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This research is based on the development of executive function in preschool, 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 ttest 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
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปั ญหา
เนื่องจากสถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในปั จจุบนั ทาให้ เยาวชนต้ อง
เผชิญกับความท้ าทายใหม่ๆ และสถานการณ์ ปัญหาต่าง ๆ อันเป็ นอุปสรรคและเป็ นอันตรายต่ อ
การด าเนิ น ชี วิ ต มี แ นวโน้ ม ที่ ปั ญ หาจะเพิ่ ม ความรุ น แรงและซับ ซ้ อ นมากขึน้ (จิ ราภรณ์ แผลง
ประพัน ธ์ , 2012) ในทางตรงกัน ข้ ามวิธี ก ารอบรมเลี ย้ งดูเด็ก เนื อ้ หาและแนวทางที่ ส อนอยู่ใน
ห้ องเรี ยนของโรงเรี ยนยังคงอิงอยู่กับประสบการณ์ วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิตามชุดความรู้เดิม ที่บางส่วน
อาจล้ าสมัยหรื อเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว และอาจไม่พอเพียงต่อความต้ องการของเด็ก ดังนันทุ
้ กภาค
ส่วนจึงกลับมาให้ ความสาคัญ กับการศึกษาและการพัฒ นาเยาวชนมากขึ น้ เน้ นการเรี ยนรู้ แบบ
สร้ างสรรค์ด้วยปั ญญาของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ เน้ นทักษะชีวิตหรื อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการ
คิดและวิเคราะห์เชิงลึก (สานักงานบริ หารและพัฒ นาองค์ความรู้ , 2558) จากความสาคัญของ
การศึกษาที่เหมาะสมกับการเรี ยนรู้ของเยาวชนในยุคปั จจุบนั จึงทาให้ เกิดการศึกษาเกี่ยวกับทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยมากขึ ้น
ทักษะการคิดเชิ งบริ หารในเด็กปฐมวัยซึ่งเป็ นช่วงวัยเรี ยนรู้ ได้ อย่างรวดเร็ ว และสร้ าง
บุคลิกภาพพื ้นฐาน (ชนิพรรณ จาติเสถียร, กันตวรรณ์ มีสมสาร, & อภิรดี ไชยการ, 2560b) จาก
การศึกษาผลการสารวจเด็กไทยในวัย 2-6 ปี เกี่ ยวกับทักษะการคิดเชิงบริ หาร พบว่า มีคะแนน
พัฒ นาการทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารโดยรวมช้ า กว่า เกณฑ์ เฉลี่ ย เล็ ก น้ อยไปจนถึ ง ล่ า ช้ า มาก
(T score <45) มี ป ระมาณเกื อบร้ อยละ 30 ของเด็ก ในแต่ละช่วงอายุ เด็กเล็ก ที่ มี พัฒ นาการ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารล่าช้ ากว่าวัยหรื อมีปัญหาพฤติกรรมที่เป็ นความบกพร่องของการคิดเชิง
บริ หารมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยจะมีปัญหาในทักษะการกากับตนเอง หุนหันพลันแล่น ทาโดยไม่คิด
ใจร้ อน รอคอยไม่เป็ น สมาธิสนั ้ วอกแวกง่าย ในระยะยาวมีแนวโน้ มส่งผลเสียต่อการเรี ยน การ
ทางาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2560) อาจเป็ นเพราะเด็กถูกกระตุ้น
จากทางบ้ านและโรงเรี ยนให้ เน้ นแต่วิชาการมากเกินไป ความคาดหวังอยากให้ เด็กเก่ง ซึ่งเกิน
ความสามารถของเด็ก จึงเป็ นการศึกษาที่ไม่เหมาะสมกับพัฒนาการและลักษณะการเรี ยนรู้ ของ
เด็กปฐมวัย การมุ่งเน้ นแต่การพัฒนาด้ านสติปัญญาจะทาให้ เด็กขาดโอกาสพัฒนาทักษะสาคัญ
อื่น ๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต ซึ่งช่วงเวลานี ้เป็ นเวลาทองของสมองที่เด็กจะเปิ ดรับการเรี ยนรู้ได้
ดีที่สุด (ชนิพ รรณ จาติเสถี ยร, กันตวรรณ์ มี สมสาร, & อภิ รดี ไชยการ, 2560a) เป็ นบ่อเกิ ดของ
ปัญหาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต
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ทั ก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร (Executive Function: EF) ถู ก ค้ นพบและนิ ย ามค านี โ้ ดย
Karl H. Pribarm ปี ค.ศ. 1973 จากในกรณี ของ Phineas Gage ที่ถูกแท่งเหล็กเสียบเข้ าบริ เวณ
กลี บ หน้ าผาก หลัง จากอาการเขาหายดี ก็ พ บว่าเขามี พ ฤติกรรมเปลี่ ยนไป เช่น ชอบพูดโกหก
ชอบคุยโม้ โอ้ อวด ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นเสมอ ข่มขู่ผ้ อู ื่น ลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทาให้ การศึกษาสมอง
ส่วนหน้ าเป็ นที่ ส นใจในนักวิช าการและ ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ทักษะการคิดเชิ งบริ ห ารมากขึน้
(Goldstein Sam & Naglieri Jack A., 2014) ทักษะการคิดเชิงบริหารนัน้ เป็ นทักษะจาเพาะที่เกิด
จากการทางานของสมองส่วนหน้ า (frontal lobe) ที่ทาหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการควบคุม จัดระเบียบ
ตรวจสอบความคิดและกากับพฤติกรรมที่ม่งุ สู่เป้าหมายของบุคคลซึ่งรวมไปถึง ความรู้ความเข้ าใจ
พฤติกรรม และอารมณ์ ของบุคคลอื่นด้ วย ชี ้ให้ เห็นถึงสิ่งที่บุคคลพึงกระทาให้ เหมาะสมกับบริ บท
โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ และประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมา ค านึ ง ถึ ง สถานการณ์ ที่ ก าลัง เกิ ด ขึ น้ ตามมา
คานึงถึงความคาดหวังในอนาคต รวมทังค
้ านึงถึงคุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล
ทักษะการคิดเชิงบริหารจะช่วยให้ บคุ คลมีสานึกของการเตรี ยมพร้ อม สานึกของภาระหน้ าที่ มีการ
ยืดหยุ่นและมีการร่วมมือ (ณิชา ทัศน์ชาญชัย; สุภาวดี หาญเมธี , 2558) การพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนให้ เป็ นทุนมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบโจทย์โลกยุคใหม่ข้างหน้ าให้ ได้ นนั ้ จาเป็ นต้ อง
พัฒ นาไปด้ วยความเข้ าใจต่อธรรมชาติและการทางานของสมองเป็ นสาคัญ (เพ็ญพรรณ จิตตะ
เสนีย์ , 2560) ในช่วงวัย 3-6 ปี เป็ นช่วงเวลาที่ สาคัญ เป็ นหน้ าต่างแห่งโอกาสที่เด็กจะได้ พัฒ นา
ทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงบริ หาร ถ้ าเด็กไม่ได้ รับการสนับสนุนที่ ควร ไม่ว่าจาก
ความสัมพันธ์กบั ผู้ใหญ่หรื อสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นปั ญหา การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารก็จะล้ าช้ า
หรื อสูญเสียไป ส่งผลกระทบต่อโครงสร้ างของสมองและการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเวลา
ต่อไปด้ วย (สุภาวดี หาญเมธี , 2558) เด็กที่มีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารที่ดีจะมีการปรับตัวที่ดีและมี
ความพร้ อมก่อนเข้ าโรงเรี ยน (Blair Clancy, 2002) รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความคิดยืดหยุ่น
คิดนอกกรอบ แก้ ปัญ หาได้ หลากหลาย รู้ จักผิดถูกและสามารถรับรู้ หรื อคาดการณ์ ผลของการ
กระทา มีพฤติกรรมมุ่งสู่เป้าหมาย (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , 2560) และการยับยังชั
้ ่งใจและการ
ควบคุมตนเป็ นบ่อเกิดวินยั ที่ดี ฝึ กให้ เด็กได้ ปฏิบตั ติ ามกฎกติกา รู้จกั คุณค่าของสิ่งที่ทา สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข (ชนิพรรณ จาติเสถียร et al., 2560a)
การพัฒ นาทักษะการคิด เชิ งบริ หารมี ค วามส าคัญ อย่างมากเนื่ องจากเป็ นตัวบ่งชี ถ้ ึ ง
ความสาเร็ จทังในด้
้ านการเรี ยนและการทางานเมื่อเด็กโตขึ ้น (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ , 2560) เด็ก
ที่ฝึกความยับยังใจมาต่
้
อเนื่องจะเกิดทักษะที่แข็งแรง หากได้ เจออะไรมายัว่ ยวนกวนกิเลสอย่างเช่น
ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ ก็จะมีทักษะพอที่จะยัง้ ใจไม่ดึงสิ่งเหล่านัน้ เข้ ามายุ่งในชีวิตได้ (สุภาวดี
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หาญเมธี , 2558) เพราะจากภาพถ่ายสมองพบว่าผู้ที่ติดยาเสพติดมีความบกพร่ องในสมองส่วน
หน้ า (Goldstein Rita Z & Volkow Nora D, 2002) จึงไม่สามารถยับยัง้ ความคิดและการกระทา
นาพาตนเองไปสู่สถานการณ์ เสี่ยง เกิดการทดลองใช้ สารเสพติด การใช้ ซ ้าหรื อการกลับไปใช้ สาร
เสพติดใหม่หลังจากที่ หยุดการใช้ สารเสพติด นัน้ แล้ ว(Ersche Karen D et al., 2011) ดังนัน้ การ
สนับ สนุน ทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห ารในเด็ก ปฐมวัย จึง เป็ น สิ่ ง ส าคัญ เพราะจะเป็ น ทัก ษะในการ
ควบคุมความคิด ที่สง่ ผลให้ เกิดพฤติกรรมอันพึ่งประสงค์ตา่ ง ๆ เช่น การคิดแก้ ปัญหาและประเมิน
ตนเองได้ ควบคุมตนเองด้ วยการยับยัง้ อดทน รอคอยเป็ น ความจาดี มีสมาธิจดจ่อ มีเป้าหมาย
และลงมื อทาจนสาเร็ จ ตัดสิ นใจในทางสร้ างสรรค์ต่อตนเองและครอบครัว (สุภ าวดี หาญเมธี ,
2558)
จากความสาคัญของทักษะการคิดเชิงบริ หารนี ้ ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษากิจกรรมที่มีส่วนในการ
พัฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร และกิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ กิ จ กรรมทางกาย ที่ มี ค วาม
สนุกสนานและสามารถร่วมกิจกรรมได้ พร้ อม ๆกับผู้อื่น เพราะวิธีการสนับสนุนการเรี ยนรู้ของเด็ก
ในวัยนี ้ควรใช้ อารมณ์นาเหตุผลในการสอน เด็กจะต้ องมีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริ ง และพร้ อมที่จะรับ
การเรี ยนการสอน และการสอนต้ องเป็ นกิจกรรมที่เร้ าอารมณ์หรื อสร้ างความเพลิดเพลิน รวมไปถึง
กิจกรรมที่ผ่านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว อย่างเช่น กิจกรรมดนตรี การเข้ าจังหวะ หรื อการ
ทาศิลปะและสอดแทรกเนื ้อหาการสอนเข้ าไปด้ วย ซึ่งจะทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้และความจาได้ ดี
ยิ่งขึ ้น (ชุมศิริ ตันติธารา, 2559) จากการศึกษากิจกรรมทางกายต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมกลางแจ้ ง
เพี ยง 20 นาที ต่อวัน ช่วยพัฒ นาสมองในเด็กที่ มี ภ าวะสมาธิ สัน้ และเพิ่ม การจดจ่อใส่ใจขึน้ ได้
(Faber Taylor Andrea & Kuo Frances E, 2009) การฝึ กโยคะใน 8 สัปดาห์ ช่วยเพิ่มทักษะการ
บริ หารด้ านความจาเพื่ อการใช้ งานและลดความเครี ยด (Gothe Neha P, Keswani Rahul K, &
McAuley Edward, 2016) กีฬาเทควันโดสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านการควบคุม
ตนเอง ทัก ษะด้ า นการเรี ย นรู้ และสมรรถภาพของร่ า งกาย (Lakes Kimberley D et al., 2016;
Pons Van Dijk Gaby, Huijts Marjolein, & Lodder Jan, 2013) การเต้ นแอโรบิคหรื อกิจกรรมทาง
กายจะพัฒ นาทัก ษะด้ านการยับ ยัง้ ชั่งใจใน วัย รุ่ น และวัยเด็ก (Soga, Shishido, & Nagatomi,
2015) ทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะการมุ่งสู่เป้าหมาย ซึ่งเป็ นหนึ่งในจุดเด่นของการพัฒนามนุษย์
(Best John R., 2010)
ผู้วิจยั ศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิงบริ หารและแนวคิดของ
การเต้ นสร้ างสรรค์ และพบว่ามีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมที่สง่ ผลในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ ห าร ไม่ ว่ า จะเป็ นกิ จ กรรมทางกาย เช่น กิ จ กรรมกลางแจ้ ง (Faber Taylor Andrea & Kuo
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Frances E, 2009) การเต้ นบั ล เลต์ (ไปรยาวี ริ ณ ศรี ประเสริ ฐ & คณิ ต เขี ย ววิ ชั ย , 2017)
กี ฬาเทควันโด้ (Lakes Kimberley D et al., 2016; Pons Van Dijk Gaby et al., 2013) การสร้ าง
สมาธิ จ ากโยคะ (Gothe Neha P et al., 2016) การแสดงบทบาทสมมุ ติ (Harvard University
Center of developing child, 2014) หรื อการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ (Thorell Lisa B., Lindqvist
Sofia, Bergman Nutley Sissela, Bohlin Gunilla, & Klingberg Torkel, 2009) แต่ล ะกิ จ กรรมก็
จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในแต่ละด้ าน แบ่งแยกตามแต่ละทักษะ อาจจะไม่ครบทุกทักษะ
ในแต่ล ะกิ จ กรรม ดังนัน้ ในการวิจัยนี เ้ ป็ นการรวบรวมกิ จ กรรมต่าง ๆ ดังกล่าว มาผสมผสาน
ดัดแปลงและสร้ างขึ ้นมาใหม่เป็ นการเต้ นสร้ างสรรค์ เพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านพื น้ ฐานให้ ครบทัง้ 3 ทักษะ อันได้ แก่ ความจ าเพื่ อใช้ งาน การยับยัง้ ชั่งใจ และการยืดหยุ่น
ความคิ ด กิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ในกิ จ กรรมทางกายหรื อ กิ จ กรรม
นันทนาการ ที่เน้ นการเต้ นผสมผสานกับการสื่อสาร การเล่าเรื่ องและนามาสร้ างเรื่ อ งราวต่าง ๆ ให้
เด็กได้ เรี ยนรู้ รวมถึงการแก้ ปัญ หา แสดงออกถึงความรู้ สึกผ่านการเคลื่อนไหว เป็ นการเรี ยนรู้ ที่
สร้ างความสนุก สนานและไม่ก่อ ให้ เกิ ด ความเครี ย ด สามารถดัด แปลงและก าหนดเรื่ องราวที่
อยากจะสอนในแต่ ล ะครั ง้ ได้ อ ยู่เสมอ (Anne Cassidy, 1996; Jennifer McGowan, 2018) ซึ่ ง
ผู้วิจยั เห็นถึงความสาคัญของการเต้ นสร้ างสรรค์ที่อาจเป็ นกิจกรรมหนึง่ ที่สามารถพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานได้ เพราะกิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยนัน้ ควร
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ ลงมื อทาด้ วยตนเอง ได้ เล่นอย่างอิสระหรื อการเล่นเกมตามกฎกติกา คิด
แก้ ปัญหา ได้ ใช้ การสื่อสารและเคลื่อนไหวร่างกาย รวมถึงการทาสมาธิ กิจกรรมเหล่านีส้ ามารถ
นามาดัดแปลงเป็ นกิ จ กรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ในรู ปแบบของหัวข้ อต่าง ๆ ได้ ตามแต่ครู ผ้ ูสอน
กาหนด
จากปั ญหาที่พบและจากการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะ
ศึกษาการเสริ มสร้ างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ วยกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่จะทาให้
เด็กมีคุณ ภาพทางพฤติกรรมที่ ดี รวมไปถึงด้ านการเรี ยน การทางานในอนาคต มีหลายปั จจัยที่
สามารถส่งเสริ มและพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารได้ หากเด็กได้ รับการพัฒ นาอย่างสม่าเสมอ
ร่วมกับการให้ ความร่วมมือของผู้ปกครอง ปัญหาที่เกิดขึ ้นกับเยาวชนไทยในปัจจุบนั เช่น ปั ญหายา
เสพติด ปั ญหาคุณแม่วยั ใส และพฤติกรรมที่นาไปสู่การเป็ นอาชญากรในเยาวชน ก็ มีแนวโน้ มที่จะ
เป็ นไปในทางที่ดีขึ ้นเช่นกัน
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัย โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ได้ แก่
1.1 เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุม่ ควบคุม หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
1.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานระหว่างก่อน
และหลังของการเข้ าร่วมกิจกรรม
ความสาคัญของการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการพัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่รวบรวมเอาทักษะ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเต้ น การร้ องเพลง การเล่านิทาน การแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ า รวมถึง
การใช้ จินตนาการในการสร้ างสรรค์ท่าทางต่าง ๆ เพื่อนามาสร้ างเป็ นท่าเต้ นที่สวยงาม ส่งผลต่อ
การพัฒ นาทักษะการคิดเชิ งบริ หารในเด็กก่อนวัยเรี ยน ซึ่งเป็ นวัยที่ เป็ นรากฐานในการพัฒ นา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารและนาไปสู่การพัฒ นาทักษะด้ านอื่น ๆ เมื่อเด็กเติบโตขึน้ นอกจากนัน้
การสร้ างสรรค์ยังเป็ นกิ จ กรรมที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับเด็กก่อนวัยเรี ยน เช่น พ่อแม่
ผู้ปกครอง โรงเรี ยน หรื อศูนย์พฒ
ั นาเด็ก สามารถนากิจกรรมนี ้ไปพัฒนาเด็กได้ และเป็ นกิจกรรมที่
สามารถกระทาร่วมกันได้ ทงครอบครั
ั้
วและโรงเรี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
1.ขอบเขตด้ านประชากร
1.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นเด็กปฐมวัย
1.2 กลุ่ม ตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี จ านวน 50 คน ในโรงเรี ยนสังกัด
กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มทดลอง 25 คน ที่เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
และ กลุ่มควบคุม 25 คน ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างมาจากผู้ปกครอง
ยินดีให้ ร่วมกิจกรรม
2. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
2.1 ตัวแปรที่ศกึ ษา
2.1.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การเข้ าร่วมกิจกรรมและการไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรม
2.1.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร ซึง่ บ่งออกเป็ น 3 ด้ านได้ แก่
-ความจาเพื่อใช้ งาน (Working memory)
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-การยับยังชั
้ ง่ ใจ (Inhibitory control)
-การยืดหยุน่ ของความคิด (Shift หรื อ Cognitive flexibility)
นิยามปฏิบัตกิ าร
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร (Executive Function:EF) หมายถึ ง ความสามารถในการ
ทางานของสมองระดับสูง ในเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ที่เชื่อมโยงประสบการณ์ ในอดีตกับสิ่งที่
มนุษย์กาลังทาในปั จจุบนั เป็ นรากฐานของการควบคุมพฤติกรรมและการกากับตนเอง ซึ่งสาคัญ
ต่อการเรี ยนรู้ และการพัฒ นา คิดเป็ น มีเหตุมีผล ยับยัง้ ชั่งใจ ตัดสินใจก่อนลงมือทาด้ วยความ
มุง่ มัน่ จนงานสาเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ทักษะได้ แก่
-ทักษะความจาเพื่อใช้ งาน (Working memory) หมายถึง ความสามารถทางสมอง
ของเด็ก ปฐมวัย ในการเก็ บ ข้ อ มูล และจัด การกับ ข้ อ มูล โดยน ามาใช้ ในระยะเวลาอัน สัน้ หรื อ
นามาใช้ ในการแก้ ปัญหา ต้ องมีความใส่ใจจดจ่อเป็ นฐาน
-ทักษะการยับยัง้ ชัง่ ใจ (Inhibitory control ) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
เด็กปฐมวัย ในการควบคุมความคิดและการกระทาต่อการตอบสนองต่อสิ่งเร้ าที่ดึงดูดความสนใจ
จดจ่อในสิ่งที่กาลังกระทาอยูอ่ ย่างมีสมาธิ คิดก่อนทาและไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ อู ื่น
-ทักษะการยืดหยุ่นของความคิด (Shift , Cognitive or Mental flexibility) หมายถึง
ความสามารถทางสมองของเด็กปฐมวัย ในการเปลี่ยนความคิดโดยไม่ยึดติดความคิดเดียว มี
มุมมองใหม่ๆ สามารถเปลี่ยนความสนใจได้ ตามแต่ละสถานการณ์หรื อทางานสลับไปมาได้
ทักษะการคิดเชิงบริ หารจะประเมินด้ วยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยรู ปแบบการวัดเป็ น
แบบมาตรประเมินค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) 5 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สุด จริ ง จริ งและ
ไม่จ ริ งพอ ๆ กัน ไม่จริ ง และไม่จ ริ งที่ สุด โดยมี ครู ประจ าชัน้ และผู้ป กครองเป็ นผู้ประเมิ น เด็ก
ปฐมวัยที่ ได้ คะแนนจากแบบวัดสูงกว่าคนที่ ได้ คะแนนน้ อย หมายความว่า มี ทักษะการคิดเชิ ง
บริหารที่มากกว่า
นิยามศัพท์ เฉพาะ
กิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ หมายถึ ง รู ป แบบการเต้ น ที่ แ ปลกใหม่ โดยอาศัย การ
เคลื่อนไหวเบื ้องต้ น เช่น การเดิน การวิ่ง สลับเท้ า การกระโดด การเขย่ง รวมไปถึงการเล่าเรื่ องจาก
จิตนาการ หรื อจากวัตถุ สิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน มาสร้ างสรรค์และประกอบเป็ นการเต้ น
และสื่อสารให้ เห็นเป็ นรูปธรรมหรื อสื่อสารความรู้สึก ซึ่งในงานวิจยั นี ้กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์จะ
มี ค วามแตกต่างจากกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ทั่วไป โดยกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ นัน้ จะ
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ส่งเสริ มและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน ทัง้ 3 ทักษะ อันได้ แก่ ทักษะความจาเพื่อ
ใช้ งาน ทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจและทักษะการยืดหยุน่ ความคิด
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน
ในเด็กปฐมวัย ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั โดยมีหวั ข้ อดังนี ้
เด็กปฐมวัย
ความหมายของเด็กปฐมวัย
ลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางด้ านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริหาร
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิงบริหาร
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
การวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
แนวคิดเกี่ยวกับการเต้ นสร้ างสรรค์
ความหมายของการเต้ นสร้ างสรรค์
ประโยชน์ของการเต้ นสร้ างสรรค์
กระบวนการในกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมุตฐิ านในการวิจยั
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เด็กปฐมวัย
ความหมายของเด็กปฐมวัย
เด็กปฐมวัย หรื อ วัยเด็กตอนต้ น หมายถึง เด็กที่มี อายุตงแต่
ั ้ 1ปี ครึ่ งหรื อ 2 ถึง 6 ปี
เริ่ มหลังจากสิ ้นสุดวัยทารก ซึ่งมีการเติบโตในลักษณะที่ค่อนข้ างช้ าเมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงระยะ
การเติบโตในวัยเด็กทารก (ประณต เค้ าฉิม, 2526; พัชรี สวนแก้ ว, 2545) มีอิสระและเป็ นตัวของ
ตัวเองมากขึน้ และจะต้ องจากสิ่งแวดล้ อมที่บ้านไปสู่สิ่งแวดล้ อมใหม่ๆ (ประณต เค้ าฉิ ม , 2526)
เป็ นวัยที่สาคัญที่สดุ ในการพัฒนาของบุคคล เพราะร่างกาย สมอง จิตใจจะพัฒนาได้ ดีในช่วงวัยนี ้
(พัชรี สวนแก้ ว, 2545)
ลักษณะเฉพาะเด็กปฐมวัย
พัชรี สวนแก้ ว (2554) อธิบายว่า เด็กปฐมวัยมีลกั ษณะที่ปรากฏต่างจากลักษณะเด็ก
วัยอื่น ๆ คือ รูปร่างของเด็กจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ผอมกว่าวัยทารก ผมมีสีเข้ มขึ ้น ฟั นของ
เด็กที่ขึ ้นมาหลังจากฟั นน ้านมหลุดออกไปนันจะดู
้
ลกั ษณะซี่ใหญ่เพราะใบหน้ าของเด็กยังมีขนาด
เล็ ก เด็กปฐมวัยยังไม่ให้ ความสาคัญ แก่การแต่งกายอย่างที่ควร ซึ่งอาจทาให้ ร้ ู สึกว่าเด็กขาด
ความน่ารักไปได้ นอกจากนันยั
้ งมีลกั ษณะเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งทาให้ เกิดชื่อเรี ยกเด็กวัยนี ้หลากหลาย
ชื่อ โดย Hurlock (1980) อ้ างถึงใน (ประณต เค้ าฉิม, 2526)ได้ แบ่งเป็ น 3 ทัศนะ ได้ แก่
ทัศนะของพ่อแม่
พ่อแม่จะมองวัยนี ้ว่าเป็ นวัยแห่งปัญหา (Problem age) หรื อวัยน่าราคาน
( Troublesome age) เพราะเป็ นช่วงที่เด็กกาลังพัฒนาบุคลิกภาพพิเศษและต้ องการอิสระ จึงทา
ให้ เกิดพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาสาหรับพ่อแม่ เช่น ดื ้อดึง ไม่เชื่อฟั ง ชอบแสดงอารมณ์แบบฟาดมือ
ฟาดเท้ า (Temper tantrums) ความอิจฉาริษยา อาการกลัวไม่มีเหตุผลในตอนกลางวันและฝันร้ าย
ในตอนกลางคืน แสดงความต่อต้ านความช่วยเหลื อและการเอาใจใส่ ไม่ชอบให้ แสดงความรัก
นอกจากนันเด็
้ กจะใช้ เวลามากกับของเล่น พ่อแม่จึงเรี ยกวัยนี ้ว่า วัยของเล่ น (Toy age) การเล่น
ของเล่นมักจะมีมากในช่วงเด็กปฐมวัยและจะเริ่มลดลงเมื่อเข้ าสู่โรงเรี ยน เด็ กจะได้ รับการส่งเสริ ม
ให้ เล่นเกมหรื อกีฬามากขึ ้น แต่ยงั คงมีการเล่นของเล่นอยูเ่ มื่อตัวเด็กนันอยู
้ ่คนเดียว
ทัศนะของนักการศึกษา
นักการศึกษาเรี ยกวัยเด็กตอนต้ นว่า วัยก่อนเข้ าเรี ยน (Preschool age) ถึงแม้ ว่า
เด็กวัยนี ้จะเข้ าโรงเรี ยนที่เป็ นโรงเรี ยนเด็กเล็กหรื อโรงเรี ยนอนุบาล แต่ยงั คงเรี ยกว่าวัยเด็กก่อนเข้ า
เรี ยน ด้ วยเพราะการคาดหวังหรื อความกดดันทางการศึกษาที่เด็กจะได้ เรี ยนรู้ยังไม่เทียบเท่ากับ
การเข้ าเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
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ทัศนะของนักจิตวิทยา
ในทั ศ นะของนัก จิ ต วิ ท ยา มัก เรี ย กวัย เด็ ก ตอนต้ น ว่า วัย ก่ อ นเข้ า กลุ่ ม เพื่ อ น
(Pregang age) เพราะเป็ นช่วงที่เด็กเรี ยนรู้รากฐานพฤติกรรมทางสังคม (ประณต เค้ าฉิม, 2526)
และยังเป็ นวัยสารวจ (Exploratory age) เพราะเด็กเริ่ มควบคุมตนเองได้ แล้ วจึงมีความพร้ อมและ
ต้ องการที่จะเรี ยนรู้สิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัว เรี ยนรู้ด้วยการซักถาม ในวัยนี ้จึงเรี ยกได้ อีกชื่อหนึ่งคือ
วัยซักถาม(Questioning age) ลักษณะเด่นในวัยนี ้คือจะชอบเลียนแบบผู้ที่โ ตกว่า ทังทางค
้
าพูด
และกิริยาท่าทาง เรี ยกว่า วัยแห่งการเลียนแบบ (Imitation age) ชอบเล่นบทบาทสมมุติ (นิตยา
ประพฤติกิจ , 2539) และเป็ นวัยที่ เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ โดยสังเกตได้ จากการแสดงความคิด
สร้ างสรรค์ในขณะที่เด็กกาลังเล่นอยู่ (ประณต เค้ าฉิม, 2526; พัชรี สวนแก้ ว, 2545)
พัฒนาการทางร่ างกายของเด็กปฐมวัย
จากอายุ 3-6 ปี เด็กจะเจริญเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ว แม้ ว่าจะไม่เท่าก่อน 3 ปี แรก และ
หลักจาก 6 ปี จนถึงก่อนวัยรุ่ นก็จะมีการพัฒนาที่ช้าลง (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556) ส่วนสูง
เพิ่มขึ ้นเฉลี่ยปี ละ 2-3 นิ ้ว พอถึงช่วงอายุ 5 ขวบ เด็กจะสูง ประมาณ 105 เซนติเมตร เด็กชายจะสูง
กว่าเด็กหญิงเล็กน้ อย น ้าหนักเฉลี่ยแล้ วเพิ่มปี ละ 1-2 กิโลกรัม เมื่ออายุ 5 ขวบ น ้าหนักจะเพิ่มขึ ้น
5 เท่าของแรกเกิด สัดส่วนของร่ างกายมีลักษณะทรงกรวย (Cone-shaped) คือ หน้ าท้ องแบน
อกกว้ างและแบน ไหล่ก ว้ างและเสมอกัน มากขึน้ แขนและขายาว มื อ และเท้ า ใหญ่ ขึน้ ความ
แตกต่างในโครงร่างจะเริ่ มปรากฏในช่วงนีแ้ ต่ยงั ไม่เด่นชัดเท่าช่วงวัยเด็กตอนปลาย กระดูกและ
กล้ ามเนื ้อแข็งแรงขึ ้นเรื่ อย ๆ การแข็งตัวของกระดูกในเพศหญิ งจะพัฒนาเร็ วกว่าผู้ชาย การหลุด
ของฟั นเป็ นไปตามลาดับฟั นที่เริ่มขึ ้น ฟั นน ้านมเริ่ มหลุดช่วง 6 เดือนสุดท้ ายของช่วงปฐมวัย และจะ
มีฟันแท้ ขึน้ มา 1-2 ซี่ (ประณต เค้ าฉิ ม, 2526) ฟั นแท้ ที่งอกออกมาใหม่นนั ้ จะไม่มีความเจ็บปวด
เหมือนการงอกของฟั นน ้านม และการงอกของฟั นแท้ ในครัง้ แรกจะช่วยให้ การพูดของเด็กพัฒนา
มากขึ ้น (พัชรี สวนแก้ ว, 2545) ในการพัฒนาทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาทฤษฎีวฒ
ุ ิ
ภาวะของกีเซลล์ (Maturational Theories) เพื่อให้ เข้ าใจถึงความเหมาะสมของกิจกรรมต่อความ
พร้ อมในร่างกายในเด็กปฐมวัย
อาโนลด์ กีเซล เป็ นนักจิตวิทยาที่เชื่อในเรื่ องของการเจริ ญเติบโตตามวุฒิภาวะเป็ น
สาคัญ ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงแบบรู ป (pattern) และรูปร่ าง (shape) ของพฤติกรรมที่เป็ น
ผลมาจากยีนส์ (อรุณี หรดาล, 2560) โดยเป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติอย่างมีระเบียบ
โดยไม่เกี่ ยวโยงกับสิ่งเร้ าภายนอกเลย สิ่งแวดล้ อมภายนอกไม่ก่อให้ เกิดลาดับขัน้ ตอนของการ
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พัฒ นาได้ กล่าวคือ ความพร้ อมของกล้ ามเนื ้อ กระดูก สมอง หรื อต่อมต่าง ๆ ภายในร่ างกายจะ
กระตุ้นให้ เกิดพฤติกรรมขึ ้น หากร่างกายไม่พร้ อมต่อการเรี ยนรู้ ฝึ กฝนไปก็ ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ควร
ฝื นธรรมชาติของเด็กเพราะแต่ละคนนันมี
้ อตั ราการพัฒนาที่เป็ นลักษณะเฉพาะของตนเอง ไม่ว่า
ร่ างกายหรื อจิ ตใจ จะพัฒ นาไปตามล าดับขัน้ ตอนโดยมี วุฒิ ภ าวะควบคุม หากพ่อแม่ทราบถึง
พั ฒ นาการแต่ ล ะช่ ว งนั น้ จะท าให้ ง่ า ยต่ อ การเลี ย้ งดูม ากขึ น้ (Hoffman Lois Norma Wladis,
Hoffman Lois, Paris Scott G, & Hall Elizabeth, 1994; ประณต เค้ าฉิ ม , 2526; พัช รี สวนแก้ ว ,
2545) สรุ ป ได้ ว่า วุฒิ ภ าวะมี ส่วนส าคัญ ในการพัฒ นาขัน้ ต่อ ๆ ไป เด็กสามารถท ากิ จ กรรมที่
หลากหลายได้ เอง เมื่ อ มี ค วามพร้ อมของระบบต่าง ๆ (Kail Robert V., 1993) และในส่วนของ
ความสามารถของเด็กนันมี
้ เป็ นระยะและเป็ นขันตอน
้
โดยความเร็ วช้ าแตกต่างกันตามพันธุกรรม
และสิ่ ง แวดล้ อ ม จากพื น้ ฐานทางพัน ธุ ก รรมเมื่ อ มี ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ สิ่ ง แวดล้ อ มจะช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถและขอบเขตของพัฒนาการด้ านต่าง ๆ (อรุณี หรดาล, 2560)
กีเซลได้ กาหนดทฤษฎีพฒ
ั นาการไว้ ดงั นี ้ (พัชรี สวนแก้ ว, 2545)
1. ทิศทางของพัฒ นาการ (Developmental Direction) กี เซลได้ กาหนดกฎทิศทาง
ของการพัฒนาไว้ ดงั นี ้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556)
1.1 The cephalocaudal law การพัฒ นาตามแนวนอน หมายถึง การพัฒ นา
จากศีรษะลงมาด้ านล่างของร่างกาย เมื่อเด็กนอนคว่าเด็กจะยกศีรษะขึ ้นมาได้ ก่อนที่จะยกอก
1.2 The proximodistal การพัฒนาตามแนวขวาง หมายถึง การพัฒนาเริ่ มจาก
ส่วนใกล้ ส่สู ว่ นไกล การพัฒนาจากส่วนกลางลาตัวไปสู่ด้านข้ าง เด็กจะสามารถใช้ ส่วนแขนได้ ก่อน
นิ ้วมือ
1.3 ความเจริ ญก้ าวหน้ าของพัฒนาการจากแบบทัว่ ไป (general) สู่แบบเฉพาะ
(specific) ข้ อนี ้มีการเพิ่มขึ ้นมาภายหลังโดย แมค แคนเลนส์ จากกฎทัง้ 3 ข้ อนี ้อยู่ภายใต้ อิทธิพล
ของระบบประสาทที่มีความพร้ อมเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนา (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556)
2. พั ฒ นาการมี ความสั ม พั น ธ์ กั น (Reciprocal Interweaving) หมายถึ ง เมื่ อ
พฤติกรรมหนึ่งของเด็กกาลังพัฒนาอยู่ อีกพฤติกรรมหนึ่งก็จะหยุดชะงัก เช่น เมื่อเด็กทารกกาลัง
หัดเดิน การหัดพูดก็จะหยุด
3.พัฒ นาการมี การใช้ กิจกรรมร่ วมกัน (Functional Asymmetry) หมายถึง ร่ างกาย
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมส่วนรวมมาสูก่ ิจกรรมเฉพาะตัว
4. การพั ฒ นาต่ า ง ๆ ล้ วนเป็ นผลมาจากวุ ฒิ ภ าวะ (Individualing Maturation)
เพราะ วุฒิภาวะมีอิทธิพลโดนตรงต่อพฤติกรรมมนุษย์ รวมถึงพัฒนาการด้ านอารมณ์ กีเซลได้ สร้ าง

12
เกณฑ์มาตรฐานสาหรับวัดพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงอายุ โดยแบ่งพฤติกรรมของเด็ ก เป็ น 4
ก ลุ่ ม ดั ง นี ้ (พั ช รี ส ว น แ ก้ ว , 2545; ส านั ก งา น ค ณ ะ ก รรม ก า รก า รศึ ก ษ าขั น้ พื ้น ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
4.1. พฤติก รรมด้ านการเคลื่ อนไหว (Motor behavior) เป็ น ความสามารถและ
ความสัมพันธ์ ของร่างกายในการบังคับอวัยวะต่าง ๆ เช่น การทรงตัว การนัง่ ยืน เดิน คลาน การ
จัดกระทากับวัตถุ
4.2.พฤติกรรมด้ านการปรับตัว (Adaptive behavior) เป็ นความสามารถในการ
ทางานประสานกันระหว่างระบบการเคลื่อนไหวกับระบบความรู้สึก เช่น การประสานความสัมพันธ์
ของการใช้ มือและตา ในการถือวัตถุและเข้ าถึงวัตถุ การแก้ ไขปั ญหาในกการปฏิบตั ิ สังเกตุได้ จาก
ความสามารถในการใช้ มือของเด็ก เช่น การสัน่ กระดิง่ การวาดภาพ
4.3. พฤติ ก รรมด้ า นภาษา (Language behavior) ได้ แ ก่ การแสดงออกทาง
หน้ าตา ท่าทาง การเคลื่อนไหว ความสามารถในการเปล่งเสียง ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมทังความ
้
เข้ าใจในการสื่อสารกับผู้อื่น
4.4. พฤติ ก รรมด้ านตั ว บุ ค คลและสั ง คม (Personal-social behavior) เป็ น
ความสามารถในการปรับตัวของเด็กระหว่างบุคคลกับบุคคล และบุคคลกับสภาพแวดล้ อมความ
เป็ น จริ ง ต้ อ งอาศัย การเจริ ญ เติบ โตของสมองและระบบการเคลื่ อ นไหว การใช้ ก ล้ ามเนื อ้ เล็ ก
ประกอบกัน รวมทัง้ การปฏิบัติกิจวัตรส่วนตัว เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย และการ
ปฏิบตั กิ ิจกรรมทางสังคม เช่น การเล่น การยิ ้มตอบสนองบุคคลอื่น การทางานร่วมกับผู้อื่น
จากทฤษฎี วุฒิ ภ าวะของกี เซล สามารถน ามาประยุก ต์ ใช้ ได้ ในส่ ว นของการจัด
กิจกรรม หรื อการจัดประสบการณ์ ให้ เหมาะสมกับวุฒิ ภาวะของเด็ก เพื่อให้ เกิดผลที่ดีเด็กต้ องมี
ความพร้ อม การบังคับไม่ส ามารถทาให้ เด็กเกิ ดการพัฒ นาได้ และยังส่งผลเสี ยตามมา การเร่ ง
ฝึ กฝนในเมื่อเด็กยังไม่มีความพร้ อม จะต้ องใช้ เวลาที่ยาวนานและยากลาบาก ดังนันการเร่
้
งให้ เด็ก
เรี ย นรู้ ในด้ านวิ ช าการมากเกิ น ไปนอกจากจะเสี ย เวลาโดยไม่ จ าเป็ นแล้ วยัง เป็ นการสร้ าง
ความเครี ยดให้ แก่เด็ก
พัฒนาการทางด้ านการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย หมายถึ ง ความสามารถของเด็ ก ในการควบคุม การใช้
กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ และกล้ ามเนือ้ มัดเล็กได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้ งาน มือ
แขน ขา ตา ได้ อย่างประสานกัน (พัชรี สวนแก้ ว, 2545) ในช่วงวัย 3 ขวบ กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่ จะ
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เจริญไวกว่ากล้ ามเนื ้อมัดเล็ก แขนขาจะเริ่ มแข็งแรง และทางานประสานกันได้ ดีขึ ้นแต่ยงั ขาดความ
ว่องไว การประสานงานระหว่างกล้ ามเนื ้อมือและตายัง ไม่ดีนัก ยังไม่สามารถควบคุมนิ ้วมือและ
เพ่งเล็งวัตถุชิ ้นเล็กได้ แต่เมื่อถึงวัยช่วง 5ขวบ การใช้ กล้ ามเนื ้อและสายตาประสานกันได้ ดีขึ ้น การ
บังคับส่วนลาตัวดีขึ ้น ศูนย์รวมของการทรงตัวอยู่บริ เวณส่วนกลางของร่ างกาย เกิดความสมดุล
และสามารถเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ มนั่ คงยิ่งขึ ้น สามารถกระโดด วิ่ง และขว้ างหรื อ
รับลูกบอลได้ (นิต ยา ประพฤติกิจ , 2539; พัช รี สวนแก้ ว , 2545) ความถนัดในการใช้ มื อพอจะ
สัง เกตได้ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะถนั ด มื อ ขวา เด็ ก ในวัย นี เ้ ป็ นวัย ที่ ชอบเคลื่ อ นไหวมาก มี ค วาม
กระฉับกระเฉง ว่องไว ไม่ชอบอยูน่ ิ่งเฉย เคลื่อนไหวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึง่ ด้ วยอิริยาบถที่ตา่ งกัน
เช่น คลาน เดิน วิ่ง ปี น ไถลตัว เขย่งก้ าวกระโดด หรื อการเคลื่อนไหวแบบอยูก่ บั ที่ เช่น การผลัก ดึง
โค้ งหรื อบิดตัว โยกตัว หมุนตัว ยืดหรื อเอื อ้ มหยิบของก็สามารถทาได้ (พัชรี สวนแก้ ว, 2545) ด้ วย
เพราะกล้ ามเนื ้อของเด็กใหญ่ขึ ้นจึงมีความแข็งแรงมาก ส่ง ผลให้ ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้ มากขึ ้นและ
เหนื่อยน้ อยลง แต่ก็ขึ ้นอยู่กับสุขภาพและวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคนด้ วย เพศชายจะมีกล้ ามเนื ้อ
ใหญ่ ก ว่า เพศหญิ ง แต่ค วามซับ ซ้ อ นของกล้ ามเนื อ้ เพศหญิ ง จะซับ ซ้ อ นมากกว่า ของเพศชาย
(ประณต เค้ าฉิม, 2526)
ในการจัดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย ผู้วิจยั ศึกษาจาก
ทฤษฎี วุฒิ ภ าวะของกี เซล (Gesell’ Maturation Theory) (Gesell Arnold, 1947) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า
พัฒนาการมีการใช้ กิจกรรมร่ วมกัน (Functional Asymmetry) กล่าวคือ วุฒิภาวะของร่ างกายนัน้
จะก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมส่วนรวมมาสู่กิจกรรมเฉพาะตัว เช่น การเคลื่อนไหวของ
อวัยวะทุกส่วน ทังมื
้ อและขาจะไปพร้ อม ๆ กัน ต่อมาเมื่อมีวฒ
ุ ิภาวะก็จะเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนได้
เช่น มื อและนิว้ เป็ นต้ น และจากการแบ่งพฤติกรรมของเด็กเป็ น 4 กลุ่ม ในพฤติกรรมทางการ
เคลื่ อนไหว (Motor behavior) อธิ บายว่า พฤติกรรมกลุ่ม นี เ้ กี่ ยวข้ องกับการทรงตัว การควบคุม
กล้ ามเนื ้อ การทรงตัวของศีรษะ การนัง่ ยืน คลาน เดิน จับยึดวัตถุและการจัดกระทากับวัตถุ การ
บังคับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายมีความสัมพันธ์ทางด้ านการเคลื่อนไหวทังหมด
้
ผู้วิจยั ศึกษาทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะเพื่อให้ ทราบว่าเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการในการเคลื่อนไหว
อย่างไรและสร้ างกิจกรรมนันให้
้ มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาเด็ก นามาเป็ นหลักในการจัด
กิจกรรมให้ เหมาะสมกับวุฒิภาวะและการเคลื่อนไหวของเด็กประถมวัย
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พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
พฤติกรรมทางสติปัญญาในเด็กปฐมวัยจะแสดงออกได้ ชัดเจน เพราะเด็กสามารถ
แสดงออกถึงความคิดผ่านทางคาพูดและท่าทางต่าง ๆ เด็กปฐมวัยจะสนใจสิ่งรอบตัว มีความ
อยากรู้ อยากเห็ น และมี พ ฤติ ก รรมชอบเลี ย นแบบผู้ อื่ น (พั ช รี สวนแก้ ว, 2545) ตามทฤษฎี
พัฒ นาการทางสติปั ญ ญาของเพี ยเจต์ เด็ก ในวัย นี จ้ ะอยู่ในขัน้ ก่ อ นปฏิ บัติความคิด เด็ก จะมี
พัฒ นาการจากการกระทาที่ มาจากการใช้ ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (ประณต เค้ าฉิ ม ,
2526) สามารถเข้ าใจถึงสัญลักษณ์ ต่าง ๆ แต่ยงั ไม่สามารถหาเหตุผลที่ถูกมาอ้ างอิงได้ ลักษณะ
การคิดของเด็กในขันนี
้ ้จะยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง ไม่สามารถมองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของคนอื่น
มีความเชื่อว่าวัตถุสิ่งของมีชีวิต สาเหตุจากการที่จะพยายามอธิบายและเข้ าใจวัตถุในสิ่งแวดล้ อม
เช่น เรื อ ไม่ แ ล่น ในทะเลสาบในตอนกลางคื น เพราะว่าเรื อ นอนหลับ อยู่ มี ค วามคิ ด ที่ เรี ย กว่ า
Artificialism คือ ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็ นผู้สร้ างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมนุษย์ ไม่มีความสามารถ
ในการคิดย้ อนกลับ เหตุการณ์ ที่เด็กเห็นจะมี ความสัม พันธ์ ที่เกิ ดขึน้ ในทิศทางเดียวเท่านัน้ ไม่
สามารถให้ เหตุผ ลได้ ทัง้ อนุ ม านและอุป มานและขาดความสามารถในการจัด รวมประเภท
ตามลาดับขัน้ ด้ านความใส่ใจ เด็กปฐมวัยจะวอกแวกง่าย เฉลี่ยเวลาในการทากิจกรรมในการเล่น
คนเดียวประมาณ 7 นาที ด้ านความจานัน้ การจาได้ (Recognition) และ การระลึกได้ (Recall)
จะพัฒนาดีขึ ้นในช่วงอายุ 2-5 ปี
เพียเจต์ (Piaget) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้ านความคิดของเด็กว่ามีขนตอน
ั้
หรื อกระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตงอยู
ั ้ ่บนรากฐานของทังองค์
้ ประกอบที่เป็ นพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้ อม โดยอธิบายว่า การเรี ยนรู้ ของเด็กเป็ นไปตามพัฒ นาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมี
พัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็ นลาดับขันและเป็
้
นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ ข้ามจาก
พัฒนาการจากขันหนึ
้ ่งไปสู่อีกขันหนึ
้ ่ง เพราะจะทาให้ เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์
ส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกาลังจะพัฒนาไปสู่ขนที
ั ้ ่สูงกว่า เพียเจต์เน้ นความสาคัญ
ของการเข้ าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้ มีพฒ
ั นาการเร็วขึ ้น (สม
จิต จันทร์ ฉาย, 2557)
ทฤษฎีของเพียเจต์กาหนดลักษณะของพัฒนาการไว้ 3 หัวข้ อ คือ
1. พัฒนาการของเด็กเป็ นไปตามระดับวุฒิภาวะ (maturation) เป็ นกระบวนการที่
แน่นอน พัฒนาการไว สามารถทานายได้ ลกั ษณะได้ ในช่วงวัยเด็กตอนต้ น
2. พัฒ นาการของวัย เด็ ก เป็ นไปตามการสะสมการเรี ย นรู้ (learning) ที่ ไ ด้ จ าก
ประสบการณ์และการปรับตัวจากสิ่งแวดล้ อมของเขา
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3. พั ฒ นาการของเด็ ก เกิ ด ขึ น้ จากการผสมผสานระหว่ า งทฤษฎี วุ ฒิ ภาวะ
(maturational theory) และทฤษฎีการเรี ยนรู้ (learning theory) (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556)
เพี ยเจต์ แบ่งพั ฒ นาการทางสติปั ญ ญาหรื อการเรี ยนรู้ ของเด็ก ตามช่วงวัย เป็ น 4
ขันตอน
้
ได้ แก่
1. ขันรั
้ บรู้ทางประสาทสัมผัส (sensorimotor period) เริ่ มตังแต่
้ แรกเกิด-2 ปี เป็ นช่วง
ที่ ท ารกเรี ย นรู้ โลกผ่า นการกระท าและรั บ รู้ ข้ อ มูล จากการสัม ผัส เช่น ปาก ตา หู ทารกจะใช้
ปฏิกิริยาแบบสะท้ อน (reflexes) ซึ่งติดตัวมาแต่เกิดในการโต้ ตอบทันทีต่อสิ่งเร้ าในระยะแรก และ
ค่อย ๆ พัฒนาเป็ นการเคลื่อนที่อย่างตังใจและมี
้
การวางแผน จนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหว
ต่าง ๆ เช่น การเดิน การวิ่งตามที่ต้องการได้ การกระทาเช่นนี ้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสารวจและสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจต่อโลกรอบตัวเด็กในช่วงแรกของพัฒนาการเด็กเล็ก ๆ จะรับรู้และสนใจเฉพาะ
วัตถุที่จบั ต้ องได้ และสามารถมองเห็นในขณะนัน้ ยังไม่สามารถแยกตัวเองออกจากสิ่งแวดล้ อม แต่
เมื่อถึงตอนปลายของช่วงพัฒนาการ เด็กเริ่ มรู้จกั การแยกตนเองออกจากสิ่งของและสิ่งแวดล้ อม
คือรู้ ว่าของยังคงอยู่ที่เดิมแม้ ว่าจะมองไม่เห็น ในช่วงนีเ้ ด็กเริ่ มเข้ าใจเหตุผลในเรื่ องเวลา สถานที่
และมีความสามารถในการสร้ างตัวแทนของความคิด
2. ขัน้ ก่อนปฏิบัติการ (preoperational period) อายุ 2-7 ปี เป็ นขัน้ ที่เด็กเริ่ มเรี ยนรู้
ภาษาพูดและเข้ าใจเครื่ องหมายท่าทางที่สื่อความหมาย เริ่ มก้ าวจากการกระทาสู่การคิด หรื อการ
กระทาจากภายใน ความสามารถในการคิดโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์ยงั เป็ นงานที่ยากสาหรับเด็กในวัยนี ้
เรี ยนรู้ ผ่านจินตนาการได้ โดยเริ่ มมี การเล่นเลียนแบบ เป็ นขันเริ
้ ่ มต้ นของการใช้ เหตุผล กล่าวคือ
การรับรู้ และการคิดแก้ ปัญหามุ่งในสิ่งที่ ตนเองเห็นเป็ นส่วนใหญ่ มองอะไรเพียงด้ านเดียวโดยยัง
ขาดความเข้ าใจเรื่ องความคงที่ของสาร และไม่สามารถคิดย้ อนกลับได้ มีการทดลองที่ยืนยันการ
คิดของเด็กในวัยนี ้คือ เมื่อนาเอาภาชนะขนาดเดียวกัน 2 ใบ ใส่น ้าให้ มีระดับเท่ากันมาให้ ดนู กั เรี ยน
สามารถบอกได้ ว่า น ้าในภาชนะทัง้ สองเท่ากัน แต่เมื่อนาน ้าในอีกภาชนะ หนึ่งไปใส่ในภาชนะที่มี
รู ปทรงสูงกว่า นักเรี ยนจะตอบว่า นา้ ในภาชนะทรงเดิม และภาชนะทรงสูงไม่เท่ากัน จะเห็นว่า
คาตอบของเด็กมีจดุ สนใจพุ่งไปยังระดับของน ้าที่เห็นมากกว่าความเข้ าใจในการเปลี่ยนแปลงของ
ภาชนะที่ใส่น ้าที่มีความสัมพันธ์ กบั ระดับของน ้ากล่าวโดยสรุป เด็กในวัยนี ้ยังไม่สามารถให้ เหตุผล
ของการเปลี่ยนแปลงหรื อคิดวิเคราะห์จาความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ ได้ ด้วยหลักเหตุผล ขัน้ นี ้
สามารถแบ่งเป็ นขันได้
้ อีก 2 ขัน้ ได้ แก่
2.1 ขั น้ ก่ อ นเกิ ด ความคิ ด รวบยอด เป็ นขั น้ ที่ เด็ ก ชอบส ารวจตรวจสอบ มี
ประสบการณ์มากก็จะยิ่งเกิดคาถามและการสารวจมากขึ ้น เลียนแบบบทบาทของคนในบ้ าน เริ่ ม
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ใช้ ภาษาและเข้ า ใจความหมายของสัญ ลัก ษณ์ โดยน ามาสร้ างประโยคใหม่ ทัง้ ที่ ไ ม่ เข้ าใจ
ความหมายดีนัก ยึ ดตนเองเป็ นศูนย์ กลางอย่างเด่น ชัด ไม่สามารถแยกแยะวัตถุที่เหมื อนกัน
บางส่วนอาจมี ความแตกต่างกั นได้ เริ่ ม คิดอย่างมีเหตุมีผลแต่เป็ นแบบตามใจตนเอง ตัดสินสิ่ง
ต่างๆ จากที่ตนเองเห็น
2.2 ขัน้ การคิดแบบใช้ ญาณหยัง่ รู้ หมายถึง การคิดอย่างรวดเร็ วโดยไม่คานึงถึง
เหตุผลที่ถกู ต้ อง การคิดและการตัดสินใจเกิดจากการรับรู้เป็ นส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถคิดย้ อนกลับ
ไปกลับมาได้
3. ขันปฏิ
้ บตั ิการอย่างเป็ นรูปธรรม (concrete operational period) อายุ 7-11 ปี เด็ก
ในวัยนี ้สามารถคิดอย่างมีเหตุผล เช่น การแบ่งกลุ่ม แบ่งพวก และมองเห็นความสัมพันธ์ ของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ ดีขึ ้น ลักษณะสาคัญของการคิดในขันนี
้ ้ก็คือ การรับรู้ความคงที่ของโลกกายภาพอย่าง
เป็ นเหตุเป็ นผล โดยมีความเข้ าใจว่าวัตถุไม่ว่าจะเปลี่ยนภาชนะบรรจุ เปลี่ยนรูปร่างหรื อเปลี่ยนที่
วางก็ตาม แต่ยังคงมีลักษณะพืน้ ฐานเดิม และเข้ าใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านีส้ ามารถเปลี่ยน
กลับคืนได้ พัฒนาการที่สมบูรณ์ ในขันนี
้ ้ คือ เป็ นวัยที่เด็กพัฒนาความสามารถในการจัดประเภท
ของสิ่งของโดยพิจารณาจากคุณลักษณะเดียวของวัตถุ เช่น ถ้ าให้ นกั เรี ยนจัดกลุม่ ปากกาที่มีสีและ
รู ปร่ างแตกต่างกัน นักเรี ยนสามารถจัดกลุ่มปากกาที่ มีรูปร่ างต่างกันได้ ในวัยนีน้ ักเรี ยนมีความ
เข้ าใจการจัดล าดับ สร้ างล าดับ ได้ อย่างมี เหตุผล เช่น เรี ยงล าดับ สิ่ง ของจากน้ อยไปมาก หรื อ
เรี ยงลาดับจากสูงไปต่า เป็ นต้ น สามารถคิดย้ อนกลับและสร้ างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงใหม่ได้ จึง
เป็ นขันที
้ ่นักเรี ยนสามารถพัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและเป็ นตรรกะ แต่ยังต้ องการอุปกรณ์ ที่
เป็ นรูปธรรมช่วยในการคิด
4. ขันการคิ
้
ดอย่างเป็ นเหตุผล (formal operational period) อายุ 12 ปี ขึ ้นไป จนถึง
วัยผู้ใหญ่ เป็ นช่วงที่เด็กเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับนามธรรมได้ ดีขึ ้น สามารถตังสมมุ
้
ติฐานและแก้ ปัญหาได้
พัฒ นาการทางสติปัญ ญาของเด็กไม่ได้ ม าถึงในขัน้ นีท้ ุกคน การเรี ยนรู้ ในขัน้ ก่อนหน้ านีย้ ังคงมี
อิทธิพลอยู่ เป็ นขันพั
้ ฒนาจากการคิดเชิงรูปธรรมสู่การคิดเชิงนามธรรม เป็ นขันที
้ ่เด็กสามารถสร้ าง
ความคิดเชิงเหตุและผลเพื่ออธิบายและแก้ ปัญหาที่พบ สามารถสร้ างสมมติฐานและทฤษฎี แบบ
นักวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ จึงควรจัด กิจกรรมและสภาพแวดล้ อมที่จะกระตุ้นการให้ เด็กได้ รับรู้ ด้ วย
การฝึ กทักษะในการใช้ ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เป็ นการพัฒนาประสาทการรับรู้และการเคลื่อนไหว
รวมถึงกิจกรรมที่จะกระตุ้นการพัฒนาความคิดให้ เด็กมีประสบการณ์ จากประสบการณ์เดิมที่เป็ น
พื ้นฐานนาไปสูก่ ารพัฒนาขันต่
้ อไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ประยุกต์ไปใช้ ในการเรี ยนการสอนได้
ดังนี ้
1. การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ กั บ ผู้ เรี ย นต้ อ งพิ จ ารณาให้ สอดคล้ องกั บ
พัฒนาการทางสติปัญญาและสังคมตามวัย เช่น ในวัยเด็กเล็กจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้ผา่ นการ
สัม ผัสรับรู้ ด้วยการลงมื อกระทา และกิ จกรรมการเล่นประเภทต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาจัด
กิจกรรมที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบความรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู้ จากสื่อ ในระดับมัธยมศึกษา
ให้ ผ้ เู รี ยนค้ นพบความรู้ผ่านการวิจยั ทดสอบ สารวจ ค้ นคว้ าโดยใช้ กระบวนการคิดต่าง ๆ ในรูปของ
กิจกรรมโครงงาน เป็ นต้ น
2. เด็กแต่ล ะคนมี พัฒ นาการที่ แตกต่างกันแม้ จ ะอยู่ในวัยเดียวกัน จึงควรให้ เด็กมี
อิสระ และได้ พฒ
ั นาไปตามความสามารถของแต่ละคน
3. การสอนสิ่งต่าง ๆ ให้ กบั เด็ก ควรใช้ สื่อและอุปกรณ์ที่เป็ นรูปธรรมเพื่อช่วยให้ เด็กมี
ความเข้ าใจได้ ชดั เจนขึ ้นดีกว่าการบอก เล่า บรรยายด้ วยคาพูดเพียงอย่างเดียว
นอกจากทฤษฎี พัฒ นาการของเพี ย เจต์ แ ล้ ว ผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาเพิ่ ม เติ ม คื อ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเจอโรม บรูเนอร์ นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ที่นาความรู้ ทางจิตวิทยา
มาประยุ ก ต์ กั บ การศึ ก ษา โดยมี ร ากฐานมาจากทฤษฎี ข องเพี ย เจต์ บรู เนอร์ ส รุ ป ว่ า การ
เจริ ญ เติ บ โตของการรู้ และการเข้ าใจ เป็ นประบวนการทางจิ ต วิ ท ยา ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก
องค์ประกอบ 3 ประการ ได้ แก่ องค์ประกอบทางพันธุกรรม องค์ประกอบทางภาษาศาสตร์ และ
องค์ป ระกอบทางวัฒ นธรรม (พรรณทิ พ ย์ ศิริวรรณบุศ ย์ , 2556) บรู เนอร์ เน้ น ความส าคัญ ของ
สิ่งแวดล้ อมที่มีผลต่อพัฒนาการทางสติปัญญาและได้ เสนอแนวคิดการเรี ยนรู้ด้วยการค้ นพบด้ วย
ตัวเอง มีสภาพแวดล้ อมที่กระตุ้นเด็ก เขาได้ แบ่งพัฒนาการทางสติปัญญาออกเป็ น 3 ขันด้
้ วยกัน
ดังนี ้ (พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2556; พัชรี สวนแก้ ว, 2545)
1. Enactive stage เป็ นระยะที่ ท ารกเข้ าใจสิ่ งแวดล้ อมจากการกระท า
การเคลื่ อนไหวต่าง ๆ ทาให้ เกิ ดประสบการณ์ และทักษะ เปรี ยบได้ กับ ขัน้ ประสาทสัม ผัสของ
เพียเจต์
2. Iconic representation stage ขัน้ พัฒ นานี เ้ กิ ด ขึ น้ ในเด็ ก 2-4 ปี มี ลัก ษณะ
คล้ ายกับระยะขันพั
้ ฒนาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดของเพียเจต์ ในระยะนี ้เมื่อเด็กเห็นสิ่งเร้ าจะ
เกิดการรับรู้และเกิดภาพในสมอง เขาจะมองโลกในแง่ของตนและมักมีความเข้ าใจแคบ มองอยู่แง่
เดียว แม้ วา่ จะมีของแสดงต่อหน้ าเขาจะใช้ ภาพและการรับรู้ที่เกิดขึ ้นนันแก้
้ ปัญหาของตน
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3. Symbolic Representative ตรงกับ ขัน้ พัฒ นาการใกลก้ ชิ ดเกิ ดความคิดรวบ
ยอดอย่างใช้ เหตุผลของเพียเจต์ พัฒนาจากอายุ 7-8 ปี จนถึงวัยผู้ใหญ่ เด็กเข้ าใจลักษณะสิ่งเร้ า
ได้ ดีขึ ้น สามารถคิดได้ อย่างมีอิสระโดยออกทางภาษา คิดก่อนทา เข้ าใจสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ได้
ทฤษฎี ของบรู เนอร์ มีความสาคัญต่อการศึกษาที่ให้ ความสาคัญกับสื่ออุปกรณ์ การ
สอนที่ช่วยให้ เกิดการกระตุ้นให้ เกิดการกระทา เกิดการสร้ างภาพในใจ การที่เด็กสามารถลงมือทา
ด้ วยตัวเองจะทาให้ เกิดการค้ นพบและจดจาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดีเรี ยนรู้ ได้ เร็ ว ผู้เลีย้ งดูต้องสนองความ
ต้ องการของเด็กโดยไม่บงั คับ เพื่อให้ เด็กมีอิสระและมีความมัน่ ใจในตนเองส่งผลให้ เด็กพัฒ นา
ความสามารถทางการคิด (พัชรี สวนแก้ ว, 2545)
อี ก ทฤษฎี ห นึ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การเรี ย นรู้ ของเด็ ก ปฐมวัย เช่ น กั น ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย น ามา
ประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนรู้ที่เกิดการเคลื่อนไหวของเด็ก เพราะกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ต้องอาศัย
การเคลื่ อ นไหวร่ า งกายและน าไปสู่ก ารเรี ย นรู้ ผู้วิจัย จึง ศึก ษาทฤษฎี การเรี ย นรู้ ของธอร์ น ไดค์
(Thorndike’s Law of Leaning) อ้ างถึงใน (จุฑามาศ วงศ์สุวรรณ, 2548) มาอธิบายการเรี ยนรู้ ที่
เกิดจากการเคลื่อนไหว ซึง่ เน้ นการเรี ยนรู้ที่สาคัญด้ วยกฎ 3 ประการ ได้ แก่
1.1 กฎแห่งความพร้ อม (Law of Readiness) การเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อมีความ
พร้ อมทังทางกายและใจเกี
้
่ยวกับร่ างกาย (Physical) เพื่อเป็ นการเตรี ยมการใช้ กล้ ามเนื ้อและระบบ
ประสาทให้ สัมพันธ์ กัน (Co-Ordination) และเพื่ อเป็ นการฝึ กทักษะเกี่ ยวกับจิตใจ (Mental) เป็ น
ความพร้ อมทางด้ านสมองหรื อสติปัญญา และควรคานึงถึงความพร้ อมในวัยต่าง ๆ ด้ วยว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร เมื่อเด็กมีความพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจจะส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ดี
1.2 กฎแห่ ง การฝึ ก หัด (Law of Exercise) เด็ ก จะเรี ย นรู้ จากการกระท าซ า้ ๆ กัน
หลาย ๆ ครัง้ นั่นเอง เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กจะเกิดทักษะในแบบต่าง ๆ ซึ่งทาให้
ระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อทางานสัมพันธ์กนั ดี
1.3 กฎแห่ ง ผล (Law of Effects) เด็ ก จะเรี ย นรู้ ได้ ดี ขึ น้ ถ้ าผลของการกระท านัน้
เป็ นไปในทางบวกหรื อ ทางที่ ดี ซึ่ ง จะท าให้ เด็ ก เกิ ด ความสนใจ เกิ ด ทัก ษะท าให้ เด็ ก มี ค วาม
สนุกสนานและความพอใจ
จากทฤษฎีการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์ ผู้วิจยั นามาเป็ นหลักการในการออกแบบและดาเนิน
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย เมื่อได้
สร้ างกิจกรรมต่าง ๆ ขึ ้นมาแล้ วนัน้ ทฤษฎีนี ้จะเป็ นการอธิบายถึงวิธีการที่จะทาให้ เด็กปฐมวัยเกิด
การเรี ยนรู้ โดยที่เด็กจะต้ องมีความพร้ อมทังร่้ างกายและจิตใจก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม และในการฝึ ก
แต่ละกิจกรรมก็จะต้ องให้ เด็กได้ ฝึกซ ้ากันหลายรอบ มีการย ้าอยู่เสมอทังในเรื
้ ่ องของการเคลื่อนไหว

19
กฎกติกาต่าง ๆ และกิจกรรมนันต้
้ องสร้ างความสนุกสนาน ไม่สร้ างความเครี ยดให้ กบั เด็กจึงจะเกิด
ทักษะและการเรี ยนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริหาร
ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากการศึกษาและประมวลเอกสาร ผู้วิจยั พบว่ามีนกั วิชาหลายท่านได้ ให้ ความหมาย
ของทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function : EF) ที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
Lyon และ Krasnegor Norman (1996) ให้ ความหมายว่ า EF เป็ นเหมื อ นร่ ม ที่
ครอบคลุมกระบวนการทางความคิดที่ซบั ซ้ อน ซึง่ ให้ สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่มงุ่ เน้ นไปสูเ่ ป้าหมาย
Harvard University Center of developing child (2014) ให้ ความหมายว่ า EF
เป็ นทักษะการคิดเชิงบริ หารและการควบคุมตัวเองเป็ นทักษะให้ การสนับสนุนที่สาคัญสาหรับการ
เรี ยนรู้และการพัฒนา ทาให้ เกิดการเก็บรับข้ อมูลและทางานกับข้ อมูลในสมองได้ สมาธิจดจ่อ การ
คัดกรองสิ่งเร้ า และการปรับเปลี่ยนข้ อมูล เปรี ยบได้ กบั การทางานการควบคุมจราจรทางอากาศที่
ต้ องใช้ ความสามารถในการจัดระบบ เกิดการจัดการหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
Fuster Joaquin (2015) ให้ ความหมายว่า กระบวนการทางจิ ตวิท ยาทั่วไป โดยมี
องค์ป ระกอบที่ เกี่ ยวข้ อ ง ได้ แก่ หน่วยความจ าในการท างานการ การควบคุม และยับ ยัง้ และ
ความคิดยืดหยุน่ ความสามารถในการรับรู้เหล่านี ้มีความสาคัญในการประสานงานกับแหล่งข้ อมูล
ที่จะนาไปสูจ่ ดุ มุง่ หวังในอนาคต
Blair Clancy (2016) ให้ ความหมายว่ า EF หมายถึ ง ความสามารถทางสมอง
อันได้ แก่ หน่วยความจาทางาน การยับยังต่
้ อสิ่งเร้ าและความยืดหยุน่ ในการเปลี่ยนความคิด ในแต่
ละคนจะมี EF มากหรื อน้ อยต่างกันไป และเป็ นรากฐานของการควบคุมพฤติกรรมและการกากับ
ตนเอง รวมถึงทักษะด้ านการรู้ คิดจะสามารถควบคุม อารมณ์ และเพื่ อหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่
ผิดพลาดซึง่ อาจเกิดปัญหาในระยะยาว
สุภ าวดี หาญเมธี (2558) ให้ ค วามหมายว่า EF คื อ ชุด กระบวนการทางความคิด
(mental process) ที่ ช่วยให้ เราคิดเป็ น มี เหตุมี ผล ยับ ยัง้ ชั่ง ใจได้ กากับอารมณ์ และพฤติกรรม
ตนเองได้ วางแผนทางานเป็ น มุ่งใจจดจ่อ ทาอะไรไม่วอกแวก จาคาสัง่ และจัดการกับงานหลายๆ
อย่างให้ ลุล่วงเรี ยบร้ อยได้ จัดลาดับงานเป็ นขัน้ เป็ นตอน ยึดเป้าหมายแล้ วทาไปเป็ นขัน้ ตอนจน
สาเร็จ
ฐาปณีย์ แสงสว่าง (2559) ให้ ความหมายว่า EF คือ ความสามารถในการทางานของ
สมองส่วน Prefrontal Cortex ที่ทาหน้ าที่เกี่ ยวข้ องกับความสามารถในการกากับควบคุมการคิด
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เกี่ยวกับการรู้คิด อารมณ์ และพฤติกรรม ของตนเองได้ เป็ นอย่างดีเพื่อให้ สามารถกระทาการอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ในสถานการณ์นนั ้ ๆ ได้ สาเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล(2560) ให้ ความหมายว่า EF คือการทาหน้ าที่ระดับสูงของ
สมองที่ช่วยให้ เราควบคุมอารมณ์ ความคิด การกระทาเพื่อให้ เกิดพฤติกรรมที่มงุ่ สูเ่ ป้าหมาย (Goal
directed behaviors)
ณิ ชา ทัศน์ ชาญชัย ให้ ความหมายว่า EF เป็ นทักษะจาเพาะที่เกิดจากการทางาน
ของสมองส่วนหน้ า (frontal lobe) ที่ ทาหน้ าที่ เกี่ ย วข้ องกับ การควบคุม จัด ระเบี ย บ ตรวจสอบ
ความคิดและการกระทาของบุคคล ซึ่ง รวมไปถึง ความรู้ความเข้ าใจ พฤติกรรม และอารมณ์ ของ
บุคคลอื่นด้ วย
จากความหมายที่นักวิชาการแต่ละท่านได้ สรุ ปมานัน้ ผู้วิจัยนามาสังเคราะห์และ
สรุ ป ได้ ว่า การคิด เชิ ง บริ ห าร หมายถึง ความสามารถในการท างานของสมองส่วน Prefrontal
Cortex เป็ นทักษะจาเพาะที่เกิดจากการทางานของสมองส่วนหน้ า (frontal lobe) (ฐาปณี ย์ แสง
สว่าง, 2559; ณิ ช า ทัศ น์ ช าญชัย ) กระบวนการทางความคิด ที่ ซับ ซ้ อ น (Lyon G & Krasnegor
Norman A, 1996)และเป็ นทัก ษะที่ ส าคัญ ต่อ การเรี ย นรู้ และการพัฒ นา (Harvard University
Center of developing child, 2014) เชื่ อ มโยงประสบการณ์ ในอดี ต กับ สิ่ ง ที่ ม นุษ ย์ ก าลัง ท าใน
ปั จจุบนั ช่วยให้ ควบคุมและกากับอารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และการกระทา (Blair Clancy,
2016b)ส่งผลให้ ลงมือทางาน และมุ่งมัน่ ทา จนงานสาเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ (Fuster Joaquin,
2015; สุภาวดี หาญเมธี, 2558)
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิงบริหาร
ทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นการทางานของสมองส่วนหน้ า จากการศึกษาการทางาน
ของสมอง (Hoffman Lois Norma Wladis et al., 1994) ของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี อ ายุ 3-5 ปี ซึ่ ง
พัฒ นาการทางสมองในเด็กวัยนี จ้ ะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สมองมีนา้ หนักเพิ่ม ขึน้ จาก 75% เป็ น
80% ของน ้าหนักสมองตอนเป็ นผู้ใหญ่ เกิดความสามารถหลายด้ าน ทังการประสานร่
้
างกาย การ
รับรู้ ความใส่ใจ ความจา ภาษา การคิดเชิงเหตุผลและจินตนาการ เนื่องจากไขมันไมยาลินห่อหุ้ม
เส้ นใยประสาทหลายพันล้ านเซลล์เพิ่มขึน้ และเดรนไดรท์เพิ่ม ขึน้ ทัง้ ขนาดและจานวน เกิดการ
เชื่ อมต่อและการถ่ายทอดพลังประสาท ที่ เป็ นสิ่งส าคัญ มากต่อการทางานที่ ซับซ้ อนของสมอง
เปลือกสมองแบ่งเป็ นสองซีก ซีก ซ้ ายทาหน้ าที่ ควบคุม ความสามารถทางภาษา ส่วนซี ก ขวาทา
หน้ าที่ควบคุมความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ ซึ่งซีกซ้ ายจะเจริ ญเร็วมากกว่าซีกขวาส่งผลให้ เด็กวัยนี ้
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มีความสามารถทางภาษาอย่างรวดเร็ ว ในส่วนที่ รักษาสมดุลและควบคุม การเคลื่ อนไหวของ
ร่างกาย คือ ส่วนของสมองน้ อย (Cerebellum) กระบวนการของใยประสาทที่เชื่อมกับสมองน้ อย
กับเปลือกสมองที่มีไขมันไมยาลินมาหุ้มจะเสร็ จสมบูรณ์ ในช่วงเด็ก อายุ 4 ปี (ประณต เค้ าฉิ ม ,
2526)
ในการเรี ยนรู้ ของสมองนัน้ ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี การเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติของสมอง
(Brain-Based Learning) ได้ อธิบายถึงหลักการเรี ยนรู้ ตามแนวคิดของ Renate Nummela Caine
และ Geoffrey Caine ที่เสนอไว้ ในหนังสือชื่อ Making Connections: Teaching and the Human
Brain (กิ ต ติ ศัก ดิ์ เกตุนุ ติ , 2557; วิศ ณี ไชยรั ก ษ์ , 2014) เพื่ อ ที่ จ ะน ามาเป็ น หลัก ในการสร้ าง
กิจกรรมและสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมแก่การพัฒนาศักยภาพของสมอง เพราะทักษะการคิดเชิง
บริ หารนัน้ เป็ นระบบการทางานของสมองส่วนหน้ า หากกิจกรรมนันมี
้ พืน้ ฐานการพัฒนามาจาก
ธรรมชาติสมอง ก็จะส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาที่ดียิ่งขึ ้น โดยหลักการมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้ ทัง้ หมดของสมองเกี่ ยวข้ องกับสรี ระ สมองทางานเป็ นระบบไม่แยก
เรี ยนรู้ ที ล ะส่วน สามารถทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและเกี่ ยวข้ องกับสรี ระทัง้ หมดของ
ร่างกาย การศึกษาต้ องไม่แยกเป็ นส่วนๆ เพื่อให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติของร่างกายมนุษย์
2. สมองหรื อความคิดเป็ นหน่วยของสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมมีอิทธิพลต่อการ
เรี ยนรู้ เพราะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในช่วงที่สมองกาลังเติบโตนัน้ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ กับ
มนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
3. การแสวงหาความหมายและความเข้ าใจตลอดเวลาเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นจากธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองความต้ องการค้ นหาความหมายของสิ่ งต่าง ๆ ความต้ องการพื ้นฐานตามธรรมชาติ
ของมนุษย์
4. แสวงหาความหมาย ความเข้ าใจผ่านแบบแผน สมองรับ รู้ และท าความเข้ าใจ
รูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น สร้ างและแสดงออกด้ วยรูปแบบของตัวเอง
5. อารมณ์มีส่วนสาคัญต่อแบบแผนการเรี ยนรู้ อารมณ์และการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่แยก
จากกันไม่ได้ ดังนันบรรยากาศที
้
่เหมาะสมจึงเอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้
6. สมองและความคิดจะประมวลผลและเรี ยนรู้ ในภาพรวมและส่วนย่อยพร้ อมกัน
แม้ สมองจะแบ่งข้ อมูลออกเป็ นส่วน ๆ สมองทังสองซี
้
กจะทางานอย่างสัมพันธ์ กนั ในทุกกิจกรรม
ดังนันการจั
้
ดการเรี ยนรู้ที่ดีต้องเน้ นการเรี ยนรู้ แบบภาพรวมและส่วนย่อย
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7. สมองจะเรี ยนรู้ ทงจากสิ
ั้
่งที่สนใจและรับรู้ จากสิ่งที่อยู่รายล้ อม การจัดการศึกษา
นันควรใจใส่
้
ต่อสิ่งแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ เพราะการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วยจุดสนใจหลักและรับรู้สิ่ง
ต่าง ๆ รอบตัวไปพร้ อมกัน
8. การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นทังในภาวะรู
้
้ สึก นึกและไร้ สานึก โดยเกิดจากความตระหนักในสิ่ง
ที่กาลังเรี ยนรู้และไม่ได้ ตระหนักว่าเกิดการเรี ยนรู้ และต้ องใช้ เวลาค่อยๆให้ เกิดการเรี ยนรู้ขึ ้น โดย
การจัดการศึกษาต้ องให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ค่อยๆใช้ ประสบการณ์ ส่งเสริ ม แนวคิดจนเข้ าใจและเกิดการ
เรี ยนรู้
9. สมองมีความจาอย่างน้ อย 2 แบบ คือ ความจาแบบแยกส่วนเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ ง
หรื อทักษะและความจาแบบเชื่อมโยงประสบการณ์
10. การเรี ยนรู้ของสมองเป็ นไปตามพัฒนาการ
11. การเรี ยนรู้ ที่ซบั ซ้ อนเพิ่มขึ ้นได้ ด้วยดีในสถานกาณ์ ที่ท้าทาย และลดลงหากเกิด
การคุกคาม เช่นความเหนื่อยล้ าหรื อหมดหนทาง เพราะความท้ าทายจะช่วยกระตุ้นให้ ต้องการ
เรี ยนรู้ ส่วนความกลัวจะเป็ นส่วนที่ยบั ยังการเรี
้
ยนรู้
12. สมองแต่ละคนมีลกั ษณะเฉพาะตัว ความแตกต่างของสมองแต่ละคนเกิดจาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้ อม ดังนันแบบแผนการเรี
้
ยนรู้ ความสามารถทางเชาว์ปัญญาที่แตกต่างกัน
ผู้วิจยั ศึกษาการเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติของสมองหรื อการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
ซึ่งเป็ นแนวคิดที่เน้ นพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของสมองมาและนามาออกแบบกระบวนการเรี ยนรู้
ด้ านการจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ างประสบการณ์ รวมถึงการจัดการกับสิ่งแวดล้ อม (วิศณี ไชยรักษ์ ,
2014) เพราะสมองจะควบคุมระบบประสาทส่วนกลางทังระบบ
้
ควบคุมกิจกรรม ประสาทสัมผัส
การเคลื่อนไหว การรับรู้ รวบรวมประมวลผล ดังนันจึ
้ งควรทาความเข้ าใจเกี่ยวกับการทางานสมอง
ให้ ความสาคัญกับการเชื่อมโยงวงจรสมอง จะส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(กัญนิกา พราหมณ์พิทกั ษ์ , 2551)
องค์ ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากการทบทวนเอกสารงานวิจัย นักวิช าการแต่ละท่านได้ แบ่ง องค์ ป ระกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารไว้ หลายรูปแบบ สามารถจัดแบ่งองค์ประกอบได้ ดงั นี ้
1. Adele Daimond (2013); Blair Clancy(2016); Harvard University Center of
developing child(2014); Miyake Akira et al..,(2000) แบ่งองค์ป ระกอบของทักษะการคิดเชิ ง
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บริ หารไว้ เป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ทักษะความจ าเพื่ อใช้ งาน ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจและการ
ควบคุมตนเองและทักษะการยืดหยุน่ ของความคิด
1.2. ทักษะความจาเพื่อใช้ งาน (Working memory) หมายถึง ความสามารถใน
การเก็บข้ อมูลและนากลับมาใช้ ปรับปรุงและตรวจสอบข้ อมูล ดังนันหน่
้ วยความจาในการทางาน
เป็ นสิ่งสาคัญในการวางแผนและดาเนินการในลักษณะที่มงุ่ เป้าหมาย
1.3. ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจและการควบคุม ตนเอง (Inhibitory control or selfcontrol ) หมายถึง ความสามารถในการยับยังและควบคุ
้
มแรงกระตุ้นและไม่สนใจสิ่งเร้ าที่ทาให้
ไขว้ เขว ควบคุมความคิดและการกระทาของตนเอง สนใจในสิ่งที่จาเป็ นอย่างมีสมาธิ คิดก่อนทา
และไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ อู ื่น
1.4. ทัก ษะการยื ด หยุ่น ของความคิ ด (Shift, Cognitive or mental flexibility)
หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ ยนและปรับความคิดให้ เข้ ากับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลง
สามารถลาดับความสาคัญหรื อความสามารถในการเปลี่ยนความคิดโดยไม่ยึดติดความคิดเดียว
สามารถทางานสลับกันไปมาได้
2. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ (2560) ได้ แบ่งองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
โดยอ้ างอิงจากแบบวัดพฤติกรรมที่เป็ นความบกพร่ องของการคิดเชิงบริ หาร ที่เรี ยกว่า BRIEF-P
(Behavioral Rating Inventory of Executive Functions-preschool version) ไว้ 8 องค์ประกอบ
ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น ในเด็ ก เล็ ก วั ย 2-6 ปี มี 5 องค์ ป ระกอบ และในวั ย 6-18 ปี จะมี เ พิ่ ม ขึ น้ อี ก 3
องค์ประกอบ ดังนี ้
เด็กเล็กวัย 2-6 ปี EF จะมีองค์ประกอบ 5 ด้ านดังนี ้
ด้ านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม มี 3 องค์ประกอบ คือ
2.1 การหยุ ด การยั บ ยั ง้ (Inhibitory control) การยั บ ยั ง้ พฤติ ก รรมตนเองไม่
หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนทา หยุดพฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นหรื อทาให้ ผ้ อู ื่นเดือดร้ อน รวมถึงการ
ยับยังความคิ
้
ดไม่ให้ คิดเรื่ อยเปื่ อยในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวข้ อง ควบคุมความคิดให้ มีสมาธิจดจ่อในเรื่ องที่
กาลังทา
2.2 การเปลี่ยนความคิด (Shift) หมายถึง เปลี่ยนความคิดได้ ไม่ยึดติดความคิด
เดียว รู้ จักเปลี่ยนมุมมองคิดนอกกรอบได้ สามารถทางานหลายอย่างสลับไปมาได้ การเปลี่ยน
ความคิดได้ จะพัฒนาช้ ากว่าความจาขณะทางานและการยับยังพฤติ
้ กรรม
2.3 การควบคุม อารมณ์ (Emotional control) หมายถึง ความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ให้ แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
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ด้ าน metacognition ที่พงึ่ เกิดในเด็กวัยนี ้ มี 2 องค์ประกอบ คือ
2.4 ความจาขณะทางาน (Working memory) หมายถึงความสามารถในการจา
ข้ อ มูล ไว้ ในใจและจัด การข้ อ มูล กับ เหล่ า นัน้ หรื อ การน าข้ อ มูล ที่ เก็ บ ไว้ ในใจมาใช้ ในการคิ ด
แก้ ปัญหา จาเป็ นต้ องอาศัยการมีความตังใจจดจ่
้
อ (attention) เป็ นพื ้นฐานสาคัญ
2.5 การวางแผนจัดการ (Plan หรื อ Organize) หมายถึง การวางแผนจัดการ
งานให้ เสร็ จ ตังแต่
้ การตังเป้
้ าหมาย จัดลาดับความสาคัญของงาน เริ่ มต้ นลงมือทา การไม่ติดกับ
ปั ญหาเล็กน้ อยจนลืมภาพรวมของงาน การคาดการณ์ ผลของการกระทา การติดตามสะท้ อนผล
จากการกระทาเพื่อปรับปรุงงานให้ ดีขึ ้น
เด็กโตวัย 6-18 ปี ทักษะการคิดเชิงบริหารมีองค์ประกอบเพิ่มขึ ้นอีก 3 ด้ าน ดังนี ้
2.6 การเริ่ มต้ นลงมือทา การริ เริ่ ม (Initiate) คือ เริ่ มต้ นทางานด้ วยตนเองโดยไม่
ต้ องรอให้ คนบอก
2.7 การติดตามเฝ้าดูสะท้ อนผลจากการกระทาของตนเอง (Self-monitoring)
คือ สามารถติดตามและประเมินผลของการกระทา การปรับปรุงงานให้ ดีขึ ้น
2.8 การจัด การวัส ดุสิ่ง ของ (Organize of materials) คือ การจัด การบริ เวณที่
เล่น บริเวณที่ทางาน ของเล่น อุปกรณ์ของใช้ ตา่ ง ๆ เป็ นระเบียบ ค้ นหาง่าย
3. ฐาปนีย์ แสงสว่าง(2559) ได้ แบ่งทักษะการคิดเชิงบริ หาร ว่าประกอบด้ วย 9 ตัว
บ่งชี ้ จัดอยูใ่ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่
องค์ ป ระกอบที่ 1 ความสามารถในการรู้ คิ ด (metacognition) หมายถึ ง
ความสามารถของนักเรี ยนในการใช้ ความรู้ สึกนึกคิดของตนเองได้ เป็ นอย่างดี เพื่ อให้ สามารถ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนได้ สาเร็ จบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ ประกอบด้ วยความสามารถ 5 ด้ าน คือ การริเริ่ม ความจาในการทางาน การวางแผนจัดระบบ
การจัดระเบียบวัสดุ และการตรวจสอบงาน
3.1 การริ เริ่ ม (initiative) หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการคิดเริ่ มต้ น
ทางานด้ วยตนเองโดยไม่ผัดวัน ประกัน พรุ่ ง เพื่ อให้ งานส าเร็ จ บรรลุผลตามเป้าหมายซึ่ง แสดง
พฤติกรรมโดยเริ่ ม ต้ น งาน ด้ วยการเริ่ ม ต้ น ท างานหรื อเริ่ ม ท างานต่อด้ วยตนเอง และมี แนวคิด
หลากหลาย ด้ วยการคิดหาวิธีการแก้ ปัญหาใหม่ๆ
3.2 ความจ าในการท างาน (working memory) หมายถึ ง ความสามารถของ
นักเรี ยนในการเก็บรักษาข้ อมูลไว้ ในหน่วยความจาขณะปฏิ บตั ิงานที่ ซับซ้ อน เพื่อให้ งานสาเร็ จ
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บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บรักษาข้ อมูลไว้ ในจิตใจ ด้ วยการจดจาสิ่งต่าง ๆ
ไว้ ในความคิด และมีสมาธิ ด้ วยการจดจ่ออยูก่ บั สิ่งที่ทา
3.3 การวางแผนจัดระบบ (planning หรื อ organizing) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรี ยนในการคิดแผนการทางานเป็ นลาดับขันตอน
้
เพื่อให้ งานสาเร็ จบรรลุ ผลตามเป้าหมาย
ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยมุ่งหวังต่อเป้าหมาย ด้ วยการกาหนดขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่จะทาให้ งาน
สาเร็ จตามเป้าหมายจัดลาดับความสาคัญของงานได้ อย่างเหมาะสม จัดสรรเวลาปฏิบตั ิงานได้
อย่างเหมาะสมและเข้ าใจแนวคิดหลัก ด้ วยการจัดการกับข้ อมูลจานวนมากได้ เป็ นอย่างดี และ
ถ่ายทอดความคิดในเชิงปฏิบตั ิ
3.4 การจัดระเบียบวัสดุ (organization of materials) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรี ยนในการดูแลรักษาสมบัติส่วนตัวได้ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเพื่ อให้ เป็ นหมวดหมู่
เดียวกัน ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยเก็บรักษาสมบัติส่วนตัวอย่างเป็ นระเบียบ ด้ วยการจัดระบบการ
เก็บสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็ นสัดส่วนและหมวดหมู่ และดูแลรักษาความสะอาดของใช้ สว่ นตัว
3.5 การตรวจสอบงาน (task-monitoring) หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยน
ในการพิจารณาความถูกต้ องของงานที่ทาเสร็ จแล้ ว เพื่อให้ แน่ใจว่างานที่ทาไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่ง
แสดงพฤติกรรมโดยกากับติดตามงานที่ปฏิบตั ิ ด้ วยการพิจารณางานที่ปฏิบตั ิว่ามีความถูกต้ อง
เสร็จสมบูรณ์เรี ยบร้ อย
องค์ ป ระกอบที่ 2 ความสามารถในการก ากั บ อารมณ์ (emotional regulation)
หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการดูแลควบคุมความรู้สกึ ทางจิตใจของตนเองได้ เป็ นอย่าง
ดีเพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนได้ สาเร็ จบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้ วยความสามารถ 2 ด้ าน คือ การปรับเปลี่ยน และการควบคุม
อารมณ์
3.6 การปรั บ เปลี่ ย น (shifting) หมายถึ ง ความสามารถของนัก เรี ย นในการ
ปรั บ ตัว ให้ ทัน ต่อ การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง ต่าง ๆ ได้ เป็ น อย่า งดี เพื่ อ ให้ ส ามารถยอมรั บ ได้ กับ
สถานการณ์ที่แตกต่างจากเดิม ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยปรับเปลี่ยนได้ ง่าย ด้ วยการไม่ยึดติดอยู่กับ
สถานการณ์ หรื อปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งจนทาให้ เกิดผลกระทบด้ านลบ ยอมรับได้ กบั สิ่งที่แตกต่าง
จากเดิม และมีความยืดหยุน่ ในการแก้ ปัญหา ด้ วยการยอมรับได้ กบั ความแตกต่างหลากหลายของ
วิธีการแก้ ปัญหา
3.7 การควบคุม อารมณ์ (emotional control) หมายถึ ง ความสามารถของ
นักเรี ยนในการจัดการกับความรู้ สึกทางใจได้ เป็ นอย่างดี เพื่อไม่ให้ มีผลกระทบด้ านลบต่อตนเอง
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และผู้อื่น ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ ด้ วยการกากับดูแลอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม และแสดงกิริยาท่าทางที่สอดคล้ องกับสภาวะอารมณ์
องค์ป ระกอบที่ 3 ความสามารถในการกากับ พฤติกรรม (behavioral regulation)
หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการดูแลควบคุม การกระทาหรื ออาการที่ แสดงออกของ
ตนเองได้ เป็ นอย่างดี เพื่อให้ สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนได้
สาเร็ จบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ประกอบด้ วยความสามารถ 2 ด้ าน คือ การตรวจสอบ
ตนเอง และการยับยัง้
3.8 การตรวจสอบตนเอง (self-monitoring) หมายถึ ง ความสามารถของ
นักเรี ยนในการพิจารณาถึงพฤติกรรมหรื อการกระทาของตนเอง เพื่อให้ แน่ใจว่าสิ่งที่ได้ กระทาเป็ น
สิ่งที่ถูกต้ อง และไม่มีผลกระทบด้ านลบต่อผู้อื่น ซึ่งแสดงพฤติกรรมโดยกากับติดตามพฤติกรรม
ตนเอง ด้ วยการพิ จารณาการกระทาของตนเองว่าเป็ นสิ่งที่ ถูกต้ อง และไม่แสดงการกระทาที่ มี
ผลกระทบด้ านลบต่อผู้อื่น
3.9 การยับยัง้ (inhibition) หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการคิดอย่าง
รอบคอบก่อนลงมื อกระทาและยื ดเวลาการตอบสนอง เพื่ อให้ มี เวลาประเมิ นสถานการณ์ ห รื อ
พฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อตนเองและผู้อื่น ซึง่ แสดงพฤติกรรมโดยควบคุมความวู่วาม
ด้ วยการหลี ก เลี่ ย งการกระท าที่ ท าโดยไม่ คิด ดูแ ลความปลอดภัย ของตนเอง และหยุด แสดง
พฤติกรรมด้ านลบในเวลาที่เหมาะสมได้ ด้วยตนเอง
4. สุภาวดี หาฐเมธี (2558) ได้ จาแนกทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ น 9 องค์ ประกอบ
โดยจัดเป็ น 3 กลุม่ ทักษะ ได้ แก่
กลุ่มทักษะพื น้ ฐาน มีส่วนประกอบที่มีความสาคัญ เป็ นฐานของการพัฒ นาทักษะ
การคิดเชิงบริ หาร ด้ านอื่น ๆ ที่เหลือ ในเด็กเล็ก ทักษะการคิดเชิงบริ หารพืน้ ฐานจะยังแยกกันไม่
ชัดเจนเหมือนในผู้ใหญ่ แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความจาเพื่อใช้ งาน ยังคิ
้ ด ไตร่ตรอง และ
ยืดหยุน่ ความคิด
4.1 ความจาเพื่อใช้ งาน (Working Memory) คือ ทักษะสมอง ในการจาหรื อเก็บ
ข้ อมูล จากประสบการณ์ ที่ มี ความหมาย น าไปเชื่ อมโยงกับ ประสบการณ์ เดิม ที่ ผ่านมา มี การ
ประมวลผลแล้ วนามาใช้ งานต่อได้
4.2 ยัง้ คิด ไตร่ ต รอง (Inhibitory Control) คื อ ทัก ษะสมองในการยับ ยัง้ ชั่ ง ใจ
ควบคุมความต้ องการของตนให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม จนหยุดยังพฤติ
้ กรรมได้ ในเวลาที่สมควร
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4.3 ยืดหยุ่นความคิด (Shift หรื อ Cognitive Flexibility) คือ ทักษะสมองในการ
ปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด ไปตามสภาพการณ์ ที่ เปลี่ ย น หากสิ่ ง ใดไม่ เป็ นไปตามแผนก็ ท าใจได้
ปรับเปลี่ยนแผนได้ ไม่ยดึ ติดตายตัว
กลุ่ม ทักษะกากับตนเอง ซึ่งเกี่ ยวข้ องมากกับเรื่ องของการกากับ ควบคุม ความคิด
อารมณ์ หรื อการรู้จกั ตนเอง แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ควบคุมอารมณ์ จดจ่อใส่ใจ และการ
ติดตามประเมินตนเองและสะท้ อนผลจากการกระทาของตนเองได้
4.4 ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ทักษะสมองในการควบคุม การ
แสดงออกทางอารมณ์ ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่วูบวาบขึน้ ๆ ลงๆ ง่ายไม่แสดงพฤติกรรมไป
ตามอารมณ์ จนไปสร้ างปัญหาให้ ตนเองหรื อคนอื่น
4.5 จดจ่อใส่ใจ (Focus หรื อ Attention) คื อ ทัก ษะสมองในการจดจ่อ ในสิ่ ง ที่
กาลังทาได้ ในช่วงเวลาที่ตอ่ เนื่องพอสมควร ไม่วอกแวกกระสับกระส่าย ไม่หนั เหไปตามสิ่งอื่นที่มา
ยัว่ ยุเร้ าความสนใจ
4.6 การติดตามประเมินตนเองและสะท้ อนผลจากการกระทาของตนเองได้ (Self
– Monitoring) คื อ ทั ก ษะสมองในการทบทวนตั ว เองหรื อ การงานที่ ไ ด้ ท าไป ส ารวจจุ ด ดี
จุดบกพร่อง แล้ วหาทางปรับปรุง ถ้ าพัฒนาได้ ดีอาจไปจนถึงขันรู
้ ้ ตวั ตน
กลุ่มทักษะปฏิบตั ิ จากทักษะการคิดเชิงบริหารทัง้ 3 ด้ านในกลุม่ นี ้เกี่ยวข้ องมากกับ
การกระท า หรื อ การปฏิ บัติ ข องมนุษ ย์ แบ่ง เป็ น 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ริ เริ่ ม และลงมื อ ท า
วางแผนและจัดการทางานให้ สาเร็จ และมุง่ เป้าหมาย
4.7 ริ เริ่ มและลงมือทา (Initiating) คือ ทักษะสมองในการ ทาเรื่ องใหม่ๆ และลง
มือทาสิ่งที่ให้ เกิดผล ตัดสินใจและลงมือทาด้ วยตนเอง
4.8 วางแผนและจั ด การท างานให้ ส าเร็ จ (Planning and Organizing) คื อ
ทักษะสมองในเรื่ องกระบวนการทางาน ตังแต่
้ ตงเป้
ั ้ าหมาย วางแผนเพื่อนาส่วนต่าง ๆ มาเชื่อมต่อ
กัน มองเห็นภาพรวม จัดล าดับความส าคัญ เป็ น ไปจนถึงการจัดระบบเพื่ อดาเนินการ และจบ
สุดท้ ายที่การประเมินผล
4.9 มุ่งเป้าหมาย (Goal-directed Persistence) คือ ทักษะสมองในการดารง
จุดมุง่ หมายของตน ตังเป้
้ าแล้ วก็พากเพียร ไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรค
จากการศึกษางานวิจยั ได้ มีนกั วิชาการแบ่งองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ไว้ หลายรูปแบบ ซึ่งในงานวิจยั ชิ ้นนี ้ ผู้วิจยั มีความต้ องการในการศึกษาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
กลุ่มพืน้ ฐาน ซึ่งประกอบไปด้ วย 1.ความจาเพื่ อใช้ งาน (Working Memory) 2.การยับยัง้ ชั่งใจ
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(Inhibitory Control) 3.ยืดหยุ่นความคิด (Shift หรื อ Cognitive Flexibility) เพราะเมื่อวิเคราะห์
จากหลายรู ปแบบทาให้ พ บว่าองค์ป ระกอบที่ ห ลากหลายมาจากพื น้ ฐานเดี ยวกัน กลุ่ม ทักษะ
พื น้ ฐานนัน้ เป็ น ศูน ย์ กลางที่ ส าคัญ ในการขยายเป็ น องค์ป ระกอบอื่ น ๆ (Lyon G & Krasnegor
Norman A, 1996) สัง เกตได้ ว่า จากองค์ ป ระกอบที่ นัก วิ ช าการแต่ล ะท่ า นได้ แ บ่ ง ไว้ นัน้ ในทุ ก
องค์ประกอบ จะมีทกั ษะความจาเพื่อใช้ งาน การยับยังชั
้ ง่ ใจ และการยืดหยุ่นความคิด ที่จะเป็ น
ทักษะหลักที่อยู่ในทุกองค์ประกอบ เพราะ 3 ทักษะนี ้เป็ นพื ้นฐานที่สาคัญที่จะพัฒนาทักษะอื่น ๆ
ต่อไปได้ (Baddeley Alan, 1996; Miyake Akira & Friedman Naomi P, 2012; Smith Edward E
& Jonides John, 1999) เช่น ความจาเพื่อการทางาน เป็ นทักษะพื ้นฐานที่จะพัฒนาความสามารถ
ในการรู้คดิ การยืดหยุน่ ความคิดเป็ นทักษะพื ้นฐานที่จะพัฒนาความสามารถในการกากับอารมณ์
และการยับยังชั
้ ง่ ใจเป็ นทักษะพื ้นฐานที่จะพัฒนาความสามารถในการกากับพฤติกรรม
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
กิจกรรมที่ก่อให้ เกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารนันควรเป็
้
นกิจกรรมที่ ส่งเสริ ม
พัฒนาการทังทางร่
้
างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยกิจกรรมนันต้
้ องไม่เพิ่มความเครี ยด
ให้ กบั เด็กและช่วยให้ เด็กสามารถจัดการกับความเครี ยดที่อาจเกิดขึ ้นได้ ส่งเสริมกิจกรรมให้ เด็กได้
มีการเคลื่อนไหวทางกาย ปฏิสมั พันธ์กบั ทางสังคมโดยแต่ละกิจกรรมนันควรมี
้
การเพิ่มระดับความ
ท้ าทายให้ กับเด็ก อีกอย่างที่สาคัญคือสิ่งแวดล้ อมที่นอกจากจะเป็ นพื ้นที่ทากิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะต่างๆได้ ดีแล้ ว ควรเป็ นพื ้นที่ที่ทาให้ เกิดความสร้ างสรรค์ การสารวจ และการออกกาลังกาย
ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับเด็ก สร้ างสภาพแวดล้ อมที่สนับสนุนเด็กอย่างต่อเนื่อง
(ณิ ชา ทัศน์ ชาญชัย) ควรฝึ กให้ เด็กรู้ จักควบคุม ความต้ องการ เช่น การเข้ าแถว รอคิว ควบคุม
อารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสม การฝึ กสมาธิและกิจกรรมการออกกาลังกาย เพื่อให้ เด็กได้
เจอสภาพแวดล้ อมหรื อบุคคลใหม่ๆ หลีกเลี่ยงของเล่นสาเร็ จรู ปที่ไม่ฝึ กให้ เด็กคิดแก้ ปัญหา ควร
เป็ นกิจกรรมที่ให้ เด็กได้ ลงมือทาด้ วยตนเอง (Learning by doing) (สุภาวดี หาญเมธี, 2558)
กิ จ กรรม เพื่ อพั ฒ 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) ในช่วงอายุนี ้การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร จะพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ ว ดังนันการจั
้
ดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญมาก
เด็กในช่วงนี จ้ ะเรี ยนรู้ ในเรื่ องของกฎเกณฑ์ และโครงสร้ างของการเรี ยนรู้ ในขณะที่ เด็กโตกว่า
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สามารถเป็ นอิสระได้ มากขึ ้น เป้าหมายคือเพื่อให้ เด็กมีความพร้ อมที่จะปรับตัว ต่อการเจริ ญเติบโต
เป็ นผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมเหล่านี ้ประกอบด้ วย
1. Imaginary play การเล่นนี ้เด็กจะเป็ นผู้คดิ ค้ นกฎและบทบาทที่จะแสดงขึ ้นมาเอง
พวกเขาต้ องมีแนวคิดที่สร้ างขึ ้นอยู่ในใจและกาหนดพฤติกรรมของพวกเขาให้ เป็ นไปตามกฎ ยับยัง้
แรงกระตุ้นหรื อการกระทาที่ไม่เหมาะสมกับบทบาท ยกตัวอย่างเช่น การเล่นสถานการณ์สมมุตใน
โรงพยาบาล เด็ก เล่น เป็ น คนป่ วยที่ จ ะต้ อ งไปพบคุณ หมอ ผู้ที่ เล่น เป็ น คุณ หมอก็ จ ะต้ องแสดง
บทบาทออกมาให้ ดูสุขุม เหมาะสมกับ อาชี พ หมอ ส่ว นเด็ ก ที่ เล่น เป็ น คนไข้ ก็ จ ะแสดงอาการ
อ่อนเพลีย หรื อกลัวคุณหมอเป็ นต้ น ซึง่ เด็กกาลังเรี ยนรู้ที่จะเล่นร่วมกันและมักจะควบคุมพฤติกรรม
ของกันและกัน จึงเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญในการพัฒนาระบบการควบคุมตนเอง
วิธีการสนับสนุนการเล่นจินตนาการในระดับสูง
1. การอ่านหนังสือ ไปแคมป์ การดูวีดีโอ เพื่อให้ เด็กเข้ าใจถึงบทบาทที่ต้องแสดง
มากขึ ้น
2. ควรมีของเล่นหรื ออุปกรณ์เพื่อช่วยส่งเสริมการเล่นบทบาทสมมุติ
3. ให้ เด็กได้ เล่นกับอุปกรณ์ ไปอย่างอิสระ ซึ่งจะทาให้ เขาได้ ฝึกในเรื่ องของการ
เลือกสิ่งที่จาเป็ น การใช้ ความจา การวางแผน และถ้ าหากแผนที่วางไว้ ไม่สาเร็จ เด็กจะได้ เรี ยนรู้ถึง
การแก้ ปัญหาและการยืดหยุน่ ความคิด
4. ควรวางแผนในการเล่นเพื่อการจัดการที่ดีสาหรับการเล่นบทบาทสมมุติ
2. Storytelling เป็ นวิ ธี การเล่ า เรื่ องให้ ติ ด ต่ อ กั น โดยเริ่ ม จากคนแรกสร้ าง
สถานการณ์ขึ ้นมา จากนันคนต่
้
อมาต้ องเล่าเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องกับคนก่อนหน้ า เมื่อเรื่ องที่เล่า
นัน้ มี ความยาวเพิ่ ม ขึน้ จะเกิ ดความซับ ซ้ อนมากขึ น้ เด็กจะได้ ฝึกในเรื่ องของความจ าและการ
จัดการข้ อมูล
วิธีการสนับสนุนการเล่าเรื่ องราวของเด็ก
1. กระตุ้นให้ เกิดการเล่าเรื่ องของเด็ก
2. มี การแสดงประกอบเล่าเรื่ อง โดยการจดบัน ทึกเนื อ้ เรื่ องและหลังจากนัน้ ก็
แสดงตามเนื ้อเรื่ องที่เด็ก ๆได้ ร่วมกันสร้ างขึ ้น
3. ใช้ ก ารสื่ อ สารหลากหลายภาษาเมื่ อ เด็ก ๆ อยู่กับ ครอบครั ว เป็ น การเพิ่ ม
ความสามารถทางภาษาให้ กบั เด็กอีกวิธี
3. Movement challenges songs and games เพ ล งแล ะเก ม ก ารเค ลื่ อน ไห ว
สนับสนุน EF เนื่องจากเด็กต้ องเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเฉพาะและจะต้ องผสานคาในเพลงไป
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พร้ อมกับการกระทา วิธีนีม้ ีส่วนช่วยในด้ านการยับยัง้ ชัง่ ใจและ หน่วยความจา พัฒ นาด้ านการ
ควบคุมตัวเองมากขึ ้น เพลงและเกมจึงเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อนสร้ างความสนใจให้ และท้ าทายเด็ก ๆ
วิธีการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเด็ก
1. เพิ่มโอกาสให้ เด็กได้ ใช้ ศกั ยภาพทางร่ างกายของตนเอง เช่น การปี นหน้ าผา
จาลอง การฝึ กการทรงตัวบนคานไม้ เป็ นต้ น ในขณะที่เด็กพยายามฝึ กกิจกรรมที่ยาก เด็กจะต้ อง
ใช้ การใส่ใจมากขึ ้น จึงเกิดกระบวนการสร้ างพฤติกรรมที่ดีขึ ้นในอนาคต
2. กระตุ้นการควบคุมด้ วยความเงียบ กิจกรรมที่ต้องการให้ เด็ก ๆ ลดการกระตุ้น
และเน้ นความสนใจ เช่น การใช้ สมดุลหรื อโยคะมีการหายใจช้ า ๆ
3. เปิ ดเพลงแล้ วให้ เล่นเกมส์ โดยเคลื่อนไหวตามคาสั่ง เช่น เต้ นช้ าสลับกับเร็ ว
หรื อหยุดนิ่ง เมื่อเพลงหยุดลงเด็กต้ องยับยังการเต้
้
นของตนและเปลี่ยนจุดสนใจไปที่ทา่ ของตนขณะ
หยุดนิ่ง
4. การใช้ เพลงที่ช้าเร็วสลับไปมาหลาย ๆ รอบ
5. การใช้ เพลงพื ้นบ้ านที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์ กบั ผู้อื่น เช่น หาคู่ หรื อหากลุ่ม เพื่อให้
เกิดความซับซ้ อนแต่ไม่สง่ ผลให้ เกิดความเครี ยด
4. Quiet games and other activities
1. การจับคูแ่ ละการจัดเรี ยงกิจกรรมยังคงสนุกสาหรับเด็ก แต่อาจเพิ่มกฎต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาการยืดหยุน่ ด้ านความคิด
2. การเล่นเกมปริ ศนาที่ซบั ซ้ อนจะเป็ นการฝึ กการสร้ างภาพในจินตนาการและ
เพิ่มความสามารถในการวางแผน
3. การท าอาหารเป็ นเรื่ อ งสนุ ก ส าหรั บ เด็ ก ๆ โดยฝึ ก การยับ ยัง้ ชั่ง ใจเพื่ อ รอ
คาแนะนา และให้ ความสาคัญกับการตวงและการนับ
จากกิจกรรมที่ได้ ศึกษามานัน้ ผู้วิจยั นาแบบแผนของ (Harvard University Center
of developing child, 2014) มาเป็ น แบบอย่างที่ จ ะน ามาสร้ างเป็ นกิ จ กรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
ส าหรั บ งานวิ จัย นี ้ อัน ประกอบได้ ด้ ว ยกิ จ กรรมทัง้ หมด 4 กิ จ กรรม ได้ แ ก่ การเล่ า เรื่ อ ง การ
เคลื่ อนไหวพร้ อมกับ จังหวะ การแสดงบทบาทสมมุติ และการเล่นเกมส์ เพื่ อแก้ ปั ญ หา ซึ่ง เป็ น
กิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หาร สอดคล้ องกับทฤษฎี การเรี ยนรู้ตามธรรมชาติของสมอง
(Brain-Based Learning) โดยกิจกรรมทังหมดนั
้
นจะสอดแทรกผ่
้
านการเต้ นที่เป็ นการเคลื่อนไหว
พร้ อมกับบทเพลงและมีเรื่ องราวให้ เด็กได้ แก้ ปัญหา ทัง้ ในรู ปแบบที่ครู สร้ างให้ หรื อ รู ปแบบที่เด็ก
กาหนดเอง โดยยึดทฤษฎีการเรี ยนรู้ ของธอร์ นไดค์และทฤษฎีวุฒิภาวะของกีเซลล์ที่จะนามาเป็ น
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ฐานในการกาหนดกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่ างกายที่เหมาะสมกับวุฒิ ภาวะและร่างกายของเด็ก
ปฐมวัย ในกิจกรรมการสวมบทบาทเป็ นตัวละครต่าง ๆ ที่จะต้ องแก้ ปัญหาด้ วยตนเองและการคิด
เป็ นกลุ่มนัน้ ผู้วิจยั นาทฤษฎี พัฒ นาการทางสติปัญญาของเพี ยเจต์และทฤษฎี การเรี ยนรู้ ของบรู
เนอร์ เป็ นทฤษฎีเสริ ม โดยกล่าวว่าเรี ยนรู้ผ่านจินตนาการได้ โดยเริ่ มมีการเล่นเลียนแบบ เด็กเมื่อลง
มือทาด้ วยตัวเองจะทาให้ เกิดการค้ นพบและจดจาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดี กิจกรรมนี ้เหล่านี ้เด็กจะได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิด้วยตนเอง เรี ยนรู้กฎเกณฑ์เพื่อสร้ างวินยั เกิดเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ตามวิธีการเสริมสร้ าง
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน อันนาไปสู้กนั พัฒนาความจาเพื่อการใช้ งาน การยับยังชั
้ ง่ ใจ
และการยืดหยุน่ ความคิด
การวัดทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับแบบวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารทัง้ จาก
ต่างประเทศและในประเทศ ผู้วิจยั พบว่า มีการวัดทักษะการคิดเชิงบริหารที่หลากหลายทังรู้ ปแบบ
และวิธีการ โดยการวัดทักษะการคิดเชิงบริหารมีรายละเอียด ดังนี ้
1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (Sue Baron da, 2004) ได้
กล่ า วถึ ง Behavior Rating Inventory of Executive Function ที่ ส ร้ างโดยจาก Gerard Gioia
Peter Isquith Steven Guy และ Lauren Kenworthy ว่ า เป็ นแบบวัด ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห าร
สาหรับ เด็กอายุ 5-18 ปี โดยวัดองค์ ป ระกอบย่อย 8 องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ การยับยัง้ ชั่ งใจ การ
ยืดหยุ่นความคิด การควบคุม อารมณ์ ความจาเพื่ อการใช้ งาน การวางแผน การจัดการกับวัสดุ
อุปกรณ์ มีข้อคาถาม 86 ข้ อ การวัด 3 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิบางครัง้ และ และปฏิบัติ
บ่อยครัง้ แล้ วจึงนามาหาค่าคะแนน T
2. The Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) Self-Report
(เกดิษฐ์ จันทร์ ขจร, องอาจ นัยพัฒ น์ , & สังวรณ์ งัดกระโทก, 2017) อ้ างถึงใน Isquith, & Gioia,
2004 เป็ นแบบวัดที่ประเมินพฤติกรรมทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กอายุ 11-18 ปี โดยประเมิน
ด้ วยตนเอง มีข้อคาถาม 80 ข้ อ วัด 2 องค์ประกอบหลัก และ 8 องค์ประกอบย่อย องค์ประกอบ
หลักอย่างแรกคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Behavioral shift) วัดองค์ประกอบย่อ ยในด้ านการ
ยับ ยัง้ การปรั บ เปลี่ ย น การควบคุม อารมณ์ และการสัง เกต องค์ ป ระกอบหลัก ที่ ส องคื อ การ
ปรับเปลี่ยนการเรี ยนรู้ (Cognitive shift) วัดองค์ประกอบย่อยในด้ านความจาในการปฏิ บตั ิงาน
การจัดการแผนงาน การจัดการวัสดุอปุ กรณ์ และการปฏิบตั ิงานให้ เสร็ จสมบูรณ์ แบบวัดดังกล่าว
เป็ นแบบวัดมาตรประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับของการปฏิบตั ิ คือ ไม่เคยปฏิบตั ิ
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ปฏิ บตั ิบางครัง้ และปฏิบัติบ่อยครัง้ โดยแบบวัดนี เ้ ป็ นแบบวัดที่ข้อคาถามสะท้ อน
ความบกพร่ องของการบริ หารจัดการของสมองขันสู
้ ง ปกติวิสัยพิจารณาจากคะแนนมาตรฐานที
(Mean = 50, SD = 15) เด็กที่มีคะแนนมาตรฐานทีสงู กว่า 70 ถือว่ามีปัญหาอย่างมีนยั สาคัญทาง
คลินิก
3. แบบประเมินพัฒนาการด้ านการคิดเชิงบริ หาร (EF) ในเด็กก่อนวัยเรี ยน (MU.EF101) ใช้ สาหรับประเมินในเด็กอายุ 2-6 ขวบ มีคาถามทังหมด
้
32 ข้ อ จาก รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑา
ภัก ดี กุล โดยใช้ ส ถิ ติห าคะแนน T จากบทสัม ภาษณ์ รศ.ดร.นวลจัน ทร์ จุฑ าภัก ดี กุล กล่าวว่า
MU.EF-101 ใช้ สาหรับประเมินในเด็กอายุ 2-6 ขวบ มีคาถามทังหมด
้
32 ข้ อ สาหรับให้ ครู ผ้ ูดแู ล
เด็กและครูอนุบาล ใช้ ประเมินพฤติกรรมเด็กในชันเรี
้ ยนที่ร้ ูจกั และคุ้นเคย แบ่งเป็ น
- ตัวบ่งชี ้ถึงพัฒนาการด้ านการยับยังพฤติ
้
กรรม เช่น เข้ าคิวอดทนรอคอยได้ รู้จกั
รอที่จะพูดไม่พดู แทรกผู้อื่น เมื่อขัดแย้ งกับเพื่อนไม่ใช้ กาลังในการแก้ ปัญหา เป็ นต้ น
- ตัวบ่งชี ถ้ ึงพัฒ นาการด้ านการเปลี่ ยนหรื อยื ดหยุ่น ทางความคิด เช่น เมื่ อถูก
เพื่อนปฏิเสธที่จะเล่นหรื อถูกแย่งของเล่นก็สามารถไปเล่นอย่างอื่นโดยไม่หงุดหงิด เป็ นต้ น
- ตัว บ่งชี ถ้ ึ งการควบคุม อารมณ์ เช่น เมื่ อ เจอปั ญ หาสามารถสงบสติอ ารมณ์
หาทางแก้ ปัญ หาโดยไม่โวยวาย เมื่อผิดหวังเสียใจสามารถคืนอารมณ์ หลังการปลอบโยนให้ เป็ น
ปกติในเวลาไม่นาน เป็ นต้ น
- ตัวบ่งชี ้ถึงพัฒ นาการด้ านความจาขณะทางาน เช่น การจาได้ และไม่ทาผิดใน
เรื่ องซ ้าเดิม สัง่ งาน 2-3 อย่าง สามารถจาได้ และปฏิบตั คิ รบถ้ วน เป็ นต้ น
- ตัวบ่งชี ้พัฒนาการด้ านการวางแผนจัดการ เช่น เก็บของเล่นเข้ าที่เมื่อเล่นเสร็ จ
ไม่ทิง้ เกลื่ อนกลาด รู้ จักแก้ ปั ญ หาเมื่ อทานา้ หกรู้ จักเช็ ด ทางานเสร็ จ โดยไม่ติด กับรายละเอี ย ด
เล็กน้ อยที่ไม่สาคัญมากเกินไป เป็ นต้ น
แบบประเมิ นข้ างต้ น ทางครู ผ้ ูดูแลเด็กหรื อครู อนุบาล จะนาใช้ ไปสังเกตเด็กในชัน้
เรี ย นตามหัว ข้ อ ว่ า มี พัฒ นาการด้ า นการคิ ด เชิ ง บริ ห าร เป็ นไปตามวัย หรื อ ไม่ หรื อ มี ปั ญ หา
พฤติกรรมด้ านใดที่พบว่าบกพร่อง
4. The Barkley Deficits in Executive Function Scale-Children and Adolescent (BDEFS-CA) เป็ นแบบวัดที่ประเมินโดยผู้ปกครองของเด็กนักเรี ยนอายุตงแต่
ั ้ 6-17 ปี เป็ น
แบบวัดมาตรประมาณค่า 4 ระดับ ประเด็นที่ประเมิน 5 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หารจัดการเวลาของ
ตัวเอง การจัดการตัวเองในการแก้ ปัญหา การหักห้ ามใจตนเอง แรงจูงใจในตนเอง และการกากับ
ตนเอง
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จากเอกสารงานวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ศึกษา พบว่ามีเครื่ องมือที่หลากหลายรูปแบบของวิธีการ
และมี จุดประสงค์ ในการวัดที่ แตกต่างกัน ออกไป ในงานวิจัยนี ผ้ ้ ูวิจัยจะสร้ างเครื่ องมื อวัด การ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน ด้ วยรูปแบบการวัดเป็ นแบบมาตรประเมินค่าเชิงตัวเลข
(Numerical rating scale) 5 ระดับ คื อ เด็ ก มี ก ารพั ฒ นาทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารตามหัว ข้ อ
ดัง กล่า ว จริ ง ที่ สุด จริ ง จริ ง และไม่ จ ริ ง พอ ๆ กัน ไม่ จ ริ ง และไม่ จ ริ ง ที่ สุด การประเมิ น มาจาก
ผู้ปกครองและครูประจาชัน้ โดยการให้ คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมในกิจวัตรในชีวิตประจาวัน
ของเด็กและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมของกลุม่ ทดลอง
แนวคิดเกี่ยวกับการเต้ นสร้ างสรรค์
ความหมายของการเต้ นสร้ างสรรค์
Jennifer McGowan (2018) ผู้ ก่ อ ตั ้ง ส ถ า บั น Jennifer McGowan's Creative
Dance Center ได้ ให้ ความหมายของการเต้ นสร้ างสรรค์ (Creative Dance) เป็ นหลักสูตรการ
เต้ นที่สร้ างสรรค์ มาจากแนวคิดการศึกษาด้ านการเคลื่อนไหวของ Rudolf Von Laban ซึ่งเน้ นใน
ส่วนของประโยชน์ ที่ได้ รับ จากการเต้ น รา เช่น สุน ทรี ยภาพสัง คม และรู ปแบบการสื่ อสาร การ
แก้ ปั ญ หา ใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เป็ นการแข่ ง ขั น เป็ นวิ ธี ก ารที่ ผ้ ู เรี ย นจะพั ฒ นาการรู้ คิ ด
ความสามารถในการคิดและการแสดงออก นักเรี ยนจะได้ เรี ยนรู้ เทคนิคการเต้ นแบบบัลเลต์แบบ
สมัยใหม่และแบบดังเดิ
้ ม ทาให้ พวกเขามีรากฐานที่ดี เพื่อให้ นกั เรี ยนมีเครื่ องมือที่จาเป็ นในการ
แสดงความรู้สึกผ่านการเคลื่อนไหว และสามารถพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ได้ จากการเคลื่อนไหว
ของตน การเรี ย นรู้ การใช้ พื น้ ที่ เวลา และ force and flow นัก เรี ย นจะเกิ ด การตระหนัก ได้ ถึ ง
ความหมายในการเคลื่ อนไหวร่ างกายแต่ละส่วนของเขา นอกเหนื อจากบัลเลต์ก็มี ทัก ษะการ
เคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ที่จะส่งเสริ มการแสดงออกของความรู้สึก เช่น การใช้ ท่วงท่าของโยคะ การ
สร้ างเนื ้อเรื่ อง ทักษะการผ่อนคลายร่างกาย ที่จะผสานไปกับร่างกายและจิตใจ
Elizabeth Lloyd Mayer (1996) ให้ ความหมายว่า การเต้ นสร้ างสรรค์เป็ น ขบวนการ
สร้ างสรรค์ที่เป็ นวิธีที่การสร้ างความสนุกสนานสาหรับเด็ก ๆ ในการเคลื่อนไหวผ่านดนตรี พัฒนา
ทักษะทางกายภาพ กระตุ้นจินตนาการและส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ การเคลื่อนไหวสร้ างสรรค์
จะใช้ เคลื่อนไหวร่ างกายในการ สื่อสารให้ เห็นเป็ นรูปธรรมหรื อสื่อสารความรู้ สึก และจะช่วยให้
เด็กได้ เรี ยนรู้ กับการประสบความสาเร็ จจากสิ่งที่เขาไม่อาจทาได้ ในการเคลื่อนไหวเด็ก ๆ จะได้
เรี ยนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเอง พืน้ ที่รอบตัวของพวกเขา และเรี ยนรู้ ผ้ อู ื่นซึ่งกันและกัน ตลอด
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กิจกรรมจะสนับสนุนให้ เด็ก ๆ ทุกคนมีส่วนร่วม ในการสื่อสารความรู้สึกและท้ าทายในการพัฒนา
ทางกายภาพ
การเต้ น สร้ างสรรค์ ห รื อ อาจเรี ย กอี ก อย่า งว่า การคิด สร้ างสรรค์ ป ระกอบจัง หวะ
หมายถึง การคิดแบบการเต้ น ที่แปลกใหม่ โดยอาศัยการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ น เช่น การเดิน การวิ่ง
สลับเท้ า การกระโดด การเขย่ง มาประกอบเป็ นแบบในการเต้ น ซึ่งอาจใช้ เพลงไทยสากล ไทย
พื ้นเมือง ไทยลูกทุง่ หรื ออาจเป็ นเพลงสากลต่างชาติมาประกอบจังหวะ (รังสฤษฎิ์ บุญชลอ, 2539)
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมนัน ทนาการ ประเภทการเต้ น ร าหรื อ กิ จ กรรมเข้ าจัง หวะ คื อ การ
แสดงออกของร่ างกายด้ วยการเคลื่ อนไหวส่วนต่าง ๆ ไปพร้ อมกับ ตัวโน๊ ต เด็ก จะได้ ฝึก ทักษะ
ทางการเคลื่อนไหวไปพร้ อมกับทักษะทางดนตรี สามารถเป็ นสื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่
วางไว้ และส่งเสริ ม มนุษยสัม พันธ์ ทางสังคม วัฒ นธรรมประจ าชาติ (รังสฤษฎิ์ บุญ ชลอ, 2539;
สมบัติ กาญจนกิจ, 2520)หน้ าที่ในการนันทนาการนันเป็
้ นสวนสาคัญของชีวิตครอบครัวในปัจจุบนั
การใช้ เวลานันทนาการรวมกันนันสามารถสร้
้
างเอกภาพ ความอบอุน่ และความเข้ าใจ ในครอบครัว
จึงทาให้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ ้นตลอดจนความสัมพันธ์กบั ครอบครัว (พรรณทิพย์ ศิริวรรณ
บุศย์, 2556; พีระพงศ์ บุญศิริ, 2542)การเต้ นอย่างสร้ างสรรค์มีผลต่อการส่งเสริ มพัฒนาการทาง
สัง คม ซึ่ง ผู้ เข้ า ร่ ว มได้ ร่ ว มกัน การออกแบบท่ า เต้ น จากส่ ว นต่า ง ๆ ของร่ า งกาย จึ ง ท าให้ เกิ ด
ความสัม พันธ์ ซึ่งกันและกัน สร้ างประสบการณ์ ผ่านการท างานร่ วมกันโดยการเคลื่ อนไหวและ
ปฏิ สัม พันธ์ ของกลุ่ม การเต้ น ในจังหวะที่ ผ้ ูอื่นได้ สร้ างจะเป็ นหนทางหนึ่งที่ สามารถช่วยให้ เกิ ด
ความสัม พัน ธ์ กับ คนอื่ น ได้ เรี ย นรู้ การเปรี ย บเที ย บ นอกจากนี ก้ ารเต้ น สร้ างสรรค์ ยัง ช่วยเพิ่ ม
พัฒนาการทางสังคมผ่านการเล่นจินตนาการและการทากิจกรรมร่วมกัน (Gilbert, 2016; NahmeHuang, Singer, Singer, & Wheaton, 1977) สามารถส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เต้ น
ร่ วมกัน ผ่านการแสดงความคิด เห็ น และการยอมรับ ความแตกต่างของแต่ละบุค คล (Gilbert,
2016) รวมถึงการช่วยเด็กเล็ กเพิ่ม ทักษะในการสื่อสารด้ วยตนเองเพิ่ม มากขึน้ เรื่ อย ๆ และเพิ่ม
ทั ก ษ ะการเป็ นผู้ น า (Irene Elizabeth Von Rossberg-Gempton , Dickinson John, & Poole
Gary, 1999)
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ประโยชน์ ของการเต้ นสร้ างสรรค์
เด็กจะได้ รับประโยชน์และพัฒนาจากการเต้ นสร้ างสรรค์ ดังนี ้
1. เกิดความเชื่อมัน่ และความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองคือ
ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในการผสมผสานการสร้ างสรรค์เข้ ากับหลักสูตรใด ๆ เมื่อเด็กเรี ยนรู้มากขึ ้น
และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ความนับถือตนเองของพวกเขาจะเพิ่มขึ ้น
2. มีความตระหนักถึงความรู้สึก เด็กจะรับรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านความรู้สึกของตนเอง การ
รั บ รู้ ความรู้ สึ ก ทางประสาทสัม ผัส ท าให้ เกิ ด ความเข้ าใจตัว เองแ ละสภาพแวดล้ อมมากขึ น้
เสริมสร้ างพลังความคิดสร้ างสรรค์และเพิ่มพูนความสามารถในการใช้ ชีวิต เรี ยนรู้ที่จะแก้ ไขปัญหา
3. ด้ านสังคม ทักษะสาคัญที่จาเป็ นสาหรับชีวิตและการกากับตนเองเป็ นรากฐานใน
การเรี ยนรู้ ที่ จะตระหนักถึงเอกลักษณ์ ของตัวเองรู้ จักและชื่นชมเอกลักษณ์ ของผู้อื่น เรี ยนรู้ การ
ทางานเป็ นกลุ่ม การทางานร่ วมกัน ความสามัคคี ความเป็ นผู้นาและการควบคุม ตนเอง แสดง
ความรู้สกึ ส่วนตัวโดยยังยึดอยู่ในโครงสร้ างทางสังคม จนไปถึงการสร้ างตัวตน
4. พัฒนาทางกายภาพ เกิดความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่ง นักวิจยั มีความกังวล
มากขึ ้นเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวในเด็กและได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่าเด็ก ๆ กาลังมีปฏิสัมพันธ์ ทางสังคม
และทากิจกรรมที่น้อยลง การเต้ นอย่างสร้ างสรรค์มีความจาเป็ นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็ก ๆ ได้ ออก
กาลังกายสร้ างความสมดุลที่จะทาให้ เกิดบุคลิกภาพที่ดี
5. การตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นในร่างกายของตน เป็ นอย่างแรกของการพัฒนาระบบ
การควบคุมภายในและการมีวินยั ในตนเอง การรับรู้ของร่างกายเป็ นส่วนสาคัญในการตระหนักถึง
ความรู้ สึกของเด็ก เด็กจะรับรู้ อารมณ์ ที่เกิดในร่ างกายของตน การรับรู้ เกี่ ยวกับร่ างกายเป็ นสิ่ง
สาคัญ ในการพัฒ นาการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับพื น้ ที่ เด็ก ๆ ที่ไม่ได้ รับรู้ ถึงขนาดของร่ างกายของตัวเอง
มักจะคานวณระยะทางผิดหรื อชนสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี ้ยังช่วยในการพัฒนาทักษะทางกล้ ามเนื ้อ
กิจกรรมการเต้ นอย่างสร้ างสรรค์ม่งุ เน้ นไปที่การรับรู้ ของร่ างกาย การใช้ กล้ ามเนื ้อ ความแข็งแรง
ความยืดหยุน่ รวมไปถึงการสร้ างความอดทน
6. พฤติ ก รรมของชั น้ เรี ย นที่ ดี การเต้ นสร้ างสรรค์ ช่ ว ยให้ ลดความตึ ง เครี ย ด
นอกจากนีเ้ ด็ก ๆ ยังมี ความสามารถในการระบุได้ ว่า การเคลื่ อนไหวประเภทไหนเหมาะสมกับ
สถานการณ์ใดเมื่อมีสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และทาให้ เกิดการผ่อนคลายเพิ่มขึ ้น
7. การให้ ความเคารพ การเต้ นอย่างสร้ างสรรค์สามารถช่วยให้ เด็กเคารพในพืน้ ที่
ทางานของผู้อื่นได้ เนื่องจากพวกเขาได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับ พื ้นที่ส่วนตัว และ พื ้นที่ส่วนรวม เด็ก ๆ ยัง
ได้ เรี ยนรู้ที่จะรับรู้ ชื่นชมและเคารพในความแตกต่างของเพื่อนในชันเรี
้ ยน
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8. ความภาคภูมิใจในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเองคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ในการผสมผสานการสร้ างสรรค์เข้ ากับหลักสูตรใด ๆ เมื่อเด็กเรี ยนรู้มากขึ ้นและพัฒนาทักษะใหม่
ๆ ความนับถือตนเองของพวกเขาจะเพิ่มขึ ้น
9. มีจุดมุ่งหมาย เราอยู่ในช่วงเวลาที่ผ้ คู นกาลังขาดการแสวงหาความหมายในชีวิต
สิ่งหนึ่งที่สาคัญ ที่สามารถสอนเด็ก คือการหาความหมายและความตื่นเต้ นในกิจกรรมที่จะช่วย
พัฒนาเด็กแทนที่จะทาลายพวกเขา การผสมผสานการเต้ นอย่างสร้ างสรรค์เข้ ากับการศึกษาของ
เด็กอาจจะไม่ได้ ช่วงสังคมโดยตรงแต่จะช่วยให้ พวกเขาตระหนักถึงตัวเองมากขึ ้น ไวต่อคนรอบข้ าง
และตื่นตัวในเรื่ องของสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่พวกเขามีส่วนร่ วม (Anne Cassidy, 1996; Jennifer
McGowan, 2018)
กระบวนการในกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
Jennifer McGowan (Jennifer McGowan, 2018) ได้ อธิ บ ายถึ ง กระบวนการใน
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ดังนี ้
1. Warm-up โดยจัดแถวให้ ยืนเป็ นวงกลม และเริ่ มอบอุ่นร่ างกายด้ วยรู ปแบบของ
โยคะ การยืดกล้ ามเนื ้อไปพร้ อมการเสียงเพลงที่จะต้ องร้ องเพลงตามไปด้ วย ในการยืดกล้ ามเนื ้อ
แบบโยคะนันจะท
้
าให้ เกิดความยืดหยุ่นผสานกับความแข็งแรง และมีสมดุลที่ดี สาหรับนักเรี ยนที่
มีทกั ษะการเต้ นมาอยูแ่ ล้ ว จะทาการอบอุน่ ร่างกายโดยใช้ ทกั ษะทางบัลเลต์
2. Explore Dance Concepts นั ก เรี ย นส ารวจองค์ ป ระกอบของการเต้ น ที่ มี
สัม พั น ธ์ กั บ เวลา พื น้ ที่ และ force and flow เพราะการเต้ น มี ค วามซับ ซ้ อ น และมี รู ป แบบที่
หลากหลาย
3. Relationships นักเรี ยนท างานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม คู่ หรื อสามกลุ่ม เล็ก จนกระทัง้
กลุม่ ใหญ่ เพื่อพัฒนาเอกภาพและการทางานทางานร่วมกัน
4. Dance Skills ทั ก ษะและขั น้ ตอนการเต้ น ท่ า โยคะที่ ก ารผสมผสานการ
เคลื่อนไหว จะแตกต่างไปในแต่ละช่วงอายุ ทักษะจะกลายเป็ นความท้ าทายที่นกั เรี ยนต้ องเผชิญ
มากขึ ้นตลอดทังปี
้
5. Music การใช้ เครื่ องดนตรี หรื อเพลงในรูปแบบที่หลากหลาย จะช่วยให้ นกั เรี ยน
พัฒนาการแสดงออกถึงความรู้สกึ และเรี ยนรู้จงั หวะที่เกิดภายในร่างกายของพวกเขา
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6. Creating นักเรี ยนที่มีอายุน้อย จะออกแบบการเต้ นแบบด้ นสดและการปรับตัว
แบบง่าย ๆ นักเรี ยนที่มีประสบการณ์ออกแบบการเต้ น ที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้น และผลัดกับเป็ นผู้แสดง
และผู้ชมเพื่อที่จะได้ เรี ยนรู้และแลกเปลี่ยนเอกลักษณ์ของตนเองกับผู้อื่น
7. Relaxation/Alignment การผ่อนคลายอาจประกอบด้ วยการฟั งหรื อแลกเปลี่ยน
ความคิดเรื่ องการเต้ น การทาแบบฝึ กหัด ร้ องเพลง ทาการแสดงที่เกิดจากการผสมผสานในหัวข้ อ
การเต้ นในแต่ละครัง้
ในงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ออกแบบกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์โดยดัดแปลงจากรูปแบบของ
(Jennifer McGowan, 2018) ที่มีทงหมด7
ั้
ขันตอนนั
้
น้ ผู้วิจยั นามาแบ่งกลุม่ ของประเภทกิจกรรมที่
มี จุ ด ประสงค์ เ ดี ย วกั น และจั ด เป็ น 5 ขั น้ ตอน ได้ แก่ 1. Warm up 2.Concept 3.Creating
4.Dance Skills 5. Relaxation/Cool Down and conclusion ผู้วิจยั ศึกษาในส่วนของระยะเวลา
จานวนครัง้ ในการดาเนินกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่จะก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อทักษะการคิดเชิง
บริ หาร เช่น จากการศึกษาผลของกิจกรรมทางกายที่มีผลต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารของ Best
John (2010) ที่ได้ รวบรวมการศึกษากิจกรรมทางกายที่มีผลต่อทักษะการคิดเชิงบริ หาร พบว่า การ
เต้ นแอโรบิค เป็ นเวลา 30 นาที เป็ นเวลา 8-12 สัปดาห์ ทาให้ พัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารได้
เช่นเดียวกับการศึกษาของ รชต ถนอมกิตติ (2560) ได้ ทาการศึกษาผลของโปรแกรมการเต้ นแอโรบิกที่มีต่อสมาธิของเด็กชัน้ อนุบาล 3 โดยกิจกรรมนันจะท
้
าทังหมด
้
7 ครัง้ และการศึกษาผลของ
กิ จ กรรมการเต้ นบัล เลต์ของ ไปรยาวี ริณ ศรี ป ระเสริ ฐ & คณิ ต เขีย ววิชัย (2017) ที่ ท ากิ จ กรรม
ทัง้ หมด 12 ครั ง้ ผลการศึกษาพบว่าสามารถเพิ่ ม สมาธิ จ ดจ่อได้ และการศึกษาของเยาวเรศ
ธนวนกุล (2556) ทาการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบการใช้ อปุ กรณ์ที่มี
ต่อความสามารถในการแก้ ปัญ หาของเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี ทัง้ หมด 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่ม
ทดลอง ความสามารถในการแก้ ปัญหาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง Gothe Neha และ
คณะ (2016) ได้ ทาการศึกษากิจกรรมโยคะ ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองหลังจากการ
เข้ าร่วมกิจกรรมโยคะพบว่า ผู้เข้ าร่ วมมีความเครี ยดที่ลดลง และช่วยให้ เกิดการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หาร และการศึกษาของ Irene Elizabeth Von Rossberg-Gempton และคณะ (1999)
ที่ศกึ ษาผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการรู้คิด พบว่า การเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ พบว่ากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์สามารถเพิ่ม
ทักษะการรู้ คิดในเด็ กก่อนวัยเรี ยนได้ (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; กมลจัน ทร์ ชื่ น ฤทธิ์ , 2550; ไปรยาวี ริณ ศรี ป ระเสริ ฐ & คณิ ต เขี ย ววิ ชัย ,
2017; เยาวเรศ ธนวนกุล, 2556; รชต ถนอมกิตติ, 2560) จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าว ในการ
ทากิจกรรมทางกายเพื่อให้ เกิดประสิทธิผล การจัดจานวนกิจกรรมอย่างน้ อยที่สุดคือ 8 ครัง้ ด้ วย
เนื่องจากการกาจัดของเวลาและการประสานงานกับสถานที่ ผู้วิจยั จึงได้ จดั กิจกรรมในจานวน 10
ครัง้ โดยแบ่งเป็ น 2 ครัง้ ต่อ สัปดาห์ รวมเป็ น 5 สัปดาห์ ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสมและไม่น้อย
เกินกว่างานวิจยั อื่นที่ผา่ นมา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ และทักษะการคิดเชิงบริหาร
ผู้วิจัย ได้ ศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ การเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ มี ผ ลต่อ ทักษะการคิด เชิ ง
บริ หาร ซึ่งยังไม่พ บงานวิจัยที่เป็ นกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มี ผลต่อทักษะการคิดเชิงบริ หาร
โดยตรง จึงได้ ศึกษาจากงานที่ มี ความคล้ ายคลึงและมี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับ กิ จ กรรมทางกายหรื อ
การเต้ น เป็ นต้ น โดยเริ่ ม จากงานแรกที่ เกี่ ย วกับ กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหวและจัง หวะต่อ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ที่สามารถเทียบเคียงได้ กับความยืดหยุ่นความคิด สมาธิและการควบคุมตนสามารถ
เทียบเคียงได้ กับทักษะการยับยัง้ ชั่งใจและทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน เป็ นกิ จกรรมทางกาย
ได้ แก่โยคะ ที่มีผลต่อความจาเพื่อการใช้ งาน โดยมีเอกสารดังนี ้
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการยืดหยุน่ ความคิด
พรพมล เวสสวัส ดิ์ และ ศศิ ลัก ษณ์ ขยัน กิ จ (2015) ท าการศึก ษาผลของการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ แนวคิดการเต้ น เชิงสร้ างสรรค์มีต่อความคิดสร้ างสรรค์ของ
เด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองผลการวิจยั พบว่า 1) หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคา่ เฉลี่ย
คะแนนความคิ ด สร้ างสรรค์ ใน 3 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ ความคิ ด คล่อ งตัว ความคิ ด ริ เริ่ ม และ
จินตนาการ สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 2) หลังการทดลอง
กลุ่ม ทดลองมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ใน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ความคิดคล่องตัว
ความคิด ริเริ่ม และจินตนาการ สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
นงค์นชุ พรรณฑูล (2013) ศึกษาระดับและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางร่ างกาย
โดยรวมและรายด้ านของเด็กปฐมวัยที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะที่ เน้ นท่าฤๅษี
ดัดตน เชิงประยุกต์ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ โดยพัฒ นาการทางร่ างกายรายด้ านและโดยรวมมีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ ้นจากก่อน ระหว่างและหลังการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
p<.01 แสดงว่าการจัด กิ จ กรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะที่ เน้ น ท่าฤๅษี ดัด ตนเชิ ง ประยุกต์ช่ว ยให้
พัฒนาการด้ านร่างกายโดยรวมและรายด้ าน เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน
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เยาวเรศ ธนวนกุล (2556) ทาการศึกษาผลการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบการใช้ อปุ กรณ์ที่มีตอ่ ความสามารถในการแก้ ปัญหาของเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี จานวน
25 คน ศึกษาอยู่ชนอนุ
ั ้ บาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนวัดคลองพลู โดยทาการ
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม ดาเนินการโดยมีแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบการใช้ อปุ กรณ์ ทังหมด
้
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 20 นาที รวมทังหมด
้
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ครัง้ และใช้ แบบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหา ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบการใช้ อุปกรณ์ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาหลังการ
ทดลองสูง กว่าก่ อ นการทดลองอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 โดยก่ อ นการทดลองได้
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.04 และหลังการทดลองได้ คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 30.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.87 แสดงว่าการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบการใช้ อุป กรณ์ ช่วยพัฒ นาความสามารถในการแก้ ปัญ หาของเด็กปฐมวัย ได้
เพราะแต่ละกิจกรรมนันเปิ
้ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยนรู้และแสดงออก รวมถึงการแก้ ปัญหาจากการทา
กิจกรรมที่กาหนดสถานการณ์ ต่าง ๆ ให้ เด็กได้ คิดและลงมือปฏิบตั ิด้วนตนเองพร้ อมกับผู้อื่น เกิด
การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ที่ผ่าน
กระบวนการที่สนุกสนาน
เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจ
ไปรยาวีริณ ศรี ประเสริ ฐและคณิต เขียววิชยั (2017) ได้ ทาการศึกษาผลของรูปแบบ
กิจกรรมการเต้ นบัลเล่ต์ เพื่อส่งเสริ มพฤติกรรมที่เหมาะสมสาหรับเด็กสมาธิสนั ้ ในระดับประถม
ศึกษา โดยใช้ การทดลอง 12 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที ในแต่ละครัง้ ของกิจกรรมจะมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1)การ
อบอุ่น ร่ างกาย 10 นาที 2)เรี ย นท่ าเต้ น บัล เล่ ต์ 25 นาที 3) การยื ด กล้ ามเนื อ้ 10 นาที และจะ
ประเมินท้ ายบทเรี ยนทุกครัง้ ผลการทดลองพบว่า ผู้เข้ าร่ วมมีพฤติกรรมที่ดีขึน้ ทัง้ 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านสมาธิจดจ่อ ด้ านการควบคุมอารมณ์ ด้ านทักษะทางสังคม ด้ านสหสัมพันธ์การเคลื่อนไหวและ
ด้ านการเห็นคุณค่าในตนเอง
รชต ถนอมกิ ต ติ (2560) ได้ ท าการศึก ษาผลของโปรแกรมการเต้ น แอโรบิกที่ มี ต่อ
สมาธิของเด็กชัน้ อนุบาล 3 ของโรงเรี ยนดรุณพัฒน์ จานวน 22 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 11 คน โดยกิจกรรมนัน้ จะทาทัง้ หมด 7 ครัง้ โดยแบ่งเป็ น 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ใช้
เวลาครัง้ ละ 20 นาที จากผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้ รับโปรแกรมการเต้ นแอโรบิก มี
ความสามารถทางด้ านสมาธิมากขึ ้นแตกต่างจากกลุ่มควบคุม โดยใช้ เครื่ องมือแบบวัดสมาธิ Trail
Making Test Type A ซึง่ วัดผลก่อนได้ รับโปรแกรมพบว่ามีคา่ เฉลี่ยของการใช้ เวลาทาแบบทดสอบ
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สมาธิเท่ากับ 1.20 นาที (𝑥̅ = 1.20, S.D. = 0.46) แต่หลังจากการเข้ าร่ วมโปรแกรมพัฒนาสมาธิ
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างสามารถทาแบบทดสอบสมาธิ ได้ เร็ วขึน้ โดยมี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 0.88 นาที
กมลจันทร์ ชื่นฤทธิ์ (2550) ได้ ทาการศึกษาการพัฒนาความมีวินยั ในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยใช้ รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตามพระราช
ดารัส กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยน
ที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2549 โรงเรี ย นพระต าหนั ก สวนกุ ห ลาบ(มหามงคล) เขตบางแค จั ง หวั ด
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ ระยะเวลาในการทดลองจานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 40
นาที ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม ทดลองมี การเปลี่ ยนแปลงของคะแนนความมี วินัยเฉลี่ ย ก่อนและ
ระหว่างโดยรวมและจาแนกรายด้ านก่อนและระหว่างการจัดกิจกรรมประกอบเพลงคุณธรรมตาม
พระราชดารัสในแต่ละช่วงสัปดาห์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าผล
ของการจัดกิจกรรมทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมมีพฤติกรรมความมีวินยั ในตนเองสูงขึ ้น
Lakes Kimberly และคณะ (2016) ได้ ทาการศึกษาผลของการเข้ าร่ วม การเต้ นรา
แบบบอลรู ม ที่มีต่อการรู้คิด อารมณ์ สังคมและสมรรถภาพทางกาย โดยมีผ้ เู ข้ าร่วม ทังหมด
้
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คน ร้ อยละ71 เป็ นผู้หญิง ที่ต้องเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นบอลรูมหลากหลายรูปแบบ ได้ แก่ Swing
Lindy Hop และ Ballroom Dancing โดยผลการทดลองพบว่า การมีส่วนร่วมในรู ปแบบการเต้ น
ร่วมกันมีความสัมพันธ์ กับความรู้ ความเข้ าใจใน สมรรถภาพทางกาย อารมณ์ สังคม และความ
มัน่ ใจในตนเองและอาจเกิดการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ ้นเมื่อบุคคลได้ ร่วมเต้ นรากันบ่อยครัง้ และมีชว่ งเวลาที่
นานขึน้ (U = 6942, z = 2.38, r = 0.16, p < 0.05) จากการส ารวจด้ วยตนเองด้ ว ย แบบวัด A
Mann-Whitney test พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (U = 3945,
z = −3.07, r = 0.20, p < 0.001)
Ziereis Susanne และ Jansen Petra (2015) ได้ ท าการศึกษาผลของกิ จ กรรมทาง
กายที่มีผลต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กสมาธิสนั ้ โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมทังหมด
้
จานวน 43 คน อายุ
ระหว่าง 7-12 ปี เป็ นผู้ช าย 32 คนและผู้หญิ ง 11 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีจานวน 13 คน
และกลุ่มที่ 2 มีจานวน 14 คน กิจกรรมมีทงหมด
ั้
12 สัปดาห์ โดยกลุ่มที่ 1 นัน้ จะเป็ นกิจกรรมที่
ฝึ กสมาธิจดจ่อ ซึ่งประกอบไปด้ วย การฝึ กถือลูกบอล การสร้ างความสมดุล และกลุ่มที่สองจะ
เป็ นการฝึ กด้ วยกี ฬาที่ไม่มีสมาธิการเกี่ยวข้ อง ผลการทดลองพบว่า เด็กที่เข้ าร่วมกิจกรรมทางกาย
ในกลุม่ ที่แรกนันมี
้ การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารเพิ่มขึ ้นอย่างสม่าเสมอภายใน 12 สัปดาห์
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เอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทักษะด้ านความจาเพื่อการใช้ งาน
Gothe Neha และคณะ (2016) ได้ ท าการศึ ก ษากิ จ กรรมโยคะ ในระยะเวลา 8
สัปดาห์ ผลการทดลองหลังจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมโยคะพบว่า ผู้เข้ าร่ วมมีความเครี ยดที่ลดลง
และช่วยให้ เกิดการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร ในส่วนความจาเพื่ อการใช้ งาน (β's=0.270.38, p's≤0.05 for yoga and β's=-0.37-0.47, p's≤0.01 for stretching control)
Moriya และคณะ (2016) ได้ ทาการศึกษาผู้ป่วยหลังการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
11 คน ด้ วยการเต้ นแอโรบิคและปั่ นจักรยาน เป็ นเวลา 15 นาที ผลการวิจยั พบว่าการออกกาลัง
กายช่วยเพิ่ม สมรรถนะการทางานของหน่วยความจาในการทางาน (p <0.01) นอกจากนี ก้ าร
วิเคราะห์ NIRS พบว่าการออกกาลังกายด้ วยกิจกรรมนี ้ช่วยเพิ่มการกระตุ้นการทางานของสมอง
ส่วนหน้ า โดยเฉพาะใน cortex prefrontal ด้ านขวา (p <0.05)
Irene Elizabeth Von Rossberg-Gempton แ ล ะ ค ณ ะ (1999) ศึ ก ษ าผ ล ข อ ง
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีต่อสุขภาพจิต ทักษะการรู้ คิดและทักษะทางสังคม โดยศึกษาจาก
การเปรี ยบเทียบเด็กและผู้ใหญ่ที่เข้ าร่ วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ พบว่า การเข้ าร่วมกิจกรรม
การเต้ นสร้ างสรรค์ เป็ นเวลา 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ ไม่สามารถเพิ่มทักษะการรู้ คิดในวัย
ผู้ใหญ่ แต่สามารถเพิ่มทักษะการรู้คิดในเด็กได้ และกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์เพิ่มทักษะทางสัม
คม และเสริ ม สร้ างสุข ภาพจิ ต ที่ ดี ทัง้ ในวัย ผู้ใหญ่ แ ละเด็ก นอกจากนั น้ ยัง ช่ว ยเพิ่ ม ทัก ษะการ
เคลื่อนไหวที่ดีอีกด้ วย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารเป็ น ทัก ษะที่ ส าคัญ ต่อ การเรี ย นรู้ และการพัฒ นา (Harvard
University Center of developing child, 2014) ควบคุ ม และก ากั บ อารมณ์ ความคิ ด การ
ตัดสิ นใจ และการกระทา (Blair Clancy, 2016b) ผู้วิจัยสร้ างกิจ กรรมส าหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็ น
ช่วงวัยเรี ยนรู้ ได้ อย่างรวดเร็ ว และสร้ างบุคลิกภาพพืน้ ฐาน (ชนิพรรณ จาติเสถียร et al., 2560b)
ในช่วงอายุ 3-5 ปี ที่เป็ นช่วงเวลาสาคัญ ในการพัฒ นาศักยภาพของทักษะการคิดเชิงบริ หารได้
สูงสุด (สุภ าวดี หาญเมธี , 2558) ซึ่งกิ จกรรมที่ ผ้ ูวิจัยเลื อก คือ กิ จ กรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ มี
ความสนุก สนานและได้ พัฒ นาทัก ษะต่าง ๆ ผ่านการเคลื่ อ นไหว (Anne Cassidy, 1996) โดย
อาศัยหลักการและแนวคิดของการเต้ นสร้ างสรรค์และกิจกรรมที่ส่งเสริ มทักษะการคิดเชิงบริ หาร
จาก Harvard University (2014) โดยมีทฤษฎีการเรี ยนรู้ของธอร์ นไดค์ และทฤษฎีวฒ
ุ ิภาวะของกี
เซลล์ที่จะเป็ นกรอบในการสร้ างกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเรี ยนรู้ผ่านการ
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เรี ยนรู้ ของสมอง โดยทฤษฎี การเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติของสมอง (Brain-Based Learning) รวมถึง
ทฤษฎีเสริมอันได้ แก่ ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ที่กล่าวว่าเรี ยนรู้ผา่ นจินตนาการ
ได้ โดยเริ่ มมีการเล่นเลียนแบบ และทฤษฎีการเรี ยนรู้ของบรูเนอร์ ที่อธิบายว่า เด็กเมื่อลงมือทาด้ วย
ตัวเองจะทาให้ เกิดการค้ นพบและจดจาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดี ก่อให้ เกิดศักยภาพในการเรี ยนรู้สูงสุด มา
พัฒนาเป็ นกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้

กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์

ทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้ านพื ้นฐาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
สมมติฐานในการวิจัย
1. กลุ่ม ทดลองที่ ทากิ จกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ มี คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานมากกว่ากลุม่ ควบคุม โดยคิดเป็ นคะแนนโดยรวมและรายด้ าน
2. กลุม่ ทดลองที่เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ มีความสามารถของทักษะการคิดเชิง
บริหารด้ านพื ้นฐานสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี เ้ ป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi experimental design) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยและทา
การเปรี ยบเทียบผลหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิธีการดาเนินการ
วิจยั เพื่อศึกษาผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานมีดงั นี ้
1. การกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การดาเนินการทดลอง
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การกาหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
ตัวอย่างการวิจยั
ตัว อย่างในการวิจัย นี ไ้ ด้ แ ก่ เด็ก ปฐมวัย ชัน้ อนุบ าล 1 ในโรงเรี ย นประชาอุทิ ศ
(จันทาบอนุสรณ์ ) สังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 50 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่ม
ควบคุม 25 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)โดย
มี ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุ่ม จากเด็กชัน้ อนุบ าล 1 ทัง้ ระดับ มี ห้อง อนุบาล 1/1 เป็ นกลุ่ม
ทดลอง และห้ องอนุบาล 1/2 เป็ นกลุ่มควบคุม ซึ่งเด็กที่เข้ าร่ วมกิจกรรมทังหมดได้
้
รับการยินยอม
จากผู้ปกครองแล้ ว
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
2.1 กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ในการวิจยั นี ้ พัฒนาขึ ้นเพื่อเป็ นกิจกรรมสาหรับการ
พัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานของเด็กปฐมวัย ได้ แก่ ความจาเพื่ อการใช้ งาน การ
ยับยังชั
้ ง่ ใจ และการยืดหยุ่นความคิด โดยกิจกรรมจะมีทงหมด
ั้
10 กิจกรรม และในแต่ละกิจกรรม
นันจะพั
้
ฒนาได้ ทงหมด
ั้
3 ทักษะ โดยกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ในงานวิจยั นี ้จะนาเสนอกิจกรรม
ตามเงื่อนไขต่อไปนี ้
2.1.1 กิ จ กรรมจะเริ่ ม จากความง่ า ยไปสู่ กิ จ กรรมที่ ซับ ซ้ อน โดย ครั ง้ ที่ 1–5
กิจกรรมนันจะเป็
้
นไปโดยครูผ้ นู ากิจกรรมจะเป็ นต้ นแบบในกิจกรรมส่วนใหญ่ ยังไม่มีการแก้ ปัญหา
ที่ ซับซ้ อนจนเกิ นไป แต่เด็กจะได้ ฝึกการแก้ ไขสถานกาณ์ อย่างง่ายด้ วยตนเองและร่ วมกับผู้อื่น
หลังจากครัง้ ที่ 5 เป็ นต้ นไป จะเป็ นกิจกรรมที่มีความซับซ้ อนขึ ้น มีการแทรกกิจกรรมขึ ้นมาอีกหนึ่ง
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กิจกรรม ระหว่างที่ดาเนินกิจกรรมหลักอยู่ และมีสถานการณ์เฉพาะหน้ าที่เป็ นปัญหา เผื่อให้ เด็กได้
ร่วมกันแก้ ปัญหา ทังในรู
้ ปแบบการทางานเป็ น กลุ่มและการตัดสินใจด้ วยตนเองจากประสบการณ์
ที่ได้ เรี ยนรู้มาก่อนหน้ า
2.1.2 การสร้ างรูปแบบและหัวข้ อในแต่ละครัง้ เริ่มจากการจินตนาการในเรื่ องใกล้
ตัว ไปสู่การจินตนาการเรื่ องไกลตัว เช่น หัวข้ อแรก เกี่ยวกับเครื่ องใช้ ในบ้ าน ที่เด็กสามารถนึกถึง
สิ่งของได้ ง่าย เห็นภาพได้ ชดั เจน และสามารถเข้ าใจถึงวิธีการใช้ งานและหน้ าที่ของสื่ออุปกรณ์นนั ้
ได้ อย่างง่าย จนครัง้ ต่อไปในแต่ละหัวข้ อจะเพิ่มความท้ าทายในการจิตนาการที่มากขึน้ ต้ องฝึ ก
จินตนาการและสร้ างภาพในใจขึ ้นมาเอง โดยดัดแปลงจากภาพที่มีอยูแ่ ล้ วในความคิดที่ได้ จากการ
เรี ยนรู้ในบทเรี ยนที่ผา่ นมา
2.1.3 การช่วยเหลือของครูผ้ นู ากิจกรรมและผู้ช่วยครูหรื อทีมงานดาเนินกิจกรรม
จะค่อยๆน้ อยลงเรื่ อย ๆ ในแต่ละครัง้ โดยเริ่ มแรกจะมีการช่วยเหลือเด็กในการทากิจกรรมเพื่อเป็ น
ต้ นแบบในพฤติกรรมระหว่างการดาเนินกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็ นการกระทาต่าง ๆ การคิดแก้ ปัญหา
การหาแนวทางร่ วมกัน เมื่ อเด็กได้ เรี ยนรู้ แล้ ว ครัง้ ต่อไปในการกากับกิ จกรรมของครู และผู้ช่วย
จะให้ เด็กได้ เป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมด้ วยตนเองก่อน หากเกิดปั ญหาก็ให้ เด็กช่วยกันแก้ ไข โดยมีที ม
ผู้นากิจกรรมคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ ชิด
ขันตอนการสร้
้
างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ มีรายละเอียดดังนี ้
2.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย รวมถึงศึกษากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เพื่อนามาออกแบบกิจกรรม
การเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ส าหรับ การพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัย โดยแผนของ
กิจกรรมจะประกอบไปด้ วย 1) วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 2) ระยะเวลาในกิจกรรม 3) ขันตอนการ
้
ดาเนิ น กิ จ กรรมและอุป กรณ์ ที่ ใช้ ในกิ จ กรรม 4) การประเมิ น ผลหลังการเข้ าร่ วมกิ จ กรรม โดย
กิจกรรมนันแบ่
้ งออกเป็ น 10 กิจกรรม ได้ แก่
- กิจกรรมที่ 1 ในบ้ านของเรา
- กิจกรรมที่ 2 Master Chef Junior
- กิจกรรมที่ 3 สวนดอกไม้ ของหนู
- กิจกรรมที่ 4 เมืองเทพนิยาย
- กิจกรรมที่ 5 สารวจโลกใต้ ท้องทะเลกันเถอะ
- กิจกรรมที่ 6 แปลงร่างเป็ นหุน่ ยนต์
- กิจกรรมที่ 7 ไดโนเสาร์ ล้านปี
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- กิจกรรมที่ 8 ผจญภัยใน Zoo Topia
- กิจกรรมที่ 9 ขึ ้นยานอวกาศไปตะลุยจักรวาลกัน
- กิจกรรมที่ 10 มะลึกกึกกึ๋ย หมูบ่ ้ านแห่งเวทมนต์
โดยกิ จ กรรมที่ 1 นัน้ จะเป็ นกิ จ กรรมที่ ส ร้ างเพื่ อ ให้ เด็ ก เข้ า ใจขัน้ ตอนในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของการเต้ น สร้ างสรรค์และเป็ นพื ้นฐานของกิจกรรมลาดับต่อไปในการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานแต่ละกิจกรรมจะใช้ เวลา ครัง้ ละ 45 นาที จานวน 10 ครัง้ โดยแบ่งเป็ น
ระยะเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ครัง้
2.1.2 ตรวจสอบคุณ ภาพของกิ จ กรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ โดย
นาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา
(content validity) และพิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหาในกิจกรรม ได้ แก่
2.1.3 ผู้ทรงคุณ วุฒิ ตรวจสอบความสอดคล้ องของเนื อ้ หาในกิจกรรม ว่ามี ความ
สอดคล้ องกับประเด็นปัญหา
2.1.4 กระบวนการจัดกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกิจกรรม ระยะเวลาในแต่ละช่วงกิจกรรม
จัดลาดับกิจกรรม ทักษะที่พฒ
ั นาในแต่ละกิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์และสื่อการสอน
2.1.5 ความสอดคล้ องของกิจกรรมกับการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
2.1.6 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวัย
ช่วงอายุ 3-5 ปี
2.1.7 คานวณค่าดัชนี IOC (Item Objective Congruence) โดยพิจารณาความ
ตรงเชิงเนื ้อหาของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ว่าแต่ละกิ จกรรมมีความสอดคล้ องกับการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานของเด็กปฐมวัยหรื อไม่ โดยมีทงหมด
ั้
3 ทักษะ ได้ แก่ 1) ทักษะ
ความจ าเพื่ อ ใช้ ง าน 2) ทัก ษะการยับ ยัง้ ชั่ง ใจ 3) ทัก ษะการยื ด หยุ่น ความคิด โดยให้ ค ะแนน
-1 เมื่อกิจกรรมนัน้ ไม่สอดคล้ องและเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน
ให้ คะแนน 0 เมื่ อไม่แน่ใจว่ากิ จกรรมสอดคล้ องและเหมาะสมกับ การพัฒ นาทักษะการคิด เชิ ง
บริ หารด้ านพืน้ ฐาน และให้ คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่ากิจกรรมนัน้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
2.1.8 ปรับปรุงแผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
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2.1.9 นากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่มีคณ
ุ ลักษณะ
ใกล้ เคียงกับกลุ่มทดลองเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์
2.1.10 ปรับปรุ งกิจกรรมการเต้ นสร้ า งสรรค์ก่อนนาไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
กลุม่ ทดลองจริง
2.2 แบบประเมิ น ความสามารถของทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห ารด้ า นพื น้ ฐานในเด็ ก
ปฐมวัย เป็ นการประเมิ นทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยทัง้ 3 ด้ าน ที่เป็ นด้ านพื น้ ฐาน
ได้ แก่ ทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน ทักษะการยับยังชั
้ ่ งใจ และทักษะการยืดหยุ่นความคิด แบบ
ประเมิ น นี ใ้ ช้ รู ป แบบการวัด เป็ นแบบมาตรประเมิ น ค่ า เชิ ง ตัว เลข ( numerical rating scale)
ทังหมด
้
5 ระดับ ได้ แก่ จริ งที่สุด จริ ง จริ งและไม่จริ งพอๆกัน ไม่จริ ง และไม่จริ งที่สุด ขันตอนการ
้
สร้ างและตรวจสอบเครื่ องมือวัดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย มี
รายละเอียดขันตอนดั
้
งนี ้
2.2.1 ศึก ษาเอกสารและงานวิ จัย ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ทักษะการคิด เชิ งบริ ห ารด้ า น
พื น้ ฐาน ได้ แก่ ความจ าเพื่ อการใช้ งาน การยับยัง้ ชั่งใจ และการยื ดหยุ่นความคิด ศึกษานิยาม
มโนทัศน์และนิยามปฏิบัติ รวมถึงศึกษาวิธีการวัดทักษะการคิดเชิงบริ หารในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่ อ
นามาสร้ างข้ อคาถามในแบบประเมิน
2.2.2 ออกแบบแบบประเมิ น โดยสร้ างข้ อ ค าถามจากวัตุป ระสงค์ แ ละนิ ย าม
ปฏิบตั ิการทัง้ 3 ทักษะ พฤติกรรมในการเข้ าร่ วมกิจกรรม กาหนดระดับคุณภาพ โดยมีทงั ้ หมด 5
ระดับ ได้ แก่ จริงที่สดุ จริง จริงและไม่จริงพอๆกัน ไม่จริง และไม่จริงที่สดุ
2.2.3 นาแบบประเมินให้ ผ้ ูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (content
validity)
2.2.4 คานวณค่า IOC (Item Objective Congruence) เพื่ อพิจารณาความตรง
เชิงเนื อ้ หาของแบบประเมินการพัฒ นาทัก ษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัย โดย
พิจารณาข้ อถามแต่ละข้ อว่ามีความสอดคล้ องและเหมาะสมหรื อไม่ โดยให้ คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่า
ข้ อคาถามดังกล่าว ไม่สามารถวัดได้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ให้ คะแนน 0 เมื่อไม่
แน่ใจว่าข้ อคาถามดังกล่าว สามารถวัดได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ให้ คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่า
ข้ อคาถามดังกล่าว สามารถวัดได้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
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2.2.5 นาแบบประเมิ นมาปรับปรุ งตามคาแนะนาจากผู้ทรงคุณ วุฒิ และนาไป
ทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้ เคียงกับกลุ่มทดลอง เพื่อหาข้ อบกพร่องของแบบประเมิน
ก่อนนาแบบประเมินไปใช้ จริงกับกลุม่ ทดลอง
2.2.6 ปรับปรุงแบบประเมินการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน และ
นาไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นกลุม่ ทดลองจริง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุตฐิ านการวิจยั โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื อ้ งต้ น โดยใช้ ส ถิ ติ บ รรยาย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานการวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานด้ วยกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ โดยการเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม (Independent sample t-test)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานด้ วยกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ระหว่างก่อนและหลัง
การทดลอง โดยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังของกลุม่ ทดลอง (Pair-samples t-test)
การดาเนินการทดลอง
การทดลองในการวิจยั นี ้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi experimental design) โดยการ
ทดลองจะใช้ การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มทดลอง 1 และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ผู้วิจยั ใช้
แผนการทดลองกับกลุม่ ทดลอง 10 ครัง้ ส่วนกลุม่ ควบคุมนันมี
้ กิจวัตรประจาวันตามปกติ หลังจาก
นันท
้ าการทดสอบหลังการทดลอง (randomized pretest - posttest control group design) โดย
มีแผนการทดลองตามตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลองที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่
กลุม่ ทดลอง

การทดสอบก่อน
O1

การทดลอง
X

การทดสอบหลัง
O2

กลุม่ ควบคุม

O1

~X

O2

เมื่อ O1 แทน การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานของเด็กปฐมวัยก่อนการ
ทดลอง
O2 แทน การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานของเด็กปฐมวัยหลังการ
ทดลอง
X แทน เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
~X แทน ไม่ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
การด าเนิ น การทดลองนี เ้ ป็ น เวลา 3 สัป ดาห์ แบ่งเป็ น สัป ดาห์ ล ะ 4 ครั ง้ รวมทัง้ หมด
จานวน 10 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที โดยก่อนเริ่ มการทดลอง ผู้วิจยั ทาหนังสือรับรองจริ ยธรรมการทา
วิจยั ในมนุษย์จากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ เพื่อทาการติดต่อกับโรงเรี ยนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดาเนินการทดลองและเก็บข้ อมูลกับกลุ่มทดลอง โดยรายละเอียดการ
ดาเนินการทดลองมีดงั นี ้
1. ท าการสุ่ม กลุ่ม ตัวอย่างจากประชากร ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ อนุบ าล 1 ทัง้ ระดับ ด้ ว ย
วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมี ห้ อ งเรี ย นเป็ น หน่ ว ยของการสุ่ ม เพื่ อ
แบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 1 กลุม่ จานวน 25 คน และกลุม่ ควบคุม 1 กลุม่ จานวน 25 คน
2. ทดสอบก่อนการทดลองโดยครูประจาชัน้ และผู้ปกครองจะทาการประเมินการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิ ง บริ ห าร จากการสัง เกตพฤติก รรมที่ ผ่านมาของกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม
ก่อ นที่ จ ะมี ก ารจัด กิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ด้ วยแบบประเมิ น ทักษะการคิด เชิ ง บริ ห ารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัย โดยผู้วิจยั ทาการประชุมกับผู้ปกครองและครู ประจาชันถึ
้ งวิธีการประเมิน
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานให้ เป็ นไปตามความเป็ นจริง
3. ดาเนินการการทดลองด้ วยกิจกรรมการเต้ น สร้ างสรรค์เพื่ อพัฒ นาทักษะการคิดเชิ ง
บริ หารด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัยกับกลุ่ม ทดลอง ตามแผนการทดลองที่ ได้ กาหนดไว้ ซึ่ง ก่อน
ทดลองผู้วิจยั ได้ มีการประชุมกับครูประจาชัน้ ครูพี่เลี ้ยง 1 ท่าน และผู้ช่วยผู้วิจยั อีก 2 ท่าน เพื่อทา
ความเข้ าใจในการทากิจกรรมในแต่ละขันตอน
้
ในกิจวัตรประจาวันของเด็ก ปฐมวัย โดยเด็กจะ
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เดินทางมาที่โรงเรี ยน และเริ่มกิจกรรมในเวลา 9.00 นาฬิกา ส่วนกลุ่มควบคุมนันจะด
้ าเนินกิจกรรม
ตามกิ จ วัตรประจ าวัน ตามปกติ ขณะท ากิ จ กรรมของกลุ่ม ทดลองนัน้ จะมี การบันทึกภาพการ
เคลื่อนไหวเพื่ อนามาสังเกตพฤติก รรมระหว่างการดาเนินกิจกรรมและนามาประเมินรายบุคคล
หลังจบกิจกรรมทุกครัง้ จะทาการสรุปกิจกรรมในแต่ละวัน โดยการสอบถามเด็กแต่ละคนและทา
การบันทึกโดยผู้วิจยั ผู้ชว่ ยผู้วิจยั ครูประจาชันและครู
้
พี่เลี ้ยง 2 ท่าน
4. ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย ครู ประจาชัน้ และครู พี่เลีย้ ง ทาการสรุ ปกิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน ทาการจดบันทึกการดาเนินกิจกรรมในแต่
ละครัง้ ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ ไข
5. เมื่อสิ ้นสุดการทดลองทังหมด
้
10 ครัง้ ในครัง้ สุดท้ าย ครู ประจาชัน้ และผู้ปกครองจะ
ทาการประเมินการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร จากการเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่ผ่านมาของกลุ่ม
ทดลองว่ามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในด้ านใดบ้ าง และทาการประเมินกลุม่ ควบคุมด้ วยเช่นกัน
ด้ วยแบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานในเด็กปฐมวัยแบบเดียวกับที่ทดสอบก่อน
การทดลอง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจัย นี เ้ ป็ น การวิ จัย กึ่ ง ทดลอง (Quasi experimental design) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
พัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ ห ารในเด็กปฐมวัย ผู้วิจยั
ออกแบบการทดลองโดยใช้ แผนการทดลองแบบมีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่มาจากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบกลุ่ม มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองและทาการเปรี ยบเทียบผลหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรมของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ผู้วิจยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ท่ ีใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้ านพืน้ ฐานในเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัยแบ่งส่วนของผลการพัฒ นากิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ที่มี ต่อทักษะการคิดเชิ ง
บริ หารด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัย โดยแบ่ง เป็ น 3 ส่วนตามล าดับ ขัน้ ตอน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ผล
การศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องเพื่อการพัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพและความ
เหมาะสมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐานโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิและส่วนที่ 3 ผลของการปรับปรุงกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ,ใช้ ในการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้ กิจกรรม (Try
out) มีรายละเอียดดังนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการศึก ษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องเพื่อการพัฒนากิจกรรมการ
เต้ นสร้ างสรรค์ ท่ ใี ช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพืน้ ฐานในเด็กปฐมวัย
ผู้วิจัย ศึก ษาเอกสารงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ทักษะการคิด เชิ ง บริ ห ารด้ านพื น้ ฐาน
ศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิ งบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย เพื่อนามา
ออกแบบเป็ นกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร จากการศึกษา
เอกสารงานวิจยั ผู้วิจยั นาเสนอในส่วนของความหมาย ทฤษฎี และองค์ประกอบของทักษะการคิด
เชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย และความหมาย ทฤษฎี แนวคิดของการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มี
ต่อทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
1. ความหมาย ทฤษฎีและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน
ทักษะการคิดเชิงบริ หาร (Executive Function : EF) หมายถึง ความสามารถใน
การทางานของสมองส่วน Prefrontal Cortex เป็ นทักษะจาเพาะที่เกิดจากการทางานของสมอง
ส่วนหน้ า (frontal lobe) กระบวนการทางความคิดที่ซบั ซ้ อนและเป็ นทักษะที่สาคัญต่อการเรี ยนรู้
และการพัฒนา ควบคุมและกากับอารมณ์ ความคิด การตัดสินใจ และการกระทา ส่งผลให้ ลงมือ
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ทางาน และมุ่งมัน่ ทา จนงานสาเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ซึ่งในวัย 3-6 ปี เป็ นช่วงเวลาที่สาคัญใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้ มีประสิทธิภาพได้ อย่างอย่างสูงสุด ในงานวิจยั นี ้เป็ นทักษะ
การคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน ประกอบไปด้ วย 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ทักษะความจาเพื่อการใช้
งาน (Working memory) ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจ (Inhibitory control) และทักษะการยืดหยุ่นของ
ความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility) ในทักษะการคิดเชิงบริ หารที่หลากหลายนันมา
้
จากทักษะด้ านพืน้ ฐานเดียวกัน กลุ่มทักษะพื น้ ฐานนัน้ เป็ นศูนย์กลางที่สาคัญ ในการขยายเป็ น
องค์ประกอบอื่น ๆ อีกหลายองค์ประกอบ ดังนัน้ ถ้ าเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานได้ อย่างดีแล้ วการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านอื่น ๆ ก็จะพัฒนาขึ ้น
ได้ อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
2. แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
ผู้วิ จัย พัฒ นากิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ ใช้ ในการพัฒ นาทัก ษะการคิด เชิ ง
บริ ห ารด้ านพื น้ ฐานในเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 3 ส่ ว น อัน ได้ แก่ ความเป็ นมาและ
ความสาคัญของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และตารางกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์
2.1 ความเป็ นมาและความส าคัญ ของกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
ความเป็ นมาและความสาคัญของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์นี ้พัฒนามาจาก
แนวคิด ทฤษฎีของการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ผสานกับแนวทางในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารใน
เด็กปฐมวัย และทฤษฎีพฒ
ั นาการการเรี ยนรู้ การเคลื่อนไหวและวุฒิภาวะในเด็กปฐมวัย จึงได้ เป็ น
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานได้ เด็กปฐมวัย
ทัง้ หมด 10 กิจ กรรมย่อย ซึ่งในทุก ๆ กิจ กรรมจะสามารถพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานได้ ทงหมดครบ
ั้
3 องค์ประกอบ
2.2 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
วัต ถุป ระสงค์ ข องกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ ม าจากความส าคัญ ของ
กิ จ กรรม ซึ่ง ก็ เพื่ อพัฒ นาทักษะการคิด เชิ งบริ ห ารด้ านพื น้ ฐานในเด็ก ปฐมวัย ทัง้ 3 ด้ าน ซึ่ง มี
องค์ประกอบ ได้ แก่ ทักษะความจาเพื่ อการใช้ งาน (Working memory) ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจ
(Inhibitory control) ทักษะการยืดหยุ่นของความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility) โดย
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พัฒนาทัง้ 3 องค์ประกอบจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
2.3 กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ในการวิจยั นี ้ พัฒ นาขึ ้นเพื่อเป็ นกิจกรรมสาหรับ
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานของเด็กปฐมวัย ได้ แก่ ความจาเพื่อการใช้ งาน การ
ยับยัง้ ชั่งใจ และการยืดหยุ่นความคิด แต่ละกิจกรรมนัน้ จะพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานได้ ครบทุกด้ าน โดยกิจกรรมจะมีทงหมด
ั้
10 กิจกรรม ได้ แก่
- กิจกรรมที่ 1 ในบ้ านของเรา
- กิจกรรมที่ 2 Master Chef Junior
- กิจกรรมที่ 3 สวนดอกไม้ ของหนู
- กิจกรรมที่ 4 เมืองเทพนิยาย
- กิจกรรมที่ 5 สารวจโลกใต้ ท้องทะเลกันเถอะ
- กิจกรรมที่ 6 แปลงร่างเป็ นหุน่ ยนต์
- กิจกรรมที่ 7 ไดโนเสาร์ ล้านปี
- กิจกรรมที่ 8 ผจญภัยใน Zoo Topia
- กิจกรรมที่ 9 ขึ ้นยานอวกาศไปตะลุยจักรวาลกัน
- กิจกรรมที่ 10 มะลึกกึกกึ๋ย หมูบ่ ้ านแห่งเวทมนต์
โดยกิจกรรมที่ 1 นันจะเป็
้
นกิจกรรมที่สร้ างเพื่อให้ เด็กเข้ าใจขันตอนในการเข้
้
า
ร่ วมกิจกรรมของการเต้ นสร้ างสรรค์และเป็ นพื น้ ฐานของกิจกรรมลาดับ ที่ 2 – 10 ต่อไป ในแผน
กิจกรรมจะประกอบไปด้ วย ระยะเวลาโดยรวมและแต่ละขันตอนในแต่
้
ละกิจกรรม วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม สื่อและวัสดุอุปกรณ์ การประเมิน และรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมที่จะพัฒ นา
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานโดยแบ่งแต่รายด้ าน รายละเอียดของแผนกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ มีดงั นี ้

53
ตาราง 2 แผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
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ตาราง 2 (ต่อ)
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ส่ วนที่ 2 ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพและความเหมาะสมกิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ ท่ ีใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพืน้ ฐานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้วิจยั ตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การเต้ น 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาปฐมวัย 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาพัฒนาการ 2
ท่ าน โดยท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content validity) และความเหมาะสมของ
กิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิ งบริ ห ารด้ านพื น้ ฐานตามหัวข้ อ
ดังต่อไปนี ้
หัวข้ อที่ 1 ภาพรวมของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน ประกอบไปด้ วยหัวข้ อย่อย ได้ แก่
1.1 ความสอดคล้ องของประเด็นปัญหากับกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
1.2 กระบวนการจัดกิจกรรม เช่น ชื่อกิจกรรม ระยะเวลาในแต่ละช่วงกิจกรรม
จัดลาดับกิจกรรม ทักษะที่พฒ
ั นาในแต่ละกิจกรรม รวมถึงอุปกรณ์และสื่อการสอน
1.3 ความสอดคล้ องของกิ จ กรรมกับ การพัฒ นาทักษะการคิดเชิ ง บริ ห ารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับความสามารถทางร่ างกายของเด็กปฐมวัย
ช่วงอายุ 3-5 ปี
หัวข้ อที่ 2 ความสอดคล้ องของแต่ละกิจกรรมย่อยในแผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร ประกอบไปด้ วยหัวข้ อย่อย ดังต่อไปนี ้
2.1 ชื่อกิจกรรมมีความสอดคล้ องกับกิจกรรม
2.2 วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับกิจกรรม
2.3 ระยะเวลาในการทากิจกรรม
2.4 ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม
2.5 ความสอดคล้ องของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์กบั ทักษะการคิดเชิงบริหาร
จากผลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านพื น้ ฐาน พบว่า ค่าดัช นี IOC ตามหัวข้ อต่าง ๆ ในแผนกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ผู้วิจัย
แสดงผลการประเมินค่าดัชนี IOC ดังตารางนี ้
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหาร

ภาพรวมของกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิง
บริ หารด้ านพื ้นฐาน

1

กระบวนการจัดกิจกรรม
ความสอดคล้ องของกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็ก
ปฐมวัย
ความเหมาะสมของกิจกรรม
ความสามารถทางร่างกาย
ของเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5
ปี

กิจกรรม

ความสอดคล้ องของประเด็น
ปั ญหากับกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการ
คิดเชิงบริ หาร

หัวข้ อที่ประเมิน

0.8

0.8

1

ตาราง 4 ผลการตรวจสอบคุณภาพกิจกรรมย่อยของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์

ชื่อกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8

ในบ้ านของเรา
Master Chef Junior
สวนดอกไม้ ของหนู
เมืองเทพนิยาย
สารวจโลกใต้ ท้องทะเลกันเถอะ
แปลงร่างเป็ นหุน่ ยนต์
ไดโนเสาร์ ล้านปี
ผจญภัยใน Zoo Topia
ขึ ้นยานอวกาศไป
ตะลุยจักรวาลกัน
มะลึกกึกกึ๋ยหมูบ่ ้ านแห่งเวทมนต์

9
10

ระยะเวลาใน
้ ากิจกรรม
นตอนการ
ขัการท
ความสอดคล้
ดาเนินกิจกรรมอง
ของกิ
กรณ์ที่
และอุจปกรรม
การเต้
ใช้ ในกินจกรรม
สร้ างสรรค์กบั
ทักษะการคิด
เชิงบริ หาร

ลาดับ

ชื่อกิจกรรมมี
ความสอดคล้ อง
กับกิจกรรม
วัตถุประสงค์มี
ความสอดคล้ อง
กับกิจกรรม

หัวข้ อที่ประเมิน

1

1

0.4

1

0.8

1

0.8

0.6

0.8

0.8

1

1

0.4

0.8

0.8

1

1

0.4

0.8

1

0.8

0.6

0.4

0.8

0.6

1

1

0.6

1

0.6

1

1

0.6

0.8

0.6

1

1

0.6

1

0.6

1

1

0.6

0.8

0.6

1

1

0.6

0.8

0.6
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จากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 แสดงให้ เห็ น ว่า ทัง้ ภาพรวมและความสอดคล้ อ งของ
กิจกรรมผ่านเกณฑ์การประเมินทุกหัวข้ อ โดยค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0.6-1 ยกเว้ นในหัวข้ อย่อย ข้ อที่
2.3 ระยะเวลาในการทากิจกรรม ที่คานวณแล้ วได้ ค่าดัชนี 0.4 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จึงมี
การปรับปรุงแผนกิจกรรมตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิโดยปรับระยะเวลาให้ กระชับขึ ้น และใน
ส่วนของหัวข้ ออื่น ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ แนะนาเป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
หัวข้ อที่ 1 ภาพรวมกิจกรรม
1. ในส่วนของกระบวนการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมการยากไปสาหรับ เด็ก 3-5
ปี ควรเน้ นเวลาในช่วงที่เด็กได้ คิดสร้ างสรรค์และช่วงแก้ ปัญ หา เพื่ อให้ เด็กได้ ใช้ เวลาในการทา
กิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร และก่อนที่จะเริ่ มกิจกรรมควรมีกิจกรรมที่ทาความรู้ จกั
กันเบื ้องต้ นระหว่างนักเรี ยนกับนักเรี ยน และครูกบั นักเรี ยน
2. หลายกิ จ กรรมเป็ นกิ จ กรรมที่ ต้ อ งใช้ ค วามตัง้ ใจสู ง การจะให้ เด็ ก อยู่ นิ่ ง
สามารถทาตามคาสัง่ ได้ ดีนนั ้ อาจจะให้ ผลลัพธ์ที่ไม่นา่ พอใจ ถึงแม้ ว่าจุดประสงค์ในกิจกรรมนันมี
้
เพื่อต้ องการฝึ กการบริหารความคิดเชิงสร้ างสรรค์ก็ตาม
3. ความเหมาะสมของกิจกรรมกับความสามารถทางร่างกายของเด็กปฐมวัยช่วง
อายุ 3-5 ปี บางกิจกรรมอาจยากในการให้ เด็กเคลื่อนไหวผ่านรูปแบบการเต้ น เด็กอายุ 3-5 ปี ยัง
ไม่ร้ ู จักทิศทาง(ซ้ าย-ขวา) ได้ ดี การสร้ างสรรค์ในบางกิจกรรมใช้ จินตนาการสูง ซึ่งอาจทาให้ เด็ก
อายุ 3-5 ปี ไม่สามารถเข้ าใจหรื อจะทากิจกรรมได้ ช้า ควรคานึกถึงเวลากับจานวนเด็ก จานวนเด็ ก
และจานวนครู และทากิจกรรมให้ ตอ่ เนื่องเพื่อให้ เด็กไม่เบื่อและไม่ขาดตอนในการทากิจกรรม
หัวข้ อที่ 2 ความสอดคล้ องของแต่ละกิจกรรมย่อยในแผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร แบ่งคาแนะนาตามหัวข้ อย่อย ได้ ดงั นี ้
1. ชื่อกิจกรรมมีความสอดคล้ องกับกิจกรรม
1.1 อุปกรณ์ ที่นามาใช้ น่าจะมาจากห้ องต่าง ๆภายในบ้ าน เพื่ อให้ เด็กคิด
เชื่อมโยงกับห้ องต่าง ๆภายในบ้ าน หรื ออาจจะใช้ ชื่อแปลงร่างของในบ้ าน ทาให้ เด็กสนใจมากขึ ้น
(เห็นชื่อกิจกรรมจะทาให้ เด็กสนใจ)
2. วัตถุประสงค์มีความสอดคล้ องกับกิจกรรม
2.1 บางขันตอนซั
้
บซ้ อนเกินไปกับเด็ก 3-5 ปี โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
2.2 ในส่วนของบทบาทสมมุติ อาจจะให้ เด็กได้ เลือกบทบาทให้ ตนได้ แสดง
ด้ วยตนเอง
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2.3 การยกตัวอย่างตัวละครในกิจกรรมที่เป็ นหุ่นยนต์ อาจใช้ ตวั ละครที่เด็ก
คุ้นเคย เช่น มนุษย์จอมพลัง หรื อซุปเปอร์ ฮีโร่ เป็ นต้ น
3. ระยะเวลาในการทากิจกรรม
3.1 แต่ละกิจกรรมใช้ เวลาค่อนข้ างนานเกินไป ควรปรับให้ เป็ นเวลาประมาณ
40 – 45 นาที จะเหมาะสมสาหรับการใส่ใจในเด็กปฐมวัย
4. ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรมและอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม
4.1 ปรับเปลี่ ยนสัญลักษณ์ ที่ยาก ให้ เข้ าใจง่ายขึน้ ควรใช้ สัญลักษณ์ ที่เป็ น
เส้ นต่าง ๆ หรื อรูปทรงเลขาคณิตอย่างง่าย
4.2 การออกแบบการเคลื่อนไหวตามชนิดสัตว์ที่จบั ฉลากได้ อาจจะมีข้อสงสัย
ในตัวเอง โดยปกติในวัยนี ้จะใช้ มือเป็ นสัญลักษณ์ ในการบอกประเภทของสัตว์ ควรให้ เด็กทาตาม
ครูผ้ นู ากิจกรรมและให้ เด็กสร้ างสรรค์ในส่วนอื่นจะเหมาะสมกว่า
4.3 ควรมีข้อกาหนดในการ improvisation เพราะหากให้ เด็กได้ คิดและแสดง
ด้ วยตนเอง อาจจะเป็ นสิ่งที่ยากเกินความสามารถของเด็ก ดังนัน้ ควรมีต้นแบบเพราะเด็กอายุ 3-5
ปี จะชินกับการมีคนเป็ นต้ นแบบ การให้ เด็กออกแบบเองอาจจะยากในการโน้ มน้ าวเด็กและเด็กจะ
ไม่กล้ าแสดงออก
5. ความสอดคล้ องของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์กบั ทักษะการคิดเชิงบริ หาร
5.1 การเต้ นตามต้ นแบบอาจจะยังไม่ใช่การยืดหยุ่นความคิ ด อาจจะปรับให้
เป็ นการเต้ นที่แตกต่างจากเพื่อน จะตรงกับนิยามการยืดหยุน่ ความคิดมากกว่า
5.2 เน้ นในส่วนของการเคลื่อนไหวร่างกายเบื ้องต้ นก่อน เพราะการยืดหยุ่น
ความคิดจะไม่พฒ
ั นาหากว่าเด็กนันยั
้ งไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ ดีพอ
จากคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิตามหัวข้ อต่าง ๆ ผู้วิจยั สรุปออกมาเป็ นตาราง ตาม
รายละเอียดของตารางที่ 5 ดังนี ้
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ตาราง 5 หัวข้ อการประเมินและคาแนะนาในการปรับปรุงแผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หัวข้ อ
1. กระบวนการจัดกิจกรรม
ภาพรวม
กิจกรรม

2. การพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้ านพื ้นฐานในเด็ก
ปฐมวัย
ความสามารถทางร่างกายของ
เด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3-5 ปี
1. ชื่อกิจกรรมมีความ
สอดคล้ องกับกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์มีความ
สอดคล้ องกับกิจกรรม

ความ
สอดคล้ องของ
แต่ละกิจกรรม
ย่อย

3. ระยะเวลาในการทากิจกรรม
4. ขันตอนการด
้
าเนินกิจกรรม
และอุปกรณ์ที่ใช้ ในกิจกรรม
5. ความสอดคล้ องของกิจกรรม
การเต้ นสร้ างสรรค์กบั ทักษะ
การคิดเชิงบริหาร

คาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ในส่วนของกระบวนการจัดกิจกรรม บางกิจกรรมการยากไปสาหรับ เด็ก 3-5 ปี ควรเน้ นเวลา
ในช่วงที่เด็กได้ คิดสร้ างสรรค์และช่วงแก้ ปัญหา
หลายกิจกรรมเป็ นกิจกรรมที่ต้องใช้ ความตังใจสู
้ ง การจะให้ เด็กอยูน่ ิ่ง สามารถทาตามคาสัง่
ได้ ดีนนั ้ อาจจะให้ ผลลัพธ์ที่ไม่น่าพอใจ
ควรคานึงถึงเวลากับจานวนเด็ก จานวนเด็กและจานวนครู และทากิจกรรมให้ ตอ่ เนื่องเพื่อให้
เด็กไม่เบื่อและไม่ขาดตอนในการทากิจกรรม
1.1 อุปกรณ์ที่นามาใช้ น่าจะมาจากห้ องต่าง ๆภายในบ้ าน เพื่อให้ เด็กคิดเชื่อมโยงกับห้ องต่าง ๆ
ภายในบ้ าน
2.1 บางขันตอนซั
้
บซ้ อนเกินไปกับเด็ก 3-5 ปี โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
2.2 อาจจะให้ เด็กได้ เลือกบทบาทให้ ตนได้ แสดงด้ วยตนเอง
2.3 ใช้ ตวั ละครที่เด็กคุ้นเคย เช่น มนุษย์จอมพลัง หรื อซุปเปอร์ ฮีโร่ เป็ นต้ น
3.1 ควรปรับให้ เป็ นเวลาประมาณ 40 – 45 นาที
4.1 ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ยาก
4.2 ควรให้ เด็กทาตามครูผ้ นู ากิจกรรมและให้ เด็กสร้ างสรรค์ในส่วนอื่นจะเหมาะสมกว่า
4.3 ควรมีข้อกาหนดในการ improvisation เพราะหากให้ เด็กได้ คิดและแสดงด้ วยตนเอง อาจจะ
เป็ นสิ่งที่ยากเกินความสามารถของเด็ก
5.1 การเต้ นตามต้ นแบบอาจจะยังไม่ใช่การยืดหยุน่ ความคิด
5.2 เน้ นในส่วนของการเคลื่อนไหวร่างกายเบื ้องต้ นก่อน

จากคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจยั ได้ ปรับตารางกิจกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ลดจานวนเวลาของกิจกรรมให้ สนและกระชั
ั้
บขึ ้น จากเวลาเดิม 60 นาที ให้ ปรับ
เปลี่ยนเป็ น 40 – 45 นาที จะเป็ นการเหมาะสมกับการใส่ใจของเด็กปฐมวัยมากกว่า
2. ปรับกิจกรรมที่ใช้ ความซับซ้ อนให้ ง่ายขึ ้น เช่น กิจกรรมที่ใ ห้ เด็กจับฉลากโจทย์ที่
กาหนดและออกแบบท่าเต้ นด้ วยตนเอง ปรับเป็ นจับฉลากให้ ได้ โจทย์ที่กาหนด และครูผ้ นู ากิจกรรม
แนะนาการเคลื่อนไหวแล้ วให้ เด็กทาตามก่อน แล้ วจึงให้ เด็กสร้ างสรรค์การเคลื่อนไหวต่อไป
3. ปรับลดจานวนการแบ่งกลุ่มย่อย ให้ เป็ นกลุ่มใหญ่ เพื่อให้ การควบคุมจากครูและ
ผู้ชว่ ยผู้วิจยั นันทั
้ ว่ ถึง
4. เพิ่มการเคลื่อนไหวเบื ้องต้ นให้ มากขึน้ ก่อนที่จะนาไปสู่การเคลื่อนไหวแบบเด็ก
กาหนดเอง (improvisation)
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5. ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์อุปกรณ์ รูปภาพ หรื อสัญลักษณ์ที่ยากให้ เป็ นสัญลักษณ์ที่
เข้ าใจง่ายขึ ้น
ส่ วนที่ 3 การทดลองใช้ กิจกรรม (Try out)
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงกิจกรรมให้ เหมาะสมกับพัฒนาการ
และวุฒิ ภาวะของเด็กมากขึน้ ปรับเนื อ้ หาให้ สอดคล้ องกับทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐาน
จากนันน
้ าไปทดลองใช้ กบั กลุ่มเด็กปฐมวัย ที่ใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นกลุม่ ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ในจ านวนเด็กที่ เท่ากันและจ านวนครัง้ ที่ เท่ากัน หลังจากการทดลองกิจ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์กับกลุ่ม ตัวอย่างสาหรับการทดลองทากิจ กรรมการเต้ นสร้ างสรรค์แล้ วนัน้ ผู้วิจัย พบ
ปัญหาที่เกิดขึ ้นในส่วนของการดาเนินกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี ้
1. สัดส่วนของเวลาในแต่ละกิจกรรม ในแต่ละช่วงของกิจกรรมที่มีรายละเอียดและ
การปฏิบตั เิ ยอะ เวลาที่กาหนดไว้ ในครัง้ แรกจึงไม่เพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมนัน้ ๆ
2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่ทวั่ ถึงสาหรับเด็กทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มเล็กหรื อกลุ่ม
ใหญ่
3. อุปกรณ์บางชนิดมีชิ ้นส่วนที่เล็ก ทาให้ การหยิบจับของเด็กยังไม่คล่องแคล่ว
4. สัตว์บางชนิดเด็กไม่ค้ นุ เคย จึงต้ องใช้ เวลานานในการอธิบายและทาความรู้จกั กับ
สัตว์ชนิดนัน้
5. บางกิจกรรมมีความซับซ้ อนจนเกินไป มีหลายคาสัง่ ที่เด็กจะต้ องปฏิบตั ิ จึงต้ องใช้
เวลานานมากกว่าปกติ ทาให้ เวลาไม่เพียงพอต่อเด็กทุกคนที่จะทากิจกรรมนัน้
6. ด้ วยจานวนเด็กที่เยอะ การจัดระเบียบในการเปลี่ยนแต่ละกิจกรรมนันใช้
้ เวลานาน
มีเด็กที่ไม่ทาตามกติกา จึงทาให้ ล้าช้ าในการเปลี่ยนกระบวนการในแต่ละกิจกรรม
5. ในส่วนของการทาแบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
จากผู้ปกครองและครู ประจาชัน้ มีการประเมินที่ขดั แย้ ง ดังเช่น การให้ คะแนนข้ อคาถามทางบวก
และข้ อคาถามทางลบไม่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ ให้ คะแนนสูงในข้ อคาถามทางบวกในทางกลับกัน
ก็ให้ คะแนนสูงในข้ อคาถามทางลบเช่นกัน
จากการทดลองใช้ กิ จ กรรม (Try out) ผู้วิจัย ได้ ท าการปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมอี ก ครั ง้ โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดังนี ้
1. ปรับปรุงระยะเวลาให้ อยูใ่ นช่วง 45 นาที จาก 60 นาที
2. ตัดกิจกรรมบางช่วงที่มีความซับซ้ อนเกินความสามารถของเด็ก
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3. เน้ นการใช้ พื ้นฐานการเคลื่อนไหวร่า งกายให้ มากขึ ้นและให้ อยู่ในช่วงเวลาของการ
เตรี ยมพร้ อมร่างกาย
4. เพิ่มจานวนของอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ มีจานวนที่มากขึ ้นเพื่อป้องกันการแย่งอุปกรณ์
5. ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และรูปภาพสัตว์หรื อเครื่ องหมายให้ เด็ กเข้ าใจได้ ง่ายและลด
รูปแบบของเครื่ องหมายที่ใช้ ให้ น้อยลง
6. ใช้ อุป กรณ์ ที่ มี ข นาดใหญ่ ขึน้ เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการหยิ บ จับ ได้ อ ย่ า ง
คล่องแคล่ว
7. ก่อนเริ่ มทากิจกรรมผู้วิจยั ทาการสร้ างสัมพันธภาพกับเด็กและกาหนดข้ อตกลงใน
การทากิจกรรม และก่อนที่จะจบกิจกรรมในแต่ละครัง้ จะมีการเกริ่นนาถึงกิจกรรมต่อไป เพื่อสร้ าง
แรงจูงใจให้ เด็กสนใจว่าจะได้ ทากิจกรรมใดต่อในครัง้ ต่อไป
8. มีการเก็บคะแนนในแต่ละครัง้ เป็ นการเสริ มแรงให้ กบั เด็ก เมื่อมีเด็กที่ไม่สนใจใน
การทากิจกรรม ผู้วิจยั ก็จะพยายามดึงความสนใจของเด็กให้ เด็กสนใจและจดจ่อกับกิจกรรมนัน้ ๆ
เน้ นการเคลื่อนไหวตามกิจกรรมที่ได้ ทาในวันนัน้
9. จัดการประชุม ผู้ปกครองและครู ประจ าชัน้ ของเด็กที่ เป็ น กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุม เพื่ออธิบายวิธีการประเมินให้ สอดคล้ องกับความเป็ นจริ ง และอธิบายข้ อความในแต่ละ
หัวข้ อการประเมิน วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กทังที
้ ่โรงเรี ยนและที่ บ้าน และอธิบายถึงกิจกรรม
การเต้ นสร้ างสรรค์ที่จะดาเนินกับกลุม่ ทดลองด้ วยเช่นกัน
ผู้วิจยั จึงทาการแก้ ไขลาดับขันตอนในแต่
้
ละกิจกรรม โดยเนื ้อหาที่แก้ ไขแต่ละขันตอนของ
้
กิจกรรมมีดงั นี ้
กิจกรรมที่ 2 Master Chef Junior
ขัน้ ตอน ที่ 5 “ น าสาหร่ ายที่ ไปเก็ บ มาท าอาหาร โดยเมนูจ ะเกิ ด จากการพูด
วิธีการต่อเนื่องกันคุณ ครูจะมอบโจทย์ของวัตถุดิบแต่ละอย่างเป็ นรู ปภาพ จานวน 5 อย่าง ได้ แก่
ปลา ผักกาดขาว แครอท น ้าปลาและวุ้นเส้ น การเล่าเรื่ องเริ่มจากครูประจาชันเป็
้ นผู้เริ่ม ว่าเชฟต้ อง
ทาอาหาร 1 อย่าง ให้ เชฟช่ว ยกันคิดเมนูอาหารจากวัตถุดิบที่ มอบให้ ” แก้ ไขเป็ น “นาสาหร่ายที่
ไปเก็บมาทาอาหาร โดยเมนูจะเกิดจากการพูดวิธีการต่อเนื่องกันครูเป็ นผู้กาหนดลาดับวิธีการทา
ต้ มจืดสาหร่าย โดยเริ่มจากต้ มน ้า ใส่สาหร่าย”
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กิจกรรมที่ 3 สวนดอกไม้ ของหนู
ขันตอนที
้
่ 6 “แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่าจะเป็ นดอกไม้ ชนิดอะไร เป็ นผีเสื ้อที่มีลกั ษณะ
แบบไหนและเป็ นชาวสวนที่มีบคุ ลิกอย่างไร โดยมีครูและผู้ชว่ ยดูแลอยูใ่ กล้ ๆ ” แก้ ไขเป็ น “ครูและ
นักเรี ยนช่วยกันอธิบายถึงลักษณะสาคัญของบทบาทที่ได้ รับ”
กิจกรรมที่ 4 เมืองเทพนิยาย
ขัน้ ตอนที่ 4 “ครู จัดโต๊ ะ เก้ าอี ้ กระจายรอบห้ องให้ เหมื อนปราสาทที่ พังทลาย
และอธิบายให้ เด็กช่วยกันจัดเก้ าอี ้ โต๊ ะ ให้ เป็ นปราสาทที่สวยงาม โดยต้ องมีปราสาท คอกม้ า และ
หอดูดาวของพ่อมด” แก้ ไขเป็ น “ ครู เล่าเรื่ องปราสาทที่พงั ทลาย และอธิบายให้ เด็กช่วยกันสร้ าง
ปราสาทที่สวยงามและปราสาทที่สวยงามจะเกิดขึ ้นได้ โดยเด็ก ๆ จะช่วยกันสร้ างปราสาท”
ขันตอนที
้
่ 5 “เด็กช่วยกันจัดโต๊ ะให้ เป็ นระเบียบ แต่ละสวมบทบาทเป็ นตัวละครที่
ได้ รับ” แก้ ไขเป็ น “เด็กและครูชว่ ยกันออกแบบท่าทางในการสร้ างปราสาทโดยครูเริ่ มออกแบบท่า
แรกก่อน และท่าที่เหลือให้ เด็กแต่ละกลุม่ ช่วยกันคิด เช่น ท่ากวาดพื ้น ท่าก่ออิฐ ท่าทาสี”
ขัน้ ตอนที่ 6 “เมื่ อ จัด ปราสาทเรี ย บร้ อย ครู เรี ย กให้ เด็ ก แต่ล ะคนออกมาจาก
ปราสาท” แก้ ไขเป็ น “ แบ่งกลุ่ม ทีมงานของครูกระจายไปตามกลุ่มเด็ก ๆ ช่วยกันลาดับท่าทางที่
คิ ด ตอนต้ น ว่า จะท าท่ า เต้ น ใดก่ อ น โดยแต่ ล ะกลุ่ม จะมี ท่ า เต้ น เดี ย วกั น แต่ลัก ษณะของการ
เคลื่อนไหวจะแตกต่างไปตามบทบาทที่ได้ รับ”
กิจกรรมที่ 5 สารวจโลกใต้ ท้องทะเลกันเถอะ
ขัน้ ตอนที่ 6 “ ให้ เด็กออกแบบการเคลื่ อนไหว ตามชนิดของสัตว์ที่จับฉลากได้
โดยการออกแบบต้ องทาร่ วมกันกับคู่ของตนเองและท่าเต้ นต้ องไม่ซา้ กับครู ” แก้ ไขเป็ น “ให้ เด็ก
ออกแบบการเคลื่อนไหว ตามชนิดของสัตว์ที่จบั ฉลากได้ โดยการออกแบบจะออกแบบร่วมกันเป็ น
กลุม่ มีครูประจากลุม่ ช่วยออกแบบ”
กิจกรรมที่ 6 แปลงร่างเป็ นหุน่ ยนต์
ขัน้ ตอนที่ 4 “ครู จัด นักเรี ยนนั่งเป็ นวงกลม น าเลโก้ วางไว้ ตรงกลาง ให้ เด็กมา
หยิบเลโก้ ทีละคนตามการเรี ยกชื่อด้ วยการจับฉลาก (จัดเลโก้ ใส่ถงุ ไว้ เป็ นชุดจานวนเท่ากัน)” แก้ ไข
เป็ น “ครูจดั นักเรี ยนนัง่ เป็ นกลุม่ นาเลโก้ วางไว้ ตรงกลาง โดยแต่ละกลุ่มจะได้ เลโก้ ที่แตกต่างกัน ( สี
รูปทรง ไม่เหมือนกัน แต่จานวนชิ ้นเท่ากัน)”
ขันตอนที
้
่ 5 “เด็กต่อเลโก้ เป็ นหุ่นยนต์ ตามจินตนาการของตนเอง ระหว่างนันก็
้ จะ
แทรกเรื่ อ งราวโดยมี สัต ว์ ป ระหลาดเข้ ามาในเมื อ งให้ เด็ก ช่ว ยกัน คิด หาวิธี จัด การกับ ปั ญ หาที่
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เหมาะสม” แก้ ไขเป็ น “ เด็กต่อเลโก้ เป็ นหุ่นยนต์ ตามจินตนาการของตนเอง ระหว่างนันก็
้ จ ะแทรก
เรื่ องราวโดยมีสตั ว์ประหลาดเข้ ามาในเมืองให้ เด็กช่วยกันคิดหาวิธีจดั การกับปัญหาที่เหมาะสม”
ขัน้ ตอนที่ 6 “ครู ช่ว ยเสนอให้ เด็ ก ใช้ วิ ธี ก ารเต้ น เป็ นการปล่ อ ยพลัง สู้กับ สัต ว์
ประหลาด และให้ เด็กออกแบบท่าปล่อยพลังออกมาเลียนแบบหุ่นยนต์” แก้ ไขเป็ น “ครูช่วยเสนอ
ให้ เด็กใช้ วิธีการเต้ นเป็ นการปล่อยพลังสู้กับสัตว์ประหลาด และให้ เด็ กออกแบบท่าปล่อยพลัง
ออกมาเลียนแบบหุน่ ยนต์ (ตามตัวละครเลโก้ ที่ตอ่ ออกมา)”
กิจกรรมที่ 7 ไดโนเสาร์ ล้านปี
ขันตอนที
้
่ 4 “วิ่งตามไดโนเสาร์ โดยจับคูใ่ ห้ เด็กคนหนึ่งเป็ นไดโนเสาร์ และอีกคน
เป็ นมนุษย์ยุคหินเมื่อไดโนเสาร์ วิ่งและเคลื่อนไหวแบบใด มนุษย์ยคุ หินต้ องทาตามอย่างละเอียด”
แก้ ไขเป็ น “อบอุ่นร่างกายโดยเลียนแบบท่าของเพื่อน แบ่งกลุ่มชายหญิง ผลัดกันทาท่าไดโนเสาร์
หญิงทาก่อนและชายเลียบแบบ เสร็จแล้ วสลับกัน”
ขันตอนที
้
่ 5 “ครูจดั เด็กนัง่ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มจะได้ รับบทบาทการ
เป็ นไดโนเสาร์ ที่แตกต่างชนิดกัน ให้ ช่วยกันคิดว่าจะเคลื่อนไหวแบบใด” แก้ ไขเป็ น “ครู จดั เด็กนั่ง
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มจะได้ รับบทบาทการเป็ นไดโนเสาร์ ที่แตกต่างชนิดกัน ให้ ชว่ ยกัน
คิดว่าจะเคลื่อนไหวแบบใด”
กิจกรรมที่ 8 ผจญภัยใน Zoo Topia
ขัน้ ตอนที่ 7 “จัด เด็ก เป็ น กลุ่ม กลุ่ม ละ 4 คน ได้ แ ก่ กลุ่ม กระต่าย กลุ่ม หมา
จิ ้งจอกและกลุ่มยีราฟ” แก้ ไขเป็ น “จัดเด็กเป็ นกลุ่ม 3 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มกระต่าย กลุ่มหมาจิ ้งจอก
และกลุม่ ยีราฟ”
กิจกรรมที่ 9 ขึ ้นยานอวกาศไปตะลุยจักรวาลกัน
ขันตอนที
้
่ 2 “เดินเข้ ามาในห้ อง ครูจบั กลุ่มนักเรี ยน 5 กลุ่ม มอบกระดาษรูปยาน
อวกาศให้ เด็กแต่ละกลุ่มระบายสียานอวกาศ เสร็ จแล้ วครู เก็บยานของแต่ละกลุ่มไว้ นาไปติดที่
ตารางบอร์ ดเกม โดยบอร์ ดเกมจะเป็ นตารางมีช่องตัวเลข ซึ่งแต่ละตัวเลขจะมีโจทย์ให้ นักเรี ยน
แก้ ปัญหาร่วมกัน ครูอธิบายถึงวิธีการเล่นเกม” แก้ ไขเป็ น “เดินเข้ ามาในห้ อง ครูจบั กลุ่มนักเรี ยน 5
กลุ่ม มอบกระดาษรูปยานอวกาศให้ เด็กแต่ละกลุ่มระบายสียานอวกาศ เสร็ จแล้ วครูเก็บยานของ
แต่ละกลุม่ ไว้ นาไปติดที่ตารางคะแนน จาก 1 – 10”
ขัน้ ตอนที่ 3 “ครู ส อนท่ าเต้ น เด็ก โดยท าตามสัญ ลัก ษณ์ วงกลม, 3เหลี่ ย ม,4
เหลี่ยม,เส้ นประ,เส้ นโค้ ง ,กากบาท,เครื่ องหมายถูก และ ดาว” แก้ ไขเป็ น “ครูสอนท่าเต้ นเด็ก โดย
ทาตามสัญลักษณ์ วงกลม, 3เหลี่ยม,4เหลี่ยม,ดาวและหัวใจ”
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ขันตอนที
้
่ 4 “ครูให้ เด็กแต่ละกลุม่ ทอยลูกเต๋า ได้ กี่แต้ มก็ขยับยานอวกาศตามช่อง
เปิ ดเลขที่ได้ เพื่อดูคาสั่ง เช่น เต้ นท่าวงกลม สามเหลี่ยม เด็กก็ต้องเต้ นตามรหัสนัน”
้ แก้ ไขเป็ น “ครู
ให้ เด็กแต่ละกลุ่มจับการ์ ดวิเศษ เพื่อดูคาสัง่ เช่น เต้ นท่าวงกลม สามเหลี่ยมเด็กก็ต้องเต้ นตามท่าที่
กาหนดให้ กลุ่มใดที่เต้ นได้ ถูกต้ องจะได้ คะแนน เพิ่มขึ ้นโดยเลื่อนยานอวกาศ จาก 1 - 10 ใครถึง
10 ก่อน ทีมนันชนะ”
้
ขันตอนที
้
่ 5 “ครูให้ เพื่อนกลุ่มอื่น เต้ นตามกลุ่มที่เดินยานอวกาศบนตารางบอร์ ด
เกมส์ด้วยกัน ทุกคนต้ องช่วยกันจาท่า ” แก้ ไขเป็ น “เมื่อจาท่าได้ แล้ ว ครู เล่าว่ามียานเอเลี่ยนลา
ใหญ่ บิน ผ่านมา (ที ม งานถื อ ยานเอเลี่ ยนล าใหญ่ บิน ผ่าน แต่ง ตัวเป็ นเอเลี่ ยน) ครู เสนอให้ เด็ก
ช่วยกันนาการ์ ดที่เปิ ดได้ ทงหมดเอามาเต้
ั้
นพร้ อม ๆ กันสู้กบั เอเลี่ยน”
กิจกรรมที่ 10 มะลึกกึกกึ๋ย หมูบ่ ้ านแห่งเวทมนต์
ขันตอนที
้
่ 4 “เล่นเกม freez and move โดยครู เป็ นคนสัง่ โดยการ move จะมี 3
ลาดับ คือ ช้ า เดิน วิ่ง” แก้ ไขเป็ น “แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม และให้ เด็กช่วยกันคิดว่าจะอ่านสัญ ลักษณ์
รู ป ภาพนี ไ้ ด้ อย่างไรบ้ าง (ให้ เด็กออกเสี ยงภาพนัน้ แบบแปลกๆ ) จากหนัง สื อ เวทมนต์ ที่ได้ รับ
ตอนต้ น”
ขันตอนที
้
่ 5 “ครูสงั่ ให้ เด็กช่วยกันคิดท่าทางตามเสียงที่คิดขึ ้นมา และนามาแสดง
ให้ เพื่อนกลุ่มอื่นดู” แก้ ไขเป็ น “ครูสงั่ ให้ เด็กช่วยกันคิดท่าทางตามเสียงที่คิดขึ ้นมา และนามาแสดง
ให้ เพื่อนกลุม่ อื่นดู”
จากการแก้ ไขเนื ้อหาในแต่ละขันตอนของกิ
้
จกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย จึงสรุปเป็ นตารางกิจกรรม ดังตารางที่ 6
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ตาราง 6 ตารางกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
ในเด็กปฐมวัย
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตาราง 6 (ต่อ)
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ตอนที่ 2 ผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ท่ ใี ช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้ านพืน้ ฐานในเด็กปฐมวัย
ผู้วิจยั แบ่งส่วนของผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัย ทัง้ หมด 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 การแสดงผลตามสมมติฐาน
งานวิจัยจากการประเมิ นด้ วยแบบประเมิ นทักษะการคิดเชิ งบริ หารด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัย
ส่วนที่ 2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
ส่วนที่ 1 การแสดงผลตามสมมติฐานงานวิจยั จากการประเมินด้ วยแบบประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
สมมติฐานในงานวิจยั นี ้มีทงหมด
ั้
2 ข้ อ ผู้วิจยั ได้ ทดสอบสมมุติฐานทัง้ 2 ข้ อ ได้ ผล
การวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 1 กลุ่มทดลองที่ทากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์มีคะแนนทักษะ
การคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานมากกว่ากลุม่ ควบคุม ทังด้
้ านรวมและด้ านย่อย
ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐ านข้ อที่ 1 ด้ วยการเปรี ยบเที ย บความแตกต่างของ
คะแนนการประเมิ น ทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารด้ า นพื น้ ฐานหลัง การทดลองกิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ (posttest) ระหว่างกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม โดยใช้ สถิติการทดสอบทีแบบเป็ น
อิ ส ระจากกัน (independent sample t-test) เพื่ อ ทดสอบความแตกต่ า งของคะแนนหลัง การ
ทดลอง ผลการทดสอบทางสถิติที่ได้ นนมาจากการประเมิ
ั้
นทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน ทัง้
3 ทักษะ ได้ แก่ 1) ทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน 2) ทักษะการยับยัง้ ชัง่ ใจ 3) ทักษะการยืดหยุ่น
ความคิด โดยครู ป ระจ าชั น้ และผู้ป กครอง ที่ ท าการประเมิ น หลัง การเข้ าร่ วมกิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์โดยคิดเป็ นคะแนนโดยรวมและรายด้ าน วิเคราะห์ผลทัง้ หมด 2 ครัง้ แบ่งเป็ น 1) ผล
คะแนนจากการประเมินโดยผู้ปกครอง 2) ผลคะแนนจากการประเมินโดยครูประจาชัน้ การทดสอบ
สมมุตฐิ านข้ อที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานโดยรวม จากการประเมินผลหลังการ
เข้ าร่ วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการ
ทดลองของทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานโดยรวม กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการคิดเชิง
บริ หารด้ านพื ้นฐาน สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ทังจากการประเมิ
้
น
ของผู้ปกครองและครูประจาชัน้ ผลปรากฏดังตารางที่ 7
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ตาราง 7 การเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานโดยรวม ระหว่างกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
ด้านทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ ฐานโดยรวม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(n=25)
(n=25)
ผูป้ ระเมิน
M
SD
M
SD

t

ผูป้ กครอง

112.76

10.26

97.68

14.69

4.20*

ครูประจาชัน้

113.12

7.88

92.12

16.26

5.80*

*P<.05
2. ทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน จากการประเมินผลหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม
การเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองของทักษะ
ความจาเพื่อการใช้ งาน กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน สูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ทัง้ จากการประเมิ นของผู้ปกครองและครู ประจาชัน้ ผล
ปรากฏดังตารางที่ 8
ตาราง 8 การเปรี ยบเทียบผลทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน
จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
ด้านทักษะความจาเพื่อการใช้งาน
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
(n=25)
(n=25)
ผูป้ ระเมิน
M
SD
M
SD

t

ผูป้ กครอง

36.28

3.84

29.04

6.96

4.55*

ครูประจาชัน้

36.44

3.13

29.48

6.88

4.60*

*p<0.5
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3. ทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจ จากการประเมินผลหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองของทักษะการยับยัง้
ชัง่ ใจ กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจ สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทังจากการประเมิ
้
นของผู้ปกครองและครูประจาชัน้ ผลปรากฏดังตารางที่ 9
ตาราง 9 การเปรี ยบเทียบผลทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจ ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมหลังการ
เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน จากการ
ประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
ด้านทักษะการยับยัง้ ชังใจ
่
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม
(n=25)
(n=25)
ผูป้ ระเมิน
M
SD
M
SD

t

ผูป้ กครอง

40.64

4.26

37.48

4.59

2.52*

ครูประจาชัน้

40.40

2.91

33.36

5.47

5.67*

*p<.05
4. ทักษะการยืดหยุ่นความคิด จากการประเมินผลหลังการเข้ าร่วมกิจกรรม
การเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองของทักษะ
การยืดหยุ่นความคิด กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการยืดหยุ่นความคิด สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ทังจากการประเมิ
้
นของผู้ปกครองและครู ประจาชัน้ ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 10
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ตาราง 10 การเปรี ยบเทียบผลทักษะการยืดหยุน่ ความคิด ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน
จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
ด้านทักษะการยืดหยุ่นความคิด
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
(n=25)
(n=25)
ผูป้ ระเมิน
M
SD
M
SD

t

ผูป้ กครอง

35.84

3.67

31.16

4.52

4.01*

ครูประจาชัน้

36.28

2.93

29.28

5.15

5.90*

*p<0.5
สมมติฐานข้ อที่ 2 กลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ มีความสามารถ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
ผู้วิจัยทดสอบสมมุติฐานข้ อที่ 2 โดยใช้ การทดสอบที แบบไม่เป็ นอิสระจากกัน
(Pair-sample t-test) ผลที่ ได้ นัน้ มาจากการประเมิ นทักษะการคิดเชิ งบริ หารด้ านพื น้ ฐาน ทัง้ 3
ทักษะ ได้ แก่ 1) ทักษะความจ าเพื่ อการใช้ งาน 2) ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจ 3) ทักษะการยื ดหยุ่น
ความคิด โดยครู ป ระจ าชัน้ และผู้ป กครองที่ ไ ด้ ป ระเมิ น กลุ่ม ทดลองก่ อ นและหลัง การเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์โดยคิดเป็ นคะแนนภาพรวมและรายด้ าน วิเคราะห์ผลทังหมด
้
2 ครัง้
แบ่งเป็ น 1) ผลจากการประเมินโดยผู้ปกครอง 2) ผลจากการประเมินโดยครูประจาชัน้ ได้ ผลการ
ทดสอบสมมุตฐิ านข้ อที่ 2 ดังนี ้
1.ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานโดยรวม จากการประเมินผลก่อน
และหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน สูงกว่าก่อนการเข้ า
ร่ วมกิ จ กรรมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 ทัง้ จากการประเมิ นของผู้ป กครองและครู
ประจาชัน้ ผลปรากฏดังตารางที่ 11
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ตาราง 11 การเปรี ยบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
กลุ่มทดลอง (n=25)
ด้านทักษะการคิดเชิงบริหารด้านพืน้ ฐานโดยรวม
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง
ผูป้ ระเมิน
M
SD
M
SD

t

ผูป้ กครอง

100.04

13.51

112.76

10.26

5.27*

ครูประจาชัน้

106.24

10.73

113.12

7.88

5.16*

*p<.05
2. ทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน จากการประเมินผลก่อนและหลังการเข้ า
ร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน สูงกว่าก่อนการเข้ าร่ วมกิจกรรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 ทังจากการประเมิ
้
นของผู้ปกครองและครูประจาชัน้ ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 12
ตาราง 12 การเปรี ยบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาความจาเพื่อการใช้ งาน จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
กลุ่มทดลอง (n=25)
ด้านทักษะความจาเพื่อการใช้งาน
ผูป้ ระเมิน

ก่อนทดลอง

หลังการทดลอง

t

M

SD

M

SD

ผูป้ กครอง

32.44

6.21

36.28

3.84

2.90*

ครูประจาชัน้

34.08

3.27

36.44

3.31

5.07*

*p<.05
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3. ทัก ษะการยับ ยัง้ ชั่ง ใจ จากการประเมิ น ผลก่ อ นและหลัง การเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจ สูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ .05 ทังจากการประเมิ
้
นของผู้ปกครองและครูประจาชัน้ ผลปรากฏดังตารางที่ 13
ตาราง 13 การเปรี ยบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจ จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้

กลุ่มทดลอง (n=25)
ด้านทักษะการยับยัง้ ชังใจ
่
ผูป้ ระเมิน

ก่อนทดลอง

หลังการทดลอง

t

M

SD

M

SD

ผูป้ กครอง

35.44

4.98

40.64

4.26

5.50*

ครูประจาชัน้

37.92

4.09

40.40

2.91

4.65*

*p<.05
4. ทักษะการยืดหยุ่นความคิด จากการประเมินผลก่อนและหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เมื่อทาการทดสอบทางสถิติ พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองของ
กลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการยืดหยุ่นความคิด สูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทังจากการประเมิ
้
นของผู้ปกครองและครูประจาชัน้ ผลปรากฏดังตาราง
ที่ 14
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ตาราง 14 การเปรี ยบเทียบผลระหว่างก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการยืดหยุ่นความคิด จากการประเมินของผู้ปกครองและครูประจาชัน้
กลุ่มทดลอง (n=25)

ผูป้ ระเมิน

ด้านทักษะการยืดหยุ่นความคิด
ก่อนทดลอง
หลังการทดลอง

t

M

SD

M

SD

ผูป้ กครอง

32.16

4.03

35.84

3.67

5.17*

ครูประจาชัน้

34.24

3.72

36.28

2.93

3.02*

*P<.05
ส่วนที่ 2 ผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการเข้ าร่ วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
จากการสัง เกตพฤติ ก รรมของกลุ่ม ทดลองระหว่า งการเข้ า ร่ วมกิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ ที่ ใช้ ในการพัฒ นาทัก ษะการคิดเชิ งบริ ห ารด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัย ในแต่ละครั ง้
หลังจากจบกิจกรรม ผู้วิจยั ผู้ช่วยวิจยั ครูประจาชันและครู
้
พี่เลี ้ยง จะประชุมเพื่อสรุปกิจกรรมและ
สรุปพฤติกรรมของกลุ่มทดลองที่สงั เกตได้ ในแต่ละครัง้ โดยข้ อสรุปจากการประชุม มีรายละเอี ยด
แบ่งตามกิจกรรม ดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 ในบ้ านของเรา
- เด็กมีวิ่งออกนอกแถวบ้ าง ในระหว่างทากิจกรรม และลุกขึ ้นไปดื่มน ้าโดยที่
ยังไม่ขออนุญาต จึงทาการตกลงกันให้ มีการขออนุญาตทุกครัง้
- ในส่วนของการดาเนินกิจกรรมเป็ นไปโดยดี กิจกรรมเด็กเข้ าใจได้ ง่าย
- เด็กให้ ความร่วมมือที่ดี มีความกระตือรื อร้ นที่จะเข้ าร่ วมกิจกรรม และแย่ง
กันตอบคาถาม จึงทาข้ อตกลงและย ้าอยูเ่ สมอว่าต้ องยกมือก่อนตอบคาถาม
กิจกรรมที่ 2 Master Chef Junior
- เด็ ก แย่ ง กั บ จับ กลุ่ ม กั บ เพื่ อ นที่ ส นิ ท จึ ง ต้ อ งใช้ การนั บ เลข 1 – 5 แล้ ว
แบ่งกลุม่ ตามเลขที่นบั
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- การดาเนินกิจกรรมไปด้ วยดีและมีระเบียบ มี 2 – 3 คนเท่านัน้ ที่ไม่สนใจ
ทากิจกรรมตอนช่วงที่ดเู พื่อนออกมาเต้ น จึงใช้ วิธีการเรี ยกออกมาหน้ าห้ องแล้ วเต้ นพร้ อมกับคุณครู
และเพื่อนอีกครัง้ ( ไม่ให้ เต้ นคนเดียว )
- ช่วงท้ ายแถวของเด็กผู้ชาย จะคอยแกล้ งกันและฟ้องมาที่ครูผ้ นู ากิจกรรมอยู่
บ่อยครัง้ จึงจับแยกให้ นงั่ ห่างกัน และย้ ายมาที่ต้นแถว
กิจกรรมที่ 3 สวนดอกไม้ ของหนู
- เด็กแย่งกันตอบคาถามน้ อยลง และส่วนใหญ่ จาได้ ว่าต้ องยกมือก่อนที่จะ
ตอบคาถาม
- ที่โรงเรี ยนมีกิจกรรมงานวิชาการ จึงมีเสียงดัง ทาให้ เด็กขาดสมาธิไปบาง
ช่วง จึงต้ องนาสมาธิเด็กกลับมาด้ วยการเล่นและเต้ นกับอุปกรณ์มากขึ ้น
- การดาเนินกิจกรรมผ่านไปด้ วยดี เด็กที่ขาดการสนใจในกิจกรรมถูกย้ ายมา
นัง่ ต้ นแถว เพื่อดึงความสนใจมาที่คณ
ุ ครู
กิจกรรมที่ 4 เมืองเทพนิยาย
- เด็กนั่งเป็ นวงกลมโดยไม่ต้องออกคาสัง่ เมื่อเข้ าห้ องเด็กก็นั่งวงกลมและ
ทาท่าเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเตรี ยมร่างกาย (warm up)
- เด็กที่ขาดสมาธิใน ครัง้ ก่อนๆ เริ่ มมีสมาธิสนใจมากขึ ้น และมานัง่ หน้ าห้ อง
โดยที่ไม่ต้องเรี ยก
- เด็กสามารถออกแบบท่าเต้ นได้ เอง แต่ยงั คงใช้ เวลาอยูพ่ อสมควร
กิจกรรมที่ 5 สารวจโลกใต้ ท้องทะเลกันเถอะ
- มีเด็กป่ วย 1 คน จึงทาให้ เด็กคนนันร่
้ วมกิจกรรมได้ ไม่เต็มที่ แต่ยงั คงอยู่ใน
ห้ อง ทากิจกรรมกับเพื่อน
- เพลง Deep Deep Deep เป็ น เพลงภาษาอัง กฤษ และเด็ ก ยัง ไม่ เคยฟั ง
ดังนัน้ จึงต้ องใช้ เวลาในการจาเนือ้ เพลงมากกว่าที่ตงไว้
ั ้ แต่เด็กก็จา และสามารถร้ องตามได้ เมื่อ
เต้ นไปด้ วย
กิจกรรมที่ 6 แปลงร่างเป็ นหุน่ ยนต์
- ตอนท ากิ จ กรรม mirror มี ก ารแบ่ ง เป็ นคู่ ส่ ว นใหญ่ มี ส มาธิ อ ยู่ กั บ การ
เคลื่อนไหวของคู่ตนเอง มีบางคู่ที่ ขาดสมาธิและไปแกล้ งเพื่อนบ้ าง ครู เลยจับแยกกัน แล้ วให้ มา
จับคูก่ บั ครูพี่เลี ้ยงและทีมงานผู้วิจยั
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- ช่วงต่อเลโก้ มีเด็กแย่งที่เลโก้ มาต่อคนเดียวไม่แบ่งเพื่อน ทีมงานผู้วิจยั จึง
เข้ าไปช่วยพูดและอธิบายถึงความสาคัญที่ต้องช่วยกัน กลุม่ ผู้หญิง ให้ ความร่วมมือในการช่วยกัน
ต่อเลโก้ ออกมาได้ ดี กลุม่ ผู้ชายแย่งกันในช่วงแรก เมื่อทีมงานเข้ าไปช่วยคุม จึงดาเนินไปได้ ดีขึ ้น
- ช่วงตอนท้ ายพูดสรุปถึงตอนที่แบ่งกลุม่ ช่วยกันต่อเลโก้ ให้ เห็นประโยชน์ของ
การแบ่งปั น การทางานร่ วมกัน งานจึงเสร็ จได้ อย่างรวดเร็ ว ยกตัวอย่างให้ เห็นถึงกลุ่มแรกที่ต่อ
เลโก้ เสร็ จ อย่า งรวดเร็ ว และสวยงาม และกลุ่ม สุด ท้ า ยที่ ใช้ เวลาการต่อ เลโก้ ม ากกว่า กลุ่ม อื่ น
เพราะว่าต่างคนต่างแย่งเลโก้ มาเล่นคนเดียว
กิจกรรมที่ 7 ไดโนเสาร์ ล้านปี
- การดาเนินกิจกรรมเป็ นไปด้ วยดี ครู ผ้ ูนากิจกรรมไม่ต้องออกคาสั่งหลาย
ครัง้
- เด็กสามารถจาชื่อชนิดไดโนเสาร์ ได้ โดยใช้ เวลาในการท่องทวนซ ้าประมาณ
7 ครัง้
- เด็กออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวได้ ดี และเห็นภาพความแตกต่างของ
ไดโนเสาร์ แต่ละชนิด ( ไดโนเสาร์ คอยาว ไดโนเสาร์ มีปีกบินได้ ไดโนเสาร์ ที่เป็ นปลาอยู่ในทะเล
และไดโนเสาร์ ที่มีหนามขนาดใหญ่ที่หลัง )
กิจกรรมที่ 8 ผจญภัยใน Zoo Topia
- เด็กรู้จกั สัตว์แต่ละชนิดได้ ดี และรู้ถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของสัตว์แต่ละ
ชนิดที่แตกต่าง แบ่งแยกการเคลื่อนไหวได้ อย่างชัดเจน โดย กระต่าย = กระโดด หมาจิ ้งจอก = วิ่ง
เร็ ว สลอท = เคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ า ยีราฟ = เดินปกติ และทาท่ายืดคอยาว ๆ เต่า = หยุดอยู่
เฉย ๆ ไม่ขยับ ( เด็กให้ เหตุผลว่า ปกติเห็นเต่าเมื่อไรก็จะเห็นเต่าอยู่กบั ที่ น้ อยครัง้ จะเห็นเต่าเดิน
หรื อว่ายน ้า เด็กยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่พบเห็นมาด้ วยตนเอง )
- การดาเนินกิจ กรรมแต่ละขัน้ ตอนเป็ นไปด้ วยดี ไม่มี การแซงคิวกัน ละให้
ความร่วมมือในการชมการแสดงของเพื่อน และส่งเสียงเชียร์ ให้ กาลังใจแด่กลุม่ ที่กาลังแสดงอยู่
- เด็กไม่วิ่งเล่นออกนอกห้ องและขออนุญาต ก่อนไปดื่มน ้าหรื อเข้ าห้ องน ้า
กิจกรรมที่ 9 ขึ ้นยานอวกาศไปตะลุยจักรวาลกัน
- ช่วงที่ระบายสี มี 1 กลุ่มมีการแย่งสีที่จะระบาย ครูที่ประจากลุ่มจึงช่วยแบ่ง
สีและแบ่งส่วนที่จะระบาย
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- เด็กจ าได้ ว่ารู ป ภาพในการ์ ดแต่ละรู ป ต้ องเคลื่ อนไหวอย่างไรโดยไม่ต้อ ง
อธิบายซ ้าหลายรอบ ใช้ การทวนซ ้าแค่ 2 รวบเด็กก็จาได้ และเมื่อเห็นเห็นภาพก็ทาท่าทางได้ อย่าง
รวดเร็ว
-กิจกรรมดาเนินไปด้ วยดี ไม่มีการออกนอกกลุม่ หรื อออกนอกห้ อง
กิจกรรมที่ 10 มะลึกกึกกึ๋ย หมูบ่ ้ านแห่งเวทมนต์
- ช่วงที่ให้ ออกเสียงจากรูปภาพที่เห็นเป็ นเสียงแปลก ๆ เด็กมีการเขินเล็กน้ อย
ที่จะทาเสียงตลกๆ แต่เมื่อมีเพื่อนคนแรก ออกเสียงแปลกๆ ดังฟั งชัด ทาให้ เพื่อนคนอื่นสนุกไปกับ
การออกเสียงที่แปลกๆ ออกเสียงไปก็หวั เราะเสียงตนเอง แต่เด็กจะจาได้ ว่า ภาพ ๆ นันออกเสี
้
ยง
อย่างไร ทวนซ ้าประมาณ 2 รอบ เด็กก็จาได้
- เด็กจาท่าเต้ นได้ ภายใน 1 รอบ จากเสียงแปลก ๆ เช่น ภาพสายรุ้ง เด็กจะไม่
พูดว่าสายรุ้ง เด็กจะร้ องว่า “วู้ววววว” ทาให้ ทา่ ทางที่เกิดจากเสียง เป็ นท่าที่เด็ก ๆจะย่อตัว แล้ วยืด
ตัวเองขึ ้น เคลื่อนไหวเป็ นทิศทางแบบครึ่งวงกลม จากด้ านซ้ ายไปด้ านขวา พอครัง้ แรกทาผ่านไป
ครัง้ ที่ 2 เมื่อเห็นภาพและจะต้ องกลับมาทาอีกครัง้ ก็จะจาได้ ทนั ที โดยไม่ต้องมีการทวนซ ้า
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บทที่ 5
สรุ ปอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิจัยนี เ้ ป็ น การวิจัย กึ่ งทดลอง (Quasi experimental design) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ
พัฒ นากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารในเด็กปฐมวัยและ
ศึกษาผลของการใช้ กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็ก
ปฐมวัย
ความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการดาเนินการวิจัย
ความมุ่งหมายของงานวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ ห าร
ด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ได้ แก่
1.1 เพื่อศึกษาผลการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม หลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
1.2 เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดสอบทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานระหว่าง
ก่อนและหลังของการเข้ าร่วมกิจกรรม
สมมติฐานงานวิจัย
1. กลุม่ ทดลองที่ทากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์มีคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานมากกว่ากลุม่ ควบคุม โดยคิดเป็ นคะแนนภาพรวมและรายด้ าน
2. กลุ่มทดลองที่เข้ าร่ วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ มีความสามารถของทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
วิธีการดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจยั เรื่ องผลของการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย นันมี
้ ขนตอนในการด
ั้
าเนินการวิจยั 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 พัฒนาแผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหาร
ด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
วิธีการพัฒนาแผนกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐาน ดาเนินการโดยเริ่ มจากศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย กิจกรรมจะนาไปใช้ กบั เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-5
ปี ในงานวิจยั นีพ้ ัฒ นากิ จกรรมโดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาล 1 โรงเรี ยนประชา
อุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) จานวน 50 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 25 คน และกลุ่มควบคุม 25 คน เมื่อ
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พัฒนากิจกรรมได้ สมบูรณ์แล้ วจึง ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ าง
ขึ ้นโดยนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเต้ น 1 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษาปฐมวัย 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านจิตวิทยาพัฒนาการ 2 ท่าน โดยทาการ
ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content validity) และความเหมาะสมของกิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน
ขันตอนที
้
่ 2 ศึกษาผลของการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี ้ คือ เด็กปฐมวัยชันอนุ
้ บาล 1 โรงเรี ยนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) จานวนทังหมด
้
50 คน โดยแบ่งเป็ นกลุม่ ทดลอง 25 คน และกลุม่ ควบคุม 25 คน โดยการ
เลื อกกลุ่ม ตัวอย่างจะใช้ วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยมี ห้ อ งเรี ย นเป็ น
หน่วยของการสุม่ จากเด็กชันอนุ
้ บาล 1 ทังระดั
้ บ ซึง่ เด็กที่เข้ าร่วมกิจกรรมทังหมดได้
้
รับการยินยอม
จากผู้ปกครองแล้ ว ก่อนเริ่ มกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ทัง้ 2 กลุม่ จะต้ องมีการประเมินทักษะการ
คิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐาน (pretest) โดยผู้ปกครองและครูประจาชัน้ ซึง่ แบบประเมิน ทักษะการคิด
เชิงบริหารจะประเมินด้ วยแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จานวน 28 ข้ อ โดยรูปแบบการวัดเป็ นแบบมาตร
ประเมินค่าเชิงตัวเลข (Numerical rating scale) 5 ระดับ โดยมีครูประจาชัน้ และผู้ปกครองเป็ นผู้
ประเมิน แบบประเมินนี ้จะสามารถประเมินทักษะการคิดเชิง บริ หารด้ านพื ้นฐานได้ ทงหมด
ั้
3 ด้ าน
ได้ แก่ 1) ทั ก ษะความจ าเพื่ อ การใช้ งาน (Working memory) 2) ทั ก ษะการยั บ ยั ง้ ชั่ ง ใจ
(Inhibitory control) และ 3) ทักษะการยื ดหยุ่นความคิด (Shift, Cognitive or mental flexibility)
ซึง่ ก่อนการประเมินนันได้
้ มีการประชุมกับผู้ปกครอง ครูประจาชันเพื
้ ่อทาความเข้ าใจในเกณฑ์การ
ประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารของทังกลุ
้ ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากการประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานแล้ วจึงเริ่มกระบวนการการทดลองกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ใน
การพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร มีทงั ้ หมด 10 กิจกรรม กิจกรรมละ 45 นาที ทาการทดลอง
สัปดาห์ละ 4 ครัง้ ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 3 สัปดาห์ หลังจากการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์จึงได้
ทาการประเมิ นทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐานอี กครัง้ (posttest) โดยมีครู ประจ าชัน้ และ
ผู้ป กครองเป็ นผู้ประเมิ น และนาคะแนนที่ ได้ ม าทดสอบสมมติฐ านโดยสมมติฐ านข้ อที่ 1 กลุ่ม
ทดลองที่ทากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์มีคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานมากกว่ากลุ่ม
ควบคุ ม โดยคิ ด เป็ นคะแนนโดยรวมและรายด้ า น ใช้ การทดสอบที แ บบเป็ นอิ ส ระจากกั น
(independent sample t-test) ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บคะแนนหลัง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ (posttest) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 2 กลุ่ม
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ทดลองที่ เข้ าร่ วมกิจ กรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ มี ความสามารถของทักษะการคิดเชิ งบริ หารด้ าน
พื ้นฐานสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ผู้วิจยั ใช้ การทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระ
จากกัน (Pair-samples t-test) ด้ วยการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านพื ้นฐานก่อนการทดลอง (pretest) และหลังการทดลอง (posttest) ของกลุม่ ทดลอง
สรุปผลการวิจัย
1. การพั ฒ นากิ จ กรรมการเต้ นสร้ า งสรรค์ ท่ ี ใช้ ในการพั ฒ นาทั ก ษะการคิด เชิ ง
บริหารด้ านพืน้ ฐานในเด็กปฐมวัย
ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั พัฒนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริ หารด้ านพื ้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานเด็ก ปฐมวัยที่มีช่วงอายุ 3-5 ปี
ในด้ านพื น้ ฐานแบ่งออกเป็ น 3 ทักษะ ได้ แก่ ทักษะความจาเพื่ อการใช้ งาน (Working memory)
ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจ (Inhibitory control) และทักษะการยื ดหยุ่นความคิด (Shift, Cognitive or
mental flexibility) มี ทัง้ หมด 10 กิ จ กรรม จ านวน 10 ครั ง้ โดยแผนกิ จ กรรมนี พ้ ัฒ นาขึน้ จาก
การศึก ษาความเป็ น มาและความส าคัญ ของกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ซึ่ง กิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์มีอยู่หลากหลายรูปแบบ แต่ในงานวิจยั นี ้เป็ นกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หาด้ านพื น้ ฐาน ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสารงานวิจั ย แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้ อง
นอกเหนือจากหลักการและแนวคิดของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ โดยเริ่ มจากเอกสารงานวิจยั
เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริ หาร หลักการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารจากกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริ หาร ในเด็ก 3-5 ปี อ้ างจาก Enhancing and Practicing Executive Function
Skills with Children from Infancy to Adolescence (Harvard University Center of
developing child, 2014) และทฤษ ฎี การเรี ยนรู้ ตามธรรมชาติ ข องสมอง (Brain-Based
Learning) รวมถึงทฤษฎีการเรี ยนรู้ และวุฒิภาวะของเด็กปฐมวัย จึงเป็ นแบบแผนกิจกรรมมการ
เต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่เหมาะสม และทุกกิจกรรมจะเสริ มสร้ าง
และพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานทุกด้ าน ต้ องอาศัยทักษะทัง้ 3 ทักษะประกอบกัน
ความจา การยืดหยุ่นความคิดและการยับยังชั
้ ง่ ใจ ในกระบวนการของกิจกรรมแต่ละขันตอน
้
โดย
3 ทักษะนี ้จะเกิดขึ ้นผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายที่สร้ างสรรค์จากจิน ตนาการที่มาจากวิธีการต่าง ๆ
นอกเหนื อจากการเคลื่อนไหวแล้ วเด็กจะต้ องคิด วิเคราะห์ แก้ ไขปั ญ หาได้ อย่างมี เหตุผล เมื่ อ
ผู้วิจยั พัฒ นากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารแล้ ว จึงนาให้
ผู้ท รงคุณ วุฒิ ทัง้ หมด 5 ท่า น ตรวจสอบสอบเหมาะสมของกิ จ กรรม ความตรงเชิ ง เนื อ้ หา ใน
ภาพรวมของกิจกรรมและรายด้ านของกิจกรรม โดยผลการตรวจสอบนันได้
้ คา่ IOC ที่ผ่านเกณฑ์
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การประเมิน มีค่าดัชนีอยู่ที่ 0.6-1.00 และมีการปรับปรุงกิจกรรมตามคาแนะนาของผู้ ทรงคุณวุฒิ
ก่อนที่จะนาแผนกิจกรรมไปใช้ ในขันต่
้ อไป
2. การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ท่ ีใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านพืน้ ฐานในเด็กปฐมวัย
การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หาร
ด้ านพื น้ ฐานในเด็กปฐมวัย พบว่า กลุ่ม ทดลองที่ เข้ าร่ วมกิ จกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน มีคะแนนหลังการทดลองทังโดยรวมและรายด้
้
าน สูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยการประเมินจากครูประจาชัน้ และ
ผู้ปกครอง และกลุ่มทดลองที่เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิง
บริหารด้ านพื ้นฐาน มีคะแนนหลังการทดลองทังโดยรวมและรายด้
้
านสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ เข้ า
ร่ วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 โดยการประเมิ นจากครู
ประจาชันและผู
้
้ ปกครอง
อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายผลโดยแบ่งไว้ เป็ น 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ 1 การศึกษาผลของกิจกรรมการ
เต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย ส่วนที่ 2 การ
พัฒ นากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานในเด็ก
ปฐมวัย
ส่วนที่ 1 การศึกษาผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
การวิจัยในครัง้ นี พ้ บว่า กลุ่มทดลองที่ เข้ าร่ วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์มี ต่อ
ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัย ทัง้ 3 ทักษะ ได้ แก่ ทักษะความจาเพื่อการใช้
งาน ทักษะการยับ ยัง้ ชั่ง ใจและทักษะการยื ด หยุ่น ความคิด ผลการประเมิ น ก่ อนการเข้ าร่ วม
กิจกรรม (pretest) จากครูประจาชันในกลุ
้
่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ไม่มี ค วามแตกต่างกัน เมื่ อ พิ จ ารณาผลหลัง การเข้ าร่ วมกิ จ กรรม (posttest) จากการ
ประเมินของครูประจาชัน้ ทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานสูงกว่าก่อนการเข้ าร่วมกิจกรรม และ
จากการประเมินของผู้ปกครองนันก็
้ มีทกั ษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานที่สงู กว่าก่อนการทดลอง
เช่นกัน เมื่อเปรี ยบเทียบผลการประเมินหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์กบั กลุ่มทดลอง
กับกลุ่มควบคุม โดยที่กลุ่มควบคุมนันไม่
้ ได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ พบว่า กลุ่มทดลอง
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มีคะแนนหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมทังโดยรวมและรายด้
้
านจากการประเมินของ
ครูประจาชันและผู
้
้ ปกครอง
จากผลของการทดสอบสมมติฐ านจากคะแนนทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห ารด้ า น
พื ้นฐานทังโดยรวมและรายด้
้
านนัน้ ผู้วิจยั พบว่า ผลการทดลองนันสามารถวิ
้
เคราะห์ได้ ว่า มีความ
สอดคล้ องกับเอกสารงานวิจัยที่ ได้ ศึกษาก่อนหน้ า ซึ่งจากเอกสารงานวิจัยที่ ศึกษาก่อนหน้ านัน้
อาจจะยังไม่มีการศึกษาการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีผลต่อทักษะการคิดเชิงบริ หาร
โดยตรง ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงค้ นคว้ าเอกสารงานวิจยั ที่มีความใกล้ เคียงกับทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐาน ที่แบ่งเป็ นรายด้ าน ทังหมด
้
3 ด้ าน ได้ แก่ 1) ทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน 2) ทักษะการ
ยับยังชั
้ ง่ ใจ และ 3) ทักษะการยืดหยุน่ ความคิด
จากผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับกิจกรรมต่าง ๆใช้ ในการพัฒ นาทักษะ
การคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานหรื อทักษะอื่น ๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้ กบั ทักษะการคิดเชิงบริ หาร
พบว่า กิ จกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะต่อความคิดสร้ างสรรค์ที่สามารถเที ยบเคียงได้ กับความ
ยืดหยุน่ ความคิด และการสร้ างสมาธิและการควบคุมตนสามารถเทียบเคียงได้ กบั ทักษะการยับยัง้
ชัง่ ใจและทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน ดังเช่น งานวิจัยของพรพมล เวสสวัสดิ์ และ ศศิลักษณ์
ขยัน กิ จ (2015) ผู้วิจัย ศึก ษาและน ามาเที ย บเคี ยงกับ ด้ านการยื ด หยุ่น ความคิด โดยงานวิจัย
ดังกล่าวได้ ทาการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้ แนวคิดการเต้ นเชิง
สร้ างสรรค์มีตอ่ ความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กอนุบาล ผลหลังการทดลองพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนน
ความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งมีความสอดคล้ องกับงานวิจยั นี ้ เพราะมีกิจกรรมที่เน้ น
การเคลื่อนไหวอย่างสร้ างสรรค์เช่นกัน มีการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ให้ เด็กได้ เคลื่อนไหวอย่าง
อิสระและสร้ างสรรค์ และในงานวิจยั นี ้ กิจกรรมทังหมด
้
10 กิจกรรม จะเน้ นให้ เด็กได้ ออกแบบการ
เคลื่อนไหวด้ วยตนเอง ซึง่ มีการแนะนาและเลียนแบบจากต้ นแบบโดยครูผ้ นู ากิจกรรม จากกิจกรรม
ในครั ง้ แรกที่ เ ด็ ก จะเป็ นผู้ ตาม ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎี ข องเพี ย เจต์ ในขั น้ ก่ อ นปฏิ บั ติ ก าร
(preoperational period) ที่กล่าวว่าเด็กจะเรี ยนรู้ ผ่านจินตนาการได้ โดยเริ่ มมีการเล่นเลียนแบบ
เด็ก จะได้ ฝึ ก การเคลื่ อ นไหวที่ ห ลากหลายรู ป แบบตามโจทย์ ที่ ก าหนดให้ ท าให้ เด็ก ต้ อ งฝึ ก ใช้
จินตนาการพร้ อมกับการแก้ ไขสถานกาณ์เฉพาะหน้ าได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยไม่มีการบังคับ จึงจะ
เกิ ด การพัฒ นาทัก ษะการคิด เชิ ง บริ ห าร นัน้ เพราะจากทฤษฎี พัฒ นาการทางสติปั ญ ญาของ
บรู เนอร์ ได้ กล่าวไว้ ว่า การที่เด็กสามารถลงมือทาด้ วยตัวเองจะทาให้ เกิดการค้ นพบและจดจาสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ ดีเรี ยนรู้ ได้ เร็ ว ต้ องสนองความต้ องการของเด็กโดยไม่บงั คับ เพื่อให้ เด็กมี อิสระและมี
ความมัน่ ใจในตนเองส่งผลให้ เด็กพัฒนาความสามารถทางการคิด (พัชรี สวนแก้ ว, 2545) ในการ
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สังเกตการณ์ครัง้ แรกของการเข้ าร่วมกิจกรรม เด็กอาจจะยังเคลื่อนไหวได้ ไม่ดีนกั หลังจากกิจกรรม
ที่ 2 – 10 เด็กจะค่อย ๆ ได้ ฝึกการเคลื่อนไหวด้ วยตัวเอง และออกแบบการเคลื่อนไหวเป็ นท่าเต้ นที่
สวยงามได้ ในที่สุด ด้ วยระยะเวลาอันสัน้ ภายในครัง้ ที่ 10 หลังจากเรี ยนรู้จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
ในครัง้ ก่อนหน้ า ผ่านประสบการณ์ การเคลื่อนไหวและการออกแบบท่าทางจากโจทย์ต่าง ๆ ที่ได้
เรี ยนรู้เป็ นลาดับขันตอนอย่
้
างต่อเนื่อง ทาให้ เด็กสามารถออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหว จาท่าทาง
ที่ อ อกแบบและน ามาเต้ น ประกอบเข้ า กับ เพลงได้ ภายในการทบทวนท่ า เต้ น เพี ย ง 2 ครั ง้
นอกจากนันการเต้
้
นสร้ างสรรค์ยงั ได้ มีการใช้ อปุ กรณ์ร่วมกับการเคลื่อนไหว ทังการออกแบบท่
้
าเต้ น
จากอุปกรณ์และการเต้ นพร้ อมกับอุปกรณ์ อย่างเช่น ออกแบบท่าเต้ นจากเครื่ องครัว ( กิจกรรมที่ 2
Master chef junior) ออกแบบท่าเต้ นจากตัวต่อเลโก้ ที่เด็กได้ ร่วมกันต่อเป็ นหุ่นยนต์ออกมาและ
ออกแบบท่าเต้ นเป็ นแบบหุ่นยนต์ที่ตนได้ สร้ างสรรค์ (กิจกรรมที่ 6 แปลงร่างเป็ นหุ่นยนต์) หรื อการ
เต้ น พร้ อมกั บ การเสกคาถาด้ ว ยการใช้ ไม้ ก ายสิ ท ธิ์ (กิ จ กรรมที่ 10 มะลึ ก กึ ก กึ๋ ย หมู่บ้ า นแห่ ง
เวทมนต์) เป็ นต้ น จากตัวอย่างในกิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมที่เด็กต้ องอาศัยการใช้ อปุ กรณ์ที่จะนามา
สร้ างสรรค์เป็ นการเคลื่อนไหวที่สวยงาม ผ่านกระบวนการคิดการทางานร่ วมกัน ฝึ กความสามัคคี
ยอมรับ ความคิด เห็ น ของเพื่ อ นในกลุ่ม นอกจากนัน้ ยังต้ อ งผสานการเคลื่ อนไหวไปพร้ อมกับ
อุปกรณ์ที่กาหนดให้ เรี ยนรู้และสร้ างสรรค์จากสัญลักษณ์ที่เป็ นรูปธรรม จากการสังเกตพฤติกรรม
ในขันตอนที
้
่ต้องใช้ อปุ กรณ์นนเด็
ั ้ กจะมีความสนุกสนาน กระตือรื อร้ นที่อยากทากิจกรรมและเรี ยนรู้
ได้ รวดเร็ ว ในช่วงที่จะต้ องแก้ ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ า (ผู้วิจยั ให้ ผ้ ู ช่วยผู้วิจยั สร้ างสถานการณ์ ที่
ต้ องแก้ ไขปั ญหา) เด็กก็จะแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์ปราศจากความรุนแรง ซึง่ จากกิจกรรมนี ้
มีความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เยาวเรศ ธนวนกุล (2556) ที่ทาการศึกษาผลการจัดกิจกรรม
เคลื่ อนไหวและจัง หวะประกอบการใช้ อุป กรณ์ ที่ มี ต่อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาของเด็ก
ปฐมวัย งานวิจยั ดังกล่าวพบว่า การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบการใช้ อปุ กรณ์ ช่วย
พัฒนาความสามารถในการแก้ ปัญหาของเด็กปฐมวัยได้ เพราะแต่ละกิจกรรมนันเปิ
้ ดโอกาสให้ เด็ก
ได้ เรี ยนรู้และแสดงออกการแก้ ปัญหาจากการทากิจกรรมที่กาหนดสถานการณ์ตา่ ง ๆ ให้ เด็กได้ คิด
และลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองพร้ อมกับผู้อื่น เกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่น ส่งเสริมการเรี ยนรู้ที่ผา่ นกระบวนการที่สนุกสนาน ซึง่ การเต้ นสร้ างสรรค์เป็ น
กิจ กรรมที่ ส นุกสนานและทาให้ เด็กได้ ฝึกทักษะทางสังคม การเรี ยนรู้ การทางานและการแก้ ไข
ปั ญ หาร่ ว มกับ ผู้ อื่ น (Anne Cassidy, 1996; Jennifer McGowan, 2018) ดัง นัน้ การยื ด หยุ่ น
ความคิด ที่ ต้ องอาศัยการพัฒ นาโดยใช้ ค วามคิด สร้ างสรรค์ พร้ อมกับการเคลื่ อ นไหวประกอบ
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จังหวะ ผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ ใช้ ในการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หารจึงมี ความ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ดังกล่าว
ในส่วนของทักษะการยับยัง้ ชัง่ ใจ ผู้วิจยั ศึกษาการเคลื่อนไหวทางกาย (Ziereis
Susanne และ Jansen Petra,2015) และการเต้ น ต่าง ๆ เช่น การเต้ น บัล เลต์ (ไปรยาวี ริณ ศรี
ประเสริ ฐและคณิต เขียววิชยั ,2017) การเต้ นแอโรบิค (รชต ถนอมกิตติ ,2560) การเต้ นประกอบ
เพลงพระราชดารัส (กมลจันทร์ ชื่นฤทธิ์ ,2550) และการเต้ นบอลลูม (Lakes Kimberly และคณะ
,2016) ซึ่ง แต่ล ะประเภทนอกจากการเต้ น แอโรบิค จะมี ก ารเคลื่ อ นไหวไปอย่างช้ า ๆ และทุก
ประเภทต้ องอาศัย การควบคุม สมาธิ ควบคุม ตนเองให้ เข้ ากับ จัง หวะ จากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยนี ้ จะสอดคล้ องการกระบวนการเตรี ยมพร้ อมก่อนการเข้ าสู่กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์
การเตรี ย มพร้ อมร่ า งกาย (warm up) เป็ น กระบวนการที่ ส าคัญ จากทฤษฎี ท ฤษฎี ก ารเรี ย นรู้
ของธอร์ น ไดค์ (Thorndike’s Law of Leaning) กล่ า วในส่ ว นของกฎแห่ ง ความพร้ อม (Law of
Readiness) ว่าการเรี ยนรู้ จะเกิดขึน้ ได้ ก็ต่อเมื่อมีความพร้ อมทัง้ ทางกายและใจเกี่ ยวกับร่ างกาย
(Physical) เพื่อเป็ นการเตรี ยมการใช้ กล้ ามเนื ้อและระบบประสาทให้ สมั พันธ์กนั (Co-Ordination)
เมื่อเด็กมีความพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจจะส่งผลให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่ ดี ดังนันในกิ
้ จกรรมการ
เตรี ยมพร้ อมของร่างกาย นอกจากที่จะเตรี ยมร่างกายให้ ยืดหยุ่นและอบอุ่นแล้ วนัน้ จะต้ องมีการ
สร้ างความสนุกสนานและสมาธิควบคูก่ นั ไปด้ วย โดยกิจกรรมที่เลือกใช้ นนจะเป็
ั้
นกิจกรรมที่อาศัย
การเคลื่อนไหวพร้ อมกับการสร้ างสมาธิ เช่น ในกิจกรรมที่ 2 Master chef junior ขันตอนที
้
่ 4 ไป
เก็ บ สาหร่ าย โดยแบ่ง เด็ก เป็ น คู่ คนหนึ่ง เป็ น สาหร่ ายและอี ก คนเป็ น ผู้เก็ บ สาหร่ าย โดยผู้เก็ บ
สาหร่ายจะต้ องใช้ สมั ผัสจากมือแตะที่อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของเพื่อนอีกคน และผู้ที่ถูกสัมผัสจะต้ อง
เคลื่อนไหวอวัยวะรับสัมผัสอย่างช้ า ๆ หรื อกิจกรรมกระจก (Mirror) ในกระบวนการนี ้จะปรากฏใน
หลายกิจกรรมซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม โดยเด็กจะต้ องจับคู่หนั หน้ าเข้ าหา
กัน คนหนึ่งเป็ นกระจกและอีกคนเป็ นผู้ส่องกระจก เด็กที่รับบทเป็ นกระจกจะต้ องเคลื่อนไหวช้ า ๆ
ตามเพื่อนที่เป็ นผู้ส่องกระจก ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางจึง สายตากับร่างกายต้ องทางานประสาน
ไปด้ วยกัน เป็ นต้ น จากกระบวนการดังกล่าวนันจ
้ าเป็ นต้ องอาศัยสมาธิและความยับยังชั
้ ง่ ใจที่จะ
ไม่เคลื่อนไหวตามใจตนเอง ควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ให้ เร็ วหรื อช้ าเกินไป สมาธิจดจ่ออยู่กับการ
เคลื่อนไหวของอวัยวะที่สงั เกตได้ จากสัมผัสทางตาและทางกาย จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ในขันตอนนี
้
้ เด็กให้ ความสนุกสนานและจดจ่ออยู่กบั การเคลื่อนไหว ทาให้ เด็กมีสมาธิพร้ อมเรี ยนรู้
ในกิจกรรมขันต่
้ อไป นอกจากกิจกรรมการเตรี ยมพร้ อมร่ายกายที่สร้ างสมาธิอย่างการเล่นกระจก
แล้ ว ก็มีกิจกรรมการลอกเลียนแบบในการเคลื่อนไหว (following movement) เช่นกัน กระบวนการ
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นี ้อยู่ในลาดับขันตอนเดี
้
ยวกับการเล่นกระจก โดยมีวิธีการคือ จับคูเ่ ด็ก 2 คน หรื อจับกลุม่ ย่อย มี 1
คน เป็ นผู้นา และอีกคนเป็ นผู้ตาม ดังเช่น ในกิจกรรมที่ 3 สวนดอกไม้ ของหนู ในขันตอนที
้
่ 4 ผสม
เกสรดอกไม้ เด็กคนหนึ่งเป็ นดอกไม้ และอีกคนเป็ นผีเสื ้อ โดยดอกไม้ จะเคลื่อนไหวไปรอบห้ องและ
มี เด็กที่ รับ บทเป็ นผี เสื อ้ เคลื่ อนไหวตาม ในกระบวนการนี น้ อกจากจะต้ องอาศัยสมาธิ ที่จะต้ อง
สังเกตและทาตามแล้ วนัน้ ก็เป็ นการอบอุ่นร่างกายด้ วยเช่นกัน เพราะเด็กจะต้ องเคลื่อนไหวไปรอบ
ห้ อง การเคลื่อนไหวนี ้เหมือนการวิ่ง หรื อการกระโดดเพื่อให้ เกิดความพร้ อมในการเคลื่อนไหวลาดับ
ต่อ ไป และอี ก หนึ่ง กิ จ กรรมก็ คื อ กิ จ กรรม เคลื่ อ นไหวและหยุด (Move and freeze) (Harvard
University Center of developing child, 2014) ที่มี การเพิ่ม ระดับของความเร็ วหรื อลดระดับที่
ช้ าสลับกันไป พร้ อมกับจังหวะของเพลง และใช้ คาสัง่ ฟรี ซ เพื่อให้ เด็กหยุด การเคลื่อนไหวของเด็ก
จะเป็ นไปตามบทบาทที่ได้ รับ ดังเช่น กิจกรรมที่ 8 ผจญภัยใน Zoo topia ขันตอนที
้
่ 4 เด็กจะต้ อง
สวมบทบาทเป็ นสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่มีเอกลักษณ์ การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันตามคาสัง่ ของครู ใน
กระบวนการนี เ้ ด็ก จะต้ อ งมี ส มาธิ เพื่ อ ที่ จ ะฟั ง ค าสั่งของครู และฟั งจั ง หวะเพลงเพื่ อ ให้ ร่างกาย
เคลื่อนไหวไปพร้ อมกับจังหวะ และยับยังตนเองไม่
้
ให้ เคลื่อนไหวในรูปแบบอื่น ควบคุมการระดับ
เคลื่อนไหวของตนเอง ในกิจกรรมนี น้ อกจากจะช่วยส่งเสริ ม การยับยัง้ ชั่งใจแล้ วนัน้ ยังเป็ นการ
ส่งเสริ มการยืดหยุ่นความคิด ที่ต้องทากิจกรรมการเคลื่อนไหวในรูป แบบที่มีคาสัง่ สลับไปมา จาก
การสังเกตพฤติกรรมนัน้ ในช่วงแรกเด็กจะไม่สามารถทาตามคาสั่งได้ อย่างทันที แต่เมื่ อมี เด็ก
จานวนหนึ่งที่เริ่ มมีสมาธิกบั เพลงและการฟั งคาสัง่ และสามารถเคลื่อนไหวตามคาสัง่ ได้ อย่างทันที
จึง ท าให้ เกิ ด การปฏิ บัติ พ ร้ อมกัน เป็ น กลุ่ม โดยเด็ ก ที่ ไ ม่ ทั น ได้ ฟั ง ค าสั่ง และจดจ่ อ อยู่กับ การ
เคลื่ อนไหว เมื่ อเห็น เพื่ อนคนอื่ นเปลี่ ยนการเคลื่ อนไหวตามคาสั่ง ตนเองก็ จ ะทาตาม และเมื่ อ
ดาเนินกระบวนการนี ้ไปเรื่ อย ๆ และทาซ ้าหลายครัง้ เด็กสามารถเปลี่ยนกระบวนการเคลื่อนไหว
ตามคาสั่งได้ อย่างรวดเร็ วขึน้ และส่งผลให้ การเปลี่ยนลาดับกิ จกรรมอื่น ๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว และ
ยับ ยัง้ ตนเองไม่ให้ ท ากิ จ กรรมอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากกิ จ กรรมที่ ได้ รับ มอบหมาย ดัง นัน้ จากการ
ประเมิ นผล ผลของการทดลองการควบคุม ตนเองและสมาธิ ของกลุ่ม ทดลองที่ สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ผลของการเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ มี ต่อ ทัก ษะการยับ ยัง้ ชั่ง ใจ เพราะ
นอกจากจะเป็ นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบด้ วยตนเองแล้ ว เด็กจะต้ องเคลื่อนไหวในรูปแบบเดิมไป
ตลอดไม่ว่าจะเป็ น เพลงในรู ป แบบใดก็ ต าม เด็กจะต้ อ งมี ส มาธิ จดจ่ออยู่กับ จังหวะเพลงและ
เคลื่อนไหวไปตามการเคลื่อนไหวที่กาหนดเท่านัน้ นอกจากการเคลื่อนไหวแล้ วการใช้ พื ้นที่ก็ ต้องอยู่
ในแถวให้ ตรงหรื ออยู่ในเฉพาะพื ้นที่ที่กาหนด ดังนันผลของกลุ
้
่มทดลองในทักษะการยับยังชั
้ ง่ ใจจึง
สอดคล้ องกับเอกสารงานวิจยั ดังกล่าว
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ในทักษะความจาเพื่ อการใช้ งาน ผู้วิจยั ได้ ศึกษากิ จกรรมโยคะ (Gothe Neha และ
คณะ,2016) ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ ผลการทดลองหลังจากการเข้ าร่วมกิจกรรมโยคะพบว่า ช่วย
ให้ เกิดการพัฒ นาทักษะการคิดเชิงบริ หาร ในส่วนความจาเพื่อการใช้ งาน และกิจกรรมทางกาย
ด้ วยการเต้ นแอโรบิคและการปั่ นจักรยาน (Moriya และคณะ,2016) ผลการวิจัยพบว่าการออก
กาลังกายรู ปแบบนีช้ ่วยเพิ่มสมรรถนะการทางานของหน่วยความจาในการทางาน กิ จกรรมใน
งานวิจยั ดังกล่าว ผู้วิจยั นามาเป็ นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ เช่น การยืดหยุ่นร่างกาย
การเตรี ยมพร้ อมร่ างกาย การเคลื่อนไหวประกอบเพลง การดัดแปลงโยคะมาเป็ นเกมเงียบ ซึ่งมี
ส่ว นพัฒ นาความจ าเพื่ อ ใช้ ง านได้ เช่น กัน (Harvard University. 2014) ในกระบวนการของ
กิจกรรม แต่ละขันตอนของแต่
้
ละกิจกรรมนันจะส่
้
งเสริ มทักษะความจาเพื่อการใช้ งานได้ เกือบทุก
ขันตอน
้
โดยผ่านวิธีการที่พัฒ นามาจากเอกสารงานวิจยั ที่ยกตัวอย่างมากข้ างต้ น ตัวอย่างเช่น
กิจกรรมที่ 7 ไดโนเสาร์ ล้านปี ในทุกขันตอนจะสามารถพั
้
ฒนาทักษะความจาเพื่อการใช้ งาน ตังแต่
้
การจดจาชนิดของไดโนเสาร์ จากภาพ เอกลักษณ์ สาคัญของไดโนเสาร์ แต่ละชนิดรวมถึงการการ
เคลื่อนไหวที่แตกต่าง จดจาท่าทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มตนเองและของกลุ่มเพื่อน ที่ร่วมกัน
ออกแบบการเคลื่อนไหวไดโนเสาร์ ที่ตนได้ รับ กิจกรรมที่ 10 มะลึกกึกกึ๋ย โลกแห่งเวทมนต์ ที่ เด็ก
จะต้ องจดจาสัญลักษณ์ และวิธีการโบกไม้ กายสิทธิ์มาดัดแปลงเป็ นท่าเต้ น หรื อกิจกรรมที่ 6 แปลง
ร่ างเป็ น หุ่น ยนตร์ ที่ เด็กจะต้ องน าเลโก้ ม าต่อ เป็ น หุ่น ยนตร์ ที่ สวยงามในจ านวนเลโก้ ที่ มี จ ากัด
รวมถึงสร้ างบทบาทให้ กับหุ่นยนตร์ ที่ตนสร้ างขึ ้นและออกแบบการเคลื่อนไหวตามหุ่นยนตร์ ตวั นัน้
เป็ นต้ น ตามกระบวนการเหล่านี ้ อาศัยทฤษฎีที่เป็ นหลัก ได้ แก่ ทฤษฎี พัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์และทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปัญญาของเจอโรม บรูเนอร์ โดยนามาประยุกต์ในการ
สื่อและอุปกรณ์ ที่เป็ นรู ปธรรมเพื่ อช่วยให้ เด็กมี ความเข้ าใจได้ ชัดเจนขึน้ ดีกว่าการบรรยายด้ วย
คาพูดเพียงอย่างเดียว และในแต่ละกิ จกรรม เด็กจะต้ องคิดแก้ ไขสถานการณ์ ที่เป็ นปั ญ หาได้
อย่างสร้ างสรรค์ ดังนันจึ
้ งต้ องนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ ต้นกิจกรรมการแก้ ไขปัญหาได้ จากการสัง เกต
พฤติกรรม ตามลาดับของกระบวนการ ช่วงแรกเด็กจะยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้
ว่าจะแก้ ไขสถานการณ์ อ ย่า งไร ดัง นัน้ ครู จ ะใช้ วิ ธี ก ารตัง้ ค าถามเพื่ อ ให้ เด็ก นึ ก ย้ อ นกลับ ไปสู่
กระบวนการในขันแรกและใช้
้
คาถามเป็ นการชี ้นาให้ เด็กตอบคาถามได้ อย่างสร้ างสรรค์โดยไม่บอก
คาตอบหรื อการใช้ คาสัง่ ให้ เด็กทา ครูจะใช้ วิธีการดังกล่าวกับทุก ๆ กิจกรรม และทาซ ้า ๆ อยู่เสมอ
จึงทาให้ เด็กสามารถคิดคาตอบได้ เองในกิจกรรมครัง้ ต่อ ๆไป และนาทักษะที่ได้ เรี ยนนรู้มาแก้ ไข
สถานการณ์ ไ ด้ อ ย่ า งสร้ างสรรค์ ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ของธอร์ น ไดค์ (Thorndike’s Law of
Leaning) อ้ า งถึ ง ใน (จุ ฑ ามาศ วงศ์ สุ ว รรณ, 2548) ในส่ ว นของกฎแห่ ง การฝึ ก หัด (Law of
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Exercise) เด็กจะเรี ยนรู้ จากการกระทาซ ้า ๆ กันหลาย ๆ ครัง้ เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและจังหวะ
เด็กจะเกิดทักษะในรูปแบบต่าง ๆ และกฎแห่งผล (Law of Effects) เด็กจะเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น ถ้ าผลของ
การกระทานันเป็
้ นไปในทางบวกหรื อทางที่ดี ซึ่งจะทาให้ เด็กเกิดความสนใจ เกิดทักษะทาให้ เด็กมี
ความสนุกสนานและความพอใจ ดังนันผลของการเต้
้
นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะความจาเพื่อการใช้
งานจึงมีความสอดคล้ องกับเอกสารงานวิจยั ดังกล่าว
จากการศึก ษาเอกสารงานวิ จัย ตามองค์ ป ระกอบรายด้ านทัง้ หมด 3 ทัก ษะ
ก่อให้ เกิดกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานโดยรวม ที่สามารถ
พัฒ นาทักษะการคิดเชิง บริ หารด้ านพื ้นฐานได้ ทุกองค์ประกอบ จากการประเมินทัง้ ครู ประจาชัน้
หรื อผู้ปกครองก็ล้วนแต่ให้ ผลการประเมินที่สอดคล้ องกัน
ส่วนที่ 2 การพัฒ นากิจกรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ที่มีต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัย
ผู้วิ จัย พัฒ นากิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ ที่ ใช้ ใ นการพัฒ นาทัก ษะการคิด เชิ ง
บริ หารด้ านพืน้ ฐาน พบว่า กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์นนั ้ เป็ นกิจกรรมที่เหมาะสม สาหรับเด็ก
ปฐมวัย และสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานในเด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-5 ปี
ได้ พัฒนาการทางสมองในเด็กวัยนี ้จะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาความหมายของการเต้ น
สร้ างสรรค์เพื่อที่จะนามาเป็ นแผนในการสร้ างกิจกรรม เพื่อให้ เกิดเป็ นกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่
มี ต่อทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐานที่ มี ความสนุกสนาน และได้ พัฒ นาทักษะการคิดเชิ ง
บริ หารด้ านพืน้ ฐานทัง้ 3 ทักษะ ผ่านการเคลื่อนไหวที่ เป็ นรู ปแบบการสื่อสาร การแก้ ปัญ หา ใช้
วิธีการเรี ยนรู้ที่ไม่ได้ เป็ นการแข่งขัน เป็ นวิธีการที่ผ้ เู รี ยนจะพัฒนาการรู้คิด ความสามารถในการคิด
เด็ ก ในวัย นี เ้ ป็ นวัย ที่ ช อบเคลื่ อ นไหวมาก มี ค วามกระฉั บ กระเฉง ว่ อ งไว ไม่ ช อบอยู่ นิ่ งเฉย
เคลื่ อ นไหวจากที่ ห นึ่ ง ไปยัง อี ก ที่ ห นึ่ ง ด้ วยอิ ริ ย าบถที่ ต่ า งกั น (พั ช รี สวนแก้ ว, 2545) โดย
กระบวนการในแต่ละกิจกรรมของการเต้ นสร้ างสรรค์ นี ้จะสอดคล้ องกับหลักการและแนวคิดทักษะ
การคิด เชิ ง บริ ห ารจาก Harvard University (2014) ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย 1) Imaginary play ใน
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์นี เ้ ด็กจะเป็ นผู้คิดบทบาทที่จะเคลื่อนไหวขึ ้นมาเอง เด็กต้ องมีแนวคิดที่
สร้ างขึน้ อยู่ในใจและกาหนดพฤติกรรมของพวกเขาให้ เป็ นไปตามกฎ ยับยัง้ แรงกระตุ้นหรื อการ
กระท าที่ ไ ม่ เ หมาะสม อัน น าไปสู่ ขัน้ ตอนที่ ส าคัญ ในการพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ตนเอง
2) Storytelling ในกิจกรรมนี ้มีวิธีการที่ดดั แปลงมาจากการเล่าเรื่ องต่อเนื่อง โดยการกาหนดหัวข้ อ
หลักในแต่ละครัง้ ให้ เด็ก และให้ เด็กสรรสร้ างเรื่ องราวขึ ้นมาเองและเคลื่อนไหวไปกับเรื่ องราวที่ได้
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สร้ างขึน้ เด็กจะได้ ใช้ ทักษะความจาที่ต้องจดจาเรื่ องราวและนามาเคลื่ อนไหวอีกครัง้ ก่อให้ เกิด
ความซับ ซ้ อ นมากขึ น้ จึง ท าให้ เกิ ด การพัฒ นาในเรื่ อ งของความจ าและการจัด การข้ อ มูล 3)
Movement challenges songs and games หลักการนี ้สอดคล้ องกับจังหวะในการเคลื่อนไหวของ
กิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่กาหนดให้ มีจงั หวะที่หลากหลาย จากช้ าที่สดุ ไปเร็ วที่สดุ เคลื่อนไหว
ไปตามจังหวะเฉพาะและจะต้ องผสานคาในเพลงไปพร้ อมกับการกระทา วิธีนีม้ ีส่วนช่วยในด้ าน
การยับ ยัง้ ชั่งใจและหน่วยความจ า 4) Quiet games and other activities นอกเหนื อ การจาก
เคลื่อนไหวในรูปแบบที่สร้ างขึ ้นแล้ วการกาหนดกติกาและการดาเนินเรื่ องราวแต่ละครัง้ จะมีเกมส์
ต่าง ๆ ที่กาหนดการเคลื่อนไหวทังหมด
้
ในขันตอนของกิ
้
จกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์จะเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายไปสูก่ ิจกรรมที่
มีความซับซ้ อนยิ่งขึน้ การใช้ ร่างกายโดยรวมไปสู่การแยกส่วนของร่ างกาย การแยกประสาทที่
ละเอี ย ดยิ่ งขึน้ สอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี วุฒิ ภ าวะของกี เซล (Gesell’ Maturation Theory) (Gesell
Arnold, 1947) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า พั ฒ นาการมี ก ารใช้ กิ จ กรรมร่ ว มกั น (Functional Asymmetry)
กล่าวคือ วุฒิภาวะของร่างกายนันจะก่
้ อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมส่วนรวมมาสู่กิจกรรม
เฉพาะตัว เช่น การเคลื่ อนไหวของอวัยวะทุกส่วน ทัง้ มื อและขาจะไปพร้ อม ๆ กัน ต่อมาเมื่ อมี
วุฒิ ภาวะก็จะเคลื่อนไหวเฉพาะส่วนได้ เช่น มือและนิ ้ว ก่อนเริ่ มกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์จะมี
การเตรี ยมพร้ อมด้ วยการจัดระเบียบแถวและสร้ างสมาธิด้วยการเกริ่ นนาโดยการเล่านิทานที่เป็ น
เรื่ องเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทาในแต่ละครัง้ และเป็ นการสร้ างจินตนาการให้ กบั เด็กก่อนที่จะนาไปสู่
กระบวนการขันต่
้ อไป และในแต่ละกระบวนการนันจะใช้
้
วิธีการทาซา้ ๆ หลายรอบ เช่น การพูด
ทวนซ า้ การเคลื่อนไหวซ า้ ทัง้ ในจังหวะเดิม และจังหวะที่ แตกต่าง ซึ่งสอดคล้ องกับ ทฤษฎี การ
เรี ยนรู้ ของธอร์ นไดค์ (Thorndike’s Law of Leaning) อ้ างถึงใน (จุฑ ามาศ วงศ์สุวรรณ, 2548)
ที่ว่าการเรี ยนรู้จะเกิดขึ ้นได้ ก็ต่อเมื่ อมีความพร้ อมทังทางกายและใจเกี
้
่ ยวกับร่ างกาย (Physical)
เพื่ อเป็ นการเตรี ยมการใช้ กล้ ามเนื อ้ และระบบประสาทให้ สัม พันธ์ กัน (Co-Ordination) เด็กจะ
เรี ยนรู้จากการกระทาซ ้า ๆ กันหลาย ๆ ครัง้ และจะเรี ยนรู้ได้ ดีขึ ้น ถ้ าผลของการกระทานันเป็
้ นไปใน
ทางบวกหรื อทางที่ดี ซึง่ จะทาให้ เด็กเกิดความสนใจ
กิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ น อกจากการเคลื่ อนไหวด้ วยตนเองแล้ วนัน้ ก็ ใช้
วิธีการการเล่นเลียนแบบจะมีทงเลี
ั ้ ยนแบบต้ นฉบับจากครูผ้ นู ากิจกรรม และเลียนแบบจากเพื่อนใน
กลุ่ม โดนการเลียนแบบนัน้ ใช้ วิธีการทังจากทางการพู
้
ด เลียนแบบพฤติกรรมและเลียนแบบการ
เคลื่อนไหว สอดคล้ องกับทฤษฎี ที่นามาเสริ มในเรื่ องของการเรี ยนรู้ ในเด็กปฐมวัย ได้ แก่ ทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ที่กล่าวว่า เด็กในวัยนี ้จะอยู่ในขันก่
้ อนปฏิบตั ิความคิด เด็ก
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จะมี พัฒ นาการจากการกระทาที่ ม าจากการใช้ ป ระสาทสัม ผัส และการเคลื่ อนไหว เรี ยนรู้ ผ่าน
จินตนาการได้ โดยเริ่ ม มี การเล่นเลี ยนแบบ (ประณต เค้ าฉิ ม , 2526) และในขัน้ ตอนต่าง ๆของ
กิ จ กรรมเด็ ก จะเป็ นคนลงมื อ ท าเองโดยมี เพี ย งผู้ ช่ ว ยผู้ วิ จัย และครู พี่ เลี ย้ งคอยแนะน า เช่ น
การต่อเลโก้ ที่จะจานวนชิ ้นที่จากัดเพื่อสร้ างเป็ นหุ่นยนตร์ ซึ่งจานวนและรู ปแบบที่จากัดนันเป็
้ น
อุปสรรคในการสร้ างหุ่นยนตร์ ของเด็ก เด็กจะต้ องหาวิธีการสร้ างหุน่ ยนตร์ ที่มีรูปแบบไม่ซ ้ากับเพื่อน
กลุ่ม อื่ น เป็ น ต้ น ด้ วยกระบวนการลักษณะนี จ้ ะสอดคล้ อ งกับ ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู้ ของบรู เนอร์ ที่
อธิบายว่าเด็กเมื่อลงมือทาด้ วยตัวเองจะทาให้ เกิดการค้ นพบและจดจาสิ่งต่าง ๆ ได้ ดี ก่อให้ เกิด
ศักยภาพในการเรี ยนรู้สงู สุด ดังนันในกิ
้ จกรรมแต่ละกิจกรรมจึงมีความเหมาะสมกับการเรี ยนรู้และ
วุฒิภาวะของเด็กปฐมวัย และเป็ นแผนตารางกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานได้ ครบทัง้ 3 องค์ประกอบ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารด้ านพื ้นฐานทังโดยรวมและ
้
รายย่อยหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ของกลุ่มทดลองสูงขึ ้นกว่าคะแนนก่อนการเข้ า
ร่วมกิจกรรม และกลุ่มทดลองมีคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานทังโดยรวมและราย
้
ย่อ ยหลัง การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเต้ น สร้ างสรรค์ สูง กว่ากลุ่ม ควบคุม ดัง นัน้ กิ จ กรรมการเต้ น
สร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐาน เป็ นกิจกรรมที่เหมาะสาหรับการ
ทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มกับครอบครัว หรื อทากิจกรรมในชัน้ เรี ยน ให้ โอกาสเด็กได้ แสดงออก
ผ่านการเคลื่อนไหวไปกับเพลงที่สนุกสนาน ซึง่ เด็กจะชอบเสียงเพลงและการเคลื่อนไหวที่ไม่กาจัด
จินตนาการ แต่ยงั คงอยู่ในระเบียบของการเต้ นผ่านโจทย์ที่กาหนดให้ ผู้ปกครองและครูประจาชัน้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กับชีวิตประจาวันของเด็กได้ เพราะในกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์มีการ
รวบรวมนากิจกรรมอื่น ๆ มาผสมผสานเป็ นกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์รูปแบบใหม่ ผู้ปกครองและ
ครูประจาชันสามารถปรั
้
บเปลี่ยนโจทย์ของการเคลื่อนไหวได้ อยู่เสมอ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและ
ความซับซ้ อนในกิจกรรมได้ เพราะหากได้ นากิจกรรมมาประยุกต์ใช้ ให้ เข้ ากับชีวิตประจาวันอื่น ๆ
อย่างสม่าเสมอ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพื ้นฐานให้ สงู ขึ ้น
ได้
2. การนากิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่ใช้ ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ าน
พื ้นฐานในเด็กปฐมวัยไปใช้ ต่อนัน้ สามารถปรับให้ เหมาะกับสถานที่ตา่ ง ๆ ได้ เช่น การนาไปปรับ
ใช้ ที่บ้าน ผู้ปกครองก็สามารถใช้ อุปกรณ์ ที่อยู่ภ ายในบ้ านมาแทนอุปกรณ์ ที่ใช้ ในกิจกรรมได้ ไม่
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จาเป็ นที่ จะต้ องซือ้ อุปกรณ์ อื่น ๆ เพิ่ม เติม หรื อที่โรงเรี ยน ครู ประจาชัน้ สามารถนาทรัพยากรใน
ห้ องเรี ยนที่มีอยูแ่ ล้ วมาพัฒนาเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทากิจกรรมได้ เช่นกัน
3. ควรคานึงถึงจานวนเด็กต่อจานวนผู้นากิจกรรม เด็กควรมีจานวนที่เหมาะสมกับ
ผู้นากิจกรรม หากมี จานวนเด็กที่มากเกินไปการดูแลในการทากิจกรรมอาจจะไม่ทั่วถึง หากทา
กิจกรรมเป็ นกลุ่มใหญ่ ควรมี จานวนเด็ก ไม่เกิ น 10 คน เด็กจะสามารถแสดงศักยภาพได้ อย่าง
เต็มที่ในเวลาที่เหมาะสม เพราะหากจานวนเด็กที่เยอะเกินไป ถึงแม้ วา่ จะมีผ้ นู ากิจกรรมและผู้ดแู ล
อยู่มาก แต่ด้วยระยะเวลาที่ไม่ควรเกิน 45 นาที เด็กอาจจะทากิจกรรมนันได้
้ ไม่เต็มที่ เพราะในบาง
ขันตอนนั
้
นจะต้
้ องใช้ เวลาในการรอคิวเพื่อผลัดกันทากิจกรรม หากมีจานวนเด็กที่เยอะเกินไปจะไม่
สามารถให้ เด็กได้ ทากิจกรรมครบทุกคน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการทดสอบและประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานในระยะยาว
เพราะจากงานวิจัยนีม้ ีการประเมินก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมทันที ดังนัน้ ในงานวิจัย ครัง้
ต่อไปควรศึกษาผลของหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ ที่ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านไป
แล้ วว่าทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านพืน้ ฐานนัน้ จะยังมีผลเช่นเดิมหรื อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่
อย่างไร
2. งานวิจยั ครัง้ นีศ้ ึกษาแต่เพียงผลของกิจกรรมการเต้ นสร้ างสรรค์ที่มีต่อทั กษะการ
คิดเชิงบริ หารด้ านพื น้ ฐาน อันได้ แก่ ทักษะความจาเพื่ อการใช้ งาน ทักษะการยับยัง้ ชั่งใจ และ
ทักษะการยืดหยุ่นความคิด ทังหมด
้
3 ด้ าน แต่ทกั ษะการคิดเชิงบริ หารยังสามารถพัฒนาจากด้ าน
พื ้นฐานไปสู่ด้านที่มีความซับซ้ อนเป็ นด้ านอื่นที่หลากหลายยิ่งขึ ้น หากมีการพัฒนากิจกรรมการ
เต้ นสร้ างสรรค์ที่มีตอ่ ทักษะการคิดเชิงบริ หารด้ านอื่น ๆ ให้ รอบด้ าน ก็อาจส่งผลให้ ทกั ษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพได้ ดียิ่งขึ ้น
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