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ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบเป็นอิสระจากกันและการ
ทดสอบคา่ทีแบบไมเ่ป็นอิสระจากกนั  

ผลการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานหลงัการเข้า
ร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และกลุ่ม
ทดลองมีทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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This research is based on the development of executive function in pre-

school, such as working memory, inhibitory control and shift/cognitive flexibility by 
performing creative dance and comparing pretest and posttest results for executive 
functions. The creative dance helped to improve executive functions for pre-school.  The 
sample group used in this research consisted of fifty in kindergarten in Pracha Utid 
School (Chantab Anusorn). There were twenty-five children in the sample group and 
twenty-five children in the control group. The results of the student were used to 
compare the results for executive functions, before and after the creative dance 
activity.  The sample group participate in ten creative dance sessions, at forty-five 
minute per session, four times a week and for a total of three weeks. This way used to 
evaluate the executive functions of pre-school with analytical statistics, provided by their 
guardians and teachers, such as average, standard deviation, independent sample t-
test and pair-samples t-test. 

The results revealed that pre-school the children who participate in the 
creative dance demonstrated higher executive functions than before training program at 
statistically significant level of .05. They also had  higher executive functions than 
children who did not participate at a statistically significant level of .05. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยในปัจจุบนั ท าให้เยาวชนต้อง
เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ อนัเป็นอุปสรรคและเป็นอนัตรายต่อ
การด าเนินชีวิต มีแนวโน้มท่ีปัญหาจะเพิ่มความรุนแรงและซับซ้อนมากขึน้ (จิราภรณ์ แผลง
ประพันธ์, 2012) ในทางตรงกันข้ามวิธีการอบรมเลีย้งดูเด็ก เนือ้หาและแนวทางท่ีสอนอยู่ใน
ห้องเรียนของโรงเรียนยงัคงอิงอยู่กับประสบการณ์ วิธีคิด วิธีปฏิบตัิตามชุดความรู้เดิม ท่ีบางส่วน
อาจล้าสมยัหรือเปล่ียนแปลงไปแล้ว และอาจไม่พอเพียงตอ่ความต้องการของเด็ก  ดงันัน้ทุกภาค
ส่วนจึงกลับมาให้ความส าคญักับการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนมากขึ น้ เน้นการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์ด้วยปัญญาของผู้ เรียนเป็นส าคญั เน้นทกัษะชีวิตหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการ
คิดและวิเคราะห์เชิงลึก (ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, 2558)  จากความส าคญัของ
การศกึษาท่ีเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเยาวชนในยคุปัจจบุนัจึงท าให้เกิดการศกึษาเก่ียวกบัทกัษะ
การคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวยัมากขึน้  

ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  และสร้าง
บุคลิกภาพพืน้ฐาน (ชนิพรรณ จาติเสถียร, กันตวรรณ์ มีสมสาร, & อภิรดี ไชยการ, 2560b)  จาก
การศึกษาผลการส ารวจเด็กไทยในวัย 2-6 ปี เก่ียวกับทักษะการคิดเชิงบริหาร  พบว่ามีคะแนน
พัฒนาการทักษะการคิดเชิงบริหารโดยรวมช้ากว่าเกณฑ์เฉล่ียเล็กน้อยไปจนถึงล่าช้ามาก            
(T score <45) มีประมาณเกือบร้อยละ 30  ของเด็กในแต่ละช่วงอายุ  เด็กเล็กท่ีมีพัฒนาการ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารล่าช้ากว่าวยัหรือมีปัญหาพฤติกรรมท่ีเป็นความบกพร่องของการคิดเชิง
บริหารมากกว่าเกณฑ์เฉล่ียจะมีปัญหาในทักษะการก ากับตนเอง หุนหนัพลนัแล่น ท าโดยไม่คิด   
ใจร้อน รอคอยไม่เป็น สมาธิสัน้ วอกแวกง่าย ในระยะยาวมีแนวโน้มส่งผลเสียต่อการเรียน  การ
ท างาน การอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคม (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2560) อาจเป็นเพราะเดก็ถกูกระตุ้น
จากทางบ้านและโรงเรียนให้เน้นแต่วิชาการมากเกินไป ความคาดหวงัอยากให้เด็กเก่ง    ซึ่งเกิน
ความสามารถของเด็ก จึงเป็นการศึกษาท่ีไม่เหมาะสมกับพฒันาการและลกัษณะการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวยั การมุ่งเน้นแต่การพฒันาด้านสติปัญญาจะท าให้เด็กขาดโอกาสพฒันาทกัษะส าคญั
อ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต ซึ่งช่วงเวลานีเ้ป็นเวลาทองของสมองท่ีเด็กจะเปิดรับการเรียนรู้ได้
ดีท่ีสุด (ชนิพรรณ จาติเสถียร, กันตวรรณ์ มีสมสาร, & อภิรดี ไชยการ, 2560a) เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาพฤตกิรรมของเดก็ปฐมวยัสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของเดก็ในอนาคต     
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ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function: EF) ถูกค้นพบและนิยามค านี โ้ดย      
Karl H. Pribarm ปี ค.ศ. 1973  จากในกรณีของ Phineas Gage ท่ีถูกแท่งเหล็กเสียบเข้าบริเวณ
กลีบหน้าผาก หลังจากอาการเขาหายดี ก็พบว่าเขามีพฤติกรรมเปล่ียนไป เช่น ชอบพูดโกหก     
ชอบคยุโม้โอ้อวด ทะเลาะวิวาทกับผู้ อ่ืนเสมอ ข่มขู่ผู้ อ่ืน ลกัทรัพย์ เป็นต้น  ท าให้การศึกษาสมอง
ส่วนหน้าเป็นท่ีสนใจในนักวิชาการและ ท าการศึกษาเก่ียวกับทักษะการคิดเชิงบริหารมากขึน้ 
(Goldstein Sam & Naglieri Jack A., 2014)  ทกัษะการคดิเชิงบริหารนัน้ เป็นทกัษะจ าเพาะท่ีเกิด
จากการท างานของสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการควบคมุ จดัระเบียบ 
ตรวจสอบความคิดและก ากบัพฤตกิรรมท่ีมุ่งสู่เปา้หมายของบคุคลซึ่งรวมไปถึง ความรู้ความเข้าใจ 
พฤติกรรม และอารมณ์ของบุคคลอ่ืนด้วย ชีใ้ห้เห็นถึงสิ่งท่ีบุคคลพึงกระท าให้เหมาะสมกับบริบท 
โดยค านึงถึงความรู้และประสบการณ์ท่ีผ่านมา ค านึงถึงสถานการณ์ท่ีก าลังเกิดขึน้ตามมา 
ค านึงถึงความคาดหวงัในอนาคต รวมทัง้ค านึงถึงคณุค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิตของแตล่ะบุคคล  
ทกัษะการคิดเชิงบริหารจะชว่ยให้บคุคลมีส านึกของการเตรียมพร้อม ส านึกของภาระหน้าท่ี มีการ
ยืดหยุ่นและมีการร่วมมือ (ณิชา ทศัน์ชาญชยั; สุภาวดี หาญเมธี, 2558) การพฒันาศกัยภาพเด็ก
และเยาวชนให้เป็นทุนมนุษย์ท่ีมีคณุภาพ เพ่ือตอบโจทย์โลกยคุใหม่ข้างหน้าให้ได้นัน้ จ าเป็นต้อง
พัฒนาไปด้วยความเข้าใจต่อธรรมชาติและการท างานของสมองเป็นส าคญั  (เพ็ญพรรณ จิตตะ
เสนีย์, 2560) ในช่วงวัย 3-6 ปีเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญ เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสท่ีเด็กจะได้พัฒนา
ทักษะต่าง ๆ  โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงบริหาร ถ้าเด็กไม่ได้รับการสนับสนุนท่ีควร  ไม่ว่าจาก
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ใหญ่หรือสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัญหา การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารก็จะล้าช้า
หรือสญูเสียไป ส่งผลกระทบตอ่โครงสร้างของสมองและการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารในเวลา
ตอ่ไปด้วย (สุภาวดี หาญเมธี, 2558) เด็กท่ีมีทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีดีจะมีการปรับตวัท่ีดีและมี
ความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Blair Clancy, 2002) รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความคิดยืดหยุ่น 
คิดนอกกรอบ แก้ปัญหาได้หลากหลาย รู้จักผิดถูกและสามารถรับรู้หรือคาดการณ์ผลของการ
กระท า มีพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2560) และการยบัยัง้ชั่งใจและการ
ควบคมุตนเป็นบอ่เกิดวินยัท่ีดี ฝึกให้เด็กได้ปฏิบตัติามกฎกติกา รู้จกัคณุค่าของสิ่งท่ีท า สามารถอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ (ชนิพรรณ จาตเิสถียร et al., 2560a) 

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญอย่างมากเน่ืองจากเป็นตัวบ่งชีถ้ึง
ความส าเร็จทัง้ในด้านการเรียนและการท างานเม่ือเด็กโตขึน้ (นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ, 2560)  เด็ก
ท่ีฝึกความยบัยัง้ใจมาตอ่เน่ืองจะเกิดทกัษะท่ีแข็งแรง หากได้เจออะไรมายัว่ยวนกวนกิเลสอย่างเช่น 
ยาเสพติด การพนนั ฯลฯ ก็จะมีทักษะพอท่ีจะยัง้ใจไม่ดึงสิ่งเหล่านัน้เข้ามายุ่งในชีวิตได้ (สุภาวดี 
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หาญเมธี, 2558) เพราะจากภาพถ่ายสมองพบว่าผู้ ท่ีติดยาเสพติดมีความบกพร่องในสมองส่วน
หน้า (Goldstein Rita Z & Volkow Nora D, 2002) จึงไม่สามารถยับยัง้ความคิดและการกระท า 
น าพาตนเองไปสู่สถานการณ์เส่ียง เกิดการทดลองใช้สารเสพติด การใช้ซ า้หรือการกลบัไปใช้สาร
เสพติดใหม่หลังจากท่ีหยุดการใช้สารเสพติดนัน้แล้ว(Ersche Karen D et al., 2011) ดงันัน้การ
สนับสนุนทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะเป็นทักษะในการ
ควบคมุความคิด ท่ีสง่ผลให้เกิดพฤติกรรมอนัพึ่งประสงค์ตา่ง ๆ เชน่ การคิดแก้ปัญหาและประเมิน
ตนเองได้  ควบคมุตนเองด้วยการยบัยัง้ อดทน รอคอยเป็น ความจ าดี มีสมาธิจดจ่อ มีเป้าหมาย
และลงมือท าจนส าเร็จ ตัดสินใจในทางสร้างสรรค์ต่อตนเองและครอบครัว (สุภาวดี หาญเมธี, 
2558) 

จากความส าคญัของทกัษะการคิดเชิงบริหารนี ้ผู้วิจยัจึงได้ศกึษากิจกรรมท่ีมีส่วนในการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร และกิจกรรมหนึ่งท่ีน่าสนใจคือกิจกรรมทางกาย ท่ีมีความ
สนุกสนานและสามารถร่วมกิจกรรมได้พร้อม ๆกบัผู้ อ่ืน เพราะวิธีการสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็ก
ในวยันีค้วรใช้อารมณ์น าเหตผุลในการสอน  เด็กจะต้องมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง และพร้อมท่ีจะรับ
การเรียนการสอน และการสอนต้องเป็นกิจกรรมท่ีเร้าอารมณ์หรือสร้างความเพลิดเพลิน รวมไปถึง
กิจกรรมท่ีผ่านประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว อย่างเช่น กิจกรรมดนตรี การเข้าจงัหวะ หรือการ
ท าศิลปะและสอดแทรกเนือ้หาการสอนเข้าไปด้วย ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้และความจ าได้ดี
ยิ่งขึน้ (ชุมศิริ ตนัติธารา, 2559) จากการศึกษากิจกรรมทางกายต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมกลางแจ้ง 
เพียง 20 นาทีต่อวัน  ช่วยพัฒนาสมองในเด็กท่ีมีภาวะสมาธิสัน้และเพิ่มการจดจ่อใส่ใจขึน้ได้ 
(Faber Taylor Andrea & Kuo Frances E, 2009) การฝึกโยคะใน 8 สัปดาห์ ช่วยเพิ่มทักษะการ
บริหารด้านความจ าเพ่ือการใช้งานและลดความเครียด   (Gothe Neha P, Keswani Rahul K, & 
McAuley Edward, 2016)   กีฬาเทควนัโดสามารถพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านการควบคมุ
ตนเอง ทักษะด้านการเรียนรู้และสมรรถภาพของร่างกาย (Lakes Kimberley D et al., 2016; 
Pons Van Dijk Gaby, Huijts Marjolein, & Lodder Jan, 2013) การเต้นแอโรบิคหรือกิจกรรมทาง
กายจะพัฒนาทักษะด้านการยับยัง้ชั่งใจใน วัยรุ่นและวัยเด็ก  (Soga, Shishido, & Nagatomi, 
2015) ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการมุ่งสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการพัฒนามนุษย์  
(Best John R., 2010) 

ผู้วิจยัศึกษาจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับทกัษะการคิดเชิงบริหารและแนวคิดของ
การเต้นสร้างสรรค์ และพบว่ามีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมท่ีสง่ผลในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหาร ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกาย เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง (Faber Taylor Andrea & Kuo 
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Frances E, 2009) การเต้นบัล เล ต์  (ไปรยาวี ริณ  ศ รีประเส ริฐ  & คณิ ต เขียววิชัย , 2017)                 
กีฬาเทควนัโด้ (Lakes Kimberley D et al., 2016; Pons Van Dijk Gaby et al., 2013)  การสร้าง
สมาธิจากโยคะ (Gothe Neha P et al., 2016) การแสดงบทบาทสมมุติ  (Harvard University 
Center of developing child, 2014)  หรือการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ (Thorell Lisa B., Lindqvist 
Sofia, Bergman Nutley Sissela, Bohlin Gunilla, & Klingberg Torkel, 2009)  แต่ละกิจกรรมก็
จะพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในแตล่ะด้าน แบง่แยกตามแตล่ะทกัษะ อาจจะไม่ครบทกุทกัษะ
ในแต่ละกิจกรรม  ดังนัน้ในการวิจัยนีเ้ป็นการรวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว มาผสมผสาน 
ดดัแปลงและสร้างขึน้มาใหม่เป็นการเต้นสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านพืน้ฐานให้ครบทัง้ 3 ทักษะ อันได้แก่ ความจ าเพ่ือใช้งาน การยับยัง้ชั่งใจ และการยืดหยุ่น
ความคิด กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมทางกายหรือกิจกรรม
นนัทนาการ ท่ีเน้นการเต้นผสมผสานกบัการส่ือสาร การเล่าเร่ืองและน ามาสร้างเร่ืองราวตา่ง ๆ ให้
เด็กได้เรียนรู้ รวมถึงการแก้ปัญหา แสดงออกถึงความรู้สึกผ่านการเคล่ือนไหว เป็นการเรียนรู้ท่ี
สร้างความสนุกสนานและไม่ก่อให้เกิดความเครียด สามารถดัดแปลงและก าหนดเร่ืองราวท่ี
อยากจะสอนในแต่ละครัง้ได้อยู่เสมอ (Anne Cassidy, 1996; Jennifer McGowan, 2018) ซึ่ง
ผู้วิจยัเห็นถึงความส าคญัของการเต้นสร้างสรรค์ท่ีอาจเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีสามารถพฒันาทกัษะการ
คดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานได้ เพราะกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารในเดก็ปฐมวยันัน้ ควร
เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กได้ลงมือท าด้วยตนเอง ได้เล่นอย่างอิสระหรือการเล่นเกมตามกฎกติกา คิด
แก้ปัญหา ได้ใช้การส่ือสารและเคล่ือนไหวร่างกาย รวมถึงการท าสมาธิ  กิจกรรมเหล่านีส้ามารถ
น ามาดัดแปลงเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ในรูปแบบของหัวข้อต่าง ๆ ได้ตามแต่ครูผู้ สอน
ก าหนด  

จากปัญหาท่ีพบและจากการทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะ
ศกึษาการเสริมสร้างและพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้วยกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีจะท าให้
เด็กมีคุณภาพทางพฤติกรรมท่ีดี รวมไปถึงด้านการเรียน การท างานในอนาคต มีหลายปัจจยัท่ี
สามารถส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารได้ หากเด็กได้รับการพฒันาอย่างสม ่าเสมอ
ร่วมกบัการให้ความร่วมมือของผู้ปกครอง ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเยาวชนไทยในปัจจบุนั เชน่ ปัญหายา
เสพติด ปัญหาคณุแม่วยัใส และพฤตกิรรมท่ีน าไปสู่การเป็นอาชญากรในเยาวชน ก็มีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นไปในทางท่ีดีขึน้เชน่กนั  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือพฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน

พืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั โดยมีวตัถปุระสงค์ยอ่ย ได้แก่ 
1.1 เพ่ือศกึษาผลการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุ หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั 
1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานระหวา่งก่อน

และหลงัของการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจยันีเ้ป็นการพฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีรวบรวมเอาทกัษะ

ตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเต้น การร้องเพลง การเล่านิทาน การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า รวมถึง
การใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ท่าทางต่าง ๆ เพ่ือน ามาสร้างเป็นท่าเต้นท่ีสวยงาม ส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน  ซึ่งเป็นวัยท่ีเป็นรากฐานในการพัฒนา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารและน าไปสู่การพัฒนาทกัษะด้านอ่ืน ๆ เม่ือเด็กเติบโตขึน้   นอกจากนัน้
การสร้างสรรค์ยังเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กก่อนวัยเรียน  เช่น พ่อแม ่
ผู้ปกครอง โรงเรียน หรือศนูย์พฒันาเด็ก สามารถน ากิจกรรมนีไ้ปพฒันาเด็กได้และเป็นกิจกรรมท่ี
สามารถกระท าร่วมกนัได้ทัง้ครอบครัวและโรงเรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านประชากร   
1.1 ประชากร  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นเดก็ปฐมวยั  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง   คือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี  จ านวน 50 คน ในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร แบง่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 25 คน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์
และ กลุ่มควบคมุ 25 คน ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ กลุ่มตวัอย่างมาจากผู้ปกครอง
ยินดีให้ร่วมกิจกรรม 

2.   ขอบเขตด้านเนือ้หา 
2.1   ตวัแปรท่ีศกึษา  

2.1.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรมและการไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรม 
2.1.2 ตวัแปรตาม  ได้แก่ ทกัษะการคดิเชิงบริหาร ซึง่บง่ออกเป็น  3 ด้านได้แก่  

-ความจ าเพ่ือใช้งาน  (Working memory) 
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-การยบัยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory control) 
-การยืดหยุน่ของความคดิ (Shift หรือ Cognitive flexibility) 
 

นิยามปฏิบัตกิาร 
ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function:EF) หมายถึง ความสามารถในการ

ท างานของสมองระดบัสูง ในเด็กปฐมวัย   อายุ 3-5 ปี  ท่ีเช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตกับสิ่งท่ี
มนุษย์ก าลงัท าในปัจจบุนั เป็นรากฐานของการควบคมุพฤติกรรมและการก ากับตนเอง ซึ่งส าคญั
ต่อการเรียนรู้และการพัฒนา คิดเป็น มีเหตุมีผล ยับยัง้ชั่งใจ  ตดัสินใจก่อนลงมือท าด้วยความ
มุง่มัน่ จนงานส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ ซึง่แบง่เป็น 3 ทกัษะได้แก่ 

-ทกัษะความจ าเพ่ือใช้งาน  (Working memory) หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของเด็กปฐมวัย ในการเก็บข้อมูลและจัดการกับข้อมูล โดยน ามาใช้ในระยะเวลาอันสัน้หรือ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา ต้องมีความใสใ่จจดจอ่เป็นฐาน  

-ทกัษะการยับยัง้ชัง่ใจ (Inhibitory control ) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
เด็กปฐมวยั ในการควบคมุความคิดและการกระท าต่อการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าท่ีดึงดดูความสนใจ 
จดจอ่ในสิ่งท่ีก าลงักระท าอยูอ่ยา่งมีสมาธิ  คดิกอ่นท าและไมส่ร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน  

-ทักษะการยืดหยุ่นของความคิด (Shift , Cognitive or Mental flexibility) หมายถึง 
ความสามารถทางสมองของเด็กปฐมวัย  ในการเปล่ียนความคิดโดยไม่ยึดติดความคิดเดียว มี
มมุมองใหม่ๆ   สามารถเปล่ียนความสนใจได้ตามแตล่ะสถานการณ์หรือท างานสลบัไปมาได้ 

ทกัษะการคิดเชิงบริหารจะประเมินด้วยแบบวดัท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ โดยรูปแบบการวดัเป็น
แบบมาตรประเมินคา่เชิงตวัเลข (Numerical rating scale)  5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสุด จริง จริงและ
ไม่จริงพอ ๆ กัน ไม่จริง และไม่จริงท่ีสุด โดยมีครูประจ าชัน้ และผู้ปกครองเป็นผู้ ประเมิน  เด็ก
ปฐมวัยท่ีได้คะแนนจากแบบวัดสูงกว่าคนท่ีได้คะแนนน้อย หมายความว่า มีทักษะการคิดเชิง
บริหารท่ีมากกวา่ 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ หมายถึง รูปแบบการเต้นท่ีแปลกใหม่ โดยอาศัยการ
เคล่ือนไหวเบือ้งต้น เชน่ การเดิน การวิ่ง สลบัเท้า การกระโดด การเขย่ง รวมไปถึงการเล่าเร่ืองจาก
จิตนาการ หรือจากวตัถุ สิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน มาสร้างสรรค์และประกอบเป็นการเต้น  
และส่ือสารให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือส่ือสารความรู้สึก ซึ่งในงานวิจยันีกิ้จกรรมการเต้นสร้างสรรค์จะ
มีความแตกต่างจากกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ทั่วไป โดยกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์นัน้จะ
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ส่งเสริมและพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน ทัง้ 3 ทกัษะ อนัได้แก่ ทกัษะความจ าเพ่ือ
ใช้งาน ทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจและทกัษะการยืดหยุน่ความคิด  
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน

ในเดก็ปฐมวยั  ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิจยั  โดยมีหวัข้อดงันี ้  
เดก็ปฐมวยั 

ความหมายของเดก็ปฐมวยั 
ลกัษณะเฉพาะของเดก็ปฐมวยั 
พฒันาการทางร่างกายของเดก็ปฐมวยั 
พฒันาการทางด้านการเคล่ือนไหวของเดก็ปฐมวยั 
พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ปฐมวยั 

แนวคดิเก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
ความหมายของทกัษะการคดิเชิงบริหาร 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการคดิเชิงบริหาร 
องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหาร 
การวดัทกัษะการคดิเชิงบริหาร 

แนวคดิเก่ียวกบัการเต้นสร้างสรรค์ 
ความหมายของการเต้นสร้างสรรค์ 
ประโยชน์ของการเต้นสร้างสรรค์ 
กระบวนการในกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
กรอบแนวคดิในการวิจยั 
สมมตุฐิานในการวิจยั 
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เดก็ปฐมวัย 
ความหมายของเดก็ปฐมวัย 

เด็กปฐมวยั หรือ วัยเด็กตอนต้น หมายถึง เด็กท่ีมีอายุตัง้แต่ 1ปีคร่ึงหรือ 2 ถึง 6 ปี  
เร่ิมหลงัจากสิน้สุดวยัทารก ซึ่งมีการเติบโตในลกัษณะท่ีค่อนข้างช้าเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงระยะ
การเติบโตในวยัเด็กทารก (ประณต เค้าฉิม, 2526; พัชรี สวนแก้ว, 2545) มีอิสระและเป็นตวัของ
ตวัเองมากขึน้และจะต้องจากสิ่งแวดล้อมท่ีบ้านไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ (ประณต เค้าฉิม, 2526) 
เป็นวยัท่ีส าคญัท่ีสดุในการพฒันาของบคุคล เพราะร่างกาย สมอง จิตใจจะพฒันาได้ดีในช่วงวยันี ้
(พชัรี สวนแก้ว, 2545) 

 
ลักษณะเฉพาะเดก็ปฐมวัย 

พชัรี สวนแก้ว (2554) อธิบายว่า เดก็ปฐมวยัมีลกัษณะท่ีปรากฏตา่งจากลกัษณะเด็ก
วยัอ่ืน ๆ  คือ รูปร่างของเด็กจะเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะท่ีผอมกวา่วยัทารก ผมมีสีเข้มขึน้ ฟันของ
เด็กท่ีขึน้มาหลงัจากฟันน า้นมหลดุออกไปนัน้จะดลูกัษณะซ่ีใหญ่เพราะใบหน้าของเด็กยงัมีขนาด
เล็ก  เด็กปฐมวัยยังไม่ให้ความส าคัญแก่การแต่งกายอย่างท่ีควร  ซึ่งอาจท าให้รู้สึกว่าเด็กขาด
ความน่ารักไปได้  นอกจากนัน้ยงัมีลกัษณะเฉพาะตา่ง ๆ ซึ่งท าให้เกิดช่ือเรียกเด็กวยันีห้ลากหลาย
ช่ือ  โดย Hurlock (1980) อ้างถึงใน (ประณต เค้าฉิม, 2526)ได้แบง่เป็น 3 ทศันะ ได้แก่  

ทศันะของพอ่แม ่
พอ่แมจ่ะมองวยันีว้า่เป็นวยัแหง่ปัญหา (Problem age) หรือวยันา่ร าคาน  

( Troublesome age) เพราะเป็นช่วงท่ีเด็กก าลงัพฒันาบุคลิกภาพพิเศษและต้องการอิสระ จึงท า
ให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาส าหรับพ่อแม่ เช่น  ดือ้ดงึ ไม่เช่ือฟัง ชอบแสดงอารมณ์แบบฟาดมือ
ฟาดเท้า (Temper tantrums) ความอิจฉาริษยา อาการกลวัไมมี่เหตผุลในตอนกลางวนัและฝันร้าย
ในตอนกลางคืน แสดงความต่อต้านความช่วยเหลือและการเอาใจใส่ ไม่ชอบให้แสดงความรัก  
นอกจากนัน้เด็กจะใช้เวลามากกับของเล่น พ่อแม่จึงเรียกวยันีว้่า วยัของเล่น (Toy age)  การเล่น
ของเล่นมกัจะมีมากในช่วงเด็กปฐมวยัและจะเร่ิมลดลงเม่ือเข้าสู่โรงเรียน เด็กจะได้รับการส่งเสริม
ให้เลน่เกมหรือกีฬามากขึน้ แตย่งัคงมีการเลน่ของเลน่อยูเ่ม่ือตวัเดก็นัน้อยู่คนเดียว  

ทศันะของนกัการศกึษา 
นกัการศึกษาเรียกวยัเด็กตอนต้นว่า วัยก่อนเข้าเรียน (Preschool age) ถึงแม้ว่า

เด็กวยันีจ้ะเข้าโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล แตย่งัคงเรียกว่าวยัเด็กก่อนเข้า
เรียน ด้วยเพราะการคาดหวงัหรือความกดดนัทางการศึกษาท่ีเด็กจะได้เรียนรู้ยังไม่เทียบเท่ากับ
การเข้าเรียนชัน้ประถมศกึษา 
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ทศันะของนกัจิตวิทยา 
ในทัศนะของนักจิตวิทยา มักเรียกวัยเด็กตอนต้นว่าวัยก่อนเข้ากลุ่มเพ่ือน 

(Pregang age) เพราะเป็นช่วงท่ีเด็กเรียนรู้รากฐานพฤติกรรมทางสงัคม  (ประณต เค้าฉิม, 2526)
และยงัเป็นวยัส ารวจ (Exploratory age) เพราะเด็กเร่ิมควบคมุตนเองได้แล้วจึงมีความพร้อมและ
ต้องการท่ีจะเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวั เรียนรู้ด้วยการซกัถาม ในวยันีจ้ึงเรียกได้อีกช่ือหนึ่งคือ 
วยัซกัถาม(Questioning age)    ลกัษณะเดน่ในวยันีคื้อจะชอบเลียนแบบผู้ ท่ีโตกว่า ทัง้ทางค าพูด
และกิริยาท่าทาง เรียกว่า วยัแห่งการเลียนแบบ ( Imitation age) ชอบเล่นบทบาทสมมุติ (นิตยา 
ประพฤติกิจ, 2539) และเป็นวัยท่ีเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยสังเกตได้จากการแสดงความคิด
สร้างสรรค์ในขณะท่ีเดก็ก าลงัเลน่อยู ่(ประณต เค้าฉิม, 2526; พชัรี สวนแก้ว, 2545) 

 
พัฒนาการทางร่างกายของเดก็ปฐมวัย 

จากอาย ุ3-6 ปี เด็กจะเจริญเติบโตขึน้อยา่งรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่เท่าก่อน 3 ปีแรก และ
หลกัจาก 6 ปีจนถึงก่อนวยัรุ่นก็จะมีการพฒันาท่ีช้าลง (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) ส่วนสูง
เพิ่มขึน้เฉล่ียปีละ 2-3 นิว้ พอถึงชว่งอาย ุ5 ขวบ เด็กจะสงู ประมาณ 105 เซนติเมตร เด็กชายจะสงู
กว่าเด็กหญิงเล็กน้อย  น า้หนกัเฉล่ียแล้วเพิ่มปีละ 1-2 กิโลกรัม เม่ืออาย ุ5 ขวบ น า้หนกัจะเพิ่มขึน้ 
5 เท่าของแรกเกิด  สัดส่วนของร่างกายมีลักษณะทรงกรวย (Cone-shaped) คือ  หน้าท้องแบน 
อกกว้างและแบน ไหล่กว้างและเสมอกันมากขึน้ แขนและขายาว มือและเท้าใหญ่ขึน้ ความ
แตกต่างในโครงร่างจะเร่ิมปรากฏในช่วงนีแ้ต่ยงัไม่เด่นชัดเท่าช่วงวยัเด็กตอนปลาย กระดูกและ
กล้ามเนือ้แข็งแรงขึน้เร่ือย ๆ การแข็งตวัของกระดกูในเพศหญิงจะพฒันาเร็วกว่าผู้ชาย  การหลุด
ของฟันเป็นไปตามล าดบัฟันท่ีเร่ิมขึน้ ฟันน า้นมเร่ิมหลดุช่วง 6 เดือนสดุท้ายของชว่งปฐมวยั และจะ
มีฟันแท้ขึน้มา 1-2 ซ่ี (ประณต เค้าฉิม, 2526) ฟันแท้ท่ีงอกออกมาใหม่นัน้จะไม่มีความเจ็บปวด
เหมือนการงอกของฟันน า้นม และการงอกของฟันแท้ในครัง้แรกจะช่วยให้การพูดของเด็กพฒันา
มากขึน้ (พชัรี สวนแก้ว, 2545) ในการพฒันาทางร่างกายของเดก็ปฐมวยั ผู้วิจยัได้ศกึษาทฤษฎีวฒุิ
ภาวะของกีเซลล์ (Maturational Theories) เพ่ือให้เข้าใจถึงความเหมาะสมของกิจกรรมต่อความ
พร้อมในร่างกายในเดก็ปฐมวยั 

อาโนลด์ กีเซล เป็นนกัจิตวิทยาท่ีเช่ือในเร่ืองของการเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะเป็น
ส าคญั ซึ่งหมายถึง การเปล่ียนแปลงแบบรูป (pattern) และรูปร่าง (shape) ของพฤติกรรมท่ีเป็น
ผลมาจากยีนส์ (อรุณี หรดาล, 2560) โดยเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติอย่างมีระเบียบ
โดยไม่เก่ียวโยงกับสิ่งเร้าภายนอกเลย  สิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ก่อให้เกิดล าดบัขัน้ตอนของการ
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พฒันาได้ กล่าวคือ ความพร้อมของกล้ามเนือ้ กระดูก สมอง หรือต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายจะ
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมขึน้ หากร่างกายไม่พร้อมตอ่การเรียนรู้ ฝึกฝนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ควร
ฝืนธรรมชาติของเด็กเพราะแต่ละคนนัน้มีอตัราการพฒันาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง ไม่ว่า
ร่างกายหรือจิตใจ จะพัฒนาไปตามล าดับขัน้ตอนโดยมีวุฒิภาวะควบคุม หากพ่อแม่ทราบถึง
พัฒนาการแต่ละช่วงนัน้จะท าให้ง่ายต่อการเลีย้งดูมากขึน้  (Hoffman Lois Norma Wladis, 
Hoffman Lois, Paris Scott G, & Hall Elizabeth, 1994; ประณต เค้าฉิม, 2526; พัชรี สวนแก้ว, 
2545)  สรุปได้ว่าวุฒิภาวะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาขัน้ต่อ ๆ ไป  เด็กสามารถท ากิจกรรมท่ี
หลากหลายได้เอง เม่ือมีความพร้อมของระบบต่าง ๆ (Kail Robert V., 1993) และในส่วนของ
ความสามารถของเด็กนัน้มีเป็นระยะและเป็นขัน้ตอน โดยความเร็วช้าแตกต่างกนัตามพนัธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม จากพืน้ฐานทางพันธุกรรมเม่ือมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะช่วยพัฒนา
ความสามารถและขอบเขตของพฒันาการด้านตา่ง ๆ (อรุณี หรดาล, 2560) 

กีเซลได้ก าหนดทฤษฎีพฒันาการไว้ดงันี ้(พชัรี สวนแก้ว, 2545) 
1. ทิศทางของพัฒนาการ (Developmental Direction) กีเซลได้ก าหนดกฎทิศทาง

ของการพฒันาไว้ดงันี ้(พรรณทิพย์ ศริิวรรณบศุย์, 2556) 
1.1  The cephalocaudal law  การพัฒนาตามแนวนอน หมายถึง การพัฒนา

จากศีรษะลงมาด้านลา่งของร่างกาย เม่ือเดก็นอนคว ่าเดก็จะยกศีรษะขึน้มาได้ก่อนท่ีจะยกอก  
1.2  The proximodistal  การพฒันาตามแนวขวาง หมายถึง การพฒันาเร่ิมจาก

สว่นใกล้สู่สว่นไกล การพฒันาจากส่วนกลางล าตวัไปสู่ด้านข้าง เด็กจะสามารถใช้ส่วนแขนได้ก่อน
นิว้มือ  

1.3  ความเจริญก้าวหน้าของพฒันาการจากแบบทัว่ไป (general) สู่แบบเฉพาะ 
(specific) ข้อนีมี้การเพิ่มขึน้มาภายหลงัโดย แมค แคนเลนส์   จากกฎทัง้ 3 ข้อนีอ้ยู่ภายใต้อิทธิพล
ของระบบประสาทท่ีมีความพร้อมเป็นสว่นส าคญัในการพฒันา (พรรณทิพย์ ศริิวรรณบศุย์, 2556) 

2. พัฒ นาการมีความสัมพัน ธ์กั น  (Reciprocal Interweaving) หมายถึ ง  เม่ื อ
พฤติกรรมหนึ่งของเด็กก าลงัพฒันาอยู่ อีกพฤติกรรมหนึ่งก็จะหยุดชะงัก เช่น เม่ือเด็กทารกก าลงั
หดัเดนิ การหดัพดูก็จะหยดุ  

3.พัฒนาการมีการใช้กิจกรรมร่วมกัน (Functional Asymmetry) หมายถึง ร่างกาย
เกิดการเปล่ียนแปลงจากกิจกรรมสว่นรวมมาสูกิ่จกรรมเฉพาะตวั  

4. การพัฒนาต่าง ๆ ล้วนเป็นผลมาจากวุฒิ ภาวะ (Individualing Maturation) 
เพราะ วฒุิภาวะมีอิทธิพลโดนตรงตอ่พฤตกิรรมมนษุย์ รวมถึงพฒันาการด้านอารมณ์ กีเซลได้สร้าง
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เกณฑ์มาตรฐานส าหรับวดัพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงอายุ โดยแบ่งพฤติกรรมของเด็ก เป็น 4 
ก ลุ่ ม ดั ง นี ้ (พั ช รี  ส วน แ ก้ ว , 2545; ส านั ก งานคณ ะก รรม กา รก า รศึ กษ าขั น้ พื ้น ฐ าน
กระทรวงศกึษาธิการ, 2560) 

4.1. พฤติกรรมด้านการเคล่ือนไหว (Motor behavior) เป็นความสามารถและ
ความสมัพนัธ์ของร่างกายในการบงัคบัอวยัวะต่าง ๆ เช่น การทรงตวั การนัง่ ยืน  เดิน คลาน การ
จดักระท ากบัวตัถ ุ 

4.2.พฤติกรรมด้านการปรับตวั (Adaptive behavior) เป็นความสามารถในการ
ท างานประสานกนัระหว่างระบบการเคล่ือนไหวกบัระบบความรู้สึก เชน่ การประสานความสมัพนัธ์
ของการใช้มือและตา ในการถือวตัถุและเข้าถึงวตัถ ุการแก้ไขปัญหาในกการปฏิบตัิ สงัเกตไุด้จาก
ความสามารถในการใช้มือของเดก็ เชน่ การสัน่กระดิง่ การวาดภาพ  

4.3. พฤติกรรมด้านภาษา (Language behavior) ได้แก่  การแสดงออกทาง
หน้าตา ทา่ทาง การเคล่ือนไหว ความสามารถในการเปลง่เสียง ภาษาพดู ภาษาเขียน รวมทัง้ความ
เข้าใจในการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 

4.4. พฤติกรรมด้านตัวบุคคลและสังคม (Personal-social behavior) เป็น
ความสามารถในการปรับตวัของเด็กระหว่างบุคคลกบับุคคล และบุคคลกบัสภาพแวดล้อมความ
เป็นจริง ต้องอาศัยการเจริญเติบโตของสมองและระบบการเคล่ือนไหว การใช้กล้ามเนือ้เล็ก
ประกอบกัน รวมทัง้การปฏิบัติกิจวัตรส่วนตวั เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย และการ
ปฏิบตักิิจกรรมทางสงัคม เชน่ การเลน่ การยิม้ตอบสนองบคุคลอ่ืน การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

จากทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ในส่วนของการจัด
กิจกรรม หรือการจดัประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก เพ่ือให้เกิดผลท่ีดีเด็กต้องมี
ความพร้อม การบังคบัไม่สามารถท าให้เด็กเกิดการพัฒนาได้และยังส่งผลเสียตามมา การเร่ง
ฝึกฝนในเม่ือเด็กยงัไม่มีความพร้อม จะต้องใช้เวลาท่ียาวนานและยากล าบาก ดงันัน้การเร่งให้เด็ก
เรียนรู้ในด้านวิชาการมากเกินไปนอกจากจะเสียเวลาโดยไม่จ าเป็นแล้วยังเป็นการสร้าง
ความเครียดให้แก่เดก็  

 
พัฒนาการทางด้านการเคล่ือนไหวของเดก็ปฐมวัย  

การเคล่ือนไหวร่างกาย หมายถึง ความสามารถของเด็กในการควบคุมการใช้
กล้ามเนือ้มัดใหญ่และกล้ามเนือ้มัดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งาน มือ 
แขน ขา ตา ได้อย่างประสานกัน (พัชรี สวนแก้ว, 2545) ในช่วงวยั 3 ขวบ  กล้ามเนือ้มัดใหญ่จะ
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เจริญไวกวา่กล้ามเนือ้มดัเล็ก แขนขาจะเร่ิมแข็งแรง และท างานประสานกนัได้ดีขึน้แตย่งัขาดความ
ว่องไว การประสานงานระหว่างกล้ามเนือ้มือและตายงัไม่ดีนัก ยงัไม่สามารถควบคุมนิว้มือและ
เพ่งเล็งวตัถชุิน้เล็กได้  แตเ่ม่ือถึงวยัช่วง 5ขวบ การใช้กล้ามเนือ้และสายตาประสานกนัได้ดีขึน้ การ
บงัคบัส่วนล าตวัดีขึน้ ศนูย์รวมของการทรงตวัอยู่บริเวณส่วนกลางของร่างกาย  เกิดความสมดุล
และสามารถเคล่ือนไหวส่วนตา่ง ๆ ของร่างกายได้มัน่คงยิ่งขึน้  สามารถกระโดด วิ่ง และขว้างหรือ
รับลูกบอลได้ (นิตยา ประพฤติกิจ, 2539; พัชรี สวนแก้ว, 2545) ความถนัดในการใช้มือพอจะ
สังเกตได้ โดยส่วนใหญ่จะถนัดมือขวา  เด็กในวัยนีเ้ป็นวัยท่ี ชอบเคล่ือนไหวมาก มีความ
กระฉับกระเฉง ว่องไว ไมช่อบอยูน่ิ่งเฉย เคล่ือนไหวจากท่ีหนึ่งไปยงัอีกท่ีหนึง่ด้วยอิริยาบถท่ีตา่งกนั
เชน่ คลาน เดิน วิ่ง ปีน ไถลตวั เขย่งก้าวกระโดด หรือการเคล่ือนไหวแบบอยูก่บัท่ี เช่น การผลกั ดงึ 
โค้งหรือบิดตวั โยกตวั หมุนตวั ยืดหรือเอือ้มหยิบของก็สามารถท าได้ (พชัรี สวนแก้ว, 2545) ด้วย
เพราะกล้ามเนือ้ของเด็กใหญ่ขึน้จึงมีความแข็งแรงมาก ส่งผลให้ท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้มากขึน้และ
เหน่ือยน้อยลง แตก็่ขึน้อยู่กับสุขภาพและวุฒิภาวะของเด็กแตล่ะคนด้วย  เพศชายจะมีกล้ามเนือ้
ใหญ่กว่าเพศหญิงแต่ความซับซ้อนของกล้ามเนือ้เพศหญิงจะซับซ้อนมากกว่าของเพศชาย 
(ประณต เค้าฉิม, 2526) 

ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเคล่ือนไหวของเด็กปฐมวยั ผู้ วิจยัศึกษาจาก
ทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล (Gesell’ Maturation Theory) (Gesell Arnold, 1947) ท่ีกล่าวไว้ว่า 
พฒันาการมีการใช้กิจกรรมร่วมกัน (Functional Asymmetry) กล่าวคือ วฒุิภาวะของร่างกายนัน้
จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากกิจกรรมส่วนรวมมาสู่กิจกรรมเฉพาะตวั เชน่ การเคล่ือนไหวของ
อวยัวะทุกส่วน ทัง้มือและขาจะไปพร้อม ๆ กนั ต่อมาเม่ือมีวฒุิภาวะก็จะเคล่ือนไหวเฉพาะส่วนได้ 
เช่น มือและนิว้ เป็นต้นและจากการแบ่งพฤติกรรมของเด็กเป็น 4 กลุ่ม  ในพฤติกรรมทางการ
เคล่ือนไหว (Motor behavior) อธิบายว่า พฤติกรรมกลุ่มนีเ้ก่ียวข้องกับการทรงตัว การควบคุม
กล้ามเนือ้ การทรงตวัของศีรษะ การนัง่ ยืน คลาน เดิน จบัยึดวตัถแุละการจดักระท ากบัวตัถุ การ
บงัคบัอวยัวะตา่ง ๆ ของร่างกายมีความสมัพนัธ์ทางด้านการเคล่ือนไหวทัง้หมด   

ผู้วิจยัศกึษาทฤษฎีวฒุิภาวะเพื่อให้ทราบว่าเดก็ปฐมวยัมีพฒันาการในการเคล่ือนไหว
อย่างไรและสร้างกิจกรรมนัน้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาเด็ก น ามาเป็นหลกัในการจดั
กิจกรรมให้เหมาะสมกบัวฒุิภาวะและการเคล่ือนไหวของเดก็ประถมวยั  
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พัฒนาการทางสตปัิญญาของเดก็ปฐมวัย 
พฤติกรรมทางสติปัญญาในเด็กปฐมวยัจะแสดงออกได้ชัดเจน เพราะเด็กสามารถ

แสดงออกถึงความคิดผ่านทางค าพูดและท่าทางต่าง ๆ  เด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งรอบตวั มีความ
อยากรู้อยากเห็น และมีพฤติกรรมชอบเลียนแบบผู้ อ่ืน (พัชรี สวนแก้ว, 2545) ตามทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เด็กในวัยนีจ้ะอยู่ในขัน้ก่อนปฏิบัติความคิด  เด็กจะมี
พัฒนาการจากการกระท าท่ีมาจากการใช้ประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (ประณต เค้าฉิม, 
2526) สามารถเข้าใจถึงสญัลกัษณ์ต่าง ๆ แต่ยงัไม่สามารถหาเหตผุลท่ีถูกมาอ้างอิงได้  ลกัษณะ
การคิดของเด็กในขัน้นีจ้ะยดึตนเองเป็นศนูย์กลาง ไม่สามารถมองสิ่งตา่ง ๆ จากมมุมองของคนอ่ืน  
มีความเช่ือว่าวตัถสุิ่งของมีชีวิต สาเหตจุากการท่ีจะพยายามอธิบายและเข้าใจวตัถใุนสิ่งแวดล้อม  
เช่น เรือไม่แล่นในทะเลสาบในตอนกลางคืนเพราะว่าเรือนอนหลับอยู่  มีความคิดท่ีเรียกว่ า 
Artificialism  คือ ความเช่ือท่ีว่ามนษุย์เป็นผู้สร้างทกุสิ่งทุกอย่างบนโลกมนษุย์  ไม่มีความสามารถ
ในการคิดย้อนกลับ เหตุการณ์ท่ีเด็กเห็นจะมีความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในทิศทางเดียวเท่านัน้  ไม่
สามารถให้เหตุผลได้ทัง้อนุมานและอุปมานและขาดความสามารถในการจัดรวมประเภท
ตามล าดบัขัน้   ด้านความใส่ใจ เดก็ปฐมวยัจะวอกแวกง่าย เฉล่ียเวลาในการท ากิจกรรมในการเล่น
คนเดียวประมาณ 7 นาที  ด้านความจ านัน้ การจ าได้ (Recognition) และ การระลึกได้ (Recall) 
จะพฒันาดีขึน้ในชว่งอาย ุ2-5 ปี  

เพียเจต์ (Piaget) ได้ศกึษาเก่ียวกบัพฒันาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขัน้ตอน
หรือกระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตัง้อยู่บนรากฐานของทัง้องค์ประกอบท่ีเป็นพนัธุกรรม 
และสิ่งแวดล้อม โดยอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
พฒันาการไปตามวยัต่าง ๆ เป็นล าดบัขัน้และเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรท่ีจะเร่งเด็กให้ข้ามจาก
พฒันาการจากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่ง เพราะจะท าให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจดัประสบการณ์
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงท่ีเด็กก าลงัจะพฒันาไปสู่ขัน้ท่ีสูงกว่า เพียเจต์เน้นความส าคญั
ของการเข้าใจธรรมชาติและพฒันาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพฒันาการเร็วขึน้ (สม
จิต จนัทร์ฉาย, 2557) 

ทฤษฎีของเพียเจต์ก าหนดลกัษณะของพฒันาการไว้ 3 หวัข้อ คือ 
1.  พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะ (maturation)  เป็นกระบวนการท่ี

แนน่อน พฒันาการไว สามารถท านายได้ลกัษณะได้ในชว่งวยัเดก็ตอนต้น 
2.  พัฒนาการของวัยเด็กเป็นไปตามการสะสมการเรียนรู้ (learning) ท่ีได้จาก

ประสบการณ์และการปรับตวัจากสิ่งแวดล้อมของเขา 
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3.  พัฒนาการของเด็กเกิดขึ น้จากการผสมผสานระหว่างทฤษฎีวุฒิ ภาวะ 
(maturational theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) (พรรณทิพย์ ศริิวรรณบศุย์, 2556) 

เพียเจต์แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ของเด็กตามช่วงวัย เป็น 4 
ขัน้ตอน  ได้แก่ 

1. ขัน้รับรู้ทางประสาทสมัผสั (sensorimotor period) เร่ิมตัง้แตแ่รกเกิด-2 ปีเป็นช่วง
ท่ีทารกเรียนรู้โลกผ่านการกระท าและรับรู้ข้อมูลจากการสัมผัส เช่น ปาก ตา หู  ทารกจะใช้
ปฏิกิริยาแบบสะท้อน (reflexes) ซึ่งติดตวัมาแต่เกิดในการโต้ตอบทนัทีต่อสิ่งเร้าในระยะแรก และ
ค่อย ๆ พัฒนาเป็นการเคล่ือนท่ีอย่างตัง้ใจและมีการวางแผน จนสามารถควบคมุการเคล่ือนไหว
ตา่ง ๆ เช่น การเดิน การวิ่งตามท่ีต้องการได้  การกระท าเช่นนี ้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจตอ่โลกรอบตวัเด็กในช่วงแรกของพฒันาการเด็กเล็ก ๆ จะรับรู้และสนใจเฉพาะ
วตัถท่ีุจบัต้องได้และสามารถมองเห็นในขณะนัน้ ยงัไม่สามารถแยกตวัเองออกจากสิ่งแวดล้อม แต่
เม่ือถึงตอนปลายของช่วงพฒันาการ เด็กเร่ิมรู้จกัการแยกตนเองออกจากสิ่งของและสิ่งแวดล้อม 
คือรู้ว่าของยงัคงอยู่ท่ีเดิมแม้ว่าจะมองไม่เห็น ในช่วงนีเ้ด็กเร่ิมเข้าใจเหตุผลในเร่ืองเวลา สถานท่ี 
และมีความสามารถในการสร้างตวัแทนของความคิด 

2. ขัน้ก่อนปฏิบัติการ (preoperational period) อายุ 2-7 ปี เป็นขัน้ท่ีเด็กเร่ิมเรียนรู้
ภาษาพดูและเข้าใจเคร่ืองหมายท่าทางท่ีส่ือความหมาย เร่ิมก้าวจากการกระท าสู่การคิด หรือการ
กระท าจากภายใน ความสามารถในการคิดโดยใช้สญัลกัษณ์ยงัเป็นงานท่ียากส าหรับเด็กในวยันี ้
เรียนรู้ผ่านจินตนาการได้โดยเร่ิมมีการเล่นเลียนแบบ เป็นขัน้เร่ิมต้นของการใช้เหตุผล กล่าวคือ 
การรับรู้และการคิดแก้ปัญหามุ่งในสิ่งท่ีตนเองเห็นเป็นส่วนใหญ่ มองอะไรเพียงด้านเดียวโดยยัง
ขาดความเข้าใจเร่ืองความคงท่ีของสาร และไม่สามารถคิดย้อนกลบัได้ มีการทดลองท่ียืนยนัการ
คดิของเด็กในวยันีคื้อ เม่ือน าเอาภาชนะขนาดเดียวกนั 2 ใบ ใส่น า้ให้มีระดบัเทา่กนัมาให้ดนูกัเรียน
สามารถบอกได้ว่า น า้ในภาชนะทัง้สองเท่ากนั แตเ่ม่ือน าน า้ในอีกภาชนะ  หนึ่งไปใส่ในภาชนะท่ีมี
รูปทรงสูงกว่า นักเรียนจะตอบว่า น า้ในภาชนะทรงเดิมและภาชนะทรงสูงไม่เท่ากัน จะเห็นว่า
ค าตอบของเด็กมีจดุสนใจพุ่งไปยงัระดบัของน า้ท่ีเห็นมากกวา่ความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของ
ภาชนะท่ีใส่น า้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัระดบัของน า้กล่าวโดยสรุป เด็กในวยันีย้งัไม่สามารถให้เหตผุล
ของการเปล่ียนแปลงหรือคิดวิเคราะห์จ าความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยหลักเหตุผล  ขัน้นี ้
สามารถแบง่เป็นขัน้ได้อีก 2 ขัน้ ได้แก่  

2.1 ขัน้ก่อนเกิดความคิดรวบยอด เป็นขัน้ ท่ี เด็กชอบส ารวจตรวจสอบ  มี
ประสบการณ์มากก็จะยิ่งเกิดค าถามและการส ารวจมากขึน้ เลียนแบบบทบาทของคนในบ้าน  เร่ิม
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ใช้ภาษาและเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์  โดยน ามาสร้างประโยคใหม่ทัง้ ท่ีไม่เข้าใจ
ความหมายดีนัก  ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอย่างเด่นชัด  ไม่สามารถแยกแยะวัตถุท่ีเหมือนกัน
บางส่วนอาจมีความแตกต่างกันได้ เร่ิมคิดอย่างมีเหตุมีผลแต่เป็นแบบตามใจตนเอง ตดัสินสิ่ง
ตา่งๆ จากท่ีตนเองเห็น  

2.2 ขัน้การคิดแบบใช้ญาณหยัง่รู้ หมายถึง การคิดอย่างรวดเร็วโดยไม่ค านึงถึง
เหตผุลท่ีถกูต้อง การคิดและการตดัสินใจเกิดจากการรับรู้เป็นสว่นใหญ่ ยงัไม่สามารถคดิย้อนกลบั
ไปกลบัมาได้ 

3. ขัน้ปฏิบตัิการอย่างเป็นรูปธรรม (concrete operational period) อาย ุ7-11 ปีเด็ก
ในวยันีส้ามารถคิดอย่างมีเหตผุล เช่น การแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก และมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีขึน้ ลกัษณะส าคญัของการคิดในขัน้นีก็้คือ การรับรู้ความคงท่ีของโลกกายภาพอย่าง
เป็นเหตเุป็นผล โดยมีความเข้าใจว่าวตัถไุม่ว่าจะเปล่ียนภาชนะบรรจุ เปล่ียนรูปร่างหรือเปล่ียนท่ี
วางก็ตาม แต่ยังคงมีลักษณะพืน้ฐานเดิม และเข้าใจว่าการเปล่ียนแปลงเหล่านีส้ามารถเปล่ียน
กลบัคืนได้ พัฒนาการท่ีสมบูรณ์ในขัน้นี ้คือ เป็นวยัท่ีเด็กพฒันาความสามารถในการจดัประเภท
ของสิ่งของโดยพิจารณาจากคณุลกัษณะเดียวของวตัถ ุเชน่ ถ้าให้นกัเรียนจดักลุม่ปากกาท่ีมีสีและ
รูปร่างแตกต่างกัน นักเรียนสามารถจัดกลุ่มปากกาท่ีมีรูปร่างต่างกันได้ ในวยันีน้ักเรียนมีความ
เข้าใจการจัดล าดับ สร้างล าดับได้อย่างมี เหตุผล เช่น เรียงล าดับสิ่งของจากน้อยไปมาก หรือ
เรียงล าดบัจากสูงไปต ่า เป็นต้น สามารถคิดย้อนกลบัและสร้างความสมัพนัธ์เช่ือมโยงใหม่ได้ จึง
เป็นขัน้ท่ีนักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นตรรกะ แต่ยังต้องการอุปกรณ์ท่ี
เป็นรูปธรรมชว่ยในการคดิ 

4. ขัน้การคิดอย่างเป็นเหตผุล (formal operational period) อายุ 12 ปี ขึน้ไป จนถึง
วยัผู้ ใหญ่ เป็นช่วงท่ีเด็กเรียนรู้เก่ียวกับนามธรรมได้ดีขึน้ สามารถตัง้สมมุติฐานและแก้ปัญหาได้ 
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กไม่ได้มาถึงในขัน้นีทุ้กคน การเรียนรู้ในขัน้ก่อนหน้านีย้ังคงมี
อิทธิพลอยู ่เป็นขัน้พฒันาจากการคดิเชิงรูปธรรมสู่การคดิเชิงนามธรรม เป็นขัน้ท่ีเดก็สามารถสร้าง
ความคิดเชิงเหตแุละผลเพ่ืออธิบายและแก้ปัญหาท่ีพบ สามารถสร้างสมมติฐานและทฤษฎีแบบ
นกัวิทยาศาสตร์  ดงันัน้จึงควรจดักิจกรรมและสภาพแวดล้อมท่ีจะกระตุ้นการให้เด็กได้รับรู้ ด้วย
การฝึกทกัษะในการใช้ประสาทสมัผัสต่าง ๆ เป็นการพฒันาประสาทการรับรู้และการเคล่ือนไหว 
รวมถึงกิจกรรมท่ีจะกระตุ้นการพฒันาความคิดให้เด็กมีประสบการณ์  จากประสบการณ์เดิมท่ีเป็น
พืน้ฐานน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ตอ่ไปอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ประยุกต์ไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
ดงันี ้ 

1. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
พฒันาการทางสติปัญญาและสงัคมตามวยั เช่น ในวยัเด็กเล็กจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนเรียนรู้ผา่นการ
สัมผัสรับรู้ด้วยการลงมือกระท า และกิจกรรมการเล่นประเภทต่าง ๆ ในระดบัประถมศึกษาจัด
กิจกรรมท่ีให้ผู้ เรียนได้ค้นพบความรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิและเรียนรู้จากส่ือ ในระดบัมธัยมศึกษา
ให้ผู้ เรียนค้นพบความรู้ผ่านการวิจยัทดสอบ ส ารวจ ค้นคว้าโดยใช้กระบวนการคิดตา่ง ๆ ในรูปของ
กิจกรรมโครงงาน เป็นต้น 

2. เด็กแต่ละคนมีพัฒนาการท่ีแตกต่างกันแม้จะอยู่ในวัยเดียวกัน จึงควรให้เด็กมี
อิสระ และได้พฒันาไปตามความสามารถของแตล่ะคน 

3. การสอนสิ่งตา่ง ๆ ให้กบัเด็ก ควรใช้ส่ือและอปุกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือช่วยให้เด็กมี
ความเข้าใจได้ชดัเจนขึน้ดีกวา่การบอก เลา่ บรรยายด้วยค าพดูเพียงอยา่งเดียว 

นอกจากทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์แล้ว ผู้ วิจัยได้ศึกษาเพิ่มเติม คือทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเจอโรม บรูเนอร์ นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ท่ีน าความรู้ทางจิตวิทยา
มาประยุกต์กับการศึกษา โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎีของเพียเจต์  บรูเนอร์สรุปว่า การ
เจริญเติบโตของการรู้และการเข้าใจ เป็นประบวนการทางจิตวิทยา ได้รับอิทธิพลมาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ องค์ประกอบทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์และ
องค์ประกอบทางวัฒนธรรม (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) บรูเนอร์เน้นความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อพฒันาการทางสติปัญญาและได้เสนอแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการค้นพบด้วย
ตวัเอง มีสภาพแวดล้อมท่ีกระตุ้นเด็ก เขาได้แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาออกเป็น 3 ขัน้ด้วยกัน
ดงันี ้(พรรณทิพย์ ศริิวรรณบศุย์, 2556; พชัรี สวนแก้ว, 2545) 

1. Enactive stage  เป็นระยะ ท่ีทารกเข้าใจสิ่ งแวด ล้อมจากการกระท า           
การเคล่ือนไหวต่าง ๆ ท าให้เกิดประสบการณ์และทักษะ  เปรียบได้กับขัน้ประสาทสัมผัสของ     
เพียเจต ์

2. Iconic representation stage ขัน้พัฒนานีเ้กิดขึน้ในเด็ก  2-4 ปี มีลักษณะ
คล้ายกบัระยะขัน้พฒันาการก่อนเกิดความคดิรวบยอดของเพียเจต์  ในระยะนีเ้ม่ือเด็กเห็นสิ่งเร้าจะ
เกิดการรับรู้และเกิดภาพในสมอง เขาจะมองโลกในแง่ของตนและมกัมีความเข้าใจแคบ มองอยู่แง่
เดียว แม้วา่จะมีของแสดงตอ่หน้าเขาจะใช้ภาพและการรับรู้ท่ีเกิดขึน้นัน้แก้ปัญหาของตน 
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3. Symbolic Representative ตรงกับขัน้พัฒนาการใกลก้ชิดเกิดความคิดรวบ
ยอดอย่างใช้เหตผุลของเพียเจต์ พฒันาจากอาย ุ7-8 ปี จนถึงวยัผู้ ใหญ่   เด็กเข้าใจลกัษณะสิ่งเร้า
ได้ดีขึน้ สามารถคดิได้อยา่งมีอิสระโดยออกทางภาษา คดิก่อนท า เข้าใจสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ได้  

ทฤษฎีของบรูเนอร์ มีความส าคญัต่อการศึกษาท่ีให้ความส าคญักับส่ืออุปกรณ์การ
สอนท่ีช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการกระท า เกิดการสร้างภาพในใจ  การท่ีเดก็สามารถลงมือท า
ด้วยตวัเองจะท าให้เกิดการค้นพบและจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ดีเรียนรู้ได้เร็ว ผู้ เลีย้งดตู้องสนองความ
ต้องการของเด็กโดยไม่บงัคับ  เพ่ือให้เด็กมีอิสระและมีความมัน่ใจในตนเองส่งผลให้เด็กพัฒนา
ความสามารถทางการคดิ (พชัรี สวนแก้ว, 2545)   

อีกทฤษฎีหนึ่ง ท่ีอธิบายถึงการเรียน รู้ของเด็กปฐมวัยเช่นกัน ซึ่งผู้ วิจัยน ามา
ประยกุต์ใช้กบัการเรียนรู้ท่ีเกิดการเคล่ือนไหวของเด็ก เพราะกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ต้องอาศยั
การเคล่ือนไหวร่างกายและน าไปสู่การเรียนรู้ ผู้ วิจัยจึงศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike’s Law of Leaning)  อ้างถึงใน (จุฑามาศ วงศ์สุวรรณ, 2548) มาอธิบายการเรียนรู้ท่ี
เกิดจากการเคล่ือนไหว ซึง่เน้นการเรียนรู้ท่ีส าคญัด้วยกฎ 3 ประการ ได้แก่ 

1.1 กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือมีความ
พร้อมทัง้ทางกายและใจเก่ียวกบัร่างกาย (Physical) เพ่ือเป็นการเตรียมการใช้กล้ามเนือ้และระบบ
ประสาทให้สัมพันธ์กัน (Co-Ordination) และเพ่ือเป็นการฝึกทักษะเก่ียวกับจิตใจ (Mental) เป็น
ความพร้อมทางด้านสมองหรือสติปัญญา และควรค านงึถึงความพร้อมในวยัตา่ง ๆ ด้วยว่ามีความ
แตกตา่งกนัอยา่งไร เม่ือเดก็มีความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจจะสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  

1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) เด็กจะเรียนรู้จากการกระท าซ า้ ๆ กัน
หลาย ๆ ครัง้นั่นเอง เก่ียวกับการเคล่ือนไหวและจงัหวะเด็กจะเกิดทักษะในแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้
ระบบประสาทและกล้ามเนือ้ท างานสมัพนัธ์กนัดี  

1.3 กฎแห่งผล (Law of Effects) เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึน้ ถ้าผลของการกระท านัน้
เป็นไปในทางบวกหรือทางท่ีดี ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดทักษะท าให้เด็กมีความ
สนกุสนานและความพอใจ 

จากทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ผู้วิจยัน ามาเป็นหลกัการในการออกแบบและด าเนิน
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั  เม่ือได้
สร้างกิจกรรมตา่ง ๆ ขึน้มาแล้วนัน้ ทฤษฎีนีจ้ะเป็นการอธิบายถึงวิธีการท่ีจะท าให้เด็กปฐมวยัเกิด
การเรียนรู้ โดยท่ีเด็กจะต้องมีความพร้อมทัง้ร่างกายและจิตใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และในการฝึก
แตล่ะกิจกรรมก็จะต้องให้เด็กได้ฝึกซ า้กนัหลายรอบ มีการย า้อยู่เสมอทัง้ในเร่ืองของการเคล่ือนไหว 
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กฎกตกิาตา่ง ๆ และกิจกรรมนัน้ต้องสร้างความสนกุสนาน ไม่สร้างความเครียดให้กบัเด็กจงึจะเกิด
ทกัษะและการเรียนรู้ 

 
แนวคิดเก่ียวกับทักษะการคิดเชิงบริหาร 

ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร  
จากการศกึษาและประมวลเอกสาร ผู้วิจยัพบวา่มีนกัวิชาหลายท่านได้ให้ความหมาย

ของทกัษะการคดิเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ท่ีหลากหลาย โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
Lyon และ Krasnegor Norman (1996) ให้ความหมายว่า EF เป็นเหมือนร่ม ท่ี

ครอบคลมุกระบวนการทางความคิดท่ีซบัซ้อน ซึง่ให้สง่ผลตอ่พฤตกิรรมท่ีมุง่เน้นไปสูเ่ปา้หมาย 
Harvard University Center of developing child (2014)   ให้ความหมายว่า EF 

เป็นทกัษะการคิดเชิงบริหารและการควบคมุตวัเองเป็นทกัษะให้การสนบัสนนุท่ีส าคญัส าหรับการ
เรียนรู้และการพฒันา ท าให้เกิดการเก็บรับข้อมลูและท างานกบัข้อมลูในสมองได้ สมาธิจดจอ่ การ
คดักรองสิ่งเร้า และการปรับเปล่ียนข้อมลู เปรียบได้กบัการท างานการควบคมุจราจรทางอากาศท่ี
ต้องใช้ความสามารถในการจดัระบบ เกิดการจดัการหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั   

Fuster Joaquin (2015) ให้ความหมายว่า กระบวนการทางจิตวิทยาทั่วไป โดยมี
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยความจ าในการท างานการ  การควบคุมและยับยัง้ และ
ความคดิยืดหยุน่ ความสามารถในการรับรู้เหลา่นีมี้ความส าคญัในการประสานงานกบัแหลง่ข้อมลู
ท่ีจะน าไปสูจ่ดุมุง่หวงัในอนาคต 

Blair Clancy (2016) ให้ความหมายว่า EF  หมายถึง ความสามารถทางสมอง       
อนัได้แก่ หน่วยความจ าท างาน การยบัยัง้ตอ่สิ่งเร้าและความยืดหยุน่ในการเปล่ียนความคดิ ในแต่
ละคนจะมี EF มากหรือน้อยตา่งกนัไป  และเป็นรากฐานของการควบคมุพฤติกรรมและการก ากับ
ตนเอง รวมถึงทักษะด้านการรู้คิดจะสามารถควบคุมอารมณ์และเพ่ือหลีกเล่ียงการตัดสินใจท่ี
ผิดพลาดซึง่อาจเกิดปัญหาในระยะยาว 

สุภาวดี หาญเมธี (2558) ให้ความหมายว่า EF คือชุดกระบวนการทางความคิด 
(mental process) ท่ีช่วยให้เราคิดเป็น มีเหตุมีผล ยับยัง้ชั่งใจได้ ก ากับอารมณ์และพฤติกรรม
ตนเองได้ วางแผนท างานเป็น มุ่งใจจดจ่อ ท าอะไรไม่วอกแวก จ าค าสัง่ และจดัการกบังานหลายๆ 
อย่างให้ลุล่วงเรียบร้อยได้ จัดล าดบังานเป็นขัน้เป็นตอน ยึดเป้าหมายแล้วท าไปเป็นขัน้ตอนจน
ส าเร็จ 

ฐาปณีย์ แสงสวา่ง (2559) ให้ความหมายว่า EF คือ ความสามารถในการท างานของ
สมองส่วน Prefrontal Cortex ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการก ากับควบคมุการคิด
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เก่ียวกบัการรู้คิด อารมณ์และพฤติกรรม ของตนเองได้เป็นอย่างดีเพ่ือให้สามารถกระท าการอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ในสถานการณ์นัน้ ๆ ได้ส าเร็จบรรลผุลตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

นวลจนัทร์ จุฑาภักดีกุล(2560)  ให้ความหมายว่า EF คือการท าหน้าท่ีระดบัสูงของ
สมองท่ีช่วยให้เราควบคมุอารมณ์ ความคดิ การกระท าเพ่ือให้เกิดพฤตกิรรมท่ีมุง่สูเ่ปา้หมาย (Goal 
directed behaviors) 

ณิชา ทัศน์ชาญชัย  ให้ความหมายว่า EF เป็นทักษะจ าเพาะท่ีเกิดจากการท างาน
ของสมองส่วนหน้า (frontal lobe) ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องกับการควบคุม จัดระเบียบ ตรวจสอบ
ความคิดและการกระท าของบุคคล ซึ่งรวมไปถึง ความรู้ความเข้าใจ พฤติกรรม และอารมณ์ของ
บคุคลอ่ืนด้วย 

จากความหมายท่ีนักวิชาการแต่ละท่านได้สรุปมานัน้  ผู้ วิจัยน ามาสังเคราะห์และ
สรุปได้ว่า การคิดเชิงบริหาร หมายถึง ความสามารถในการท างานของสมองส่วน Prefrontal 
Cortex  เป็นทกัษะจ าเพาะท่ีเกิดจากการท างานของสมองส่วนหน้า (frontal lobe) (ฐาปณีย์ แสง
สว่าง, 2559; ณิชา ทัศน์ชาญชัย) กระบวนการทางความคิดท่ีซับซ้อน (Lyon G & Krasnegor 
Norman A, 1996)และเป็นทักษะท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนา (Harvard University 
Center of developing child, 2014) เช่ือมโยงประสบการณ์ในอดีตกับสิ่งท่ีมนุษย์ก าลังท าใน
ปัจจบุนั ช่วยให้ควบคมุและก ากบัอารมณ์ ความคิด การตดัสินใจ และการกระท า (Blair Clancy, 
2016b)ส่งผลให้ลงมือท างาน และมุ่งมัน่ท า จนงานส าเร็จตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ (Fuster Joaquin, 
2015; สภุาวดี หาญเมธี, 2558) 

 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหาร 

ทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็นการท างานของสมองส่วนหน้า จากการศกึษาการท างาน
ของสมอง (Hoffman Lois Norma Wladis et al., 1994) ของเด็กปฐมวัย ท่ี มีอายุ 3-5 ปี   ซึ่ ง
พัฒนาการทางสมองในเด็กวัยนีจ้ะเป็นไปอย่างรวดเร็ว  สมองมีน า้หนักเพิ่มขึน้จาก 75% เป็น 
80%  ของน า้หนกัสมองตอนเป็นผู้ ใหญ่  เกิดความสามารถหลายด้าน ทัง้การประสานร่างกาย การ
รับรู้ ความใส่ใจ ความจ า ภาษา การคิดเชิงเหตผุลและจินตนาการ เน่ืองจากไขมนัไมยาลินห่อหุ้ม
เส้นใยประสาทหลายพันล้านเซลล์เพิ่มขึน้ และเดรนไดรท์เพิ่มขึน้ทัง้ขนาดและจ านวน เกิดการ
เช่ือมต่อและการถ่ายทอดพลังประสาท ท่ีเป็นสิ่งส าคัญมากต่อการท างานท่ีซับซ้อนของสมอง 
เปลือกสมองแบ่งเป็นสองซีก ซีกซ้ายท าหน้าท่ีควบคุมความสามารถทางภาษา ส่วนซีกขวาท า
หน้าท่ีควบคมุความสามารถทางมิตสิมัพนัธ์ ซึ่งซีกซ้ายจะเจริญเร็วมากกวา่ซีกขวาส่งผลให้เดก็วยันี ้
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มีความสามารถทางภาษาอย่างรวดเร็ว   ในส่วนท่ีรักษาสมดุลและควบคุมการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย คือ ส่วนของสมองน้อย (Cerebellum)  กระบวนการของใยประสาทท่ีเช่ือมกับสมองน้อย
กับเปลือกสมองท่ีมีไขมันไมยาลินมาหุ้มจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเด็ก อายุ 4 ปี (ประณต เค้าฉิม, 
2526)  

ในการเรียนรู้ของสมองนัน้ผู้ วิจัยศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง 
(Brain-Based Learning) ได้อธิบายถึงหลกัการเรียนรู้ ตามแนวคิดของ Renate Nummela Caine 
และ Geoffrey Caine ท่ีเสนอไว้ในหนงัสือช่ือ Making Connections: Teaching and the Human 
Brain (กิตติศักดิ์ เกตุนุติ, 2557; วิศณี ไชยรักษ์, 2014)   เพ่ือท่ีจะน ามาเป็นหลักในการสร้าง
กิจกรรมและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การพฒันาศกัยภาพของสมอง เพราะทกัษะการคดิเชิง
บริหารนัน้เป็นระบบการท างานของสมองส่วนหน้า หากกิจกรรมนัน้มีพืน้ฐานการพัฒนามาจาก
ธรรมชาติสมอง ก็จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการพฒันาท่ีดียิ่งขึน้  โดยหลกัการมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. การเรียนรู้ทัง้หมดของสมองเก่ียวข้องกับสรีระ  สมองท างานเป็นระบบไม่แยก
เรียนรู้ทีละส่วน สามารถท างานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและเก่ียวข้องกับสรีระทัง้หมดของ
ร่างกาย การศกึษาต้องไมแ่ยกเป็นสว่นๆ เพ่ือให้สอดคล้องกบัธรรมชาตขิองร่างกายมนษุย์ 

2. สมองหรือความคิดเป็นหน่วยของสงัคม ความสมัพนัธ์ทางสงัคมมีอิทธิพลตอ่การ
เรียนรู้เพราะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในช่วงท่ีสมองก าลังเติบโตนัน้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
มนษุย์และสิ่งแวดล้อม 

3. การแสวงหาความหมายและความเข้าใจตลอดเวลาเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากธรรมชาต ิ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการค้นหาความหมายของสิ่งตา่ง ๆ  ความต้องการพืน้ฐานตามธรรมชาติ
ของมนษุย์ 

4. แสวงหาความหมาย ความเข้าใจผ่านแบบแผน สมองรับรู้และท าความเข้าใจ
รูปแบบตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ สร้างและแสดงออกด้วยรูปแบบของตวัเอง 

5. อารมณ์มีส่วนส าคญัตอ่แบบแผนการเรียนรู้   อารมณ์และการเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีแยก
จากกนัไมไ่ด้ ดงันัน้บรรยากาศท่ีเหมาะสมจงึเอือ้ให้เกิดการเรียนรู้ 

6. สมองและความคิดจะประมวลผลและเรียนรู้ในภาพรวมและส่วนย่อยพร้อมกัน 
แม้สมองจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ  สมองทัง้สองซีกจะท างานอย่างสมัพันธ์กนัในทุกกิจกรรม 
ดงันัน้การจดัการเรียนรู้ท่ีดีต้องเน้นการเรียนรู้แบบภาพรวมและสว่นยอ่ย 
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7. สมองจะเรียนรู้ทัง้จากสิ่งท่ีสนใจและรับรู้จากสิ่งท่ีอยู่รายล้อม  การจดัการศึกษา
นัน้ควรใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้ประกอบด้วยจุดสนใจหลกัและรับรู้สิ่ง
ตา่ง ๆ รอบตวัไปพร้อมกนั 

8. การเรียนรู้เกิดขึน้ทัง้ในภาวะรู้สึกนึกและไร้ส านึก โดยเกิดจากความตระหนกัในสิ่ง
ท่ีก าลงัเรียนรู้และไม่ได้ตระหนกัว่าเกิดการเรียนรู้ และต้องใช้เวลาค่อยๆให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ โดย
การจัดการศึกษาต้องให้ผู้ เรียนได้ค่อยๆใช้ประสบการณ์ ส่งเสริมแนวคิดจนเข้าใจและเกิดการ
เรียนรู้  

9. สมองมีความจ าอย่างน้อย 2 แบบ คือ ความจ าแบบแยกส่วนเก่ียวกับข้อเท็จจริง
หรือทกัษะและความจ าแบบเช่ือมโยงประสบการณ์  

10. การเรียนรู้ของสมองเป็นไปตามพฒันาการ   
11. การเรียนรู้ท่ีซบัซ้อนเพิ่มขึน้ได้ด้วยดีในสถานกาณ์ท่ีท้าทาย และลดลงหากเกิด

การคุกคาม เช่นความเหน่ือยล้าหรือหมดหนทาง เพราะความท้าทายจะช่วยกระตุ้นให้ต้องการ
เรียนรู้ สว่นความกลวัจะเป็นสว่นท่ียบัยัง้การเรียนรู้  

12. สมองแต่ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั   ความแตกต่างของสมองแต่ละคนเกิดจาก
พนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ดงันัน้แบบแผนการเรียนรู้ ความสามารถทางเชาว์ปัญญาท่ีแตกตา่งกนั  

ผู้วิจยัศึกษาการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมองหรือการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 
ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเน้นพฒันาการและการเรียนรู้ของสมองมาและน ามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 
ด้านการจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างประสบการณ์รวมถึงการจดัการกับสิ่งแวดล้อม (วิศณี ไชยรักษ์, 
2014) เพราะสมองจะควบคมุระบบประสาทส่วนกลางทัง้ระบบ ควบคมุกิจกรรม ประสาทสมัผสั 
การเคล่ือนไหว การรับรู้ รวบรวมประมวลผล ดงันัน้จึงควรท าความเข้าใจเก่ียวกบัการท างานสมอง 
ให้ความส าคญักับการเช่ือมโยงวงจรสมอง จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(กญันิกา พราหมณ์พิทกัษ์, 2551) 

 
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร 

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย นักวิชาการแต่ละท่านได้แบ่งองค์ประกอบของ
ทกัษะการคดิเชิงบริหารไว้หลายรูปแบบ  สามารถจดัแบง่องค์ประกอบได้ดงันี ้ 

1.  Adele Daimond (2013); Blair Clancy(2016); Harvard University Center of 
developing child(2014); Miyake Akira et al..,(2000)  แบ่งองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิง
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บริหารไว้เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะความจ าเพ่ือใช้งาน ทักษะการยับยัง้ชั่งใจและการ
ควบคมุตนเองและทกัษะการยืดหยุน่ของความคดิ 

1.2.  ทกัษะความจ าเพ่ือใช้งาน (Working memory) หมายถึง ความสามารถใน
การเก็บข้อมลูและน ากลบัมาใช้  ปรับปรุงและตรวจสอบข้อมลู  ดงันัน้หน่วยความจ าในการท างาน
เป็นสิ่งส าคญัในการวางแผนและด าเนินการในลกัษณะท่ีมุง่เปา้หมาย 

1.3.  ทักษะการยับยัง้ชั่งใจและการควบคุมตนเอง (Inhibitory control or self-
control ) หมายถึง ความสามารถในการยับยัง้และควบคมุแรงกระตุ้นและไม่สนใจสิ่งเร้าท่ีท าให้
ไขว้เขว  ควบคมุความคิดและการกระท าของตนเอง  สนใจในสิ่งท่ีจ าเป็นอยา่งมีสมาธิ   คิดก่อนท า
และไมส่ร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ อ่ืน  

1.4.  ทักษะการยืดหยุ่นของความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility) 
หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนและปรับความคิดให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
สามารถล าดบัความส าคญัหรือความสามารถในการเปล่ียนความคิดโดยไม่ยึดติดความคิดเดียว 
สามารถท างานสลบักนัไปมาได้  

2.  นวลจนัทร์ จฑุาภกัดีกลุ(2560)  ได้แบง่องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร
โดยอ้างอิงจากแบบวัดพฤติกรรมท่ีเป็นความบกพร่องของการคิดเชิงบริหาร ท่ีเรียกว่า BRIEF-P 
(Behavioral Rating Inventory of Executive Functions-preschool version)  ไว้ 8 องค์ประกอบ 
ซึ่งแบ่งเป็น ในเด็กเล็กวัย 2-6 ปี  มี  5 องค์ประกอบ และในวัย 6-18 ปี  จะมี เพิ่ มขึ น้ อีก 3 
องค์ประกอบ ดงันี ้  

เดก็เล็กวยั 2-6 ปี EF จะมีองค์ประกอบ 5 ด้านดงันี ้
ด้านการควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรม มี 3 องค์ประกอบ  คือ 
2.1  การหยุด การยับยัง้ (Inhibitory control) การยับยัง้พฤติกรรมตนเองไม่

หนุหนัพลนัแล่น หยดุคิดก่อนท า หยดุพฤติกรรมท่ีรบกวนผู้ อ่ืนหรือท าให้ผู้ อ่ืนเดือดร้อน รวมถึงการ
ยบัยัง้ความคิดไม่ให้คิดเร่ือยเป่ือยในเร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้อง ควบคมุความคิดให้มีสมาธิจดจ่อในเร่ืองท่ี
ก าลงัท า 

2.2  การเปล่ียนความคิด (Shift) หมายถึง เปล่ียนความคิดได้ไม่ยึดติดความคิด
เดียว รู้จักเปล่ียนมุมมองคิดนอกกรอบได้ สามารถท างานหลายอย่างสลับไปมาได้ การเปล่ียน
ความคดิได้จะพฒันาช้ากวา่ความจ าขณะท างานและการยบัยัง้พฤติกรรม 

2.3  การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึง  ความสามารถในการ
ควบคมุอารมณ์ให้แสดงออกอยา่งเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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ด้าน metacognition ท่ีพึง่เกิดในเดก็วยันี ้มี 2 องค์ประกอบ  คือ 
2.4  ความจ าขณะท างาน (Working memory) หมายถึงความสามารถในการจ า

ข้อมูลไว้ในใจและจัดการข้อมูลกับเหล่านัน้ หรือการน าข้อมูลท่ีเก็บไว้ในใจมาใช้ในการคิด
แก้ปัญหา จ าเป็นต้องอาศยัการมีความตัง้ใจจดจอ่ (attention) เป็นพืน้ฐานส าคญั 

2.5  การวางแผนจัดการ (Plan หรือ Organize) หมายถึง  การวางแผนจัดการ
งานให้เสร็จ ตัง้แต่การตัง้เป้าหมาย จดัล าดบัความส าคญัของงาน เร่ิมต้นลงมือท า  การไม่ติดกับ
ปัญหาเล็กน้อยจนลืมภาพรวมของงาน การคาดการณ์ผลของการกระท า การติดตามสะท้อนผล
จากการกระท าเพ่ือปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 

เดก็โตวยั 6-18 ปี ทกัษะการคดิเชิงบริหารมีองค์ประกอบเพิ่มขึน้อีก 3 ด้าน ดงันี ้ 
2.6  การเร่ิมต้นลงมือท า การริเร่ิม (Initiate) คือ เร่ิมต้นท างานด้วยตนเองโดยไม่

ต้องรอให้คนบอก 
2.7  การติดตามเฝ้าดูสะท้อนผลจากการกระท าของตนเอง (Self-monitoring) 

คือ  สามารถตดิตามและประเมินผลของการกระท า การปรับปรุงงานให้ดีขึน้ 
2.8  การจัดการวัสดุสิ่งของ (Organize of materials) คือ การจัดการบริเวณท่ี

เลน่ บริเวณท่ีท างาน ของเลน่ อปุกรณ์ของใช้ตา่ง ๆ เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 
3.  ฐาปนีย์ แสงสว่าง(2559)   ได้แบง่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร ว่าประกอบด้วย 9 ตวั

บง่ชี ้ จดัอยูใ่น 3  องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบ ท่ี  1 ความสามารถในการรู้คิด  (metacognition) หมายถึ ง 

ความสามารถของนักเรียนในการใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ ประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน คือ การริเร่ิม  ความจ าในการท างาน  การวางแผนจดัระบบ  
การจดัระเบียบวสัด ุ และการตรวจสอบงาน 

3.1  การริเร่ิม (initiative) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการคิดเร่ิมต้น
ท างานด้วยตนเองโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายซึ่งแสดง
พฤติกรรมโดยเร่ิมต้นงาน ด้วยการเร่ิมต้นท างานหรือเร่ิมท างานต่อด้วยตนเอง และมีแนวคิด
หลากหลาย ด้วยการคดิหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ  

3.2  ความจ าในการท างาน (working memory) หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการเก็บรักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าขณะปฏิบตัิงานท่ีซับซ้อน เพ่ือให้งานส าเร็จ
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บรรลผุลตามเปา้หมาย ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บรักษาข้อมลูไว้ในจิตใจ ด้วยการจดจ าสิ่งตา่ง ๆ 
ไว้ในความคดิ และมีสมาธิ ด้วยการจดจอ่อยูก่บัสิ่งท่ีท า 

3.3  การวางแผนจดัระบบ (planning หรือ organizing) หมายถึง ความสามารถ
ของนกัเรียนในการคิดแผนการท างานเป็นล าดบัขัน้ตอน เพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุผลตามเปา้หมาย 
ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยมุ่งหวงัต่อเป้าหมาย ด้วยการก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ีจะท าให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมายจดัล าดบัความส าคญัของงานได้อย่างเหมาะสม จดัสรรเวลาปฏิบตัิงานได้
อย่างเหมาะสมและเข้าใจแนวคิดหลัก ด้วยการจัดการกับข้อมูลจ านวนมากได้เป็นอย่างดี และ
ถ่ายทอดความคดิในเชิงปฏิบตั ิ

3.4  การจัดระเบียบวัสดุ (organization of materials) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการดูแลรักษาสมบัติส่วนตวัได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือให้เป็นหมวดหมู่
เดียวกัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บรักษาสมบตัิส่วนตวัอย่างเป็นระเบียบ ด้วยการจัดระบบการ
เก็บสิ่งตา่ง ๆ อยา่งเป็นสดัสว่นและหมวดหมู ่และดแูลรักษาความสะอาดของใช้สว่นตวั 

3.5  การตรวจสอบงาน (task-monitoring) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียน
ในการพิจารณาความถูกต้องของงานท่ีท าเสร็จแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่างานท่ีท าไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่ง
แสดงพฤติกรรมโดยก ากับติดตามงานท่ีปฏิบตัิ ด้วยการพิจารณางานท่ีปฏิบตัิว่ามีความถูกต้อง
เสร็จสมบรูณ์เรียบร้อย 

องค์ประกอบท่ี 2 ความสามารถในการก ากับอารมณ์  (emotional regulation) 
หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการดแูลควบคมุความรู้สกึทางจิตใจของตนเองได้เป็นอย่าง
ดีเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ส าเร็จบรรลุผลตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วยความสามารถ 2 ด้าน คือ การปรับเปล่ียน  และการควบคุม
อารมณ์ 

3.6  การปรับเปล่ียน (shifting) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถยอมรับได้กับ
สถานการณ์ท่ีแตกตา่งจากเดิม ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยปรับเปล่ียนได้ง่าย ด้วยการไม่ยึดติดอยู่กับ
สถานการณ์ หรือปัญหาใดปัญหาหนึ่งจนท าให้เกิดผลกระทบด้านลบ ยอมรับได้กบัสิ่งท่ีแตกต่าง
จากเดมิ และมีความยืดหยุน่ในการแก้ปัญหา ด้วยการยอมรับได้กบัความแตกตา่งหลากหลายของ
วิธีการแก้ปัญหา 

3.7  การควบคุมอารมณ์  (emotional control) หมายถึง ความสามารถของ
นกัเรียนในการจดัการกับความรู้สึกทางใจได้เป็นอย่างดี เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบด้านลบต่อตนเอง
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และผู้ อ่ืน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยควบคมุการตอบสนองทางอารมณ์ ด้วยการก ากบัดแูลอารมณ์ได้
อยา่งเหมาะสม และแสดงกิริยาทา่ทางท่ีสอดคล้องกบัสภาวะอารมณ์ 

องค์ประกอบท่ี 3 ความสามารถในการก ากับพฤติกรรม (behavioral regulation) 
หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการดูแลควบคุมการกระท าหรืออาการท่ีแสดงออกของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้
ส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วยความสามารถ 2 ด้าน คือ การตรวจสอบ
ตนเอง และการยบัยัง้ 

3.8  การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) หมายถึง ความสามารถของ
นกัเรียนในการพิจารณาถึงพฤติกรรมหรือการกระท าของตนเอง เพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งท่ีได้กระท าเป็น
สิ่งท่ีถูกต้อง และไม่มีผลกระทบด้านลบต่อผู้ อ่ืน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยก ากับติดตามพฤติกรรม
ตนเอง ด้วยการพิจารณาการกระท าของตนเองว่าเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง และไม่แสดงการกระท าท่ี มี
ผลกระทบด้านลบตอ่ผู้ อ่ืน 

3.9  การยบัยัง้ (inhibition) หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนในการคิดอย่าง
รอบคอบก่อนลงมือกระท าและยืดเวลาการตอบสนอง เพ่ือให้มีเวลาประเมินสถานการณ์หรือ
พฤติกรรมท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ซึง่แสดงพฤติกรรมโดยควบคมุความวู่วาม
ด้วยการหลีกเล่ียงการกระท าท่ีท าโดยไม่คิด ดูแลความปลอดภัยของตนเอง และหยุดแสดง
พฤตกิรรมด้านลบในเวลาท่ีเหมาะสมได้ด้วยตนเอง 

4.  สภุาวดี หาฐเมธี (2558)  ได้จ าแนกทกัษะการคิดเชิงบริหารเป็น 9 องค์ ประกอบ 
โดยจดัเป็น 3 กลุม่ทกัษะ  ได้แก่ 

กลุ่มทักษะพืน้ฐาน มีส่วนประกอบท่ีมีความส าคญั เป็นฐานของการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริหาร ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ในเด็กเล็ก ทักษะการคิดเชิงบริหารพืน้ฐานจะยงัแยกกันไม่
ชดัเจนเหมือนในผู้ใหญ่  แบง่เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความจ าเพ่ือใช้งาน  ยัง้คิด ไตร่ตรอง  และ
ยืดหยุน่ความคดิ 

4.1  ความจ าเพ่ือใช้งาน (Working Memory) คือ ทกัษะสมอง ในการจ าหรือเก็บ
ข้อมูลจากประสบการณ์ท่ีมีความหมาย น าไปเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมท่ีผ่านมา มีการ
ประมวลผลแล้วน ามาใช้งานตอ่ได้  

4.2  ยัง้คิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือ ทักษะสมองในการยับยัง้ชั่งใจ 
ควบคมุความต้องการของตนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม จนหยดุยัง้พฤตกิรรมได้ในเวลาท่ีสมควร 
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4.3  ยืดหยุ่นความคิด (Shift หรือ Cognitive Flexibility)  คือ ทกัษะสมองในการ
ปรับเปล่ียนความคิดไปตามสภาพการณ์ ท่ีเปล่ียน หากสิ่งใดไม่เป็นไปตามแผนก็ท าใจได้
ปรับเปล่ียนแผนได้ ไมย่ดึตดิตายตวั 

กลุ่มทักษะก ากับตนเอง ซึ่งเก่ียวข้องมากกับเร่ืองของการก ากับควบคุมความคิด 
อารมณ์ หรือการรู้จกัตนเอง แบง่เป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  ควบคมุอารมณ์  จดจ่อใสใ่จ และการ
ตดิตามประเมินตนเองและสะท้อนผลจากการกระท าของตนเองได้ 

4.4  ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  คือ ทักษะสมองในการควบคุมการ
แสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ไม่วูบวาบขึน้ๆ ลงๆ ง่ายไม่แสดงพฤติกรรมไป
ตามอารมณ์ จนไปสร้างปัญหาให้ตนเองหรือคนอ่ืน 

4.5  จดจ่อใส่ใจ (Focus หรือ Attention) คือ ทักษะสมองในการจดจ่อในสิ่งท่ี
ก าลงัท าได้ ในชว่งเวลาท่ีตอ่เน่ืองพอสมควร ไม่วอกแวกกระสบักระสา่ย ไม่หนัเหไปตามสิ่งอ่ืนท่ีมา
ยัว่ยเุร้าความสนใจ 

4.6  การตดิตามประเมินตนเองและสะท้อนผลจากการกระท าของตนเองได้ (Self 
– Monitoring)   คือ ทักษะสมองในการทบทวนตัวเองหรือการงานท่ีได้ท าไป ส ารวจจุดดี
จดุบกพร่อง แล้วหาทางปรับปรุง ถ้าพฒันาได้ดีอาจไปจนถึงขัน้รู้ตวัตน 

กลุ่มทกัษะปฏิบตัิ   จากทกัษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 3 ด้านในกลุม่นีเ้ก่ียวข้องมากกบั
การกระท า หรือการปฏิบัติของมนุษย์   แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  ริเร่ิมและลงมือท า  
วางแผนและจดัการท างานให้ส าเร็จ  และมุง่เปา้หมาย 

4.7  ริเร่ิมและลงมือท า (Initiating) คือ ทกัษะสมองในการ ท าเร่ืองใหม่ๆ และลง
มือท าสิ่งท่ีให้เกิดผล  ตดัสินใจและลงมือท าด้วยตนเอง 

4.8  วางแผนและจัดการท างานให้ส าเร็จ (Planning and Organizing) คือ 
ทกัษะสมองในเร่ืองกระบวนการท างาน ตัง้แตต่ัง้เปา้หมาย วางแผนเพ่ือน าส่วนตา่ง ๆ มาเช่ือมตอ่
กัน มองเห็นภาพรวม จัดล าดับความส าคัญเป็น ไปจนถึงการจัดระบบเพ่ือด าเนินการ และจบ
สดุท้ายท่ีการประเมินผล 

4.9  มุ่งเป้าหมาย (Goal-directed Persistence)  คือ ทักษะสมองในการด ารง
จดุมุง่หมายของตน ตัง้เปา้แล้วก็พากเพียร ไมย่่อท้อตอ่อปุสรรค 

จากการศกึษางานวิจยัได้มีนกัวิชาการแบง่องค์ประกอบของทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ไว้หลายรูปแบบ ซึ่งในงานวิจยัชิน้นี ้ผู้ วิจยัมีความต้องการในการศึกษาทกัษะการคิดเชิงบริหารใน
กลุ่มพืน้ฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย   1.ความจ าเพ่ือใช้งาน (Working Memory) 2.การยับยัง้ ชั่งใจ 
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(Inhibitory Control)   3.ยืดหยุ่นความคิด (Shift หรือ Cognitive Flexibility)  เพราะเม่ือวิเคราะห์
จากหลายรูปแบบท าให้พบว่าองค์ประกอบท่ีหลากหลายมาจากพืน้ฐานเดียวกัน  กลุ่มทักษะ
พืน้ฐานนัน้เป็นศูนย์กลางท่ีส าคัญในการขยายเป็นองค์ประกอบอ่ืน ๆ (Lyon G & Krasnegor 
Norman A, 1996) สังเกตได้ว่าจากองค์ประกอบท่ีนักวิชาการแต่ละท่านได้แบ่งไว้นัน้ ในทุก
องค์ประกอบ จะมีทกัษะความจ าเพ่ือใช้งาน  การยบัยัง้ชัง่ใจ และการยืดหยุ่นความคิด ท่ีจะเป็น
ทกัษะหลกัท่ีอยู่ในทุกองค์ประกอบ เพราะ 3 ทกัษะนีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาทกัษะอ่ืน ๆ
ต่อไปได้ (Baddeley Alan, 1996; Miyake Akira & Friedman Naomi P, 2012; Smith Edward E 
& Jonides John, 1999) เช่น ความจ าเพ่ือการท างาน เป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีจะพฒันาความสามารถ
ในการรู้คดิ  การยืดหยุน่ความคิดเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีจะพฒันาความสามารถในการก ากบัอารมณ์ 
และการยบัยัง้ชัง่ใจเป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีจะพฒันาความสามารถในการก ากบัพฤตกิรรม  

 
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร 

กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารนัน้ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พฒันาการทัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา โดยกิจกรรมนัน้ต้องไม่เพิ่มความเครียด
ให้กบัเด็กและชว่ยให้เดก็สามารถจดัการกบัความเครียดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้
มีการเคล่ือนไหวทางกาย ปฏิสมัพนัธ์กบัทางสงัคมโดยแตล่ะกิจกรรมนัน้ควรมีการเพิ่มระดบัความ
ท้าทายให้กับเด็ก  อีกอย่างท่ีส าคญัคือสิ่งแวดล้อมท่ีนอกจากจะเป็นพืน้ท่ีท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทกัษะตา่งๆได้ดีแล้ว ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีท าให้เกิดความสร้างสรรค์ การส ารวจ และการออกก าลงักาย 
ท่ีมีความปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับเด็ก สร้างสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนเด็กอย่างต่อเน่ือง  
(ณิชา ทัศน์ชาญชัย)  ควรฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมความต้องการ เช่น การเข้าแถว รอคิว ควบคุม
อารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม  การฝึกสมาธิและกิจกรรมการออกก าลงักาย เพ่ือให้เด็กได้
เจอสภาพแวดล้อมหรือบุคคลใหม่ๆ หลีกเล่ียงของเล่นส าเร็จรูปท่ีไม่ฝึกให้เด็กคิดแก้ปัญหา ควร
เป็นกิจกรรมท่ีให้เดก็ได้ลงมือท าด้วยตนเอง (Learning by doing) (สภุาวดี หาญเมธี, 2558) 

กิ จกรรม เพ่ื อพัฒ นา EF ใน เด็ ก  3-5 ปี  อ้ างจาก  Enhancing and Practicing 
Executive Function Skills with Children from Infancy to Adolescence (Harvard University 
Center of developing child, 2014) ในชว่งอายนีุก้ารพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร จะพฒันาไป
อย่างรวดเร็ว ดงันัน้การจดักิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเด็กจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก 
เด็กในช่วงนีจ้ะเรียนรู้ในเร่ืองของกฎเกณฑ์ และโครงสร้างของการเรียนรู้ ในขณะท่ีเด็กโตกว่า
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สามารถเป็นอิสระได้มากขึน้ เปา้หมายคือเพ่ือให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัตอ่การเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมเหลา่นีป้ระกอบด้วย  

1. Imaginary play   การเล่นนีเ้ดก็จะเป็นผู้คดิค้นกฎและบทบาทท่ีจะแสดงขึน้มาเอง 
พวกเขาต้องมีแนวคดิท่ีสร้างขึน้อยู่ในใจและก าหนดพฤตกิรรมของพวกเขาให้เป็นไปตามกฎ ยบัยัง้
แรงกระตุ้นหรือการกระท าท่ีไมเ่หมาะสมกบับทบาท ยกตวัอยา่งเช่น การเล่นสถานการณ์สมมตุใน
โรงพยาบาล เด็กเล่นเป็นคนป่วยท่ีจะต้องไปพบคุณหมอ ผู้ ท่ีเล่นเป็นคุณหมอก็จะต้องแสดง
บทบาทออกมาให้ดูสุขุมเหมาะสมกับอาชีพหมอ ส่วนเด็กท่ีเล่นเป็นคนไข้ ก็จะแสดงอาการ
ออ่นเพลีย หรือกลวัคณุหมอเป็นต้น ซึง่เด็กก าลงัเรียนรู้ท่ีจะเลน่ร่วมกนัและมกัจะควบคมุพฤตกิรรม
ของกนัและกนั จงึเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในการพฒันาระบบการควบคมุตนเอง 

วิธีการสนบัสนนุการเลน่จินตนาการในระดบัสงู 
1. การอ่านหนงัสือ ไปแคมป์ การดวีูดีโอ เพ่ือให้เด็กเข้าใจถึงบทบาทท่ีต้องแสดง

มากขึน้ 
2. ควรมีของเลน่หรืออปุกรณ์เพ่ือชว่ยสง่เสริมการเลน่บทบาทสมมตุิ 
3. ให้เด็กได้เล่นกับอุปกรณ์ไปอย่างอิสระ ซึ่งจะท าให้เขาได้ฝึกในเร่ืองของการ

เลือกสิ่งท่ีจ าเป็น การใช้ความจ า การวางแผน และถ้าหากแผนท่ีวางไว้ไม่ส าเร็จ เด็กจะได้เรียนรู้ถึง
การแก้ปัญหาและการยืดหยุน่ความคิด 

4. ควรวางแผนในการเลน่เพ่ือการจดัการท่ีดีส าหรับการเลน่บทบาทสมมตุิ 
2.  Storytelling  เป็นวิ ธีการเล่า เร่ืองให้ติดต่อกัน  โดย เร่ิมจากคนแรกส ร้าง

สถานการณ์ขึน้มา จากนัน้คนตอ่มาต้องเล่าเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกับคนก่อนหน้า เม่ือเร่ืองท่ีเล่า
นัน้มีความยาวเพิ่มขึน้ จะเกิดความซับซ้อนมากขึ น้ เด็กจะได้ฝึกในเร่ืองของความจ าและการ
จดัการข้อมลู 

วิธีการสนบัสนนุการเลา่เร่ืองราวของเดก็ 
1. กระตุ้นให้เกิดการเลา่เร่ืองของเดก็ 
2. มีการแสดงประกอบเล่าเร่ือง โดยการจดบันทึกเนือ้เร่ืองและหลังจากนัน้ก็

แสดงตามเนือ้เร่ืองท่ีเดก็ ๆได้ร่วมกนัสร้างขึน้ 
3. ใช้การส่ือสารหลากหลายภาษาเม่ือเด็ก ๆ อยู่กับครอบครัว เป็นการเพิ่ม

ความสามารถทางภาษาให้กบัเดก็อีกวิธี 
3. Movement challenges songs and games เพ ล งและ เกมการเค ล่ื อน ไห ว

สนับสนุน EF เน่ืองจากเด็กต้องเคล่ือนไหวไปตามจงัหวะเฉพาะและจะต้องผสานค าในเพลงไป
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พร้อมกับการกระท า วิธีนีมี้ส่วนช่วยในด้านการยับยัง้ชัง่ใจและ หน่วยความจ า  พัฒนาด้านการ
ควบคมุตวัเองมากขึน้ เพลงและเกมจงึเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อนสร้างความสนใจให้และท้าทายเดก็ ๆ 

วิธีการสนบัสนนุการเคล่ือนไหวของเดก็ 
1. เพิ่มโอกาสให้เด็กได้ใช้ศกัยภาพทางร่างกายของตนเอง เช่น การปีนหน้าผา

จ าลอง การฝึกการทรงตวับนคานไม้ เป็นต้น ในขณะท่ีเด็กพยายามฝึกกิจกรรมท่ียาก เด็กจะต้อง
ใช้การใสใ่จมากขึน้ จงึเกิดกระบวนการสร้างพฤตกิรรมท่ีดีขึน้ในอนาคต 

2. กระตุ้นการควบคมุด้วยความเงียบ กิจกรรมท่ีต้องการให้เด็ก ๆ ลดการกระตุ้น
และเน้นความสนใจ เชน่ การใช้สมดลุหรือโยคะมีการหายใจช้า ๆ 

3. เปิดเพลงแล้วให้เล่นเกมส์ โดยเคล่ือนไหวตามค าสั่ง เช่น เต้นช้าสลบักับเร็ว 
หรือหยดุนิ่ง เม่ือเพลงหยดุลงเดก็ต้องยบัยัง้การเต้นของตนและเปล่ียนจดุสนใจไปท่ีทา่ของตนขณะ
หยดุนิ่ง 

4. การใช้เพลงท่ีช้าเร็วสลบัไปมาหลาย ๆ รอบ 
5. การใช้เพลงพืน้บ้านท่ีต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน เช่น หาคู่ หรือหากลุ่ม เพ่ือให้

เกิดความซบัซ้อนแตไ่มส่ง่ผลให้เกิดความเครียด 
4. Quiet games and other activities 

1. การจบัคูแ่ละการจดัเรียงกิจกรรมยงัคงสนุกส าหรับเด็ก แต่อาจเพิ่มกฎต่าง ๆ 
เพ่ือพฒันาการยืดหยุน่ด้านความคิด 

2. การเล่นเกมปริศนาท่ีซบัซ้อนจะเป็นการฝึกการสร้างภาพในจินตนาการและ
เพิ่มความสามารถในการวางแผน 

3. การท าอาหารเป็นเร่ืองสนุกส าหรับเด็ก ๆ โดยฝึกการยับยัง้ชั่งใจเพ่ือรอ
ค าแนะน า และให้ความส าคญักบัการตวงและการนบั 

จากกิจกรรมท่ีได้ศึกษามานัน้ ผู้ วิจยัน าแบบแผนของ (Harvard University Center 
of developing child, 2014) มาเป็นแบบอย่างท่ีจะน ามาสร้างเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์
ส าหรับงานวิจัยนี  ้อันประกอบได้ด้วยกิจกรรมทัง้หมด 4 กิจกรรม ได้แก่ การเล่าเร่ือง การ
เคล่ือนไหวพร้อมกับจังหวะ การแสดงบทบาทสมมุติ และการเล่นเกมส์เพ่ือแก้ปัญหา  ซึ่งเป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบริหาร สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง 
(Brain-Based Learning) โดยกิจกรรมทัง้หมดนัน้จะสอดแทรกผ่านการเต้นท่ีเป็นการเคล่ือนไหว
พร้อมกับบทเพลงและมีเร่ืองราวให้เด็กได้แก้ปัญหา ทัง้ในรูปแบบท่ีครูสร้างให้หรือ รูปแบบท่ีเด็ก
ก าหนดเอง โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์และทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์ท่ีจะน ามาเป็น
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ฐานในการก าหนดกิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะและร่างกายของเด็ก
ปฐมวยั  ในกิจกรรมการสวมบทบาทเป็นตวัละครตา่ง ๆ ท่ีจะต้องแก้ปัญหาด้วยตนเองและการคิด
เป็นกลุ่มนัน้ ผู้ วิจยัน าทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และทฤษฎีการเรียนรู้ของบรู
เนอร์เป็นทฤษฎีเสริม โดยกล่าววา่เรียนรู้ผ่านจินตนาการได้โดยเร่ิมมีการเล่นเลียนแบบ เดก็เม่ือลง
มือท าด้วยตวัเองจะท าให้เกิดการค้นพบและจดจ าสิ่งตา่ง ๆ ได้ดี  กิจกรรมนีเ้หล่านีเ้ด็กจะได้ลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง เรียนรู้กฎเกณฑ์เพ่ือสร้างวินยั เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามวิธีการเสริมสร้าง
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน อนัน าไปสู้กนัพฒันาความจ าเพ่ือการใช้งาน การยบัยัง้ชัง่ใจ 
และการยืดหยุน่ความคดิ 

 
การวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับแบบวดัทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้จาก
ตา่งประเทศและในประเทศ ผู้วิจยัพบว่า มีการวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีหลากหลายทัง้รูปแบบ
และวิธีการ โดยการวดัทกัษะการคิดเชิงบริหารมีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (Sue Baron da, 2004) ได้
กล่าวถึ ง  Behavior Rating Inventory of Executive Function ท่ี ส ร้างโดยจาก Gerard Gioia 
Peter Isquith Steven Guy และ Lauren Kenworthy ว่า เป็นแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส าหรับเด็กอายุ 5-18 ปี โดยวัดองค์ประกอบย่อย 8 องค์ประกอบ ได้แก่  การยับยัง้ชั่งใจ การ
ยืดหยุ่นความคิด การควบคุมอารมณ์ ความจ าเพ่ือการใช้งาน การวางแผน การจัดการกับวสัดุ
อุปกรณ์ มีข้อค าถาม 86 ข้อ การวัด 3 ระดบั คือ ไม่เคยปฏิบตัิ  ปฏิบตัิบางครัง้ และ และปฏิบัติ
บอ่ยครัง้ แล้วจงึน ามาหาคา่คะแนน T  

2. The Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) Self-Report  
(เกดิษฐ์ จนัทร์ขจร, องอาจ นยัพฒัน์ , & สังวรณ์ งัดกระโทก, 2017) อ้างถึงใน Isquith, & Gioia, 
2004 เป็นแบบวดัท่ีประเมินพฤติกรรมทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กอายุ 11-18 ปี โดยประเมิน
ด้วยตนเอง มีข้อค าถาม 80 ข้อ วดั 2 องค์ประกอบหลัก และ 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบ
หลกัอย่างแรกคือ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Behavioral shift) วดัองค์ประกอบย่อยในด้านการ
ยับยัง้ การปรับเปล่ียน การควบคุมอารมณ์ และการสังเกต องค์ประกอบหลักท่ีสองคือการ
ปรับเปล่ียนการเรียนรู้ (Cognitive shift) วดัองค์ประกอบย่อยในด้านความจ าในการปฏิบตัิงาน 
การจดัการแผนงาน การจดัการวสัดอุปุกรณ์ และการปฏิบตัิงานให้เสร็จสมบูรณ์ แบบวดัดงักล่าว
เป็นแบบวดัมาตรประมาณคา่ (Rating scale) 3 ระดบัของการปฏิบตั ิคือ ไมเ่คยปฏิบตั ิ 
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ปฏิบตัิบางครัง้ และปฏิบัติบ่อยครัง้ โดยแบบวัดนีเ้ป็นแบบวัดท่ีข้อค าถามสะท้อน
ความบกพร่องของการบริหารจดัการของสมองขัน้สูง ปกติวิสัยพิจารณาจากคะแนนมาตรฐานที 
(Mean = 50, SD = 15) เด็กท่ีมีคะแนนมาตรฐานทีสงูกว่า 70 ถือว่ามีปัญหาอย่างมีนยัส าคญัทาง
คลินิก 

3. แบบประเมินพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กก่อนวยัเรียน (MU.EF-
101) ใช้ส าหรับประเมินในเด็กอาย ุ2-6 ขวบ มีค าถามทัง้หมด 32 ข้อ จาก รศ.ดร.นวลจนัทร์ จุฑา
ภักดีกุล โดยใช้สถิติหาคะแนน T  จากบทสัมภาษณ์ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุลกล่าวว่า 
MU.EF-101 ใช้ส าหรับประเมินในเด็กอายุ 2-6 ขวบ มีค าถามทัง้หมด 32 ข้อ ส าหรับให้ครูผู้ดแูล
เดก็และครูอนบุาล ใช้ประเมินพฤตกิรรมเดก็ในชัน้เรียนท่ีรู้จกัและคุ้นเคย แบง่เป็น  

- ตวับง่ชีถ้ึงพฒันาการด้านการยบัยัง้พฤติกรรม เช่น เข้าคิวอดทนรอคอยได้ รู้จกั
รอท่ีจะพดูไมพ่ดูแทรกผู้ อ่ืน เม่ือขดัแย้งกบัเพ่ือนไมใ่ช้ก าลงัในการแก้ปัญหา เป็นต้น 

- ตัวบ่งชีถ้ึงพัฒนาการด้านการเปล่ียนหรือยืดหยุ่นทางความคิด เช่น เม่ือถูก
เพ่ือนปฏิเสธท่ีจะเลน่หรือถกูแยง่ของเลน่ก็สามารถไปเลน่อยา่งอ่ืนโดยไมห่งดุหงิด เป็นต้น 

- ตัวบ่งชีถ้ึงการควบคุมอารมณ์ เช่น เม่ือเจอปัญหาสามารถสงบสติอารมณ์
หาทางแก้ปัญหาโดยไม่โวยวาย เม่ือผิดหวงัเสียใจสามารถคืนอารมณ์หลงัการปลอบโยนให้เป็น
ปกตใินเวลาไมน่าน เป็นต้น  

- ตวับ่งชีถ้ึงพฒันาการด้านความจ าขณะท างาน เช่น การจ าได้และไม่ท าผิดใน
เร่ืองซ า้เดมิ สัง่งาน 2-3 อยา่ง สามารถจ าได้และปฏิบตัคิรบถ้วน เป็นต้น  

- ตวับ่งชีพ้ฒันาการด้านการวางแผนจดัการ เช่น เก็บของเล่นเข้าท่ีเม่ือเล่นเสร็จ
ไม่ทิง้เกล่ือนกลาด รู้จักแก้ปัญหาเม่ือท าน า้หกรู้จักเช็ด ท างานเสร็จโดยไม่ติดกับรายละเอียด
เล็กน้อยท่ีไมส่ าคญัมากเกินไป เป็นต้น  

แบบประเมินข้างต้น ทางครูผู้ดูแลเด็กหรือครูอนุบาล จะน าใช้ไปสังเกตเด็กในชัน้
เรียนตามหัวข้อ ว่ามีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร เป็นไปตามวัยหรือไม่ หรือมีปัญหา
พฤตกิรรมด้านใดท่ีพบวา่บกพร่อง 

4. The Barkley Deficits in Executive Function Scale-Children and Adole- 
scent (BDEFS-CA)  เป็นแบบวดัท่ีประเมินโดยผู้ปกครองของเด็กนกัเรียนอายุตัง้แต่ 6-17 ปี เป็น
แบบวัดมาตรประมาณค่า 4 ระดบั ประเด็นท่ีประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการเวลาของ
ตวัเอง การจดัการตวัเองในการแก้ปัญหา การหกัห้ามใจตนเอง แรงจงูใจในตนเอง และการก ากับ
ตนเอง 
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จากเอกสารงานวิจยัท่ีผู้วิจยัศกึษา พบว่ามีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายรูปแบบของวิธีการ
และมีจุดประสงค์ในการวัดท่ีแตกต่างกันออกไป  ในงานวิจัยนีผู้้ วิจัยจะสร้างเคร่ืองมือวัดการ
พฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน ด้วยรูปแบบการวดัเป็นแบบมาตรประเมินคา่เชิงตวัเลข 
(Numerical rating scale)  5 ระดับ คือ เด็กมีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารตามหัวข้อ
ดังกล่าว จริงท่ีสุด จริง จริงและไม่จริงพอ ๆ กัน ไม่จริง และไม่จริงท่ีสุด การประเมินมาจาก
ผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ โดยการให้คะแนนจากการสงัเกตพฤตกิรรมในกิจวตัรในชีวิตประจ าวนั
ของเดก็และประเมินทกัษะการคดิเชิงบริหารก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุม่ทดลอง  

 
แนวคิดเก่ียวกับการเต้นสร้างสรรค์  

ความหมายของการเต้นสร้างสรรค์  

Jennifer McGowan (2018) ผู้ ก่ อ ตั ้ง ส ถ าบั น  Jennifer McGowan's Creative 

Dance Center  ได้ให้ความหมายของการเต้นสร้างสรรค์  (Creative Dance) เป็นหลักสูตรการ
เต้นท่ีสร้างสรรค์  มาจากแนวคิดการศึกษาด้านการเคล่ือนไหวของ Rudolf Von Laban ซึ่งเน้นใน
ส่วนของประโยชน์ท่ีได้รับจากการเต้นร า เช่น สุนทรียภาพสังคม และรูปแบบการส่ือสาร การ
แก้ปัญหา ใช้วิ ธีการเรียนรู้ท่ีไม่ได้เป็นการแข่งขัน เป็นวิธีการท่ีผู้ เรียนจะพัฒนาการรู้คิด 
ความสามารถในการคิดและการแสดงออก นกัเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการเต้นแบบบลัเลต์แบบ
สมยัใหม่และแบบดัง้เดิม  ท าให้พวกเขามีรากฐานท่ีดี เพ่ือให้นกัเรียนมีเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการ
แสดงความรู้สึกผา่นการเคล่ือนไหว  และสามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ได้จากการเคล่ือนไหว
ของตน การเรียนรู้การใช้พืน้ท่ี  เวลา และ force and flow  นักเรียนจะเกิดการตระหนักได้ถึง
ความหมายในการเคล่ือนไหวร่างกายแต่ละส่วนของเขา  นอกเหนือจากบัลเลต์ก็มีทักษะการ
เคล่ือนไหวรูปแบบใหม่ท่ีจะส่งเสริมการแสดงออกของความรู้สึก เช่น  การใช้ท่วงท่าของโยคะ การ
สร้างเนือ้เร่ือง ทกัษะการผอ่นคลายร่างกาย ท่ีจะผสานไปกบัร่างกายและจิตใจ   

Elizabeth Lloyd Mayer (1996) ให้ความหมายว่า การเต้นสร้างสรรค์เป็นขบวนการ
สร้างสรรค์ท่ีเป็นวิธีท่ีการสร้างความสนกุสนานส าหรับเด็ก ๆ ในการเคล่ือนไหวผ่านดนตรี พฒันา
ทกัษะทางกายภาพ กระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเคล่ือนไหวสร้างสรรค์
จะใช้เคล่ือนไหวร่างกายในการ  ส่ือสารให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือส่ือสารความรู้สึก  และจะช่วยให้
เด็กได้เรียนรู้กับการประสบความส าเร็จจากสิ่งท่ีเขาไม่อาจท าได้   ในการเคล่ือนไหวเด็ก ๆ จะได้
เรียนรู้เก่ียวกับร่างกายของตนเอง  พืน้ท่ีรอบตวัของพวกเขา และเรียนรู้ผู้ อ่ืนซึ่งกันและกัน ตลอด
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กิจกรรมจะสนบัสนนุให้เด็ก ๆ ทกุคนมีส่วนร่วม  ในการส่ือสารความรู้สึกและท้าทายในการพฒันา
ทางกายภาพ 

การเต้นสร้างสรรค์หรืออาจเรียกอีกอย่างว่า การคิดสร้างสรรค์ประกอบจังหวะ 
หมายถึง การคิดแบบการเต้นท่ีแปลกใหม่ โดยอาศยัการเคล่ือนไหวเบือ้งต้น เช่น การเดิน การวิ่ง 
สลับเท้า การกระโดด การเขย่ง มาประกอบเป็นแบบในการเต้น ซึ่งอาจใช้เพลงไทยสากล ไทย
พืน้เมือง ไทยลกูทุง่ หรืออาจเป็นเพลงสากลตา่งชาติมาประกอบจงัหวะ (รังสฤษฎ์ิ บญุชลอ, 2539) 
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนันทนาการ ประเภทการเต้นร าหรือกิจกรรมเข้าจังหวะ คือ การ
แสดงออกของร่างกายด้วยการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ไปพร้อมกับตัวโน๊ต เด็กจะได้ฝึกทักษะ
ทางการเคล่ือนไหวไปพร้อมกบัทกัษะทางดนตรี สามารถเป็นส่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามเปา้หมายท่ี
วางไว้ และส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมประจ าชาติ (รังสฤษฎ์ิ บุญชลอ, 2539; 
สมบตั ิกาญจนกิจ, 2520)หน้าท่ีในการนนัทนาการนัน้เป็นสวนส าคญัของชีวิตครอบครัวในปัจจบุนั 
การใช้เวลานนัทนาการรวมกนันัน้สามารถสร้างเอกภาพ ความอบอุน่และความเข้าใจ ในครอบครัว 
จงึท าให้ความสมัพนัธ์ในครอบครัวดีขึน้ตลอดจนความสมัพนัธ์กบัครอบครัว (พรรณทิพย์ ศริิวรรณ
บุศย์, 2556; พีระพงศ์ บุญศิริ, 2542)การเต้นอย่างสร้างสรรค์มีผลต่อการส่งเสริมพฒันาการทาง
สังคม ซึ่งผู้ เข้าร่วมได้ร่วมกันการออกแบบท่าเต้นจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย จึงท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสร้างประสบการณ์ผ่านการท างานร่วมกันโดยการเคล่ือนไหวและ
ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม การเต้นในจังหวะท่ีผู้ อ่ืนได้สร้างจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีสามารถช่วยให้เกิด
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ได้เรียนรู้การเปรียบเทียบ นอกจากนีก้ารเต้นสร้างสรรค์ยังช่วยเพิ่ม
พฒันาการทางสงัคมผา่นการเล่นจินตนาการและการท ากิจกรรมร่วมกนั (Gilbert, 2016; Nahme-
Huang, Singer, Singer, & Wheaton, 1977)   สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เต้น
ร่วมกันผ่านการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล   (Gilbert, 
2016) รวมถึงการช่วยเด็กเล็กเพิ่มทักษะในการส่ือสารด้วยตนเองเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ และเพิ่ม
ทักษะการเป็นผู้ น า  (Irene Elizabeth Von Rossberg-Gempton , Dickinson John, & Poole 
Gary, 1999) 
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ประโยชน์ของการเต้นสร้างสรรค์ 
เดก็จะได้รับประโยชน์และพฒันาจากการเต้นสร้างสรรค์ ดงันี ้
1. เกิดความเช่ือมัน่และความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเองคือ

ประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในการผสมผสานการสร้างสรรค์เข้ากบัหลกัสตูรใด ๆ เม่ือเดก็เรียนรู้มากขึน้
และพฒันาทกัษะใหม ่ๆ ความนบัถือตนเองของพวกเขาจะเพิ่มขึน้   

2. มีความตระหนกัถึงความรู้สึก  เด็กจะรับรู้สิ่งตา่ง ๆ ผ่านความรู้สึกของตนเอง การ
รับรู้ความรู้สึกทางประสาทสัมผัสท าให้เกิดความเข้าใจตัวเองและสภาพแวดล้อมมากขึน้ 
เสริมสร้างพลงัความคดิสร้างสรรค์และเพิ่มพนูความสามารถในการใช้ชีวิต เรียนรู้ท่ีจะแก้ไขปัญหา 

3. ด้านสงัคม ทกัษะส าคญัท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตและการก ากบัตนเองเป็นรากฐานใน
การเรียนรู้ท่ีจะตระหนักถึงเอกลักษณ์ของตัวเองรู้จักและช่ืนชมเอกลักษณ์ของผู้ อ่ืน เรียนรู้การ
ท างานเป็นกลุ่ม การท างานร่วมกัน ความสามัคคี ความเป็นผู้น าและการควบคุมตนเอง แสดง
ความรู้สกึสว่นตวัโดยยงัยดึอยู่ในโครงสร้างทางสงัคม จนไปถึงการสร้างตวัตน 

4. พฒันาทางกายภาพ เกิดความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่ง  นกัวิจยัมีความกังวล
มากขึน้เก่ียวกับการเคล่ือนไหวในเด็กและได้ตัง้ข้อสังเกตว่าเด็ก ๆ ก าลังมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม
และท ากิจกรรมท่ีน้อยลง การเต้นอย่างสร้างสรรค์มีความจ าเป็นเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ออก
ก าลงักายสร้างความสมดลุท่ีจะท าให้เกิดบคุลิกภาพท่ีดี  

5. การตระหนกัถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในร่างกายของตน  เป็นอย่างแรกของการพฒันาระบบ
การควบคมุภายในและการมีวินยัในตนเอง การรับรู้ของร่างกายเป็นส่วนส าคญัในการตระหนกัถึง
ความรู้สึกของเด็ก  เด็กจะรับรู้อารมณ์ท่ีเกิดในร่างกายของตน  การรับรู้เก่ียวกับร่างกายเป็นสิ่ง
ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้เก่ียวกับพืน้ท่ี เด็ก ๆ ท่ีไม่ได้รับรู้ถึงขนาดของร่างกายของตวัเอง
มกัจะค านวณระยะทางผิดหรือชนสิ่งตา่ง ๆ  นอกจากนีย้งัช่วยในการพฒันาทกัษะทางกล้ามเนือ้  
กิจกรรมการเต้นอย่างสร้างสรรค์มุ่งเน้นไปท่ีการรับรู้ของร่างกาย การใช้กล้ามเนือ้  ความแข็งแรง  
ความยืดหยุน่ รวมไปถึงการสร้างความอดทน 

6. พฤติกรรมของชัน้ เรียน ท่ี ดี  การเต้นสร้างสรรค์ช่วยให้ลดความตึงเครียด  
นอกจากนีเ้ด็ก ๆ ยังมีความสามารถในการระบุได้ว่า การเคล่ือนไหวประเภทไหนเหมาะสมกับ
สถานการณ์ใดเม่ือมีสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั และท าให้เกิดการผอ่นคลายเพิ่มขึน้   

7. การให้ความเคารพ  การเต้นอย่างสร้างสรรค์สามารถช่วยให้เด็กเคารพในพืน้ท่ี
ท างานของผู้ อ่ืนได้  เน่ืองจากพวกเขาได้เรียนรู้เก่ียวกับ พืน้ท่ีส่วนตวั และ พืน้ท่ีส่วนรวม เด็ก ๆ ยงั
ได้เรียนรู้ท่ีจะรับรู้ ช่ืนชมและเคารพในความแตกตา่งของเพื่อนในชัน้เรียน 
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8. ความภาคภูมิใจในตนเอง  ความภาคภูมิใจในตนเองคือประโยชน์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด
ในการผสมผสานการสร้างสรรค์เข้ากบัหลกัสตูรใด ๆ เม่ือเด็กเรียนรู้มากขึน้และพฒันาทกัษะใหม ่
ๆ ความนบัถือตนเองของพวกเขาจะเพิ่มขึน้   

9. มีจุดมุ่งหมาย  เราอยู่ในช่วงเวลาท่ีผู้คนก าลงัขาดการแสวงหาความหมายในชีวิต 
สิ่งหนึ่งท่ีส าคญัท่ีสามารถสอนเด็ก คือการหาความหมายและความต่ืนเต้นในกิจกรรมท่ีจะช่วย
พฒันาเด็กแทนท่ีจะท าลายพวกเขา การผสมผสานการเต้นอย่างสร้างสรรค์เข้ากับการศกึษาของ
เดก็อาจจะไมไ่ด้ช่วงสงัคมโดยตรงแตจ่ะชว่ยให้พวกเขาตระหนกัถึงตวัเองมากขึน้ ไวตอ่คนรอบข้าง
และต่ืนตวัในเร่ืองของสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีพวกเขามีส่วนร่วม (Anne Cassidy, 1996; Jennifer 
McGowan, 2018) 

 
กระบวนการในกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  

Jennifer McGowan (Jennifer McGowan, 2018) ได้อธิบายถึ งกระบวนการใน
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  ดงันี ้

1. Warm-up  โดยจัดแถวให้ยืนเป็นวงกลม และเร่ิมอบอุ่นร่างกายด้วยรูปแบบของ
โยคะ การยืดกล้ามเนือ้ไปพร้อมการเสียงเพลงท่ีจะต้องร้องเพลงตามไปด้วย  ในการยืดกล้ามเนือ้
แบบโยคะนัน้จะท าให้เกิดความยืดหยุ่นผสานกบัความแข็งแรง และมีสมดลุท่ีดี  ส าหรับนกัเรียนท่ี
มีทกัษะการเต้นมาอยูแ่ล้ว จะท าการอบอุน่ร่างกายโดยใช้ทกัษะทางบลัเลต์ 

2.  Explore Dance Concepts   นักเรียนส ารวจองค์ประกอบของการเต้น ท่ี มี
สัมพันธ์กับเวลา พืน้ท่ี และ force and flow เพราะการเต้นมีความซับซ้อน และมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

3.  Relationships นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่มคู่ หรือสามกลุ่มเล็ก จนกระทัง้
กลุม่ใหญ่  เพ่ือพฒันาเอกภาพและการท างานท างานร่วมกนั 

4.  Dance Skills ทักษะและขัน้ตอนการเต้น   ท่าโยคะท่ีการผสมผสานการ
เคล่ือนไหว จะแตกตา่งไปในแต่ละช่วงอายุ  ทกัษะจะกลายเป็นความท้าทายท่ีนกัเรียนต้องเผชิญ
มากขึน้ตลอดทัง้ปี 

5.  Music การใช้เคร่ืองดนตรีหรือเพลงในรูปแบบท่ีหลากหลาย  จะช่วยให้นกัเรียน
พฒันาการแสดงออกถึงความรู้สกึ และเรียนรู้จงัหวะท่ีเกิดภายในร่างกายของพวกเขา 
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6.  Creating นักเรียนท่ีมีอายุน้อย จะออกแบบการเต้นแบบด้นสดและการปรับตวั
แบบง่าย ๆ นกัเรียนท่ีมีประสบการณ์ออกแบบการเต้นท่ีซบัซ้อนมากขึน้   และผลดักบัเป็นผู้แสดง
และผู้ชมเพ่ือท่ีจะได้เรียนรู้และแลกเปล่ียนเอกลกัษณ์ของตนเองกบัผู้ อ่ืน  

7.  Relaxation/Alignment การผ่อนคลายอาจประกอบด้วยการฟังหรือแลกเปล่ียน
ความคิดเร่ืองการเต้น การท าแบบฝึกหดั  ร้องเพลง  ท าการแสดงท่ีเกิดจากการผสมผสานในหวัข้อ
การเต้นในแตล่ะครัง้ 

ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัออกแบบกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์โดยดดัแปลงจากรูปแบบของ   
(Jennifer McGowan, 2018) ท่ีมีทัง้หมด7 ขัน้ตอนนัน้ ผู้วิจยัน ามาแบง่กลุม่ของประเภทกิจกรรมท่ี
มีจุดประสงค์ เดียวกันและจัด เป็น  5 ขัน้ตอน ได้แก่  1. Warm up 2.Concept  3.Creating  
4.Dance Skills  5. Relaxation/Cool Down and conclusion   ผู้วิจยัศึกษาในส่วนของระยะเวลา 
จ านวนครัง้ ในการด าเนินกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่ทกัษะการคิดเชิง
บริหาร เช่น จากการศึกษาผลของกิจกรรมทางกายท่ีมีผลต่อทักษะการคิดเชิงบริหารของ Best 
John (2010) ท่ีได้รวบรวมการศกึษากิจกรรมทางกายท่ีมีผลตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร พบว่า การ
เต้นแอโรบิค เป็นเวลา 30 นาที เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ท าให้พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารได้  
เช่นเดียวกบัการศกึษาของ รชต ถนอมกิตต ิ(2560) ได้ท าการศกึษาผลของโปรแกรมการเต้นแอโร-
บิกท่ีมีต่อสมาธิของเด็กชัน้ อนบุาล 3  โดยกิจกรรมนัน้จะท าทัง้หมด 7 ครัง้ และการศึกษาผลของ
กิจกรรมการเต้นบัลเลต์ของ ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ & คณิต เขียววิชัย (2017) ท่ีท ากิจกรรม
ทัง้หมด 12 ครัง้  ผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่มสมาธิจดจ่อได้  และการศึกษาของเยาวเรศ       
ธนวนกลุ (2556) ท าการศกึษาผลการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะประกอบการใช้อปุกรณ์ท่ีมี
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั อายุ 4 – 5 ปี ทัง้หมด 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่ม
ทดลอง ความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  Gothe Neha และ
คณะ (2016)  ได้ท าการศึกษากิจกรรมโยคะ ในระยะเวลา 8 สปัดาห์ ผลการทดลองหลงัจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมโยคะพบว่า ผู้ เข้าร่วมมีความเครียดท่ีลดลง และช่วยให้เกิดการพฒันาทกัษะการ
คิดเชิงบริหาร และการศึกษาของ Irene Elizabeth Von Rossberg-Gempton  และคณะ (1999) 
ท่ีศกึษาผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการรู้คิด พบวา่ การเข้าร่วมกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ครัง้ พบว่ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์สามารถเพิ่ม
ทักษะการรู้คิดในเด็กก่อนวัยเรียนได้  (Best John R., 2010; Gothe Neha P et al., 2016; Irene 
Elizabeth Von Rossberg-Gempton  et al., 1999; Lakes Kimberley D et al., 2013; Lakes 
Kimberley D et al., 2016; Moriya M, Aoki C, & Sakatani K, 2016; Ziereis Susanne & 
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Jansen Petra, 2015; กมลจันทร์ ช่ืนฤทธ์ิ, 2550; ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐ & คณิต เขียววิชัย , 
2017; เยาวเรศ ธนวนกุล, 2556; รชต ถนอมกิตติ, 2560) จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าว ในการ
ท ากิจกรรมทางกายเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล การจดัจ านวนกิจกรรมอย่างน้อยท่ีสุดคือ 8 ครัง้ ด้วย
เน่ืองจากการก าจดัของเวลาและการประสานงานกบัสถานท่ี ผู้วิจยัจึงได้จดักิจกรรมในจ านวน 10 
ครัง้ โดยแบ่งเป็น 2 ครัง้ ต่อ สปัดาห์ รวมเป็น 5 สปัดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสมและไม่น้อย
เกินกวา่งานวิจยัอ่ืนท่ีผา่นมา 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงบริหาร 

ผู้ วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีมีผลต่อทักษะการคิดเชิง
บริหาร ซึ่งยังไม่พบงานวิจัยท่ีเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีผลต่อทักษะการคิดเชิงบริหาร
โดยตรง จึงได้ศึกษาจากงานท่ีมีความคล้ายคลึงและมีส่วนเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางกายหรือ      
การเต้น เป็นต้น โดยเร่ิมจากงานแรกท่ีเก่ียวกับกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะต่อความคิด
สร้างสรรค์ท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับความยืดหยุ่นความคิด สมาธิและการควบคุมตนสามารถ
เทียบเคียงได้กับทักษะการยับยัง้ชั่งใจและทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน เป็นกิจกรรมทางกาย
ได้แก่โยคะ ท่ีมีผลตอ่ความจ าเพ่ือการใช้งาน  โดยมีเอกสารดงันี ้ 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการยืดหยุน่ความคดิ  
พรพมล เวสสวัสดิ์ และ ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2015) ท าการศึกษาผลของการจัด

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะโดยใช้แนวคิดการเต้นเชิงสร้างสรรค์มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลก่อนและหลงัการทดลองผลการวิจยัพบว่า 1) หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่เฉล่ีย
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดคล่องตัว ความคิดริเร่ิม และ
จินตนาการ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01    2) หลังการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความคิดสร้างสรรค์ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคิดคล่องตัว 
ความคดิ ริเร่ิม และจินตนาการ สงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

นงค์นชุ พรรณฑลู (2013)  ศกึษาระดบัและการเปล่ียนแปลงพฒันาการทางร่างกาย 
โดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวยัท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะท่ี เน้นท่าฤๅษี
ดดัตน เชิงประยุกต์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยพัฒนาการทางร่างกายรายด้านและโดยรวมมีการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มมากขึน้จากก่อน ระหว่างและหลงัการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
p<.01 แสดงว่าการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะท่ีเน้นท่าฤๅษีดัดตนเชิงประยุกต์ช่วยให้
พฒันาการด้านร่างกายโดยรวมและรายด้าน เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้อยา่งชดัเจน 
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เยาวเรศ ธนวนกุล (2556) ท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ
ประกอบการใช้อปุกรณ์ท่ีมีตอ่ความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวยั อาย ุ4 – 5 ปี จ านวน 
25 คน ศกึษาอยู่ชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนวดัคลองพล ูโดยท าการ
เปรียบเทียบก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม ด าเนินการโดยมีแผนการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จงัหวะประกอบการใช้อปุกรณ์ ทัง้หมด 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 20 นาที รวมทัง้หมด 32 
ครัง้ และใช้แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะประกอบการใช้อุปกรณ์มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 โดยก่อนการทดลองได้
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.04 และหลังการทดลองได้คะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 30.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.87 แสดงว่าการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะประกอบการใช้อุปกรณ์ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยได้ 
เพราะแตล่ะกิจกรรมนัน้เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และแสดงออก รวมถึงการแก้ปัญหาจากการท า
กิจกรรมท่ีก าหนดสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เด็กได้คิดและลงมือปฏิบตัิด้วนตนเองพร้อมกับผู้ อ่ืน เกิด
การสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีผ่าน
กระบวนการท่ีสนกุสนาน 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ 
ไปรยาวีริณ ศรีประเสริฐและคณิต เขียววิชยั (2017) ได้ท าการศึกษาผลของรูปแบบ

กิจกรรมการเต้นบลัเล่ต์ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กสมาธิสัน้ ในระดบัประถม
ศกึษา โดยใช้การทดลอง 12 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาที ในแตล่ะครัง้ของกิจกรรมจะมีขัน้ตอนดงันี ้1)การ
อบอุ่นร่างกาย 10 นาที 2)เรียนท่าเต้นบัลเล่ต์ 25 นาที  3) การยืดกล้ามเนือ้ 10 นาที และจะ
ประเมินท้ายบทเรียนทุกครัง้ ผลการทดลองพบว่า ผู้ เข้าร่วมมีพฤติกรรมท่ีดีขึน้ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสมาธิจดจ่อ ด้านการควบคมุอารมณ์ ด้านทกัษะทางสงัคม ด้านสหสมัพนัธ์การเคล่ือนไหวและ
ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

รชต ถนอมกิตติ (2560) ได้ท าการศึกษาผลของโปรแกรมการเต้นแอโรบิกท่ีมีต่อ
สมาธิของเด็กชัน้ อนุบาล 3 ของโรงเรียนดรุณพฒัน์ จ านวน 22 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 11 คน โดยกิจกรรมนัน้จะท าทัง้หมด 7 ครัง้ โดยแบ่งเป็น 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ ใช้
เวลาครัง้ละ 20 นาที จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองท่ีได้รับโปรแกรมการเต้นแอโรบิก มี
ความสามารถทางด้านสมาธิมากขึน้แตกตา่งจากกลุ่มควบคมุ  โดยใช้เคร่ืองมือแบบวดัสมาธิ Trail 
Making Test Type A ซึง่วดัผลก่อนได้รับโปรแกรมพบว่ามีคา่เฉล่ียของการใช้เวลาท าแบบทดสอบ
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สมาธิเท่ากับ 1.20 นาที (𝑥̅  = 1.20, S.D. = 0.46) แต่หลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาสมาธิ
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถทาแบบทดสอบสมาธิได้เร็วขึน้โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 0.88 นาที 

กมลจนัทร์ ช่ืนฤทธ์ิ (2550) ได้ท าการศกึษาการพฒันาความมีวินยัในตนเองของเด็ก
ปฐมวยัในชว่งเวลาท่ีแตกตา่งกนัโดยใช้รูปแบบการจดักิจกรรมประกอบเพลงคณุธรรมตามพระราช
ด ารัส กลุ่มตวัอย่างคือ เด็กปฐมวยัชาย-หญิง ท่ีมีอายรุะหว่าง 5 – 6 ปี ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียน
ท่ี1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ(มหามงคล) เขตบางแค จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40 
นาที ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงของคะแนนความมีวินัยเฉล่ียก่อนและ
ระหว่างโดยรวมและจ าแนกรายด้านก่อนและระหว่างการจดักิจกรรมประกอบเพลงคณุธรรมตาม
พระราชด ารัสในแต่ละช่วงสปัดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงว่าผล
ของการจดักิจกรรมท าให้ผู้ เข้าร่วมมีพฤตกิรรมความมีวินยัในตนเองสงูขึน้ 

Lakes Kimberly และคณะ (2016) ได้ท าการศึกษาผลของการเข้าร่วม การเต้นร า
แบบบอลรูม ท่ีมีต่อการรู้คิด อารมณ์ สงัคมและสมรรถภาพทางกาย โดยมีผู้ เข้าร่วม ทัง้หมด 225 
คน ร้อยละ71 เป็นผู้หญิง ท่ีต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นบอลรูมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  Swing  
Lindy Hop และ Ballroom Dancing  โดยผลการทดลองพบว่า การมีส่วนร่วมในรูปแบบการเต้น
ร่วมกันมีความสัมพนัธ์กับความรู้ความเข้าใจใน สมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สงัคม และความ
มัน่ใจในตนเองและอาจเกิดการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึน้เม่ือบคุคลได้ร่วมเต้นร ากนับอ่ยครัง้และมีชว่งเวลาท่ี
นานขึน้ (U = 6942, z = 2.38, r = 0.16, p < 0.05) จากการส ารวจด้วยตนเองด้วย แบบวัด A 
Mann-Whitney test  พบว่าเกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (U = 3945, 
z = −3.07, r = 0.20, p < 0.001) 

Ziereis Susanne และ Jansen Petra (2015) ได้ท าการศึกษาผลของกิจกรรมทาง
กายท่ีมีผลต่อทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กสมาธิสัน้ โดยมีผู้ เข้าร่วมทัง้หมด จ านวน 43 คน อายุ
ระหว่าง 7-12 ปี เป็นผู้ชาย 32 คนและผู้หญิง 11 คน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีจ านวน 13 คน 
และกลุ่มท่ี 2 มีจ านวน 14 คน   กิจกรรมมีทัง้หมด 12 สปัดาห์ โดยกลุ่มท่ี 1 นัน้จะเป็นกิจกรรมท่ี
ฝึกสมาธิจดจ่อ  ซึ่งประกอบไปด้วย การฝึกถือลูกบอล  การสร้างความสมดลุ  และกลุ่มท่ีสองจะ
เป็นการฝึกด้วยกีฬาท่ีไม่มีสมาธิการเก่ียวข้อง ผลการทดลองพบว่า เด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
ในกลุม่ท่ีแรกนัน้มีการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารเพิ่มขึน้อย่างสม ่าเสมอภายใน 12 สปัดาห์    
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เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะด้านความจ าเพ่ือการใช้งาน  
Gothe Neha และคณะ (2016)  ได้ท าการศึกษากิจกรรมโยคะ ในระยะเวลา 8 

สปัดาห์ ผลการทดลองหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมโยคะพบว่า ผู้ เข้าร่วมมีความเครียดท่ีลดลง 

และช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร ในส่วนความจ าเพ่ือการใช้งาน  (β's=0.27-

0.38, p's≤0.05 for yoga and β's=-0.37-0.47, p's≤0.01 for stretching control) 
Moriya และคณะ (2016)  ได้ท าการศึกษาผู้ ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

11 คน ด้วยการเต้นแอโรบิคและป่ันจกัรยาน เป็นเวลา 15 นาที ผลการวิจยัพบว่าการออกก าลัง
กายช่วยเพิ่มสมรรถนะการท างานของหน่วยความจ าในการท างาน (p <0.01)  นอกจากนีก้าร
วิเคราะห์ NIRS พบว่าการออกก าลงักายด้วยกิจกรรมนีช้่วยเพิ่มการกระตุ้นการท างานของสมอง
สว่นหน้า โดยเฉพาะใน cortex prefrontal ด้านขวา (p <0.05) 

Irene Elizabeth Von Rossberg-Gempton  แล ะคณ ะ  (1999) ศึ ก ษ าผ ล ขอ ง
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อสุขภาพจิต ทกัษะการรู้คิดและทกัษะทางสงัคม โดยศึกษาจาก
การเปรียบเทียบเด็กและผู้ ใหญ่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
การเต้นสร้างสรรค์ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้  ไม่สามารถเพิ่มทกัษะการรู้คิดในวยั
ผู้ ใหญ่ แต่สามารถเพิ่มทกัษะการรู้คิดในเด็กได้ และกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์เพิ่มทกัษะทางสมั
คม และเสริมสร้างสุขภาพจิตท่ีดี ทัง้ในวัยผู้ ใหญ่และเด็ก นอกจากนัน้ยังช่วยเพิ่มทักษะการ
เคล่ือนไหวท่ีดีอีกด้วย   

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะท่ีส าคัญต่อการเรียนรู้และการพัฒนา  (Harvard 
University Center of developing child, 2014) ควบคุมและก ากับอารมณ์  ความคิด  การ
ตดัสินใจ และการกระท า (Blair Clancy, 2016b) ผู้ วิจัยสร้างกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็น
ช่วงวยัเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างบุคลิกภาพพืน้ฐาน (ชนิพรรณ จาติเสถียร et al., 2560b) 
ในช่วงอายุ 3-5 ปี ท่ีเป็นช่วงเวลาส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของทักษะการคิดเชิงบริหารได้
สูงสุด (สุภาวดี หาญเมธี, 2558)  ซึ่งกิจกรรมท่ีผู้ วิจัยเลือก คือ กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีมี
ความสนุกสนานและได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านการเคล่ือนไหว (Anne Cassidy, 1996) โดย
อาศยัหลกัการและแนวคิดของการเต้นสร้างสรรค์และกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร
จาก Harvard University (2014)  โดยมีทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์และทฤษฎีวฒุิภาวะของกี
เซลล์ท่ีจะเป็นกรอบในการสร้างกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวยัและพฒันาการเรียนรู้ผ่านการ
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เรียนรู้ของสมอง โดยทฤษฎีการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง (Brain-Based Learning) รวมถึง
ทฤษฎีเสริมอนัได้แก่ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ท่ีกลา่ววา่เรียนรู้ผา่นจินตนาการ
ได้โดยเร่ิมมีการเล่นเลียนแบบ และทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ท่ีอธิบายว่าเด็กเม่ือลงมือท าด้วย
ตวัเองจะท าให้เกิดการค้นพบและจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ก่อให้เกิดศกัยภาพในการเรียนรู้สูงสุด มา
พฒันาเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ในการวิจยัครัง้นี ้ 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. กลุ่มทดลองท่ีท ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์มีคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานมากกวา่กลุม่ควบคมุ โดยคดิเป็นคะแนนโดยรวมและรายด้าน  

2. กลุม่ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ มีความสามารถของทกัษะการคดิเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานสงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 

 
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

ด้านพืน้ฐาน 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi experimental design) มีวตัถุประสงค์เพ่ือ
พฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยัและท า
การเปรียบเทียบผลหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  วิธีการด าเนินการ
วิจยัเพ่ือศกึษาผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานมีดงันี ้ 

1. การก าหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การด าเนินการทดลอง  
4. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัอยา่งการวิจยั  

ตัวอย่างในการวิจัยนีไ้ด้แก่ เด็กปฐมวัยชัน้อนุบาล 1 ในโรงเรียนประชาอุทิศ    
(จนัทาบอนุสรณ์) สงักัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่ม
ควบคมุ 25 คน  การเลือกกลุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)โดย
มีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม จากเด็กชัน้อนุบาล 1 ทัง้ระดับ มีห้อง อนุบาล 1/1 เป็นกลุ่ม
ทดลอง และห้องอนุบาล 1/2 เป็นกลุ่มควบคมุ ซึ่งเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมดได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครองแล้ว 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
2.1 กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค ์

กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ในการวิจยันี ้พัฒนาขึน้เพ่ือเป็นกิจกรรมส าหรับการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความจ าเพ่ือการใช้งาน การ
ยบัยัง้ชัง่ใจ และการยืดหยุ่นความคิด โดยกิจกรรมจะมีทัง้หมด 10 กิจกรรม และในแตล่ะกิจกรรม
นัน้จะพฒันาได้ทัง้หมด 3 ทกัษะ  โดยกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ในงานวิจยันีจ้ะน าเสนอกิจกรรม
ตามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้ 

2.1.1 กิจกรรมจะเร่ิมจากความง่ายไปสู่กิจกรรมท่ีซับซ้อน โดย ครัง้ท่ี 1–5 
กิจกรรมนัน้จะเป็นไปโดยครูผู้น ากิจกรรมจะเป็นต้นแบบในกิจกรรมสว่นใหญ่ ยงัไม่มีการแก้ปัญหา
ท่ีซับซ้อนจนเกินไป แต่เด็กจะได้ฝึกการแก้ไขสถานกาณ์อย่างง่ายด้วยตนเองและร่วมกับผู้ อ่ืน 
หลงัจากครัง้ท่ี 5 เป็นต้นไป จะเป็นกิจกรรมท่ีมีความซบัซ้อนขึน้ มีการแทรกกิจกรรมขึน้มาอีกหนึ่ง
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กิจกรรม ระหว่างท่ีด าเนินกิจกรรมหลกัอยู ่และมีสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีเป็นปัญหา เผ่ือให้เดก็ได้
ร่วมกนัแก้ปัญหา ทัง้ในรูปแบบการท างานเป็นกลุ่มและการตดัสินใจด้วยตนเองจากประสบการณ์
ท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้า  

2.1.2 การสร้างรูปแบบและหวัข้อในแตล่ะครัง้เร่ิมจากการจินตนาการในเร่ืองใกล้
ตวั ไปสู่การจินตนาการเร่ืองไกลตวั เช่น หวัข้อแรก เก่ียวกับเคร่ืองใช้ในบ้าน ท่ีเด็กสามารถนึกถึง
สิ่งของได้ง่าย เห็นภาพได้ชดัเจน และสามารถเข้าใจถึงวิธีการใช้งานและหน้าท่ีของส่ืออปุกรณ์นัน้
ได้อย่างง่าย จนครัง้ต่อไปในแต่ละหัวข้อจะเพิ่มความท้าทายในการจิตนาการท่ีมากขึน้ ต้องฝึก
จินตนาการและสร้างภาพในใจขึน้มาเอง โดยดดัแปลงจากภาพท่ีมีอยูแ่ล้วในความคิดท่ีได้จากการ
เรียนรู้ในบทเรียนท่ีผา่นมา  

2.1.3 การช่วยเหลือของครูผู้น ากิจกรรมและผู้ช่วยครูหรือทีมงานด าเนินกิจกรรม 
จะคอ่ยๆน้อยลงเร่ือย ๆ ในแต่ละครัง้ โดยเร่ิมแรกจะมีการช่วยเหลือเด็กในการท ากิจกรรมเพ่ือเป็น
ต้นแบบในพฤติกรรมระหว่างการด าเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการกระท าต่าง ๆ การคิดแก้ปัญหา 
การหาแนวทางร่วมกัน เม่ือเด็กได้เรียนรู้แล้ว ครัง้ต่อไปในการก ากับกิจกรรมของครูและผู้ ช่วย      
จะให้เด็กได้เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมด้วยตนเองก่อน หากเกิดปัญหาก็ให้เด็กช่วยกันแก้ไข โดยมีทีม
ผู้น ากิจกรรมคอยดแูลความปลอดภยัอยา่งใกล้ชิด 

 

ขัน้ตอนการสร้างและตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ มีรายละเอียดดงันี ้ 
2.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหาร

ด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั รวมถึงศึกษากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาออกแบบกิจกรรม
การเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ส าหรับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย โดยแผนของ
กิจกรรมจะประกอบไปด้วย 1) วตัถุประสงค์ของกิจกรรม 2) ระยะเวลาในกิจกรรม 3) ขัน้ตอนการ
ด าเนินกิจกรรมและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 4) การประเมินผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดย
กิจกรรมนัน้แบง่ออกเป็น 10 กิจกรรม ได้แก่ 

- กิจกรรมท่ี 1 ในบ้านของเรา  
- กิจกรรมท่ี 2  Master Chef Junior 
- กิจกรรมท่ี 3  สวนดอกไม้ของหน ู
- กิจกรรมท่ี 4  เมืองเทพนิยาย 
- กิจกรรมท่ี 5  ส ารวจโลกใต้ท้องทะเลกนัเถอะ 
- กิจกรรมท่ี 6  แปลงร่างเป็นหุน่ยนต์ 
- กิจกรรมท่ี 7  ไดโนเสาร์ล้านปี 
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- กิจกรรมท่ี 8  ผจญภยัใน Zoo Topia 
- กิจกรรมท่ี 9  ขึน้ยานอวกาศไปตะลยุจกัรวาลกนั 
- กิจกรรมท่ี 10 มะลกึกึกก๋ึย หมูบ้่านแหง่เวทมนต์ 

โดยกิจกรรมท่ี 1 นัน้จะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างเพ่ือให้เด็กเข้าใจขัน้ตอนในการเข้าร่วม
กิจกรรมของการเต้นสร้างสรรค์และเป็นพืน้ฐานของกิจกรรมล าดบัต่อไปในการพัฒนาทกัษะการ
คิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลา ครัง้ละ 45 นาที จ านวน 10 ครัง้ โดยแบ่งเป็น
ระยะเวลา 3 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 4 ครัง้ 

2.1.2 ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดย
น าเสนอผู้ทรงคณุวฒุิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
(content validity) และพิจารณาความเหมาะสมของเนือ้หาในกิจกรรม ได้แก่ 

2.1.3 ผู้ทรงคณุวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของเนือ้หาในกิจกรรม ว่ามีความ
สอดคล้องกบัประเดน็ปัญหา  

2.1.4 กระบวนการจัดกิจกรรม เช่น ช่ือกิจกิจกรรม ระยะเวลาในแต่ละช่วงกิจกรรม 
จดัล าดบักิจกรรม ทกัษะท่ีพฒันาในแตล่ะกิจกรรม รวมถึงอปุกรณ์และส่ือการสอน  

2.1.5 ความสอดคล้องของกิจกรรมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

2.1.6 ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวยั
ชว่งอาย ุ3-5 ปี 

2.1.7 ค านวณค่าดชันี IOC (Item Objective Congruence) โดยพิจารณาความ
ตรงเชิงเนือ้หาของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ว่าแต่ละกิจกรรมมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานของเดก็ปฐมวยัหรือไม่ โดยมีทัง้หมด 3 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะ
ความจ าเพ่ือใช้งาน 2) ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ 3) ทักษะการยืดหยุ่นความคิด  โดยให้คะแนน            
-1   เม่ือกิจกรรมนัน้ ไม่สอดคล้องและเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  
ให้คะแนน 0 เม่ือไม่แน่ใจว่ากิจกรรมสอดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐาน และให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่ากิจกรรมนัน้ สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
พฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  

2.1.8 ปรับปรุงแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ 
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2.1.9 น ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีคณุลกัษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มทดลองเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค ์

2.1.10 ปรับปรุงกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ก่อนน าไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
กลุม่ทดลองจริง  

2.2 แบบประเมินความสามารถของทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็ก
ปฐมวัย เป็นการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยทัง้ 3 ด้าน ท่ีเป็นด้านพืน้ฐาน 
ได้แก่ ทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งาน ทกัษะการยบัยัง้ชั่งใจ และทกัษะการยืดหยุ่นความคิด แบบ
ประเมินนีใ้ช้ รูปแบบการวัดเป็นแบบมาตรประเมินค่าเชิงตัวเลข ( numerical rating scale) 
ทัง้หมด 5 ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสุด จริง จริงและไม่จริงพอๆกัน ไม่จริง และไม่จริงท่ีสุด ขัน้ตอนการ
สร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือวดัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั มี
รายละเอียดขัน้ตอนดงันี ้ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐาน ได้แก่ ความจ าเพ่ือการใช้งาน การยับยัง้ชั่งใจ และการยืดหยุ่นความคิด ศึกษานิยาม     
มโนทศัน์และนิยามปฏิบัติ รวมถึงศึกษาวิธีการวดัทักษะการคิดเชิงบริหารในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาสร้างข้อค าถามในแบบประเมิน 

2.2.2 ออกแบบแบบประเมิน โดยสร้างข้อค าถามจากวัตุประสงค์และนิยาม
ปฏิบตัิการทัง้ 3 ทกัษะ พฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรม ก าหนดระดบัคณุภาพ โดยมีทัง้หมด 5 
ระดบั ได้แก่ จริงท่ีสดุ จริง จริงและไมจ่ริงพอๆกนั ไมจ่ริง และไมจ่ริงท่ีสดุ 

2.2.3 น าแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content 
validity) 

2.2.4 ค านวณค่า IOC (Item Objective Congruence) เพ่ือพิจารณาความตรง
เชิงเนือ้หาของแบบประเมินการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัย โดย
พิจารณาข้อถามแตล่ะข้อว่ามีความสอดคล้องและเหมาะสมหรือไม่ โดยให้คะแนน -1 เม่ือแนใ่จว่า
ข้อค าถามดงักล่าว ไม่สามารถวดัได้สอดคล้องและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ ให้คะแนน 0 เม่ือไม่
แน่ใจว่าข้อค าถามดงักล่าว สามารถวดัได้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ให้คะแนน +1 เม่ือแน่ใจว่า
ข้อค าถามดงักลา่ว สามารถวดัได้สอดคล้องและเหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ 
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2.2.5 น าแบบประเมินมาปรับปรุงตามค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มทดลอง เพ่ือหาข้อบกพร่องของแบบประเมิน
ก่อนน าแบบประเมินไปใช้จริงกบักลุม่ทดลอง 

2.2.6 ปรับปรุงแบบประเมินการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน และ
น าไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุม่ทดลองจริง  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจยัได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น และการ
วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตุฐิานการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพ่ืออธิบายลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง  

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมตุิฐานการวิจยัข้อท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานด้วยกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ โดยการเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียของของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ (Independent sample t-test)  

3. การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลของการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานด้วยกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลงั
การทดลอง โดยการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียก่อนและหลงัของกลุม่ทดลอง (Pair-samples t-test)  

 
การด าเนินการทดลอง   

การทดลองในการวิจยันี ้เป็นการวิจยักึ่งทดลอง (Quasi experimental design) โดยการ
ทดลองจะใช้การสุ่มกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มควบคมุ 1 กลุ่ม ผู้วิจยัใช้
แผนการทดลองกบักลุม่ทดลอง 10 ครัง้ สว่นกลุม่ควบคมุนัน้มีกิจวตัรประจ าวนัตามปกต ิ หลงัจาก
นัน้ท าการทดสอบหลงัการทดลอง (randomized  pretest - posttest control group design) โดย
มีแผนการทดลองตามตารางท่ี 1 ดงันี ้
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลองท่ีใช้ในการวิจยั 
 
 

 
เม่ือ    O1  แทน  การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานของเด็กปฐมวยัก่อนการ

ทดลอง 
          O2  แทน  การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานของเดก็ปฐมวยัหลงัการ

ทดลอง 
           X  แทน  เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 
         ~X  แทน  ไมไ่ด้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 
การด าเนินการทดลองนีเ้ป็นเวลา 3 สัปดาห์ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 4 ครัง้ รวมทัง้หมด

จ านวน 10 ครัง้  ครัง้ละ 45 นาที โดยก่อนเร่ิมการทดลอง ผู้วิจยัท าหนงัสือรับรองจริยธรรมการท า
วิจยัในมนษุย์จากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือท าการติดตอ่กบัโรงเรียนใน
สงักดักรุงเทพมหานคร เพ่ือด าเนินการทดลองและเก็บข้อมลูกบักลุ่มทดลอง  โดยรายละเอียดการ
ด าเนนิการทดลองมีดงันี ้ 

1. ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้อนุบาล 1 ทัง้ระดับ ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม เพ่ือ
แบง่เป็นกลุม่ทดลอง 1 กลุม่ จ านวน 25 คน และกลุม่ควบคมุ 1 กลุม่ จ านวน 25 คน  

2. ทดสอบก่อนการทดลองโดยครูประจ าชัน้ และผู้ปกครองจะท าการประเมินการพฒันา
ทักษะการคิดเชิงบริหาร จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีผ่านมาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ก่อนท่ีจะมีการจัดกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ด้วยแบบประเมินทักษะการคิด เชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานในเด็กปฐมวยั โดยผู้ วิจยัท าการประชุมกับผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ถึงวิธีการประเมิน
ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานให้เป็นไปตามความเป็นจริง 

3. ด าเนินการการทดลองด้วยกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัยกับกลุ่มทดลอง ตามแผนการทดลองท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งก่อน
ทดลองผู้วิจยัได้มีการประชมุกบัครูประจ าชัน้ ครูพ่ีเลีย้ง 1 ท่าน และผู้ช่วยผู้วิจยัอีก 2 ท่าน เพ่ือท า
ความเข้าใจในการท ากิจกรรมในแต่ละขัน้ตอน ในกิจวัตรประจ าวนัของเด็กปฐมวยั  โดยเด็กจะ

กลุม่ การทดสอบก่อน การทดลอง การทดสอบหลงั 
กลุม่ทดลอง O1   X O2 

กลุม่ควบคมุ O1 ~X O2 
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เดนิทางมาท่ีโรงเรียน และเร่ิมกิจกรรมในเวลา 9.00 นาฬิกา สว่นกลุ่มควบคมุนัน้จะด าเนินกิจกรรม
ตามกิจวัตรประจ าวันตามปกติ  ขณะท ากิจกรรมของกลุ่มทดลองนัน้จะมีการบันทึกภาพการ
เคล่ือนไหวเพ่ือน ามาสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการด าเนินกิจกรรมและน ามาประเมินรายบุคคล 
หลงัจบกิจกรรมทุกครัง้จะท าการสรุปกิจกรรมในแต่ละวนั โดยการสอบถามเด็กแต่ละคนและท า
การบนัทกึโดยผู้วิจยั ผู้ชว่ยผู้วิจยั ครูประจ าชัน้และครูพ่ีเลีย้ง 2 ทา่น  

4. ผู้ วิจัย ผู้ ช่วยผู้ วิจัย ครูประจ าชัน้และครูพ่ีเลีย้ง ท าการสรุปกิจกรรมและแสดงความ
คดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรมและพฤตกิรรมของเดก็แตล่ะคน ท าการจดบันทึกการด าเนินกิจกรรมในแต่
ละครัง้ ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแก้ไข  

5. เม่ือสิน้สุดการทดลองทัง้หมด 10 ครัง้ ในครัง้สุดท้าย ครูประจ าชัน้ และผู้ปกครองจะ
ท าการประเมินการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร จากการเฝา้สงัเกตพฤตกิรรมท่ีผ่านมาของกลุ่ม
ทดลองว่ามีการเปล่ียนแปลงและพฒันาในด้านใดบ้าง และท าการประเมินกลุม่ควบคมุด้วยเช่นกนั 
ด้วยแบบประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยัแบบเดียวกับท่ีทดสอบก่อน
การทดลอง  
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental design) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวยั  ผู้วิจยั
ออกแบบการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุท่ีมาจากการสุ่ม
ตวัอย่างแบบกลุ่ม มีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลองและท าการเปรียบเทียบผลหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดบัดงันี ้ 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวัย  

ผู้ วิจัยแบ่งส่วนของผลการพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามล าดับขัน้ตอน  ได้แก่  ส่วนท่ี 1 ผล
การศกึษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือการพฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั  ส่วนท่ี 2 ผลการตรวจสอบคณุภาพและความ
เหมาะสมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดย
ผู้ทรงคณุวฒุิและสว่นท่ี 3 ผลของการปรับปรุงกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ี,ใช้ในการพฒันาทกัษะ
การคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและการทดลองใช้กิจกรรม (Try 
out)  มีรายละเอียดดงันี ้ 

ส่วนที่  1 ผลการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เก่ียวข้องเพื่อการพัฒนากิจกรรมการ
เต้นสร้างสรรค์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวัย 

ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน 
ศกึษากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีช่วยพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั  เพ่ือน ามา
ออกแบบเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร  จากการศกึษา
เอกสารงานวิจยั  ผู้วิจยัน าเสนอในสว่นของความหมาย ทฤษฎี และองค์ประกอบของทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั  และความหมาย ทฤษฎี แนวคิดของการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมี
ตอ่ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  

1. ความหมาย ทฤษฎีและองค์ประกอบของทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF)  หมายถึง ความสามารถใน

การท างานของสมองส่วน Prefrontal Cortex  เป็นทักษะจ าเพาะท่ีเกิดจากการท างานของสมอง
ส่วนหน้า (frontal lobe) กระบวนการทางความคิดท่ีซบัซ้อนและเป็นทกัษะท่ีส าคญัต่อการเรียนรู้
และการพฒันา  ควบคมุและก ากบัอารมณ์ ความคิด การตดัสินใจ และการกระท า ส่งผลให้ลงมือ
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ท างาน และมุ่งมัน่ท า จนงานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ ซึ่งในวยั 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีส าคญัใน
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารให้มีประสิทธิภาพได้อย่างอย่างสูงสดุ   ในงานวิจยันีเ้ป็นทกัษะ
การคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทกัษะความจ าเพ่ือการใช้
งาน (Working memory) ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) และทักษะการยืดหยุ่นของ
ความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility)  ในทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีหลากหลายนัน้มา
จากทักษะด้านพืน้ฐานเดียวกัน  กลุ่มทักษะพืน้ฐานนัน้เป็นศูนย์กลางท่ีส าคญัในการขยายเป็น
องค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายองค์ประกอบ ดงันัน้ถ้าเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐานได้อย่างดีแล้วการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านอ่ืน ๆ ก็จะพฒันาขึน้
ได้อยา่งรวดเร็วและสมบรูณ์ 

2. แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันา
ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน 

ผู้ วิจัยพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน อันได้แก่  ความเป็นมาและ
ความส าคญัของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม และตารางกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์  

2.1 ความเป็นมาและความส าคัญของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีใช้ในการ
พฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั  

ความเป็นมาและความส าคญัของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์นีพ้ฒันามาจาก
แนวคิด ทฤษฎีของการเต้นสร้างสรรค์  ท่ีผสานกบัแนวทางในการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารใน
เดก็ปฐมวยั และทฤษฎีพฒันาการการเรียนรู้ การเคล่ือนไหวและวฒุิภาวะในเด็กปฐมวยั จึงได้เป็น
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานได้เด็กปฐมวยั 
ทัง้หมด 10 กิจกรรมย่อย  ซึ่งในทุก ๆ กิจกรรมจะสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานได้ทัง้หมดครบ 3 องค์ประกอบ 

2.2 วตัถุประสงค์ของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีมาจากความส าคัญของ
กิจกรรม ซึ่งก็เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัย ทัง้ 3 ด้าน  ซึ่งมี
องค์ประกอบ  ได้แก่  ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน (Working memory) ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ 
(Inhibitory control) ทกัษะการยืดหยุ่นของความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility)  โดย
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พฒันาทัง้ 3 องค์ประกอบจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการ
คดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน 

2.3 กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั  

กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ในการวิจยันี ้พัฒนาขึน้เพ่ือเป็นกิจกรรมส าหรับ
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานของเด็กปฐมวยั ได้แก่ ความจ าเพ่ือการใช้งาน การ
ยับยัง้ชั่งใจ และการยืดหยุ่นความคิด แต่ละกิจกรรมนัน้จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานได้ครบทกุด้าน โดยกิจกรรมจะมีทัง้หมด 10 กิจกรรม ได้แก ่

- กิจกรรมท่ี 1 ในบ้านของเรา  
- กิจกรรมท่ี 2  Master Chef Junior 
- กิจกรรมท่ี 3  สวนดอกไม้ของหน ู
- กิจกรรมท่ี 4  เมืองเทพนิยาย 
- กิจกรรมท่ี 5  ส ารวจโลกใต้ท้องทะเลกนัเถอะ 
- กิจกรรมท่ี 6  แปลงร่างเป็นหุน่ยนต์ 
- กิจกรรมท่ี 7  ไดโนเสาร์ล้านปี 
- กิจกรรมท่ี 8  ผจญภยัใน Zoo Topia 
- กิจกรรมท่ี 9  ขึน้ยานอวกาศไปตะลยุจกัรวาลกนั 
- กิจกรรมท่ี 10 มะลกึกึกก๋ึย หมูบ้่านแหง่เวทมนต์ 
โดยกิจกรรมท่ี 1 นัน้จะเป็นกิจกรรมท่ีสร้างเพื่อให้เดก็เข้าใจขัน้ตอนในการเข้า

ร่วมกิจกรรมของการเต้นสร้างสรรค์และเป็นพืน้ฐานของกิจกรรมล าดบั ท่ี 2 – 10 ต่อไป  ในแผน
กิจกรรมจะประกอบไปด้วย ระยะเวลาโดยรวมและแต่ละขัน้ตอนในแต่ละกิจกรรม วตัถุประสงค์
ของกิจกรรม  ส่ือและวสัดอุุปกรณ์ การประเมิน  และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมท่ีจะพัฒนา
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยแบ่งแต่รายด้าน  รายละเอียดของแผนกิจกรรมการ เต้น
สร้างสรรค์ มีดงันี ้ 
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ตาราง 2 แผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรคท่ี์ใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  
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ตาราง 2 (ตอ่)  
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ส่วนที่  2 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

ผู้วิจยัตรวจสอบคณุภาพและความเหมาะสมของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีใช้ใน
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  โดยผู้ ทรงคณุวฒุิ 5 ท่าน  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การเต้น 1 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาปฐมวยั 2 ท่าน  ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาพฒันาการ 2 
ท่าน  โดยท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานตามหัวข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

หวัข้อท่ี 1  ภาพรวมของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  ประกอบไปด้วยหวัข้อยอ่ย ได้แก่ 

1.1 ความสอดคล้องของประเดน็ปัญหากบักิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการ
พฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหาร 

1.2 กระบวนการจัดกิจกรรม เช่น ช่ือกิจกรรม ระยะเวลาในแต่ละช่วงกิจกรรม 
จดัล าดบักิจกรรม ทกัษะท่ีพฒันาในแตล่ะกิจกรรม รวมถึงอปุกรณ์และส่ือการสอน 

1.3 ความสอดคล้องของกิจกรรมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
ชว่งอาย ุ3-5 ปี 

หวัข้อท่ี 2 ความสอดคล้องของแตล่ะกิจกรรมย่อยในแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์
ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหาร ประกอบไปด้วยหวัข้อยอ่ย ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ช่ือกิจกรรมมีความสอดคล้องกบักิจกรรม 
2.2 วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบักิจกรรม 
2.3 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
2.4 ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมและอปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม 
2.5 ความสอดคล้องของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์กบัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 

จากผลการตรวจสอบคณุภาพกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านพืน้ฐาน พบว่า ค่าดัชนี IOC  ตามหัวข้อต่าง ๆ ในแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ผู้ วิจัย
แสดงผลการประเมินคา่ดชันี IOC ดงัตารางนี ้ 
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบคณุภาพกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหาร 

 
ตาราง 4  ผลการตรวจสอบคณุภาพกิจกรรมยอ่ยของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 

 

กิจกรรม  

หวัข้อท่ีประเมิน  

คว
าม
สอ
ดค
ล้อ
งข
อง
ปร
ะเด

็น
ปัญ

หา
กบั
กิจ
กร
รม
กา
รเต้

น
สร้
าง
สร
รค์
ที่ม
ีตอ่
ทกั
ษะ
กา
ร

คิด
เชิ
งบ
ริห
าร

 

กร
ะบ
วน
กา
รจ
ดักิ
จก
รร
ม 

คว
าม
สอ
ดค
ล้อ
งข
อง
กิจ
กร
รม

กา
รพ
ฒั
นา
ทกั
ษะ
กา
รค
ิดเ
ชิง

บริ
หา
รด้
าน
พืน้

ฐา
นใ
นเ
ด็ก

ปฐ
มว
ยั 

คว
าม
เห
มา
ะส
มข
อง
กิจ
กร
รม

คว
าม
สา
มา
รถ
ทา
งร่
าง
กา
ย

ขอ
งเด

ก็ป
ฐม
วยั
ช่ว
งอ
าย
 ุ3-
5 

ปี 

ภาพรวมของกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ที่มีตอ่ทกัษะการคดิเชิง
บริหารด้านพืน้ฐาน 1  0.8 0.8  1  

ล าดบั ช่ือกิจกรรม 

หวัข้อที่ประเมิน 

ชื่อ
กิจ
กร
รม
มี

คว
าม
สอ
ดค
ล้อ
ง

กบั
กิจ
กร
รม

 
วตั
ถปุ
ระ
สง
ค์ม
ี

คว
าม
สอ
ดค
ล้อ
ง

กบั
กิจ
กร
รม

 

ระ
ยะ
เวล

าใ
น

กา
รท
 ากิ
จก
รร
ม 

ขัน้
ตอ
นก
าร

ด า
เน
ินกิ
จก
รร
ม

แล
ะอ
ปุก
รณ์

ที่
ใช้
ใน
กิจ
กร
รม

 

คว
าม
สอ
ดค
ล้อ
ง

ขอ
งกิ
จก
รร
ม

กา
รเต้

น
สร้
าง
สร
รค์
กบั

ทกั
ษะ
กา
รค
ิด

เชิ
งบ
ริห
าร

 
1 ในบ้านของเรา  1 1 0.4 1 0.8 

2 Master Chef Junior 1 0.8 0.6 0.8 0.8 

3 สวนดอกไม้ของหน ู 1 1 0.4 0.8 0.8 

4 เมืองเทพนิยาย 1 1 0.4 0.8 1 

5 ส ารวจโลกใต้ท้องทะเลกนัเถอะ 0.8 0.6 0.4 0.8 0.6 

6 แปลงร่างเป็นหุน่ยนต์ 1 1 0.6 1 0.6 

7 ไดโนเสาร์ล้านปี 1 1 0.6 0.8 0.6 

8 ผจญภยัใน Zoo Topia 1 1 0.6 1 0.6 

9 
ขึน้ยานอวกาศไป 
ตะลยุจกัรวาลกนั 1 1 0.6 0.8 0.6 

10 มะลกึกึกกึ๋ยหมูบ้่านแหง่เวทมนต์ 1 1 0.6 0.8 0.6 
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จากตารางท่ี3 และตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ทัง้ภาพรวมและความสอดคล้องของ
กิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหวัข้อ โดยค่าดชันีอยู่ระหว่าง 0.6-1 ยกเว้นในหวัข้อย่อย ข้อท่ี 
2.3 ระยะเวลาในการท ากิจกรรม ท่ีค านวณแล้วได้ค่าดชันี 0.4 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงมี
การปรับปรุงแผนกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้ ทรงคณุวฒุิโดยปรับระยะเวลาให้กระชบัขึน้  และใน
สว่นของหวัข้ออ่ืน ๆ ผู้ทรงคณุวฒุิได้แนะน าเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้ 

หวัข้อท่ี 1 ภาพรวมกิจกรรม  
1. ในส่วนของกระบวนการจดักิจกรรม บางกิจกรรมการยากไปส าหรับ เด็ก 3-5 

ปี ควรเน้นเวลาในช่วงท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์และช่วงแก้ปัญหา เพ่ือให้เด็กได้ใช้เวลาในการท า
กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร และก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมควรมีกิจกรรมท่ีท าความรู้จกั
กนัเบือ้งต้นระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน และครูกบันกัเรียน  

2. หลายกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีต้องใช้ความตัง้ใจสูง  การจะให้เด็กอยู่นิ่ง 
สามารถท าตามค าสัง่ได้ดีนัน้ อาจจะให้ผลลพัธ์ท่ีไม่นา่พอใจ  ถึงแม้ว่าจดุประสงค์ในกิจกรรมนัน้มี
เพ่ือต้องการฝึกการบริหารความคดิเชิงสร้างสรรค์ก็ตาม 

3. ความเหมาะสมของกิจกรรมกบัความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวยัช่วง
อาย ุ3-5 ปี บางกิจกรรมอาจยากในการให้เด็กเคล่ือนไหวผ่านรูปแบบการเต้น เด็กอายุ 3-5 ปี ยงั
ไม่รู้จักทิศทาง(ซ้าย-ขวา) ได้ดี การสร้างสรรค์ในบางกิจกรรมใช้จินตนาการสูง ซึ่งอาจท าให้เด็ก
อาย ุ3-5 ปี ไม่สามารถเข้าใจหรือจะท ากิจกรรมได้ช้า ควรค านกึถึงเวลากบัจ านวนเดก็ จ านวนเด็ก
และจ านวนครู และท ากิจกรรมให้ตอ่เน่ืองเพ่ือให้เดก็ไมเ่บื่อและไมข่าดตอนในการท ากิจกรรม  

หวัข้อท่ี 2 ความสอดคล้องของแตล่ะกิจกรรมย่อยในแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์
ท่ีมีตอ่ทกัษะการคดิเชิงบริหาร แบง่ค าแนะน าตามหวัข้อยอ่ย ได้ดงันี ้

1. ช่ือกิจกรรมมีความสอดคล้องกบักิจกรรม 
1.1 อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้น่าจะมาจากห้องต่าง ๆภายในบ้าน  เพ่ือให้เด็กคิด

เช่ือมโยงกบัห้องตา่ง ๆภายในบ้าน หรืออาจจะใช้ช่ือแปลงร่างของในบ้าน ท าให้เด็กสนใจมากขึน้ 
(เห็นช่ือกิจกรรมจะท าให้เดก็สนใจ)  

2. วตัถปุระสงค์มีความสอดคล้องกบักิจกรรม 
2.1 บางขัน้ตอนซบัซ้อนเกินไปกบัเดก็ 3-5 ปี โดยเฉพาะการเคล่ือนไหว 
2.2 ในส่วนของบทบาทสมมุติ อาจจะให้เด็กได้เลือกบทบาทให้ตนได้แสดง

ด้วยตนเอง 
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2.3 การยกตวัอย่างตวัละครในกิจกรรมท่ีเป็นหุ่นยนต์ อาจใช้ตวัละครท่ีเด็ก
คุ้นเคย เชน่ มนษุย์จอมพลงั หรือซุปเปอร์ฮีโร่ เป็นต้น  

3. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
3.1 แตล่ะกิจกรรมใช้เวลาคอ่นข้างนานเกินไป ควรปรับให้เป็นเวลาประมาณ   

40 – 45 นาที จะเหมาะสมส าหรับการใสใ่จในเดก็ปฐมวยั  
4. ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรมและอปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม   

4.1 ปรับเปล่ียนสัญลักษณ์ท่ียาก ให้เข้าใจง่ายขึน้ ควรใช้สัญลักษณ์ท่ีเป็น
เส้นตา่ง ๆ หรือรูปทรงเลขาคณิตอยา่งง่าย 

4.2 การออกแบบการเคล่ือนไหวตามชนิดสตัว์ท่ีจบัฉลากได้อาจจะมีข้อสงสยั
ในตวัเอง โดยปกติในวยันีจ้ะใช้มือเป็นสญัลกัษณ์ ในการบอกประเภทของสตัว์ ควรให้เด็กท าตาม
ครูผู้น ากิจกรรมและให้เดก็สร้างสรรค์ในสว่นอ่ืนจะเหมาะสมกวา่  

4.3 ควรมีข้อก าหนดในการ improvisation เพราะหากให้เดก็ได้คิดและแสดง
ด้วยตนเอง อาจจะเป็นสิ่งท่ียากเกินความสามารถของเด็ก ดงันัน้ ควรมีต้นแบบเพราะเดก็อาย ุ3-5 
ปี จะชินกบัการมีคนเป็นต้นแบบ การให้เด็กออกแบบเองอาจจะยากในการโน้มน้าวเด็กและเดก็จะ
ไมก่ล้าแสดงออก   

5. ความสอดคล้องของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์กบัทกัษะการคดิเชิงบริหาร 
5.1 การเต้นตามต้นแบบอาจจะยงัไม่ใช่การยืดหยุ่นความคิด อาจจะปรับให้

เป็นการเต้นท่ีแตกตา่งจากเพ่ือน จะตรงกบันิยามการยืดหยุน่ความคดิมากกว่า 
5.2 เน้นในส่วนของการเคล่ือนไหวร่างกายเบือ้งต้นก่อน เพราะการยืดหยุ่น

ความคดิจะไมพ่ฒันาหากวา่เดก็นัน้ยงัไมส่ามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้ดีพอ 
จากค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิตามหวัข้อตา่ง ๆ ผู้วิจยัสรุปออกมาเป็นตาราง  ตาม

รายละเอียดของตารางท่ี 5 ดงันี ้ 
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ตาราง 5 หวัข้อการประเมินและค าแนะน าในการปรับปรุงแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน
การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารจากผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

หัวข้อ  ค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ภาพรวม
กิจกรรม  

1. กระบวนการจดักิจกรรม 
    ในสว่นของกระบวนการจดักิจกรรม บางกิจกรรมการยากไปส าหรับ เด็ก 3-5 ปี ควรเน้นเวลา
ในชว่งที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และชว่งแก้ปัญหา  

2. การพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเด็ก
ปฐมวยั 

     หลายกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความตัง้ใจสงู  การจะให้เด็กอยูน่ิ่ง สามารถท าตามค าสัง่
ได้ดีนัน้ อาจจะให้ผลลพัธ์ที่ไมน่่าพอใจ 

ความสามารถทางร่างกายของ
เด็กปฐมวยัชว่งอาย ุ3-5 ปี 

     ควรค านึงถึงเวลากบัจ านวนเด็ก  จ านวนเด็กและจ านวนครู และท ากิจกรรมให้ตอ่เน่ืองเพื่อให้
เด็กไมเ่บื่อและไมข่าดตอนในการท ากิจกรรม  

 
 

ความ
สอดคล้องของ
แตล่ะกิจกรรม

ยอ่ย 

1. ชื่อกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกบักิจกรรม 

1.1 อปุกรณ์ที่น ามาใช้น่าจะมาจากห้องตา่ง ๆภายในบ้าน  เพ่ือให้เด็กคิดเชื่อมโยงกบัห้องตา่ง ๆ 
ภายในบ้าน  

2. วตัถปุระสงค์มีความ
สอดคล้องกบักิจกรรม 

2.1 บางขัน้ตอนซบัซ้อนเกินไปกบัเด็ก 3-5 ปี โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว   
2.2 อาจจะให้เด็กได้เลือกบทบาทให้ตนได้แสดงด้วยตนเอง   
2.3 ใช้ตวัละครที่เด็กคุ้นเคย เชน่ มนษุย์จอมพลงั หรือซปุเปอร์ฮีโร่ เป็นต้น  

3. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 3.1 ควรปรับให้เป็นเวลาประมาณ   40 – 45 นาที  

4. ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม
และอปุกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 

4.1 ปรับเปลี่ยนสญัลกัษณ์ที่ยาก  
4.2 ควรให้เด็กท าตามครูผู้น ากิจกรรมและให้เด็กสร้างสรรค์ในสว่นอ่ืนจะเหมาะสมกวา่  
4.3 ควรมีข้อก าหนดในการ improvisation เพราะหากให้เด็กได้คิดและแสดงด้วยตนเอง อาจจะ
เป็นสิ่งที่ยากเกินความสามารถของเดก็  

5. ความสอดคล้องของกิจกรรม
การเต้นสร้างสรรค์กบัทกัษะ
การคิดเชิงบริหาร 

5.1 การเต้นตามต้นแบบอาจจะยงัไมใ่ชก่ารยืดหยุน่ความคดิ  
5.2 เน้นในสว่นของการเคลื่อนไหวร่างกายเบือ้งต้นก่อน  

 

จากค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ  ผู้วิจยัได้ปรับตารางกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1. ลดจ านวนเวลาของกิจกรรมให้สัน้และกระชบัขึน้  จากเวลาเดิม 60 นาที ให้ปรับ

เปล่ียนเป็น 40 – 45 นาที จะเป็นการเหมาะสมกบัการใสใ่จของเดก็ปฐมวยัมากกว่า  
2. ปรับกิจกรรมท่ีใช้ความซับซ้อนให้ง่ายขึน้ เช่น กิจกรรมท่ีให้เด็กจับฉลากโจทย์ท่ี

ก าหนดและออกแบบทา่เต้นด้วยตนเอง ปรับเป็นจบัฉลากให้ได้โจทย์ท่ีก าหนด และครูผู้น ากิจกรรม
แนะน าการเคล่ือนไหวแล้วให้เดก็ท าตามก่อน  แล้วจงึให้เดก็สร้างสรรค์การเคล่ือนไหวตอ่ไป 

3. ปรับลดจ านวนการแบง่กลุ่มย่อย  ให้เป็นกลุ่มใหญ่ เพ่ือให้การควบคมุจากครูและ
ผู้ชว่ยผู้วิจยันัน้ทัว่ถึง  

4. เพิ่มการเคล่ือนไหวเบือ้งต้นให้มากขึน้ ก่อนท่ีจะน าไปสู่การเคล่ือนไหวแบบเด็ก
ก าหนดเอง (improvisation) 
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5. ปรับเปล่ียนสญัลกัษณ์อุปกรณ์ รูปภาพ หรือสญัลกัษณ์ท่ียากให้เป็นสญัลกัษณ์ท่ี
เข้าใจง่ายขึน้  

 
ส่วนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรม (Try out) 
ผู้วิจยัได้น าข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคณุวฒุิมาปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกบัพฒันาการ

และวุฒิภาวะของเด็กมากขึน้ ปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  
จากนัน้น าไปทดลองใช้กบักลุ่มเด็กปฐมวยั ท่ีใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นกลุม่ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม  ในจ านวนเด็กท่ีเท่ากันและจ านวนครัง้ท่ีเท่ากัน หลังจากการทดลองกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์กับกลุ่มตวัอย่างส าหรับการทดลองท ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์แล้วนัน้  ผู้ วิจัยพบ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสว่นของการด าเนินกิจกรรม  มีรายละเอียดดงันี ้

1. สดัส่วนของเวลาในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละช่วงของกิจกรรมท่ีมีรายละเอียดและ
การปฏิบตัเิยอะ เวลาท่ีก าหนดไว้ในครัง้แรกจงึไมเ่พียงพอตอ่การด าเนินกิจกรรมนัน้ ๆ 

2. อปุกรณ์ไม่เพียงพอและไม่ทัว่ถึงส าหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่ม
ใหญ่ 

3. อปุกรณ์บางชนิดมีชิน้สว่นท่ีเล็ก ท าให้การหยิบจบัของเดก็ยงัไมค่ลอ่งแคล่ว 
4. สตัว์บางชนิดเด็กไม่คุ้นเคย จึงต้องใช้เวลานานในการอธิบายและท าความรู้จกักบั

สตัว์ชนิดนัน้ 
5. บางกิจกรรมมีความซบัซ้อนจนเกินไป มีหลายค าสัง่ท่ีเด็กจะต้องปฏิบตัิ จึงต้องใช้

เวลานานมากกวา่ปกต ิ ท าให้เวลาไมเ่พียงพอตอ่เดก็ทกุคนท่ีจะท ากิจกรรมนัน้  
6. ด้วยจ านวนเด็กท่ีเยอะ การจดัระเบียบในการเปล่ียนแตล่ะกิจกรรมนัน้ใช้เวลานาน 

มีเดก็ท่ีไมท่ าตามกตกิา จงึท าให้ล้าช้าในการเปล่ียนกระบวนการในแตล่ะกิจกรรม 
5. ในสว่นของการท าแบบประเมินทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั

จากผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ มีการประเมินท่ีขดัแย้ง ดงัเช่น การให้คะแนนข้อค าถามทางบวก
และข้อค าถามทางลบไม่สอดคล้องกนั กลา่วคือ ให้คะแนนสงูในข้อค าถามทางบวกในทางกลบักนั
ก็ให้คะแนนสงูในข้อค าถามทางลบเชน่กนั  

 จากการทดลองใช้กิจกรรม (Try out) ผู้ วิจัยได้ท าการปรับปรุงกิจกรรมอีกครัง้โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดงันี ้ 

1. ปรับปรุงระยะเวลาให้อยูใ่นชว่ง 45 นาที จาก 60 นาที  
2. ตดักิจกรรมบางชว่งท่ีมีความซบัซ้อนเกินความสามารถของเดก็   
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3. เน้นการใช้พืน้ฐานการเคล่ือนไหวร่างกายให้มากขึน้และให้อยู่ในช่วงเวลาของการ
เตรียมพร้อมร่างกาย   

4. เพิ่มจ านวนของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้มีจ านวนท่ีมากขึน้เพ่ือปอ้งกนัการแยง่อปุกรณ์  
5. ปรับเปล่ียนอุปกรณ์และรูปภาพสตัว์หรือเคร่ืองหมายให้เด็กเข้าใจได้ง่ายและลด

รูปแบบของเคร่ืองหมายท่ีใช้ให้น้อยลง   
6. ใช้อุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้ เพ่ือเพิ่มความสามารถในการหยิบจับได้อย่าง

คลอ่งแคลว่  
7. ก่อนเร่ิมท ากิจกรรมผู้วิจยัท าการสร้างสมัพนัธภาพกบัเด็กและก าหนดข้อตกลงใน

การท ากิจกรรม  และก่อนท่ีจะจบกิจกรรมในแตล่ะครัง้จะมีการเกร่ินน าถึงกิจกรรมตอ่ไป เพ่ือสร้าง
แรงจงูใจให้เดก็สนใจวา่จะได้ท ากิจกรรมใดตอ่ในครัง้ตอ่ไป   

8. มีการเก็บคะแนนในแต่ละครัง้เป็นการเสริมแรงให้กบัเด็ก  เม่ือมีเด็กท่ีไม่สนใจใน
การท ากิจกรรม  ผู้วิจยัก็จะพยายามดงึความสนใจของเด็กให้เดก็สนใจและจดจ่อกบักิจกรรมนัน้ ๆ 
เน้นการเคล่ือนไหวตามกิจกรรมท่ีได้ท าในวนันัน้   

9. จัดการประชุมผู้ ปกครองและครูประจ าชัน้ของเด็กท่ีเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ เพ่ืออธิบายวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และอธิบายข้อความในแต่ละ
หวัข้อการประเมิน วิธีการสงัเกตพฤติกรรมของเด็กทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน และอธิบายถึงกิจกรรม
การเต้นสร้างสรรค์ท่ีจะด าเนินกบักลุม่ทดลองด้วยเชน่กนั 

ผู้วิจยัจึงท าการแก้ไขล าดบัขัน้ตอนในแตล่ะกิจกรรม โดยเนือ้หาท่ีแก้ไขแตล่ะขัน้ตอนของ
กิจกรรมมีดงันี ้ 

กิจกรรมท่ี 2 Master Chef Junior 
ขัน้ตอน ท่ี 5  “ น าสาหร่ายท่ีไปเก็บมาท าอาหาร โดยเมนูจะเกิดจากการพูด

วิธีการต่อเน่ืองกันคณุครูจะมอบโจทย์ของวตัถุดิบแต่ละอย่างเป็นรูปภาพ จ านวน 5 อย่าง ได้แก่ 
ปลา ผกักาดขาว แครอท น า้ปลาและวุ้นเส้น การเลา่เร่ืองเร่ิมจากครูประจ าชัน้เป็นผู้ เร่ิม วา่เชฟต้อง
ท าอาหาร 1 อย่าง ให้เชฟช่วยกันคิดเมนูอาหารจากวตัถุดิบท่ีมอบให้”  แก้ไขเป็น   “น าสาหร่ายท่ี
ไปเก็บมาท าอาหาร โดยเมนูจะเกิดจากการพูดวิธีการต่อเน่ืองกนัครูเป็นผู้ก าหนดล าดบัวิธีการท า
ต้มจืดสาหร่าย โดยเร่ิมจากต้มน า้ ใสส่าหร่าย” 
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กิจกรรมท่ี 3 สวนดอกไม้ของหน ู
ขัน้ตอนท่ี 6 “แต่ละกลุ่มช่วยกนัคิดว่าจะเป็นดอกไม้ชนิดอะไร เป็นผีเสือ้ท่ีมีลกัษณะ

แบบไหนและเป็นชาวสวนท่ีมีบคุลิกอย่างไร โดยมีครูและผู้ชว่ยดแูลอยูใ่กล้ๆ”  แก้ไขเป็น   “ครูและ
นกัเรียนชว่ยกนัอธิบายถึงลกัษณะส าคญัของบทบาทท่ีได้รับ” 

กิจกรรมท่ี 4 เมืองเทพนิยาย 
 ขัน้ตอนท่ี 4 “ครูจัดโต๊ะ เก้าอี ้กระจายรอบห้องให้เหมือนปราสาทท่ีพังทลาย 

และอธิบายให้เด็กชว่ยกนัจดัเก้าอี ้โต๊ะ ให้เป็นปราสาทท่ีสวยงาม โดยต้องมีปราสาท คอกม้า และ
หอดดูาวของพ่อมด”  แก้ไขเป็น “ ครูเล่าเร่ืองปราสาทท่ีพงัทลาย และอธิบายให้เด็กช่วยกันสร้าง
ปราสาทท่ีสวยงามและปราสาทท่ีสวยงามจะเกิดขึน้ได้ โดยเดก็ ๆ จะชว่ยกนัสร้างปราสาท” 

ขัน้ตอนท่ี 5 “เด็กช่วยกนัจดัโต๊ะให้เป็นระเบียบ แต่ละสวมบทบาทเป็นตวัละครท่ี
ได้รับ”  แก้ไขเป็น  “เด็กและครูชว่ยกนัออกแบบทา่ทางในการสร้างปราสาทโดยครูเร่ิมออกแบบท่า
แรกก่อน และทา่ท่ีเหลือให้เดก็แตล่ะกลุม่ชว่ยกนัคดิ เชน่ ทา่กวาดพืน้ ทา่ก่ออิฐ ทา่ทาสี” 

ขัน้ตอนท่ี 6 “เม่ือจัดปราสาทเรียบร้อย ครูเรียกให้เด็กแต่ละคนออกมาจาก
ปราสาท”  แก้ไขเป็น “ แบ่งกลุ่ม ทีมงานของครูกระจายไปตามกลุ่มเด็ก ๆ ช่วยกันล าดบัท่าทางท่ี
คิดตอนต้นว่าจะท าท่าเต้นใดก่อน โดยแต่ละกลุ่มจะมีท่าเต้นเดียวกันแต่ลักษณะของการ
เคล่ือนไหวจะแตกตา่งไปตามบทบาทท่ีได้รับ” 

กิจกรรมท่ี 5 ส ารวจโลกใต้ท้องทะเลกนัเถอะ 
ขัน้ตอนท่ี 6 “ ให้เด็กออกแบบการเคล่ือนไหว ตามชนิดของสัตว์ท่ีจับฉลากได้ 

โดยการออกแบบต้องท าร่วมกันกับคู่ของตนเองและท่าเต้นต้องไม่ซ า้กับครู”  แก้ไขเป็น “ให้เด็ก
ออกแบบการเคล่ือนไหว ตามชนิดของสตัว์ท่ีจบัฉลากได้ โดยการออกแบบจะออกแบบร่วมกนัเป็น
กลุม่ มีครูประจ ากลุม่ชว่ยออกแบบ” 

กิจกรรมท่ี 6  แปลงร่างเป็นหุน่ยนต์ 
ขัน้ตอนท่ี 4 “ครูจัดนักเรียนนั่งเป็นวงกลม น าเลโก้วางไว้ตรงกลาง ให้เด็กมา

หยิบเลโก้ทีละคนตามการเรียกช่ือด้วยการจบัฉลาก (จดัเลโก้ใส่ถงุไว้เป็นชดุจ านวนเทา่กนั)”  แก้ไข
เป็น “ครูจดันกัเรียนนัง่เป็นกลุม่ น าเลโก้วางไว้ตรงกลาง โดยแตล่ะกลุ่มจะได้เลโก้ท่ีแตกตา่งกนั ( สี 
รูปทรง ไมเ่หมือนกนั แตจ่ านวนชิน้เทา่กนั)” 

ขัน้ตอนท่ี 5 “เด็กตอ่เลโก้เป็นหุ่นยนต์ ตามจินตนาการของตนเอง ระหวา่งนัน้ก็จะ
แทรกเร่ืองราวโดยมีสัตว์ประหลาดเข้ามาในเมืองให้เด็กช่วยกันคิดหาวิธีจัดการกับปัญหาท่ี
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เหมาะสม” แก้ไขเป็น “ เด็กตอ่เลโก้เป็นหุ่นยนต์ ตามจินตนาการของตนเอง ระหว่างนัน้ก็จะแทรก
เร่ืองราวโดยมีสตัว์ประหลาดเข้ามาในเมืองให้เดก็ช่วยกนัคิดหาวิธีจดัการกบัปัญหาท่ีเหมาะสม”  

ขัน้ตอนท่ี 6 “ครูช่วยเสนอให้เด็กใช้วิธีการเต้นเป็นการปล่อยพลังสู้ กับสัตว์
ประหลาด และให้เด็กออกแบบท่าปล่อยพลงัออกมาเลียนแบบหุ่นยนต์” แก้ไขเป็น  “ครูช่วยเสนอ
ให้เด็กใช้วิธีการเต้นเป็นการปล่อยพลังสู้ กับสัตว์ประหลาด และให้เด็กออกแบบท่าปล่อยพลัง
ออกมาเลียนแบบหุน่ยนต์ (ตามตวัละครเลโก้ท่ีตอ่ออกมา)” 

กิจกรรมท่ี 7  ไดโนเสาร์ล้านปี 
ขัน้ตอนท่ี 4 “วิ่งตามไดโนเสาร์ โดยจบัคูใ่ห้เด็กคนหนึ่งเป็นไดโนเสาร์ และอีกคน

เป็นมนุษย์ยุคหินเม่ือไดโนเสาร์วิ่งและเคล่ือนไหวแบบใด มนษุย์ยคุหินต้องท าตามอย่างละเอียด” 
แก้ไขเป็น “อบอุ่นร่างกายโดยเลียนแบบท่าของเพ่ือน แบ่งกลุ่มชายหญิง ผลดักันท าท่าไดโนเสาร์ 
หญิงท าก่อนและชายเลียบแบบ เสร็จแล้วสลบักนั” 

ขัน้ตอนท่ี 5 “ครูจดัเด็กนัง่แบง่กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แตล่ะกลุ่มจะได้รับบทบาทการ
เป็นไดโนเสาร์ท่ีแตกต่างชนิดกัน ให้ช่วยกันคิดว่าจะเคล่ือนไหวแบบใด” แก้ไขเป็น “ครูจดัเด็กนั่ง
แบง่กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แตล่ะกลุ่มจะได้รับบทบาทการเป็นไดโนเสาร์ท่ีแตกตา่งชนิดกนั ให้ชว่ยกนั
คดิวา่จะเคล่ือนไหวแบบใด” 

กิจกรรมท่ี 8 ผจญภยัใน Zoo Topia 
ขัน้ตอนท่ี 7  “จัดเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ได้แก่ กลุ่มกระต่าย  กลุ่มหมา

จิง้จอกและกลุ่มยีราฟ”  แก้ไขเป็น “จดัเด็กเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกระต่าย  กลุ่มหมาจิง้จอก
และกลุม่ยีราฟ” 

กิจกรรมท่ี 9  ขึน้ยานอวกาศไปตะลยุจกัรวาลกนั 
ขัน้ตอนท่ี 2 “เดินเข้ามาในห้อง ครูจบักลุ่มนกัเรียน 5 กลุ่ม มอบกระดาษรูปยาน

อวกาศให้เด็กแต่ละกลุ่มระบายสียานอวกาศ  เสร็จแล้วครูเก็บยานของแต่ละกลุ่มไว้ น าไปติดท่ี
ตารางบอร์ดเกม โดยบอร์ดเกมจะเป็นตารางมีช่องตวัเลข ซึ่งแต่ละตวัเลขจะมีโจทย์ให้นักเรียน
แก้ปัญหาร่วมกนั ครูอธิบายถึงวิธีการเล่นเกม”  แก้ไขเป็น “เดินเข้ามาในห้อง ครูจบักลุ่มนกัเรียน 5 
กลุ่ม มอบกระดาษรูปยานอวกาศให้เด็กแต่ละกลุ่มระบายสียานอวกาศ  เสร็จแล้วครูเก็บยานของ
แตล่ะกลุม่ไว้ น าไปตดิท่ีตารางคะแนน จาก 1 – 10”  

ขัน้ตอนท่ี 3 “ครูสอนท่าเต้นเด็ก โดยท าตามสัญลักษณ์ วงกลม, 3เหล่ียม,4
เหล่ียม,เส้นประ,เส้นโค้ง ,กากบาท,เคร่ืองหมายถกู และ ดาว” แก้ไขเป็น “ครูสอนท่าเต้นเด็ก โดย
ท าตามสญัลกัษณ์ วงกลม, 3เหล่ียม,4เหล่ียม,ดาวและหวัใจ”  
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ขัน้ตอนท่ี 4 “ครูให้เด็กแตล่ะกลุม่ทอยลกูเตา๋ ได้ก่ีแต้มก็ขยบัยานอวกาศตามช่อง 
เปิดเลขท่ีได้เพ่ือดคู าสั่ง เช่น เต้นท่าวงกลม สามเหล่ียม เด็กก็ต้องเต้นตามรหสันัน้” แก้ไขเป็น “ครู
ให้เด็กแตล่ะกลุ่มจบัการ์ดวิเศษ เพ่ือดคู าสัง่ เช่น เต้นทา่วงกลม สามเหล่ียมเด็กก็ต้องเต้นตามท่าท่ี
ก าหนดให้ กลุ่มใดท่ีเต้นได้ถูกต้องจะได้คะแนน เพิ่มขึน้โดยเล่ือนยานอวกาศ จาก 1 - 10  ใครถึง 
10 ก่อน ทีมนัน้ชนะ” 

ขัน้ตอนท่ี 5 “ครูให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืน เต้นตามกลุ่มท่ีเดินยานอวกาศบนตารางบอร์ด
เกมส์ด้วยกัน ทุกคนต้องช่วยกันจ าท่า” แก้ไขเป็น  “เม่ือจ าท่าได้แล้ว ครูเล่าว่ามียานเอเล่ียนล า
ใหญ่บินผ่านมา (ทีมงานถือยานเอเล่ียนล าใหญ่บินผ่าน แต่งตัวเป็นเอเล่ียน) ครูเสนอให้เด็ก
ชว่ยกนัน าการ์ดท่ีเปิดได้ทัง้หมดเอามาเต้นพร้อม ๆ กนัสู้กบัเอเล่ียน” 

กิจกรรมท่ี 10 มะลกึกึกก๋ึย หมูบ้่านแหง่เวทมนต์ 
ขัน้ตอนท่ี 4 “เล่นเกม freez and move โดยครูเป็นคนสัง่ โดยการ move จะมี 3 

ล าดับ คือ ช้า เดิน วิ่ง” แก้ไขเป็น “แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่มและให้เด็กช่วยกันคิดว่าจะอ่านสัญลักษณ์
รูปภาพนีไ้ด้อย่างไรบ้าง (ให้เด็กออกเสียงภาพนัน้แบบแปลกๆ ) จากหนังสือเวทมนต์ท่ีได้รับ
ตอนต้น” 

ขัน้ตอนท่ี 5 “ครูสัง่ให้เด็กช่วยกนัคิดท่าทางตามเสียงท่ีคิดขึน้มา และน ามาแสดง
ให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนด”ู แก้ไขเป็น “ครูสัง่ให้เด็กช่วยกนัคิดท่าทางตามเสียงท่ีคิดขึน้มา และน ามาแสดง
ให้เพ่ือนกลุม่อ่ืนด”ู 

จากการแก้ไขเนือ้หาในแต่ละขัน้ตอนของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนา
ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั จงึสรุปเป็นตารางกิจกรรม ดงัตารางท่ี 6  
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ตาราง 6  ตารางกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน
ในเดก็ปฐมวยั 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
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ตาราง 6 (ตอ่)  
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ตาราง 6 (ตอ่)  
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ตาราง 6 (ตอ่) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  81 

ตาราง 6 (ตอ่) 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
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ตอนที่ 2 ผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวัย  

ผู้วิจยัแบง่ส่วนของผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัย ทัง้หมด 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การแสดงผลตามสมมติฐาน
งานวิจัยจากการประเมินด้วยแบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัย   
ส่วนท่ี 2 ผลจากการสงัเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันา
ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

ส่วนท่ี 1 การแสดงผลตามสมมติฐานงานวิจยัจากการประเมินด้วยแบบประเมินทกัษะ
การคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั  

 สมมติฐานในงานวิจยันีมี้ทัง้หมด 2 ข้อ ผู้ วิจยัได้ทดสอบสมมุติฐานทัง้ 2 ข้อ ได้ผล
การวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีท ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์มีคะแนนทักษะ
การคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานมากกวา่กลุม่ควบคมุ ทัง้ด้านรวมและด้านยอ่ย  

ผู้ วิจัยทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานหลังการทดลองกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ (posttest) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติการทดสอบทีแบบเป็น
อิสระจากกัน (independent sample t-test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างของคะแนนหลังการ
ทดลอง ผลการทดสอบทางสถิติท่ีได้นัน้มาจากการประเมินทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน ทัง้ 
3 ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน 2) ทักษะการยบัยัง้ชัง่ใจ 3) ทกัษะการยืดหยุ่น
ความคิด โดยครูประจ าชัน้และผู้ ปกครอง ท่ีท าการประเมินหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์โดยคิดเป็นคะแนนโดยรวมและรายด้าน  วิเคราะห์ผลทัง้หมด 2 ครัง้ แบ่งเป็น 1) ผล
คะแนนจากการประเมินโดยผู้ปกครอง 2) ผลคะแนนจากการประเมินโดยครูประจ าชัน้ การทดสอบ
สมมตุฐิานข้อท่ี 1 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยรวม จากการประเมินผลหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนหลังการ
ทดลองของทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยรวม  กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐาน สงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมิน
ของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 7 
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยรวม ระหวา่งกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐาน จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 

ดา้นทกัษะการคดิเชงิบรหิารดา้นพืน้ฐานโดยรวม 

ผูป้ระเมนิ 

กลุ่มทดลอง
(n=25) 

กลุ่มควบคมุ 
(n=25) t 

M SD M SD 

ผูป้กครอง 112.76 10.26 97.68 14.69 4.20* 

ครปูระจ าชัน้ 113.12 7.88 92.12 16.26 5.80* 

                                              *P<.05 
 

2. ทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งาน จากการประเมินผลหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม
การเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการทดลองของทกัษะ
ความจ าเพ่ือการใช้งาน กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งาน สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ ปกครองและครูประจ าชัน้ ผล
ปรากฏดงัตารางท่ี 8 

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบผลทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งาน ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ
หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน 
จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 
 

ดา้นทกัษะความจ าเพื่อการใชง้าน 

ผูป้ระเมนิ 

กลุ่มทดลอง 
(n=25) 

กลุ่มควบคมุ 
(n=25) t 

M SD M SD 

ผูป้กครอง 36.28 3.84 29.04 6.96 4.55* 

ครปูระจ าชัน้ 36.44 3.13 29.48 6.88 4.60* 

                                                     *p<0.5 
 



  85 

3. ทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ จากการประเมินผลหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิต ิพบว่าคา่เฉล่ียคะแนนหลงัการทดลองของทกัษะการยบัยัง้
ชัง่ใจ กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ สูงกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ   
ท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 9 

 
ตาราง 9 การเปรียบเทียบผลทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน จากการ
ประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 
 

ดา้นทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ 

ผูป้ระเมนิ 

กลุ่มทดลอง 
(n=25) 

กลุ่มควบคมุ 
(n=25) t 

M SD M SD 

ผูป้กครอง 40.64 4.26 37.48 4.59 2.52* 

ครปูระจ าชัน้ 40.40 2.91 33.36 5.47 5.67* 

                                        *p<.05 
 

 
4. ทักษะการยืดหยุ่นความคิด จากการประเมินผลหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม

การเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉล่ียคะแนนหลงัการทดลองของทกัษะ
การยืดหยุ่นความคิด กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการยืดหยุ่นความคิด สงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ ผลปรากฏดงั
ตารางท่ี 10 
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ตาราง 10 การเปรียบเทียบผลทกัษะการยืดหยุน่ความคดิ ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ
หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน 
จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 
 

 

ดา้นทกัษะการยดืหยุ่นความคดิ 

ผูป้ระเมนิ 

กลุ่มทดลอง 
(n=25) 

กลุ่มควบคมุ 
(n=25) t 

M SD M SD 

ผูป้กครอง 35.84 3.67 31.16 4.52 4.01* 

ครปูระจ าชัน้ 36.28 2.93 29.28 5.15 5.90* 

                                         *p<0.5 
 

สมมติฐานข้อท่ี 2 กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ มีความสามารถ
ของทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานสงูกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 

ผู้ วิจัยทดสอบสมมุติฐานข้อท่ี 2 โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน 
(Pair-sample t-test) ผลท่ีได้นัน้มาจากการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน ทัง้ 3 
ทักษะ ได้แก่ 1) ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน 2) ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ 3) ทักษะการยืดหยุ่น
ความคิด โดยครูประจ าชัน้และผู้ ปกครองท่ีได้ประเมินกลุ่มทดลองก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์โดยคิดเป็นคะแนนภาพรวมและรายด้าน  วิเคราะห์ผลทัง้หมด 2 ครัง้ 
แบง่เป็น 1) ผลจากการประเมินโดยผู้ปกครอง  2) ผลจากการประเมินโดยครูประจ าชัน้ ได้ผลการ
ทดสอบสมมตุฐิานข้อท่ี 2 ดงันี ้

 1.ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยรวม จากการประเมินผลก่อน
และหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบวา่คา่เฉล่ียคะแนน
หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน สงูกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ ปกครองและครู
ประจ าชัน้ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 11 
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ตาราง 11 การเปรียบเทียบผลระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน
การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 

กลุ่มทดลอง (n=25) 

ดา้นทกัษะการคดิเชงิบรหิารดา้นพืน้ฐานโดยรวม 

ผูป้ระเมนิ 
ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

t 
M SD M SD 

ผูป้กครอง 100.04 13.51 112.76 10.26 5.27* 

ครปูระจ าชัน้ 106.24 10.73 113.12 7.88 5.16* 

                                                  *p<.05 
 

2. ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน จากการประเมินผลก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบว่าคา่เฉล่ียคะแนนหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้  ผลปรากฏดงั
ตารางท่ี 12 

 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบผลระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน
การพฒันาความจ าเพ่ือการใช้งาน  จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 

กลุ่มทดลอง (n=25) 

ดา้นทกัษะความจ าเพื่อการใชง้าน 

ผูป้ระเมนิ 
ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

t 
M SD M SD 

ผูป้กครอง 32.44 6.21 36.28 3.84 2.90* 

ครปูระจ าชัน้ 34.08 3.27 36.44 3.31 5.07* 

                                                    *p<.05 
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3. ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ จากการประเมินผลก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบวา่คา่เฉล่ียคะแนนหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ สูงกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้   ผลปรากฏดงัตารางท่ี 13 

 
 

ตาราง 13  การเปรียบเทียบผลระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน
การพฒันาทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 
 

กลุ่มทดลอง (n=25) 

ดา้นทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจ 

ผูป้ระเมนิ 
ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

t 
M SD M SD 

ผูป้กครอง 35.44 4.98 40.64 4.26 5.50* 

ครปูระจ าชัน้ 37.92 4.09 40.40 2.91 4.65* 

                                                    *p<.05 
 

4. ทกัษะการยืดหยุ่นความคิด  จากการประเมินผลก่อนและหลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เม่ือท าการทดสอบทางสถิติ พบวา่คา่เฉล่ียคะแนนหลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการยืดหยุ่นความคดิ สงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ     ท่ีระดบั .05 ทัง้จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้   ผลปรากฏดงัตาราง
ท่ี 14 
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ตาราง 14 การเปรียบเทียบผลระหวา่งก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน
การพฒันาทกัษะการยืดหยุ่นความคดิ จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ 
 
 

กลุ่มทดลอง (n=25) 

ดา้นทกัษะการยดืหยุ่นความคดิ 

ผูป้ระเมนิ 
ก่อนทดลอง หลงัการทดลอง 

t 
M SD M SD 

ผูป้กครอง 32.16 4.03 35.84 3.67 5.17* 

ครปูระจ าชัน้ 34.24 3.72 36.28 2.93 3.02* 

                                                 *P<.05 
 
ส่วนท่ี 2 ผลจากการสงัเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน

การพฒันาทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั 
จากการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มทดลองระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้น

สร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัยในแต่ละครัง้ 
หลงัจากจบกิจกรรม ผู้วิจยั ผู้ช่วยวิจยั ครูประจ าชัน้และครูพ่ีเลีย้ง จะประชุมเพ่ือสรุปกิจกรรมและ
สรุปพฤติกรรมของกลุ่มทดลองท่ีสงัเกตได้ในแต่ละครัง้ โดยข้อสรุปจากการประชมุ มีรายละเอียด
แบง่ตามกิจกรรม ดงันี ้ 

กิจกรรมท่ี 1 ในบ้านของเรา 
- เด็กมีวิ่งออกนอกแถวบ้าง ในระหว่างท ากิจกรรม และลกุขึน้ไปด่ืมน า้โดยท่ี

ยงัไมข่ออนญุาต  จงึท าการตกลงกนัให้มีการขออนญุาตทกุครัง้  
- ในสว่นของการด าเนินกิจกรรมเป็นไปโดยดี  กิจกรรมเดก็เข้าใจได้ง่าย  
- เด็กให้ความร่วมมือท่ีดี มีความกระตือรือร้นท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม และแย่ง

กนัตอบค าถาม  จงึท าข้อตกลงและย า้อยูเ่สมอวา่ต้องยกมือก่อนตอบค าถาม 
กิจกรรมท่ี 2  Master Chef Junior 

- เด็กแย่งกับจับกลุ่มกับเพ่ือนท่ีสนิท  จึงต้องใช้การนับเลข 1 – 5 แล้ว
แบง่กลุม่ตามเลขท่ีนบั  
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- การด าเนินกิจกรรมไปด้วยดีและมีระเบียบ  มี 2 – 3 คนเท่านัน้ ท่ีไม่สนใจ
ท ากิจกรรมตอนช่วงท่ีดเูพ่ือนออกมาเต้น จึงใช้วิธีการเรียกออกมาหน้าห้องแล้วเต้นพร้อมกบัคณุครู
และเพ่ือนอีกครัง้ ( ไมใ่ห้เต้นคนเดียว ) 

- ชว่งท้ายแถวของเด็กผู้ชาย จะคอยแกล้งกนัและฟ้องมาท่ีครูผู้น ากิจกรรมอยู่
บอ่ยครัง้  จงึจบัแยกให้นัง่หา่งกนั และย้ายมาท่ีต้นแถว 

กิจกรรมท่ี 3  สวนดอกไม้ของหน ู
- เด็กแย่งกันตอบค าถามน้อยลง และส่วนใหญ่จ าได้ว่าต้องยกมือก่อนท่ีจะ

ตอบค าถาม  
- ท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมงานวิชาการ จึงมีเสียงดงั ท าให้เด็กขาดสมาธิไปบาง

ชว่ง จงึต้องน าสมาธิเดก็กลบัมาด้วยการเลน่และเต้นกบัอปุกรณ์มากขึน้  
- การด าเนินกิจกรรมผ่านไปด้วยดี  เดก็ท่ีขาดการสนใจในกิจกรรมถกูย้ายมา

นัง่ต้นแถว เพ่ือดงึความสนใจมาท่ีคณุครู  
กิจกรรมท่ี 4  เมืองเทพนิยาย 

- เด็กนั่งเป็นวงกลมโดยไม่ต้องออกค าสัง่  เม่ือเข้าห้องเด็กก็นั่งวงกลมและ
ท าทา่เตรียมพร้อมส าหรับการเตรียมร่างกาย (warm up) 

- เด็กท่ีขาดสมาธิใน ครัง้ก่อนๆ เร่ิมมีสมาธิสนใจมากขึน้ และมานัง่หน้าห้อง
โดยท่ีไมต้่องเรียก  

- เดก็สามารถออกแบบทา่เต้นได้เอง แตย่งัคงใช้เวลาอยูพ่อสมควร  
 
กิจกรรมท่ี 5  ส ารวจโลกใต้ท้องทะเลกนัเถอะ 

- มีเด็กป่วย 1 คน จึงท าให้เด็กคนนัน้ร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มท่ี  แตย่งัคงอยู่ใน
ห้อง ท ากิจกรรมกบัเพ่ือน  

- เพลง Deep Deep Deep เป็นเพลงภาษาอังกฤษ และเด็กยังไม่เคยฟัง  
ดงันัน้จึงต้องใช้เวลาในการจ าเนือ้เพลงมากกว่าท่ีตัง้ไว้ แต่เด็กก็จ า และสามารถร้องตามได้ เม่ือ
เต้นไปด้วย  

กิจกรรมท่ี 6  แปลงร่างเป็นหุน่ยนต์ 
- ตอนท ากิจกรรม mirror มีการแบ่งเป็นคู่  ส่วนใหญ่ มีสมาธิอยู่กับการ

เคล่ือนไหวของคู่ตนเอง  มีบางคู่ท่ีขาดสมาธิและไปแกล้งเพ่ือนบ้าง ครูเลยจบัแยกกัน แล้วให้มา
จบัคูก่บัครูพ่ีเลีย้งและทีมงานผู้วิจยั  
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- ช่วงต่อเลโก้ มีเด็กแย่งท่ีเลโก้มาต่อคนเดียวไม่แบ่งเพ่ือน  ทีมงานผู้ วิจยัจึง
เข้าไปชว่ยพดูและอธิบายถึงความส าคญัท่ีต้องชว่ยกนั   กลุม่ผู้หญิง ให้ความร่วมมือในการชว่ยกนั
ตอ่เลโก้ออกมาได้ดี  กลุม่ผู้ชายแยง่กนัในชว่งแรก  เม่ือทีมงานเข้าไปชว่ยคมุ  จงึด าเนินไปได้ดีขึน้ 

- ชว่งตอนท้ายพดูสรุปถึงตอนท่ีแบง่กลุม่ช่วยกนัตอ่เลโก้ ให้เห็นประโยชน์ของ
การแบ่งปัน การท างานร่วมกัน งานจึงเสร็จได้อย่างรวดเร็ว  ยกตวัอย่างให้เห็นถึงกลุ่มแรกท่ีต่อ     
เลโก้เสร็จอย่างรวดเร็วและสวยงาม และกลุ่มสุดท้ายท่ีใช้เวลาการต่อเลโก้มากกว่ากลุ่มอ่ืน 
เพราะวา่ตา่งคนตา่งแยง่เลโก้มาเลน่คนเดียว  

กิจกรรมท่ี 7  ไดโนเสาร์ล้านปี 
- การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี  ครูผู้น ากิจกรรมไม่ต้องออกค าสั่งหลาย

ครัง้   
- เดก็สามารถจ าช่ือชนิดไดโนเสาร์ได้ โดยใช้เวลาในการทอ่งทวนซ า้ประมาณ 

7 ครัง้  
- เด็กออกแบบท่าทางการเคล่ือนไหวได้ดี และเห็นภาพความแตกต่างของ

ไดโนเสาร์ แต่ละชนิด ( ไดโนเสาร์คอยาว ไดโนเสาร์มีปีกบินได้ ไดโนเสาร์ท่ีเป็นปลาอยู่ในทะเล 
และไดโนเสาร์ท่ีมีหนามขนาดใหญ่ท่ีหลงั ) 

กิจกรรมท่ี 8  ผจญภยัใน Zoo Topia 
- เด็กรู้จกัสตัว์แต่ละชนิดได้ดี และรู้ถึงลกัษณะการเคล่ือนไหวของสตัว์แตล่ะ

ชนิดท่ีแตกตา่ง แบง่แยกการเคล่ือนไหวได้อยา่งชดัเจน โดย กระตา่ย = กระโดด  หมาจิง้จอก = วิ่ง
เร็ว  สลอท = เคล่ือนไหวอย่างเช่ืองช้า ยีราฟ = เดินปกติ และท าท่ายืดคอยาว ๆ  เต่า = หยุดอยู่
เฉย ๆ ไม่ขยบั  ( เด็กให้เหตผุลว่า ปกติเห็นเต่าเม่ือไรก็จะเห็นเต่าอยู่กบัท่ี น้อยครัง้จะเห็นเตา่เดิน 
หรือวา่ยน า้  เดก็ยกตวัอยา่งจากประสบการณ์ท่ีพบเห็นมาด้วยตนเอง ) 

- การด าเนินกิจกรรมแต่ละขัน้ตอนเป็นไปด้วยดี ไม่มีการแซงคิวกัน ละให้
ความร่วมมือในการชมการแสดงของเพ่ือน และสง่เสียงเชียร์ให้ก าลงัใจแดก่ลุม่ท่ีก าลงัแสดงอยู ่ 

- เดก็ไมว่ิ่งเลน่ออกนอกห้องและขออนญุาต ก่อนไปด่ืมน า้หรือเข้าห้องน า้  
กิจกรรมท่ี 9  ขึน้ยานอวกาศไปตะลยุจกัรวาลกนั 

- ช่วงท่ีระบายสี มี 1 กลุ่มมีการแย่งสีท่ีจะระบาย ครูท่ีประจ ากลุ่มจงึช่วยแบง่
สีและแบง่สว่นท่ีจะระบาย  
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- เด็กจ าได้ว่ารูปภาพในการ์ดแต่ละรูปต้องเคล่ือนไหวอย่างไรโดยไม่ต้อง
อธิบายซ า้หลายรอบ ใช้การทวนซ า้แค ่2 รวบเด็กก็จ าได้ และเม่ือเห็นเห็นภาพก็ท าท่าทางได้อย่าง
รวดเร็ว  

-กิจกรรมด าเนินไปด้วยดี ไมมี่การออกนอกกลุม่หรือออกนอกห้อง  
กิจกรรมท่ี 10 มะลกึกึกก๋ึย หมูบ้่านแหง่เวทมนต์ 

- ชว่งท่ีให้ออกเสียงจากรูปภาพท่ีเห็นเป็นเสียงแปลก ๆ เด็กมีการเขินเล็กน้อย
ท่ีจะท าเสียงตลกๆ แต่เม่ือมีเพ่ือนคนแรก ออกเสียงแปลกๆ ดงัฟังชดั ท าให้เพ่ือนคนอ่ืนสนกุไปกับ
การออกเสียงท่ีแปลกๆ  ออกเสียงไปก็หวัเราะเสียงตนเอง แตเ่ด็กจะจ าได้ว่า ภาพ ๆ นัน้ออกเสียง
อยา่งไร ทวนซ า้ประมาณ 2 รอบ เดก็ก็จ าได้  

- เดก็จ าทา่เต้นได้ภายใน 1 รอบ จากเสียงแปลก ๆ เช่น ภาพสายรุ้ง เด็กจะไม่
พดูวา่สายรุ้ง เด็กจะร้องว่า “วู้ววววว”  ท าให้ทา่ทางท่ีเกิดจากเสียง เป็นท่าท่ีเดก็ ๆจะยอ่ตวั แล้วยืด
ตวัเองขึน้ เคล่ือนไหวเป็นทิศทางแบบคร่ึงวงกลม จากด้านซ้ายไปด้านขวา พอครัง้แรกท าผ่านไป 
ครัง้ท่ี 2 เม่ือเห็นภาพและจะต้องกลบัมาท าอีกครัง้ก็จะจ าได้ทนัที โดยไมต้่องมีการทวนซ า้ 
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บทที่ 5 
สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental design)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยและ
ศกึษาผลของการใช้กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็ก
ปฐมวยั 

  
ความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการด าเนินการวิจัย 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั โดยมีวตัถปุระสงค์ยอ่ย ได้แก่ 
1.1 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุม่ควบคมุ หลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 
1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลการทดสอบทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานระหว่าง

ก่อนและหลงัของการเข้าร่วมกิจกรรม 
สมมตฐิานงานวิจัย 

1. กลุม่ทดลองท่ีท ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์มีคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานมากกวา่กลุม่ควบคมุ โดยคดิเป็นคะแนนภาพรวมและรายด้าน  

2. กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ มีความสามารถของทกัษะการ
คดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานสงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจยัเร่ืองผลของการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั นัน้มีขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 2 ขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 พฒันาแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร

ด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 
วิธีการพฒันาแผนกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด

เชิงบริหารด้านพืน้ฐาน ด าเนินการโดยเร่ิมจากศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั  กิจกรรมจะน าไปใช้กบัเดก็ปฐมวยัท่ีมีอาย ุ3-5 
ปี ในงานวิจยันีพ้ัฒนากิจกรรมโดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชัน้อนุบาล 1 โรงเรียนประชา
อทุิศ (จนัทาบอนสุรณ์) จ านวน 50 คน แบง่เป็นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคมุ 25 คน  เม่ือ
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พฒันากิจกรรมได้สมบรูณ์แล้วจึงตรวจสอบคณุภาพของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้โดยน าเสนอผู้ทรงคุณวฒุิท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการเต้น 1 ท่าน 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั 2 ทา่น  ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาพฒันาการ 2 ท่าน  โดยท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และความเหมาะสมของกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 ศกึษาผลของการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการ
คดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั  

กลุ่มตวัอย่างในงานวิจัยนี ้คือ เด็กปฐมวยัชัน้อนุบาล 1 โรงเรียนประชาอุทิศ  (จันทาบ-
อนสุรณ์) จ านวนทัง้หมด 50 คน โดยแบง่เป็นกลุม่ทดลอง 25 คน และกลุม่ควบคมุ 25 คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมีห้องเรียนเป็น
หน่วยของการสุม่ จากเดก็ชัน้อนบุาล 1 ทัง้ระดบั ซึง่เดก็ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมดได้รับการยินยอม
จากผู้ปกครองแล้ว  ก่อนเร่ิมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ทัง้ 2 กลุม่จะต้องมีการประเมินทกัษะการ
คดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน (pretest) โดยผู้ปกครองและครูประจ าชัน้ ซึง่แบบประเมินทกัษะการคิด
เชิงบริหารจะประเมินด้วยแบบวดัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 28 ข้อ โดยรูปแบบการวดัเป็นแบบมาตร
ประเมินคา่เชิงตวัเลข (Numerical rating scale)  5 ระดบั  โดยมีครูประจ าชัน้ และผู้ปกครองเป็นผู้
ประเมิน แบบประเมินนีจ้ะสามารถประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานได้ทัง้หมด 3 ด้าน 
ได้แก่   1) ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน  (Working memory)    2) ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ 
(Inhibitory control) และ 3) ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility)  
ซึง่ก่อนการประเมินนัน้ได้มีการประชมุกบัผู้ปกครอง ครูประจ าชัน้เพ่ือท าความเข้าใจในเกณฑ์การ
ประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารของทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  หลงัจากการประเมินทกัษะ
การคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานแล้วจงึเร่ิมกระบวนการการทดลองกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร มีทัง้หมด 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 45 นาที  ท าการทดลอง 
สปัดาห์ละ 4 ครัง้   ใช้เวลาทัง้สิน้ 3 สปัดาห์  หลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์จึงได้
ท าการประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานอีกครัง้ (posttest) โดยมีครูประจ าชัน้ และ
ผู้ปกครองเป็นผู้ ประเมิน และน าคะแนนท่ีได้มาทดสอบสมมติฐานโดยสมมติฐานข้อท่ี 1 กลุ่ม
ทดลองท่ีท ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์มีคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานมากกว่ากลุ่ม
ควบคุม โดยคิดเป็นคะแนนโดยรวมและรายด้าน  ใช้การทดสอบทีแบบเป็นอิสระจากกัน 
(independent sample t-test) ด้วยการเปรียบเทียบคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ (posttest) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 กลุ่ม



  95 

ทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ มีความสามารถของทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานสงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ผู้วิจยัใช้การทดสอบทีแบบไมเ่ป็นอิสระ
จากกัน (Pair-samples t-test) ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านพืน้ฐานก่อนการทดลอง (pretest) และหลงัการทดลอง (posttest) ของกลุม่ทดลอง  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. การพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ที่ ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวัย 

ในงานวิจยันีผู้้วิจยัพฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐาน เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานเด็กปฐมวยัท่ีมีช่วงอาย ุ3-5 ปี 
ในด้านพืน้ฐานแบ่งออกเป็น 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน (Working memory) 
ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory control) และทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift, Cognitive or 
mental flexibility)  มีทัง้หมด 10 กิจกรรม จ านวน 10 ครั ง้ โดยแผนกิจกรรมนีพ้ัฒนาขึน้จาก
การศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์มีอยู่หลากหลายรูปแบบ  แตใ่นงานวิจยันีเ้ป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์เพ่ือการพฒันา
ทักษะการคิดเชิงบริหาด้านพืน้ฐาน ผู้ วิจัยจึงศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
นอกเหนือจากหลกัการและแนวคิดของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  โดยเร่ิมจากเอกสารงานวิจยั
เก่ียวกบัทกัษะการคิดเชิงบริหาร หลกัการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารจากกิจกรรมเพ่ือพฒันา
ทกัษะการคิดเชิงบริหาร ในเด็ก 3-5 ปี อ้างจาก Enhancing and Practicing Executive Function 
Skills with Children from Infancy to Adolescence (Harvard University Center of 
developing child, 2014)  และทฤษ ฎีการเรียน รู้ตามธรรมชาติของสมอง (Brain-Based 
Learning) รวมถึงทฤษฎีการเรียนรู้และวุฒิภาวะของเด็กปฐมวยั จึงเป็นแบบแผนกิจกรรมมการ
เต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารท่ีเหมาะสม และทกุกิจกรรมจะเสริมสร้าง
และพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานทกุด้าน ต้องอาศยัทกัษะทัง้ 3 ทกัษะประกอบกัน 
ความจ า การยืดหยุ่นความคิดและการยบัยัง้ชัง่ใจ  ในกระบวนการของกิจกรรมแตล่ะขัน้ตอน โดย 
3 ทกัษะนีจ้ะเกิดขึน้ผ่านการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีสร้างสรรค์จากจินตนาการท่ีมาจากวิธีการตา่ง ๆ  
นอกเหนือจากการเคล่ือนไหวแล้วเด็กจะต้องคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  เม่ือ
ผู้ วิจยัพฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารแล้ว จึงน าให้
ผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้หมด 5 ท่าน ตรวจสอบสอบเหมาะสมของกิจกรรม ความตรงเชิงเนือ้หา ใน
ภาพรวมของกิจกรรมและรายด้านของกิจกรรม  โดยผลการตรวจสอบนัน้ได้คา่ IOC ท่ีผ่านเกณฑ์



  96 

การประเมิน มีค่าดชันีอยู่ท่ี 0.6-1.00 และมีการปรับปรุงกิจกรรมตามค าแนะน าของผู้ ทรงคณุวุฒิ
ก่อนท่ีจะน าแผนกิจกรรมไปใช้ในขัน้ตอ่ไป  

2. การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวัย  

การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหาร
ด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ี ใช้ในการ
พฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน  มีคะแนนหลงัการทดลองทัง้โดยรวมและรายด้าน สูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยการประเมินจากครูประจ าชัน้ และ
ผู้ปกครอง และกลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐาน มีคะแนนหลงัการทดลองทัง้โดยรวมและรายด้านสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีไมไ่ด้เข้า
ร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี ระดับ .05 โดยการประเมินจากครู
ประจ าชัน้และผู้ปกครอง  

 
อภปิรายผล 

ผู้วิจัยอภิปรายผลโดยแบ่งไว้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การศึกษาผลของกิจกรรมการ
เต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั ส่วนท่ี 2 การ
พฒันากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็ก
ปฐมวยั   

สว่นท่ี 1 การศกึษาผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิด
เชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 

การวิจัยในครัง้นีพ้บว่า กลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์มีต่อ
ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยั ทัง้ 3 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะความจ าเพ่ือการใช้
งาน ทักษะการยับยัง้ชั่งใจและทักษะการยืดหยุ่นความคิด   ผลการประเมินก่อนการเข้าร่วม
กิจกรรม (pretest) จากครูประจ าชัน้ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาผลหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (posttest) จากการ
ประเมินของครูประจ าชัน้ ทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานสงูกวา่ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และ
จากการประเมินของผู้ปกครองนัน้ก็มีทกัษะการคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานท่ีสงูกวา่ก่อนการทดลอง
เชน่กนั  เม่ือเปรียบเทียบผลการประเมินหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์กบักลุ่มทดลอง
กบักลุ่มควบคมุ โดยท่ีกลุ่มควบคมุนัน้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ พบว่า กลุ่มทดลอง
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มีคะแนนหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมสงูกวา่กลุ่มควบคมุทัง้โดยรวมและรายด้านจากการประเมินของ
ครูประจ าชัน้และผู้ปกครอง    

จากผลของการทดสอบสมมติฐานจากคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานทัง้โดยรวมและรายด้านนัน้ ผู้ วิจยัพบว่า ผลการทดลองนัน้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีความ
สอดคล้องกับเอกสารงานวิจัยท่ีได้ศึกษาก่อนหน้า ซึ่งจากเอกสารงานวิจัยท่ีศึกษาก่อนหน้านัน้
อาจจะยงัไม่มีการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีผลตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหาร
โดยตรง  ดงันัน้ผู้วิจยัจงึค้นคว้าเอกสารงานวิจยัท่ีมีความใกล้เคียงกบัทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐาน ท่ีแบง่เป็นรายด้าน ทัง้หมด 3 ด้าน ได้แก่   1) ทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งาน  2) ทกัษะการ
ยบัยัง้ชัง่ใจ และ 3) ทกัษะการยืดหยุน่ความคดิ  

จากผลการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆใช้ในการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานหรือทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงได้กบัทกัษะการคิดเชิงบริหาร 
พบว่า กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะต่อความคิดสร้างสรรค์ท่ีสามารถเทียบเคียงได้กับความ
ยืดหยุน่ความคดิ  และการสร้างสมาธิและการควบคมุตนสามารถเทียบเคียงได้กบัทกัษะการยบัยัง้
ชัง่ใจและทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน  ดงัเช่น งานวิจัยของพรพมล เวสสวสัดิ์ และ ศศิลักษณ์ 
ขยันกิจ (2015) ผู้ วิจัยศึกษาและน ามาเทียบเคียงกับด้านการยืดหยุ่นความคิด  โดยงานวิจัย
ดงักล่าวได้ท าการศึกษาผลของการจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะโดยใช้แนวคิดการเต้นเชิง
สร้างสรรค์มีตอ่ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนบุาล ผลหลงัการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์สงูกว่ากลุ่มควบคมุ  ซึ่งมีความสอดคล้องกบังานวิจยันี ้เพราะมีกิจกรรมท่ีเน้น
การเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์เชน่กนั มีการเคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ ให้เด็กได้เคล่ือนไหวอย่าง
อิสระและสร้างสรรค์ และในงานวิจยันี ้กิจกรรมทัง้หมด 10 กิจกรรม จะเน้นให้เดก็ได้ออกแบบการ
เคล่ือนไหวด้วยตนเอง ซึง่มีการแนะน าและเลียนแบบจากต้นแบบโดยครูผู้น ากิจกรรม จากกิจกรรม
ในครัง้แรกท่ีเด็กจะเป็นผู้ ตาม ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจต์ ในขัน้ก่อนปฏิบัติการ 
(preoperational period) ท่ีกล่าวว่าเด็กจะเรียนรู้ผ่านจินตนาการได้โดยเร่ิมมีการเล่นเลียนแบบ  
เด็กจะได้ฝึกการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายรูปแบบตามโจทย์ท่ีก าหนดให้ ท าให้เด็กต้องฝึกใช้
จินตนาการพร้อมกบัการแก้ไขสถานกาณ์เฉพาะหน้าได้อย่างสร้างสรรค์โดยไม่มีการบงัคบั จึงจะ
เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร นัน้เพราะจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ           
บรูเนอร์ได้กล่าวไว้ว่า  การท่ีเด็กสามารถลงมือท าด้วยตวัเองจะท าให้เกิดการค้นพบและจดจ าสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ดีเรียนรู้ได้เร็ว ต้องสนองความต้องการของเด็กโดยไม่บงัคบั  เพ่ือให้เด็กมีอิสระและมี
ความมัน่ใจในตนเองส่งผลให้เด็กพฒันาความสามารถทางการคิด (พชัรี สวนแก้ว, 2545)  ในการ
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สงัเกตการณ์ครัง้แรกของการเข้าร่วมกิจกรรม เดก็อาจจะยงัเคล่ือนไหวได้ไมดี่นกั หลงัจากกิจกรรม
ท่ี 2 – 10 เด็กจะค่อย ๆ ได้ฝึกการเคล่ือนไหวด้วยตวัเอง และออกแบบการเคล่ือนไหวเป็นท่าเต้นท่ี
สวยงามได้ในท่ีสุด ด้วยระยะเวลาอนัสัน้ภายในครัง้ท่ี 10 หลงัจากเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในครัง้ก่อนหน้า ผ่านประสบการณ์การเคล่ือนไหวและการออกแบบท่าทางจากโจทย์ต่าง ๆ ท่ีได้
เรียนรู้เป็นล าดบัขัน้ตอนอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้เด็กสามารถออกแบบทา่ทางการเคล่ือนไหว จ าท่าทาง
ท่ีออกแบบและน ามาเต้นประกอบเข้ากับเพลงได้ ภายในการทบทวนท่าเต้น เพียง 2 ครัง้   
นอกจากนัน้การเต้นสร้างสรรค์ยงัได้มีการใช้อปุกรณ์ร่วมกบัการเคล่ือนไหว ทัง้การออกแบบท่าเต้น
จากอปุกรณ์และการเต้นพร้อมกบัอปุกรณ์ อย่างเชน่ ออกแบบทา่เต้นจากเคร่ืองครัว ( กิจกรรมท่ี 2  
Master chef junior) ออกแบบท่าเต้นจากตวัต่อเลโก้ท่ีเด็กได้ร่วมกันต่อเป็นหุ่นยนต์ออกมาและ
ออกแบบท่าเต้นเป็นแบบหุ่นยนต์ท่ีตนได้สร้างสรรค์ (กิจกรรมท่ี 6 แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์)  หรือการ
เต้นพร้อมกับการเสกคาถาด้วยการใช้ไม้กายสิทธ์ิ (กิจกรรมท่ี 10 มะลึกกึกกึ๋ย หมู่บ้านแห่ง          
เวทมนต์)  เป็นต้น  จากตวัอยา่งในกิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีเดก็ต้องอาศยัการใช้อปุกรณ์ท่ีจะน ามา
สร้างสรรค์เป็นการเคล่ือนไหวท่ีสวยงาม ผ่านกระบวนการคิดการท างานร่วมกัน ฝึกความสามคัคี 
ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนในกลุ่ม  นอกจากนัน้ยังต้องผสานการเค ล่ือนไหวไปพร้อมกับ
อปุกรณ์ท่ีก าหนดให้  เรียนรู้และสร้างสรรค์จากสญัลกัษณ์ท่ีเป็นรูปธรรม  จากการสงัเกตพฤติกรรม 
ในขัน้ตอนท่ีต้องใช้อปุกรณ์นัน้เด็กจะมีความสนกุสนาน กระตือรือร้นท่ีอยากท ากิจกรรมและเรียนรู้
ได้รวดเร็ว ในช่วงท่ีจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า (ผู้วิจยัให้ผู้ ช่วยผู้ วิจยัสร้างสถานการณ์ท่ี
ต้องแก้ไขปัญหา) เด็กก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ปราศจากความรุนแรง  ซึง่จากกิจกรรมนี ้
มีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ เยาวเรศ ธนวนกุล (2556) ท่ีท าการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะประกอบการใช้อุปกรณ์ท่ีมีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยั งานวิจยัดงักล่าวพบว่า การจดักิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะประกอบการใช้อปุกรณ์ ชว่ย
พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัได้ เพราะแตล่ะกิจกรรมนัน้เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้เรียนรู้และแสดงออกการแก้ปัญหาจากการท ากิจกรรมท่ีก าหนดสถานการณ์ตา่ง ๆ ให้เด็กได้คิด
และลงมือปฏิบตัิด้วยตนเองพร้อมกับผู้ อ่ืน เกิดการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับฟัง
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน สง่เสริมการเรียนรู้ท่ีผา่นกระบวนการท่ีสนกุสนาน  ซึง่การเต้นสร้างสรรค์เป็น
กิจกรรมท่ีสนุกสนานและท าให้เด็กได้ฝึกทักษะทางสังคม การเรียนรู้การท างานและการแก้ไข
ปัญหาร่วมกับผู้ อ่ืน  (Anne Cassidy, 1996; Jennifer McGowan, 2018)  ดังนัน้การยืดหยุ่น
ความคิดท่ีต้องอาศัยการพัฒนาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกับการเคล่ือนไหวประกอบ
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จงัหวะ ผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัดงักลา่ว 

ในส่วนของทักษะการยับยัง้ชัง่ใจ ผู้ วิจยัศึกษาการเคล่ือนไหวทางกาย (Ziereis 
Susanne และ Jansen Petra,2015) และการเต้นต่าง ๆ เช่น การเต้นบัลเลต์ (ไปรยาวีริณ ศรี
ประเสริฐและคณิต เขียววิชยั ,2017) การเต้นแอโรบิค (รชต ถนอมกิตติ,2560) การเต้นประกอบ
เพลงพระราชด ารัส (กมลจนัทร์ ช่ืนฤทธ์ิ,2550) และการเต้นบอลลูม (Lakes Kimberly และคณะ
,2016) ซึ่งแต่ละประเภทนอกจากการเต้นแอโรบิค จะมีการเคล่ือนไหวไปอย่างช้า ๆ และทุก
ประเภทต้องอาศัยการควบคุมสมาธิ ควบคุมตนเองให้เข้ากับจังหวะ   จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยนี ้จะสอดคล้องการกระบวนการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าสู่กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์  
การเตรียมพร้อมร่างกาย (warm up) เป็นกระบวนการท่ีส าคัญ จากทฤษฎีทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Law of Leaning) กล่าวในส่วนของกฎแห่งความพร้อม (Law of 
Readiness) ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีความพร้อมทัง้ทางกายและใจเก่ียวกับร่างกาย 
(Physical) เพ่ือเป็นการเตรียมการใช้กล้ามเนือ้และระบบประสาทให้สมัพนัธ์กนั (Co-Ordination) 
เม่ือเด็กมีความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ี ดี ดงันัน้ในกิจกรรมการ
เตรียมพร้อมของร่างกาย  นอกจากท่ีจะเตรียมร่างกายให้ยืดหยุ่นและอบอุ่นแล้วนัน้ จะต้องมีการ
สร้างความสนกุสนานและสมาธิควบคูก่นัไปด้วย โดยกิจกรรมท่ีเลือกใช้นัน้จะเป็นกิจกรรมท่ีอาศยั
การเคล่ือนไหวพร้อมกับการสร้างสมาธิ เช่น ในกิจกรรมท่ี 2 Master chef junior  ขัน้ตอนท่ี 4 ไป
เก็บสาหร่าย โดยแบ่งเด็กเป็นคู่ คนหนึ่งเป็นสาหร่ายและอีกคนเป็นผู้ เก็บสาหร่าย โดยผู้ เก็บ
สาหร่ายจะต้องใช้สมัผสัจากมือแตะท่ีอวยัวะส่วนตา่ง ๆ ของเพ่ือนอีกคน และผู้ ท่ีถูกสมัผสัจะต้อง
เคล่ือนไหวอวยัวะรับสมัผสัอย่างช้า ๆ หรือกิจกรรมกระจก (Mirror) ในกระบวนการนีจ้ะปรากฏใน
หลายกิจกรรมซึ่งจะมีเง่ือนไขแตกต่างกนัไปในแต่ละกิจกรรม  โดยเด็กจะต้องจบัคู่หนัหน้าเข้าหา
กนั คนหนึ่งเป็นกระจกและอีกคนเป็นผู้ส่องกระจก  เด็กท่ีรับบทเป็นกระจกจะต้องเคล่ือนไหวช้า ๆ 
ตามเพ่ือนท่ีเป็นผู้ส่องกระจก ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางจึง สายตากบัร่างกายต้องท างานประสาน
ไปด้วยกนั เป็นต้น  จากกระบวนการดงักล่าวนัน้จ าเป็นต้องอาศยัสมาธิและความยบัยัง้ชัง่ใจท่ีจะ
ไม่เคล่ือนไหวตามใจตนเอง ควบคมุการเคล่ือนไหวไม่ให้เร็วหรือช้าเกินไป สมาธิจดจ่ออยู่กับการ
เคล่ือนไหวของอวยัวะท่ีสงัเกตได้จากสมัผสัทางตาและทางกาย จากการสงัเกตพฤติกรรมของเด็ก
ในขัน้ตอนนี ้เด็กให้ความสนกุสนานและจดจ่ออยู่กบัการเคล่ือนไหว ท าให้เด็กมีสมาธิพร้อมเรียนรู้
ในกิจกรรมขัน้ตอ่ไป  นอกจากกิจกรรมการเตรียมพร้อมร่ายกายท่ีสร้างสมาธิอย่างการเล่นกระจก
แล้ว ก็มีกิจกรรมการลอกเลียนแบบในการเคล่ือนไหว (following movement) เชน่กนั กระบวนการ
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นีอ้ยู่ในล าดบัขัน้ตอนเดียวกบัการเลน่กระจก  โดยมีวิธีการคือ จบัคูเ่ด็ก 2 คน หรือจบักลุม่ย่อย มี 1 
คน เป็นผู้น า และอีกคนเป็นผู้ตาม ดงัเช่น ในกิจกรรมท่ี 3 สวนดอกไม้ของหน ูในขัน้ตอนท่ี 4 ผสม
เกสรดอกไม้  เดก็คนหนึ่งเป็นดอกไม้และอีกคนเป็นผีเสือ้ โดยดอกไม้จะเคล่ือนไหวไปรอบห้องและ
มีเด็กท่ีรับบทเป็นผีเสือ้เคล่ือนไหวตาม ในกระบวนการนีน้อกจากจะต้องอาศัยสมาธิท่ีจะต้อง
สงัเกตและท าตามแล้วนัน้ ก็เป็นการอบอุ่นร่างกายด้วยเช่นกนั เพราะเดก็จะต้องเคล่ือนไหวไปรอบ 
ห้อง การเคล่ือนไหวนีเ้หมือนการว่ิง หรือการกระโดดเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการเคล่ือนไหวล าดบั
ต่อไป  และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือกิจกรรม เคล่ือนไหวและหยุด (Move and freeze) (Harvard 
University Center of developing child, 2014)   ท่ีมีการเพิ่มระดับของความเร็วหรือลดระดับท่ี
ช้าสลบักนัไป พร้อมกบัจงัหวะของเพลง และใช้ค าสัง่ ฟรีซ เพ่ือให้เด็กหยดุ  การเคล่ือนไหวของเด็ก
จะเป็นไปตามบทบาทท่ีได้รับ ดงัเช่น กิจกรรมท่ี 8 ผจญภัยใน Zoo topia ขัน้ตอนท่ี 4 เด็กจะต้อง
สวมบทบาทเป็นสตัว์ชนิดต่าง ๆ ท่ีมีเอกลกัษณ์การเคล่ือนไหวท่ีแตกต่างกันตามค าสัง่ของครู ใน
กระบวนการนีเ้ด็กจะต้องมีสมาธิเพ่ือท่ีจะฟังค าสั่งของครูและฟังจังหวะเพลงเพ่ือให้ร่างกาย
เคล่ือนไหวไปพร้อมกับจงัหวะ และยบัยัง้ตนเองไม่ให้เคล่ือนไหวในรูปแบบอ่ืน ควบคมุการระดบั
เคล่ือนไหวของตนเอง ในกิจกรรมนีน้อกจากจะช่วยส่งเสริมการยับยัง้ชั่งใจแล้วนัน้ ยังเป็นการ
ส่งเสริมการยืดหยุ่นความคิด ท่ีต้องท ากิจกรรมการเคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีมีค าสัง่สลบัไปมา จาก
การสังเกตพฤติกรรมนัน้ ในช่วงแรกเด็กจะไม่สามารถท าตามค าสั่งได้อย่างทันที แต่เม่ือมีเด็ก
จ านวนหนึ่งท่ีเร่ิมมีสมาธิกบัเพลงและการฟังค าสัง่และสามารถเคล่ือนไหวตามค าสัง่ได้อย่างทนัที 
จึงท าให้เกิดการปฏิบัติพร้อมกันเป็นกลุ่ม  โดยเด็กท่ีไม่ทันได้ฟังค าสั่งและจดจ่ออยู่กับการ
เคล่ือนไหว เม่ือเห็นเพ่ือนคนอ่ืนเปล่ียนการเคล่ือนไหวตามค าสั่ง ตนเองก็จะท าตาม และเม่ือ
ด าเนินกระบวนการนีไ้ปเร่ือย ๆ และท าซ า้หลายครัง้ เด็กสามารถเปล่ียนกระบวนการเคล่ือนไหว
ตามค าสั่งได้อย่างรวดเร็วขึน้ และส่งผลให้การเปล่ียนล าดบักิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และ
ยับยัง้ตนเองไม่ให้ท ากิจกรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย ดังนัน้จากการ
ประเมินผล ผลของการทดลองการควบคุมตนเองและสมาธิของกลุ่มทดลองท่ีสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง มีความสอดคล้องกับผลของการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทักษะการยับยัง้ ชั่งใจ เพราะ
นอกจากจะเป็นการเคล่ือนไหวท่ีออกแบบด้วยตนเองแล้ว เด็กจะต้องเคล่ือนไหวในรูปแบบเดิมไป
ตลอดไม่ว่าจะเป็นเพลงในรูปแบบใดก็ตาม เด็กจะต้องมีสมาธิ จดจ่ออยู่กับจังหวะเพลงและ
เคล่ือนไหวไปตามการเคล่ือนไหวท่ีก าหนดเทา่นัน้ นอกจากการเคล่ือนไหวแล้วการใช้พืน้ท่ีก็ต้องอยู่
ในแถวให้ตรงหรืออยู่ในเฉพาะพืน้ท่ีท่ีก าหนด ดงันัน้ผลของกลุ่มทดลองในทกัษะการยบัยัง้ชัง่ใจจึง
สอดคล้องกบัเอกสารงานวิจยัดงักล่าว  
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ในทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน ผู้ วิจยัได้ศึกษากิจกรรมโยคะ (Gothe Neha และ
คณะ,2016) ในระยะเวลา 8 สปัดาห์ ผลการทดลองหลงัจากการเข้าร่วมกิจกรรมโยคะพบว่า ช่วย
ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร ในส่วนความจ าเพ่ือการใช้งาน และกิจกรรมทางกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิคและการป่ันจักรยาน (Moriya และคณะ,2016)  ผลการวิจัยพบว่าการออก
ก าลังกายรูปแบบนีช้่วยเพิ่มสมรรถนะการท างานของหน่วยความจ าในการท างาน  กิ จกรรมใน
งานวิจยัดงักล่าว ผู้วิจยัน ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ เช่น การยืดหยุ่นร่างกาย 
การเตรียมพร้อมร่างกาย การเคล่ือนไหวประกอบเพลง การดดัแปลงโยคะมาเป็นเกมเงียบ ซึ่งมี
ส่วนพัฒนาความจ าเพ่ือใช้งานได้เช่นกัน (Harvard University. 2014)   ในกระบวนการของ
กิจกรรม แต่ละขัน้ตอนของแต่ละกิจกรรมนัน้จะส่งเสริมทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งานได้ เกือบทุก
ขัน้ตอน โดยผ่านวิธีการท่ีพัฒนามาจากเอกสารงานวิจยัท่ียกตวัอย่างมากข้างต้น  ตวัอย่างเช่น 
กิจกรรมท่ี 7 ไดโนเสาร์ล้านปี  ในทกุขัน้ตอนจะสามารถพฒันาทกัษะความจ าเพ่ือการใช้งาน ตัง้แต่
การจดจ าชนิดของไดโนเสาร์จากภาพ เอกลกัษณ์ส าคญัของไดโนเสาร์แต่ละชนิดรวมถึงการการ
เคล่ือนไหวท่ีแตกต่าง  จดจ าท่าทางการเคล่ือนไหวของกลุ่มตนเองและของกลุ่มเพ่ือน ท่ีร่วมกัน
ออกแบบการเคล่ือนไหวไดโนเสาร์ท่ีตนได้รับ  กิจกรรมท่ี 10 มะลึกกึกกึ๋ย โลกแห่งเวทมนต์ ท่ีเด็ก
จะต้องจดจ าสญัลกัษณ์และวิธีการโบกไม้กายสิทธ์ิมาดดัแปลงเป็นท่าเต้น หรือกิจกรรมท่ี 6 แปลง
ร่างเป็นหุ่นยนตร์ ท่ีเด็กจะต้องน าเลโก้มาต่อเป็นหุ่นยนตร์ท่ีสวยงามในจ านวนเลโก้ท่ี มีจ ากัด 
รวมถึงสร้างบทบาทให้กับหุ่นยนตร์ท่ีตนสร้างขึน้และออกแบบการเคล่ือนไหวตามหุ่นยนตร์ตวันัน้ 
เป็นต้น ตามกระบวนการเหล่านี ้อาศยัทฤษฎีท่ีเป็นหลกั ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์และทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเจอโรม บรูเนอร์  โดยน ามาประยกุต์ในการ
ส่ือและอุปกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือช่วยให้เด็กมีความเข้าใจได้ชัดเจนขึน้ดีกว่าการบรรยายด้วย
ค าพูดเพียงอย่างเดียว   และในแต่ละกิจกรรม เด็กจะต้องคิดแก้ไขสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาได้
อยา่งสร้างสรรค์  ดงันัน้จึงต้องน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ตัง้แตต้่นกิจกรรมการแก้ไขปัญหาได้ จากการสงัเกต
พฤติกรรม ตามล าดบัของกระบวนการ ช่วงแรกเด็กจะยงัไม่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้
ว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร  ดังนัน้ครูจะใช้วิธีการตัง้ค าถามเพ่ือให้เด็กนึกย้อนกลับไปสู่
กระบวนการในขัน้แรกและใช้ค าถามเป็นการชีน้ าให้เดก็ตอบค าถามได้อย่างสร้างสรรค์โดยไมบ่อก
ค าตอบหรือการใช้ค าสัง่ให้เด็กท า  ครูจะใช้วิธีการดงักลา่วกบัทกุ ๆ กิจกรรม และท าซ า้ ๆ อยู่เสมอ 
จึงท าให้เด็กสามารถคิดค าตอบได้เองในกิจกรรมครัง้ต่อ ๆไป และน าทกัษะท่ีได้เรียนนรู้มาแก้ไข
สถานการณ์ได้อย่างสร้างสรรค์  ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Law of 
Leaning)  อ้างถึงใน (จุฑามาศ วงศ์สุวรรณ , 2548)  ในส่วนของกฎแห่งการฝึกหัด (Law of 



  102 

Exercise) เด็กจะเรียนรู้จากการกระท าซ า้ ๆ กันหลาย ๆ ครัง้ เก่ียวกับการเคล่ือนไหวและจงัหวะ
เดก็จะเกิดทกัษะในรูปแบบตา่ง ๆ และกฎแหง่ผล (Law of Effects) เด็กจะเรียนรู้ได้ดีขึน้ ถ้าผลของ
การกระท านัน้เป็นไปในทางบวกหรือทางท่ีดี ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดทกัษะท าให้เด็กมี
ความสนกุสนานและความพอใจ  ดงันัน้ผลของการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะความจ าเพ่ือการใช้
งานจงึมีความสอดคล้องกบัเอกสารงานวิจยัดงักลา่ว   

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตามองค์ประกอบรายด้านทัง้หมด 3 ทักษะ 
ก่อให้เกิดกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานโดยรวม ท่ีสามารถ
พฒันาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานได้ทุกองค์ประกอบ จากการประเมินทัง้ครูประจ าชัน้
หรือผู้ปกครองก็ล้วนแตใ่ห้ผลการประเมินท่ีสอดคล้องกนั  

 
ส่วนท่ี 2 การพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้าน

พืน้ฐานในเดก็ปฐมวยั 
ผู้ วิจัยพัฒนากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง

บริหารด้านพืน้ฐาน  พบว่า กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์นัน้เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั และสามารถพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในเด็กปฐมวยัในช่วงอาย ุ3 -5 ปี
ได้  พฒันาการทางสมองในเด็กวยันีจ้ะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  จากการศกึษาความหมายของการเต้น
สร้างสรรค์เพ่ือท่ีจะน ามาเป็นแผนในการสร้างกิจกรรม เพ่ือให้เกิดเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ี
มีต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานท่ีมีความสนุกสนาน และได้พัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านพืน้ฐานทัง้ 3 ทักษะ  ผ่านการเคล่ือนไหวท่ีเป็นรูปแบบการส่ือสาร การแก้ปัญหา ใช้
วิธีการเรียนรู้ท่ีไม่ได้เป็นการแข่งขนั เป็นวิธีการท่ีผู้ เรียนจะพฒันาการรู้คิด ความสามารถในการคิด 
เด็กในวัยนี เ้ป็นวัยท่ีชอบเคล่ือนไหวมาก มีความกระฉับกระเฉง ว่องไว ไม่ชอบอยู่นิ่ งเฉย 
เคล่ือนไหวจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งด้วยอิริยาบถท่ีต่างกัน   (พัชรี สวนแก้ว , 2545)  โดย
กระบวนการในแตล่ะกิจกรรมของการเต้นสร้างสรรค์นีจ้ะสอดคล้องกบัหลกัการและแนวคดิทกัษะ
การคิดเชิงบริหารจาก Harvard University (2014) ท่ีประกอบไปด้วย 1) Imaginary play   ใน
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์นีเ้ด็กจะเป็นผู้คิดบทบาทท่ีจะเคล่ือนไหวขึน้มาเอง เด็กต้องมีแนวคิดท่ี
สร้างขึน้อยู่ในใจและก าหนดพฤติกรรมของพวกเขาให้เป็นไปตามกฎ ยบัยัง้แรงกระตุ้นหรือการ
กระท าท่ีไม่ เหมาะสม  อันน าไปสู่ขัน้ตอนท่ีส าคัญในการพัฒนาระบบการควบคุมตนเอง                
2) Storytelling ในกิจกรรมนีมี้วิธีการท่ีดดัแปลงมาจากการเล่าเร่ืองตอ่เน่ือง โดยการก าหนดหวัข้อ
หลกัในแต่ละครัง้ให้เด็ก และให้เด็กสรรสร้างเร่ืองราวขึน้มาเองและเคล่ือนไหวไปกับเร่ืองราวท่ีได้
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สร้างขึน้  เด็กจะได้ใช้ทักษะความจ าท่ีต้องจดจ าเร่ืองราวและน ามาเคล่ือนไหวอีกครัง้ก่อให้เกิด
ความซับซ้อนมากขึน้ จึงท าให้เกิดการพัฒนาในเร่ืองของความจ าและการจัดการข้อมูล   3) 
Movement challenges songs and games หลกัการนีส้อดคล้องกบัจงัหวะในการเคล่ือนไหวของ
กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีก าหนดให้มีจงัหวะท่ีหลากหลาย จากช้าท่ีสดุไปเร็วท่ีสดุ เคล่ือนไหว
ไปตามจงัหวะเฉพาะและจะต้องผสานค าในเพลงไปพร้อมกับการกระท า วิธีนีมี้ส่วนช่วยในด้าน
การยับยัง้ชั่งใจและหน่วยความจ า  4) Quiet games and other activities  นอกเหนือการจาก
เคล่ือนไหวในรูปแบบท่ีสร้างขึน้แล้วการก าหนดกติกาและการด าเนินเร่ืองราวแตล่ะครัง้จะมีเกมส์
ตา่ง ๆ ท่ีก าหนดการเคล่ือนไหวทัง้หมด  

ในขัน้ตอนของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์จะเร่ิมจากกิจกรรมท่ีง่ายไปสูกิ่จกรรมท่ี
มีความซับซ้อนยิ่งขึน้ การใช้ร่างกายโดยรวมไปสู่การแยกส่วนของร่างกาย การแยกประสาทท่ี
ละเอียดยิ่งขึน้  สอดคล้องกับทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซล (Gesell’ Maturation Theory) (Gesell 
Arnold, 1947) ท่ีกล่าวไว้ว่า พัฒนาการมีการใช้กิจกรรมร่วมกัน  (Functional Asymmetry) 
กล่าวคือ วฒุิภาวะของร่างกายนัน้จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากกิจกรรมส่วนรวมมาสู่กิจกรรม
เฉพาะตัว เช่น การเคล่ือนไหวของอวัยวะทุกส่วน ทัง้มือและขาจะไปพร้อม ๆ กัน ต่อมาเม่ือมี       
วฒุิภาวะก็จะเคล่ือนไหวเฉพาะส่วนได้ เช่น มือและนิว้  ก่อนเร่ิมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์จะมี
การเตรียมพร้อมด้วยการจดัระเบียบแถวและสร้างสมาธิด้วยการเกร่ินน าโดยการเล่านิทานท่ีเป็น
เร่ืองเก่ียวกับกิจกรรมท่ีจะท าในแต่ละครัง้และเป็นการสร้างจินตนาการให้กบัเด็กก่อนท่ีจะน าไปสู่
กระบวนการขัน้ต่อไป  และในแต่ละกระบวนการนัน้จะใช้วิธีการท าซ า้ ๆ หลายรอบ เช่น การพูด
ทวนซ า้ การเคล่ือนไหวซ า้ทัง้ในจังหวะเดิมและจังหวะท่ีแตกต่าง  ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีการ
เรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Thorndike’s Law of Leaning)  อ้างถึงใน (จุฑามาศ วงศ์สุวรรณ , 2548)  
ท่ีว่าการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมีความพร้อมทัง้ทางกายและใจเก่ียวกับร่างกาย (Physical) 
เพ่ือเป็นการเตรียมการใช้กล้ามเนือ้และระบบประสาทให้สัมพันธ์กัน (Co-Ordination) เด็กจะ
เรียนรู้จากการกระท าซ า้ ๆ กนัหลาย ๆ ครัง้ และจะเรียนรู้ได้ดีขึน้ ถ้าผลของการกระท านัน้เป็นไปใน
ทางบวกหรือทางท่ีดี ซึง่จะท าให้เดก็เกิดความสนใจ 

กิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์นอกจากการเคล่ือนไหวด้วยตนเองแล้วนัน้  ก็ใช้
วิธีการการเลน่เลียนแบบจะมีทัง้เลียนแบบต้นฉบบัจากครูผู้น ากิจกรรม และเลียนแบบจากเพ่ือนใน
กลุ่ม  โดนการเลียนแบบนัน้ใช้วิธีการทัง้จากทางการพูด เลียนแบบพฤติกรรมและเลียนแบบการ
เคล่ือนไหว  สอดคล้องกับทฤษฎีท่ีน ามาเสริมในเร่ืองของการเรียนรู้ในเด็กปฐมวยั ได้แก่ ทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ท่ีกล่าวว่า เด็กในวยันีจ้ะอยู่ในขัน้ก่อนปฏิบตัิความคิด เด็ก
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จะมีพัฒนาการจากการกระท าท่ีมาจากการใช้ประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว เรียนรู้ผ่าน
จินตนาการได้โดยเร่ิมมีการเล่นเลียนแบบ (ประณต เค้าฉิม, 2526)  และในขัน้ตอนต่าง ๆของ
กิจกรรมเด็กจะเป็นคนลงมือท าเองโดยมีเพียงผู้ ช่วยผู้ วิจัยและครูพ่ี เลีย้งคอยแนะน า เช่น            
การต่อเลโก้ท่ีจะจ านวนชิน้ท่ีจ ากัดเพ่ือสร้างเป็นหุ่นยนตร์  ซึ่งจ านวนและรูปแบบท่ีจ ากัดนัน้เป็น
อปุสรรคในการสร้างหุ่นยนตร์ของเด็ก เด็กจะต้องหาวิธีการสร้างหุน่ยนตร์ท่ีมีรูปแบบไมซ่ า้กบัเพ่ือน
กลุ่มอ่ืน เป็นต้น  ด้วยกระบวนการลักษณะนีจ้ะสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ท่ี
อธิบายว่าเด็กเม่ือลงมือท าด้วยตวัเองจะท าให้เกิดการค้นพบและจดจ าสิ่งต่าง ๆ ได้ดี ก่อให้เกิด
ศกัยภาพในการเรียนรู้สงูสดุ ดงันัน้ในกิจกรรมแตล่ะกิจกรรมจงึมีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้และ
วฒุิภาวะของเด็กปฐมวยั และเป็นแผนตารางกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีสามารถพฒันาทกัษะ
การคดิเชิงบริหารด้านพืน้ฐานได้ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1. จากผลการวิจยัพบว่า คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานทัง้โดยรวมและ

รายย่อยหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ของกลุ่มทดลองสงูขึน้กว่าคะแนนก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม  และกลุ่มทดลองมีคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานทัง้โดยรวมและราย
ย่อยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่มควบคุม ดังนัน้ กิจกรรมการเต้น
สร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะส าหรับการ
ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มกับครอบครัว หรือท ากิจกรรมในชัน้เรียน ให้โอกาสเด็กได้แสดงออก
ผา่นการเคล่ือนไหวไปกบัเพลงท่ีสนกุสนาน  ซึง่เดก็จะชอบเสียงเพลงและการเคล่ือนไหวท่ีไมก่ าจดั
จินตนาการ แต่ยงัคงอยู่ในระเบียบของการเต้นผ่านโจทย์ท่ีก าหนดให้ ผู้ปกครองและครูประจ าชัน้
สามารถน าไปประยกุต์ใช้กับชีวิตประจ าวนัของเด็กได้ เพราะในกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์มีการ
รวบรวมน ากิจกรรมอ่ืน ๆ มาผสมผสานเป็นกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์รูปแบบใหม ่ผู้ปกครองและ
ครูประจ าชัน้สามารถปรับเปล่ียนโจทย์ของการเคล่ือนไหวได้อยู่เสมอ   เพ่ือเพิ่มรายละเอียดและ
ความซบัซ้อนในกิจกรรมได้ เพราะหากได้น ากิจกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจ าวนัอ่ืน ๆ
อย่างสม ่าเสมอ  ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานให้สงูขึน้
ได้  

2. การน ากิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีใช้ในการพฒันาทกัษะการคิดเชิงบริหารด้าน
พืน้ฐานในเด็กปฐมวยัไปใช้ต่อนัน้ สามารถปรับให้เหมาะกับสถานท่ีตา่ง ๆ ได้ เช่น การน าไปปรับ
ใช้ท่ีบ้าน ผู้ปกครองก็สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีอยู่ภายในบ้านมาแทนอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมได้ ไม่
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จ าเป็นท่ีจะต้องซือ้อุปกรณ์อ่ืน ๆ เพิ่มเติม หรือท่ีโรงเรียน ครูประจ าชัน้สามารถน าทรัพยากรใน
ห้องเรียนท่ีมีอยูแ่ล้วมาพฒันาเป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ในการท ากิจกรรมได้เชน่กนั 

3. ควรค านึงถึงจ านวนเด็กต่อจ านวนผู้น ากิจกรรม  เด็กควรมีจ านวนท่ีเหมาะสมกับ
ผู้น ากิจกรรม หากมีจ านวนเด็กท่ีมากเกินไปการดูแลในการท ากิจกรรมอาจจะไม่ทั่วถึง หากท า
กิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่ ควรมีจ านวนเด็ก ไม่เกิน 10 คน เด็กจะสามารถแสดงศกัยภาพได้อย่าง
เตม็ท่ีในเวลาท่ีเหมาะสม เพราะหากจ านวนเด็กท่ีเยอะเกินไป ถึงแม้วา่จะมีผู้น ากิจกรรมและผู้ดแูล
อยู่มาก แตด้่วยระยะเวลาท่ีไมค่วรเกิน 45 นาที เด็กอาจจะท ากิจกรรมนัน้ได้ไม่เต็มท่ี เพราะในบาง
ขัน้ตอนนัน้จะต้องใช้เวลาในการรอควิเพ่ือผลดักนัท ากิจกรรม หากมีจ านวนเด็กท่ีเยอะเกินไปจะไม่
สามารถให้เดก็ได้ท ากิจกรรมครบทกุคน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. ควรมีการทดสอบและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานในระยะยาว 

เพราะจากงานวิจัยนีมี้การประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมทนัที ดงันัน้ในงานวิจัยครัง้
ตอ่ไปควรศึกษาผลของหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ ท่ีระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านไป
แล้วว่าทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐานนัน้จะยังมีผลเช่นเดิมหรือมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่
อยา่งไร 

2. งานวิจยัครัง้นีศ้ึกษาแต่เพียงผลของกิจกรรมการเต้นสร้างสรรค์ท่ีมีต่อทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้านพืน้ฐาน อันได้แก่ ทักษะความจ าเพ่ือการใช้งาน  ทักษะการยับยัง้ชั่งใจ และ
ทกัษะการยืดหยุ่นความคิด ทัง้หมด 3 ด้าน  แตท่กัษะการคดิเชิงบริหารยงัสามารถพฒันาจากด้าน
พืน้ฐานไปสู่ด้านท่ีมีความซบัซ้อนเป็นด้านอ่ืนท่ีหลากหลายยิ่งขึน้  หากมีการพฒันากิจกรรมการ
เต้นสร้างสรรค์ท่ีมีตอ่ทกัษะการคิดเชิงบริหารด้านอ่ืน ๆ  ให้รอบด้าน ก็อาจส่งผลให้ทกัษะการคิด
เชิงบริหารของเดก็ปฐมวยัมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึน้   
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