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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 childcentered 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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอาการที่พบได้ บ่อยในเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการสารวจล่าสุดของกรม
สุข ภาพจิ ต เมื่ อ ปี พ.ศ. 2555 พบอัต ราความชุก ของโรคสมาธิ สัน้ ในเด็ ก ไทยถึ ง ร้ อยละ 8.1 ซึ่ง
มากกว่าอุบตั ิการณ์ของโรคสมาธิสนที
ั ้ ่พบในเด็กทัว่ โลกประมาณร้ อยละ 5.29 จึงสามารถประมาณ
การได้ ว่าในประเทศไทยมีเด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนอยู
ั ้ ่ประมาณ 1 ล้ านคน (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และ
คณะ, 2556) โรคสมาธิ สนจึ
ั ้ ง เป็ นโรคที่ พบได้ บ่อยที่สุดโรคหนึ่งในเด็กไทย (พนม เกตุมาน และ
คณะ, 2559) ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ตัง้ แต่ตอนที่ เด็กอายุยังน้ อยมักได้ ผล
ส าเร็ จดี แต่ห ากเด็ ก ไม่ ได้ รับการช่ วยเหลื อแก้ ไขอย่างทันท่ วงที ประมาณร้ อยละ 60-80 ของเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนก็
ั ้ จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่ น และร้ อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการ
ต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อเด็กอย่างร้ ายแรงในหลายๆ ด้ านในเวลาต่อมา
เช่น ปั ญ หาทางการเรี ยน การเข้ ากับผู้อื่น มี ภาพพจน์ ต่อตนเองไม่ดี มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
คุณ ภาพชี วิ ตต่า มีปัญ หาการใช้ สารเสพติด เกิ ดความล้ มเหลวในการประกอบอาชี พ รวมทัง้ มี
ปั ญหาทางอารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้ า มีพฤติกรรมก้ าวร้ าว และปั ญหาทางสังคมต่างๆ ต่างมาอีกมาก
(ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) นอกจากนี ้ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่มีภาวะสมาธิสนจะไม่
ั้
สามารถปรับตัวใช้ ชีวิตในห้ องเรี ยนได้ เหมือนเด็กปกติแม้ เด็กจะมีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) สูงก็
ตาม เนื่องด้ วยภาวะของเด็กที่ขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และหุนหันพลันแล่น จึงทาให้ เด็กมักรบกวนชัน้
เรี ยน รวมทัง้ รู้ สึกเศร้ าและหงุดหงิดเนื่องจากทาสิ่งต่างๆ ได้ ไม่ดีเท่าเพื่ อน ทาให้ เด็กรู้ สึกด้ อยค่า
โดดเดี่ยว ไม่ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมก้ าวร้ าว เกเร และภาวะ
ดื ้อต่อต้ านได้ สงู กว่าเด็กทัว่ ๆ ไปหลายเท่า (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ, 2556) ดังนันการสั
้
งเกต
พบภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กได้ เร็ ว และการให้ ความช่ วยเหลือแก่เด็กได้ เร็ วจึงมีความจาเป็ นและมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
ภาวะสมาธิ สนจะเริ
ั้
่ มปรากฎให้ เห็นตังแต่
้ เมื่อเด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิ สัน้ จะมี ปั ญ หาการคิ ด ขัน้ สูง หรื อ ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารที่ บ กพร่ อ งอย่างชัด เจน
(Tamm et al., 2014; Byrne et al., 1998; Skogan, 2015; Brocki et al., 2010; Castellanos
et al., 2006) และทัก ษะการคิ ดเชิ งบริ ห ารที่ บ กพร่ องก็ เป็ น เกณฑ์ ห นึ่งของภาวะสมาธิ สัน้ ด้ วย
เช่น กัน (Wahlstedt et al., 2008; Willcutt et al., 2005) แม้ ในช่วง 0-2 ปี แรกจะยังไม่เห็ น ภาวะ
สมาธิสนที
ั ้ ่เด่นชัดนัก แต่ภาวะสมาธิสนจะเด่
ั้
นชัดขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ ้น โดยเริ่มเห็นได้ เด่นชัด
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ขึ ้นในช่วง 5 ปี แรกที่ทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านการยับยังและความจ
้
าขณะทางานของเด็ก
กาลังพัฒนา (Brocki et al., 2010) แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั้
การทางานของสมองที่
บกพร่ อง รวมทังมี
้ ปริ มาตรรวมของสมองน้ อยกว่าเด็กปกติ (วิฐารณ บุญสิทธิ, 2555) จึงส่งผลให้
วงจรประสาทที่เชื่อมโยงกับสมองส่วนหน้ ากับสมองส่วนข้ างเคียงในด้ านกระบวนความคิด ความ
ใส่ ใ จของเด็ ก ท างานได้ น้ อยกว่ า ปกติ ด้ ว ย ท าให้ การท างานของสมองส่ ว นหน้ ามี ข้ อ จ ากั ด
ทางานไม่คล่องตัวในการเชื่อมโยงกับสมองส่วนอื่นๆ จึงไม่สามารถทางานที่มีความซับซ้ อนได้ ดี
พัฒ นาการของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ จึ ง มี ค วามล่า ช้ า ไม่
เหมาะสมกับอายุ และมีปัญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะใน
ด้ านการควบคุมสมาธิ การยับยังชั
้ ง่ ใจ การควบคุมอารมณ์ การปรับเปลี่ยนความคิด การตัดสินใจ
และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (Glozman & Shevchenko, 2014) ส่งผลให้ เด็กมี
การปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตัวที่ด้อยคุณภาพ ทาให้ มีปัญหาในด้ านการดาเนิน
ชีวิตและการทางานต่างๆ
สาหรับการศึกษาสถานการณ์ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยของประเทศไทย
ล่าสุดนัน้ นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ (2559: ออนไลน์) ได้ ทาการศึกษาสารวจทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กวัย 2-6 ปี จากกลุม่ ตัวอย่าง 2,965 คนทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559
พบว่าในปั จจุบนั มีเด็กปฐมวัยไทยที่มีปัญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารบกพร่ องร้ อยละ 30 โดยคิด
เป็ นเด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งอย่ า งชัด เจนร้ อยละ 16 และมี ค วามบกพร่ อ งเล็ ก น้ อยร้ อยละ 14
นอกจากนี ้ ยังพบเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้ านทักษะการคิดเชิงบริ หารล่าช้ าอีกร้ อยละ 29 โดยเป็ น
เด็กที่ มีพัฒนาการด้ านการคิดเชิงบริ หารต่ากว่าเกณฑ์ อย่างชัดเจนร้ อยละ 14 และต่ากว่าเกณฑ์
เล็กน้ อยร้ อยละ 15 ซึ่งปั ญหาการคิดเชิงบริ หารที่พบมากในเด็กปฐมวัยมากที่สดุ คือ ปั ญหาด้ าน
การยับยัง้ ปั ญหาด้ านความจาขณะทางาน และปั ญหาการควบคุมอารมณ์ ตามลาดับ ซึ่งปั ญหา
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความพร้ อมและความสาเร็จทางการเรี ยนของเด็กในระดับที่สงู ขึ ้นไปใน
เวลาต่อมา การส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่ดีจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมาก
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นทักษะที่มีความสาคัญมาก และมี
ความจาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 (ฐาปนีย์ แสงสว่าง และคณะ, 2559) ทัง้ นีเ้ ป็ น
เพราะทักษะการคิดเชิงบริหารเป็ นกระบวนการคิดขันสู
้ งที่ช่วยให้ เด็กสามารถควบคุมความคิด การ
ตัดสินใจ และการกระทาต่างๆ จนส่งผลให้ เด็กสามารถลงมือทาตามแผนที่วางไว้ และมุ่งมัน่ จน
ทางานได้ สาเร็ จตามเป้าหมาย (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก) รวมทังยั
้ งช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็ก
เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ และสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคยได้ เนื่องจากสถานการณ์ตา่ งๆ
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ในชีวิตประจาวันของเด็กย่อมมีความแตกต่างจากสิง่ ที่เด็กเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริหาร
จึงช่วยจัดการกระบวนการทางความคิดเพื่อให้ เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น การ
วางแผนอนาคต หรื อการเปลี่ยนการกระทาจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรื อการรู้จกั หักห้ ามใจต่อสิ่ง
ยัว่ ยุต่างๆ เพื่อให้ เด็กสามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ สาเร็ จและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Gilbert & Burgess,
2008) การส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กตังแต่
้ ยงั เล็กจึงมีความจาเป็ นเป็ นอย่างมาก
เพราะทักษะการคิดเชิงบริ หารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดชัว่ ชีวิตของเด็ก โดยเริ่ มพัฒนาตังแต่
้ ในวัย
ทารก และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ วและดีที่สดุ ในช่วงเด็กปฐมวัย หรื อวัยเด็กตอนต้ นเมื่อเด็กมีอายุ
3-5 ปี หลังจากนันทั
้ กษะการคิดเชิงบริ หารจะพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไป และค่อยๆ ลดการพัฒนา
ลงไปในที่ สุด ในช่วงวัย 3-5 ปี จึงเป็ น ช่วงที่ มี การเติบ โตของทักษะการคิ ดเชิงบริ ห ารมากที่ สุด
ดังนัน้ ในช่วงเด็กปฐมวัย 3-5 ปี นี ้ จึงเป็ นช่วงเวลาที่สาคัญที่สดุ สาหรับการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหาร (Serpell & Esposito, 2016)
ทักษะการคิดเชิงบริ หารมีความสาคัญต่อการคิดของเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมากในหลายๆ
ด้ าน กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็ นเป็ นความสามารถทางการคิดขันสู
้ งที่ช่วยให้ เด็กมีสมาธิ
มีการควบคุมยับยังตนเอง
้
มีการปรับเปลี่ ยนความคิดของตนเองได้ อย่างยืดหยุ่น รู้จกั คิดอย่างเป็ น
ระบบ วางแผนกาหนดเป้าหมาย หาวิธีการทาให้ งานสาเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ รู้จกั คิดไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทาสิ่งต่างๆ เมื่อคิดแล้ วก็สามารถลงมือปฏิบตั ิได้ เป็ นขันเป็
้ น
ตอน รู้ จกั จัดลาดับความสาคัญของงานและคอยควบคุมความคิดและการกระทาของตนให้ จดจ่อ
อยูก่ บั งาน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ าต่างๆ (Serpell & Esposito, 2016) หากทางานแล้ วเกิดปั ญหาก็
รู้จกั การคิดวิเคราะห์หาทางแก้ ไขได้ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สามารถหาทางออกใหม่ๆ ได้ หลากหลาย
ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบความคิด ความเคยชินเดิมๆ ซ ้าๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้ อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ค้ นุ เคย เช่น เจอคน
ใหม่ๆ เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทา หรื อเจอกับเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็ นไปตามที่หวัง เด็กก็จะ
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ ดี รู้ จักอดทนแก้ ไข
ปั ญหา ไม่ล้มเลิกท้ อถอยต่ออุปสรรคปั ญหาต่างๆ ได้ โดยง่าย (Gilbert & Burgess, 2008) รวมทัง้
ยังมีความสามารถในการคิดคาดการณ์ ผลที่จะตามมาจากการกระทาของตนได้ เพื่อเป็ นข้ อมูลใน
การเลือกทาสิ่งที่เหมาะสมอันจะนาไปสู่ความสาเร็ จ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทาในสิ่งที่ทาให้ ตนต้ อง
เสียใจในภายหลัง จึงท าให้ เด็ก เกิ ดการเรี ยนรู้ ที่ จะไม่ท าผิดซา้ ๆ แต่ร้ ู จักน าเอาข้ อผิดพลาดมา
ปรั บ ปรุ ง การท างานให้ ดี ขึน้ เพื่ อ ให้ ก ารท างานประสบความส าเร็ จ ลงได้ ด้ วยดี ในที่ สุด ทัก ษะ
การคิดเชิงบริ หารจึงมี ความสาคัญ ต่อความสาเร็ จของเด็กเป็ น อย่างมากในทุกๆ ด้ านของชี วิต
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(Diamond, 2013) เราจึงจาเป็ นต้ องส่งเสริ มให้ เด็กปฐมวัยมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารโดยเร็ วที่สดุ
เท่าที่จะสามารถทาได้ ซึ่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้ วยการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารนัน้
นับเป็ นการสร้ างทรัพยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่าอย่างยิ่งต่อสังคมและยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างป้องกัน
ปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการที่เด็กไม่ได้ รับการฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิดเชิง บริ หารได้
อย่างทันท่วงทีอีกด้ วย การให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสูญเสียทางการศึกษาและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ อย่างมหาศาล (วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ และคณะ, 2553)
การฝึ กทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั น้ จึ ง เป็ นเรื่ อ งที่ มี
ความสาคัญและจาเป็ นต้ องทาโดยเร่ งด่วน เพราะการที่เด็กจะมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีได้ นนั ้
ต้ องได้ รับการฝึ กฝนและส่งเสริ มที่ เพียงพอ (Zelazo, 2015) อีกทัง้ ปั ญ หาของทักษะการคิ ดเชิง
บริ หารในเด็กเล็กที่มีภาวะสมาธิ สนนั
ั ้ น้ จะไม่หายไปเอง แต่กลับจะมีความรุ นแรงชัดเจนมากขึ ้น
เรื่ อ ยๆ เมื่ อ เด็ ก เติ บ โตขึ น้ การฝึ ก ฝนส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารตัง้ แต่ วัย เด็ ก เล็ ก จึ ง มี
ความสาคัญในการช่วยกระตุ้นกลไกการทางานของสมองในเด็กที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ มีการปรับตัว
ทางโครงสร้ างใหม่ ปรับเปลี่ยนวงจรประสาทให้ เกิดการปรับตัวเข้ ากับสิง่ แวดล้ อมที่ได้ รับการส่งเสริ ม
ให้ ดีขึ ้น วงจรประสาทจะเกิดการเชื่อมโยงอย่างซับซ้ อนได้ ดีขึ ้นเพื่อให้ สมองสามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ยืดหยุน่ ได้ มากที่สดุ รวมทังชดเชยการท
้
างานส่วนที่บกพร่องไปและช่วยลด
ความรุนแรงของโรคสมาธิสนที
ั ้ ่จะเกิ ดขึ ้นตามมาในภายหลัง (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก) การ
ส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารจึงมีความสาคัญต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอย่างมาก ยิ่ง
ช่ วยได้ เร็ วเท่ าไร ก็ ยิ่ งช่ วยส่ งเสริ มและพัฒ นาทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารของเด็ กได้ ง่ ายขึน้ เท่ านัน้
(Tillman et al, 2015) เพราะหากเด็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาล่ า ช้ า หรื อ ไม่ ได้ รั บ การพั ฒ นาได้ ม าก
เท่าที่ควร สมองของเด็กก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง การช่วยเหลือในเวลาต่อมาก็จะยิ่งทาได้ ยากขึ ้น
และจะส่งผลเสียต่อเด็กเป็ นอย่างมากในหลายๆ ด้ านดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ปั ญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยของไทยที่มีภาวะ
สมาธิสนเป็
ั ้ นปั ญหาที่มีความสาคัญและควรได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่งปั จจุบนั ยังไม่พบการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้ในประเทศไทย ผู้วิจยั จึงตระหนักถึงความสาคัญในการศึกษาพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ และมีความมุ่งหมายในการศึกษาวิจัยครัง้ นีเ้ พื่อ
พัฒนาโปรแกรมการเสริ มสร้ า งทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพ
สูงสุดต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเพื
ั ้ ่อเป็ นประโยชน์แก่การศึกษาพัฒนาในเรื่ องนี ้ต่อไป
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ปั จจุบนั ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่
เด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ และการศึกษาวิจัยในเรื่ องนี ข้ องต่างประเทศก็ยังมีข้อจากัดของ
งานวิจยั และมีความคลุมเครื ออยูม่ าก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ต่างๆ พบว่าหลักการที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ ควรเน้ นกิจกรรมที่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทางด้ านสติปัญญา อารมณ์ และ
สังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้ านร่ างกายของเด็ก ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิ งบริ หารในเด็กนัน้ ควรเป็ นกิจกรรมที่ จูงใจเด็กและเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทากิจกรรมกับ
เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยกิจกรรมที่ทาต้ องเป็ นกิจกรรมที่เด็กรัก ชื่นชอบ รู้สกึ สนุก มีความสุข
ที่ได้ ทา ขณะเดียวกันก็ควรเป็ นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของเด็กเพื่อให้ เด็กไม่ร้ ู สกึ เบื่อ โดย
ควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ที่หลากหลายเพื่อเด็กจะได้ ออกจากขีดความสามารถ
เดิม (Comfort Zone/ Zone of Proximal Development) ไปสูข่ ีดความสามารถใหม่ที่เด็กสามารถ
ทาได้ เองโดยมีการช่วยเหลือเพียงเล็กน้ อย และควรเน้ นให้ เด็กได้ ฝึกฝนทากิจกรรมที่กระตุ้นท้ าทาย
ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง เพราะการฝึ กฝนที่ ท้ าทายความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่ องคือ
กุญแจสาคัญของการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กเล็กให้ ประสบความสาเร็ จ และช่วยให้
ทักษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยูไ่ ด้ ยาวนานมากขึ ้น
ผู้วิจัย เล็งเห็ น ถึ งความสาคัญ ของการบ าบัดทางจิต วิท ยาที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพสูงต่อการ
เสริ มสร้ างพัฒ นาทักษะการคิ ดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ เพื่อให้ เด็กเกิ ดการ
พัฒนาสมดุลทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ ดีขึ ้น ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัด
ตามแนวคิด ของแอกซ์ ไลน์ (Axline, 1993) เป็ น ทฤษฎี ห ลักในการบ าบัด เพราะการเล่น บ าบัด
สามารถช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนได้ เป็ น
อย่างดี เนื่องจากเมื่อเด็กได้ รับความเข้ าใจ การยอมรับ และความสอดคล้ องจะช่วยให้ เด็กเป็ นตัวของ
ตัวเอง ค้ นหา สารวจ เปิ ดรับประสบการณ์ ใหม่ๆ มีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ ้น รู้ จกั เข้ าใจตนเอง
ยอมรับตนเองได้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง สามารถกากับอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม มี ความเชื่ อมั่นในตนเองมากขึน้ รู้ สึกมี กาลังใจ สามารถพึ่งพาตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มี อิสระในการเลือกที่ จะตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง สามารถแก้ ไขปั ญ หาของ
ตนเองได้ มีการปรับตัวที่ดีขึ ้น เห็นคุณค่าในตนเอง มีสขุ ภาพจิตดี ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุข
และสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างสูงสุดเต็มศักยภาพของตน (Landreth et al, 2009)
จากการศึกษาวิจยั พบว่าการเล่นบาบัดสามารถช่วยพัฒนาความคิด อารมณ์ พฤติกรรม
รวมทัง้ ทัก ษะการคิดเชิงบริ ห ารของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สัน้ ได้ อย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพด้ วย
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ดั ง เช่ น จากการศึ ก ษาของไพค์ ที น่ า และคณะ (Pykhtina et al., 2012) ที่ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
ประสิท ธิ ผ ลของการเล่น บ าบัด ที่ มี ต่อ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ โดยท าการศึก ษาด้ วยวิธี การเชิ ง
คุณภาพด้ วยการใช้ กิจกรรมการเล่นบาบัดระยะยาวกับเด็กที่เป็ นกรณีศึกษาจานวน 2 คน กิจกรรม
การเล่นบาบัดที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นสมมติ ศิลปะ วาดรูประบายสี เป็ นต้ น ผลการศึกษาพบว่า การเล่น
บาบัดช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ น
อย่างดี ซึง่ คล้ ายคลึงกับการศึกษาของโฟรู ซานเด และแมนดี (Foroozandeh & Mandieh, 2014:
1005-1009) ที่ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดที่มีตอ่ ความจาในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิ สนั ้ โดยใช้ กิจกรรมการเล่นบาบัดควบคู่ไปกับการสอนเทคนิคช่วยจาต่างๆ ในเด็ก
ปฐมวัยจานวน 22 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 12 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน โดยเด็กกลุ่มทดลอง
ได้ เข้ าร่ วมการเล่นบาบัดเป็ นรายสัปดาห์ สัปดาห์ ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30-45 นาที รวมระยะเวลา
ทังสิ
้ ้น 1 เดือน ส่วนเด็กกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการจัดกิจกรรมใดๆ หลังการทดลองพบว่า เด็กกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัดเกิดการพัฒนาความจาขณะทางาน การยับยังตนเอง
้
มีการวางแผน
ความสนใจและสมาธิสงู ขึ ้นมากกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การเล่นบาบัดจึงเป็ นวิธีที่สามารถช่วยลดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการเล่นบาบัดสามารถช่วยพัฒนาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ทาให้
เด็กสามารถควบคุมยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น เกิดการปรับตัวได้ ดี รวมทังการเล่
้
นบาบัดยังช่วยส่งเสริ ม
ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กได้ ดี ส่งผลให้ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น มี
ความสัมพันธ์ กับผู้อื่นดีขึ ้น นอกจากนี ้ การเล่นบาบัดยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง
หรื อทัก ษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ได้ อย่างมี ประสิท ธิ ภาพอีกด้ วย
เพราะการเล่นบาบัดสามารถช่วยปรับโครงสร้ างสมองส่วนหน้ าของเด็กที่มีภาวะสมาธิ สนและ
ั้
ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ บกพร่ องไปให้ มี การทางานได้ ยืดหยุ่นมากขึน้ มีประสิทธิ ภาพในการ
ทางานได้ ดีขึ ้น โดยมีนกั บาบัดเป็ นผู้เอื ้ออานวยเทคนิคการบาบัด และกิจกรรมการเล่นที่มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะสมาธิสนั ้ เช่น การสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก สะท้ อนความรู้สกึ และพฤติกรรมของเด็ก ให้ การยอมรับ ใส่ใจ แสดงความ
เข้ าใจเพื่อให้ เด็กรู้ สึกผ่อนคลาย เกิดความไว้ วางใจในตัวนักบาบัด รวมทังมี
้ การใช้ เทคนิคกาหนด
ขอบเขตเพื่ อ ช่ ว ยให้ เด็ ก สามารถส ารวจ ฝึ ก ก ากับ ควบคุม ยับ ยัง้ ความคิ ด ความรู้ สึก อารมณ์
พฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึ ้น (Stewart et al., 2016) ซึง่ นอกจากการใช้ เทคนิคการบาบัดดังกล่าว
แล้ ว นักบาบัดสามารถเลือกใช้ กิจกรรมการเล่นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก เช่น การใช้ กิจกรรมการเต้ น การเคลื่อนไหวควบคุม
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ร่ างกาย เกมการเล่น ต่างๆ ที่ มี ความหลากหลาย สนุก ผ่อนคลาย และท้ าทายความสามารถ
ซึ่งจะช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ อย่างสนุกสนานและจูงใจให้ เด็กเกิ ดการพัฒนา
ตนเองได้ ดีขึ ้น (Yeager, 2009) รวมทังเมื
้ ่อเด็กได้ รับกิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิง
บริ หารอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกัน ก็จะช่วยให้ ทักษะการคิดเชิงบริ หารมีความ
คงทนอยู่ได้ ยาวนานมากขึ ้น และเด็กได้ มีประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ รู้จกั
เพื่อนใหม่ๆ ในการช่วยทาให้ เด็กรู้ จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึ กการใช้ ความคิด ความจา
การก ากับ ยับ ยัง้ ควบคุม ตนเอง มี ค วามคิ ด ที่ ยืดหยุ่น มากขึน้ รู้ จักประนี ป ระนอม การวางแผน
แก้ ปัญ หา มีการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึน้ ในบรรยากาศการเล่นที่
อบอุ่นผ่อนคลายสนุกสนาน สิ่งเหล่านี ้จึงช่วยกระตุ้นการทางานของสมองส่วนหน้ าได้ ดี ช่วยทาให้ เด็ก
มีภาวะสมาธิ สนลดลง
ั้
อาการอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึ ้น รวมทัง้
สามารถส่งเสริ มทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารของเด็กได้ ดีขึน้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ การเล่น บ าบัดจึงเป็ น
กิ จกรรมการเล่น ที่ เด็กรู้ สึก สนุกชื่ น ชอบ และมี ความเหมาะสมต่อการพัฒ นาทักษะการคิดเชิ ง
บริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี (Faroozandeh & Mandieh, 2014: 10051009) ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของฮัลเพอริ นและคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ที่ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ความสนใจ ความสามารถทางมิติสมั พันธ์ การวางแผน และทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสนอย่
ั ้ างรุนแรง กลุม่ ตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี จานวน 29 คน แบ่งเป็ นกลุม่
ย่อยๆ กลุม่ ละ 3-5 คน กิจกรรมที่ใช้ คือ กิจกรรมการเล่นที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารและทักษะต่างๆ ดังกล่าว ตัวอย่างกิจกรรมการเล่นที่ใช้ เช่น การเต้ น การเคลื่อนไหว การ
กระโดด เกมหาของ รวมทังการสอนให้
้
เด็กรู้ จกั วางแผนแก้ ไขปั ญหาผ่านการเล่นด้ วย โดยใช้ เวลา
ในการทากิจกรรมการเล่นสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลาทังหมด
้
5
สัปดาห์ แบบวัดที่ใช้ ในการศึกษา คือ แบบวัดภาวะสมาธิสนั ้ ADHD Rating Scale และแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย โดยมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมเป็ นที่น่าพึงพอใจ และช่วยพัฒนาเด็กที่มี ภาวะ
สมาธิ สนั ้ ได้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .001 และมีความคงทนของประสิทธิ ผลในอีก 3
เดือนต่อมาด้ วย
จากตัวอย่างงานวิจยั ดังกล่าวจึงเห็นได้ ว่า การเล่นบาบัดและกิจกรรมการเล่นต่างๆ เป็ น
แนวทางการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ได้ เป็ น อย่างดี อย่างไรก็ ต าม ในต่างประเทศยังมี ก าร
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ศึกษาวิจยั ในเรื่ องการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะสมาธิ
สันอยู
้ ่ไม่มากนักและยังต้ องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกมาก และในประเทศไทยก็ยงั ไม่เคยมีการ
ศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้มาก่อน ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาและสร้ างโปรแกรมการการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะ องค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาอย่างไร รวมทังการเล่
้
นบาบัด
เพื่อพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย ที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ควรเป็ นอย่างไรจึงจะช่วย
ส่งเสริ มพัฒนาให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ นสามารถมี
้
ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารที่สงู ขึ ้นและมี
ภาวะสมาธิสนลดลงได้
ั้
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้จึงเป็ นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ อันจะเป็ น ประโยชน์แก่ผ้ มู ีหน้ าที่เกี่ยวข้ องที่สนใจ
ศึกษาในเรื่ องการดูแลและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนต่
ั ้ อไป
คาถามการวิจัย
1. ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนควรมี
ั้
องค์ประกอบใดบ้ าง
2. โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนควรเป็
ั้
นอย่างไร
3.โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะ
สมาธิสนมี
ั ้ ประสิทธิผลเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
2. เพื่อสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
และลดภาวะสมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในกลุ
ั้
่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง
ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
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ความสาคัญของการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ในครั ง้ นี ม้ ี ค วามส าคัญ ในเชิ ง ทฤษฎี และความส าคัญ ในเชิ ง ปฏิ บัติ
ดังต่อไปนี ้
ความสาคัญในเชิงวิชาการ
1. เกิดองค์ ความรู้ ใหม่เกี่ ยวกับทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีความเหมาะสมต่อเด็ก
ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ว่าควรมี ลักษณะและองค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ ห ารเป็ น
อย่างไร ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้ ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการศึกษาวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่ องนี ้ต่อไป
2. เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีการเล่นบาบัดเพื่อใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารและการลดภาวะสมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนต่
ั ้ อไป
3. เกิดองค์ความรู้ ใหม่ในเชิ งทฤษฎี โดยนาตัวแปรการเล่นบาบัดมาอธิบายตัวแปร
ทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ เป็ นองค์ความรู้ใหม่
ที่ยงั ไม่เคยมีการศึกษาในเรื่ องนี ้มาก่อน
ความสาคัญในเชิงปฏิบัติ
1. ได้ แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ สามารถนาไปใช้ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนต่
ั ้ อไป
2. ได้ โปรแกรมการเล่นบาบัดไปใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารและลดภาวะ
สมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสามารถขยายผลไปสู
้
่กลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่มีความใกล้ เคียงกันต่อไป
3. ผู้ ที่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การดูแ ลและพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัย เช่ น ผู้ป กครอง ครู
นักจิตวิทยา หรื อนักบาบัดที่สนใจโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้ สามารถนาผลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้
ไปประยุกต์ใช้ ในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ มีทั กษะการคิดเชิง
บริหารที่ดีขึ ้นและมีภาวะสมาธิสนลดลงได้
ั้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) โดยมีขอบเขต
ของการวิจยั ทังหมดเป็
้
น 3 ระยะดังนี ้
ระยะที่ 1การวิเคราะห์ องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิ สนั ้ ด้ วยการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และสัม ภาษณ์ เชิงลึกแบบกึ่ง
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โครงสร้ างจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน เพื่อทราบถึงลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิด
เชิงบริ หารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยผู้วิจยั ทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญ
อย่ า งเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ น้อยกว่า
2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดี จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดประเด็นแนวคาถามที่ใช้ ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และนาผลที่ได้ ไปสร้ างแบบวัดทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยทาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและให้
ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
ระยะที่ 2 การสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยการศึกษาเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่เ กี่ยวข้ อง และการสัมภาษณ์ เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้ างจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
คิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ โดยผู้ วิ จัย ท าการเลื อ ก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 6 คน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั้
น้ อยกว่า 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดี จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดประเด็นแนวคาถามที่ใช้ ใน
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และนาผลที่ได้ สร้ างเป็ นโปรแกรมการเล่นบาบัด
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิช่วย
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีทงหมด
ั้
3 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านการ
วัดและประเมินผล ด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึ กษา และด้ านการศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทาการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ องด้ าน
วัตถุประสงค์ การเลือกใช้ ทฤษฎี เทคนิคของการเล่นบาบัด และขันตอนในการเล่
้
นบาบัด หลังจาก
นั น้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ท าก ารห าค่ าดั ช นี ความ สอด คล้ องของเนื อ้ ห า (Index of Item Objective
Congruence: IOC) แล้ ว ท าการวิ เคราะห์ ค่ า ความสอดคล้ อ งและเลื อ กข้ อ ที่ มี ค่ า ดัช นี ค วาม
สอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ .05 จากนันผู
้ ้ วิจยั นาคาแนะนาและข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มาปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุม่ ที่มี
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ความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของโปรแกรมในด้ านเนื ้อหา
ขันตอน
้
ระยะเวลา และข้ อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้น นาไปปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมการเล่นบาบัด
ให้ มีความสมบูรณ์มากที่สดุ ก่อนการนาไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั
ระยะที่ 3 ผู้วิจัย เปรี ย บเที ย บประสิท ธิ ผ ลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่ อ
พัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ด้ วยแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารที่ ได้ จ ากในระยะที่ 1 และแบบวัดภาวะสมาธิ สัน้ ในเด็ กปฐมวัย Thai ADHD Screening
Scales (THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยทาการวัดกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
ทดลอง หลังการทดลอง และระยะติ ด ตามผล ซึ่งรู ป แบบการวิจัย ในระยะนี ค้ ื อ การวิจัย แบบ
แผนการรองรับภายใน (Embedded Design; embedded experimental model) ซึ่งสอดแทรก
ข้ อมูลเชิงคุณ ภาพในการวิจัยเชิงทดลองทัง้ ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะ
ติดตามผล โดยใช้ การสังเกตบันทึกพฤติกรรมของเด็กและการสัมภาษณ์ เชิงลึกครู ผ้ ดู แู ลเด็ก เพื่อ
ช่วยสนับสนุนและอธิบายผลการวิจยั เชิงปริ มาณถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น รวมทังประสิ
้
ทธิผลของ
โปรแกรมการเล่นบาบัดได้ อย่างครอบคลุมและมีความสมบูรณ์มากที่สดุ
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ขอบเขตด้ านประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ จ านวน 6 คน และเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ในโรงเรี ย นเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 200 คน โดยครู ผ้ ดู แู ลเป็ นผู้ตอบแบบวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็ก ซึง่ ผู้วิจยั มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ใน
การเสริ ม สร้ างทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กปฐมวัยที่ มี ภาวะสมาธิ สนั ้ ได้ ดี โดยทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling)
2. ผู้วิ จัย ท าการติ ด ต่ อ ไปยัง ผู้เชี่ ย วชาญเพื่ อ แนะน าตัว และชี แ้ จงให้ ท ราบถึ ง
จุดประสงค์และประโยชน์ ของการศึกษาวิจัยในครัง้ นี ้ รวมทัง้ นาส่งหนังสือขอความร่ วมมือจาก
บัณ ฑิ ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒไปยังผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน เมื่อผู้เชี่ยวชาญตอบ
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ตกลงให้ การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก แล้ ว ผู้วิ จัย จึ ง ท าการนัด หมายวัน เวลาและสถานที่ ที่ ใช้ ในการ
สัมภาษณ์
3. ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กับ ผู้เชี่ ย วชาญเป็ นรายบุ ค คล จนกระทั่ง ได้
แนวทางของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่แน่นอน มีความซ ้ากันของข้ อมูล ข้ อมูลมีความอิ่มตัว แล้ ว
ผู้วิจยั จึงยุติการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อดาเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั นาผลที่ได้ จากการวิจยั ในระยะที่ 1 ไปสร้ างเป็ นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ จากนัน้ จึงนาแบบวัดไปใช้ กับกลุ่มตั วอย่าง คือ เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ได้ มาจากการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non- probability Sampling)
ซึ่งเก็บข้ อมูลจากครู ผ้ สู อนเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) โดยให้ ครูที่ร้ ูจกั และใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า 6 เดือนเป็ นผู้ตอบแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้ THASS ของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ
, 2557) รวมทังตอบแบบวั
้
ดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กตามความเป็ นจริง จากนันจึ
้ งให้ ครูช่วย
แนะนาครู คนอื่นๆ ที่สอนเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร รวมทังรู้ ้ จกั และใกล้ ชิด
กับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเช่นกันช่วยตอบแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้ THASS และแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กด้ วย โดยครู 1 คน ตอบแบบวัดแทนเด็กประมาณ 2-5 คน จนได้ แบบ
วัดครบทัง้ 200 ฉบับ ซึง่ แม้ จานวนกลุม่ ตัวอย่าง 200 คนจะค่อนข้ างน้ อย แต่ก็ถือว่ายอมรับได้ (Fair)
สาหรับการทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey & Lee, 1992)
ระยะที่ 2 กลุ่ม ผู้ให้ ข้ อ มูล คื อ ผู้เชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในสาขาที่
เกี่ ยวข้ อ งอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น จิ ตแพทย์ เด็ กและวัย รุ่ น กุม ารแพทย์ ครู การศึก ษาปฐมวัย
จานวน 6 คน ตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี ้
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ น้อยกว่า 2 ปี
2. มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ มุ ม มอง ประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี
ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยจานวนทังหมด
้
16 คน ซึง่ ผู้วิจยั ทาการเลือก
แบบสุ่ม (Random Selection) และจัดเข้ ากลุ่มแบบสุ่ม (Random Assignment) เพื่อกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างมาเข้ าร่วมการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัด เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ โดยกลุ่มตัวอย่างทัง้ 16 คน นี ้ ผู้วิจัยใช้ การจับคู่
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รายบุคคล (Matching Subject) ทังหมด
้
8 คู่ที่มีคะแนนรวมจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร
และแบบวัดสมาธิของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนใกล้
ั ้ เคียงกันมาจับคู่กนั และทาการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อนากลุ่มตัวอย่างเข้ าสู่กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใน
แต่ละกลุ่มมีผ้ ทู ี่มีคะแนนจากแบบวัดใกล้ เคียงกันเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นจาก
ระดับคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารและแบบวัดสมาธิในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่แตกต่าง
กัน โดยแบ่งเป็ น กลุ่ม ควบคุ ม และกลุ่ม ทดลองจานวนกลุ่ม ละ 8 คน ส าหรับ หลัก เกณฑ์ ในการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างมีดงั นี ้
1. เป็ นเด็กปฐมวัยเพศชายและหญิงที่อายุระหว่าง 3 – 5 ปี ซึง่ กาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับชันอนุ
้ บาลในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร
2. เป็ นเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ วัดจากแบบวัด Thai ADHD Screening Scales
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวัดคือครูของเด็ก
3. คัดเลือกเฉพาะเด็กที่มีภาวะสมาธิสนเท่
ั ้ านัน้ ไม่รวมเด็กที่มีความบกพร่องของ
พัฒนาการแบบรอบด้ าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs)
4. เด็ ก มี ส ติ ปั ญ ญาในระดับ ปกติ (average) ขึ น้ ไป ซึ่ ง วัด จากแบบประเมิ น
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต (2546)
5. เด็กไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยา หรื อได้ รับการรักษา (treatment) ด้ วยวิธีอื่นๆ
6. มีคา่ คะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สันต
้ ่ากว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลองได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั ส่วนควบคุมเข้ าเรี ยนในชันเรี
้ ย นตามปกติโดยไม่ได้ รับ
การฝึ กทักษะการคิดเชิงบริหารใดๆ แต่ได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง
7. เด็กได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่ วมการวิจั ย และตัวเด็กเองก็มีความ
สมัครใจและสามารถเข้ าร่วมตลอดระยะเวลาของการวิจยั เชิงทดลองได้
8. การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเปรี ยบเทียบ
โดยการใช้ แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และแบบวัดภาวะสมาธิ
สันของเด็
้
ก ทังระยะก่
้
อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ ในการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ดงั นี ้
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1. ระยะที่ 1 คือตัวแปรองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ ได้ องค์ประกอบมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
2. ระยะที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ ในการสร้ างโปรแกรมที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ คือ การเล่นบาบัด ซึง่ ได้ ตวั แปรนี ้มาจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจากการสั
้
มภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
เพิ่มเติม
3. ระยะที่ 3 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา คือ
3.1 ตัวแปรต้ น คือ โปรแกรมการเล่นบาบัด
3.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดเชิงบริ ห าร และภาวะสมาธิ สนั ้ ของเด็ก
ปฐมวัย
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ หมายถึง เด็กชายหญิ งที่มีอายุระหว่าง 3-5 ปี ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชันอนุ
้ บาลในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร โดยเด็กมีอาการขาดสมาธิ อาการอยู่
ไม่ นิ่ ง และอาการหุน หัน พลัน แล่น อย่ า งชัด เจน ซึ่ง วัด ได้ จ ากแบบวัด Thai ADHD Screening
Scales (THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557)
การพั ฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห าร หมายถึง การน าแนวทางการเสริ มสร้ างตาม
องค์ประกอบที่ค้นพบมาใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก โดยสร้ างเป็ นโปรแกรม
การเล่น บ าบัดที่ มุ่งเน้ น การส่งเสริ ม เด็ กในด้ านการยับ ยัง้ ความจาขณะท างาน ความยืดหยุ่น
ทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะการ
คิดเชิงบริ ห ารของเด็ กให้ สามารถควบคุมความคิ ด อารมณ์ และการกระท าต่างๆ จนสามารถ
ทางานได้ เป็ นผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึง่ วัดได้ จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ผ้ วู ิจยั
ได้ สร้ างขึ ้น
นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ทักษะการคิดเชิงบริ หาร (Executive Functions) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
คิดขันสู
้ งเพื่อช่วยให้ เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทาต่า งๆ จนส่งผลให้ เด็กมี
ความมุ่งมั่นและทางานได้ สาเร็ จตามเป้าหมาย สังเกตได้ จากความสามารถในการกากับยับยัง้
ความคิด และพฤติ ก รรมของเด็ ก ความจาขณะท างาน ความยืด หยุ่น ทางการคิด การควบคุม
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อารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารมี
ทังหมด
้
5 องค์ประกอบ ได้ แก่
1.1 การยับยัง้ (Inhibit) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการควบคุมความคิดให้
จดจ่อ สนใจกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้ อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยังยั ง้ ตนเองไม่ให้ วอกแวก
กับสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เพื่อจดจ่อกับงานได้ จนสาเร็ จ รวมทังก
้ ากับควบคุมตนเองให้ มีความอดกลัน้
ต่อสิ่งกระตุ้นเร้ าต่างๆ โดยมีการคานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมออกมา ทาให้ เด็กสามารถยับยังแนวโน้
้
มความอยากที่จะทาพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้ เด็กสามารถยับยังตนเองไม่
้
ให้ ทาสิ่งที่ไม่
เหมาะสมหรื อรบกวนผู้อื่น และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
1.2 ความจาขณะทางาน (Working Memory) หมายถึง ความสามารถของเด็กใน
การเก็ บ จดจ าข้ อ มูล ไว้ ในใจและสามารถจัด การประมวลข้ อ มูล ที่ มี อ ยู่ในใจได้ ส่งผลให้ เด็ ก มี
ความสามารถในการจดจาแผนการของตนเอง จดจาคาสัง่ ของผู้อื่น สามารถพิจารณาถึงทางเลือก
อื่นๆ และทาการคิดคานวณในใจได้ สามารถทางานได้ หลายๆ อย่าง รวมทังน
้ าสิ่งที่เคยเรี ยนรู้ มา
ก่อนมาปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม และจดจาสิ่งที่เคยทาผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง เพื่อ
จะได้ ไม่ทาผิดซ ้าอีก
1.3 ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ท า ง ก า ร คิ ด (Cognitive Flexibility/ Shift) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนเองได้ อย่างคล่องแคล่ ว
ยืดหยุ่นหลากหลาย ให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อลาดับความสาคัญที่เปลี่ยนไปจาก
เดิม สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยมองจากหลายๆ มุมที่ทาให้ คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติด
กับความคิดแบบเดิมๆ ซา้ ๆ สามารถคิดนอกกรอบได้ เพื่อให้ ตนเองสามารถปรับตัวและแก้ ไข
ปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
1.4 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถของเด็กในการ
ปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ ของตนเพื่อให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทาให้ เด็ก
สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ ดี รู้จกั เห็นใจผู้อื่น สามารถบอกได้ ว่าตนเองและผู้อื่นรู้สกึ อย่างไร
และควรจัดการกับความรู้ สึกอย่างไร เพื่อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสมโดยไม่ใช้ ความ
รุนแรง เมื่อโกรธผิดหวังเสียใจก็ใช้ เวลาไม่นานในการกลับคืนสูภ่ าวะอารมณ์ปกติ
1.5 การวางแผนจัดการอย่ างเป็ นระบบ (Plan/ Organize) หมายถึง ความสามารถ
ของเด็กในการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอน
้
มีการตังเป้
้ าหมายในการทางาน
ชัดเจน สามารถคิดหาวิธีการทางานที่เหมาะสม เริ่ มต้ นลงมือทางานด้ วยตนเอง รู้ จักจัดลาดับ
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ความสาคัญของงาน และคาดการณ์ผลที่จะตามมาเพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
และทางานได้ สาเร็จ
2. โปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร หมายถึง โปรแกรมใน
การบาบัดโดยใช้ การเล่น เพื่อส่งเสริ มพัฒ นาเด็กในด้ านการยับยัง้ ความจาขณะทางาน ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ เพื่อเสริ มสร้ าง
ทักษะการคิดขัน้ สูงของเด็ก ให้ เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทาต่า งๆ จน
สามารถทางานได้ เป็ นผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้ แนวคิดทฤษฎีของการเล่นบาบัดแบบ
ยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นหลัก (Child Centered Play Therapy: CCPT) รวมทังเลื
้ อกใช้ กิจกรรมการ
เล่นและเทคนิคต่างๆ ของการเล่นบาบัด (The Play Therapy Toolkit) ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของเด็กและประโยชน์สงู สุดที่เด็กพึงได้ รับ โดยโปรแกรมมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
2.1 ขั ้น เริ่ มต้ น เป็ นขั น้ ตอนแรกที่ ผ้ ู บ าบั ด ใช้ ในการเล่ น บ าบั ด ด้ วยการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ ดีกับเด็กโดยสร้ างบรรยากาศให้ เด็กรู้ สึกอบอุ่น ปลอดภัย สบายใจ ในขันตอนนี
้
ม้ ีการ
แนะนาตัว ทาความรู้ จกั ซึ่งกันและกัน ทาความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาทหน้ าที่ และกฎเกณฑ์
เบื ้องต้ นในการพูดคุยและทากิ จกรรมการเล่นบาบัดร่ วมกัน ซึ่งผู้บาบัดเอื ้ออานวยให้ เด็กรู้ สึกผ่อน
คลายและกล้ าที่จะพูดคุยซักถาม เปิ ดเผยถึงเรื่ องราวของตนเองเพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมใน
การเข้ าสูก่ ระบวนการการบาบัดในขันตอนต่
้
อไป
2.2 ขัน้ ดาเนินการ เป็ นขันเอื
้ ้ออานวยให้ เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิ ด อารมณ์
และพฤติ ก รรม รวมทั ง้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาตนเอง ในขัน้ ตอนนี เ้ น้ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับนักบาบัดเพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เพราะปั จจัยสาคัญที่
ช่วยให้ เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ดีก็คือ การมีประสบการณ์ที่ดีประกอบกับสัมพันธภาพที่ดีในการ
บาบัดนัน่ เอง ในกระบวนการบาบัดนักบาบัดจึงมุง่ เน้ นการสร้ างบรรยากาศแห่งความเข้ าใจ อบอุ่น
ปลอดภัย ให้ การยอมรับผ่านกระบวนการการเล่นที่นักบาบัดเลือกสรรแล้ วว่าเป็ นประโยชน์และ
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเด็กอย่า งยัง่ ยืน
ช่วยให้ เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึ ้น เนื่องจากเมื่อ
เด็กได้ รับสัมพันธภาพที่ดีในการบาบัดร่ วมกับได้ รับประสบการณ์ การเล่น ที่มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารแล้ ว ทัง้ 2 สิ่งนี ้จะช่วยให้ เด็กเป็ นตัวของตัวเอง สามารถค้ นหา
ส ารวจ ฝึ ก ทดลองเปิ ด รั บ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ มี ค วามคิ ด ที่ ยื ด หยุ่น มากขึน้ รู้ จัก เข้ าใจตนเอง
ยอมรับตนเองได้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง สามารถกากับอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ ดี
ขึ ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ ้น เห็นคุณค่าในตนเองมากขึน้ รู้ สึกมีกาลังใจ สามารถพึ่งพา
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ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง สามารถแก้ ไข
ปั ญหาของตนเองได้ มีการปรับตัวที่ดีขึ ้น และสามารถพัฒนาตนเองได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
ในขันตอนนี
้
้ ผู้บาบัดเลือกใช้ เทคนิคการเล่นบาบัดร่วมกับกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่มี
ความหลากหลายซึ่งได้ มาจากการศึกษาค้ น คว้ าเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องและจากการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญว่ามีประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริ มพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่ มี ภาวะสมาธิ สนั ้ เช่น การเล่นสมมติ (ช่วยพัฒนาความจาขณะท างาน การยับยัง้ ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ) การเต้ นและการ
เคลื่อนไหวร่ างกาย (ช่วยพัฒนาความจาขณะทางาน การยับยัง้ และความยืดหยุ่นทางการคิด ) เป็ น
ต้ น
2.3 ขัน้ ยุติ เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการเล่นบาบัด โดยเป็ นการร่วมกันสรุปถึงเนื ้อหา
สาระและสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมการเล่นบาบัด รวมทังสนั
้ บสนุนเน้ นย ้าให้ เด็กเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี ้ นักบาบัดได้ ช่วยเตรี ยมให้ ผ้ ทู ี่เกี่ ยวข้ องกับ
เด็กรับทราบถึงแนวทางการส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนด้
ั ้ วย
เพื่อเด็กจะได้ รับการส่งเสริมพัฒนาต่อไปแม้ วา่ กระบวนการบาบัดจะสิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี ้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย 3 ข้ อ คื อ 1) เพื่ อ วิ เ คราะห์
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ 2) เพื่อสร้ างโปรแกรม
การเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ 3) เพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารและลดภาวะสมาธิสนั ้
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในกลุ
ั้
่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง
และระยะติดตามผลการทดลอง โดยผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และนาเสนอหัวข้ อ ดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้
1.1 ความหมายของภาวะสมาธิสนั ้
1.2 สาเหตุของภาวะสมาธิสนั ้
1.3 ลักษณะของภาวะสมาธิสนั ้
1.4 ผลกระทบของภาวะสมาธิสนั ้
1.5 เกณฑ์การประเมินเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้
1.6 แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้
2. ทักษะการคิดเชิงบริหาร
2.1 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
2.2 องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
2.3 การวัดและการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร
3. ทักษะการคิดเชิงบริหารกับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
3.1 สถานการณ์ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยของประเทศไทย
3.2 พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
3.3 ความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีตอ่ เด็กปฐมวัย
3.4 ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่ดีและบกพร่อง
3.5 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
3.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
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4. การเล่นบาบัด (Play Therapy)
4.1 ความหมายของการเล่นบาบัด
4.2 แนวคิดทฤษฎีของการเล่นบาบัด
4.3 บทบาทหน้ าที่ของนักเล่นบาบัด (Play Therapist)
4.4 กระบวนการของการเล่นบาบัด
4.5 เทคนิคที่ใช้ ในการเล่นบาบัด
4.6 ข้ อควรคานึงในการทาการเล่นบาบัด
4.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเล่นบาบัด
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
6. สมมติฐานในการวิจยั
1. เด็กที่มีภาวะสมาธิสัน้
1.1 ความหมายของภาวะสมาธิสัน้
ในหนังสือ Synopsis of Psychiatry ฉบับแก้ ไขครัง้ ที่ 11 ได้ ให้ ความหมายของภาวะ
สมาธิสนไว้
ั ้ ดงั นี ้ (Sadock et al., 2015)
ภาวะสมาธิสนั ้ เป็ นภาวะทางจิตประสาทที่ส่งผลกระทบต่ อเด็กปฐมวัย เด็กโต เด็ก
วัยรุ่ น และผู้ใหญ่ ทั่วโลก โดยผู้ที่มีภาวะสมาธิ สนจะมี
ั้
รูปแบบอาการดังนี ้ คือ ความสนใจจดจ่อ
ลดลง มีอาการหุนหันพลันแล่นหรื ออยู่ไม่นิ่งมากขึ ้น จากการศึกษาประวัติครอบครัว พันธุกรรม
และการตรวจรังสีวินิจฉัยด้ านระบบประสาทพบว่า มีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนว่าสาเหตุ หลักของ
ภาวะสมาธิสนั ้ คือ ปั จจัย ทางชีวภาพ ซึ่งบริ เวณต่างๆ ของสมองและโดปามีนสารสื่อประสาทใน
สมองมีความเกี่ยวข้ องกับอุบตั ิของภาวะสมาธิสนั ้ โดยสมองของผู้ที่มีภาวะสมาธิสนมั
ั ้ กจะมีการใช้ สาร
โดปามีนในปริ มาณสูง รวมทังสมองส่
้
วนหน้ าและส่วนข้ างเคียงมีการทางานที่บกพร่ อง ทาให้ ส่งผล
กระทบต่อการทางานของสมองในด้ านสมาธิ การยับยัง้ การตัดสินใจ การตอบสนองต่อการยับยัง้
ความจาขณะทางาน และความรอบคอบระมัดระวังลดลง
ภาวะสมาธิสนสามารถพบได้
ั้
ในเด็กวัยเรี ยนร้ อยละ 5-8 และร้ อยละ 60-85 ของเด็กที่มี
ภาวะสมาธิสนก็
ั ้ จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่ น และมีอาการต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 60
ซึ่งเด็ก วัยรุ่ น และผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั ้ ความบกพร่ องทางการเรี ยนและการเข้ าสังคมกับผู้อื่น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ นอกจากนี ้ ยังพบได้ บอ่ ยว่าภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ความสัมพันธ์กบั โรคต่างๆ ที่อาจ
เกิ ดขึ ้นร่ วมกันกับภาวะสมาธิ สนด้
ั ้ วย เช่น โรคบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ โรควิตกกังวล โรคอารมณ์
แปรปรวน และมีพฤติกรรมก่อกวนผิดปกติ
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จากความหมายดังกล่าวสามารถสรุปได้ วา่ ภาวะสมาธิสนั ้ คือ ภาวะทางจิตประสาท
ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ทาให้ เด็กมีความสนใจจดจ่อลดลง มีอาการหุนหันพลันแล่นหรื ออยู่ไม่นิ่ง
มากขึ ้น เด็กที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั้
การทางานของสมองที่บกพร่ องไป ทาให้ การทางานของสมอง
ในด้ านการใช้ สมาธิ การยับยัง้ การตัดสินใจ การตอบสนองต่อการยับยัง้ ความจาขณะทางาน และ
ความรอบคอบระมัดระวังลดลง นอกจากนี ้ เด็กที่มีภาวะสมาธิสนมั
ั ้ กจะมีอาการต่อเนื่องไปจนถึ ง
วัย รุ่ น และวัย ผู้ใหญ่ ท าให้ เกิ ด ความบกพร่ อ งทางการเรี ย นและการเข้ า สัง คมกับ ผู้อื่ น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ และอาจเกิดโรคต่างๆ ที่เกิดขึ ้นร่ วมกับภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วย ภาวะสมาธิสนจึ
ั้ ง
ส่งผลกระทบต่อเด็กเป็ นอย่างมาก จาเป็ นต้ องได้ รับการช่วยเหลือดูแลต่อไป
1.2 สาเหตุของภาวะสมาธิสัน้
สาเหตุของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มักเกิดจากปั จจัยหลักดังต่อไปนี ้
1. การทางานของสมองบกพร่ อง
ทาให้ สารเคมีในสมองหลัง่ ผิดปกติ เช่น สารโดปามีน สารเซโรโทนิน ทาให้
ขาดการยับยังควบคุ
้
มตนเอง หุนหันพลันแล่น ขาดสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งได้ นาน
หงุดหงิดง่าย (วินดั ดา ปิ ยะศิลป์ และคณะ, 2553)
2. ปั จจัยทางพันธุกรรม
ภาวะสมาธิสนสามารถถ่
ั้
ายทอดได้ ทางพันธุกรรม ครอบครัวที่ มีพ่อหรื อแม่
เป็ นโรคสมาธิ สนั ้ ลูกก็จะมีโอกาสเกิดภาวะสมาธิ สนได้
ั ้ สูงขึ ้นตามไปด้ วย (U.S. Department of
Education, 2006)
3. ปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อม
เด็กได้ รับบาดเจ็บตังแต่
้ อยู่ในครรภ์หรื อหลังคลอด เช่น แม่ขาดสารอาหาร
ระหว่างตังครรภ์
้
ติดเชือ้ ขณะตังครรภ์
้
ได้ รับสารโลหะหนักขณะตังครรภ์
้
แม่สูบบุหรี่ หรื อดื่มสุรา
ขณะตังครรภ์
้
สมองของเด็กขาดออกซิเจน สมองอักเสบ หรื อได้ รับสารพิษ ทาให้ เนือ้ สมองส่วน
หน้ าน้ อยกว่าปกติ (สถาบันราชานุกลู , 2555) ส่งผลต่อความบกพร่องในการทางานของสมองส่วน
หน้ าในด้ านการคิดระดับสูง เช่น การวางแผน การแก้ ปัญหา การเข้ าใจผู้อื่น การยับยังชั
้ ง่ ใจต่อสิ่ง
ยัว่ ยุตา่ งๆ ทาให้ เด็กไม่สามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนได้ อย่างเต็มที่และ
มีปัญหาในด้ านต่างๆ ของชีวิต (National Institute of Mental Health; NIMH, 2008)
โดยรวมแล้ ว ภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นความบกพร่องของการทางานในสมอง ซึง่ ไม่ได้
เกิดจากการเลี ้ยงดู แต่การเลี ้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่น มีสงิ่ กระตุ้นเร้ ามากเกินไป วุน่ วาย ไม่มีระเบียบ
ขาดวินยั จะส่งผลให้ ภาวะสมาธิสนมี
ั ้ อาการรุ นแรงมากยิ่งขึ ้น (ศิริไชย หงษ์ สงวนศรี , 2544) การ
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เข้ าใจภาวะสมาธิ สนของเด็
ั้
กจึงช่วยให้ เราสามารถเข้ าใจความคิด อารมณ์ พฤติ กรรมของเด็ก
ได้ มากขึ ้น และสามารถหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กได้ อย่างเหมาะสมต่อไป
1.3 ลักษณะของภาวะสมาธิสัน้
ลัก ษณะของภาวะสมาธิ สัน้ สามารถพิ จ ารณาได้ จ ากคู่มื อ การวิ นิ จ ฉัย และสถิ ติ
สาหรับความผิดปกติทางจิตของสมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริ กาฉบับล่าสุดหรื อฉบับครัง้ ที่ 5
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder: DSM-5) แต่ ก่ อ นที่ จ ะพิ จ ารณ าถึ ง
ลักษณะของภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ ใน DSM-5มีข้อเปลี่ยนแปลงการวินิจฉัยโรคสมาธิสนในเด็
ั้
กและ
ผู้ใหญ่บางประการที่เราควรทราบ ดังจะกล่าวต่อไปนี ้ (Sadock et al., 2015)
1. ในอดี ต จิ ตแพทย์ จะวินิ จฉัย โรคสมาธิ สัน้ ของเด็ ก เมื่ อ เด็ กมี ภ าวะสมาธิ สัน้
ปรากฎให้ เห็นก่อนอายุ 7 ปี แต่ใน DSM-5 กาหนดให้ วินิจฉัยได้ เมื่อเด็กมี “อาการขาดสมาธิ หรื อ
อาการอยูไ่ ม่นิ่ง” ปรากฎให้ เห็นก่อนอายุ 12 ปี
2. ก่อนหน้ านี ้ มีการกาหนดภาวะสมาธิสนั ้ 2 แบบ คือ แบบขาดสมาธิ และ อยูไ่ ม่
นิ่ง/หุนหันพลันแล่น แต่ใน DSM-5 มีการกาหนดภาวะสมาธิสนออกเป็
ั้
นด้ วยกันทังหมด
้
3 แบบ คือ
1) แบบผสม คื อ มี ทั ง้ อาการขาดสมาธิ และอยู่ ไม่ นิ่ ง /หุ น หั น พลั น แล่ น ร่ ว มกั น (combined
presentation) 2) แบบอาการขาดสมาธิ เป็ นอาการเด่น (predominantly inattentive presentation)
และ 3) แบบอาการอยูไ่ ม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่นเป็ นอาการเด่น (predominantly hyperactive/impulsive
presentation)
3. การเปลี่ยนแปลงใน DSM-5 หมายรวมถึง ควรมีการวิ นิจฉัยโรคที่มักเกิดขึ ้น
ร่วมกับโรคสมาธิสนั ้ และกลุม่ โรคออทิสติก (autism spectrum) ร่วมด้ วย
4. DSM-5 กาหนดให้ การวินิจฉัยโรคสมาธิสนในวั
ั ้ ยรุ่นอายุตงแต่
ั ้ 17 ปี ขึ ้นไป และ
ในวัยผู้ใหญ่ ต้ องพิจารณาจากการมีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ อาการขาดสมาธิ หรื อ อาการอยู่ไม่นิ่ง/
หุนหันพลันแล่นอย่างน้ อย 5 อาการ ขึ ้นไป แทนที่จะเป็ น 6 อาการดังเดิม
5. ใน DSM-5 ได้ มีการยกตัวอย่างอาการของโรคสมาธิสนเพิ
ั ้ ่มเติม เพื่อสะท้ อนให้
เห็นถึงความแตกต่างทางพัฒนาการของโรคสมาธิสนตลอดช่
ั้
วงชีวิตมนุษย์
6. ในการยืนยันผลวินิจฉัยโรคสมาธิสนนั
ั ้ น้ ต้ อ งมีความบกพร่ องของอาการขาด
สมาธิ และ/หรื ออาการอยู่ไม่นิ่ งและหุน หัน พลัน แล่น ปรากฎให้ เห็ น อย่างน้ อย 2 สถานที่ และ
อาการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพัฒนาการที่เหมาะสมในการเรี ยนหรื อการเข้ าสังคม
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สาหรับลักษณะของภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ สามารถพิจารณาได้ จากเกณฑ์ การวินิจฉัย
ตาม DSM-5 ดังนี ้ (American Psychiatric Association, 2013)
1) มี อาการขาดสมาธิ และ/หรื ออยู่ไม่ นิ่ ง -หุน หัน พลัน แล่น ติ ด ต่อกัน ซึ่งท าให้
รบกวนการทางาน หรื อพัฒนาการของเด็ก โดยมีอาการแสดงดังข้ อ 1 และ/หรื อ ข้ อ 2 ดังต่อไปนี ้
1.1) อาการขาดสมาธิ: มีอาการดังต่อไปนี ้อย่างน้ อย 6 ข้ อ เป็ นเวลาติดต่อกัน
อย่างน้ อย 6 เดือน จนทาให้ เด็กมีการแสดงออกที่ไม่สอดคล้ องกับระดับพัฒนาการ และส่งผลเสีย
ต่อการเข้ าสังคม การเรี ยน การทางานโดยตรง
หมายเหตุ: อาการดังต่อไปนี ้ไม่ใช่ข้อบ่งชี ้ของการดื ้อต่อต้ าน มุ่งร้ าย การไม่
เข้ าใจค าสั่ง หรื อ งานต่า งๆ ส่ว นในวัย รุ่ น และผู้ใหญ่ (ที่ มี อ ายุ 17 ปี ขึน้ ไป) ต้ อ งมี อ าการแสดง
ดังต่อไปนี ้อย่างน้ อย 5 ข้ อ
1.1.1) มักไม่มีสมาธิ สนใจในรายละเอียดต่างๆ หรื อมักสะเพร่ าทางาน
ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็ นการบ้ าน การทางาน หรื อกิ จกรรมต่างๆ (เช่น ละเลยรายละเอียดที่ ขาด
หายไป ทางานไม่ถกู ต้ องแม่นยา)
1.1.2) มักขาดสมาธิต่อเนื่องในการทางานหรื อการเล่น (เช่น มีปัญหาใน
การจดจ่ออยูก่ บั การเรี ยน การพูดคุย หรื อการอ่านหนังสือที่มีความยาวไม่มากนัก)
1.1.3) มักดูเหมือนไม่ฟังเมื่อมีคนพูดด้ วยโดยตรง (เช่น ดูใจลอย มีอาการ
วอกแวกอย่างชัดเจน)
1.1.4) มัก ไม่ ท าตามค าสั่ง และมัก ท างานที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ท าไม่
สาเร็ จ (เช่น เมื่อเริ่ มต้ นทางานก็เปลี่ยนความสนใจไปยังสิ่งอื่นอย่างรวดเร็ ว หันเหความสนใจได้
ง่าย)
1.1.5) ขาดระเบี ย บวิ นัย ในการท างานและกิ จ กรรมต่ า งๆ (เช่ น มัก มี
ปั ญหาในการทางานที่มีลาดับขันตอนต่
้
อเนื่อง มีปัญหาในการเก็บวัสดุสิ่งของต่างๆ ให้ เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้ อย ทาของรก ทางานไม่เป็ นระเบียบ มีปัญหาการจัดการใช้ เวลา ทางานส่งไม่ทนั ตามกาหนด)
1.1.6) มัก หลี ก เลี่ ย ง ไม่ ช อบ หรื อ ต่ อ ต้ า นการท างานที่ ต้ อ งใช้ ความ
พยายาม (เช่น งานที่โรงเรี ยน การบ้ าน ตัวอย่างสาหรับวัยรุ่ นและผู้ใหญ่ เช่น การเตรี ยมเอกสาร
การทางานเอกสารให้ สาเร็จ การต้ องทบทวนเอกสารที่มีความยาวหลายหน้ า)
1.1.7) มั ก ท าของใช้ ที่ จ าเป็ นต่ อ การท างานหรื อ ท ากิ จ กรรมหายอยู่
บ่ อ ยครั ง้ (เช่ น อุป กรณ์ ก ารเรี ย น ดิ น สอ หนัง สื อ เครื่ อ งใช้ กระเป๋ า กุ ญ แจ เอกสาร แว่ น ตา
โทรศัพท์มือถือ)
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1.1.8) มักวอกแวกต่อสิ่งที่มากระตุ้นเร้ าได้ ง่าย (ในวัยรุ่นและผุ้ใหญ่หมาย
รวมถึงความคิดที่ไม่สมั พันธ์สอดคล้ องกันด้ วย)
1.1.9) มักลืมกิจวัตรประจาวันที่ต้องทาอยู่บ่อยๆ (เช่น การทางานบ้ าน
การทาธุระต่างๆ ในวัยรุ่ นและผู้ใหญ่ เช่น การลืมโทรกลับ การชาระใบเสร็ จต่างๆ การไปตามนัด
หมายต่างๆ)
1.2 อาการอยู่ไม่นิ่งและหุนหันพลันแล่น : มีอาการดังต่อไปนี ้อย่างน้ อย 6 ข้ อ
เป็ นเวลาติดต่อกันอย่างน้ อย 6 เดือนจนทาให้ เด็กมีการแสดงออกที่ไม่สอดคล้ องกับระดับพัฒนาการ
และส่งผลเสียต่อการเข้ าสังคม การเรี ยน การทางานโดยตรง
หมายเหตุ: อาการดังต่อไปนี ้ไม่ใช่ข้อบ่งชี ้ของการดื ้อต่อต้ าน มุ่งร้ าย การไม่
เข้ าใจค าสั่ง หรื อ งานต่า งๆ ส่ว นในวัย รุ่ น และผู้ใหญ่ (ที่ มี อ ายุ 17 ปี ขึน้ ไป) ต้ อ งมี อ าการแสดง
ดังต่อไปนี ้อย่างน้ อย 5 ข้ อ
1.2.1) มักหงุดหงิด กระสับกระส่าย มือเท้ าอยูไ่ ม่นิ่ง นัง่ ไม่นิ่ง
1.2.2) มักลุกจากที่นงั่ ในสถานการณ์ที่ควรนัง่ อยูก่ บั ที่ (เช่น ลุกออกจากที่
นัง่ ในห้ องเรี ยน ลุกออกจากที่นงั่ ในสานักงานหรื อที่ทางาน หรื อในสถานการณ์อื่นๆ ที่ควรจะนัง่ อยู่
กับที่)
1.2.3) มักวิ่งหรื อปี นป่ ายไปมาในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม (หมายเหตุ:
ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่อาจจะรู้สกึ กระสับกระส่ายอยูใ่ นใจแทน)
1.2.4) ไม่สามารถเล่นหรื อทากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้
1.2.5) มักไม่อยู่เฉย ต้ องเคลื่อนไหวบ่อยๆ คล้ ายกับติดเครื่ องยนต์ (เช่น
ไม่สามารถอยู่นิ่งได้ หรื ออยู่นิ่งได้ ลาบากเมื่อมีการยืดขยายเวลาออกไป เช่น ในที่ประชุม ในร้ านอาหาร
จนอาจถูกมองได้ วา่ เป็ นคนอยูไ่ ม่ติดที่ หรื ออยูร่ ่วมได้ ยาก)
1.2.6) มักพูดมากเกินความจาเป็ น
1.2.7) มักพูดโพล่งคาตอบออกมาก่อนที่จะฟั งคาถามได้ จนจบ (เช่น พูด
จบประโยคแทนผู้อื่น เพราะไม่สามารถรอให้ ถึงคราวพูดของตนเองได้ )
1.2.8) มีปัญหาในการอดทนรอคอยให้ ถึงคิวของตน (เช่น มีปัญหาในการ
เข้ าแถวรอคิว)
1.2.9) มักขัดจังหวะ หรื อสอดแทรกผู้อื่น (เช่นในวงสนทนา หรื อการเล่น
เกม การทากิ จกรรมต่างๆ หรื ออาจน าสิ่งของของผู้อื่ น ไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญ าต ในวัยรุ่ น และ
ผู้ใหญ่อาจเข้ าไปก้ าวก่ายวุน่ วายกับสิง่ ที่คนอื่นๆ กาลังทาอยู่)
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2) อาการขาดสมาธิ หรื ออยู่ไม่นิ่ง -หุนหันพลันแล่นในบางข้ อเริ่ มปรากฎให้ เห็น
ก่อนอายุ 12 ปี
3) อาการขาดสมาธิ หรื ออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลันแล่นในบางข้ อปรากฎให้ เห็นอย่าง
น้ อยใน 2 สถานที่ขึ ้นไป (เช่น ที่บ้าน ที่โรงเรี ยน ที่ทางาน กับเพื่อนหรื อญาติๆ ในกิจกรรมต่างๆ)
4) อาการดังกล่าวมีผลกระทบต่อคุณ ภาพชีวิตอย่างชัดเจน ทั ง้ ในด้ านการเข้ า
สังคม การเรี ยน การทางาน
5) อาการดังกล่าวไม่ได้ เป็ นจากโรคทางจิตเวชอื่นๆ (เช่น โรคจิตเภท โรคอารมณ์
แปรปรวน โรควิตกกังวล โรคหลายบุคลิก โรคบุคลิกภาพแปรปรวน การติดสารเสพติด หรื ออยู่
ในช่วงถอนสารเสพติด)
การระบุชนิดของอาการ
แบบผสม (combined presentation): ถ้ าอาการเข้ าเกณฑ์ขาดสมาธิ และอยู่ไม่
นิ่ง-หุนหันพลันแล่นในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
แ บ บ อ า ก า ร ข า ด ส ม า ธิ เป็ น อ า ก า ร เด่ น (predominantly inattentive
presentation): ถ้ าอาการเข้ าเกณฑ์ขาดสมาธิ แต่ไม่เข้ าเกณฑ์อยู่ไม่นิ่ง -หุนหันพลันแล่นในช่วง 6
เดือนที่ผา่ นมา
แบบอาการอยู่ ไ ม่ นิ่ ง /หุ น หั น พ ลั น แล่ น เป็ นอาการเด่ น (predominantly
hyperactive/impulsive presentation): ถ้ าอาการเข้ า เกณฑ์ อ ยู่ ไม่ นิ่ ง -หุ น หั น พลัน แล่ น แต่ ไ ม่
เข้ าเกณฑ์ขาดสมาธิในช่วง 6 เดือนที่ผา่ นมา
การระบุอาการทุเลาในบางส่ วน
สามารถระบุได้ หากพบว่าก่อนหน้ านี ้มีอาการเข้ าเกณฑ์ เต็มรู ปแบบ แต่ในช่วง 6
เดือนที่ผา่ นมามีอาการน้ อยลง ซึง่ อาการดังกล่าวยังคงส่งผลกระทบต่อการเข้ าสังคม การเรี ยน หรื อ
การทางานอยู่
การระบุระดับความรุ นแรงของอาการ
ระดับอาการเล็กน้ อย: เมื่อมีอาการที่นอกเหนื อจากเกณฑ์ วินิจฉัยที่ กาหนดไว้
เพียง 2-3 อาการ (ถ้ ามี) และอาการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเข้ าสังคมหรื อการทางานเพีย ง
เล็กน้ อยเท่านัน้
ระดับปานกลาง: เมื่อพบว่ามีอาการหรื อการทาหน้ าที่ต่างๆ มีความบกพร่ องใน
ระดับ “เล็กน้ อยถึงรุนแรง”
ระดับรุ นแรง: เมื่อพบว่าอาการต่างๆ มีระดับความรุ นแรง หรื อส่งผลกระทบต่อ
การเข้ าสังคม หน้ าที่การงานอย่างรุนแรง
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ลักษณะทางคลินิกของเด็กที่มีภาวะสมาธิสัน้
ลักษณะทางคลินิกของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้ สามารถสังเกตได้ ดงั นี ้ (Sadock et
al., 2015)
ลักษณะของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนเริ
ั ้ ่ มต้ นได้ ตงแต่
ั ้ ในวั ยทารก ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ ว
หากทารกมีภาวะสมาธิสนั ้ เมื่ออยู่ในเปล ทารกจะมีลกั ษณะกระฉับกระเฉงมาก นอนน้ อย และ
ร้ องไห้ บอ่ ย แต่การตรวจพบภาวะสมาธิสนในเด็
ั้
กทารกมักทาได้ ยาก จึงมักตรวจพบภาวะสมาธิสนั ้
ได้ เมื่อเด็กเริ่มเข้ าสูว่ ยั หัดเดิน
เมื่อถึงวัยไปโรงเรี ยน เด็กที่มีภาวะสมาธิสนอาจจะท
ั้
าข้ อ สอบอย่างรวดเร็ ว แต่
อาจตอบเพียง 2 ข้ อแรกเท่านัน้ รวมทัง้ ไม่ อาจอดทนรอคอยการขานชื่อได้ และอาจมีปฏิกริ ยา
โต้ ตอบก่อนใครเพื่อน ส่วนที่บ้าน เด็กมักจะมีพฤติกรรมไม่สามารถหยุดชะลอตัวเองได้ รวมทังมี
้
อาการหุนหันพลันแล่น ไม่สามารถชะลอความพึงพอใจได้ และมักเกิดอุบตั ิเหตุได้ บอ่ ยครัง้
ลักษณะของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่พบบ่อยคือ อยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ (ช่วงความ
สนใจสัน้ วอกแวกง่าย มักทาพฤติกรรมซ ้าๆ ทางานไม่เสร็ จ ขาดความใส่ใจ สมาธิน้อย) รวมทังมี
้
อาการหุนหันพลันแล่น (ทาก่อนคิด มักเปลี่ยนกิจกรรมที่ทาอยู่โดยทันที ขาดการจัดระบบระเบียบ
ลุกขึ ้นกระโดดโลดเต้ นในชันเรี
้ ยน) มีความคิดความจาที่บกพร่อง โดยเฉพาะความบกพร่องทางการ
เรี ยนรู้ การพูด และการได้ ยิน นอกจากนี ้ มักพบว่าภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กมักมีความสัมพันธ์ กับ
การรับความรู้ สึกเคลื่อนไหวที่ บกพร่ อง มีปัญ หาทางอารมณ์ และมีพัฒ นาการด้ านการทางาน
ประสานกันของอวัยวะต่างๆ ที่ผิดปกติ
เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ มัก แสดงพฤติ ก รรมก้ า วร้ าว ท้ า ทาย มัก มี ปั ญ หาด้ า น
พฤติกรรมและการเรี ยนรู้ที่โรงเรี ยน และอาจเกิดโรคที่มกั เกิดร่วมกับภาวะสมาธิสนั ้ เช่น การสื่อสาร
ที่ผิดปกติ หรื อเกิดความบกพร่ องทางการเรี ยนรู้ ซึ่งโรคดังกล่าวมักจะส่งผลกระทบขัดขวางการ
จดจา การแสดงออก และการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็ก
กล่าวโดยสรุป ภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กสามารถพิจารณาได้ จาก DSM-5 ซึง่ เด็กที่มี
ภาวะสมาธิ สนนั
ั ้ น้ จะมีอาการขาดสมาธิ และ/หรื ออยู่ไม่นิ่ง -หุนหันพลันแล่นเป็ นเวลาติดต่อกัน
อย่างน้ อย 6 เดือนจนทาให้ เด็กมีการแสดงออกที่ไม่สอดคล้ องกับระดับพัฒ นาการ และส่งผลเสีย
ต่อการเข้ าสังคม การเรี ยน การทางานโดยตรง เด็กที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมักมีความบกพร่ องทาง
ความคิด ความจา สมาธิ พฤติกรรม ตลอดจนทักษะต่างๆ ภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งส่งผลกระทบต่อเด็ก
เป็ นอย่างมาก ดังที่ผ้ วู ิจยั จะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไป
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1.4 ผลกระทบของภาวะสมาธิสัน้
ผลกระทบของภาวะสมาธิ สั น้ ที่ มี ต่ อ เด็ ก มี ดั ง ต่ อ ไปนี ้ (American Psychiatric
Association, 2013)
ภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ความสัมพันธ์ กับผลการเรี ยนที่ตกต่า ความสาเร็ จทางการเรี ยนต่า
การถูกปฏิเสธจากสังคม และเมื่อเด็กที่มีภาวะสมาธิ สนเข้
ั ้ าสู่วยั ทางาน มักจะมีผลการทางานที่
บกพร่ อ ง มี ค วามส าเร็ จ ทางการงานต่ า มี แ นวโน้ มที่ จ ะถู ก เลิ ก จ้ างงานได้ และมัก มี ปั ญ หา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมด้ วย
เด็กที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ มีแนวโน้ มที่ จะมีพฤติกรรมก้ าวร้ าวอันธพาลเมื่อเข้ าสู่วยั รุ่ น
และอาจมีบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้ านสังคมในวัยผู้ใหญ่ มากกว่าเด็ก รุ่ นราวคราวเดียวกันที่
ไม่ได้ มีภาวะสมาธิสนั ้ ส่งผลให้ มีโอกาสติดสารเสพติดสูง มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากการใช้ ส ารเสพติ ด โดยเฉพาะโรคบุ ค ลิ ก ภาพผิ ด ปกติ แ บบต่อ ต้ า นสัง คม และพฤติ ก รรม
อัน ธพาล ผู้ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ มัก มี โอกาสได้ รับ บาดเจ็ บ อยู่บ่ อ ยครั ง้ เช่ น ได้ รับ บาดเจ็ บ จาก
อุบตั ิเหตุ หรื อประสบเหตุรุนแรงจากการขับขี่รถยนต์ นอกจากนี ้ ผู้ที่มีภาวะสมาธิสนมั
ั ้ กมีโอกาส
เป็ นโรคอ้ วนได้ สงู อีกด้ วย
เด็กที่มีภาวะสมาธิสนมั
ั ้ กทางานที่ต้องใช้ ความพยายามได้ ไม่ดีนกั จึงทาให้ ถกู มองว่า
เป็ นเด็กเกียจคร้ าน ขาดความรับผิดชอบ หรื อไม่สามารถให้ ความร่วมมือในการทางานได้ เด็กอาจ
มีปัญหาการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนในครอบครัว มีปัญหากับเพื่อน ถูกเพื่อนปฏิเสธ ทอดทิ ้ง หรื อรังแก
เด็กที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมีโอกาสสาเร็จทางการเรี ยนได้ น้อยกว่า ประสบความสาเร็ จทางวิชาชีพได้
น้ อยกว่า และมีคะแนนความฉลาดทางสติปั ญญาน้ อยกว่าเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกัน ในรายที่มี
ภาวะสมาธิสนรุ
ั ้ นแรงจะมีปัญหาที่สง่ ผลกระทบต่อชีวิตในแทบทุกด้ านอย่างชัดเจน ทังด้
้ านการเข้ า
สังคม ด้ านครอบครัว ด้ านการศึกษา และการทางาน ซึ่งปั ญหาด้ านการเรี ยน ปั ญหาที่โรงเรี ยน
และปั ญหาถูกเพื่อนละเลยมักเกี่ยวข้ องกับการที่เด็กมีอาการขาดสมาธิ ส่วนปั ญหาการถูกเพื่อน
ปฏิเสธ และปั ญ หาที่ เด็กมักประสบอุบัติเหตุมักมาจากการที่ เด็กมี อาการอยู่ไม่นิ่ ง หรื ออาการ
หุนหันพลันแล่นนัน่ เอง
นอกจากนี ้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมั
ั ้ กจะมีกระบวนความคิดที่บกพร่องในด้ าน
การยับยังตนเอง
้
ความจาขณะทางานไม่คอ่ ยดี ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ (Skogan
et al., 2015) รวมทัง้ ขาดความคิดยืดหยุ่นและขาดการคิดวางแผนในการทางานต่างๆ ให้ สาเร็ จ
ทาให้ ไม่สามารถคิดแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ได้ ดีเท่าที่ควร (Holmes et al., 2010) ส่งผลให้ เด็กมีปัญหา
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ทัง้ ในด้ านความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ซึ่งจาเป็ นต้ องได้ รับการแก้ ไขโดยเร่ งด่วน เพื่อลดปั ญหา
อื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต (Tamm et al., 2014).
ภาวะสมาธิ สัน้ เป็ นอาการที่ พ บได้ บ่ อ ยในเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง หากเด็ ก ไม่ ได้ รั บ การ
ช่วยเหลือตังแต่
้ เริ่ มมีอาการ จะส่งผลเสียต่อตัวเด็กเป็ นอย่างมาก การดูแลช่วยเหลื อเด็กที่มีภาวะ
สมาธิสนตั
ั ้ งแต่
้ ตอนที่เด็กอายุยงั น้ อยมักได้ ผลสาเร็ จดี แต่หากปล่อยทิ ้งไว้ นานจะส่งผลเสียร้ ายแรง
ต่อเด็กในด้ านต่างๆ เช่น ปั ญหาทางการเรี ยน การเข้ ากับผู้อื่น มีภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดี มีปัญหา
พฤติก รรมเสี่ยงอัน ตราย การใช้ สารเสพติด เกิ ดความล้ มเหลวในการประกอบอาชี พ รวมทัง้ มี
ปั ญ หาทางอารมณ์ หรื อโรคจิตเวชอื่นๆ (ชาญวิท ย์ พรนภดล และคณะ, 2557) จากการศึกษา
พบว่าเด็กที่มีภาวะสมาธิสนจะไม่
ั้
สามารถปรับตัวใช้ ชีวิตในห้ องเรี ยนได้ เหมือนเด็กปกติแม้ เด็กจะมี
ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) สูงก็ตาม เนื่องด้ วยภาวะของเด็กที่ขาดสมาธิ อยู่ไม่นิ่ง และหุนหัน
พลันแล่น จึงทาให้ เด็กมักรบกวนชันเรี
้ ยน รวมทังรู้ ้ สกึ เศร้ าและหงุดหงิดเนื่องจากทาสิ่งต่างๆ ได้ ไม่
ดีเท่าเพื่อน ทาให้ เด็กรู้สกึ ด้ อยค่า โดดเดี่ยว ไม่ได้ รับการยอมรับจากเพื่อน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
พฤติกรรมก้ าวร้ าว เกเร และภาวะดื ้อต่อต้ านได้ สงู กว่าเด็กทัว่ ๆ ไปหลายเท่า (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
และคณะ, 2556) ดังนัน้ การสังเกตพบภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กได้ เร็ ว และการให้ ความช่วยเหลือแก่
เด็กได้ เร็ว จึงมีความจาเป็ นและมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ซึง่ ผู้วิจยั จะกล่าวถึงเกณฑ์การประเมิน
ภาวะสมาธิสนั ้ และแนวทางการช่วยเหลือพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในหั
ั ้ วข้ อต่อๆ ไป
1.5 เกณฑ์ การประเมินเด็กที่มีภาวะสมาธิสัน้
ในต่างประเทศมีหลักเกณฑ์ในการสังเกตหรื อการประเมินเด็กที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วย
การพัฒนาแบบวัดที่ใช้ ในการคัดกรองเด็กที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยกันอยู่ห ลายแบบวัด ซึง่ ตัวอย่าง
ของแบบวัดที่มีมาตรฐานและนิยมใช้ ประเมินเด็กที่มีภาวะสมาธิสนอย่
ั ้ างแพร่หลายในต่างประเทศ
และทัว่ โลก ได้ แก่ (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557)
1.Conners Rating Scales-Revised (CRS-R)- Teacher and Parent Form
เป็ นแบบวัด ประเมิ น เด็ ก และวัย รุ่ น ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเป็ นโรคสมาธิ สัน้ เหมาะส าหรั บ
วัดเด็กอายุ 3 - 17 ปี มี 3 ฉบับ คือ ฉบับผู้ปกครอง ฉบับครู และฉบับเด็กวัยรุ่นเป็ นผู้ประเมินตนเอง
2. Swanson, Nolan & Pelham-IV (SNAP-IV) เป็ น แบบวัด ประเมิ น เด็ ก และ
วัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคสมาธิสนและโรคดื
ั้
้อต่อต้ าน (Oppositional Defiant Disorder:
ODD) เหมาะสาหรับวัดเด็กอายุ 5-11 ปี มี 2 ฉบับคือ ฉบับผู้ปกครอง และฉบับครู เป็ นผู้ประเมิน
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม 90 ข้ อในฉบับเต็ม และ 26 ข้ อในฉบับย่อย
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3. ADHD Rating Scale-IV เป็ นแบบวัดประเมินเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อ
การเป็ นโรคสมาธิสนั ้ เหมาะในการวัดเด็กที่มีอายุ 5-17 ปี มี 2 ฉบับ คือ ฉบับผู้ปกครอง และฉบับ
ครู ประกอบด้ วยข้ อคาถามทังหมดจ
้
านวน 18 ข้ อ
4. IOWA Conners Rating Scale เป็ นแบบวัดประเมินเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยง
ต่อการเป็ นโรคสมาธิ สนและโรคดื
ั้
อ้ ต่อต้ าน (ODD) เหมาะสาหรับวัดเด็กอายุ 6-12 ปี มี 3 ฉบับ คือ
ฉบับครู ฉบับผู้ปกครอง และฉบับเด็กเป็ นผู้ประเมินตนเอง ประกอบด้ วยข้ อคาถามทังหมดจ
้
านวน
10 ข้ อ
สาหรับในประเทศไทย มีแบบวัดที่ใช้ ในการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนอยู
ั้ ่
เพียง 1 ฉบับ คือ SNAP-IV ฉบับภาษาไทย แปลโดยณัทธร ทิพยรัตน์เสถียร เมื่อปี พ.ศ. 2549 แต่
แบบวัด SNAP-IV ฉบับภาษาไทยนี ้มีการเก็บข้ อมูลกับกลุม่ ตัวอย่างที่มีจานวนน้ อย ไม่เพียงพอต่อ
การหาค่าปกติ ในระดับประเทศได้ และไม่ได้ ใช้ วดั ภาวะสมาธิ สนอย่
ั ้ างเดียว แต่ใช้ วดั อาการดื ้อ
ต่อต้ านของเด็กร่วมด้ วย ในเวลาต่อมา ชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) จึงสร้ างแบบวัด Thai
ADHD Screening Scales (THASS) ขึ ้น ซึ่งเป็ นแบบวัดคัดกรองเด็กและวัยรุ่ นชาวไทยที่มีความ
เสี่ยงต่อการเป็ นโรคสมาธิสนั ้ โดยทาการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวนทังหมด
้
15,360 คน เพื่อให้ ได้ ค่าปกติระดับประเทศที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมต่อ
การนามาวัดประเมินเด็กไทยที่มีภาวะสมาธิสนส
ั ้ าหรับเด็ก 3 ช่วงอายุ คือ เด็กเล็ก (3-5 ปี ) เด็กโต
(6-12 ปี ) และเด็กวัยรุ่น (13-18 ปี ) โดยมีแบบวัด 3 ฉบับ คือ ฉบับผู้ปกครองเป็ นผู้ประเมิน ฉบับครู
เป็ นผู้ประเมิน และฉบับเด็ก โต เด็กวัยรุ่ นเป็ นผู้ประเมินตนเอง ประกอบด้ วยข้ อคาถามทัง้ หมด
จานวน 30 ข้ อ ซึง่ จากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือพบว่า แบบวัดนี ้เป็ นแบบวัดประเมินเด็ก
ที่มีภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่มีค่าความน่าเชื่อถือ และค่าความแม่นตรงอยู่ในเกณฑ์ดี (ชาญวิทย์ พรนภดล
และคณะ, 2557) ผู้วิจยั จึงเลือกนาแบบวัด THASS มาใช้ ในการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีสมาธิสนั ้
เพื่อเป็ น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยนี เ้ นื่ องจากเป็ น แบบวัดที่ สามารถนามาวัดประเมินเด็ก
ปฐมวัยชาวไทยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างเหมาะสม เพื่อผู้วิจยั จะได้ ทาการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนและหาแนวทางในการช่
ั้
วยเหลือพัฒนาเด็กได้ ตอ่ ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการประเมิ น เด็ กที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ด้ วยการใช้ แบบวัดแล้ ว ผู้วิจัยใช้ ก าร
สังเกตพฤติกรรมของเด็ก และการสัมภาษณ์ครู เพื่อจะได้ ข้อมูลในการวัดประเมินที่มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ ้น และสามารถทาการประเมินเด็กที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างถูกต้ องตรงกับความเป็ นจริ งมาก
ที่สดุ (Skogan, 2015) อันนาไปสูก่ ารช่วยเหลือพัฒนาเด็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

29
1.6 แนวทางการช่ วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสัน้
การช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิ สนอย่
ั ้ างมีประสิทธิ ภาพ ต้ องอาศัยความร่ วมมือ
ด้ วยกัน จากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก เพื่อจะได้ ช่วยเหลือเด็กได้ อย่างสอดคล้ องในแนวทาง
เดียวกัน โดยแนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิ สนสามารถท
ั้
าได้ ดงั นี ้ (วินัดดา ปิ ยะศิลป์
และคณะ, 2553)
1. การช่ วยเหลือจากผู้ปกครอง ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สันได้
้ โดยเริ่ มต้ นจากการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก เพราะการจะช่วยเหลือเด็กได้ สาเร็ จนันต้
้ องมี
ความสัมพันธ์ ที่ดีกับเด็กเป็ นพื ้นฐานสาคัญเสียก่อน และควรจัดสิ่งแวดล้ อมในบ้ านให้ มีระเบียบ
สงบ ไม่ว่นุ วายหรื อมีสิ่งเร้ ามากเกินไปเพื่อช่วยให้ เด็กมีสมาธิ ในการทางานมากขึ ้น โดยผู้ปกครอง
ควรให้ เวลาใกล้ ชิ ดเด็ กมากขึน้ ในการท างาน หรื อท ากิ จกรรม เพื่ อช่ วยกระตุ้นสมาธิ และคอยให้
คาแนะนาช่วยเหลือแก่เด็ก สาหรับการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ นัน้ ผู้ปกครองควรกาหนดเวลาในการ
ทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ของเด็กให้ ชดั เจนและมีความสม่าเสมอ บอกเด็กล่วงหน้ าถึงสิง่ ที่เด็กต้ อง
ทา และชื่นชมทันทีเมื่อเด็กทาได้ ซึง่ ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กได้ ด้วยการช่วยเด็กวางแผนการ
ทากิจกรรมต่างๆ เป็ นขันเป็
้ นตอน โดยแบ่งงานที่เด็กต้ องทาออกเป็ นขันย่
้ อยๆ และช่วยกระตุ้นให้ กาลังใจ
เด็กในการทางานให้ สาเร็ จ หลีกเลี่ยงการพูดบ่น จู้จี ้ หรื อการตาหนิเด็ก แต่ควรมองหน้ าสบตาเด็ก
พูดสันๆ
้ อย่างนุ่มนวล ตรงประเด็น ให้ เด็กเข้ าใจและทาตามได้ โดยง่ายแทนโดยใช้ วิธีใจดีน่มุ นวล
แต่ก็ยืนหยัดจริ งจังในสิ่งที่เด็กจาเป็ นต้ องทา (kind but firm) หากเด็กมีพฤติกรรมก่อกวน ควรพูด
เตือนให้ เด็กรู้ ตวั หรื อพูดเบี่ยงเบนความสนใจให้ เด็กทาสิ่งอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า แต่หาก
เด็กหมดสมาธิในการทางานจริงๆ ไม่ควรแสดงท่าทีหงุดหงิดเด็ก แต่ผ้ ปู กครองควรควบคุมอารมณ์
ของตนเองให้ สงบ มัน่ คง และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ผ่อนคลาย เปลี่ยนอริ ยาบถ หรื อหยุ ดพักก่อน
แล้ วค่อยกลับมาทางานใหม่เมื่อเด็กมีสมาธิมากขึ ้น
เนื่องจากเด็กที่มีภาวะสมาธิ สนมั
ั ้ กมีพลังงานมาก ผู้ปกครองจึงควรให้ เด็กได้
สลายพลังงานด้ วยการทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ เช่น วิ่งออกกาลังกาย ช่วยทางานบ้ าน และแสดง
ความชื่นชมเมื่อเด็กทาพฤติกรรมที่เหมาะสม นอกจากนี ้ เด็กมักชอบเลียนแบบพฤติกรรมของ
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองจึงควรเป็ น แบบอย่างที่ดีให้ แก่เด็ก โดยเฉพาะในด้ านการยับยังควบคุ
้
มตนเอง
การมี ระเบี ยบวิ นับ การรู้ จักอดทนรอคอย รวมทัง้ การแสดงออกทางอารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมที่
เหมาะสม อีกทัง้ ผู้ปกครองในบ้ าน เช่น พ่อแม่ ควรช่วยเหลือ เด็กอย่างสอดคล้ องไปในทิ ศทาง
เดียวกัน มีข้อตกลงที่แน่นอนไปในแนวทางเดียวกันและปฏิบตั ิตามข้ อตกลงอย่างสม่าเสมอด้ วยกัน
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นอกจากนี ้ ผู้ปกครองควรติดต่อกับครูของเด็กที่โรงเรี ยนอย่างสม่าเสมอเพื่อการวางแผนร่วมกันใน
การช่วยเหลือเด็กต่อไป
2. การช่ วยเหลื อจากครู ท่ ีโรงเรี ยน ครู ที่ โรงเรี ยนสามารถช่วยเหลือเด็กที่ มี
ภาวะสมาธิ สนได้
ั ้ ดีโดยเริ่ มต้ นจากการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกับเด็ก ทาความเข้ าใจเด็กด้ วยท่าที
อบอุ่นและเป็ นมิ ตร ให้ ความรั ก ให้ ก าลังใจ ไม่ท าโทษเด็ก ด้ วยวิธีการรุ น แรงหรื อท าให้ เด็ กรู้ สึก
อับอาย แต่บอกถึงสิ่งที่เด็กต้ องทาด้ วยความนุ่มนวล และให้ โอกาสเด็ก ในการแก้ ไขข้ อผิดพลาดของ
ตนเอง นอกจากการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กแล้ ว การจัดบรรยากาศในชันเรี
้ ยนก็เป็ นสิ่งสาคัญ
โดยครู ควรจัดบรรยากาศในชันเรี
้ ยนให้ มีสิ่งเร้ าน้ อยเพื่อลดการวอกแวกของเด็ก เด็กจะได้ มีสมาธิ
ในการทางานหรื อการทากิจกรรมต่างๆ มากขึ ้น ซึง่ ในการทางานหรื อทากิจกรรมต่างๆ นัน้ ครูควร
บอกให้ เด็กทราบถึงกฎระเบียบ และตารางกิจกรรมของห้ องเรี ยนให้ ชัดเจนและเข้ าใจง่าย โดย
กฎระเบียบต้ องมีความชัดเจนและมีการปฏิบตั ิตามกฎอย่างสม่าเสมอ และควรมอบหมายงานให้
เด็กทาทีละน้ อยๆ เมื่อเด็กทาได้ สาเร็ จแล้ วจึงค่อยให้ งานเพิ่มเพื่อช่วยสนับสนุนให้ เด็กมีความตังใจ
้
ในการทางานให้ สาเร็ จ นอกจากนี ้ ครู ควรส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการจัดระเบียบ วางแผน แบ่งงานที่
ต้ องทา การทางานให้ สาเร็จและการตรวจทบทวนผลงานของตนบ่อยๆ ซึง่ หากเด็กแสดงพฤติกรรม
ตังใจท
้ างาน ทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์เหมาะสม หรื อมีความตังใจในการควบคุ
้
มพฤติกรรมของตนเองได้
ดีขึ ้น ครู ก็ควรแสดงความชื่นชมเด็กด้ วย แต่หากเด็กเริ่ มเบื่อ หรื อหมดสมาธิ ครู ควรช่วยพูดกระตุ้น
เตือนความสนใจของเด็กอย่างนุ่มนวล อนุญาตให้ เด็กได้ พกั ช่วงสันๆ
้ หรื อลุกมาทากิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ เช่น ช่วยครูแจกของเพื่อน เป็ นต้ น
ในการพูด คุย สื่อสารกับ เด็ กที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ นัน้ ครู ควรสื่อ สารกับ เด็ก ด้ วย
คาพูดที่กระชับนุ่มนวล ได้ ใจความชัดเจน หากเด็กมีอาการเหม่อลอย วอกแวก ขาดความสนใจ ให้
แตะตัวเด็กเบาๆ เพื่อให้ เด็กรู้ สึกตัวและกลับมาให้ ความสนใจอี กครัง้ และการออกคาสัง่ เด็กด้ วย
คาพูดเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ ผล ครู ควรลงมือทาให้ เด็กดูเป็ นตัวอย่าง หรื ออาจลงมือทาร่ วมกับ
เด็กไปด้ วย จะได้ ผลดีกว่า รวมทังยั
้ งช่วยฝึ กให้ เด็กสามารถรับฟั งและทาตามได้ ดีขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้
ครู ควรทราบและทาความเข้ าใจว่าในบางครัง้ เด็กที่มีภาวะสมาธิสนอาจมี
ั้
ปัญหาในการปรับตัวกับ
เพื่อน เพราะเด็กมักหุนหัน ใจร้ อน เล่นแรง ต้ องอาศัยครูช่วยแนะนาตักเตือนด้ วยท่าทีที่เข้ าใจ เพื่อ
ช่วยให้ เด็กเข้ าใจปั ญ หาของตน และคอยระวังควบคุมตนเองได้ ดีขึน้ หรื อหากเด็กมีพฤติกรรม
ก่อกวนชัน้ เรี ยน มีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ครู ควรพูดให้ เด็กรู้ ตวั โดยไม่ใช้ ถ้อยคาตาหนิ แต่
บอกเด็กถึงสิง่ ที่ต้องทาด้ วยความนุ่มนวล รวมทังให้
้ เพื่อนๆ มีสว่ นในการช่วยเหลือเด็ก เช่น ทาสิง่ ที่
เหมาะสมให้ เด็กดูเป็ นตัวอย่าง หรื อส่งเสริ มให้ เด็กได้ เล่นกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะ
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ได้ เรี ยนรู้ ทักษะต่ างๆ ผ่านการเล่นได้ ดีขึน้ สุ ดท้ ายนี ค้ รู ควรช่วยมองหาจุดแข็ง หรื อข้ อดีของเด็ก
สนับสนุนให้ เด็กได้ มีโอกาสแสดงข้ อดีของตน เพื่ อเด็กจะได้ ร้ ูสึกภูมิใจในตนเอง และเป็ นที่ยอมรับ
ของเพื่อนๆ มากขึ ้นด้ วย
3. การช่ วยเหลือจากผู้ให้ คาปรึกษาหรื อนักบาบัด การให้ คาปรึกษาหรื อการ
บาบัดเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยกระบวนการทางจิตวิทยาจะช่วยส่งเสริ มให้ เด็กสามารถ
ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้ มี การแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น ซึง่ ผู้ให้
คาปรึกษาหรื อนักบาบัดมีบทบาทสาคัญในการเอื ้ออานวยให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ทกั ษะต่างๆ อย่าง
เหมาะสมมากขึน้ เช่น การมี สมาธิ จดจ่อ การยับยัง้ ควบคุมตนเอง การรู้ จักอดทนรอคอย การ
แบ่งปั น การเข้ าใจ เห็นใจผู้อื่น การยืดหยุ่นทางความคิด การแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็ นต้ น
(National Institute of Mental Health, 2008) โดยวิธีการให้ คาปรึกษาหรื อการบาบัดเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ วิธีหนึ่งก็คือการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง
เพราะเด็กจะเกิดการเรี ยนรู้ และการพัฒนาตนเองได้ ดีในบรรยากาศของการบาบัด ที่ผ่อนคลาย
อบอุ่น เป็ นมิตร โดยมีนกั บาบัดที่มีความเข้ าใจในตัวเด็ก ยอมรับ เด็ก ช่วยเอื ้ออานวยกิจกรรมการ
เล่นที่มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริ มพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะช่วย
เอื ้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวกของเด็กได้ ดี (Pykhtina et al., 2012) เพราะการเล่นบาบัด
เป็ นการบาบัดเด็กอย่างเป็ นธรรมชาติโดยใช้ การเล่นเป็ น สื่อกลางในการสื่อสารและแสดงออก เพื่อ
เด็กจะได้ แสดงออกถึงความคิด ความรู้สกึ และปั ญหาต่างๆ ผ่านการเล่นได้ อย่างอิสระ เช่นเดียวกับ
การบาบัดผู้ใหญ่โดยการพูดคุยให้ คาปรึกษา นอกจากนี ้ การเล่นบาบัดยังมีบทบาทสาคัญต่อการ
พัฒนาสมดุลทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กให้ เ กิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น มีการ
แสดงออกอย่า งเหมาะสมมากขึน้ เกิ ด การปรั บ ตัวและการพัฒ นาตนเองได้ ดี ขึน้ (McMahon,
2009) การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลางจึงเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริ มพัฒ นาเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทักษะการคิดเชิงบริหาร
2.1 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
คาว่าทักษะการคิดเชิงบริ หาร (Executive Functions: EFs) นันมี
้ ผ้ แู ปลความหมาย
ออกมามากมายแตกต่างกัน เช่น การควบคุมความคิด การจัดการความคิดขันสู
้ ง กระบวนการคิด
ขันสู
้ ง ชุดกระบวนการทางความคิด ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาเร็ จ การบริ หารการรู้ คิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม เป็ นต้ น ซึง่ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ขอใช้ คาว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารซึง่ เป็ นคาที่
หมายถึงการทางานขันสู
้ งของสมองที่ควบคุมความคิด การตัดสินใจ และการกระทาต่างๆ จนส่งผล
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ให้ เด็ ก สามารถลงมื อ ท าตามแผนที่ ว างไว้ และมุ่ ง มั่ น จนท างานนั น้ ได้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
(นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก)
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่ ามีผ้ ใู ห้ ความหมายของ
คาว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารไว้ มากมายซึ่งค่อนข้ างมีความสอดคล้ องกันดังนี ้ เช่น แอนเดอร์ สนั
และคณะ(Anderson et al., 2002: 231) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นกระบวนการคิดของ
สมองขันสู
้ งที่ช่วยเชื่อมโยงประสบการณ์ ในอดีตกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ในปั จจุบนั เพื่อช่วยให้ บุคคล
สามารถควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ รวมทังการกระท
้
าต่างๆ ของตน ส่งผลให้ บคุ คลมี
ความมุ่งมัน่ ในการทางานจนสามารถทางานสาเร็ จได้ ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ สอดคล้ องกับกิลเบิร์ต
และเบอร์ เ จส (Gilbert & Burgess, 2008: 110) ที่ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารว่ า เป็ น
กระบวนการคิดขันสู
้ งของสมองส่วนหน้ าที่ช่วยเอื ้ออานวยให้ บุคคลเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ และช่วย
ให้ บคุ คลสามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ค้ นุ เคยได้ เนื่องจากสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวิตประจาวัน
ของเราย่อมมีความแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริ หารจึงช่วยจัดการ
กระบวนการทางความคิดเพื่อให้ บคุ คลเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น การวางแผนอนาคต
หรื อการเปลี่ย นการกระท าจากสิ่งหนึ่งไปสู่อี กสิ่ง หนึ่ง หรื อ การรู้ จัก หัก ห้ ามใจต่อ สิ่งยั่วยุต่างๆ
เพื่อให้ บคุ คลสามารถทาสิง่ ต่างๆ ได้ สาเร็จและมีจดุ มุ่งหมายในชีวิต ซึง่ มีความคล้ ายคลึงกับการให้
ความหมายทักษะการคิดเชิงบริ หารของบานิช (Banich, 2009: 89) ที่กล่าวว่าทักษะการคิดเชิง
บริ หารเป็ นความสามารถในการมีแรงต้ านทานต่อสิ่งต่างๆ ที่ ทาให้ เราวอกแวก เพื่อช่วยกากับ
พฤติกรรมของเราให้ บรรลุเป้าหมาย และสามารถใช้ ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ส่งผลให้ เรา
สามารถเผชิญหน้ ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ค้ นุ เคยได้ สอดคล้ องกับเบสท์และคณะ (Best et al.,
2009: 180) ที่ให้ ความหมายของการคิดเชิง บริ หารไว้ ว่า เป็ นการทางานของสมองส่วนหน้ าที่ช่วย
ทาให้ บคุ คลสามารถตังเป้
้ าหมายและควบคุมการทางานของตนได้ เป็ นผลสาเร็จตามเป้าหมาย
สาหรับเคนดัลและคณะ นัน้ (Kendall et al., 2010) ได้ เปรี ยบเทียบทักษะการคิด
เชิงบริ หารว่าเปรี ยบเสมือนการควบคุมการจราจรทางอากาศในสนามบิน ที่ต้องจัดการกับเที่ยวบิน
ขาเข้ าและขาออกเป็ นจานวนมากในเวลาเดียวกัน ทักษะการคิดเชิงบริ หารจึง เปรี ยบเป็ นกลไกการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ต้องคอยกากับการลื่นไหลของข้ อมูล การตังใจจดจ่
้
อกับงานที่ทา
การจัดลาดับความสาคัญของสิง่ ที่ต้องทา การจัดการกับความขัดแย้ งต่างๆ และการจัดระบบต่างๆ
ให้ ยืดหยุ่นทันท่วงที ซึง่ สอดคล้ องกับบาร์ คเล่ย์ (Barkley, 2011) ที่กล่าวถึงความหมายของทักษะ
การคิ ด เชิ ง บริ ห ารว่ า เป็ นความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองเพื่ อ ตัง้ ใจที่ จ ะ
ปรับเปลี่ยนผลที่ตามมาให้ ดีขึ ้น เพื่อให้ บคุ คลสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ สาเร็จ
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ส่วนโมเนตและคณะ นัน้ (Monette et al., 2011: 158) ได้ ให้ ความหมายของทักษะ
การคิดเชิงบริ ห ารไว้ ว่าเป็ นกลุ่มกระบวนการที่ ช่วยให้ บุคคลสามารถควบคุมความคิดและการ
กระท าเพื่ อ น าทางพฤติ ก รรมไปสู่เป้าหมายที่ ต้ อ งการได้ โดยสาเร็ จ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ไดมอนด์
(Diamond, 2012: 335) ที่กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นการทางานของสมองส่วนหน้ าที่
ช่วยควบคุมการใช้ ความคิดเมื่อเราต้ องใช้ สมาธิในการคิดริ เริ่ มทาสิ่งต่างๆ ทักษะการคิดเชิงบริ หาร
จะมี ห น้ า ที่ ค วบคุม การคิ ด ขัน้ สูง เช่ น การใช้ เหตุผ ล การแก้ ปั ญ หา การวางแผน ส่งผลให้ เรา
สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ สาเร็ จ คล้ ายคลึงกับเครบิลล์และเบลล์ (Kraybill & Bell, 2012: 530) ที่ให้
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หารว่าเป็ นกระบวนการทางความคิดและสติปัญญาอันเป็ น
การทางานร่วมกันของความจาขณะทางาน การยับยัง้ และความยืดหยุน่ ทางการคิด
ในเวลาต่อ มา คาร์ ล สัน และคณะ (Carlson et al., 2013) ได้ ให้ ค วามหมายของ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารว่าเป็ นกลุม่ ของทักษะต่างๆ ที่สง่ ผลให้ บคุ คลสามารถควบคุมความคิดและ
พฤติ ก รรมเพื่ อ มุ่ง ไปสู่เป้าหมายระยะยาวที่ ตัง้ ไว้ บุคคลที่ มี ทักษะเหล่านี จ้ ึงสามารถหยุดคิ ดเพื่ อ
พิจารณาไตร่ ตรองก่อนการลงมือทา มากกว่าที่จะทาสิ่งต่างๆ โดยอัตโนมัติ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
ซีลาโซ่ (Zelazo, 2015: 55) ที่ ให้ ความหมายว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นทักษะที่ เกี่ ยวข้ องกับ
ความคิด อารมณ์ และการกระทา เช่น การยืดหยุน่ ทางความคิด การจดจาขณะทางาน และการควบคุม
ตนเอง ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านีเ้ ป็ นสิ่งที่ สาคัญมากต่อการไตร่ ตรองเรี ยนรู้ และการแก้ ไขปั ญ หาของ
บุคคล
ในปั จ จุ บัน มี นัก วิ ช าการที่ ก ล่ า วถึ ง ความหมายของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารไว้
คล้ ายคลึงกัน เช่น แบลร์ (Blair, 2016: 102) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือกระบวนการต่างๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ความจ าขณะท างาน การควบคุม ยับ ยัง้ และความยื ด หยุ่น ทางความคิ ด ซึ่ ง
ความสามารถทางสติปัญ ญาเหล่านี ม้ ีความสาคัญ เป็ นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการกระทา
ต่างๆ ของบุคคลเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายได้ เป็ นผลสาเร็ จ สอดคล้ องกับเพรเจอร์ และคณะ (Prager
et al., 2016: 126) ที่ ให้ ค วามหมายของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารไว้ ว่า เป็ น ความสามารถทาง
สติปัญญาขันสู
้ งที่ใช้ ในการควบคุมตนเอง การยับยังต่
้ อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม การยืดหยุน่ ทาง
ความคิด และความจาขณะทางาน ซึง่ ทักษะต่างๆ เหล่านี ้เริ่ มพัฒนาในเด็กและส่งผลต่อทักษะอื่นๆ
ที่จะตามมา ซึง่ สอดคล้ องคล้ ายคลึงกับการให้ ความหมายของ ธีโบดิวและคณะ (Thibodeau et al.,
2016: 120) ที่กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็ นกระบวนการของความคิดขันสู
้ งที่สง่ ผลให้ บคุ คล
สามารถใช้ ความคิดและการกระทาต่างๆ เพื่อการปรับตัวที่ดีขึ ้น และตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ได้ ดีขึ ้น
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สาหรับในประเทศไทยมีนกั การศึกษาได้ ให้ ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ไว้ บ้างดังนี ้ เช่น นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557ก: 62) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นการ
ทางานของสมองในระดับสูงที่ช่วยควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระทาต่างๆ เพื่อให้ บคุ คล
สามารถเริ่ มลงมือทาตามแผนงานที่วางไว้ และมุ่งมัน่ ทางานนันจนส
้
าเร็ จตามเป้าหมาย สอดคล้ อง
กับสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารคือชุดกระบวนการทางความคิดที่
ช่วยให้ บุคคลสามารถวางแผน มุ่งใจจดจ่อ จาคาสัง่ จัดลาดับความสาคัญของงาน วางเป้าหมาย
และทางานเป็ นขันเป็
้ นตอนจนสาเร็ จ รวมทังควบคุ
้
มแรงอยากและแรงกระตุ้นต่างๆ ไม่ให้ วอกแวก
สนใจสิง่ อื่น เพื่อจัดการกับงานหลายๆ อย่างให้ ลลุ ว่ งเรี ยบร้ อยได้
สาหรับพัชรา กระแจะเจิมและวรรณี แกมเกตุ (2558: 249) ได้ ให้ ความหมายของ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารไว้ ว่าเป็ นการควบคุมความคิดซึ่ งเป็ นความสามารถในการกากับควบคุม
การทางานของจิตใจและการกระทา ส่งผลให้ บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การกระทา
หรื อการปรับตัวให้ ตอบสนองได้ อย่างเหมาะสมกับสิ่งแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป โดยมีการเลือกแสดง
การกระทาให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องเป็ นอย่างมากกับความสามารถใน
การค้ นหา เรี ยนรู้ และตัดสินใจ เพื่อช่วยแก้ ไขปั ญหาต่างๆ และมีการแสดงออกที่เหมาะสม ทักษะ
การคิดเชิงบริ หารจึงมีความหมายสอดคล้ องกันกับความคิดขันสู
้ ง เพราะเป็ นกระบวนการคิดขันสู
้ ง
ที่เกี่ยวข้ องกับการกากับควบคุมพฤติกรรมและการเตรี ยมพร้ อมเพื่อเผชิ ญกับสถานการณ์ ต่างๆ
เพื่อให้ บุคคลสามารถจัดการแก้ ไขปั ญหาได้ โดยเลือกวิธีการให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่กาลัง
เผชิญอยู่ นอกจากนี ้ ทักษะการคิดเชิงบริ หารยังเป็ นความสามารถในการคิดที่เกี่ยวข้ องกับการ
ควบคุมและการประสานงานของข้ อมูลในการแสดงพฤติกรรมเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ ต้องการ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารจึงมีความสัมพันธ์ กบั การกากับตนเอง คือ การรู้จกั หักห้ ามใจตนเองต่อสิ่ง
เร้ า สิ่งยัว่ ยุต่างๆ ด้ วย ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของฐาปณี ย์ แสงสว่างและคณะ (2559: 14) ที่ให้
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หารว่าเป็ นการบริ หารความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมซึง่ เป็ น
ทักษะที่แสดงถึงความสามารถในการทางานของสมองส่วนหน้ าที่มีหน้ าที่ในการกาหนดเป้าหมาย
การวางแผนการจัดระบบริ เริ่ ม การปรับเปลี่ยนและการมีสมาธิ ที่แน่วแน่ เพื่อช่วยในการกากับ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล
จากความหมายและแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้ ว่า ทักษะการคิดเชิงบริ ห ารเป็ น การ
ทางานของสมองในระดับสูงที่ช่วยให้ บคุ คลสามารถควบคุมอารมณ์ ความคิดและการกระทา โดย
อาศัยกระบวนการทางการคิดต่างๆ เช่นการยับยังความคิ
้
ด การควบคุมอารมณ์ ความจาในขณะ
ทางาน การวางเป้าหมาย การวางแผน การแก้ ปัญหา การกากับตนเอง การยืดหยุ่ นทางความคิด
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เพื่อช่วยให้ บุคคลมีความคิดที่หลากหลาย สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ ดี และมีความ
มุง่ มัน่ จดจ่อในสิง่ ที่ทา ส่งผลให้ ทางานได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
2.2 องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากการศึ ก ษาทบทวนเอกสารและงานวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องพบว่ า ผู้ ที่ ใ ห้
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารนัน้ มีหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ วมีแนวคิดที่ค่อนข้ าง
สอดคล้ องและคล้ ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al.,
2007: 1-24) ที่ ได้ ท าการศึก ษาวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบของทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในกลุ่ม เด็ ก
ตัวอย่างเด็กอนุบาลชันปี
้ ที่ 2 จานวน 147 คน ซึง่ เป็ นทังเด็
้ กชายและเด็กหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 5.1 ปี
พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้ วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) การยับ ยัง้ (Inhibitory Control) คื อ การควบคุม ความคิ ด ให้ ส ามารถจดจ่ อ
สนใจกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้ อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยับยังตนเองไม่
้
ให้ วอกแวกกับสิ่ง
อื่น ๆ ที่ ไม่เกี่ ย วข้ อง รวมทัง้ กากับควบคุมตนเองให้ มีความอดกลัน้ ต่อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมี การ
คานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ทาให้ เด็ก
สามารถยับยังแนวโน้
้
มความอยากที่จะทาพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ น
พฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
ได้ การยับยังนี
้ ้จึงช่วยทาให้ เด็กสามารถควบคุม ความสนใจและการกระทาของตนได้ มากกว่าจะ
ถูกควบคุมด้ วยสิง่ เร้ า อารมณ์ตา่ งๆ หรื อแนวโน้ มที่จะทาพฤติกรรมในรูปแบบเดิมๆ
2) ความจาขณะทางาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการเก็บจดจา
ข้ อมูลไว้ ในใจและสามารถจัดการประมวลข้ อมูลที่มีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้ เด็กมีความสามารถในการ
จดจาแผนการของตนเอง จดจาคาสัง่ ของผู้อื่น สามารถพิจารณาถึงทางเลือ กอื่นๆ และทาการคิด
คานวณในใจได้ รวมทังสามารถที
้
่จะทางานได้ หลายๆ อย่างและเชื่อมโยงปั จจุบนั เข้ ากับอดีตหรื อ
อนาคตได้
3) ความยืดหยุ่น ทางการคิด (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาได้ อย่างรวดเร็ วเหมาะสมกับความต้ องการและลาดับของ
ความสาคัญที่เปลี่ยนไป รวมทังมี
้ ความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดพิจารณาในแง่มมุ อื่นๆ
และคิดนอกกรอบได้ ซึ่งความยืดหยุ่นทางการคิดนีเ้ ป็ นองค์ประกอบที่เพิ่มขึ ้นมาจากการมีการ
ยับยังและความจ
้
าในขณะทางาน
องค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ นของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24)
สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของฟรี ด แมนและคณ ะ (Friedman et al., 2007: 893-900) ที่ ไ ด้
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ทาการศึก ษาองค์ ป ระกอบของทักษะการคิด เชิ งบริ ห ารในเด็ กและวัยรุ่ น จานวน 866 คน จาก
การศึก ษาพบองค์ ป ระกอบของทักษะการคิ ด เชิ งบริ ห าร 3 องค์ ป ระกอบหลักได้ แก่ การยับ ยัง้
(Inhibiting) ความจ าขณะท างาน (Updating) และความยื ด หยุ่ น ทางการคิ ด (Shifting) ซึ่ ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของวีบี เอสพี และชารัค (Wiebe, Espy & Charak, 2008: 575-587) ที่ได้
ท าการศึก ษาวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน ของทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี
พัฒนาการปกติ จานวนทัง้ หมด 243 คน ผลการศึกษาพบว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารแบ่งเป็ น 3
องค์ประกอบหลัก คือ การยับยัง้ (Inhibition) ความจาขณะทางาน (Working Memory) และความ
ยื ด หยุ่น ทางการคิ ด (Shifting) และมี ค วามคล้ ายคลึงกับ การศึก ษาของกิ ล เบิ ร์ต และเบอร์ เจส
(Gilbert & Burgess, 2008: 110-114) ที่ ได้ น า เส น อ อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ข อ ง ทั ก ษ ะ ก า รคิ ด
เชิงบริ หารไว้ ทัง้ หมด 3 องค์ ประกอบหลักอันได้ แก่การยับยัง้ (Inhibition) ความจาขณะทางาน
(Updating) และความยืดหยุน่ ทางการคิด (Flexibility) เช่นเดียวกัน
การศึกษาองค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเวลาต่อมาก็เป็ นไปในทิศทาง
ที่ สอดคล้ องกัน ดัง เช่ น การศึ ก ษาของเวนเนอร์ แ ละคณะ (Wenner et al., 2013: 102-113) ที่
ทาการศึก ษาองค์ ป ระกอบทัก ษะการคิดเชิงบริ ห ารในวัยรุ่ น ตอนปลายและผู้ใหญ่ วัย 18-25 ปี
จ านวนทัง้ หมด 276 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบหลัก ของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร
ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการคือ การยับยัง้ (Inhibition) ความจาขณะทางาน (Working
Memory) และความยืดหยุน่ ทางการคิด (Shifting) สอดคล้ องกับการศึกษาของชาอูลและชวาร์ ซ (Shaul &
Schwartz, 2014: 749-768) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เพื่อระบุองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
กลุ่ม ตัว อย่า งเด็ ก ปฐมวัย อายุ 5-6 ปี จานวน 54 คนจากโรงเรี ย นอนุบ าลต่างๆ 4 โรงเรี ยน ผล
การศึกษาพบว่าองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิงบริ หารประกอบด้ วยการยับยัง้ (Inhibition)
ความจาขณะทางาน (Working Memory) และความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility) ซึ่ง
สอดคล้ องกับการศึกษาของซีลาโซ (Zelazo, 2015: 55-68) ที่ได้ สงั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับทักษะ
การคิดเชิงบริ หารและแบ่งองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารออกเป็ น 3 องค์ประกอบคือ
การยับยัง้ (Inhibitory Control) ความจาขณะทางาน (Working Memory) และความยืดหยุ่นทางการ
คิ ด (Cognitive Flexibility) รวมทัง้ สอดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของนัก การศึก ษาชาวไทย ดัง เช่ น
การศึกษาของพัชรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ (2558: 249-261) ที่ ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
การพัฒนาเครื่ องมือวัดการควบคุมความคิดของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้ น ซึ่งผลจากการ
ศึ ก ษาวิ จัย สรุ ป ได้ ว่ า การควบคุ ม ความคิ ด หรื อ ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารนั น้ ประกอบด้ ว ย 3
องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ 1) การหั ก ห้ ามใจต่ อ สิ่ ง ยั่ ว ยุ (Inhibition) อั น เป็ นพฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง
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ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อกิจกรรมหรื อการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบ เพื่อกระทาอีกสิ่ง
หนึ่ ง ที่ เหมาะสมมากกว่า 2) การเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ใหม่ กับ ข้ อ มูล เก่ า หรื อ ความจ าขณะท างาน
(Updating) เป็ นความสามารถในการจดจาหรื อเก็บรักษาข้ อมูลและผสมผสานเชื่อมโยงข้ อมูลใหม่
กับข้ อมูลที่มีอยู่ แล้ วประมวลผลข้ อมูลภายในใจได้ แม้ ว่ากาลังมีสถานการณ์ ที่ว้าวุ่นอยู่ 3) การ
ยื ด หยุ่น ความคิ ด (Cognitive Flexibility) เป็ น พฤติ ก รรมที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความสามารถที่ จ ะ
ปรั บ ตัว อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให้ เข้ ากั บ สถานการณ์ แ ละกลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย มี ก ารจัด ล าดับ
ความสาคัญของงานและทางานอย่ างเป็ นระบบ เมื่อสถานการณ์ แวดล้ อมเปลี่ยนไปก็พร้ อมที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน โดยยังคงเป้าหมายเดิมไว้ อยู่
การศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นนันเป็
้ นการศึกษาองค์ประกอบหลักของทักษะการคิด
เชิงบริ หาร ซึ่งพบว่ามี องค์ ประกอบหลัก 3 ด้ านคือ การยับยัง้ ความจาขณะทางาน และความ
ยืดหยุ่นทางการคิด อย่างไรก็ตาม ยังมีผ้ ใู ห้ องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านอื่นอีก
เช่น การควบคุมอารมณ์ การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ซึง่ นักการศึกษาบางท่านพิจารณาว่า
เป็ นองค์ประกอบเสริ มที่พฒ
ั นามาจากองค์ประกอบหลักทัง้ สาม (Diamond et al., 2007: 1-24)
ส่วนนักการศึกษาบางท่านพิจารณาว่าองค์ ประกอบอื่นดังกล่าวนับเป็ นองค์ ประกอบหลักของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ วย ดังที่จะกล่าวต่อไปนี ้
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ (2557ก) ได้ นาเสนอองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กเล็กวัย 2-5 ปี ไว้ ทงหมด
ั้
5 องค์ประกอบดังต่อไปนี ้
1) การยับยัง้ (Inhibitory Control) คือ การควบคุมความคิดให้ มี สมาธิ จดจ่อใน
เรื่ องที่กาลังทาและยับยังความคิ
้
ดไม่ให้ คิดเรื่ อยเปื่ อยในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ อง รวมทังยั
้ บยังควบคุ
้
ม
ตนเองไม่ให้ แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา เพื่อที่จะได้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับในแต่
ละสถานการณ์ และไม่รบกวนหรื อทาให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน
2) ความจาขณะท างาน (Working Memory) คื อ ความสามารถในการจดจา
ข้ อมูลไว้ ในใจชัว่ ขณะเพื่อจัดการกับข้ อมูลเหล่านันทั
้ งในด้
้ านเหตุผล และความเข้ า ใจ ซึง่ ความจา
ขณะทางานเป็ นการคิดและทางานกับข้ อมูลที่ไม่ได้ มีอยูจ่ ริงในปั จจุบนั แต่เป็ นการนาข้ อมูลที่จาได้
หรื อข้ อมูลที่มีความหลากหลายมาเก็บไว้ ในใจเพื่อใช้ ในการคิดแก้ ปัญหาต่อไป ซึง่ ต้ องอาศัยการมี
สมาธิตงใจจดจ่
ั้
อ (Attention) ร่วมด้ วย
3) การเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป (Shift) เป็ นความยืดหยุ่นทางการ
คิด (Cognitive Flexibility) แบบหนึ่ง หมายถึง ความสามารถในการปรับความคิดและการกระทา
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ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ หรื อลาดับความสาคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามารถเปลี่ยนมุมมอง
โดยมองจากหลายๆ มุมที่จะทาให้ คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยดึ ติดกับความคิดแบบเดิม
4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ให้ แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทหรื อตามสถานการณ์ในขณะนัน้
5) การวางแผนจั ด การอย่ า งเป็ นระบบ (Planning/ Organization) คื อ การ
วางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอน
้
เช่น มีการตังเป้
้ าหมาย การคิ ดหาแนวทางวิธีการ
ทางานที่เหมาะสม การวางแผนการทางาน การคาดการณ์เหตุการณ์หรื อผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นใน
อนาคต
ส่ ว นในเด็ ก โตวั ย 6-18 ปี นั น้ นวลจั น ทร์ จุ ฑ าภั ก ดี กุ ล (2557ก) ได้ น าเสนอ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารเพิ่มขึ ้นอีก 2 องค์ประกอบคือ
1) การริ เริ่ ม (Initiate) คือ สามารถเริ่ มต้ นการทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองโดยไม่ต้อง
รอให้ มีคนบอก
2) การติ ด ตามตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) คื อ สามารถติ ด ตามและ
ประเมินผลของการกระทา นาผลประเมินมาใช้ ในการปรับปรุงการทางานของตนเองให้ ดีขึ ้น
การศึกษาของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557ก) คล้ ายคลึงกับการศึกษาของสุภาวดี
หาญเมธี (2559: ออนไลน์) ที่ได้ นาเสนอองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กวัย 2-5 ปี
ไว้ 5 องค์ ป ระกอบคื อ 1) ความจ าที่ น ามาใช้ งาน (Working Memory) 2) การยั บ ยั ง้ ชั่ ง ใจ
(Inhibitory Control) 3) การควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม (Emotional and Behavior Control)
4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ ายความคิด (Shift หรื อ Cognitive Flexibility) 5) การ
วางแผนและการด าเนิ น การเพื่ อ น าส่วนประกอบส าคัญ ต่างๆ มาเชื่ อ มต่อ กัน (Planning and
Organizing) ซึง่ องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 ด้ านนี ้เป็ นทักษะที่ต้องปลูกฝังในเด็ก
ปฐมวัย และเมื่อเด็กเข้ าสู่ช่วงประถมและวัยรุ่ น (6-18 ปี ) ก็จะมีองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
บริ หารเพิ่มขึ ้นอีก 2 ด้ านคือ การตรวจสอบตนเอง (Self Monitoring) และความสามารถในการคิดค้ น
ริ เริ่ ม (Initiating) ซึ่ง ผลการจากการศึก ษานี ก้ ็ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ การศึก ษาวิจัย ของ
อิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2004: 403-422) ที่ได้ ทาการศึกษาและพัฒนา
แบ บ วั ด Behavior Rating Inventory of Executive Function -Preschool Version (BRIEF-P)
ซึ่ ง เป็ นแบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในเด็ ก เล็ ก วั ย 2-5 ปี พบ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารทังหมด
้
5 ด้ าน ดังนี ้
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1) การยับยัง้ (Inhibit) คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนการกระทา
การตอบสนองอารมณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ของตน รวมทังการควบคุ
้
มแรงกระตุ้ นต่างๆ เพื่อให้ มี
การแสดงออกที่เหมาะสม
2) การปรับเปลี่ยนความคิด (Shift) คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยน
ตนเองจากสถานการณ์ กิจกรรม หรื อแง่มุมปั ญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้ อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้
ตนเองสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
3) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถของเด็กในการ
ปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม
4) ความจาขณะทางาน (Working Memory) คือ ความสามารถของเด็กในการ
จดจาข้ อมูลไว้ ในใจและสามารถจัดการกับข้ อมูลในใจได้ เพื่อให้ การทางานของตนสาเร็จลุลว่ งได้ ดี
5) การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Plan/ Organize) คือ ความสามารถของ
เด็กในการวางแผนจัดการกับงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น การตังเป้
้ าหมาย การทางานเป็ นขัน้
เป็ นตอนเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทางานได้ สาเร็จ
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ นสามารถสรุ ป
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 1 การสรุปองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ อง
ผู้วจิ ัย
Diamond et al., (2007)

Friedman et al., (2007)

Wiebe, Espy & Charak (2008)

Gilbert & Burgess (2008)

Wenner et al., (2013)

Shaul & Schwartz (2014)

Zelazo (2015)

พัชรา กระแจะเจิม และวรรณี
แกมเกตุ (2558)

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
การยับยัง้ (Inhibitory Control)
ความจาขณะทางาน (Working Memory)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Cognitive Flexibility)
การยับยัง้ (Inhibiting)
ความจาขณะทางาน (Updating)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Shifting)
การยับยัง้ (Inhibition)
ความจาขณะทางาน (Working Memory)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Shifting)
การยับยัง้ (Inhibition)
ความจาขณะทางาน (Updating)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Flexibility)
การยับยัง้ (Inhibition)
ความจาขณะทางาน (Working Memory)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Shifting)
การยับยัง้ (Inhibition)
ความจาขณะทางาน (Working Memory)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Cognitive Flexibility)
การยับยัง้ (Inhibitory Control)
ความจาขณะทางาน (Working Memory)
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Cognitive Flexibility)
การหักห้ ามใจต่อสิง่ ยัว่ ยุ (Inhibition)
ความจาขณะทางาน (Updating)
การยืดหยุน่ ความคิด (Flexibility)
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ตาราง 1 (ต่อ)
ผู้วจิ ัย
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ
(2557ก)*

องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
1. การยับยัง้ (Inhibitory Control)
2. ความจาขณะทางาน (Working Memory)
3. ความยืดหยุน่ ทางการคิด (Shift/ Cognitive Flexibility)
4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
5. การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Planning/ Organization)
สุภาวดี หาญเมธี (2559)*
1. ความจาที่นามาใช้ งาน (Working Memory)
2. การยับยังชั
้ ง่ ใจ (Inhibitory Control)
3. การควบคุ ม อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม (Emotional and Behavior
Control)
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ ายความคิด
(Shift หรื อ Cognitive Flexibility)
5. การวางแผนและการดาเนินการ (Planning and Organizing
Isquith, Gioia & Espy (2004)
1. การยับยัง้ (Inhibit)
2. การปรับเปลี่ยนความคิด (Shift)
3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
4. ความจาขณะทางาน (Working Memory)
5. การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Plan/ Organize)
* ห ม ายถึ ง องค์ ป ระกอบ ของทั ก ษ ะการคิ ด เชิ ง บ ริ ห ารใน เด็ ก วั ย 2-5 ปี ซึ่ ง เมื่ อเด็ ก มี อายุ 6-18 ปี
จะมีองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารเพิ่มขึ ้นอีก 2 ด้ านคือ การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) และ
การคิดริเริ่ม (Initiate/ Initiating)

จากตาราง 1 การสรุ ป องค์ ป ระกอบของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารจากการศึก ษา
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องพบว่า แม้ จะมีการระบุชื่อเรี ยกขององค์ ประกอบที่แตกต่าง
กัน แต่ความหมายของแต่ละองค์ประกอบที่เป็ นองค์ประกอบตัวเดียวกันนั น้ มีความสอดคล้ อง
คล้ ายคลึงกันมาก โดยองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารที่พบมากในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มี
3 องค์ประกอบหลักด้ วยกัน ได้ แก่ 1) การยับยังหรื
้ อการหักห้ ามใจต่อสิ่งยัว่ ยุ (Inhibitory Control,
Inhibit, Inhibiting หรื อ Inhibition) 2) ความจ าขณะท างาน ความจ าที่ น ามาใช้ ง าน หรื อ การ
เชื่อมโยงข้ อมูลใหม่กบั ข้ อมูลเก่า (Working Memory หรื อ updating) 3) ความยืดหยุ่นทางการคิด
การปรับเปลี่ยนความคิด การเปลี่ยนความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป หรื อความสามารถในการ
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ป รั บ เป ลี่ ย น เค ลื่ อน ย้ าย ค วาม คิ ด (Cognitive Flexibility, Flexibility, Shift ห รื อ Shifting)
นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาวิจยั ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารอีก 2 องค์ประกอบ
คือ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Plan &
Organize) ซึ่งนักวิชาการบางท่ านพิจารณาว่าเป็ นองค์ ประกอบหลัก และนักวิ ชาการบางท่ าน
พิจารณาว่าเป็ นองค์ประกอบเสริมที่พฒ
ั นามาจากองค์ประกอบหลักทังสาม
้
ปั จจุบัน ในประเทศไทยยังไม่มี การศึก ษาเรื่ ององค์ ป ระกอบของทักษะการคิด เชิ ง
บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ และในต่างประเทศก็ มี ก ารศึก ษาในเรื่ อ งนี น้ ้ อ ยมาก
(Skogan, 2015) ซึ่ ง แม้ จะพบว่ า เด็ ก ปฐมวัย โดยทั่ ว ไปและเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ มี
องค์ ป ระกอบทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารที่ ค ล้ า ยคลึงกัน แต่ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ นัน้ มี
พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ลา่ ช้ ากว่า และมีคณ
ุ ภาพด้ อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่ มีพัฒ นาการปกติอยู่มาก ดังนัน้ การเร่ งพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็ก
ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ จึงมี ค วามจาเป็ น และมี ค วามสาคัญ ต่อการพัฒ นาเด็ กเป็ น อย่างยิ่ ง
(Karalunas et al., 2016)
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จึงมีความมุ่งหมายที่จะสร้ างแบบวัดและโปรแกรมการ
พัฒนาที่มีความเหมาะสมต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สัน้ โดยผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยในประเทศไทยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
5 องค์ประกอบ อันได้ แก่ การยับยัง้ ความจาขณะทางาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุม
อารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
2.3 การวัดและการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร
การวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยนัน้ สามารถวัดประเมินได้ จาก
แบบทดสอบวัดความสามารถที่ ให้ เด็กแสดงความสามารถออกมา (Performance Task) หรื อ
ประเมินโดยแบบวัดจากผู้ปกครอง ครู หรื อตนเอง (Parent/ Teacher/ Self Report) ก็ได้ สาหรับ
แบบทดสอบวัดความสามารถที่ ใช้ ในการวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ มีตวั อย่างดังนี ้
1) The Standford Binet Intelligence Scales, 5th edition หรื อ SB-5 (Roid,
2003) แบบทดสอบ SB-5 นี ้ เป็ นแบบวัดที่ใช้ ประเมินความสามารถทางสติปัญญาโดยทัว่ ไปของ
บุคคลตังแต่
้ อายุ 2-85 ปี ซึง่ สามารถนาแบบทดสอบย่อยของ SB-5 นี ้มาใช้ วดั ประเมินทักษะการ
คิดเชิงบริ หารของเด็กในด้ านความจาขณะทางาน (Working Memory) โดยผู้ทาการทดสอบจะ
อ่านประโยคทัง้ หมด 6 ประโยคให้ เด็กฟั งที ละประโยค แล้ วให้ เด็กพูดทวนประโยคนัน้ ๆ ซา้ ให้
ถูกต้ องมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ โดยไม่มีการชะลอ และทุกครัง้ ที่ผ้ ทู ดสอบพูดประโยคใหม่ ความยาว
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ของประโยคจะค่อยๆ มากขึน้ กว่าเดิม เพื่อกระตุ้นทดสอบความจาขณะทางานในการทบทวน
กากับข้ อมูล จดจาข้ อมูลไว้ ในใจ หากเด็กสามารถพูดประโยคนันๆ
้ ได้ ถกู ต้ องครบถ้ วนจะได้ คะแนน
ประโยคละ 2 คะแนน โดยมีคะแนนเต็มทังหมด
้
12 คะแนน
แบบทดสอบย่อยอื่นๆ อีก 2 แบบวัดของ SB-5 ก็สามารถนามาใช้ วดั ความจาขณะ
ทางานได้ ด้วยเช่นกัน เช่นในแบบทดสอบ The Delayed Response Task นัน้ ผู้ทดสอบจะให้ เด็ก
มองของเล่นเล็กๆ ที่จะถูกซ่อนไว้ ในถ้ วยใบใดใบหนึ่งใน 3 ถ้ วย เมื่อเวลาผ่านไปชัว่ ครู่ ผู้ทดสอบจะ
ถามเด็กว่าของเล่นถูกซ่อนอยู่ในถ้ วยใบใด หากเด็กตอบถูกก็จะได้ รับคะแนน ส่วนในแบบวัด The
Block Span Subtest นัน้ ผู้ทดสอบจะพูดบรรยายลักษณะของบล็อกและขอให้ เด็กแตะบล็อกที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับที่ผ้ ทู ดสอบพูดถึง หากเด็กแตะบล็อกได้ ถกู ต้ องก็จะได้ รับคะแนน ซึง่ ในการ
ทดสอบเช่นนี จ้ ะสามารถช่วยวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กในด้ านความจาขณะ
ทางานได้ แต่ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ SB-5 ในการนามาวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ นยั
้ งเป็ นที่สงสัยกันอยู่ และยังต้ องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
2) Spin the Pots Task (Hughes & Ensor, 2005) แ บ บ ท ด ส อ บ นี ้ใ ช้ วั ด
ประเมินความจาขณะทางานของเด็กปฐมวัยได้ ด้วยเช่นกัน โดยผู้ทดสอบจะให้ เด็กมองกล่อง 8 ใบ
ที่มีสีและรู ปร่างต่างๆ กันวางเรี ยงอยู่ด้วยกันในถาดใบหนึ่ง แล้ วผู้ทดสอบจะนาสติ๊กเกอร์ สวยงาม
6 อัน ซ่อนไว้ ในกล่อง 6 ใบให้ เด็กเห็น จากนันผู
้ ้ ทดสอบจะให้ เด็กเลือกกล่อง 1 ใบให้ ผ้ ทู ดสอบเป็ น
ผู้เปิ ดกล่อง ถ้ าเปิ ดกล่องมาเจอสติ๊กเกอร์ เด็กก็จะได้ รับสติ๊กเกอร์ นนๆ
ั ้ และในแต่ ละรอบก่อนการ
เปิ ดกล่อง ผู้ทดสอบจะนาผ้ าคลุมมาคลุมถาดไว้ และหมุนถาดไปรอบๆ ซึ่งการทดสอบนี ้จะสิ ้นสุด
ลงหากผู้ทดสอบหมุนถาดไปทังหมด
้
16 รอบแล้ วเด็กยังหาสติ๊กเกอร์ ไม่ครบทัง้ 6 อัน ส่วนคะแนน
ของแบบทดสอบนี ้จะแสดงถึงจานวนรอบ (trials) ที่เด็กใช้ ในการหาสติ๊กเกอร์ ทงหมด
ั้
โดยมีตงแต่
ั้
คะแนนติดลบหากเด็กเปิ ดเจอกล่องเปล่า ไปจนถึง 16 คะแนน แบบทดสอบ Spin the Pots Task
จึงสามารถใช้ ในการทดสอบความจาขณะทางานของเด็กเล็ก โดยให้ เด็กใช้ สายตามอง จดจา
ข้ อมูลไว้ ในใจ และทาตามกติกาที่กาหนดไว้ แบบทดสอบนี ้มีค่าความเชื่อมัน่ และการทดสอบซ ้า
มากกว่า .70 แต่มีข้อจากัด คือ ต้ องทาการวัดประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้
3) A Developmental Neuropsychological Assessment ห รื อ NEPSY
(Korkman et al., 1998) แบบทดสอบย่ อ ยจาก NEPSY นี ส้ ามารถน ามาใช้ วั ด การยั บ ยั ง้
(Inhibition) ของเด็กปฐมวัยได้ โดยในการทดสอบเด็กจะถูกขอให้ ยืนนิ่งๆ หลับตา ไม่พูดอะไรเป็ น
เวลา 75 วินาทีจนกว่าผู้ทดสอบจะพูดคาว่า “หยุด” โดยในช่วงระยะเวลา 75 วินาทีนี ้ผู้ทดสอบจะ
กระตุ้นเร้ าให้ เด็กวอกแวก แบบทดสอบนี ้จึงเป็ นการวัดความสามารถของเด็กในการยับยังตนเองให้
้
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ยืนอยู่นิ่งๆ ไม่โต้ ตอบต่อสิ่งเร้ าเป็ นเวลา 75 วินาที ซึง่ เด็กจะได้ รับ 2 คะแนนในทุกๆ 5 วินาทีที่ผ่าน
ไปหากเด็กสามารถยืน นิ่ งไม่โต้ ตอบได้ แต่จะถูกหัก 1-2 คะแนน หากมี การพูดหรื อเคลื่อนไหว
คะแนนของแบบทดสอบนี ้จึงมีตงแต่
ั ้ 0-30 คะแนน อย่างไรก็ตาม แบบทดสอบนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน่
ค่อนข้ างต่า (.50) และเป็ นแบบทดสอบที่ทาได้ ยากสาหรับเด็กที่ขี ้กลัว หรื อขี ้อาย เพราะจะทาให้ วดั
ประเมินความสามารถที่แท้ จริงของเด็กได้ ยาก
การวัดประเมิน ทัก ษะการคิด เชิงบริ ห ารของเด็ กปฐมวัยที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถที่ให้ เด็กแสดงความสามารถออกมา หรื อ Performance Task นันมี
้
ข้ อจากัดอยู่หลายข้ อด้ วยกัน เช่น ทาการวัดประเมินได้ ยากในเด็กที่ ขี ้กลัวหรื อขีอ้ าย ไม่ค่อยให้
ความร่ วมมือ จึงอาจทาให้ เด็กได้ คะแนนต่ากว่าความสามารถที่แท้ จริ ง เพราะความสามารถที่
แท้ จริงถูกอาพรางไว้ (Skogan, 2015) อีกทังผู
้ ้ ทดสอบยังมีความยากลาบากในการทาแบบทดสอบ
วัด ความสามารถของเด็ ก เพราะต้ อ งใช้ เวลานานในการจูงใจให้ เด็ ก ปฐมวัย มี สมาธิ ในการท า
แบบทดสอบ (Egeland, 2003) และการท าแบบทดสอบ Performance Task นัน้ ต้ อ งท าการ
ทดลองวัดประเมิ น โดยผู้เชี่ ย วชาญที่ มีความรู้ ความชานาญในการท าแบบทดสอบเป็ น อย่างดี
มิ ฉ ะนั น้ การทดสอบก็ อ าจจะไม่ แ ม่ น ย า หรื อ ผิ ด พล าดได้ (Isquith, Gioia & Espy, 2004)
นอกจากนี ้ การวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กโดยPerformance Task นัน้ เป็ นการ
ประเมินพฤติกรรมเฉพาะของเด็กในช่วงเวลาการทดลองเท่านัน้ ซึ่งแตกต่างจากการประเมินโดย
แบบวัดจากผู้ปกครอง ครู หรื อตนเอง (Parent/ Teacher/ Self Report) ที่ สามารถใช้ วัดประเมิน
พฤติกรรมโดยรวมของเด็กในช่วงเวลาและสถานการณ์ อื่นๆ ได้ ด้วย ในการวิจยั ครัง้ นี ผ้ ้ วู ิจยั จึงเลือกที่
จะสร้ างแบบวัด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ประเภท Parent/
Teacher/ Self Report เพราะมีความสะดวกต่อการนาไปใช้ และมี การขยายผล (generalized) ได้
มากกว่า แบบทดสอบประเภท Performance Task ซึง่ ผู้วิจยั จะขอกล่าวถึงแบบวัดประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริหารประเภท Parent/ Teacher/ Self Report ในย่อหน้ าถัดไป
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการวัดและประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริ หารประเภท Parent/ Teacher/ Self Report นันพบว่
้
ามีความหลากหลาย ซึ่งผู้วิจยั
ได้ เลือกนาเสนอเครื่ องมือในการวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ มีงานวิจัยรับรองว่ามี ค่า
ความเชื่อมัน่ สูงและมีความสะดวกต่อการวัดประเมิน ดังต่อไปนี ้
อิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2004: 403-422) ได้ พฒ
ั นาแบบ
วัด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 2-5 ปี (Behavior Rating Inventory of
Executive Function -Preschool Version หรื อ BRIEF-P) ซึ่งเป็ นแบบวัดที่ให้ ผ้ ูปกครอง ครู หรื อ
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ผู้ดแู ลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบวัด โดยให้ เลือกตอบพฤติกรรมที่ตรงกับตัวเด็กมากที่สดุ ในรอบ 6 เดือนที่
ผ่านมา แบบวัดมีมาตรวัด 3 ระดับ (1 = ไม่เคย, 2 = เป็ นบางครัง้ , 3 = เป็ นประจา) มีจานวนข้ อ
ทัง้ หมด 63 ข้ อ วัดทักษะการคิดเชิงบริ หารได้ ทัง้ หมด 5 องค์ ประกอบ คือ 1) การยับยัง้ 2) การ
ปรับเปลี่ยนความคิด 3) การควบคุมอารมณ์ 4) ความจาขณะทางาน 5) การวางแผนจัดการอย่าง
เป็ นระบบ แบบวัดนี ม้ ีการหาค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธีการหาค่าความสอดคล้ องภายในและการ
ทดสอบซ ้าได้ มากกว่า .70
ทอเรลล์และไนเบิร์ก (Thorell & Nyberg, 2008: 536-552) พิจารณาเห็นว่าแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริ หาร BRIEF-P นันมี
้ ข้อคาถามเกี่ยวกับอาการของโรคสมาธิสนอยู
ั ้ ่เป็ นจานวน
มาก จึงได้ ช่วยกันพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารขึ ้นมาใหม่เป็ นแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารในกลุ่ ม เด็ ก ปกติ ที่ ไ ม่ มี อ าการของโรคสมาธิ สั น้ ชื่ อ แบบวั ด Childhood Executive
Functioning Inventory หรื อ CHEXI ซึ่ง เป็ น แบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในชี วิ ต ประจ าวัน
สาหรับเด็กอายุ 4-15 ปี ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวนทังหมด
้
24 ข้ อ มีมาตรวัด 5 ระดับ (ไม่จริ ง
เลยถึงจริ งมากที่สดุ ) วัดการคิดเชิงบริ หาร 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ความจาขณะทางาน 2) การ
วางแผน 3) การยับยัง้ 4) การกากับตนเอง โดยให้ ผ้ ปู กครองและครู เป็ นผู้วดั ประเมินเด็ก มีการหา
ค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีการหาค่าความสอดคล้ องภายในและการทดสอบซ ้าได้ มากกว่า .70
ในเวลาต่อมาเดลิส (Delis, 2012) ได้ พฒ
ั นาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร Delis
Rating of Executive Function หรื อ D-REF สาหรับเด็กและวัยรุ่ นที่มีอายุ 5-18 ปี โดยให้ ผ้ ปู กครอง
ครู และตัวเด็กเองเป็ นผู้ประเมิน แบบวัดนี ้เป็ นแบบวัดกระบวนการทางสติปัญญาที่ใช้ ในการกากับ
ควบคุมอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ มีจานวนข้ อคาถาม
ทังหมด
้
36 ข้ อเป็ นมาตรวัด 4 ระดับ (ไม่เคย, ทุกเดือน, ทุกสัปดาห์, ทุกวัน) วัดได้ 3 องค์ประกอบ
คือ 1) การกากับพฤติกรรม 2) การกากับอารมณ์ 3) การคิดขันสู
้ ง มีการหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดด้ วยวิธีการหาค่าความสอดคล้ องภายในและการทดสอบซ ้าได้ มากกว่า .70
สาหรับในประเทศไทยนัน้ มีการศึกษาวิจยั เรื่ องการวัดและการประเมินทักษะการคิด
เชิงบริ หารน้ อยมาก และในปั จจุบนั ยังไม่พบงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่ชดั เจนนัก แต่พบการศึกษาวิจยั เรื่ องการวัดประเมินทักษะการคิด
เชิงบริ หารในเด็กนักเรี ยนระดับชันประถมศึ
้
กษาและเด็ก นักเรี ยนในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ดังนี ้
ฐาปณี ย์ แสงสว่า งและคณะ (2559: 14-28) ได้ พัฒ นาแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ ง
บริ หารสาหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-6 ฉบับให้ ครูเป็ นผู้ประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
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จานวน 57 ข้ อ 3 องค์ประกอบ คือ การรู้คิด การกากับอารมณ์ และการกากับพฤติกรรม แบบวัดมี
ลักษณะเป็ นมาตรวัด 3 ระดับ (0 = ไม่เคยแสดงพฤติกรรมนี ้เลย, 1 = แสดงพฤติกรรมนี ้บางครัง้ ,
2 = แสดงพฤติ ก รรมนี บ้ ่ อ ยครั ง้ ) แบบวัด มี ค วามเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ างโดยการวิ เคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ งยืน ยัน มี ค่าความเชื่ อมั่น แบบความสอดคล้ องภายในระดั บสูง ค่าดัชนี ความ
สอดคล้ องระหว่างผู้ประเมินมีความสอดคล้ องกันดี และมีคา่ อานาจจาแนกอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี
สาหรับการวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กระดับมัธยมศึกษาของไทยนัน้ พัชรา
กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ (2558: 249-261) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาเครื่ องมือวัดการ
ควบคุความคิดของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น โดยได้ พฒ
ั นาเครื่ องมือการควบคุมความคิด
หรื อทักษะการคิดเชิงบริ หารจานวน 20 ข้ อ รวมค่า 5 ระดับ วัดได้ 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ การหัก
ห้ ามใจต่อสิ่งยัว่ ยุ การเชื่อมโยงข้ อมูลใหม่กับข้ อมูลเก่า และการยืดหยุ่นความคิด การตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่ องมือมีความตรงเชิงเนื ้อหาในระดับที่เหมาะสม (IOC อยู่ระหว่าง 0.500-1.000)
ข้ อคาถามของเครื่ องมือวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในแต่ละองค์ประกอบมีความสอดคล้ องและ
สามารถวัดได้ ในคุณลักษณะเดียวกัน (Cronbrach อยู่ระหว่าง 0.629 - 0.712) และมีค่าอานาจ
จาแนกในระดับที่เหมาะสม
แม้ ในประเทศไทยจะมีผ้ ทู าการศึกษาและสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ระดับ ชัน้ ประถมศึก ษาและมัธยมศึกษาบ้ างแล้ ว แต่ยังไม่มี การสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิ ง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมาก่
ั ้ อน และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่ องนี ้น้ อยมาก
และยังมีข้อจากัดของแบบวัดอยู่มาก เช่น ทอเรลล์และคณะ (Thorell et al., 2010: 38-43) ได้ นา
แบบวัด การคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย Childhood Executive Functioning Inventory หรื อ
CHEXI มาตรวจสอบถึงความเหมาะสมในการวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้ พบว่ามีเพียงข้ อคาถามที่เกี่ยวกับองค์ประกอบในด้ านการยับยัง้ (Inhibit) และความจา
ขณะทางาน (Working Memory) เท่านัน้ ที่มีเหมาะสมต่อการวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่ มี ภาวะสมาธิ สัน้ ส่วนแบบวัด BRIEF-P ก็ ถูกน ามาทดสอบถึงความเหมาะสมในการ
นามาใช้ วดั ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเช่
ั ้ นกัน ผลการทดสอบพบว่า
แบบวัด BRIEF-P มีข้อคาถามเพียงบางข้ อที่เกี่ยวกับองค์ประกอบในด้ านการยับยัง้ (Inhibit) และ
ความจาขณะทางาน (Working Memory) เท่านันที
้ ่มีความเหมาะสมต่อการวัดประเมินทักษะการคิด
เชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ส่วนข้ อคาถามอื่นๆ ของ BRIEF-P นันมี
้ ความเหมาะสม
ต่อการนาไปวัดประเมินเด็กที่มีอาการดื ้อ (Oppositional Defiant Disorder: ODD) และเด็กปกติที่
มีความวิตกกังวลมากกว่าที่จะนามาวัดประเมินเด็กที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ (Skogan et al., 2015) ซึ่ง

47
สอดคล้ องกับการศึกษาของมาโฮนและคณะ (Mahone et al., 2002: 643-662) ที่พบว่า แบบวัด
BRIEF-P ไม่สามารถใช้ ในการวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ได้ อย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบ การศึกษาเรื่ องแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิ สนของทั
ั้
ง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศจึงเป็ นเรื่ องที่ต้องทาการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อไปอีกมาก
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าการวัดและการประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนของประเทศไทยแม้
ั้
จะมีการวัดประเมินทักษะการคิด เชิงบริ หารอยู่
บ้ าง แต่มกั เป็ นการวัดประเมินทางคลินิก และต้ องทาการวัดประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านัน้ การ
ศึกษาวิจยั ของผู้วิจยั ในครัง้ นี ้จึงมีจุดมุ่งหมายหนึ่งในการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ มีความเหมาะสมต่อเด็กมากที่สดุ และสามารถทาการวัดประเมิน
ได้ โดยบุคคลทัว่ ไปที่ใกล้ ชิดกับเด็ก เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อความสะดวกต่อการนาไปใช้ และมีการ
ขยายผลมากขึ ้น รวมทังเพื
้ ่อจะได้ เป็ นประโยชน์ในการค้ นพบทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิ สนได้
ั ้ เร็ วขึ ้น อันจะนาไปสู่การแก้ ไขและการพัฒ นาเด็กได้ อย่างเร็ วทันท่วงทีมาก
ยิ่งขึ ้นด้ วย
3. ทักษะการคิดเชิงบริหารกับเด็กปฐมวัย
3.1 สถานการณ์ ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยของประเทศไทย
จากสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสัง คมไทยเพื่ อ การเตรี ย มพร้ อมเข้ า สู่ก าร
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจนส่งผลกระทบ
ต่อโครงสร้ างของสังคมไทยในหลายๆ ด้ าน ดังนัน้ การที่เด็กไทยจะดาเนินชีวิตอยู่ได้ อย่างดีและมี
ความสุขนันจะต้
้ องได้ รับการปลูกฝังและส่งเสริ มเรื่ องกระบวนการคิด การปรับตัว การแก้ ไขปั ญหา
อย่างเหมาะสมให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมต่างๆ ที่เปลี่ยนไปเพื่อให้ สามารถทาสิ่งต่างๆ ได้ สาเร็ จลุล่วง
ด้ วยดี (พัชรา กระแจะเจิ ม และวรรณี แกมเกตุ , 2558) การเสริ มสร้ างทักษะการคิดขัน้ สูงหรื อ
ทักษะการคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กไทยตังแต่
้ วยั เยาว์หรื อในระดับปฐมวัยจึงมีความสาคัญเป็ นอย่าง
มากและเป็ นทักษะที่ เด็กไทยจาเป็ นต้ องมี ซึ่งจากการศึกษาสถานการณ์ ของทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยที่มีอายุ 3-6 ปี จานวนทังหมด
้
243 คน นันพบว่
้
า ทักษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กไทยในด้ านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมอันประกอบด้ วยการยับยัง้ การ
ควบคุมอารมณ์ และความยืดหยุ่นทางการคิดนัน้ มีเด็กไทยที่มีแนวโน้ มมีปัญหาร้ อยละ 7.40 และมี
ปั ญหาชัดเจนร้ อยละ 2.88 ส่วนความสามารถของทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านพุทธิปัญญาหรื อ
การรู้คิด (metacognition) อันประกอบไปด้ วยความจาขณะทางาน และการวางแผนจัดการอย่าง
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เป็ นระบบนันพบว่
้
า มีเด็กไทยที่มีแนวโน้ มมีปั ญหาร้ อยละ 11.93 และมีปัญหาชัดเจนร้ อยละ 2.47
ส่วนการศึกษาเรื่ องปั ญหาของทักษะการคิดเชิงบริหารรายด้ านในเด็กไทยวัย 3-6 ปี นนั ้ สามารถเขียน
แสดงเป็ นแผนภูมิได้ ดงั นี ้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2558: ออนไลน์)
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ภาพประกอบ 1 แผนภูมิแสดงปั ญหาของทักษะการคิดเชิงบริหารรายด้ านในเด็กไทยวัย 3-6 ปี
ที่มา: นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. (2559). 30% เด็กไทยพัฒนาการ EF ล่าช้า. สืบค้ นเมื่อ
1 มกราคม 2560, จาก http://www.komchadluek.com/news/edu-health/249483
จากแผนภูมิดงั กล่าวที่แสดงถึงปัญหาของทักษะการคิดเชิงบริหารรายด้ านในเด็กไทย
วัย 3-6 ปี จานวนทัง้ หมด 243 คนในปี พ.ศ. 2558 พบว่าปั ญหาของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่พบ
มากที่สดุ ในเด็กปฐมวัยไทย คือ ปั ญหาด้ านการยับยัง้ (Inhibit) คิดเป็ นร้ อยละ 20.16 ตามมาด้ วย
ปั ญ หาความจาขณะท างาน (Working Memory) คิดเป็ น ร้ อยละ 11.1 ปั ญ หาด้ านการควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control) คิดเป็ นร้ อยละ 9.87 ปั ญหาด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
(Plan) คิดเป็ นร้ อยละ 7.81 และปั ญหาด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด (Shift) คิดเป็ นร้ อยละ 5.35
ตามลาดับ
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สาหรับการศึกษาสถานการณ์ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยของประเทศ
ไทยล่าสุดนัน้ นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2559: ออนไลน์) ได้ ทาการศึกษาสารวจทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารในเด็ ก วัย 2-6 ปี จากกลุ่ม ตัวอย่าง 2,965 คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่ วงปี พ.ศ.
2558-2559 พบว่าในปั จจุบนั มีเด็กปฐมวัยไทยที่มีปัญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารบกพร่องร้ อยละ 30
โดยคิดเป็ นเด็กที่มีความบกพร่ องอย่างชัดเจนร้ อยละ 16 และมีความบกพร่ องเล็กน้ อยร้ อยละ 14
นอกจากนี ้ ยังพบเด็กที่มีปัญหาด้ านทักษะการคิดเชิงบริ หารล่าช้ าอีกร้ อยละ 29 โดยเป็ นเด็กที่มี
พัฒนาการด้ านทักษะการคิดเชิงบริ หารต่ากว่าเกณฑ์ อย่างชัดเจนร้ อยละ 14 และต่ากว่าเกณฑ์
เล็กน้ อยร้ อยละ 15 ซึง่ ปั ญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารที่พบมากในเด็กปฐมวัยมากที่สดุ คือ ปั ญหา
ด้ านการยับยัง้ ปั ญหาด้ านความจาขณะทางาน และปั ญหาการควบคุมอารมณ์ตามลาดับ
ปั จจุบนั ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่ องสถานการณ์ของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีสภาวะสมาธิสนั ้ แต่จากการสารวจล่าสุดของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2555
พบอัตราความชุกของโรคสมาธิสนในเด็
ั้
กไทยถึงร้ อยละ 8.1 ซึง่ มากกว่าอุบตั ิการณ์ของโรคสมาธิสนที
ั้ ่
พบในเด็กทัว่ โลกประมาณร้ อยละ 5.29 โรคสมาธิสนจึ
ั ้ งเป็ นโรคที่พบได้ บ่อยในเด็กไทย (พนม เกตุ
มาน และคณะ, 2559) ซึง่ ประมาณการได้ ว่าในประเทศไทยมีเด็กที่เป็ นโรคสมาธิสนอยู
ั ้ ่ประมาณ 1
ล้ านคน (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ, 2556) โดยภาวะสมาธิสนจะเริ
ั้
่ มปรากฎให้ เห็นตังแต่
้ เมื่อ
เด็กอยูใ่ นช่วงปฐมวัย และเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั ้ ทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องอย่าง
ชัดเจน (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก) ซึง่ หากปล่อยเด็กทิ ้งไว้ โดยที่เด็กไม่ได้ รับการช่วยเหลือแก้ ไข
อย่างทันท่วงที ประมาณร้ อยละ 60-80 ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนก็
ั ้ จะมีอาการต่อเนื่องจนถึง
วัยรุ่ น และร้ อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
เด็กอย่างร้ ายแรงในหลายๆ ด้ านในเวลาต่อมา ทัง้ ด้ านสุขภาพกาย อารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้ า
พฤติกรรมก้ าวร้ าว ผลการเรี ยนต่า คุณภาพชีวิตต่า ติดสารเสพติดและปั ญหาสังคมต่ างๆ ตามมา
เป็ นอย่างมาก (จิรนันท์ วีรกุล, 2557) การให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสูญเสีย
ทางการศึก ษาและเศรษฐกิ จของประเทศไทยได้ อย่างมหาศาล (วินัดดา ปิ ยะศิลป์ และคณะ,
2553)
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า ปั ญหาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยของไทยเป็ น
ปั ญ หาที่ มี ความสาคัญ และควรได้ รับการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วน ซึ่งการศึกษาวิจัยเรื่ องการพัฒ นา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยของไทยในปั จจุบนั ยังมีอยู่น้อยมาก ผู้วิจัยจึงตระหนักถึง
ความสาคัญในการศึกษาพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยของไทยและมีความมุ่ง
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หมายในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีท้ ี่จะพัฒนาโปรแกรมการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยของไทยให้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพสูงสุดเพื่อเป็ นประโยชน์ แก่การพัฒ นา
ทักษะการคิดเชิงบริหารและเพื่อช่วยลดภาวะสมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัยของไทยต่อไป ซึง่ การจะพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่างดีนนั ้ จะต้ องคานึงถึงพัฒนาการ และวุฒิภาวะ
ของเด็กเป็ นสาคัญ อันจะกล่าวถึงในหัวข้ อต่อไป
3.2 พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ทักษะการคิดเชิงบริหารมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาสมองส่วนหน้ าซึง่ ใช้ เวลา
ยาวนานกว่าสมองส่วนอื่นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ โดยเริ่มพัฒนาตังแต่
้
ในวัย ทารก และมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ วในเด็ กปฐมวัยหรื อในวัยเด็ กตอนต้ นเมื่ อเด็ กมี อายุ 3-5 ปี
(Serpell & Esposito, 2016) ในวัยเด็กตอนกลางจะมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป และจะมีการพัฒนาขึน้ เรื่ อยๆ จนถึงช่วงวัยรุ่ น (Kraybill & Bell, 2012) ทักษะการคิดเชิง
บริ หารจะพัฒนาอย่างเต็มที่เมื่อเข้ าสู่วยั ผู้ใหญ่ จากนันเมื
้ ่อเข้ าสู่วยั ชรา ทักษะการคิดเชิ งบริ หารก็
จะเริ่มเสื่อมลงตามวัย (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก)
ทัก ษะทางการคิดเชิงบริ ห ารที่ พัฒ นาเป็ น อย่างแรก คือ ทักษะด้ านความจาขณะ
ทางานซึง่ จะพัฒนาเร็วกว่าด้ านอื่นๆ โดยจะเริ่มพัฒนาอย่างค่อยเป็ นค่อยไปในช่วงปลายขวบปี แรก
ของเด็กและจะพัฒนาดีขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อเด็ กเติบโตขึ ้น (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , 2557ก) ความจา
ขณะทางานจะเริ่ มปรากฏให้ เห็นเป็ นครัง้ แรกเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 8-9 เดือนโดยสังเกตได้ จาก
การที่เด็กพยายามไขว่คว้ าเอื ้อมหยิบอะไรบางอย่างหรื อแสดงพฤติกรรมบางประการเพื่อให้ บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่ต้องการ ส่วนทักษะด้ านการยับยังและการควบคุ
้
มอารมณ์จะพัฒนาช้ ากว่าความจา
ขณะทางาน กล่าวคือ การยับยังจะเริ
้ ่ มพัฒนาเมื่อเด็กมีอายุ 2-3 ปี ส่งผลให้ เด็กสามารถควบคุม
ยับยังตนเองให้
้
จดจ่ออยู่กบั สิ่งที่ทา ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ าต่างๆ สามารถอดทนรอคอยและมุ่งมัน่
ทาสิ่งที่ต้องการได้ สาเร็ จ และเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 3-5 ปี พัฒนาการด้ านความคิดยืดหยุ่นจะเริ่ ม
เห็นเด่นชัดและพัฒนาได้ มาก ส่งผลให้ เด็กมีความสามารถในการคิดแบบยืดหยุ่น คิดได้ หลากหลาย
คิดนอกกรอบ ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและการกระทาของตนได้ ดีขึ ้น สามารถจัดการแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ได้ ดีขึน้ (Shaul & Schwartz, 2014) ซึ่งการที่ เด็กจะมี ค วามยืดหยุ่น ทางการคิ ดแบบนี ไ้ ด้
จะต้ องได้ รับการฝึ กฝนทักษะด้ านการยับยังและความจ
้
าขณะทางานเป็ นพื ้นฐานที่ดีมาก่อนเพื่อ
ยับยังความคิ
้
ดหรื อพฤติกรรมแบบเดิมที่เคยชิน จึงจะสามารถคิดหรื อทาด้ วยมุมมองใหม่ที่แตกต่าง
ออกไปจากเดิม ได้ ดังนัน้ ทัก ษะด้ านความยืด หยุ่น ทางการคิ ด จึงพัฒ นาได้ ช้ากว่าทักษะด้ าน
ความจาขณะทางานและทักษะด้ านการยับยัง้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก)
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ในเด็กเล็กนันสมองส่
้
วนหน้ าซึง่ ควบคุมทักษะการคิดเชิงบริ หาร การควบคุมอารมณ์
และพฤติกรรมยังอยูใ่ นขันพั
้ ฒนา แต่เมื่อเด็กเติบโตขึ ้นสมองส่วนหน้ าจะมีการพัฒนาโครงสร้ างและ
การทางานเพิ่มขึ ้น ซึง่ ช่วยให้ ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กพัฒนาได้ ดีขึ ้นตามไปด้ วย เด็กจึงเริ่ มคิด
แบบนามธรรมได้ ดีขึ ้น เช่น สามารถคาดการณ์ ผลของการกระทาได้ สามารถวางแผนการทางาน
และทาตามแผนที่วางไว้ ได้ จนสาเร็ จและเรี ยนรู้ที่จะนาเอาข้ อผิดพลาดมาปรับปรุ งการทางานของ
ตนให้ ดี ขึน้ การเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก ารคิ ด เช่ น นี จ้ ะส่ ง ผลท าให้ เด็ ก มี ค วามคิ ด รอบคอบและรู้ จัก
ไตร่ตรองมากขึ ้น จนกระทัง่ สามารถจัดการกับปั ญหาที่ซบั ซ้ อนขึ ้นเรื่ อยๆ และทาสิ่งต่างๆ ได้ สาเร็ จ
ตามเป้าหมายในที่สดุ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก) อย่างไรก็ตาม นอกจากทักษะการคิดเชิง
บริ หารจะพัฒนาได้ ดีขึ ้นเมื่อเด็กเติบโตขึ ้นตามวัยแล้ ว แต่ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารก็ยงั เป็ นทักษะที่
ต้ องฝึ กฝนและพัฒ นาโดยเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ จริ งที่หลากหลาย (สุภาวดี หาญเมธี , 2559:
ออนไลน์ ) การส่งเสริ มฝึ กพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นมาก ซึ่งจาก
การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องของผู้วิจัยพบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารจะ
พัฒนาได้ อย่างรวดเร็วและดีที่สดุ เมื่อเด็กมีอายุ 3-5 ปี ดังที่ปรากฎในภาพที่ 2

ภาพประกอบ 2 พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริหารตลอดช่วงวัยของมนุษย์
ที่ ม า: สุภาวดี หาญเมธี . (2559). ความสามารถของสมองในการบริ ห ารจัด การชี วิต .
สืบค้ นเมื่อ 28 ธันวาคม 2559, จาก http://www.oncb.go.th/Home/PublishingImages/Pages/
Programs and Activities/Doc-EFs.pdf
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จากภาพที่ 2 พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริหารตลอดช่วงวัยของมนุษย์แสดงให้
เห็นว่า ในช่วงวัย 3-5 ปี เป็ นช่วงที่มีการเติบโตของทักษะการคิดเชิงบริ หารมากที่สดุ ในช่วงชีวิตของ
มนุษย์ โดยทักษะการคิดเชิงบริ หารยังคงเติบโตต่อไปในวัยเด็กตอนกลาง วัยรุ่ น และวัยผู้ใหญ่
ตอนต้ น หลังจากนันจึ
้ งลดการเติบโตลง ซึง่ อัตราการเติบโตของทักษะการคิดเชิงบริหารหลังวัย 3-5
ปี นนจะเป็
ั้
นแบบค่อยเป็ นไป ไม่รวดเร็ วเท่ากับการเติบโตแบบก้ าวกระโดดในช่วงวัย 3-5 ปี ดังนัน้
ในวัยเด็ก 3-5 ปี หรื อเด็กปฐมวัยนันจึ
้ งเป็ นช่วงเวลาที่มีความสาคัญที่สดุ สาหรับการพั ฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หาร ซึง่ การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้ วยการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารนันนั
้ บเป็ นการ
สร้ างทรัพยากรบุคคลที่ มีคุณ ค่าอย่างยิ่งต่อสังคมและยังเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างป้องกันปั ญ หา
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่เด็กไม่ได้ รับการฝึ กฝนพัฒนาการคิดเชิงบริ หารได้ อย่างทันท่วงทีอีก
ด้ วย โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ที่แม้ ในช่วง 0-2 ปี แรก ยังไม่เห็นภาวะสมาธิสนที
ั้ ่
เด่นชัดนัก แต่ภาวะสมาธิสนจะเด่
ั้
นชัดขึ ้นเรื่ อยๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ ้น โดยจะเริ่ ม เห็นได้ ชดั ขึ ้นในช่วง 5
ปี แรกของชีวิตที่การยับยังและความจ
้
าขณะทางานกาลังพัฒนา (Brocki et al., 2010) แต่เนื่องจาก
การทางานของสมองในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั้
ความบกพร่ องในการทางาน รวมทังมี
้
ปริ มาตรรวมของสมองน้ อยกว่าเด็กปกติ (วิฐารณ บุญ สิทธิ , 2555) จึงส่งผลให้ วงจรประสาทที่
เชื่อมโยงสมองส่วนหน้ ากับสมองส่วนข้ างเคียงในด้ านกระบวนความคิด ความใส่ใจของเด็กทางาน
ได้ น้อยกว่าปกติ ทาให้ การทางานของสมองมีข้อจากัด ทางานไม่คล่องตัวในการเชื่อมโยงกับสมอง
ส่วนอื่นๆ จึงไม่สามารถทางานที่มีความซับซ้ อนได้ ดี พัฒนาการของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมีความล่าช้ า ไม่เหมาะสมกับอายุ รวมทังมี
้ ปัญหาทางทักษะการคิด
เชิงบริ หารในด้ านต่างๆ เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้ านการควบคุมสมาธิ การยับยังชั
้ ง่ ใจ การ
ควบคุมอารมณ์ การปรับเปลี่ยนความคิด การตัดสิน ใจ และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ ไม่
เหมาะสม (Glozman & Shevchenko, 2014) ซึ่ ง หากเด็ ก ไม่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด
เชิ ง บริ ห าร ก็ อ าจส่งผลให้ เด็ ก เกิ ด ปั จ จัย เสี่ ย งและผลเสี ย ต่า งๆ ต่อ เด็ ก ตามมาในภายหลัง ได้
แตกต่างจากเด็กที่ได้ รับการส่งเสริ มให้ มีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารดีซึ่งจะสามารถปรับตัวได้ ดีกว่า
และความรุนแรงของภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่เกิดขึ ้นก็จะมีน้อยกว่าด้ วย ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการฝึ กทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนสามารถช่
ั้
วยกระตุ้นกลไกการทางานของสมองให้ มี
การปรับตัวทางโครงสร้ างใหม่ ปรับ เปลี่ ยนวงจรประสาทให้ ป รับ ตัวเข้ ากับ สิ่งแวดล้ อมที่ ได้ รับ
การส่งเสริ มให้ ดี ขึ ้น วงจรประสาทจึงเกิดการเชื่อมโยงอย่างซับซ้ อนได้ ดีขึ ้นเพื่อให้ สมองสามารถ
ท างานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ยื ด หยุ่ น ได้ มากที่ สุ ด รวมทั ง้ ชดเชยการท างาน
ส่ ว นที่ บ กพร่ อ งไปและช่ ว ยลดความรุ น แรงของโรคสมาธิ สัน้ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ตามมาในภายหลัง
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(นวลจันทร์ จุฑ าภักดีกุล , 2557ข) การส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารจึงมีความสาคัญ ต่อเด็ก
ปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนเป็
ั ้ นอย่างมาก ยิ่งช่วยได้ เร็ วเท่าไร ก็ยิ่งช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิง
บริ หารได้ ง่ายขึ ้นเท่านัน้ (Tillman et al., 2015) เพราะหากเด็กได้ รับการพัฒนาล่าช้ า หรื อไม่ได้ รับ
การพัฒนาได้ มากเท่าที่ควร สมองของเด็กก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง การช่วยเหลือในเวลาต่อมาก็
จะทาได้ ยากขึ ้น และจะส่งผลเสียต่อเด็กเป็ นอย่างมากในหลายๆ ด้ าน ดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้ อ
ต่อไป
3.3 ความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีต่อเด็กปฐมวัย
ทักษะการคิดเชิงบริ หารมีความสาคัญ ต่อ การคิดของเด็กเป็ นอย่างมากในหลายๆ
ด้ าน กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นความสามารถทางการคิดขัน้ สูงที่ ต้องมี สมาธิ มี การ
ควบคุมยับยังตนเอง
้
รวมทังมี
้ ความสามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ อย่างยืดหยุ่น ส่งผลให้ เด็กรู้จกั
คิดอย่างเป็ นระบบ สามารถวางแผนกาหนดเป้าหมาย หาวิ ธีการทาให้ งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ รู้จกั คิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทาสิง่ ต่างๆ เมื่อคิดแล้ วก็สามารถลงมือ
ปฏิบัติได้ เป็ นขัน้ เป็ นตอน รู้ จักจัดลาดับความสาคัญ ของงานและคอยควบคุมความคิดและการ
กระทาของตนให้ จดจ่ออยู่กบั งาน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้ าต่างๆ (Serpell & Esposito, 2016) หาก
ทางานแล้ วเกิดปั ญหาก็ร้ ูจกั การคิดวิเคราะห์หาทางแก้ ไขอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล สามารถหาทางออก
ใหม่ๆ ได้ หลากหลาย ไม่ติดอยู่กบั กรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ ้าๆ แต่สามารถปรับความคิด
ของตนได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่ เปลี่ยนไป เมื่ อเด็กอยู่ในสถานการณ์ ใหม่ๆ ที่ ไม่
คุ้นเคย เช่น การเจอคนใหม่ๆ การเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทา หรื อการเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
ไม่เป็ นไปตามที่หวัง เด็กก็ยงั สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ อย่างยืดหยุ่น มีการ
ปรับตัวที่ดี รู้ จกั อดทนแก้ ไขปั ญหา ไม่ล้มเลิกท้ อถอยต่ออุปสรรคปั ญหาต่างๆ ได้ โดยง่าย (Gilbert
& Burgess, 2008) รวมทังสามารถคิ
้
ดคาดการณ์ผลที่จะตามมาจากการกระทาของตนได้ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลในการเลือกทาสิง่ ที่เหมาะสมอันจะนาไปสูค่ วามสาเร็จ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทาสิง่ ที่ทาให้ ตน
เสียใจในภายหลัง จึงทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ ที่จะไม่ทาผิดซ ้าๆ แต่ร้ ู จกั นาข้ อผิดพลาดมาปรับปรุ ง
การทางานให้ ดีขึ ้นเพื่อให้ งานประสบความสาเร็ จลงได้ ด้วยดีในที่สดุ (Diamond, 2013) นอกจากนี ้
ทักษะการคิดเชิงบริ หารยังส่งผลให้ เด็กรู้จกั กากับควบคุมความคิด อารมณ์ พฤติกรรมของตนเอง
ให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสม เป็ นที่ยอมรับ ส่งผลให้ เด็กมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น อยูร่ ่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะต่างๆ ของการคิดเชิงบริ หารเหล่านี ้ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ อย่างชัดเจน แต่ต้องรู้จกั ใช้ ทกั ษะเหล่านี ้ร่วมกันในการทาสิง่ ต่างๆ ให้ สาเร็จ (นวลจันทร์ จุฑา
ภักดีกลุ , 2557ก) เด็กที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่ดีจึงประสบความสาเร็ จในหลายๆ ด้ านของชีวิต
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ทัง้ ด้ านความพร้ อมทางการเรี ยน ความสาเร็ จทางการเรี ยน (Monett & Guay, 2011) ซึ่งเด็กที่มี
ทักษะการคิดเชิงบริ หารดีมักจะประประสบความสาเร็ จทางการเรี ยนเพราะเด็กมีความจา และ
สมาธิ ดี จึ ง มี ค วามสามารถในการจดจ่ อ อยู่กับ สิ่ ง ที่ ค รู ส อน มี ส มาธิ จ ดจ่ อ อยู่กับ งานที่ ได้ รั บ
มอบหมาย (Benson et al., 2013) สามารถจดจากฎเกณฑ์ ทางานตามลาดับขันตอนได้
้
อย่างเป็ น
ระบบต่างๆ ส่งผลให้ เด็กเรี ยนรู้ ได้ ดี มีความรู้สึกที่ดีต่อการเรี ยน เกิดการกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู้
เข้ ากับครูและเพื่อนได้ ดี (Zelazo, 2015) นอกจากนี ้ ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดียงั ส่งผลให้ เด็กอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างราบรื่ น เพราะเด็กมีความสามารถในการเข้ าใจมุมมองความคิด ความรู้สกึ ของ
ผู้อื่น รู้จกั เห็นใจผู้อื่น เด็กที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารดีจงึ มีการปรับตัวทางสังคมที่ดี และมีแนวโน้ ม
สูงที่จะประสบความสาเร็จในการทางาน การประกอบอาชีพ มีฐานะทางสังคมที่ดี รวมทังมี
้ สขุ ภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดีในวัยผู้ใหญ่อีกด้ วย (Moffit et al., 2011)
จากการศึกษาของไดมอนด์ (Diamond, 2013: 135-168) ที่ได้ ทาการศึกษางานวิจยั
ต่างๆ จานวน 21 เรื่ อง (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) ถึงความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีตอ่ เด็ก
ปฐมวัยและในวัยต่อๆ มานันพบว่
้
าทักษะการคิดเชิงบริหารมีความสาคัญต่อบุคคลทุกวัยเป็ นอย่าง
มากในทุกๆ ด้ านของชีวิต ดังจะเห็นได้ จากตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 2 ความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีผลต่อชีวิตในด้ านต่างๆ
ชีวติ ในด้ านต่ าง ๆ
สุขภาพจิต

สุขภาพกาย

คุณภาพชีวิต
ความพร้ อมทางการเรี ยน

ความสาเร็จทางการเรี ยน

ความสาเร็จทางการงาน

การใช้ ชีวิตคู่

ความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีส่งผลให้ บุคคลมี สุขภาพจิตที่ดี ส่วนบุคคลที่มี ทักษะ
การคิดเชิงบริ หารบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อปั ญหาสุขภาพจิตต่างๆ เช่น การติดยา
เสพติด โรคสมาธิ สนั ้ ปั ญหาความประพฤติผิดปกติ โรคซึมเศร้ า โรคยา้ คิดยา้ ทา
โรคจิตเภท เป็ นต้ น
ผู้มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารดีจะควบคุมกากับดูแลสุขภาพกายของตนได้ ดีกว่าผู้ที่มี
ปั ญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารซึง่ มักจะมีความสัมพันธ์กบั โรคอ้ วน การรั บประทาน
อาหารมากเกินไป การใช้ สารเสพติดตลอดจนปั ญหาในการให้ ความร่วมมือในการ
รักษาโรคต่างๆ
ผู้ที่มีทกั ษะการคิดบริหารดีจะมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีกว่าผู้ที่มีความบกพร่องทางการคิด
เชิงบริหาร
การคิดเชิงบริ หารเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงความพร้ อมทางการเรี ยนของเด็กได้ มากกว่าระดับ
ความฉลาดทางสติ ปั ญ ญา (IQ) หรื อ ระดับ ความสามารถในการอ่ า นและการ
คานวณ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารมีความสาคัญต่อความสาเร็ จทางการเรี ยนของเด็กในทุก
ระดับชันตั
้ งแต่
้ อนุบาล ประถม มัธยม จนถึงในระดับมหาวิทยาลัย โดยทักษะการ
คิดเชิงบริ หารมีความสัมพันธ์ ต่อการเรี ยนรู้ และเป็ นตัวทานายความสาเร็ จทางการ
เรี ยนได้ ดีโดยเฉพาะในด้ านการประยุกต์แก้ ปัญหาคณิตศาสตร์ ภาษา การอ่าน การ
เขียนตลอดจนมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อสัมฤทธิผลทางการเรี ยนในทุกระดับชัน้
ผู้ที่มีการคิดเชิงบริ หารดีจะมีความสามารถในการทางาน การประกอบอาชีพได้
ประสบความสาเร็ จและมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าผู้มีปัญหาการคิดเชิงบริ หารซึ่ง
มักจะมีปัญหาในการทางานและมีและอาชีพที่มีรายได้ น้อย
บุคคลที่มีการคิดเชิงบริ หารดีจะใช้ ชีวิตคู่ได้ ดีกว่า ราบรื่ นมากกว่าผู้มีปัญหาการคิด
เชิงบริ หารที่มักจะมีปัญหาในการเข้ ากับคู่สมรส มีการพึ่งพาตนเองต่า มักหุนหัน
พลันแล่นไม่ยงคิ
ั ้ ด ทาให้ มีปัญหาในการใช้ ชีวิตคูเ่ ป็ นอย่างมาก
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ตาราง 2 (ต่อ)
ชีวติ ในด้ านต่ าง ๆ
ความปลอดภัยต่อสังคม

ความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ผู้ ที่ มี ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารดี ส ามารถควบคุ ม ตนเองให้ มี ก ารแสดงออกที่
เหมาะสมโดยไม่ รบกวนหรื อ สร้ างความเดื อ ดร้ อนให้ ผ้ ูอื่ น ตรงกัน ข้ า มกับ ผู้ที่ มี
ปั ญหาในการคิดเชิงบริ หารที่มกั จะมีปัญหาในการควบคุมตนเอง ส่งผลให้ มีปัญหา
พฤติกรรมหุนหันพลันแล่น การระเบิดอารมณ์ อย่างรุ นแรง อันนาไปสู่ปัญ หาต่อ
ความปลอดภั ย ทางสัง คม เช่ น ปั ญ หาการใช้ ความรุ น แรง หรื อ การประกอบ
อาชญากรรม เป็ นต้ น

ที่ มา: Diamond, A. (2013). Executive Functions. Annual Review Psychology, 64,
135-168.
จากตารางที่ 2 ความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีผลต่อชีวิตในด้ านต่างๆ
จะเห็นได้ ว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารนันมี
้ ผลต่อความสาเร็ จในทุกๆ ด้ านของชีวิต การส่งเสริ มให้
บุคคลมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่ดีตงแต่
ั ้ ยงั เป็ นเด็กเล็กจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็ก
ในทุกๆ ด้ าน ซึง่ นับเป็ นการลงทุนที่ค้ มุ ค่า เพราะหากเด็กไทยมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีก็ยอ่ มนา
การพัฒนาและความเจริ ญสงบสุขมาสูส่ งั คมไทยและช่วยลดปั ญหาต่างๆ ที่จะตามมาได้ เป็ นอย่าง
ดี
3.4 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารดี และบกพร่ อง
ทักษะการคิดเชิงบริ หารมีความสาคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมากในทุกๆ ด้ านของ
ชีวิตดังที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น และองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านต่างๆ นัน้ ก็
ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะที่สาคัญของเด็กในหลายๆ ด้ าน เด็กที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารดีจะมี
ความสามารถในการควบคุมปรับเปลี่ยนความคิด ความจา อารมณ์ พฤติกรรมและการกระทา
ต่างๆ ของตนเพื่อให้ บรรลุถึงเป้าหมายที่ตนวางไว้ ได้ สาเร็จ ตรงกันข้ ามกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสนซึ
ั ้ ง่
มีการทางานของสมองบกพร่ อง ส่งผลให้ เด็กมีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตัวที่
ด้ อยคุณ ภาพ ทาให้ มีปัญ หาในด้ านการดาเนินชีวิตและการทางานต่างๆ ซึ่งเราสามารถสังเกต
คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารดี และเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหาร
บกพร่องได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 3 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารดี และบกพร่อง
องค์ ประกอบ
ความจาขณะทางาน
(Working Memory)

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี
มี ค วามจ าดี สมาธิ ดี สามารถ
จดจาคาสัง่ ทางาน และติดตามงานได้
มากกว่ า 1 อย่ างในเวลาเดี ยวกั น
สามารถน าสิ่ งที่ เคยเรี ยนรู้ มาก่ อนมา
ปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทัง้ จดจา
สิ่งที่เคยทาผิดพลาดและนามาปรับปรุ ง
ข้ อบกพร่องเพื่อจะได้ ไม่ทาผิดซ ้าอีก
การยับยัง้
เด็ ก สามารถควบคุ ม ความคิ ด
(Inhibitory Control)
อารมณ์ พฤติ กรรมของตนให้ มี ความ
อดทน ไม่ วอกแวกต่อสิ่ งเร้ าต่างๆ เพื่ อ
จดจ่อกับงานได้ จนสาเร็ จ รู้ จักคิดก่อน
ลงมื อท า อดทนรอคอยและเลื อกที่ จะ
พู ด หรื อ ท าในสิ่ ง ที่ เหมาะสม ยั บ ยั ง้
ตนเองไม่ ให้ ท าสิ่ งที่ ไม่ เหมาะสมหรื อ
รบกวนผู้อื่น
ความยืดหยุน่ ทางการคิด
เด็ กมี ค วาม คิ ด ยื ด ห ยุ่ น คิ ด
(Cognitive Flexibility/ Shift) ส ร้ า งส รรค์ รู้ จั ก คิ ด น อ ก ก รอ บ
ปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ไม่ยึดติด
กั บ ความคิ ด หรื อ กิ จ กรรมแบบเดิ ม ๆ
สามารถเปลี่ยนความสนใจจากกิจกรรม
หนึ่งไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งได้ คล่องแคล่ว
ทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ มี
ความคิ ด ที่ ห ลากหลายในการแก้ ไข
เอาชนะปั ญ หาต่ างๆ ได้ และสามารถ
ปรับตัวเข้ ากับเพื่อนใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ
ได้ เป็ นอย่างดี

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่ อง
สมาธิ สัน้ วอกแวกง่ าย ความจ าไม่
ค่ อยดี มั กลื มว่ าก าลังท าอะไรขณะที่ ท า
กิจกรรมนัน้ ๆ อยู่ เมื่อสัง่ ให้ ทางานมากกว่า
1 อย่ างเด็ ก จะจ าได้ เพี ย งค าสั่ งแรกหรื อ
ค าสั่งสุดท้ ายเท่ านัน้ ไม่ ร้ ู จักปรั บปรุ งการ
ทางาน มักทาผิดเรื่ องเดิมๆ แม้ เคยได้ รับการ
สอนหรื อความช่วยเหลือไปแล้ วก็ตาม
ขาดความยั บ ยั ง้ ทางอารมณ์ และ
พฤติ กรรม อยู่ไม่ นิ่ ง วอกแวกง่ายขณะท า
กิจกรรม หุนหันพลันแล่น ขาดความยับยัง้
ชั่ งใจ อดทนรอคอยไม่ ค่ อยได้ มั ก ท าสิ่ ง
ต่างๆ โดยไม่คิดไตร่ ตรองให้ ดีเสียก่อน และ
มักไม่ร้ ู ตวั ว่าพฤติกรรมของตนส่งผลกระทบ
หรื อรบกวนผู้อื่น
ไม่คอ่ ยมีความคิดยืดหยุน่ มักหมกมุ่น
ยึดติ ดกับสิ่ งเดิ มๆ ความคิ ดเดิ มๆ กิ จวัตร
ประจ าวัน เดิ ม ๆ ไม่ ค่ อยมี ค วามคิ ด พลิ ก
แพลง มองไม่ เห็ นทางออกใหม่ ๆ จึงท าให้
เด็กคิดแก้ ปัญหาไม่ค่อยได้ และปรับตัวเข้ า
กับสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ค้ นุ เคยได้ ยาก มักอารมณ์
เสี ย เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง และต้ องใช้
เวลานานในการปรับตัวเข้ ากับคน สถานที่
หรื อกิจกรรมใหม่ๆ
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ตาราง 3 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
การควบคุมอารมณ์
(Emotional Control)

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดี
ควบคุมอารมณ์ ของตนได้ ดี บอก
ได้ ว่าตนเองรู้ สึกอย่างไรและควรจัดการ
กับความรู้ สึกอย่างไร มี การแสดงออก
ทางอารมณ์ที่เหมาะสม เมื่อโกรธผิดหวัง
เสียใจก็ใช้ เวลาไม่นานในการกลับคืนสู่
สภาวะอารมณ์ ปกติ มีความเข้ าใจ เห็น
ใจผู้อื่น มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั คนรอบข้ าง
สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี
ความสุข
การวางแผนจัดการอย่าง
มีทกั ษะในการวางแผนจัดการที่ดี
เ ป็ น ร ะ บ บ ( Plan & มี เป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน
Organize)
ก าหนดการท างานได้ เป็ นขัน้ เป็ นตอน
เริ่ มต้ นลงมือทางานด้ วยตนเอง รู้ จกั การ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของงานและ
คาดการณ์ ผลที่จะตามมาได้ มีระเบียบ
วินัย สามารถมองภาพรวมของงานโดย
ไม่ติดอยู่กบั รายละเอียดปลีกย่อย ทาให้
ท างานได้ ส าเร็ จทั น ตามก าหนดและ
ได้ ผลสาเร็ จที่ดี รู้ จกั ติดตามประเมินผล
และปรับปรุ งการทางานของตนให้ ดีขึน้
รวมทัง้ รู้ จักขอความช่ วยเหลื อหรื อขอ
ข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ถ้าจาเป็ น

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่ อง
ไม่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ มักระเบิ ดอารมณ์ อย่ างรุ นแรง
โกรธฉุ น เฉี ย วกั บ เรื่ อ งเล็ ก น้ อย ขี ก้ ั ง วล
หงุดหงิดราคาญ โมโหง่าย ซึมเศร้ า ไม่ค่อย
มีความสุข มีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลง
ได้ ง่ าย หลั งจากเกิ ด ปั ญหาก็ จ ะผิ ด หวั ง
เสี ยใจอยู่เป็ นเวลานานกว่าเด็ กคนอื่ น ไม่
ค่อยเข้ าใจหรื อเห็นใจผู้อื่น ทาให้ มีปัญหาใน
การอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
ขาดทักษะในการวางแผนจัดการที่ ดี
ไม่มีเป้าหมายในการทางานที่ชดั เจน ต้ องมี
คนบอกให้ เริ่ ม ลงมื อ ท างาน มั ก ไม่ ค่ อ ย
จัดลาดับความสาคัญของการท างานหรื อ
คาดการณ์ ผลของการกระท าที่ จะตามมา
ขาดระเบี ยบวิ นัย มักทิ ง้ ของเกลื่ อนกลาด
ต้ องให้ ผ้ ูอื่นมาตามเก็ บให้ หาของไม่ ค่อย
เจอแม้ จะได้ รั บ การสอนหรื อชี แ้ นะอย่ าง
เฉพาะเจาะจงแล้ วก็ ต าม มั ก ติ ด อยู่ ใน
รายล ะเอี ยด ป ลี กย่ อยของงาน ห รื อ
สถานการณ์ จนลืมเรื่ องหลักที่สาคัญไปทา
ให้ ไม่สามารถทางานได้ สาเร็จทันเวลาตามที่
กาหนด

จากตารางที่ 3 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะการคิดเชิงบริ หารดี และเด็ก
ปฐมวัยที่มีปัญ หาทักษะการคิดเชิงบริ หารแสดงให้ เห็นว่าเด็กที่มีทักษะการคิดเชิงบริ หารดีจะมี
ความสามารถในการใช้ ความจาขณะทางาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุม
อารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบได้ เป็ นอย่างดี ตรงกันข้ ามกับเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สันซึ
้ ง่ มีปัญหาทักษะการคิดเชิงบริ หารบกพร่อง การมีภาวะบกพร่องทางการคิดเชิงบริ หารนี ้ส่งผล
เสียต่อเด็กเป็ นอย่างมาก การเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีสมาธิสนจึ
ั้ ง
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เป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญและจาเป็ นเป็ นอย่างมาก เพราะการที่เด็กจะมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่ดีได้
นันต้
้ องได้ รับการฝึ กฝนและส่งเสริ มที่เพียงพอ (Zelazo, 2015) อีกทังปั
้ ญหาของทักษะการคิดเชิง
บริ หารในเด็กเล็กที่มีภาวะสมาธิ สนนั
ั ้ น้ จะไม่หายไปเอง แต่กลับจะมี ความรุ นแรงชัดเจนมากขึน้
เรื่ อยๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ ้น การฝึ กฝนส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารตังแต่
้ วยั เด็กเล็กจึงมีความสาคัญ
ในการช่วยกระตุ้นกลไกการปรับตัวของสมองให้ มีการปรับโครงสร้ างได้ อย่างเหมาะสม รวมทังช่
้ วย
ลดปั ญ หาต่างๆ ที่ อาจจะเกิ ดขึน้ ตามมาในภายหลังได้ (นวลจัน ทร์ จุฑ าภักดีกุล , 2557ข) การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยจึงเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญยิ่งซึง่ ผู้วิจยั จะกล่าวถึงใน
หัวข้ อถัดไป
3.5 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ปั จ จุบัน การศึก ษาเรื่ อ งการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารให้ แ ก่ เด็ ก ปฐมวัย ใน
ประเทศไทยยังมีอยู่น้อยมาก แต่มีการนาเสนอถึงหลั กการทั่วไปในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยอยู่บ้าง เช่น นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557ก) ได้ นาเสนอหลักการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยไว้ ว่า บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก เช่น ครู และผู้ปกครองควรหา
กิจกรรมที่ช่วยเสริ มสร้ างสมาธิ ความจา ให้ เด็กได้ ฝึกทดลองทา และควรฝึ กให้ เด็กมีระเบียบวินยั
ในชีวิตประจาวันทัว่ ไป โดยสอนให้ เด็กรู้ จกั การอดทนรอคอย ควบคุมความต้ องการ อารมณ์ และ
พฤติกรรมของตนเอง พิ จารณาว่าสิ่งใดควรทาหรื อไม่ควรท า ฝึ กการแสดงออกที่ เหมาะสมต่อ
สถานการณ์ ต่างๆ รวมทังฝึ
้ กการเรี ยนรู้ที่จะเข้ าใจอารมณ์ ความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่น ซึง่ ทักษะ
เหล่านี ้เป็ นพื ้นฐานสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่เด็กควรจะมีและจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ อง
ได้ รับการฝึ กฝน นอกจากนี ้ ผู้ดแู ลเด็กควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีประสบการณ์ ใหม่ๆ เช่น ไปสถานที่ใหม่ๆ
ทาความรู้จกั เพื่อนใหม่ ทาสิ่งใหม่ๆ ด้ วยตนเอง เพื่อเด็กจะได้ ฝึกการปรับความคิดและการปรับตัว
ให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ ดีขึ ้น กระตุ้นการใช้ สมองส่วนหน้ าและทักษะการคิดเชิงบริหาร
ได้ มากขึ ้น ส่วนในด้ านการทางานให้ เป็ นผลสาเร็จนัน้ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับเด็กควรให้ เด็กได้ ฝึกทา
กิจกรรมที่เป็ นลาดับขันตอน
้
เพื่อสอนให้ เด็กรู้ จกั การตังเป้
้ าหมายที่ชดั เจนโดยเริ่ มจากเป้าหมายในระยะ
สันและไม่
้
ยากจนเกินไป จากนันจึ
้ งฝึ กการวางแผนและลงมือปฏิบตั ิ ควรชมเชยให้ กาลังใจเมื่อเด็ก
อดทนมุ่งมัน่ ทางานอย่างต่อเนื่องจนทางานได้ สาเร็ จ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นควรสอนให้ เด็กรู้จกั
การคิดหาทางแก้ ปัญหาที่หลากหลายและยืดหยุ่น รวมทังสอนให้
้
เด็กรู้ จกั ประเมินตนเองตามจริ ง
ว่าผลงานที่ทาออกมาเป็ นอย่างไร หากมีข้อผิดพลาดจะนามาปรับปรุงได้ อย่างไรเพื่อ ให้ ผลงานครัง้
ต่อไปดีขึ ้น ซึง่ กิจกรรมที่แนะนาให้ เด็กได้ ฝึกทาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดี คือ กิจกรรม
การเล่นโดยผู้ใหญ่ ควรสนับสนุนให้ เด็กได้ มีการเล่นที่ฝึกการใช้ ความคิด ความจา การวางแผน
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คาดการณ์ลว่ งหน้ า รวมทังฝึ
้ กฝนการแก้ ปัญหา และเสริมสร้ างจินตนาการ ดังนัน้ กิจกรรมการเล่น
ของเด็กจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ ของเล่นสาเร็ จรูป เพราะของเล่นสาเร็จรูปไม่ช่วยให้ เด็กได้ ฝึกทักษะ
การใช้ ความคิดอย่างเต็มที่ แต่ควรจัดกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมและมีความหลากหลาย (สุภาวดี
หาญเมธี , 2559: ออนไลน์ ) นอกจากนี ้ กิ จกรรมการฝึ กดนตรี และกี ฬ าก็ นับ เป็ น กิ จกรรมที่ ช่วย
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้ วยเช่นกัน เพราะเป็ นกิจกรรมที่ต้องอาศัยสมาธิ การจดจ่อ
การลงมือทาเป็ นขันเป็
้ นตอน การวางแผนว่าต้ องทาอะไรก่อนหลัง รวมทังต้
้ องมีระเบียบวินยั ในการ
ฝึ กซ้ อมจึงจะทาได้ สาเร็จ
ในปั จจุบนั ในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาวิจยั ที่ชดั เจนในเรื่ องรูปแบบหรื อกิจกรรมที่
ช่วยพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มีสมาธิ สัน้ แต่มีผ้ ูน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีสมาธิสนอยู
ั ้ ่บ้าง ดังเช่น นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
(2557ข) ได้ นาเสนอแนวทางการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ดังนี ้
1) กระตุ้นสอนให้ เด็กใช้ ภาษาในการสื่อสารกับคนอื่น โดยใช้ การสื่อสารพูดคุย
กับเด็กอย่างอบอุ่น เพื่อสร้ างความไว้ วางใจ และฝึ กพัฒนาความจาขณะทางานของเด็ก เพราะ
ภาษาเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการช่วยฝึ กให้ เด็กเกิดการจดจา และเรี ยนรู้สิ่งอื่นๆ ที่มีความซับซ้ อนได้
ดียิ่งขึ ้น
2) ฝึ กสอนให้ เด็กรู้ จกั เข้ าใจอารมณ์ ของตนเองและผู้อื่น รวมทัง้ ฝึ กสอนให้ เด็ก
รู้ จัก การก ากับ ควบคุม อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมของตนเองด้ ว ย เพื่ อ เด็ ก จะได้ มี ก ารยับ ยัง้ การ
แสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น
นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ ว อุดม เพชรสังหาร (2559: ออนไลน์) ได้ นาเสนอว่า ผู้ที่
เกี่ยวข้ องในการดูแลเด็กที่มีภาวะสมาธิสนควรใช้
ั้
กิจกรรมที่มีความหลากหลายในการช่วยส่งเสริ ม
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กด้ วย เช่น การเล่น การเล่านิทาน อ่านหนังสือ การเล่นดนตรี เป็ น
ต้ น เพื่อช่วยฝึ กให้ เด็กมีสมาธิ ความจาขณะทางาน และการยับยังตนเองที
้
่ดีขึ ้น อันจะนาไปสู่การ
ควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป ซึง่ วิธีตา่ งๆ ที่ได้ ผลดี
ในการช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปกตินนั ้ ก็สามารถนามาใช้ ให้ เกิดผลดี ในเด็กที่
มีสภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ด้วยเช่นกันหากผู้ฝึกสอนเด็กมีทกั ษะในการสื่อสารทาความเข้ าใจกับเด็กได้ เป็ น
อย่างดี (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ข)
สาหรับการศึกษาวิจัยเรื่ องการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยของ
ต่างประเทศนันพบว่
้
า มีการศึกษาในเรื่ องนี ้มากกว่าการศึกษาของประเทศไทย แต่การศึกษาวิจยั ใน

61
เรื่ องนี ้ยังมีข้อจากัดต่างๆ ที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ดังเช่น การศึกษาของลิลลาร์ ดและเอล
เซ่-เควสต์ (Lillard & Else-Quest, 2006: 1843-1894) พบว่าวิธีการสอนเด็กปฐมวัยด้ วยวิธีการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) มีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย แต่
การศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้ยังคงมีน้อยและยังขาดการออกแบบรูปแบบโปรแกรมที่ชดั เจน (Diamond,
2013) ในเวลาต่อมา ไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) ได้ ออกแบบหลักสูตรการ
สอน Tools of the Mind เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมการ
เล่นควบคู่ไปกับการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยน เช่น การเล่นสมมติกบั เพื่อน การทากิจกรรมกับครู การฝึ ก
พูดกับตนเอง เป็ นต้ น ผลการศึกษาพบว่าหลักสูตร Tools of the Mind ช่วยพัฒ นาให้ เด็กมีการ
ควบคุมตนเองดีขึ ้น ปั ญหาพฤติกรรมลดลง มีผลการเรี ยนดีขึ ้น แต่มีข้อจากัดในเรื่ องการต้ องใช้ เวลา
ฝึ กเป็ นเวลานาน จึงควรมี การศึกษาเพิ่ มเติ มต่อไปอี ก เพื่ อ ความชัด เจนที่ ม ากยิ่ ง ขึน้ (Serpell &
Esposito, 2016) ส่ วนเบิ ร์ ก แมน-นั ท เล่ ย์ แ ละคณะ (Bergman-Nutley et al., 2011: 591-601) ได้
ทาการศึก ษาเรื่ องการฝึ ก ทัก ษะการคิด เชิ งบริ ห ารให้ แก่เด็ กปฐมวัย ด้ วยการใช้ โปรแกรมเกมส์
คอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมกับเด็กโต แต่ไม่
เหมาะในการนามาใช้ กบั เด็กปฐมวัย และยังมีข้อจากัดในการพัฒนาได้ เพียงความจาขณะทางาน
ของเด็กเท่านัน้ แต่ไม่สามารถช่วยในการพัฒนาการยับยังการใช้
้
เหตุผล และการแก้ ปัญหาของเด็ก
ปฐมวัยได้ นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาอื่นๆ ที่ศกึ ษาถึงประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร เช่น การฝึ กโยคะ (Manjunath & Telles, 2001: 351-354) ที่พบว่า
ช่วยฝึ กพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กโต แต่ไม่เหมาะกับการพัฒนาในเด็กเล็ก เช่นเดียวกับ
การศึกษาเรื่ องผลของการฝึ กศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเทควันโดที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หาร
(Lakes & Hoyt, 2004: 283-302) ซึ่งพบว่ากิจกรรมเทควันโดเหมาะกับการฝึ กพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กโต แต่ไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย และเช่นเดียวกับการออกกาลังกายด้ วยการเต้ น
แอโรบิค (Davis et al., 2011: 91-98) ที่ แม้ จะพบว่ามี ประโยชน์ ในการฝึ กความจาขณะท างาน
เพราะต้ องดึงเอาข้ อมูลที่มีอยู่ในใจมาพลิกแพลงท่าเต้ น ต้ องใช้ สมาธิจดจ่อกับการเต้ น การยับยัง้
ตนเองไม่ ใ ห้ วอกแวก และต้ อ งฝึ ก ออกก าลัง อย่ า งสม่ า เสมอ แต่ ก็ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การ
พัฒนาการคิดเชิงบริ หารในเด็กโตมากกว่าเด็กเล็ก เพราะการออกกาลังกายแต่เพียงอย่างเดียวไม่
สามารถช่วยพัฒนาทักษะในด้ านอารมณ์และสังคมได้ อย่างเพียงพอ และยังไม่มีงานวิจยั รับรองที่
ชัดเจนถึงประสิทธิผลของการออกกาลังกายที่มีต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
เล็ ก (Diamond, 2012) นอกจากนี ้ ยัง มี ผ้ ูท าการศึก ษาในเรื่ อ งโปรแกรมการฝึ ก ความคิ ด และ
โปรแกรมการฝึ กจิตใจเพื่อพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร เช่น โปรแกรมฝึ กการคิด Promoting
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Alternative Thinking Strategy หรื อ PATHS (Riggs et al., 2006: 91-102) และโปรแกรมการฝึ ก
จิ ต ใจ เช่ น Mindfulness Awareness Practices หรื อ MAPS (Flook et al., 2010: 70-95) แต่
โปรแกรมเหล่านีก้ ็มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กโตมากกว่าเด็ก
เล็กเช่นเดียวกัน
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่า การศึกษาวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยของต่างประเทศนัน้ ยังมีข้อจากัดของงานวิจัยอยู่มาก และยังมีข้อคาถามที่ มีความ
คลุมเครื อไม่ชดั เจน ยังหาข้ อสรุปไม่ได้ ในหลายๆ ประเด็น เช่น วิธีที่ดีที่สดุ ในการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยคื ออะไร รู ปแบบโปรแกรมหรื อกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กควรเป็ น
อย่างไร ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมควรมีความยาวนานเท่าไหร่ ความถี่ในการทากิจกรรม
ควรมีมากน้ อยเพียงใด ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารจะมีความ
คงทนอยูไ่ ด้ ยาวนานเท่าไหร่ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของใน
เด็กปฐมวัยได้ อีกหรื อไม่ ซึง่ การศึกษาเพื่อหาคาตอบในเรื่ องนี ้ยังต้ องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
อีกมาก (Diamond, 2013)
อย่างไรก็ตาม ไดมอนด์ (Diamond, 2012) ได้ นาเสนอหลักการที่มีความเหมาะสม
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยไว้ ว่าควรเน้ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาทางด้ านสติปัญญา อารมณ์ และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางด้ านร่ างกายของ
เด็ก ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กนัน้ ควรเป็ นกิจกรรมที่จูงใจเด็ก
และเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก ได้ ท ากิ จ กรรมกับ เพื่ อ นรุ่ น ราวคราวเดี ย วกัน โดยกิ จ กรรมที่ ท าต้ อ งเป็ น
กิจกรรมที่เด็กรัก ชื่นชอบ รู้ สึกสนุก มีความสุขที่ได้ ทา ขณะเดียวกันก็ควรเป็ นกิจกรรมที่ท้าทาย
ความสามารถของเด็กเพื่อให้ เด็กไม่ร้ ู สึกเบื่อ โดยควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ที่
หลากหลายเพื่ อ เด็ ก จะได้ ออกจากขี ด ความสามารถเดิ ม (Comfort Zone/ Zone of Proximal
Development) ไปสูข่ ีดความสามารถใหม่ที่เด็กสามารถทาได้ เองโดยมีการช่วยเหลือเพียงเล็กน้ อย
และควรเน้ นให้ เด็กได้ ฝึกฝนทากิจกรรมที่กระตุ้นท้ าทายความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพราะการ
ฝึ กฝนที่ท้าทายความสามารถของเด็ กอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสาคัญของการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กเล็กให้ ประสบความสาเร็จ และช่วยให้ ทกั ษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยู่ได้
ยาวนานมากขึ ้นซึง่ อาจจะคงทนอยู่ได้ นานหลายเดือนหรื ออาจจะหลายปี หลังจากได้ รับการฝึ กฝน
แต่หากขาดการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กจะเติบโตได้ น้อยลง
และความคงทนจากการฝึ กฝนจะค่อยๆ ลดลงไปในที่ สุด (Willis et al., 2006) นอกจากนี ้ การ
ฝึ กฝนให้ เด็กมุ่งมัน่ ทากิจกรรมจนสาเร็จและมีผลสาเร็จที่ดีในเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ เด็กได้ ฝึก

63
การมีระเบียบวินยั และทาสิ่งต่างๆ ได้ ดีขึ ้นซึง่ จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย
ได้ เป็ นอย่างดี
ปั จจัยทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นจะช่วยเสริ มสร้ างให้ เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารได้ ดีทงทางตรงและทางอ้
ั้
อม ประโยชน์ทางตรงคือเด็กจะได้ ฝึกความจาขณะทางาน การ
มีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทา ฝึ กการมีระบียบวินัย ความยืดหยุ่นทางการคิด และปรับตัวได้ อย่าง
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป ส่วนประโยชน์ที่เด็กจะได้ รับทางอ้ อมคือ ได้ พฒ
ั นาความ
แข็งแรงของร่ างกาย ได้ พฒ
ั นาอารมณ์ เชิงบวก สนุก มีความสุข รู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้ รับ
การสนับสนุนจากเพื่อน ได้ เสริ มสร้ างความมัน่ ใจและความรู้ สึกภาคภูมิใจในความสามารถของ
ตนเอง ซึง่ ประโยชน์ที่ได้ รับจากการฝึ กทักษะการคิดเชิงบริ หารนี ้จะช่วยส่งผลให้ เด็กมีประสิทธิภาพ
ทางการเรี ยนดีขึ ้น รวมทัง้ ช่วยลดปั ญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นตามมาได้ ถ้าไม่ได้ รับการฝึ ก เช่น
การมีสมาธิสนั ้ ปั ญหาพฤติกรรมผิดปกติ ปั ญหาการติดสิง่ เสพติด เป็ นต้ น (Diamond, 2012)
กล่าวโดยสรุ ป สิ่งสาคัญในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยนันต้
้ องเป็ นกิจกรรมที่เด็กรัก รู้ สึกสนุกที่ได้ ทา เพื่อจูงใจให้ เด็กทุ่มเทความสนใจและมี
ความพยายามที่จะฝึ กทาแม้ กิจกรรมนันจะมี
้
ความท้ าทายก็ตาม โดยกิจกรรมจะต้ องมุ่งเน้ นการ
พัฒ นาทักษะทัง้ 4 ด้ านของเด็ก คือ ด้ านร่ างกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และสังคม และต้ องเปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ ทากิจกรรมที่หลากหลายร่ วมกับเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกันเพื่อให้ เด็กได้ รับการ
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน และกิ จกรรมที่ทาจะต้ องท้ าทายความสามารถของเด็ก กระตุ้นให้ เด็กได้
ทดลองทาสิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาระดับความสามารถของตนได้ อย่างดีที่สดุ นอกจากนี ้ ควรส่งเสริ ม
ให้ เด็กทากิจกรรมได้ สาเร็ จลงด้ วยดีในเวลาที่ เหมาะสม และต้ องมีการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ มีความคงทนยาวนานมากยิ่งขึ ้น ซึ่งในเวลาต่อมาไดมอนด์
และหลิง (Diamond & Ling, 2016) ได้ นาเสนอว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึ กทักษะการคิด
เชิงบริหารนันควรใช้
้
เวลาประมาณ 2-14 สัปดาห์ ส่วนการออกแบบกิจกรรมนันควรมี
้
การออกแบบ
ให้ มี ก ลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม รวมทัง้ ควรมี ก ารวัด ผลก่ อ นและหลัง การท ากิ จ กรรมเพื่ อ
ตรวจสอบประสิทธิผลของกิจกรรมที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ วย
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็กหรื อเด็กปฐมวัยนันมี
้ ความจาเป็ นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาเด็กเพื่อเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 เพราะทักษะการคิดเชิ งบริ หารมีผลต่อ
ความสาเร็ จในทุกด้ านตลอดชีวิตของเด็ก การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ปฏิบตั ิและฝึ กฝนกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความสาคัญมาก และจะช่วยในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กได้ เป็ นอย่างดี การเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็ กปฐมวัยจึงเป็ นเรื่ องที่

64
เราต้ องให้ ความสาคัญและลงมือพัฒนาอย่างจริ งจัง อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั ในเรื่ องนี ้ยังคง
ขาดแคลนและต้ องการการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปอีกมาก ผู้วิจยั จึงมีความมุ่งหมายในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยของไทย และได้ ศกึ ษารวบรวมงานวิ จยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาการทักษะคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กปฐมวัยที่มีสมาธิสนั ้
ซึง่ จะขอกล่าวถึงในหัวข้ อต่อไป
3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยของประเทศไทยนัน้ พบว่า มีการศึกษาวิจัยในเรื่ องนีน้ ้ อยมากและยังไม่พบงานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบชัดเจน แต่พบงานวิจยั ของ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก ปฐมวัยอยู่บ้าง ซึ่งผู้วิจัยได้
ทาการศึกษารวบรวมงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องและนาเสนอโดยเรี ยงตามลาดับเวลาของการวิจยั
ดังต่อไปนี ้
ไดมอนด์ และคณะ (Dimond et al., 2007: 1-24) ได้ ท าการศึกษาเรื่ องโปรแกรมที่
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยโดยใช้ Tools of the Mind ซึง่ มีกิจกรรมต่างๆ ใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารไว้ มากมาย เช่น การเล่นสมมติเพื่อช่วยพัฒนาความจา เป็ นต้ น
เพื่อส่งเสริ มทักษะการยับยังตนเอง
้
ความจาขณะทางาน และความยืดหยุ่นทางความคิดกับเด็ก
อนุ บ าลจ านวน 147 คน อายุเฉลี่ ย 5.1 ปี และวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารด้ ว ย Dots task &
Flanker task ผลที่ได้ จากการศึกษานี ้พบว่า Tools of the Mind สามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่างดี และพบว่าการเล่นมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างมากต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในด้ านต่างๆ โดยควรปรับกิจกรรมให้ มีความท้ าทาย
และเหมาะสมกับเด็ก ซึ่งการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารนี ้ควรทาตังแต่
้ ในวัยเด็กปฐมวัยเพื่อ
ช่วยลดปั ญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต รวมทังยั
้ งช่วยลดการสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่าย และลดความ
เสี่ยงอื่นๆ ที่จะตามมาจากภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย
โมเรโน่และคณะ (Moreno et al., 2011: 1425-1433) ทาการศึกษาวิจัย เรื่ อง การ
พัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยด้ วยกิ จกรรมดนตรี กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัย
จานวน 64 คน ที่มีอายุระหว่าง 4-6 ปี โดยใช้ เวลาในการทากิจกรรมทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง เป็ น
เวลา 5 วันต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลาทัง้ สิ ้น 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมดนตรี ช่วยฝึ ก
ทักษะการคิด เชิ งบริ ห ารในเด็ก ปฐมวัยได้ เป็ น อย่างดี และช่วยให้ การท างานของสมองมี ความ
ยืดหยุน่ มากยิ่งขึ ้น
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ฮัล เพอริ น และคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมการเล่ น ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร ความสนใจ
ความสามารถทางมิติสมั พันธ์ การวางแผน และทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนอย่
ั ้ างรุ นแรง กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี จานวน 29 คน แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยๆ
กลุม่ ละ 3-5 คน กิจกรรมที่ใช้ คือ กิจกรรมการเล่นที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
และทักษะต่างๆ ดังกล่าว ตัวอย่างกิ จกรรมผ่านการเล่นที่ ใช้ เช่น การเต้ น การเคลื่อนไหว การ
กระโดด เกมหาของ รวมทังการสอนให้
้
เด็กรู้ จกั วางแผนแก้ ไขปั ญหาผ่านการเล่นด้ วย โดยใช้ เวลา
ในการทากิจกรรมการเล่นสัปดาห์ละ 1-2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลาทังหมด
้
5
สัปดาห์ แบบวัดที่ใช้ ในการศึกษา คือ แบบวัดภาวะสมาธิสนั ้ ADHD Rating Scale และแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย โดยมีการวัดก่อนและหลังการทดลอง และระยะติดตามผล
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมเป็ นที่น่าพึงพอใจ และช่วยพัฒนาเด็กที่มีภาวะ
สมาธิ สนั ้ ได้ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .001 และมีความคงทนของประสิทธิ ผลในอีก 3
เดือนต่อมาด้ วย
โอนี ล และคณ ะ (O’ Neill et al., 2012: 1165-1167) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ประสิทธิผลของการเล่นบาบัดที่มีตอ่ การพัฒนาความคิด อารมณ์และสังคมในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิ สนั ้ โดยทาการเล่นบาบัดกับเด็กๆ สัปดาห์ ละครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็ นจานวน
ทังหมด
้
16 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าการเล่นบาบัดสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี รวมทังช่
้ วยลดระดับความรุ นแรงของภาวะสมาธิสนใน
ั้
ด้ านการอยู่ไม่นิ่ง และการหุนหันพลันแล่น ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ นอกจากนี ้ ยังพบว่าการเล่น
บาบัดที่มีบรรยากาศการเล่นที่อบอุน่ ปลอดภัย สนุกสนาน จะช่วยให้ เด็กสามารถแสดงออกสื่อสาร
ได้ ดีขึ ้น ปรับความคิดให้ มีความยืดหยุ่นได้ มากขึ ้น รวมทัง้ สามารถเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวและแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ของตนได้ ดีขึ ้นผ่านการเล่นอีกด้ วย การเล่นบาบัดจึงเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมากวิธี
หนึง่ ในการช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
รอทลิ ส เบเจอร์ แ ละคณะ (Rothlisberger et al., 2012: 411-429) ท าการวิ จัย เชิ ง
ทดลองเรื่ องการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยด้ วยกิจกรรมการเล่นต่างๆ เช่น การ
เต้ น การเคลื่อนไหว เกมหาภาพที่หายไป เกมหาของ เป็ นต้ น กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ระหว่าง 5-6 ปี จานวน 135 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 72 คน กลุ่มทดลองจานวน 63 คน
และมีการทดสอบก่อนและทดสอบหลัง ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง คือ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ
30 นาที รวมทังสิ
้ ้น 6 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเล่นดังกล่าวช่วยพัฒนาทักษะการ

66
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยในด้ านการยับยัง้ ด้ านความจาขณะทางาน ด้ านความคิดยืดหยุ่น
รวมทังช่
้ วยเสริมสร้ างทักษะสังคมของเด็กได้ เป็ นอย่างดี
แทมม์และคณะ (Tamm et al., 2014: 551-559) ทาการศึกษาเรื่ อง กิจกรรมการฝึ ก
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนกั
ั ้ บกลุม่ ตัวอย่า งเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สันจ
้ านวน 24 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยๆ ละ 4-6 คน โดยใช้ เวลาในการทากิจกรรมการเล่นประมาณ
60 นาทีต่อครัง้ และใช้ กิจกรรมการเล่นใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 8 สัปดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า กิจกรรมการเล่นสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ผลเป็ นอย่างดี
โมริ กุ ชิ แ ละคณะ (Moriguchi et al., 2015: 1-9) ท าการศึ ก ษาเชิ ง ทดลองเรื่ อ ง
กิจกรรมพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย โดยใช้ กิจกรรมการเล่นในบรรยากาศที่
อบอุ่นเป็ นมิตร รวมทังให้
้ เด็ก ได้ เรี ยนรู้ ผ่านการเล่นกับตุ๊กตาและหุ่นมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
คือ เด็กปฐมวัยชาวญี่ปนจ
ุ่ านวน 32 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยๆ กลุม่ ละ 3-5 คน มีกลุ่มควบคุมและ
มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาเชิงทดลองพบว่าบรรยากาศการเล่นที่อบอุ่น
เป็ นมิตร รวมทังกิ
้ จกรรมการเล่นกับตุ๊กตาและหุ่นมือนั น้ ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เรและคณะ (Re et al., 2015: 1-9) ได้ ทาการศึกษาประสิทธิผลของการฝึ กทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยการใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ กับกลุ่มตัวอย่าง
เด็กปฐมวัยจานวน 52 คน รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ ในการฝึ กได้ แก่ กิจกรรมเกมต่างๆ การเคลื่อนไหว การ
ร้ องเพลง เป็ นต้ น โดยฝึ กสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวมทังสิ
้ ้น 17 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่า
กิจกรรมการเล่นสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเด็กที่ได้ รับการเล่นมีการยับยังตนเองดี
้
ขึ ้น ความจาขณะทางานดีขึ ้น และ
มีความคิดยืดหยุ่นมากขึ ้น และการศึกษานี ้ได้ ข้อสรุ ปเพิ่มเติมอีกว่า การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารควรพัฒนาตังแต่
้ เด็กยังอยู่ในขันปฐมวั
้
ยเป็ นสาคัญ เพราะจะช่วยป้องกันปั ญหารุนแรงที่ จะ
เกิดตามมาในภายหลังได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โรดิ เก ซ แ ล ะ ค ณ ะ (Rodriguez et al., 2015: 150-163) ท า ก า รศึ ก ษ า เรื่ อ ง
กระบวนการคิดขันสู
้ งหรื อทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กอนุบาล โดยใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ เช่น
การเล่นเกม การเล่นลูกบอล การเล่น ตามกฎกติกาต่าง ๆ เป็ นต้ น กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั
คือ เด็กอนุบาลหรื อเด็กปฐมวัยจานวน 97 คน ที่มีอายุระหว่าง 4-5 ปี โดยเด็กจะได้ รับกิจกรรมการ
เล่น ดัง กล่า วสัป ดาห์ ล ะครั ง้ ครั ง้ ละ 45 นาที รวมทัง้ หมด 24 ครั ง้ ผลการศึก ษาที่ ได้ รับ พบว่า
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กิจกรรมการเล่นดังกล่าวช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
โวลเคิร์ท และโนเอล (Volckaert & Noel, 2015: 34-47) ทาการศึกษาวิจยั เชิงทดลอง
เรื่ องการฝึ กทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กเล็ก กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5 ปี จานวน 47 คน แบ่งเป็ นกลุ่ม
ควบคุมจานวน 23 คน และกลุ่มทดลองจานวน 24 คน เด็กกลุ่มทดลองจะได้ รับการฝึ กกิจกรรม
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ วยการเล่นต่าง ๆ เช่น เกมหาสี เกมการเคลื่อนไหว เป็ นต้ น ส่วนเด็กกลุ่ม
ควบคุมจะได้ รับการฝึ กกิจกรรมงานฝี มือ ระยะเวลาที่ใ ช้ ในการทากิจกรรม คือ ครัง้ ละ 45 นาทีทุก
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ติดต่อกันเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ มีการทดสอบก่อนและทดสอบหลังด้ วย
แบบวัดพฤติกรรมและทักษะการคิดบริ หารในเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้ รับกิจกรรม
การเล่นมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารดีขึ ้นกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างเห็นได้ ชดั ในด้ านการยับยังตนเอง
้
ความจา
ขณะท างาน รวมทัง้ มี พ ฤติ ก รรมการแสดงออกที่ เหมาะสมมากขึน้ ด้ วย สรุ ป ผลการวิจัยได้ ว่า
กิจกรรมการเล่นสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ธีโบดิวและคณะ (Thibodeau et al., 2016: 120-128) ทาการศึกษาเรื่ องผลของการ
เล่นสมมติที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยจานวน 110
คน ที่มีอายุ 3-5 ปี แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ได้ รับการเล่นสมมติ 2) กลุ่มที่ไม่ได้ รับการ
เล่นสมมติ 3) กลุ่มที่ทากิจกรรมตามปกติ ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมคือ 5 สัปดาห์ มีการ
ทดสอบก่อนและทดสอบหลังโดยครู เป็ นผู้ประเมินเด็กด้ วยแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร ผล
การศึกษาพบว่า เด็กที่ได้ รับการเล่นสมมติมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีขึ ้นมาก รวมทัง้
เด็กยังสามารถให้ ความร่วมมือและมีสว่ นร่วมในการเล่นได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย ส่วนกลุม่ ตัวอย่างอีก
สองกลุม่ นัน้ ไม่พบว่ามีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่เพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด สรุปผลได้ วา่ การเล่นสมมติมีผล
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยได้ โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
ทราเวอโซและคณะ (Traverso et al., 2015: 1-14) ท าการศึก ษาเรื่ อ งการพัฒ นา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยด้ วยกิจกรรมการเล่นต่างๆ เช่น การวาดรูป รวมทังฝึ
้ กชะลอ
ความพึงพอใจโดยเน้ นกิจกรรมการเล่นเป็ นหลักที่โรงเรี ยนอนุบาลของเด็ก และใช้ วสั ดุอปุ กรณ์การเล่น
ที่ หาได้ ง่ายในราคาประหยัด กลุ่มตัวอย่างคือเด็กปฐมวัยจานวน 75 คน ที่ มีอายุระหว่าง 3-5 ปี
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรม คือ 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ จานวนทัง้ สิ ้น 12 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที รวม
ระยะเวลาทังหมด
้
1 เดือน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม รวมทังมี
้ การทดสอบก่อนและ
ทดสอบหลังด้ ว ยแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ ก เล็ก ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่ม ที่ ได้ รับ
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กิจกรรมการเล่นมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านการยับยัง้ การชะลอความพึงพอใจ การควบคุม
ตนเอง และการจัดการกับ ปั ญ หาได้ ดี กว่ากลุ่มที่ ไม่ได้ รับ การเล่น สรุ ป ได้ ว่ากิ จกรรมการเล่น มี
ความสาคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมากและสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้
เป็ นอย่างดี
ผู้วิ จัย รวบรวมงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ ก
ปฐมวัยดังกล่าวข้ างต้ นมาสังเคราะห์เป็ นตารางงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยดังนี ้

โอนีล และคณะ
(O’ Neill et al., 2012)

ฮัลเพอรินและคนอื่นๆ
(Halperin et al., 2012)

ผู้วจิ ัย
ไดมอนด์และคนอื่นๆ
(Dimond et al., 2007)
โมเรโน่และคณะ
(Moreno et al., 2011)

ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
- Tools of the Mind
- ทักษะการคิดเชิงบริหาร
- กิจกรรมดนตรี
- ทักษะการคิดเชิงบริหาร

- โปรแกรมการเล่น
- โปรแกรมการเล่น
- แบบวัดภาวะสมาธิสนั ้
- ภาวะสมาธิสนั ้
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
- Tools of the Mind
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
- กิจกรรมดนตรี
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร

เด็กปฐมวัยสมาธิสนที
ั ้ ่เข้ าร่วมการ
- การเล่นบาบัด
- การเล่นบาบัด
เล่นบาบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ - แบบวัดภาวะสมาธิสนั ้
- ภาวะสมาธิสนั ้
ครัง้ ละ1 ชัว่ โมง รวมทังหมด
้
16 ครัง้
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร

กลุ่มตัวอย่ าง
เด็กปฐมวัย จานวน 147 คนที่ได้ เข้ า
ร่วมโปรแกรม Tools of the Mind
เด็ ก ปฐมวัย อายุ 4- 6 ปี จ านวน 64
ค น ที่ เข้ าร่ วม กิ จ ก รรม ดนตรี ทุ ก
สัป ดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 5 ครั ง้ ครั ง้ ละ 1
ชัว่ โมง เป็ นเวลา 1 เดือน
เด็ ก ปฐมวัย ที่ ส มาธิ สัน้ อย่ า งรุ น แรง
จ านวน 29 คนที่ เข้ าร่ ว มโปรแกรม
การเล่นทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1- 2 ครัง้
ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวม 5 สัปดาห์

ตาราง 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ผลการวิจัย
กลุ่ม ตัวอย่างมี ทักษะการคิดเชิ งบริ ห าร
สูงขึ ้นหลังการเข้ าร่วมโปรแกรม
กิจกรรมดนตรี ช่วยพัฒ นาทักษะการคิด
เชิ ง บริ ห ารของเด็ ก ปฐมวั ย โดยช่ ว ย
พัฒ นาสมองของเด็กให้ มีความยืดหยุ่น
มากขึ ้น
ประสิ ท ธิ ผ ลของโปรแกรมเป็ น ที่ น่ า พึ ง
พอใจ และช่ ว ยพั ฒ นาเด็ ก ได้ อย่ างมี
นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .001 และมี
ความคงทนของประสิ ท ธิ ผ ลในอี ก 3
เดือนต่อมาด้ วย
การเล่น บ าบัด ช่วยพัฒ นาทักษะการคิ ด
เชิ งบริ หารและลดความรุ นแรงของภาวะ
สมาธิ สัน้ ในเด็ ก ปฐมวัย ที่ ส มาธิ สัน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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โมริกชุ ิและคณะ
(Moriguchi et al.,
2015)
เรและคณะ
(Re et al., 2015)

แทมม์และคณะ
(Tamm et al., 2014)

ผู้วจิ ัย
รอทลิสเบเจอร์ และคณะ
(Rothlisberger et al.,
2012)

ตาราง 4 (ต่อ)

- กิจกรรมการเล่นใหม่ๆ ที่มีความ - กิจกรรมการเล่นต่างๆ
หลากหลาย
- ทักษะการคิดเชิงบริหาร
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ผลการวิจัย
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
กิจกรรมการเล่นช่วยพัฒนาทักษะการคิด
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวั ย ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

กิ จ ก รรม ก า รเล่ น ให ม่ ๆ ที่ มี ค ว า ม
หลากหลายสามารถช่วยพัฒนาทักษะการ
คิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะ
สมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี
- กิ จ กรรมการเล่น กับ ตุ๊กตาและ - กิ จ ก รรม ก ารเล่ น กั บ ก า รเล่ น กั บ ตุ๊ ก ต า แ ล ะ หุ่ น มื อ ช่ ว ย
หุน่ มือ
ตุ๊กตาและหุน่ มือ
เสริ ม สร้ างการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก
- แบบวัด EF
- ทักษะการคิดเชิงบริหาร ปฐมวัยได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เด็กปฐมวัยสมาธิสนั ้ 52 คนที่เข้ าร่วม - กิจกรรมการเล่นต่างๆ
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
กิจกรรมการเล่นช่วยพัฒนาทักษะการคิด
มการเล่นต่างๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ - แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร เชิ งบริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ ส มาธิ สัน้ ได้
ละ 2 ครั ง้ ครั ง้ ละ 1 ชั่ ว โมง รวม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังหมด
้
17 ครัง้

กลุ่มตัวอย่ าง
เด็กปฐมวัยจานวน 135 คนแบ่งเป็ น
กลุ่มควบคุม 72 คน กลุ่มทดลอง 63
คน โดยกลุ่มทดลองได้ เข้ าร่ วมการเล่น
ต่างๆ ทุก สัป ดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 2 ครั ง้
ครัง้ ละ 30 นาที รวม 6 สัปดาห์
เด็กปฐมวัยสมาธิสนั ้ 24 คนที่เข้ าร่วม
การเล่นใหม่ๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ
1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวม 8
สัปดาห์
เด็กปฐมวัย 32 คนที่ เข้ าร่ วมการเล่น
ตุ๊กตาและหุน่ มือ
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ธีโบดิวและคณะ
(Thibodeau et al.,
2016)
ทราเวอโซและคนอื่นๆ
(Traverso et al.,.2015)

ผู้วจิ ัย
โรดิเกซ และคณะ
(Rodriguez et al.,
2015)
โวลเคิร์ท และโนเอล
(Volckaert & Noel,
2015)

ตาราง 4 (ต่อ)

กลุ่มตัวอย่ าง
เด็กปฐมวัย 97 คนที่เข้ าร่วมการเล่น
ต่างๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้
ครัง้ ละ 45 นาที รวมทังหมด
้
24 ครัง้
เด็ ก ปฐมวั ย 47 คนแบ่ ง เป็ นกลุ่ ม
ควบคุม 23 คน กลุ่ม ทดลอง 24 คน
โดยกลุ่ ม ทดลองได้ เข้ าร่ วมการเล่ น
ต่างๆ ทุกสัป ดาห์ สัป ดาห์ ละ 1 ครั ง้
ครัง้ ละ 45 นาที รวม 8 สัปดาห์
เด็ กปฐมวัย 110 คนแบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม คื อ
กลุ่มที่ได้ เล่นสมมติ กลุ่มที่ไม่ได้ เล่น
สมมติ และกลุม่ ที่ทากิจกรรมอื่นๆ
เด็กปฐมวัย 75 คนที่เข้ าร่วมกิจกรรม
การเล่นต่างๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที เป็ นเวลา 1 เดือน
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร

- การเล่นสมมติ
- การเล่นสมมติ
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร

การเล่นสมมติมีผลต่อการพัฒ นาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่าง
ดี
กิจกรรมการเล่นมีผลต่อการพัฒนาทักษะ
การคิ ดเชิ งบริ หารในเด็ กปฐมวัยได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ผลการวิจัย
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
กิจกรรมการเล่นช่วยเสริ มสร้ างทักษะการ
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร คิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ได้ อ ย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
- กิจกรรมการเล่นต่างๆ
กิจกรรมการเล่นสามารถช่วยเสริ มสร้ าง
- แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร - ทักษะการคิดเชิงบริหาร ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยได้
สูงขึ ้นและมีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น
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จากตารางที่ 4 งานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ การพัฒ นาทักษะการคิดเชิ งบริ ห ารในเด็ ก
ปฐมวัยดังกล่าวข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า กิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ โปรแกรม Tools of the Mind กิจกรรม
ดนตรี กิจกรรมการเล่นกับตุ๊กตาและหุ่นมือ การเล่นสมมติ และกิจกรรมการเล่นอื่นๆ เช่น การเต้ น
การเคลื่อนไหว เกมหาของ เกมหาสี การวาดรูป เป็ นต้ น
ส่วนกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนได้
ั ้ แก่ การเล่นบาบัด และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น เกมหาของ
การร้ องเพลง การเคลื่อนไหว การเต้ น การกระโดด เป็ นต้ น ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นาความรู้ ดงั กล่าวมาใช้ ใน
การสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดที่มีกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่หลากหลายโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาโปรแกรมที่มีความเหมาะสมต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
สมาธิสนของไทยได้
ั้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ผู้วิจยั จะกล่าวถึงเรื่ องนี ้ในหัวข้ อถัดไป
4. การเล่ นบาบัด
4.1 ความหมายของการเล่ นบาบัด
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีผ้ ใู ห้ ความหมายของ
คาว่าการเล่นบาบัด (Play Therapy) ไว้ มากมายหลายท่านซึ่งค่อนข้ างมีความสอดคล้ องกันดังนี ้
เช่น แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) กล่าวถึงการเล่น บาบัดว่าเป็ นสื่อกลางที่ ช่วยให้ เด็กแสดงตัวตน
ออกมาอย่างเป็ นธรรมชาติ โดยการเล่นบาบัดเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เล่นเพื่อแสดงถึงความรู้ สกึ และ
ปั ญหาต่างๆ ออกมา เช่นเดียวกับที่ผ้ ใู หญ่ใช้ การพูดคุยเพื่อระบายปั ญหาของตนเองออกมานัน่ เอง ซึง่
สอดคล้ องกับที่แลนเดร็ ท (Landreth, 2002) กล่าวถึงการเล่นบาบัดว่าเป็ นกระบวนการสัมพันธภาพ
ระหว่างเด็กกับนักบาบัดที่ ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการเล่นบาบัด โดยนักบาบัดเป็ นผู้จัดเตรี ยม
อุปกรณ์ การเล่นและเอื ้ออานวยสัมพันธภาพที่อบอุ่นปลอดภัยเพื่อให้ เด็กสารวจและแสดงออกถึง
ตัวตนของตนเองทังในด้
้ านความคิด ความรู้สกึ ประสบการณ์ และพฤติกรรมต่างๆ ออกมาได้ อย่าง
เต็มที่โดยผ่านการเล่นที่เป็ นสื่อกลางธรรมชาติในการช่วยส่งเสริ มการสื่อสาร การเติบโต และการ
พัฒนาได้ อย่างเหมาะสมกับเด็กมากที่สดุ
ในเวลาต่อมา แลนเดร็ทและคณะ (Landreth et al., 2009) ได้ กล่าวถึงการเล่นบาบัด
ว่าเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นักบาบัดได้ ก้าวเข้ าสู่โลกของเด็ก เพราะในการเล่นบาบัดนัน้ ของเล่นก็
เปรี ยบเสมือนโลกของเด็ก และการเล่นก็เปรี ยบเสมือนภาษาของเด็กที่ใช้ แสดงออกมา การเล่น
บาบัดจึงช่ว ยให้ เด็กได้ แสดงออกถึงปั ญ หา ประสบการณ์ ความกังวล และความรู้ สึกต่างๆ ซึ่ง
คล้ ายคลึงกับกระบวนการบาบัด ผู้ใหญ่โดยใช้ การพูดคุยให้ คาปรึ กษา แต่การบาบัดเด็กใช้ การเล่น
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นั่นเอง ซึ่งสอดคล้ องกับแบรทตันและคณะ (Bratton et al., 2005) ที่ ให้ ค วามหมายของการเล่น
บาบัดไว้ ว่าเป็ นความสัมพันธ์ ที่อบอุ่นปลอดภัยระหว่างเด็กกับนักบาบัด โดยผ่านการเล่นบาบัดนี ้
เด็กจะได้ แสดงความรู้ สึกต่างๆ ออกมาและได้ เรี ยนรู้ ที่การปรับตัวจัดการกับปั ญหาและพัฒ นา
ระดับความสามารถของตนเอง คล้ ายคลึงกับคลาร์ ก (Clark, 2013) ที่ได้ ให้ คาจากัดความของการ
เล่นบาบัดไว้ ว่า เป็ นการบาบัดด้ วยกิจกรรมการเล่นโดยนักบาบัดที่ได้ รับการฝึ กฝนอบรมด้ านการ
เล่น บ าบัด ซึ่งการเล่น บ าบัดนี ช้ ่วยให้ เด็ กแสดงถึงปั ญ หาออกมาผ่านการเล่น ได้ และสามารถ
ช่วยเหลือปั ญหาต่างๆ ของเด็กผ่านทางกิจกรรมการเล่นได้ ดี จึงได้ รับการยอมรับว่าเป็ นการเล่นที่มี
พลังในการบาบัดและมีประโยชน์ต่อการช่วยเหลือเยียวยาปั ญหาต่างๆ ของเด็ก ซึ่งสอดคล้ องกับ
โฮเมเยอร์ แ ละมอร์ ริ สั น (Homeyer & Morrison, 2008) ที่ ไ ด้ กล่ า วไว้ ว่ า การเล่ น บ าบั ด คื อ
เครื่ องมื อที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพในการช่วยเหลือแก้ ไขปั ญ หาสุขภาพจิตของเด็กได้ อย่างแพร่ ห ลาย
รวมทังได้
้ รับการยอมรับว่าสามารถช่วยกระตุ้นส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กได้ อย่างเหมาะสมและมี
คุณ ประโยชน์ ด้วย คล้ ายคลึงกันกับที่ สมาคมการเล่นและการทาจิตบาบัดเด็ก (Academy of Play
and Child Psychotherapy, 2006) ได้ ให้ คาจากัดความของการเล่นบาบัดไว้ ว่าเป็ นช่วงเวลาพิเศษ
ระหว่างนักเล่นบาบัดกับเด็ก โดยนักเล่นบาบัดใช้ การเล่นเพื่อส่งเสริ มพัฒนาการและทักษะต่างๆ
ของเด็กทัง้ ทางด้ านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม รวมถึงการพัฒนาจินตนาการ ความคิด
สร้ างสรรค์ ความมัน่ ใจ และสมาธิของเด็กด้ วย การเล่นบาบัดจึงช่วยให้ เด็กสามารถเข้ ากับเพื่อน
เรี ยนรู้จากความผิดพลาดได้ อย่างปลอดภัย ช่วยให้ เด็กรู้จกั คิดพิจารณา สามารถยอมรับความรู้สกึ
ต่างๆ ของตนเอง และมีทกั ษะในการรับมือกับปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างสร้ างสรรค์
จากการให้ ความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ วา่ การเล่นบาบัดเป็ นเครื่ องมือที่ช่วย
ให้ เด็กได้ แสดงออกถึงความรู้ สกึ ปั ญหาต่างๆ และตัวตนของตนเองออกมาได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ
ผ่านทางกิจกรรมการเล่น เช่นเดียวกับที่ผ้ ใู หญ่ใช้ การพูดคุยเพื่อระบายปั ญหาออกมา โดยการเล่น
บ าบัด นี น้ ัก เล่น บ าบัด ที่ ได้ รับ การอบรมด้ านการเล่น บ าบัด เป็ น ผู้เอื อ้ อ านวยการเล่น และสร้ าง
สัมพันธภาพที่อบอุ่น ปลอดภัยให้ แก่เด็กที่มารับการบาบัดเพื่อช่วยเหลือส่งเสริ มให้ เด็กได้ แสดงออก
เรี ยนรู้ ยอมรั บ จัดการแก้ ไขปั ญ หาของตนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถของตนเองได้ อย่างเหมาะสมมากที่สดุ
4.2 แนวคิดทฤษฎีของการเล่ นบาบัด
การเล่นบาบัดเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้ ในการช่วยเหลือพัฒนาเด็ก ที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั้
อย่างมีประสิทธิภาพ (O’ Neill et al., 2012) โดยจุดเริ่มต้ นของการเล่นบาบัดเริ่มมาจากการนาการ
เล่นมาใช้ ในการพัฒนาเด็กด้ วยกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งมีนกั จิตวิทยาเด็กหลายท่านที่สนใจ
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นาการเล่นมาใช้ ในการเสริ มสร้ างพัฒนาความคิดของเด็ก เช่น พีอาเจต์ (Piaget, 1962) นาเสนอ
ว่า เด็ ก ที่ อ ยู่ในวัย 2-7 ปี มี พัฒ นาการทางความคิ ด เป็ น แบบรวบยอด (Conceptual Thought
Phase) ทาให้ กระบวนการทางความคิดยังไม่ค่อยยืดหยุ่นมากนัก การเล่นจึงเป็ นสิ่งสาคัญ ต่อ
ทักษะทางการคิดของเด็ก และช่วยพัฒนาความจา การใช้ เหตุผล จินตนาการ ความคิ ดสร้ างสรรค์
ความเข้ าใจผู้อื่น การควบคุมตนเอง และทักษะทางภาษาของเด็กได้ เป็ นอย่างดี เพราะขณะที่เด็ก
ได้ เล่น เด็ก ต้ องใช้ ภาษา สัญ ลักษณ์ รวมทัง้ ภาพในใจในการสื่อสารออกมาผ่านการเล่น อย่าง
สนุก สนานและเป็ น ธรรมชาติ ซึ่งเด็กจะซึม ซับ ประสบการณ์ ที่ ได้ รับ จากการเล่น นี ไ้ ปใช้ ในการ
พัฒนาตนเองได้ ตอ่ ไป
ทฤษฎีการเล่นบาบัดที่ผ้ วู ิจยั เลือกนามาใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ทฤษฎีการเล่น
บาบัดตามกรอบแนวคิดของการเล่นบาบัดนานาชาติ (Play Therapy International: PTI) ที่ผ้ วู ิจยั
ได้ รับการฝึ กอบรมจนได้ รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ นนักเล่นบาบัด (Certified Play Therapist)
ซึ่งทฤษฎีการเล่นบาบัดตามกรอบแนวคิดของการเล่นบาบัดนานาชาตินีพ้ ัฒ นามาจากแนวคิด
ทฤษฎี ข องการเล่น บ าบัด แบบยึด เด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT)
ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ นหลัก ซึ่งนักเล่น
บาบัดสามารถเลือกใช้ กิจกรรมการเล่นและเทคนิคต่างๆ ของการเล่นบาบัด (The Play Therapy
Toolkit) ได้ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความชอบ ความสนใจ ความต้ องการของเด็ก
และประโยชน์สงู สุดที่เด็กพึงจะได้ รับเป็ นสาคัญ (Academy of Play and Child Psychotherapy,
2006)
ทฤษฎี ก ารเล่น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลาง (Child Centered Play Therapy) มี
ความสอดคล้ องและมีพื ้นฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางของคาร์ ล
โรเจอร์ ส (Rogers, 1951) ผู้ คิ ด ค้ นการบ าบั ด แบบบุ ค คลเป็ นศู น ย์ ก ลาง (Person-Centered
Therapy) โดยโรเจอร์ สเชื่ อว่าเด็กควรมี ความสุขสนุกสนาน มี อิสระที่ จะเลือกท าสิ่งต่างๆ ด้ วย
ตนเอง และรับผิดชอบชีวิตของตนได้ รวมทังโรเจอร์
้
สยังเชื่อมัน่ ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กว่า เด็ก
ทุกคนมีความสามารถที่จะเจริ ญเติบโตงอกงาม และบรรลุถึงศักยภาพของตนเองได้ อย่างเต็มที่หาก
ได้ รับ โอกาสและสิ่งแวดล้ อมที่ เอื อ้ อานวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวก โดยเด็กควรได้ รับ การ
สนับสนุนจากคนที่เข้ าใจ ยอมรับ และใส่ใจเขาอย่างแท้ จริง
จุด มุ่ง หมายของการให้ ค าปรึ ก ษาตามทฤษฎี แ บบเด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลางนี ค้ ื อ เด็ ก
สามารถเป็ นตัวของตัวเอง กล้ าที่จะเปิ ดเผยตนเอง เปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความยืดหยุ่นมาก
ขึน้ รู้ จัก เข้ า ใจตนเอง ยอมรั บตนเองได้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง สามารถก ากับอารมณ์ และ
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พฤติกรรมของตนเองได้ อย่างเหมาะสม มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ ้น รู้ สึกมีกาลังใจ สามารถ
พึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจทาสิ่ งต่างๆ ด้ วยตนเอง สามารถ
แก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ มีการปรับตัวที่ดีขึ ้น เห็นคุณค่าในตนเอง มีสขุ ภาพจิตดี ดาเนินชีวิตได้
อย่างมี ความสุขและสามารถพัฒ นาตนเองได้ อย่างสูงสุดเต็มศักยภาพของตน (Boyer, 2016)
ทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางนี ้จึงมีประโยชน์และเป็ นที่ นิยมมากในการนาไปให้
คาปรึกษาแก่เด็กอย่างแพร่หลาย
แนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางของโรเจอร์ ส (Rogers, 1951)
มีพื ้นฐานแนวคิดที่พฒ
ั นามาจากทฤษฎีมนุษยนิยมของมาสโลว์ (Maslow, 1943) ที่เชื่อว่าเด็กทุก
คนควรมีอิสระและความสามารถที่จะเลือกทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ พฒ
ั นา
ศักยภาพของตนเองจึงช่วยให้ เด็กสร้ างการเปลี่ยนแปลงทางบวกได้ ด้วยตนเองและพัฒนาชีวิตของ
ตนให้ ดีขึ ้นได้ ตอ่ ไป โรเจอร์ เห็นด้ วยกับแนวคิดนี ้ จึงพัฒนาแนวคิดทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเด็ก
เป็ นศูนย์กลางขึ ้น โดยให้ ความสาคัญ กับสัมพันธภาพทางบวกโดยไม่มีการชีน้ าหรื อตัดสินใดๆ
เพราะโรเจอร์ สเชื่ อว่า เด็กทุก คนต้ องการความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย รู้ สึกได้ รับการ
ยอมรับและเป็ นที่ต้องการ รวมทังต้
้ องการเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดี สัมพันธภาพเชิงบวกจึง
เป็ น กุญ แจน าไปสู่ก ารให้ ค าปรึ ก ษาที่ ป ระสบความส าเร็ จ รวมทั ง้ ช่ วยให้ ปั ญ หาทางความคิ ด
อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กลดลงได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ เนื่องจากเมื่อเด็กได้ รับสัมพันธภาพที่ดี
ก็จะช่วยให้ เด็กเกิดความไว้ วางใจ ความมัน่ ใจในตนเองและผู้ให้ คาปรึกษามากขึ ้น รวมทังรู้ ้ สึกชื่นชม
และยอมรับตนเองได้ มีสมั พันธภาพที่ดีต่อตนเองและคนรอบข้ าง และเกิดการพัฒนาตนเองได้ ดีใน
ที่สดุ การให้ คาปรึกษาจึงมุง่ เน้ นส่งเสริมให้ เด็กได้ ค้นหา สารวจ เกิดการตระหนักรู้เข้ าใจตนเอง เกิด
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งโรเจอร์ สได้ สรุ ปแนวคิดที่สาคัญ
ของทฤษฎีนี ้ไว้ ดงั นี ้ (Rogers, 1951)
1) เด็กทุกคนมีคณ
ุ ค่าและความสามารถที่จะคิด ตัดสินใจ เลือกกระทาสิ่งต่างๆ
ด้ วยตนเอง เด็กจึงควรมีอิสระที่จะแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกของตนเองโดยอยู่ในขอบเขตที่
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น อีกทัง้ ควรได้ รับการสนับสนุนให้ พึ่งพาตนเอง และเป็ นตัวของตัวเอง
ด้ วย
2) เด็กต้ องการพัฒนาตนเอง ธรรมชาติของเด็กนัน้ ปรารถนาที่จะเข้ าใจตนเอง
และต้ องการพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องมีใครมาควบคุม ทฤษฎีนี ้เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเติบโตและ
พัฒนาตนเองได้ ดีถ้าได้ อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม การให้ คาปรึ กษาของทฤษฎีนี ้จึงมุ่งเน้ น
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การจัดสภาพแวดล้ อมให้ มีความอบอุ่นผ่อนคลาย เพื่อให้ เด็กสามารถเติบโตงอกงามและพัฒนา
ตนเองได้ อย่างเต็มที่
3) โดยธรรมชาติ เด็ ก ทุก คนเป็ น คนดี แต่ ก ารที่ เด็ ก กระท าสิ่ ง ไม่ ดี นัน้ เกิ ด จาก
ความคิด ความรู้ สึกที่มีต่อตนเองไม่สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ ง จึงทาให้ เด็กต้ องใช้ กลไก
ป้องกันตัวที่ไม่เหมาะสม หากเด็กสามารถลดการใช้ กลไกป้องกันตนเองลง และมองตนเองได้ อย่าง
เหมาะสมตรงกับสภาพความเป็ นจริงมากขึ ้น เด็กก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้น
4) เด็กรับรู้ตนเองและสภาพแวดล้ อมตามประสบการณ์ของตน การกระทาที่เด็ก
แสดงออกมาจึงสอดคล้ องกับประสบการณ์ และสภาพแวดล้ อมที่อยู่รอบตน ดังนัน้ เด็กที่ อยู่ใน
สภาพแวดล้ อมที่ ไม่เหมาะสม มีประสบการณ์ ที่ไม่เหมาะสม จึงท าให้ เขาแสดงพฤติกรรมที่ ไม่
เหมาะสมด้ วย แต่ประสบการณ์ และสภาพแวดล้ อมของเด็กนัน้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากเด็ก
ได้ รับ การเสริ ม สร้ างประสบการณ์ และสภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม เด็ ก ก็ จ ะมี ก ารแสดงออกที่
เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
5) เด็กทุกคนต้ องการความรักความเอาใจใส่ และการยอมรับจากผู้อื่น ทฤษฏี
การให้ คาปรึ กษานี จ้ ึงมุ่งเน้ น การให้ การยอมรับ เด็กอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็ น การยอมรับ อย่าง
แท้ จริงเพื่อให้ เด็กรู้สกึ อบอุน่ ได้ รับการยอมรับ ส่งผลให้ เด็กเกิดการเข้ าใจและยอมรับตนเองได้ ดีขึ ้น
สรุปได้ วา่ แนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีการให้ คาปรึกษาแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง มีความ
เชื่อมัน่ ในคุณค่าและศักยภาพของเด็กอย่างแท้ จริ งว่าโดยพื ้นฐานนันเด็
้ กทุกคนเป็ นคนดี มีคณ
ุ ค่า
มีความต้ องการที่จะพัฒนาตนเอง และสามารถเติบโตพัฒนาได้ สูงสุดเต็มศักยภาพของตนหาก
ได้ รับโอกาสที่เอื ้ออานวยต่อการเปลี่ยนแปลงทางบวกในบรรยากาศที่อบอุ่น เข้ าใจ ยอมรับ เด็กก็
จะสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้ เป็ นอย่างดี
ในเวลาต่อมา แอกซ์ไลน์ (Virginia Axline, 1993) ผู้เป็ นลูกศิษย์และเพื่อนร่ วมงาน
ของคาร์ ล โรเจอร์ ส ได้ เป็ นเป็ นผู้บุกเบิกในการนาแนวคิดทฤษฎีของโรเจอร์ สนี ้มาพัฒนาเป็ นการ
เล่นบาบัดสาหรับเด็กโดยยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง การเล่นบาบัดนี ้เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ใช้ การเล่นเป็ น
สื่อกลางในการสื่อสารและแสดงออกได้ อย่างอิสระ เพื่อเด็กจะได้ แสดงออกถึงความคิด ความรู้สกึ
และปั ญหาต่างๆ ผ่านการเล่น เช่นเดียวกับการบาบัดผู้ใหญ่ โดยการพูดคุยให้ คาปรึ กษา แต่การ
เล่นกับเด็กมีประสิทธิภาพมากกว่าการพูดคุยกับเด็กเพียงอย่างเดียว เพราะการเล่นคือโลกและ
ภาษาของเด็ก การที่ผ้ ใู ห้ คาปรึกษาใช้ การเล่นบาบัดกับเด็กจึงเป็ นการก้ าวสูโ่ ลกของเด็กและภาษา
ของเด็กอย่างแท้ จริง ช่วยทาให้ ผ้ บู าบัดเกิดความเข้ าใจในตัวเด็กได้ ดีมากยิ่งขึ ้น การเล่นบาบัดนี ้จึง
เป็ นที่นิยมและได้ รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางในการนามาใช้ เพื่อการส่งเสริ มและพัฒนาเด็กได้
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อย่างมีประสิทธิ ภาพ (Landreth et al., 2009) ซึ่งการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น ศูน ย์ กลางที่ ผ้ ูวิจั ย
เลือกนามาใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีทฤษฎีดงั นี ้ (Sweeney & Landreth, 2009)
ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางให้ ความสาคัญกับการสร้ างสัมพันธภาพ
กับเด็ก และการค้ นพบความสามารถของตนเองของเด็ก เพื่อให้ เด็กสามารถเจริ ญเติบโต และเกิด
การพัฒ นาได้ อย่างสมบูรณ์ โดยโครงสร้ างหลักของทฤษฎี นีม้ ีอยู่ 3 ประการ คือ ตัวเด็ก สนาม
ปรากฎการณ์ และตัวตน ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1) ตั ว เด็ ก (Person) ตัว เด็ ก ในที่ นี ห้ มายรวมถึ ง ทุก อย่ า งเกี่ ย วกับ ตัว เด็ ก ทัง้
ความคิด ความรู้สกึ พฤติกรรม และความเป็ นอยูท่ างกายภาพ ซึง่ ตัวเด็กนี ้เองจะอยูใ่ นกระบวนการ
ของการพัฒ นาอยู่เสมอ โดยมีพื น้ ฐานแนวคิดที่ สาคัญ คือ เด็กทุกคนจะดารงอยู่ในโลกที่ กาลัง
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงในโลกของเด็ ก นี ม้ าจากการเปลี่ ย นแปลง
ประสบการณ์ของเด็ก โดยมีเด็กเป็ นศูนย์กลางนัน่ เอง เมื่อเด็กมีปฏิสมั พันธ์และมีการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี ้ โลกแห่งประสบการณ์ ของเด็กและตัวเด็กก็จะมีการจัดระบบระเบียบขึ ้นมาใหม่
ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ ้นในบางส่วนของตัวเด็ก ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในส่วน
ต่างๆ ของตัวเด็กเช่นกัน ด้ วยเหตุนี ้ กระบวนการดังกล่าวจึงช่วยทาให้ เด็กรู้จกั และเข้ าใจตัวเองได้
มากขึ ้น ช่วยทาให้ เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองและเติบโตได้ อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น
พึ่งพาตนเองได้ ดีขึ ้น มีวฒ
ุ ิภาวะมากขึ ้น ส่งเสริ มตัวตนของเด็กในฐานะเป็ นบุคคลคนหนึ่งได้ อย่าง
สมบูรณ์ขึ ้น โดยเด็กจะมีการตังเป้
้ าหมายและแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้ องการของตน
ด้ ว ยประสบการณ์ เฉพาะในแบบฉบับ ของตัว เอง กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ การเล่ น บ าบัด จะช่ ว ย
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของเด็ก โลกของเด็ก และตัวเด็กให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น สมบูรณ์
มากยิ่งขึ ้น ผ่านกระบวนการเล่นโดยเน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลางนัน่ เอง
2) สนามปรากฎการณ์ (Phenomenal Field) โครงสร้ างหลักประการที่ 2 คือ
สนามประสบการณ์ ซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กได้ ประสบมา ไม่ว่าจะเป็ นในระดับจิตสานึก
หรื อจิ ตใต้ สานึก ประสบการณ์ ภายในตน หรื อประสบการณ์ ภ ายนอกตนก็ ตาม ประสบการณ์
ทุกอย่างที่เด็กได้ ประสบจึงเป็ นมุมมองพื ้นฐานที่ เด็กมีต่อชีวิตของตน สิ่งใดก็ตามที่เด็กได้ รับมานัน้
คือ ความเป็ นจริงสาหรับเด็ก ดังนัน้ การรับรู้ความเป็ นจริงของเด็ก ตัวเด็ก และพฤติกรรมของเด็กที่
แสดงออกมาจึงเป็ นเรื่ องที่นกั บาบัดหรื อผู้ให้ คาปรึกษาต้ องทาความเข้ าใจให้ ถกู ต้ อง ซึง่ แนวคิดที่
เป็ นหัวใจสาคัญของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางก็คือ พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมา
นันเป็
้ นความพยายามมุ่งไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตน โดยพฤติกรรมที่แสดง
ออกมานั น้ มาจากประสบการณ์ ของเด็ ก ที่ เด็ ก ได้ ประสบหรื อ รั บ มา ดั ง นั น้ นั ก บ าบั ด หรื อ
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ผู้ให้ คาปรึ กษาจึงควรหลีกเลี่ยงการตัดสินหรื อประเมินพฤติกรรมของเด็ก และควรพยายามทา
ความเข้ าใจประสบการณ์ ของเด็กที่ได้ ประสบมาเป็ นสาคัญ (Landreth, 2002) เพื่อสร้ างสนาม
ปรากฎการณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กต่อไป
3) ตั ว ตนของเด็ ก (Self) โครงสร้ างหลัก ประการที่ 3 คื อ ตัวตนของเด็ ก ซึ่ง
ตัวตนบางส่วนของเด็กมาจากประสบการณ์ การมีปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลที่มีความสาคัญต่อเด็ก
และปรากฎการณ์ จากสนามปรากฎการณ์ สิ่งต่างๆ เหล่านี ้ค่อยๆ ทาให้ เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตัวตนของตนเอง การพัฒนาโลกภายในของเด็กนี ้จะค่อยๆ กลายเป็ นตัวตนของเด็กในที่สดุ ดังนัน้
ตัวตนของเด็ ก สิ่งแวดล้ อม และตัวตนของเด็กที่ มี ค วามสัมพัน ธ์ กับ สิ่งแวดล้ อมจึงเป็ น ผลรวม
ทังหมดของการรั
้
บรู้ที่เด็กมีตอ่ ตนเองนัน่ เอง
แม้ กระทั่งในเด็กเล็กๆ ก็เกิดการประเมินค่าจากสภาพทางร่ างกายได้ เช่น เมื่อเด็ก
ประสบกับความหนาวเย็น เด็กอาจพูดว่า “หนูหนาว หนูไม่ชอบความหนาวเลย” ซึง่ แม้ เด็กจะยังใช้
คาพูดบรรยายความรู้สกึ หรื อบรรยายประสบการณ์ได้ ไม่เก่งนัก แต่เด็กก็เริ่มเรี ยนรู้ที่จะตัดสินประเมิน
ค่าประสบการณ์ ต่างๆ ที่เด็กได้ รับมา ไม่ว่าจะเป็ นประสบการณ์ ทางบวกที่ช่วยส่งเสริ มตัวตนของ
เด็ก หรื อประสบการณ์ ทางลบที่คกุ คามจิตใจของเด็ก และไม่ช่วยในการส่งเสริ มพัฒนาตัวตนของ
เด็กก็ตาม
ขณะที่เด็กกาลังเติบโตพัฒนานัน้ เด็กอาจมีประสบการณ์ การถูกตัดสินประเมินค่า
จากพ่อแม่ หรื อจากบุคคลอื่น ซึ่งประสบการณ์ นีจ้ ะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของสนามปรากฎการณ์
และกลายเป็ นตัวตนของเด็กในที่สดุ ดังนัน้ หากเด็กถูกตัดสินว่ าเขามีพฤติกรรมไม่ดี เป็ นเด็กไม่ดี
เด็กก็มกั จะมองตนเองว่าไม่ดี รู้ สึกคับข้ องใจ ทาให้ มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เกิดการปรับตัวที่ไม่ดีได้ เพราะพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมานันจะสอดคล้
้
องกับแนวคิดที่เด็กมี
ต่ อ ตัว ตนของเขานั่ น เอง ดัง นั น้ การเล่ น บ าบั ด แบบเด็ ก เป็ นศู น ย์ ก ลางจึ ง มุ่ ง เน้ นการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี อบอุน่ ปลอดภัย เป็ นมิตร รวมทังเสริ
้ มสร้ างประสบการณ์ที่มีความเหมาะสมให้ แก่
เด็กมากที่สดุ เพื่อช่วยส่งเสริ มพัฒนาตัวตนของเด็กให้ เจริ ญเติบโตได้ สงู สุดเต็มศักยภาพของเด็ก
นัน่ เอง
แนวคิ ด พื น้ ฐานของทฤษฎี ก ารเล่ น บ าบั ด แบบเด็ ก เป็ นศู น ย์ ก ลางนี จ้ ึ ง มี ค วาม
คล้ ายคลึงและสอดคล้ องกับทฤษฎีการให้ คาปรึ กษาแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางที่เชื่อมัน่ และไว้ ใจใน
ความสามารถของเด็กว่าสามารถเติบโตและพัฒนาตนเองได้ อย่างสูงสุดเต็มศักยภาพของตน ซึ่ง
เวอร์ จิเนีย แอกซ์ไลน์ ได้ นาแนวคิดนีม้ าพัฒ นาเป็ นการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเพื่อให้
คาปรึกษาและเอื ้ออานวยให้ เด็กเกิดการพัฒนาตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการเล่น
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โดยแอกซ์ไลน์มีความเชื่อมัน่ ว่า เด็กทุกคนมีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ จัดการกับปั ญหา และเติบโต
ได้ อย่างสูงสุดเต็มศักยภาพของตนเองอย่างแท้ จริ ง โดยอาศัยการเล่นเป็ นเครื่ องมือหรื อสื่อกลาง
ช่วยให้ เด็กได้ สารวจ แสดงออกถึงความคิดความรู้ สึกของตนได้ อย่างอิสระ พื ้นฐานของการเล่น
บาบัดจึงเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เป็ นตัวของตัวเอง สนับสนุนให้ เด็กได้ สารวจลึกลงไปในโลกภายใน
จิตใจของตนเอง เพื่อให้ เด็กสามารถค้ นพบ รู้ จกั เข้ าใจและยอมรั บตนเองได้ อย่างแท้ จริ ง (Axline,
1993)
ทฤษฎีการเล่นบาบัดมีความเชื่อว่า การเล่นเป็ นธรรมชาติของเด็ก และดีต่อสุขภาพ
ของเด็ก เราจึงควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เล่น เพราะการเล่นช่วยให้ เด็กเติบโต มีอิสระ เกิดการเรี ยนรู้
สนุกสนานผ่ อนคลายเป็ น อิ ส ระจากความเครี ย ดความกดดัน ต่างๆ ซึ่งเด็ ก จะระบายความคิ ด
ความรู้ สึกต่างๆ ผ่านการเล่นได้ ดี เมื่อได้ แสดงความรู้ สึกออกมา เด็กก็ได้ เผชิญกับความรู้ สึกของ
ตนเอง ได้ เรี ยนรู้ที่จะจัดการควบคุมความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ อย่างเหมาะสม
รวมทังได้
้ รับการเติมเต็ม (fulfillment) ซึ่งทาให้ เด็กรับรู้ ว่าตนเองมีอานาจที่จะคิด ตัดสินใจ ทาสิ่ง
ต่างๆ ด้ วยตนเองได้ การเล่นบาบัดจึงช่วยพัฒนาความสมดุลทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของเด็ก ช่วยให้ เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด เกิดการพัฒนาอารมณ์ ทางบวก รวมทังสามารถ
้
แสดงออกทางพฤติกรรมได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น มีความเข้ าใจตนเองมากขึ ้น มีวฒ
ุ ิภาวะมากขึ ้น เกิด
การพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้นและมีการปรับตัวที่ดีขึ ้นด้ วย (Cattanach.1994)
4.3 บทบาทหน้ าที่ของนักเล่ นบาบัด
บทบาทหน้ าที่ที่สาคัญของนักเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางนันมี
้ รากฐานมาจาก
บทบาทของผู้บาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางของโรเจอร์ ส (Rogers, 1951) โดยบทบาทของผู้บาบัด
ที่ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการพัฒ นามีหัวใจสาคัญ 3 ประการ คือ ความจริ งแท้ (Genuineness)
การยอมรั บ อย่ า งไม่ มี เงื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard) และความเข้ า ใจอย่ า งลึก ซึง้
(Empathic Understanding) ดังที่จะกล่าวต่อไปนี ้
1) ความจริงแท้ (Genuineness) ความจริงแท้ คือความจริงใจ ความซื่อตรงทาง
ความคิดและการกระทาของผู้บาบัด ผู้บาบัดจึงควรมีความคิดความรู้ สึกที่สอดคล้ องกันกับการ
กระท า มี ใจเปิ ดกว้ าง มี ค วามกล้ าที่ จะแสดงความจริ งแท้ ต่อความรู้ สึกที่ เกิ ด ขึน้ ในการบ าบัด
เมื่อผู้บาบัดมีความจริงแท้ ก็จะแสดงออกถึงความจริงใจตรงไปตรงมาอย่างสม่าเสมอทังทางค
้
าพูด
และการกระท า มี ค วามเสมอต้ น เสมอปลาย มั่น คง เป็ น ธรรมชาติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ผู้บ าบัด ที่ มี
ความจริ งแท้ จึงสื่อสารได้ อย่างอิสระ รู้ จักจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองเป็ นอย่างดี สามารถแบ่งปั น
เปิ ดเผยตนเองได้ อย่างเหมาะสม มีความกล้ าหาญที่จะเป็ นตัวของตัวเอง มองตนเองและยอมรับ
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ตนเองได้ ถกู ต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง สิ่งเหล่านี ้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ซึง่ เด็กสามารถสัมผัสรับรู้
ได้ เด็กจึงเกิดความไว้ วางใจในตัวผู้บาบัด ทาให้ การบาบัดดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การยอมรั บ อย่ า งไม่ มี เงื่ อ นไข (Unconditional Positive Regard) การ
ยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขสามารถทาได้ โดยผู้บาบัดแสดงความห่วงใยและยอมรับเด็กในแบบที่เด็ก
เป็ นโดยไม่มีการตัดสินถูกผิดใดๆ เป็ นการยอมรับอย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้บาบัดควรแสดงให้ เด็กรู้ ว่า
ผู้บาบัดเต็มใจที่จะสร้ างสัมพันธภาพ ให้ การยอมรับ ความเข้ าใจ ความเอาใจใส่ ให้ ความเคารพ
และให้ คุณ ค่าต่อเด็ กในแบบที่ เด็ กเป็ นอย่ างแท้ จริ ง การยอมรั บอย่ างไม่ มี เงื่ อนไขนี จ้ ะช่ วยสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีในการบาบัด ช่วยให้ เด็กรู้สกึ ถึงคุณค่าของตนเอง อย่างไรก็ตาม การให้ การยอมรับ
อย่างไม่มีเงื่อนไขนี ้ไม่ได้ หมายถึงการเห็นด้ วยกับพฤติกรรมของเด็กทังหมด
้
แต่เป็ นการสื่อสารให้
เด็กรับรู้ได้ ว่าผู้บาบัดให้ การยอมรับตัวตนในแบบที่เด็กเป็ น และมีความเชื่อมัน่ ในตัวเด็กว่าเด็กจะ
สามารถเติบโตพัฒนาตนเองได้ เป็ นอย่างดี โดยผู้บาบัดจะช่วยส่งเสริ มบรรยากาศที่เอื อ้ อานวยต่อ
การพัฒนาให้ เด็กมีโอกาสได้ สารวจหนทางที่หลากหลายและเลือกทางเลือกใหม่ๆ ให้ แก่ตนเอง
3) ความเข้ าใจอย่ า งลึ ก ซึ ง้ (Empathic Understanding) ความเข้ าใจอย่ าง
ลึกซึ ้ง คือการที่ผ้ บู าบัดเข้ าใจความคิด ความรู้ สึกและการรับรู้ ของเด็กได้ อย่างถูกต้ องเสมือนเป็ นตัว
ของเด็กเอง เป็ นความเข้ าใจในระดับลึกซึง่ ผู้บาบัดควรมีความไวต่อความรู้สกึ สามารถตอบสนอง
ต่อเด็กด้ วยคาพูดและท่าทางที่สะท้ อนถึงความเข้ าใจในตัวเด็กได้ อย่างถูกต้ องแท้ จริ ง ผู้บาบัดจึง
ควรหมั่นตรวจสอบการรับรู้ ของตนเองว่าตรงกับเด็กหรื อไม่ โดยสื่อสารกับเด็กว่าเราได้ ยินและ
เข้ าใจอย่างถูกต้ องไหม ผู้บาบัดจึงควรตังใจฟั
้ งสิ่งที่เด็กเล่าโดยมีท่าทีที่สงบ มัน่ คง แสดงปฏิกริ ยา
อย่างเหมาะสม ทาความเข้ าใจโลกของเด็กและสื่อสารความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งผ่านทางวจนภาษา
และอวจนภาษา การแสดงความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งนี ้จะช่วยทาให้ เด็กสามารถรับรู้ ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง มีความเข้ าใจตนเองได้ อย่างถูกต้ องสอดคล้ องกับความเป็ นจริ งมากขึ ้น เห็นประสบการณ์และ
ทางเลือกใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้ เด็กสามารถปรับการรับรู้ ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้ อมได้
อย่างเหมาะสมมากขึ ้น ส่งผลให้ เด็กเกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกทาสิ่งต่างๆ
ได้ ด้วยตนเอง
บทบาทหน้ าที่ที่สาคัญทัง้ 3 ประการของผู้บาบัดนี ้เป็ นหัวใจสาคัญที่ช่วยทาให้ เด็ก
เกิดการเติบโตงอกงามและการพัฒ นาตนเอง เห็นคุณ ค่าในตนเอง ยอมรับตนเองได้ อย่างไม่มี
เงื่อนไข เกิดประสบการณ์และทางเลือกใหม่ๆ ที่จะพัฒนาตนเองได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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แอกซ์ ไลน์ (Axline, 1993) ได้ น าบทบาทหน้ าที่ ที่ สาคัญ ทัง้ 3 ประการดังกล่าวมา
พัฒนาขึ ้นเป็ นหลักการพื ้นฐาน 8 ประการ (The Eight Basic Principles) ที่นกั เล่นบาบัดแบบเด็ก
เป็ นศูนย์กลางต้ องยึดไว้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิบทบาทหน้ าที่ 8 ประการดังต่อไปนี ้
1) นั ก บ าบั ด ต้ องสร้ างสั ม พั น ธภาพที่ อ บอุ่ น เป็ นมิ ต รกั บ เด็ ก เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2) นักบาบัดให้ การยอมรับเด็กในแบบที่เด็กเป็ น
3) นักบาบัดสร้ างสัมพันธภาพด้ วยการเต็มใจยินยอมให้ เด็กมีอิสระในการแสดง
ความคิดความรู้สกึ ต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่
4) นัก บาบัดมี ความไวต่อการรับรู้ ความคิดความรู้ สึกที่ เด็กแสดงออกมา และ
สามารถสะท้ อนความคิดความรู้สกึ นันๆ
้ กลับไปยังเด็กเพื่อให้ เด็กเกิดความเข้ าใจในพฤติกรรมของ
ตนเองได้ ดีขึ ้น
5) นัก บ าบัด ต้ องเคารพและเชื่ อ มั่น ในความสามารถของเด็ก ว่าเด็ก สามารถ
จัดการแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ ถ้าเขามีโอกาสได้ ลองทา โดยให้ เด็กเป็ นผู้เลือกที่จะตัดสินใจและ
เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วยตนเอง
6) นัก บ าบัด ต้ องไม่ชีน้ าการกระท าและค าพูดของเด็ก แต่ควรปล่อ ยให้ เด็ก มี
โอกาสเป็ นผู้นาในการเล่น
7) นักบาบัดต้ องไม่เร่ งรัดการบาบัด เพราะการบาบัดเป็ นกระบวนการที่ต้องใช้
เวลา และนักบาบัดต้ องคอยดูแลอย่างต่อเนื่องใกล้ ชิด
8) นั ก บ าบัด ต้ อ งก าหนดขอบเขตที่ จ าเป็ นเพื่ อ เน้ นย า้ ให้ การบ าบัด มี ค วาม
สอดคล้ องตรงกับโลกแห่งความเป็ นจริ ง ทังนี
้ เ้ พื่อให้ เด็กได้ เกิดการตระหนักรู้ ถึงความรับผิดชอบ
ของตนเอง
นักเล่นบาบัดแบบยึดเด็กเป็ นศูนย์ กลางนัน้ มีความเชื่อมั่นและไว้ ใจในตัวเด็กมาก
ดังนัน้ วัตถุประสงค์สาคัญของนักเล่นบาบัดในการทาบาบัดกับเด็กก็คือ การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กเพื่อช่วยให้ เด็กมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างสร้ างสรรค์ เกิดพลังในการเยียวยาแก้ ไขปั ญหาได้
ด้ วยตนเอง เมื่อนักบาบัดมีความเชื่อมัน่ นี ้ต่อเด็กในห้ องบาบัด เด็กก็จะรู้สกึ มีกาลังใจ มีพลัง รับรู้วา่
ตนเองมีความสามารถที่จะสารวจ ค้ นหา ค้ นพบตัวตนของตนเอง อันนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตนเองต่อไป (Sweeney & Landreth, 2009) สัมพันธภาพระหว่างเด็กและนักบาบัดจึงเป็ น
กุญแจสาคัญของการบาบัดที่นกั บาบัดควรตระหนักและให้ ความสาคัญในการสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีอบอุ่นเป็ นมิตรกับเด็ก ฟั งเด็กอย่างตังใจ
้ แสดงความเข้ าใจ ให้ การยอมรับ และจริ งใจต่อเด็ก
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รวมทัง้ ใช้ การเล่นของเด็กเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสารด้ วย ซึ่งสิ่งเหล่านี จ้ ะช่วยทาให้ การบาบัด
ดาเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากทีเดียว (Axline, 1993)
ในเวลาต่อมา แลนเดร็ ท (Landreth, 2002) ได้ นาหลักการพืน้ ฐาน 8 ประการของ
แอกซ์ ไลน์ (Axline, 1993) มาใช้ ในการเล่น บ าบัด แบบเด็ กเป็ น ศูน ย์ ก ลาง โดยได้ ป ระยุกต์ เป็ น
หลักการทัง้ 10 ประการขึ ้นเพื่อช่วยให้ ผ้ ทู ี่นาการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางไปใช้ กบั เด็กนันมี
้
ความเข้ าใจในตัวเด็กและทางานกับเด็กได้ ดีมากยิ่งขึน้ ซึ่งหลักการทัง้ 10 ประการนัน้ สามารถ
อธิบายได้ ดงั นี ้ (Landreth, 2002)
1) เด็กไม่ใช่ผ้ ใู หญ่ย่อส่วน ดังนัน้ นักบาบัดจึงไม่ควรปฏิบตั ิต่อเด็กราวกับว่าเด็ก
เป็ นผู้ใหญ่ย่อส่วน
2) เด็กเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการรับรู้ และประสบกับอารมณ์ ต่างๆ ได้
ทุกอารมณ์อย่างลึกซึ ้ง ไม่วา่ จะเป็ นความปิ ติยินดีหรื อความเจ็บปวดรวดร้ าวก็ตาม
3) เด็กแต่ละคนนันมี
้ ความพิเศษเฉพาะตนซึ่งควรค่าแก่การนับถือ นักบาบัดจึง
ควรให้ คณ
ุ ค่าแก่ความพิเศษเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนของเด็กนี ้ และเคารพตัวตนในแบบที่เด็กเป็ น
4) เด็ ก มี ค วามยื ด หยุ่น มี ค วามสามารถในการฟื ้น กลับ คื น สภาพได้ เด็ ก จึง มี
ความสามารถที่จะเอาชนะปั ญหาต่างๆ ของเขาได้ ดี
5) เด็กมี ความสามารถโดยธรรมชาติที่ จะมุ่งไปสู่การเจริ ญ เติบ โตและเป็ น ผู้มี
วุฒิภาวะ
6) เด็กมีความสามารถในการนาพาตนเองไปยังทิศทางที่เป็ นบวก และสามารถ
จัดการโลกของเขาได้ อย่างสร้ างสรรค์
7) การเล่ น เป็ น ภาษาธรรมชาติ ข องเด็ ก เด็ ก จึ ง สามารถสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเป็ น
ธรรมชาติผ่านการเล่น เพราะการเล่นเป็ นสื่อกลางในการสื่อสารแสดงออกตัวตนของเด็กที่เด็กรู้สกึ
สบายใจด้ วยมากที่สดุ
8) เด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกตัวตนของเขาด้ วยการเงียบ ไม่ใช้ คาพูดได้ นักบาบัด
จึงควรเคารพในสิทธิของเด็กหากเด็กเลือกที่จะเงียบ ไม่พดู
9) เด็กเป็ นผู้ตดั สินใจว่าเขาจะเปิ ดรับและใช้ ประโยชน์จากการบาบัดอย่างไร
10) เด็กเติบโตตามจังหวะช่วงเวลาของเขาเองที่นั กบาบัดไม่สามารถเร่ งได้ นัก
บาบัดจึงควรตระหนักและมีความอดทนต่อกระบวนการการเติบโตพัฒนาของเด็ก
กล่าวโดยสรุ ป บทบาทหน้ าที่ของนักบาบัดตามทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลาง คือการมีความจริ งใจ มีความเข้ าใจ แสดงการยอมรับเด็กในแบบที่เด็กเป็ น ด้ วยการ
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สร้ างสัมพันธภาพที่อบอุ่นเป็ นมิตร ให้ คณ
ุ ค่าแก่ความพิเศษเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของเด็ก
ยินยอมให้ เด็กแสดงความคิดความรู้ สึกต่างๆ ได้ โดยอิสระ แต่หากเด็กเลือกที่จะเงียบไม่พดู ก็ควร
เคารพในการตัดสินใจของเด็ก เพราะเด็กเป็ นผู้ตดั สินใจว่าเขาจะเปิ ดรับประสบการณ์ในการบาบัด
อย่างไร ในการเล่น บาบัดนี น้ ัก บ าบัดต้ องมี ความไวต่อความรู้ สึกของเด็กและสามารถสะท้ อน
ความรู้ สกึ ที่เด็กแสดงออกมากลับไปยังเด็กเพื่อให้ เด็กเกิดการเข้ าใจตนเองได้ ดีขึ ้น อีกทังนั
้ กบาบัด
ต้ องมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถของเด็กว่าเด็กมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตา่ งๆ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถกลับฟื น้ คืนสภาพ มุ่งไปสู่การเติบโตในทิศทางบวก สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วย
ตัวของเขาเอง มีจงั หวะการเติบโตของตนเอง นักบาบัดจึงไม่ควรชี ้นา หรื อเร่งรัดกระบวนการบาบัด
แต่ควรมีความอดทนต่อกระบวนการบาบัด และให้ โอกาสเด็กเป็ นผู้เลือกและตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ
ด้ วยตนเอง โดยมีนกั บาบัดช่วยกาหนดขอบเขตที่จาเป็ นเพื่อให้ การเล่นบาบัดสอดคล้ องกับสภาพ
แห่งความเป็ นจริ งด้ วย นอกจากนี ้ นักบาบัดควรทาความเข้ าใจว่า เด็กไม่ใช่ผ้ ใู หญ่ตวั เล็กๆ จึงไม่
ควรปฏิบตั ิตอ่ เด็กราวกับเป็ นผู้ใหญ่ย่อส่วน แต่สิ่งที่เด็กชอบและรู้สกึ สบายใจด้ วยมากที่สดุ คื อการ
สื่อสารแสดงออกด้ วยการเล่น เพราะการเล่นเป็ นภาษาธรรมชาติของเด็ก การเล่นบาบัดจึงช่วยทา
ให้ นกั บาบัดสามารถพูดคุยสื่อสารกับเด็กได้ ด้วยภาษาเดียวกันกับเด็กนัน่ เอง
4.4 กระบวนการของการเล่ นบาบัด
ในกระบวนการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางควรจัดบรรยากาศและสิง่ แวดล้ อมที่
อบอุ่นปลอดภัย เป็ นมิตรกับเด็ก เพื่อให้ เด็กสามารถระบายความคิดความรู้ สึกของตนได้ อย่าง
อิสระ เมื่อเด็กตระหนักถึงความคิด อารมณ์ ความรู้ สึกของตนเอง ก็จะช่วยให้ เด็กเกิดความเข้ าใจใน
ตนเองมากขึ ้น และสามารถตัดสินใจที่จะพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้นต่อไป ซึง่ กระบวนการเล่นบาบัดแบบ
เด็กเป็ นศูนย์กลางนันสามารถอธิ
้
บายได้ ดงั นี ้ (McMahon, 2009)
1) ขัน้ เริ่ มต้ น ตัง้ แต่ครัง้ แรกที่ ได้ พบกัน นักบาบัดควรให้ เกี ยรติเด็กเสมอและ
เอื ้ออานวยให้ เกิดสัมพันธภาพในการบาบัดที่มนั่ คงด้ วยการให้ ความสาคัญ ใส่ใจ แสดงออกสื่อสาร
อย่างเป็ นมิตรกับเด็ก นักบาบัดควรนั่งให้ อยู่ในระดับสายตาเดียวกับเด็กเพื่อสบตาทักทายเด็ก
หลังจากแนะนาตัวพูดคุยเบื ้องต้ นกับเด็กแล้ ว นักบาบัดก็พาเด็กเข้ าสู่ห้องเล่นด้ วยท่าทีอบอุ่นเป็ น
มิตร ให้ อิสระแก่เด็กโดยมีข้อจากัดในการเล่นเพียงไม่กี่ข้อ เช่น เล่นด้ วยความระวัง ช่วยรักษาของ
เล่นให้ อยู่ในสภาพดีดงั เดิม เป็ นต้ น จุดประสงค์ของการเล่นบาบัดในครัง้ แรกจึงเป็ นการให้ เด็กและ
นักบาบัดได้ ทาความรู้จกั คุ้นเคยกัน เด็กจะได้ เริ่ มต้ นสารวจการเล่นและเริ่ มมีการเล่นที่สนุกสนาน
เพลิดเพลินทาให้ เด็กอยากจะมาเล่นอีกในครัง้ ต่อๆ ไปด้ วยความเต็มใจ อย่างไรก็ตาม ในการเล่น
บาบัดครัง้ แรกเด็กอาจรู้ สึกกังวลที่ต้องอยู่กบั นักบาบัดตามลาพัง ดังนัน้ หากนักบาบัดและเด็กได้
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พบและทาความรู้ จักกันไว้ ก่อน ก็จะช่วยทาให้ เด็กสบายใจขึน้ และนักบาบัดก็จะได้ แจ้ งให้ เด็ก
รับทราบด้ วยว่าการเล่นบาบัดนันเป็
้ นอย่างไร จะมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง ซึง่ ช่วยทาให้ เด็กเข้ าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการเล่นบาบัดได้ ดีขึ ้น
ในการเล่นบาบัดนักบาบัดควรนัง่ ให้ อยู่ในระดับเดียวกับเด็ก ไม่ใกล้ ไม่ไกลเกินไป
เว้ น ให้ เด็ก มี พื น้ ที่ ส่วนตัวด้ วย สิ่งที่ นักบ าบัดควรท าขณะที่ เด็ กเล่น คื อ สังเกต ใส่ใจ ใคร่ ค รวญ
สะท้ อนความคิดความรู้ สึกของเด็กออกมาเพื่ อให้ เด็กเข้ า ใจตนเองได้ ดีขึน้ รวมทัง้ คอยกระตุ้น
ส่งเสริมการเล่นของเด็ก และปรับอารมณ์ความรู้สกึ ของนักบาบัดให้ สอดคล้ องเหมาะสมไปกับเด็ก
ด้ วย นอกจากนี ้ นักบาบัดควรคานึงถึงเนื ้อหาสาระและกระบวนการเล่นที่เด็กแสดงออกมาเพื่อจะ
ได้ ทาความเข้ าใจเด็กและส่งเสริ มการเล่นของเด็กได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น หลังจบการบาบัดใน
แต่ละครัง้ นักบาบัดจึงควรรี บจดบันทึกทันทีจะได้ ไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ ้นในห้ องบาบัด
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางจึงเป็ นการเล่นบาบัด
ที่เหมาะกับเด็ก เพราะทาให้ เด็กรู้สกึ ว่าได้ รับการยอมรับ มีคณ
ุ ค่า มีอิสระ และนั กบาบัดก็จะเข้ าใจ
เด็กจากการเล่นของเด็กได้ ดีขึ ้น บาบัดจึงควรใช้ การการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางนี ้อย่าง
น้ อยที่สดุ ก็ในครัง้ แรกในกระบวนการเล่นบาบัดกับเด็กด้ วยความใส่ใจ ให้ ความสนใจแก่เด็ก ให้ เวลา
แก่เด็ก ไม่เร่ งรัดหรื อกดดันเด็ก รวมทังต้
้ องคอยสังเกตการเล่นของเด็ก และใคร่ครวญดูว่าทางเลือก
ที่ เด็กใช้ ในการแก้ ปั ญ หาเป็ น อย่างไร สิ่งเหล่านี จ้ ะช่วยให้ นักบาบัดมี ความเข้ าใจและสามารถ
เลือกใช้ กิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมกับเด็กได้ อย่างดีที่สดุ
2) ขั ้น ด าเนิ น การการเล่ น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ นศู น ย์ ก ลางมุ่ ง เน้ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับนักบาบัดเพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เพราะปั จจัยสาคัญที่
ช่วยให้ เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ดีก็คือ การมีประสบการณ์ที่ดีประกอบกับสัมพันธภาพที่ดีในการ
บาบัดนัน่ เอง ในกระบวนการบาบัดนักบาบัดจึงมุง่ เน้ นการสร้ างบรรยากาศแห่งความเข้ าใจ อบอุ่น
ปลอดภัย ให้ การยอมรับผ่านกระบวนการการเล่นบาบัดที่เป็ นประโยชน์และช่วยพัฒนาทักษะของ
เด็ ก เพื่ อ มุ่ง ไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาเด็ ก อย่ า งยั่ง ยื น ซึ่ ง การเรี ย นรู้ การเติ บ โต และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างยัง่ ยืนนันมาจากตั
้
วเด็กเป็ นสาคัญ ดังนัน้ นักบาบัดจึงให้ ความใส่ใจในตัวของ
เด็กมากกว่าปั ญหาของเด็ก นักบาบัดจึงมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริ มทักษะความสามารถของ
เด็ก ซึ่งในระหว่างการบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางนีน้ ักบาบัดจะมุ่งเน้ นให้ เด็กได้ รับและเรี ยนรู้
สิง่ ต่างๆ ต่อไปนี ้ด้ วย (Landreth, 2002)
2.1) มีการเคารพตนเอง
2.2) รับรู้วา่ ความรู้สกึ ต่างๆ ของเขานันได้
้ รับการยอมรับ เป็ นที่ยอมรับ

85
2.3) แสดงความรู้สกึ ต่างๆ ออกมาได้ อย่างมีความรับผิดชอบ
2.4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
2.5) ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์และสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ดี
2.6) มีการควบคุมตนเองและชี ้นาตนเองได้ ดีขึ ้น
2.7) เกิดการยอมรับตนเอง
2.8) สามารถตัดสินใจและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองได้
กระบวนการเล่นบาบัดช่วยให้ เด็กเรี ยนรู้สงิ่ ต่างๆ ข้ างต้ นได้ ดีขึ ้น รวมทังได้
้ อิสระที่
จะแสดงความคิดความรู้สกึ และเรี ยนรู้ที่จะควบคุมตนเองได้ ดีขึ ้นด้ วย
3) ขัน้ ยุติ เมื่อใกล้ สิ ้นสุดการบาบัด หากเด็กไม่ได้ รับแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหรื อมี
การเตรี ยมความพร้ อมไว้ ก่อน เด็กอาจรู้สกึ สูญเสีย รู้สกึ ว่าถูกนักบาบัดทอดทิ ้งได้ นักบาบัดจึงควร
แจ้ งให้ เด็กทราบล่วงหน้ าก่อนว่ากระบวนการบาบัดกาลังจะจบลง และเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อม
ก่อนการสิ ้นสุดการบาบัดด้ วยการให้ เด็ก ช่วยสะท้ อนประสบการณ์ที่ได้ รับจากการบาบัด สรุปถึงสิ่งที่
ได้ เรี ยนรู้ สิ่งที่ ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการเล่นบาบัด รวมทัง้ สนับสนุนให้ เด็กนาสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันต่อไปแม้ ว่าจะจบกระบวนการบาบัดไปแล้ วก็ตาม นอกจากนี ้ นักบาบัดควรช่วยให้ เด็ก
ได้ จัดการกับความรู้ สึกที่อาจเกิดขึ ้นต่อ การสิ ้นสุดการบาบัด ไม่ว่าจะเป็ นความกลัว ความโกรธ
หรื อความกังวลใดๆ ก็ตาม นักบาบัดควรทาหน้ าที่ ประคับประคอง ใส่ใจความรู้ สึกของเด็ก ให้
ความมัน่ ใจแก่เด็กว่าเด็กมีความสามารถที่จะเติบโต พึง่ พาตนเอง แก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเองต่อไป
ส่วนกิจกรรมที่ใช้ ในตอนจบการบาบัดนันมั
้ กจัดเป็ นกิจกรรมอาลาด้ วยงานเลี ้ยงฉลองที่มีกิจกรรม
การเล่นที่สนุกสนาน อย่างไรก็ตาม นักบาบัดอาจพูดคุยกับเด็กเพื่อช่วยกันเตรี ยมการจบในแบบที่
เด็กต้ องการก็ได้ ซึง่ นักบาบัดควรพิจารณาว่าจะจบกระบวนการบาบัดอย่างไรให้ เป็ นประโยชน์และ
มีความเหมาะสมกับเด็กมากที่สดุ ที่สาคัญแม้ จะจบกระบวนการบาบัดลงแล้ ว เด็กก็ควรได้ รับการ
ดูแลส่งเสริ มจากผู้ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ครู ผู้ปกครอง ต่อไป นักบาบัดจึงควรเตรี ยมให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับ
เด็กได้ รับทราบถึงแนวทางการส่งเสริ มดูแลเด็กด้ วย เพื่อที่เด็กจะได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาต่อไป
แม้ วา่ กระบวนการบาบัดจะสิ ้นสุดลงแล้ วก็ตาม
จากกระบวนการการเล่นบาบัดดังกล่าว อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
ของบริ บทในการบาบัด แต่สิ่งที่ ผ้ ูบ าบัดต้ องยึดไว้ เป็ น หลักการสาคัญ ของการบาบัดก็ คือ การ
พัฒนาเด็กอย่างสร้ างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อเด็กมาก
ที่สดุ ควบคู่ไปกับการมีสมั พันธภาพเชิงบาบัดที่ดีกบั เด็ก เพราะทัง้ 2 สิ่งนี ้จะเป็ นกุญแจสาคัญอัน
นาไปสูค่ วามสาเร็จของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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4.5 เทคนิคที่ใช้ ในการเล่ นบาบัด
เทคนิคที่ใช้ ในการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางนัน้ มีทงเทคนิ
ั้
คการบาบัด และ
เทคนิคการเล่น ดังที่จะกล่าวต่อไปนี ้
เทคนิคการบาบัด
เทคนิคในการบาบัดที่สาคัญคือการที่นกั บาบัดสามารถเข้ าไปอยู่ในโลกของ
เด็กได้ อย่างสมบูรณ์ (Landreth, 2002) โดยสร้ างสายสัมพันธ์ ที่ดีกับเด็กด้ วยการใส่ใจในตัวเด็ก
ตลอดการบาบัดตังแต่
้ ขนเริ
ั ้ ่ มต้ น ขันด
้ าเนินการ และขันยุ
้ ติการบาบัด เพื่อให้ เด็กรู้สกึ ว่าตนเองเป็ น
ที่ยอมรับ ได้ รับความเข้ าใจ รู้ สึกปลอดภัย เกิดความไว้ วางใจในตัวนักบาบัด โดยนักบาบัดควร
ส่งสารให้ เด็กรับรู้ว่า “ฉันอยูท่ ี่นี่กบั หนู” “ฉันได้ ยินหนู” “ฉันเข้ าใจหนู” และ “ฉันห่วงใยหนู” รวมทังมี
้
การแสดงออกที่จริ งใจ สอดคล้ องกลมกลืนได้ อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ พลังงาน และ
ความรู้ สึกของเด็ก เช่น หากเด็กกระตือรื อร้ น พูดคุยเก่ง นักบาบัดก็ควรตอบสนองให้ เหมาะสม
สอดคล้ องไปกับเด็กด้ วย นอกจากนี ้ การเลือกใช้ คาพูดเพื่อตอบสนองเด็กก็มีความสาคัญเป็ นอย่าง
ยิ่งในการบาบัด นักบาบัดจึงควรเลือกใช้ ถ้อยคาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพให้ เหมาะสมกับ
อายุ ความสามารถทางภาษา และพฤติกรรมของเด็ก เช่น ในเด็กเล็กควรเลือกใช้ คาพูดที่สนั ้ ชัดเจน
กระชับ เพราะหากพูดยาวเกินไปจะทาให้ เด็กไม่สนใจ สับสน และไม่เข้ าใจได้
เทคนิ ค ดังที่ จ ะกล่าวต่อ ไปนี เ้ ป็ น เทคนิ ค ที่ มี ค วามส าคัญ ยิ่ งต่อ การบ าบัด
เพราะเป็ นเทคนิคการบาบัดที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก ช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กเกิดการพัฒนาตนเองได้
ดี นักบาบัดจึงควรเลือกใช้ เทคนิคต่อไปนี ้ให้ เหมาะสมกับการบาบัดเด็กให้ มากที่สดุ (Landreth et
al., 2009)
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1) การสะท้ อนพฤติกรรมการเล่ นที่ไม่ ใช้ คาพูดของเด็ก (Reflecting
nonverbal play behavior) คือการสะท้ อนพฤติกรรมการเล่นของเด็กในสิ่งที่นกั บาบัดได้ เห็นและ
สังเกต เช่น หากเด็กหยิบตุ๊กตามาวางเล่นบนโต๊ ะ นัก บาบัดอาจพูดว่า “หนูสนใจอยากเล่นตุ๊กตา
บนโต๊ ะนี”้ เพื่อให้ เด็กรู้ ว่านักบาบัดสนใจและยอมรับในตัวเขาและพฤติกรรมของเขา ซึง่ จะช่วยให้
นักบาบัดเข้ าไปอยูใ่ นโลกของเด็กได้ ดีขึ ้น
2) การสะท้ อ นเนื อ้ หาสาระ (Reflecting content) เป็ น เทคนิ ค ที่ นัก
บ าบัด พู ด สะท้ อนความในสิ่ ง ที่ เ ด็ ก พู ด เพื่ อ สะท้ อนให้ เด็ ก เห็ น ถึ ง เนื อ้ หาสาระ มุม มอง และ
ประสบการณ์ของตน ทาให้ เด็กเข้ าใจมุมมอง ประสบการณ์ของตนได้ ดีขึ ้น อันจะนาไปสูก่ ารเข้ าใจ
ตนเองได้ ดีขึ ้นด้ วย เช่น หากเด็กพูดคุยเล่าเรื่ องไดโนเสาร์ ได้ มาก นักบาบัดอาจพูดว่า “หนูร้ ู เรื่ อง
เกี่ยวกับไดโนเสาร์ เยอะแยะเลย”
3) การสะท้ อนความรู้ สึ ก (Reflecting feeling) ทัก ษะนี เ้ ป็ นกุ ญ แจ
สาคัญของการสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั เด็กในการบาบัด เพราะการสะท้ อนความรู้สกึ ของเด็กนีช้ ่วย
ทาให้ เด็กรับรู้วา่ ผู้บาบัดยังคงอยูก่ บั เขา คอยสังเกตเขา มีความกลมกลืมสอดคล้ องไปกับความรู้สกึ
ของเขา เช่ น หากเด็ ก เล่น เกมโยนห่ ว งได้ ส าเร็ จ ตัง้ แต่ค รั ง้ แรกแล้ ว เด็ ก ยิ ม้ กว้ างร้ องว่า “ไชโย”
ผู้บาบัดก็อาจสะท้ อนความรู้ สึกของเด็กด้ วยการพูดว่า “หนูร้ ู สึกดีใจ เพราะหนูโยนห่วงได้ สาเร็ จ
ตังแต่
้ ครัง้ แรกเลย” การพูดสะท้ อนความรู้ สึกเช่นนี ้เองจะช่วยให้ เด็กสามารถยอมรับตนเองและมี
การแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น
4) การเอื อ้ อ านวยการตั ด สิ น ใจและความรั บ ผิ ด ชอบ (Reflecting
decision making & returning Responsibility) การเอื ้ออานวยให้ เด็กตัดสินใจและรับผิดชอบนี ้ช่วย
ทาให้ เด็กรู้ สึกว่าตนเองมีความสามารถในการจัดการสิ่งต่างๆ เองได้ นักบาบัดจึงไม่ทาสิ่งใดให้ เด็ก
แทนในสิ่งที่เด็กสามารถทาได้ เอง เพราะจะทาให้ เด็กขาดความพึงพอใจในการค้ นพบและแก้ ไขสิ่ง
ต่างๆ ด้ ว ยตนเอง ยกตัว อย่ า งเช่ น หากเด็ ก ขอให้ นัก บ าบัด ช่ วยเปิ ด ขวดให้ โดยที่ เด็ ก ยัง ไม่ ได้
พยายามเปิ ดด้ วยตนเองก่อน นักบาบัดอาจตอบว่า “หนูช่วยทาให้ ดหู น่อยว่าอยากให้ ฉนั เปิ ดยังไง”
การตอบสนองเช่นนี ้จะช่วยทาให้ นกั บาบัดได้ เห็นว่าเด็กรู้วิธีการเปิ ดขวดไหม ซึง่ หากเด็กไม่ร้ ูวิธีเปิ ด
นักบาบัดจะได้ ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กพยายามทดลองทาด้ วยตนเองก่อน เพราะเด็กอาจทาสาเร็ จด้ วย
ตนเองก็ได้ การเอื ้ออานวยนี ้จึงส่งเสริมให้ เด็กมีความรับผิดชอบตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้
ดีขึ ้น
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5) การเอื อ้ อ านวยความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละความเป็ นธรรมชาติ
(Facilitating Creativity & Spontaneity) นักบาบัดควรเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความ
เป็ นธรรมชาติของเด็กด้ วยการให้ การยอมรับ ส่งเสริ มให้ กาลังใจ อนุญาตให้ เด็กมีอิสรภาพที่จะ
แสดงความเป็ นธรรมชาติและความพิเศษมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวไม่ซ ้าแบบใครออกมา การได้ รับ
ประสบการณ์เช่นนี ้จะทาให้ เด็กมีอิสระในการแสดงออก รับรู้วา่ ตนเองเป็ นคนมีความคิดสร้ างสรรค์
มีความมัน่ ใจ ทาให้ เด็กเกิ ดการพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ รวมทังความยื
้
ดหยุ่นทางความคิดและ
การกระทาได้ ดีขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น หากเด็กถามนักบาบัดว่าเขาควรระบายสีด้วยสีอะไรดี นักบาบัด
ควรตอบว่า “หนูสามารถระบายสีด้วยสีไหนก็ได้ ที่หนูต้องการ”
6) การให้ ก าลั ง ใจและการส่ งเสริ ม การเห็ น คุ ณ ค่ าในตนเอง
(Esteem Building & Encouraging) เทคนิคนี ้สามารถทาได้ ด้วยการพูดให้ กาลังใจและชื่นชมข้ อดี
ของเด็ก เช่น หากเด็กพยายามแล้ วพยายามอีกในการหยิบไดโนเสาร์ ที่วางอยูช่ นบนสุ
ั้
ดจนในที่สดุ ก็
ทาได้ สาเร็จ นักบาบัดอาจพูดให้ กาลังใจเด็กว่า “หนูมีความพยายามดีมากเลยที่จะหยิบไดโนเสาร์
ลงมาและหนูก็ทาได้ สาเร็ จ ”เทคนิคนีจ้ ึงเป็ นการช่วยส่งเสริ มความพยายาม และตัวตนของเด็ก
เพื่อให้ เด็กได้ ตระหนักถึงคุณค่า และความสามารถของตนเองมากขึ ้น
7) การเอื อ้ อ านวยสั ม พั น ธภาพ (Facilitating Relationship) การ
เอื ้ออานวยสัมพันธภาพจะช่วยทาให้ เด็กและนักบาบัดมีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ซึ่งนักบาบัดควร
ตอบสนองต่อ เด็ ก ด้ วยการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพเมื่ อเด็ ก มี ก ารกล่าวถึ งหรื อแสดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างนักบาบัดกับเด็ก เพื่อช่วยสะท้ อนให้ เด็กเห็นว่านักบาบัดมีความใส่ใจในตัวเด็ก
อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่นหากเด็กพูดขึ ้นมาว่า “หนูชอบมาเล่นที่ห้องนี ้กับคุณ ” นักบาบัดอาจตอบว่า
“หนูร้ ูสกึ สนุกเวลาเรามาเล่นด้ วยกันในห้ องนี ”้ ซึง่ การตอบสนองเช่นนี ้ควรมีการพูดอ้ างอิงถึงทังตั
้ ว
ของเด็กและนักบาบัด เพื่อพัฒนาความรู้สกึ ใกล้ ชิดและทาให้ เด็กรู้สกึ เชื่อมโยงตัวเขากับนักบาบัด
ได้ ดีขึ ้น
8) การก าหนดขอบเขต (Limit setting) ในการบ าบัด ควรก าหนด
ขอบเขตที่ จ าเป็ น เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก การก ากับ ควบคุม ตนเอง และมี ระเบี ย บวิ นัย โดย
นักบาบัดควรกาหนดขอบเขตที่มีความจาเป็ นต่อความปลอดภัยต่อตัวเด็ก ต่อนักบาบัด และต่อ
สิ่งแวดล้ อม ซึง่ การกาหนดขอบเขตที่ดีนนั ้ นักบาบัดควรพูด รับรู้ ความรู้ สกึ ของเด็ก สื่อสารกาหนด
ขอบเขต และให้ ทางเลือกแก่เด็ก เช่น หากเด็กเริ่ ม กระโดดบนเก้ าอี ้นัง่ นักบาบัดอาจพูดว่า “ฉันรู้ว่า
หนูร้ ูสกึ สนุกที่ได้ กระโดดบนเก้ าอี ้ (พูดรับรู้ความรู้สกึ ของเด็ก) แต่เก้ าอี ้มีไว้ สาหรับนัง่ (สื่อสารกาหนด
ขอบเขต) ถ้ าหนู อ ยากกระโดด หนู จ ะกระโดดบนพรมแทนก็ ไ ด้ นะ (ให้ ทางเลื อ กแก่ เด็ ก )”
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การก าหนดขอบเขตเช่น นี เ้ องช่วยให้ เด็ กมี การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ เหมาะสมได้ ม ากขึน้
รวมทังลดพฤติ
้
กรรมหุนหันพลันแล่นลงได้
สรุปได้ วา่ เทคนิคของการบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางมีหลายวิธี ทุกวิธีล้วน
เป็ นวิธีเชิงบวกที่ ส่งเสริ มให้ เด็กเกิดความเข้ าใจตนเอง และพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้น นักบาบัดจึงควร
เลือกใช้ เทคนิคต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ และบริ บทของการบาบัด โดย
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่เด็กจะได้ รับจากการเลือกใช้ เทคนิคของนักบาบัดเป็ นสาคัญ
เทคนิคการเล่ น
นอกจากเทคนิค การบาบัดแล้ ว เทคนิคการเล่นก็มีความสาคัญต่อการเล่น
บ าบัดแบบเด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลางเป็ น อย่างมาก ซึ่งเทคนิ ค การเล่น ที่ สาคัญ ที่ ใช้ ในการเล่น บ าบัด
เรี ยกว่า ชุดเครื่ องมือ (The Tool Kit) อันประกอบไปด้ วยเทคนิคการเล่นดังต่อไปนี ้ (Academy of Play
and Child Psychotherapy, 2006)
1) การใช้ จินตภาพอย่ างสร้ างสรรค์ (Creative Visualization) การใช้
จิ น ตภาพอย่ า งสร้ างสรรค์ คื อ เทคนิ ค การผ่ อ นคลายโดยการจิ น ตนาการภาพที่ ส วยงามและ
ปลอดภัยขึ ้นในใจควบคู่ไปกับฝึ กการผ่อนคลายไปด้ วย โดยนักบาบัดจะให้ เด็กนอนในท่าที่สบาย
แล้ วค่อยๆ หลับตาลงเพื่อเริ่ มฝึ กการผ่อนคลายกล้ ามเนือ้ ฝึ กการหายใจเพื่อการผ่อนคลาย นัก
บาบัดจะพูดบรรยายถึงฉากบรรยากาศ (scene) ที่สวยงามปลอดภัยเพื่อให้ เด็กจินตนาการภาพใน
ใจซึง่ นักบาบัดจะคอยสังเกตและดูแลเด็กอย่างใกล้ ชิดตลอดกระบวนการ เมื่อสิ ้นสุดการใช้ เทคนิค
จินตภาพอย่างสร้ างสรรค์แล้ ว นักบาบัดจะพูดคุยกับเด็กถึงสิ่งที่เด็กได้ เห็นและรู้ สึก หรื ออาจจะ
ชักชวนให้ ท ากิ จกรรมต่อ ยอดก็ ได้ กิ จกรรมนี จ้ ะช่วยให้ เด็ กรู้ สึก สบายใจ มี อารมณ์ ผ่อนคลาย
สามารถจัดการกับความวิตกกังวลและความไม่สบายใจต่างๆ ได้ ดีขึ ้น เป็ นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนา
อารมณ์ทางบวกได้ ดี รวมทังช่
้ วยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาความจาขณะทางาน มีการควบคุมอารมณ์ที่ดีขึ ้น
และเกิดความยืดหยุน่ ทางการคิดได้ ดีขึ ้นด้ วย
2) นิ ทานบาบัด (Therapeutic Story Telling) เทคนิคนิทานบาบัดเป็ น
การใช้ นิทาน โดยเรื่ องที่เลือกมาเล่าเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กับเด็ก เพื่อให้ เด็กสามารถ
เข้ าถึง เชื่อมโยง และมีส่วนร่ วมกับนิทานได้ ดี เทคนิคการใช้ นิทานบาบัดเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ฟัง
สารวจและเผชิญ กับเรื่ องราวภายในใจของตนเองได้ ดีกว่าการพูดคุยโดยตรง เพราะนิทานเป็ น
ภาษาของเด็กที่นอกจากจะช่วยทาให้ เด็กรู้ สึกสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ ว ยังช่ วยให้ เด็กทาความ
เข้ าใจตนเองได้ ดีมากยิ่งขึน้ ด้ วย ดังเช่นจากการศึกษาของไพค์ ทีน่าและคณะ (Pykhtina et al.,
2012) ที่ทาการศึกษาเรื่ องผลของการเล่นบาบัดที่มีตอ่ เด็กสมาธิสนโดยการใช้
ั้
กิจกรรมนิทานหรื อเรื่ อง
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เล่าร่ วมด้ วยนัน้ พบว่า กิจกรรมนิทานช่วยทาให้ เด็กสามารถสารวจความรู้ สึกนึกคิดของตนเอง เกิด
ความเข้ าใจตนเองมากขึ ้น รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มให้ เด็กมีสมาธิจดจ่อ มีความจาขณะทางานดีขึ ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การเล่ นบทบาทสมมติ (Drama-role play) การเล่นบทบาทสมมติ
คือการเล่นสมมติสิ่งหนึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง เช่น การเล่นสมมติตนเองเป็ นบุคคลอื่น หรื ออาจเล่นเป็ น
ตนเองที่อยู่ในสถานการณ์อื่นๆ ก็ได้ เป็ นต้ น การเล่นบทบาทสมมตินี ้ช่วยทาให้ เด็กเข้ าใจความรู้สกึ
ของตนเองและผู้อื่นได้ ดีขึน้ ส่งเสริ มการเห็นใจเข้ าใจผู้อื่น ช่วยพัฒ นาจินตนาการและความคิด
สร้ างสรรค์ ทาให้ เด็กเข้ าใจโลกภายในของตนเอง เข้ าใจความคิด ความรู้สกึ การกระทาของตนเองและ
ผู้อื่นได้ ดีขึ ้น (West, 1996) ซึ่งในเด็กวัย 3-6 ปี สามารถแสดงความคิด ความรู้ สึก และเรี ยนรู้ สิ่ง
ต่างๆ ผ่านการเล่นสมมติได้ อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ อีกทังการเล่
้
นสมมติช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กในด้ านความจาขณะทางาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่นทางการคิด
การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย ดังตัวอย่างจากการศึกษาของไดมอนด์
และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยโดยมีกิจกรรมการเล่นสมมติร่วมอยู่ด้วย จากการศึกษาพบว่า การเล่น
สมมติช่วยพัฒ นาความจาขณะทางานเพราะเด็กต้ องมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับบทบาทที่ ตนเองและ
เพื่อนได้ รับโดยไม่วอกแวกไปสนใจสิ่งอื่น ต้ องจดจาสิ่งที่ได้ เล่นไป รวมทังต้
้ องคิดขณะพูดไปด้ วย
และเด็กยังได้ พฒ
ั นาทักษะการยับยัง้ เพราะเด็กต้ องยับยังตนเองให้
้
มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับ
บทบาทที่ได้ รับ รวมทังการเล่
้
นสมมติยงั ช่วยส่งเสริมความยืดหยุน่ ทางการคิดของเด็กได้ ดี เพราะการ
เล่ น สมมติ ช่ วยพั ฒ นาให้ เด็ ก มี ความคิ ด สร้ างสรรค์ ในการเล่ น คิ ด แทนสิ่ งหนึ่ ง เป็ นอี ก สิ่ ง หนึ่ ง
ปรับเปลี่ยนจากการเล่นหนึ่งไปสูอ่ ีกการเล่นหนึง่ ได้ อย่างคล่องแคล่ว ได้ ฝึกการควบคุมอารมณ์ให้ มี
การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เกิดความเข้ าใจ เห็นใจผู้อื่นได้ ดีขึ ้น นอกจากนี ้ เด็กยังได้ ฝึก
ทักษะการวางแผนอย่างเป็ นระบบเพราะเด็กต้ องวางแผนการเล่นไว้ ลว่ งหน้ าว่าจะเล่นเป็ นอะไร จะ
ทาอะไร จะมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง การเล่นสมมติจึงเป็ นการเล่นที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กได้ อย่างรอบด้ าน
4) การใช้ ห่ ุนมือและหน้ ากาก (Puppets & Masks) คือเทคนิคที่ใช้ ห่นุ
มือและหน้ ากากเป็ นอุปกรณ์ ช่วยในการแสดงออกถึงความคิดและความรู้ สึกภายในผ่านการเล่น
หุ่นมือหรื อหน้ ากาก ทาให้ เด็กกล้ าเปิ ดเผยตนเองได้ ดีขึ ้น กล้ าแสดงออกมากขึ ้น ช่วยฝึ กการสื่อสาร
และทาให้ เด็กรู้สกึ สนุกสนานและปลอดภัยที่จะพูดคุยได้ ดีขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของโมริ กุ
ชิและคณะ (Moriguchi et al., 2015: 1-9) ที่ ศึกษาเรื่ องกิ จกรรมที่ ช่วยพัฒ นาทักษะการคิดเชิ ง
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บริ หารของเด็กปฐมวัยโดยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ผ่านการเล่นกับหุ่นมือนัน้ จากการศึกษาพบว่าการเล่น
หุ่นมือเป็ นกิจกรรมกรรมที่เป็ นมิตรเป็ นกันเองกับเด็ก ทาให้ เด็กสนุกสนานผ่อนคลาย มีการสื่อสาร
ที่ดีขึ ้น คิดแบบไตร่ตรองได้ ดีขึ ้น พฤติกรรมหุนหันพลันแล่นลดลง ช่วยฝึ กพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารได้ ดีขึ ้นในด้ านความจาขณะทางาน การยับยัง้ และความยืดหยุ่นทางการคิด การเล่นกับ
หุ่นมือจึงเป็ นการเล่นที่มีประโยชน์ ในการช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ เป็ น
อย่างดี
5) ศิ ล ปะและการวาดรู ป (Art-drawing) เทคนิ ค นี ช้ ่ ว ยท าให้ เด็ ก ได้
ระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาผ่านการวาดรูป ได้ เชื่อมโยงกับโลกภายในของตนเองได้ อย่างปลอดภัย
และช่วยทาให้ เด็กกล้ าเปิ ดเผยตนเองมากขึ ้นผ่านการทางานศิลปะและการวาดรูป เด็กจึงสามารถ
แสดงความรู้ สึกนึกคิดของตนออกมาได้ อย่างสร้ างสรรค์ด้วยการวาดรู ปที่ ในบางครัง้ ไม่สามารถ
บรรยายออกมาเป็ นคาพูดได้ นอกจากนี ้ จากการศึกษาของทราเวอโซและคณะ (Traverso et al.,
2015: 1-14) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยด้ วยการเล่น
ต่างๆ นันพบว่
้
ากิจกรรมการวาดรูปสามารถช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ ห ารของเด็กปฐมวัยใน
ด้ านการยับยังได้
้ เป็ นอย่างดี เพราะเด็กต้ องมีการควบคุมยับยังตนเองเพื
้
่อให้ ได้ รูปออกมาในแบบที่
ตนต้ องการนัน่ เอง
6) การเล่ น ทรายบ าบั ด (Sand Tray/ Sand Worlds) การเล่น ทราย
เป็ นการเล่นที่เด็กชื่นชอบมากและรู้สกึ เข้ าถึงได้ โดยง่าย เพราะธรรมชาติของเด็ กมักชอบเล่นทราย
เทคนิคการเล่นทรายบาบัดนีเ้ ด็กจะได้ เล่นทรายในถาด และได้ ใช้ ต๊ กุ ตาต่างๆ จาลองโลกภายใน
ของตน แสดงความคิดความรู้สกึ ออกมาได้ อย่างอิสระผ่านทางการเล่น การได้ ระบายความรู้สกึ ต่างๆ
นี ้ช่วยทาให้ เด็กรู้ สึกปลอดโปร่ ง ผ่อนคลาย มีความสงบภายในใจมากขึ ้น การเล่ นทรายบาบัดจึง
ช่วยเสริ มสร้ างให้ เด็กมีการควบคุมอารมณ์ และทักษะการคิดที่ยืดหยุ่นมากขึน้ นอกจากนี ้ นัก
บาบัดจะได้ เห็นโลกจาลองภายในใจของเด็ก ทาให้ เข้ าใจเด็กได้ ดีขึ ้น และตัวเด็กเองก็จะเข้ าใจ
ตนเองได้ ดีขึ ้นเช่นกันจากการได้ เล่นทรายบาบัดและจากการพูดสะท้ อนความรู้ สึกของนักบาบัด
ด้ วย
7) การใช้ ดนตรี (Music) เทคนิ ค การใช้ ดนตรี ช่ ว ยท าให้ เด็ ก รู้ สึ ก
สนุกสนานผ่อนคลายไปกับเสียงของดนตรี และสามารถระบายความรู้ สึกภายในออกมาได้ อย่าง
เป็ นธรรมชาติผ่านการเล่นดนตรี เด็กที่ได้ รับกิจกรรมดนตรี จะช่วยให้ การทางานของสมองมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ ้น เกิดการยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น นอกจากนี ้ การเล่นดนตรี ยงั ช่วยทาให้ เด็กรู้ สึกดีต่อ
ตนเองและช่วยเสริมสร้ างทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นผ่านการเล่นดนตรี ร่วมกันได้ อีกด้ วย ดังตัวอย่าง
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จากการศึกษาวิจัยของโมเรโน่ และคณะ (Moreno et al., 2011: 1425-1433) ที่ ได้ ทาการศึกษา
เรื่ องการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยด้ วยกิจกรรมดนตรี ผลการศึกษาพบว่า
กิจกรรมดนตรี ช่วยเสริ มสร้ างให้ เด็กมีสมาธิ มีความตังใจ
้ เกิดการพัฒนาความจาขณะทางานและ
การยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
8) การเต้ นและการเคลื่อนไหว (Dance & Movement) เทคนิคนี ้ช่วย
ทาให้ เด็กได้ แสดงความรู้ สกึ และตัวตนออกมาผ่านทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย เพราะร่ างกาย
และจิตใจมีความสัมพันธ์กนั ความคิดความรู้สกึ ของเด็กจึงสามารถแสดงออกมาให้ เห็นได้ จากการ
เคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็ น การเคลื่อนไหวที่ หนักหรื อเบา อ่อนโยนหรื อรุ น แรง โดยมี ผ้ ูบาบัดคอย
สังเกตการณ์ การเคลื่อนไหวที่เด็กแสดงออกมาอย่างใกล้ ชิด นอกจากนี ้ กิจกรรมการเต้ นและการ
เคลื่อนไหวนี ้ยังเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในด้ านการยับยัง้ ความจาขณะ
ทางาน และความคิดยืดหยุน่ ของเด็กได้ เป็ นอย่างดีอีกด้ วย ดังตัวอย่างจากการศึกษาของฮัลเพอริ น
และคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ที่ ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ งผลของการเล่น ที่ มี ต่อ การ
พัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารของเด็ กปฐมวัย ที่ มี ส มาธิ สัน้ พบว่า กิ จกรรมการเต้ น และการ
เคลื่อนไหวช่วยส่งเสริมให้ เด็กเกิดการยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น เพราะเด็กต้ องฝึ กควบคุมการเคลื่อนไหว
ของตนเองให้ ไปตามจังหวะเพลง ได้ ฝึกความจาขณะทางานเพราะต้ องจดจาท่าเต้ น รวมทังได้
้ ฝึก
ความยืดหยุ่นทางการคิดเพราะเด็กต้ องเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวหนึง่ ไปยังอีกการเคลื่อนไหวหนึ่ง
ได้ อย่างคล่องแคล่ว การเต้ นและการเคลื่อนไหวจึงเป็ นการเล่นที่สนุกและเป็ นเทคนิคช่วยส่งเสริ ม
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้ ดีอีกเทคนิคหนึง่
9) การปั ้น (Clay) การปั น้ เป็ นการเล่นที่ช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ
ของเด็ก ช่วยกระตุ้นให้ เด็กแสดงความคิดความรู้ สึกออกมาได้ อย่างเป็ นธรรมชาติ รวมทังช่
้ วยฝึ ก
ความยืดหยุ่นทางการคิดและอารมณ์ ได้ ดีขึ ้น เนื่องจากเด็กรู้ สึกว่าตนเองมีความสามารถในการ
จัดการควบคุมงานปั น้ ให้ เป็ นในรูปแบบที่ตนต้ องการได้ และยังจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ ้น
ผ่านทางงานปั น้ ได้ อีกด้ วย เทคนิคการปั น้ จึงเป็ นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยฝึ กการควบคุมอารมณ์ และ
พัฒนาความยืดหยุน่ ของเด็กได้ อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ ว่า เทคนิคที่ใช้ ในการเล่นบาบัดมีความหลากหลาย และสามารถ
ช่วยพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งนักบาบัดสามารถเลือกใช้ ได้ ตาม
ความเหมาะสมโดยพิจารณาจากความชอบ ความต้ องการของเด็กและประโยชน์สงู สุดที่เด็กพึงจะ
ได้ รับ เมื่อนักบาบัดใช้ เทคนิคการเล่นบาบัดควบคู่ไปกับเทคนิคการบาบัดดังที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นก็
จะช่ ว ยท าให้ ก ารให้ ก ารบ าบัด มี ค วามสมบูรณ์ ม ากยิ่ ง ขึน้ ช่ วยให้ เด็ ก สามารถแสดงความคิ ด

93
ความรู้ สึกได้ ดีขึ ้น เกิดการตระหนักรู้ เข้ าใจตนเองได้ ดีขึ ้น และสามารถพัฒนาทักษะการคิดของ
ตนเองได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้นด้ วย อนึง่ เพื่อให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของเทคนิคการเล่นบาบัดที่มี
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กได้ ชดั เจนขึ ้น ผู้วิจยั จึงได้ รวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กับเทคนิคการเล่นที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กมาสังเคราะห์เป็ นตารางงานวิจยั
ความสัมพันธ์ ของเทคนิคการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กในตารางที่ 5
ดังนี ้
ตาราง 5 ความสัมพันธ์ของเทคนิคการเล่นบาบัดที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
เทคนิคการเล่ นบาบัด
นิทานบาบัด (Pykhtina et al., 2012)
การเล่นสมมติ
(Diamond et al., 2007)

หุน่ มือและหน้ ากาก
(Moriguchi et al., 2015)
ศิลปะและการวาดรูป
(Traverso et al., 2015)
ดนตรี
(Moreno et al., 2011)
การเต้ นและการเคลื่อนไหว
(Halperin et al., 2012)

ทักษะการคิดเชิงบริหาร
- ความจาขณะทางาน
- ความจาขณะทางาน
- การยับยัง้
- ความยืดหยุน่ ทางการคิด
- การควบคุมอารมณ์
- การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
- ความจาขณะทางาน
- การยับยัง้
- ความยืดหยุน่ ทางการคิด
- การยับยัง้
- ความจาขณะทางาน
- การยับยัง้
- ความจาขณะทางาน
- การยับยัง้
- ความยืดหยุน่ ทางการคิด
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4.6 ข้ อควรคานึงในการทาการเล่ นบาบัด
รูปแบบของการเล่ นบาบัด
หลักการพิจารณาเรื่ องรูปแบบของการเล่นบาบัดให้ แก่เด็กปฐมวัย ว่าควรจะเป็ น
การเล่นบาบัดแบบเดี่ยว หรื อจะเป็ นการเล่นบาบัดแบบกลุ่มนัน้ แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) เสนอ
ว่าควรพิจารณาจากประเด็นปั ญหาของเด็กเป็ นหลัก กล่ าวคือ การเล่นบาบัดแบบเดี่ยวจะมีความ
เหมาะสมกับ เด็ก ที่ มี ปั ญ หาทางด้ านอารมณ์ เป็ น หลัก ส่วนการเล่น บ าบัดแบบกลุ่มจะมี ความ
เหมาะสมกับเด็กที่มีปัญหาทางด้ านการปรับตัวและทักษะสังคมเป็ นหลัก แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว
การจะตัดสินชี ้ชัดลงไปว่าปั ญหาที่แท้ จริ งของเด็กคืออะไรนันเป็
้ นเรื่ องที่ทาได้ ค่อนข้ างยาก ดังนัน้
การให้ เด็กได้ เข้ าร่วมการเล่นบาบัดทังแบบเดี
้
่ยวและแบบกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ เด็กมากกว่าการ
เข้ าร่ วมการเล่น บ าบัดแบบใดแบบหนึ่งเพี ยงอย่างเดีย ว โดยนัก บ าบัด ควรเลือ กใช้ ท ฤษฎี และ
เทคนิคการบาบัดที่มีความเหมาะสมต่อเด็กมากที่สุด โดยพิ จารณาจากประโยชน์ สงู สุดที่เด็กจะ
ได้ รับเป็ นสาคัญ
การคัดเลือกเด็กมาเข้ าร่ วมการเล่ นบาบัด
ไม่ว่าจะเป็ นการเล่นบาบัดแบบเดี่ยว หรื อการเล่นบาบัดแบบกลุ่ม นักบาบัดควร
คัดเลือกเด็กที่มีความพร้ อมและความสมัครใจในการมาเข้ าร่วมการบาบัด หากเป็ นการบาบัดแบบ
กลุ่ม นักบาบัดควรคัดเลือกเด็กที่มีประเด็นปั ญหาคล้ ายคลึงกัน อายุใกล้ เคียงกัน เพราะจะช่วยทา
ให้ เด็กเกิดความรู้ สึกเข้ าใจกันได้ ง่าย แต่ก็อาจเลือกเด็กที่มีความแตกต่างกันได้ บ้าง เช่น เพศที่
ต่างกัน ประสบการณ์ ที่ต่างกัน เพราะเป็ นธรรมชาติของกลุ่มที่ย่อมมีความแตกต่างกัน อีกทังเด็
้ ก
จะได้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ จากความแตกต่างนี ้เพื่อนาไปใช้ ในการพัฒนาตนเองด้ วย
อย่ า งไรก็ ต าม ไม่ ค วรเลื อ กเด็ ก ที่ มี ค วามแตกต่ า งกัน มากเกิ น ไป เพราะอาจส่ง ผลกระทบต่ อ
ความรู้ สึกยอมรับ และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ ยากขึ ้น นอกจากนี ้ การคัดเลือกเด็กต้ อง
คานึงถึงประโยชน์สงู สุดที่เด็กจะได้ รับจากการคัดเลือกของนักบาบัดด้ วยเป็ นสาคัญ
ขนาดของกลุ่ม
หากเป็ น การบ าบัด แบบกลุ่ม โดยทั่ว ไปควรมี ส มาชิ ก กลุ่ม ประมาณ 6-8 คน
เพราะหากมี จ านวนมากกว่า นี จ้ ะท าให้ เด็ ก ไม่มี โอกาสส ารวจปั ญ หาของตนได้ อ ย่างเพี ย งพอ
รวมทังนั
้ กบาบัดก็อาจดูแลเด็ก ได้ ไม่ทวั่ ถึงด้ วย และถ้ าหากมีจานวนเด็กน้ อยกว่านี ้ ก็จะทาให้ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ของเด็กได้ น้อยเกินไป อย่างไรก็ตาม ในการทาการเล่นบาบัดแบบกลุม่ กับเด็กเล็กนัน้
ควรมี จานวนเด็ กไม่ เกิ น 6 คน ต่อผู้บ าบัด 1 คน จึงจะถื อ ว่ามี ค วามเหมาะสม (Sweeny et al.,
2014)
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ระยะเวลา
เนื่องจากเด็กเล็กมีช่วงความสนใจสัน้ โดยมากการบาบัดเด็กเล็กแบบรายบุคคล
และแบบกลุ่มจึงควรใช้ เวลาครัง้ ละไม่เกิน 30-45 นาที เพื่อไม่ให้ เด็กรู้ สึกเบื่อ หรื อเหนื่อยเกินไป
รวมทังเด็
้ กจะได้ มีเวลาในการคิดทบทวนถึงสิ่งที่ได้ พดู คุยไปด้ วย แต่หากมีกิจกรรมการเล่นควบคู่
ไปกับการบาบัดด้ วย สามารถขยายระยะเวลาในการบาบัดได้ เป็ น 1 ชัว่ โมง โดยอาจจัดการบาบัด
ให้ มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึน้ เช่ น สัป ดาห์ ล ะ 2 ครั ง้ เป็ น ต้ น ซึ่ง จ านวนครั ง้ (Session) ที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อการบาบัดเด็กเล็กได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพคือ น้ อยกว่า 14 ครัง้ เช่น 8 ครัง้ 10 ครัง้
เป็ นต้ น (Landreth et al., 2009)
จากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่านักบาบัดต้ องคานึงถึงปั จจัยหลายประการใน
การบาบัดเด็กปฐมวัย ซึง่ การมีความเข้ าใจและการคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ นนี ้จะช่วย
ให้ นกั บาบัดสามารถออกแบบรู ปแบบการเล่นบาบัดที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเล่ นบาบัด
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ย วข้ องพบว่ามีการศึกษาที่ใกล้ เคียง
กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกติ และเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยการเล่นบาบัด
ดังนี ้
มูน (Moon, 2001: 43-53) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพเรื่ องประสิทธิผลของ
การเล่ น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ นศูน ย์ ก ลางที่ มี ต่ อ อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรมของเด็ ก ปฐมวัย โดยให้
คาปรึกษาเด็กแบบรายบุคคลและแบบกลุม่ และใช้ วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์เด็กในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วย ผลการศึกษาพบว่า การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางส่งผลให้ เด็กเกิดการ
ยอมรับตนเอง มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมที่ดีขึ ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์
และพฤติกรรมทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาของโคชรันและคณะ
(Cochran et al., 2012: 3-28) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลางที่มีต่อความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กเล็ก โดยจัดให้ มีการเล่นบาบัดแก่เด็กเล็ก
ที่โรงเรี ยนสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที เป็ นจานวนทังหมด
้
18 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่เข้ า
ร่วมการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางมีพฒ
ั นาการทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมสูงขึ ้น
กว่าก่อนการเข้ าร่วมการบาบัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
มีงานวิจยั หลายชิ ้นที่แสดงให้ เห็นว่า การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นวิธี
ที่ช่วยพัฒนาอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นจากการศึกษาของ
ของสตัลเมเกอร์ และเรย์ (Stulmaker & Ray.2015: 127-133) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องประสิทธิ ผล
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ของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางในเด็กปฐมวัยที่มีความวิตกกังวลจานวน 53 คน โดยมี
การใช้ แบบวัดประเมินความวิตกกังวลของเด็กก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่า การ
เล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางสามารถช่วยลดความกังวลของเด็กได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และช่วยให้ เด็กสามารถแสดงความรู้ สึกใหม่ๆ ทาพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดความยืดหยุ่นทางการคิดได้
หลายหลายมากขึ น้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของมอนเตเมเยอร์ ( Montemayor, 2014) ที่
ทาการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก
เล็ก โดยทาการศึกษาด้ วยวิธีเชิงคุณภาพแบบกรณีศกึ ษารายบุคคลกับเด็กกลุม่ ตัวอย่างอายุ 3-6 ปี
จานวน 12 คน ซึง่ ได้ รับการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ
1 ชัว่ โมงเป็ นระยะเวลาทังหมด
้
12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมทางลบ เช่น ปั ญหาการ
แยกตัว พฤติก รรมก้ าวร้ าวของเด็กลดลง และเกิ ดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางบวกอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เช่น เข้ าสังคมกับผู้อื่นดีขึ ้น สรุ ปผลการวิจยั ได้ ว่าการเล่นบาบัดแบบเด็ก เป็ น
ศูนย์กลางเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่อการบาบัดเด็กเล็กเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของเด็ก ซึง่ ก็เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกับการศึกษาของแบกเกอลี (Baggerly, 1999) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการเล่น
บาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลางที่ มีต่อการปรับตัวของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย
จานวน 15 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง และมีการทดสอบก่อนและทดสอบหลังด้ วย
แบบประเมินจากครู ในการประเมินพฤติกรรมของเด็ก โดยเด็กกลุ่มทดลองได้ รับกิจกรรมการเล่น
บ าบัด แบบเด็ ก เป็ นศูน ย์ ก ลางสัป ดาห์ ล ะ 1 ครั ง้ ครั ง้ ละ 20 นาที รวมทัง้ สิ น้ 10 สัป ดาห์ ผล
การศึกษาพบว่า เด็กกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมทางบวกเพิ่มมากขึ ้น เช่น มีการควบคุมตนเองดีขึ ้น
ปั ญ หาพฤติ ก รรมก้ าวร้ าวลดลง มี ก ารแสดงออกทางพฤติ ก รรมอย่ า งเหมาะสมมากขึ น้ มี
สัมพันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่นมากขึ ้น และมีการปรับตัวที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
แบรนด์ (Brandt, 1991) ท าการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของการเล่ น บ าบัด ที่ มี ต่ อ
อารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเล็ก โดยทาการศึกษาในเด็กอนุบาลทังหมดจ
้
านวน 29 คน แบ่งเป็ น
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเด็กกลุ่มทดลองจานวน 15 คน ได้ รับการรับการเล่นบาบัดสัปดาห์
ละ 1 ครัง้ เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์ ส่วนเด็กกลุ่มควบคุมจานวน 14 คน ไม่ได้ รับกิจกรรมการเล่น
บาบัดแต่อย่างใด เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดคือ แบบประเมินอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กก่อนและ
หลัง การทดลอง ผลการศึ ก ษาที่ ได้ คื อ เด็ ก กลุ่ม ทดลองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทางอารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมทางบวกได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ กล่าวคือ มีความกังวล ความเศร้ าลดลง มีอารมณ์
แจ่มใสมากขึ ้น มีการปรับตัวที่ดีขึ ้น เข้ ากับผู้อื่นได้ ดีขึ ้น สรุ ปได้ ว่า การเล่นบาบัดมีบทบาทสาคัญ
มากในการส่งเสริมพัฒนาอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับ
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การศึกษาของเรนนี่ (Rennie, 2000) ที่ทาการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดที่มีต่อการ
ปรับตัวของเด็กปฐมวัย โดยทาการศึกษาในเด็กอนุบาลหรื อเด็กปฐมวัยจานวนทัง้ หมด 28 คน
แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเด็กกลุ่มทดลองจานวน 15 คน ได้ รับการรับการเล่น
บาบัดแบบกลุ่มสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ๆ ละ 45 นาที เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 14 สัปดาห์ ส่วนเด็กกลุ่ม
ควบคุมจานวน 13 คน ไม่ได้ รับกิจกรรมการเล่นบาบัด เครื่ องมือที่ใช้ ในการวัดคือ แบบประเมิน
พฤติกรรมของเด็กจากผู้ปกครอง โดยทาการประเมินก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาที่ได้ รับ
คือ การเล่นบาบัดส่งผลต่อการพัฒนาพฤติกรรมและการปรับตัวของเด็กได้ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ และมีความคล้ ายคลึงกับผลการศึกษาของจาราเรและคณะ (Jarareh et al., 2016: 1-9) ที่
ท าการศึก ษาวิ จัย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ผ ลของการเล่น บ าบัด แบบกลุ่ม ที่ มี ต่ อ ความคิ ด อารมณ์ แ ละ
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัย โดยทาการทดลองในเด็กปฐมวัยจานวน 60 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
จานวน 30 คน และกลุม่ ควบคุมจานวน 30 คน มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง เครื่ องมือที่ใช้
วัดคือ แบบวัดความคิดสร้ างสรรค์ และความก้ าวร้ าวในเด็กเล็ก ผลการศึกษาพบว่า การเล่นบาบัด
แบบกลุ่มสามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ และลดพฤติกรรมก้ าวร้ าวของเด็กเล็ก รวมทั ง้
ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางบวกของเด็กได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นอกจากในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติแล้ ว การเล่นบาบัดยังช่วยลดภาวะ
สมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย ดังเช่นการศึกษาของบาร์ เซ
แกรี่ และซามีนี่ (Barzegary & Zamini, 2011: 2216-2218) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องประสิทธิผลของ
การเล่นบาบัดที่มีตอ่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยทาการศึกษาในเด็กอนุบาลหรื อเด็กปฐมวัย
จานวนทัง้ หมด 14 คน แบ่งเป็ น กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม อย่างละเท่ า ๆ กัน โดยเด็ กกลุ่ม
ทดลองได้ รับการรับการเล่นบาบัดอย่างเข้ มข้ น 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นจานวนทังหมด
้
10 ครัง้ ส่วน
เด็กกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการเล่น บาบัด เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวัดคือ แบบสอบถามอารมณ์ และ
พฤติกรรมของเด็กจากผู้ปกครองโดยทาการวัดก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาที่ได้ รับคือ เด็ก
กลุ่มที่ ได้ รับการเล่นบ าบัดมี ภาวะสมาธิ สัน้ ลดลงอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ โดยการเล่น บ าบัด
สามารถพัฒ นาสมาธิ การใส่ใจจดจ่ อ การยับ ยัง้ ตนเองในเด็ กเล็ กได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของจาฟารี และคณะ (Jafari et al., 2011: 37-42) ที่ศกึ ษาเรื่ องประสิทธิผล
ของการเล่นบาบัดที่มีตอ่ พฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยทาการศึกษา
ในเด็กปฐมวัยจานวนทังหมด
้
40 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างละเท่าๆ กัน โดย
เด็ กกลุ่ม ทดลองได้ รับ การเล่น บ าบัด ทุก สัป ดาห์ สัป ดาห์ ล ะ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที รวมทัง้ สิน้
จานวน 15 ครั ง้ แต่ก ลุ่ม ควบคุม ไม่ได้ รับ การจัด กระท าแต่อย่างใด เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวัด คื อ
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แบบวัดภาวะสมาธิสนและแบบวั
ั้
ดพฤติกรรมของเด็ก โดยให้ ครู เป็ นผู้วดั ก่อนและหลังการทดลอง
ผลการศึกษาที่ ได้ รับคือ เด็กกลุ่มทดลองที่ ได้ รับการเล่น บาบัดมี ภาวะสมาธิ สนั ้ ลดลง สามารถ
ควบคุมยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น ลดอาการอยูไ่ ม่นิ่งได้ มากขึ ้น รวมทังมี
้ การปรับตัวที่ดีขึ ้นด้ วย
การเล่นบาบัดยังช่วยส่งเสริ มทักษะทางอารมณ์ และสังคมของเด็กปฐมวัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพด้ วย ดังเช่นการศึกษาของวิลเกสและคณะ (Wilkes et al., 2011: 231-240) ที่ศึกษา
เรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัยที่สมาธิสนั ้ โดย
ทาการศึกษาในเด็กอนุบาลจานวนทังหมด
้
28 คน แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมอย่างละเท่าๆ
กัน โดยเด็กกลุม่ ทดลองได้ รับการเล่นบาบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวมทังหมด
้
7 สัปดาห์ แต่กลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับการจัดกระทาแต่อย่างใด ผลการศึกษาที่ได้ รับคือ การเล่นบาบัด
ช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่สมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยการเล่น
ทางสังคม การเล่นอิสระ การเล่นกับเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกันสามารถช่วยส่งเสริ มและพัฒนา
ทักษะสังคมของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับการศึกษาของ
พูคคาน่า (Puhhkarna, 2014: 35-36) ที่ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดที่มี
ต่อ อารมณ์ แ ละทัก ษะสังคมของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ซึ่ง การวิจัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย เชิ ง
คุณภาพโดยมีการสังเกตและสัมภาษณ์เด็กที่เข้ าร่ วมการบาบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ เป็ น
เวลา 8 เดือน ผลการศึกษาพบว่า การเล่นบาบัดช่วยพัฒนาอารมณ์ ทักษะสังคมและความสัมพันธ์
กับผู้อื่นของเด็กเล็กที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างประสบความสาเร็จโดยไม่ต้องใช้ ยา
นอกจากนี ้ ยัง พบว่ า การเล่ น บ าบั ด สามารถช่ ว ยพั ฒ นาความคิ ด อารมณ์
พฤติกรรม รวมทังทั
้ กษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ วย ดังเช่นจากการศึกษาของไพค์ ที น่ าและคณะ (Pykhtina et al., 2012) ที่ ท าการศึกษาเรื่ อง
ประสิท ธิ ผ ลของการเล่น บ าบัด ที่ มี ต่อ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ โดยท าการศึก ษาด้ วยวิธีก ารเชิ ง
คุณภาพด้ วยการใช้ กิจกรรมการเล่นบาบัดระยะยาวกับเด็กที่เป็ นกรณีศกึ ษาจานวน 2 คน กิจกรรม
การเล่นบาบัดที่ใช้ เช่น การเล่นสมมติ ศิลปะ วาดรู ประบายสี เป็ นต้ น ผลการศึกษาพบว่า การเล่น
บาบัดช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ น
อย่างดี ซึง่ คล้ ายคลึงกับการศึกษาของโฟรู ซานเด และแมนดี (Foroozandeh & Mandieh, 2014:
1005-1009) ที่ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของการเล่นบาบัดที่มีตอ่ ความจาในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิ สนั ้ โดยใช้ กิจกรรมการเล่นบาบัดควบคู่ ไปกับการสอนเทคนิคช่วยจาต่างๆ ในเด็ก
ปฐมวัยจานวน 22 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 12 คน และกลุ่มทดลอง 10 คน โดยเด็กกลุ่มทดลอง
ได้ เข้ าร่ วมการเล่นบาบัดเป็ นรายสัปดาห์ สัปดาห์ ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 30-45 นาที รวมระยะเวลา
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ทังสิ
้ ้น 1 เดือน ส่วนเด็กกลุ่มควบคุมไม่ได้ รับการจัดกิจ กรรมใดๆ หลังการทดลองพบว่า เด็กกลุ่ม
ทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัดเกิดการพัฒนาความจาขณะทางาน การยับยังตนเอง
้
มีการวางแผน
ความสนใจและสมาธิสงู ขึ ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และสรุ ปได้ ว่าการจัด
กิ จ กรรมการเล่ น เพื่ อพัฒ นากระบวนความคิ ด ความจ าขัน้ สูง หรื อ ทัก ษะการคิ ดเชิ งบริ ห ารมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กเล็กเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีภาวะสมาธิสนซึ
ั ้ ง่ กิจกรรม
การเล่น สามารถช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก เล็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
จากงานวิจัยดังกล่าวข้ างต้ นพบว่า การเล่นบาบัดสามารถช่ วยส่งเสริ มทักษะ
ต่างๆ ของเด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่างดีทงั ้ ในเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกติ และในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ โดยในเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกตินนั ้ การเล่นบาบัดช่วยส่งเสริมให้ เด็กสามารถ
แสดงความคิดความรู้สกึ ได้ อย่างอิสระ มีความเข้ าใจในตนเองดีขึ ้น ส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการยอมรับ
ตนเอง มีการเปลี่ยนแปลงทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ ดีขึ ้น ช่วยให้ เด็กลดความกังวล
ลง มี พ ฤติ ก รรมก้ า วร้ าวลดลง สามารถแสดงความรู้ สึก ใหม่ ๆ ท าพฤติ ก รรมใหม่ ๆ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ เกิดความคิดยืดหยุน่ หลากหลายมากขึ ้น มีความสัมพันธ์กบั ผู้อื่นดีขึน้ และมีการปรับตัว
ที่ดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สาหรับในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนนั
ั ้ น้ จากการศึกษาวิจัยพบว่าการเล่น
บาบัดสามารถช่วยลดภาวะสมาธิ สนั ้ ของเด็กได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ โดยการเล่นบาบัดสามารถ
ช่วยพัฒนาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ทาให้ เด็กสามารถควบคุมยับยัง้
ตนเองได้ ดีขึ ้น เกิดการปรับตัวได้ ดีขึ ้น รวมทังการเล่
้
นบาบัดยังช่วยส่งเสริ มทักษะทางอารมณ์และ
สังคมของเด็กได้ ดี ส่งผลให้ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น มีความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น
ดีขึ ้น นอกจากนี ้ การเล่นบาบัดยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง หรื อทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็ กปฐมวัยที่ มี ภาวะสมาธิ สัน้ ได้ อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพอี กด้ วย เพราะการเล่น บ าบัด สามารถ
ช่วยปรับโครงสร้ างสมองส่วนหน้ าของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนและทั
ั้
กษะการคิด เชิงบริหารที่บกพร่อง
ไปให้ มี การท างานได้ ยื ดหยุ่นมากขึน้ มี ประสิ ทธิ ภาพในการท างานได้ ดี ขึน้ โดยมี นักบ าบัด เป็ น
ผู้เอื ้ออานวยเทคนิคการบาบัด และกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัย ที่ มี ภาวะสมาธิ สนั ้ เช่น การสร้ างสัมพัน ธภาพที่ ดีกับเด็ก การสะท้ อน
ความรู้สกึ และพฤติกรรมของเด็ก ให้ การยอมรับ ใส่ใจ แสดงความเข้ าใจเพื่อให้ เด็กรู้สกึ ผ่อนคลาย
เกิดความไว้ วางใจในตัวนักบาบัด รวมทังมี
้ การใช้ เทคนิคกาหนดขอบเขตเพื่อช่วยให้ เด็กสามารถ
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ส ารวจ ฝึ ก ก ากั บ ควบคุ ม ยับ ยัง้ ความคิ ด ความรู้ สึ ก อารมณ์ พฤติ ก รรมของตนเองได้ ดี ขึ น้
(Stewart et al., 2016) ซึง่ นอกจากการใช้ เทคนิคการบาบัดดังกล่าวแล้ ว นักบาบัดสามารถเลือกใช้
กิจกรรมการเล่นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็ก เช่น การใช้ กิจกรรมการเต้ น การเคลื่อนไหวควบคุมร่ างกาย เกมการเล่นต่างๆ ที่มี
ความหลากหลาย สนุก ผ่อนคลาย และท้ า ทายความสามารถซึ่งช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กได้ อย่างสนุกสนานและจูงใจให้ เด็กเกิดการพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้น (Yeager, 2009)
รวมทังเมื
้ ่อเด็กได้ รับกิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่องกับเพื่อน
รุ่นราวคราวเดียวกัน ก็ช่วยให้ ทกั ษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยูไ่ ด้ ยาวนานมากขึ ้น และเด็กได้
มีประสบการณ์ ใหม่ๆ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ รู้ จกั เพื่อนใหม่ๆ ในการช่วยทาให้ เด็กรู้ จกั
ปรั บ ตัว ในการอยู่ร่ ว มกับ ผู้อื่ น ฝึ ก การใช้ ค วามคิ ด ความจ า การก ากับ ยับ ยัง้ ควบคุม ตนเอง
มี ค วามคิ ด ที่ ยื ด หยุ่น มากขึ น้ รู้ จัก ประนี ป ระนอม การวางแผนแก้ ปั ญ หา มี การแสดงออกทาง
อารมณ์ และพฤติกรรมที่ เหมาะสมมากขึน้ ในบรรยากาศการเล่นที่ อบอุ่นผ่อนคลายสนุกสนาน
สิง่ เหล่านี ้จึงช่วยกระตุ้นการทางานของสมองส่วนหน้ าได้ ดี ช่วยทาให้ เด็กมีภาวะสมาธิสนลดลง
ั้
อาการอยูไ่ ม่
นิ่ ง หุนหันพลันแล่นลดลง มี ส มาธิ การจดจ่อ เพิ่ ม มากขึน้ รวมทัง้ สามารถส่งเสริ ม ทัก ษะการคิ ด
เชิงบริหารของเด็กได้ ดีขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ การเล่นบาบัดจึงเป็ นกิจกรรมการเล่นที่เด็กรู้สกึ สนุก
ชื่นชอบ และมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สันได้
้ เป็ นอย่างดี (Faroozandeh & Mandieh, 2014)
จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้ องดังกล่าวสรุ ปได้ ว่า การเล่น
บาบัดสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี
รวมทังสามารถช่
้
วยเสริ มสร้ างพัฒนาการทางความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และทักษะสังคมของเด็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพด้ วย การเล่นบาบัดจึงมีความเหมาะสมต่อการนามาพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ผู้วิจัยจึงนาการเล่นบาบัดมาเป็ นแนวทางในการสร้ าง
โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนต่
ั ้ อไป
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสนครั
ั ้ ง้ นี ้ ผู้วิจยั ออกแบบการวิจยั เป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิ ง
บริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยผู้วิจยั ได้ ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ประกอบกับนาผลที่ได้ จาก
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การสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญมาท าการวิเคราะห์ และก าหนดองค์ ป ระกอบในการศึกษาวิจัย เพื่ อ
พัฒนาเป็ นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ โดยองค์ประกอบที่
ค้ นพบจากการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ การยับยัง้ ความจาขณะทางาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การ
ควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
การวิจัยระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างและพัฒ นาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจยั ต่างๆ รวมทังน
้ าผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญมาสร้ างเป็ นโปรแกรมการ
เล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยนาผลการศึกษา
ที่ ได้ จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาก าหนดเป็ น แนวทางในการสร้ างโปรแกรมการเล่น บาบัดเพื่ อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเกิ
ั ้ ดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดีขึ ้น
การวิจยั ระยะที่ 3 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดที่
มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยผู้วิจยั ได้ นา
โปรแกรมการเล่นบาบัดมาเป็ นตัวแปรจัดกระทา และมีทกั ษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสนั ้
ของเด็กเป็ นตัวแปรตาม
เมื่อวิเคราะห์ผลการวิจยั ระยะที่ 1-3 แล้ ว ผู้วิจยั นาข้ อค้ นพบที่ได้ ทงหมดมาวิ
ั้
เคราะห์และ
อภิปรายผลเป็ นข้ อสรุ ปในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึง่ ผลการวิจยั ในทุก
ระยะร่วมกันส่งผลให้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้นในการพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อ
เสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ดังภาพประกอบ 3
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ระยะที่ 2

ระยะที่ 1
ก า รสั ม ภ า ษ ณ์
เพื่ อสร้ างแบบวัด
ทักษะการคิดเชิ ง
บริหาร

ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง
ยื น ยัน ของแบบวัด
ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
บริหาร

การสัมภาษณ์ เพื่อสร้ าง
โปรแกรมการเล่นบาบัด

ระยะที่ 3
ประสิทธิผลของโปรแกรม
ตัวแปรจัด
กระทา
โปรแกรมการเล่น
บาบัด

ตัวแปรตาม
1. ทักษะการคิดเชิง
บริหาร
2. ภาวะสมาธิสนั ้

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
6. สมมติฐานในการวิจยั
1. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีทกั ษะการคิดเชิง
บริ หารที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการ
ทดลอง
2. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มี ทกั ษะการคิดเชิง
บริหารสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการเล่นบาบัด ทังในระยะหลั
้
ง
การทดลองและระยะการติดตามผล
3. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีภาวะสมาธิสนั ้
ลดลงในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการทดลอง
4. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีภาวะสมาธิสนั ้
ลดลงมากกว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการเล่นบาบัด ทังในระยะ
้
หลังการทดลองและระยะการติดตามผล

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร ผู้วิจยั มีขนตอนการด
ั้
าเนินการ
วิจยั ดังนี ้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร” เป็ นการวิจัยแบบผสานวิธี
(Mixed-method research) และมี ก ารออกแบบการวิ จั ย เป็ นแบบแผนแบบรองรั บ ภายใน
(Embedded design:Embedded Experimental Model)
ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 การสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
รายละเอี ย ดของขัน้ ตอนการด าเนิ น การวิจัย และกรอบการด าเนิ น การวิจัย มี ดัง
ภาพประกอบ 4 และภาพประกอบ 5 ดังต่อไปนี ้
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ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับองค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ ยวชาญ จากนัน้ จึงทาการสรุ ปวิเคราะห์ องค์ ประกอบของการคิดเชิ ง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
2. สร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาแบบวัดที่ได้ ไปทดลองใช้ กับกลุ่มที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่
ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจริง
3. นาแบบวัดที่ได้ มาแก้ ไขให้ สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจริ ง และทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน
ระยะที่ 2 การสร้ างโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสัน้
4. นาผลการศึกษาที่ได้ จากการวิจัยในระยะที่ 1 และการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องมาทาการ
วิเคราะห์เนือ้ หาเกี่ ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ เพื่อ
สร้ างประเด็นคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
5. ดาเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
6. นาเสนอโปรแกรมการเล่นบาบัดที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิช่วยทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ

7. น าโปรแกรมการเล่น บ าบัด ที่ ได้ รับ การตรวจสอบคุณ ภาพแล้ ว ไปทดลองใช้ (Try-Out) เพื่ อ แก้ ไ ข
ปรับปรุงโปรแกรมให้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้นก่อนการนาไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
ระยะที่ 3 การทดลองใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด
8. นาโปรแกรมการเล่นบาบัดที่แก้ ไขปรับปรุงจนมีความสมบูรณ์แล้ วมาใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
9. สรุปผลที่ได้ จากการทดลองใช้ โปรแกรม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผล ทังเชิ
้ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ
10. สรุปความรู้และข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจยั

ภาพประกอบ 4 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั

105
ระยะที่ 1
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ

ระยะที่ 2
การสร้ างโปรแกรม
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ

กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์

สร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัด

สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการ
เสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
โปรแกรมการเล่นบาบัด

ลักษณะและองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
สร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้
ผู้ทรง ฯ ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด

ปรับปรุงโปรแกรม
ทดลองใช้ โปรแกรม
นาโปรแกรมไปใช้ กบั กลุม่
ตัวอย่าง
โปรแกรมการเล่นบาบัดฉบับ
สมบูรณ์

ระยะที่ 3
การศึกษาผลของโปรแกรม
ก่ อนการทดลอง
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
และแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้

ระหว่ างการทดลอง
การสังเกต บันทึกพฤติกรรมเด็ก

หลังการทดลอง
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
แบบวัดภาวะสมาธิสนั ้
การสังเกต บันทึกพฤติกรรมเด็ก
การสัมภาษณ์ครูของเด็ก

การติดตามผล
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
และแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้

ทดลองใช้
นาข้ อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ได้ มาวิเคราะห์
เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม

เก็บรวบรวมข้ อมูลจริง
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
ฉบับสมบูรณ์

ภาพประกอบ 5 กรอบการดาเนินการวิจยั
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การศึกษาวิจัยครัง้ นีม้ ีการดาเนินการวิจัย 3 ระยะ โดยมีรายละเอียดของแต่ ละระยะดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสัน้
1. ผู้วิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ด้ วยวิ ธีก ารศึก ษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง และการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth
Interview) จากผู้เชี่ยวชาญในด้ านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สัน้ เพื่อจะได้ ทราบถึงความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ ผู้วิจยั ทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญทัง้ 6 คน
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
มีประสบการณ์ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นระยะ
ไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี โดยผู้วิจยั ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 6
คนนี ้เพื่อขอความร่วมมือในการเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจยั
2. ผู้วิ จัย ก าหนดประเด็ น ค าถามที่ ใช้ ในการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก จากการศึก ษาเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาไปสร้ างรู ปแบบการสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาถามสะท้ อนถึงลักษณะ
และองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ จากนันจึ
้ งนาข้ อมูล
ที่ ได้ ม าท าการสรุ ป วิ เคราะห์ ตรวจสอบองค์ ป ระกอบของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ มี ค วาม
เหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และนาผลที่ได้ ไปสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
3. นาแบบวัดที่ได้ ไปให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบคุณภาพในด้ านความเที่ยงตรงเชิง
เนื อ้ หา (Content Validity) โดยใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (The Index of Item Objective
Congruence: IOC) เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแบบวัด กับ นิ ยามที่ ผ้ ูวิจัย ได้ ก าหนดไว้
รวมทังตรวจสอบความเชื
้
่อมัน่ ของแบบวัด (Reliability) จากการนาแบบวัดไปทดลองใช้ (Try out)
กับเด็กปฐมวัยที่สมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร โดยให้ ครู ผ้ ดู แู ลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก และหาค่าความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากนันจึ
้ งนาแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากการ
ทดลองใช้ แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ ง ซึ่งเป็ นเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนใน
ั้
โรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานครจานวน 200 คน โดยให้ ครูผ้ ดู แู ลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบวัดทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็ก แล้ วจึงนาผลที่ ได้ ไปวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืน ยัน(Confirmatory Factor
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Analysis: CFA) ซึ่งแม้ จานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คนจะค่อนข้ างน้ อย แต่ก็ถือว่ายอมรับได้ (Fair)
สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey & Lee, 1992)
1. การเลือกผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ให้ ข้อมูล
กลุม่ ที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สันจ
้ านวน 6 คน
2. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานครจานวน 200
คน โดยให้ ครูผ้ ดู แู ลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้มี 2 กลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้ให้ ข้อมูลที่ใช้ ในการค้ นหาลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ผู้ให้ ข้ อ มูล ของกลุ่ม นี ค้ ื อ ผู้เชี่ ย วชาญจ านวน 6 คน ที่ มี ค วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนเป็
ั ้ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ตา่ งๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สัน้ ได้ เป็ น อย่างดี ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลจานวน 6 คนนี ถ้ ื อว่ามี ความเหมาะสม ไม่มากหรื อน้ อยเกิ น ไป
สาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (ชาย โพธิสิ ตา, 2559) โดยผู้วิจยั ทาการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญทัง้ 6 คน
อย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และนาผลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญไปสร้ าง
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ซึ่งมีขนั ้ ตอนและรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1.1 ผู้วิจยั ทาการติดต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนาตัวและชี ้แจงให้
ทราบถึงจุดประสงค์และประโยชน์ของการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ รวมทังน
้ าส่งหนังสือขอความร่วมมือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒไปยังผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน เมื่อผู้เชี่ยวชาญตอบ
ตกลงในการให้ การสัมภาษณ์เชิงลึกแล้ ว ผู้วิจยั จึงทาการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่ใช้ ในการ
สัมภาษณ์
1.2 ด าเนิ น การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ เชี่ ย วชาญเป็ นรายบุ ค คล
จนกระทั่งได้ รูปแบบของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่แน่นอน มีความซ ้ากันของข้ อมูล ข้ อมูลมีความ
อิ่มตัวแล้ ว ผู้วิจยั จึงยุติการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อดาเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
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1.3 ผู้วิจยั นาผลที่ได้ จากข้ อ 1.2 มาใช้ ร่วมกับการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อสร้ างเป็ นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้ จากนันจึ
้ งนาแบบวัดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ วไปใช้ เก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณกับเด็ก
ปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 200 คน โดยให้ ครู ที่ร้ ู จักและ
ใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็ นผู้ตอบแบบวัดเพื่อประเมินทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กตามความเป็ นจริง
กลุ่มที่ใช้ ในการสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสัน้
กลุม่ ตัวอย่างนี ้ คือ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร
จานวน 200 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ มาจากการเลือกสุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่ าจะเป็ น (Non- probability Sampling) ซึ่งเก็ บข้ อมูลจากครู ผ้ ูสอนเด็กระดับ ปฐมวัยใน
โรงเรี ยนในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling)
โดยให้ ครูที่ร้ ูจกั และใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็ นผู้ตอบแบบวัดภาวะสมาธิ
สัน้ THASS ของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) รวมทังตอบแบบวั
้
ดทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กตามความเป็ นจริง จากนันจึ
้ งให้ ครูช่วยแนะนาครูคนอื่นๆ ที่สอนเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรี ยน
เขตกรุ งเทพมหานคร รวมทังรู้ ้ จกั และใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเช่นกันช่วย
ตอบแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้ THASS และแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กด้ วย โดยครู 1 คน
ตอบแบบวัดแทนเด็กประมาณ 2-5 คน จนได้ แบบวัดครบทัง้ 200 ฉบับ โดยมีเกณฑ์คดั เลือกดังนี ้
1) เป็ นเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครจานวน
200 คน โดยให้ ครูผ้ ดู แู ลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบวัดประเมินพฤติกรรมของเด็ก
2) ครูผ้ ดู แู ลเด็กต้ องรู้จกั และใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ผู้วิจัยนาผลที่ ได้ ไปสรุ ปประมวลความรู้ ด้ วยการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืน ยัน (CFA) ซึ่งแม้
จานวนกลุ่มตัวอย่าง 200 คนจะค่อนข้ างน้ อยเนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่ องหลักเกณฑ์การคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่าง แต่ก็ถือว่าสามารถยอมรับได้ (Fair) สาหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Comrey & Lee,
1992)
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2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ในระยะที่ 1 มี 2 แบบคื อ 1.แบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ าง (ภาคผนวก ข) 2.แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ (ภาคผนวก ค) โดยมีรายละเอียดของเครื่ องมือ ดังต่อไปนี ้
2.1 แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ างเกี่ยวกับทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ มี 2 ตอน คือ เป็ นข้ อคาถามเกี่ยวกับลักษณะและ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่สมาธิสนั ้ เช่น ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยที่
สมาธิสนนั
ั ้ น้ มีลกั ษณะของการคิดเชิงบริหารอย่างไร เป็ นต้ น
ขัน้ ตอนในการสร้ างเครื่องมือ
1) ผู้วิจัยกาหนดข้ อคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึกจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อนามาสร้ างเป็ นแบบสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ โดยผู้วิจยั นาองค์ประกอบ
ที่ได้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาสรุ ปและวิเคราะห์เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
สร้ างข้ อคาถาม
2) การตรวจสอบความตรงโดยผู้วิ จัย เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของ
ประเด็นต่างๆ ที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลของเครื่ องมือกับความมุ่งหมายการวิจยั ถ้ าสอดคล้ องกัน
แสดงว่าเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนันมี
้ ความตรงเชิงเนื ้อหา
3) การตรวจสอบความตรงโดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา ซึ่งผู้วิจัย ขอให้ อาจารย์ ที่
ปรึกษาช่วยทาการตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของประเด็นข้ อคาถามและภาษาที่ใช้ จากนัน้
ผู้วิจัย ท าการปรั บ แก้ ไขแบบสัม ภาษณ์ ต ามค าแนะน าและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ ที่ ป รึ กษา
เพื่อให้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ างมีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากที่สดุ
4) ผู้วิจยั นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุ งแก้ ไขจนมีความสมบูรณ์ แล้ วไปทาการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญตามวันเวลาและสถานที่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการนัดหมายไว้
ตัวอย่ างแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ าง
เรื่ อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้
ตัวอย่ างประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์
ลัก ษณะและองค์ ป ระกอบของทักษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ก ปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิสนั ้
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาลัก ษณะและองค์ ป ระกอบของทัก ษะการคิ ด เชิ ง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
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1) ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยที่มีสภาวะสมาธิ สนั ้ มีลกั ษณะของการคิดเชิง
บริหารอย่างไร
2) ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยที่มีสภาวะสมาธิ สนั ้ มีลกั ษณะของการคิดเชิง
บริหารแตกต่างจากเด็กปกติอย่างไร
3) ท่านคิดว่าองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนประกอบด้
ั้
วยอะไรบ้ าง
4) ท่านคิดว่าองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ความแตกต่างจากเด็กปกติหรื อไม่ อย่างไร
ตัวอย่างประเด็นคาถามในการสัมภาษณ์ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นไม่ได้ เป็ นข้ อจากัด
ในการสัมภาษณ์ แต่ใช้ เป็ นเพียงแนวทางในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญเท่านัน้ ซึง่ ประเด็นคาถามใน
การสัมภาษณ์ดงั กล่าวสามารถยืดหยุ่นหรื อปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์และ
บริ บทในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจต่อลักษณะ องค์ประกอบ ของทักษะการคิดเชิง
บริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างชัดเจนมากที่สดุ ซึ่งผู้วิจยั หลีกเลี่ยงไม่ใช้ คาถาม
ชี ้นา แต่เอื ้ออานวยให้ การสัมภาษณ์ ดาเนินไปด้ วยความราบรื่ นเพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกที่มีความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์ มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาผลที่ได้ นีจ้ ากการสัมภาษณ์ เชิงลึกนีไ้ ปทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2.2 แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ขันตอนในการสร้
้
างแบบวัดมีดงั นี ้ (ชาย โพธิสติ า, 2559)
1) น าข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากการศึก ษาเอกสารงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งและจากการ
สัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญเชิงลึกมากาหนดนิยามเชิงทฤษฎีและนิยามเชิงปฏิบตั ิการ โดยผู้วิจัยจัด
กระทาข้ อมูลด้ วยการจัดหมวดหมู่ที่มีความคล้ ายคลึงกันอยู่ร่วมกัน สรุปเรี ยบเรี ยงข้ อมูลที่รวบรวม
ได้ ทงหมดมาท
ั้
าการวิเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี ้ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สันต่
้ อไป ซึ่งองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่ผ้ วู ิจยั ใช้
เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ได้ แก่ การยับยังความจ
้
าขณะทางาน ความยืดหยุ่นทางการคิด การ
ควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
2) ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ รับทังหมดมาสร้
้
างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และนาเสนอแบบวัดให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบคุณภาพความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content Validity) และตรวจสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบวัด (Reliability)
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ด้ วยการนาแบบวัดไปทดลองใช้ กบั เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร
โดยให้ ครู เป็ นผู้ตอบแบบวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก จากนันจึ
้ งนาแบบวัดที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณ ภาพแล้ ว ไปใช้ จ ริ ง กั บ กลุ่ม เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ในโรงเรี ย นเขต
กรุ งเทพมหานครจานวน 200 คน โดยให้ ครู ที่ร้ ู จักและใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
6 เดือนเป็ นผู้ตอบแบบวัดเพื่อประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กตามความเป็ นจริง
ตัวอย่ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
คาชี ้แจง แบบวัดประกอบด้ วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
กรุณาเลือกตอบข้ อที่ตรงกับเด็กตามความเป็ นจริงมากที่สดุ เพียงข้ อเดียว
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
คาชี ้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับเพศของเด็ก
เพศของเด็ก ( ) ชาย ( ) หญิง
ตอนที่ 2 แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
คาชีแ้ จง ในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมานี ้ เด็กมีพฤติกรรมต่อไปนีม้ ากเพียงใด
กรุณาเลือกตอบข้ อที่ตรงกับเด็กตามความเป็ นจริงมากที่สดุ เพียงข้ อเดียว
ลักษณะของแบบวัดนี ป้ ระกอบด้ วยข้ อค าถามต่าง ๆ ในแต่ละข้ อคาถามให้ เลือก
คาตอบเพียงข้ อเดียว ลักษณะคาตอบเป็ นแบบประเมินค่าของ Likert Scale มีข้อเลือก 5 ระดับ คือ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ โดยในแต่ละข้ อเลือกมีความหมาย ดังต่อไปนี ้
มากที่สดุ หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กมากที่สดุ
มาก
หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กมาก
ปานกลาง หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กปานกลาง
น้ อย
หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กน้ อย
น้ อยที่สดุ หมายถึ ง สอดคล้ อ งกับ พฤติ ก รรมของเด็ ก น้ อ ยที่ สุด หรื อ ไม่
สอดคล้ องเลย
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนี
ั ้ ้ มีองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารทังหมด
้
5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้ านการยับยัง้ องค์ประกอบ
ด้ านความจาขณะท างาน องค์ ป ระกอบด้ านความยืด หยุ่น ทางการคิ ด องค์ ป ระกอบด้ านการ
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ควบคุมอารมณ์ และองค์ประกอบด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยองค์ประกอบในแต่
ละด้ านมีข้อคาถามด้ านละ 5 ข้ อ รวมมีข้อคาถามทังหมด
้
25 ข้ อ
แบบวัด นี ม้ ี ทัง้ ข้ อ ความทางบวก และข้ อ ความทางลบ ซึ่ง ข้ อ ความทางบวก
หมายถึง พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่มีทักษะการคิดเชิงบริ หารดี และข้ อความทางลบหมายถึง
พฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารบกพร่ อง โดยในแบบวัดนี ้มีข้อความทางลบ
อยู่บ้าง เนื่องจากแม้ ว่าองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
จะมี 5 องค์ ประกอบเช่น เดี ย วกัน กับ เด็กปฐมวัยโดยทั่วไป แต่เด็กปฐมวัยที่ มีภ าวะสมาธิ สัน้ มี
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่บกพร่ อง ดังนัน้ ข้ อความทางลบจึงชี ้แสดงให้ เห็นถึงทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กที่บกพร่องไปได้ อย่างชัดเจนมากขึ ้น

พฤติกรรม
องค์ ประกอบด้ านการยับยัง้

เด็กสามารถอดทนรอให้ คนอื่นพูดจบก่อนได้ โดยไม่พดู แทรก (+)
เด็กสามารถจดจ่อกับงานได้ จนสาเร็จโดยไม่วอกแวก (+)
เมื่อเด็กอยากทาสิง่ ใดก็มกั จะทาทันที โดยไม่คิดให้ ดีเสียก่อน (-)
องค์ ประกอบด้ านความจาขณะทางาน
4. เมื่อสัง่ ให้ เด็กทางานมากกว่า 1 อย่าง เด็กจะจาได้ เพียงคาสัง่ แรกหรื อคาสัง่ สุดท้ ายเท่านัน้ (-)
5. เด็กมักทาผิดในเรื่ องเดิมๆ ซ ้าๆ ที่ครูเคยสอนไปแล้ ว (-)
6. เด็กสามารถจดจาสิง่ ที่เคยเรี ยนไปแล้ วได้ (+)
องค์ ประกอบด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด
7. เด็กปรับตัวให้ เข้ ากับกฎกติกาใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด (+)
8. เด็กมักมีปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่เคยทาให้ ตา่ งไปจากเดิม (-)
9. เมื่อของเล่นที่ชอบหายหรื อพัง เด็กสามารถคิดพลิกแพลงหาสิง่ อื่นมาเล่นทดแทนได้ (+)
องค์ ประกอบด้ านการควบคุมอารมณ์
10. เด็กสามารถควบคุมความโกรธได้ โดยไม่ใช้ ความรุนแรง (+)
11. เด็กมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายตามสิ่งที่เข้ ามากระตุ้น (-)
12. เมื่อเด็กมักผิดหวัง ใช้ เวลาไม่นานก็กลับคืนสูอ่ ารมณ์ปกติ (+)

1.
2.
3.

ข้ อ

ตาราง 6 ตัวอย่างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
มาก
ที่สุด
มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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องค์ ประกอบด้ านการวางแผนจัดการอย่ างเป็ นระบบ

พฤติกรรม

ข้ อที่เลือก
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้ อย
น้ อยที่สดุ

ตาราง 7 เกณฑ์การให้ คะแนนแบบวัด
คะแนน (ข้ อความทางบวก)
5
4
3
2
1

13. เด็กรู้จกั วางแผนการทางานที่ครูมอบหมายได้ (+)
14. เด็กเริ่มต้ นลงมือทางานด้ วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีคนบอก (+)
15. เด็กไม่จดั ลาดับความสาคัญของสิง่ ที่ต้องทา เช่น ไปเล่นก่อนแล้ วค่อยทางาน ทาให้ ทางานไม่เสร็จทันเวลา (-)

ข้ อ

ตาราง 6 (ต่อ)
มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

คะแนน (ข้ อความทางลบ)
1
2
3
4
5

มาก
ที่สุด

น้ อย
ที่สุด
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การคิดคะแนนรวม
รวมคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ภาวะสมาธิ
สันทั
้ งหมดเข้
้
าด้ วยกัน จะได้ เป็ นคะแนนรวมของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนในเด็
ั้
กแต่ละคน สาหรับข้ อความทางลบนันมี
้ การปรับฝั่ งให้ เป็ นทิศทางเดียวกับทางบวกเพื่อ
ความแม่นยาของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจยั ทาเครื่ องหมาย (-) หลังข้ อคาถามเอาไว้ เพื่อแสดงถึง
การเป็ นข้ อความทางลบ
คะแนนรวมของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ ห าร แบ่งออกได้ เป็ น 5 ระดับ
ดังนี ้
คะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ระดับทักษะการคิดเชิงบริหารมากที่สดุ
คะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ระดับทักษะการคิดเชิงบริหารมาก
คะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ระดับทักษะการคิดเชิงบริหารปานกลาง
คะแนน 1.81-2.60 หมายถึง ระดับทักษะการคิดเชิงบริหารน้ อย
คะแนน 1.00-1.80 หมายถึง ระดับทักษะการคิดเชิงบริหารน้ อยที่สดุ
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด
1) ความตรงเชิงเนื อ้ หา (Content Validity) ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื อ้ หาโดยนาแบบวัดที่ ปรับปรุ งแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ ที่ปรึ กษาแล้ วไปให้
ผู้ท รงคุณ วุฒิ จานวน 3 คน ทาการตรวจสอบคุณ ภาพของเครื่ องมื อพร้ อมกับรายละเอี ยดของ
งานวิจยั จุดมุง่ หมายในการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั และนิยามศัพท์เชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร
ในการวิจยั ซึง่ ผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ 3 คนนี ้ประกอบไปด้ วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา การศึกษา และ
การวัดและประเมิน สาหรับการวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื ้อหาผู้วิจยั ใช้ ค่าความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อค าถาม กั บ นิ ย ามศั พ ท์ ป ฏิ บั ติ ก าร (Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่ อ
ตรวจสอบความสอดคล้ องข้ อคาถามแบบวัดกับนิยามที่กาหนดไว้ และผู้วิจยั ทาการปรับปรุงแก้ ไข
ข้ อ ค าถามของแบบวัด ให้ มี ค วามสมบู รณ์ ยิ่ ง ขึน้ โดยข้ อ ค าถามในแบบวัด ทัง้ หมดมี ค่ า ความ
สอดคล้ อง IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 (สุวิมล ติรกานันท์ , 2556: 147-148) ซึ่งแบบวัดนีม้ ีค่า
IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ฉ)
2) ความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยตรวจสอบความเชื่อมัน่ โดยนาผลที่ได้
จากการทดลองใช้ แบบวัด มาหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ค วามสอดคล้ อ งภายใน (Cronbach’s Alpha
Coefficient) และทาการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้ อ
คาถามแต่ละข้ อกับคะแนนรวมกับข้ อคาถามอื่นๆ (Corrected Item – Total Correlation: CITC)
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โดยค่าความเชื่อมัน่ โดยรวมทังหมดของแบบวั
้
ดมีคา่ ไม่ น้อยกว่า 0.50 (บุญเชิด ภิญโภอนันตพงษ์ ,
2548) ซึง่ แบบวัดทังฉบั
้ บมีคา่ CITC เท่ากับ 0.691 (ภาคผนวก ฉ)
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ วิ จัย น าส่ ง หนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการขอเก็ บ ข้ อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ไปยังกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยการเก็บข้ อมูล
จากกลุม่ ตัวอย่างมีขนตอน
ั้
ดังต่อไปนี ้
1) สัม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญจ านวน 6 คน ด้ วยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก แบบกึ่ ง
โครงสร้ าง เพื่อค้ นหาลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ภาวะ
สมาธิ สนั ้ โดยมีห ลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ คือ ต้ องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมาไม่
ั้
น้อย
กว่า 2 ปี รวมทัง้ สามารถถ่ายทอดความรู้ มุม มองประสบการณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับลักษณะและ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี
2) ผู้วิ จัย ท าการสัม ภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ ได้ นัด
หมายไว้ โดยก่อนเริ่ มการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยขออนุญาตให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญลงนามยินยอมเข้ าร่ วมเป็ น
ผู้ให้ ข้อมูลและขออนุญาตบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ โดยใช้ เครื่ องบันทึกเสียง 1 เครื่ อง และใช้
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกที่ได้ รับการปรับแก้ ไขจากอาจารย์ที่ปรึ กษาจนมีความสมบูรณ์ แล้ วในการ
สัมภาษณ์
3) เริ่มดาเนินการสัมภาษณ์ โดยขันตอนในการสั
้
มภาษณ์มี 3 ขันตอนดั
้
งนี ้
3.1) ขั น้ เริ่ ม ต้ น ผู้ วิ จั ย ท าการแนะน าตั ว ของผู้ วิ จั ย อี ก ครั ง้ โดยสร้ าง
สัมพันธภาพให้ บรรยากาศมีความผ่อนคลาย เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญรู้สึกไว้ วางใจในการให้ สมั ภาษณ์
มากขึ ้น พร้ อมกับอธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ และระยะเวลาที่
จะใช้ ในการสัมภาษณ์ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญเข้ าใจอย่างชัดเจน
3.2) ขันการสั
้
มภาษณ์ เชิงลึก ผู้วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์ เชิงลึกโดยใช้ แนว
ค าถามที่ ผ้ ูวิ จัย เตรี ย มมาเป็ นแนวทางในการสัม ภาษณ์ ซึ่ง ประเด็ น ค าถามสามารถยื ด หยุ่น
ปรับเปลี่ยนลาดับข้ อคาถามได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริบทของการสนทนา โดย
มี จุด มุ่งหมายเพื่ อ ศึก ษาองค์ ป ระกอบของทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารที่ มี ค วามเหมาะสมต่อ เด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ ตลอดการสัมภาษณ์ผ้ วู ิจยั เอื ้ออานวยให้ การสัมภาษณ์ดาเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลเชิงลึกที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ มากที่สดุ เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
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3.3) ขัน้ สิ น้ สุด การสัม ภาษณ์ ผู้วิ จัย กล่ า วขอบคุณ ผู้เชี่ ย วชาญที่ ให้ การ
สัมภาษณ์ และทาการนัดหมายการสัมภาษณ์ครัง้ ต่อไปกับผู้เชี่ยวชาญในรายที่ยงั มีประเด็นเพิ่มเติมที่
ต้ องทาการศึกษาเพิ่มเติม หลังสิ ้นสุดการสัมภาษณ์ แล้ วผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ ข้อมูลทันที โดยการ
ถอดเทปแบบคาต่อคาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ มาทังหมดอย่
้
างละเอียดเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
4. การดาเนินการวิจัย
1) ดาเนินการขอเอกสารรับรองจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ จากคณะกรรมการการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2) ผู้วิจัยนาหนังสือที่ ผ่านการรับรองการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ไปยัง กลุ่ม ที่ ใช้ ในการด าเนิ น การวิ จัย เพื่ อ
ทาการศึกษาลักษณะ องค์ประกอบและสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ รวมทังท
้ าการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดที่ใช้ ในการวิจยั ระยะที่ 1 ด้ วย
3) ผู้วิจัยทาการสรุ ปลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนตามขั
ั้
นตอนในการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลดังที่กล่าวมาแล้ ว และนาผลสรุปที่
ได้ มาใช้ ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ มีความเหมาะสม
4) ผู้วิจยั นาแบบวัดที่ได้ ไปทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือตามขันตอนการ
้
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์เนื ้อหาจากเอกสารและงานวิจยั
ที่ เกี่ ย วข้ อง รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญเชิ งลึก โดยน าข้ อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาถอดเทปแบบคาต่อคา และทาการฟั งเทปซ ้าเพื่อให้ ได้ เป็ นข้ อมูลบทสนทนาที่มีความ
ถูกต้ องสมบูรณ์มากที่สดุ (สธญ ภูค่ ง และอ้ อมเดือน สดมณี, 2549: 60-68)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณหรื อแบบวัดที่
สร้ างขึ ้นด้ วยการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยการหาความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถาม
กับ นิ ย ามศัพ ท์ ป ฏิ บัติ ก าร (Index of Item Objective Congruence: IOC) การวิ เคราะห์ ห าค่ า
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั ด้ วยการหาค่าสัม ประสิทธิ์ระหว่างข้ อคาถามแต่ละข้ อกับคะแนนรวมกับ
ข้ อคาถามอื่นๆ (Corrected Item – Total Correlation: CITC) วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
ด้ วยสูตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) และวิเคราะห์ องค์ประกอบด้ วย
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การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการวิเคราะห์ดงั กล่าว
ทังหมดสามารถเขี
้
ยนสรุปได้ ดงั นี ้
2.1 การวิเคราะห์ สถิติพืน้ ฐาน ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
2.2 การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่
สมาธิสนั ้
2.2.1 วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาของแบบวัดด้ วยการหาความสอดคล้ องระหว่าง
ข้ อคาถามกับนิยามศัพท์ปฏิบตั ิการ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึง่ แบบวัดทัง้
ฉบับมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
2.2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของคะแนนรายข้ อกับคะแนนโดยรวมของแบบวัดทังฉบั
้ บ
โดยหาค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั และหาค่าสัมประสิทธิ์ระหว่างข้ อคาถามแต่ละข้ อกับคะแนน
รวมกับ ข้ อ ค าถามอื่ น ๆ (Corrected Item – Total Correlation: CITC) ซึ่ง แบบวัด ทั ง้ ฉบับ มี ค่ า
CITC เท่ากับ 0.691
2.2.3 วิเคราะห์ ความเชื่อมั่นโดยรวมและรายด้ านของแบบวัดด้ วยการใช้ สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งแบบวัด ในองค์ ป ระกอบด้ านที่ 1 การยับ ยัง้ มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.932 แบบวัดในองค์ประกอบด้ านที่ 2 ความจาขณะ
ทางาน มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.855 แบบวัดในองค์ ประกอบด้ านที่ 3
ความยื ด หยุ่น ทางการคิ ด มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาคเท่ า กับ 0.826 แบบวัด ใน
องค์ประกอบด้ านที่ 4 การควบคุมอารมณ์ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.826
แบบวัดในองค์ ประกอบด้ านที่ 5 การวางแผนจัดการอย่างเป็ น ระบบ มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ แอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ 0.797 และแบบวัดทังฉบั
้ บมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคทังฉบั
้ บ
เท่ากับ 0.909
2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ในโรงเรี ยนเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - square)
เท่ากับ 131.041 ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p) มีคา่ เท่ากับ 0.094 ค่าไค-สแควร์ จงึ ไม่มีนยั สาคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) แปลผลได้ ว่า โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของแบบ
วัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร มี
ความสอดคล้ องและเหมาะสมพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
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การวิจัยระยะที่ 2 การสร้ างโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจยั ในระยะที่ 2 มีจดุ ประสงค์เพื่อสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
และผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อี ก ทัง้ เป็ น ข้ อ มูล ให้ นัก วิ จัย หรื อ ผู้ที่ ส นใจในเรื่ อ งนี ไ้ ด้ ใช้ เป็ น แนวทางในการ
ศึกษาวิจยั ต่อไป
1. การเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 6 คน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี ้
1) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิด
เชิงบริหารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ น้อยกว่า 2 ปี
2) มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ มุ ม มอง ประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ในระยะที่ 2 นี ้ คื อ ประเด็ น การสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก กั บ
ผู้เชี่ยวชาญในการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัด (ภาคผนวก ข) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ตามองค์ ป ระกอบของการคิ ด เชิ ง บริ ห าร โดยการน าผลการ
ศึกษาวิจยั ในระยะที่ 1 มาสร้ างเป็ นประเด็นการสัมภาษณ์ เชิงลึกในระยะนี ้ โดยผู้วิจยั ได้ สร้ างแนว
คาถามสาหรับการสัมภาษณ์ซงึ่ ผู้วิจยั ได้ สรุปประเด็นตามลาดับการสัมภาษณ์ดงั นี ้
ตัวอย่ างแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ าง
เรื่ อง การสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัด
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
1) ท่านคิดว่าการเล่นบาบัดช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างไร
1.1) ด้ านการยับยัง้
1.2) ด้ านความจาขณะทางาน
1.3) ด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด
1.4) ด้ านการควบคุมอารมณ์
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1.5) ด้ านการวางแผนจัดการ
2) ท่ านคิ ด ว่าผู้เสริ ม สร้ างทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะ
สมาธิสนด้
ั ้ วยการเล่น ควรมีบทบาทหน้ าที่อย่างไร
3) ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดี
3.1) ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างการยับยังของเด็
้
กได้ เป็ นอย่าง
ดี
3.2) ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริ มสร้ างความจาขณะทางานของเด็ก
ได้ เป็ นอย่างดี
3.3) ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริ มสร้ างความยืดหยุ่นทางการคิดของ
เด็กได้ เป็ นอย่างดี
3.4) ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างการควบคุมอารมณ์ของเด็กได้
เป็ นอย่างดี
3.5) ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างการวางแผนจัดการของเด็กได้
เป็ นอย่างดี
การตรวจสอบคุณภาพของการสัมภาษณ์ เชิงลึก
เครื่ อ งมื อ ที่ ผ้ ูวิ จัย สร้ างขึ น้ เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในการวิ จัย ระยะที่ 2 นี ้ คื อ
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ าง ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากการศึกษาทบทวน
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
โดยผู้วิจยั นาประเด็นการสัมภาษณ์ ที่สร้ างขึ ้นมาตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นไปตามความมุง่ หมายของการวิจยั ที่กาหนด ดังนี ้
1) การตรวจสอบความตรงโดยผู้วิ จัย เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของ
ประเด็นต่างๆ ที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลของเครื่ องมือกับความมุ่งหมายการวิจยั ถ้ าสอดคล้ องกัน
แสดงว่าเครื่ องมือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นนัน้ มีความตรงเชิงเนื ้อหา
2) การตรวจสอบความตรงโดยอาจารย์ ที่ปรึ กษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาช่วย
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของประเด็นข้ อคาถามและภาษาที่ใช้ จากนัน้ ผู้วิจยั ปรับแก้ ไข
แบบสัมภาษณ์ตามคาแนะนาและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญแบบกึ่งโครงสร้ างมีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากที่สดุ
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3) ผู้วิจยั นาแบบสัมภาษณ์ ที่ปรับปรุ งแก้ ไขจนมีความสมบูรณ์ แล้ วไปทาการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญตามวัน เวลาและสถานที่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการนัดหมายไว้
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ในระยะที่ 2 นี ้ มีการดาเนินการ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
1) ขันเริ
้ ่ มต้ น ผู้วิจยั แนะนาตัว พร้ อมกับอธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์
กระบวนการสัม ภาษณ์ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการสัม ภาษณ์ และประโยชน์ จ ากการสัม ภาษณ์ ให้
ผู้เชี่ยวชาญทราบ และนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับการวิจยั ในระยะที่ 1 เพื่อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทราบถึงที่มา
ของการดาเนินการวิจยั และที่มาของประเด็นการสัมภาษณ์ที่ใช้ ในครัง้ นี ้
2) ขันการสั
้
มภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจยั ขออนุญาตผู้เชี่ยวชาญในการบันทึกเสียงเก็บไว้
เพื่อใช้ สาหรับการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล จากนันผู
้ ้ วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดย
ใช้ แนวคาถามที่ผ้ วู ิจยั เตรี ยมมาเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งประเด็นคาถามสามารถยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนลาดับข้ อคาถามได้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และบริ บทของการสนทนา โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่
มีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ซึ่งตลอดการสัมภาษณ์ ผ้ ูวิจัยเอือ้ อานวยให้ การ
สัมภาษณ์ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลเชิงลึกที่มีความครบถ้ วน
สมบูรณ์มากที่สดุ เกี่ยวกับแนวทางในการสร้ างโปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
3) ขันสิ
้ ้นสุดการสัมภาษณ์ ผู้วิจยั แจ้ งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทราบว่าข้ อมูลที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ นี ้นาไปใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยผู้วิจยั นาโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญพิจารณาให้
ความเห็ น หรื อค าแนะน าเพิ่ มเติม อี กครัง้ เพื่ อปรับปรุ งโปรแกรมให้ มี ความสมบูรณ์ ก่อนน าไป
ทดลองใช้ ตอ่ ไป
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การจัดกระทาข้ อมูล เมื่อสิ ้นสุดการสัมภาษณ์ เชิงลึก ผู้วิ จยั ดาเนินการจัดกระทา
กับข้ อมูลโดยการจาแนกประเภทข้ อมูลเพื่อจัดหมวดหมู่ของข้ อมูลที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ตามเกณฑ์ คุณลักษณะที่ข้อมูลนัน้ มีอยู่ร่วมกัน โดยผู้วิจยั อ่านทบทวนข้ อมูลที่บนั ทึกไว้ จนเข้ าใจ
อย่างชัดเจน และทาการสรุปย่อข้ อมูลจากข้ อมูลที่รวบรวมได้ ทงหมด
ั้
แล้ วจึงทาการจาแนกข้ อมูลที่
ได้ ไปวิเคราะห์เนื ้อหาต่อไป
2) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่จดั หมวดหมู่แล้ วมาทาการตีความวิเคราะห์
เนื อ้ หาเชิงอุปนัย (Inductive Content Analysis) เพื่อสร้ างข้ อสรุ ปทั่วไปจากการหาคุณ ลักษณะ
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ร่ วมของข้ อมูลที่ ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกมาท าการวิเคราะห์ ตีความ และสรุ ปความหมาย
เพื่อให้ ได้ แนวทางในการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนตามองค์
ั้
ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ได้ มาจากการศึกษาใน
ระยะที่ 1
ผลที่ได้ จากการศึกษาวิจยั ในระยะที่ 2 คือ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยผู้วิจยั นาเสนอร่างโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้
ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิช่วยทาการตรวจสอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะมีจานวนทัง้ หมด 3 คน ประกอบด้ วย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านจิตวิทยาการให้ คาปรึกษา และด้ านการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content
Validity) เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้ องด้ านวัตถุประสงค์การเลือกใช้ ทฤษฎี เทคนิค และขันตอน
้
ในการบาบัด หาค่าดัชนีความสอดคล้ องของเนื ้อหา (Index of Item Objective Congruence: IOC)
แล้ วทาการวิเคราะห์ ค่าความสอดคล้ อง โดยเลือกข้ อที่ มีค่าดัชนี ความสอดคล้ องมากกว่าหรื อ
เท่ ากับ .05 (บุญ เชิ ด ภิ ญ โญอนัน ตพงษ์ , 2548) ตลอดจนประเมิ น ความถูกต้ องเหมาะสมของ
โปรแกรมการเล่นบาบัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ซึง่ โปรแกรมการเล่นบาบัดที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีค่า IOC
เท่ากับ 1.0 (ภาคผนวก ฉ) จากนันผู
้ ้ วิจยั ปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมการเล่นบาบัด ตามคาแนะนาและ
ข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น และนาโปรแกรมที่ปรับปรุงนี ไ้ ปทดลองใช้
(Try Out) กับเด็กปฐมวัยที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุม่ ตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุม่ ที่ใช้ ในการศึกษาจริงจานวน
8 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมการเล่นบาบัด ซึง่ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเด็ก
ปฐมวัยเพื่อมาทดลองใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดมีดงั ต่อไปนี ้
1) เป็ นเด็กปฐมวัยเพศชายและหญิงที่มี อายุระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชันอนุ
้ บาลในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร
2) เป็ นเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ วัดจากแบบวัด Thai ADHD Screening Scales
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวัดคือครูของเด็ก
3) คัดเลือกเฉพาะเด็กที่มีภาวะสมาธิสนเท่
ั ้ านัน้ ไม่รวมเด็กที่มีความบกพร่องของ
พัฒนาการแบบรอบด้ าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs)
4) เด็ ก มี ส ติ ปั ญ ญาในระดับ ปกติ (average) ขึ น้ ไป ซึ่ ง วัด จากแบบประเมิ น
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต (2546)
5) เด็กไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยา หรื อได้ รับการรักษา (treatment) ด้ วยวิธีอื่นๆ
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6) มีคา่ คะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สันต
้ ่ากว่าเปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา
7) เด็กได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่วมโปรแกรมการทดลองใช้ และตัวเด็ก
เองก็มีความยินยอมและสามารถเข้ าร่วมโปรแกรมได้
8) การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลของการใช้ โปรแกรมการทดลองใช้ เปรี ยบเทียบ
โดยการใช้ แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มีภ าวะสมาธิ สัน้ และแบบวัด Thai
ADHD Screening Scales (THASS) ในระยะก่อนและหลังการทดลอง
เมื่อผู้วิจยั ดาเนินการทดลองใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยน าข้ อบกพร่ องที่ ได้ จากการ
ทดลองใช้ ม าปรับ ปรุ งแก้ ไขโปรแกรมให้ มี ค วามสมบูรณ์ ก่อนการน าไปใช้ จริ งด้ วยการวิจัยเชิ ง
ทดลองแบบวัดก่อนหลังและมีกลุม่ ควบคุมเปรี ยบเทียบในการวิจยั ระยะที่ 3 ต่อไป
5. ตัวอย่ างโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
โปรแกรมการเล่นบาบัดในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ แนวคิดทฤษฎีของการเล่นบาบัด
แบบยึดเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นหลัก (Child Centered Play Therapy: CCPT) รวมทังมี
้ การเลือกใช้
กิจกรรมการเล่นและเทคนิคต่างๆ ของการเล่นบาบัด (The Play Therapy Toolkit) ที่ช่วยส่งเสริ ม
ทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนอย่
ั ้ างเหมาะสม โดยโปรแกรมการเล่น
บาบัดนี ใ้ ช้ เวลาดาเนิน การบาบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ ละ 2 ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง รวม
ทัง้ หมด 16 ครัง้ เป็ น ระยะเวลารวมทัง้ หมด 8 สัปดาห์ ซึ่งตัวอย่างโปรแกรมการเล่น บาบัดเพื่ อ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ดงั นี ้
6. ร่ างโปรแกรมการเล่ นบาบัด
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ เริ่มต้ น
เป็ นขันตอนแรกที
้
่ผ้ บู าบัดเริ่ มสร้ างสัมพันธภาพกับเด็ก โดยผู้บาบัดสร้ างบรรยากาศ
ให้ เด็กรู้ สกึ อบอุ่น ปลอดภัย เป็ นมิตรกับเด็ก เพื่อช่วยให้ เด็กรู้ สกึ ผ่อนคลายสบายใจ มีความพร้ อม
ต่อการเข้ าร่วมกระบวนการเล่นบาบัดมากขึ ้น ในขันตอนนี
้
้มีการแนะนาตัว ทาความรู้จกั ซึง่ กั นและ
กัน ทาความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาทหน้ าที่ และกฎเกณฑ์ เบือ้ งต้ นในการพูดคุยและทา
กิจกรรมการเล่นบาบัดร่ วมกัน ซึง่ ผู้บาบัดบอกรายละเอียดของการเข้ าร่ วมการบาบัดให้ เด็กทราบ
ว่าเป็ นอย่างไร โครงสร้ างของการบาบัด เป็ นอย่างไร แจ้ งให้ เด็กทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ กฎเกณฑ์
เบือ้ งต้ น ตลอดจนการรักษาความลับ ของเด็ก (confidentiality) โดยใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย กระชับ
ชัด เจน เหมาะสมกับ ระดับ อายุ แ ละความเข้ า ใจของเด็ ก ซึ่ ง ผู้ บ าบัด เอื อ้ อ านวยให้ เด็ ก รู้ สึ ก
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สนุกสนานผ่อนคลาย รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เด็กได้ พดู คุยหรื อซักถามในสิ่งที่ต้องการได้ อย่างอิส ระ
เพื่อเตรี ยมเด็กให้ มีความพร้ อมในการเข้ าสูก่ ระบวนการการบาบัดในขันตอนต่
้
อไป
ในขัน้ ตอนนี ผ้ ้ ูบ าบัด เน้ น การสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี กับ เด็ ก เป็ น พื น้ ฐานส าคัญ
เพื่อให้ เด็กเกิดความไว้ วางใจในตัวผู้บาบัด อันเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสูก่ ระบวนการในขันอื
้ ่นๆ
ต่อไป โดยผู้บาบัดใช้ เทคนิคการบาบัดร่ วมกับเทคนิคการเล่นต่างๆ ซึง่ ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ ในการ
บาบัดมีดงั นี ้
1) การสะท้ อ นพฤติ ก รรมการเล่น ที่ ไม่ ใช้ ค าพูด ของเด็ ก ด้ ว ยการสะท้ อ น
พฤติกรรมการเล่นของเด็กในสิ่งที่ผ้ บู าบัดได้ เห็นและสังเกต เพื่อแสดงให้ เด็กรู้ว่านักบาบัดให้ ความ
สนใจและยอมรับในตัวเขาและพฤติกรรมของเขา ซึง่ ช่วยให้ นกั บาบัดเข้ าไปอยู่ในโลกของเด็กได้ ดี
ขึ ้น
2) การสะท้ อนเนื ้อหาสาระ โดยนักบาบัดพูดสะท้ อนความในสิ่งที่เด็กพูด เพื่อ
สะท้ อนให้ เด็กเห็นถึงเนื ้อหาสาระ มุมมอง และประสบการณ์ของตน เพื่อช่วยให้ เด็กเข้ าใจมุมมอง
ประสบการณ์ของตนได้ ดีขึ ้น อันนาไปสูก่ ารเข้ าใจตนเองได้ ดีขึ ้นด้ วย
3) การสะท้ อนความรู้ สึ ก ทั ก ษ ะนี เ้ ป็ นกุ ญ แจส าคั ญ ของการสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เด็กในการบาบัด เพราะการสะท้ อนความรู้ สึกของเด็กนี ้ช่วยทาให้ เด็กรับรู้ ว่า
นักบ าบัดยังคงอยู่กับ เขา คอยสังเกตเขา มี ความกลมกลืน สอดคล้ องไปกับ ความรู้ สึกของเขา
รวมทังช่
้ วยให้ เด็กสามารถยอมรับตนเองและมีการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น
4) การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ เพื่อช่วยให้ เด็กรู้ สึกว่า
ตนเองมีความสามารถมีพลังในการจัดการสิ่งต่างๆ เองได้ นักบาบัดจึงไม่ทาสิ่งใดให้ เด็กแทนในสิ่งที่
เด็กสามารถทาได้ เอง เพราะจะทาให้ เด็กขาดความพึงพอใจในการค้ นพบและแก้ ไขสิ่งต่างๆ ด้ วย
ตนเอง การเอื ้ออานวยนี ้จึงส่งเสริ มให้ เด็กรู้มีความรับผิดชอบ รู้ จกั ตัดสินใจคิดแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วย
ตนเองได้ ดีขึ ้น
5) การเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นธรรมชาติ ด้ วยการให้
การยอมรับ ส่งเสริ มให้ กาลังใจ อนุญาตให้ เด็กมีอิสระในการแสดงความเป็ นธรรมชาติและความ
พิเศษมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ ้าแบบใครออกมา การได้ รับประสบการณ์เช่นนี ้จึงทาให้ เด็กมีอิสระ
ในการแสดงออก รับรู้วา่ ตนเองเป็ นคนมีความคิดสร้ างสรรค์ มีความมัน่ ใจ ทาให้ เด็กเกิดการพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ รวมทังความยื
้
ดหยุน่ ทางความคิดและการกระทาได้ ดีขึ ้น
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6) การให้ กาลังใจและการส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้ วยการพูดให้ กาลังใจ
และชื่นชมข้ อดีของเด็ก เพื่อช่วยส่งเสริมความพยายาม ความกระตือรื อร้ น และตัวตนของเด็กเพื่อให้
เด็กได้ ตระหนักถึงคุณค่า และความสามารถของตนเองมากขึ ้น
7) การเอื อ้ อ านวยสั ม พั น ธภาพ เพื่ อ ช่ ว ยท าให้ เด็ ก และนั ก บ าบั ด มี
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ซึง่ นักบาบัดควรตอบสนองต่อเด็กด้ วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเมื่อเด็กมี
การกล่าวถึงหรื อแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างนักบาบัดกับเด็ก เพื่อช่วยสะท้ อนให้ เด็กเห็นว่า
นักบาบัดมีความใส่ใจในตัวเด็กอยู่เสมอ ซึ่งในการตอบสนองควรมีการพูดอ้ างอิงถึงทังตั
้ วของเด็ก
และนักบาบัดด้ วย เพื่อพัฒนาความรู้สกึ ใกล้ ชิดและทาให้ เด็กรู้ สึกเชื่อมโยงตัวเขากับนักบาบัดได้ ดี
ขึ ้น
8) การกาหนดขอบเขต ในการบาบัดรมีการกาหนดขอบเขตเท่าที่จาเป็ น เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการกากับควบคุมตนเอง และฝึ กความมีระเบียบวินัย โดยนักบาบัดกาหนด
ขอบเขตเฉพาะกฎเกณฑ์ ที่มีความจาเป็ นสาหรับความปลอดภัยต่อตัวเด็ก ต่อนักบาบั ด และต่อ
สิ่งแวดล้ อม นักบาบัดพูดรับรู้ ความรู้ สึกของเด็ก สื่อสารกาหนดขอบเขต และให้ ทางเลือกแก่เด็ก
ด้ วย การกาหนดขอบเขตเช่นนีช้ ่วยให้ เด็กมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ มากขึน้
รวมทังลดพฤติ
้
กรรมหุนหันพลันแล่นลงได้
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนินการ
เป็ นกระบวนการเอื อ้ อานวยให้ เด็กเกิ ด การพัฒ นาทางความคิด อารมณ์ และ
พฤติกรรม รวมทังเกิ
้ ดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ในขันตอนนี
้
้เน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างเด็กกับนักบาบัดเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เพราะปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ เด็กเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้ ดีก็คือ การมี ประสบการณ์ที่ดีประกอบกับสัมพันธภาพที่ดีในการบาบัดนัน่ เอง
ในกระบวนการบาบัดนักบาบัดจึงมุ่งเน้ นการสร้ างบรรยากาศแห่งความเข้ าใจ อบอุ่นปลอดภัย ให้
การยอมรับผ่านกระบวนการเล่นที่นกั บาบัดเลือกสรรแล้ วว่าเป็ นประโยชน์และช่วยพัฒนาทักษะ
ของเด็ ก เพื่ อ มุ่ง ไปสู่ก ารเปลี่ ย นแปลงพัฒ นาเด็ ก อย่ า งยั่ง ยื น ช่ ว ยให้ เด็ ก เกิ ด การพัฒ นาทาง
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึ ้น เนื่องจากเมื่อเด็กได้ รับสัมพันธภาพที่ดีในการ
บาบัดร่วมกับได้ รับประสบการณ์การเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
แล้ ว ทัง้ 2 สิง่ นี ้ช่วยให้ เด็กเป็ นตัวของตัวเอง สามารถค้ นหา สารวจ ฝึ กทดลองเปิ ดรับประสบการณ์
ใหม่ๆ มีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ ้น รู้จกั เข้ าใจตนเอง ยอมรับตนเองได้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง
สามารถกากับอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึน้ มี ความเชื่ อมั่น ในตนเองมากขึน้ เห็ น
คุณ ค่าในตนเองมากขึน้ รู้ สึกมีกาลังใจ สามารถพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการ
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เลือกที่จะตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง สามารถแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ มีการปรับตัวที่ดีขึ ้น
และสามารถพัฒนาตนเองได้ ดีมากยิ่งขึ ้น
ในขันตอนนี
้
้ ผู้บาบัดเลือกใช้ เทคนิคการเล่นบาบัดร่ วมกับกิจกรรมการเล่นต่างๆ
ที่มีความหลากหลายซึ่งได้ มาจากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และจากการ
สัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญที่พบว่า มีประโยชน์ตอ่ การช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ เช่น การเล่นสมมติ (ช่วยพัฒนาความจาขณะทางาน การยับยัง้ ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ) ศิลปะและการ
วาดรู ป (ช่วยพัฒนาการยับยัง)้ ดนตรี (ช่วยพัฒนาความจาขณะทางาน และการยับยัง)้ การเต้ น
และการเคลื่อนไหวร่างกาย (ช่วยพัฒนาความจาขณะทางาน การยับยัง้ และความยืดหยุน่ ทางการ
คิด) เป็ นต้ น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ ยุติ
ขันยุ
้ ติเป็ นขันสุ
้ ดท้ ายของการเล่นบาบัด ซึง่ เมื่อใกล้ สิ ้นสุดการบาบัด ผู้บาบัดแจ้ ง
ให้ เด็กทราบก่อนล่วงหน้ าว่ากระบวนการการเล่นบาบัดกาลังจะจบลง โดยผู้บาบัดเตรี ยมให้ เด็กมี
ความพร้ อมก่อนการสิ ้นสุดการบาบัด ด้ วยการสนับสนุนให้ เด็กสรุปถึงสิง่ ที่ได้ รั บและเรี ยนรู้จากการ
เข้ าร่ วมการเล่น บาบัด และท ากิ จกรรมอาลาร่ วมกัน สนับ สนุน ให้ เด็กน าสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการเติบโต สามารถพึ่งพาตนเอง และแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วย
ตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกอย่างต่อเนื่องได้ ตอ่ ไปแม้ ว่าจะจบกระบวนการการเล่นบาบัด
ไปแล้ วก็ตาม นอกจากนี ้ แม้ จะจบกระบวนการบาบัดลงแล้ ว เด็กก็ควรได้ รับการดูแลส่งเสริ มจากผู้
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ครู ผู้ปกครองต่อไป นักบาบัดจึงจะช่วยเตรี ยมให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องกับเด็กได้ รับทราบถึง
แนวทางการส่งเสริ มดูแลเด็กด้ วย เช่น ให้ ใบความรู้ ให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ ดู แู ลเด็ก เพื่อที่
เด็กจะได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารต่อไปแม้ ว่ากระบวนการบาบัดจะสิ ้นสุดลง
แล้ วก็ตาม
ในขันตอนนี
้
้ ผู้บาบัดใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กศูนย์กลางร่วมกับการใช้ เกม
การเล่นในการทากิจกรรมอาลาโดยสรุปได้ ดงั นี ้
1) ส่งเสริ มให้ เด็กได้ นาสิ่งที่เรี ยนรู้ไปใช้ ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง
ต่อไป โดยช่วยกันสรุปแนวทางการพัฒนาตนเองให้ เข้ าใจง่าย เป็ นขันเป็
้ นตอน และชัดเจน
2) ร่วมกันให้ กาลังใจและชื่นชมเน้ นย ้าข้ อดีหรื อจุดแข็งของเด็ก เพื่อเด็กจะได้
เห็นถึงคุณค่าของความสามารถ ศักยภาพของตนที่มีอยู่ได้ อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ ้น และสามารถนา
ข้ อดีหรื อจุดแข็งของตนไปใช้ ในการเติบโตและพัฒนาตนเองได้ ตอ่ ไป
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สรุปได้ ว่า กระบวนการที่ใช้ ในการบาบัดมี 3 ขันตอน
้
คือ ขันเริ
้ ่มต้ น เน้ นการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั เด็กเป็ นพื ้นฐานสาคัญ เพื่อให้ เด็กไว้ วางใจในตัวผู้บาบัด อันเป็ นกุญแจสาคัญ
นาไปสู่กระบวนการในขันอื
้ ่นๆ ต่อไป ขันด
้ าเนินการ เอือ้ อานวยให้ เด็กพัฒ นาทักษะการคิดเชิง
บริ หารด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอร่ วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ
ที่ มีความเหมาะสมต่อการส่งเสริ มพัฒ นาทักษะความจาขณะท างาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่น
ทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ขันยุ
้ ติ สรุ ปถึงสิ่งที่ได้ รับ
และเรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมการบาบัด สนับสนุนให้ เด็กนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการเติบโต พึ่งพาตนเอง และแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเอง เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมทังดู
้ แลให้ เด็กได้ รับการพัฒนาจากผู้ดแู ลเด็กต่อไปด้ วย ซึ่งทัง้ 3
ขันตอนนี
้
้ใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นทฤษฎีหลัก ร่วมกับการใช้ กิจกรรมการ
เล่นต่างๆ ที่ช่วยเอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้ ได้ มากที่สดุ
โปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดตามกรอบ
แนวคิ ด ของการเล่ น บ าบั ด นานาชาติ (Play Therapy International: PTI) ที่ ผ้ ู วิ จั ย ได้ รั บ การ
ฝึ กอบรมจนได้ รับประกาศนียบัตรรับรองเป็ นนักเล่นบาบัด (Certified Play Therapist) ซึ่งทฤษฎี
การเล่นบาบัดตามกรอบแนวคิดของการเล่นบาบัดนานาชาตินี ้พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีของ
การเล่ น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ น ศูนย์ กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิ ดของ
แอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ นหลัก ซึ่งนักเล่นบาบัดสามารถเลือกใช้
กิ จกรรมการเล่ นและเทคนิ คต่ างๆ ของการเล่ นบ าบัด (The Play Therapy Toolkit) ได้ ต ามความ
เหมาะสมโดยพิจารณาจากความชอบ ความสนใจ ความต้ องการของเด็กและประโยชน์สงู สุดที่เด็กพึง
ได้ รั บ เป็ นส าคั ญ (Academy of Play and Child Psychotherapy, 2006) โดยนั ก เล่ น บ าบั ด เป็ น
ผู้จัดการเล่นและอุปกรณ์ การเล่นให้ มีความหลากหลายและเพียงพอต่อความชอบ ความสนใจ
ความต้ องการของเด็ก และเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ มากที่สดุ ซึง่ โปรแกรมทัง้ 16 ครัง้ มีโครงสร้ าง ดังแสดงในตาราง 8
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ตาราง 8 สรุปโครงสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้
ขัน้ ตอน
ขันเริ
้ ่มต้ น

ครั ง้ ที่ / เรื่ อง
ครัง้ ที่ 1
การสร้ างสัมพันธภาพ

ขันด
้ าเนินการ ครัง้ ที่ 2-4
การยับยังตนเอง
้
ครัง้ ที่ 5-7
ความจาขณะทางาน
ครัง้ ที่ 8-10
การควบคุมอารมณ์
ครัง้ ที่ 11-12
ความคิดยืดหยุ่น
ครัง้ ที่ 13-14
การวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบ
ขันยุ
้ ติ
ครัง้ ที่ 15
การฝึ กฝนทบทวน EF
และเตรี ยมพร้ อมก่อน
ยุติการเล่นบาบัด
ครัง้ ที่ 16
การยุติการเล่นบาบัด

เทคนิคการบาบัด
แบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
การยอมรับ
การแสดงความเข้ าใจ
การสะท้ อนความรู้สกึ
การสะท้ อนพฤติกรรม
การกาหนดขอบเขต
การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ
การให้ กาลังใจ
การแสดงความเข้ าใจ
การสะท้ อนความรู้สกึ
การเอื ้ออานวยความคิด
การเอื ้ออานวยการตัดสินใจ
การเอื ้ออานวยการตัดสินใจ
การเอื ้ออานวยความคิด
การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ
การกาหนดขอบเขต
การสะท้ อนความรู้สกึ
การเอื ้ออานวยความคิด
การเอื ้ออานวยการตัดสินใจ
การใส่ใจ
การแสดงความเข้ าใจ
การสะท้ อนความรู้สกึ
การชื่นชมให้ กาลังใจ

กิจกรรมการเล่ น
การเล่นอิสระ
หุน่ มือ
ดนตรี การเต้ น
ด น ต รี ก า รเต้ น เก ม ยั บ ยั ้ง ก า ร
เคลื่อนไหว การวาดรูป
เกมหาสมบัติ
เกมจดจา
นิทาน เล่นสมมติ
จาลองสถานการณ์
เกมสลัดผลไม้ เล่นสมมติ ศิลปะและ
งานประดิษฐ์
เล่นสมมติช่วยกันสร้ างอาณาจักร
เล่นสมมติวางแผนเก็บของ
กระโดดโลดเต้ นเล่นสนุก
เกมไฟเขียวไฟแดง
เกมเก็บของไปปิ กนิก

กิจกรรมงานเลีย้ งปาร์ ตีเ้ พื่ อเฉลิมฉลอง
อาลาร่วมกัน

จากตาราง 8 โครงสร้ างของโปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1) ขั ้น เริ่ มต้ น: การเล่ นบ าบั ด ครั ้ง ที่ 1 ในขัน้ เริ่ ม ต้ นนี เ้ ป็ นการสร้ าง
สัมพันธภาพเชิงบาบัด (Therapeutic Relationship) ตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993)
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และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างเด็กกับนักบาบัดอัน
เป็ นพื ้นฐานสาคัญของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ดังที่จะกล่าวต่อไปนี ้
การเล่ น บ าบั ด ครั ง้ ที่ 1 “การสร้ างสั ม พั น ธภาพ ” นั ก บ าบั ด สร้ าง
สัมพันธภาพในการบาบัดให้ เด็กรู้ สึกอบอุ่น ปลอดภัย เกิดความไว้ วางใจในตัวนักบาบัด ซึ่งนัก
บาบัดอธิบายถึงกฎเกณฑ์เบื ้องต้ นของการเล่นบาบัดให้ เด็กได้ ทราบอย่างเข้ าใจง่ายชัดเจน รวมทัง้
ใช้ เทคนิคการบาบัดในการสร้ างสัมพันธภาพที่อบอุน่ เป็ นมิตรกับเด็ก เช่นการยอมรับเด็ก การแสดง
ความเข้ าใจเด็ก สะท้ อนความรู้สึกของเด็ก นอกจากนี ้ นักบาบัดนากิจกรรมการเล่นที่หลากหลาย
ตามความชอบ ความสนใจของเด็ก และมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริ มพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กมาใช้ ในการเล่นบาบัดด้ วย เช่น การเล่นอิสระ หุ่นมือ ดนตรี การเต้ น เป็ นต้ น
2)ขัน้ ดาเนินการ: การเล่ นบาบัดครั ง้ ที่ 2-14 ในขันด
้ าเนินการ นักบาบัด
ใช้ การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท
(Landreth, 2002) รวม ทั ง้ แล น เด ร็ ท แล ะค ณ ะ (Landreth et al.,. 2009) ที่ มุ่ งเน้ นการจั ด
สภาพแวดล้ อมที่ เหมาะสมเพื่ อเอือ้ อานวยต่อการเติบโตพัฒนาของเด็ก ให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ เปิ ดรับ
ประสบการณ์ และทักษะใหม่ ๆ ร่ วมกับเลื อกใช้ กิ จกรรมการเล่ น (The Play Therapy Toolkit) ที่ ช่ วย
พั ฒ นาทั ก ษ ะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารของเด็ ก อย่ า งเหมาะสม (Academy of Play and Child
Psychotherapy, 2006) ดังนี ้
การเล่นบาบัดครัง้ ที่ 2-4 “การยับยังตนเอง”
้
นักบาบัดใช้ เทคนิคการบาบัด
ที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านการยับยังตนเองของเด็
้
ก เช่น การสะท้ อน
พฤติกรรม การกาหนดขอบเขต ร่วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นที่สนุกหลากหลายและมีความเหมาะสม
ต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในด้ านการยับยังตนเองของเด็
้
ก เช่น ดนตรี การเต้ น เกมการ
เคลื่อนไหว การวาดรูป เป็ นต้ น
การเล่นบาบัดครัง้ ที่ 5-7 “ความจาขณะทางาน” นักบาบัดใช้ เทคนิคการ
บาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านความจาขณะทางานของเด็ก เช่น
การเอือ้ อานวยสัมพันธภาพ การให้ กาลังใจ ร่ วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นที่สนุก หลากหลายและมี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในด้ านความจาขณะทางานของเด็ก เช่น เกมหา
สมบัติ เกมจดจารายการไปซื ้อของ เป็ นต้ น
การเล่นบาบัดครัง้ ที่ 8-10 “การควบคุมอารมณ์ ” นักบาบัดใช้ เทคนิคการ
บาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เช่น
การสะท้ อนอารมณ์ ความรู้ สึก การแสดงความเข้ าใจ ร่ วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นที่สนุกหลากหลาย
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และมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านการควบคุมอารมณ์ ของเด็ก เช่น
นิทานทายอารมณ์ เกมจาลองสถานการณ์ เป็ นต้ น
การเล่ น บ าบัด ครั ง้ ที่ 11-12 “ความยื ด หยุ่น ทางการคิ ด ”นัก บ าบัด ใช้
เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านความยืดหยุ่นทางการ
คิดของเด็ก เช่น การเอือ้ อานวยความคิดสร้ างสรรค์ การเอือ้ อานวยการคิดตัดสินใจ ร่ วมกับใช้
กิจกรรมการเล่นที่สนุกหลากหลายและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็ก เช่น เกมสลัดผลไม้ เกมเลียนเสียงสัตว์ เกมสร้ างบ้ าน เกม
นักประดิษฐ์ คิดค้ น เป็ นต้ น
การเล่ น บ าบั ด ครั ง้ ที่ 13-14 “การวางแผนจั ด การอย่ า งเป็ นระบบ”
นักบ าบัด ใช้ เทคนิ ค การบ าบัด ที่ เอื อ้ อ านวยต่อ การพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในด้ านการ
วางแผนจัด การอย่า งเป็ น ระบบของเด็ ก เช่ น การเอื อ้ อ านวยการคิ ด ตัด สิน ใจ การเอื อ้ อ านวย
ความคิดสร้ างสรรค์ ร่ วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นที่สนุกหลากหลายและมีความเหมาะสมต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ เช่น เล่นสมมติช่วยกัน
สร้ างอาณาจักร วางแผนเก็บของไปท่องเที่ยว เป็ นต้ น
3) ขัน้ ยุติ: การเล่ นบาบัดครั ง้ ที่ 15-16ในขันยุ
้ ติ นักบาบัดใช้ การเล่นบาบัด
แบบเด็กเป็ นศูนย์กลางตามแนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002)
รวมทังแลนเดร็
้
ทและคณะ (Landreth et al.,. 2009) ในการเตรี ยมความพร้ อมของเด็กสาหรับการ
สิ น้ สุด การบ าบัด โดยนั ก บ าบัด เอื อ้ อ านวยให้ เด็ ก ได้ ส รุ ป ถึ ง สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ได้ ส ารวจหนทางที่
หลากหลาย มีทางเลือกใหม่ๆ ที่นาไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาและการพัฒนาตนเองได้ ตอ่ ไป
การเล่ น บ าบั ด ครั ง้ ที่ 15 “ฝึ กฝนทบทวนทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร
เตรี ยมพร้ อมก่อนยุติการบาบัด” นักบาบัดใช้ เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารของเด็กในทุกด้ าน เช่น การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ การสะท้ อนความคิดความรู้ สึก
การกาหนดขอบเขต การเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์ การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความ
รับผิดชอบ ร่วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นที่สนุกหลากหลายและมีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในทุกด้ านของเด็ก เช่น เกมกระโดดโลดเต้ นเล่นสนุก เกมไฟเขียวไฟแดง เกมเล่น
สมมติเก็บของไปปิ กนิก เป็ นต้ น เพื่อช่วยส่งเสริ มทบทวนการใช้ ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้
อย่างรอบด้ าน
การเล่นบาบัดครัง้ ที่ 16 “การยุติการเล่นบาบัด” นักบาบัดใช้ เทคนิคการ
เล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางในการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อยุติการบาบัด เช่น การใส่ใจ การ
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แสดงความเข้ า ใจ การสะท้ อ นความรู้ สึก การชื่ น ชมให้ ก าลัง ใจ ร่ วมกับ ใช้ กิ จ กรรมการเล่น ที่
หลากหลายสนุกสนานเพื่อเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ สรุปสิ่งที่เรี ยนรู้ และสนับสนุนให้ เด็กได้ นาสิง่ ที่เรี ยนรู้
ไปใช้ ในการพัฒนาตนเองต่อไป รวมทังใช้
้ การเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านต่างๆ ของ
เด็ก เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่อง และได้ สารวจทางเลือกใหม่ๆ
ผ่านกิจกรรมการเล่นที่เด็กชื่นชอบด้ วย เช่น กิจกรรมเกมงานเลี ้ยงเพื่อเฉลิมฉลองอาลาร่วมกัน เป็ น
ต้ น
การวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
1) นาโปรแกรมการเล่นบาบัดที่ปรับปรุ งแก้ ไขจนมีความสมบูรณ์ แล้ วไปใช้ จริ งกับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยทาการทดสอบก่อนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (Pretest) ด้ วยการวัดทักษะการ
คิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มี ภาวะสมาธิ สนั ้ โดยใช้ แบบวัดที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ จากในระยะที่ 1
รวมทังวั
้ ดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กด้ วยแบบวัด Thai ADHD Screening Scales (THASS) ของชาญ
วิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) และนาโปรแกรมการเล่นบาบัดที่มีความสมบูรณ์แล้ วไปใช้ จริ งกับ
กลุ่มทดลองซึ่งเป็ นเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจ
ั ้ านวน 8 คน ทังหมด
้
16 ครัง้ ๆ ละประมาณ 1
ชัว่ โมง ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ รวมทังหมด
้
8 สัปดาห์ ส่วนกลุม่ ควบคุมอีก 8 คนไม่ได้ รับการ
จัดกระทาจากผู้วิจยั
2) หลังจากจบโปรแกรมการเล่นบาบัดแล้ ว ผู้วิจยั นาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัย ที่ มีภาวะสมาธิ สนและแบบวั
ั้
ด Thai ADHD Screening Scales (THASS) ของชาญวิทย์
พรนภดล และคณะ (2557) มาใช้ วดั ประเมินกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ เพื่อวัดผลหลังการ
ทดลอง (Posttest)
3)หลังจากสิ ้นสุดการทดลองเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจยั ทาการวัดประเมินกลุม่ ทดลอง
และกลุม่ ควบคุมด้ วยแบบวัดทัง้ 2 อีกครัง้ เพื่อเป็ นข้ อมูลในระยะการติดตามผล (Follow up)
4) ผู้วิจยั นาผลที่ได้ จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร และแบบวัด THASS ในระยะก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะการติดตามผลมาสรุปและวิเคราะห์ผลร่วมกับการศึกษาเชิง
คุณภาพด้ วย โดยขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ในระยะที่ 3 นี ้ สามารถเขียนแสดงได้ ดงั นี ้
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เชิงคุณภาพ
ก่อนการทดลอง

เชิง
เชิง
การทดลอง
ปริมาณ
ปริมาณ
วัดหลัง
วัดก่อน

เชิงคุณภาพ
หลังการ
ทดลอง

การตีความผลการวิจยั
เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ

เชิงคุณภาพ
ระหว่างการทดลอง

ภาพประกอบ 6 ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั ในระยะที่ 3
ที่มา: อัจศรา ประเสริ ฐสิน. (2557). การวิ จยั เชิ งประเมิ นแบบผสานวิ ธี. รวมบทความวิธี
วิทยาและทฤษฎีเพื่อการวิจยั ทางพฤติกรรมในองค์กร.
การวิจยั ในระยะที่ 3 นี ้ใช้ วิธีการเชิงปริ มาณเป็ นหลัก ซึง่ วิธีเชิงปริ มาณที่ใช้ ในการศึกษา
วิจัยนี ้ คือ การวิจัยเชิงทดลอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลัง รวมทัง้ มีกลุ่มควบคุมและมีการวัดซ ้า
(Repeated Measured) เพื่อทาการติดตามผล รวมทังใช้
้ วิธีการเชิงคุณภาพสอดแทรกไว้ ในระยะก่อน
การทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง และระยะติ ดตามผลการทดลอง ซึ่งวิธีการเชิ ง
คุณภาพที่ ใช้ คือ การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก และการสัมภาษณ์ เชิงลึกครู เพื่อช่วยอธิ บายและ
สนับสนุนให้ ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์ชดั เจนมากยิ่งขึ ้น (รัตนะ บัวสนธ์ , 2555) โดยผู้วิจยั ทดลอง
ใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และ
เก็บข้ อมูลผลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นด้ วยตนเอง
แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental Design) ซึ่งมีกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองได้ รับโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับการเล่นบาบัด นอกจากนี ้ มีการทดสอบ
ก่ อ น ทดสอบหลังและมี ก ารติ ด ตามผลทัง้ ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม (Pretest Posttest
Follow up Design) (Christensen et al., 2010) ดังแสดงในตารางที่ 9

133
ตาราง 9 แบบแผนของการวิจยั เชิงทดลอง
กลุ่ม

ทดสอบก่ อน

ทดลอง

ทดสอบหลัง

ติดตามผล

E

T1

X

T2

T3

C

T1

-

T2

T3

ที่ ม า : Christensen, L.B., John, R.B. & Turner, L. (2010). Research Methods,
Design and Analysis (11th ed). New Jersey: Prentice-Hall.
ความหมายของสัญลักษณ์
E แทน กลุม่ ทดลอง (Experimental Group)
C แทน กลุม่ ควบคุม (Control Group)
T แทน การสอบก่อนการทดลอง (Pretest: T1)
การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest: T2)
การทดสอบระยะการติดตามผล (Follow up: T3)
X แทน การจัดกระทา (Treatment) คือ โปรแกรมการเล่นบาบัด
1. การเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึก ษาวิจัย ในระยะที่ 3 นี ้ คื อ เด็ ก ปฐมวัย
จานวนทัง้ หมด 16 คน ซึ่งผู้วิจยั ทาการเลือกแบบสุ่ม (Random Selection) และจัดเข้ ากลุ่มแบบ
สุม่ (Random Assignment) เพื่อกาหนดกลุม่ ตัวอย่างมาเข้ าร่ วมการศึกษาประสิทธิผลของการใช้
โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยมี
เกณฑ์คดั เลือกดังนี ้
1) เป็ นเด็กปฐมวัยเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 5 ปี ซึ่งกาลังศึกษาอยู่
ในระดับชันอนุ
้ บาลในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร
2) เป็ นเด็กที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ วัดจากแบบวัด Thai ADHD Screening Scales
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวัดคือครูของเด็ก
3) คัดเลือกเฉพาะเด็กที่มีภาวะสมาธิสนเท่
ั ้ านัน้ ไม่รวมเด็กที่มีความบกพร่องของ
พัฒนาการแบบรอบด้ าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs)
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4) เด็ ก มี ส ติ ปั ญ ญาในระดับ ปกติ (average) ขึ น้ ไป ซึ่ ง วัด จากแบบประเมิ น
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต (2546)
5) เด็กไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยา หรื อได้ รับการรักษา (treatment) ด้ วยวิธีอื่นๆ
6) มี ค่ า คะแนนจากแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะ
สมาธิ สนั ้ ต่ากว่าเปอร์ เซ็นต์ ไทล์ ที่ 50 ลงมา โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองได้ รับการจัดกระท าจากผู้วิจัย ส่วนควบคุมได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจัย
เมื่อสิ ้นสุดการทดลองแทน
7) เด็กได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่ วมการวิจยั และตัวเด็กเองก็มีความ
สมัครใจและสามารถเข้ าร่วมตลอดระยะเวลาของการวิจยั เชิงทดลองได้
8) การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเปรี ยบเทียบโดย
การใช้ แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร และแบบวัดสมาธิ ของเด็ก ทัง้ ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และการติดตามผล
ผู้วิจยั คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ ข้างต้ นมาทัง้ หมด 16 คน และใช้ การจับคู่
รายบุคคล (Matching Subject) ทังหมด
้
8 คู่ที่มีคะแนนรวมจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร
และแบบวัดสมาธิ ของเด็ก ปฐมวัยที่สมาธิสนใกล้
ั ้ เคียงกันมาจับคู่กัน และสุ่มอย่ างง่าย (Simple
Random Sampling) เพื่อนากลุ่มตัวอย่างเข้ าสูก่ ลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยในแต่ละกลุ่มมีผ้ ู
ที่มีคะแนนจากแบบวัดใกล้ เคียงกันเพื่อควบคุมตัวแปรแทรกซ้ อนที่อาจเกิดขึ ้นจากระดับคะแนน
ทักษะการคิดเชิงบริ หารและแบบวัดสมาธิ ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่แตกต่างกัน ทัง้ กลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุมมีสมาชิกจานวนกลุม่ ละ 8 คน ดังตารางต่อไปนี ้
ตาราง 10 จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ การวิจยั เชิงทดลอง
กลุ่มทดลอง
8

กลุ่มควบคุม
8

รวม
16

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีทงหมด
ั้
7 ประเภท คือ
1) ตั ว ของผู้ วิ จั ย ในฐานะเครื่ องมื อ การวิ จั ย ผู้ วิ จั ย จบการศึ ก ษาระดั บ
มหาบัณฑิตจากคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทาให้ มีความรู้
ความเข้ าใจในด้ านจิตวิทยาพัฒ นาการของเด็กปฐมวัย รวมทัง้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาต่อเฉพาะทางใน
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สาขาการเล่นบาบัด (Play Therapy) ในปี พ.ศ. 2551-2555 จนกระทัง่ จบการศึกษาต่อเฉพาะทาง
สาขาการเล่นบาบัดในระดับดีเยี่ยม (Distinction) และได้ รับประกาศนี ยบัตรรับรองเป็ น นักเล่น
บ าบัด (Certified Play Therapist) จาก Canterbury Christ Church University, UK, Academy
of Play and Child Psychotherapy (APAC) และ Play Therapy International (PTI) ส่ ง ผลให้
ผู้วิจยั สามารถให้ คาปรึกษาทางจิตวิทยาควบคู่ไปกับทาการเล่นบาบัดกับเด็กปฐมวัยที่มี ปัญหาใน
ระดับเล็กน้ อย (Mild) ไปจนถึงปั ญหาในระดับรุนแรง (Severe) ได้ ทงแบบรายบุ
ั้
คคลและแบบกลุ่ม
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั มีประสบการณ์ในการทางานกับเด็กปฐมวัยในฐานะนักจิตวิทยาเด็กตังแต่
้ พ.ศ.
2550 จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั
2) โปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้ เป็ นโปรแกรมการเล่นบาบัดที่ ผ่านการทดลองใช้ และปรับปรุ งแก้ ไขจนมีความ
สมบูรณ์ แล้ ว จากการวิ จัย ในระยะที่ 2 จึงน ามาใช้ จริ งกับ กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย ระยะที่ 3 นี ้
(ภาคผนวก ช)
3) แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ เป็ น
แบบวัดที่ได้ มาจากการศึกษาในระยะที่ 1 (ภาคผนวก ค) ซึง่ เมื่อทาการตรวจสอบคุณภาพของแบบ
วัดเสร็จสมบูรณ์แล้ ว ได้ นาแบบวัดไปใช้ วดั ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
โดยทาการทดสอบก่อน ทดสอบหลัง และทดสอบติดตามผลของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิง
ทดลอง โดยให้ ครู ที่ร้ ู จักและใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเป็ นผู้ตอบแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กตามความเป็ นจริง
4) แบบวัดภาวะสมาธิสัน้ ของเด็ก วัดประเมินโดยครูของเด็กด้ วยแบบวัด Thai
ADHD Screening Scales (THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557)
5) แบบสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi – Structure) ผู้วิจัย ใช้
แบบสัมภาษณ์ครูแบบกึ่งโครงสร้ างในการวิจยั เชิงคุณภาพ (ภาคผนวก จ) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี ้มาช่วยอธิบายและส่งเสริ มให้ การวิจยั มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึน้ ซึ่งผู้วิจัยสร้ างข้ อคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ เชิงลึกนีจ้ ากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง จากนันผู
้ ้ วิจยั นาข้ อคาถามไปให้ อาจารย์ที่ปรึ กษาช่วยตรวจสอบ และผู้วิจยั ปรับแก้ ไขข้ อ
ค าถามตามค าแนะน าและข้ อ เสนอแนะจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ ให้ ข้ อ ค าถามที่ ใ ช้ ในการ
สัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น ตัวอย่างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก มีดงั นี ้
ตัวอย่ างแนวคาถามสาหรับการสัมภาษณ์ เชิงลึกครู
- การเข้ าร่วมโปรแกรมนี ้ทาให้ เด็กรู้สกึ อย่างไร
- เด็กได้ รับประโยชน์อะไรจากการเข้ าร่วมโปรแกรมนี ้
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- การเข้ า ร่ ว มโปรแกรมนี ช้ ่ ว ยพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารของเด็ ก ได้
อย่างไร
- การเข้ าร่วมโปรแกรมนี ้ช่วยพัฒนาสมาธิของเด็กได้ อย่างไร
แนวคาถามข้ างต้ นนี ้สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนลาดับข้ อคาถามได้ ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และบริ บทของการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจยั พิจารณาเลือกใช้ คาถามในการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจต่อปรากฎการณ์ การพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจากการเข้
ั้
าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัดได้ อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ ้น ส่วนการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมีดงั นี ้
5.1) การตรวจสอบความตรงโดยผู้ วิ จั ย ผู้วิ จัย ท าการตรวจสอบข้ อ
คาถามต่างๆ ที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ว่ามีความสอดคล้ องกันกับความมุ่งหมายของการวิจยั หรื อไม่
ถ้ าสอดคล้ องกันแสดงว่าเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีความตรงเชิงเนื ้อหา
5.2) การตรวจสอบความตรงโดยอาจารย์ ท่ ี ป รึ ก ษา เมื่ อ ได้ รั บ การ
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ จากอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ ว ผู้วิจยั นาผลที่ได้
รับมาปรับตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ แบบสัมภาษณ์มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ ้นก่อนที่
จะนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
6) เครื่องบันทึกเสียงจานวน 1 เครื่อง
7) แบบประเมิ นพฤติกรรมเด็ก ผู้วิจัยขอให้ ครู ผ้ ูช่วยซึ่งท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ช่วย
ผู้วิจยั ทาการสังเกตและประเมินพฤติกรรมของเด็ก (ภาคผนวก ง) จากการเข้ าร่ วมการโปรแกรม
การเล่นบาบัดในด้ านคุณลักษณะของเด็กและการเกิดทักษะการคิดเชิงบริหารรวมทังสมาธิ
้
ของเด็ก
ในช่วงระหว่าง และหลังการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด
ตาราง 11 ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
ชื่อเด็ก (นามสมมติ) ......................................................................... อายุ ................ ครัง้ ที่ .........................
วันที่ .................................. เรื่ อง ................................................................................................................
สมาธิของเด็ก
บันทึก
มีการเล่นอย่างต่อเนื่องเกิน 5 นาที
ผลัดกันเล่นกับเพื่อนได้
เล่นได้ โดยไม่รบกวน หรื อขัดจังหวะเพื่อน
สามารถนัง่ อยูก่ บั ที่ในช่วงล้ อมวงได้ จนครบเวลา
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ตาราง 11 (ต่อ)
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
เด็กจดจ่ออยูก่ บั สิ่งที่เล่นได้ นานจนจบช่วงเล่นนันๆ
้
เล่าถึงสิง่ ที่ทาในครัง้ ที่แล้ วได้
มีอารมณ์ดี ยิ ้มแย้ ม ร่าเริง
ปรับตัวเข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด
เล่นเกมที่ต้องใช้ การวางแผนได้

บันทึก

3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการดาเนินการวิจยั
ผู้วิจยั ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล และดาเนินการวิจยั ในช่วงก่อนการทดลอง ระหว่าง
การทดลอง หลังการทดลอง และระยะติดตามผลดังต่อไปนี ้ (รัตนะ บัวสนธ์, 2555)
1) ก่ อ นการทดลอง ผู้วิจัย ดาเนิ น การวัดทัก ษะการคิด เชิ งบริ ห ารและภาวะ
สมาธิ สัน้ ของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม (Pretest) รวมทัง้
ดาเนินการสังเกตและประเมินบันทึกพฤติกรรมของเด็กเพื่อเก็บรวบรวมไว้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานก่อน
การทดลอง
2) ระหว่ างการทดลอง ผู้วิจยั ดาเนินการการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนโดยใช้
ั้
โปรแกรมการเล่นบาบัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นและผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือเสร็ จสมบูรณ์ แล้ วเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการทดลองกับ
กลุ่มทดลอง ในระหว่างการทดลอง มีการสังเกต ประเมินพฤติกรรมของกลุ่มทดลองไปด้ วย ส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั ในการทดลอง แต่ได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั เมื่อสิ ้นสุด
การทดลองแทน
3) หลั งการทดลอง หลังจากยุติการเล่นบาบัดแล้ ว ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบ
หลัง (Posttest) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ หนึ่งด้ วยแบบวัดทักษะการคิดเชิ งบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และแบบวัดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก รวมทังมี
้ การสังเกต การประเมิน
พฤติกรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึกครูเกี่ยวกับความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลง
ทักษะการคิดเชิงบริ หาร และสมาธิของเด็กจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด เพื่ อเป็ นข้ อมูล
หลังการทดลอง
4) ระยะติดตามผล หลังจากการทดลองผ่านไปเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจยั ทา
การทดสอบระยะการติดตามผล(Follow up) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ หนึ่งด้ วย
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แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และแบบวัดภาวะสมาธิสนของ
ั้
เด็ก จากนัน้ ผู้วิจัยนาผลที่ได้ จากการศึกษาเชิงคุณ ภาพทัง้ หมดมาทาการสรุ ปและวิเคราะห์ ผล
ร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณด้ วย
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการวิจยั ข้ อมูลเชิงคุณภาพนี ้ ผู้วิจยั รวบรวม
ข้ อมูลที่ได้ ทงหมดจากการสั
ั้
งเกตบันทึกพฤติกรรมของเด็ก และจากการสัมภาษณ์ เชิงลึกครู ด้วย
คาถามกึ่งโครงสร้ างเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริ หาร และสมาธิของเด็กของกลุม่ ทดลองมาทาการ
วิ เคราะห์ เนื อ้ หา จัด หมวดหมู่ สรุ ป และตี ค วามข้ อ มูล ทัง้ หมด เพื่ อ น าผลที่ ได้ ม าอธิ บ ายและ
สนับสนุนผลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้น (ชาย โพธิสติ า, 2559)
2) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดงั ต่อไปนี ้
2.1) การวิเคราะห์ ข้อมูลเบือ้ งต้ น เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยสถิติบรรยาย
เพื่อให้ ทราบถึงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะของตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั อันได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2) การวิเคราะห์ ผลของการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิ ด เชิ ง บริ ห ารและสมาธิ ข องเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั ้น ผู้วิ จัยท าการวิ เคราะห์
เปรี ยบเที ยบคะแนนทักษะการคิ ดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิ สัน้ ของเด็ กปฐมวัย ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผล ทั ง้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้ วยการ
ทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test) และการทดสอบแมน-วิทนีย์
(Mann-Whitney U Test)
5. จริยธรรมการวิจัย
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมในการวิ จัย
มหาวิท ยาลัยศรี น คริ นทรวิโรฒ เมื่ อ ได้ รับอนุญ าตจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในการวิจัยแล้ ว
ผู้วิ จัย ด าเนิ น การส่ ง หนัง สื อ เพื่ อ ขออนุ ญ าตในการเก็ บ ข้ อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่ า ง พร้ อมชี แ้ จง
จุดประสงค์และรายละเอียดของการวิจยั ให้ ทราบชัดเจน รวมทังท
้ าการขออนุญาตและสอบถาม
ความสมัครใจจากกลุม่ ตัวอย่างที่เข้ าร่วมการวิจยั เพื่อให้ แน่ใจว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความสมัครใจและ
ยินดีต่อการเข้ าร่ วมการวิจยั ซึ่งก่อนเข้ าร่ วมการวิจยั ผู้วิจยั ชี ้แจงและอธิบายรายละเอียดของการ
วิจยั อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ผู้วิจยั รักษาความลับ (Confidentiality) ของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ นาม
สมมติและจะไม่เปิ ดเผยชื่อจริ งของกลุ่มตัวอย่างในทุกกรณี รวมทังรั
้ กษาความลับอื่นๆ ของกลุ่ม
ตัวอย่างด้ วยเพื่อเป็ นการพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ด้านการเก็บรักษาความลับของกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับของวัตถุประสงค์ในการ
วิจยั ดังนี ้
ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมาย และองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อพัฒ นาแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
ส่วนที่ 1 การสังเคราะห์นิยามปฏิบตั ิการและพัฒนาข้ อคาถาม
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื ้องต้ น
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
ระยะที่ 2 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ างและพั ฒ นาโปรแกรมการเล่ นบ าบั ด เพื่ อ
เสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างโปรแกรม
การเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ส่วนที่ 1 การเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้
ส่วนที่ 2 ปั จจัยและเงื่อนไขความสาเร็จของโปรแกรมการเล่น
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรม
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัด
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการเล่นบาบัด
ส่วนที่ 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเล่นบาบัด
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ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่ นบาบัด ใน
ระยะก่ อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้ อมู ล เชิงปริ มาณ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเล่น
บาบัด ในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิ สนของ
ั้
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ส่วนที่ 2 การเปรี ยบเที ยบทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิ สนั ้ ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนภายในกลุ
ั้
่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังติดตามผลการทดลอง
ส่วนที่ 3 การเปรี ยบเที ยบทักษะการคิ ดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิ สนั ้ ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนระหว่
ั้
างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลังติดตามผลการทดลอง
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทัง้ 16 ครัง้
ส่วนที่ 1 ผลจากการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้
ส่วนที่ 2 การประเมินผลด้ วยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและแบบสัมภาษณ์ครู
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่สมาธิสัน้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาความหมาย และองค์ ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ มีผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ส่วนที่ 2 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส่วนที่ 3 องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้วิจัย ท าการสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อ มูลที ล ะคน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ ได้ นัด
หมายไว้ โดยก่ อ นเริ่ ม การสัม ภาษณ์ ผ้ ู ให้ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จัย ท าการแนะน าตัว พร้ อมกั บ อธิ บ าย
วัตถุป ระสงค์ ของการสัมภาษณ์ กระบวนการสัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการสัมภาษณ์ และ
ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการสัมภาษณ์ ให้ ผ้ ขู ้ อมูลทราบอย่างชัดเจน จากนันผู
้ ้ วิจยั ขออนุญาตผู้ให้
ข้ อมูลในการบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์ เก็บไว้ เพื่อใช้ สาหรับตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ วมาใช้
ในการสัมภาษณ์
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ผู้วิจัยเริ่ มการสัมภาษณ์ ด้วยการใช้ คาถามเกริ่ นก่อน เพื่อสร้ างสัมพันธภาพให้
บรรยากาศมี ค วามผ่อ นคลาย และเพื่ อ ให้ ผ้ ูให้ ข้อมูล รู้ สึก ไว้ วางใจในการให้ สัม ภาษณ์ ม ากขึน้
จากนัน้ ผู้วิ จัย จึ ง สัม ภาษณ์ ด้ ว ยการใช้ ค าถามหลัก โดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาความหมาย
ลักษณะ และองค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ ภาวะสมาธิ สนั ้ รวมทัง้
เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ภาวะสมาธิสนั ้
ด้ วย ซึ่งผู้วิจยั นาเสนอผลที่ได้ จากการวิจยั เชิงคุณภาพ เริ่ มจากข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลทัง้ 6 คน
(นามสมมติ A1-A6 ตามลาดับ) ดังนี ้ โดยในการสัมภาษณ์ เชิ งลึกนี ้ มี ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล
ดังแสดงในตาราง 12
ตาราง 12 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ให้ ข้อมูล
อาชีพ
A1
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ประสบการณ์
3 ปี ขึ ้นไป

A2

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

2 ปี ขึ ้นไป

A3

กุมารแพทย์

3 ปี ขึ ้นไป

A4

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

2 ปี ขึ ้นไป

A5

อาจารย์การศึกษาปฐมวัย

10 ปี ขึ ้นไป

A6

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

2 ปี ขึ ้นไป

ความเชี่ยวชาญ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น, การส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กสมาธิสนั ้
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น, การส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กสมาธิสนั ้
กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา, การ
ส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็ก
สมาธิสนั ้
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น, การส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กสมาธิสนั ้
การศึกษาปฐมวัย, การส่งเสริมทักษะการ
คิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กสมาธิสนั ้
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น, การส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กสมาธิสนั ้

ส่ วนที่ 2 ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยไว้ ดังนี ้
1) การทางานของสมองหลายส่วน ผู้ให้ ข้อมูลอธิบายความหมายของทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยว่า เป็ นการทางานของสมองในรู ปแบบหนึ่งโดยเฉพาะสมองส่วน
หน้ า ที่ต้องดึงความสามารถของสมองหลายๆ ส่วนเข้ ามาทางานด้ วยกัน โดยมีทกั ษะการคิดเชิง
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บริ หารทาหน้ าที่สงั่ การองค์ประกอบย่อยๆ ให้ ทางานออกมาพร้ อมกัน หรื อทาในเวลาที่เหมาะสม
ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงเป็ นทักษะสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ต่างๆ
ซึง่ ทักษะการคิดเชิงบริ หารนี ้จาเป็ นต้ องได้ รั บการกระตุ้นส่งเสริ มเพื่อให้ มีการเจริ ญเติบโต และเกิด
ศักยภาพอย่างแท้ จริง เพื่อนาไปควบคุมกระบวนการคิดการตัดสินใจโดยรวม ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล
ดังนี ้
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารนี ้เป็ นกระบวนการของสมองนะครับ เป็ นเรื ่ องของการทางานของสมอง
รู ปแบบหนึ่งครับ ซึ่ งมันต้องดึงความสามารถของสมองหลาย ๆ ส่วนเข้ามาทางานด้วยกันนะครับ หมายความว่า
ตัว มัน เองนี ่ไม่ ได้เป็ นองค์ ป ระกอบเดี ่ย ว ๆ ของมัน นะครับ แต่ ต ัวมัน เองท าตัวเป็ นเจ้ านาย ที ่จ ะคอยไปสั่ง
องค์ประกอบย่อย ๆ ของมันนีใ่ ห้ทางานออกมาให้มนั พร้อมกัน หรื อทาในเวลาทีเ่ หมาะสม” (A3)
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารเป็ นทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับการทางานของสมองส่วนหน้าเป็ นหลักนะครับ
ความจริ งจุดเริ่ มต้นของทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารนี ่ มาจากเรื ่องหน้าทีก่ ารทางานของสมองส่วนหน้าเป็ นหลักครับ ”
(A6)
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารนี ้เป็ นกระบวนการทางสมอง ที ่เกี ่ยวข้องกั บสมองส่วนหน้า เป็ นทักษะที ่
สาคัญที เ่ กี ย่ วกับการที เ่ ด็กเขาใช้ความคิ ด หรื อว่าอาจจะเกี ย่ วกับเรื ่องของอารมณ์ ความรู้สึกอะไรต่างๆ” (A4)
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารก็คืออวัยวะส่วนหนึ่งของมนุษย์นีล่ ่ะ แต่ว่ามันไปอยู่ในส่วนของกระบวนการคิ ด
ของสมอง ซึ่งกระบวนการคิ ดนีเ้ ป็ นส่วนทีต่ อ้ งได้รบั การกระตุน้ และพัฒนาส่งเสริ ม เพือ่ ให้มนั เกิ ดการเจริ ญเติ บโต แล้วก็มี
ศักยภาพที ่แท้จริ ง เพราะฉะนัน้ นี ้ความหมายทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารก็ คือ เป็ นอวัยวะที ่รอการกระตุ้นส่งเสริ ม
เพื ่อให้เกิ ดศักยภาพสูงสุด และนาไปควบคุมกระบวนการคิ ด โดยรวม กระบวนการคิ ดการตัดสิ นใจแบบนี ้ค่ะ ”
(A5)

2) การทางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย นอกจากเป็ นการทางานของสมองหลาย
ส่วนแล้ ว ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ ห ารยังหมายถึงกระบวนการท างานของสมองที่
เกี่ ยวข้ องกับการกระทาต่างๆ เป็ นกระบวนการ เป็ นทักษะที่ ทางานประสานกันเพื่อ มุ่งไปสู่การ
ทางานให้ สาเร็จตามเป้าหมาย ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารเป็ นความสามารถในการทางานของสมองทีท่ างานประสานกันเพือ่ ทาให้ตวั
เป้าหมายของงานนัน้ น่ะมันเสร็ จ ให้งานออกมาประสบความสาเร็ จนะครับ” (A3)
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“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารนีเ้ ป็ นกระบวนการที เ่ กี ่ยวข้องกับการกระทาต่างๆ แล้วมันนาไปสู่การทางานให้ประสบ
ความสาเร็ จไปถึงเป้าหมาย มันเหมื อนเป็ นกระบวนการ เป็ นทักษะ ทีม่ นั ประกอบกันไปค่ะ” (A4)

3) การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริ หารจัดการ การทางานให้ บรรลุ
เป้าหมายได้ สาเร็จนัน้ ต้ องอาศัยการประเมินสถานการณ์ตา่ งๆ เพื่อให้ มีการทางานได้ อย่างถูกต้ อง
และประสบความส าเร็ จ โดยผู้ ให้ ข้ อ มูล คนหนึ่ ง ได้ ใ ห้ นิ ย ามของทั ก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารว่ า
เปรี ยบเสมือนกัปตันเรื อที่ ทาหน้ าที่ บริ หารจัดการ ควบคุมคน ทิศทาง ประเมินสถานการณ์ ต่างๆ
จัดการกับปั จจัยภายในเกี่ยวกับตนเอง และปั จจัยสิง่ แวดล้ อมภายนอก เพื่อปรับการทางานของตน
ให้ ทางานได้ อย่างถูกต้ องเพื่อมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมายที่วางไว้ ได้ สาเร็จ
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารเหมื อนกัปตันเรื อน่ะ คื อกัปตันเรื อจะต้องควบคุมทัง้ คน ลูกเรื อ แล้วก็ต้อง
ประเมิ นสิ่ งแวดล้อมรอบ ๆ ของการเดิ นเรื อด้วยว่ามันมี อะไร มี ค ลื น่ ยังไง ลมยังไง มี พายุไหม อะไรอย่างนี ้ พอมี
คลืน่ มี ลม มี พายุ แล้วนีเ่ ป้าหมายเขาคือตรงนี ้ เขาก็ตอ้ งมุ่งไปทีเ่ ป้าหมายเขา แต่ว่าเป้าหมายเขามันอาจจะไม่ได้
ไปทางเดิ มแล้วนะ ถ้ามันมี คลื ่นลมมันก็ ต้องปรับตัวเองให้จัดการได้ แล้วก็ ต้องจัดการลู กเรื อให้ทางานให้ถูก
ด้วย…ต้อ งจัด การทั้งปั จ จัยภายในและภายนอก ภายในก็ คื อเกี ่ยวกับตัวเอง ก็ คื อการท างานของสมอง แล้ว
ภายนอกก็คือว่าเหมื อนกับเขาก็รบั รู้สิ่งภายนอกมา เสร็ จแล้วมาประมวลว่าเขาจะต้องไปปรับการทางานของสมอง
ยังไง เพือ่ ให้มนั ไปถึงเป้าหมายน่ะ” (A1)

4) ทักษะด้ านต่างๆ ของทักษะการคิดเชิงบริหาร นอกจากความหมายในด้ าน
การทางานของสมองหลายส่วน การทางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย และการประเมินสถานการณ์
ต่างๆ แล้ ว อีกนิยามหนึ่งของทักษะการคิดเชิงบริ หารก็คือ ทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการยับยัง้ ความจา
ขณะทางาน ความยืดหยุ่นทางการคิด ดังเช่นผู้ให้ ข้อมูลคนหนึ่งได้ ให้ นิยามของทักษะการคิดเชิง
บริหารว่าเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการทางานของทักษะด้ านการยับยัง้ ความจาขณะทางาน ความ
ยืดหยุน่ ทางการคิด ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารเป็ นทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับการทางานของทักษะด้ านการยับยัง้ ด้านความจา
ขณะทางาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิ ด” (A6)

โดยผู้ให้ ข้อมูลอีกคนหนึ่งได้ ให้ นิยามของทักษะการคิดเชิงบริ หารว่าเป็ นทักษะ
สมองที่เกี่ยวข้ องกับการจดจา การเก็บข้ อมูล และดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
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“ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารก็คือความสามารถในการทางานของสมอง เป็ นทักษะสมองทีใ่ ช้ในการจดจา
ใช้ในการเก็บข้อมูล แล้วดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม หัวใจสาคัญคื อการนามาใช้ คื อนาข้อมูลที ่มีอยู่มาใช้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ น่ะ” (A2)

จากการให้ ความหมายทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารของผู้ให้ ข้อมูล สามารถสรุ ปได้ ว่า
ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หาร หมายถึ ง การท างานของสมองหลายส่ ว นโดยเฉพาะสมองส่ ว นหน้ า
เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก การกระทาต่างๆ โดยมีการบริ หารจัดการ การ
ประเมินสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การทางานให้ สาเร็ จตามเป้าหมาย โดยอาศัยทักษะต่างๆ
เช่น ทักษะด้ านการยับยัง้ ทักษะด้ านความจาขณะทางาน ทักษะด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด ซึง่
ทักษะการคิดเชิงบริ หารนีจ้ าเป็ นต้ องได้ รับการกระตุ้นส่งเสริ มเพื่อให้ มีการเจริ ญเติบโต และเกิด
ศักยภาพอย่างแท้ จริงต่อไป
ส่ วนที่ 3 องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสัน้
ผลที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้ อ มูล มี รายละเอี ย ดการให้ ค วามหมายและ
ลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ด้ านการยับยัง้ (Inhibit) คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยัง้
ตนเองให้ ส ามารถจดจ่อ อยู่กับ สิ่งที่ ก าลังท าอยู่ได้ อย่างคงทน และสามารถยับ ยัง้ ตนเองไม่ให้
วอกแวกกับสิ่งกระตุ้นเร้ าต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง รวมทังก
้ ากับควบคุมตนเองให้ มีความอดทน โดยมี
การคานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การ
ยับยังนี
้ ้จึงช่วยให้ เด็กสามารถควบคุมตนเองให้ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะด้ านการยับยังควบคุ
้
มตนเองที่บกพร่ อง ขาดสมาธิใน
การจดจ่ออยู่กบั งาน อดทนรอคอยไม่ได้ อยู่ไม่นิ่ง วอกแวกง่ายขณะทากิจกรรม มักพูดโพล่ง พูด
แทรก รี บตอบโดยไม่ฟังคาถามให้ จบก่อน ขาดความยังคิ
้ ดยับยังชั
้ ง่ ใจ เมื่ออยากทาสิ่งใด ก็มกั จะ
ทาเลย โดยไม่คิดถึงที่ผลที่จะตามมา ขาดความยับยังทางความคิ
้
ด อารมณ์ และพฤติกรรม ขาด
การควบคุมตนเองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ ทาให้ เด็กไม่สามารถควบคุมยับยังตนเองให้
้
มีการแสดงออกที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“พี ว่ ่าองค์ ประกอบที ่เกี ่ยวกับเด็กสมาธิ สนั้ ที ่สดุ น่ะ คื อ inhibit เป็ นเรื ่องของการยับยัง้ ควบคุมตัวเอง
เพราะเด็กสมาธิ สนั้ น่ะไม่มีการยับยัง้ ตนเอง อยากทาอะไรก็ทาเลย คิ ดปุ๊ บทาปั๊บ ไม่คิดหน้าคิ ดหลังให้รอบคอบ
ไม่คิดถึงผลทีจ่ ะตามมา” (A1)
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“เด็กสมาธิ สนั้ มักรอคอยไม่ได้ เวลานัง่ ฟังนิ ทานกับครู ก็จะลุกขึ้นลุกลง หรื อเวลาที ค่ รู ถามก็จะรี บตอบ
โดยที ไ่ ม่ฟังคาถามของครู ให้เสร็ จ พูดโพล่ง พูดแทรก ยับยัง้ ไม่ค่อยเป็ น เล่นกับเพือ่ นแรง เพือ่ นมาเล่นด้วย ก็เล่น
แรงกลับ ควบคุมตัวเองได้ไม่ค่อยดี ไม่สามารถที จ่ ะเบรกตัวเองได้ อันนีเ้ ป็ นลักษณะของ inhibit ที ไ่ ม่ดี คือยับยัง้
ตัวเองไม่ได้” (A3)
“เด็กสมาธิ สนั้ ขาดเรื ่ องของการจัดการควบคุมตัวเอง เด็กเลยพูดก่ อนคิ ด ทาก่ อนคิ ด ทาไปแล้วมา
เสียใจทีหลังแบบเฮ้ยฉันไม่น่าทาเลย ความยับยัง้ ชัง่ ใจของเด็กมันเสียไป เหมื อนไม่มีเบรก อยากทาอะไรก็ ทาเลย
โกรธก็โกรธเลย หงุดหงิ ดก็ตีเพือ่ นเลยอะไรอย่างนี ้ แล้วก็ขาดในเรื ่องการมี สมาธิ จดจ่ออยู่กบั งานซึ่ งก็เป็ นลักษณะ
หนึ่งของ EF ในเด็กสมาธิ สนั้ คือเขาขาดการควบคุมตัวเองต่อสิ่ งกระตุน้ เร้าต่างๆ ทีเ่ ข้ามา” (A4)

2) ด้ านความจาขณะทางาน (Working Memory) คือความสามารถของ
เด็กในการเก็บจดจาข้ อมูล และสามารถจัดการประมวลข้ อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลมา
ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ เด็กมีความสามารถในการจดจาได้ ดี จดจาคาสัง่ ของผู้อื่นได้ ซึง่ เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมั
ั ้ กมีปัญหาด้ านความจาขณะทางาน โดยเด็กไม่สามารถเก็บจดจาข้ อมูล
ไว้ ได้ นาน ไม่สามารถจดจาข้ อมูลได้ หลายอย่าง ไม่สามารถประมวลผล หรื อดึงข้ อมูลที่มีอยู่มา
ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม เด็กจึงมักวอกแวกง่าย ความจาไม่คอ่ ยดี ขี ้ลืม ไม่สามารถจดจากติกา หรื อสิ่ง
ที่เรี ยนไปแล้ วได้ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“Working Memory คือการเอาความจาที ่มีออกมาใช้ ซึ่ งเด็กสมาธิ สนั้ เขาจะจดจาข้อมูลได้ทีละสัน้ ๆ และจา
ได้ไม่นาน พอคิ ดถึงเรื ่องอืน่ แล้วลืมเลย” (A2)
“Working Memory เป็ นหน่วยความจา คื อการที เ่ ราจาข้อมูลไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วเราดึงข้อมูลมาใช้ได้
เหมาะสม แต่เด็กสมาธิ สนั้ จะไม่สามารถดึงเอามาใช้ ได้เหมาะสม คื อ Working Memory ของเขาไม่ค่อยดี เขา
เลยขี ้ลืม เรี ยนแล้วไม่จา จากติ กาไม่ได้ ” (A5)
“Working Memory เป็ นความสามารถในการจดจาข้อมูล แล้วก็ประมวลผลนะครับ ซึ่ งเด็กสมาธิ สนั้
จะเสี ยหายเรื ่องนี เ้ ยอะครับ เขาจะไม่สามารถจดจาข้อมูลได้หลายอย่าง แล้วก็ไม่สามารถจดจาข้อมูลได้นานนัก
ครับ” (A6)
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3) ด้ านความยื ด หยุ่ นทางการคิ ด (Cognitive Flexibility/ Shift) คื อ
ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนเองจากสถานการณ์
กิจกรรม กลุ่มคน หรื อแง่มมุ ปั ญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น ส่งผลให้ เด็ก
สามารถปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมหรื อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนนั
ั ้ น้ มีความยืดหยุ่นทางการคิดที่บกพร่ องกว่าเด็กปฐมวัยทั่วไป
กล่าวคื อ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ไม่ ค่อยมี ค วามคิ ด ยื ด หยุ่น มัก ยึด ติ ด กับ รู ป แบบเดิ ม ๆ
ความคิดเดิมๆ กิจวัตรเดิมๆ ไม่คอ่ ยมีการปรับเปลี่ยนความคิด เด็กจึงคิดแก้ ปัญหาไม่คอ่ ยได้ มักไม่
สบายใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ เข้ ากับคน สถานที่ หรื อกิจกรรมใหม่ๆ ได้ ยาก ดังคา
กล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“เด็ ก สมาธิ ส ั้น เขาค่ อ นข้ า งขาดความคิ ด ยื ด หยุ่น คื อ เขาเป็ นคนที ่ มี routine น่ ะ และถ้า routine
เปลีย่ นไปหรื อผิ ดแผนนี ่ เขาก็มกั จะเครี ยด ไม่ส บายใจ ต้องทาอะไรแบบที เ่ คยทามาเป็ นกิ จวัตร คือเขาจะปรับตัว
ต่อสิ่ งใหม่ๆ ได้ลาบากหน่อย” (A2)
“Shift นี ้พฒ
ั นาในช่วงเด็กปฐมวัย ฉะนัน้ ในเด็กสมาธิ สนั้ ที ่เขาไม่พร้ อมจะนัง่ ฟังนัง่ เรี ยนรู้นี่ การที ่เขา
จะ shift มันก็จะยุ่งยาก เขาก็จะตอบสนองไปตามสัญชาตญาณ เขาก็คงจะเสี ยโอกาสในการเรี ยนรู้ เพราะตัว
shift นี ้คือความสามารถในการปรับเปลี ่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่ งช่วยในเรื ่องการปรับตัวแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เป็ นตัวช่วยให้เด็กได้เรี ยนรู้ว่า ถ้าแก้ปัญหาแบบนี ้ ผลจะตามมาแบบนี ้ ถ้าเจอสถานการณ์ แบบนี ้ เขา
ควรปรับตัวยังไงน่ะครับ Shift ของเด็กสมาธิ สนั้ เลยยังพัฒนาได้ไม่ดีนกั การคิ ดแก้ปัญหาอะไรต่างๆ ก็ไม่ดีด้วย
ครับ” (A3)
“Shift คื อความคิ ดยื ดหยุ่นที ่จะเปลี ่ยนจากเรื ่องหนึ่งไปสู่อีกเรื ่องหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็ น
กิ จกรรมที ่ทาอยู่ สถานที ่ทีเ่ ปลี ย่ นไป หรื อการเจอผูค้ นใหม่ๆ ซึ่ งเด็กสมาธิ สนั้ มักจะยัง shift ได้ไม่เก่ง เด็กเลยยึดติ ด
กับรู ปแบบเดิ มๆ ปรับเปลี ย่ นอะไรไม่ค่อยได้ เช่นกฎกติ กาต้องเป็ นแบบนีเ้ ท่านัน้ ถ้าเราเปลี ย่ นกฎเดีย๋ วนัน้ เด็กจะ
โกรธ โมโหมาก รับการเปลีย่ นแปลงไม่ค่อยได้ ความคิ ดยืดหยุ่นยังไม่ค่อยมี คณ
ุ ภาพ” (A5)

4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือความสามารถของเด็กใน
การควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อสิง่ กระตุ้นเร้ าต่างๆ เพื่อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม
ส่งผลให้ เด็กสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้ สกึ ของตนเองได้ ดี ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สันมี
้ ลกั ษณะการกากับควบคุมอารมณ์ตนเองที่ บกพร่อง ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ยาก โดยเด็กจะ
ถูกกระตุ้นเร้ าอารมณ์ ได้ ง่ายกว่าเด็กทัว่ ไป เด็กที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมีอารมณ์ ร้อน ขี ้โมโหฉุนเฉียว
หุนหันพลันแล่น โกรธง่ายกับเรื่ องเล็กน้ อย มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแปรปรวน ระเบิดอารมณ์รุนแรง
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ได้ ง่ายกว่าเด็กทัว่ ไป เมื่อโกรธแล้ วมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่รุนแรงไม่เหมาะสม จึงทาให้ เด็ก
มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึง่ เป็ นผลเนื่องมาจากมีลกั ษณะด้ านการยับยังที
้ ่บกพร่องไป ดังนัน้
หากเด็กได้ รับการส่งเสริ มฝึ กฝนให้ มีทกั ษะด้ านการยับยังที
้ ่ดีขึ ้น ลักษณะด้ านการควบคุมอารมณ์
ของเด็กก็จะดีขึ ้นด้ วย ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“เด็กสมาธิ สนั้ จะแสดงอารมณ์ แบบหุนหันพลันแล่นและฉุนเฉี ยวได้ค่อนข้างชัดครับ เพราะว่าด้วย
ความทีเ่ ขายับยัง้ ได้ไม่ดี ฉะนัน้ เมื อ่ มี สิ่งกระตุน้ เข้ามานี ่ เขาก็จะระเบิ ดอารมณ์ ได้ง่าย การกากับอารมณ์ ตนเองไม่
ดี มี อารมณ์เปลีย่ นแปลงแปรปรวนได้ง่ายกว่าเด็กทัว่ ไป” (A3)
“เด็กสมาธิ สนั้ เป็ นเด็กที โ่ กรธง่ายน่ะ โกรธง่ายมาก เมื อ่ ถูกกระตุน้ เล็กน้อยก็อารมณ์ ปรี ๊ดขึ้ นมาแล้ว คื อ
โกรธแล้ ว จะระเบิ ด อารมณ์ รุน แรง เด็ ก สมาธิ ส ั้น เขามี ลัก ษณะที ่เรี ย กว่ า emotional dysregulation คื อ การ
ควบคุมอารมณ์ การจัดการอารมณ์ เขาทาได้ยาก ทาให้เด็กมี ปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื ่น เนื ่องจากควบคุม
อารมณ์ ตวั เองไม่ ได้ ถูกกระตุ้นอารมณ์ ให้โกรธได้ง่าย เช่น ถูกเพื ่อนมากวนนิ ดหน่อย เด็กก็ จะโมโหโวยวาย ทา
เพือ่ นไปแรงๆ อะไรอย่างนี”้ (A4)
“เด็กที ่มีภาวะสมาธิ สนั้ จะอารมณ์ ร้อน ขี ้โมโห ระเบิ ดอารมณ์ แรง ปรี ๊ดได้ง่าย ปรี ๊ดแรงกว่าเด็กทัว่ ไป
เพราะว่าอารมณ์ มนั ขึ้นไปเร็ วมากเช่นเดียวกับความคิ ดของเขา คือเขามี emotional control ทีม่ นั บกพร่ อง ซึ่งถ้า
ปรับเรื ่อง inhibit ได้นี่ เรื ่องอารมณ์เขาน่าจะดีขึ้น” (A5)

5) ก ารวางแ ผ น จั ด ก ารอ ย่ างเป็ น ระบ บ (Plan & Organize) คื อ
ความสามารถของเด็กในการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีการตังเป้
้ าหมายในการทางาน รู้จกั
จัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทางานได้ สาเร็ จ
ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบที่ไม่ค่อยดี โดย
เด็กไม่สามารถหยุดนิ่งเพื่อคิดวิเคราะห์ได้ เด็กจึงขาดการวางแผน การตังเป้
้ าหมายในการทางาน
ไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญของงานที่ต้องทา ไม่มีระเบียบวินยั เด็กจึงขาดระบบระเบียบใน
การวางแผนจัดการ ทาให้ การทางานของเด็กไม่มีคุณ ภาพ ทางานตกๆ หล่นๆ และไม่สามารถ
ทางานได้ สาเร็ จทันเวลา ต้ องมีคนคอยคอยเตือนคอยกากับการทางาน ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล
ดังนี ้
“การ plan & organize ของเด็กสมาธิ สนั้ น่ะไม่ เป็ นระบบ ไม่ เป็ นระเบี ยบ ไม่ ค่อยมี คุณ ภาพ อย่าง
เวลาทางาน ทาๆไป นึกได้ว่าลื มหยิ บของ ก็ไปหยิ บมา อ้าวหยิ บไม่ครบ เดิ นไปหยิ บอี ก การวางแผนจัดการของ
เด็กจะ disorganized มาก งานก็เลยไม่เสร็ จ ต้องมี คนคอยเตือนคอยกากับให้ทางาน” (A1)
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“เด็กสมาธิ สนั้ นี ่ plan & organize ของเขาไม่ดี ไม่ค่อยมี ระเบี ยบวิ นยั คื อเขาไม่สามารถหยุดนิ่ งเพื ่อ
จะนัง่ คิ ดและวิ เคราะห์ได้นะครับ เพราะฉะนัน้ พอเขาวิ เคราะห์ไม่ได้ การวางแผนก็จะไม่ค่อยดี ทางานเสร็ จไม่ทนั
ซึ่ งการทางานเสร็ จไม่ทนั นี เ่ ป็ นลักษณะหลักเลยล่ะครับที ค่ ณ
ุ ครู มกั จะบอกว่าเด็กทางานเสร็ จไม่ทนั เนื อ่ งมาจาก
plan & organize ทีเ่ สียไปนะครับ” (A3)
“เด็ ก สมาธิ ส ั้น มี ปั ญ หาเรื ่ อ งการ plan การ organize การวางแผนจัด การท าได้ ไ ม่ ดี จั ด ล าดับ
ความสาคัญของสิ่ งที ่ต้องทาไม่ได้ เรื ่อง plan & organize นี ่เป็ นเรื ่องของการทางานของสมองส่วนหน้าซึ่ งเด็ก
สมาธิ สนั้ ขาดตรงนี ไ้ ป มันก็เลยทาให้การทางานของเขาขาดการวางแผน ขาดระบบระเบี ยบ ทางานตกๆ หล่นๆ
ทาให้ทางานไม่เสร็ จ เนือ่ งจากขาดการวางแผนการจัดระบบระเบี ยบต่างๆ” (A4)

อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนจะมี
ั้
5 องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยโดยทัว่ ไป แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่อง และมีคณ
ุ ภาพด้ อยกว่าทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยทัว่ ไปอยู่มาก ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ นมี
้ ลกั ษณะของทักษะการ
คิ ด เชิ งบริ ห ารที่ บ กพร่ อ งอย่า งชัด เจนในทุก องค์ ป ระกอบ โดยเฉพาะด้ านการยับ ยัง้ และด้ าน
ความจาขณะทางานที่มีความบกพร่องอยูม่ ากอันเนื่องมาจากภาวะสมาธิของเด็กที่บกพร่องไป คือ
เด็กขาดการควบคุมยับยังตนเอง
้
มีปัญหาในการจดจาและประมวลผลข้ อมูล นอกจากนี ้ เด็กยัง
ขาดความยืดหยุ่นทางการคิด ควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ไม่ดี รวมทังขาดการวางแผนจั
้
ดการอย่าง
เป็ นระบบ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งควรได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริมเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้นต่อไป
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูล สามารถสรุ ปองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดงั ภาพประกอบ 7 ดังนี ้
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การยับยัง้

ความจาขณะทางาน
ทักษะการคิดเชิง
บริหาร

ความคิดยืดหยุ่น
ทางการคคทางกาด
การควบคุมอารมณ์
การวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบ

ภาพประกอบ 7 องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
จากภาพประกอบ 7 สามารถสรุ ปองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารจาก
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญได้ 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านการยับยัง้ คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยัง้ ตนเองให้
สามารถจดจ่ออยู่กบั สิ่งที่กาลังทาอยู่ได้ อย่างคงทน และสามารถยับยังตนเองไม่
้
ให้ วอกแวกกับสิ่ง
กระตุ้นเร้ าต่างๆ ที่ไม่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ กากับควบคุมตนเองให้ มีความอดทน โดยมีการคานึงถึง
ความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การยับยังนี
้ ้จึงช่วย
ให้ เด็กสามารถควบคุมตนเองให้ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
2) ด้ านความจาขณะทางาน คือความสามารถของเด็กในการเก็บจดจาข้ อมูล
และสามารถจัดการประมวลข้ อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้
เด็กมีความสามารถในการจดจาได้ ดี จดจาคาสัง่ ของผู้อื่นได้
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3) ด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด คือความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยน
ความคิดและการกระทาของตนเองจากสถานการณ์ กิจกรรม กลุม่ คน หรื อแง่มมุ ปั ญหาหนึ่งๆ ไปสู่
อี กสิ่งหนึ่งได้ อย่า งคล่องแคล่วยื ดหยุ่น ส่งผลให้ เด็กสามารถปรับ ตัวและแก้ ไขปั ญ หาได้ อย่าง
เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
4) ด้ านการควบคุมอารมณ์ คือความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์
ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้น เร้ าต่างๆ เพื่ อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม ส่งผลให้ เด็ก
สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเองได้ ดี
5) ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ คือความสามารถของเด็กในการ
วางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีการตังเป้
้ าหมายในการทางาน รู้จกั จัดลาดับความสาคัญของ
งาน เพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทางานได้ สาเร็จ
ผู้วิ จัย น าผลลัพ ธ์ ที่ ได้ จ ากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้ อ มูล นี ม้ าใช้ ร่ว มกับ การศึก ษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง มาทาการสรุ ปวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
และสร้ างเป็ นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ รวมทังตรวจสอบ
้
คุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัด ด้ วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในตอนต่อไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ มีผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดังนี ้
ส่วนที่ 1 การสังเคราะห์นิยามปฏิบตั ิการและพัฒนาข้ อคาถาม
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบื ้องต้ น
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
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ในการวิเคราะห์ และแปลผลข้ อมูล ผู้วิจัยก าหนดสัญ ลักษณ์ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
n
K
M
SD
Skewness
Kurtosis
β
SE
Z-value
R2
b
2
dƒ
p
GFI
CFI
NFI
TLI
RMSEA
INH
WOM
COF
EMC
PLO

หมายถึง จานวนตัวอย่าง
หมายถึง จานวนข้ อ
หมายถึง ค่าเฉลี่ยคะแนนของตัวแปร
หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หมายถึง ความเบ้
หมายถึง ความโด่ง
หมายถึง ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
หมายถึง ค่าทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
หมายถึง ค่าน ้าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนดิบ
หมายถึง ค่าสถิติไค-สแควร์
หมายถึง ค่าองศาอิสระ
หมายถึง ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ
หมายถึง ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
หมายถึง ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรี ยบเทียบ
หมายถึง ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์
หมายถึง ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของ Tucker-Lewis
หมายถึง ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
หมายถึง องค์ประกอบด้ านการยับยัง้
หมายถึง องค์ประกอบด้ านความจาขณะทางาน
หมายถึง องค์ประกอบด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด
หมายถึง องค์ประกอบด้ านการควบคุมอารมณ์
หมายถึง องค์ประกอบด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
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ส่ วนที่ 1 การสังเคราะห์ นิยามเชิงปฏิบตั กิ ารและพัฒนาข้ อคาถาม
ผู้วิ จัย ได้ ท าการสังเคราะห์ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารโดยพิ จ ารณาผลการวิ จัย เชิ ง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก และได้ สร้ างข้ อคาถามจากนิยามเชิงปฏิบตั ิการโดยผสานผล
จากการสัมภาษณ์กบั แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่พบว่า
มีทงหมด
ั้
5 องค์ประกอบ (สุภาวดี หาญเมธี, 2559; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ก; Isquith, Gioia
& Espy, 2004) โดยในขัน้ เริ่ มต้ น ผู้วิจัยได้ สร้ างข้ อคาถามทัง้ หมดจานวน 25 ข้ อ มี ลักษณะเป็ น
คาถามปลายปิ ด มีการวัดแบบอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) มาตรวัดเป็ นแบบประเมินค่าลิเคิร์ท
มีข้อเลือกตอบ 5 ระดับ (5-Point Likert Scale) คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ เพื่อ
แสดงระดับทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก โดยมีรายละเอียดแสดงดังตาราง 13
ตาราง 13 องค์ประกอบของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
องค์ ประกอบ
1. การยับยัง้
2. ความจาขณะทางาน
3. ความยืดหยุน่ ทางการคิด
4. การควบคุมอารมณ์
5. การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
รวมข้ อคาถามทัง้ หมด

จานวนข้ อ
5
5
5
5
5
25

ต่อมาผู้วิจยั นาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ในโรงเรี ยนเขตกรุ งเทพมหานครไปให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาตรวจสอบ หลังจากปรับปรุ งแก้ ไขตาม
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ ว ผู้วิจยั จึงส่งแบบวัดให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา การศึกษา
การวัดและการประเมิ น จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อ้ หา (Content Validity) โดย
พิ จ ารณาค่ า ความสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ นิ ย ามเชิ ง ปฏิ บัติ ก าร (Item Operational
Definition Congruence: IOC) ซึง่ ใช้ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้ อคาถามที่มีคา่ IOC ตังแต่
้ 0.50
ขึน้ ไป พบว่า มีข้อคาถามจานวน 25 ข้ อที่ ผ่านเกณฑ์ การพิจารณา ผู้วิจัยจึงนาข้ อคาถามที่ ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกนี ้ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป

153
ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดเบือ้ งต้ น
ผู้วิจัยนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนใน
ั้
โรงเรี ยนเขตกรุ งเทพมหานครที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผู้ทรงคุณวุฒิ แล้ วไป
ทดลองใช้ กับกลุ่มที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน คือ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิ สัน้ ในโรงเรี ย นเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยให้ ครู ผ้ ูดูแ ลเด็ ก ที่ ร้ ู จัก และใกล้ ชิ ด กับ เด็ ก เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็ นผู้ตอบแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก พบผลจากการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้
การวิ เคราะห์ รายข้ อ (Item Analysis) ด้ วยการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ ข้ อ
คาถามกับคะแนนรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกและมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.50 คือ สูงกว่าค่า
วิกฤติ r (Critical r) ที่ 0.50 (Hair et al., 1998: 264) (ยกเว้ นค าถามข้ อที่ 10 เด็ กสามารถจดจ าสิ่ งที ่
เรี ยนไปแล้วได้ ที่มีค่า CITC เท่ากับ 0.474 แต่ผ้ วู ิจยั คงข้ อคาถามนี ้ไว้ เนื่องจากเป็ นข้ อที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ทุ ก คนสนั บ สนุ น ยื น ยั น ในประเด็ น นี อ้ ย่ า งชั ด เจน) และเมื่ อ พิ จ ารณาข้ อค าถามรายข้ อใน
องค์ ป ระกอบที่ 1 พบว่ า มี ค่ า อ านาจจ าแนก (Corrected Item-Total Correlation: CITC) อยู่
ระหว่าง 0.799-0.875 ข้ อคาถามรายข้ อในองค์ประกอบที่ 2 มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.4740.751 ข้ อคาถามรายข้ อในองค์ประกอบที่ 3 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.529-0.688 ส่วนข้ อ
คาถามรายข้ อในองค์ประกอบที่ 4 มีคา่ อานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.522-0.635 และข้ อคาถามราย
ข้ อในองค์ประกอบที่ 5 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.716-0.803 สรุปได้ ว่า รายข้ อคาถามผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาทุกข้ อ ผู้วิจยั จึงคงข้ อคาถามทุกข้ อไว้ โดยผู้วิจยั ได้ สรุปรายละเอียดดังกล่าวใน
ตาราง 14
ตาราง 14 รายละเอียดค่าอานาจจาแนกของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้
ข้ อคาถาม
ด้ านที่ 1 การยับยัง้ (Inhibit)
1. เด็กสามารถอดทนรอให้ คนอื่นพูดจบก่อนได้ โดยไม่พดู แทรก
2. เมื่อเด็กอยากทาสิง่ ใดก็มกั จะทาทันที โดยไม่คิดให้ ดีเสียก่อน
3. เด็กสามารถจดจ่อกับงานได้ จนสาเร็จโดยไม่วอกแวก
4. เด็กสามารถนัง่ ทากิจกรรมอยูก่ บั ที่ได้ ตามเวลาที่กาหนดได้
5. เด็กรู้จกั คิดก่อนลงมือทา และคิดถึงผลเสียที่จะตามมาได้

ข้ อที่

CITC

ผล

INH1
INH2
INH3
INH4
INH5

.875
.867
.812
.743
.799

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
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ตาราง 14 (ต่อ)
ข้ อคาถาม
ด้ านที่ 2 ความจาขณะทางาน (Working Memory)
6. เมื่อสัง่ ให้ เด็กทางานมากกว่า 1 อย่าง เด็กจะจาได้ เพียงคาสัง่ แรกหรื อ
คาสัง่ สุดท้ ายเท่านัน้
7. เด็กสามารถจาสิง่ ที่ครูสอนมาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้
8. เด็กมักทาผิดในเรื่ องเดิมๆ ซ ้าๆ ที่ครูเคยสอนไปแล้ ว
9. เด็กชอบเล่นเกมที่ต้องใช้ ความจาได้ ดี เช่น เกมจับคูร่ ูปภาพ เกม
จดจาคาสัง่
10. เด็กสามารถจดจาสิง่ ที่เคยเรี ยนไปแล้ วได้
ด้ านที่ 3 ความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility)
11. เมื่อครูให้ เด็กย้ ายที่นงั่ เด็กก็ย้ายได้ โดยไม่ยดึ ติดกับที่เดิม
12. เด็กปรับตัวให้ เข้ ากับกฎกติกาใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด
13. เมื่อเจอปั ญหา เด็กสามารถคิดยืดหยุน่ หาทางออกใหม่ๆ ได้
14. เมื่อของเล่นที่ชอบหายหรื อพัง เด็กสามารถคิดพลิกแพลงหาสิ่งอื่นมา
เล่นทดแทนได้
15. เด็กมักมีปัญหาเมื่อมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่เคยทาให้ ตา่ งไปจากเดิม
ด้ านที่ 4 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
16. เด็กสามารถควบคุมความโกรธได้ โดยไม่ใช้ ความรุนแรง
17. เมื่อเด็กมักผิดหวัง ใช้ เวลาไม่นานก็กลับคืนสูอ่ ารมณ์ปกติ
18. โดยรวมแล้ วเด็กเป็ นคนอารมณ์ดี
19. เด็กสามารถบอกอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเองได้ วา่ รู้สกึ อย่างไร
20. เด็กมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายตามสิ่งที่เข้ ามากระตุ้น
ด้ านที่ 5 การวางแผนจัดการอย่ างเป็ นระบบ (Plan & Organize)
21. เด็กเริ่มต้ นลงมือทางานด้ วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีคนบอก
22. เด็กรู้จกั วางแผนการทางานที่ครูมอบหมายได้
23. เด็กสามารถทางานเป็ นขันตอนได้
้
เช่น ถอดรองเท้ านาไปวางไว้ ที่ช่อง
ของตนเอง
24. เด็กไม่จดั ลาดับความสาคัญของสิง่ ที่ต้องทา เช่น ไปเล่นก่อนแล้ ว
ค่อยทางาน ทาให้ ทางานไม่เสร็จทันเวลา
25. เด็กรู้จกั วางแผนจัดกระเป๋ านักเรี ยนเองได้

ข้ อที่

CITC

ผล

WOM1
WOM2
WOM3

.710
.751
.748

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

WOM4
WOM5

.664
.474

ผ่าน
ผ่าน

COF1
COF2
COF3

.688
.688
.653

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

COF4
COF5

.529
.549

ผ่าน
ผ่าน

EMC1
EMC2
EMC3
EMC4
EMC5

.535
.554
.647
.522
.635

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

PLO1
PLO2

.780
.751

ผ่าน
ผ่าน

PLO3

.802

ผ่าน

PLO4
PLO5

.716
.803

ผ่าน
ผ่าน
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ผู้วิ จัย น าข้ อ ค าถามที่ ผ่ า นเกณฑ์ ทัง้ หมดมาวิ เคราะห์ ห าค่ า ความเที่ ย งแบบ
สอดคล้ อ งภายใน (Internal Consistency) ด้ ว ยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficients) ซึ่งควรมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 (Hair et al., 1998: 264) พบว่า
ข้ อคาถามในองค์ประกอบด้ านที่ 1 มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.932 ข้ อคาถาม
ในองค์ ป ระกอบด้ า นที่ 2 มี ค่า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาคเท่ า กับ 0.855 ข้ อ ค าถามใน
องค์ ป ระกอบด้ านที่ 3 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาคเท่ า กั บ 0.826 ข้ อ ค าถามใน
องค์ ป ระกอบด้ านที่ 4 มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาคเท่ า กั บ 0.826 ข้ อ ค าถามใน
องค์ประกอบด้ านที่ 5 มีคา่ สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.797 และแบบวัดทักษะการ
คิดเชิงบริ ห ารนี ม้ ี ค่าสัมประสิท ธิ์ แอลฟาของครอนบาคทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.909 โดยผู้วิจัยได้ สรุ ป
รายละเอียดค่าความเชื่อมัน่ และข้ อคาถามของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารดังแสดงในตาราง
15
ตาราง 15 รายละเอียดค่าความเชื่อมัน่ และข้ อคาถามของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
องค์ ประกอบ
ด้ านที่ 1 การยับยัง้
ด้ านที่ 2 ความจาขณะทางาน
ด้ านที่ 3 ความยืดหยุน่ ทางการคิด
ด้ านที่ 4 การควบคุมอารมณ์
ด้ านที่ 5 การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
รวม

จานวนข้ อ
5
5
5
5
5
25

ค่ าอานาจ
จาแนก
.799-.875
.474-.751
.529-.688
.522-.635
.716-.803

ค่ าสัมประสิทธิ์
ความเที่ยงอัลฟ่ า
.932
.855
.826
.826
.797
.909

ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ ได้ จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 จานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบวัด การวิเคราะห์ใน
ส่วนนี ้ ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนใน
ั้
โรงเรี ยนเขตกรุ งเทพมหานครที่ผ่านการตรวจสอบจากการทดลองใช้ แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
กลุม่ ตัวอย่างจริงซึง่ เป็ นเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานครจานวน 200 คน
โดยให้ ครู ผ้ ูดูแลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบวัดประเมิน ทักษะการคิดเชิงบริ ห ารของเด็ก เก็ บข้ อมูลจาก
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ครูผ้ สู อนเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรี ยนในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสโนว์
บอล (Snowball Sampling) โดยให้ ครู ที่ร้ ูจกั และใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
เป็ นผู้ตอบแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้ THASS ของเด็ก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2557) รวมทัง้
ตอบแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กตามความเป็ นจริ ง จากนันจึ
้ งให้ ครู ช่วยแนะนาครูคน
อื่นๆ ที่สอนเด็กระดับปฐมวัยในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร รวมทังรู้ ้ จกั และใกล้ ชิดกับเด็กที่สอน
เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนเช่นกันช่วยตอบแบบวัดภาวะสมาธิ สนั ้ THASS และแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก โดยครู 1 คนตอบแบบวัดแทนเด็กประมาณ 2-5 คน จนได้ แบบวัด
ครบทัง้ 200 ฉบับ แล้ วจึงนาผลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์คา่ สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ จานวนและค่าร้ อยละ
ของข้ อมูลพื ้นฐาน ดังแสดงในตาราง 16
ตาราง 16 จานวนและค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่างที่ตอบแบบวัด (n=200)
ข้ อมูลทั่วไป
เพศของเด็ก
ชาย
หญิง
รวม

จานวน(คน)

ร้ อยละ

109
91
200

54.50
45.50
100

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลตาตามราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นเด็กเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 เป็ นเด็กเพศ
หญิง คิดเป็ นร้ อยละ 45.5
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3.2 ค่ าสถิติพืน้ ฐานของคะแนนแบบวัดรายองค์ ประกอบและโดยรวม
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครรายองค์ประกอบและโดยรวมมาวิเคราะห์ หา
ค่าสถิติพื ้นฐาน ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (M) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ ในด้ านการแปลผลนัน้ คะแนนที่
ได้ ห มายถึ ง ค่าความเห็ นพ้ องกับแบบวัดที่ ครู ได้ ให้ คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก โดย 5
หมายถึงเห็นด้ วยมากที่สดุ และ 1 หมายถึงเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ ดังแสดงในตาราง 17-22
ตาราง 17 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบที่ 1 การ
ยับยัง้ (n=200)
องค์ ประกอบ
1. การยับยัง้
(Inhibit)

รวม

ข้ อที่
INH1
INH2
INH3
INH4
INH5

K
1
1
1
1
1
5

M
4.18
4.46
4.24
3.74
4.51
4.23

SD
1.901
1.931
1.791
1.826
1.791
1.848

Skewness
-0.075
-0.273
-0.292
-0.156
-0.226
-0.142

Kurtosis
-1.035
-1.035
-0.871
-0.887
-1.002
-0.966

แปลผล
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 17 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครในรายองค์ประกอบที่ 1 การ
ยับยัง้ มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.848 มีลักษณะการกระจายของ
ข้ อมูลเป็ นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้ านการยับยังอยู
้ ใ่ นระดับมากที่สดุ
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ตาราง 18 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบที่ 2
ความจาขณะทางาน (n=200)
องค์ ประกอบ
2. ความจา
ขณะทางาน
(Working
Memory)

ข้ อที่
WOM 1
WOM 2
WOM 3
WOM 4
WOM 5

รวม

K
1
1
1
1
1
5

M
3.59
3.59
3.18
3.09
4.25
3.54

SD
1.743
1.731
1.619
1.699
1.542
1.668

Skewness
0.167
0.258
0.380
0.523
-0.085
0.249

Kurtosis
-0.731
-0.798
-0.616
-0.588
-0.679
-0.682

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สดุ
มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 18 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานครในรายองค์ประกอบที่ 2 ความจา
ขณะทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.668 มีลกั ษณะการกระจาย
ของข้ อมูลเป็ นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้ านความจาขณะทางานอยู่ใน
ระดับมาก
ตาราง 19 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบที่ 3
ความยืดหยุน่ ทางการคิด (n=200)
องค์ ประกอบ
3. ความยืดหยุน่
ทางการคิด
(Cognitive
Flexibility)
รวม

ข้ อที่
COF1
COF2
COF3
COF4
COF5

K
1
1
1
1
1
5

M
3.34
3.30
4.11
4.15
4.27
3.83

SD
1.574
1.631
1.668
1.608
1.565
1.609

Skewness
-0.641
-0.141
-0.537
-0.561
-0.258
-0.428

Kurtosis
-0.162
-0.630
-0.685
-0.612
-0.409
-0.497

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 19 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครในรายองค์ประกอบที่ 3 ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.609 มีลกั ษณะการ
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กระจายของข้ อมูลเป็ นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้ านความยืดหยุ่นทางการ
คิดอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 20 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบที่ 4 การ
ควบคุมอารมณ์ (n=200)
องค์ ประกอบ
4. การควบคุม
อารมณ์
(Emotional
Control)

ข้ อที่
EMC 1
EMC 2
EMC 3
EMC 4
EMC 5

รวม

K
1
1
1
1
1
5

M
4.29
3.66
3.79
4.32
4.48
4.11

SD
1.783
1.655
1.625
1.727
1.748
1.708

Skewness
-0.115
0.107
0.010
-0.209
-0.189
-0.079

Kurtosis
-0.867
-0.664
-0.739
-0.718
-0.825
-0.763

แปลผล
มากที่สดุ
มาก
มาก
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 20 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครในรายองค์ประกอบที่ 4 การ
ควบคุม อารมณ์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.11 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 1.708 มี ลัก ษณะการ
กระจายของข้ อมูลเป็ นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้ านการควบคุมอารมณ์
อยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 21 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในรายองค์ประกอบที่ 5 การ
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (n=200)
องค์ ประกอบ
5. การวางแผน
จัดการอย่าง
เป็ นระบบ
(Plan &
Organize)
รวม

ข้ อที่
PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5

K
1
1
1
1
1
5

M
4.48
4.01
4.70
3.97
4.85
4.40

SD
1.748
1.784
1.722
1.847
1.795
1.779

Skewness
-0.189
-0.571
-0.409
-0.037
-0.404
-0.307

Kurtosis
-0.825
-0.621
-0.568
-0.868
-0.836
-0.744

แปลผล
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ
มากที่สุด
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 21 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครในรายองค์ประกอบที่ 5 การ
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.779 มี
ลักษณะการกระจายของข้ อมูลเป็ นแบบปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบด้ านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 22 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมทังฉบั
้ บ (n=200)
องค์ ประกอบทักษะ
การคิดเชิงบริหาร
1. การยับยัง้
2. ความจาขณะทางาน
3. ความยืดหยุน่ ทางการคิด
4. การควบคุมอารมณ์
5. การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
ทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวม

K

M

SD

Skewness

Kurtosis

แปลผล

5
5
5
5
5
25

4.23
3.54
3.83
4.11
4.40
4.022

1.848
1.668
1.609
1.708
1.779
1.722

-0.142
0.249
-0.428
-0.079
-0.307
-0.141

-0.966
-0.682
-0.497
-0.763
-0.744
-0.730

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สดุ
มาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 22 พบว่า คะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครจานวนทัง้ หมด 25 ข้ อ
โดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก (M = 4.022, SD = 1.722) และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยใน
รายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สดุ 2 องค์ประกอบ คือ
การยับยัง้ (M = 4.23, SD = 1.848) และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (M = 4.40, SD =
1.779) และมี องค์ ประกอบที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ ป ระกอบ คือ ความจาขณะ
ท างาน (M = 3.54, SD = 1.668) ความยื ด หยุ่น ทางการคิ ด (M = 3.83, SD = 1.609) และการ
ควบคุมอารมณ์ (M = 4.40, SD = 1.779) โดยมีลกั ษณะการกระจายของข้ อมูลทังหมดเป็
้
นแบบ
ปกติ
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3.3 การวิ เ คราะห์ องค์ ประกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ 1 ( First Order
Confirmatory Factor Analysis) การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันในครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ตรวจสอบความตรงหรื อความสอดคล้ องของโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันสาหรับองค์ประกอบ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครว่ามี
ความสอดคล้ องกับข้ อมูล เชิงประจักษ์ หรื อไม่ ซึ่งโมเดลนีเ้ ป็ นตัวแทนในการวัดทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในด้
ั้
านการยับยัง้ ความจาขณะทางาน ความยืดหยุ่น
ทางการคิด การควบคุม อารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ น ระบบ โดยผู้วิจัยได้ ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ วยการคานวณค่าดัชนี
ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ รวมทังค
้ านวณหาค่าน ้าหนัก องค์ประกอบ
(β) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ค่าการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ (ZValue) ของค่าน ้าหนักองค์ประกอบ และค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์ (Coefficient of Determination:
R2) โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 23
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
องค์ ประกอบโมเดล

นา้ หนักองค์ ประกอบ
SE
Z-value

β
INH1
.882
INH2
.888
.051
20.329
INH3
.857
.054
16.930
INH4
.824
.064
13.684
INH5
.847
.061
15.070
WOM1
.881
WOM2
.829
.086
11.291
WOM3
.792
.069
12.878
WOM4
.784
.070
13.421
WOM5
.811
.069
13.958
COF1
.826
COF2
.871
.067
16.148
COF3
.615
.081
8.538
COF4
.678
.090
7.499
COF5
.607
.091
7.438
EMC1
.813
EMC2
.816
.078
13.220
EMC3
.723
.109
8.677
EMC4
.659
.119
6.880
EMC5
.520
.090
6.772
PLO1
.453
PLO2
.262
.139
3.803
PLO3
.322
.139
4.577
PLO4
.919
.353
5.693
PLO5
.887
.335
5.683
ผลการทดสอบความเหมาะสมพอดี Chi-Square = 131.041 df = 111 p = 0.094
NFI = 0.969 TIL = 0.986 RMSEA=0.030

R2
b
.777
1.000
.789
1.032
.734
.911
.679
.874
.717
.922
.776
1.000
.687
.968
.627
.892
.615
.941
.658
.957
.683
1.000
.759
1.082
.378
.691
.319
.674
.368
.679
.661
1.000
.666
1.035
.536
.944
.434
.816
.270
.608
.205
1.000
.069
.529
.104
.637
.844
2.011
.787
1.906
GFI= 0.948 CFI= 0.995
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ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ตามตาราง 23 พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ น า้ หนั ก
องค์ประกอบ (β) และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: SE) ในทุกองค์ประกอบ
มีคา่ เป็ นบวก โดยค่าน ้าหนักองค์ประกอบของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในแต่ละข้ อมีค่าระหว่าง
0.262-0.919 ซึง่ ในองค์ประกอบที่ 1 การยับยัง้ (INH) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบของแบบวัดในแต่ละข้ อ
อยู่ ร ะหว่ า ง 0.824-0.888 ในองค์ ป ระกอบที่ 2 ความจ าขณะท างาน (WOM) มี ค่ า น า้ หนั ก
องค์ ประกอบของแบบวัดในแต่ละข้ ออยู่ระหว่าง 0.792-0.881 องค์ ประกอบที่ 3 ความยืดหยุ่น
ทางการคิด (COF) มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบของแบบวัดในแต่ละข้ ออยู่ระหว่าง 0.607-0.871 ส่วน
องค์ประกอบที่ 4 การควบคุมอารมณ์ (EMC) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบของแบบวัดในแต่ละข้ ออยู่
ระหว่าง 0.520-0.816 และในองค์ประกอบที่ 5 การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (PLO) มีคา่ น ้าหนัก
องค์ประกอบของแบบวัดในแต่ละข้ ออยู่ระหว่าง 0.262-0.919 โดยสามารถเรี ยงลาดับค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปน้ อยได้ ดงั นี ้
ทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมากที่สดุ คือ การยับยัง้
(β = 0.859) รองลงมาคือ ความจาขณะทางาน (β = 0.819) ตามมาด้ วยความยืดหยุ่นทางการ
คิด (β = 0.719) การควบคุมอารมณ์ (β = 0.706 ) และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (β =
0.568) ตามลาดับ โดยองค์ประกอบของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบนี ม้ ี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวก และมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า
ทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กนั และมีเหมาะสมต่อการนามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
สาหรับค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
ของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร มี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังแสดงในตาราง 24 และภาพประกอบ 8
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ตาราง 24 ค่าดัชนีทดสอบโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร (n=200)
ดัชนีบ่งชีค้ วามเหมาะสมพอดี
1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square: χ2)
2. ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p)
3. ค่าสถิติไค-สแควร์ สมั พัทธ์
(Relative Chi-square: χ2/ dƒ)
4. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดี
(Goodness of Fit Index: GFI)
5. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมพอดีเชิงเปรี ยบเทียบ
(Comparative Fit Index: CFI)
6. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ์
(Normed Fit Index: NFI)
7. ดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของทัคเกอร์ -ลิววิส
(Tucker-Lewis Index: TLI)
8. ดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่า (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA)

ค่ าดัชนี เกณฑ์ การพิจารณา
131.041 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
0.094
p > 0.05
1.181
χ 2/ dƒ < 2.00

ผลบ่ งชี ้
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี
เหมาะสมดี

0.948

GFI > 0.90

เหมาะสมดี

0.995

CFI > 0.90

เหมาะสมดี

0.969

NFI > 0.90

เหมาะสมดี

0.986

TLI > 0.90

เหมาะสมดี

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 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ขององค์ประกอบทักษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตาราง 24 และภาพประกอบ 8 พบว่า โมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร มีค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi - square: 2 ) เท่ากับ 131.041
ค่ าระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.094 ค่ า ไค-สแควร์ จึ ง ไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
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(p > 0.05) แปลผลได้ ว่า โมเดลนี ้มีความสอดคล้ องเหมาะสมพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ และเมื่อ
พิจารณาค่าดัชนีอื่นๆ พบว่า ค่าไค-สแควร์ สมั พัทธ์ (Relative Chi - square: 2 / dƒ) มีค่าเท่ากับ
1.181 ซึง่ ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าต้ องมีค่าน้ อยกว่า 2.00 สาหรับดัชนีวดั ระดับความเหมาะสม
พอดี (Goodness of fit index: GFI) มี ค่าเท่ ากับ 0.948 ซึ่งผ่านเกณฑ์ การพิ จารณาว่าต้ องมี ค่า
มากกว่า 0.90 รวมถึ งค่า ดัชนี วัดระดับ ความเหมาะสมพอดี เชิ งเปรี ยบเที ยบ (Comparative fit
index: CFI) มีค่าเท่ากับ 0.995 ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาซึ่งต้ องมีค่า 0.95 ขึ ้นไป นอกจากนี ้ ค่า
ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมอิงเกณฑ์ (Normed fit index: NFI) มีค่าเท่ากับ 0.969 ผ่านเกณฑ์
การพิจารณาที่ต้องมีค่าตังแต่
้ 0.90 ขึ ้นไป ส่วนค่าดัชนีวดั ระดับความเหมาะสมของทัคเกอร์ -ลิววิส
(Tucker-Lewis Index: TLI) มีค่าเท่ากับ 0.986 ซึ่งผ่านเกณฑ์ การพิจารณาว่าต้ องมีค่ามากกว่า
0.90 และค่าดัชนีรากที่สองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.030 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาซึง่ ต้ องมีค่าน้ อยกว่า 0.05 จาก
ค่าดัชนีตา่ งๆ ดังกล่าวนี ้ สามารถแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้ วา่ โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 1 ของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้ องกลมกลืนและเหมาะสมพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลที่ได้ จากการวิเคราะห์เชิงยืนยัน อันดับที่ 1 พบว่า องค์ประกอบทักษะการ
คิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร ประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ การยับยัง้ ความจาขณะทางาน ความยืดหยุ่น ทางการคิด การควบคุมอารมณ์
และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1
ของแบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั น้ ในโรงเรี ย นเขต
กรุ งเทพมหานคร มี ค วามสอดคล้ อ งและเหมาะสมพอดีกับ ข้ อมูล เชิ งประจัก ษ์ ซึ่งผู้วิ จัย จะน า
แบบวัดนี ้ไปใช้ ในการวิจยั ต่อไป
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ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างโปรแกรม
การเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ส่วนที่ 1 การเล่นที่ ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะ
สมาธิสนั ้
ส่วนที่ 2 ปั จจัยและเงื่อนไขความสาเร็จของโปรแกรมการเล่น
ส่ วนที่ 1 การเล่ นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้
จากการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลพบว่า วิธีที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ วิธีหนึง่ คือ การเล่น เนื่องจากการ
เล่นเป็ นกิจกรรมที่เด็กรัก ชื่นชอบ รู้ สึกสนุก มีความสุขที่ได้ ทา เด็กจึงเรี ยนรู้ ได้ ดีที่สดุ ผ่านการเล่น
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งเป็ นวิธีที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กได้ เป็ นอย่างดี
โดยการเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านต่างๆ ให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
นัน้ ประกอบด้ วยการเล่น 5 ด้ านเพื่อส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กทัง้ 5 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี ้
1.1 การเล่ นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการยับยัง้ ใน
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านการยับยังไว้
้ ดงั นี ้
1) การเล่น ควบคุม การเคลื่อนไหวของร่ างกาย คื อ กิ จกรรมการเล่น ที่
เอื ้ออานวยให้ เด็กได้ ฝึกการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองอย่างสนุกสนาน เช่น เกมแปะ
แข็ง หากเด็ ก ถูก แปะตัวก็ จะต้ อ งหยุด นิ่ ง ท าตัวแข็ง จนกว่าจะมี เพื่ อ นมาแปะตัวอี ก ครั ง้ จึงจะ
เคลื่อนไหวได้ การเล่นนี ้จึงส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการอยู่นิ่งโดยที่เด็กรู้ สกึ สนุกร่ วมด้ วย หรื อการเล่น
ต่อตึก เด็ก ก็ จะได้ ฝึก การควบคุม การยั ง้ มื อของตนเองเพื่ อให้ ต่อตึกได้ ส าเร็ จ เป็ น ต้ น การเล่น
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกายจึงช่วยเสริ มสร้ างให้ เด็กได้ ฝึกทักษะด้ านการยับยัง้ ควบคุม
พฤติกรรมของตนเพื่อให้ ตนเองสามารถจดจ่ออยู่กับการทางานได้ จนสาเร็ จ ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้ อมูล ดังนี ้
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“การเล่ นที ่ส่งเสริ มด้านการยับยัง้ ควรเป็ นการเล่ นที ่มีกติ กาอะไรบางอย่ าง จะได้ฝึกให้เด็กอดทน
เพือ่ ที จ่ ะไปถึงเป้าหมาย แล้วก็ตอ้ งเป็ นกิ จกรรมที ส่ นุก เหมาะกับเด็กกลุ่มนี ้ เพราะว่าเขาไม่สามารถจดจ่ออะไรได้
นาน ถ้ากิ จกรรมนานกฎกติ กาเยอะ มันไม่เหมาะกับเขาแน่ๆ ต้องเป็ นการเล่นที ค่ ่อนข้างสัน้ กฎกติ กาต้องไม่มาก
จนเกิ นไป อย่างเช่น การเล่นแปะแข็งนี ก่ ็ช่วยฝึ กยับยัง้ พฤติ กรรม ยับยัง้ การเคลื ่อนไหว สรุปคื อเป็ นการเล่นที ่ฝึก
ให้เขาได้อยู่นิ่งนะครับ แต่เป็ นการอยู่นิ่งโดยที เ่ ขารู้สึกสนุก” (A3)
“การเล่นที ช่ ่วยเรื ่องการยับยัง้ ควรเป็ นเกมหรื อกิ จกรรมที ท่ าแล้วสนุก แล้วก็ช่วยในเรื ่องของการยับยัง้
ตัวเอง เช่น การเต้น การเคลื อ่ นไหวควบคุมร่ างกาย อย่างเช่นเกมแปะแข็ง เมื ่อเด็กถูกแปะก็จะต้องหยุดนิ่ ง แข็ง
อันนีช้ ่วยฝึ กเรื ่องการยับยัง้ โดยตรง อี กอันคือการเล่นที ต่ อ้ งใช้ความเบามื อในการดึง อย่างเช่น เกมต่อ ตึก เด็กจะ
ได้ฝึกเรื ่องการยับยัง้ คือ เขาจะต้องยับยัง้ แรงตัวเองให้ได้เพือ่ ให้ต่อตึกได้สาเร็ จ” (A1)

2) การเล่นเกมทาตามคาบอก คือ กิจกรรมการเล่นที่ช่วยให้ เด็กได้ ฝึกการ
ยับยังควบคุ
้
มความคิดและพฤติกรรมของตนเองให้ มีสมาธิในการฟั ง และแสดงพฤติกรรมออกมาได้
ตรงตามคาบอก เช่น การเล่นเกม Simon Says เด็กจะทาตามคาบอกได้ ก็ต่อเมื่อมีคาว่า Simon
Says การเล่น นี จ้ ึงช่วยเสริ มสร้ างให้ เด็กมี สมาธิ ในการฟั ง จดจ่ออยู่กับ การท างานได้ จนสาเร็ จ
สามารถท าตามกฎกติก า อดทนอดกลัน้ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่ นที่ ไม่เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ สามารถ
ควบคุมยับยังตนเองให้
้
แสดงพฤติกรรมออกมาได้ อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ ดังคากล่าวของ
ผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“การเล่นเกมทาตามคาบอก อย่างเกม Simon Says คื อต้องมี คาว่า Simon Says ถึ งจะทาตามคา
บอก ถ้าพูดขึ้ นมาลอยๆ โดยไม่มีคาว่า Simon Says ห้ามทา อันนี ก้ ็ช่วยฝึ กเรื ่องการยับยัง้ เหมื อนกัน แล้วก็ช่วย
ฝึ กให้เด็กน่ะได้คุมความคิ ดคุมพฤติ กรรมให้มีสมาธิ จดจ่อในการฟัง จดจ่ อกับสิ่ งที ่ทา ทาออกมาตรงกับคาบอก
ให้มนั เหมาะกับสถานการณ์ ทาตามกติ กาได้โดยทีไ่ ม่ไปวอกแวกกับอะไรทีม่ นั ไม่เกี ย่ วข้อง” (A1)

3) การเล่นที่ต้องผลัดกันเล่น คือ การเล่นที่เด็กชื่นชอบ รู้ สึกสนุก และได้
ผลัดกันเล่นกับกลุ่มเพื่อนรุ่ นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะได้ ฝึกกากับควบคุมตนเองให้ มีความ
อดทน รู้ จกั ยับยังชั
้ ง่ ใจ สามารถรอคอยในการรอเพื่อนเล่น รอให้ ถึงคราวตนเองเล่น รวมทังได้
้ ฝึก
ทักษะสังคมในการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการเล่นกลุม่ ด้ วย ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“อย่างในเรื ่ องการยับยัง้ นี ่ จริ งๆ ที ่น่าจะมี ประโยชน์ สูงคื อเรื ่ องการผลัดกันเล่นนะครับ จะเป็ นการเล่ น
อะไรก็ตามที ่เด็กชอบ สนุก แล้วก็ได้ผลัดกันเล่น เพราะว่าการเล่นไมใช่ว่าเราเล่นอย่างเดี ยว เราต้องรอคนอื ่นเล่ น
ด้วย แบบเล่นเป็ นกลุ่มกับเพื ่อนรุ่นเดี ยวกัน เด็กจะได้ฝึกการอดทนรอคอย ยับยัง้ ชัง่ ใจ แล้วมันก็ฝึกเรื ่องทักษะ
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สังคมด้วยนะครับ ที ่ควรเล่นกับเพื ่อนรุ่นเดี ยวกันนี ่เป็ นเพราะว่าความรู้สึกในการรอคอยของเด็กแต่ละวัยจะไม่
เท่ากัน ถ้าเป็ นเด็กวัยเดียวกันก็จะรู้ว่าเพือ่ นรอแค่ไหน แล้วฉันต้องรอแค่ไหน แบบนีจ้ ะดีกว่าครับ” (A6)

สรุปได้ ว่า การเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการยับยังนั
้ น้ ควร
เป็ นการเล่นที่เด็กชอบ รู้สกึ สนุกที่ได้ ทา และช่วยส่งเสริมให้ เด็กได้ ฝึกการยับยังควบคุ
้
มความคิดและ
พฤติกรรมของตนให้ สามารถอดทนรอคอย ยับยังชั
้ ง่ ใจ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
จดจ่อกับสิ่งที่ทาอยูไ่ ด้ จนสาเร็จ รวมทังสามารถก
้
ากับควบคุมตนเองให้ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ได้ นอกจากนี ้ กฎกติกาและระยะเวลาที่ใช้ ในการเล่นไม่ควรมากจนเกินไป และควร
เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เล่นเป็ นกลุม่ กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะได้ ฝึกฝนทักษะด้ านการ
ยับยังได้
้ อย่างสนุกสนานผ่านการเล่นกลุม่ ซึง่ การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาทักษะด้ าน
การยับยังนี
้ ้ สามารถทาได้ ด้วยการส่งเสริมให้ เด็กได้ เล่นควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย เล่นเกม
ทาตามคาบอก รวมทังได้
้ เล่นกิจกรรมที่ต้องผลัดกันเล่น โดยสามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 9 ดังนี ้

ภาพประกอบ 9 ผลที่ได้ เกี่ยวกับการเล่นที่ชว่ ยเสริมสร้ างทักษะด้ านการยับยัง้

1.2 การเล่ นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านความจาขณะ
ทางาน ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านความจาขณะทางานไว้ ดงั นี ้
1) การเล่นจดจาข้ อมูล เช่น เกมจับคู่ เป็ นการเล่นที่ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กได้
ฝึ กจดจาข้ อมูลเก็บไว้ ในใจ และจัดการประมวลข้ อมูลที่มีอยู่ในใจ เพื่อจะได้ ดึงข้ อมูลมาใช้ อย่าง
เหมาะสม กล่าวคือ เด็ก ต้ องจดจาภาพสิ่งของที่ เหมื อนกัน ไว้ ในใจ เมื่ อสิ่งของถูกปิ ดและสลับ
ตาแหน่งไป เด็กก็ต้องจดจาตาแหน่งสิ่งของที่ถกู ย้ ายไป เก็บไว้ ในใจ และจัดการดึงข้ อมูล ประมวล
ข้ อมูลที่มีอยู่ในใจ เพื่อจะได้ หาสิ่งที่ซ่อนไว้ ได้ สาเร็ จ การเล่นเกมจับคู่จึงช่วยเสริ มสร้ างทักษะด้ าน
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ความจาขณะทางานของเด็ก ให้ เด็กสามารถจดจาข้ อมูล จัดการกับข้ อมูล และดึงข้ อมูลมาใช้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การเล่นจับคู่สิ่งที ่เหมื อนกันมันช่วยเรื ่องความจาขณะทางานน่ะ อย่างอันดับแรกให้เด็กมองของเล่น
ก่อน เขาก็จะรู้ว่านีน่ ะมี ของนี น้ ะ คื อ step แรกนี ่ เขาก็จาภาพก่อน อันนีเ้ ป็ นแบบนีน้ ะ พอเราปิ ดไป เขาก็ตอ้ งมา
หาว่ามันอยู่ไหนเนอะ แล้วพอเขาจาเก่งขึ้ นแล้ว เราก็สลับ ‘ดูนะมี ของเล่นอยู่ในนี น้ ะ คอยดูนะว่ามันอยู่ไหน’ เด็ก
เขาก็ ต้อง hold ข้ อมู ลว่ าเมื ่อ กี ๊ที่เขาเห็ น นี ่ตาแหน่ งไหนมัน อยู่ ตรงไหน อย่ างนี ้เป็ นการฝึ กเรื ่ องความจาขณะ
ทางานได้ดีเลย” (A1)

2) การเล่นสมมติ เช่น เล่นสมมติจดจาทาอาหารตามสัง่ คือการเล่นที่
ช่ ว ยให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก จดจ าข้ อ มูล จดจ าแผนการของตนเอง จดจ าค าสั่ง ของผู้อื่ น ได้ ติ ด ตามงาน
มากกว่า 1 อย่างในเวลาเดียวกัน รวมทังได้
้ ฝึกจัดการการประมวลผลข้ อมูล เพื่อให้ สามารถทางาน
ออกมาได้ ถกู ต้ องตรงตามแผนการที่วางไว้ โดยการเล่นสมมติเพื่อพัฒนาความจาขณะทางานนี ้ ควร
เน้ นการเพิ่มความสามารถของความจาขณะทางานให้ ทางานได้ มากขึ ้น เพื่อเด็กจะได้ เก็บจดจา
ข้ อมูลได้ มากขึ ้น โดยผู้ให้ ข้อมูลเปรี ยบความจาขณะทางานเป็ นเสมือนกระดานดาที่เมื่อกระดานดา
ใหญ่ขึ ้น ก็จะเก็บข้ อมูลได้ มากขึ ้น ดังนัน้ หากเด็กได้ รับการกระตุ้นส่งเสริ มการใช้ ความจาให้ มาก
ขึ ้น สมองของเด็กก็จะพัฒนาความจาขณะทางานให้ สามารถเก็บจดจาข้ อมูลได้ มากขึ ้นเช่นกัน ดัง
คากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“เล่นสมมติ ช่วยฝึ กความจาขณะทางานได้ครับ อย่างเล่นสมมติ ทาเหมื อนเปิ ดร้านขายของ มี การสัง่
ออเดอร์ แล้วให้เด็กไปทาตามออเดอร์ อย่างนี ้ …ก็มีของให้เขาเลื อก แล้วให้เขาเอาของมาเสิ ร์ฟ แล้วดูสิว่าเขาจา
ได้ครบไหม เป็ นรู ปแบบที ด่ ี และสนุกด้วยครับ...เราต้องเน้นเรื ่องของตัวที จ่ ะเพิ่ มความสามารถของความจาขณะ
ทางาน คื อเราจะมองความจาขณะทางานเหมื อนเป็ นกระดานดานะครับ ทาให้ กระดานดานัน้ ใหญ่ ขึ้น พอมัน
ใหญ่ขึ้นมันจะเก็บข้อมูลได้มากขึ้ น…สมองจะเริ่ มเรี ยนรู้ล่ะ ก็พยายามที จ่ ะพัฒนาตรงนี ้ เพือ่ ให้มีการเก็บข้อมูลไว้
มากขึ้น” (A3)

3) การเล่ น ถามค าถามเพื่ อ กระตุ้ น ความจ า โดยทั่ ว ไปแล้ ว หากเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ ได้ รับการส่งเสริ มทักษะด้ านความจาขณะทางาน เด็กจะไม่สามารถ
จดจาข้ อมูลไว้ ได้ นาน และจดจารายละเอียดของข้ อมูลได้ ไม่ดีนัก ดังนัน้ ในการเล่นกับเด็ก นัก
บาบัดควรถามคาถามเกี่ยวกับรายละเอียดในการเล่นให้ มากขึ ้น เพื่อช่วยกระตุ้นความจาของเด็ก
ให้ เด็กนึกภาพออกมาได้ การเล่นถามคาถามเพื่อกระตุ้นความจาจึงช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กจดจา
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ข้ อ มู ล ได้ ดี ขึ น้ ชัด เจนมากขึ น้ รวมทั ง้ เป็ นการฝึ ก ความจ าขณะท างานให้ ท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นด้ วย ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลดังนี ้
“การฝึ กความจาขณะทางานนี ่ จริ งๆ เวลาเราถามเด็กนะครับว่า วันนี ก้ ิ นข้าวอะไรมาอะไรอย่างนี ้ ถ้าเด็กคน
ไหนสมาธิ สนั้ เราจะสังเกตเด็กสมาธิ สนั้ ต้องใช้เวลาในการคิ ดนานหน่อย แล้วก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอี ยดมาก
เช่ นตอนเช้าเด็ กอาจจะบอกว่ ากิ นขนมปั ง แต่ ไม่ ได้บ อกว่ าเป็ นขนมปั งอะไร ใส่ ไข่ หรื อเปล่ า เด็ กจะไม่ ได้ลง
รายละเอี ยดขนาดนั้นนะครับ ดังนั้นการที ่เราจะฝึ กเรื ่ องความจาขณะท างานนี ่ จริ งๆ เวลาเล่ น เราควรถาม
รายละเอียดในการเล่นให้มนั เยอะขึ้น ตัวเด็กก็จะนึกภาพออกมาได้ ซึ่ งอันนีช้ ่วยกระตุน้ เรื ่องความจาขณะทางาน
ได้ดี” (A6)

สรุปได้ วา่ การเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านความจาขณะ
ทางานนัน้ คือ การเล่นที่ ช่วยกระตุ้นส่ งเสริ มการใช้ ความจาของเด็ก ให้ เด็กมีความจาที่ ดีขึน้ มี
สมาธิ สามารถจดจาข้ อมูล จัดการประมวลข้ อมูล และนาข้ อมูลที่ มีอยู่มาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม
ส่งผลให้ เด็กสามารถจดจาแผนการที่ต้องทา จาคาสัง่ และทางานได้ สาเร็ จลุล่วงตามเป้าหมายที่
วางไว้ ซึง่ การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านความจาขณะทางานนี ้ สามารถทาได้
ด้ วยการส่งเสริ มให้ เด็กได้ เล่นเกมจดจาข้ อมูล เช่น เล่นเกมจับคู่ เล่นสมมติ รวมทังการฝึ
้
กคิดตอบ
คาถามในการเล่นถามคาถามเพื่อกระตุ้นความจา เพื่อส่งเสริ มการใช้ ความจาขณะทางานของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ สามารถทางานได้ ดีขึ ้น โดยสามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 10 ดังนี ้

ภาพประกอบ 10 ผลที่ได้ เกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านความจาขณะทางาน
1.3 การเล่ นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการควบคุม
อารมณ์ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์ไว้ ดังนี ้
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1) การเล่นระบายอารมณ์ ในการเล่นเพื่อระบายอารมณ์ นี ้ เด็กควรได้ รับการส่งเสริ มให้
เข้ าใจอารมณ์ของตนเองที่กาลังเกิดขึ ้น ณ ขณะนันก่
้ อน ว่าเด็กกาลังรู้สกึ อย่า งไร ระบุอารมณ์ได้ ว่า
อารมณ์แบบนี ้เรี ยกว่าอะไร รวมทังสนั
้ บสนุนให้ เด็กยอมรับอารมณ์ของตนเองว่า เป็ นเรื่ องธรรมดา
ที่เด็กจะมีอารมณ์ ความรู้ สึกต่างๆ ได้ ไม่จาเป็ นต้ องเก็บกดอารมณ์ นนๆ
ั ้ ไว้ เพียงแต่ควรหาวิธีใน
การควบคุมจัดการอารมณ์ และแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเหมาะสม เช่น หากเด็กกาลังโกรธ เด็ก
จะได้ ฝึกทาความเข้ าใจ ยอมรับอารมณ์โกรธ และหาวิธีในการควบคุมความโกรธ เพื่อจะได้ ระบาย
และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุนแรง เช่น ไปดื่มน ้าเย็นๆ ฝึ กหายใจเข้ า
ออกผ่อนคลายความโกรธ หรื อไปเล่นในสิ่งที่ทาแล้ วสบายใจ การเล่นเพื่อระบายอารมณ์ นี ้จึงเป็ น
วิธีที่ช่วยให้ เด็กได้ เข้ าใจและยอมรับ อารมณ์ ของตนเอง สามารถจัดการควบคุมยับยังอารมณ์
้
ของ
ตนเองเพื่อให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การควบคุมอารมณ์ นี่ มันต้องเกิ ดจากการที ่เด็กยอมรับ แล้วก็เข้าใจอารมณ์ ตวั เองก่อน คื อเด็กควรรู้
ว่าการที ่เรามี อารมณ์ แบบนี ้ๆ เขาเรี ยกว่าอารมณ์ โกรธนะ เขาเรี ยกว่าดี ใจ เขาเรี ยกว่าเสี ยใจนะ ให้เด็กเขารู้ ตวั
ก่อนว่าการมี อารมณ์ อะไรต่างๆ อย่างนี ้ มันเป็ นเรื ่องปกติ มันเป็ นเรื ่องธรรมดา แต่ว่าสิ่ งที ่สาคัญคื อการจัดการ
การควบคุมไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่มีอารมณ์ แบบนีน้ ะ คือเรามี ได้ เพียงแต่เรามี วิธีจดั การ เช่นเราโกรธ แล้วก็
ไปดืม่ น้าเย็นๆ แล้วก็พยายามหายใจเข้า หายใจออก หรื อว่าเราก็ไปเล่นอะไรที เ่ ราทาแล้วเราสบายใจ เช่น วาดรู ป
ปั้นดิ นน้ามัน หรื ออะไรอย่างนี ้ ที ่มนั ทาให้ได้ระบายความโกรธอะไรอย่างนี ้ จะเป็ นการเล่นสมมติ ก็ได้ เด็กจะได้
ฝึ กเรื ่องการแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสมกับบทบาททีไ่ ด้รบั ” (A4)

2) การเล่นสมมติ คือ การเล่นที่ช่วยให้ เด็กได้ ฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ได้ พฒ
ั นาการ
ใช้ สมองส่วนหน้ าในการควบคุมยับยังอารมณ์
้
ของตนเองที่กาลังเกิดขึ ้น เพื่อให้ มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ ที่เหมาะสมสอดคล้ องกับบทบาทที่ ได้ รับ รวมทัง้ ส่งเสริ มให้ เด็กรู้ จัก เห็ นใจ และอยาก
ช่วยเหลือผู้อื่นด้ วย นอกจากนี ้ การเล่นสมมติจาลองสถานการณ์ ยังช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ ทาความ
เข้ าใจอารมณ์ ต่างๆ ได้ ฝึกการกากับอารมณ์ และหาทางออกในการแก้ ไขสถานการณ์ ต่างๆ ผ่าน
การเล่นได้ เป็ นอย่างดี ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การพัฒ นาเรื ่ อ งของการควบคุ ม อารมณ์ คื อ การพัฒ นารู ป แบบสมองส่ ว นหน้ า เช่ น เมื ่ อ อยู่ ใ น
สถานการณ์ ทีเ่ ศร้า เด็กต้องใช้กระบวนการคิ ดในการยับยัง้ อารมณ์ ตรงนัน้ แล้วก็แสดงออกมาอย่างเหมาะสมน่ะ
ครับ ดัง นั้น การเล่ น ที ่ ช่ ว ยเรื ่ อ งการควบคุ ม อารมณ์ ก็ จ ะเป็ นการเล่ น สมมติ เช่ น เล่ น เป็ นเจ้ า หญิ งที ่ อ ยู่ ใ น
สถานการณ์ ที่ลาบาก แล้วก็สร้างบรรยากาศในการเล่นให้เด็กรู้สึกร่ วมด้วยนะครับ ให้เด็กได้หยุดคิ ดว่าทายังไงดี
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เพือ่ จะช่วยเจ้าหญิ งได้ เขาก็จะสามารถฝึ กการใช้สมองในการที ล่ งมายับยัง้ อารมณ์ ของเขาที ่เกิ ดขึ้น ณ ขณะนัน้
ได้” (A3)
“การเล่นที ฝ่ ึ กในการควบคุมอารมณ์ จะเป็ นการเล่นสมมติ หรื อสร้างสถานการณ์ สมมติ ก็ได้นะครับ เช่น
สมมติ ว่ามี ต๊ กุ ตาหมี อยู่ 1 ตัว เป็ นตุ๊กตาหมี ตวั ที ่ 1 นะครับ ตัวนี ม้ ี ช็อกโกแลต แล้วก็มีต๊กุ ตาหมี ตวั ที ่ 2 เดิ นผ่าน
มาแล้วก็ขโมยช็อกโกแลตของตัวแรกไป ขโมยแล้ววิ่ งหนี ไปเลย เราสามารถถามเด็กได้ว่าถ้าเขาเป็ นตุ๊กตาหมี ตวั
ที ่ 3 คือเป็ นตัวที เ่ ห็นเหตุการณ์ เขาจะทายังไง เขาจะได้ฝึกเรื ่องการรู้จกั เข้าใจอารมณ์ การแสดงออกที เ่ หมาะสม
นะครับ” (A6)

3) การเล่น เกมทายอารมณ์ เป็ น การเล่ น เพื่ อ ฝึ ก การควบคุม อารมณ์ ได้ อ ย่ างสนุก ไม่
ซับซ้ อน โดยเด็กจะได้ เล่นทายอารมณ์จากการแสดงออกทางใบหน้ าของผู้อื่นว่า ใบหน้ าแบบนี ้คือ
อารมณ์ อะไร เด็กจะได้ ฝึกการสังเกตอารมณ์ ต่างๆ จากการแสดงออกของใบหน้ า ได้ เรี ยนรู้ว่าเมื่อ
เกิดอารมณ์ความรู้ สกึ แบบนี ้ควรทาอย่างไร เป็ นการเล่นที่เด็กเข้ าถึงและเชื่อมโยงได้ ง่าย ได้ เรี ยนรู้
การควบคุมและการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม การเล่นทายอารมณ์ จึงช่วยเสริ มสร้ างให้
เด็กได้ ร้ ู จักอารมณ์ ต่างๆ เข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึกของตนเองและผู้อื่นได้ ดีขึน้ รวมทัง้ ได้ ฝึกการ
ควบคุมอารมณ์ และแสดงออกทางอารมณ์ ได้ อย่า งเหมาะสมมากขึน้ ด้ วย ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้ อมูลดังนี ้
“การเล่นที ่ช่วยพัฒนาเรื ่ องการควบคุมอารมณ์ ควรเป็ นเกมที ่เล่นแล้วสนุก แล้วก็ ได้ฝึกควบคุมเรื ่ อง
อารมณ์ อาจจะเล่นอะไรที ม่ นั ง่ายๆ ในเรื ่องของการแสดงออกทางใบหน้าก็ได้นะครับ อย่างเช่นเกมทายอารมณ์ ก็
เป็ นการเล่นที ช่ ่วยส่งเสริ มเรื ่องการควบคุมอารมณ์ของเด็กได้ดีครับ” (A6)

สรุปได้ วา่ การเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์นนั ้ คือ
การเล่น ที่ ช่วยส่งเสริ ม ให้ เด็ก เกิ ดการยอมรับ ท าความรู้ จักและเข้ าใจอารมณ์ ของตนที่ เกิ ด ขึน้
สามารถบอกได้ ว่าตนเองรู้ สึกอย่ างไร และควรจัดการกับความรู้ สึกอย่างไร เพื่อหาทางในการ
ควบคุมอารมณ์ของตนเองและมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม รวมทังสามารถเข้
้
าใจ เห็น
อกเห็ น ใจผู้อื่ น เพื่ อ เด็ ก จะได้ ฝึ ก ทัก ษะการอยู่ร่ว มกับ ผู้อื่ น อย่ า งมี ค วามสุข ซึ่ง การเล่ น ที่ ช่ ว ย
เอื ้ออานวยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์นี ้ สามารถทาได้ ด้วยการส่งเสริ มให้ เด็ก
ได้ เล่ น ระบายอารมณ์ เล่ น สมมติ รวมทัง้ ได้ ฝึ ก เล่ น เกมทายอารมณ์ โดยสามารถสรุ ป ได้ ดัง
ภาพประกอบ 11 ดังนี ้
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ภาพประกอบ 11 ผลที่ได้ เกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์
1.4 การเล่ นที่ ช่ วยเสริ ม สร้ างทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารด้ านความ
ยืด หยุ่ น ทางการคิ ด ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการเล่น ที่ ช่วยเสริ ม สร้ างทักษะด้ านความ
ยืดหยุน่ ทางการคิดไว้ ดังนี ้
1) การเล่นสร้ างสรรค์ คือ การเล่นที่ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ใช้ จินตนาการและ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนเองจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่ง
หนึง่ ให้ มีความคล่องแคล่วยืดหยุน่ มากขึ ้น เช่น การเต้ นเลียนเสียงสัตว์ เด็กจะได้ ฝึกการใช้ ความคิด
สร้ างสรรค์ผ่านการเล่นสมมติ ผสมผสานกับดนตรี และการเคลื่อนไหวในการปรับเปลี่ยนความคิด
และท่าทางตามเสียงสัตว์ตา่ งๆ ที่เปลี่ยนไป การเล่นนี ้จึงส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกความคิดยืดหยุ่นผ่าน
การเล่น ที่ ส นุก สนาน ส่งผลให้ เด็ กรู้ จักปรับ ตัวได้ อ ย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่ เปลี่ย นไป
นอกจากการเล่นเลียนเสียงสัตว์ แล้ ว การเล่นสร้ างสรรค์อื่นที่ช่วยเสริ มสร้ างความยืดหยุ่นทางการ
คิดของเด็กได้ ดีก็คือการปั น้ เนื่องจากการปั น้ ช่วยส่งเสริ มการใช้ ความคิดอิสระ เด็กจะปั น้ ดินเป็ น
รู ป ร่ า งอย่ า งไรก็ ได้ เด็ ก จึ ง ได้ ฝึ ก ฝนการใช้ จิ ต นาการและความคิ ด สร้ างสรรค์ ในการปั น้ เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนดินเป็ นรู ปทรงต่างๆ ได้ อย่างยืดหยุน่ ส่งผลให้ เด็กปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดและการ
กระทาของตนได้ หลากหลายมากขึ ้น ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การยื ดหยุ่นความคิ ดนี ่สมั พันธ์ กบั ความคิ ดสร้างสรรค์ มันคื อการปรับเปลี ่ยนจากสิ่ งหนึ่งไปสู่อีกสิ่ ง
หนึ่ ง อย่ างเช่ นการเล่ นเลี ยนแบบเสี ยงของสัตว์ อะไรพวกนี ้ค่ ะ ก็ ถือว่ าเป็ นการฝึ กเรื ่ องการยื ดหยุ่น ความคิ ด
เหมื อนกัน เพราะเด็กต้องปรับเปลี ่ยนท่าทางไปตามเสี ยงสัตว์ที่ได้รับ พอฟังแล้วแบบอันนี ค้ ื ออะไร แล้วก็ตอ้ งมา
ทาท่า ก็มนั ก็จะเป็ นการเล่นสมมติ ผสมกันกับดนตรี และการเคลื ่อนไหว สิ่ งสาคัญคื อว่ามันมี การปรับ มันมี การ
เอาความคิ ดจากจุดหนึ่งไปอี กจุดหนึ่ง...การเล่นอี กอย่างทีช่ ่วยได้ก็คือ การปั้น เพราะว่ามันจะต้องฝึ กการคิ ดนอก
กรอบ เด็กสามารถที ่จะปั้นเป็ นอะไรก็ได้ มันสามารถที ่จะฝึ กความยื ดหยุ่นของเด็กได้ว่า มันไม่จาเป็ นต้องเป๊ ะ
เสมอไป” (A5)
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2) การเล่นฝึ กคิดแก้ ปัญหา คือ คือกิจกรรมการเล่นที่เอื ้ออานวยให้ เด็กได้
ใช้ ความคิดยืดหยุ่นในการแก้ ไขปั ญหา ส่งผลให้ เด็กรู้จกั คิดพลิกแพลง มองเห็นทางออกใหม่ๆ และ
ปรับตัวเข้ ากับสิ่งใหม่ๆ ได้ ดีขึ ้น เช่น การเล่นสมมติเพื่อฝึ กคิดแก้ ปัญหา เด็กจะได้ ฝึกคิดวิเคราะห์
สถานการณ์และได้ เรี ยนรู้การใช้ ทกั ษะต่างๆ ในการหาทางแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าได้ อย่างเหมาะสม
มากขึ ้น ซึง่ นอกจากการเล่นสมมติแล้ ว การเล่นอื่นๆ ที่ช่วยเสริ มให้ เด็กฝึ กคิดแก้ ปัญหาได้ ดี ก็คือ การ
เล่นตัวต่อ และประดิษฐ์ สงิ่ ของจากวัสดุที่มีอยู่ เพราะจะช่วยให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความคิดที่หลากหลาย
ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ เพื่ อให้ ทางานออกมาสาเร็ จ โดยไม่ยึดติดกับความคิดและการกระทา
แบบเดิมๆ แต่สามารถลองฝึ ก คิดฝึ กท าได้ ห ลายๆ แบบ ส่งผลให้ เด็กสามารถที่ จะปรับเปลี่ยน
มุมมอง คิดพิจารณาในแง่มมุ อื่นๆ และคิดนอกกรอบได้ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การเล่นที ่ช่วยเรื ่องความยื ดหยุ่นทางการคิ ดก็อย่างเช่นการสร้างสถานการณ์ สมมติ ให้เขาได้เล่นนะ
ครับ เช่นบอกว่าเขาคื อเจ้าชาย เขาขี ่ม้า ขี ่ม้าแล้วคุณครู เป็ นมังกรอยู่นี่ จะทายังให้มงั กรยอมเปิ ดทางให้ไป...คื อ
เขาต้องคิ ด แล้วก็วิเคราะห์ว่าเมื ่อสถานการณ์ เป็ นแบบนีน้ ่ะ เขาจะทาอย่างไร แล้วเมื ่อเขาเสนอวิ ธีการแก้ปัญหา
ออกมา คุณครู ก็เปลี ย่ นสถานการณ์ ออกไปอี กว่า มังกรบอกว่าให้ลูกแก้ว 1 อันไม่พอล่ะ ต้องเอาอย่างอืน่ มาด้วย
ลองดูสิว่าจะเอาอะไรมาให้มงั กรพอใจ มังกรจะได้ยอมหลบทางอะไรอย่างนีค้ รับ” (A3)
“กิ จกรรมการเล่นที ่ฝึกเรื ่องความคิ ด ยื ดหยุ่นก็จะเป็ นการเล่นที ่เน้นในเรื ่องของการแก้ไขปัญหา เช่น
เล่นตัวต่อ...หรื อเกมประดิ ษฐ์ สิ่งของจากวัสดุที่มีอยู่ คื อถ้าเป็ นอะไรที ่ยืดหยุ่น มันก็จะค่อนข้างอิ สระ หรื อว่าพอ
เขาคิ ดได้แล้ว เราอาจส่งเสริ มให้เขาได้ลองฝึ กคิ ดฝึ กทาหลายๆ แบบ เป็ นการส่งเสริ มให้เขาคิ ดนอกกรอบและมี
ความคิ ดยืดหยุ่นหลากหลายขึ้น” (A4)

3) การเล่นคิดทดแทนสิ่งที่หายไป คือ กิจกรรมการเล่นที่ช่วยให้ เด็กได้ ฝึก
การคิดทดแทนสิ่งหนึ่งให้ เป็ นอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อเด็กจะได้ ไม่ติดอยู่กบั กรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ
ซ ้าๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป เช่น การเล่น
ระบายสีทดแทนสีหนึง่ ด้ วยอีกสีหนึง่ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
ของตนเองได้ อย่างยืดหยุน่ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การยื ดหยุ่นคือมันจะต้องเปลี ย่ นแปลงได้บ้าง...ดังนัน้ เราจะต้องเล่นเกมอะไรทีแ่ บบเอ๊ะมันขาดอย่าง
หนึ่งแล้ว จะเอาอะไรมาทดแทนได้หรื อเปล่านะครับ ความยืดหยุ่นจริ ง ๆ มันก็ใกล้เคียงกับคาว่าสร้างสรรค์ล่ะนะ
ครับ ก็ คือเช่ นเด็กบางที จะระบายท้องฟ้า แต่ไม่ มีสีฟ้านี ่ ก็ ถามเขาว่ าเอ๊ ะจะเอาสี อะไรแทนสี ฟ้านะ ซึ่ งเด็กก็
จะต้องคิ ดแล้วว่ามี สีอะไรที ่ใกล้เ คี ยง หรื อว่าถ้าไม่ใช่สีฟ้า เช่นเด็กบางคนหยิ บสี ส้มมาระบายท้องฟ้า เขาก็ต้อง
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อธิ บายได้ว่าท าไมเป็ นสี ส้ม เช่ น พระอาทิ ตย์ กาลังจะตกดิ น แต่ บ างคนหยิ บ สี ดามาระบายเพราะว่ ามันเป็ น
กลางคืน อะไรอย่างนีน้ ะครับ” (A6)

สรุปได้ ว่า การเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่น
ทางการคิดนัน้ คือ การเล่นที่ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด และการ
กระทาของตนเองได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น โดยได้ ฝึกคิดในหลายๆ มุมที่จะทาให้ คิดและทา
แตกต่า งไปจากเดิ ม เหมาะสมกับ สถานการณ์ ที่ เปลี่ ย นไปจากเดิ ม ส่งผลให้ เด็ ก มี ค วาม คิ ด ที่
สร้ างสรรค์หลากหลาย ไม่ยึดติดกับ กรอบความคิดแบบเดิมๆ แต่สามารถฝึ กคิด ฝึ กทาได้ หลายๆ
แบบ สามารถคิดนอกกรอบ คิดทดแทนสิง่ หนึ่งให้ เป็ นอีกสิง่ หนึง่ ได้ มีความคิดสร้ างสรรค์และพัฒนา
ความคิดยืดหยุ่นได้ ดีขึน้ ซึ่งการเล่น ที่ ช่วยเอือ้ อานวยให้ เด็กได้ พัฒนาทักษะด้ านความยืดหยุ่น
ทางการคิดนี ้ สามารถทาได้ ด้วยการส่งเสริ มให้ เด็กได้ เล่นสร้ างสรรค์ เล่นฝึ กคิดแก้ ปัญหา รวมทังได้
้
ฝึ กเล่นคิดทดแทนสิง่ ที่หายไป โดยสามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 12 ดังนี ้

ภาพประกอบ 12 ผลที่ได้ เกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด
1.5 การเล่ นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผน
จัดการอย่ างเป็ นระบบ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริมสร้ าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบไว้ ดงั นี ้
1) การเล่นเกี่ยวกับการสร้ าง เช่น การเล่นตัวต่อ การเล่นตัวบล็อก เป็ น
การเล่นที่ช่วยให้ เด็กได้ ฝึกคิดวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านการเล่นสร้ าง ต่อเรี ยง จัดวาง นา
สิ่งของมาประกอบต่อกัน เพื่ อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายและท างานได้ สาเร็ จ การเล่น
เกี่ ย วกับ การสร้ างนี จ้ ึ ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก วางแผนการท างานอย่ า งเป็ น ขัน้ ตอน มี ก าร
ตังเป้
้ าหมายในการทางาน สามารถคิดหาวิธีในการทางานที่เหมาะสมและลงมือทางานด้ วยตนเอง
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รวมทัง้ มี ความพยายามในการทางานและรู้ จักปรับปรุ งการทางานของตนให้ ดีขึน้ เพื่อ ให้ ท างาน
ออกมาได้ สาเร็จตามที่ตงใจไว้
ั้
ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การเล่นที ่ต้องใช้การวางแผนน่ะ ช่วยเรื ่อง plan & organize ได้…อย่างเช่นการเล่นตัวต่อก็เป็ นการ
วางแผน...มันต้องวางแผนล่วงหน้าต่อยังไงไม่ให้มนั ล้ม ... หรื อเกมโดมิ โน่ก็ช่วยนะ มันต้องคิ ด ต้องวางแผนน่ะ
จะตัง้ จะเรี ยง จะต่อกันยังไง ถึงจะเอามาวางต่อกันเป็ นแนวยาวแล้วกดทีเดียวให้มนั ล้มได้” (A2)
“การเล่นบล็อกไม้ หรื อสร้างบ้านจากบล็อก เด็กจะได้ฝึกการคิ ดวางแผน เขาจะได้วางแผนว่าทายังไง
ไม่ให้มนั ล้ม มันเป็ นทักษะในการจัดการด้วยนะครับ อันหนึ่งที เ่ ล่นกับเด็กง่ายๆ ก็คือทายังไงให้ต่อออกมาสูงที ส่ ดุ
นะ แล้วไม่ลม้ นะครับ อันนีเ้ ป็ นการเล่นเพือ่ ฝึ กการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบได้ดีครับ แล้วมันก็พฒ
ั นาเรื ่องการ
ใช้กล้ามเนือ้ ด้วย ยิ่ งต่อชัน้ สูงๆ เด็กก็ตอ้ งวางแผน ค่อยๆ วางให้มนั ละเมี ยดละไมทีส่ ดุ เลยนะครับ” (A6)

2) การเล่นสมมติ เช่น เล่นสมมติจดั กระเป๋ าเดินทาง เล่นสมมติไปผจญภัย
โดยผ่านการเล่นสมมตินี ้ เด็กจะได้ ฝึกฝนทักษะการเตรี ยมตัว การวางแผนจัดการทางาน ได้ ฝึกการ
ลงมือทางานด้ วยตนเอง ฝึ กการมีความรับผิดชอบและระเบียบวินยั ในหน้ าที่ของตนเอง ได้ เรี ยนรู้
ผลจากการกระทาของตนเอง รวมทังได้
้ ฝึกทักษะการคิดวางแผนจัดการในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
ผ่านการเล่นสมมติที่สนุกสนาน เช่น ถ้ าเด็กจะออกเดินทางต้ องนาสิ่งของอะไรไปบ้ าง ถ้ าเจอสัตว์
ร้ ายต้ องทาอย่างไร การเล่นสมมตินี ้จึงช่วยเสริ มสร้ างให้ เด็กมีทกั ษะการวางแผนจัดการที่ดี ได้ ฝึก
การทางานอย่างมีเป้าหมาย ฝึ กความรับผิดชอบในการทางานด้ วยตนเอง รู้ จักคาดการณ์ ผลที่จะ
ตามมา มีระเบียบวินยั เมื่อเจอปั ญหาก็ร้ ู จกั หาทางแก้ ไขปั ญหา เพื่อให้ ตนเองสามารถทางานบรรลุ
เป้าหมายได้ สาเร็จ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“การวางแผนนี ้ มันก็สามารถที จ่ ะเสริ มสร้างผ่านการเล่นได้นะคะ อย่างเราเล่นวางแผนว่าวันศุกร์ นีเ่ ราจะ
ไปแคมป์ มันก็จะเป็ นเรื ่องของการเตรี ยมตัวของเด็กในด้านต่างๆ เช่นมี การเตรี ยมว่าถ้าเจอสัตว์ ร้ายเขาต้องทา
อะไรบ้างอะไรอย่างนี ้ นีม่ นั ก็เป็ นหนึ่งในการวางแผน เจอหมี ตอ้ งแกล้งตายอะไรอย่างนี ้ เขาก็จะได้เรี ยนรู้ผ่านการ
เล่นสมมติ ค่ะ แล้วก็ระหว่างเล่นก็คุยกันกับเด็ก ก็อาจจะถามว่าเดี ๋ยวเดิ นทางไปเจออย่างนี ้ แล้วจะทายังไงล่ะ
เด็กเขาก็จะตอบ มันก็เป็ นหนึ่งในการวางแผนของเขา พอก่อนถึงเวลาเดิ นทาง เราก็จะมี ตอ้ งทารายการว่าจะเอา
ของอะไรไป พอสมมติ ไปถึงแคมป์ เราก็ไปสร้างสถานการณ์ สมมติ ในแคมป์ นัน่ แหละ คือเราสามารถส่งเสริ มเรื ่อง
การวางแผนการจัดการนี ่ ให้มนั เกิ ดการวางแผนจัดการจริ งๆ ผ่านการเล่นได้” (A5)

สรุ ปได้ ว่า การเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผน
จัดการอย่างเป็ นระบบ คือ คือการเล่น ที่ ช่ วยเอือ้ อานวยให้ เด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนได้
ั ้ ฝึก
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วางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบผ่านการเล่น เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความรับผิดชอบและระเบียบ
วินัย รู้ จกั ตังเป้
้ าหมาย คิดวางแผนการทางาน จัดการหาวิธีในการทางานที่เหมาะสม กาหนดการ
ทางานและลงมือทางานด้ วยตนเอง เมื่อเจอปั ญหาก็สามารถหาทางแก้ ไขปั ญหาได้ เพื่อให้ ตนเอง
สามารถทางานได้ สาเร็ จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึง่ การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาทักษะ
ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบนี ้ สามารถทาได้ ด้วยการส่งเสริ มให้ เด็กได้ เล่นสร้ าง และ
เล่นสมมติ โดยสามารถสรุปได้ ดงั ภาพประกอบ 13 ดังนี ้

ภาพประกอบ 13 ผลที่ได้ เกี่ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะ
ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
กล่าวโดยสรุ ป การเล่นเป็ นปั จจัยที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากการเล่นเป็ นกิจกรรมที่เด็กชื่นชอบ รู้สกึ
สนุก มีความสุขที่ได้ ทา เด็กจึงสนใจ ให้ ความร่ วมมือ และเรี ยนรู้ ผ่านการเล่นได้ ดี และการเล่นก็
ช่วยเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ ฝึกฝนการใช้ ทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านต่างๆ ให้ เกิดการพัฒนาและ
ทางานได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพมากขึ น้ ด้ วย ซึ่งการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ ห ารให้ แก่เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยการเล่นนี ้ นักบาบัดหรื อผู้ดาเนินการเล่นควรพิจารณาเลือกกิจกรรม
การเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ านต่างๆ ของเด็ก เพื่อส่งเสริ ม
ให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความคิ ด ความจา การยับยัง้ ควบคุมตนเอง มีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ ้น รู้ จัก
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ มีการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสม ส่งผลให้
เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทาต่างๆ มีความมุ่งมัน่ และทางานได้ สาเร็ จตาม
เป้าหมาย รวมทังมี
้ ภาวะสมาธิสนลดลง
ั้
และมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารที่ดีขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่ วนที่ 2 ปั จจัยและเงื่อนไขความสาเร็จของโปรแกรมการเล่ น
ปั จจัยและเงื่ อนไขความสาเร็ จของโปรแกรมการเล่น เป็ นปั จจัยที่ มีส่วนช่วยให้
โปรแกรมการเล่นบาบัดสามารถเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของแก่เด็กปฐมวัย ที่มีภาวะ
สมาธิสนได้
ั ้ สาเร็จ ส่งผลให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเกิ
ั ้ ดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยผู้ให้ ข้ อ มูล ได้ ให้ ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย และเงื่ อ นไขความส าเร็ จ ของ
โปรแกรมการเล่นไว้ ดังนี ้
2.1 ตัวผู้บาบัด ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บาบัดไว้ ดังนี ้
1) มีความรู้ ความเข้ าใจในกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ เพื่อจะได้
เอื ้ออานวยการฝึ กฝนส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ อย่างถูกต้ อง โดยผู้ให้ ข้อมูลกล่าว
ว่า
“พี ว่ ่าคนทากิ จกรรมการเล่นกับเด็กต้องมี ความรู้ความเข้าใจในการเล่นก่อนน่ะ คื อถ้าคนทาไม่เข้าใจ
ทาๆ ไปอย่างนัน้ น่ะ ไม่มีความรู้ว่าการเล่นแบบไหนที ม่ ี ประโยชน์มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาเด็ก เดี ย๋ วจะฝึ ก
ผิ ดจุดได้” (A1)

2) มีสมั พันธภาพดีในการบาบัดกับเด็ก เนื่องจากสัมพันธภาพที่ดีเป็ นสิ่ง
ที่สาคัญมากในการบาบัด หากสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็กได้ แล้ ว เด็กก็มกั จะให้ ความร่ วมมือใน
การทากิจกรรมการเล่น ส่งผลให้ กระบวนการในการบาบัดราบรื่ นและดาเนินไปได้ ด้วยดี ในการ
เล่นบาบัด ผู้บาบัดจึงควรมีท่าทีอบอุน่ มีความพร้ อมในการเล่นกับเด็กทังด้
้ านสุขภาพร่างกาย และ
อารมณ์จิตใจ เพราะเด็กสัมผัสได้ ถึงอารมณ์ ความรู้สกึ ของผู้บาบัด ผู้บาบัดจึงควรยอมรับเด็กในแบบ
ที่เด็กเป็ น เข้ าใจในธรรมชาติที่แตกต่างของเด็กแต่ละคน ไม่ตดั สินเด็ก อดทน ใจเย็น ให้ โอกาสเด็กใน
การแสดงออกผ่านการเล่น ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“คนเล่นกับเด็กก็ ต้องรู้ วิธีในการสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก ต้องสร้ างสัมพันธภาพที ่ดีให้ได้ เพราะถ้า
สร้างสัมพันธภาพไม่ได้ เด็กจะไม่ให้ความร่ วมมื อในการเล่น” (A1)
“คนเล่นกับเด็กจึ งต้องเป็ นคนที อ่ บอุ่น มี ความพร้อม คือพร้อมทัง้ ด้านอารมณ์ สุขภาพกาย สุขภาพใจ
ไม่งนั้ ถ้าไปเล่นกับเด็กแล้วคนเล่นหงุดหงิ ดอย่างนี ้ เด็กก็จะรับรู้ได้จากสี หน้าท่าทางหงุดหงิ ดของเรา คื อคนเล่น
ต้องพร้อมและยอมรับในตัวเด็ก เข้าใจในธรรมชาติ ความแตกต่างของเด็ก แต่ละคนไม่ไปตัดสิ นเด็กว่าทาแบบนี ้
มันไม่ดี” (A5)
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“ที ส่ าคัญคื อการสร้างสัมพันธภาพกับเด็ก ถ้าเราสร้างสัมพันธภาพที ด่ ี กบั เด็กได้ ขัน้ ต่อมาก็จะราบรื ่น
ขึ้น แล้วเราก็ควรอดทนรอ ใจเย็น ให้โอกาสเด็กในการเล่นในการแสดงออกนะครับ” (A6)

3) ผู้บาบัดควรจัดกิจกรรมการเล่นให้ มีความหลากหลาย กระชับ สนุก
น่าสนใจ และปลอดภัย ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ผูท้ ากิ จกรรมเล่นกับเด็กนี ค่ วรจัดทากิ จกรรมการเล่นให้หลากหลาย กระชับ สนุก แล้วก็น่าสนใจนะ
ครับ” (A3)
“เรื ่องการเล่น ทีส่ าคัญคือต้องให้เด็กเล่นได้อย่างปลอดภัย” (A3)

2.2 ตัวเด็ก ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กที่มารับการ
เล่นบาบัดไว้ ดังนี ้
1) มีความเต็มใจและให้ ความร่ วมมือในการเล่น ผู้บาบัดจึงควรคัดเลือก
เด็กที่มีความสมัครใจต่อการมาบาบัด เพื่อเด็กจะได้ ให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรมการเล่น
ต่างๆ ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ที ส่ าคัญคือความร่ วมมื อของเด็ก เพราะถ้าเด็กเขาไม่เต็มใจที จ่ ะเล่นด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์ เด็กต้อง
สนุกกับการเล่น ยอมเล่นกับเรา อันนีน้ ่าจะสาคัญทีส่ ดุ ” (A5)

2) เด็ ก ได้ เล่น กลุ่ม กับ เพื่ อ นรุ่ น ราวคราวเดี ย วกัน เพื่ อ เด็ ก จะได้ ฝึ ก ฝน
ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นผ่านกระบวนการเล่นกลุม่ โดยกลุม่ การเล่นบาบัดควรมีจานวนเด็กไม่เกิน
6 คน ต่อผู้บาบัด 1 คน เพื่อเด็กจะได้ รับการดูแลอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ (Sweeney et al.,
2014) ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ควรให้เด็กได้เล่นด้วยกันนะครับ เขาจะได้ฝึกทักษะการอยู่กบั เพื อ่ นรุ่นเดี ยวกัน เด็กสัก 5-6 คน ต่อ
ผูใ้ หญ่ 1 คนน่าจะกาลังดีนะ” (A6)

2.3 ปั จจัยเงื่อนไขของช่ วงเวลา ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มี
ความเหมาะสมสาหรับการดาเนินการเล่นบาบัดไว้ ดังนี ้
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1) เวลาที่ใช้ ในแต่ละครัง้ ระยะเวลาที่ใช้ ในการเล่นบาบัดกับเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ ควรยาวเกินไปจนเด็กรู้ สึกเบื่อหรื อหมดสมาธิ แต่ก็นานพอที่จะส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งระยะเวลาที่พอเหมาะต่อการเล่นบาบัด 1 ครัง้ คือ
ประมาณ 30-60 นาที โดยอาจแบ่งเป็ นช่วงเริ่ มต้ น 10 นาที ช่วงเล่น 40 นาที (การเล่น 1 กิจกรรม
ควรใช้ เวลาประมาณ 5-10 นาที) และช่วงจบกลุม่ 10 นาที เพื่อแบ่งช่วงให้ ระยะเวลาไม่นานเกินไป
ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้
“ระยะเวลาที ่ใช้เล่นต่อครั้ง ผมว่าอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง แต่ในเกมการเล่นหนึ่งๆ น่าจะประมาณ 5-10
นาที ครับ เพราะมันควรมี การเล่นหลายอย่าง เพราะฉะนัน้ โดยเวลารวมต่อครั้งก็ประมาณครึ่ งชัว่ โมงเป็ นอย่าง
ต่า” (A3)
“ระยะเวลาที ่ใช้เล่นต่อครั้ง 1 ชัว่ โมงสาหรับเด็กสมาธิ สนั้ อาจยาวไปนะครับ ผมว่าประมาณ 40 นาที ที่
เป็ นช่วงเล่น แล้วก็ หวั -ท้าย สักหัว 10 ท้าย 10 น่าจะกาลังดี เวลารวมของทัง้ โปรแกรมก็ ประมาณ 5 สัปดาห์
น่าจะกาลังดีครับ” (A6)

2) จานวนครัง้ ต่อสัปดาห์ การฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนควรท
ั้
าอย่างต่อเนื่องจนเป็ นกิจวัตร เพื่อเด็กจะได้ เกิดการปรับโครงสร้ างสมอง
ให้ เหมาะกับกระบวนการเล่นบาบัด ดังนัน้ เด็กจึงควรได้ รับการฝึ กฝนทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่าง
เป็ นประจาสม่าเสมอ โดยสามารถฝึ กได้ 3-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เพื่อเด็กจะได้ รับประโยชน์ ในการ
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารจากการฝึ กฝนอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้ อมูล ดังนี ้
“เวลาฝึ กเล่นก็น่าจะ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ คื อทาให้มนั เป็ นกิ จวัตร เพราะฉะนัน้ วันที ่ทาต้องมากกว่า
วันที ่ไม่ทา เขาจะได้ฝึกเป็ นประจาสม่ าเสมอ คื อมันจะเป็ นการปรับโครงสร้างสมองเด็กว่า มันจะมี กระบวนการ
แบบนีเ้ ข้ามาทุกวันนะ สมองก็ตอ้ งมี การปรับโครงสร้างให้เหมาะกับกระบวนการนี ้” (A3)

3) ระยะเวลาของทัง้ โปรแกรม ระยะเวลารวมทัง้ หมดของโปรแกรมการ
เล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ควรใช้ เวลา 1-2
เดือน เนื่ องจากระยะเวลาที่ เด็กได้ รับ การฝึ กฝนส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ ห ารอย่างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ 1-2 เดือนนีเ้ ป็ นระยะเวลาที่มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวงจร
ประสาทและโครงสร้ างสมองของเด็ก ดังคากล่าวของผู้ให้ ข้อมูล ดังนี ้

182
“ระยะเวลารวมของทัง้ โปรแกรมก็ควรประมาณ 1-2 เดื อน เพราะช่วงเวลาประมาณ 1-2 เดื อนนี เ้ ป็ น
ช่วงเวลาที ่ถ้าเราทา intervention กับเด็กอย่างต่อเนื ่องสม่ าเสมอ มันสามารถปรับเปลี ่ยนวงจรประสาทได้ คื อ
การจะปรับเปลีย่ นโครงสร้างสมองได้ ต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนครับ” (A3)
“รวมเวลาทัง้ หมด 1 เดือน หรื อประมาณ 1 เดือนนิ ดๆ ก็กาลังดีนะ” (A5)
“เวลารวมของทัง้ โปรแกรมก็ประมาณ 5 สัปดาห์กาลังดีครับ” (A6)

สรุ ป ได้ ว่า ปั จจัยและเงื่อนไขความสาเร็ จของโปรแกรมการเล่น บาบัดเพื่ อ
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ ผู้ให้ ข้อมูลเห็นว่าควรให้
ความสาคัญและคานึงถึงปั จจัยเงื่อนไของค์ประกอบของบุคคล อันประกอบด้ วย ผู้บาบัดหรื อผู้
ดาเนินกิจกรรมการเล่นกับเด็กที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็ก โดยใช้ ก ารเล่น และตัวเด็ ก เองที่ ม าเข้ าร่ วมโปรแกรมก็ ค วรมี ปั จจัยที่ เหมาะสมต่อ การ
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ ห ารด้ วย ซึ่งนอกจากปั จจัยเงื่อนไของค์ ประกอบของบุคคลแล้ ว
ปั จจัยเงื่อนไขของช่วงเวลาก็ มี ผลก็ ต่อความสาเร็ จของโปรแกรมการเล่น บาบัดด้ วยเช่น กัน ซึ่ง
ผู้ดาเนินการเล่นควรคานึงถึงช่วงเวลาที่ใช้ ในโปรแกรมการเล่นให้ เหมาะสม ทังระยะเวลาที
้
่ใช้ ในแต่
ละครัง้ จานวนครัง้ ต่อสัปดาห์ และระยะเวลาของทังโปรแกรม
้
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลทังในส่
้ วนที่ 1 การเล่นที่ช่วย
เสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และส่วนที่ 2 ปั จจัยและเงื่อนไข
ความสาเร็ จของโปรแกรมการเล่นบาบัดมาใช้ ในการสร้ างและพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อ
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภ าวะสมาธิสนั ้ รวมทังน
้ าไปทาใบความรู้มอบ
ให้ แก่ครูและผู้ปกครองของเด็ก เพื่อครูและผู้ปกครองจะได้ นาไปใช้ สง่ เสริ มทักษะการคิดเชิงบริหาร
และสมาธิของเด็กต่อไป
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของ
โปรแกรม
ส่วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัด
ส่วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการเล่นบาบัด
ส่วนที่ 3 การสรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเล่นบาบัด
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการเล่ นบาบัด
ในส่วนนี ้ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั น้ โดยผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเป้ า หมาย แนวคิ ด ทฤษฎี
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กระบวนการ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ ในโปรแกรมการเล่นบาบัด ซึ่งโปรแกรมการเล่นบาบัดที่ใช้ ใน
การทดลองนี ้ ผู้วิจัยนาผลที่ได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องและจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาพัฒนาเป็ นโปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้ โดยโปรแกรมการเล่นบาบัดนีใ้ ช้ เวลา
ดาเนินการบาบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลารวม 8 สัปดาห์
โปรแกรมการเล่ น บ าบั ด ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย นี ม้ ี 3 ขั น้ ตอน คื อ ขั น้ เริ่ ม ต้ น ขั น้
ดาเนินการ และขันยุ
้ ติ โดยในขันเริ
้ ่ มต้ น ผู้วิจัยเน้ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัญ เพื่อให้ เด็กเกิดความไว้ วางใจในตัวผู้วิจยั อันเป็ นกุญแจสาคัญที่นาไปสู่กระบวนการในขัน้
อื่นๆ ต่อไป สาหรับขันด
้ าเนินการ ผู้วิจยั เอื ้ออานวยให้ เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ วยการสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับเด็ กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอร่ วมกับใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ มี
ความเหมาะสมต่อการส่งเสริ มพัฒนาทักษะความจาขณะทางาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่นทางการ
คิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ สาหรับขันยุ
้ ติ เป็ นการสรุปถึงสิ่งที่
ได้ รับและเรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมการบาบัด โดยผู้วิจัยสนับสนุนให้ เด็กนาสิ่งที่ ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่องได้ ต่อไป
รวมทัง้ ดูแลให้ เด็กได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาจากผู้ดูแลเด็กต่อไปด้ วย ซึ่งทัง้ 3 ขันตอนนี
้
้ ผู้วิจัยใช้
ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นทฤษฎีหลัก ร่วมกับการใช้ กิจกรรมการเล่ นต่างๆ ที่
ช่วยเอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้ ได้ มากที่สดุ
รูปแบบของโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้ ผู้วิจยั จึงใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลางเป็ นหลัก และใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ช่วยเอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ ได้ มากที่สุด โดยนาเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่น
บาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในโปรแกรมนี ้ เช่น เทคนิค
การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ การสะท้ อนความรู้สกึ การสะท้ อนพฤติกรรม การสะท้ อนเนื ้อหาสาระ
การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ การเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ น
ธรรมชาติ การให้ กาลังใจ การกาหนดขอบเขต รวมทังใช้
้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ช่วยเสริ มสร้ าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เช่น การเต้ น การเคลื่อนไหว การเล่นสมมติ เกมการเล่นต่างๆ ที่มี
ความหลากหลายและสนุกสนานซึง่ ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารได้ ดีขึ ้น โดย
โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนี
ั้ ้
ได้ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หาและความเหมาะสมของโปรแกรมตลอดจนความ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว
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ผู้วิจยั นาแนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลาง ร่วมกับการใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรมการเล่ นบาบัด
ซึ่งทัง้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ล้ วนมีแนวคิดที่มี
ความสอดคล้ องและเหมาะสมต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้ ดังนี ้
1) ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง เป็ นวิธีที่มีความเหมาะสมต่อ
การนามาส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ เพราะการเล่นบาบัด
แบบเด็กเป็ นศูนย์กลางช่วยปรับโครงสร้ างสมองส่วนหน้ าของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนและทั
ั้
กษะการ
คิดเชิงบริ หารที่บกพร่ องไปให้ มีการทางานได้ ยืดหยุ่นมากขึ ้น มีประสิทธิภาพในการทางานดี ขึ ้น
โดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้เอื ้ออานวยเทคนิคการบาบัดที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ เช่น การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก สะท้ อนความรู้ สึกและพฤติกรรม
ของเด็ก การยอมรับ ใส่ใจ แสดงความเข้ าใจเพื่อให้ เด็กรู้ สึกผ่อนคลาย เกิดความไว้ วางใจในตัว
ผู้วิจยั การสะท้ อนเนื ้อหาเพื่อช่วยให้ เด็กสามารถจดจา เข้ าใจมุมมอง ประสบการณ์ของตนได้ ดีขึ ้น
รวมทัง้ มี ก ารใช้ เทคนิ คก าหนดขอบเขตเพื่อช่วยให้ เด็กสามารถสารวจ ฝึ กก ากับควบคุมยับยัง้
ความคิด ความรู้ สกึ อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับรู ปแบบการเสริ มสร้ าง
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในทุ
ั้
กองค์ประกอบ ทัง้ ด้ านการยับยัง้
ด้ านความจาขณะทางาน ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้ านการควบคุมอารมณ์ และด้ านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางจึงช่วยส่งเสริ มให้ เด็ก
ได้ เล่น ในบรรยากาศที่ อบอุ่น ผ่อนคลาย สนุกสนาน รวมทัง้ ช่วยส่งเสริ ม ให้ เด็ กสามารถก ากับ
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนให้ มีการแสดงออกได้ เหมาะสมมากขึ ้น
2) กิจกรรมการเล่นต่างๆ ผู้วิจยั เลือกใช้ การเล่นที่มีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้ เช่น ดนตรี การเต้ น การเคลื่อนไหว นิทาน การเล่นสมมติ เกมฝึ กทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในด้ านต่างๆ ซึง่ เมื่อเด็กได้ รับการเล่นที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่องกับเพื่อน
รุ่ น ราวคราวเดี ย วกัน ก็ จะช่ว ยให้ ทักษะการคิด เชิ งบริ ห ารมี ความคงทนอยู่ได้ ยาวนานมากขึน้
รวมทังช่
้ วยให้ เด็กได้ รับประสบการณ์ใหม่ๆ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ช่วยทาให้ เด็กรู้จกั
ปรั บ ตัว ในการอยู่ร่ว มกับ ผู้อื่ น ฝึ กการใช้ ค วามคิ ด ความจา การก ากับ ยับ ยัง้ ควบคุม ตนเอง มี
ความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ ้น รู้จกั ประนีประนอม การวางแผนแก้ ปัญหา มีการแสดงออกทางอารมณ์
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และพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ ้นในบรรยากาศการเล่นที่อบอุน่ ผ่อนคลายสนุกสนาน สิง่ เหล่านี ้จะ
ช่วยกระตุ้นการทางานของสมองส่วนหน้ าได้ ดี ช่วยให้ เด็กมีภาวะสมาธิสนลดลง
ั้
อาการอยู่ไม่นิ่ง
หุนหันพลันแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ สามารถส่งเสริ มทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กให้ ดีขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการเล่ นบาบัด
ผู้วิจยั นาโปรแกรมการเล่นบาบัดที่พฒ
ั นาขึ ้นให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็ นผู้ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื ้อหาและความเหมาะสมของโปรแกรมตลอดจนความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การ
วิจยั ขันตอนการเล่
้
นบาบัด และการเลือกใช้ ทฤษฎีและเทคนิคของการเล่นบาบัด พบว่า โปรแกรม
การเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนี
ั ้ ้ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.50 ขึ ้นไป (ภาคผนวก
ฉ) แสดงว่าโปรแกรมนี ้มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนได้
ั ้ โดยหลังจากที่ผ้ ูวิจัยได้ ปรับปรุ งแก้ ไขโปรแกรมให้ มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ ้นตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ ว ผู้วิจัยจึงนาโปรแกรมไปทดลองใช้ (Try out) กับเด็ก
ปฐมวัยที่คล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
โปรแกรมและปรับปรุงแก้ ไขโปรแกรมให้ มีความสมบูรณ์มากที่สดุ ก่อนการนาโปรแกรมไปใช้ จริงกับ
กลุม่ ตัวอย่างต่อไป

การยับยัง้

ความจาขณะทางาน

2-4

5-7

ทฤษฎีและเทคนิคของการเล่ นบาบัด
1. ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกับ
เด็ก การแสดงความใส่ใจในตัวเด็ก
2. การเล่นที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ เช่น การเล่นหุ่นมือทักทาย
การเล่นอิสระ
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนการยับยังตนเองอย่
้
างต่อเนื่อง
1. ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ การสะท้ อนความรู้ สึก การกาหนด
2. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาด้ านการกากับยับยังตนเอง
้
ขอบเขต การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ การให้ กาลังใจ
ให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น
2. การเล่น ที่ ใช้ ได้ แ ก่ เกมยับ ยัง้ ความคิ ด และการกระท า เช่น แปะแข็ ง Simon
says เกมวาดรูป เกมต่อตึก เกมไฟเขียวไฟแดง
1. เพื่อฝึ กฝนการใช้ ความจาขณะทางานอย่างต่อเนื่อง
1. ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ การให้
2. เพื่ อพัฒ นาด้ านการจดจา การจัดการข้ อมูล การน า
กาลังใจ การถามคาถาม การเอื ้ออานวยการตัดสินใจ
ข้ อมูลมาใช้ เพื่อให้ ทางานได้ สาเร็จ
2. การเล่นที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นส่งเสริ มการใช้ ความจา เช่น เกมหาของ เกมจับคู่
เกมจดจา

ครั ง้ ที่
เรื่ อง
วัตถุประสงค์
1
การสร้ างสัมพันธภาพ 1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก
2. เพื่อเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมต่อการบาบัด
3. เพื่อเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ แสดงออกผ่านการเล่น

ตาราง 25 สรุปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเล่นบาบัด

ตาราง 25

ส่ วนที่ 3 การสรุ ปทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเล่ นบาบัด
ผู้วิจยั นาเสนอโปรแกรมการเล่นบาบัดในรู ปตารางเพื่อให้ เห็นถึงภาพรวมของทฤษฎีและเทคนิคของโปรแกรมการเล่นบาบัด ดังแสดงใน
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เรื่ อง
การควบคุมอารมณ์

ความยืดหยุ่น
ทางการคิด

การวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบ

ครั ง้ ที่
8-10

11-12

13-14

ตาราง 25 (ต่อ)

วัตถุประสงค์
ทฤษฎีและเทคนิคของการเล่ นบาบัด
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์อย่างต่อเนื่อง 1. ทฤษฎี การเล่ นบ าบัดแบบเด็ กเป็ นศูนย์ กลาง ได้ แก่ การเปิ ดเผยตนเอง การสร้ าง
2. เพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ เด็ ก พัฒ นาด้ านการควบคุม อารมณ์
สัมพันธภาพ การแสดงความใส่ใจ การถามคาถาม การเอื ้ออานวยการตัดสินใจ การ
เพื่อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสมมากขึ ้น
ให้ กาลังใจ
2. การเล่นที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นส่งเสริ มการควบคุมอารมณ์ เช่น นิทานบาบัดทายอารมณ์
เกมบอกความรู้สกึ การเล่นบทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์
1. เพื่ อให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะด้ านความยื ดหยุ่นทางการคิด 1. ทฤษฎี การเล่ นบ าบัดแบบเด็ กเป็ นศูนย์ กลาง ได้ แ ก่ การเอื อ้ อ านวยความคิ ด
อย่างต่อเนื่อง
สร้ างสรรค์และความเป็ นธรรมชาติ การให้ กาลังใจ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก พั ฒ นาด้ านการปรั บ เปลี่ ย น 2. การเล่ นที่ ใช้ ได้ แก่ การเล่ นส่ งเสริ มความยื ดหยุ่ นทางการคิ ด โดยใช้ การเต้ นการ
ความคิดและการกระทา รวมทังการปรั
้
บตัวและแก้ ไข
เคลื่อนไหว การเล่นสมมติ การเล่นสร้ าง การปั น้ การวาดรู ป เช่น เกมสลัดผลไม้ เกม
ปั ญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
เต้ นเลียนเสียงสัตว์ เกมสร้ างบ้ าน เกมปั น้ ดินเปลี่ยนได้ เกมนักประดิษฐ์ คิดค้ น
1. เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก ฝนทัก ษะด้ า นการวางแผนจัด การ 1. ทฤษฎี การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ การเอือ้ อานวยสัมพันธภาพ
อย่างเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง
การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ การเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาความสามารถในการวางแผน
การให้ กาลังใจ
จัดการงาน และการทางานให้ สาเร็จตามที่วางแผนไว้
2. การเล่นที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นส่งเสริ มการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ เช่น การ
เล่นต่อบล็อก การเล่นสมมติวางแผนเก็บของ
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ครั ง้ ที่
เรื่ อง
วัตถุประสงค์
ทฤษฎีและเทคนิคของการเล่ นบาบัด
15 การฝึ กฝนทบทวนทักษะ 1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝน ทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 1. ทฤษฎี การเล่นบ าบัดแบบเด็ กเป็ นศูนย์ กลาง ได้ แ ก่ การแสดงความใส่ใจ การ
การคิดเชิงบริหาร และ
5 องค์ประกอบ
สะท้ อนความรู้สกึ การให้ กาลังใจ การกาหนดขอบเขต การเอื ้ออานวยความคิด
เตรี ยมยุติการบาบัด 2. เพื่อเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมก่อนยุติการเล่นบาบัด
ยืดหยุน่ สร้ างสรรค์ การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ
2. การเล่นที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร ได้ แก่ เกมหาของ เกมกระโดด
เคลื่อนไหว การเล่นสมมติวางแผนเก็บของ
16 การฝึ กฝนทบทวนทักษะ 1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 1. ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ได้ แก่ การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ การ
การคิดเชิงบริหาร และ
5 องค์ประกอบ
เอื อ้ อ านวยการตัดสิ นใจและความรั บผิ ดชอบ การเอื อ้ อ านวยความคิ ดยื ดหยุ่น
ยุติการบาบัด
2. เพื่อสรุปทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมโปรแกรมการ
สร้ างสรรค์ การชื่นชมสนับสนุน และให้ กาลังใจ
เล่นบาบัด และสนับสนุนให้ เด็กนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ 2. การเล่นที่ใช้ ได้ แก่ การเล่นส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยใช้
ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารต่อไป
กิจกรรมงานเลี ้ยงปาร์ ตี ้ฝึ กทักษะการคิดเชิงบริ หาร เช่น การเล่นสมมติวางแผน
จัดงานเลี ้ยง เกมแปะแข็ง เกมสลัดผลไม้ ทาอาหารตามสัง่ เกมทายใจ เล่นอิสระ

ตาราง 25 (ต่อ)
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ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่ นบาบัด ในระยะก่ อน
การทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการเล่ น
บาบัด ในระยะก่ อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ส่วนที่ 2 การเปรี ยบเทียบทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสนภายในกลุ
ั้
่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และหลังติดตามผลการทดลอง
ส่วนที่ 3 การเปรี ยบเทียบทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสนระหว่
ั้
างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
ติดตามผลการทดลอง
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ ของ
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ผู้วิจยั นาคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร และแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในภาพรวมและในรายองค์
ั้
ประกอบ ทังก่
้ อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังการติดตามผลของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 26-29 ดังนี ้
ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนในภาพรวมและในรายองค์
ั้
ประกอบของเด็กกลุม่ ทดลอง
องค์ ประกอบ
ทักษะการคิดเชิงบริหาร

กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง
M SD แปลผล
4.00 0.33
มาก
4.36 0.17 มากที่สดุ
4.29 0.78 มากที่สดุ
4.18 0.29
มาก
4.44 0.29 มากที่สดุ

ก่ อนการทดลอง
M
SD แปลผล
1. การยับยัง้
2.79 0.25 ปานกลาง
2. ความจาขณะทางาน 2.88 0.10 ปานกลาง
3. ความคิดยืดหยุน่
2.58 0.17
น้ อย
4. การควบคุมอารมณ์ 2.79 0.29 ปานกลาง
5. การวางแผนจัดการ 2.91 0.26 ปานกลาง
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
2.79 0.21 ปานกลาง 4.25 0.37 มากที่สดุ
โดยรวม

หลังการติดตามผล
M
SD แปลผล
3.95 0.29
มาก
4.26 0.18 มากที่สดุ
4.35 0.32 มากที่สดุ
4.08 0.23
มาก
4.39 0.19 มากที่สดุ
4.21 0.24 มากที่สดุ
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จากตาราง 26 พบว่ า คะแนนทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารของเด็ ก กลุ่ม ทดลอง
โดยรวมก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79, 4.25
และ 4.21 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ระดับมากที่สดุ และระดับมากที่สดุ ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.21, 0.37 และ 0.24 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบของเด็กกลุม่ ทดลอง พบว่า องค์ประกอบด้ านการยับยัง้
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79, 4.00 และ 3.95
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ระดับมาก และระดับมาก ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.25, 0.33 และ 0.29 ตามลาดับ องค์ประกอบด้ านความจาขณะทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88,
4.36 และ 4.26 ซึ่งอยู่ในระดับ ปานกลาง ระดับ มากที่ สุด และระดับมากที่ สุด ตามลาดับ ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.10, 0.17 และ 0.18 ตามล าดับ องค์ ป ระกอบด้ านความยื ด หยุ่น
ทางการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58, 4.29 และ 4.35 ซึง่ อยู่ในระดับน้ อย ระดับมากที่สดุ และระดับ
มากที่ สุ ด ตามล าดั บ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.17, 0.78 และ 0.32 ตามล าดั บ
องค์ประกอบด้ านการควบคุมอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79, 4.18 และ 4.08 ซึง่ อยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับมาก และระดับมาก ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29, 0.29 และ 0.23
ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.91, 4.44
และ 4.39 ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง ระดับมากที่สดุ และระดับมากที่สดุ ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.26, 0.29 และ 0.19 ตามลาดับ
ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีสมาธิสนั ้
ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของเด็กกลุม่ ทดลอง
องค์ ประกอบ
ภาวะสมาธิสัน้

ก่ อนการทดลอง
M SD แปลผล
1. อาการซน/ วู่วาม
3.23 0.22 ปานกลาง
2. อาการขาดสมาธิ
3.13 0.10 ปานกลาง
ภาวะสมาธิสนโดยรวม
ั้
3.18 0.16 ปานกลาง

กลุ่มทดลอง
หลังการทดลอง
หลังการติดตามผล
M SD แปลผล M SD แปลผล
1.80 0.29 น้ อยที่สดุ 1.82 0.27
น้ อย
1.72 0.16 น้ อยที่สดุ 1.68 0.15 น้ อยที่สดุ
1.76 0.23 น้ อยที่สดุ 1.75 0.21 น้ อยที่สดุ
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จากตาราง 27 พบว่า คะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กกลุม่ ทดลอง โดยรวมก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.18, 1.76 และ 1.75 ซึง่ อยู่ในระดับปาน
กลาง ระดับน้ อยที่ สุด และระดับน้ อยที่ สุด ตามลาดับ ทัง้ หมด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ
0.16, 0.23 และ 0.21 ตามลาดับ
เมื่ อพิ จารณารายองค์ ป ระกอบของเด็กกลุ่มทดลอง พบว่า องค์ ป ระกอบด้ าน
อาการซน/ วู่วาม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23,
1.80 และ 1.82 ซึง่ อยู่ในระดับปานกลาง ระดับน้ อยที่สดุ และระดับน้ อย ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ ากับ 0.22, 0.29 และ 0.27 ตามลาดับ ส่วนองค์ ประกอบด้ านอาการขาดสมาธิ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13, 1.72 และ 1.68 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ระดับน้ อยที่สุด และระดับน้ อย
ที่สดุ ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10, 0.16 และ 0.15 ตามลาดับ
ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
สมาธิสนในภาพรวมและในรายองค์
ั้
ประกอบของเด็กกลุม่ ควบคุม
องค์ ประกอบ
ทักษะการคิดเชิงบริหาร

ก่ อนการทดลอง
M SD แปลผล
1. การยับยัง้
2.53 0.10 น้ อย
2. ความจาขณะทางาน
2.88 0.10 ปานกลาง
3. ความคิดยืดหยุน่
2.89 0.26 ปานกลาง
4. การควบคุมอารมณ์
2.73 0.18 ปานกลาง
5. การวางแผนจัดการ
2.79 0.37 ปานกลาง
ทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวม 2.76 0.20 ปานกลาง

กลุ่มควบคุม
หลังการทดลอง
M SD แปลผล
2.52 0.10 น้ อย
2.90 0.25 ปานกลาง
2.90 0.24 ปานกลาง
2.70 0.13 ปานกลาง
2.83 0.35 ปานกลาง
2.77 0.21 ปานกลาง

หลังการติดตามผล
M SD แปลผล
2.54 0.12 น้ อย
2.95 0.23 ปานกลาง
2.86 0.21 ปานกลาง
2.74 0.11 ปานกลาง
2.83 0.37 ปานกลาง
2.78 0.20 ปานกลาง

จากตาราง 28 พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กกลุ่มควบคุม โดยรวม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76, 2.77 และ 2.78
ซึง่ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20, 0.21 และ 0.20 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายองค์ ประกอบของเด็กกลุ่มทดลอง พบว่า องค์ ประกอบด้ านการ
ยับยัง้ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53, 2.52 และ
2.54 ซึง่ อยู่ในระดับน้ อยทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10, 0.10 และ 0.12 ตามลาดับ
องค์ประกอบด้ านความจาขณะทางาน มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.88, 2.90 และ 2.95 ซึง่ อยู่ในระดับปาน
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กลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10, 0.25 และ 0.23 ตามลาดับ องค์ประกอบด้ าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 2.89, 2.90 และ 2.86ซึง่ อยู่ในระดับปานกลางทุกระยะ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.26, 0.24 และ 0.21 ตามลาดับ องค์ประกอบด้ านการควบคุม
อารมณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73, 2.70 และ 2.74 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.18, 0.13 และ 0.11 ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบด้ านการวางแผนจัดการอย่าง
เป็ นระบบ มี ค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 2.79, 2.83 และ 2.83 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37, 035 และ 0.37 ตามลาดับ
ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก
ปฐมวัย ในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของเด็กกลุม่ ควบคุม
องค์ ประกอบ
ภาวะสมาธิสัน้
1. อาการซน/ วูว่ าม
2. อาการขาดสมาธิ
ภาวะสมาธิสนโดยรวม
ั้

กลุ่มควบคุม
ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง
หลังการติดตามผล
M
SD แปลผล M
SD แปลผล
M
SD แปลผล
3.14 0.26 ปานกลาง 3.23 0.30 ปานกลาง 3.24 0.32 ปานกลาง
3.29 0.21 ปานกลาง 3.34 0.17 ปานกลาง 3.30 0.10 ปานกลาง
3.22 0.24 ปานกลาง 3.29 0.24 ปานกลาง 3.27 0.21 ปานกลาง

จากตาราง 29 พบว่า คะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กกลุ่มควบคุม โดยรวมก่อน
การทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.29 และ 3.27 ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24, 0.24 และ 0.21 ตามลาดับ
เมื่อพิ จารณารายองค์ ประกอบของเด็กกลุ่มควบคุม พบว่า องค์ ประกอบด้ าน
อาการซน/ วูว่ าม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.14,
3.23 และ 3.24 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.26, 0.30 และ
0.32 ตามลาดับ ส่วนองค์ประกอบด้ านอาการขาดสมาธิ มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.29, 3.34 และ 3.30 ซึง่
อยูใ่ นระดับปานกลางทุกระยะ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21, 0.17 และ 0.10 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ภายในกลุ่มทดลอง และภายในกลุ่มควบคุม ก่ อนการทดลอง
หลังการทดลอง และหลังติดตามผลการทดลอง
ผู้วิจยั นาคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร และแบบวัดภาวะสมาธิสนั ้
ของเด็กปฐมวัยในภาพรวมและในรายองค์ประกอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ทังก่
้ อนการ
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ทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยการ
ทดสอบความแตกต่างภายในกลุม่ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล ผู้วิจยั
ใช้ ก ารทดสอบวิ ล คอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test) ดังแสดงในตารางที่
30-33 ดังต่อไปนี ้
ตาราง 30 เปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยกลุม่ ทดลองที่ได้ เข้ าร่วมการเล่น
บาบัด ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และการติดตามผล
องค์ ประกอบ
1. การยับยัง้

2. ความจาขณะทางาน

3. ความยืดหยุ่นทางการคิด

4. การควบคุมอารมณ์

5. การวางแผนจัดการอย่าง
เป็ นระบบ
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
โดยรวม
*p < 0.05

ผลของการเล่ นบาบัด
(กลุ่มทดลอง)
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล

Negative Positive
Ties
Z
P
Rank
Rank
0
8
0 -2.524* 0.012
0
8
0 -2.527* 0.012
2
0
6 -1.342 0.180
0
8
0 -2.585* 0.010
0
8
0 -2.533* 0.011
3
2
5 -1.604 0.109
1
7
0 -2.395* 0.017
0
8
0 -2.533* 0.011
4
2
2 -2.738 0.461
0
8
0 -2.524* 0.012
0
8
0 -2.527* 0.012
4
1
3 -1.355 0.176
0
8
0 -2.527* 0.012
0
8
0 -2.555* 0.011
4
2
2 -0.541 0.589
0
8
0 -2.511* 0.013
0
8
0 -2.535* 0.011
3
1
4 -1.116 0.303
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จากตาราง 30 การเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย
ภายในกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า
คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยภายในกลุ่มทดลองโดยรวม ก่อน
การทดลองกับ หลัง การทดลอง และก่ อ นการทดลองกับ หลัง ติ ด ตามผล แตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยภายในกลุ่ม
ทดลองโดยรวม หลังการทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
เมื่ อพิ จารณารายองค์ ประกอบ พบว่า คะแนนทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารของเด็ ก
ปฐมวัยก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ในองค์ประกอบด้ านการยับยัง้ (Z= -2.524, P = 0.012)
ด้ านความจาขณะทางาน (Z= -2.585, P = 0.010) ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด (Z= -2.395, P
= 0.017) ด้ านการควบคุมอารมณ์ (Z= -2.524, P = 0.012) และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ น
ระบบ (Z= -2.527, P = 0.012) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สาหรับคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองกับหลัง
การติดตามผล ในองค์ประกอบด้ านการยับยัง้ (Z= -2.527, P = 0.012) ด้ านความจาขณะทางาน
(Z= -2.533, P = 0.011) ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด (Z= -2.533, P = 0.011) ด้ านการควบคุม
อารมณ์ (Z= -2.527, P = 0.012) และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Z= -2.555, P =
0.011) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยในแต่ละองค์ประกอบ หลัง
การทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 31 เปรี ยบเทียบคะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยกลุม่ ทดลองที่ได้ เข้ าร่วมการเล่น
บาบัด ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
องค์ ประกอบ
1. ด้ านอาการซน/ วูว่ าม

2. ด้ านอาการขาดสมาธิ

ภาวะสมาธิสนโดยรวม
ั้

ผลของการเล่ นบาบัด
(กลุ่มทดลอง)
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล

Negative Positive
Rank
Rank
8
0
8
0
4
1
8
0
8
0
2
1
8
0
7
1
3
1

Ties

Z

P

0
0
3
0
0
5
0
0
4

-2.555*
-2.536*
-1.342
-2.536*
-2.585*
-0.577
-2.546*
-2.561*
-0.960

0.011
0.011
0.180
0.011
0.010
0.564
0.011
0.011
0.372

*p < 0.05

จากตาราง 31 การเปรี ยบเที ยบคะแนนภาวะสมาธิ สนของเด็
ั้
กปฐมวัยภายใน
กลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า
คะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยภายในกลุ่มทดลองโดยรวม ก่อนการทดลอง
กับหลังการทดลอง และก่อนการทดลองกับหลังติดตามผล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยภายในกลุ่มทดลองโดยรวม หลังการทดลอง
กับหลังติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยก่อน
การทดลองกับหลังการทดลอง ในองค์ประกอบด้ านอาการซน/ วู่วาม (Z= -2.555, P = 0.011) และ
ด้ านอาการขาดสมาธิ (Z= -2.536, P = 0.011) มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ส าหรั บ คะแนนภาวะสมาธิ สัน้ ของเด็ ก ปฐมวัย ก่ อ นการทดลองกับ หลัง การ
ติดตามผล ในองค์ประกอบด้ านอาการซน/ วู่วาม (Z= -2.536, P = 0.011) และด้ านอาการขาดสมาธิ
(Z= -2.585, P = 0.010) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนคะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยด้ านอาการซน/ วู่วาม และด้ านอาการ
ขาดสมาธิ หลังการทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 32 เปรียบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการ
เล่นบาบัด ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
การไม่ ได้ รับการเล่ นบาบัด Negative Positive
Ties Z
P
(กลุ่มควบคุม)
Rank
Rank
1. การยับยัง้
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
1
1
6 -0.447 0.655
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
0
2
6 -1.342 0.180
หลังทดลอง-ติดตามผล
1
3
4 -1.461 0.144
2. ความจาขณะทางาน
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
0
2
4 -0.736 0.461
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
0
2
6 -1.414 0.157
หลังทดลอง-ติดตามผล
0
2
6 -1.342 0.180
3. ความยืดหยุ่นทางการคิด ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
1
3
4 -0.557 0.557
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
2
2
4 -0.736 0.461
หลังทดลอง-ติดตามผล
2
1
5 -1.069 0.285
4. การควบคุมอารมณ์
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
3
3
2 -0.530 0.596
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
1
3
4 -0.552 0.581
หลังทดลอง-ติดตามผล
2
3
3 -0.813 0.416
5. การวางแผนจัดการอย่าง ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
0
3
5 -0.604 0.109
เป็ นระบบ
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
1
4
3 -0.674 0.500
หลังทดลอง-ติดตามผล
1
1
6 -0.447 0.655
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
1
2
5 -0.775 0.476
โดยรวม
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
1
3
4 -0.944 0.376
หลังทดลอง-ติดตามผล
1
2
5 -1.026 0.336
*p < 0.05
องค์ ประกอบ

จากตาราง 32 การเปรี ยบเทียบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย
ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า
คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กกลุม่ ควบคุมโดยรวม ก่อนการทดลองกับ
หลังการทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังติดตามผล และหลังการทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังติดตามผล และหลังการ
ทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 33 เปรี ยบเทียบคะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมการเล่น
บาบัด ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
องค์ ประกอบ
1. ด้ านอาการซน/ วูว่ าม

2. ด้ านอาการขาดสมาธิ

ภาวะสมาธิสนโดยรวม
ั้

การไม่ ได้ รับการเล่ นบาบัด
(กลุ่มควบคุม)
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล
ก่อนทดลอง-หลังทดลอง
ก่อนทดลอง-ติดตามผล
หลังทดลอง-ติดตามผล

Negative Positive Ties
Z
P
Rank
Rank
0
2
6 -1.342 0.180
0
3
5 -1.633 0.102
1
2
5 -0.577 0.564
0
2
6 -1.414 0.157
1
3
4 -1.512 0.131
1
1
6 -0.447 0.655
0
2
6 -1.378 0.169
1
3
5 -1.573 0.117
1
2
6 -0.512 0.610

*p < 0.05

จากตาราง 33 การเปรี ยบเที ยบคะแนนภาวะสมาธิ สนของเด็
ั้
กปฐมวัยภายใน
กลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล พบว่า
คะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กกลุ่มควบคุมโดยรวม ก่อนการทดลองกับหลังการ
ทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังติดตามผล และหลังการทดลองกับหลังการติดตามผล ไม่แตกต่าง
กัน
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า คะแนนภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กกลุม่ ควบคุม
ก่อนการทดลองกับหลังการทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังติดตามผล และหลังการทดลองกับหลัง
การติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนที่ 3 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงบริหารและภาวะสมาธิสัน้ ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ระหว่ างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่ อนการทดลอง หลังการ
ทดลอง และหลังติดตามผลการทดลอง
ในการทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ทัง้
ในภาพรวมและแต่ละองค์ ประกอบ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล
ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test) ดังแสดงในตารางที่ 34-35
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ตาราง 34 เปรี ยบเทียบคะแนนรวมจากแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย ในภาพรวม
และแต่ละองค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และ
หลังการติดตามผล
องค์ ประกอบ
การยับยัง้

2. ความจาขณะทางาน

3. ความยืดหยุ่น
ทางการคิด

4. การควบคุมอารมณ์

ระยะ

กลุ่ม

ก่อนการทดลอง

ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม
ก่อนการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม
ก่อนการทดลอง

ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม
ก่อนการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม

Mean
Rank
8.13
8.88
12.50
4.50
12.50
4.50
8.31
8.69
12.50
4.50
12.50
4.50

Sum of MannRank Whitney U
65.00
29.000
71.00
100.00
0.000
36.00
100.00
0.000
36.00
66.50
30.500
69.50
100.00
0.000
36.00
100.00
0.000
36.00

7.50 60.00
9.50 76.00
11.50 92.00
5.50 44.00
12.50 100.00
4.50 36.00
9.06 72.50
7.94 63.50
12.50 100.00
4.50 36.00
12.50 100.00
4.50 36.00

Z

P

-0.347 0.728
-3.419* 0.001
-3.396* 0.001
-0.171 0.864
-3.440* 0.001
-3.445* 0.001

24.000

-0.877 0.380

8.000

-2.535* 0.011

0.000

-3.398* 0.001

27.500

-0.507 0.612

0.000

-3.388* 0.001

0.000

-3.396* 0.001
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ตาราง 34 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
5. การวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบ

ทักษะการคิดเชิง
บริหารโดยรวม

ระยะ
ก่อนการทดลอง

กลุ่ม

ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม
ก่อนการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม

Mean
Rank
9.69
7.31
12.50
4.50
12.50
4.50
8.54
8.46
12.30
4.70
12.50
4.50

Sum of MannRank Whitney U
77.50
29.000
58.50
100.00
0.000
36.00
100.00
0.000
36.00
68.30
30.500
67.70
98.40
0.000
37.60
100.00
0.000
36.00

Z

P

-0.347 0.728
-3.419* 0.001
-3.396* 0.001
-0.171 0.864
-3.440* 0.001
-3.445* 0.001

*p < 0.05

จากตาราง 34 ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย ในภาพรวมและแต่ละ
องค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม มีผลดังนี ้
ก่อนการทดลอง พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าทุกองค์ประกอบ
ของคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยโดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z= -3.240,
P = 0.003)
เมื่ อพิ จารณารายองค์ ประกอบ พบว่ า ทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารด้ านการยับยัง้
(Z= -3.419, P = 0.001) ด้ า นความจ าขณะท างาน (Z= -3.440, P = 0.001) ด้ า นความยื ด หยุ่น
ทางการคิด (Z= -2.535, P = 0.011) ด้ านการควบคุมอารมณ์ (Z= -3.388, P = 0.001) และด้ าน
การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Z= -3.419, P = 0.001) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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หลังการติดตามผล พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยโดยรวมของ
กลุ่ ม ทดลองและกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05
(Z= -3.406, P = 0.001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
การยับยัง้ (Z= -3.396, P = 0.001) ด้ านความจาขณะทางาน (Z= -3.445, P = 0.001) ด้ านความ
ยืดหยุ่น ทางการคิด (Z= -3.398, P = 0.001) ด้ านการควบคุมอารมณ์ (Z= -3.396, P = 0.001)
และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (Z= -3.396, P = 0.001) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง 35 เปรี ยบเทียบคะแนนรวมจากแบบวัดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัย ในภาพรวมและแต่
ละองค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลัง
การติดตามผล
องค์ ประกอบ
1. อาการซน/ วู่วาม

2. อาการขาดสมาธิ

ภาวะสมาธิสนโดยรวม
ั้

*p < 0.05

ระยะ
ก่อนการทดลอง

กลุ่ม

ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม
ก่อนการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม
ก่อนการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการทดลอง
ทดลอง
ควบคุม
หลังการติดตามผล ทดลอง
ควบคุม

Mean
Rank
9.13
7.88
12.50
4.50
12.50
4.50
7.31
9.69
12.50
4.50
12.50
4.50
9.41
8.78
12.50
4.50
12.50
4.50

Sum of MannRank Whitney U
73.00
27.000
63.00
100.00
0.000
36.00
100.00
0.000
36.00
58.50
22.500
77.50
100.00
0.000
36.00
100.00
0.000
36.00
65.75
27.45
70.25
100.00
0.000
36.00
100.00
0.000
36.00

Z

P

-0.579 0.563
-3.467* 0.001
-3.464* 0.001
-1.034 0.301
-3.406* 0.001
-3.424* 0.001
-0.807 0.432
-3.437* 0.001
-3.444* 0.001
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จากตาราง 35 พบว่า ภาวะสมาธิ สัน้ ของเด็ ก ปฐมวัย ในภาพรวมและแต่ล ะ
องค์ประกอบ ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม มีผลดังนี ้
ก่อนการทดลอง พบว่า ภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยโดยรวมของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่าทัง้ องค์ประกอบด้ าน
อาการซน/ วูว่ าม และอาการขาดสมาธิของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ไม่แตกต่างกัน
หลังการทดลอง พบว่า ภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยโดยรวมของกลุ่ มทดลอง
และกลุ่ม ควบคุม มี ความแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 (Z= -3.437, P =
0.001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้ านอาการซน/ วู่วาม (Z= -3.467, P = 0.001)
และด้ านอาการขาดสมาธิ (Z= -3.406, P = 0.001) มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
หลัง การติ ด ตามผล พบว่า ภาวะสมาธิ สัน้ ของเด็ ก ปฐมวัย โดยรวมของกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Z= -3.444, P
= 0.001) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ภาวะสมาธิสนด้
ั ้ านอาการซน/ วู่วาม (Z= 3.464, P = 0.001) และด้ านอาการขาดสมาธิ (Z-3.424, P = 0.001) มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมทัง้ 16 ครัง้
ส่วนที่ 1 ผลจากการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้
ส่วนที่ 2 การประเมินผลด้ วยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและแบบสัมภาษณ์ครู
ส่ วนที่ 1 ผลจากการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัดทัง้ 16 ครัง้
ผู้วิจัยได้ สรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานครทัง้ 16 ครัง้ โดยได้ สรุ ปถึง
กระบวนการ การใช้ เทคนิคต่างๆ รวมทังสรุ
้ ปความเปลี่ยนแปลงด้ านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรม
ของเด็กในแต่ละครัง้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การสรุ ป ผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบ าบั ด หั ว ข้ อที่ 1 การสร้ าง
สัมพันธภาพ ครัง้ ที่ 1
วัตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้ างสัมพัน ธภาพที่ ดีกับเด็ก เตรี ยมให้ เด็กมี ความ
พร้ อมต่อการบาบัด และเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ แสดงออกผ่านการเล่นที่สนุกสนานและช่วยเสริมสร้ าง
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
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1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติ ก รรมของเด็ ก คื อ เด็ ก ๆ ให้ ความสนใจ ดี ใ จ และ
กระตือรื อร้ นในการมาเข้ าร่วมกลุม่ มีท่าทีเขินอายบ้ าง แต่ก็ให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรม
ได้ ดี และยินดีทาตามกฎกติกาของกลุม่ ในการมาเล่นร่วมกัน
1.2 ข้ อสังเกต คือ เด็กๆ สามารถแนะนาตัวและพูดคุยทักทายกันได้
ดีผ่านการเล่นหุ่นมือ เมื่อได้ เล่นหุ่นมือ เด็กๆ มีท่าทีเขินอายลดลง และกล้ าพูดคุยกันมากขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้วิจยั เริ่มสร้ างสัมพันธภาพกับเด็ก โดยสร้ างบรรยากาศที่อบอุ่น
เป็ นมิตรกับเด็ก เพื่อทาให้ เด็กรู้สกึ ผ่อนคลาย และเกิดความไว้ วางใจในตัวผู้วิจยั มากขึ ้น
-ผู้วิจัยแสดงความใส่ใจในตัวเด็ก ฟั งในสิ่งที่เด็กพูดอย่า งตังใจ
้
แสดงความเข้ าใจ ยอมรับเด็กในแบบที่เด็กเป็ น รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เด็กพูดคุยหรื อซักถามในสิ่งที่
ต้ องการได้ อย่างอิสระ เพื่อเอื ้ออานวยให้ เด็กๆ กล้ าพูดคุยสื่อสารและแสดงออกมากขึ ้น
2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
-ใช้ การเล่น หุ่น มื อในการทักทายพูดคุยเพื่ อสร้ างสั มพัน ธภาพ
เด็กๆ เลือกหุ่นมือที่ชอบ และพูดคุยโดยใช้ หุ่นมือได้ ดี เช่น “สวัสดี ขอจับมือหน่อยนะ” “มาเล่น
กันมัย”
้ “ขอเล่นด้ วยคนนะ”
-กิจกรรมเต้ นแล้ วหยุดตามเพลงจังหวะต่างๆ เด็กมีท่าทางสนุก
ยิ ้มแย้ ม หัวเราะ และทาตามกฎกติกาได้ คือ เมื่อได้ ยินเพลงก็เต้ นไปตามจังหวะ เมื่อเพลงหยุด เด็ก
ก็หยุดนิ่ง การเล่นนี ้เป็ นการเล่นเพื่อฝึ กทักษะการคิดเชิงบริหารในเบื ้องต้ น คือ ฝึ กควบคุมยับยังการ
้
เคลื่อนไหว การจดจาท่าเต้ น และฝึ กการปรับเปลี่ยนจากการเคลื่อนไหวท่าทางหนึ่งไปยังการการ
เคลื่อนไหวอีกท่าทางหนึง่
-ในช่วงท้ ายของกิจกรรม ผู้วิจัยเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เล่นอิสระตาม
ความชอบความสนใจของเด็ก โดยเด็กได้ เลือกเล่นในสิ่งที่ตนต้ องการ เช่น วิ่งไล่จบั เล่นเครื่ องดนตรี
เล่นตุ๊กตา เป็ นต้ น
2.3 ข้ อสังเกต
เด็กๆ ให้ ความร่ วมมือในการเล่นและพูดคุยได้ ดี แต่มีสมาธิในการ
ทาสิง่ ใดสิง่ หนึง่ อยูไ่ ด้ ไม่นาน ผู้วิจยั จึงกาหนดการเล่นหนึง่ ๆ ไว้ ประมาณ 5-10 นาที เพื่อให้ การเล่นมี
ความกระชับและหลากหลาย ทาให้ เด็กรู้สกึ สนุก และสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ จนครบเวลา
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3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ บอกความรู้สกึ ว่ารู้สกึ สนุกที่ได้ มาเล่นกับผู้วิจยั และเพื่อนๆ
ในกลุ่ม และอยากมาอีกในครัง้ ต่อไป โดยเด็กๆ กล่าวว่า “สนุกดี ชอบมาเล่น ” “อยากมาเล่นอีก ”
“คราวหน้ ามาเล่นกันอีกนะ”
-ผู้วิจัยชักชวนให้ เด็กๆ ได้ ทบทวนถึงสิ่งที่ทาในครัง้ นี ้ โดยเด็กๆ
ทบทวนสิง่ ที่ได้ ทา และบอกถึงสิง่ ที่ตนเองชอบจากการเข้ าร่วมการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้
-ผู้วิจยั กล่าวขอบคุณเด็กๆ ที่ให้ ความร่ วมมือด้ วยดี ช่วยกันเก็บ
ของเล่นอย่างเรี ยบร้ อย ทาการนัดหมายเด็กในครัง้ ต่อไป
3.2 การประเมินผล
เด็กๆ มีความกระตือรื อร้ น ให้ ความสนใจ ให้ ความร่วมมือในการ
เข้ ากลุม่ และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้วิจยั
การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 2
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการยับยัง้ ครัง้ ที่ 2-4
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกฝนในด้ านการกากับยับยัง้
ตนเองอย่างต่อเนื่องให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
-ในครัง้ ที่ 2 เด็กๆ มีท่าทางดีใจที่ได้ มาเล่นอีก ดูผ่อนคลาย
มากขึน้ ยิม้ แย้ ม ทักทายพูดคุย กับผู้วิจัยและเพื่อนสมาชิกอย่างแจ่มใส ให้ ความร่ วมมือดีในการ
ทบทวนกติกาของกลุ่ม ในครัง้ นี ้มีการเพิ่มกฎการพูดทีละคน ไม่ขดั จังหวะขณะที่คนอื่นกาลังพูดอยู่
โดยเด็กๆ พยายามทาตามกฎใหม่นี ้ และทบทวนถึ งสิ่งที่ ได้ ทาในครัง้ ที่ แล้ ว รวมทัง้ แสดงความ
กระตือรื อร้ นและในการมาเข้ าร่วมกลุม่
-ในครัง้ ที่ 3-4 เด็กๆ ทักทายและพูดคุยกันอย่างร่าเริ ง เริ่ มจา
กฎของกลุ่มและทบทวนสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ มีความเต็มใจและกระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วม
กิจกรรมกลุม่
1.2 ข้ อสังเกต
-ในครัง้ ที่ 2 เด็กๆ เขินอายน้ อยลง กล้ าพูดคุยมากขึ ้นกว่าใน
ครัง้ ที่แล้ ว สามารถพูดคุยบอกความต้ องการของตนเองได้ เช่น “อยากเล่นอีก” “ขอเล่นอีก” และ
เริ่มมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้วิจยั และเพื่อนในกลุม่
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-ในครัง้ ที่ 3 เด็กๆ ชอบเล่นมากกว่าการนัง่ ฟั งหรื อการพูดคุย ผู้วิจยั
จึงพูดคุยเฉพาะประเด็นสาคัญ โดยพูดให้ สนั ้ กระชับ ชัดเจน เข้ าใจง่าย รวมทังกล่
้ าวชมเชยเด็กๆ ที่
อดทนตังใจฟั
้ งได้ ดีตงแต่
ั ้ ต้นจนจบช่วงพูดคุย
-ในครัง้ ที่ 4 มีข้อสังเกตว่า การสร้ างบรรยากาศกลุ่มที่อบอุ่น
สนุกสนาน การยอมรับเด็กและให้ เด็กมีส่วนร่วมในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น ทาให้ เด็กรู้สกึ ได้ รับ
การยอมรับและเป็ นส่วนหนึง่ ของกลุม่ ส่งผลให้ เด็กเต็มใจเข้ าร่วมกิจกรรมและทากิจกรรมได้ ดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้ วิ จัย ใช้ เทคนิ ค การพู ด สะท้ อนความรู้ สึ ก การสะท้ อน
พฤติกรรม และการสะท้ อนเนื ้อหาสาระ เช่น “หนูดดู ีใจที่ได้ มาเล่นอีก” “หนูสนใจอยากเล่นตุ๊กตา”
“หนูอยากจะวิ่ง แต่หนูก็ควบคุมตัวเองให้ หยุดได้ ” เพื่อให้ เด็กเข้ าใจความคิด ความรู้สกึ การกระทา
ของตนได้ ดีขึ ้น และมีการแสดงออกด้ านการยับยังที
้ ่เหมาะสมมากขึ ้น
-ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการกาหนดขอบเขตเท่าที่จาเป็ นเพื่อให้ เด็ก
ฝึ กการควบคุมยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น เช่น กฎของการเล่น คือ “เล่นดีกบั ตนเอง เล่นดีกบั เพื่อน เล่นดี
กับ ของเล่น ” โดยการก าหนดขอบเขตนี ้ ผู้วิจัยพูด รับ รู้ ความรู้ สึกของเด็ก มี ก ารสื่อ สารก าหนด
ขอบเขต และให้ ทางเลือกแก่เด็กด้ วย เช่น “ครูเข้ าใจเลยว่าหนูอยากจะวิ่งบนโต๊ ะ แต่โต๊ ะนี ้เราเอาไว้
เขียนหนังสือกัน ถ้ าหนูอยากวิ่ง หนูวิ่งที่พื ้นแทนได้ นะ”
-ผู้วิ จัย ใช้ เทคนิ ค การเอื อ้ อ านวยสัม พัน ธภาพ แสดงการ
ยอมรับเด็ก พูดสะท้ อนความรู้สกึ ของเด็ก และใส่ใจในสิง่ ที่เด็กทาแม้ จะเป็ นสิง่ เล็กๆ น้ อยๆ ก็ตาม
-ผู้วิจยั ส่งเสริ มสนับสนุนให้ เด็กทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง รวมทัง้
ชื่นชมในความพยายามของเด็ก เช่น “หนูมีความพยายามในการต่อตึกมากเลย” เพื่อให้ เด็กได้ เห็นถึง
คุณค่า ความสามารถของตนเองมากขึน้ และเป็ น ก าลังใจให้ เด็กมี ความตัง้ ใจและมุ่งมั่น ในการ
ทางานให้ สาเร็จ
2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 2
-เกมแปะแข็ง ในตอนแรกเด็กยังทาตามกติกาได้ ไม่ดีนกั
ยังหยุดนิ่งเมื่อถูกแปะไม่ได้ แต่เมื่อได้ รับการสนับสนุนให้ กาลังใจและฝึ กเล่นซ ้า เด็กก็เข้ าใจกติกา
ได้ ดีขึ ้น และทาตามกติกาได้ ในที่สดุ โดยเด็กๆ มีท่าทางดีใจและภูมิใจที่ตนเองสามารถทาได้ สาเร็จ
-เกม Simon says เด็กๆ ดูสนุกและตื่นเต้ นกับกิ จกรรมนี ้
แต่ในช่วงแรกๆ ยังทาได้ ไม่คล่องนัก ผู้วิจยั จึงเปลี่ยนชื่อจาก Simon เป็ นชื่อเด็ก ให้ เด็กรู้ สึกมีส่วน
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ร่ วมมากขึ ้น เมื่อได้ เล่นซ ้าและได้ รับกาลังใจ เด็กๆ ตังใจเล่
้
นมากขึ ้นจนสามารถทาตามกติกาได้
สาเร็จในที่สดุ
ครัง้ ที่ 3
-เกมวาดรู ปช้ า-เร็ ว เด็กเป็ นผู้เลือกว่าจะวาดรู ปอะไรใน
จังหวะช้ า-เร็ ว เช่น “นกบินช้ า” “นกบินเร็ ว” โดยเด็กได้ ฝึกทักษะการยับยังควบคุ
้
มการกระทาของ
ตนเองผ่านการวาดรูป เด็กๆ รู้สกึ สนุกกับการวาดรูป และเมื่อวาดหลายๆ รู ป ก็ควบคุมจังหวะช้ าเร็วได้ ดีขึ ้น
-เกมต่อตึก เด็กๆ ได้ ฝึกการใช้ สมาธิจดจ่อ ควบคุมยับยัง้
ตนเองด้ วยการนาบล็อกไม้ มาเรี ยงต่อเป็ นตึก เด็กๆ รู้ สึกสนุกและตื่นเต้ นกับการต่อตึก บางครัง้ ก็
หงุดหงิดโมโหที่ตึกล้ ม ผู้วิจัยพูดสะท้ อนความรู้ สึกของเด็ก ให้ เด็กหยุดพักให้ ใจเย็น ก่อน แล้ วจึง
ค่อยต่อใหม่ โดยมีผ้ วู ิจยั คอยให้ กาลังใจ และสนับสนุนให้ เด็กหาทางแก้ ปัญหา โดยเด็กๆ ได้ ช่วยกัน
คิดว่าต้ องทาอย่างไรตึกจึงจะต่อตึกได้ สงู โดยเด็กบอกว่า “ต้ องวางเบาๆ” “ค่อยๆ วาง” เมื่อต่อตึก
ได้ สาเร็จ เด็กๆ ดูดีใจและภาคภูมิใจกับผลงานที่ตนเองทา
-เกมไฟเขี ย วไฟแดง เป็ นการเล่ น สมมติ ผ สมผสานกั บ
เทคนิคการเคลื่อนไหว โดยเด็กผลัดกันเป็ นจราจรคอยโบกให้ เพื่อนสมาชิกทาตามกติกา เมื่อไฟแดงทุก
คนต้ องหยุด ไฟเหลืองเตรี ยมตัว ไฟเขียววิ่งได้ เด็กๆ ชื่นชอบและสนุกกับกิจกรรมนี ้ ให้ ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรมและทากิจกรรมนี ้ได้ ดี
ครัง้ ที่ 4
-เกมแปะแข็ง เด็กๆ สามารถยับยัง้ ตนเองให้ หยุดนิ่งได้
คล่องขึ ้นและนานขึ ้น สามารถทาตามกฎกติกาได้ ดี โดยเด็กๆ สามารถอยู่นิ่งได้ โดยที่ร้ ูสกึ สนุกและ
ภูมิใจด้ วย จึงทาให้ อยูน่ ิ่งได้ นาน ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี
-เก ม Simon says เด็ ก ๆ ผ ลั ด กั น เป็ น Simon โด ย
สามารถผลัดกันเล่นได้ อดทนรอคอยให้ ถึงตาตัวเองเล่นได้ และควบคุมยับยังตนเองให้
้
ทาตามกฎ
กติกาได้ ดี ให้ ความสนใจในการทากิจกรรม โดยเด็กสามารถทาตามคาสัง่ ของ Simon ได้ ถูกต้ อง
เกือบทังหมด
้
-เกมวาดรูปช้ า-เร็ ว เด็กสามารถควบคุมตนเองให้ วาดรู ป
ตามจังหวะช้ า-ปานกลาง-เร็ วได้ ดี มีความมัน่ ใจในการทากิจกรรมมากขึ ้น สามารถแสดงความคิด
สร้ างสรรค์ผ่านการวาดรู ปต่างๆ ตามจินตนาการของตนเอง เช่น ลมพัด ฝนตก เดิน วิ่ง รวมทัง้
สามารถแสดงทักษะด้ านการยับยังผ่
้ านการวาดรูปได้ ดี
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-เกมต่อตึก เด็กๆ มีความตังใจ
้ และพยายามในการต่อ
ตึก สนุกกับการทากิจกรรม เด็กให้ ความร่วมมือช่วยกันต่อเป็ นตึกสูงบ้ าง ต่อเป็ นรถไฟยาวบ้ าง โดย
เด็กทุกคนสามารถควบคุมยับยังตนเองให้
้
มีสมาธิในการต่อตึกได้ จนสาเร็จ
-เกมไฟเขียวไฟแดง เด็กผลัดกันเล่นเป็ นจราจร สนุกกับ
การเล่นสมมติและการเคลื่อนไหว โดยเด็กสามารถควบคุมตนเองให้ หยุดนิ่งและเคลื่อนไหวตาม
กติกาได้ ดี แม้ จะมีการขัดแย้ งกันบ้ าง เช่น แย่งกันเป็ นจราจร แต่ก็หาทางประนีประนอมและเล่น
ด้ วยกันต่อได้ จนจบช่วงกิจกรรม
2.3 ข้ อสังเกต
-การแสดงความเข้ า ใจในตัว เด็ ก การสนับ สนุ น ชื่ น ชมให้
กาลังใจเด็ก เป็ น สิ่งที่ ช่ว ยทาให้ เด็กๆ รู้ สึกมีกาลังใจและมีความพยายามในการทากิ จกรรมให้
สาเร็จมากขึ ้น
-เมื่อเด็กรู้ สึกหงุดหงิดหรื อไม่พอใจ การรับฟั ง แสดงความ
เข้ าใจและสะท้ อนความรู้สกึ ของเด็กช่วยทาให้ เด็กเข้ าใจอารมณ์ของตนได้ ดีขึ ้น และการสนับสนุน
ให้ เด็ ก หาทางแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง ก็ ช่วยส่งเสริ ม ให้ เด็ ก คิ ด หาทางจัด การกับ ปั ญ หาได้ อย่าง
เหมาะสมมากขึ ้น
-การเล่ น ซ า้ ในสิ่ ง ที่ เคยท ามา ช่ ว ยท าให้ เด็ ก รู้ สึ ก คุ้ น เคย
ผ่อนคลาย สบายใจในการทากิจกรรมรวมทังช่
้ วยทาให้ เด็กเข้ าใจกฎกติกา ได้ ฝึกฝนทบทวนทักษะ
การคิดเชิงบริหารด้ านการยับยังให้
้ สามารถยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ บอกความรู้สกึ ในการเข้ าร่วมการเล่นบาบัดครัง้ นี ้ด้ วย
สีหน้ ายิ ้มแย้ มว่า “เล่นเกมแปะๆ สนุกดี” “หนูทาได้ แล้ ว” “หนูอยูน่ ิ่งๆ ได้ ตงนานแน่
ั้
ะ”
-ผู้วิจัย ชัก ชวนให้ เด็ กๆ ได้ ท บทวนถึ งสิ่งที่ ท าในครัง้ นี ้ โดย
เด็กๆ ทบทวนสิ่งที่ได้ ทา และบอกถึงสิ่งที่ตนเองชอบจากการเข้ าร่ วมการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้ โดย
เด็กๆ พูดถึงสิง่ ที่ชอบทาด้ วยสีหน้ ายิ ้มแย้ ม เช่น “ชอบเล่นจราจร” “หนูทาตึกได้ ” “ชอบวาดรูป”
-ผู้วิจยั กล่าวขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่วมมือเป็ นอย่างดี รวมทังชื
้ ่น
ชมในความพยายามยับยังตนเอง
้
และความตังใจในการท
้
างานของเด็ก การช่วยกันเก็บของเล่นอย่าง
เรี ยบร้ อย และทาการนัดหมายเด็กในครัง้ ต่อไป
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3.2 การประเมินผล
เด็กๆ ให้ ความร่ วมมือในการฝึ กทักษะด้ านการยับยัง้ โดยมี
ความตังใจและมี
้
ความมุ่งมัน่ ในการทากิจกรรม สามารถแสดงทักษะการยับยังตนเองผ่
้
านการเล่น
ได้ ดีพอสมควร และเมื่อได้ รับการส่งเสริ มให้ กาลังใจ เด็กๆ สามารถคิดหาทางแก้ ไขปั ญหาและ
ตังใจท
้ างานได้ จนสาเร็จ
การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 3
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านความจาขณะทางาน ครั ง้ ที่
5-7
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก ฝนในด้ า นความจ าขณะ
ทางานอย่างต่อเนื่องในการจดจาข้ อมูลไว้ ในใจ การจัดการกับข้ อมูล และนาข้ อมูลที่มีอยู่ในใจมา
ใช้ เพื่อให้ ทางานได้ สาเร็จ
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
-ในครัง้ ที่ 5 เด็กๆ มีอารมณ์ ดี ยิ ้มแย้ มแจ่มใส กระโดดขึ ้นลง
บอกว่าดีใจที่ได้ มาเล่นอีก และทักทายพูดคุยกันอย่างกระตือรื อร้ นร่าเริ ง โดยเด็กสามารถอดทนรอ
คอยไม่พูดแทรกได้ ในครัง้ นี ้เด็กๆ สามารถจดจากฎของกลุ่ม และทบทวนถึ งสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่าน
มาได้ มีความตังใจและให้
้
ความร่วมมือในการเข้ าร่วมกิจกรรมดี
-ในครัง้ ที่ 6 เด็กๆ มีท่าทางผ่อนคลาย พูดคุยทักทายกันด้ วย
หุ่นมืออย่างสนุกสนาน สมาชิกทุกคนจดจากติกาของกลุ่มได้ และจดจาสิ่งที่ทาในครัง้ ที่แล้ วได้ เป็ น
ส่วนใหญ่ เมื่อแจ้ งให้ เด็กทราบว่าครัง้ นี ้จะทาอะไร เด็กๆ ให้ ความสนใจ และกระตือรื อร้ นที่จะเข้ า
ร่วมทากิจกรรมกลุม่
-ในครัง้ ที่ 7 เด็ ก ๆ ทักทายผู้วิจัยและเพื่ อนๆ ในกลุ่ม อย่าง
อารมณ์ ดี มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีต่อกัน ช่วยกันทบทวนกติกากลุ่มและสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมา มีความ
ตังใจและกระตื
้
อรื อร้ นในการเข้ าร่วมกิจกรรม ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี
1.2 ข้ อสังเกต
-ในครัง้ ที่ 5 เป็ นการเริ่ มทากิจกรรมหัวข้ อใหม่ (ความจาขณะ
ทางาน) เด็กๆ ให้ ความสนใจและเต็มใจในการทากิจกรรม แต่เด็กบางคนก็กังวลว่าจะทาไม่ได้
ผู้วิจยั จึงแสดงความเข้ าใจ สะท้ อนความรู้สกึ ให้ กาลัง ใจสนับสนุน และรับรองว่าการเล่นนี ้ไม่มีถกู
หรื อผิด เด็กจึงมีท่าทีสบายใจขึ ้น
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-ในครัง้ ที่ 6-7 มีข้อสังเกตว่า การพูดคุยถามรายละเอียดเพื่อ
กระตุ้นความจา ช่วยส่งเสริ ม ให้ เด็กนึกข้ อมูลออกมาได้ มากขึ ้น โดยการซักถามรายละเอียดด้ วยท่าที
นุ่มนวลอ่อนโยน ทาให้ เด็กรู้สกึ ผ่อนคลายและช่วยเรื่ องการจดจาได้ ดีขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้ วิ จัย ใช้ เทคนิ ค การเอื อ้ อ านวยสัม พั น ธภาพ โดยสร้ าง
สัมพันธภาพในการเล่นบาบัดที่ อบอุ่นสนุกสนาน ซึ่งเมื่อเด็กๆ รู้ สึกมีความสุขสนุกสนาน เด็กๆ
สามารถคิดหาวิธีช่วยจาและจดจาสิง่ ต่างๆ ผ่านการเล่นได้ ดีขึ ้น
-ผู้วิจยั ส่งเสริ มให้ กาลังใจเด็กๆ ตลอดการเล่นบาบัด ชื่นชม
ในความพยายามของเด็ ก และให้ ค วามมั่น ใจกับ เด็ ก ๆ ว่า การเล่ น ไม่ มี ถูก ผิ ด ท าให้ เด็ ก รู้ สึก
ผ่อนคลายและสบายใจในการเข้ าร่วมการเล่นบาบัดมากขึ ้น
-ผู้วิ จัย ใช้ เทคนิ ค การถามเพื่ อ กระตุ้น ความจ า รวมทัง้ พูด
สะท้ อนความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของเด็ก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถเข้ าใจและจดจาใน
สิง่ ที่กาลังทาอยูไ่ ด้ ดีขึ ้น
-ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการเอื ้ออานวยการตัดสินใจ ให้ เด็กตัดสินใจ
ทาสิง่ ต่างๆ ด้ วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ เด็กรู้จกั ตัดสินใจหาวิธีแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง และเรี ยนรู้ผล
จากการกระทาของตนได้ ดีขึ ้น
2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 5
-เกมหาสมบัติที่ซ่อนไว้ ผู้วิจยั นา “สมบัติ” เป็ นของเล่นสี
สดใสซ่อนไว้ ในถ้ วยให้ เด็กดู โดยบอกให้ เด็กคอยสังเกตสมบัติให้ ดีวา่ จะไปซ่อนที่ไหน จากนันผู
้ ้ วิจยั
จึงสลับถ้ วยเปลี่ยนตาแหน่งสมบัติ แล้ วให้ เด็กบอกว่าตอนนี ้สมบัติซอ่ นอยู่ที่ถ้วยใบไหน เด็กๆ สนุก
และให้ ความสนใจในการหาสมบัติ แต่ยงั หาไม่เจอในช่วงแรก ผู้วิจยั จึงสนับสนุนให้ เด็กหาวิธีใน
การจดจาตาแหน่งของสมบัติ โดยเด็กบอกว่า “ต้ องตังใจดู
้ ให้ ดี” “คอยมองนะ” จากเกมนี ้เด็กๆ ได้
ฝึ กทักษะการใช้ ความจาขณะทางาน โดยจดจาข้ อมูลไว้ ในใจ และจัดการประมวลข้ อมูลที่มีอยู่มา
ใช้ ให้ เหมาะสม เด็กๆ ให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี คอยสังเกตและพยายามจดจา เมื่อ
เล่นซ ้าเด็กเข้ าใจวิธีการเล่นมากขึ ้น และสามารถจดจาได้ ดีขึ ้นจนหาสมบัติเจอในที่สดุ
-เกมจั บ คู่ ส มบั ติ ผู้ วิ จั ย น าสมบั ติ ที่ มี รู ป ทรงและสี
เหมือนกัน มาวางตามตาแหน่งต่างๆ โดยบอกให้ เด็กสังเกตดูให้ ดี ก่อนที่จะนาถ้ วยมาปิ ดสมบัติแต่
ละชิ ้น จากนันจึ
้ งให้ เด็กชี ้บอกตาแหน่งจับคู่สมบัติ ซึง่ ทุกครัง้ ที่เปิ ดและปิ ดถ้ วย เด็กๆ จะได้ ฝึกการ
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จดจา จัดการเก็บข้ อมูลไว้ ในใจ และดึงข้ อมูลที่มีอยู่มาใช้ เพื่อจะได้ หาคูส่ มบัติเจอ ซึง่ ในช่วงแรก เด็กๆ
ยังไม่เจอคู่สมบัติ ผู้วิจยั จึงแบ่งช่วงเล่นจากง่ายไปยาก ให้ กาลังใจ และฝึ กเล่นซ ้า เมื่อจับคู่สมบัติได้
สาเร็จ เด็กๆ มีท่าทางดีใจและภูมิใจมาก โดยเด็กบอกว่า “หนูหาเจอแล้ ว” “หนูจาได้ แล้ วก็หาเจอ”
ครัง้ ที่ 6
-เกมจดจ ารายการไปซื อ้ ของ เป็ นการเล่ น เกมจดจ า
ผสมผสานการเล่นสมมติไปซื ้อของ เด็กๆ ดูสนุกและตื่นเต้ นกับเกมนี ้ โดยเด็กๆ ผลัดกันเล่นไปซื ้อ
ของตามรายการที่ได้ รับ แล้ วนาของที่ซื ้อได้ มาให้ เพื่อน เริ่มจากการไปซื ้อของทีละ 1 อย่างก่อน เมื่อ
ทาได้ จึงค่อยเพิ่มรายการ ในตอนแรกเด็กยังจารายการซื ้อของไม่คอ่ ยได้ ผู้วิจยั สนับสนุนให้ เด็กหา
วิธีช่วยจา เด็กๆ พยายามคิดหาวิธีจดจารายการ เช่น เด็กบอกว่า “ถือของไปด้ วย” “ให้ ครูช่วยวาด
รูป” “ซื ้อทีละอย่างก่อน” เมื่อลองทาตามวิธีช่วยจาและได้ เล่นซ ้า เด็กสามารถซื ้อของตามรายการ
ได้ สาเร็จ โดยเด็กกล่าวอย่างภูมิใจว่า “หนูจาได้ หนูซื ้อของได้ แล้ วเอามาให้ เพื่อน”
- เกมจดจาทาอาหารตามสั่ง เด็กเล่นสมมติท าอาหาร
ตามคาสัง่ ที่ได้ รับ โดยผลัดกันเล่นทาตามอาหารตามสัง่ เริ่ มจากรายการทีละ 1 อย่างก่อน เมื่อทา
ได้ จึงค่อยเพิ่มรายการ เมื่อทาอาหารเสร็ จเด็กนามาเสิร์ฟให้ เพื่อนโดยให้ เพื่อนช่วยดูว่าอาหารที่ทา
ตรงกับรายการที่สงั่ ไหม เด็กๆ สนุกกับการเล่นนี ้มาก ยิ ้มแย้ มแจ่มใส ให้ ความร่วมมือดี แต่บางครัง้
ก็ทาอาหารได้ ไม่ตรงกับรายการ ผู้วิจัยจึงสนับสนุนให้ เด็กลองคิดหาวิธีช่วยจาในการทาอาหาร
เด็กๆ พูดคุยเสนอแนะความเห็นได้ ดี เช่น “ถามเพื่อนอีกที” “ขอให้ เพื่อนช่วย” “ทาทีละอย่าง” เมื่อ
ลองทาตามข้ อเสนอแนะ เด็กๆ สามารถจดจารายการและทาอาหารได้ ตรงกับรายการมากขึ ้น
ครัง้ ที่ 7
-เกมหาสมบัติที่ซ่อนไว้ เมื่อได้ เล่นทบทวนอีกครัง้ เด็กๆ
เข้ าใจกติกามากขึ ้น สามารถหาสมบัติที่ซ่อนไว้ ได้ ดีขึ ้น โดยเด็กๆ มีความตังใจและจดจ่
้
ออยู่กับ
กิจกรรมได้ ดี มุง่ มัน่ ในการทากิจกรรมและทากิจกรรมได้ อย่างคล่องแคล่วมากขึ ้น
-เกมจับคูส่ มบัติ เด็กๆ จดจาและหาคูส่ มบัติได้ มากขึ ้นใน
เวลาที่ เร็ ว ขึน้ โดยเด็ ก ๆ สามารถควบคุม ตนเองให้ มี ส มาธิ จ ดจ่ อ กับ กิ จ กรรมได้ และมี ค วาม
ภาคภูมิใจเมื่อทากิจกรรมได้ สาเร็จ
-เกมจดจ ารายการไปซื อ้ ของ เด็ ก ๆ สามารถจดจ า
รายการไปซื ้อของได้ มากกว่า 1 อย่างในเวลาเดียวกัน โดยเด็กให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรม
และรู้จกั นาสิง่ ที่เคยเรี ยนรู้ในครัง้ ก่อนมาปรับใช้ ในการทากิจกรรมครัง้ นี ้ได้ ดี
-เกมจดจาท าอาหารตามสั่ง เด็กๆ ตัง้ ใจและพยายาม
จดจาทาอาหาร โดยเด็กๆ แสดงพฤติกรรมจดจาได้ ดีขึ ้น ทาอาหารได้ ตรงกับรายการมากขึน้ มี
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สมาธิ ในการทางานและมุ่งมัน่ ในการทางานให้ สาเร็ จ ให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือให้ กาลังใจ
เพื่อนสมาชิกได้ เมื่อเด็กทากิจกรรมได้ สาเร็ จ เด็กๆ มี ท่าทางดีใจมาก โดยเด็กบอกว่า “หนูทาได้
แล้ ว หนูทาเก่งมัย้ ” ผู้วิจัยกล่าวชื่นชมเด็ก และถามถึงวิธีการที่ช่วยทาให้ งานสาเร็ จ เด็กตอบว่า
“ต้ องตังใจ”
้
2.3 ข้ อสังเกต
-แม้ เด็กจะมีความบกพร่องด้ านความจาขณะทางาน แต่เมื่อ
ได้ รับ การฝึ ก ฝนส่ง เสริ ม อย่ า งต่อ เนื่ อ งผ่ านบรรยากาศการเล่ น ที่ ส นุก สนานอบอุ่น เป็ น มิ ต ร ก็
สามารถช่วยส่งเสริมให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจาสิง่ ต่างๆ ได้ ดีขึ ้น
-เด็ ก ชื่ น ชอบการเล่ น สมมติ ม าก ผ่ า นการเล่ น สมมติ เด็ ก
สามารถเล่นและพูดคุยได้ อย่างสนุกสนาน จูงใจให้ เด็กสนใจและตังใจในการท
้
ากิจกรรม รวมทัง้
สามารถคิดหาวิธีช่วยจาเพื่อให้ ตนทางานได้ สาเร็จได้ มากขึ ้น
-การฝึ ก ฝนทบทวนเล่น ซ า้ ช่ ว ยส่งเสริ ม ให้ เด็ ก มี ก ารจดจ า
เรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น โดยเด็กได้ ฝึกการนาสิง่ ที่ได้ เคยเรี ยนรู้มาก่อนมาประยุกต์ใช้ ในการทางานให้ ดีขึ ้น
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ บอกความรู้สกึ ในการเข้ าร่วมการเล่นบาบัดว่าชอบมา
เล่นกับผู้วิจยั กิจกรรมสนุกดี และดีใจที่ได้ มาเล่นกับเพื่อนๆ
-ผู้วิจัย ชัก ชวนให้ เด็ กๆ ได้ ท บทวนถึ งสิ่งที่ ท าในครัง้ นี ้ โดย
เด็กๆ ทบทวนสิ่งที่ได้ ทา และพูดถึงสิ่งที่ตนทาได้ สาเร็ จอย่างภาคภูมิใจ เช่น “หนูจาสมบัติได้ ” “หนู
หาสมบัติเจอ” “เล่นจาซื ้อของ” “หนูชอบทาอาหารให้ เพื่อน”
-ผู้วิ จัย กล่ า วขอบคุณ ชมเชยเด็ ก ที่ ตัง้ ใจ พยายามจดจ า
ข้ อมูล และให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี ช่วยกันเก็บของเล่นอย่างเรี ยบร้ อย และ
ทาการนัดหมายเด็กในครัง้ ต่อไป
3.2 การประเมินผล
เด็ก ๆ ให้ ค วามร่ วมมื อในการฝึ กทัก ษะด้ านความจาขณะ
ทางานดี มีความกระตือรื อร้ นและตังใจในการท
้
ากิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดี มีอารมณ์ ดี สามารถ
แสดงทักษะการใช้ ความจาขณะทางานได้ ดีขึ ้นเมื่อได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
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การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 4
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการควบคุมอารมณ์ ครั ง้ ที่
8-10
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้ ฝึกฝนในด้ านการควบคุมอารมณ์
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
-ในครัง้ ที่ 8 เด็กๆ ทักทายผู้วิจยั และเพื่อนสมาชิกอย่างเป็ น
กัน เอง เด็ ก ๆ ทุ ก คนจดจ ากฎของกลุ่ม ได้ และทบทวนถึ งสิ่ งที่ ท าในครั ง้ ที่ ผ่ านมาได้ มี ค วาม
กระตือรื อร้ น สนใจเข้ าร่วมกิจกรรม เมื่อเด็กรู้วา่ ในครัง้ นี ้จะทากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์ เด็กบอก
ว่ารู้จกั อารมณ์ โดยเด็กส่วนใหญ่ร้ ูจกั อารมณ์พื ้นฐาน เช่น กลัว โกรธ เศร้ า มีความสุข
-ในครัง้ ที่ 9 เด็กมีท่าทางดีใจและเต็มใจในการเข้ าร่ วมกลุ่ม
โดยบอกว่าชอบมาเล่นที่นี่เพราะสนุกดี เด็กทุกคนจดจากติกาของกลุม่ ได้ และสามารถทบทวนถึง
สิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ ดี สนใจทากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์ ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วม
กลุม่ ได้ ดี มีอารมณ์ดี มีสมั พันธภาพที่ดกี บั ผู้วิจยั และเพื่อนในกลุม่
-ใน ค รั ง้ ที่ 10 เด็ ก ๆ ทั ก ท าย พู ด คุ ย กั น อย่ า งแจ่ ม ใส
กระตือรื อร้ นในการเข้ าร่ วมกลุ่ม ทบทวนกฎของกลุ่มและสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ ดี โดยเด็กมี
สมาธิในการฟั งและการเล่นดี มีอารมณ์ดีแจ่มใสร่าเริง ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี
1.2 ข้ อสังเกต
-ในครัง้ ที่ 8-9 เด็กสามารถพูดคุยเปิ ดเผยตนเองได้ ดี มีความ
ไว้ ว างใจในตัว ผู้ วิ จัย มี สัม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู้ วิ จัย และเพื่ อ นสมาชิ ก ในกลุ่ม การเอื อ้ อ านวย
สัมพันธภาพที่ดีจึงเป็ นสิง่ ที่ผ้ วู ิจยั ให้ ความสาคัญตลอดกระบวนการของการเล่นบาบัด
-ในครัง้ ที่ 10 มี ข้อสังเกตว่า เด็กๆ ดูดีใจและมีท่ าทางผ่อน
คลายเมื่อรู้ ว่าในครัง้ นี ้จะได้ เล่นทบทวนสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ 8-9 เพราะเด็กๆ ชอบการเล่นซ ้า รวมทัง้
ชอบฟั งนิทานและเล่นสมมติมากเป็ นพิเศษ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้วิจยั ใช้ เทคนิคการเปิ ดเผยตนเอง โดยพูดถึงอารมณ์โกรธของ
ตนเอง เพื่อเป็ นการเกริ่นนาเข้ าสูก่ ิจกรรมเรื่ องการควบคุมอารมณ์ และเพื่อให้ เด็กกล้ าพูดคุยเปิ ดเผย
เรื่ องราวของตนเองได้ มากขึ ้น
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-ใช้ การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก ยอมรับเด็กในแบบที่เด็ก
เป็ น แม้ เด็กจะพูดถึงตอนที่ตนทาตัวไม่ดีเวลาโกรธ โดยบอกเด็กว่า คนเราก็มีอารมณ์โกรธได้ เป็ น
เรื่ องปกติ แต่ต้องหาวิธีในการแสดงออกที่เหมาะสม
-ผู้วิจัยแสดงความใส่ใจในตัวเด็ก ฟั งในสิ่งที่ เด็กเล่าอย่าง
ตังใจ
้ แสดงความเห็นใจ รวมทัง้ พูดสะท้ อนความรู้ สึกของเด็ก เช่น “หนูดูโกรธเวลาพูดถึงน้ อง”
“เข้ าใจเลยที่หนูโกรธเพื่อน เพราะเพื่อนมาแย่งของเล่นของหนูนี่เอง” เพื่อให้ เด็กเข้ าใจอารมณ์ของ
ตนเองได้ ดีขึ ้น
-ผู้ วิ จั ย ใช้ เทคนิ ค การถามค าถามเพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ ส ารวจ
ความรู้สกึ ของตนเอง และหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เช่น “เวลาที่หนูโกรธ
มีอะไรที่ทาให้ หนูร้ ู สึกดีขึ ้น ใจเย็นลงได้ บ้าง” โดยเด็กสามารถพูดคุยแสดงความเห็นได้ ดี เช่น “ไป
เล่น เดี๋ยวก็หายโกรธ” “เวลาโกรธหนูนบั 1-10” “บอกตัวเองให้ ใจเย็นๆ”
-ใช้ เทคนิคเอื ้ออานวยการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้ เด็กฝึ ก
คิดหาวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกคิดแก้ ปัญ หาด้ วยตนเอง และ
ส่งเสริมให้ เด็กมีความมัน่ ใจว่าตนเองมีความสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
-ผู้วิจยั ให้ กาลังใจและชื่นชมความพยายามของเด็กในการฝึ ก
คิดวิธีการควบคุมอารมณ์ โดยสนับสนุนให้ เด็กๆ นาวิธีการควบคุมอารมณ์นี ้ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ต่อไป
2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 8
-นิ ท านทายอารมณ์ ผู้ วิ จั ย เล่ า นิ ท านเกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
อารมณ์ โกรธให้ เด็กๆ ฟั ง เนื่องจากเด็กทุกคนมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่ องความโกรธ เด็กๆ จึงตังใจฟั
้ ง
และรู้สกึ เชื่อมโยงตัวเองเข้ ากับนิทานได้ โดยเด็กพูดว่า “หนูก็เป็ นเหมือนกันเลย” “บางทีหนูโกรธก็
เตะ” เมื่อฟั งนิทานจบ เด็กๆ สามารถทายอารมณ์จากรูปภาพได้ ว่าใบหน้ าแบบใดคืออารมณ์โกรธ
และได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับอารมณ์อื่นๆ เช่น มีความสุข เศร้ า กลัว เป็ นต้ น เมื่อได้ ฝึกสังเกตอารมณ์จาก
รูปภาพ เด็กๆ สามารถระบุอารมณ์ได้ รวมทังสามารถพู
้
ดคุยถึงวิธีในการควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุนแรงได้
-เกมบอกความรู้ สึก ในเกมนี ้ เด็กๆ แสดงออกอารมณ์
ต่างๆ ทางใบหน้ าท่าทาง เช่น อารมณ์โกรธอารมณ์ ดีใจ เสียใจ โดยเด็กผลัดกันแสดงอารมณ์ และ
ให้ เพื่อนๆ ทายว่าเป็ นอารมณ์ อะไร เด็กๆ ส่วนใหญ่ สามารถแสดงสีหน้ าท่าทางได้ สอดคล้ องกับ
อารมณ์ ที่ได้ รับ เช่น ทาหน้ าหน้ านิ่วคิว้ ขมวดเวลาโกรธ ยิม้ แย้ มกระโดดโลดเต้ นเวลาดีใจ รวมทัง้
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สามารถบอกอารมณ์ ความรู้ สึกที่เพื่อนแสดงได้ อย่างถูกต้ อง จากเกมนี ้เด็กๆ ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องอารมณ์
ต่างๆ อย่างสนุกสนาน ได้ เรี ยนรู้ การแสดงออกถึงอารมณ์ ต่างๆ จากใบหน้ าท่าทาง ได้ ทาความ
เข้ าใจความรู้สกึ ของตนเองและคนอื่น รวมทังได้
้ พดู คุยถึงวิธีการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ต่างๆ ได้ ดี เช่น “เวลาเสียใจ หนูไปกอดแม่” “โกรธแล้ วไม่เตะ ไปเล่นแทน”
ครัง้ ที่ 9
-การเล่นบทบาทสมมติ ผู้วิจัยเล่านิ ทานเรื่ องความโกรธให้
เด็กฟั งอีกครัง้ เด็กๆ สนใจฟั งจนจบเรื่ อง เมื่อเล่านิทานจบผู้วิจยั ชักชวนให้ เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติเป็ น
ตัวเอกจากนิทานที่ได้ ฟัง เด็กๆ กระตือรื อร้ นในการเล่นและสามารถควบคุมตนเองให้ แสดงอารมณ์
ได้ สอดคล้ องเหมาะสมกับบทที่ได้ รับ เช่น ไปวิ่ง ไปอยู่เงียบๆ คนเดียวเวลาโกรธ ฝึ กหายใจเข้ าออก
ระบายความโกรธ โดยเด็กบอกว่าชอบนิทานเรื่ องนี ้ และให้ ความร่วมมือในการเล่นสมมติได้ ดี
-เกมจ าลองสถานการณ์ ผู้ วิ จั ย ให้ เด็ ก ๆ ลองนึ ก ถึ ง
สถานการณ์ที่ทาให้ ร้ ูสกึ ไม่สบายใจ โดยเด็กสามารถพูดคุยเล่าถึงสิ่ งที่ทาให้ ไม่สบายใจได้ เช่น ถูก
แม่ดุ ครู ดุ ถูกเพื่อนแย่งของเล่นไป ผู้วิจยั แสดงความเห็นใจ สะท้ อนความรู้ สึกของเด็ก ชักชวนให้
เด็กเล่นสมมติจาลองสถานการณ์ที่เล่ามา รวมทังสนั
้ บสนุนให้ เด็กๆ คิดหาวิธีแก้ ไขสถานการณ์ว่า
ถ้ าเจอสถานการณ์ เช่น นี อ้ ี ก เด็ ก ๆ จะท าอย่างไร เด็ ก ๆ ให้ ความร่ วมมื อ ในการเล่น เกมจาลอง
สถานการณ์ โดยเด็ ก สามารถแสดงความเห็ น ใจเพื่ อ น และสามารถช่ ว ยกัน คิ ด หาวิ ธี แ ก้ ไข
สถานการณ์จากการเล่นสมมติได้ เช่น ไปขอของเล่นคืน ไปบอกครู คุยกับแม่ ผู้วิจยั จึงสนับสนุนให้
เด็กๆ นาวิธีการเหล่านี ้ไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตจริงต่อไป
ครัง้ ที่ 10
-นิทานทายอารมณ์ เด็กๆ ให้ ความสนใจอยากฟั งนิทาน
อีก ครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์ ผิดหวังให้ เด็กๆ ฟั ง เมื่อฟั งจบเด็กๆ สามารถระบุ
อารมณ์ ทายอารมณ์จากรูปภาพได้ ดี และพูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องที่ฟังได้ เช่น “หนูก็ผิดหวังเวลาเพื่อน
ไม่เล่นด้ วย” “พอผิดหวังก็ร้องไห้ ” ผู้วิจยั รับฟั งอย่างตังใจ
้ แสดงความเข้ าใจ สะท้ อนความรู้สกึ และ
สนับสนุนให้ เด็กคิดหาวิธีในการจัดการกับอารมณ์ผิดหวัง โดยเด็กสามารถนาวิธีจากนิทานที่ได้ ฟัง
มาปรับใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการควบคุมอารมณ์ได้ เช่น “ไปคุยกับแม่” “คิดถึงเรื่ องดีๆ” “ไปเล่น
ให้ ใจเย็นก่อน” ผู้วิจยั จึงสนับสนุนให้ เด็กๆ นาแนวทางเหล่านี ้ไปใช้ เวลาที่ร้ ูสกึ ผิดหวังต่อไป
-เกมบอกความรู้ สึก เด็กๆ ตังใจ
้ ให้ ความร่ วมมือในการ
เล่นได้ โดยเด็กสามารถแสดงอารมณ์ ทางสีหน้ าและบอกความรู้ สึกของเพื่อนได้ ดี รวมทัง้ สามารถ
พูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์ ได้ มากขึ ้น เช่น สาเหตุที่ทาให้ อารมณ์ ไม่ดี วิธีจดั การกับอารมณ์ อย่าง
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เหมาะสม เช่น เด็กพูดว่า “เพื่อนไม่เล่นด้ วย ก็ไปเล่นกับคนอื่นแทน” “คิดถึงเรื่ องดีๆ อย่างเช่นลูก
หมา”
-บทบาทสมมติ เด็กๆ ได้ ฝึกซ้ อมวิธีการจัดการควบคุม
อารมณ์ โดยเล่นบทบาทสมมติเป็ นตัวละครจากในนิทาน โดยเด็กสามารถพูดคุยและแสดงออก
ผ่านการเล่นบทบาทสมมติได้ ดีขึ ้น สามารถแสดงความเห็นใจ ปลอบโยนเพื่อนได้ รวมทัง้ แสดง
พฤติกรรมในการควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุ นแรงได้ เช่น เด็กพูดว่า “ต้ องฝึ ก
อดทน” “ไปขอให้ ครูช่วย” “ถ้ าอยากเตะก็ไปวิ่งแทน”
-เกมจาลองสถานการณ์ เด็กๆ เล่นจาลองเหตุการณ์ที่ทา
ให้ ตนเองอารมณ์ ดี เช่น อารมณ์ ดีเวลาได้ เล่นกับลูกหมา ได้ ไปเที่ยวสวนสัตว์ ได้ เล่นวิ่งไล่จบั กับ
เพื่อน โดยเด็กๆ มีท่าทางสนุกสนานและมีความสุขเมื่อได้ พดู และเล่นถึงสิ่งที่ทาให้ สบายใจ ผู้วิจยั
พูดสะท้ อนความรู้สกึ และพฤติกรรมของเด็ก และสนับสนุนให้ เด็กคิดถึงเรื่ องดีๆ ที่ทาให้ มีความสุขนี ้
เป็ น “พลัง” ไว้ ใช้ เพื่อทาให้ ร้ ูสกึ สบายใจขึ ้นต่อไป
2.3 ข้ อสังเกต
-นิ ท านเป็ น สื่ อ กลางที่ ช่ ว ยท าให้ เด็ ก ๆ เปิ ด ใจกล้ า พู ด คุย
เปิ ดเผยตนเองได้ ดี โดยนิทานที่มีความคล้ ายคลึงกับเรื่ องราวของเด็กทาให้ เด็กรู้สกึ เข้ าถึงเชื่อมโยง
กับนิทาน ทาให้ เด็กสนใจและให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี
-เด็กๆ ในกลุม่ มีประสบการณ์เรื่ องประเด็นความโกรธ ความ
ผิดหวังที่คล้ ายคลึงกัน เด็กๆ จึงพูดคุยกันได้ อย่างเข้ าใจกัน และช่วยกั นคิดหาวิธีในการจัดการ
ควบคุมอารมณ์ได้ ดี
-การเล่นสมมติช่วยทาให้ เด็กๆ กล้ าพูดคุยถึงปั ญหาและวิธีการ
จัดการกับปั ญหาผ่านการเล่นได้ ดีขึ ้น โดยเด็กๆ สนใจและให้ ความร่วมมือในการเล่นสมมติได้ ดี
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ บอกความรู้สกึ ในการเข้ าร่วมการเล่นบาบัดว่าชอบฟั ง
นิทาน ชอบเล่นสมมติ โดยพูดคุยทบทวนถึงสิ่งที่ทาอย่างมีความสุข เช่น “หนูชอบเรื่ องกระต่าย”
รวมทังพู
้ ดถึงวิธีควบคุมอารมณ์ เช่น “ไปเล่นให้ หายโกรธ” “ทาใจเย็นๆ” “คิดเรื่ องสนุกๆ” ผู้วิจยั ชื่น
ชมความคิดของเด็ก และเป็ นกาลังใจให้ เด็กนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
-ผู้วิจัยขอบคุณเด็กๆ ที่ ตงใจท
ั ้ ากิจกรรม พยายามหาวิธีใน
การควบคุมอารมณ์ได้ ดี รวมทังช่
้ วยกันเก็บของเล่นอย่างเรี ยบร้ อย และทาการนัดหมายเด็กในครัง้
ต่อไป
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3.2 การประเมินผล
เด็ ก ๆ สนใจ ให้ ความร่ ว มมื อ ในการท ากิ จ กรรมได้ ดี มี
อารมณ์ดี ยิ ้มแย้ มแจ่มใส มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้วิจยั และเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม กล้ าพูดคุยเปิ ดเผย
ตนเอง แสดงความเห็นใจเพื่อน ให้ ความช่วยเหลือร่ วมมือในการทากิจกรรมกับเพื่อนได้ สามารถ
พูด คุย เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการควบคุม อารมณ์ และคิ ดหาวิ ธีในการแสดงออกทางอารมณ์ ที่ เหมาะสม
สามารถแสดงทักษะการควบคุมอารมณ์ผา่ นการเล่นได้ ดี
การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 5
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด
ครัง้ ที่ 11-12
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก ฝนต่อ เนื่ อ งในด้ า นความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทา รวมทังการปรั
้
บตัวและแก้ ไขปั ญหา
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
-ในครัง้ ที่ 11 เด็กๆ ให้ ความสนใจในการเข้ าร่ วมกลุ่ม โดย
เด็กๆ ทักทายผู้วิจยั และเพื่อนๆ ในกลุ่มอย่างแจ่มใส ทบทวนกฎของกลุ่ มได้ อย่างคล่องแคล่ว และ
ทบทวนถึงสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ เมื่อรู้วา่ ครัง้ นี ้จะได้ ทากิจกรรมใหม่ๆ เด็กมีท่าทางตื่นเต้ น และ
กระตือรื อร้ นในการเข้ าร่วมทากิจกรรม
-ในครั ง้ ที่ 12 เด็ ก ๆ วิ่ ง เข้ า มาในห้ องเล่ น อย่ า งร่ า เริ ง ดู มี
ความสุข โดยเด็กบอกว่าดีใจ ชอบที่ได้ มาเล่นกับผู้วิจยั และเพื่อนๆ ทักทายพูดคุยกันอย่างแจ่มใส ใน
ครัง้ นี ้เด็กๆ สามารถทบทวนกฎของกลุ่ม และบอกถึงสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ ดี เต็มใจและให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี
1.2 ข้ อสังเกต
เด็ ก ๆ มี ท่ าทางผ่อ นคลาย ไม่ กังวลในการเริ่ ม ท ากิ จกรรม
ใหม่ๆ โดยการแจ้ งให้ เด็กทราบถึงสิ่งที่จะทา และการเอื ้ออานวยสัมพันธภาพที่อบอุ่นเป็ นกันเองมี
ส่วนช่วยทาให้ เด็กรู้สกึ ผ่อนคลาย มีปฏิสมั พันธ์ที่ดี และเข้ าร่วมกิจกรรมได้ อย่างเต็มใจ
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
ผู้วิจยั เอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นธรรมชาติ
ของเด็ กด้ วยการยอมรั บในตัวเด็ ก แบบที่ เด็ ก เป็ น สนับ สนุน ให้ เด็ ก มี อิ ส ระในการแสดงออกถึ ง
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ความคิดสร้ างสรรค์ ความเป็ นธรรมชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวไม่ซ ้าใครผ่านการเล่นบาบัด
เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความคิดยืดหยุ่นสร้ างสรรค์ผ่านการเล่น มีความมัน่ ใจในตนเอง และ
พัฒนาความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทาได้ ดีขึ ้น เช่น สนับสนุนเป็ นกาลังใจให้ เด็กเล่นเกม
สร้ างบ้ านตามความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ ฝึ กปรับเปลี่ยนการย้ ายที่นงั่ โดยไม่ยึดติดกับที่
นั่ง เดิ ม ฝึ ก การประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ นจากวัส ดุที่ มี อ ยู่ โดยเอื อ้ อ านวยให้ เด็ ก ได้ ใช้ ค วามคิ ด ยื ด หยุ่น
หลากหลายในการปรับตัวแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น เช่น เมื่อเด็กถามว่า
“หนูจะปั น้ อะไรดี” ผู้วิจยั ตอบว่า “หนูจะปั น้ เป็ นอะไรก็ได้ เลยนะในแบบที่หนูอยากทา”
2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 11
-เกมสลั ด ผลไม้ เด็ ก ๆ ให้ ความร่ ว มมื อ และเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมได้ ดี หัวเราะอย่างสนุกสนานเมื่อต้ องย้ ายที่นงั่ ตามชื่อผลไม้ ของตน ซึง่ ในครัง้ แรกๆ ที่เล่น
เด็กยังไม่ค่อยเข้ าใจกติกาและยังปรับเปลี่ยนย้ ายที่ไม่คล่องนัก แต่เมื่อฝึ กเล่นในครัง้ ต่อๆ มา เด็ก
เข้ าใจกติกาได้ ดีขึ ้น สามารถย้ ายที่นงั่ ได้ อย่างคล่องแคล่วมากขึ ้น จนในที่สดุ เด็กสามารถเล่นตาม
กติกาได้ เป็ นอย่างดี และปรับเปลี่ยนที่นงั่ ได้ อย่างคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนี ้ ยังสามารถทาตาม
กติกาอื่นๆ ที่เพิ่มขึ ้นได้ อีก เช่น “เด็กมะละกอวิ่งไปรอบห้ อง” เด็กที่อยู่กลุ่มมะละกอก็ทาตามคาสัง่ ได้
ดี ส่วนเด็กที่ไม่ได้ อยูก่ ลุม่ มะละกอก็ควบคุมตนเองให้ นงั่ อยูก่ บั ที่ได้
-เต้ นเลียนเสียงสัตว์ กิจกรรมนี ้เป็ นการเต้ นผสมผสานกับ
การเล่นสมมติ โดยเป็ นกิจกรรมที่เด็กชอบและทาได้ ดีตงแต่
ั ้ ในครัง้ แรก โดยเด็กรู้สกึ สนุกกับการเต้ น
และเล่นสมมติเลียนแบบเสียงและท่าทางของสัตว์ต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้ รับ จากเกมนี ้เด็กสามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนเองจากสิ่งหนึ่งไปเป็ นอีกสิ่งหนึ่งได้ อย่างคล่องแคล่ว
ยืดหยุน่ อารมณ์ดี และให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี
-เกมสร้ างบ้ า น เด็ ก ๆ น าตัว ต่ อ มาเล่ น สร้ างบ้ า นตาม
ความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการของตน โดยบางคนสร้ างบ้ าน บางคนสร้ างตึกสูง บางคนสร้ าง
สวนสัต ว์ เมื่ อ หาตัว ต่อ ที่ ต้ อ งการไม่ เจอ เด็ ก รู้ สึก หงุด หงิ ด อยู่บ้ า ง ผู้วิ จัย จึง แสดงความเข้ า ใจ
สะท้ อนความรู้ สึก และสนับสนุนให้ เด็กคิดหาทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง ในที่สดุ เด็กสามารถนา
สิ่งอื่นมาใช้ แทนตัวต่อ และเล่นต่อไปได้ โดยไม่หงุดหงิด ผู้วิจยั แสดงความชื่นชมในความพยายาม
คิดแก้ ปัญหา และการควบคุมอารมณ์ ของเด็ก เด็กๆ ให้ ความร่ วมมือกันในการต่อตัวต่อจนสร้ าง
บ้ านได้ สาเร็จ ในตอนท้ ายเด็กนาผลงานมาวางต่อกัน และมองผลงานที่ตนทาอย่างภาคภูมิใจ
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ครัง้ ที่ 12
-ปั น้ ดินเปลี่ยนได้ จากกิจกรรมนี ้ เด็กๆ ปั น้ ดินนา้ มันให้
เป็ นสิ่งต่างๆ ตามที่ตนต้ องการได้ อย่างอิสระ เด็กบางคนรู้ สึกกังวลโดยไม่แน่ใจว่าจะปั น้ เป็ นรู ป
อะไรดี ผู้วิจัยจึงให้ ความมั่น ใจว่าเด็กสามารถปั น้ เป็ น อะไรก็ ได้ ที่ เด็กอยากท า เด็กจึงมี ท่ าทาง
สบายใจและกล้ าปั น้ มากขึน้ โดยเด็กบางคนปั น้ ดินเป็ นเส้ นยาวๆ บอกว่าเป็ นงู เด็กบางคนปั น้ เป็ น
ก้ อนกลมต่อกันเป็ นลูกชิ ้น บางคนก็ปัน้ เป็ นสัตว์ในจินตนาการ เมื่อเวลาผ่านไป เด็กๆ รู้สกึ สนุกและ
มีความมัน่ ใจในการปั น้ มากขึ ้น จากกิจกรรมนี เ้ ด็กได้ ฝึกใช้ ความคิดยืดหยุ่นสร้ างสรรค์ผ่านการปั น้
และสามารถจัดการกับข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นผ่านการปั น้ ได้ เช่น ตัดดินออกเมื่อปั น้ ยาวเกินไป ทุบให้
แบน ปั น้ ใหม่ โดยเด็กพูดคุยถึงสิ่งที่ปัน้ อย่างสนุกสนาน และมีความตังใจในการปั
้
น้ จนทางานได้
สาเร็จ
-กิจกรรมเกมนักประดิษฐ์ คิดค้ น กิจกรรมนีเ้ ด็กๆ ได้ ฝึก
การใช้ ความคิดยืดหยุ่นสร้ างสรรค์ในการประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งของจากวัสดุที่มีอยู่ วัสดุประกอบด้ วย
กระดาษ ตะเกียบ ดินน ้ามัน สีไม้ สกอตเทป โดยผู้วิจยั ยืนยันว่าเด็กๆ สามารถประดิษฐ์ เป็ นอะไรก็
ได้ ในแบบที่ เด็กต้ องการ ไม่มีถูกหรื อผิด ผู้วิจัยให้ กาลังใจเด็กๆ และชื่นชมในความตังใจ
้ ความ
พยายามของเด็กมากกว่าเน้ นที่ตวั ผลงาน เพื่อสนับสนุนให้ เด็กมีความพยายามในการทางานและ
แสดงความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างอิสระผ่านการเล่น เด็กๆ มีท่าทางผ่อนคลายและทางานอย่าง
ตังใจ
้ เด็กบางคนประดิษฐ์ ลกู บอล เด็กบางคนทาพัด บางคนทาไม้ เสียบลูกชิ ้น เมื่อเด็กๆ ประดิษฐ์
สิ่งของสาเร็ จ ผู้วิจัยชื่นชมความคิดสร้ างสรรค์ ของเด็ก และสนับสนุน เป็ นกาลังใจให้ เด็กลองคิด
ประดิษฐ์ สิ่งของเป็ นแบบอื่ น เพื่ อส่งเสริ มให้ เด็กมี ความคิดยื ดหยุ่นหลากหลายมากขึน้ โดยเด็ กได้
ช่วยกันคิดและประดิษฐ์ วสั ดุที่เหลืออยู่เป็ นสิ่งของอื่นได้ เช่น ไม้ คฑา ไอศกรี ม เมื่อทาเสร็ จเด็ กมอง
และพูดถึงผลงานที่ตนช่วยกันทาอย่างภาคภูมิใจ
2.3 ข้ อสังเกต
-เมื่อเด็กรู้สกึ กังวล ไม่มนั่ ใจในการทางาน การสนับสนุนเป็ น
กาลังใจให้ เด็ก โดยแสดงความเชื่อมัน่ ในความสามารถของเด็ก และส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์
ของเด็กโดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ช่วยทาให้ เด็กมีความสบายใจในการทางาน มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ ้น มีความตังใจและความพยายามในการท
้
างานให้ สาเร็จมากขึ ้น
-เมื่ อเด็ ก รู้ สึก ผ่อ นคลายสบายใจ เด็ก สามารถท างานได้ ดี
รู้ สึกสนุก มีความคิดสร้ างสรรค์ ในการทางาน ให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรม รวมทัง้ สามารถ
ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนได้ หลากหลายมากขึ ้น
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3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ พูดคุยทบทวนสิ่งที่ทา และบอกความรู้ สึกในการเข้ า
ร่ วมกิจกรรมด้ วยสีหน้ ายิ ้มแย้ มแจ่มใสและภาคภูมิใจ โดยเด็กบอกว่า “ชอบปั น้ ดิน” “หนูย้ายที่ได้
เก่ง” “เต้ นเป็ นช้ าง” “ทาสวนสัตว์” “หนูทาไม้ ลกู ชิ ้นได้ ”
-ผู้วิจัยชื่นชมในความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก ให้ กาลังใจว่า
เด็กมีความสามารถในการคิดและทาสิ่งต่างๆ ได้ ดี สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้ อย่างยืดหยุ่น
รวมทังขอบคุ
้
ณเด็กๆ ที่ตงใจ
ั ้ ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมอย่างดีจนสาเร็ จ ช่วยกันเก็บของเล่น
อย่างเรี ยบร้ อย และทาการนัดหมายเด็กในครัง้ ต่อไป
3.2 การประเมินผล
เด็กๆ มีอารมณ์แจ่มใส มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั ผู้วิจยั และเพื่อนใน
กลุ่ม พูดคุยและให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี เมื่อได้ รับการสนับสนุนเด็กมีความมัน่ ใจใน
การทางานมากขึ ้น มีความตังใจและความพยายามในการท
้
างานได้ จนสาเร็ จ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้ างสรรค์ในการทากิจกรรมดี สามารถคิดแก้ ไขปั ญหาผ่านการเล่นได้ อย่างยืดหยุ่นมาก
ขึน้ เมื่ อได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริ มเด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนเองได้
คล่องแคล่วขึ ้น โดยรวมเด็กสามารถแสดงทักษะความยืดหยุน่ ทางการคิดผ่านการเล่นได้ ดี
การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 6
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผนจัดการอย่ าง
เป็ นระบบ ครัง้ ที่ 13-14
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในด้ านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ได้ พฒ
ั นาความสามารถในการวางแผนจัดการงาน และการทางาน
ให้ สาเร็จตามที่วางแผนไว้
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
-ในครัง้ ที่ 13 เด็กๆ พูดคุยทักทายผู้วิจยั และเพื่อนๆ ในกลุ่ม
อย่างแจ่มใส สามารถทบทวนกฎของกลุม่ และสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผา่ นมาได้ ดี เมื่อเด็กๆ รู้วา่ ครัง้ นี ้จะได้
เล่น กิ จ กรรมเรื่ อ งใหม่ (การวางแผน) เด็ ก ๆ ให้ ค วามสนใจ โดยบอกว่าดี ใจที่ จ ะได้ เล่น สมมติ
กระตือรื อร้ นและให้ ความร่วมมือในการเข้ ากลุม่ ได้ ดี
-ในครัง้ ที่ 14 เด็กเข้ ามาในห้ องเล่นอย่างร่าเริ ง อารมณ์ดี ดูมี
ความสุข พูดคุยทักทายกันอย่างยิ ้มแย้ มแจ่มใส มีสมาธิ ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมล้ อมวงได้ จนครบ
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เวลา จดจากฎของกลุม่ และทบทวนสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ ดี มีท่าทางดีใจเมื่อรู้ว่าในครัง้ นี ้จะได้
เล่นสมมติอีก ให้ ความร่วมมือในการพูดคุยและเล่นได้ เป็ นอย่างดี
1.2 ข้ อสังเกต
ในครั ง้ ที่ 13 และ 14 เด็ ก ๆ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ให้ ความ
ร่วมมือและเข้ าร่วมกิจกรรมได้ ดี มีการเปลี่ยนแปลงทางบวกที่เห็นได้ ชดั เจน คือ มีสมาธิในการฟั งมาก
ขึ ้น มีความมัน่ ใจและกล้ าแสดงออกมากขึ ้น ตอบคาถามในสิ่งที่ฟังได้ อย่างถูกต้ อง จดจาและเล่าเรื่ อง
ถึงสิ่งที่ ผ่า นมาได้ ดี ขึน้ มี ค วามกล้ าในการเริ่ ม ท าสิ่งใหม่ ๆ มากขึน้ โดยรวมเด็ ก สามารถแสดง
พฤติกรรมด้ านการมีสมาธิ และพฤติกรรมด้ านทักษะการคิดเชิงบริหารได้ ดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้วิ จัย เอื อ้ อ านวยสัม พัน ธภาพที่ ดี ในการบ าบัด ด้ ว ยการ
แสดงความใส่ใจในตัวเด็ก ฟั งในสิ่งที่พูดอย่างตังใจ
้ แสดงความเข้ าใจ ให้ การยอมรับเด็ก รวมทัง้
เอือ้ อานวยบรรยากาศการเล่นที่ อบอุ่นสนุกสนาน เพื่อให้ เด็กรู้ สึกอบอุ่น ได้ รับการยอมรับ และ
เรี ยนรู้ทกั ษะการวางแผนจัดการผ่านการเล่นได้ ดีขึ ้น
-ผู้วิ จัย ใช้ เทคนิ ค การเอื อ้ อ านวยการตัด สิ น ใจและความ
รับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้ เด็กพึ่งพาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจ
ทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง ได้ เรี ยนรู้ผลจากการกระทาของตนและแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ เช่น เมื่อ
เด็กขอให้ ผ้ วู ิจยั ช่วยจัดกระเป๋ าให้ ผู้วิจยั สนับสนุนให้ เด็กลงมือจัดกระเป๋ าด้ วยตนเอง เพื่อส่งเสริ ม
ให้ เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถคิดวางแผน ลงมือทา และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ ดี
ขึ ้น
-ผู้วิจยั เอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์ของเด็ก สนับสนุนให้
เด็กใช้ จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ในการเล่นอย่างอิสระโดยไม่มีการประเมินค่าหรื อตัดสิน
ถูกผิด
-ผู้วิจัยคอยเป็ นกาลังใจให้ เด็กในการทางาน และชื่นชมข้ อดี
ของเด็ก เช่น ชื่นชมความพยายามในการคิดวางแผนการทางานของเด็ก การลงมือทาสิ่งต่างๆ ด้ วย
ตนเอง การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความพยายามในการคิดวางแผนจัดการ ลงมือ
ทางานด้ วยตนเอง และทางานได้ สาเร็จมากขึ ้น
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2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 13
กิ จ กรรม “สร้ างอาณ าจั ก รด้ วยบล็ อ กและตั ว ต่ อ ”
กิจกรรมนี ้เด็กๆ ได้ เล่นสมมติช่วยกันสร้ างอาณาจักรโดยใช้ บล็อกและตัวต่อ เด็กมีสมาธิ ตังใจจด
้
จ่อท ากิ จกรรมได้ ดี โดยเด็กได้ คิดวางแผนว่าจะสร้ างเป็ นเมื องของคนและสัตว์ ซึ่งเด็กได้ ลงมื อ
จัดการทาตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน เด็กๆ ให้ ความร่วมมือช่วยกันสร้ างอาณาจักรได้ ดี
ระหว่างเล่นเด็กได้ พูดคุยกับเพื่อนว่าจะทาอะไร เด็กบางคนต่อตึก บ้ างก็สร้ างเมืองของคน บ้ างก็
สร้ างเมืองของสัตว์ เมื่อเด็กทาเสร็ จแล้ วจึงนาผลงานมาเชื่อมต่อกันเป็ นอาณาจักรของคนและสัตว์
เด็ ก ๆ มองผลงานที่ ท าอย่า งภาคภูมิ ใจ พูด คุย ชื่ น ชมผลงานของตนเองและเล่นสมมติ เกี่ ยวกับ
อาณาจักรที่ตนสร้ างอย่างมีความสุขและสนุกสนาน เช่น “เมืองสวยจังนะ” “ตรงนี ้เค้ าทา” “นี่คือเมือง
ของสัตว์แล้ วก็มีคนมาอยูด่ ้ วย นี่มีอาหาร มีต้นไม้ คนก็มาอยูเ่ ยอะแยะเลย”
ครัง้ ที่ 14
กิจกรรม “วางแผนเก็บของไปท่องเที่ยว” กิจกรรมนี ้เป็ น
การเล่นสมมติ โดยผู้วิจยั สนับสนุนให้ เด็กได้ คิดวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหน จะเก็บของเอาอะไร
ไปบ้ าง โดยเด็กๆ ตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวป่ า และช่วยกันเก็บของใส่กระเป๋ าไปเที่ยวป่ า ระหว่างจัด
กระเป๋ าเด็กๆ พูดคุยวางแผนกันอย่างตื่นเต้ นสนุกสนานว่าจะเอาของอะไรไปด้ วยบ้ าง โดยผู้วิจยั ให้
อิสระแก่เด็กในการคิดตัดสิน ใจ รับผิดชอบลงมือท าสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง เด็กสนุกและชื่ น ชอบ
กิจกรรมนี ้มาก สามารถแสดงทักษะการคิดวางแผนจัดการได้ ดีผา่ นการเล่นสมมติ เช่น เด็กบอกว่า
ต้ องนาน ้าดื่มและอาหารไปด้ วยจะได้ มีอะไรกินเมื่อไปอยูป่ ่ า เอาไฟฉายไปส่องทางเดิน เอาเต็นท์ไป
นอนในป่ า เอาตุ๊กตาไปเป็ นเพื่อน เอาของเล่นไปเล่น ฯลฯ เมื่อสมมติว่าเดินทางถึงป่ าแล้ ว เด็กๆ ก็
เล่นสมมติโดยเด็กสามารถพูดคุยสื่อสาร แบ่งงานวางแผนกันได้ ดีว่าใครจะทาอะไรบ้ าง เช่น บาง
คนอาสาสร้ างเต็นท์ บางคนออกไปหาอาหารเพิ่มเติม บางคนก็ออกไปสารวจป่ า รวมทัง้ มีการ
วางแผนล่วงหน้ าถึงสิ่งที่จะทา เช่น ถ้ าเจอสิงโตจะทาอย่างไร โดยรวมเด็กๆ เล่นสมมติกันอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน และแสดงพฤติกรรมวางแผนจัดการผ่านการเล่นสมมติได้ ดี
2.3 ข้ อสังเกต
เด็ ก ๆ มี ค วามสุข และสนุก กับ การเล่น สมมติ ม าก โดยเด็ ก
สามารถพูดคุยสื่อสารวางแผนจัดการ ลงมือทางาน และดาเนินการทางานให้ สาเร็ จผ่านการเล่น
สมมติได้ เป็ น อย่างดี รวมทัง้ ได้ เรี ยนรู้ ผลจากการกระท าของตนเอง และหาทางแก้ ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ ้นผ่านการเล่นได้ ดี
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3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ พูดคุยทบทวนสิ่งที่ทาอย่างภาคภูมิใจและมีความสุข
เช่น “หนูได้ เล่นสร้ างเมือง” “ได้ จดั กระเป๋ าไปเที่ยว” “ชอบตอนไปเล่นในป่ า” “หนูสร้ างเต็นท์แล้ วก็
ทาอาหารให้ เพื่อนกิน”
-ผู้วิจยั ชื่นชมที่เด็กสามารถวางแผนจัดการ ลงมือทางานให้
สาเร็ จได้ ดี รวมทัง้ ขอบคุณ เด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมอย่างดี ช่วยกันเก็บของเล่น
อย่างเรี ยบร้ อย และทาการนัดหมายเด็กในครัง้ ต่อไป
3.2 การประเมินผล
เด็กๆ มีความสุขกับการทากิจกรรม ให้ ความร่ วมมือในการ
ทากิจกรรมได้ ดีมาก สามารถคิดวางแผนจัดการ พูดคุยสื่อสารแผนการ ลงมือทางานอย่างเป็ น
ขันตอน
้
มีสมาธิในการทางานจนสาเร็ จ และหาทางแก้ ไขปั ญหาผ่านการเล่นได้ ดี มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดี
ระหว่างกันและมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้วิจยั โดยรวมเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทักษะการคิดเชิง
บริหารด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านการเล่นได้ เป็ นอย่างดี
การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 7
การฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หาร และเตรี ยมพร้ อมก่ อน
ยุตกิ ารบาบัด ครัง้ ที่ 15
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้
5 องค์ประกอบ และเพื่อเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมก่อนยุติการเล่นบาบัด
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
เด็กๆ พูดคุยทักทายผู้วิจยั และเพื่อนในกลุม่ อย่างสนุกสนาน
เด็กทุกคนสามารถทบทวนกฎของกลุ่มและจดจาสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ เป็ นอย่างดี ให้ ความ
ร่วมมือในการเข้ ากลุ่มได้ ดี แต่เด็กมีท่าทางผิดหวังเสียใจเมื่อผู้วิจยั แจ้ งว่า ครัง้ หน้ า จะเป็ นการเล่น
บาบัดครัง้ สุดท้ ายแล้ ว โดยเด็กบอกว่าชอบมาเล่นที่นี่ อยากมาเล่นอีก ขอมาเล่นอีกได้ ไหม ผู้วิจยั
แสดงความเข้ าใจ ใส่ใจความรู้ สึก สะท้ อนความรู้ สึกของเด็กว่าผู้วิจยั เข้ าใจว่าเด็กชอบมาเล่นที่นี่
และเสียใจที่จะไม่ได้ มาเล่นอีก แต่เด็กสามารถนาสิ่งที่เล่นนี ไ้ ปใช้ เล่นกับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง
ต่อที่บ้านได้ เด็กๆ จึงดูสบายใจขึ ้นและให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมต่อไปได้
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1.2 ข้ อสังเกต
การเตรี ย มพร้ อมก่ อ นยุ ติ ก ารบ าบัด การประคับ ประคอง
ความรู้ สึกของเด็ก และการที่เด็กรู้ ว่าตนเองจะได้ รับการเล่นต่อไปจากแหล่งสนับสนุนอื่นๆ เป็ นสิ่ง
สาคัญที่ทาให้ เด็กมีความเข้ าใจ มีความหวังและกาลังใจ และมีความพร้ อมต่อการยุติการบาบัดได้
ดีขึ ้น
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้ วิ จั ย ฟั งในสิ่ ง ที่ เ ด็ ก พู ด อย่ า งตั ง้ ใจ แสดงความใส่ ใ จ
ประคับประคองและสะท้ อนความรู้ สึกของเด็ก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึกของ
ตนเอง และหาทางจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ ้นได้ อย่างเหมาะสม
-ผู้วิจัย สนับ สนุน ส่งเสริ ม เป็ น ก าลัง ใจให้ เด็ ก ตลอดการท า
กิจกรรม รวมทัง้ ชื่นชมข้ อดีของเด็ก เช่น การมีสมาธิแ ละความพยายามในการทางาน การตังใจ
้
ทางานจนสาเร็จ เพื่อให้ เด็กได้ ตระหนักถึงคุณค่าและความสามารถของตนเองมากขึ ้น
-ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเท่าที่ จาเป็ น เพื่อความปลอดภัยใน
การเล่นของเด็ก เช่น ให้ เดิน วิ่ง กระโดดอย่างระวัง ส่งผลให้ เด็กมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมมากขึ ้น
-ผู้วิจัยเอื ้ออานวยความคิดยืดหยุ่นสร้ างสรรค์ของเด็ก โดย
ส่งเสริมให้ เด็กแสดงจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ได้ อย่างอิสระในการเล่น
-ผู้ วิ จั ย เอื อ้ อ านวยการตั ด สิ น ใจและความรั บ ผิ ด ชอบ
สนับสนุนให้ เด็กมีความรับผิดชอบในการคิด ตัดสินใจ ลงมือทางาน และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเอง
เพื่อให้ เด็กพึ่งพาตนเอง มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสามารถในการทาสิ่งต่างๆ ด้ วย
ตนเอง
2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 15 “กิจกรรมกระโดดโลดเต้ นเล่ นสนุก”
-เกมหาสมบัติ ผู้วิจยั ซ่อนสมบัติในห้ องตามจุดต่างๆ ให้
เด็กดู เมื่อซ่อนเสร็ จแล้ วจึงให้ เด็กหาสมบัติที่ซ่อนไว้ เด็กให้ ความร่ วมมือในการเล่นได้ ดี สามารถ
จดจาตาแหน่งของสมบัติไว้ ในใจ และหาสมบัติที่ซ่อนไว้ ได้ ครบ เด็กๆ มีท่าทางดีใจ ภูมิใจที่ หา
สมบัติได้ สาเร็จ พูดคุยและเล่นด้ วยกันอย่างสนุกสนาน
-เกมกระโดดไฟเขียวไฟแดง เด็กๆ ผลัดกันเป็ นจราจรให้
สัญญาณไฟ คอยโบกให้ เพื่อนๆ ทาตามกฎกติกาที่ตงไว้
ั ้ เช่น ไฟแดงหยุด ไฟเหลืองเตรี ยมพร้ อม

223
ไฟเขียวเดิน กระโดด และวิ่ง โดยเด็กทุกคนสามารถผลัดกันเล่น ควบคุมยับยังตนเองให้
้
ทาตาม
กติกาที่ตงไว้
ั ้ และปรับเปลี่ยนการกระทาของตนได้ อย่างคล่องแคล่วและสนุกสนาน
-เกมเก็บของไปปิ กนิก เด็กๆ ดีใจที่ได้ เล่นเกมสมมติเก็บ
ของอีก ในคราวนี ้เด็กเล่นสมมติเก็บของเตรี ยมไปปิ กนิก โดยเด็กพูดคุยถึงการวางแผนเตรี ยมของ
ไปปิ กนิกอย่างสนุกสนาน สามารถวางแผนจัดการลงมือทางานด้ วยตนเองได้ ดีและสาเร็จในเวลาที่
ก าหนดไว้ รวมทัง้ สามารถควบคุม อารมณ์ แ ละการกระท าของตนเองให้ แสดงออกได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมผ่านการเล่นสมมติ
2.3 ข้ อสังเกต
กิจกรรมการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้เป็ นการทบทวนทักษะการคิด
เชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยเป็ นการเล่นทบทวนที่คล้ ายคลึงกับการเล่นเดิม ควบคูไ่ ปกับการ
เล่นในสิ่งใหม่ๆ ส่งผลให้ เด็กรู้สกึ คุ้นเคย ดีใจที่ได้ เล่นการเล่นแบบเดิมที่ตนชื่นชอบ และสนุกสนาน
ไปกับการเล่นใหม่ๆ เด็กจึงให้ ความสนใจ ยินดีให้ ความร่วมมือในการเล่น และแสดงทักษะการคิด
เชิงบริหารผ่านการเล่นได้ ดี
3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ พูดคุยทบทวนสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ด้ วยใบหน้ ายิ ้มแย้ ม
โดยเด็กพูดถึงสิ่งที่ทาในครัง้ นี ้อย่างสนุกสนาน เช่น “หนูช่วยเพื่อนหาสมบัติเจอ” “ชอบเป็ นจราจร”
“หนูทาขนมให้ เพื่อนตอนไปปิ กนิก”
-ผู้วิจัยชื่ นชมที่ เด็กตัง้ ใจในการทากิ จกรรมอย่างดี มี สมาธิ
และร่ วมมื อกัน ทางานได้ จนสาเร็ จ โดยผู้วิจัยสนับสนุน ให้ เด็กน าสิ่งที่ เล่น ในครัง้ นี ไ้ ปใช้ เล่น กับ
เพื่อนๆ ครู และผู้ปกครองต่อไป
-ผู้วิจยั ขอบคุณเด็กๆ ที่ให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมเป็ น
อย่างดี และช่วยกันเก็บของเล่นอย่างเรี ยบร้ อย รวมทังท
้ าการนัดหมายเด็กในครัง้ ต่อไปซึง่ เป็ นครัง้
สุดท้ ายของการเล่นบาบัด
3.2 การประเมินผล
-เด็ก ๆ ให้ ค วามร่ วมมื อในการท ากิ จกรรมได้ ดี สนุก และมี
ความสุขกับการเล่น มีความตังใจในการท
้
างาน สามารถช่วยเหลือกัน และเล่นร่วมกันได้ อย่างดี
-หลังจากจบการเล่นบาบัดในครัง้ นี ผ้ ้ ู วิจัยขอให้ ครู ของเด็ก
ช่วยทาการประเมินผลพฤติกรรมของเด็ก (ภาคผนวก ง) จากผลการประเมินของครูพบว่า เด็กทุก
คนมีพฤติกรรมด้ านการมีสมาธิ และมีพฤติกรรมด้ านทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดีขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั
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-ในด้ านพฤติกรรมการมีสมาธิ ครู ประเมินผลว่าเด็กทุกคนมี
สมาธิในการเล่นอย่างต่อเนื่องเกิน 5 นาที สามารถฟั งเมื่อมีคนมาพูดด้ วย ไม่พดู แทรก อดทนรอให้
ถึงคราวพูดของตนได้ ทาตามคาสัง่ ได้ สามารถนัง่ อยู่กับที่ในช่วงล้ อมวงได้ จนครบเวลา ผลัดกัน
เล่นกับเพื่อนได้ สามารถเล่นหรื อ ทากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้ เล่นได้ โดยไม่รบกวน หรื อขัดจังหวะ
เพื่อน รวมทังมี
้ ความพยายามในการทางานให้ สาเร็ จ และเมื่อเล่นเสร็ จแล้ วสามารถช่วยเก็บของ
เล่นได้ โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“เด็กๆ มี สมาธิ มากขึ้ นค่ะ นิ่ งขึ้ น มี สมาธิ ในเล่นได้ต่อเนื ่องเกิ น 5 นาที ฟังเมื ่อมี คนมาพูดด้วยได้ ไม่ พูด
แทรก อดทนรอให้ถึงเวลาพูดของเค้าได้ ทาตามคาสัง่ ได้ นัง่ อยู่กบั ที ่ช่วงล้อมวงได้จนครบเวลา ผลัดกันเล่นกับ
เพื ่อนได้ เล่นหรื อทากิ จกรรมเงี ยบๆ ได้ โดยไม่ก่อกวน ไม่ขดั จังหวะสอดแทรกเพื ่อน แล้วก็มีความพยายามใน
การทางานให้เสร็ จ พอเล่นเสร็ จแล้วก็ช่วยเก็บของเล่นได้ค่ะ”

-ส าหรั บ พ ฤติ ก รรมด้ านทั ก ษ ะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร ครู
ประเมินผลว่าเด็กทุกคนสามารถจดจ่อกับสิ่งที่กาลังเล่นอยู่ได้ นานจนจบช่วงเล่นนัน้ ๆ สามารถ
ตอบคาถามในเรื่ องที่ผ้ วู ิจยั เล่าได้ ถกู ต้ อง รวมทังเล่
้ าถึงสิ่งที่ทาในครัง้ ที่แล้ วได้ มีอารมณ์ดี ยิ ้มแย้ ม
ร่าเริ ง ปรับตัวเข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด สามารถเล่นกับเพื่อนได้ ดีโดยไม่ใช้ อารมณ์
รุนแรง ไม่แย่งของเพื่อน เริ่ มต้ นลงมือทางานด้ วยตัวเองได้ เล่นเกมที่ต้องใช้ การวางแผนได้ และเล่น
สวมบทบาทสมมติได้ ดี โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“เด็กๆ มี สมาธิ จดจ่ ออยู่กบั การเล่นได้นานจนจบช่วงเล่นเลยค่ะ แล้วก็ ตอบคาถามที ่ครู แป๋ มเล่าได้
ถูกต้อง เล่าถึงสิ่ งที ่ทาในครั้งที ่แล้วได้ ด้านอารมณ์ เด็กก็มีอารมณ์ ดี ยิ้ มแย้มแจ่มใสร่ าเริ ง เดี ย๋ วนี เ้ ด็กๆ ปรับตัวเข้า
กับกิ จกรรมใหม่ๆ ได้โดยไม่หงุดหงิ ดงอแง แล้วก็เล่นกับเพือ่ นได้ดีโดยที ไ่ ม่ใช้อารมณ์ รุนแรง ไม่แย่งของเพือ่ น การ
ทางานก็เริ่ มต้นลงมื อทางานด้วยตัวเองได้ เล่นเกมทีต่ อ้ งใช้การวางแผนได้ แล้วก็เล่นสมมติ ได้ดีมาก”
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การสรุ ปผลการใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัด หัวข้ อที่ 8
การฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ ห าร และการยุ ติการเล่ น
บาบัด ครัง้ ที่ 16
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ฝึ ก ฝนทบทวนทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร และ
สนับสนุนให้ เด็กนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารต่อไป
1. ขัน้ เริ่มต้ น
1.1 พฤติกรรมของเด็ก
เด็ กๆ พูดคุยทักทายกันอย่างแจ่มใส ช่วยกันทบทวนกฎของ
กลุ่มและสิ่งทาในครัง้ ที่ผ่านมาได้ ดี โดยเด็กรับรู้ ว่าการเล่นบาบัดครัง้ นี ้เป็ นครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แม้ เด็กมี
ท่ าทางผิดหวังที่ จะไม่ได้ ม าเล่น อีก แต่เด็ กทุกคนก็ ดีใจเมื่ อรู้ ว่าจะได้ ไปเล่นต่อกับเพื่ อน ครู และ
ผู้ปกครอง รวมทังมี
้ ท่าทางตื่นเต้ นดีใจเมื่อรู้ว่ากิจกรรมครัง้ นี ้เป็ น “งานเลี ้ยงปาร์ ตี ้” เด็กๆ จึงให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี
1.2 ข้ อสังเกต
จากการสั ง เกตในครั ง้ นี ้ พบว่ า เด็ ก ทุ ก คนมี ก ารแสดง
พฤติ ก รรมทัก ษะเชิ ง บริ ห าร และพฤติ ก รรมการมี ส มาธิ ที่ ดี กล่าวคื อ มี ส มาธิ จ ดจ่ อ เพิ่ ม ขึน้ มี
พฤติกรรมการควบคุมยับยังตนเองให้
้
อยู่นิ่งได้ ดีขึ ้น จดจาในสิ่งที่ทาครั ง้ ที่ผ่านมาได้ ดี มีอารมณ์ ดี
รวมทังมี
้ การคิดวางแผนถึงสิง่ ที่จะทาได้ เป็ นอย่างดี
2. ขัน้ ดาเนินการ
2.1 การใช้ ทฤษฎีการเล่ นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง
-ผู้วิจัยแสดงการยอมรับ ใส่ใจเด็ก ฟั งในสิ่งที่ เด็กพูดอย่าง
ตังใจ
้ และเอื ้ออานวยสัมพันธภาพในการบาบัดที่อบอุน่ เป็ นมิตรตลอดการทากิจกรรม
-ผู้วิจยั เอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ ให้ เด็ก
คิดวางแผนจัดงานเลี ้ยงปาร์ ตี ้ ตัดสินใจ รับผิดชอบจัดงาน ลงมือทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง โดยเด็กมี
ท่าทางสนุกสนานและภูมิใจที่ตนมีสว่ นร่วมในการจัดงานเลี ้ยงปาร์ ตี ้ในครัง้ นี ้
-ผู้ วิ จั ย เอื อ้ อ านวยความคิ ด ยื ด หยุ่ น สร้ างสรรค์ ข องเด็ ก
สนับสนุนให้ เด็กสารวจความคิด ความรู้สกึ สิ่งที่เด็กอยากทาในการจัดงานเลี ้ยง รวมทังส่
้ งเสริ มให้
เด็กได้ แสดงออกถึงความคิด ความรู้สกึ และทาสิง่ ต่างๆ ได้ อย่างอิสระผ่านการเล่นสร้ างสรรค์
-ผู้วิจัยชื่นชมในข้ อดีของเด็ก และเป็ นกาลังใจสนับสนุนให้
เด็กนาสิง่ ที่ได้ รับจากการมาเล่นร่วมกันนี ้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่องต่อไป
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2.2 การใช้ กิจกรรมการเล่ นต่ างๆ
ครัง้ ที่ 16 “กิจกรรมงานเลีย้ งปาร์ ตี”้
-วางแผนจัดงานเลี ้ยง เด็กๆ ช่วยกันคิดวางแผนผ่านการ
เล่นสมมติ ว่าจะจัดงานเลีย้ งอย่างไร โดยเด็กสามารถตกลงกันได้ ว่าใครจะทาหน้ าที่ อะไร เช่น
ทาอาหาร ทาขนม เสิร์ฟน ้า ชวนเพื่อนมาเล่นเกม เป็ นต้ น เด็กๆ สามารถคิดวางแผนงานได้ ดี สนุก
และมีความสุขกับการเล่น มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างกัน และสามารถลงมือจัดงานเลี ้ยงตามแผนที่วาง
ไว้ ได้ สาเร็จ
-เกมแปะแข็ง เด็กๆ สามารถเล่นเกมแปะแข็งได้ ดี โดย
แสดงทักษะการควบคุมยับยังตนเองให้
้
อยู่นิ่งได้ นาน มีสมาธิจดจ่ออยู่กบั สิ่งที่ทาได้ ตลอดช่วงของ
กิจกรรม
-เกมสลัดผลไม้ เด็กๆ สามารถย้ ายที่นงั่ ได้ โดยไม่ยึดติด
กับที่นงั่ เดิม รวมทังสามารถเปลี
้
่ยนพฤติกรรมของตนเองไปตามกติกาได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น
มากขึ ้น
-เล่นสมมติทาอาหารและขนมตามสัง่ เด็กเล่นสมมติทา
รายการตามที่ได้ รับอย่างตังใจและสนุ
้
กสนาน โดยสามารถจดจารายการและทารายการตามสัง่ ได้
อย่างถูกต้ องครบถ้ วน เมื่อทาเสร็จเด็กๆ เล่นสมมติรับประทานอาหารงานเลี ้ยงด้ วยกันอย่างแจ่มใส
-เกมทายใจจากใบหน้ า เด็ ก ๆ สามารถระบุอ ารมณ์ ที่
เพื่อนแสดงได้ อย่างถูกต้ อง รวมทังสามารถแสดงอารมณ์
้
ได้ เหมาะสมกับบทบาทที่ได้ รับ สามารถ
บอกวิธีในการควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุนแรง
ได้
-เล่นอิสระ และกล่าวอาลา ในช่วงสุดท้ าย เด็กๆ ดีใจที่ได้
เล่นอิสระ โดยเด็กเลือกเล่นตามสิง่ ที่ตนต้ องการ เช่น เล่นเป่ าฟองสบูก่ บั เพื่อน เล่นสมมติทาอาหาร
เล่นต่อรถไฟ เป็ นต้ น เมื่อใกล้ หมดเวลา ผู้วิจยั ชักชวนให้ เด็กๆ ทบทวนถึงสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ และ
สนับสนุนให้ เด็กนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป จากนันจึ
้ งกล่าวอาลาสมาชิกกลุม่ ทุก
คน
2.3 ข้ อสังเกต
การยุติการเล่นบาบัดด้ วยการเลี ้ยงฉลองอาลา เป็ นการจบ
การเล่นด้ วยการเฉลิมฉลอง ช่วยทาให้ เด็กรู้ สึกเพลิดเพลินกับการเล่น ยิม้ แย้ มแจ่มใส ให้ ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรม และมีความพร้ อมต่อการยุติการบาบัดได้ ดี
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3. ขัน้ สรุ ป
3.1 สรุ ปสิ่งที่ได้ รับ
-เด็กๆ พูดคุยทบทวนถึงสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ โดยบอกถึงการเล่น
ที่ตนชื่นชอบอย่างมีความสุข เช่น การเล่นสมมติ การเล่นเกมต่างๆ และการเล่นอิสระ รวมทังบอก
้
ความรู้สกึ ว่าดีใจ ชอบมาเล่นที่นี่กบั ผู้วิจยั และเพื่อนๆ เพราะสนุก และมีความสุขทุกครัง้ ที่ได้ มาเล่น
-ผู้วิจัยพูดชื่นชมข้ อดีของเด็กรายบุคคล เพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก
ได้ ตระหนักถึงข้ อดีของตนเอง โดยเด็กมีท่าทางดีใจเมื่อได้ รับทราบถึงข้ อดีของตนเอง และช่วยกัน
บอกข้ อดีของเพื่อนในกลุม่ ด้ วย
-ผู้วิจัยขอบคุณ เด็กๆ ที่ ให้ ความร่ วมมื อในการท ากิ จกรรม
เป็ นอย่างดีเสมอมา รวมทังให้
้ กาลังใจและสนับสนุนให้ เด็กนาสิง่ ที่ได้ รับไปในชีวิตประจาวันต่อไป
3.2 การประเมินผล
ในการประเมิ น ผลเมื่ อ สิ น้ สุด การทดลองนี ้ ผู้วิ จัย ท าการ
ประเมินผลด้ วยแบบประเมินพฤติ กรรมเด็กและแบบสัมภาษณ์ ครู โดยนาเสนอการประเมินผลใน
ส่วนที่ 2 ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 2 การประเมินผลด้ วยแบบประเมินพฤติกรรมเด็กและแบบสัมภาษณ์
ครู
หลังสิ ้นสุดโปรแกรมการเล่นบาบัด ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์ ครู ของเด็กเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดที่สง่ ผลต่อทักษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสนของ
ั้
เด็ ก (ภาคผนวก จ) รวมทัง้ ขอให้ ค รู ข องเด็ ก ช่ ว ยท าการประเมิ น ผลพฤติ ก รรมของเด็ ก อี ก ครั ง้
(ภาคผนวก ง) พบผลที่ได้ ดังนี ้
1) ประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหารของ
เด็ก
1.1) ทักษะด้ านการยับยัง้
เด็ ก สามารถจดจ่ อ กับ งานที่ ท าได้ ดี ขึน้ วอกแวกน้ อ ยลง ควบคุม
ตนเองให้ อยูน่ ิ่งได้ ดีขึ ้นอดทนรอคอย เข้ าคิวได้ ยับยังตนเองไม่
้
ให้ เล่นแรงได้ ดีขึ ้นมาก โดยกิจกรรมที่
ช่วยส่งเสริ มทักษะด้ านการยับยังของเด็
้
กได้ ดี คือ แปะแข็ง Simon Says เกมต่อตึก เกมไฟเขียวไฟ
แดง เพราะช่วยให้ เด็กได้ ฝึกการควบคุมยับยังการเคลื
้
่อนไหวให้ อยู่นิ่งได้ ดีขึ ้น ทาตามคาบอกได้ ดี
ขึ ้น รู้ จกั ยังแรง
้ และควบคุมตนเองให้ ทาตามกติกาผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ส่ วนข้ อเสนอแนะ คือ
เกมวาดรูป อาจเปลี่ยนจากการใช้ ดินสอสีมาเป็ นการระบายสีด้วยนิ ้วแทน เพราะเด็กระบายสีด้วย
นิ ้วได้ ถนัดกว่า โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
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“เด็ กจดจ่ อ กับ งานที ่ท าได้ดีขึ้ น นะคะ อาการวอกแวกอะไรนี ่ก็น้อ ยลง คุม ตนเองให้อ ยู่ นิ่ งได้ดีขึ้ น
อดทนรอคอย เข้าคิ วได้ ยับยั้งตนเองไม่ให้เล่นแรงได้ดีขึ้นมาก ครู ว่ากิ จกรรมที ่ช่วยเรื ่องการยับยัง้ ของเด็กได้ดี ก็
แปะแข็ ง Simon Says เกมต่ อตึ ก เกมไฟเขี ยวไฟแดง เพราะช่ วยให้เด็ กเค้าได้ฝึกการคุมตัวเอง ฝึ กการหยุด
ตัวเองให้อยู่นิ่งได้ดีขึ้น ทาตามคาบอกได้ดีขึ้น รู้จกั ยัง้ แรงเวลาเล่น แล้วเวลาเล่นนีก่ ็สนุกด้วย ได้ฝึกควบคุมตัวเอง
ให้ทาตามกติ กาด้วย ส่วนข้อเสนอแนะ ครู ว่าเกมวาดรู ป อาจจะเปลี ย่ นจากใช้ดินสอสี มาเป็ นให้เด็กระบายสี โดย
ใช้นิ้วแทนก็ได้นะคะ เพราะเด็กๆ เค้าจะระบายสีดว้ ยนิ้ วได้ถนัดกว่าใช้ดินสอ”

1.2) ทักษะด้ านความจาขณะทางาน
เด็กมีความจาดีขึ ้น จดจาสิ่งที่ต้องทา ทางานตามคาสัง่ ได้ ดีขึ ้น จดจา
สิง่ ที่เคยเรี ยนไปแล้ วได้ และไม่คอ่ ยทาผิดในเรื่ องเดิม โดยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะด้ านความจา
ขณะทางานของเด็กได้ ดี คือ เกมหาของ เกมจับคู่ เกมจดจา เพราะช่วยให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความจา
ในการจดจาสิ่งที่ต้องทาไว้ ในใจ แล้ วเอาข้ อมูลที่จดจาไว้ มาใช้ ในการทางาน ช่วยให้ เด็กมีความจาดีขึ ้น
จาสิ่งที่ต้องทาได้ ทางานที่ได้ สาเร็ จมากขึ ้น ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ อาจใช้ เกมการเล่นควบคูไ่ ปกับการใช้
เทคนิคช่วยจาอื่นๆ เช่น แต่งสิ่งที่ต้องทาเป็ นเพลงหรื อกลอน เพื่อให้ เด็กจดจาข้ อมูลได้ ดียิ่งขึ ้น เป็ น
ต้ น โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“เด็กๆ มี ความจาดี ขึ้นค่ะ เค้าจาสิ่ งที ่ต้องทา แล้วก็ทางานตามคาสัง่ ได้ดีขึ้น จาสิ่ งที ่เรี ยนไปแล้วได้
ไม่ ค่อยทาผิ ดในเรื ่ องเดิ มๆ ซ้ าๆ แล้ว กิ จกรรมที ่ช่วยเรื ่ องความจาของเด็กได้ดี ครู ว่าเกมหาของ เกมจับคู่ เกม
จดจา พวกนีช้ ่วยได้เยอะนะคะ เพราะช่วยให้เด็กเค้าได้ฝึกใช้ความจาในการจาสิ่ งที ต่ อ้ งทาไว้ในใจ แล้วเอาข้อมูล
ที ่จ าเนี ่ย มาใช้ ในการท างาน ช่ วยให้เด็ กมี ความจ าดี ขึ้ น จ าสิ่ งที ่ต้องท าได้ แล้วก็ ท างานได้ส าเร็ จมากขึ้ น ส่ วน
ข้อเสนอแนะ คื อ อาจจะใช้เกม ใช้การเล่นควบคู่ไปกับใช้เทคนิ คช่วยจาก็ได้นะคะ อย่างเช่น แต่งสิ่ งที ่เด็กต้องทา
ให้เป็ นเพลงเป็ นกลอน ให้เด็กจาง่าย เพือ่ ให้เด็กจาได้ดีขึ้น”

1.3) ทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์
เด็ ก สามารถบอกอารมณ์ ข องตนเองและเพื่ อ นได้ ว่า รู้ สึก อย่ า งไร
แสดงความเห็นใจเพื่อนได้ สามารถควบคุมอารมณ์ ของตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสมได้
เช่น เมื่อเด็กโกรธไม่พอใจเพื่อน ก็มาบอกครู ขอให้ ครูช่วย เป็ นต้ น โดยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะ
ด้ านการควบคุมอารมณ์ ของเด็กได้ ดี คือ นิทานบาบัด เกมบอกความรู้ สึก การเล่นบทบาทสมมติ
จาลองสถานการณ์ เพราะช่วยให้ เด็กได้ คิด ได้ เรี ยนรู้เรื่ องอารมณ์ตา่ งๆ ได้ มีโอกาสในการฝึ กทักษะ
การควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม ส่งผลให้ เด็กมีแนวทางในการจัดการ
ควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ดีขึ ้น ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ น่าจะมีการสอนเรื่ องอารมณ์ อื่นๆ เพิ่มเติม
เพื่อให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เรื่ องการควบคุมอารมณ์อื่นๆ ด้ วย โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
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“เด็กๆ บอกอารมณ์ ของตัวเค้าเองแล้วก็ บอกอารมณ์ ของเพื ่อนได้ค่ะว่ารู้ สึกยังไง รู้ จักแสดงความเห็ นใจ
เพือ่ น ปลอบใจเพือ่ นได้ คุมอารมณ์ ตวั เองแล้วก็แสดงออกได้เหมาะสมขึ้น อย่างเวลาเด็กโกรธไม่พอใจเพือ่ น เด็ก
ก็ มาบอกครู ขอให้ครู ช่วย ส่วนกิ จกรรมที ่ช่วยเรื ่ องการควบคุมอารมณ์ ของเด็ก ครู ว่านิ ทานค่ะ แล้วก็ เกมบอก
ความรู้สึก การเล่นสมมติ การจาลองสถานการณ์ อะไรแบบนี ้ เพราะมันช่วยให้เด็กได้คิด ได้เรี ยนรู้เรื ่องอารมณ์
ต่างๆ ได้ฝึกการควบคุมอารมณ์ การแสดงอารมณ์ ออกมาให้มนั เหมาะสม ช่วยให้เด็กมี แนวทางในการจัดการใน
การควบคุมอารมณ์ ตวั เองได้ดีขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะ ครู ว่าน่าจะมี การสอนเรื ่องอารมณ์ อืน่ ๆ เพิ่ มเติ ม เพือ่ ให้เด็กๆ
ได้เรี ยนรู้เรื ่องการควบคุมอารมณ์อืน่ ๆ ด้วยก็น่าจะดีนะคะ”

1.4) ทักษะด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด
เด็กสามารถปรับตัวเข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆ หรื อกฎกติกาใหม่ๆ ได้ ดีขึ ้น มี
ความคิดยืดหยุ่นมากขึ ้น เมื่อต้ องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรื อกิจวัตรประจาวันที่ทา ก็สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นได้ โดยไม่ ห งุด หงิ ด ปรั บตัวเข้ ากับสิ่ งที่ ไม่ ค้ ุนเคยได้ ดี ขึน้ มี จิ นตนาการและความคิ ด
สร้ างสรรค์ในการเล่นและการคิดทดแทนสิ่งหนึ่งให้ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งได้ เมื่อเจอปั ญหาก็ร้ ูจกั คิดพลิกแพลง
หาทางแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองก่อน เมื่ อท าไม่ได้ จริ งๆ จึงค่อยมาขอความช่วยเหลือจากครู โดย
กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มด้ านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กได้ ดี คือ เกมสลัดผลไม้ เกมเต้ นเลียน
เสียงสัตว์ เกมปั น้ ดินเปลี่ยนได้ เกมนักประดิษฐ์ คิดค้ น เพราะช่วยให้ เด็กมีความคิดยืดหยุ่น ไม่ยึด
ติ ด ว่า ต้ อ งคิ ด ต้ อ งท าสิ่ ง เดิ ม ๆ รู้ จัก ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และการกระท าได้ ดี ขึน้ ได้ ฝึ ก การคิ ด
สร้ างสรรค์ หาทางแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเองได้ ดี ขึน้ ส่วนข้ อ เสนอแนะ คื อ อาจมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
กฎเกณฑ์ หรื อวัสดุที่ใช้ ในการเล่น เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความคิดให้ หลากหลายยิ่งขึ ้น โดยครู ให้
สัมภาษณ์วา่
“เด็กๆ ปรับตัวเข้ากับกิ จกรรมใหม่ๆ เข้ากับกฎกติ กาใหม่ๆ ได้ดีขึ้น ดูมีความคิ ดยื ดหยุ่นมากขึ้ น พอ
ต้องปรับเปลี ่ยนกิ จกรรมหรื อกิ จวัตรประจาวันที ่ทาเป็ นประจา ก็ปรับเปลี ่ยนได้โดยไม่หงุดหงิ ดแล้วนะคะ แล้วก็
ปรับตัวเข้ากับสิ่ งที เ่ ค้าไม่คนุ้ เคยได้ดีขึ้น มี จินตนาการความคิ ดสร้างสรรค์ในการเล่น คิ ดทดแทนสิ่ งหนึ่งให้เป็ นอี ก
สิ่ งได้ เวลาที ่เจอปั ญหาก็รู้จกั คิ ดพลิ กแพลง หาทางออก หาทางแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อน แต่ถ้าเค้าทาไม่ได้
จริ งๆ ก็ มาขอความช่วยเหลื อจากครู ส่วนกิ จกรรมที ่ช่วยเรื ่ องความคิ ดยื ดหยุ่นได้ดี ครู ว่าก็ พวกเกมสลัดผลไม้
เกมเต้นเลี ยนเสี ยงสัตว์ เกมปั้นดิ น เกมงานประดิ ษฐ์ น่ะค่ะ เพราะเล่นแล้วช่วยให้เด็กมี ความคิ ดยื ดหยุ่น ไม่ยึดติ ด
ว่าต้องคิ ดต้องทาสิ่ งเดิ มๆ นะ แต่ช่วยให้เค้าได้ฝึกปรับเปลี ย่ นความคิ ดและปรับเปลี ย่ นการกระทาของเค้าให้มนั ดี
ขึ้น ได้ฝึกคิ ดสร้างสรรค์ หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะ คื อ ครู ว่าเกมก็ดีอยู่แล้วนะคะ แต่
อาจมี การปรับเปลี ย่ นกฎกติ กา หรื อวัสดุทีใ่ ช้ในการเล่นด้วยก็ได้ เพือ่ ให้เด็กได้ฝึกคิ ดให้มนั หลากหลายขึ้นน่ะค่ะ”
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1.5) ทักษะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
เด็กสามารถคิดหาวิธีในการทางานเพื่อให้ งานสาเร็ จ ทางานเป็ นขัน้
เป็ นตอนได้ รู้ จกั วางแผนการทางาน และทาตามแผนที่วางไว้ ได้ ดีขึ ้น โดยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มทักษะ
ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบของเด็กได้ ดี คือ การเล่นต่อบล็อก การเล่นวางแผนเก็บของ
เพราะเป็ นการเล่นที่ช่วยให้ เด็กได้ ฝึกทักษะการวางแผน ลงมือทางานด้ วยตนเองตามแผนที่วางไว้
อย่างเป็ นขันตอนจนงานส
้
าเร็ จ ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ อาจนากิจกรรมการเล่นสมมตินี ้ไปประยุกต์ใช้
กับการวางแผนการทางานในหัวข้ ออื่นๆ เช่น การวางแผนเรื่ องการทาการบ้ าน เป็ นต้ น โดยครู ให้
สัมภาษณ์วา่
“เด็กๆ คิ ดหาวิ ธีในการทางานของเค้าเพื อ่ ให้งานเสร็ จได้ ทางานเป็ นขัน้ เป็ นตอนได้ รู้จกั วางแผนการ
ทางาน แล้วก็ทาตามแผนที ว่ างไว้ได้ดีขึ้นนะคะ ครู มองว่ากิ จกรรมที ช่ ่วยเรื ่องการวางแผนจัดการของเด็กได้ดี คื อ
เล่นต่อบล็อก เล่นวางแผนเก็บของ เพราะเป็ นการเล่นที ช่ ่วยให้เด็กเค้าได้ฝึกการวางแผน ได้ลงมื อทางานด้วยตัว
เค้าเองตามแผนที ว่ างไว้แบบเป็ นขัน้ ตอนจนงานเสร็ จ ส่วนข้อเสนอแนะ ครู ว่าอาจนากิ จกรรมการเล่นสมมติ นีไ้ ป
ประยุกต์ใช้กบั การวางแผนทางานในเรื ่องอืน่ ๆ ก็ได้นะคะ เช่น การวางแผนเรื ่องการทาการบ้านอะไรแบบนีค้ ่ะ”

1.6) ทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวม
เด็กทุกคนสามารถจดจ่อกับสิ่งที่ กาลังเล่นอยู่ได้ นานจนจบช่วงเล่น
นัน้ ๆ สามารถตอบคาถามในเรื่ องที่ ผ้ ูวิจัยเล่าได้ ถูกต้ อง รวมทัง้ เล่าถึงสิ่งที่ ท าในครัง้ ที่ แล้ วได้ มี
อารมณ์ดี ยิ ้มแย้ มร่าเริ ง ปรับตัวเข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด สามารถเล่นกับเพื่อนได้ ดี
โดยไม่ใช้ อารมณ์ รุนแรง ไม่แย่งของเพื่อน รู้ จกั เริ่ มต้ นลงมือทางานด้ วยตัวเองได้ เล่นเกมที่ต้องใช้
การวางแผนได้ และเล่นสวมบทบาทสมมติได้ ดี โดยรวมเด็กทุกคนมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีขึ ้น
ทัง้ ด้ านการยับยัง้ ความจาขณะทางาน การควบคุมอารมณ์ ความยืด หยุ่น ทางการคิด และการ
วางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ โดยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมของเด็ก
ได้ ดี คือ กิจกรรมฝึ กทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ เช่น เกมหาสมบัติ เกม
กระโดดไฟเขียวไฟแดง เกมเก็บของไปปิ กนิก การเล่นสมมติ เพราะช่วยให้ เด็กได้ ฝึกทบทวนทักษะ
การคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้ล้ วนมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิง บริ หาร
โดยรวมของเด็กให้ ดีขึ ้น ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ น่าจะเพิ่มเวลาในการเล่นเพื่อฝึ กทบทวนทักษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กให้ มากขึ ้น โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“เด็กทุกคนจดจ่ อกับสิ่ งที ่เล่นอยู่ได้นานจนจบช่วงเล่นค่ะ ตอบคาถามในเรื ่องที ่ครู แป๋ มเล่าได้ถูกต้อง
แล้วก็เล่าถึงสิ่ งที ่ทาในครั้งที ่แล้วได้ แล้วเด็กๆ ก็มีอารมณ์ ดี ยิ้ มแย้มร่ าเริ ง สามารถปรับตัวเข้ากับกิ จกรรมใหม่ๆ
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ได้ดีเลย แล้วก็เล่นกับเพื ่อนได้ดี เวลาขัดแย้งกันก็ รู้จกั ประนี ประนอมมากขึ้ น ไม่ใช้อารมณ์ รุนแรง ไม่ แย่งของเพื อ่ น
เริ่ มต้นลงมื อทางานด้วยตัวเองได้ เล่นเกมวางแผนได้ และก็ชอบเล่นสมมติ เล่นสวมบทบาทสมมติ ได้ดีเลย ครู ว่า
โดยรวมเด็กทุกคนมี EF ดีขึ้นค่ะ ทัง้ ด้านการยับยัง้ ด้านความจา การควบคุมอารมณ์ ความคิ ดยื ดหยุ่น แล้วก็การ
วางแผนจัดการ ซึ่ งกิ จกรรมที ่ช่วยเรื ่อง EF โดยรวมของเด็กได้ดี ก็คือกิ จกรรมที ่ฝึกทบทวน EF ทัง้ 5 ด้านเลยค่ะ
เช่น เกมหาสมบัติ เกมกระโดดไฟเขี ยวไฟแดง เกมเก็บของไปปิ กนิ ก เล่นสมมติ เพราะเป็ นการเล่นที ่ช่วยให้เด็ก
ได้ฝึกทบทวนทักษะ EF อย่างต่อเนื ่อง ซึ่ งช่วยพัฒนา EF โดยรวมของเด็กให้ดีขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะ ครู ว่าน่าจะ
เพิ่มเวลาเล่นอีกนิ ด เพือ่ จะได้ฝึกทบทวน EF ของเด็กให้มากขึ้นน่ะค่ะ”

2) ประสิทธิผลที่โปรแกรมการเล่นบาบัดมีตอ่ ภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก
2.1) ภาวะซน/ วูว่ าม
เด็กอยูน่ ิ่งได้ นานขึ ้น ซนน้ อยลง มีความระมัดระวังในการเล่นมากขึ ้น
ควบคุม ตนเองไม่ ให้ รบกวนครู ห รื อ เพื่ อ นได้ ดี ขึน้ อดทนรอคอยได้ คิ ด ก่ อ นท ามากขึน้ โดยทุก
กิจกรรมล้ วนมีส่วนช่วยส่งเสริ มให้ เด็กมีภาวะซน/ วู่วามได้ ลดลง ซึง่ กิจกรรมการเล่นที่ช่วยได้ มาก
คือ กิ จกรรมการเล่น ที่ ส่งเสริ มทักษะด้ านการยับยัง้ เพราะช่วยท าให้ เด็กอยู่นิ่ งได้ ดีขึน้ ควบคุม
ตนเองให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ อาจมีการใช้ กิจกรรมการเล่นอื่นๆ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น นิทาน ดนตรี เป็ นต้ น โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“เด็กอยู่นิ่งได้นานขึ้ นนะคะ ซนน้อยลง ระวังในการเล่นมากขึ้ น แล้วก็คมุ ตนเองไม่ให้รบกวนครู หรื อ
เพือ่ นได้ดีขึ้น อดทนรอคอยได้ รู้จกั คิ ดก่อนทามากขึ้ น ครู ว่าทุกกิ จกรรมมี ส่วนช่วยให้เด็กเค้ามี ภาวะซน/ วู่วามได้
ลดลงนะคะ แต่การเล่นที ค่ รู ว่าช่วยได้มากเลย คื อ การเล่นที ส่ ่งเสริ มเรื ่องการยับยัง้ เพราะช่วยทาให้เด็กอยู่นิ่งได้
ดีขึ้น ควบคุมตนเองให้มีการแสดงออกให้มนั เหมาะสมขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะ คือ อาจใช้กิจกรรมหรื อการเล่นอื น่ ๆ
เพิ่มเติ มตามความเหมาะสมก็ได้ค่ะ เช่น นิ ทาน ดนตรี อะไรแบบนีค้ ่ะ”

2.2) ภาวะขาดสมาธิ
เด็กตัง้ ใจฟั งมากขึน้ จดจาสิ่งที่ ครู สอนได้ จาสิ่งที่ เรี ยนไปแล้ วได้ มี
สมาธิ ในการทางานมากขึน้ สามารถควบคุมตนเองให้ ทางานจนเสร็ จได้ ท างานเสร็ จในเวลาที่
กาหนด ทางานได้ ถกู ต้ องตามครู สงั่ โดยทุกกิจกรรมล้ วนมีส่วนช่วยส่งเสริ มให้ เด็กมีสมาธิมากขึ ้น
ซึ่งกิจกรรมการเล่นที่ช่วยได้ มาก คือ กิจกรรมการเล่นที่ส่งเสริ มทักษะด้ านการยับยัง้ ด้ านความจา
ขณะทางาน และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ เพราะช่วยพัฒ นาให้ เด็กมีสมาธิ มีการ
ควบคุมตนเองได้ ดีขึ ้น มีความจาที่ดีขึ ้น และทางานได้ สาเร็จมากขึ ้น ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ น่าจะให้
เพื่อนของเด็กมีส่วนร่ วมในการชื่นชมให้ กาลังใจเด็กมากขึน้ เพื่อเด็กจะได้ มีกาลังใจและรับรู้ ถึง
แหล่งสนับสนุนจากเพื่อนเพิ่มขึ ้น โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
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“เด็กๆ ตัง้ ใจฟังมากขึ้ น จาสิ่ งที ่ครู สอนได้ จาสิ่ งที ่เรี ยนไปแล้วได้ แล้วก็มีสมาธิ ในการทางานมากขึ้ น
ควบคุมตัวเองให้ทางานจนเสร็ จได้ แล้วก็ทางานเสร็ จในเวลาที ่กาหนดด้วยค่ะ ทางานได้ถูกต้องตามครู สงั่ มาก
ขึ้ นด้วย ครู ว่าทุกกิ จกรรมมี ส่วนช่วยให้เด็กมี สมาธิ มากขึ้ นนะคะ แต่กิจกรรมที ค่ รู มองว่าช่วยได้มาก คื อ กิ จกรรม
ที ่ส่งเสริ มเรื ่องการยับยัง้ เรื ่องความจา แล้วก็เรื ่องการวางแผนจัดการน่ะค่ะ เพราะมันช่วยพัฒนาให้เด็กมี สมาธิ มี
การควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น มี ความจาที ด่ ีขึ้น แล้วก็ทางานได้สาเร็ จมากขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะ ครู ว่าน่าจะให้เพือ่ นของ
เด็กเค้ามี ส่วนร่ วมในการช่วยชื น่ ชมช่วยให้กาลังใจเด็กมากขึ้ นน่ะค่ะ เพื อ่ เด็กเค้าจะได้มีกาลังใจแล้วก็รู้ว่ามี เพื อ่ น
คอย support เค้าน่ะค่ะ”

2.3) สมาธิโดยรวมของเด็ก
เด็กทุกคนมีสมาธิในการเล่นอย่างต่อเนื่องเกิน 5 นาที สามารถฟั ง
เมื่อมีคนมาพูดด้ วย ไม่พดู แทรก อดทนรอให้ ถึงคราวพูดของตนได้ ทาตามคาสัง่ ได้ สามารถนัง่ อยู่
กับที่ในช่วงล้ อมวงได้ จนครบเวลา ผลัดกันเล่นกับเพื่อนได้ สามารถเล่นหรื อทากิจกรรมอย่างเงียบๆ
ได้ เล่นได้ โดยไม่รบกวน หรื อขัดจังหวะเพื่อน รวมทังมี
้ ความพยายามในการทางานให้ สาเร็ จ และ
เมื่อเล่นเสร็ จแล้ วสามารถช่วยเก็บของเล่นได้ โดยรวมเด็กทุกคนมีพฤติกรรมการมีสมาธิเพิ่มขึ ้น มี
ภาวะซน/ วู่วาม และภาวะขาดสมาธิลดลง โดยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มสมาธิโดยรวมของเด็กได้ ดี
คือ กิจกรรมฝึ ก ทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ เพราะเมื่อทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กดีขึ ้น สมาธิของเด็กก็ดีขึ ้นด้ วย ส่วนข้ อเสนอแนะ คือ โปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้เป็ น
โปรแกรมการเล่นที่ดี สนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ จึงน่าจะมีการจัดโปรแกรมเล่นบาบัดนีอ้ ีก
โดยอาจจัดในกลุม่ เด็กที่มีภาวะสมาธิสนคนอื
ั้
่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด เพื่อเด็ก
ที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ คนอื่น ๆ จะได้ รับการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ ดีขึน้ ต่อไป โดยครู ให้
สัมภาษณ์วา่
“เด็กมี สมาธิ มากขึ้ นค่ะ ทุกคนมี สมาธิ ในการเล่นได้ต่อเนื ่องเกิ น 5 นาที ฟังเมื ่อมี คนมาพูดด้วยได้ ไม่ พูด
แทรก อดทนรอให้ถึงคิ วพูดของตัวเค้าเองได้ ทาตามคาสัง่ ได้ นัง่ อยู่กบั ที ่ช่วงล้อมวงได้จนจบ ผลัดกันเล่ นกับ
เพือ่ นได้ เล่นหรื อทากิ จกรรมเงี ยบๆ ได้ แล้วเค้าเล่นได้โดยไม่รบกวน ไม่ขดั จังหวะเพื อ่ น แล้วก็มีความพยายาม
ในการทางานให้เสร็ จ พอเล่นเสร็ จแล้วก็ช่วยเก็บของเล่นได้ค่ะ โดยรวมเด็กทุกคนก็มีสมาธิ เพิ่ มขึ้ นค่ะ ส่วนภาวะซน/
วู่วาม และภาวะขาดสมาธิ ก็ลดลง ครู มองว่ากิ จกรรมที ่ช่วยเรื ่องสมาธิ โดยรวมของเด็กได้ดีเลย ก็คือ กิ จกรรมที ่ได้
ฝึ กทบทวนทัก ษะ EF ของเด็ ก ๆ น่ ะ ค่ ะ เพราะพอ EF ของเด็ ก ดี ขึ้ น แล้ ว สมาธิ ข องเด็ ก ก็ ดี ขึ้ น ด้ ว ย ส่ ว น
ข้อเสนอแนะ ครู ว่าโปรแกรมนีด้ ีนะคะ แล้วก็สนุกด้วย เป็ นโปรแกรมที ม่ ี ประสิ ทธิ ภาพ เลยอยากให้ครู แป๋ มช่วยจัด
โปรแกรมเล่นนี ้อีกค่ะ อาจจัดในกลุ่มเด็กสมาธิ สนั้ คนอื ่นๆ ที ่ยงั ไม่ได้เข้าโปรแกรมก็ได้ค่ะ เด็กคนอื ่นๆ จะได้ฝึก
พัฒนา EF ให้ดีขึ้นน่ะค่ะ”
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3) ความรู้สกึ ของเด็กจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด
เด็ กรู้ สึกสนุกสนาน ดีใจและชื่ นชอบชอบช่วงเวลาที่ ได้ เข้ าร่ วมการเล่น
บาบัดกับผู้วิจัยและเพื่อนๆ ในกลุ่ม โดยเด็กพูดถึงการเข้ าร่ วมการเล่นบาบัดอย่างมีความสุข มี
ความไว้ วางใจในตัวผู้วิจยั รู้ สกึ ได้ รับความเข้ าใจ การยอมรับ ได้ รับกาลังใจ รู้ สึกดีใจที่ได้ เป็ นส่วน
หนึ่งของกลุม่ ทาให้ เด็กรู้สกึ ผ่อนคลาย มีอารมณ์ดี ร่าเริ งสนุกสนาน มีความรู้สกึ ที่ดีตอ่ การเข้ าร่วม
โปรแกรมการเล่นบาบัด รวมทังมี
้ ความรู้ สึกที่ดีต่อตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ทางานได้
เป็ นผลสาเร็จด้ วย โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“เด็กๆ สนุกมากค่ะ เค้าชอบเวลาที ไ่ ด้มาเล่นกับครู แป๋ ม เค้าชอบแล้วก็ไว้ใจครู แป๋ มนะคะ แล้วก็ชอบ
มาเล่นกับเพื อ่ นๆ เวลาที ่พูดถึ งเรื ่องได้มาเล่นนี ่เด็กๆ มี ความสุขมาก แล้วก็ดีใจเวลาได้มาเล่น แบบเค้าดี ใจที ่ได้เป็ น
ส่วนหนึ่ งของกลุ่ม มี คนเข้าใจ ยอมรับ ให้กาลังใจเค้า ทาให้เด็กๆ รู้ สึกผ่อนคลาย มี อารมณ์ ดี ร่ าเริ งสนุกสนาน มี
ความรู้สึกที ด่ ีกบั การมาเล่น แล้วพอเด็กเค้าทางานกิ จกรรมได้สาเร็ จ เด็กก็รู้สึกดีกบั ตัวเอง ภาคภูมิใจในตัวเองด้วย
ค่ะ”

4) ประโยชน์ที่เด็กได้ รับจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด
นอกจากเด็กได้ รับการส่งเสริ มให้ มีทักษะการคิดเชิงบริ หารดีขึ ้น และมี
สมาธิมากขึ ้นแล้ ว เด็กยังได้ รับประโยชน์จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่นบาบัดในการฝึ กทักษะ
อื่นๆ เพิ่มเติมด้ วย เช่น ได้ เรี ยนรู้ ทักษะต่างๆ ผ่านการเล่น ได้ เล่นกลุ่มกับเพื่อน ได้ ฝึกทักษะสังคม
การแบ่งปั น การรู้ จกั อดทนรอคอย การอยูร่ ่วมกับผู้อื่น โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“ประโยชน์ ที่ได้รับ คื อ เด็กได้เรี ยนรู้ทกั ษะต่างๆ ผ่านการเล่น ได้เล่นเข้ากลุ่มกับเพื ่อน ได้ฝึกทักษะ
สังคม เรื ่ องการแบ่ งปัน การอดทนรอคอย การอยู่ร่วมกับคนอื ่นอะไรแบบนี ้ แล้วที ่สาคัญคื อได้รับการฝึ ก การ
ส่งเสริ มให้มีทกั ษะ EF ดีขึ้น ให้มีสมาธิ มากขึ้นด้วยค่ะ”

การประเมินผลระยะติดตามผลด้ วยแบบสัมภาษณ์ ครู
จากการประเมินผลระยะติดตามผลหลังสิ ้นสุดการทดลอง พบว่า ผลลัพธ์ มี
ความคล้ ายคลึงกับการประเมิน ผลในระยะหลังการทดลอง โดยเด็กทุกคนมี ทักษะการคิดเชิ ง
บริ หารที่ดีขึ ้น ทังด้
้ านการยับยัง้ ความจาขณะทางาน การควบคุมอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางการ
คิด และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ รวมทัง้ มีพฤติกรรมการมีสมาธิ เพิ่มขึ ้น มีภาวะซน/
วู่วาม และภาวะขาดสมาธิ ลดลง ซึ่งครู ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรมีการจัดอบรมการใช้
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โปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้ให้ แ ก่ครู และผู้ปกครอง เพื่อครู และผู้ปกครองจะได้ ช่วยเสริ มสร้ างทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยครูให้ สมั ภาษณ์วา่
“ครู ว่าผลลัพธ์ ก็คล้ายๆ กับที ป่ ระเมิ นผลในครัง้ ที แ่ ล้วน่ะค่ะ (ระยะหลังการทดลอง) คือเด็กทุกคนมี ทกั ษะ
EF ดีขึ้น ทัง้ ด้านการยับยัง้ ด้านความจาขณะทางาน การคุมอารมณ์ ความคิ ดยืดหยุ่น แล้วก็การวางแผนจัดการ
ส่วนเรื ่องสมาธิ ก็มีสมาธิ เพิ่ มขึ้ น มี ภาวะซน/ วู่วามลดลง แล้วภาวะขาดสมาธิ ก็ลดลง สาหรับข้อเสนอแนะก็อยาก
ให้ครู แป๋ มช่วยจัดอบรมการใช้โปรแกรมการเล่นนี ใ้ ห้กบั ครู แล้วก็ผูป้ กครอง ครู และผูป้ กครองจะได้มีความเข้าใจ
มากขึ้น แล้วก็ช่วยกันพัฒนา EF ของเด็กต่อไปให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นน่ะค่ะ”

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การคิ ด เชิ ง บริ ห ารของเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ในโรงเรี ย นเขตกรุ ง เทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี ้
1. เพื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะ
สมาธิสนั ้
2. เพื่อสร้ างโปรแกรมเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้
3. เพื่อศึกษาประสิทธิ ผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒ นาทักษะการคิดเชิง
บริ หารและลดภาวะสมาธิ สนในเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในกลุ
ั้
่มทดลอง ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลอง
สมมติฐานในการวิจัย
1. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีทกั ษะการคิดเชิง
บริ หารที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการ
ทดลอง
2. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีทกั ษะการคิดเชิง
บริหารสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการเล่นบาบัด ทังในระยะหลั
้
ง
การทดลองและระยะการติดตามผล
3. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่ นบาบัด มีภาวะสมาธิสนั ้
ลดลงในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการทดลอง
4. เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีภาวะสมาธิสนั ้
ลดลงมากกว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการเล่นบาบัด ทังในระยะ
้
หลังการทดลองและระยะการติดตามผล
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้มีขอบเขตของการวิจยั ทังหมด
้
3 ระยะ ดังนี ้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ ด้ วยการศึกษาเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้ างจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน เพื่อทราบถึงลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิด
เชิงบริ หารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยผู้วิจยั ทาการเลือกผู้เชี่ยวชาญ
อย่ า งเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 6 คน ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญและมี
ประสบการณ์ในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ น้อยกว่า
2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดี จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดประเด็นแนวคาถามที่ใช้ ในการ
สัมภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และนาผลที่ได้ ไปสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ โดยท าการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน และให้
ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและความเชื่อมัน่ ของแบบวัด
ระยะที่ 2 การสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ด้ วยการศึกษาเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้ างจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน เพื่อทราบถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
คิ ด เชิ ง บริ ห ารที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ โดยผู้ วิ จัย ท าการเลื อ ก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)จานวน 6 คน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั้
น้ อยกว่า 2 ปี และสามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดี จากนันผู
้ ้ วิจยั กาหนดประเด็นแนวคาถามที่ใช้ ใน
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ และนาผลที่ได้ ไปสร้ างเป็ นโปรแกรมการเล่น
บาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ให้ ผู้ทรงคุณวุฒิช่วย
ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีทงหมด
ั้
3 คน ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา ด้ านการศึกษา และด้ านการการวัดและประเมินผล โดยตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้ องด้ านวัตถุประสงค์ การเลือกใช้
ทฤษฎี เทคนิ ค ของการเล่นบ าบัด และขัน้ ตอนในการเล่ นบ าบัด โดยท าการหาค่ า ดัช นี ค วาม
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สอดคล้ องของเนื อ้ หา (Index of Item Objective Congruence: IOC) ทาการวิเคราะห์ ค่าความ
สอดคล้ อ งและเลื อ กข้ อ ที่ มี ค่า ดัชนี ค วามสอดคล้ อ งมากกว่าหรื อ เท่ ากับ .05 จากนัน้ ผู้วิจัย น า
คาแนะนาและข้ อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุ งแก้ ไขโปรแกรมให้ มีความสมบูรณ์ มาก
ยิ่งขึ ้น และนาไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีความคล้ ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้ องเหมาะสมของโปรแกรมในด้ านเนือ้ หา ขันตอน
้
ระยะเวลา และข้ อบกพร่ องต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ ้น เพื่อนาไปปรับปรุ งแก้ ไขโปรแกรมการเล่นบาบัดให้ มีความสมบูรณ์ มากที่สดุ ก่อนการ
นาไปใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง
ระยะที่ 3 ผู้วิจัย เปรี ย บเที ย บประสิท ธิ ผ ลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบ าบัดเพื่ อ
พัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ด้ วยแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริ หารที่ได้ จากระยะที่ 1 และแบบวัดภาวะสมาธิสนในเด็
ั้
กปฐมวัย Thai ADHD Screening Scales
(THASS) ของชาญวิทย์ พรนภดลและคณะ (2557) โดยทาการวัดกลุม่ ตัวอย่างก่อนการทดลอง หลัง
การทดลอง และระยะติดตามผล ทังในกลุ
้
ม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ใช้ การทดสอบด้ วยวิธีวิลคอกซัน
(Wilcoxon Match Pairs Signed Rank Test) และการทดสอบแมน-วิ ท นี ย์ (Mann-Whitney U
Test) มีการสอดแทรกข้ อมูลเชิงคุณภาพในการวิจัยทัง้ ในระยะก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
และระยะติดตามผล โดยใช้ การสังเกตบันทึกพฤติกรรมของเด็กและการสัมภาษณ์เชิงลึกครูผ้ ดู แู ล
เด็ ก เพื่ อ ช่ ว ยสนับ สนุน และอธิ บ ายผลการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณถึ ง ปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึน้ รวมทัง้
ประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดได้ อย่างครอบคลุมและมีความสมบูรณ์มากที่สดุ
กลุ่มตัวอย่ าง
ระยะที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ จ านวน 6 คน และเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ในโรงเรี ย นเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 200 คน โดยให้ ครูผ้ ดู แู ลเป็ นผู้ตอบแบบวัดประเมินพฤติกรรมของเด็ก
ระยะที่ 2 กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลคือ ผู้เชี่ยวชาญในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ จานวน 6 คน ตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี ้
1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนไม่
ั ้ น้อยกว่า 2 ปี
2. มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดความรู้ มุ ม มอง ประสบการณ์ ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่าง
ดี
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ระยะที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยจานวนทังหมด
้
16 คน ซึง่ ผู้วิจยั ทาการเลือก
แบบสุ่ม (Random Selection) และจัดเข้ ากลุ่มแบบสุ่ม (Random Assignment) เพื่อกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างมาเข้ าร่วมการศึกษาประสิทธิผลของการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองจานวน
กลุม่ ละ 8 คน โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
1. เป็ นเด็กปฐมวัยเพศชายและหญิงอายุระหว่าง 3 – 5 ปี ที่ศกึ ษาอยู่ในระดับชัน้
อนุบาลในโรงเรี ยนเขตกรุงเทพมหานคร
2. มี ภาวะสมาธิ สัน้ วัดจากแบบวัด Thai ADHD Screening Scales (THASS) ของ
ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ (2557) โดยผู้ตอบแบบวัดคือครูของเด็ก
3. คัด เลื อกเฉพาะเด็ กที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ เท่ านั น้ ไม่ รวมเด็ ก ที่ มี ก ารบกพร่ อ ง
พัฒนาการแบบรอบด้ าน (Pervasive Developmental Disorders: PDDs)
4. เด็กมีสติปัญญาในระดับปกติ (average) ขึ ้นไป วัดจากแบบประเมินความสามารถ
ทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี ของกรมสุขภาพจิต (2546)
5. เด็กไม่ได้ รับการรักษาด้ วยยา หรื อได้ รับการรักษา (treatment) ด้ วยวิธีอื่นๆ
6. มีคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนต
ั ้ ่ากว่า
เปอร์ เซ็นต์ไทล์ที่ 50 ลงมา โดยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง
ได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั ส่วนควบคุมได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั เมื่อสิ ้นสุดการทดลอง
7. เด็กได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ เข้ าร่ วมการวิจยั และตัวเด็กเองก็มีความ
สมัครใจ และสามารถเข้ าร่วมโปรแกรมตลอดระยะเวลาของการวิจยั เชิงทดลองได้
ขอบเขตด้ านตัวแปร
ระยะที่ 1 คือตัวแปรองค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิสนั ้ ซึง่ ได้ องค์ประกอบมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
ระยะที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ ในการสร้ างโปรแกรมที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะ
การคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ คื อ การเล่น บ าบัด โดยได้ ตัว แปรมาจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูล
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ระยะที่ 3 ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา คือ
1. ตัวแปรต้ น คือ โปรแกรมการเล่นบาบัด
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะการคิดเชิงบริหาร และภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ (ภาคผนวก ข) และแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ (ภาคผนวก ค)
ระยะที่ 2 คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ (ภาคผนวก ข)
ระยะที่ 3 คือ โปรแกรมเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิ สนั ้ (ภาคผนวก ช) แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้
(ภาคผนวก ค) แบบวัดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (ภาคผนวก ง) และแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกครู (ภาคผนวก จ)
การดาเนินการวิจยั
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้
1. ผู้วิจยั วิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สัน้ ด้ วยการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth
Interview) จากผู้ให้ ข้อมูล เพื่อทราบถึงความหมาย ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิด
เชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
2. ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องและจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาสรุ ป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่มีความเหมาะสมต่อเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และนาผลที่ได้ ไปสร้ างแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้
3. นาแบบวัดที่ได้ ไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบคุณภาพในด้ านความเที่ยงตรงเชิง
เนื อ้ หา (Content Validity) โดยใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (The Index of Item Objective
Congruence: IOC) เพื่ อตรวจสอบความสอดคล้ อ งของแบบวัด กับ นิ ยามที่ ผ้ ูวิจัย ได้ ก าหนดไว้
รวมทัง้ ทาการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบวัด (Reliability) จากการนาแบบวัดไปทดลองใช้
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(Try out) กับเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร โดยให้ ครูผ้ ดู แู ลเด็กเป็ น
ผู้ตอบแบบวัดประเมินพฤติ กรรมของเด็ก และหาค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากนัน้ จึงนาแบบวัดที่ ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพจากการทดลองใช้ แล้ วไปเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจริ งซึ่งเป็ นเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานครจานวน 200 คน โดยให้ ครูผ้ ดู แู ลเด็กเป็ นผู้ตอบแบบ
วัด ประเมิ น พฤติ ก รรมของเด็ ก แล้ ว จึ ง น าผลที่ ได้ ไปท าการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยัน
(Confirmatory Factor Analysis: CFA)
ระยะที่ 2 การสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
1. ผู้วิจัยแนะนาตัว พร้ อมกับอธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ กระบวนการ
สัมภาษณ์ ระยะเวลาที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ และประโยชน์ที่ได้ รับจากการสัมภาษณ์ ให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล
ทราบ และน าเสนอข้ อ มูล เกี่ ย วกับ การวิ จัย ในระยะที่ 1 เพื่ อ ให้ ผ้ ูข้ อ มูล ทราบถึ ง ที่ ม าของการ
ดาเนินการวิจยั และที่มาของประเด็นการสัมภาษณ์ที่ใช้ ในครัง้ นี ้
2. ผู้วิจยั ขออนุญาตผู้ให้ ข้อมูลในการบันทึกเสียงเก็บไว้ เพื่อใช้ สาหรับการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของข้ อมูล จากนันผู
้ ้ วิจยั ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้ แนวคาถามที่ผ้ วู ิจยั เตรี ยม
มาเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยมี จดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารที่มีความเหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
3. ผู้วิจยั นาโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ ขู ้ อมูลและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสม
ของโปรแกรม หลังปรับแก้ ตามคาแนะนาแล้ วจึงนาโปรแกรมไปทดลองใช้ และนาข้ อบกพร่องที่ได้
จากการทดลองใช้ มาปรับปรุงแก้ ไขให้ โปรแกรมมีความสมบูรณ์ก่อนนาโปรแกรมไปใช้ จริ งในระยะ
ที่ 3
ระยะที่ 3 การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นบาบัด
1. ก่ อนการทดลอง
ผู้วิจยั ดาเนินการวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิ สัน้ ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม (Pretest) รวมทัง้ ดาเนิ น การสังเกตและบัน ทึก
พฤติกรรมของเด็กเพื่อเก็บรวบรวมไว้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานก่อนการทดลอง
2. ระหว่ างการทดลอง
ผู้วิจยั ดาเนินการการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนโดยใช้
ั้
โปรแกรมการเล่นบาบัดที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือเสร็ จสมบูรณ์ แล้ วเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินการทดลองกับ กลุ่มทดลอง ในระหว่างการ
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ทดลอง มีการสังเกต บันทึกพฤติกรรมของกลุม่ ทดลองไปด้ วย ส่วนกลุม่ ควบคุมไม่ได้ รับการจัดกระทา
จากผู้วิจยั ในการทดลอง แต่ได้ รับการจัดกระทาจากผู้วิจยั เมื่อสิ ้นสุดการทดลองแทน
3. หลังการทดลอง
หลังจากยุติการเล่นบาบัดแล้ ว ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลัง (Posttest) กลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ หนึ่งด้ วยแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้ และแบบวัดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก รวมทัง้ มีการสังเกต การบันทึกพฤติกรรม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกครูเกี่ยวกับความคิด อารมณ์ พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของเด็กจากการเข้ า
ร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด เพื่อเป็ นข้ อมูลหลังการทดลอง
4. ระยะติดตามผล
หลังจากการทดลองผ่านไปเป็ นระยะเวลา 1 เดือน ผู้วิจยั ทาการทดสอบระยะ
การติดตามผล (Follow up) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมอีกครัง้ หนึ่งด้ วยแบบวัดทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ และแบบวัดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก จากนันผู
้ ้ วิจยั นาผล
ที่ได้ จากการศึกษาเชิงคุณภาพทังหมดมาท
้
าการสรุปและวิเคราะห์ผลร่วมกับการศึกษาเชิงปริมาณ
ด้ วย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้ อมูลเชิง
ปริ มาณที่ เป็ นค่าสถิ ติพื น้ ฐานด้ วยการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิ สนั ้ รวมทัง้ เปรี ยบเที ยบคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารและภาวะสมาธิ สนของเด็
ั้
ก
ปฐมวัยในระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลการทดลองทังในกลุ
้
่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมด้ วยการทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test)
และการทดสอบแมน-วิทนีย์ (Mann-Whitney U Test)
สรุ ปผลการวิจัย
1. ความหมายและองค์ ป ระกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะ
สมาธิสนั ้
2. การพัฒ นาโปรแกรมการเล่น บ าบัด เพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
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3. การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
1. ความหมายและองค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก สามารถสรุ ปความหมายและ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดงั นี ้
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ใช้ ความคิด อารมณ์ และการกระทาต่างๆ เพื่อมุง่ ไปสูก่ ารทางานให้ สาเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัย
ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะด้ านการยับยัง้ ทักษะด้ านความจาขณะทางาน ทักษะด้ านความยืดหยุ่น
ทางการคิด และทักษะอื่นๆ ซึง่ ประกอบด้ วยประเด็นย่อย (Sub-theme) ดังต่อไปนี ้
1) การทางานของสมองหลายส่วน หมายถึง การทางานของสมองในรู ปแบบหนึ่ง
โดยเฉพาะสมองส่วนหน้ า ที่ต้องดึงความสามารถของสมองหลาย ๆ ส่วนเข้ ามาทางานด้ วยกัน โดยมี
ทักษะการคิดเชิงบริ หารทาหน้ าที่สงั่ การองค์ประกอบย่อย ๆ ให้ ทางานออกมาพร้ อมกัน หรื อทาใน
เวลาที่เหมาะสม เกี่ยวข้ องกับการใช้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึ ต่างๆ ซึง่ ทักษะการคิดเชิงบริ หาร
นี ้จาเป็ นต้ องได้ รับการกระตุ้นส่งเสริ มเพื่อให้ มีการเจริ ญเติบโต และเกิดศักยภาพอย่างแท้ จริ ง เพื่อ
นาไปควบคุมกระบวนการคิดการตัดสินใจโดยรวม
2) การทางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย หมายถึง กระบวนการทางทักษะสมองที่
ทางานประสานกันเพื่อมุง่ ไปสูก่ ารทางานให้ สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
3) การประเมิ น สถานการณ์ ต่ า งๆ หมายถึ ง การบริ ห ารจัด การ ควบคุม
ประเมินสถานการณ์ต่างๆ จัดการกับปั จจัยภายในเกี่ยวกับตนเอง และปั จจัยสิ่งแวดล้ อมภายนอก
เพื่อให้ เด็กทางานของตนได้ อย่างถูกต้ องและสาเร็จ
4) ทักษะด้ านต่างๆ หมายถึง ทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการจดจา การเก็บข้ อมูล
และดึงข้ อมูลมาใช้ ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี ้ ทักษะการคิดเชิงบริ หารยังเป็ น
ทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการยับยัง้ ความยืดหยุน่ ทางการคิด และทักษะอื่นๆ ด้ วย
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องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 ด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านการยับยัง้ (Inhibit) คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยัง้
ตนเองให้ ส ามารถจดจ่อ อยู่กับ สิ่งที่ ก าลังท าอยู่ได้ อย่างคงทน และสามารถยับ ยัง้ ตนเองไม่ให้
วอกแวกกับสิ่งกระตุ้นเร้ าต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง รวมทังก
้ ากั บควบคุมตนเองให้ มีความอดทน โดยมี
การคานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การ
ยับยังนี
้ ้จึงช่วยให้ เด็กสามารถควบคุมตนเองให้ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
2) ด้ านความจาขณะทางาน (Working Memory) คือ ความสามารถของเด็กใน
การเก็บจดจาข้ อมูล และสามารถจัดการประมวลข้ อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ สามารถนาข้ อมูลมาใช้ ได้
อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ เด็กมีความสามารถในการจดจาได้ ดี จดจาคาสัง่ ของผู้อื่นได้
3) ด้ า น ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น ท า งก า รคิ ด (Cognitive Flexibility/ Shift) คื อ
ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนเองจากสถานการณ์
กิจกรรม กลุ่มคน หรื อแง่มมุ ปั ญหาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น ส่งผลให้ เด็ก
สามารถปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป
4) ด้ านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถของเด็ก
ในการควบคุมอารมณ์ ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้น เร้ าต่างๆ เพื่ อให้ มีการแสดงออกทางอารมณ์ ที่
เหมาะสม ส่งผลให้ เด็กสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเองได้ ดี
5) ด้ าน การวางแผน จั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ (Plan & Organize) คื อ
ความสามารถของเด็กในการวางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบ มีการตังเป้
้ าหมายในการทางาน
รู้ จักจัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และทางานได้
สาเร็จ
ผลจากการศึกษาพบว่า แม้ องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั้
5 องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกติ แต่เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ นมี
้ ลกั ษณะของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ล่าช้ ากว่า และมีคณ
ุ ภาพด้ อย
กว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกติอยู่มาก เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สันจึ
้ งควรได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริม เสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารให้ มีประสิทธิภาพดีขึ ้นต่อไป
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
จ านวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบวั ด ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานครจานวน 200
คน เป็ นเด็กเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 เป็ นเด็กเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 โดยอายุของเด็ก
ทังหมดอยู
้
ร่ ะหว่าง 3-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 100 โรงเรี ยนของเด็กทังหมดอยู
้
ใ่ นเขตกรุงเทพมหานคร คิด
เป็ นร้ อยละ 100 และครูผ้ ดู แู ลเด็กรู้จกั และใกล้ ชิดกับเด็กทังหมดเป็
้
นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ค่ าสถิตพ
ิ ืน้ ฐานของคะแนนแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย
ที่มีภาวะสมาธิสัน้ รายองค์ ประกอบและโดยรวม
คะแนนแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้
จานวน 200 คน โดยรวมมีคะแนนอยู่ในระดับมาก (M = 4.022, SD = 1.722) และเมื่อพิจารณา
คะแนนเฉลี่ยในรายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 2
องค์ประกอบ คือ การยับยัง้ (M = 4.23, SD = 1.848) และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (M
= 4.40, SD = 1.779) และมี องค์ ประกอบที่ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 องค์ ประกอบ คือ
ความจ าขณะท างาน (M = 3.54, SD = 1.668) ความยื ด หยุ่ น ทางการคิ ด (M = 3.83, SD =
1.609) และการควบคุมอารมณ์ (M = 4.40, SD = 1.779) โดยมีลกั ษณะการกระจายของข้ อมูล
ทังหมดเป็
้
นแบบปกติ
การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการวัดทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า โมเดลการวิเคราะห์ องค์ ป ระกอบเชิ งยืน ยัน
อัน ดับ ที่ 1 ของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ มี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนและเหมาะสมพอดีกบั ข้ อมูลเชิงประจักษ์ (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) โดยทักษะการ
คิ ด เชิ งบริ ห ารที่ มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมากที่ สุด คื อ การยับ ยัง้ (β = 0.859) รองลงมาคื อ
ความจาขณะทางาน (β = 0.819) ตามมาด้ วยความคิดยืดหยุน่ (β = 0.719) การควบคุมอารมณ์
(β = 0.706 ) และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ (β = 0.568) ตามลาดับ โดยองค์ประกอบ
ของแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารทัง้ 5 องค์ ป ระกอบนี ม้ ี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ทางบวก และมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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2. การพัฒนาโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
โปรแกรมการเล่น บ าบัดเพื่ อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิสนนี
ั ้ ้ ใช้ ในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กทัง้ 5 ด้ าน อันได้ แก่ ด้ านการยับยัง้
ด้ านความจาขณะทางาน ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้ านการควบคุมอารมณ์ และด้ านการ
วางแผนจัด การอย่างเป็ น ระบบ โดยโปรแกรมการเล่นบ าบัดนี ม้ ี จานวนทัง้ หมด 16 ครั ง้ ใช้ เวลา
ดาเนินการบาบัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลารวม 8 สัปดาห์ มี
ขันตอนหลั
้
ก 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันเริ
้ ่ มต้ น ขันด
้ าเนินการ และขันสรุ
้ ป ซึ่งผู้วิจยั ได้ ใช้ ทฤษฎีการเล่น
บาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ นหลัก และใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ช่วยเอื ้ออานวยต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ ได้ มากที่ สดุ โดยนาเทคนิคต่างๆ ของ
ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ มาประยุกต์ใช้ ในโปรแกรมนี ้
เช่น เทคนิคการเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ การสะท้ อนความรู้สกึ การสะท้ อนพฤติกรรม การสะท้ อนเนื ้อหา
สาระ การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ การเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และ
ความเป็ นธรรมชาติ การให้ กาลังใจ การกาหนดขอบเขต รวมทัง้ ใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ช่วย
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก เช่น การเต้ น การเคลื่อนไหว การเล่นสมมติ เกมการเล่น
ต่างๆ ที่มีความหลากหลายและสนุกสนานซึง่ ช่วยส่งเสริมให้ เด็กพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารได้ ดี
ขึ ้น โดยโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนนี
ั ้ ้ ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาและความเหมาะสมของโปรแกรมตลอดจน
ความสอดคล้ อ งกับ วัต ถุป ระสงค์ ของการวิจัย จากผู้ท รงคุณ วุฒิ แ ล้ วด้ วยการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา พบว่า โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนี
ั ้ ้ มีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) มากกว่า 0.50 ขึ ้นไป แสดงว่าโปรแกรมนี ้มีความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ เ สริ มสร้ างทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั้
3. การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร และภาวะ
สมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ในระยะก่อนการ
ทดลอง ระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผลนัน้ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบวิลคอกซัน (Wilcoxon
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Matched Pairs Signed Rank Test) และการทดสอบแมน-วิทนีย์ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยพบผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
3.1 เด็กกลุ่มทดลองที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่นบาบัด มีทกั ษะการคิดเชิง
บริ หารโดยรวมและรายองค์ประกอบที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล โดย
คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารโดยรวมและรายองค์ประกอบของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่ม
ทดลอง ในระยะก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลอง และก่อนการทดลองกับหลังการติดตามผล
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของกลุม่ ทดลอง ในระยะหลังทดลองกับระยะหลังติดตามผล ไม่แตกต่างกัน
3.2 เด็กกลุ่มทดลองที่ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่นบาบัด มีทกั ษะการคิดเชิง
บริหารโดยรวมและรายองค์ประกอบสูงกว่าเด็กกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด
ทังในระยะหลั
้
งการทดลองและระยะการติดตามผล โดยระยะหลังการทดลองและระยะหลังการ
ติดตามผล คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ ม มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3.3 เด็กกลุ่มทดลองที่ ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่นบาบัด มีภาวะสมาธิ สนั ้
โดยรวมและรายองค์ประกอบลดลงในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล โดยคะแนน
ภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กกลุ่มทดลอง ในระยะก่อนการทดลองกับระยะหลังการทดลอง และก่อนการ
ทดลองกับหลังการติดตามผล มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
คะแนนภาวะสมาธิ สัน้ ของเด็ ก กลุ่ม ทดลอง ในระยะหลัง ทดลองกับ ระยะหลัง ติ ด ตามผล ไม่
แตกต่างกัน
3.4 เด็กกลุ่มทดลองที่ ได้ เข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่นบาบัด มีภาวะสมาธิ สนั ้
โดยรวมและรายองค์ประกอบลดลงมากกว่าเด็กกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ เข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด ทัง้
ในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล โดยระยะหลังการทดลองและระยะหลังการติดตาม
ผล คะแนนภาวะสมาธิ สัน้ ของเด็ ก กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม มี ค วามแตกต่างกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กล่าวโดยสรุป โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มีผลทาให้ ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กสูงขึ ้น และมีภาวะสมาธิ
สันลดลงอย่
้
างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั
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ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การใช้ โปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ทัง้ 16 ครัง้
จากการเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 1 การสร้ างสัมพันธภาพ พบว่า แม้ เด็กจะ
มีท่าทีเขินอายอยูบ่ ้ าง แต่เด็กๆ ก็มีความกระตือรื อร้ น ให้ ความสนใจ ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่วม
การเล่นบาบัดได้ ดี และเริ่มมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้วิจยั
การเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 2-4 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
การยับยัง้ พบว่า เด็กๆ ให้ ความร่ วมมือในการฝึ กทักษะด้ านการยับยัง้ โดยมีความตังใจและมี
้
ความมุ่งมัน่ ในการทากิจกรรม สามารถแสดงทักษะการยับยังตนเองผ่
้
านการเล่นได้ ดีพอสมควร
และเมื่อได้ รับการส่งเสริ มให้ กาลังใจ เด็กๆ สามารถคิดหาทางแก้ ไขปั ญหาและตังใจท
้ างานได้ จน
สาเร็จ
การเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 5-7 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
ความจาขณะทางาน พบว่า เด็กๆ ให้ ความร่ วมมือในการฝึ กทักษะด้ านความจาขณะทางานดี มี
ความกระตือรื อร้ นและตังใจในการท
้
ากิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดี มีอารมณ์ ดี สามารถแสดงทักษะ
การใช้ ความจาขณะทางานได้ ดีขึ ้นเมื่อได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
การเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 8-10 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
การควบคุมอารมณ์ พบว่า เด็กๆ สนใจ ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี มีอารมณ์ดี ยิ ้มแย้ ม
แจ่ม ใส มี สัมพัน ธภาพที่ ดีกับ ผู้วิจัยและเพื่ อนสมาชิกในกลุ่ม กล้ าพูด คุยเปิ ด เผยตนเอง แสดง
ความเห็นใจเพื่อน ให้ ความช่วยเหลือร่วมมือในการทากิจกรรมกับเพื่อนได้ สามารถพูดคุยเกี่ยวกับ
เรื่ องการควบคุมอารมณ์ และคิดหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม สามารถแสดง
ทักษะการควบคุมอารมณ์ผา่ นการเล่นได้ ดี
การเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 11-12 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
ความยื ดหยุ่นทางการคิด พบว่า เด็กๆ มี อารมณ์ แจ่มใส มี ปฏิ สัมพัน ธ์ ที่ ดีกับ ผู้วิจัยและสมาชิ ก
ภายในกลุ่ม พูดคุยและให้ ความร่ วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี เมื่อได้ รับการสนับสนุนเด็กมีความ
มั่น ใจในการท างานมากขึ น้ มี ค วามตัง้ ใจและความพยายามในการท างานได้ จ นส าเร็ จ มี
จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ในการทากิจกรรมดี สามารถคิดแก้ ไขปั ญหาผ่านการเล่นได้
อย่างยืดหยุ่นมากขึ ้น เมื่อได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริมเด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทา
ของตนเองได้ คล่องแคล่วขึ ้น โดยรวมเด็กสามารถแสดงทักษะความยืดหยุ่นทางการคิดผ่านการ
เล่นได้ ดี
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การเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 13-14 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ พบว่า เด็กๆ มีความสุขกับการทากิจกรรม ให้ ความร่วมมือใน
การทากิจกรรมได้ ดีมาก สามารถคิดวางแผนจัดการ พูดคุยสื่อสารแผนการ ลงมือทางานอย่างเป็ น
ขันตอน
้
มีสมาธิในการทางานจนสาเร็ จ และหาทางแก้ ไขปั ญหาผ่านการเล่นได้ ดี มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดี
ระหว่างกันและมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้วิจยั โดยรวมเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทักษะการคิดเชิง
บริหารด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบผ่านการเล่นได้ เป็ นอย่างดี
การเข้ าร่ วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 15 การฝึ กฝนพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ทัง้ 5 องค์ประกอบ และเตรี ยมยุติการบาบัด พบว่า เด็กๆ ให้ ความร่วมมือในการทากิจกรรมได้ ดี สนุก
และมีความสุขกับการเล่น มีความตังใจในการท
้
างาน สามารถช่วยเหลือกัน และเล่นร่ วมกันได้
อย่างดี
การเข้ าร่วมโปรแกรมในครัง้ ที่ 16 การฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร และ
การยุติการเล่นบาบัด พบว่า เด็กๆ มีความสุข อารมณ์ดี ผ่อนคลาย มีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้วิจยั เข้ า
ร่วมกิจกรรมได้ ดีมาก โดยรวมเด็กมีพฤติกรรมทักษะการคิดเชิงบริหาร และพฤติกรรมการมีสมาธิที่
ดีตลอดการเข้ าร่วมการเล่นบาบัด
หลังสิ ้นสุดโปรแกรมการเล่นบาบัด พบว่า เด็กทุกคนมีพฤติกรรมด้ านการมี
สมาธิ และมีพฤติกรรมด้ านทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดีขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
1) ในด้ า นพฤติ ก รรมการมี ส มาธิ พบว่า เด็ กทุกคนมี ส มาธิ ในการเล่น
อย่างต่อเนื่องเกิน 5 นาที สามารถฟั งเมื่อมีคนมาพูดด้ วย ไม่พดู แทรก อดทนรอให้ ถึงคราวพูดของ
ตนได้ ทาตามคาสัง่ ได้ สามารถนั่งอยู่กับที่ในช่วงล้ อมวงได้ จนครบเวลา ผลัดกันเล่นกับเพื่อนได้
สามารถเล่นหรื อทากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้ เล่นได้ โดยไม่รบกวน หรื อขัดจังหวะเพื่อน รวมทัง้ มี
ความพยายามในการทางานให้ สาเร็จ และเมื่อเล่นเสร็จแล้ วสามารถช่วยเก็บของเล่นได้
2) ในด้ านพฤติกรรมทักษะการคิดเชิงบริ หาร พบว่า เด็กทุกคนสามารถจด
จ่อกับสิ่งที่กาลังเล่นอยู่ได้ นานจนจบช่วงเล่นนัน้ ๆ สามารถตอบคาถามในเรื่ องที่ผ้ ูวิจัยเล่าได้ ถูกต้ อง
รวมทังเล่
้ าถึงสิ่งที่ทาในครัง้ ที่แล้ วได้ มีอารมณ์ดี ยิ ้มแย้ มร่าเริ ง ปรับตัวเข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆ ได้ โดยไม่
หงุดหงิด สามารถเล่นกับเพื่ อนได้ ดีโดยไม่ใช้ อารมณ์ รุน แรง ไม่แย่งของเพื่ อน รู้ จักเริ่ มต้ นลงมื อ
ทางานด้ วยตัวเองได้ เล่นเกมที่ต้องใช้ การวางแผนได้ และเล่นสวมบทบาทสมมติได้ ดี
ผลจากการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดทัง้ 16 ครัง้ จึงแสดงให้ เห็นว่า โปรแกรม
การเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ เป็ นรูปแบบที่
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มีความเหมาะสมต่อการนามาเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร และช่วยลดภาวะสมาธิสนของ
ั้
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้
ดังนี ้
1) ความหมายและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้
2) การพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
3) การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
1. ความหมายและองค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสัน้
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัย ที่ มี ภาวะสมาธิ สนั ้ คือ การท างานของสมองหลายส่วน การท างานเพื่อให้ บ รรลุ
เป้าหมาย การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริ หารจัดการ รวมทังหมายถึ
้
งทักษะด้ านต่ างๆ
ดังนี ้
การทางานของสมองหลายส่วน คือ การท างานของสมองของเด็กโดยเฉพาะ
สมองส่วนหน้ าที่ ต้องดึงความสามารถของสมองหลาย ๆ ส่วนเข้ ามาทางานด้ วยกัน โดยมีทกั ษะ
การคิดเชิงบริ หารทาหน้ าที่สงั่ การองค์ประกอบย่อย ๆ ให้ ทางานออกมาพร้ อมกัน หรื อทาในเวลาที่
เหมาะสม ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารจึงเป็ นทักษะส าคัญ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ความคิ ด อารมณ์
ความรู้สกึ ต่างๆ ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจ
ั ้ าเป็ นต้ องได้ รับการส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริหาร
ให้ มีการเติบโตพัฒนา เพื่อนาไปควบคุมกระบวนการคิดการตัดสินใจโดยรวมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
การทางานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เป็ นกระบวนการที่ช่วยให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิ สนั ้ สามารถตังเป้
้ าหมาย ลงมือทาตามแผนที่วางไว้ และมุ่งไปสู่การทางานได้ สาเร็ จตาม
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เป้าหมาย ซึ่งกระบวนการนี ้มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อความคิด อารมณ์ ความรู้ สึก และการ
กระทาต่างๆ ของเด็กเพื่อให้ ทางานบรรลุเป้าหมายได้ เป็ นผลสาเร็จ
การประเมิ น สถานการณ์ ต่างๆ และการบริ ห ารจัดการ คื อ การบริ ห ารจัด การ
ควบคุม ประเมินสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อเด็ก ปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ จะได้ สามารถจัดการกับ
ปั จจัยภายในเกี่ ยวกับตนเอง และจัดการกับปั จจัยสิ่งแวดล้ อมภายนอกได้ อย่างเหมาะสม จน
สามารถบรรลุเป้า หมายที่ ต้ อ งการได้ ส าเร็ จ เปรี ย บได้ กับ กัป ตัน เรื อ ที่ ต้ อ งควบคุม การเดิ น เรื อ
ประเมินสิ่งแวดล้ อมของการเดินเรื อ เพื่อให้ สามารถจัดการเดินเรื อไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้
สาเร็จ
ทักษะด้ านต่างๆ หมายถึง ทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการยับยัง้
ความจาขณะทางาน ความยืดหยุ่นทางการคิด ซึ่งทักษะเหล่านี เ้ ป็ นสิ่งที่ สาคัญ มากต่อความคิด
อารมณ์ และการกระทาต่างๆ ของเด็ก ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ที่ช่วยส่งผลให้ เด็กมีความมุ่งมัน่
และทางานได้ สาเร็จตามเป้าหมาย
ดังนัน้ ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพจึงหมายถึง การทางานของสมองหลายส่วน การทางาน
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย การประเมินสถานการณ์ต่างๆ และการบริ หารจัดการ และหมายถึงทักษะด้ าน
ต่างๆ เช่น ทักษะด้ านการยับยัง้ ทักษะด้ านความจาขณะทางาน ทักษะด้ านความยืดหยุ่นทางการ
คิด ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจ
ั ้ าเป็ นต้ องได้ รับการกระตุ้นส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารให้
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต พัฒ นา เพื่ อ น าไปควบคุม กระบวนการคิ ด การตัด สิ น ใจโดยรวมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนี ้ มีความหมายสอดคล้ อง
และคล้ ายคลึงกับการศึกษาความหมายของทักษะการคิดเชิงบริ หารในงานวิจัยอื่นๆ ทัง้ ในและ
ต่า งประเทศ (นวลจัน ทร์ จุฑ าภัก ดี กุล , 2557ก, สุภ าวดี หาญเมธี , 2559; พัช รา กระแจะเจิ ม
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) แสดงให้ เห็ น ว่า ความหมาย
ของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีบริบททางวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่ตา่ งกันนัน้ มีความหมายของ
ทักษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารที่ ไม่แตกต่างกัน มากนัก ซึ่งความหมายของทัก ษะการคิ ดเชิ งบริ หารนี ้
สามารถนาไปสูก่ ารพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั้
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องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ประกอบด้ วยองค์ ประกอบ 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการยับยัง้ ด้ านความจาขณะท างาน ด้ านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้ านการควบคุมอารมณ์ และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ซึง่ แม้ ว่า
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจะมี
ั้
5 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่มีพฒ
ั นาการปกติ แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ นมี
้ ลกั ษณะของ
ทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารที่ ล่าช้ ากว่า และมี คุณ ภาพด้ อ ยกว่าทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารของเด็ ก
ปฐมวัยที่มีพัฒ นาการปกติ ดังนัน้ การศึกษาเรื่ องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งทาให้ ทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ อย่างถูกต้ องต่อไป ซึ่งข้ อค้ นพบที่ได้
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับการศึกษาของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557) ที่ศึกษา
เรื่ องทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย พบว่าประกอบด้ วย ด้ านการยับยัง้ ด้ านความจาขณะ
ทางาน ด้ านการเปลี่ย นความคิดเมื่ อเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรื อความยืดหยุ่น ทางการคิด ด้ านการ
ควบคุมอารมณ์ และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ และเทียบเคียงได้ กบั การศึกษาของ
สุภ าวดี หาญเมธี (2559) ที่ พ บองค์ ป ระกอบของทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารในเด็ ก วัย 2-5 ปี ว่า
ประกอบด้ วยองค์ประกอบ 5 ด้ านคือ ด้ านความจาที่นามาใช้ งาน ด้ านการยับยังชั
้ ่ งใจ ด้ านการ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ด้ านความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ ายความคิด และด้ าน
การวางแผนและการด าเนิ น การเพื่ อ น าส่วนประกอบส าคัญ ต่า งๆ มาเชื่ อ มต่ อ กัน ซึ่งผลจาก
การศึกษานี ้ก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia
& Espy, 2004) ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็กวัย 2-5 ปี วา่ ประกอบด้ วย
องค์ประกอบ 5 ด้ าน คือ ด้ านการยับยัง้ ด้ านการปรับเปลี่ยนความคิด ด้ านการควบคุมอารมณ์
ด้ านความจาขณะทางาน และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ดังนัน้ ลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนประกอบด้
ั้
วย 5 ด้ าน ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี ้
ด้ านการยับยัง้ คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมความคิดให้ สามารถจด
จ่อ สนใจกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้ อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยับยังตนเองไม่
้
ให้ ว อกแวกกับ
สิง่ อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง เพื่อจดจ่อกับงานได้ จนสาเร็ จ รวมทังก
้ ากับควบคุมตนเองให้ มีความอดกลัน้
ต่อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมีการคานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมออกมา ทาให้ เด็กสามารถยับยังแนวโน้
้
มความอยากที่จะทาพฤติกรรมเดิ มๆ ของตนและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้ เด็กสามารถยับยังตนเองไม่
้
ให้ ทาสิ่งที่
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ไม่ เหมาะสมหรื อ รบกวนผู้อื่ น และแสดงพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ต่ า งๆ ได้ ซึ่ง
เทียบเคียงได้ กบั แนวคิดของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al.,., 2007) ที่กล่าวว่า การยับยัง้ คือ
การควบคุมความคิดให้ สามารถจดจ่อ สนใจกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้ อย่างมีเป้าหมายและคงทน
สามารถยับยังตนเองไม่
้
ให้ วอกแวกกับสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ อง รวมทังก
้ ากับควบคุมตนเองให้ มีความ
อดกลันต่
้ อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมีการคานึงถึงความถูกต้ องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ ตนเองแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมออกมา ทาให้ เด็กสามารถยับยังแนวโน้
้
มความอยากที่จะทาพฤติกรรมเดิมๆ ของตน
และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็ นพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้ เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆ ได้ การยับยังนี
้ ้จึงช่วยทาให้ เด็กสามารถควบคุมความสนใจและ
การกระท าของตนได้ ม ากกว่ า จะถูก ควบคุม ด้ ว ยสิ่ ง เร้ า อารมณ์ ต่ า งๆ หรื อ แนวโน้ ม ที่ จ ะท า
พฤติกรรมในรู ปแบบเดิมๆ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ มี ลกั ษณะด้ านการยับยังควบคุ
้
ม
ตนเองที่บกพร่อง ขาดสมาธิในการจดจ่ออยูก่ บั งาน อดทนรอคอยไม่ได้ อยูไ่ ม่นิ่ง วอกแวกง่ายขณะ
ทากิจกรรม มักพูดโพล่ง พูดแทรก รี บตอบโดยไม่ฟังคาถามให้ จบก่อน ขาดความยังคิ
้ ดยับยังชั
้ ง่ ใจ
เมื่ออยากทาสิ่งใด ก็ มักจะทาเลย โดยไม่คิดถึงที่ ผลที่ จะตามมา ขาดความยับยัง้ ทางความคิด
อารมณ์ และพฤติกรรม ขาดการควบคุมตนเองต่อสิ่งเร้ าต่างๆ ทาให้ เด็กไม่สามารถควบคุมยับยัง้
ตนเองให้ มี ก ารแสดงออกที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ได้ (นวลจัน ทร์ จุ ฑ าภัก ดี กุ ล , 2557ก;
นวลจันทร์ จุฑ าภักดีกุล , 2557ข; นวลจัน ทร์ จุฑ าภักดีกุล , 2558: ออนไลน์ ; สุภาวดี หาญเมธี ,
2559: ออนไลน์)
ด้ านความจาขณะทางาน คือ ความสามารถของเด็กในการเก็บจดจาข้ อมูลไว้ ใน
ใจและสามารถจัดการประมวลข้ อมูลที่ มีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้ เด็กมีความสามารถในการจดจา
แผนการของตนเอง จดจ าค าสั่ง ของผู้อื่ น สามารถพิ จ ารณาถึ ง ทางเลื อ กอื่ น ๆ และท าการคิ ด
คานวณในใจได้ สามารถที่จะทางานได้ หลายๆ อย่าง รวมทังน
้ าสิง่ ที่เคยเรี ยนรู้มาก่อนมาปรับใช้ ได้
อย่างเหมาะสม ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั แนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy,
2004) ที่ ก ล่า วว่า ความจ าขณะท างานคื อ ความสามารถของเด็ ก ในการจ าข้ อ มูล ไว้ ในใจและ
สามารถจัดการกับข้ อมูลในใจได้ เพื่อให้ การทางานของตนสาเร็ จลุล่วงได้ ด้วยดี และเทียบเคียงได้
กับแนวคิดของพัชรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ (2558) ที่กล่าวว่าความจาขณะทางานคือ
ความสามารถในการจดจาหรื อเก็บข้ อมูลและผสมผสานเชื่อมโยงข้ อมูลใหม่ กับข้ อมูลที่ มีอยู่ แล้ ว
ประมวลผลข้ อมูลภายในใจได้ แม้ วา่ กาลังมีสถานการณ์ที่ว้าวุน่ อยู่ ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
มักมีปัญ หาด้ านความจาขณะทางาน โดยเด็กไม่สามารถจดจาข้ อมูลไว้ ได้ นาน ไม่สามารถจา
ข้ อมูลได้ หลายอย่าง ไม่สามารถประมวลผล หรื อดึงข้ อมูลที่มีอยู่มาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม เด็กจึงมัก
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ขี ้ลืม ความจาไม่ค่อยดี ไม่สามารถจากติกา หรื อสิ่งที่เรี ยนไปแล้ วได้ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ก;
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ข; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2558: ออนไลน์; สุภาวดี หาญเมธี , 2559:
ออนไลน์)
ด้ า นความยื ด หยุ่น ทางการคิ ด คื อ ความสามารถของเด็ ก ในการปรั บ เปลี่ ย น
ความคิดและการกระทาของตนเองได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นหลากหลาย ให้ มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ หรื อลาดับความสาคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยมอง
จากหลายๆ มุมที่จะทาให้ คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยดึ ติดกับความคิดแบบเดิมๆ ซ ้าๆ สามารถคิด
นอกกรอบได้ เพื่อให้ ตนเองสามารถปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้ อม
ที่เปลี่ยนไป ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั แนวคิ ดของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า
ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาได้ อย่าง
รวดเร็ วเหมาะสมกับความต้ องการและลาดับของความสาคัญ ที่เปลี่ยนไป รวมทัง้ สามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดพิจารณาในแง่มมุ อื่นๆ และคิดนอกกรอบได้ และเทียบเคียงได้ กบั แนวคิด
ของกิลเบิร์ตและเบอร์ เจส (Gilbert & Burgess, 2008) ที่ กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ
การคิ ด แบบยื ด หยุ่น สามารถหาทางออกใหม่ ๆ ได้ ห ลากหลาย ไม่ ติ ด อยู่กับ กรอบความคิ ด
ความเคยชิ น เดิ ม ๆ ซ า้ ๆ แต่ ส ามารถปรั บ ความคิ ด ของตนได้ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ ใหม่ๆ ที่ไม่ค้ นุ เคย เช่น การเจอคนใหม่ๆ การเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ
หรื อการเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็ นไปตามที่หวัง เด็กก็ยงั สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและ
พฤติกรรมได้ อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จกั อดทนแก้ ไขปั ญหา ไม่ล้มเลิกท้ อถอยต่ออุปสรรค
ปั ญหาต่างๆ ได้ โดยง่าย ซึ่งเด็กปฐมวัยที่ สมาธิ สนั ้ นัน้ มี ความยืดหยุ่นทางการคิดที่ บกพร่ องกว่าเด็ก
ปฐมวัยทัว่ ไป กล่าวคือ เด็กปฐมวัยที่สมาธิสนไม่
ั ้ คอ่ ยมีความคิดยืดหยุ่น มักยึดติดกับรูปแบบเดิมๆ
ความคิดเดิมๆ กิจวัตรเดิมๆ ไม่คอ่ ยมีการปรับเปลี่ยนความคิด เด็กจึงคิดแก้ ปัญหาไม่คอ่ ยได้ มักไม่
สบายใจเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลง และปรั บ ตัวให้ เข้ ากับ คน สถานที่ หรื อกิ จกรรมใหม่ ๆ ได้ ยาก
(นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ก; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ข; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2558:
ออนไลน์; สุภาวดี หาญเมธี, 2559: ออนไลน์)
ด้ านการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนควบคุม
อารมณ์ ของตนเพื่ อ ให้ มี ก ารแสดงออกที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ ท าให้ เด็ก สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้ ดี สามารถบอกได้ ว่าตนเองรู้สกึ อย่างไร และควรจัดการกับความรู้สกึ อย่างไร
เพื่ อให้ มี การแสดงออกทางอารมณ์ ที่ เหมาะสม เมื่ อโกรธผิดหวังเสียใจก็ ใช้ เวลาไม่น านในการ
กลับคืนสู่ภาวะอารมณ์ ปกติ ซึ่งเที ยบเคียงได้ กับแนวคิดของนวลจัน ทร์ จุฑ าภัก ดีกุล (2557) ที่
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กล่าวว่า การควบคุมอารมณ์คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้ แสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามบริ บทหรื อสถานการณ์ ในขณะนัน้ และเทียบเคียงได้ กบั แนวคิดของสุภาวดี หาญเมธี (2559)
ที่กล่าวว่าการควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ไม่แสดงไปตามอารมณ์ ที่กาลังเกิดขึ ้น เด็กสามารถบอกตนเองได้ ว่ากาลังรู้ สึก
อย่างไร และควรจัดการอย่างไรในสถานการณ์นนๆ
ั ้ ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะการ
กากับควบคุมอารมณ์ ตนเองที่ บกพร่ อง ควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ยาก โดยเด็กจะถูกกระตุ้นเร้ า
อารมณ์ได้ ง่ายกว่าเด็กทัว่ ไป เด็กที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งมีอารมณ์ร้อน ขี ้โมโหฉุนเฉียว หุนหันพลันแล่น
โกรธง่าย มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงแปรปรวน ระเบิดอารมณ์รุนแรงได้ ง่ายกว่าเด็กทัว่ ไป เมื่อโกรธแล้ ว
มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่รุนแรงไม่เหมาะสม จึงทาให้ เด็กมีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่ง
เป็ น ผลเนื่ อ งมาจากมี ลัก ษณะด้ า นการยับ ยัง้ ที่ บ กพร่ อ งไป (นวลจันทร์ จุฑ าภักดี กุล , 2557ก;
นวลจันทร์ จุฑ าภักดีกุล , 2557ข; นวลจัน ทร์ จุฑ าภักดีกุล , 2558: ออนไลน์ ; สุภาวดี หาญเมธี ,
2559: ออนไลน์)
ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ คือ ความสามารถของเด็กในการวาง
แผนการทางานอย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอน
้
มีการตังเป้
้ าหมายในการทางาน สามารถคิดหาวิธีการ
ทางานที่เหมาะสม เริ่ มต้ นลงมือทางานได้ ด้วยตนเอง รู้จกั จัดลาดับความสาคัญของงาน สามารถ
มองภาพรวมของงานและคาดการณ์ผลที่จะตามมาเพื่อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
และทางานได้ สาเร็ จ ซึ่งเทียบเคียงได้ กบั แนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia &
Espy, 2004) ที่ ก ล่าวว่า การวางแผนจัด การอย่างเป็ น ระบบ คือความสามารถของเด็ กในการ
วางแผนจัดการกับงานต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เช่น การตังเป้
้ าหมาย การทางานเป็ นขันเป็
้ นตอน
เพื่อให้ ทางานบรรลุเป้าหมายได้ สาเร็จ และเทียบเคียงได้ กบั แนวคิดของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่
กล่าวว่า การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบคือการวางแผนและการดาเนินการการวางแผนเพื่อนา
ส่วนประกอบสาคัญ ต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น การตังเป้
้ าหมาย การเห็นภาพรวมของงาน การ
กาหนดกิจกรรม ฯลฯ กับการดาเนินการ คือ การแตกเป้าหมายให้ เป็ นขันตอน
้
กระบวนการ และมี
การดาเนินการตังแต่
้ จุดเริ่ มต้ นไปจนถึงจุดหมายปลายทางด้ วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ซึง่ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
ที่ไม่ค่อยดี โดยเด็กไม่สามารถหยุดนิ่งเพื่อคิดวิเคราะห์ได้ เด็กจึงขาดการวางแผน การตังเป้
้ าหมายใน
การทางาน ไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญของงานที่ต้องทา ไม่มีระเบียบวินยั เด็กจึงขาดระบบ
ระเบียบในการวางแผนจัดการ ทาให้ การทางานของเด็กไม่มีคณ
ุ ภาพ ทางานตกๆ หล่ นๆ และไม่
สามารถทางานได้ สาเร็จทันเวลา ต้ องมีคนคอยคอยเตือนคอยกากับการทางาน (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ
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, 2557ก; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2557ข; นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2558: ออนไลน์; สุภาวดี หาญ
เมธี, 2559: ออนไลน์)
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ลกั ษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่อง และมี
คุณภาพด้ อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยทั่วไปอยู่มาก โดยเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนนั
ั ้ นมี
้ ลกั ษณะของทักษะการคิดเชิงบริ หารที่บกพร่ องอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบ คือ
ขาดการควบคุม ยับ ยัง้ ตนเอง มี ปั ญ หาในการจดจาและประมวลผลข้ อ มูล ขาดความยื ดหยุ่น
ทางการคิด ควบคุมอารมณ์ ตนเองได้ ไม่ดี รวมทัง้ ขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ เด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งควรได้ รับการฝึ กฝนส่งเสริมเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารต่อไปให้
มีประสิทธิภาพดีขึ ้นต่อไป
2. การพัฒนาโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ผู้วิจยั ได้ สร้ างและพัฒนาโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร โดยนาแนวคิดทฤษฎีของการเล่น
บาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางมาใช้ ร่วมกับกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ ซึ่งทัง้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ล้ วนมีแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ที่ สอดคล้ องกับการพัฒ นา
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารให้ แก่ เด็ ก โดยทฤษฎี ก ารเล่ น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลางมี ค วาม
เหมาะสมต่อการส่งเสริ มให้ เด็กเกิดการพัฒนาทางความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนได้ เป็ น
อย่างดี เนื่องจากเมื่อเด็กได้ รับความเข้ าใจ การยอมรับ และความสอดคล้ องจะช่วยให้ เด็กเป็ นตัว
ของตัวเอง ค้ นหา สารวจ เปิ ดรับประสบการณ์ใหม่ๆ มีความคิดที่ยืดหยุน่ มากขึ ้น รู้จกั เข้ าใจตนเอง
ยอมรับตนเองได้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง สามารถกากับอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม มีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น รู้สกึ มีกาลังใจ สามารถพึง่ พาตนเอง มีความรับผิดชอบ
มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง สามารถแก้ ไขปั ญหาของตนเองได้ มีการ
ปรับตัวดีขึ ้น มีสขุ ภาพจิตดี ดาเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาตนเองได้ อย่างสูงสุด
เต็มศักยภาพของตน(Landreth et al., 2009)
นอกจากนี ้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางยังช่วยปรับโครงสร้ างสมอง
ส่วนหน้ าของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนและทั
ั้
กษะการคิดเชิงบริ หารที่บกพร่ องไปให้ มีการทางานได้
ยืดหยุน่ มากขึ ้น มีประสิทธิภาพในการทางานดีขึ ้น โดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้เอื ้ออานวยเทคนิคการบาบัด ที่
มีความเหมาะสมต่อการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร เช่น การสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกับเด็ก
สะท้ อนความรู้ สกึ และพฤติกรรมของเด็ก การยอมรับ ใส่ใจ แสดงความเข้ าใจเพื่อให้ เด็กรู้ สกึ ผ่อน
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คลาย เกิดความไว้ วางใจในตัวผู้วิจยั การสะท้ อนเนื ้อหาสาระเพื่อช่วยให้ เด็กสามารถจดจา เข้ าใจ
มุม มอง ประสบการณ์ ของตนได้ ดี ขึน้ รวมทัง้ มี ก ารใช้ เทคนิ ค ก าหนดขอบเขตเพื่ อ ช่ วยให้ เด็ ก
สามารถสารวจ ฝึ กกากับควบคุมยับยังความคิ
้
ด ความรู้ สึก อารมณ์ พฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึ ้น
(Stewart et al., 2016) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ รู ป แบบการเสริ มสร้ างทักษะการคิ ดเชิ งบริ หารของเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในทุ
ั ้ กองค์ประกอบ ทังด้
้ านการยับยัง้ ด้ านความจาขณะทางาน ด้ านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้ านการควบคุมอารมณ์ และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ทฤษฎี
การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางจึงช่วยส่งเสริ มให้ เด็กได้ เล่นในบรรยากาศที่อบอุ่นผ่อนคลาย
สนุกสนาน รวมทังช่
้ วยส่งเสริ มให้ เด็กสามารถกากับความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนให้ มี
การแสดงออกได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น
โดยมีการใช้ เทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ทังเทคนิ
้
คการ
เอื อ้ อ านวยสัม พัน ธภาพ โดยสร้ างสัม พัน ธภาพที่ ดี อบอุ่น เป็ น มิ ต รกับ เด็ ก แสดงความเข้ าใจ
ยอมรั บ ในตัว เด็ ก เพื่ อ ให้ เด็ ก รู้ สึก ไว้ วางใจ ผ่ อ นคลายสบายใจ เทคนิ ค การสะท้ อ นความรู้ สึก
พฤติกรรมของเด็ก และการสะท้ อนเนื ้อหาสาระ เพื่อให้ เด็กเข้ าใจความคิด ความรู้ สึก การกระทา
ของตนได้ ดีขึ ้น และมีการแสดงออกที่เหมาะสมมากขึ ้น เทคนิคการเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์
และความเป็ นธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้ เด็กมีอิสระในการแสดงออกถึงจินตนาการและความคิด
สร้ างสรรค์ อย่างไม่มี การตัดสิน ถูกผิดหรื อประเมิน ค่า เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กพัฒ นาความยืดหยุ่น
ทางการคิดและการกระทาได้ ดีขึ ้น เทคนิคการเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ โดย
สนับสนุนให้ เด็กพึ่งพาตนเอง มีความรับ ผิดชอบในการคิด ตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ และแก้ ไขปั ญหา
ด้ วยตนเอง เทคนิคการให้ กาลังใจและการส่งเสริ มการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้ วยการพูดให้ กาลังใจ
และชื่นชมข้ อดีของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้ ตระหนักถึงคุณค่า และความสามารถของตนเอง รวมทัง้
มีกาลังใจที่จะมุ่งมัน่ ในการทางานให้ สาเร็ จมากขึ ้น เทคนิคการกาหนดขอบเขตเท่าที่จาเป็ น เพื่อฝึ ก
การควบคุมยับยังตนเองของเด็
้
ก ด้ วยการพูดรับรู้ความรู้สกึ ของเด็ก สื่อสารกาหนดขอบเขต และให้
ทางเลือกแก่เด็ก ช่วยให้ เด็กลดพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นลง และมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่
เหมาะสมมากขึ ้น
นอกจากการใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางแล้ ว ได้ มีการนาผลจาก
การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับการเล่นที่ช่วยเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยนากิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก ดังนี ้
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การเล่น ที่ ช่วยเอือ้ อานวยทักษะการคิดเชิงบริ ห ารด้ านการยับ ยัง้ เช่น น าการเล่น
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่ างกาย การเล่นเกมทาตามคาบอก การเล่นที่ต้องผลัดกันเล่น มาใช้
เสริ มสร้ างทักษะด้ านการยับยัง้ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนสามารถมี
ั้
สมาธิจดจ่ออยู่
กับการทางานได้ จนสาเร็ จ สามารถทาตามกฎกติกา อดทนอดกลันไม่
้ วอกแวกไปกับสิ่งอื่น ที่ ไม่
เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ สามารถควบคุมยับยัง้ ตนเองให้ แสดงพฤติกรรมออกมาได้ อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์
การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความจาขณะทางาน เช่น นาการ
เล่นเกมจับคู่ การเล่นสมมติ การเล่นถามคาถามเพื่อกระตุ้นความจา มาใช้ เสริ มสร้ างทักษะด้ าน
ความจาขณะทางาน ให้ เด็ก ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนมี
ั ้ ความจาที่ดีขึ ้น มีสมาธิ สามารถจดจา
ข้ อมูล จัดการประมวลข้ อมูล และนาข้ อมูลที่มีอยู่มาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ เด็กสามารถ
จดจาแผนการที่ต้องทา จาคาสัง่ และทางานได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการควบคุมอารมณ์ เช่น การเล่น
ระบายอารมณ์ การเล่นสมมติ การเล่นเกมทายอารมณ์ มาใช้ เสริ มสร้ างทักษะด้ านการควบคุม
อารมณ์ เพื่อช่วยส่งเสริ มให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเกิ
ั ้ ดการยอมรับ ทาความรู้ จกั และเข้ าใจ
อารมณ์ของตนที่เกิดขึ ้น สามารถบอกได้ วา่ ตนเองรู้สกึ อย่างไร และควรจัดการกับความรู้สกึ อย่างไร
เพื่อหาทางในการควบคุมอารมณ์ ของตนเองและมี การแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม รวมทัง้
สามารถเข้ าใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพื่อเด็กจะได้ ฝึกทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด เช่น
การเล่นสร้ างสรรค์ การเล่นฝึ กคิดแก้ ปัญหา การเล่นคิดทดแทนสิ่งที่หายไป มาใช้ เสริ มสร้ างทักษะ
ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด เพื่อช่วยส่งเสริ มให้ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ฝึกการปรับเปลี่ยน
มุมมองความคิด และการกระทาของตนเองได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น โดยได้ ฝึกคิดในหลายๆ มุมที่จะ
ทาให้ คิดและทาแตกต่างไปจากเดิม เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ เปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้ เด็กมี
ความคิดที่สร้ างสรรค์หลากหลาย ไม่ยึดติดกับกรอบความคิด แบบเดิมๆ แต่สามารถฝึ กคิด ฝึ กทาได้
หลายๆ แบบ สามารถคิดนอกกรอบ คิดทดแทนสิ่งหนึ่งให้ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งได้ มีความคิดสร้ างสรรค์และ
พัฒนาความคิดยืดหยุ่นได้ ดีขึ ้น เพื่อให้ เด็กสามารถปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ และหาทางแก้ ไขปั ญหาได้
อย่างเหมาะสม
การเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ น
ระบบ ด้ วยการส่งเสริมให้ เด็กเล่นสร้ าง และเล่นสมมติ เพื่อเสริ มสร้ างให้ เด็ก ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สัน้ ได้ ฝึก วางแผนการทางานอย่างเป็ นระบบผ่านการเล่น มี ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย รู้ จัก
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ตังเป้
้ าหมาย คิดวางแผนการทางาน จัดการหาวิธีในการทางานที่เหมาะสม กาหนดการทางานและลง
มือทางานด้ วยตนเอง เมื่อเจอปั ญหาก็สามารถหาทางแก้ ไขปั ญหาได้ เพื่อให้ ตนเองสามารถทางาน
ได้ สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนนี
ั ้ จ้ ึงนาการเล่นที่ช่วยเอื ้ออานวยทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบดังกล่าวมา
จัดให้ มีความหลากหลาย สนุก ผ่อนคลาย และท้ าทายความสามารถซึ่ง ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็กได้ และจูงใจให้ เด็กเกิดการพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้น รวมทังเมื
้ ่อเด็กได้ รับกิจกรรมการ
เล่นที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็ช่วยให้ ทกั ษะ
การคิดเชิงบริ หารมีความคงทนอยู่ได้ ยาวนานมากขึ ้น และเด็กได้ มีประสบการณ์ ใหม่ๆ ทดลองทาสิ่ง
ใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ รู้จกั เพื่อนใหม่ๆ ในการช่วยทาให้ เด็กรู้จกั ปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึ กการ
ใช้ ความคิ ด ความจ า การก ากั บ ยั บ ยั ง้ ควบคุ ม ตนเอง มี ค วามคิ ด ที่ ยื ด หยุ่ น มากขึ น้ รู้ จั ก
ประนีประนอม การวางแผนแก้ ปัญหา มีการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมมาก
ขึ ้นในบรรยากาศการเล่นที่อบอุ่นผ่อนคลายสนุกสนาน สิ่งเหล่านี ้ช่วยกระตุ้นการทางานของสมองส่วน
หน้ าได้ ดี ช่วยทาให้ เด็กมีภาวะสมาธิสนลดลง
ั้
อาการอยูไ่ ม่นิ่ง หุนหันพลันแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อ
เพิ่มมากขึ ้น รวมทังสามารถส่
้
งเสริมทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ ดีขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ (Yeager,
2009)
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดและเทคนิคต่างๆ ของทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลาง และกิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ได้ จากการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังจาก
้
การสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิ สนั ้ เนื่ องจากทัง้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูน ย์ กลาง และกิจกรรมการเล่น ต่างๆ
สามารถช่ว ยพัฒ นาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่ งของเด็ก ท าให้ เด็ก สามารถ
ควบคุมยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น เกิ ดการปรับตัวได้ ดีขึ ้น รวมทังยั
้ งช่วยส่งเสริ มทักษะทางอารมณ์ และ
สังคมของเด็กได้ ดี ส่งผลให้ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น มีความสัมพันธ์ กบั ผู้อื่น
ดีขึน้ นอกจากนี ท้ ัง้ ทฤษฎี ก ารเล่น บาบัดแบบเด็กเป็ น ศูน ย์ กลาง และกิ จกรรมการเล่นต่างๆ ยัง
สามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี ช่วยให้
เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทาต่างๆ จนส่งผลให้ เด็กมีความมุ่งมัน่ และทางาน
ได้ สาเร็ จตามเป้าหมาย มีการกากับยับยัง้ ความคิดและพฤติกรรม ความจาขณะทางาน ความ
ยืดหยุ่นทางการคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบที่มีคณ
ุ ภาพมาก
ขึ ้น
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3. การศึกษาผลของโปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
3.1 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีทกั ษะ
การคิดเชิงบริ หารที่สงู ขึ ้นในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะ
ก่อนการทดลอง ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้ อที่ 1
3.2 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีทกั ษะ
การคิดเชิงบริ หารสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มควบคุมที่ไม่ได้ รับการเล่นบาบัด ทัง้
ในระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้ อ
ที่ 2
3.3 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีภาวะ
สมาธิสนลดลงในระยะหลั
ั้
งการทดลองและระยะการติดตามผล เมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อนการ
ทดลอง ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้ อที่ 3
3.4 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
่มทดลองที่ได้ รับการเล่นบาบัด มีภาวะ
สมาธิสนลดลงมากกว่
ั้
าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในกลุ
ั้
ม่ ควบคุมที่ไม่ได้ รับการเล่นบาบัด ทังใน
้
ระยะหลังการทดลองและระยะการติดตามผล ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั ข้ อที่ 4
จากผลการวิจยั ที่สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั นัน้ เนื่องจากโปรแกรมการเล่น
บาบัดสามารถนามาใช้ เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กให้ สงู ขึ ้น และช่วยลดภาวะสมาธิ
สันของเด็
้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทังนี
้ ้เนื่องมาจากปั จจัยหลัก 3
ประการ คือ ปั จจัยด้ านโปรแกรมการเล่นบาบัด ปั จจัยด้ านผู้วิจยั ในฐานะนักเล่นบาบัด และปั จจัย
ด้ านเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในฐานะผู
ั้
้ เข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด โดยสามารถอภิปราย
ผลได้ ดงั นี ้
ปั จจัยด้ านโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่
มีสมาธิ สัน้ ใช้ แนวคิดของทฤษฎี การเล่น บาบัดแบบเด็กเป็ น ศูน ย์ กลางเป็ นหลัก ร่ วมกับการใช้
กิจกรรมการเล่นที่ มีความเหมาะสมต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารโดยรวมและราย
องค์ประกอบอย่างเหมาะสม โดยโปรแกรมการเล่นบาบัดนีใ้ ช้ เวลาดาเนินการบาบัดทุกสัปดาห์
สัปดาห์ ละ 2 ครัง้ ครั ง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง รวมทัง้ หมด 16 ครัง้ เป็ นระยะเวลารวมทัง้ หมด 8
สัปดาห์ มีขนตอนในการบ
ั้
าบัด 3 ขันตอน
้
คือ ขันเริ
้ ่ มต้ น เน้ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็กเป็ น
พื ้นฐานสาคัญ เพื่อให้ เด็กเกิดความไว้ วางใจในตัวผู้วิจยั อันเป็ นกุญแจสาคัญที่นาไปสูก่ ระบวนการ
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ในขันอื
้ ่นๆ ต่อไป ขันด
้ าเนินการ เอื ้ออานวยให้ เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ วยการ
สร้ างความสัมพันธ์ ที่ ดี กับเด็ กอย่ างต่อเนื่ องสม่ าเสมอร่ วมกับใช้ กิ จกรรมการเล่นต่างๆ ที่ มี ความ
เหมาะสมต่อการส่งเสริ มพัฒนาทักษะความจาขณะทางาน การยับยัง้ ความยืดหยุ่นทางการคิด
การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ขันยุ
้ ติ สรุ ปถึงสิ่งที่ได้ รับและเรี ยนรู้
จากการเข้ าร่ วมการบาบัด สนับสนุนให้ เด็กนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน เพื่อส่งเสริ มให้
เด็กสามารถพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่ องได้ ต่อไป รวมทัง้ ดูแลให้ เด็กได้ รับการ
ส่งเสริ มพัฒนาจากผู้ดแู ลเด็กต่อไปด้ วย ซึง่ ทัง้ 3 ขันตอนนี
้
้ ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็ก
เป็ นศูนย์กลางเป็ นทฤษฎีหลัก ร่วมกับการใช้ กิจกรรมการเล่นต่างๆ ที่ช่วยเอื ้ออานวยต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้ ได้ มากที่สดุ
สาหรับปั จจัยด้ านผู้วิจยั ในฐานะนักเล่นบาบัด ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาสัมพันธภาพที่ดี อบอุ่น
เป็ นมิตรกับเด็กตลอดระยะเวลาของการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัด ซึง่ สัมพันธภาพที่ดีในการ
บาบัดนีเ้ ป็ นหัวใจสาคัญ ของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง ผู้วิจัยจึงให้ ความสาคัญกับการ
สร้ างบรรยากาศแห่งความไว้ วางใจ จริ งใจ เอาใจใส่ ห่วงใย เข้ าใจและยอมรับเด็กในแบบที่เด็กเป็ น
อย่างแท้ จริ ง การสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็กตลอดระยะเวลาของการบาบัดนี ้จึงส่งผลให้ เด็กรู้สกึ
ว่าตนเองได้ รับ การยอมรับ ได้ รับ ความเข้ าใจ รู้ สึกปลอดภัย เกิ ด ความไว้ วางใจในตัวผู้วิจัย มี
กาลังใจ มีพลัง รับรู้ ว่าตนเองมีความสามารถที่จะสารวจ ค้ นหา และค้ นพบตัวตนของตนเอง อัน
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาตนเองต่อไป (Sweeney & Landreth, 2009) ซึ่งจากการเล่น
บ าบั ด ทั ง้ 16 ครั ง้ ผู้ วิ จั ย พบว่ า เด็ ก ปฐมวัย ที่ เข้ าร่ ว มโปรแกรมการเล่ น บ าบั ด มี ก ารพั ฒ นา
สัมพันธภาพที่ดี เป็ นมิตรกับผู้วิจยั โดยเด็กสามารถเล่น พูดคุย เปิ ดเผยตนเอง ระบายปั ญหา และ
หาทางจัดการกับปั ญหาผ่านการเล่นได้ เป็ นอย่างดี จึงกล่าวได้ วา่ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจยั กับ
เด็กเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของการบาบัดที่ช่วยส่งผลให้ เด็กมีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารที่
สูงขึน้ และมีภาวะสมาธิ สนลดลงได้
ั้
อย่างมีประสิทธิ ภาพ ทัง้ นีเ้ นื่องจากสัมพันธภาพที่ดีในการ
บาบัด ช่วยพัฒนาให้ เด็กมีความไว้ วางใจ มีความมัน่ ใจในตนเองและผู้วิจยั มากขึ ้น สามารถเข้ าใจ
และยอมรับตนเองได้ มีความรู้ สึกที่ดีต่อตนเอง อันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองใน
ด้ านความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมได้ เป็ นอย่างดี
ส่วนปั จจัยด้ านเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ในฐานะผู้เข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่น
บาบัด ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า เด็กปฐมวัยทุกคนมีความเต็มใจในการเข้ าร่ วมโปรแกรมการ
เล่นบาบัด โดยเด็กให้ ความสนใจ มีความกระตือรื อร้ น ให้ ความร่วมมือ ในการทากิจกรรมต่างๆ ได้
เป็ นอย่างดี มีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกบั ผู้วิจยั และเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ซึง่ การที่เด็กมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
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ผู้วิจยั และเพื่อนสมาชิกนี ้เองส่งผลให้ เด็กมีอารมณ์ ดี ผ่อนคลาย รู้ สึกสนุก มีความสุขกับการเล่น
รู้สกึ ได้ รับการยอมรับและเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม กล้ าพูดคุย เปิ ดเผยตนเอง มีความตังใจ
้ มุ่งมัน่ ใน
การทากิ จกรรม มี กาลังใจที่ ดี ในการเรี ยนรู้ สารวจ และพัฒนาตนเอง รวมทัง้ เมื่อได้ รับการฝึ กฝน
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริ หารอย่างต่อเนื่อง เด็กจึงมีพฤติกรรมทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีขึ ้น และ
มีพฤติกรรมสมาธิ สนลดลงได้
ั้
เป็ นอย่างดี โดยผ่านการเล่นบาบัดเด็กสามารถควบคุมตนเองให้ มี
สมาธิจดจ่อกับสิง่ ที่กาลังทาอยูไ่ ด้ สามารถจดจาข้ อมูลได้ ดีขึ ้น มีจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
ในการเล่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนได้ อย่างยืดหยุ่น มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ที่เหมาะสม กล้ าพูดคุยเปิ ดเผยปั ญหาของตนเอง คิดหาวิธีในการจัดการกับปั ญหาได้
รู้จกั คิดวางแผนการทางาน ลงมือทางานตามขันตอนที
้
่วางแผนไว้ มีสมาธิในการทางานจนสาเร็ จ
ตลอดจนสามารถตัดสิน ใจทาสิ่งต่างๆ และแก้ ไขปั ญ หาผ่านการเล่นได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้
เด็กยังมีความตังใจน
้ าสิ่งที่ได้ เ รี ยนรู้ จากการเล่นบาบัดไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป ด้ วยปั จจัย
ด้ านตัวเด็กดังกล่าวจึงทาให้ ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กสูงขึ ้น และมีภาวะสมาธิสนลดลงได้
ั้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับรายละเอียดเรื่ องประสิทธิผลของโปรแกรมการเล่นบาบัดที่มีตอ่ การเสริ มสร้ าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารให้ สงู ขึ ้น และการช่วยลดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้
สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ ดังนี ้
1) การเสริ ม สร้ างทักษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารด้ านการยับ ยัง้ ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎี ของ
การเล่น บ าบัด แบบเด็ กเป็ นศูนย์ กลาง(Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิ ดของ
แอกซ์ ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ น หลัก โดยใช้ เทคนิ ค การบ าบัด
ที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะด้ านการยับยังของเด็
้
ก เช่น การพูดสะท้ อนความรู้สกึ การสะท้ อน
พฤติกรรม และการสะท้ อนเนื อ้ หาสาระ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าใจความคิด ความรู้ สึก และการ
กระทาของตนได้ ดีขึ ้น มีการแสดงออกด้ านการควบคุมยับยังตนเองอย่
้
างเหมาะสมมากขึ ้น รวมทัง้
ใช้ เทคนิคการกาหนดขอบเขตเท่าที่จาเป็ น ด้ วยการพูดรับรู้ความรู้สกึ ของเด็ก มีการสื่อสารกาหนด
ขอบเขต และให้ ทางเลือกแก่เด็กด้ วย เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีการยับยังตนเอง
้
ไม่ทาสิ่งที่ไม่เหมาะสม
หรื อรบกวนผู้อื่น และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตา่ งๆ ได้
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารด้ านการยับยังของเด็
้
ก เช่น เกมควบคุมยับยังการเคลื
้
่อนไหว เกมทาตามคาสัง่ โดย
ใช้ ดนตรี การเต้ น การวาดรูป เกมต่างๆ เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกทักษะการควบคุมยับยังความคิ
้
ดและการ
กระทาของตนผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของฮัลเพอริ นและคณะ
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(Halperin et al., 2012: 711-721) ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ องผลของการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ ห ารของเด็กปฐมวัยที่ มีสมาธิ สนั ้ พบว่า กิจกรรมการเต้ นและการเคลื่อนไหวช่วย
ส่งเสริมให้ เด็กเกิดการยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น เพราะเด็กต้ องฝึ กควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองให้ ไป
ตามจังหวะเพลง การเต้ นและการเคลื่อนไหวจึงเป็ นการเล่นที่สนุก และเป็ นเทคนิคที่ ช่วยส่งเสริ ม
ทักษะด้ านการยับยังของเด็
้
กได้ ดี และสอดคล้ องกับการศึกษาของโมเรโน่และคณะ (Moreno et
al., 2011: 1425-1433) ที่ ได้ ศึกษาเรื่ องการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยด้ วย
ดนตรี ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมดนตรี ช่วยเสริมสร้ างให้ เด็กมีสมาธิ และสามารถยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังสอดคล้
้
องกับการศึกษาของทราเวอโซและคณะ (Traverso et al.,
2015: 1-14) ที่ พ บว่า กิจกรรมการวาดรู ปสามารถช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัย ในด้ า นการยับ ยัง้ ได้ เป็ น อย่างดี เพราะเด็กได้ ฝึกการควบคุม ยับ ยัง้ ตนเองเพื่ อให้ ได้ รูป
ออกมาในแบบที่ตนต้ องการนัน่ เอง
2) การเสริ ม สร้ างทักษะการคิ ดเชิงบริ ห ารด้ านความจาขณะท างาน ผู้วิจัยใช้
ทฤษฎีของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตาม
แนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ นหลัก โดยใช้ เทคนิค
การบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความจาขณะทางานของเด็ก
เช่น เทคนิคการเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ โดยสร้ างสัมพันธภาพในการเล่นบาบัดที่อบอุ่นสนุกสนาน
ซึง่ เมื่อเด็กๆ รู้ สกึ มีความสุขสนุกสนาน เด็กๆ สามารถคิดหาวิธีช่วยจาและจดจาสิ่งต่างๆ ผ่านการ
เล่นได้ ดีขึ ้น เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความจา การพูดสะท้ อนความคิด ความรู้ สึก และพฤติกรรม
ของเด็ก เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ เด็กเข้ าใจและจดจาในสิง่ ที่กาลังทาอยูไ่ ด้ ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารด้ านความจาขณะทางานของเด็ก เช่น เกมหาของ เกมจับคู่ เกมจดจา โดยมีการ
ฝึ กฝนทบทวนเล่นซ ้า เพื่อช่วยส่งเสริมให้ เด็กสามารถเรี ยนรู้ จดจาสิ่งต่างๆ ได้ ดีขึ ้น และสามารถนา
สิ่ ง ที่ เคยเรี ย นรู้ มาก่ อ นมาประยุกต์ ใช้ ในการท างานได้ ซึ่งผลที่ ได้ สอดคล้ องกับ การศึกษาของ
ฮัลเพอริ นและคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องประสิทธิผลของ
โปรแกรมการเล่นที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนอย่
ั ้ าง
รุนแรง ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเล่นต่างๆ รวมทังเกมหาของ
้
สามารถช่วยพัฒนาความจา
ของเด็ ก ได้ ดี ช่ว ยพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารของเด็ กปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ได้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และมีความคงทนของประสิทธิผลในอีก 3 เดือนต่อมาด้ วย
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3) การเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด ผู้วิจยั ใช้
ทฤษฎีของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตาม
แนวคิดของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ นหลัก โดยใช้ เทคนิค
การบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิดของเด็ก
เช่น เทคนิคการเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นธรรมชาติของเด็กด้ วยการยอมรับใน
ตัวเด็กแบบที่ เด็กเป็ น ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความคิดยืดหยุ่นสร้ างสรรค์ ผ่านการเล่น เพื่อ
เสริ มสร้ างให้ เด็กมีความมัน่ ใจในตนเอง และพัฒนาความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทาได้ ดี
ขึ ้น
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็ก เช่น เกมสลัดผลไม้ โดยเด็กต้ องย้ ายที่ตามชื่อ
ผลไม้ ของตน เกมเต้ นเลียนเสียงสัตว์โดยใช้ การเต้ นผสมผสานกับการเล่นสมมติ เกมสร้ างบ้ านด้ วย
ตัวต่อ การปั น้ ดินเปลี่ยนเป็ นรูปร่างต่างๆ เกมนักประดิษฐ์ คิดค้ นด้ วยการสร้ างสรรค์ประดิษฐ์ สงิ่ ของ
จากวัสดุที่มีอยู่ ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของไดมอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007:
1-24) ที่ พบว่า การเล่นสมมติช่วยส่งเสริ มความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กได้ ดี เพราะการเล่น
สมมติช่วยพัฒนาให้ เด็กมี ความคิดสร้ างสรรค์ในการเล่น คิดแทนสิ่งหนึ่งเป็ นอีกสิ่งหนึ่ง ปรับเปลี่ยน
จากการเล่นหนึ่งไปสู่อีกการเล่นหนึ่งได้ อย่างยืดหยุ่นหลากหลาย และสอดคล้ องกับการศึกษาของ
ฮัล เพอริ น และคณะ (Halperin et al., 2012: 711-721) ที่ พ บว่า กิ จกรรมการเต้ น ช่ วยฝึ ก ความ
ยืดหยุน่ ทางการคิดของเด็กได้ อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ เพราะเด็กได้ ฝึกปรับเปลี่ยนจาก
การเคลื่อนไหวหนึ่งไปยังอีก การเคลื่อนไหวหนึ่ง ให้ มีความคล่องแคล่วมากขึน้ ส่งผลให้ เกิ ดการ
ปรับเปลี่ยนทางความคิดและการกระทาได้ อย่างยืดหยุน่ มากขึ ้น
4) การเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์ ผู้วิจยั ใช้ ทฤษฎี
ของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิด
ของแอกซ์ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ท (Landreth, 2002) เป็ นหลัก โดยใช้ เทคนิคการบาบัด
ที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิ งบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์ ของเด็ก เช่น การแสดง
ความใส่ใจในตัวเด็ก ฟั งในสิ่งที่เด็กเล่าอย่างตังใจ
้ แสดงความเห็นใจ รวมทังพู
้ ดสะท้ อนความรู้สกึ
ของเด็ก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าใจและควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ดีขึ ้น เทคนิคการถามคาถามเพื่อให้
เด็กได้ สารวจความรู้ สกึ ของตนเอง และหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เทคนิค
เอื ้ออานวยการตัดสินใจ โดยสนับสนุนให้ เด็กฝึ กคิดหาวิธีการแสดงออกทางอารมณ์ ที่เหมาะสม
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เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกคิดแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง และส่งเสริมให้ เด็กมีความมัน่ ใจว่าตนเองมีความสามารถ
ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารด้ านการควบคุมอารมณ์ ของเด็ก เช่น นิทานบาบัด เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุนแรงผ่านการเล่นบาบัดจากนิทานที่ได้
ฟั ง การเล่นสมมติ จาลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กทาความเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึกของ
ตนเองและผู้อื่น รวมทังสามารถหาวิ
้
ธีการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม
ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของไพค์ทีน่าและคณะ (Pykhtina et al., 2012) ที่ทาการศึกษา
เรื่ องผลของการเล่นบาบัดที่มีต่อเด็กสมาธิ สนโดยการใช้
ั้
กิจกรรมนิทานหรื อเรื่ องเล่าร่ วมด้ วย ผล
การศึกษาพบว่า กิจกรรมนิทานบาบัดช่วยทาให้ เด็กได้ สารวจความรู้ สกึ นึกคิดของตนเอง มีความ
เข้ าใจตนเองมากขึ ้น ช่วยให้ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น และมีสมาธิจดจ่อได้ ดีขึ ้น
อย่างมีประสิทธิ ภาพ และสอดคล้ องกับการศึกษาของเวสท์ (West, 1996) ที่ พบว่า การเล่นบทบาท
สมมติช่วยทาให้ เด็กเข้ าใจความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่นได้ ดีขึ ้น ส่งเสริ มการเห็นใจและเข้ าใจผู้อื่น
ช่วยพัฒ นาจิ น ตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ ท าให้ เด็กเข้ าใจโลกภายในของตนเอง เข้ าใจ
ความคิด ความรู้ สึก การกระทาของตนเองและผู้อื่นได้ ดีขึ ้น รวมทังสอดคล้
้
องกับการศึกษาของได
มอนด์และคณะ (Diamond et al., 2007: 1-24) ที่พบว่า การเล่นสมมติช่วยส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าใจ
ความรู้ สึกของตนเองและผู้อื่น รู้ จกั เห็นใจผู้อื่น และได้ ฝึกการควบคุมอารมณ์ ให้ มีการแสดงออก
ทางอารมณ์ที่เหมาะสมมากขึ ้น
5) การเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
ผู้วิจัยใช้ ท ฤษฎี ของการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT)
ตามแนวคิ ดของแอกซ์ ไลน์ (Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ น หลัก โดยใช้
เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการวางแผนจัดการอย่าง
เป็ นระบบของเด็ก เช่น การเอื ้ออานวยสัมพันธภาพที่ดีในการบาบัด ด้ วยการแสดงความใส่ใจในตัว
เด็ก ฟั งในสิ่งที่พดู อย่างตังใจ
้ แสดงความเข้ าใจ ให้ การยอมรับเด็ก รวมทังเอื
้ ้ออานวยบรรยากาศ
การเล่นที่อบอุ่นสนุกสนาน เพื่อให้ เด็กรู้ สึกอบอุ่น ได้ รับการยอมรับ และเรี ยนรู้ ทกั ษะการวางแผน
จัดการผ่านการเล่นได้ ดีขึ ้น การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้ เด็ก
พึง่ พาตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง ได้ เรี ยนรู้
ผลจากการกระทาของตนและแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สามารถคิดวางแผน ลงมือทา และแก้ ไขปั ญ หาด้ วยตนเองได้ ดีขึน้ การให้ กาลังใจ และ
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ชื่นชมข้ อดีของเด็ก เช่น ชื่นชมความพยายามในการคิดวางแผนการทางานของเด็ก การลงมือทา
สิง่ ต่างๆ ด้ วยตนเอง การแก้ ไขปั ญหา เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความพยายามในการคิดวางแผนจัดการ
ลงมือทางานด้ วยตนเอง และทางานได้ สาเร็จมากขึ ้น
นอกจากนี ้ ผู้วิจัยใช้ การเล่นที่เหมาะสมต่อการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบของเด็ก เช่น การเล่นวางแผนสร้ างตึกด้ วยบล็อกและตัวต่อ
การเล่นสมมติวางแผนเก็บของ เพื่อส่งเสริมทักษะการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ให้ เด็กได้ ฝึก
การวางแผนตัง้ เป้าหมาย ลงมื อท างานตามเป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ อย่างเป็ น ขัน้ ตอน สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ และทางานได้ สาเร็ จ ซึ่งผลที่ได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของไดมอนด์ และคณะ
(Diamond et al., 2007: 1-24) ที่พบว่า การเล่นสมมติช่วยให้ เด็กได้ ฝึกคิดวางแผนอย่างเป็ นระบบ
เพราะเด็กต้ องวางแผนการเล่นไว้ ลว่ งหน้ าว่าจะเล่นเป็ นอะไร จะทาอะไร จะมีอะไรเกิดขึ ้นบ้ าง การ
เล่นสมมติจึงเป็ นการเล่นที่สนุกสนานและช่วยส่ งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผน
จัดการอย่างเป็ นระบบของเด็กได้ เป็ นอย่างดี รวมทังสอดคล้
้
องกับการศึกษาของธีโบดิวและคณะ
(Thibodeau et al., 2016: 120-128) ที่ศกึ ษาผลของการเล่นสมมติที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยจานวน 110 คน ที่มีอายุ 3-5 ปี แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มที่ได้ รับการเล่นสมมติ 2) กลุ่มที่ไม่ได้ รับการเล่นสมมติ 3) กลุ่มที่ทากิจกรรมตามปกติ
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมคือ 5 สัปดาห์ มีการทดสอบก่อนและทดสอบหลัง โดยครู เป็ นผู้
ประเมินเด็กด้ วยแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หาร ผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้ รับการเล่นสมมติมี
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีขึ ้นมาก รวมทัง้ เด็กยังสามารถให้ ความร่ วมมือและมีส่วน
ร่ วมในการเล่นได้ เป็ นอย่างดี อีกด้ วย ส่วนกลุ่มตัวอย่างอีกสองกลุ่มนัน้ ไม่พบว่ามีทกั ษะการคิดเชิง
บริ หารที่เพิ่มขึ ้นแต่อย่างใด สรุ ปผลได้ ว่า การเล่นสมมติมีผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ในเด็กปฐมวัยได้ โดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
6) การเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารโดยรวม ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีของการเล่น
บาบัดแบบเด็กเป็ น ศูนย์ กลาง (Child Centered Play Therapy: CCPT) ตามแนวคิดของแอกซ์ ไลน์
(Axline, 1993) และแลนเดร็ ท (Landreth, 2002) เป็ นหลัก โดยใช้ เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารโดยรวมของเด็ก เช่น เทคนิคการกาหนดขอบเขต เพื่อส่งเสริ ม
ให้ เด็กยับยัง้ ควบคุมตนเองได้ ดีขึน้ มีการแสดงออกที่ เหมาะสมมากขึ น้ เทคนิ คการเอือ้ อานวย
สัมพันธภาพในการบาบัดที่อบอุ่นสนุกสนาน เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนรู้และจดจาสิ่งต่างๆ ผ่านการ
เล่นได้ ดีขึ ้น เทคนิคการเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นธรรมชาติ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก
ได้ ฝึกคิดยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาได้ อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นมากขึ ้น
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เทคนิคการสะท้ อนอารมณ์ ความรู้ สึกของเด็ก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึก การควบคุมอารมณ์ มีการ
แสดงออกทางอารมณ์ อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุ นแรง เทคนิคการเอื ้ออานวยการตัดสินใจและ
ความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีการคิดวางแผนจัดการอย่ างเป็ นระบบได้ มากขึ ้น มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจทาสิง่ ต่างๆ และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ ดีขึ ้น
นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ใช้ กิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารโดยรวมของเด็ก โดยมีการเล่นเพื่อฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเล่นส่งเสริ มทักษะด้ านการยับยังด้
้ วยเกมควบคุมยับยังการเคลื
้
่อนไหว เกม
ทาตามคาบอก การเล่นส่งเสริ มทักษะด้ านความจาขณะทางานโดยใช้ เกมจดจา เกมจับคู่ เกมหา
ของ การเล่นส่งเสริ มทักษะด้ านความยืดหยุ่นทางการคิดโดยใช้ การปั น้ การเต้ นและเคลื่อนไหว
การเล่นส่งเสริ มทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์ โดยใช้ นิทานบาบัด เกมทายใจ การเล่นส่งเสริ ม
ทักษะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบด้ วยการเล่นสมมติวางแผนเก็บของ วางแผนจัดงาน
เลี ้ยง เป็ นต้ น ซึง่ ผลที่ได้ สอดคล้ องกับการศึกษาของไดมอนด์ (Diamond, 2012) ที่พบว่า กิจกรรม
ที่ มี ค วามเหมาะสมต่อการพัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารของเด็ ก ปฐมวัย คื อ กิ จกรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาทางด้ านสติปัญ ญา อารมณ์ และสังคมควบคู่ไปกับการพัฒ นาทักษะ
ทางด้ านร่ างกายของเด็ก ซึ่งกิจกรรมที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กนันควรเป็
้
น
กิจกรรมที่จงู ใจเด็กและเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทากิจกรรมกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน โดยกิจกรรม
ที่ทาต้ องเป็ นกิจกรรมที่เด็กรัก ชื่นชอบ รู้ สกึ สนุก มีความสุขที่ได้ ทา ขณะเดียวกันก็ควรเป็ นกิจกรรมที่
ท้ าทายความสามารถของเด็กเพื่อให้ เด็กไม่ร้ ูสกึ เบื่อ โดยควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทดลองทาสิง่ ใหม่ๆ
ที่ ห ลากหลายเพื่ อเด็ ก จะได้ ออกจากขีด ความสามารถเดิม (Comfort Zone/ Zone of Proximal
Development) ไปสูข่ ีดความสามารถใหม่ที่เด็กสามารถทาได้ เองโดยมีการช่วยเหลือเพียงเล็กน้ อย
รวมทังควรเน้
้
นให้ เด็กได้ ฝึกฝนทากิจกรรมที่กระตุ้นท้ าทายความสามารถอย่างต่อเนื่องด้ วย
ผลจากการใช้ โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็ ก ปฐมวัย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ในการวิ จัย นี ้ จึ ง พบว่ า โปรแกรมการเล่ น บ าบัด สามารถช่ ว ย
เสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กให้ สงู ขึ ้นในรายองค์ประกอบและโดยรวม และช่วยลด
ภาวะสมาธิสนลงในรายองค์
ั้
ประกอบและโดยรวม ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ผล
ที่ได้ สอดคล้ องกับสมมติฐานในการวิจยั และสอดคล้ องกับการศึกษาของสจวร์ ต (Stewart et al.,
2016) ที่พบว่า การเล่นบาบัดสามารถช่วยลดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การเล่นบาบัดช่วยพัฒนาสมาธิ การใส่ใจจดจ่อ ช่วยลดอาการอยู่ไม่นิ่งของเด็ก ทาให้ เด็กสามารถ
ควบคุมยับยังตนเองได้
้
ดีขึ ้น ปรับตัวได้ ดีขึ ้น รวมทังการเล่
้
นบาบัดยังช่วยส่งเสริ มทักษะทางอารมณ์
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และสังคมของเด็กได้ ดี ส่งผลให้ เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น มีความสัมพันธ์ กบั
ผู้อื่นดีขึ ้น นอกจากนี ้ การเล่นบาบัดยังสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดขันสู
้ ง หรื อทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้ วย เพราะการเล่นบาบัด
ช่วยปรับโครงสร้ างสมองส่วนหน้ าของเด็กที่มีภาวะสมาธิสนและทั
ั้
กษะการคิดเชิงบริ หารที่บกพร่อง
ไปให้ มีการทางานได้ ยืดหยุ่นมากขึ ้น มีประสิทธิภาพในการทางานได้ ดีขึ ้น สอดคล้ องกับการศึกษา
ของยี เอเจอร์ (Yeager, 2009) ที่ พ บว่ า กิ จ กรรมการเล่ น บ าบั ด ที่ มี ค วามหลากหลาย สนุ ก
ผ่อนคลาย สามารถช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กได้ อย่างสนุกสนานและจูงใจให้
เด็กเกิดการพัฒนาตนเองได้ ดีขึ ้น รวมทังเมื
้ ่อเด็กได้ รับกิจกรรมการเล่นที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการคิด
เชิงบริหารอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็ช่วยให้ ทกั ษะการคิดเชิงบริหารมีความคงทนอยู่
ได้ ยาวนานมากขึน้ และเด็กได้ มีประสบการณ์ ใหม่ๆ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ ทักษะใหม่ๆ รู้ จักเพื่อน
ใหม่ๆ ในการช่วยทาให้ เด็กรู้ จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึ กการใช้ ความคิด ความจา การ
กากับยับยังควบคุ
้
มตนเอง มีความคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ ้น รู้จกั ประนีประนอม การวางแผนแก้ ปัญหา
มีการแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ ้นในบรรยากาศการเล่นที่อบอุ่นผ่อน
คลายสนุกสนาน สิง่ เหล่านี ้ช่วยกระตุ้นการทางานของสมองส่วนหน้ าได้ ดี ช่วยให้ เด็กมีภาวะสมาธิสนั ้
ลดลง อาการอยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่นลดลง มีสมาธิ การจดจ่อเพิ่มมากขึ ้น มีทักษะการคิดเชิง
บริหารที่มีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น และสอดคล้ องกับการศึกษาของโอนีลและคณะ (O’ Neill et al., 2012:
1165-1167) ที่ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องผลของการเล่นบาบัดที่มีต่อการพัฒนาความคิด อารมณ์
และสังคมในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ โดยทาการเล่นบาบัดกับเด็กๆ สัปดาห์ละครัง้ ครัง้ ละ
ประมาณ 1 ชั่วโมง เป็ นจานวนทัง้ หมด 16 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่าการเล่นบาบัดสามารถช่วย
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่สมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดี รวมทังช่
้ วยลดระดับความ
รุ นแรงของภาวะสมาธิ สนในด้
ั้
านการอยู่ไม่นิ่ง และการหุนหันพลันแล่นได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
นอกจากนี ้ ยังพบว่าการเล่นบาบัดที่มีบรรยากาศการเล่นที่อบอุ่น ปลอดภัย สนุกสนาน ช่วยให้ เด็ ก
สามารถแสดงออกสื่อสารได้ ดีขึ ้น ปรับความคิดให้ มีความยืดหยุน่ ได้ มากขึ ้น รวมทังสามารถเรี
้
ยนรู้
ที่จะปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ของตนได้ ดีขึ ้นผ่านการเล่นอีกด้ วย การเล่นบาบัดจึงเป็ นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากวิธีหนึ่งในการช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก ปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนั ้
ปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งที่โปรแกรมการเล่นบาบัดสามารถเสริ มสร้ างทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ เป็ นอย่างดีนนั ้ เป็ นผลเนื่องมาจากโปรแกรม
นี ้มีการฝึ กทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารรายด้ านและโดยรวมทัง้ 5 องค์ประกอบซ ้าๆ หลายครัง้
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อย่างต่อเนื่องเป็ นประจาสม่าเสมอ ซึง่ การฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารซ ้าๆ อย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอนี ้เองที่ช่วยกระตุ้นกลไกการทางานของสมองในเด็กที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั ้ มีการปรับตัว
ทางโครงสร้ างใหม่ ปรับเปลี่ยนวงจรประสาทให้ เกิดการปรับตัวเข้ ากับสิง่ แวดล้ อมที่ได้ รับการส่งเสริ ม
ให้ ดีขึ ้น วงจรประสาทเกิดการเชื่อมโยงอย่างซับซ้ อนได้ ดีขึ ้นเพื่อให้ สมองสามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557ก) ซึง่ สอดคล้ องกับที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลได้ กล่าวว่า
การฝึ กฝนส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ ซา้ ๆ ต่อเนื่ องเป็ น
ประจาสม่าเสมอสามารถช่วยปรับเปลี่ยนวงจรประสาทและโครงสร้ างสมองของเด็กให้ เกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารได้ เป็ นอย่างดี โดยการฝึ กซ ้านี ้ เป็ นการฝึ กอย่างสม่าเสมอโดยใช้
โปรแกรมที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สัน้ และมีการฝึ กฝนทากิจกรรมการเล่นที่กระตุ้นท้ าทายความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพราะการ
ฝึ กฝนที่ท้าทายความสามารถของเด็กอย่างต่อเนื่องคือกุญแจสาคัญของการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สัน้ ให้ ประสบความสาเร็ จ และช่วยให้ ทักษะการคิดเชิง
บริ หารมีความคงทนอยู่ได้ ยาวนานมากขึ ้นนัน่ เอง (Diamond, 2012) ซึ่งเมื่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิ สัน้ ได้ รับ การเสริ มสร้ างทัก ษะการคิด เชิงบริ ห ารให้ ดี ขึน้ ภาวะสมาธิ สัน้ ก็ ย่อมลดลงด้ วย
(Wahlstedt et al., 2008; Willcutt et al., 2005)
จากการอภิปรายผลด้ วยข้ อค้ นพบดังกล่าวข้ างต้ น จึงแสดงให้ เห็นว่า โปรแกรม
การเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ สนั ้ มีความ
เหมาะสมต่อการนามาเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ให้ มี
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่สงู ขึ ้น และมีภาวะสมาธิสนลดลงได้
ั้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1) จากผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่ มี
ภาวะสมาธิ สนประกอบด้
ั้
วย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการยับยัง้ ด้ านความจาขณะทางาน ด้ านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้ านการควบคุมอารมณ์ และด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ซึง่ จาก
การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และการศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า องค์ประกอบด้ านที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมากที
ั้
่ สดุ คือ ด้ าน
การยับยัง้ และด้ านความจาขณะทางาน ดังนัน้ ในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจึ
ั ้ งควรพัฒนาให้ ครบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้ านการยับยัง้
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และด้ านความจาขณะทางาน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็ก
2) จากผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนั ้ เช่น ผู้ปกครอง คุณครู สามารถนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสนที
ั ้ ่ได้ จากการวิจยั นี ้ นามาใช้ ประเมิ นทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปกครองสามารถประยุกต์นาแบบวัดทักษะการคิดเชิง
บริ หารที่ได้ จากการวิจยั นี ้ไปใช้ ในการสังเกตและประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กขณะอยู่ที่
บ้ าน และครูสามารถนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารนี ้ไปใช้ ในการสังเกตและวัดประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริ หารของเด็กขณะอยู่ที่ โรงเรี ยน โดยผู้วดั ทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กต้ องรู้ จกั และ
ใกล้ ชิดกับเด็กเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3) จากผลการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้มีหน้ าที่ เกี่ ยวข้ องในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่ มี
ภาวะสมาธิสนั ้ สามารถนาโปรแกรมการเล่นบาบัดที่ได้ จากการวิจยั นี ้นามาใช้ สง่ เสริมทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยให้ พัฒ นาได้ ดีขึน้ รวมทัง้ ช่วยลดภาวะสมาธิ สนของเด็
ั้
กลงได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถนาโปรแกรมนี ้มาประยุกต์ใช้ กบั เด็กได้ ตามความเหมาะสมกับสถานที่
และวัสดุอุปกรณ์ การเล่นที่มีอยู่ เช่นผู้ปกครองอาจจัดพืน้ ที่ให้ เด็กได้ วิ่งเล่นในบริ เวณบ้ านอย่าง
ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมทักษะการยับยังด้
้ วยการเล่นเกม “แปะแข็ง” กับเด็ก หรื อครูอาจนาสติ๊กเกอร์
สีสนั สดใสที่มีอยู่มาใช้ เป็ น “สมบัติ” ในการเล่นเกม “หาสมบัติ” เพื่อพัฒนาความจาขณะทางาน
ของเด็ก เป็ นต้ น
4) จากผลการวิจัย พบว่า โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กให้ สงู ขึ ้น และ
ช่วยลดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กได้ เป็ นอย่างดี ดังนัน้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กจึงสามารถนาโปรแกรมที่ได้
จากการวิจยั นี ้ไปปรับใช้ กบั เด็กได้ ตามความเหมาะสมกับบริบทของเด็กที่ต้องการพัฒนา เพราะเด็ก
แต่ละคนอาจมีบริบทในด้ านที่ต้องพัฒนาต่างกัน
5) ข้ อ ค้ น พบจากการใช้ โปรแกรมการเล่น บ าบัด เพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการคิ ด เชิ ง
บริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนี
ั ้ ้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กสามารถนาโปรแกรมนี ้ไปใช้ ร่วมกับ
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ตามความเหมาะสมกั บ ความชอบความสนใจของเด็ ก สภาพแวดล้ อ มและ
สถานการณ์ โดยครูอาจนาโปรแกรมนี ้ไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับกิจกรรมการสอนเด็กในห้ องเรี ยน เช่น
เล่นต่อบล็อก ปั น้ ดินน ้ามัน เล่นเกมหาของ เล่นทายอารมณ์ เพื่อน เล่นสมมติจาลองสถานการณ์
เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ สาหรับผู้ปกครองก็สามารถ
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นาโปรแกรมการเล่นนี ้ไปปรับใช้ กบั เด็กร่วมกับการทากิจกรรมในชีวิตประจาวันได้ เช่นกัน เช่น เล่า
นิทานให้ ลกู ฟั ง ฝึ กให้ ลกู จัดกระเป๋ าเอง พาลูกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) ในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่อไป ผู้ทาการวิจยั ควรไปสังเกตสถานการณ์ จริ งขณะครู ตอบ
แบบวัดของเด็กด้ วยตนเอง เพื่อให้ การตอบแบบวัดมีความแม่นยาและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2) การวัดประเมินทักษะการคิดเชิ งบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนควรมี
ั้
หลาย
มิติ จึงควรมีการตอบแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กทังจากครู
้
และผู้ปกครอง เพื่อให้ มิติใน
การวัดประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิ สนั ้ มีความสมบูรณ์ มาก
ยิ่งขึ ้น
3) ผู้นาโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้ไปใช้ ในครัง้ ต่อไปควรตระหนักว่า การสร้ างสัมพันธภาพ
ที่ ดี กับ เด็ ก เป็ น หัว ใจส าคัญ ของการใช้ โปรแกรมการเล่ น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลาง ผู้น า
โปรแกรมการเล่นบาบัดนีไ้ ปใช้ กับเด็กจึงควรสร้ างสัมพันธภาพที่ดี อบอุ่น สนุกสนาน ปลอดภัย
และเป็ นมิตรกับเด็ก เพื่อให้ การบาบัดดาเนินไปได้ อย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
4) โปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนนี
ั ้ ้ เป็ นโปรแกรมการเล่นบาบัดที่ใช้ แนวคิดทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเป็ น
หลัก ดังนัน้ ในการศึก ษาครั ง้ ต่อไป อาจศึกษาโปรแกรมการเล่น บ าบัด ในแนวคิ ด ทฤษฎี อื่น ที่
สามารถน ามาประยุก ต์ ใช้ กับ การเสริ ม สร้ างทักษะการคิ ดเชิ งบริ ห ารของเด็กปฐมวัยที่ มีภ าวะ
สมาธิ สนได้
ั ้ เช่น ทฤษฎีการเล่นบาบัดทางความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Play
Therapy) เป็ นต้ น
5) จากผลการวิจยั พบว่า การเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสนมี
ั ้ ปัจจัยสนับสนุนที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กด้ วยการที่เด็กมี
สัมพันธภาพที่ดีกับครู และผู้ปกครอง จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยในเรื่ องการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างเด็กกับครู และระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กต่อไป
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนให้
ั้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
||
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แนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ข้ อ
ข้ อคาถาม
คาถามเกริ่น
1
ท่านมีประสบการณ์ด้านการเสริ มสร้ าง EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมาเป็
ั้
นระยะเวลานาน
เท่าใด
2
ขอให้ ทา่ นช่วยเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางานของท่าน ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา EF ใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
คาถามหลัก
3
ในทัศนะของท่าน ท่านคิดว่า EF มีความหมายว่าอย่างไร
3.1 ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มีลกั ษณะของ EF เป็ นอย่างไร
3.2 ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มีลกั ษณะของ EFแตกต่างจากเด็กปกติอย่างไร
4
ท่านคิดว่าองค์ประกอบของ EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนประกอบด้
ั้
วยอะไรบ้ าง
4.1 จากข้ อ 4 ท่านคิดว่าแต่ละองค์ประกอบ มีความหมายว่าอย่างไร
4.2 ท่านคิดว่าองค์ประกอบใดเป็ นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบใดเป็ นองค์ประกอบเสริม
4.3 ท่านคิดว่าพัฒนาการขององค์ประกอบเป็ นอย่างไร องค์ประกอบใดเกิดขึ ้นก่อน-หลัง
ตามลาดับ
5
ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ น้ มีพฤติกรรมของ EF ในแต่ละองค์ประกอบเป็ น
อย่างไร
5.1 ท่านคิดว่าพฤติกรรมด้ านการยับยังของเด็
้
กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอย่างไร
5.2 ท่านคิดว่าพฤติกรรมด้ านความจาขณะทางานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอย่างไร
5.3 ท่านคิดว่าพฤติกรรมด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิดของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั้ น
อย่างไร
5.4 ท่านคิดว่าพฤติกรรมด้ านการควบคุมอารมณ์ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอย่างไร
5.5 ท่านคิดว่าพฤติกรรมด้ านการวางแผนจัดการของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอย่างไร
5.6 ท่านคิดว่าพฤติกรรมด้ านอื่นๆ ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนเป็
ั ้ นอย่างไร (ถ้ ามี)
6
ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของ EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ ความสาคัญ
อย่างไร
6.1 ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของ EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมี
ั ้ สว่ นช่วยใน
การพัฒนา EF ของเด็กได้ อย่างไร
6.2 ท่านคิดว่าการศึกษาเรื่ ององค์ประกอบของ EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนจะเป็
ั้
น
ประโยชน์ตอ่ ใครบ้ าง อย่างไร
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แนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ข้ อ
ข้ อคาถาม
คาถามเกริ่น
1
ท่านมีประสบการณ์ด้านการเสริ มสร้ าง EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนมาเป็
ั้
นระยะ
เวลานานเท่าใด
2
ขอให้ ทา่ นช่วยเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทางานของท่าน ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา EF ใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
คาถามหลัก
3
ท่านคิดว่าการเล่นบาบัดช่วยเสริมสร้ าง EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ อย่างไร
3.1 ด้ านการยับยัง้
3.2 ด้ านความจาขณะทางาน
3.3 ด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด
3.4 ด้ านการควบคุมอารมณ์
3.5 ด้ านการวางแผนจัดการ
4
ท่านคิดว่าผู้เสริ มสร้ าง EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนด้
ั ้ วยการเล่น ควรมีบทบาทหน้ าที่
อย่างไร
5
ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริ มสร้ าง EF ให้ แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนได้
ั ้ ดี
5.1 ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ าง EF ด้ านการยับยังของเด็
้
กได้ เป็ นอย่างดี
5.2 ท่านคิดว่าท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ าง EF ด้ านความจาขณะทางานของเด็กได้ เป็ น
อย่างดี
5.3 ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ าง EF ด้ านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กได้ เป็ นอย่างดี
5.4 ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ าง EF ด้ านการควบคุมอารมณ์ของเด็กได้ เป็ นอย่างดี
5.5 ท่านคิดว่าการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ าง EF ด้ านการวางแผนจัดการของเด็กได้ เป็ นอย่างดี
6
ท่านคิดว่าขันตอนการเล่
้
นที่ใช้ ในการเสริ มสร้ าง EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
ประกอบด้ วยกี่ขนตอน
ั้
มีขนตอนอะไรบ้
ั้
าง แต่ละขันตอนช่
้
วยเสริ มสร้ าง EF ได้ อย่างไร
6.1 จากข้ อ 6 ท่านคิดว่าขันตอนใดส
้
าคัญที่สดุ (เช่น ขันเริ
้ ่มต้ นสร้ างสัมพันธภาพ ขันด
้ าเนินการ
ขันยุ
้ ติการเล่น เป็ นต้ น) เพราะอะไร
6.2 ท่านคิดว่าแนวทางการส่งเสริมในแต่ละขันตอนให้
้
สาเร็จ สามารถทาได้ อย่างไร

290
แนวคาถามการสัมภาษณ์ เชิงลึก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้ างโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ (ต่อ)
ข้ อ
ข้ อคาถาม
คาถามหลัก
7
ท่านคิดว่าปั จจัยหรื อเงื่อนไขใดที่ทาให้ การเล่นบาบัดสามารถช่วยเสริมสร้ าง EF ในเด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสนได้
ั ้ สาเร็จ
8
ท่านคิดว่ารูปแบบของกิจกรรมการเล่นบาบัดที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนา EF ในเด็กปฐมวัยที่
มีภาวะสมาธิสนนั
ั ้ นควรเป็
้
นอย่างไร
8.1 ท่านคิดว่าระยะเวลาที่ใช้ ในการทากิจกรรมควรมีจานวนกี่ครัง้ แต่ละครัง้ ควรมีความยาวนาน
เท่าไร ความถี่เป็ นอย่างไร
8.2 กิจกรรมการเล่นเพื่อการพัฒนา EF ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้ มีความคล้ ายคลึง หรื อ
ความแตกต่างจากเด็กปกติหรื อไม่ อย่างไร
8.3 สื่อ หรื ออุปกรณ์ใช้ ควรมีอะไรบ้ าง อย่างไร
8.4 ข้ อควรพิจารณาอื่นๆ ที่ควรคานึงถึงมีอะไรบ้ าง (ถ้ ามี)

ภาคผนวก ค
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
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แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
ข้ อมูลทั่วไป
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับเพศของเด็ก
1. เด็กเป็ นเพศ
( ) ชาย ( ) หญิง
แบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้
คาชีแ้ จง ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานี ้ เด็กมีพฤติกรรมต่อไปนี ม้ ากเพียงใด กรุ ณา
เลือกตอบข้ อที่ตรงกับเด็กตามความเป็ นจริงมากที่สดุ เพียงข้ อเดียว
5 หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กมากที่สดุ
4 หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กมาก
3 หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กปานกลาง
2 หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กน้ อย
1 หมายถึง สอดคล้ องกับพฤติกรรมของเด็กน้ อยที่สดุ หรื อไม่สอดคล้ องเลย
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คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องคาตอบที่ตรงกับพฤติกรรมของเด็ก ตามความเป็ นจริ ง
มากที่สดุ เพียงข้ อเดียว เพื่อแสดงระดับความคิดเห็นของท่านที่มีตอ่ ตัวเด็ก
พฤติกรรมของเด็ก
องค์ ประกอบด้ านการยับยัง้
1. เด็กสามารถอดทนรอให้ คนอื่นพูดจบก่อนได้ โดยไม่พดู แทรก
2. เมื่อเด็กอยากทาสิง่ ใดก็มกั จะทาทันที โดยไม่คิดให้ ดีเสียก่อน
3. เด็กสามารถจดจ่อกับงานได้ จนสาเร็จโดยไม่วอกแวก
4. เด็กสามารถนัง่ ทากิจกรรมอยูก่ บั ที่ได้ ตามเวลาที่กาหนดได้
5. เด็กรู้จกั คิดก่อนลงมือทา และคิดถึงผลเสียที่จะตามมาได้
องค์ ประกอบด้ านความจาขณะทางาน
6. เมื่อสัง่ ให้ เด็กทางานมากกว่า 1 อย่าง เด็กจะจาได้ เพียงคาสัง่ แรกหรื อ
คาสัง่ สุดท้ ายเท่านัน้
7. เด็กสามารถจาสิง่ ที่ครูสอนมาปรับใช้ ในชีวิตประจาวันได้
8. เด็กมักทาผิดในเรื่ องเดิมๆ ซ ้าๆ ที่ครูเคยสอนไปแล้ ว
9. เด็กชอบเล่นเกมที่ต้องใช้ ความจาได้ ดี เช่น เกมจับคูร่ ูปภาพ เกมจดจา
คาสัง่
10. เด็กสามารถจดจาสิง่ ที่เคยเรี ยนไปแล้ วได้
องค์ ประกอบด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด
11. เมื่อครูให้ เด็กย้ ายที่นงั่ เด็กก็สามารถย้ ายได้ โดยไม่ยดึ ติดกับที่นงั่ เดิม
12. เด็กสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับกฎกติกาใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด
13. เมื่อเจอปั ญหา เด็กสามารถคิดยืดหยุน่ หาทางออกใหม่ๆ ได้
14. เมื่อของเล่นที่ชอบหายหรื อพัง เด็กสามารถคิดพลิกแพลงหาสิง่ อื่นมา
เล่นทดแทนได้
15. เด็กมักมีปัญหาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่เคยทามาให้ แตกต่างไป
จากเดิม
16. เด็กสามารถควบคุมความโกรธได้ โดยไม่ใช้ ความรุนแรง
17. เมื่อเด็กมักผิดหวังเสียใจ ใช้ เวลาไม่นานก็กลับคืนสูอ่ ารมณ์ปกติได้
18. โดยรวมแล้ วเด็กเป็ นคนอารมณ์ดี
19. เด็กสามารถบอกอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเองได้ วา่ รู้สกึ อย่างไร
20. เด็กมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ ง่ายตามสิ่งที่เข้ ามากระตุ้น

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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พฤติกรรมของเด็ก
องค์ ประกอบด้ านการวางแผนจัดการอย่ างเป็ นระบบ
21. เด็กสามารถเริ่มต้ นลงมือทางานด้ วยตนเองได้ โดยไม่ต้องมีคนบอก
22. เด็กรู้จกั วางแผนการทางานที่ครูมอบหมายได้
23. เด็กสามารถทางานเป็ นขันตอนได้
้
เช่น ถอดรองเท้ านาไปวางไว้ ที่ช่อง
ของตนเอง
24. เด็กไม่จดั ลาดับความสาคัญของสิง่ ที่ต้องทา เช่น ไปเล่นก่อนแล้ วค่อย
ทางาน ทาให้ ทางานไม่เสร็จทันเวลา
25. เด็กรู้จกั วางแผนจัดกระเป๋ านักเรี ยนเองได้

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

ภาคผนวก ง
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
ชื่อเด็ก (นามสมมติ) ........................................................... อายุ .................... ครัง้ ที่ ...............
วันที่ ............................... เรื่ อง ...............................................................................................
ข้ อที่
พฤติกรรม
ใช่ ไม่ ใช่
พฤติกรรมด้ านการมีสมาธิ
1 เด็กมีสมาธิในการเล่นอย่างต่อเนื่องเกิน 5 นาที
2 เด็กฟั งเมื่อมีคนมาพูดด้ วย
3 เด็กทาตามคาสัง่ ได้
4 เด็กเล่นเสร็จแล้ วเก็บของเล่น
5 เด็กมีความพยายามในการทางานให้ สาเร็จ เช่น ต่อบล็อกได้ สาเร็จ ปั น้
ดินน ้ามันได้ สาเร็จ
6 เด็กนัง่ อยูก่ บั ที่ในช่วงล้ อมวงได้ จนครบเวลา
7 เด็กผลัดกันเล่นกับเพื่อนได้
8 เด็กไม่พดู แทรก อดทนรอให้ ถึงคราวพูดของตนได้
9 เด็กเล่นได้ โดยไม่รบกวน หรือขัดจังหวะเพื่อน
10 เด็กเล่นหรื อทากิจกรรมอย่างเงียบๆ ได้
พฤติกรรมด้ านทักษะการคิดเชิงบริหาร
11 เด็กจดจ่อกับสิง่ ที่กาลังเล่นอยูไ่ ด้ นานจนจบช่วงเล่นนันๆ
้
12 เด็กไม่แย่งของเพื่อน
13 เด็กตอบคาถามในเรื่ องที่ครูเล่าได้ ถกู ต้ อง
14 เด็กเล่าถึงสิง่ ที่ทาในครัง้ ที่แล้ วได้
15 เด็กเล่นสวมบทบาทสมมติได้
16 เด็กปรับตัวเข้ ากับกิจกรรมใหม่ๆ ได้ โดยไม่หงุดหงิด
17 เด็กมีอารมณ์ดี ยิ ้มแย้ มร่าเริง
18 เด็กสามารถเล่นกับเพื่อนได้ ดีโดยไม่ใช้ อารมณ์รุนแรง
19 เด็กเริ่มต้ นลงมือทางานด้ วยตัวเองได้
20 เด็กเล่นเกมที่ต้องใช้ การวางแผนได้

ภาคผนวก จ
แบบสัมภาษณ์ ครู
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แบบสัมภาษณ์ ครู
1. การเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้ ช่วยเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้
หรื อไม่ อย่างไร
1.1 ทักษะด้ านการยับยัง้
1.1.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านการยับยังได้
้ ดี
1.1.2 ข้ อเสนอแนะ
1.2 ทักษะด้ านความจาขณะทางาน
1.2.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านความจาขณะทางานได้ ดี
1.2.2 ข้ อเสนอแนะ
1.3 ทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์
1.3.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์ได้ ดี
1.3.2 ข้ อเสนอแนะ
1.4 ทักษะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
1.4.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ น
ระบบได้ ดี
1.4.2 ข้ อเสนอแนะ
1.5 ทักษะด้ านการคิดเชิงบริหารโดยรวม
1.5.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างทักษะด้ านการคิดเชิงบริหารโดยรวมได้ ดี
1.5.2 ข้ อเสนอแนะ
2. การเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้ ช่วยลดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
กได้ หรื อไม่ อย่างไร
2.1 ภาวะซน/ วูว่ าม
2.1.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยลดภาวะซน/ วูว่ ามได้ ดี
2.1.2 ข้ อเสนอแนะ
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2.2 ภาวะขาดสมาธิ
2.2.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยลดภาวะขาดสมาธิได้ ดี
2.2.2 ข้ อเสนอแนะ
2.3 สมาธิโดยรวม
2.3.1 กิจกรรมการเล่นใดที่ช่วยเสริมสร้ างสมาธิโดยรวมได้ ดี
2.3.2 ข้ อเสนอแนะ
3. เด็กรู้สกึ อย่างไรจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้
เด็กได้ รับประโยชน์อะไรจากการเข้ าร่วมโปรแกรมการเล่นบาบัดนี ้

ภาคผนวก ฉ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

- ค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
- ค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
- ค่าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของโปรแกรมการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนในโรงเรี
ั้
ยนเขตกรุงเทพมหานคร
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
องค์ ประกอบทักษะ
การคิดเชิงบริหาร
คาถามเกริ่ น
คาถามหลัก

ข้ อที่
1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2

คะแนนความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
0
+1 +1
+1
0
+1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

คะแนนรวม

IOC

หมายเหตุ

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
การสร้ างโปรแกรม
การเล่ นบาบัด
คาถามเกริ่ น
คาถามหลัก

ข้ อที่
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4

คะแนนความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนรวม

IOC

หมายเหตุ

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
องค์ ประกอบทักษะการ
คิดเชิงบริหาร
1. การยับยัง้

2. ความจาขณะทางาน

3. ความคิดยืดหยุน่

4. การควบคุมอารมณ์

5. การวางแผนจัดการ

ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

คะแนนความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนรวม

IOC

หมายเหตุ

3
3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3

1.0
1.0
0.6
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
0.6
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ค่ าดัชนีความสอดคล้ อง IOC ของโปรแกรมการเล่ นบาบัด
หัวข้ อ

ครั ง้ ที่

การสร้ างสัมพันธภาพ
การยับยัง้
ความจาขณะทางาน
การควบคุมอารมณ์
ความยืดหยุ่นทางการคิด
การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
การทบทวน เตรี ยมยุติการบาบัด
การทบทวน ยุติการบาบัด

1
2-4
5-7
8-10
11-12
13-14
15
16

คะแนนความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒคิ นที่
1
2
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คะแนนรวม

IOC

หมายเหตุ

3
3
3
3
3
3
3
3

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ภาคผนวก ช
โปรแกรมการเล่ นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
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โปรแกรมการเล่ นบาบัด
เพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสัน้ ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร
หัวข้ อที่ 1 ครัง้ ที่ 1
เรื่อง
การสร้ างสัมพันธภาพ
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. เพลงสาหรับเต้ นตามจังหวะ
3. อุปกรณ์สาหรับการเล่นอิสระ
แนวคิดสาคัญ
การเล่นบาบัดครัง้ แรกนี ้เป็ นการเน้ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี อบอุน่ เป็ นมิตรกับเด็กตาม
แนวคิดทฤษฎีการเล่น บาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์ กลาง (Child Centered Play Therapy) (Axline,
1993; Landreth, 2002) เพื่ อช่วยให้ เด็กเกิ ดความไว้ วางใจ มี ความสัมพัน ธ์ ที่ ดีกับผู้บาบัด รู้ สึ ก
อบอุน่ ปลอดภัย ได้ รับการยอมรับและความเข้ าใจ รู้สกึ สบายใจที่จะเข้ าร่วมกระบวนการบาบัดมาก
ยิ่ ง ขึ น้ รวมทั ง้ เป็ นการแจ้ งให้ เด็ ก ทราบถึ ง รายละเอี ย ดของการเล่ น บ าบั ด เช่ น โครงสร้ าง
วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการเข้ าร่วมการเล่นบาบัด บทบาทหน้ าที่ของเด็กและผู้บาบัด และ
กฎกติกาในการเข้ าร่ วมกลุ่มการเล่นบาบัด โดยใช้ เทคนิคการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง
ตลอดกระบวนการ เช่น การสร้ างสัม พัน ธภาพ การฟั งอย่างตัง้ ใจ การแสดงความเข้ าใจ การ
ยอมรับ เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีในการบาบัด และส่งเสริ มให้ เด็กกล้ าพูดคุยสื่อสารแสดงออก
มากขึน้ รวมทัง้ เอื อ้ อ านวยให้ เด็ ก รู้ สึก สนุก สนานผ่ อ นคลายโดยใช้ ก ารเล่น บ าบัด ในการช่ ว ย
เสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารและลดภาวะสมาธิสนของเด็
ั้
ก
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ างสัมพันธภาพที่ดี อบอุน่ เป็ นมิตรกับเด็ก ให้ เด็กรู้สกึ ผ่อนคลายและไว้ วางใจใน
ตัวผู้บาบัด
2. เพื่อเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมต่อการบาบัด
3. เพื่อเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ พดู คุย เปิ ดเผยตนเองมากขึ ้นผ่านการเล่นฝึ กทักษะการคิดเชิง
บริหาร
ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อสร้ างสัมพันธภาพ ผู้บาบัดดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บ าบัด ต้ อนรับ เด็ก เข้ าสู่ก ลุ่ม เล่น บ าบัด โดยแนะน าตัว ท าความรู้ จักกับ เด็ก และ
สนับสนุนให้ เด็กเลือกหุ่นมือตัวที่ชอบในการพูดคุย ทักทายกับผู้บาบัด และเพื่อนสมาชิกในกลุม่
2. ผู้บาบัดชี ้แจงรายละเอียดของการเข้ าร่วมการเล่นบาบัดให้ เด็กทราบ
3. ผู้บาบัดสร้ างบรรยากาศในการบาบัดที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และเปิ ดโอกาสให้ เด็กพูดคุย
หรื อซักถามในสิง่ ที่ต้องการได้ อย่างอิสระ
ขัน้ ดาเนินการ
1. หลังจากพูดคุยและเล่นหุ่นมือเสร็ จแล้ ว ผู้บาบัดเปิ ดเพลงที่เตรี ยมไว้ และสนับสนุนให้
เด็กเต้ นได้ อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริมให้ เด็กมีอิสระให้ เด็กแสดงออกผ่านการเต้ นอย่างสนุกสนาน
2. หลังเต้ นอิสระจบ ผู้บาบัดชวนให้ เด็กทากิจกรรม “เต้ นแล้ วหยุด” โดยมีกฎการเล่น คือ
เมื่อได้ ยินเพลงก็เต้ นไปตามจังหวะเพลง เมื่อเพลงหยุด ก็ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่ จนกว่าจะได้ ยิน
เสียงเพลงอีกครัง้ จึงค่อยเต้ นต่อไป เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารในเบื ้องต้ นของเด็ก คือ การ
ยับ ยัง้ ควบคุม ตนเองให้ อ ยู่นิ่ ง และเคลื่ อ นไหวไปตามจังหวะเพลง การจดจ าท่ าเต้ น และการ
ปรับเปลี่ยนจากท่าทางหนึง่ ไปยังอีกท่าทางหนึง่ ให้ มีความคล่องแคล่วยืดหยุน่ มากขึ ้น
3. ในช่วงท้ ายของกิจกรรม ผู้บาบัดเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เล่นอิสระตามความชอบความ
สนใจของเด็ก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ แสดงความคิดความรู้ สึกผ่านการเล่นได้ อย่างอิสระ และกล้ า
พูดคุยเปิ ดเผยตนเองมากขึ ้น

308
ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กพูดคุยถึงความรู้สกึ ที่ได้ มาเข้ าร่วมการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้
2. ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กทบทวนถึงสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ พดู คุย
ซักถามหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกลุ่มการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้ ทา
การนัดหมายเด็กในการมาเข้ าร่วมการเล่นบาบัดในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริหาร และการมีสมาธิของเด็ก
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หัวข้ อที่ 2 ครัง้ ที่ 2-4
เรื่อง
การยับยัง้
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. กระดาษ และดินสอสีสาหรับวาดรูป
3. บล็อกไม้
4. ลูกบอลสีแดง เหลือง เขียว
แนวคิดสาคัญ
การพัฒ นาทักษะด้ านการยับยัง้ ตนเองตามแนวคิดทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ น
ศูนย์กลางนัน้ สามารถทาได้ ด้วยการจัดสภาพแวดล้ อมและประสบการณ์ ในการเสริ มสร้ างทักษะ
ด้ านการยับยังที
้ ่เหมาะสม ผู้บาบัดจึงให้ ความสาคัญกับการจัดสภาพแวดล้ อม บรรยากาศและการ
สร้ างเสริ มประสบการณ์ ด้านการยับยังตนเองให้
้
แก่เด็ก โดยใช้ เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อ
การพัฒ นาทักษะด้ านการยับยัง้ ของเด็ก (Axline. 1993; Landreth, 2002) เช่น การพูดสะท้ อน
ความรู้ สึก การสะท้ อนพฤติกรรม และการสะท้ อนเนื ้อหาสาระ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าใจความคิด
ความรู้ สึก และการกระท าของตนได้ ดีขึน้ มี การแสดงออกด้ านการควบคุมยับ ยัง้ ตนเองอย่าง
เหมาะสมมากขึ ้น รวมทังใช้
้ เทคนิคการกาหนดขอบเขตเท่าที่จาเป็ น ด้ วยการพูดรับรู้ความรู้สกึ ของ
เด็ก มีการสื่อสารกาหนดขอบเขต และให้ ทางเลือกแก่เด็กด้ วย เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีการควบคุม
ยับ ยัง้ ตนเอง ไม่ ท าสิ่ ง ที่ ไม่ เหมาะสมหรื อ รบกวนผู้ อื่ น และแสดงพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนการยับยังตนเองอย่
้
างต่อเนื่อง
2. เพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ เด็ ก พัฒ นาทัก ษะด้ านการก ากับ ยับ ยัง้ ตนเองให้ มี ก ารแสดงออกที่
เหมาะสมมากขึ ้น
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ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการยับยัง้ ผู้บาบัดดาเนินการ
ตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายสมาชิกกลุ่ม ให้ เด็กๆ เลือกหุ่นมือตัวที่ต้องการมาใช้ ในการทักทายกัน
จากนันจึ
้ งชวนให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎกติกาของกลุม่ ที่ตงไว้
ั้
2. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นีเ้ ป็ นการเล่นเกี่ยวกับการควบคุม
ยับยังตนเอง
้
โดยผู้บาบัดเน้ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี อบอุน่ เป็ นมิตรกับเด็กอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 2 ผู้บาบัดเชิญชวนให้ เด็กเล่นเกม “แปะแข็ง” โดยมีกฎว่า เมื่อ
เด็กถูกแปะตัว เด็กต้ องหยุดนิ่ง ทาตัวแข็ง จนกว่าจะมีเพื่อนมาแปะตัวอีกครัง้ จึงจะเคลื่อนไหวได้
ดังเดิม จากนันจึ
้ งชวนเด็กเล่นเกม “Simon Says” ซึง่ เป็ นเกมเล่นตามคาบอก เช่น เมื่อ มีคนพูดว่า
“Simon Says จับตา” เด็กก็ต้องจับตา แต่ถ้าพูดคาว่า “จับตา” โดยไม่มีคาว่า “Simon Says” เด็กก็
ไม่ต้องทาตามคาบอก โดยการเล่นบาบัดในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อฝึ กทักษะด้ านการควบคุม
ยับยังตนเองของเด็
้
กให้ สามารถหยุดนิ่ง จดจ่อ มีสมาธิในการฟั ง และทาตามคาบอกได้ ดีขึ ้น
2. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 3 ผู้บาบัดชวนให้ เด็กเล่นเกม “วาดรู ปช้ า-เร็ ว” “เกมต่อตึก ”
“เกมไฟเขียวไฟแดง” โดยเกม “วาดรูปช้ า-เร็ว” เป็ นการเล่นวาดรูปในจังหวะ ช้ า-ปานกลาง-เร็ว เพื่อ
ฝึ กฝนทักษะการยับยังควบคุ
้
มการกระทาของตนเองผ่านการเล่นวาดรูป ส่วน “เกมต่อตึก” เป็ นการ
เล่นโดยนาบล็อกไม้ มาเรี ยงต่อกันเป็ นตึกเพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก ได้ ใช้ สมาธิจดจ่อ ควบคุมยับยังตนเอง
้
ในการทางานตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้ สาเร็ จ และ “เกมไฟเขียวไฟแดง” เป็ นการเล่นสมมติผสมกับ
การเคลื่อนไหว โดยเด็กผลัดกันเล่นสมมติเป็ นเจ้ าหน้ าที่คอยโบกสัญญาณไฟด้ วยลูกบอลสีแดง
(หยุด) สีเหลือง (เตรี ยมตัว ) สีเขียว (ไป) ให้ เพื่อนๆ ท าตามไฟจราจร เพื่อฝึ กการควบคุมยับยัง้
ตนเองให้ มีการแสดงออกที่เหมาะสมตามกฎกติกาที่ตงไว้
ั้
3. การเล่น บาบัดในครัง้ ที่ 4 เป็ น การเล่น ทบทวนกิ จกรรมที่ ได้ ทามาในครัง้ ที่ 2-3 เพื่ อ
ส่งเสริมให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการยับยังตนเองอย่
้
างต่อเนื่อง
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ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันบอกความรู้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วมกลุ่ม และช่วยกันทบทวนสิ่งที่
ได้ ทาในครัง้ นี ้
2. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กได้ พดู คุยหรื อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เด็กและ
ผู้บาบัดมีความเข้ าใจที่ตรงกันในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการยับยังตนเอง
้
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่วมกลุ่มการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้ และ
ทาการนัดหมายเด็กในการมาเข้ าร่วมการเล่นบาบัดในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการยับยังตนเอง
้
และการมีสมาธิ
ของเด็ก
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หัวข้ อที่ 3 ครัง้ ที่ 5-7
เรื่อง
ความจาขณะทางาน
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. ของเล่นสีสนั สดใส สาหรับเป็ น “สมบัต”ิ
3. ถ้ วยทึบสาหรับซ่อน “สมบัต”ิ
4. อาหารสมมติ เช่น ข้ าว ไข่ ผัก ขนม ผลไม้ น ้า
แนวคิดสาคัญ
ตามแนวคิ ด ของทฤษฎี ก ารเล่น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ น ศูน ย์ ก ลางนัน้ เด็ ก ชอบความสุข
สนุก สนานและจดจ าสิ่ง ต่า งๆ ได้ ดี ผ่ านการเล่น ผู้บ าบัดจึงมุ่งเน้ นการจัดกระบวนการบ าบัด ที่
เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาความจาขณะทางานของเด็ก โดยใช้ เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความจาขณะทางานของเด็ก (Axline. 1993; Landreth;2002)
เช่น เทคนิคการเอื ้ออานวยสัมพันธภาพ โดยสร้ างสัมพันธภาพในการเล่นบาบัดที่อบอุ่นสนุกสนาน
ซึง่ เมื่อเด็กรู้ สกึ มีความสุขสนุกสนาน เด็กสามารถคิดหาวิธีช่วยจาและจดจาสิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น
ได้ ดีขึ ้น เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความจา การพูดสะท้ อนความคิด ความรู้สกึ และพฤติกรรมของ
เด็ ก เพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ เด็ ก สามารถจดจ าข้ อมูล ไว้ ในใจและจัด การประมวลข้ อมูล ที่ มี อ ยู่ในใจได้
สามารถจดจาแผนการของตนเอง จดจาคาสัง่ ของผู้อื่น สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอื่นๆ และทา
การคิดคานวณในใจได้ รวมทังน
้ าสิ่งที่เคยเรี ยนรู้มาก่อนมาปรับใช้ ได้ อย่างเหมาะสม และจดจาสิ่ง
ที่เคยทาผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่อง เพื่อจะได้ ไม่ทาผิดซ ้าอีก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึ กฝนการใช้ ความจาขณะทางานอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อพัฒนาด้ านการจดจา การจัดการข้ อมูล การนาข้ อมูลมาใช้ เพื่อให้ ทางานได้ สาเร็จ
ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่ น บ าบัด เพื่ อ เสริ ม สร้ างทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารด้ า นความจ าขณะท างาน
ผู้บาบัดดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
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ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายเด็กๆ ด้ วยหุ่นมือ เชิญชวนให้ เด็กใช้ ห่นุ มือในการเล่นและทักทายกัน
2. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมา ก่อนเริ่ มต้ น
การทากิจกรรมใหม่
3. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นี ้เป็ นการเล่นเพื่อฝึ กความจา และ
เชิญชวนให้ เด็กเข้ าสูก่ ิจกรรมการเล่นด้ วยกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 5 ผู้บาบัดเชิญ ชวนให้ เด็กเล่นเกม “หาสมบัติที่ซ่อนไว้ ” โดย
ผู้วิจยั นา “สมบัต”ิ ที่เป็ น
ของเล่นสีสดใสซ่อนไว้ ในถ้ วยให้ เด็กดู ชวนให้ เด็กคอยสังเกตและจดจาว่าสมบัติซอ่ นอยู่ที่
ไหน จากนันผู
้ ้ บาบัดจึงสลับถ้ วยเปลี่ยนตาแหน่งสมบัติ แล้ วให้ เด็กบอกว่ าตอนนี ้สมบัติซ่อนอยู่ที่
ถ้ วยใบไหน เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกทักษะการใช้ ความจาขณะทางาน โดยจดจาข้ อมูลไว้ ในใจ และจัดการ
ประมวลข้ อมูลที่มีอยูม่ าใช้ ให้ เหมาะสม
หลังจากเล่น เกม “หาสมบัติที่ซ่อนไว้ ” เสร็ จแล้ ว ผู้บาบัดจึงชวนให้ เด็กเล่นเกม “จับคู่
สมบัติ” โดยผู้บาบัดนาสมบัติที่มีรูปทรงและสีเหมือนกันเป็ นคูๆ่ มาวางตามตาแหน่งต่างๆ บนโต๊ ะ
ให้ เด็กเห็น ชักชวนให้ เด็กสังเกตและจดจาสมบัติไว้ ให้ ดี จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาถ้ วยมาปิ ดสมบัติแต่ละ
ชิ ้น และชักชวนให้ เด็กชี ้บอกตาแหน่งจับคูส่ มบัติที่เหมือนกัน เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกจดจาจัดการ
เก็บข้ อมูลไว้ ในใจ และดึงข้ อมูลที่มีอยูม่ าใช้ เพื่อให้ ทางานได้ สาเร็จ
2. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 6 ผู้บาบัดเชิญชวนให้ เด็กเล่นเกม “จดจารายการไปซื ้อของ”
และ “จดจาทาอาหารตามสัง่ ” โดยเกม “จดจารายการไปซื ้อของ” เป็ นการเล่นเกมจดจาผสมผสาน
การเล่นสมมติไปซื ้อของ มีกฎกติกา คือ ให้ เด็กๆ ผลัดกันเล่นไปซื ้อของตามรายการที่ได้ รับ แล้ วนา
ของที่ซื ้อได้ มาให้ เพื่อน เริ่ มจากการไปซื ้อของทีละ 1 อย่างก่อน เมื่อทาได้ จึงค่อยเพิ่มรายการ เพื่อ
ส่งเสริ มให้ เด็กจดจาสิ่งที่ ต้องทา และประมวลข้ อมูลที่ มีอยู่มาใช้ อย่างเหมาะสมเพื่ อให้ ตนเอง
สามารถทางานได้ สาเร็จ
สาหรับเกม “จดจาทาอาหารตามสัง่ ” ผู้บาบัดเชิญชวนให้ เด็กเล่นสมมติทาอาหารตาม
คาสัง่ ที่ได้ รับ โดยผลัดกันเล่นทาตามอาหารตามสัง่ เมื่อทาอาหารเสร็ จก็นามาเสิร์ฟ ให้ เพื่อนช่วยดู
ว่าอาหารที่ทาตรงกับรายการที่สงั่ ไหม เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กจดจาแผนการ จดจาคาสัง่ ได้ และทางาน
ได้ สาเร็จถูกต้ องตามคาสัง่ ที่ได้ รับ
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3. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 7 เป็ นการเล่นทบทวนกิจกรรมการเล่นบาบัดที่ทามาในครัง้ ที่
5-6 เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านความจาขณะทางานอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันบอกความรู้ สึกที่ได้ มาเข้ าร่ วมกลุ่ม และช่วยกันทบทวนสิ่งที่
ได้ ทาในครัง้ นี ้
2. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กได้ พดู คุยหรื อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เด็กและ
ผู้บาบัดมีความเข้ าใจที่ตรงกันในการเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านความจาขณะทางาน
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่วมกลุ่มการเล่นบาบัดในครัง้ นี ้ และ
ทาการนัดหมายเด็กในการมาเข้ าร่วมการเล่นบาบัดในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริ ห ารด้ านความจาขณะท างาน และการมี
สมาธิของเด็ก
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หัวข้ อที่ 4 ครัง้ ที่ 8-10
เรื่อง
การควบคุมอารมณ์
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. นิทานเรื่ อง “When I’m Feeling Angry” (Moroney. 2018)
3. นิทานเรื่ อง “When I’m Feeling Disappointed” (Moroney. 2018)
แนวคิดสาคัญ
ทฤษฎีการเล่นบาบัดมีความเชื่อว่า การเล่นเป็ นธรรมชาติของเด็ก ช่วยให้ เด็กเติบโต มี
อิสระ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างสนุกสนานผ่อนคลาย เป็ นอิสระจากความเครี ยดความกดดันต่างๆ ซึ่ง
เด็กจะระบายความคิด ความรู้ สึกต่างๆ ผ่านการเล่นได้ ดี เมื่อได้ แสดงความรู้ สึกออกมา เด็กก็ได้
เผชิญกับความรู้ สึกของตนเอง ได้ เรี ยนรู้ ที่จะจัดการควบคุมอารมณ์ ของตนเองได้ อย่างเหมาะสม
(Axline. 1993; Cattanach.1994) การเล่นบาบัดจึงช่วยพัฒนาความสมดุลทาง อารมณ์ ของเด็ก
ช่วยให้ เด็กได้ พฒ
ั นาอารมณ์ทางบวก ช่วยทาให้ เด็กเข้ าใจอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเองและผู้อื่นได้
ดีขึน้ รวมทัง้ สามารถแสดงออกทางอารมณ์ ได้ อย่างเหมาะสมมากขึ ้น ผู้บาบัดจึงใช้ เทคนิคการ
บาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เช่น การ
แสดงความใส่ใจในตัวเด็ก ฟั งในสิ่งที่ เด็กเล่าอย่างตัง้ ใจ แสดงความเห็ นใจ รวมทัง้ พูดสะท้ อน
ความรู้สกึ ของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้ เด็กเข้ าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนการควบคุมอารมณ์อย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์ เพื่อให้ มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เหมาะสมมากขึ ้น
ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการควบคุมอารมณ์ ผู้บาบัด
ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
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ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายเด็กๆ ด้ วยหุ่นมือ เชิญชวนให้ เด็กใช้ หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เล่นด้ วยกัน
2. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมา ก่อนเริ่ มต้ น
การทากิจกรรมใหม่
3. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นี ้เป็ นการเล่นเพื่อฝึ กฝนการควบคุม
อารมณ์ และเชิญชวนให้ เด็กเข้ าสูก่ ิจกรรมการเล่นด้ วยกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่น บาบัดในครัง้ ที่ 8 ผู้บาบัดชวนสมาชิกพูดคุยถึงเรื่ องอารมณ์ โกรธเพื่ อเกริ่ น
นาเข้ าสู่กิจกรรมเรื่ องการควบคุมอารมณ์ โดยผู้บาบัดใช้ เทคนิคการเปิ ดเผยตนเองเพื่อให้ เด็กกล้ า
พูดคุยเปิ ดเผยเรื่ องราวของตนได้ มากขึ ้น จากนันผู
้ ้ บาบัดจึงเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่ องอารมณ์โกรธให้
เด็กฟั ง เมื่อเล่านิทานจบ ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กทายอารมณ์จากรูปภาพในนิทานว่าใบหน้ าที่เห็น
คืออารมณ์ใด เพื่อให้ เด็กได้ ร้ ูจกั และระบุชื่ออารมณ์ได้ หลังจากนันจึ
้ งพูดคุยกันเกี่ยวกับนิทานที่ได้
ฟั ง โดยผู้วิ จัย แสดงความใส่ใจ ฟั งเด็ กอย่างตัง้ ใจ แสดงความเห็ น ใจ และพูด สะท้ อ นอารมณ์
ความรู้สกึ ของเด็ก เพื่อให้ เด็กเข้ าใจอารมณ์ของตนเองได้ ดีขึ ้น รวมทังสามารถหาวิ
้
ธีในการควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ความรุนแรงได้
จากนัน้ ผู้วิจัยจึงชักชวนให้ เด็กเล่นเกม “บอกความรู้ สึก ” โดยส่งเสริ มให้ เด็กเล่นสมมติ
แสดงออกอารมณ์ ต่างๆ ทางใบหน้ าท่าทาง เช่น อารมณ์ โกรธ ดีใจ เสียใจ ให้ เด็กผลัดกันแสดง
อารมณ์ และให้ เพื่ อนๆ ทายว่าเป็ น อารมณ์ อะไร เพื่ อให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ เรื่ องการอ่านอารมณ์ จาก
ใบหน้ าท่ าทาง ได้ ทาความเข้ าใจความรู้ สึกของตนเองและผู้อื่น รวมทัง้ ได้ ฝึกการควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ตา่ งๆ อย่างเหมาะสม
2. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 9 ผู้บาบัดเชิญชวนให้ เด็กเล่น “บทบาทสมมติ” โดยผู้บาบัดเล่า
นิทานเรื่ องความโกรธให้ เด็กฟั งอักครัง้ เมื่อเล่านิทานจบ ผู้บาบัดจึงชักชวนให้ เด็กๆ เล่นบทบาท
สมมติเป็ นตัวเอกจากนิทานที่ได้ ฟัง เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถควบคุมตนเองให้ แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ สอดคล้ องเหมาะสมกับบทบาทที่ได้ รับ
จากนัน้ ผู้ วิ จัย จึ ง ชัก ชวนให้ เด็ ก เล่ น สมมติ “จ าลองสถานการณ์ ” ให้ เด็ ก ลองนึ ก ถึ ง
สถานการณ์ ที่ทาให้ ร้ ู สกึ ไม่สบายใจ โดยมีผ้ วู ิจยั คอยแสดงความเห็นใจ สะท้ อนความรู้ สกึ ของเด็ก
ชักชวนให้ เด็ก เล่น สมมติจาลองสถานการณ์ ที่ เล่ามา รวมทัง้ สนับสนุน ให้ เด็กๆ คิ ดหาวิธีแก้ ไข

317
สถานการณ์ ว่า ถ้ า เจอสถานการณ์ เช่ น นี อ้ ี ก เด็ ก ๆ จะท าอย่างไร เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ เด็ ก ได้ ส ารวจ
ความรู้สกึ ของตนเอง รวมทังหาวิ
้ ธีจดั การกับอารมณ์และการแก้ ไขปั ญหาที่เหมาะสม
3. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 10 เป็ นการเล่นทบทวนกิจกรรมการเล่นบาบัดที่ทามาในครัง้ ที่
8-9 เพื่อส่งเสริมให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์อย่างต่อเนื่อง
ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กช่วยกันสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการควบคุมอารมณ์ และ
การแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันในการเสริ มสร้ างทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้ านการควบคุมอารมณ์
2. ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กได้ พดู คุยถึงความรู้สกึ และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการเล่น
บาบัดในครัง้ นี ้
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกลุ่มครัง้ นี ้ และทาการนัดหมาย
เด็กในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการควบคุมอารมณ์ และการมีสมาธิ
ของเด็ก
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หัวข้ อที่ 5 ครัง้ ที่ 11-12
เรื่อง
ความยืดหยุน่ ทางการคิด
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. เก้ าอี ้ หรื อที่นงั่ ให้ พอดีกบั จานวนสมาชิก
3. ตัวต่อ
4. อุปกรณ์สาหรับงานประดิษฐ์ เช่น กระดาษ ตะเกียบ ดินน ้ามัน สีไม้ สกอตเทป
แนวคิดสาคัญ
การมีความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/Shift) นัน้ เป็ นเป้าหมายหนึ่งของการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กโดยใช้ การเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลาง วิธีการที่สาคัญ
คือ การเอือ้ อานวยให้ เด็กได้ สารวจ ทดลองทาสิ่งใหม่ๆ เปิ ดรับประสบการณ์ ใหม่ๆ เพื่อให้ เกิ ด
มุมมองแนวคิดที่สร้ างสรรค์ยืดหยุ่นหลากหลาย และสนับสนุนให้ เด็กกล้ าคิดกล้ าตัดสินใจทาสิ่ง
ต่างๆ และแก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยตนเอง (Axline. 1993; Landreth; 2002) ผู้บาบัดจึงใช้ เทคนิคการ
บาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด ของเด็ก
เช่น เทคนิคการเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ นธรรมชาติของเด็กด้ วยการยอมรับใน
ตัวเด็กแบบที่ เด็กเป็ น ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการใช้ ความคิดยืดหยุ่นสร้ างสรรค์ ผ่านการเล่น เพื่อ
เสริ มสร้ างให้ เด็กมีความมัน่ ใจในตนเอง และพัฒนาความยืดหยุ่นทางความคิดและการกระทาได้ ดี
ขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิดอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กพัฒ นาด้ านการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทา รวมทัง้ การ
ปรับตัวและแก้ ไขปั ญหาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด ผู้บาบัดดาเนินการ
ตามขันตอน
้
ดังนี ้
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ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายเด็กๆ ด้ วยหุ่นมือ เชิญชวนให้ เด็กใช้ หุ่นมื อในการพูดคุยทักทายและ
เล่นด้ วยกัน
2. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมา ก่อนเริ่ มต้ น
การทากิจกรรมใหม่
3. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นี เ้ ป็ นการเล่นเพื่อฝึ กฝนความคิด
ยืดหยุน่ และเชิญชวนให้ เด็กเข้ าสูก่ ิจกรรมการเล่นด้ วยกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 11 ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กเล่นเกม “สลัดผลไม้ ” โดยแบ่งกลุ่ม
เด็กด้ วยชื่อผลไม้ เช่น มะละกอ ส้ ม ในตอนแรกให้ เด็กทุกคนนัง่ อยู่กบั ที่ก่อน หากเด็กถูกเรี ยกชื่อ
ผลไม้ ของตนจะต้ องย้ ายที่นงั่ หรื อทาตามคาสัง่ ที่ได้ รับมอบหมาย ส่วนเด็กที่ไม่ได้ ถกู เรี ยกชื่อผลไม้
จะต้ องนัง่ อยู่ที่เดิม โดยการเล่นนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถปรับเปลี่ยนความคิด
และการกระทาของตนให้ มีความคล่องแคล่วยืดหยุน่ ได้ มากขึ ้น
จากนัน้ ผู้บาบัดจึงชวนให้ เด็กเล่นเกม “เต้ น เลียนเสียงสัตว์ ” โดยสนับสนุนให้ เด็กเต้ น
เลี ย นแบบเสี ย งและท่ า ทางของสัต ว์ ต่างๆ ตามรายการที่ ได้ รับ เพื่ อ ส่งเสริ ม ให้ เด็ ก มี ค วามคิ ด
ยืดหยุน่ สร้ างสรรค์ สามารถปรับเปลี่ยนการเต้ นและการเลียนเสียงสัตว์ตา่ งๆ ได้ อย่างคล่องแคล่ว
ในกิจกรรมสุดท้ าย คือ “เกมสร้ างบ้ าน” ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กนาตัวต่อมาเล่นสร้ างบ้ าน
ตามความคิดและจินตนาการของตน เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน รู้ จกั
ปรับเปลี่ยน คิดพลิกแพลง และหาทางแก้ ไขปั ญหาเพื่อให้ สามารถทางานได้ สาเร็จ
2. การเล่น บาบัดในครัง้ ที่ 12 ผู้บ าบัดชวนให้ เด็กท ากิ จกรรม “ปั น้ ดิน เปลี่ยนได้ ” โดย
สนับสนุนให้ เด็กปั น้ ดินนา้ มันเป็ นสิ่งต่างๆ ตามที่ต้องการได้ อย่างอิสระ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ใช้
ความคิดยืดหยุน่ สร้ างสรรค์ผา่ นการปั น้
จากนันผู
้ ้ บาบัดจึงชวนให้ เด็กทากิจกรรม “นักประดิษฐ์ คิดค้ น” โดยให้ เด็กได้ ฝึกใช้ ความ
ยืดหยุน่ ทางการคิดในการทางานประดิษฐ์ คิดค้ นสิง่ ของจากวัสดุที่มีอยู่ วัสดุประกอบด้ วย กระดาษ
ตะเกียบ ดินน ้ามัน สีไม้ สกอตเทป เพื่อสนับสนุนให้ เด็กแสดงความคิดสร้ างสรรค์ผ่านการเล่น ได้
ฝึ กคิดฝึ กทางานในหลายๆแบบ และมีความคิดที่ยืดหยุน่ หลากหลายมากขึ ้น
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ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กช่วยกันสรุ ปเกี่ยวกับแนวทางในการปรับเปลี่ยนความคิดและ
การกระทาในการทางาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านความยืดหยุน่ ทางการคิด
2. ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กได้ พดู คุยถึงความรู้สกึ และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการเล่น
บาบัดในครัง้ นี ้
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกลุ่มครัง้ นี ้ และทาการนัดหมาย
เด็กในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากการแสดงทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด และการมี
สมาธิของเด็ก
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หัวข้ อที่ 6 ครัง้ ที่ 13-14
เรื่อง
การวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. บล็อก และตัวต่อ
3. อุปกรณ์สาหรับเล่นสมมติวางแผนเก็บของ เช่น กระเป๋ า เต็นท์ ไฟฉาย
น ้า อาหารสมมติ ตุ๊กตา ของเล่น เป็ นต้ น
แนวคิดสาคัญ
แนวคิดทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางมีความเชื่อมัน่ ในความสามารถและ
ศักยภาพของเด็กว่าเด็กมีความสามารถในการคิดวางแผน จัดการลงมือทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองได้
หากได้ รับ โอกาสในการฝึ ก ฝนทัก ษะด้ านการวางแผนจัด การอย่ า งเหมาะสม (Axline. 1993;
Landreth; 2002) ผู้บาบัดจึงเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ น
ระบบให้ แก่เด็ก เช่น การเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ โดยสนับสนุนให้ เด็กพึ่งพา
ตนเอง มีความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกที่จะตัดสินใจทาสิง่ ต่างๆ ด้ วยตนเอง ได้ เรี ยนรู้ผลจาก
การกระท าของตนและแก้ ไ ขปั ญ หาด้ วยตนเองได้ ส่งเสริ ม ให้ เด็ กมี ความรับ ผิด ชอบต่อตนเอง
สามารถคิดวางแผน ลงมือทา และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ ดีขึ ้น ส่งผลให้ เด็กมีความพยายามใน
การคิดวางแผนจัดการ ลงมือทางานด้ วยตนเอง และทางานได้ สาเร็จมากขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กพัฒนาความสามารถในการวางแผนจัดการงาน และกทางานให้
สาเร็จตามที่วางแผน
ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อเสริ มสร้ างการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ ผู้บาบัดดาเนินการ
ตามขันตอน
้
ดังนี ้
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ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายเด็กๆ ด้ วยหุ่นมือ เชิญชวนให้ เด็กใช้ หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เล่นด้ วยกัน
2. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมา ก่อนเริ่ มต้ น
การทากิจกรรมใหม่
3. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นีเ้ ป็ นการเล่น เพื่อฝึ กการวางแผน
จัดการเพื่อให้ ทางานสาเร็จ และเชิญชวนให้ เด็กเข้ าสูก่ ิจกรรมการเล่นด้ วยกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 13 ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กเล่นสมมติช่วยกันสร้ าง “อาณาจักร”
โดยใช้ บล็อกและตัวต่อ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ คิดวางแผนการทางานผ่านการเล่น ได้ ลงมือจัดการ
ทาตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็ นระบบเป็ นขันตอน
้
และสามารถทางานได้ สาเร็ จตามแผนการที่วางไว้
โดยผู้บ าบัด คอยเป็ น ก าลัง ใจให้ เด็ ก ในการท างาน และชื่ น ชมข้ อ ดี ข องเด็ ก เช่ น ชื่ น ชมความ
พยายามในการคิดวางแผนการทางานของเด็ก การลงมือทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง การแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีความพยายามในการคิดวางแผนจัดการ ลงมือทางานด้ วยตนเอง และ
ทางานได้ สาเร็จมากขึ ้น
2. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 14 ผู้บาบัดชวนให้ เด็กทากิจกรรมการเล่นสมมติ “วางแผนเก็บ
ของไปท่องเที่ยว” โดยผู้วิจยั สนับสนุนให้ เด็กได้ คิดวางแผนว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหน จะเก็บของเอา
อะไรไปบ้ าง ให้ อิสระเด็กในการคิดตัดสินใจ รับผิดชอบลงมือทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง เพื่อส่งเสริ ม
ให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะการคิดวางแผนจัดการผ่านการเล่นสมมติ ได้ ฝึกคิดวางแผนถึงสิ่งที่จะทา
รู้จกั ตังเป้
้ าหมายในการทางาน สามารถลงมือทางาน จัดการแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองเพื่อให้ ทางาน
ได้ สาเร็จ โดยผู้บาบัดเอื ้ออานวยการตัดสินใจและความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ เด็กพึง่ พาตนเอง มี
ความรับผิดชอบ มีอิสระในการเลือกที่ จะตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง ได้ เรี ยนรู้ ผลจากการ
กระท าของตนและแก้ ไขปั ญ หาด้ วยตนเองได้ เพื่ อส่งเสริ มให้ เด็ กมี ความรั บ ผิดชอบต่อตนเอง
สามารถคิดวางแผน ลงมือทา และแก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ ดีขึ ้น
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ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กช่วยกันสรุ ปเกี่ยวกับแนวทางในการวางแผนจัดการการทางาน
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันในการเสริ มสร้ างทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบ
2. ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กได้ พดู คุยถึงความรู้สกึ และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการเล่น
บาบัดในครัง้ นี ้
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกลุ่มครัง้ นี ้ และทาการนัดหมาย
เด็กในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบ และการมี
สมาธิของเด็ก
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หัวข้ อที่ 7 ครัง้ ที่ 15
เรื่อง
การฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร และเตรี ยมพร้ อมก่อนยุติการบาบัด
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. ของเล่นสีสดใสสาหรับเป็ น “สมบัต”ิ
3. ลูกบอลสีเขียว แดง เหลือง สาหรับเล่นสมมติเป็ นไฟจราจร
4. อุปกรณ์สาหรับเล่นสมมติเก็บของไปปิ กนิก เช่น ตะกร้ า น ้า ขนม อาหารสมมติ
เสื่อ ตุ๊กตา ของเล่น เป็ นต้ น
แนวคิดสาคัญ
แนวคิดทฤษฎีการเล่นบาบัดแบบเด็กเป็ นศูนย์กลางเชื่อว่าการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็กให้ ดีขึ ้นสามารถทาได้ ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ฝึกฝนและทบทวนสิ่งที่ได้ ทาไป
แล้ วควบคู่กับการได้ ฝึกทาสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒ นาขีดความสามารถและศักยภาพของเด็กได้ อย่าง
สูงสุดเต็มศักยภาพ (Axline. 1993; Landreth; 2002) ผู้บาบัดจึงเอื ้ออานวยให้ เด็กได้ ฝึกฝนและ
ทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ได้ เรี ยนรู้ ไปแล้ วควบคู่ไปกับการทดลองทาสิ่งใหม่ๆ เพื่อส่งเสริ ม
ให้ เด็กเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารได้ ต่อไป แม้ กระบวนการบาบัดกาลังจะสิ ้นสุดลงก็
ตาม โดยใช้ เทคนิคการบาบัดที่เอื ้ออานวยต่อการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารโดยรวมของเด็ก
เช่น เทคนิคกาหนดขอบเขต เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กยับยัง้ ควบคุมตนเองได้ ดีขึน้ มี การแสดงออกที่
เหมาะสมมากขึ ้น เทคนิคการเอื ้ออานวยสัมพันธภาพที่อบอุ่นสนุกสนาน เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กเรี ยนรู้
และจดจาสิ่งต่างๆ ผ่านการเล่นได้ ดีขึ ้น เทคนิคการเอื ้ออานวยความคิดสร้ างสรรค์และความเป็ น
ธรรมชาติ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกคิดยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาได้
อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นมากขึ ้น เทคนิคการสะท้ อนอารมณ์ความรู้สกึ ของเด็ก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก
ได้ ฝึ ก การควบคุม อารมณ์ มี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ อย่างเหมาะสมโดยไม่ใช้ ค วามรุ น แรง
เทคนิ คการเอือ้ อานวยการตัดสิน ใจและความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กมี การคิดวางแผน
จัดการอย่างเป็ นระบบได้ มากขึ ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถตัดสินใจทาสิ่งต่างๆ และ
แก้ ไขปั ญหาด้ วยตนเองได้ ดีขึ ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ เด็กได้ ฝึกฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 5 องค์ประกอบ
2. เพื่อเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมก่อนยุติการเล่นบาบัด
ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริหาร และเตรี ยมพร้ อมก่อนยุติการ
บาบัด ผู้บาบัดดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายเด็กๆ ด้ วยหุ่นมือ เชิญชวนให้ เด็กใช้ หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เล่นด้ วยกัน
2. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎของกลุ่ม และสิ่งที่ทาในครัง้ ที่ผ่านมา ก่อนเริ่ มต้ น
การทากิจกรรมใหม่
3. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นี ้เป็ นการเล่นเพื่อฝึ กฝนทบทวนสิ่ง
ต่างๆ ที่เคยได้ ทาไปและแจ้ งให้ เด็กทราบด้ วยว่า การเล่นบาบัดกาลังจะสิ ้นสุดลงในครัง้ หน้ า เพื่อ
เตรี ยมเด็กให้ มีความพร้ อมต่อการยุติการบาบัด จากนันจึ
้ งเชิญชวนให้ เด็กเข้ าสู่กิจกรรมการเล่น
ด้ วยกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 15 ผู้บาบัดเชิญชวนให้ เด็กทากิจกรรม “กระโดดโลดเต้ นเล่น
สนุก” ซึง่ เป็ นกิจกรรมการเล่นเพื่อฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ 5 องค์ประกอบ โดยมี
การเล่นทบทวนสิ่งที่ได้ ทาไปแล้ วควบคู่ไปกับการทาสิ่งใหม่ ผู้บาบัดเริ่ มจาก “เกมหาสมบัติ” ก่อน
โดยซ่อนสมบัติในห้ องตามจุดต่างๆ ให้ เด็กเห็น เมื่อซ่อนเสร็ จแล้ วจึงให้ เด็กหาสมบัติที่ซ่อนไว้ เพื่อ
ส่งเสริมให้ เด็กได้ ฝึกฝนทักษะการคิดเชิงบริหารผ่านการเล่นหาสมบัติอย่างสนุกสนาน
2. จากนันผู
้ ้ บาบัดจึงชวนให้ เด็กเล่นเกม “กระโดดไฟเขียวไฟแดง” โดยให้ เด็กผลัดกันเป็ น
เจ้ าหน้ าที่จราจรให้ สญ
ั ญาณไฟ คอยโบกให้ เพื่อนๆ ทาตามกฎกติกาที่ตงไว้
ั ้ เช่น ไฟแดงหยุด ไฟ
เหลืองเตรี ยมพร้ อม ไฟเขียวเดิน กระโดด และวิ่ง เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถผลัดกันเล่น ควบคุม
ยับยังตนเองให้
้
ทาตามกติกาที่ตงไว้
ั ้ รวมทัง้ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาของตนได้ อย่าง
คล่องแคล่วยืดหยุน่ มากขึ ้น
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3. กิจกรรมสุดท้ าย ผู้บาบัดชวนให้ เด็กเล่นสมมติ “เก็ บของไปปิ กนิก ” โดยให้ เด็กเล่น
วางแผนจัดการเก็บของสาหรับการไปปิ กนิก เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กสามารถจดจาแผนการที่ต้องทา
สามารถวางแผนจัดการลงมือทางานด้ วยตนเองได้ ดีและสาเร็จในเวลาที่กาหนดไว้ รวมทังสามารถ
้
ควบคุมอารมณ์และการกระทาของตนเองให้ แสดงออกได้ อย่างเหมาะสมผ่านการเล่นสมมติ
ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดชักชวนให้ เด็กได้ พดู คุยหรื อซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ ทาในครัง้ นี ้ เพื่อให้ เด็กและ
ผู้บาบัดมีความเข้ าใจที่ตรงกันในการฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หาร และเตรี ยมพร้ อมก่อน
ยุติการบาบัด
2. ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กได้ พดู คุยถึงความรู้สกึ และสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วมการเล่น
บาบัดในครัง้ นี ้
3. ผู้บาบัดขอบคุณเด็กที่ให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมกลุ่มครัง้ นี ้ และทาการนัดหมาย
เด็กในครัง้ ต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากทักษะการคิดเชิงบริ ห าร และการมี สมาธิ ของเด็ก ประเมิน ผลด้ วยแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก
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หัวข้ อที่ 8 ครัง้ ที่ 16
เรื่อง
การยุติการเล่นบาบัด
ระยะเวลา
60 นาที
จานวนสมาชิก 8 คน
อุปกรณ์
1. หุ่นมือ
2. อุปกรณ์สาหรับการเล่นสมมติจดั งานเลี ้ยงปาร์ ตี ้ เช่น น ้า ขนม อาหารสมมติ
3. ของเล่นสาหรับการเล่นอิสระ เช่น ที่เป่ าฟองสบู่ ตัวต่อ ตุ๊กตา
4. ใบความรู้สาหรับครู และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้ างสมาธิ และทักษะ
การคิดเชิงบริหารให้ แก่เด็ก
แนวคิดสาคัญ
การเล่น บ าบัด ครัง้ ที่ 16 มี จุด มุ่งหมายเพื่ อยุติ การเล่น บ าบัด ด้ วยบรรยากาศที่ อ บอุ่น
สนุกสนาน ผ่อนคลาย และเป็ นมิตร ซึง่ ผู้บาบัดเตรี ยมให้ เด็กมีความพร้ อมต่อ การสิ ้นสุดการบาบัด
ด้ วยการสนับสนุน ให้ เด็กสรุ ปถึงสิ่งที่ ได้ รับ และเรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมการเล่น บาบัด รวมทัง้ ทา
กิ จ กรรมอ าลาร่ ว มกั น โดยใช้ เทคนิ ค การเล่ น บ าบัด แบบเด็ ก เป็ นศูน ย์ ก ลาง (Axline. 1993;
Landreth; 2002) เช่ น การแสดงความยอมรั บ ใส่ ใ จเด็ ก ฟั ง ในสิ่ ง ที่ เด็ ก พู ด อย่ า งตัง้ ใจ การ
เอื อ้ อ านวยสัม พัน ธภาพในการบ าบัด การเอื อ้ อ านวยการตัด สิน ใจและความรับ ผิ ด ชอบ การ
เอื ้ออานวยความคิดยืดหยุน่ สร้ างสรรค์ การชื่นชมข้ อดีของเด็ก และเป็ นกาลังใจสนับสนุนให้ เด็กนา
สิ่งที่ได้ รับจากการมาเล่นร่ วมกันนี ้ ไปใช้ ในชีวิตประจาวันอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อส่งเสริ มให้ เด็ก
สามารถพัฒนาสมาธิและทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ มีความคงทนได้ ต่อไปแม้ จะจบกระบวนการ
บาบัดไปแล้ วก็ตาม นอกจากนี ้ผู้บาบัดได้ นาใบความรู้ในการเสริมสร้ างสมาธิ และทักษะการคิดเชิง
บริ หารของเด็ก มอบให้ แก่ครู และผู้ปกครองของเด็ก เพื่อเด็กจะได้ รับการส่งเสริ มพัฒนาจากครู
และผู้ปกครองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ยุติ ก ารเล่ น บ าบัด และให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก ฝนทบทวนทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารทัง้ 5
องค์ประกอบ
2. เพื่อสรุ ปทบทวนสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ จากการเข้ าร่ วมโปรแกรมการเล่นบาบัด และสนับสนุน
ให้ เด็กนาสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ไปใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารต่อไป
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ขัน้ ตอนในการเล่ นบาบัด
ในการเล่นบาบัดเพื่อฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หาร และยุติการบาบัด ผู้บาบัด
ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ เริ่มต้ น
1. ผู้บาบัดทักทายเด็กๆ ด้ วยหุ่นมือ เชิญชวนให้ เด็กใช้ หุ่นมือในการพูดคุยทักทายและ
เล่นด้ วยกัน
2. ผู้บาบัดขอให้ เด็กช่วยกันทบทวนกฎของกลุม่ และสิง่ ที่ทาในครัง้ ที่ผา่ นมา
3. ผู้บาบัดแจ้ งให้ เด็กทราบว่า การเล่นบาบัดในครัง้ นี ้เป็ นครัง้ สุดท้ ายแล้ ว และเชิญชวน
ให้ เด็กทากิจกรรมเฉลิมฉลองอาลาร่วมกัน
ขัน้ ดาเนินการ
1. การเล่นบาบัดในครัง้ ที่ 16 ผู้บาบัดเชิญชวนให้ เด็กทากิจกรรม “งานเลี ้ยงปาร์ ตี”้ โดย
สนับสนุนให้ เด็กช่วยกันคิดวางแผนจัดงานเลี ้ยง เพื่อส่งเสริ มให้ เด็กได้ ฝึกการคิดวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบผ่านการเล่นสมมติ
2. ผู้บาบัดชวนให้ เด็กเล่นเกมปาร์ ตี เ้ พื่อฝึ กฝนทบทวนทักษะการคิดเชิงบริ หารในด้ าน
ต่างๆ เช่น เกมแปะแข็งเพื่อส่งเสริ มทักษะด้ านการควบคุมยับยังตนเอง
้
เกมสลัดผลไม้ เพื่อส่งเสริ ม
ทักษะด้ านความยืดหยุ่นทางการคิด การเล่นสมมติทาอาหารและขนมตามสัง่ เพื่อส่งเสริ มทักษะ
ด้ านความจาขณะทางาน และเกมทายใจจากใบหน้ าเพื่ อส่งเสริ มทักษะด้ านการควบคุมอารมณ์
ของเด็ก
3. ในช่วงท้ ายของกิจกรรม ผู้บาบัดเปิ ดโอกาสให้ เด็กเล่นอิสระ โดยให้ เด็กเลือกเล่นในสิ่ง
ที่ต้องการได้ อย่างอิสระ
ขัน้ สรุ ป
1. ผู้บาบัดสนับสนุนให้ เด็กได้ พูดคุยบอกความรู้ สึก และสรุ ปสิ่งที่ได้ รับจากการเข้ าร่ วม
การเล่นบาบัด
2. ผู้บาบัดชื่นชมเด็กในความตังใจ
้ และการให้ ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา
3. ผู้บาบัดให้ กาลังใจ และสนับสนุนให้ เด็กนาสิง่ ที่ได้ รับไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
4. ผู้บาบัดกล่าวอาลาสมาชิกกลุม่ ทุกคน และยุติการบาบัด
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5. ผู้บาบัดนาใบความรู้ มอบให้ แก่ครู และผู้ปกครองของเด็ก เพื่อครู และผู้ปกครองจะได้
นาไปใช้ สง่ เสริมสมาธิและทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กต่อไป
การประเมินผล
1. สังเกตจากความกระตือรื อร้ น ความสนใจ และการให้ ความร่วมมือในการเข้ าร่วมการ
เล่นบาบัดของเด็ก
2. สังเกตจากปฏิสัมพัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อผู้บ าบัด และปฏิ สัม พัน ธ์ ที่ เด็กมี ต่อ เพื่ อนสมาชิ ก
ด้ วยกัน
3. สังเกตจากทักษะการคิดเชิงบริ ห าร และการมี สมาธิ ของเด็ก ประเมิน ผลด้ วยแบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็ก และแบบสัมภาษณ์ครู
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ใบความรู้เพื่อเสริมสร้ างทักษะการคิดเชิงบริหารและสมาธิให้ แก่ เด็ก
การส่ งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร
ครู และผู้ปกครองควรใช้ การสื่อสารพูดคุยกับเด็กอย่างอบอุ่น อ่อนโยน เพื่อสร้ างความ
ไว้ วางใจ และสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก รวมทังควรหากิ
้
จกรรมที่ช่วยเสริ มสร้ างสมาธิ ความจา
ให้ เด็กได้ ฝึกทดลองทา และควรฝึ กให้ เด็กมีระเบียบวินยั ในชีวิตประจาวันทัว่ ไป โดยสอนให้ เด็กรู้จัก
การอดทนรอคอย ควบคุมความต้ องการ อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเอง พิจารณาว่าสิ่งใดควร
ทาหรื อไม่ควรทา ฝึ กการแสดงออกที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ตา่ งๆ รวมทังฝึ
้ กการเรี ยนรู้ที่จะเข้ าใจ
อารมณ์ ความรู้ สึกของตนเองและผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านีเ้ ป็ นพืน้ ฐานสาคัญของทักษะการคิดเชิง
บริ หารที่เด็กควรจะมีและจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องได้ รับการฝึ กฝน นอกจากนี ค้ รู และผู้ปกครองควร
เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีประสบการณ์ ใหม่ๆ เช่น ไปสถานที่ใหม่ๆ ทาความรู้ จักเพื่อนใหม่ ทาสิ่งใหม่ๆ
ด้ วยตนเอง เพื่อเด็กจะได้ ฝึกการปรับความคิดและการปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้
ดีขึ ้น กระตุ้นการใช้ สมองส่วนหน้ าและทักษะการคิดเชิงบริหารได้ มากขึ ้น ส่วนในด้ านการทางานให้
เป็ นผลส าเร็ จ นัน้ ควรให้ เด็ ก ได้ ฝึ ก ท ากิ จ กรรมที่ เป็ น ล าดั บ ขัน้ ตอน เพื่ อ สอนให้ เด็ ก รู้ จัก การ
ตังเป้
้ าหมายที่ ชัดเจนโดยเริ่ มจากเป้าหมายในระยะสันและไม่
้
ยากจนเกินไป จากนั น้ จึงฝึ กการ
วางแผนและลงมื อปฏิ บัติ ควรชมเชยให้ กาลังใจเมื่ อเด็ กอดทนมุ่งมั่น ท างานอย่างต่อเนื่ องจน
ทางานได้ สาเร็จ หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ ้นควรสอนให้ เด็กรู้จกั การคิดหาทางแก้ ปัญหาที่หลากหลาย
และยืดหยุ่น รวมทังสอนให้
้
เด็กรู้จกั ประเมินตนเองตามจริ งว่าผลงานที่ทาออกมาเป็ น อย่างไร หาก
มีข้อผิดพลาดจะนามาปรับปรุงได้ อย่างไรเพื่อให้ ผลงานครัง้ ต่อไปดีขึ ้น ซึง่ กิจกรรมที่แนะนาให้ เด็ก
ได้ ฝึกทาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารที่ดี คือ กิจกรรมการเล่น ที่สนับสนุนให้ เด็กได้ มีการเล่น
ที่ฝึกการใช้ ความคิด ความจา การใช้ สมาธิจดจ่อ การควบคุมยับยังตนเอง
้
การใช้ ความคิดยืดหยุ่น
สร้ างสรรค์ การควบคุมอารมณ์ การวางแผนจัดการ การลงมือทางานเป็ นขันเป็
้ นตอน รวมทังฝึ
้ กฝน
การแก้ ปั ญ หา และเสริ ม สร้ างจิ น ตนาการ โดยจัด กิ จ กรรมการเล่ น ให้ เหมาะสมและมี ค วาม
หลากหลายในการช่วยส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก เช่น การเล่น แปะแข็ง เล่นต่อตัวต่อ
เพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ านการยับยังควบคุ
้
มตนเอง เล่นเกมจับคู่ เกมหาของเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
ด้ านความจาขณะทางาน เล่นบทบาทสมมติ จาลองสถานการณ์ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ านการ
ควบคุมอารมณ์ เล่นปั น้ ดินน ้ามัน ประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งของจากวัสดุที่มีอยู่ เพื่อเสริ มสร้ างทักษะด้ าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด เล่นสมมติวางแผนเก็บของ วางแผนจัดงานเลี ้ยงเพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
ด้ านการวางแผนจัดการอย่างเป็ นระบบเพื่อช่วยฝึ กให้ เด็กมี ทักษะการคิดเชิงบริ ห ารได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป
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ทังนี
้ ้ ครู และผู้ปกครองควรกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กร่ วมกันเพื่อจะได้ กาหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยกันเสริ มสร้ างทักษะการคิด
เชิงบริ หารของเด็กได้ อย่างเหมาะสม เนื่องจากหากครู และผู้ปกครองสามารถนากิจกรรมการเล่น
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ กบั เด็ก ก็จะช่วยส่งเสริมให้ เด็กรู้สกึ สนุก ให้ ความร่วมมือ และเกิดการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่ดีขึ ้นได้ ตอ่ ไป
การส่ งเสริมสมาธิ
การช่วยเหลือส่งเสริ มสมาธิของเด็ก ต้ องอาศัยความร่ วมมือจากทังผู
้ ้ ปกครองและครู เพื่อจะ
ได้ ช่วยเหลือเด็กได้ อย่างสอดคล้ องในแนวทางเดียวกัน โดยแนวทางในการช่วยเหลือ ส่งเสริ มสมาธิ
ของเด็ก สามารถทาได้ ดงั นี ้
1. การช่ วยเหลือจากผู้ปกครอง
ผู้ ปกครองสามารถช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ ได้ โดยเริ่ ม ต้ นจากการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก เพราะการจะช่วยเหลือเด็กได้ สาเร็ จนันต้
้ องมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั เด็กเป็ น
พื ้นฐานสาคัญเสียก่อน และควรจัดสิ่งแวดล้ อมในบ้ านให้ มีระเบียบ สงบ ไม่วนุ่ วายหรื อมีสงิ่ เร้ ามาก
เกินไปเพื่อช่วยให้ เด็กมีสมาธิในการทางานมากขึ ้น โดยผู้ปกครองควรให้ เวลาใกล้ ชิดเด็กมากขึ ้นใน
การทางาน หรื อทากิจกรรม เพื่อช่วยกระตุ้นสมาธิ และคอยให้ คาแนะนาช่วยเหลือแก่เด็ก สาหรับการทา
กิจวัตรประจาวันต่างๆ นัน้ ผู้ปกครองควรกาหนดเวลาในการทากิจวัตรประจาวันต่างๆ ของเด็กให้
ชัดเจนและมีความสม่าเสมอ บอกเด็กล่วงหน้ าถึงสิ่งที่เด็กต้ องทา และชื่นชมทันทีเมื่อเด็กทาได้ ซึง่
ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กได้ ด้วยการช่วยเด็กวางแผนการทากิจกรรมต่างๆ เป็ นขันเป็
้ นตอน โดย
แบ่ งงานที่ เด็ กต้ องท าออกเป็ นขัน้ ย่ อยๆ และช่ ว ยกระตุ้น ให้ ก าลัง ใจเด็ ก ในการท างานให้ ส าเร็ จ
หลีกเลี่ยงการพูดบ่น จู้จี ้ หรื อการตาหนิ เด็ก แต่ควรมองหน้ าสบตาเด็ก พูดสัน้ ๆ อย่างนุ่มนวล
ตรงประเด็น ให้ เด็กเข้ าใจและทาตามได้ โดยง่ายแทนโดยใช้ วิธีใจดี น่มุ นวลแต่ก็ยืนหยัดจริ งจังในสิ่ง
ที่เด็กจาเป็ นต้ องทา (kind but firm) หากเด็กมีพฤติกรรมก่อกวน ควรพูดเตือนให้ เด็กรู้ตวั หรื อพูด
เบี่ยงเบนความสนใจให้ เด็กทาสิ่งอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า แต่หากเด็กหมดสมาธิ ในการ
ทางานจริ งๆ ไม่ควรแสดงท่าทีหงุดหงิดเด็ก แต่ ผ้ ูปกครองควรควบคุมอารมณ์ ของตนเองให้ สงบ
มั่นคง และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ผ่อนคลาย เปลี่ยนอิ ริยาบถ หรื อหยุดพักก่อน แล้ วค่อยกลับมา
ทางานใหม่เมื่อเด็กมีสมาธิมากขึ ้น
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เนื่ อ งจากเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ มัก มี พ ลังงานมาก ผู้ป กครองจึงควรให้ เด็ ก ได้ ส ลาย
พลังงานด้ วยการทาสิ่งที่เป็ นประโยชน์ เช่น วิ่งออกกาลังกาย ช่วยทางานบ้ าน และแสดงความชื่น
ชมเมื่อเด็กทาพฤติกรรมที่เหมาะสมนอกจากนี ้ เด็กมักชอบเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองจึงควรเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่เด็ก โดยเฉพาะในด้ านการยับยัง้ ควบคุมตนเอง การมี
ระเบียบวินบั การรู้ จกั อดทนรอคอย รวมทัง้ การแสดงออกทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่เหมาะสม
อีกทัง้ ผู้ปกครองในบ้ าน เช่น พ่อแม่ ควรช่วยเหลือเด็กอย่างสอดคล้ องไปในทิ ศทางเดียวกัน มี
ข้ อ ตกลงที่ แ น่ น อนไปในแนวทางเดี ย วกั น และปฏิ บัติ ต ามข้ อ ตกลงอย่ า งสม่ า เสมอ ด้ ว ยกั น
นอกจากนี ้ผู้ปกครองควรติดต่อกับครูของเด็กที่โรงเรี ยนอย่ างสม่าเสมอเพื่อการวางแผนร่วมกันใน
การช่วยเหลือเด็กต่อไป
2. การช่ วยเหลือจากครูท่ โี รงเรียน
ครู ที่โรงเรี ยนสามารถช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิ สนได้
ั ้ ดีโดยเริ่ มต้ นจากการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั เด็ก ทาความเข้ าใจเด็กด้ วยท่าทีอบอุน่ และเป็ นมิตร ให้ ความรัก ให้ กาลังใจ ไม่ทา
โทษเด็กด้ วยวิธีการรุ นแรงหรื อทาให้ เด็กรู้ สึกอับอาย แต่บอกถึงสิ่งที่เด็กต้ องทาด้ วยความนุ่มนวล
และให้ โอกาสเด็กในการแก้ ไขข้ อผิดพลาดของตนเอง นอกจากการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีกบั เด็กแล้ ว
การจัดบรรยากาศในชันเรี
้ ยนก็เป็ นสิง่ สาคัญ โดยครูควรจัดบรรยากาศในชันเรี
้ ยนให้ มีสงิ่ เร้ าน้ อยเพื่อ
ลดการวอกแวกของเด็ก เด็กจะได้ มีสมาธิในการทางานหรื อการทากิจกรรมต่างๆ มากขึ ้น ซึง่ ในการ
ทางานหรื อทากิจกรรมต่างๆ นัน้ ครู ควรบอกให้ เด็กทราบถึง กฎระเบียบ และตารางกิจกรรมของ
ห้ องเรี ยนให้ ชดั เจนและเข้ าใจง่าย โดยกฎระเบียบต้ องมีความชัดเจนและมีการปฏิบัติตามกฎอย่าง
สม่าเสมอ และควรมอบหมายงานให้ เด็กทาทีละน้ อยๆ เมื่อเด็กทาได้ สาเร็ จแล้ วจึงค่อยให้ งานเพิ่ม
เพื่อช่วยสนับสนุนให้ เด็กมีความตังใจในการท
้
างานให้ สาเร็ จ นอกจากนี ้ ครู ควรส่งเสริ มให้ เด็กได้
ฝึ กการจัดระเบียบ วางแผน แบ่งงานที่ต้องทา การทางานให้ สาเร็ จและการตรวจทบทวนผลงาน
ของตนบ่อยๆ ซึง่ หากเด็กแสดงพฤติกรรมตังใจท
้ างาน ทาสิง่ ที่เป็ นประโยชน์เหมาะสม หรื อมีความ
ตังใจในการควบคุ
้
มพฤติกรรมของตนเองได้ ดีขึ ้น ครู ก็ควรแสดงความชื่นชมเด็กด้ วย แต่หากเด็ก
เริ่ มเบื่อ หรื อหมดสมาธิ ครู ควรช่วยพูดกระตุ้นเตือนความสนใจของเด็กอย่างนุ่มนวล อนุญาตให้
เด็กได้ พกั ช่วงสันๆ
้ หรื อลุกมาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ เช่น ช่วยครูแจกของเพื่อน เป็ นต้ น
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ในการพูด คุย สื่อ สารกับ เด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ นัน้ ครู ค วรพูด กับ เด็ ก ด้ วยคาพูด ที่
กระชับนุ่มนวล ได้ ใจความชัดเจน หากเด็กมีอาการเหม่อลอย วอกแวก ขาดความสนใจ ให้ แตะตัว
เด็กเบาๆ เพื่อให้ เด็กรู้ สึกตัวและกลับมาให้ ความสนใจอีกครัง้ และการออกคาสัง่ เด็กด้ วยคาพูด
เพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้ ผล ครู ควรลงมือทาให้ เด็กดูเป็ นตัวอย่าง หรื ออาจลงมือทาร่ วมกับเด็กไป
ด้ วย จะได้ ผลดีกว่า รวมทังยั
้ งช่วยฝึ กให้ เด็กสามารถรับฟั งและทาตามได้ ดีขึ ้นด้ วย นอกจากนี ้ ครู ควร
ทราบและทาความเข้ าใจว่าในบางครัง้ เด็กที่มีภาวะสมาธิ สนอาจมี
ั้
ปัญหาในการปรับตัวกับเพื่อน
เพราะเด็กมักหุนหัน ใจร้ อน เล่นแรง ต้ องอาศัยครูช่วยแนะนาตักเตือนด้ วยท่าทีที่เข้ าใจ เพื่อช่วยให้
เด็กเข้ าใจปั ญหาของตน และคอยระวังควบคุมตนเองได้ ดีขึ ้น หรื อหากเด็กมีพฤติกรรมก่อกวนชัน้
เรี ยน มีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม ครู ควรพูดให้ เด็กรู้ตวั โดยไม่ใช้ ถ้อยคาตาหนิ แต่บอกเด็กถึงสิ่ง
ที่ต้องทาด้ วยความนุ่มนวล รวมทังให้
้ เพื่อนๆ มีส่วนในการช่วยเหลือเด็ก เช่น ทาสิ่งที่เหมาะสมให้
เด็กดูเป็ นตัวอย่าง หรื อ ส่งเสริ มให้ เด็กได้ เล่นกับเพื่ อนรุ่ นราวคราวเดียวกัน เพื่อเด็กจะได้ เรี ยนรู้
ทักษะต่างๆ ผ่านการเล่นได้ ดีขึ ้น สุดท้ ายนี ้ครูควรช่วยมองหาจุดแข็งหรื อข้ อดีของเด็ก สนับสนุนให้
เด็กได้ มีโอกาสแสดงข้ อดีของตน เพื่อเด็กจะได้ ร้ ู สึกภูมิใจในตนเอง และเป็ นที่ยอมรับของเพื่อนๆ
มากขึ ้นด้ วย

ภาคผนวก ซ
เอกสารรับรองโครงการวิจัย
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารใน
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจานวน 6 คน ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยทาการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยกาหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ใ ห้ข้อมูลโดยข้อคาถาม
ทุกข้อในแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จ
แล้วผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้ อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตาม
ลักษณะองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวั ยที่มีภาวะสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่า
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน

338
การยับยั้ง ด้านความจาขณะทางาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้าน
การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเด็กปฐมวัยที่มี ภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบ คือ ไม่สามารถยับยั้ง ตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่
กับงาน มีปัญ หาในการจดจาและประมวลผลข้อมูล ขาดความยืดหยุ่นทางการคิด ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ไม่ดี รวมทั้งขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็น ระบบ ซึ่งการทราบถึงลักษณะของทั กษะการ
คิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะสมาธิสั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คาสาคัญ
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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ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ภาวะสมาธิ สั้ น เป็ น อาการที่ พ บได้ บ่ อ ยในเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ งจากการส ารวจล่ า สุ ด ของกรม
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 จนทาให้เด็กมีการ
แสดงออกที่ไม่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ และส่งผลเสียต่อการเข้าสังคม การเรียน การทางานโดน
ตรง เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีความบกพร่องทางความคิด ความจา สมาธิ พฤติกรรม ตลอดจนทักษะ
ต่ า งๆ ภาวะสมาธิ สั้ น จึ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก เป็ น อย่ า งมาก (Sadock et al, 2015) ซึ่ ง การดู แ ล
ช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น ตั้งแต่ตอนที่เด็กอายุยังน้อยมักได้ผลสาเร็จดี แต่หากเด็ก ไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือแก้ไขอย่างทันท่วงที ประมาณร้อยละ 60-80 ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นก็จะมีอาการ
ต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น และร้อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลเสียต่อเด็กอย่างร้ายแรงในหลายๆ ด้านในเวลาต่อมา เช่น ปัญหาทางการเรียน การเข้ากับผู้อื่น มี
ภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดี มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย คุณภาพชีวิตต่า มีปัญหาการใช้สารเสพติด เกิด
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ รวมทั้งมีปัญ หาทางอารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้า มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว และปัญหาทางสังคมต่างๆ ต่างมาอีกมาก (ชาญวิทย์ พรนภดล และคนอื่นๆ, 2557) ดังนั้น
การสังเกตพบภาวะสมาธิสั้น ของเด็กได้เร็ว และการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้เร็วจึงมีความจาเป็น
และมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ภาวะสมาธิสั้นจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อเด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย ซึ่ งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจะมีปัญหาการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจน (Tamm & et al.,
2014; Byrne et al., 1998; Skogan, 2015; Brocki et al., 2010; Castellanos et al., 2006) แล ะ
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องก็เป็นเกณฑ์หนึ่งของภาวะสมาธิสั้นด้วยเช่นกัน (Wahlstedt et al., 2008;
Willcutt et al., 2005) ซึ่ งทั กษะการคิด เชิงบริหารที่ บ กพร่องไปนี้ ส่งผลเสียต่อตัวเด็กเป็ น อย่างมาก
เพราะทักษะการคิดเชิงบริหารมีความสาคัญต่อ การคิดของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้าน
กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็น เป็นความสามารถทางการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กมีสมาธิ มีการ
ควบคุมยับยั้งตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ
วางแผนกาหนดเป้าหมาย หาวิธีการทาให้งานสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้จักคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่ อ นที่ จ ะตั ด สิ น ใจลงมื อ ท าสิ่ ง ต่ า งๆ เมื่ อ คิ ด แล้ ว ก็ ส ามารถลงมื อ ปฏิ บั ติ ได้ เป็ น ขั้ น เป็
นตอน รู้จักจัดลาดับความสาคัญของงานและคอยควบคุมความคิดและการกระทาของตนให้จดจ่ออยู่
กับงาน ไม่วอกแวกไปกับสิ่งเร้าต่างๆ (Serpell & Esposito, 2016) หากทางานแล้วเกิดปัญหาก็รู้จัก
การคิดวิเคราะห์หาทางแก้ไขได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถหาทางออกใหม่ๆ ได้หลากหลาย ไม่ยึดติด
อยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ้าๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เช่น เจอคนใหม่ๆ เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทา หรือเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามที่หวัง เด็กก็จะสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จักอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่อ
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อุปสรรคปัญ หาต่างๆ ได้โดยง่าย (Gilbert & Burgess, 2008) รวมทั้งยังมีความสามารถในการคิด
คาดการณ์ผลที่จะตามมาจากการกระทาของตนได้เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกทาสิ่งที่เหมาะสมอันจะ
นาไปสู่ความสาเร็จ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทาในสิ่งที่ทาให้ตนต้องเสียใจในภายหลัง จึงทาให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ที่จะไม่ทาผิดซ้าๆ แต่รู้จักนาเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นเพื่อให้การทางาน
ประสบความสาเร็จลงได้ด้วยดีในที่สุด ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความสาคัญต่อความสาเร็จของเด็ก
เป็นอย่างมากในทุกๆ ด้านของชีวิต การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีความสาคัญ เป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสูญเสียทางการศึกษา
และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมหาศาล (วินัดดา ปิยะศิลป์ และคนอื่นๆ, 2553)
จากการศึ ก ษาพบว่า เด็ก ปฐมวัยที่ มี ทั ก ษะการคิด เชิ งบริห ารดี จะมี ค วามสามารถในการ
ควบคุมปรับเปลี่ยนความคิด ความจา อารมณ์ พฤติกรรมและการกระทาต่างๆ ของตนเพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมายที่ตนวางไว้ได้สาเร็จ ตรงกันข้ามกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นซึ่งมีการทางานของสมองบกพร่อง
ส่งผลให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตัวที่ด้อยคุณภาพ ทาให้มีปัญหาในด้าน
การดาเนินชีวิตและการทางานต่างๆ (Skogan et al, 2015) ดังนั้น ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก
ปฐมวัยที่ มี ภ าวะสมาธิสั้ น จึงมี ลั กษณะที่ แตกต่างจากทั กษะการคิด เชิงบริห ารของเด็ กปฐมวัยที่ มี
พัฒนาการปกติอยู่มาก
ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้น้อยมาก ซึ่งแม้จะมีการศึกษา
พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติและเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีองค์ประกอบของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่คล้ายคลึงกัน แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะพัฒนาการของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ปกติอยู่ม าก (Skogan, 2015) ดังนั้น การศึกษาเรื่องลักษณะของทั กษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงยังขาดองค์ความรู้ และจาเป็นต้องได้รับการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงความส าคัญ ในการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
เพื่อเป็นแนวทางในการนาลักษณะเหล่านี้ไปเสริมสร้างทักษะการคิด เชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทา
ต่างๆ ของตนได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่มีความสาคัญมาก และมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 (ฐาปณีย์ แสงสว่าง และคนอื่นๆ, 2559) ทั้งนี้เป็นเพราะทักษะการคิดเชิ งบริหารเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด การตัดสินใจ และการกระทาต่างๆ จน
ส่งผลให้เด็กสามารถลงมือทาตามแผนที่วางไว้ และมุ่งมั่นจนทางานได้สาเร็จตามเป้าหมาย (นวลจันทร์
จุฑ าภั กดีกุ ล , 2557) รวมทั้ งยังช่วยเอื้ ออานวยให้ เด็ กเกิด พฤติ กรรมใหม่ ๆ และสามารถเผชิญ กั บ
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สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันของเด็กย่อมมีความแตกต่าง
จากสิ่งที่เด็กเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงช่วยจัดการกระบวนการทางความคิดเพื่อให้
เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย เช่น การวางแผนอนาคต หรือการเปลี่ยนการกระทาจากสิ่ง
หนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือการรู้จักหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ เพื่อให้เ ด็กสามารถทาสิ่งต่างๆ ได้สาเร็จ
และมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Gilbert & Burgess, 2008)
ในปัจจุบันมีนักวิชาการที่กล่าวถึงความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้คล้ายคลึงกัน
เช่ น แบลร์ (Blair, 2016) กล่ าวว่าทั ก ษะการคิ ด เชิ งบริห ารคื อ กระบวนการต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความจาขณะทางาน การควบคุมยับยั้ง และความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งความสามารถทางสติปัญญา
เหล่านี้มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการกระทาต่างๆ ของบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้
เป็นผลสาเร็จ สอดคล้องกับเพรเจอร์และคนอื่นๆ (Prager et al.,., 2016) ที่ให้ความหมายของทักษะ
การคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงที่ใช้ในการควบคุมตนเอง การยับยั้งต่อ
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม การยืดหยุ่นทางความคิด และความจาขณะทางาน ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้เริ่ม
พัฒนาในเด็กและจะส่งผลต่อทักษะอื่นๆ ที่จะตามมา ซึ่งสอดคล้องคล้ายคลึงกับการให้ความหมาย
ของธี โ บดิ ว และคนอื่ น ๆ (Thibodeau et al, 2016) ที่ ก ล่ า วว่ า ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารเป็ น
กระบวนการของความคิดขั้นสูงที่ส่งผลให้บุคคลสามารถใช้ความคิดและการกระทาต่างๆ เพื่อการ
ปรับตัวที่ดีขึ้น และตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีขึ้น
สาหรับในประเทศไทยมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้บ้างดังนี้
เช่น นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2557) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการทางานของสมองใน
ระดับสูงที่ช่วยควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระทาต่างๆ เพื่อให้บุคคลสามารถเริ่มลงมือทาตาม
แผนงานที่วางไว้และมุ่งมั่นทางานนั้นจนสาเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่
กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือชุดกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน มุ่งใจ
จดจ่อ จาค าสั่ ง จัด ล าดับ ความส าคั ญ ของงาน วางเป้ าหมายและท าไปเป็ น ขั้น เป็ น ตอนจนสาเร็จ
รวมทั้งควบคุมแรงอยากและแรงกระตุ้นต่างๆ ไม่ให้วอกแวกสนใจสิ่งอื่น เพื่อจัดการกับงานหลายๆ
อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได้
สาหรับการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยนั้น พบว่า
มีแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของไดมอนด์และคนอื่นๆ
(Diamond et al., 2007) ที่ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในกลุ่ม
ตัวอย่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 จานวน 147 คน ซึ่งเป็นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 5.1 ปี พบว่า
ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจาขณะทางาน
และด้านความยื ดหยุ่น ทางการคิ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ กษาของนั ก วิจัยคนอื่ น ๆ ในเวลาต่ อมา
ที่ พ บว่ าทั ก ษะการคิ ด เชิ งบริ ห ารมี ลั ก ษณะที่ ป ระกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบหลั ก ดั งกล่ าวเช่ น กั น
(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 ด้านความจาขณะทางาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งลักษณะด้าน
การควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบนี้ นักการศึกษาบางคนพิจารณาว่า
เป็นองค์ประกอบเสริมที่พัฒนามาจากองค์ประกอบหลักทั้งสาม ส่วนนักการศึกษาบางคนพิจารณาว่า
องค์ประกอบอื่นดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิงบริหารด้วย (Diamond et al.,
2007)
สาหรับ การศึ กษาเรื่องทั กษะการคิดเชิงบริห ารของเด็กปฐมวัย ในประเทศไทยนั้น พบว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของต่างประเทศ กล่าวคือ บางการศึกษาพบว่า ทักษะการคิด
เชิงบริหารประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจาขณะทางาน และด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด (พัชรา กระแจะเจิม และวรรณี แกมเกตุ, 2558) และบางการศึกษาก็พบว่าทักษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจา
ขณะทางาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่าง
เป็นระบบ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557; สุภาวดี หาญเมธี, 2559)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป็นการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยตรง และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้
น้ อ ยมาก (Skogan, 2015) ผู้ วิจัย จึงสนใจศึ กษาเรื่อ งลั ก ษณะของทั กษะการคิ ด เชิงบริห ารในเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป
วิธีการวิจัย
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1.1 ผู้ วิจัยศึ ก ษาเอกสารและงานวิจัยต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ ลั กษณะของทั กษะการคิ ด เชิ ง
บริหารในเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการไปทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
1.2 ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
1.3 ผู้วิจัยทาการกาหนดประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เ ชิงลึกจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปสร้างรูปแบบการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น โดยประเด็นคาถามจะสะท้อนถึง
ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น จากนั้นจึงนาข้อมูล
ที่ได้มาทาการสรุป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความเหมาะสม
ต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจานวน 6 คน ประกอบไปด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมาร
แพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนล้วนมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ คือ เป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ทั ก ษะการคิ ด เชิงบริห ารให้ แ ก่เด็ก ปฐมวัยที่ มี ภ าวะสมาธิสั้น เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อยกว่า 2 ปี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของ
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ทักษะการคิดเชิงบริห ารในเด็กปฐมวัยที่ มีภาวะสมาธิสั้น ได้เป็น อย่างดี โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 คนอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้
2.1 ผู้ วิ จั ย ท าการติ ด ต่ อ ขอสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เมื่ อ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ตอบตกลงในการให้ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยจึงทาการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป
2.2 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล จนกระทั่งได้รูปแบบของ
ทักษะการคิด
เชิงบริหารที่แน่นอน มีความซ้ากันของข้อมูล ข้อมูลมีความอิ่มตัวแล้ว ผู้วิจัยจึงยุติการสัมภาษณ์เชิงลึก
เพื่อดาเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ผู้วิจัยทาการกาหนดข้อคาถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่ างๆ เพื่ อน ามาสร้างเป็ น แบบสัมภาษณ์ ผู้ ให้ ข้อมูล โดยผู้วิจัยน าองค์ป ระกอบที่ ได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อ
คาถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
3.2 ผู้วิจัยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยทาการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นข้อ
คาถามและภาษาที่ใช้ จากนั้นผู้วิจัยจึงทาการปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากที่สุด
3.3 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา การศึกษา การวัดและประเมิน และ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จานวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อคาถามในการสัมภาษณ์ทุกข้อมีค่าความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 (สุวิมล ติรกานันท์, 2556)
3.4 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ผู้วิจัยได้ทาการ
นัดหมายไว้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก มาถอดเทปแบบค าต่ อ ค า และ
ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟังเทปซ้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นจึง
ทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตามลักษณะ
องค์ประกอบของทักษะการคิด เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น โดยผู้วิจัยทาการวิเคราะห์
เนื้อหาตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยจัดทาเอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล
4.2 การกาหนดรหัสข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
ครั้งนี้ และทาการกาหนดรหัสข้อมูลโดยใช้คาหลักกาหนดรหัสไว้ โดยหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนาเทป
บันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลมาเปิดฟังทีละคน จากนั้นจึง ทาการถอดความแบบคาต่อคา (Verbatim)
ออกมาเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการฟังเทปบันทึกซ้า
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เพื่ออ่านทบทวนร่วมกับบทสนทนาตัวอักษรที่ถอดความไว้ จากนั้นจึงอ่านบทสนทนาตัวอักษรซ้า
หลายๆ ครั้ง เพื่อทาความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด
4.3 การสร้างข้อสรุป ผู้วิจัยนาข้อความหรือประโยคสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาสรุปเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
4.4 การสร้างบทสรุป ผู้วิจัยนาข้อความหรือประโยคสาคัญตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และข้อความที่กาหนดความหมายแล้วมา
จัดรวมเป็นประเด็นหลัก
4.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาเขียน
รายงานการวิจัย โดยเขียนอธิบ ายความหมายประเด็นหลักต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องกลมกลื นกัน
รวมทั้งคัดเลือกบทสนทนาที่มีความชัดเจนและสอดคล้องในการอธิบายถึงลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาเขียนสนับสนุน และนาข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความตรง
กับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนอีกครั้ง หลังจากข้อมูลที่ได้มีความอิ่มตัว ไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นอีกแล้ว ผู้วิจัยจึง
นาข้อมูลที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และนาข้อมูลมาสรุปร่วมกัน
จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย
และได้รับใบรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมสาหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทาใน
มนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Certificate Number SWEC/E-136/2561) และผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิท ธิ
ของผู้ให้ข้อมูล โดยทาหนังสือเพื่อขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของการวิจัยให้ทราบชัดเจน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล
รวมทั้งก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการ
บันทึกเสียงทุกครั้ง นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้รักษาความลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้นาม
สมมติและจะไม่เปิดเผยชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูลในทุกกรณี รวมทั้งรักษาความลับอื่นๆ ของผู้ให้ข้อมูล
ด้วยเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ด้านการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
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ผลการวิจัย
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน
ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
การยับยัง้

ความจาขณะทางาน
ทักษะการคิดเชิง
บริหาร

ความคิดยืดหยุ่น
ทางการคคทางกาด
การควบคุมอารมณ์
การวางแผนจัดการ
อย่างเป็ นระบบ

ภาพประกอบ 1 ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสนั ้
จากภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้น พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจาขณะทางาน ด้าน
ความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี
รายละเอียดผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ด้านการยับยั้ง (Inhibit)
คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยั้งตนเองให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้
อย่างคงทน และสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกากับ
ควบคุ ม ตนเองให้ มี ค วามอดทน โดยมี ก ารค านึ งถึ งความถู ก ต้ อ งเหมาะสมเพื่ อ ไม่ ให้ ต นเองแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การยับยั้งนี้จึงช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับ สถานการณ์ ต่างๆ ได้ ซึ่ งเด็กปฐมวัยที่ มีภ าวะสมาธิสั้น จะมีลักษณะด้านการยับ ยั้งที่
บกพร่อง ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
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พี่ว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นที่สุดน่ะ คือ inhibit เป็นเรื่องของการยับยั้งควบคุม
ตัวเอง เด็กสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมเรื่องนี้ เขาจะได้จดจ่ออยู่กับงานได้ อย่างคงทน
ยับยั้งตัวเองได้ คือเด็กรู้ว่าจะต้องทาอันนี้ แต่อยากจะลุกไปทาอย่างอื่น เขาก็ต้องยยุดก่อน
เพราะรู้ว่าเป้ายมายเขาคือต้องทาอันนี้ก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
“เด็กสมาธิสั้นมักรอคอยไม่ได้ เวลานั่งฟังนิทานกับครู ก็จะลุกขึ้นลุกลง ยรือเวลาที่ครูถามก็
จะรีบตอบโดยที่ไม่ฟังคาตอบของครูใย้เสร็จ อันนี้เป็นลักษณะของ inhibit ที่ไม่ดี คือยับยั้ง
ตัวเองไม่ได้ แต่ถ้าเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนพัฒนา เขาจะมี inhibit ที่ดีขึ้น ต้องฝึกอย่าง
สม่าเสมอต่อเนื่อง 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
แต่หากเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการยับยั้งอย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ ก็จะช่วย
เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้นได้ โดยการฝึกฝนด้านการยับยั้งนี้ ควรฝึกโดยให้เด็กมี
ความรู้สึกสนุกร่วมด้วย เช่น เล่นเกมควบคุมยับยั้งการเคลื่อนไหว เล่นเกมที่มีกฎกติกาเพื่อฝึกให้เด็ก
รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย เพือ่ มุ่งไปสู่เป้าหมายได้สาเร็จ เป็นต้น
2. ด้านความจาขณะทางาน (Working Memory)
คือความสามารถของเด็กในการเก็บจดจาข้อมูล และสามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่
เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจาได้ดี จดจา
คาสั่งของผู้อื่นได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาด้านความจาขณะทางาน ดังคากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“Working Memory เป็ น ยน่ วยความจา คื อ การที่ เราจาข้อ มู ล ไว้ได้ ระยะยนึ่ งแล้ วเราดึ ง
ข้อมูลมาใช้ได้เยมาะสม แต่เด็กสมาธิสั้นจะไม่สามารถดึงเอามาใช้ได้เยมาะสม คือ Working
Memory ของเขาไม่ค่อยดี ควรได้รับการส่งเสริม เช่น เล่นเกมฝึกความจา ฝึกบ่อยๆ ใย้เขา
จาได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)
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“Working Memory เป็นความสามารถในการจดจาข้อมูล แล้วก็ประมวลผลนะครับ ซึ่งเด็ก
สมาธิสั้นจะเสียยายเรื่องนี้เยอะครับ เขาจะไม่สามารถจดจาข้อมูลได้ดีนักครับถ้าไม่ได้รับการ
ฝึก แต่ถ้าฝึกฝนบ่อยๆ ทาข้อมูลใย้ชัดเจน ช่วยใย้จาง่าย ก็จะช่วยเรื่อง working memory
ได้ดีขึ้นครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6)
“Working Memory คือการเอาความจาที่มีออกมาใช้ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นเขาจะจดจาข้อมูลได้ที
ละสั้นๆ และจาได้ไม่นาน ถ้าเกิดสั่งงานเขายลายขั้นยาวเกินไปเขาอาจจะจาไม่ได้ เวลาจะ
สั่งงานเขาเราจึงควรพูดใย้กระชับ ชัดเจน เริ่มจากบอกทีละขั้นตอน ยรือใช้ภาพช่วยจาก็ได้”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
ลักษณะด้านความจาขณะทางานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นทางานได้ไม่ดีนัก โดย
เด็กไม่สามารถเก็บจดจาข้อมูลไว้ได้นาน ไม่สามารถประมวลผล หรือดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม หากเด็กไม่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนความจา ก็จะยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนา เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนลักษณะด้านความจาขณะทางานเป็นประจาสม่าเสมอ เพื่ อ
เสริมสร้างความจาขณะท างานให้ทางานได้ดีขึ้น ซึ่ งวิธีการส่งเสริมความจาขณะทางานของเด็กนี้
สามารถทาได้ด้วยการเล่นเกมฝึกความจา ใช้ภาพช่วยจา ทาข้อมูลให้จาง่ายชัดเจนมากขึ้น เพื่อกระตุ้น
ส่งเสริมให้เด็กจดจาข้อมูลได้ดีขึ้น มีความจาขณะทางานที่มีคุณภาพมากขึ้น
3. ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/ Shift)
คื อ ความสามารถของเด็ ก ในการปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด และการกระท าของตนเองจาก
สถานการณ์ กิจกรรม กลุ่มคน หรือแง่มุมปัญ หาหนึ่งๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น
ส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางการคิดให้เกิดการพัฒนาต่อไป ดังคา
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“Shift คือความคิดยืดยยุ่นที่จะเปลี่ยนจากเรื่องยนึ่งไปสู่อีกเรื่องยนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่
ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทาอยู่ สถานที่ที่เปลี่ยนไป ยรือการเจอผู้คนใยม่ๆ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นมักจะ
ยัง shift ได้ไม่เก่ง คือการปรับตัวยืดยยุ่ นของเขาควรได้รับการพัฒนา เพื่อใย้เกิดความคิด
ยืดยยุ่น แก้ไขปัญยาต่างๆ ได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5)
“เด็ ก สมาธิสั้ น เขาค่ อ นข้ างขาดความคิ ด ยื ด ยยุ่ น คื อ เขาเป็ น คนที่ มี routine น่ ะ และถ้ า
routine เปลี่ยนไปยรือผิดแผนนี่ เขาก็มักจะเครียด ไม่สบายใจ คือเขาจะปรับ ตัวต่อสิ่งใยม่ๆ
ได้ลาบากยน่อย ต้องใย้เวลาเขาในการปรับตัว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2)
“Shift นี้พัฒนาในช่วงเด็กปฐมวัย ฉะนั้นในเด็กสมาธิสั้นที่เขาไม่พร้อมจะนั่งฟังนั่งเรียนรู้นี่
การที่ เขาจะ shift มันก็จะยุ่งยาก เขาก็จะตอบสนองไปตามสัญ ชาตญาณ เขาก็คงจะเสีย
โอกาสในการเรียนรู้ เพราะตัว shift นี้คือความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองใย้เยมาะสม
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กับสถานการณ์ ซึ่งช่วยในเรื่องการปรับตัวแก้ไขปัญยาต่างๆ เป็นตัวช่วยใย้เด็กได้เรียนรู้ว่า ถ้า
แก้ปัญยาแบบนี้ ผลจะตามมาแบบนี้ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ เขาควรปรับตัวยังไงน่ะครับ ”
(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
ลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นแตกต่างจากเด็ก
ปฐมวั ย ที่ มี พั ฒ นาการปกติ อ ยู่ ม าก โดยเด็ ก ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น จะยั ง ขาดความคิ ด ยื ด หยุ่ น ขาด
ความสามารถในการปรับ ตัว และการแก้ไขปั ญ หาต่างๆ ซึ่ งหากเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ก็จะยิ่งทาให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึง
ควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิด เพื่อเสริมสร้างให้เด็กมีความคิดที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับตัวต่อสิ่งใหม่ๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมมากขึ้นด้วย
4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)
คือความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่างๆ เพื่อให้มีการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ดี
ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีนัก ดังคากล่าวของผู้ให้
ข้อมูล ดังนี้
“เด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กที่โกรธง่ายน่ะ โกรธง่ายมาก เมื่อถูกกระตุ้นเล็กน้อยก็อารมณ์ปรี๊ดขึ้น
มาแล้ ว คื อ โกรธแล้ ว จะระเบิ ด อารมณ์ รุ น แรง เด็ ก สมาธิ สั้ น เขามี ลั ก ษณะที่ เ รี ย กว่ า
emotional dysregulation คือการควบคุมอารมณ์ การจัดการอารมณ์ เขาทาได้ยาก ควร
ได้รับสอนการส่งเสริมใย้เขาเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง แล้วก็ยาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์
ที่เยมาะสม เช่น พอรู้ว่าตัวเองโกรธ ก็ไปเล่น ไปดื่มน้าเย็นๆ ยรือยายใจเข้าออกระบายความ
โกรธ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4)
“เด็กสมาธิสั้นจะแสดงอารมณ์แบบยุนยันพลันแล่นและฉุนเฉียวได้ค่อนข้างชัดครับ เพราะว่า
ด้วยความที่เขายับยั้งได้ไม่ดี ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นเข้ามานี่ เขาก็จะระเบิดอารมณ์ได้ง่าย แต่
ถ้าเขาได้รับการส่งเสริมเรื่องการยับยั้งแล้ว การควบคุมอารมณ์เขาจะทาได้ดีขึ้น 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
โดยไม่ ใช้ ค วามรุน แรงด้ วย เพื่ อ เด็ ก จะได้ รู้จั ก ระบายอารมณ์ และมี ก ารแสดงออกทางอารมณ์ ที่
เหมาะสมต่อไป
5. การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan & Organize)
คือความสามารถของเด็กในการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีการตั้งเป้าหมายในการ
ทางาน รู้จักจัดลาดับความสาคัญของงาน เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุเป้า หมายที่วางไว้และทางานได้
ส าเร็ จ ซึ่ ง เด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ภ าวะสมาธิ สั้ น จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งการวางแผนจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ
ค่อนข้างมาก ดังคากล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“การ plan & organize จะเป็นตัวช่วยใย้เด็กสมาธิสั้นมีเป้ายมาย ทางานได้เป็นระบบ และ
คงอยู่ในการทางานจนเสร็จได้ดีขึ้น คือถ้าเขาได้รับการส่งเสริม ได้รับคาแนะนา มีโครงสร้างใย้
เขานะ เขาจะทางานได้ตามลาดับขั้นตอนจนสาเร็จได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1)
“เด็ กสมาธิ สั้ นนี่ plan & organize ของเขาไม่ ดี คื อเขาไม่ สามารถยยุ ดนิ่ งเพื่ อจะนั่ งคิ ดและ
วิเคราะย์ได้นะครับ เพราะฉะนั้น พอเขาวิเคราะย์ไม่ได้ การวางแผนก็จะไม่ค่อยดี ทางานเสร็จ
ไม่ทัน ซึ่งการทางานเสร็จไม่ทันนี่เป็นลักษณะยลักเลยล่ะครับที่คุ ณครูมักจะบอกว่าเด็กทางาน
เสร็จไม่ทัน เนื่องมาจาก plan & organize ที่เสียไปนะครับ แต่ถ้าเขาได้รับการฝึกฝน เช่น
ฝึกคิดเป็นยมวดยมู่ เขาก็สามารถที่จะจัดยมวดยมู่ คิดวางแผนได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3)
“เด็กสมาธิสั้นมีปัญยาเรื่องการ plan การ organize การจัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่ต้อง
ทา เรื่อง plan & organize นี่เป็นเรื่องของการทางานของสมองส่วนยน้าซึ่งเด็กสมาธิสั้นขาด
ตรงนี้ไป มันก็เลยทาใย้การทางานของเขาขาดการวางแผน ขาดระบบระเบียบ ทาใย้ทางานไม่
เสร็จ เนื่องจากขาดการวางแผนการจัดระบบระเบียบต่างๆ จาเป็นต้องได้รับการฝึกฝนส่งเสริม
เช่น ชวนเขาเล่นเกมที่ต้องใช้การวางแผน ต่อตัวต่อ วางบล็อกใย้สูง แบบนี้ก็ช่วยได้ ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 4)
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่ างเป็นระบบที่ไม่ค่อยดี โดย
เด็กไม่สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนการทางาน จัดลาดับความสาคัญของงานที่ต้องทา เด็กจึงขาด
ระบบระเบียบในการทางาน ทาให้เด็กไม่สามารถทางานได้สาเร็จทันเวลา เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้ น จึ ง ควรได้ รั บ การฝึ ก ฝนส่ ง เสริ ม ลั ก ษณะด้ า นการวางแผนจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ เช่ น ได้ รั บ
คาแนะนาในการทางานอย่างมีโครงสร้าง ได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นหมวดหมู่ ได้ฝึกเล่นเกมที่ต้องใช้
การคิดการวางแผนอย่างสม่าเสมอ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีการคิดวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ

350
ได้ดีขึ้น รู้จักตั้งเป้าหมายในการทางาน รวมทั้งหาทางให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และทางานได้
สาเร็จต่อไป
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจาขณะทางาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่ างเป็นระบบ ซึ่งแม้ว่า
องค์ประกอบของทั กษะการคิดเชิงบริห ารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมี 5 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารที่ ล่ าช้ากว่า และมีคุณ ภาพด้อยกว่าทั กษะการคิ ดเชิงบริห ารของเด็กปฐมวัยที่ มี
พัฒนาการปกติ ดังนั้น การศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจึงทาให้ทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างถูกต้องต่อ ไป ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของนวลจันทร์ จุฑ าภักดีกุล (2557) ที่ศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กปฐมวัย พบว่าประกอบด้วย ด้านการยับยั้ง ด้านความจาขณะทางาน ด้านการเปลี่ยน
ความคิดเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรือความยืดหยุ่ นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ และเทียบเคียงได้กับการศึกษาของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่พบ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย 2-5 ปี ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านคือ
ด้ า นความจ าที่ น ามาใช้ ง าน ด้ า นการยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ ด้ า นการควบคุ ม อารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม ด้ า น
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคิด และด้านการวางแผนและการดาเนินการเพื่อนา
ส่ ว นประกอบส าคั ญ ต่ า งๆ มาเชื่ อ มต่ อ กั น ซึ่ งผลจากการศึ ก ษานี้ ก็ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
การศึกษาของอิส ควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่ พ บองค์ป ระกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กเล็กวัย 2-5 ปีว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง
ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจาขณะทางาน และด้านการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
ประกอบด้วย 5 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้านการยับยั้ง คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ สนใจกับ
สิ่งที่กาลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยังยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้อง เพื่อจดจ่อกับงานได้จนสาเร็จ รวมทั้งกากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่างๆ
โดยมีการคานึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพื่อไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ทาให้
เด็กสามารถยับยั้งแนวโน้มความอยากที่จะทาพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ทาสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้อื่น
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของไดมอนด์และ
คนอื่นๆ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า การยับยั้ง คือ การควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ
สนใจกับสิ่งที่กาลังทาอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกั บสิ่งอื่นๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่างๆ โดยมีการคานึงถึงความ
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ถูก ต้องเหมาะสมเพื่ อไม่ ให้ ต นเองแสดงพฤติ กรรมที่ ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้ เด็กสามารถยับ ยั้ง
แนวโน้มความอยากที่จะทาพฤติกรรมเดิมๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ การยับยั้งนี้จึงช่วย
ท าให้ เด็ ก สามารถควบคุ ม ความสนใจและการกระท าของตนได้ ม ากกว่าจะถู ก ควบคุ ม ด้วยสิ่ งเร้า
อารมณ์ต่างๆ หรือแนวโน้มที่จะทาพฤติกรรมในรูปแบบเดิมๆ
ด้ านความจ าขณะท างาน คื อ ความสามารถของเด็ ก ในการเก็ บ จดจ าข้ อ มู ล ไว้ในใจและ
สามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจาแผนการของ
ตนเอง จดจ าค าสั่ งของผู้ อื่ น สามารถพิ จ ารณาถึ งทางเลื อ กอื่ น ๆ และท าการคิ ด ค านวณในใจได้
สามารถที่จะทางานได้หลายๆ อย่าง รวมทั้งนาสิ่ งที่เคยเรียนรู้มาก่อนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า
ความจาขณะทางาน คือ ความสามารถของเด็กในการจาข้อมูลไว้ในใจและสามารถจัดการกับข้อมูลใน
ใจ เพื่อให้การทางานของตนสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของพัชรา กระแจะเจิม
และวรรณี แกมเกตุ (2558) ที่กล่าวว่า ความจาขณะทางานคือความสามารถในการจดจาหรือเก็บ
รักษาข้อมูลและผสมผสานเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่ แล้วประมวลผลข้อมูลภายในใจได้แม้ว่า
กาลังมีสถานการณ์ที่ว้าวุ่นอยู่
ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการ
กระทาของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นหลากหลาย ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรื อ
ลาดับความสาคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยมองจากหลายๆ มุมที่จะทาให้
คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิมๆ ซ้าๆ สามารถคิดนอกกรอบได้ เพื่อให้ตนเอง
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดของไดมอนด์ และคนอื่นๆ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการ
และลาดับของความสาคัญที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดพิจารณาใน
แง่มุมอื่นๆ และคิดนอกกรอบได้ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของกิลเบิร์ตและเบอร์เจส (Gilbert &
Burgess, 2008) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือการคิดแบบยืดหยุ่น สามารถหาทางออกใหม่ๆ
ได้หลากหลาย ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิมๆ ซ้าๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เช่น การ
เจอคนใหม่ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทา หรือการเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามที่
หวัง เด็กก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จักอดทน
แก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ได้โดยง่าย
ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของตน
เพื่อให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทาให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี
สามารถบอกได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร และควรจัดการกับความรู้สึกอย่างไร เพื่อให้มี การแสดงออกทาง
อารมณ์ ที่เหมาะสม เมื่อโกรธผิดหวังเสียใจก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับคืนสู่ภาวะอารมณ์ ปกติ ซึ่ง
เที ย บเคี ย งได้ กั บ แนวคิ ด ของนวลจั น ทร์ จุ ฑ าภั ก ดี กุ ล (2557) ที่ ก ล่ าวว่ า การควบคุ ม อารมณ์ คื อ
ความสามารถในการควบคุ ม อารมณ์ ให้ แ สดงออกอย่ างเหมาะสมตามบริบ ทหรือ สถานการณ์ ใน
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ขณะนั้น และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่กล่าวว่าการควบคุมอารมณ์ คือ
ความสามารถในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ ให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม ไม่แสดงไปตาม
อารมณ์ ที่ กาลังเกิดขึ้น เด็กสามารถบอกตนเองได้ว่ากาลังรู้สึกอย่างไร และควรจัดการอย่างไรใน
สถานการณ์นั้นๆ
ด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือ ความสามารถของเด็กในการวางแผนการทางาน
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีการตั้งเป้าหมายในการทางาน สามารถคิดหาวิธีการทางานที่เหมาะสม
เริ่มต้นลงมือทางานได้ด้วยตนเอง รู้จักจัดลาดับความสาคัญของงาน สามารถมองภาพรวมของงาน
และคาดการณ์ ผลที่ จะตามมาเพื่ อให้ ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และทางานได้สาเร็จ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า การ
วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือความสามารถของเด็กในการวางแผนจัดการกับงานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ เช่น การตั้งเป้าหมาย การทางานเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุเป้าหมายได้
สาเร็จ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของสุภาวดี หาญเมธี (2559) ที่กล่าวว่า การวางแผนจัดการอย่าง
เป็นระบบคือการวางแผนและการดาเนินการการวางแผนเพื่อนาส่วนประกอบสาคัญต่างๆ มาเชื่อมต่อ
กัน เช่น การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมของงาน การกาหนดกิจกรรม ฯลฯ กับการดาเนินการ คือ
การแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน กระบวนการ และมีการดาเนินการตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมาย
ปลายทางด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ
1. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่เกีย่ วกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้สามารถนาองค์ความรู้นี้มา
ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
ต่อไป อย่างไรก็ดี ควรทาการศึกษาในเด็กปฐมวัยก่อนว่าเด็กมีความต้องการที่จะเสริมสร้างทักษะการคิด
เชิงบริหารในองค์ประกอบด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะเด็กแต่ละคนอาจจะมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนา
แตกต่างกัน
2. จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยกิจกรรมการเล่นที่มี ความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารของเด็กในด้านต่างๆ จึงควรมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการในด้านการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการบริการ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนามาพัฒนาเป็นแบบวัด ทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งแบบวัดที่ได้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย นามาประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. ด้านการวิจัย จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการจัดทา
โปรแกรมเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อช่วยลดภาวะ
สมาธิสั้นของเด็ก และช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้พัฒนาได้ดีขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างโปรแกรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิง
บริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
2. ควรศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในช่วงวัยอื่นๆ
ซึ่งอาจจะมีลักษณะ องค์ประกอบ และความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่แตกต่างกัน
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