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The purposes of this research were to develop and to study the effectiveness of an 
experiential art model to enhane executive functions of the brain in early childhood. The brain has 
five executive functions of the brain including, working memory, response inhibition, flexibility, 
emotional control and organization, Which was established using research and development. The 
experiment had three phases; phase one was concerned with synthetic documents and related 
research about executive functions. The research found that executive functions developed in early 
childhood. Phase was concerned with the creation and development of a experiential art model 
to enhance executive functions. The format of the experiential art model is the motivation to learn, 
plan to learn, action based on learning and recall of learning. Phase three tested the effectiveness of 
the experiential art model to enhance executive functions. The effectiveness was tested and brought 
to trial with children aged between five to six in the first tern of in the 2018 academic year for a period 
of eight weeks, followed by evaluation and observation of behavior prior to the event, which took 
place every two weeks. Then after five, they were analyzed with a repeated measures ANOVA and it 
was found that the experience of art forms developed executive functions to a significant degree at 
a level of. 05 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากนโยบายของรัฐทุกยุคให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ 
การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นสิ่งส าคญัอนัดบัแรกในการพฒันาประเทศ โดยการพฒันาประเทศ
นัน้ต้องพัฒนาท่ีคนเป็นหลัก ซึ่งกรอบในการพัฒนาคนจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 – 11 ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี ท่ีรัฐมีแนวคิดในการพฒันาท่ีใช้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” กล่าวคือการพัฒนาประเทศต้องควบคู่กับ “การพัฒนามนุษย์” ซึ่งการ
พัฒนามนุษย์มีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
เพ่ือให้บุคคลนัน้มีศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีการเกือ้หนุนดูแลผู้ อ่ืน  
การพฒันามนุษย์เป็นการพฒันาคน ให้มีความรู้ มีสมรรถนะ มีความสามารถและส่งเสริมให้เกิด
สงัคมท่ีมีคณุภาพ (ส านกังานงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ , 2555: 
46 ;ราชบณัฑิตยสถาน. 2555: 430; ชตุนิาฏ วงศ์สบุรรณ. 2558: 18) 

จากนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งนโยบายการ
พัฒนามนุษย์ในอนาคตข้างหน้าสะท้อนจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการศึกษาชาต ิ
พ.ศ.2560  - 2574 ท่ีมุ่งในทางเดียวกนั คือการพฒันาคนไทยให้มีศกัยภาพในการพฒันาประเทศ 
สามารถปรับตัวให้เขากับบริบทในอนาคต มีความพร้อมทัง้กายใจและสติปัญญา มีทักษะ 
ในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีภูมิคุ้ มกันต่อการเปล่ียนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม  
รู้คณุคา่ความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ ซึง่ท่ีกลา่วมานัน้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของชมุชนสงัคม 
โดยมีเปา้หมายคือคนไทยทกุช่วงวยัมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาวะ มีความรู้ และมีการครองชีพท่ีดี 
การพัฒนาความสามารถท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคล ให้มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ีตอบสนองการพัฒนาประเทศ (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 6 – 11; ส านักนายกรัฐมนตรี. 2559: 29 - 30; ดาวลัย์ ค าภา. 
2559:13 - 15) 

จะเห็นได้ว่ารัฐมีความมุ่งหวังท่ี จะพัฒนาประเทศในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน  
แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันเด็กปฐมวัยยังขาดทักษะต่าง  ๆ  ท่ีส าคัญในการอยู่ ร่วมกับสังคม  
สงัเกตได้จากเด็กในวยัรุ่นยงัมีแนวโน้มปัญหาตา่งๆเพิ่มมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เช่น ปัญหาการเรียน 
การใช้สารเสพติด ความเครียด ปัญหาทางเพศ อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท นัน้อาจจะเป็นผล



  

 

2 

การพัฒนาเด็กปฐมวยัทีผ่านมา เม่ือศึกษาเชิงลึกพบว่าเด็กฐมวยัในปัจจุบนัยังมีปัญหาในด้าน
ความเป็นตวัของตวัเอง เดก็ขาดความมัน่ใจ ไม่กล้าคดิ ลงัเลท่ีจะตดัสินใจ ไมมี่ความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและผู้ อ่ืน ด้านการรู้จกัตนเอง ขาดความมัน่คง ไม่เข้าใจตนเอง สบัสนต่อตนเอง และไม่รู้ว่า
ตนเองชอบหรือถนดัสิ่งใด ด้านวฒุิทางอารมณ์ เช่นเม่ือมีอารมณ์โกรธ โมโหไม่พอใจจะแสดงออก
ทางอารมณ์ด้วยค าพูด และท่าทางท่ีไม่เหมาะสม ด้านการตัง้เป้าหมายในชีวิต ขาดการวางแผน
และก าหนดเป้าหมายในการเรียน และการประกอบอาชีพ ในด้านสมัพนัธภาพระหว่างบุคคล ไม่
คอ่ยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวจะส่งผลตอ่การเรียน การท างานและ
เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในอนาคตได้ (จตรุพร  ลิม้มัน่จริง, 2546: 5; พิมพ์ชนก กลิ่นสุทโธ. 
2554:149; องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย. 2555: 53; ส านกังาน
ปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์. 2555: 66) จากการท่ีผู้ วิจยัได้สงัเกต
การสอนของครูปฐมวัยท่ีท ากิจกรรมการจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีพฤติกรรม ท่าทางท่ีแสดงออกจากการท างานร่วมกันและในเด็กบางคนยังพบว่าเด็ก
ปฐมวัยยังขาดทักษะท่ีจ าเป็นในการเรียนและการด าเนินชีวิต  เช่นการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  
การวางแผน การแก้ปัญหาแบบง่าย ๆ การจัดระบบการท างาน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม  
การคิดก่อนท า การควบคุมอารมณ์ มีสมาธิในการท างานน้อย ขาดการยืดหยุ่นความคิด  
การตัง้เป้าหมายการท างาน และการตดัสินใจโดยใช้เหตผุลตามวยั ซึ่งสิ่งเหล่านีห้ากไม่ได้รับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอาจจะเกิดปัญหาตามมาจากท่ีกล่าวในข้างต้นและเป็นสิ่งท่ีติดตวัเด็กไปใน
อนาคตไมว่า่จะเป็นการเรียน การประกอบอาชีพ การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

หากมองย้อนกลับไปในอดีตท่ีผ่านมาการพัฒนาประเทศเรายังมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได้รับการพฒันาในด้านความฉลาดทางด้านสตปัิญญา(IQ) กลา่วคือความสามารถในการคดิอยา่ง
มีเหตุผล ความรู้ทางด้านคณิตศาสาสตร์ วิทยาศาสตร์ การตดัสินใจในการแก้ปัญหาเชิงเหตผุล 
และมนุษย์มีสติปัญญาท่ีแตกต่างกัน  (Gardner  Howard., 1999: 44) และความฉลาดด้าน
อารมณ์ (EQ) คือความสามารถในการตระหนักรู้ถึง ความรู้สึกของตนเองความรู้สึกต่อผู้ อ่ืนเป็น
ความสามารถของบคุคลในการรับรู้ แสดงออกทางอารมณ์ได้อยา่งถกูต้อง การสร้างสมัพนัธ์ภาพที
ดีระหว่างตนเองกับผู้ อ่ืน (Cooper & Sawaf., 1997: 21) และ (Goleman  D, 1998: 95) ซึ่งการ
พฒันาเด็กปฐมวยัในอนาคต ซึ่ควรมีสมรรถนะพืน้ฐาน ท่ีมีการพัฒนาบนพืน้ฐานความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลใน 5 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ 2) ด้านทกัษะ 3) ด้านมโนทศัน์เก่ียวกบัตนเอง 4) ด้าน
บคุลิกลกัษณะประจ าตวั และ5) ด้านแรงจูงใจและเจตคติ (สมพิส หาญมนตรี  ธีรชยั เนตรถนอม
ศักดิ์   จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2558: 30) สอดคล้องกับ พัชราภา  ตันติชูเวช (2557: 276) ซึ่ง



  

 

3 

ผลการวิจยัเด็กในเจเนอเรชัน่แอลฟา จะมีคณุลกัษณะใน 4 ประการคือ 1) ด้านร่างกายและจิตใจ 
การมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี รับรู้ตนเองด้านบวก รู้จักและเข้าใจตนเอง มั่นใจในตนเอง มี
ความสามารถใน การฟันฝ่าอุปสรรค 2) ด้านความรู้ และทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ความสามารถในการคดิสร้างสรรค์นวตักรรม แก้ไขและลดความขดัแย้งในสงัคม 3) ทกัษะชีวิตและ
การด ารงชีวิตรอดในสงัคมและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เจตคติ ค่านิยม มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม การแสดงออกต่อสงัคม 4) การดูแลตนเอง ครอบครัว 
และสงัคม มีคณุลกัษณะของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์เชน่ ความสามคัคี ความกตญัญคูวามอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความสามารถในการปรับตวั มีความสามารถในการท างานเป็นทีม 

เพ่ือการพัฒนาประเทศในอนาคต เด็กปฐมวยัต้องสมรรถนะมีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
การด ารงชีวิต มีความสามารถในการปฏิบตัิงานท่ีตอบสนองความต้องการของการพฒันาประเทศ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งทักษะการจัดการสมอง (EF) เป็นทักษะเบือ้งต้นท่ีจะพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ตรงกับการพัฒนาประเทศในอนาคต ทักษะการจัดการสมอง (EF) มี 2 ส่วน คือ 1) 
องค์ประกอบทางสติปัญญา (Cognitive) คือความสามารถในการเรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่ง
ตา่ง ๆ กบัตนเอง การรับรู้ สงัเกต จดจ า วิเคราะห์ รู้เหตผุล และการแก้ปัญหา การคิดแบบองค์รวม 
การจัดระบบการท างาน การวางแผน การบริหารจัดการเวลา 2) องค์ประกอบทางพฤติกรรม 
(Behavior) คือการกระท าท่ีตอบสนองตอ่สิ่งเร้า ซึ่งเป็นการกระท าท่ีบคุคลแสดงหรือตอบสนองตอ่
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ผ่านการแสดงออกทางด้านร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมประกอบด้วยพฤติกรรม
ภายนอก คือการเคล่ือนไหวร่างกาย การพดูโต้ตอบ การยืน การเดิน การนัง่ และพฤติกรรมภายใน 
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การคิดก่อนท า การควบคมุอารมณ์ การมีสมาธิจดจ่อ การคิดริเร่ิมลง
มือท า การยืดหยุ่นความคิด และการตัง้เป้าหมาย (Meltzer  L.; Pollica L. & Barzillai  M, 2007) 
และ Richard Guare; Peg Dawson and Colin Guare (2013: 201) โดยแนวโน้มการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในอนาคตจะต้องให้เด็กเกิดการพัฒนามากกว่าความฉลาดทางด้านสติปัญญา ความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์ ซึ่งทักษะการจัดการสมอง (EF) ถือว่าเป็นการสร้างรากฐานและเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินชีวิต การเรียนรู้และประกอบอาชีพในอนาคต Meltzer  L.; Pollica L. & 
Barzillai  M (2007: 5)  

การท่ีจะสร้าง ทักษะการจัดการสมอง (EF) ต้องอาศัยกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พัฒนาการการท างานของเด็กปฐมวัย กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยทัง้  
ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมีความเช่ือมั่นในตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศึกษาหรือ  
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การประกอบอาชีพได้ในอนาคต เบญจา แสงมะลิ, วิรุณ ตัง้เจริญ, สิริพรรณ ตนัตรัิตน์ไพศาล, กรม
สขุภาพจิต , กระทรวงสาธารณสขุ , ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  และพรเพ็ญ บวัทอง 
กล่าวในทางเดียวกันถึงความส าคญัของศิลปะ ศิลปะช่วยให้เด็กพัฒนาการแสดงออกทางด้าน
ศลิปะท่ีกล้าหาญ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง เป็นผู้ชอบส ารวจตรวจสอบความคดิใหม่ ๆ 
มีความคิดริเร่ิม เช่ือมั่นในความคิดของตนเอง มีประสาทสัมผัสอันดีต่อการท างาน โดยศิลปะมี
ความส าคญัเด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการ การวางแผน เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดได้
แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนคิด ท าให้เด็กรักการท างาน รู้สึกภาคภูมิใจกบัผลงานของตนเอง กระตือรือร้น
ท่ีจะสร้างผลงานชิน้ใหม่ ช่วยฝึกความประณีตและสมาธิ มีความตัง้ใจ ความพยายาม  มีความ
ยืดหยุ่นทางความคิด ริเร่ิมในการท างาน มีการตัง้เปา้หมายในการท างาน มีสุนทรียภาพเป็นเร่ือง
ของความรู้สึกส่วนบุคคล เป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจ และศิลปะฝึกให้เด็กปฐมวยัรู้จักการ
ท างานร่วมกัน กิจกรรมทางศิลปะนัน้มิใช่การให้เด็กวาดรูปให้เหมือน แตต้่องเป็นกิจกรรมท่ีท าให้
เด็กมีโอกาสคิดวางแผนและสร้างผลงานร่วมกนั (เบญจา  แสงมะลิ, 2525: 67-68; วิรุณ ตัง้เจริญ. 
2539: 31-34; สิริพรรณ ตนัติรัตน์ไพศาล. 2545: 31-32; กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 
2551: 26-27; ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.2551: 1 ; พรเพ็ญ บัวทอง. 2555: 17)  
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมศิลปะมีความส าคญัท่ีจะช่วยพัฒนาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีมีความ
คล้ายคลึ่งกันในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทัง้ยังเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนาด้านสติปัญญาและด้าน
พฤตกิรรมท่ีมีสอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็ตามวยัตา่ง ๆ 

การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาต ิ
อริศรา เล็กสรรเสริญ และจารุมาศ จนัทกุล กล่าวถึงการจดัการศึกษาปฐมวยันัน้เป็นการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งให้พฒันาศกัยภาพนกัเรียน โดยไม่เน้นเร่ืองการอ่านออกเขียนได้เป็นส าคญั แต่ให้เด็ก
ปฐมวัยเรียนรู้จากการเล่นและการปฏิบัติกิจกรรม เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการวางรากฐานการ
ด าเนินชีวิตในอนาคต ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเด็กได้รับจึงเป็นการสร้างพัฒนาการและถือว่าเด็ก
ปฐมวัยจุดเร่ิมต้นการพัฒนาตามช่วงวัย (อริศรา  เล็กสรรเสริญ , 2554: 2; จารุมาศ จันทกุล. 
2556:1) ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, พชัรา เอ่ียมกิจการ, กิตติศกัดิ์ เกตุนุติ และCenter 
on the Developing Child at Harvard University กล่าวถึงความส าคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยั
จงึจ าเป็นท่ีจะต้องเร่ิมพฒันาตัง้แตใ่นระดบัปฐมวยั เน่ืองเดก็ปฐมวยัเป็นวยัมีคณุลกัษณะท่ีมีความ
ใจใฝ่เรียนรู้สิ่งรอบตวั อยากรู้อยากเห็น และค้นหาความเป็นตวัตน โดยเฉพาะเดก็อาย ุ3 - 6 ปี เป็น
ชว่งท่ีสมองจะต้องได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพราะสมองจะเจริญเต็มท่ีและการท างานได้ดีใน
เด็กในวยันี ้ซึ่งการส่งเสริมและปลูกฝังทักษะต่าง ๆ จะท าได้ดี จึงมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัย
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อย่างมาก เด็กจะเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุดในบรรยากาศท่ีเด็กรู้สึกว่ามีความรัก ความอบอุ่น ความ
มัน่คง ปลอดภยั ซึ่งส่งผลตอ่สติปัญญา สมรรถนะ และความสามารถของเด็กในอนาคต ซึ่งการจดั
การศึกษาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาเต็มตาม
ศกัยภาพได้ กิจกรรมการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกบัความถนดั ความสนใจ สิ่งเร้าใจ ท่ีนา่ติดตามและ
ท้าทายความอยากรู้อยากเห็น และได้รับการดแูลอย่างเหมาะสมตามช่วงวยั เด็กจะมีทกัษะทาง
กาย สติปัญญา อารมณ์ท่ีดี (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 6; พัชรา เอ่ียมกิจการ. 
2557: 8-9 ; กิตติศักดิ์  เกตุนุติ .2557: 46-47 ; Center on the Developing Child at Harvard 
University. 2011: 4-5) 

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการน ารูปการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ผู้วิจยัพฒันาขึน้มาใช้ร่วมกิจกรรมศลิปะ คือกิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมภาพพิมพ์ กิจกรรม
ประดิษฐ์และกิจกรรมการปัน้ เป็นฐานในการพฒันาเพ่ือให้เด็กปฐมวยัเกิดทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ใน 5 ด้านดังนี ้คือ1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 2) ด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) 3) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 4) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional 
Control) และ 5) ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) ซึ่งเป็นความทักษะท่ีส าคญัและเป็น
พืน้ฐานในการพฒันาความสามารถในการด าเนินชีวิตของเด็กปฐมวยัและการอยู่ร่วมกบัสงัคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงได้อยูต่ลอดเวลา 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ผู้วิจยัมีความมุง่หมายในการวิจยัดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง 

(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ

จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิจยัรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ

เด็กปฐมวยั เป็นการวิจยัท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาความสามารถการจดัการสมอง (EF) ของ
เด็กปฐมวัย ผลการวิจัยในครัง้นีจ้ะกระตุ้ น สร้างความตระหนัก และเป็นประโยชน์ส าหรับครู 
อาจารย์ นักการศึกษา นักวิชาการและผู้ ท่ีสนใจ ท่ีจะน าไปพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศให้มี
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คุณลักษณะและความสามารถในการเรียนรู้เป็น คิดอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นขั น้ตอน  
และแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐานของเด็กปฐมวยัในการด าเนินชีวิต และการ
ท ากิจวตัรประจ าวนั ซึ่งรูปแบบการจดัประสบการณ์ ครู อาจารย์สามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้
กบักิจกรรมการเรียนรู้ตา่ง ๆ เพ่ือเสริมสร้างการท างาน การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจ าวนัในเด็ก
ปฐมวยัให้ประสบความส าเร็จ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีขอบเขตของการวิจยัดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
เดก็นกัเรียนโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ท่ีมีอายรุะหว่าง 5-6 

ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี 

ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียน 130 คน 
จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน โดยใช้วิธีการเลือกอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 

ระยะเวลา 
ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยระยะเวลาตัง้แต่ ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2560 – ภาค

เรียนท่ี1 ปีการศกึษา 2561 รวมระยะเวลาด าเนินการวิจยั 1 ปี 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รูปแบบการจัดประสบการณ์ หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้จาก

หลกัการและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องข้องกับพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั  คือทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ทฤษฎีวฒันธรรมเซิงสงัคมของไวก็อตสกี ้ทฤษฏีการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั 5-6 ปี มาเป็นหลกัในการบูรณา
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การขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเดก็ปฐมวยัเพ่ือให้เกิดทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ท่ีเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย 4 ขัน้ดงันี ้

ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) ครูสร้างแรงจงูใจ กระตุ้น และดงึความ
สนใจในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมุต ิ 
การเลา่นิทาน การสาธิต และการทดลอง 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เด็กและครูร่วมกนัการวางแผนการท ากิจกรรมศลิปะ
ต่าง ๆ มีลักษณะการวางแผนคือ เด็กวางแผนด้วยตนเอง เด็กวางแผนร่วมกับครู เด็กวางแผน
ร่วมกนักบัเพ่ือน เพ่ือก าหนดการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน ก าหนดเปา้หมาย และแบง่หน้าท่ีในการ
ท างานศลิปะในขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ 

ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กลงมือท ากิจกรรมศิลปะตามท่ีตนเองวางแผนไว้ 
ด้วยการเลือกและตัดสินใจใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการท ากิจกรรมการวาดภาพระบายสี  
กิจกรรมการประดิษฐ์ กิจกรรมการพิมพ์ภาพ และกิจกรรมการปัน้ ตามความสนใจของตนเอง  
ครูเป็นผู้สนบัสนนุ กระตุ้น ในการท ากิจกรรมศลิปะ 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ครูและเด็กร่วมกนัทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ตัง้แต่
ขัน้ตอนเร่ิมต้นจนถึงขัน้ตอนสดุท้าย ด้วยการวิธีการสะท้อนพดูคยุ เลา่เร่ืองและน าเสนอผลงานของ
ตนเองท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ตัง้แตข่ัน้แรกในการท ากิจกรรมศลิปะ 

2. การจัดประสบการณ์ศิลปะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีคุณลักษณะความสามารถการจัดการสมอง (EF) โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
วาดภาพระบายสี ประดษิฐ์ พิมพ์ภาพ และปัน้ 

3. ทักษะการจัดการสมอง (EF) หมายถึง ลกัษณะของเดก็ปฐมวยัท่ีมีความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเอง มีทกัษะการบริหารจดัการสมองท่ีดี สงัเกตได้จากพฤติกรรมการท างาน
ของตนเอง การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักหน้าท่ีของตนเอง ปรับเปล่ียนการท างานได้ตาม
สถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ของตนเอง แสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตนอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมและมีความสขุ ผา่นการเช่ือมโยงการท างานร่วมกนัระหวา่ง ความจ า
ท่ีใช้งาน จดัระบบการท างาน ยบัยัง้พฤติกรรม ยืดหยุ่นความคิด และควบคมุอารมณ์ ท่ีแสดงออก
จากการท ากิจกรรมตา่ง ๆ โดยแบง่ออกดงันี ้

3.1 ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory) คือลกัษณะเดก็ปฐมวยัท่ีสามารถ จดจ า
ข้อมลู สะท้อนข้อมลูเดิม ผ่านการดงึข้อมลูออกมาใช้ในกิจกรรมตา่ง ๆ  สงัเกตการใช้วสัดอุปุกรณ์
ตา่ง ๆ  และการท างานตามขัน้ตอน 
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3.2 ยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) คือลักษณะเด็กปฐมวัยท่ีสามารถ
ยบัยัง้พฤติกรรมภายนอกท่ีจะแสดงออกผ่านการส่ือสารด้วย ค าพดู การกระท า สีหน้า ท่าทาง และ
ยบัยัง้พฤตกิรรมท่ีไมพ่ึง่ประสงค์ในขณะท่ีอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืน 

3.3 ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) คือลกัษณะเด็กปฐมวยัท่ีสามารถแก้ปัญหาหรือ
ผอ่นหนกัให้เป็นเบา ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ ปรับเปล่ียนข้อผิดพลาดเกิดขึน้ตามขัน้ตอนและ
หาวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้บรรลเุปา้หมายท่ีตนเองตัง้ไว้ 

3.4 ความสามารถด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือลักษณะเด็ก
ปฐมวยัท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเป็นความสามารถของ
แต่ละบุคคลท่ีจะควบคุมควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม และแสดงออกทางอารมณ์
อยา่งเหมาะในขณะท ากิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

3.5 จัดระบบการท างาน (Organization) คือลักษณะเด็กปฐมวัยท่ีสามารถ
จัดระบบการท างานของเด็กแต่ละคนท่ีมีความเข้าใจในหน้าท่ี บทบาท วางแผน จัดล าดับ
ความส าคญัและความรับผิดชอบของตนเองและผู้ อ่ืนในการท างานร่วมกนั  

 
สมมุตฐิานในการวิจัย  

1. รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีพฒันาขึน้ทัง้ 4 ขัน้ตอน คือขัน้สร้างแรงจงูใจการ
เรียนรู้ ขัน้วางแผนการเรียนรู้ ขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ สามารถพฒันาทกัษะ
จดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยัเพิ่มขึน้ได้ 

2. เด็กปฐมวัยท่ีผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มีคะแนนเฉล่ียพฒันาการสูงขึน้
กวา่ก่อนการทดลอง 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด าเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) จากการศึกษา ต ารา เอกสาร และงานวิจัย พบว่า ทักษะการจัดการสมอง 
(EF) เป็นการท างานของสมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) ท่ีท าหน้าท่ีเรียนรู้ ความจ า การวิเคราะห์ 
การวางแผน การใช้เหตุผล ความคุมอารมณ์ การบริหารจัดการ การแก้ปัญหา และเป็นฟังก์ชั่น
เช่ือมโยงการท างานของสมองส่วนหน้าระหวา่งด้านสติปัญญาและด้านพฤติกรรมเข้าด้วยกนั การ
ท่ีจะเช่ือมโยงการท างานของสมองได้นัน้ต้องอาศยัการท างานของเซลล์ประสาท (Cell Body) เส้น
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ใยประสาท (Nerve Fiber) ซึ่งสมองส่วนหน้าเป็นกลไกท่ีส าคญัในการท างานก่อให้เกิดการท างาน
อย่างเป็นระบบ และสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยทักษะการจัดการสมอง (EF) ท่ีสามารถ
พัฒนาในเด็กปฐมวัยท่ีสามารถพัฒนาได้ในเด็กปฐมวัยคือ 1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) 2) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 3) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 
4) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) และ5) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) ซึ่ง
ทัง้ 5 ด้านจะผสานและเช่ือมโยงการท างานร่วมกัน (Peg Dawson and Richard Guare. 2010: 
4 -5 ; Eric J. Mash, David A. Wolfe. 2010 : 4 1 ; Robert S. Feldman. 2011 : 62 -63 ; Peg 
Dawson, Richard Guare, and Colin Guare. 2013: 27-28; นวลจนัทร์ จฑุาภักดีกุล. 2558: 29, 
33, 36-39) 

ผู้วิจยัจึงน าแนวคดิการจดัประสบการณ์มาพฒันาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ศลิปะ
ท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ วิจัยมีความเช่ือตามทฤษฎี
พฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget is Theory of Intellectuals Development) ทฤษฎี
วฒันธรรมเซิงสงัคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky Sociocultural Theory) ทฤษฏีการสร้างแรงจงูใจใน
การเรียนรู้ (Humanistic View of Motivation) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 5-6 ปี  
มาบูรณาการและร่วมกนัเพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กและพฒันาการ
ของเด็กในวัย 5-6 ปี ซึ่งกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย  
มีหลากหลายกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาได้แต่ผู้ วิจยัมองถึงความเหมาะสมของพฒันาการของเด็ก
ปฐมวยั ความสนใจ และธรรมชาตผิู้ เรียนจงึเลือกกิจกรรมศลิปะเป็นส่ือกลางท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะ
การจัดการสมอง (EF) ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีจะช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาและด้าน
พฤติกรรมให้กบัเด็กปฐมวยั ตลอดจนรู้จกัการท างานเป็นขัน้ตอน มีการวางแผนการท างาน การใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ  รู้จักการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เด็กจะเรียนรู้ การคุมอารมณ์ ยับยัง้พฤติกรรม  
การยืดหยุน่ความคดิ จากการท ากิจกรรมศลิปะร่วมกบัผู้ อ่ืน ดงัภาพประกอบท่ี 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการ

สมอง ส าหรับเดก็ปฐมวยั ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
1. แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

1.1 แนวคดิ ปรัชญา หลกัการ กิจกรรมเดก็ปฐมวยั 
1.2 พฒันาการเดก็ปฐมวยั 

2. การจดัประสบการณ์ศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2.1 แนวคดิเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์ศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2.2 พฒันาการทางด้านศลิปะในเดก็ปฐมวยัแตล่ะชว่งอาย ุ
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยั 

3. แนวคดิเก่ียวกบัของทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
3.1 ท่ีมาของทกัษะการจดัการสมอง 
3.2 ความส าคญัของทกัษะการจดัการสมอง 
3.3 ความหมายของทกัษะการจดัการสมอง 
3.4 องค์ประกอบของทกัษะการจดัการสมอง 
3.5 การท างานของสมองในเดก็ปฐมวยั 
3.6 การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กกบัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง 
3.7 การประเมินทกัษะการจดัการสมอง 
3.8 ทกัษะการจดัการสมองในประเทศไทย 
3.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

4. การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์  
4.1 ความหมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์ 
4.2 องค์ประกอบและการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ 
4.3 การจดักลุม่รูปแบบการจดัประสบการณ์ 
4.4 การออกแบบและขัน้ตอนของการออกแบบการจดัประสบการณ์ 
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5. ทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ 
5.1 ทฤษฎีพัฒ นาการทางสติ ปัญญาของเพี ย เจ ต์  (Piaget is Theory of 

lntellectual Development) 
5.2 ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky Sociocultural Theory) 
5.3 ทฤษฏีการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ (Humanistic View of Motivation) 

 
1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 

1.1 แนวคิด ปรัชญา หลักการ กิจกรรมเดก็ปฐมวัย 
1.1.1 แนวคิด ปรัชญา หลักการ การศึกษาปฐมวัย 

ก า รศึ ก ษ าป ฐม วั ย เ ร่ิม พัฒ น าอ ย่ า ง จ ริ ง จั ง เ ม่ื อ ปี  พ .ศ . 2 5 3 6  โด ย
กระทรวงศกึษาธิการในขณะนัน้เรียกตามแผนการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 ว่าการศกึษา
ระดับก่อนประถมศึกษาเพ่ือให้การศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2547: ค าน า) ต่อมาปี 2542 มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
ให้ความส าคญัการจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้ อ่ืนได้ อย่างมีความสุข (ราชกิจนุเษกษา, 2542: 6) โดยการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ให้ความส าคญักบัการพฒันาเดก็ในสองชว่งวยัคือ เดก็ท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 3 ปี และเดก็ท่ีมีอาย ุ3-5 ปี 

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 พัฒนามาจาก 4 แนวคิดหลกัคือ 
(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2547: 3-5, 10) 

1. พฒันาการเด็ก คือพฒันาการของมนษุย์ เร่ิมตัง้แต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปจน
ตลอดชีวิต ครอบคลุมการเปล่ียนแปลง พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สตปัิญญา มีความสมัพนัธ์และพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นล าดบั  

2. การเรียนรู้ คือการเรียนรู้ของมนษุย์มีผลสืบเน่ืองมาจาก ประสบการณ์ตา่ง 
ๆ ท่ีได้รับ การเรียนรู้จากการปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งแวดล้อมรอบตวั โดยเด็กเป็นผู้กระท าให้
เกิดขึน้ด้วยตนเอง จากการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ห้า ได้เคล่ือนไหว มีโอกาส คิดริเร่ิมตามความ
ต้องการและความสนใจของตนเอง  

3. การเล่นของเด็ก คือเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญในชีวิต เด็กทุกคน เด็กจะรู้สึก
สนกุสนาน เพลิดเพลน ได้สงัเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วย
ตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสตปัิญญา การเลน่จะใช้ประสาทสมัผสัและการรับรู้ ผอ่นคลายอารมณ์ และแสดงออก 
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4. วัฒนธรรมและสงัคม คือบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็ก อาศยัอยู่
หรือแวดล้อมตวัเด็ก ท าให้เดก็แตล่ะคนแตกตา่งกนัไป ครูผู้สอนมีสว่นชว่ยให้เดก็ได้พฒันา เกิดการ
เรียนรู้ และอยูใ่นกลุม่คนท่ีมาจากพืน้ฐานเหมือนหรือตา่งจากตนได้อยา่งมีความสขุ 

จากแนวคิดดงักล่าวจึงท าให้เกิด ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย
เป็นการพฒันาเดก็ตัง้แตแ่รกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ฐานการ อบรมเลีย้งดแูละการสง่เสริมกระบวนการ
เรียนท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม
วัฒนธรรมท่ีเด็ก อาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอือ้อาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้าง 
รากฐานคณุภาพชีวิตให้เดก็พฒันาไปสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ เกิดคณุคา่ตอ่ ตนเองและสงัคม 
ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยค านึงถึงจุดหมายในการพัฒนา คือพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 – 2559 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการพัฒนาทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรม
เหมาะสมตามวัย ตัวชีว้ัดท่ีส าคัญคือ เด็กแรกเกิดจนถึง 5 ปีมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
(คณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554: 31-32) พฒันาการแต่ละวยั
อาจจะเกิดขึน้ตามวยัมากน้อยแตกต่างกันไปใน แต่ละบุคคล ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม การ
อบรมเลีย้งด ูและประสบการณ์ท่ีเดก็ได้รับ จากแนวคดิ ปรัชญา หลกัการ ของการศกึษาปฐมวยัจะ
มุ่งเน้นพัฒนาการเหมาะสมกับวัย โดยค านึงถึงทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สตปัิญญา โดยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2547: 10) 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงหลักการการจัดการศึกษา
ปฐมวยั ไว้ดงันี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2547: 5-7) 

1. การสร้างหลกัสูตรท่ีเหมาะสม การพัฒนาหลักสูตรพิจารณาจากวยัและ
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพฒันาเด็กทุกด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สงัคม และสติปัญญา โดยอยู่บนพืน้ฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่และประสบการณ์
ใหม ่

2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็ก สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้
ตอ่การเรียนรู้จะต้องอยู่ในสภาพท่ีสนองความต้องการ ความสนใจ ของเดก็ทัง้ภายในและภายนอก
ห้องเรียน  

3. การจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนเของเด็ก ผู้ สอนต้อง
เปล่ียนบทบาทจากผู้บอกความรู้หรือสัง่ให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับ
เดก็ สว่นเดก็เป็นผู้ลงมือกระท าเรียนรู้และค้นพบด้วยตนเอง  
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4. การบูรณาการการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นหนึ่ง
แนวคิดเด็กสามารถเรียนได้หลายกิจกรรม หนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและ
หลายประสบการณ์ 

5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนเของเด็ก การประเมินเด็กปฐมวัย  
ยดึวิธีการสงัเกตเป็นส่วนใหญ่ ผู้สอนจะต้องสงัเกตและประเมินทัง้การสอนของตนและพฒันาการ
การเรียนรู้ของเดก็ 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ สอนกับครอบครัวของเด็ก ครู พ่อแม่  และ 
ผู้ปกครองของเดก็จะต้องมีการแลกเปล่ียนข้อมลู ท าความเข้าใจพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก 
ถือเป็นหุ้นสว่นท่ีจะต้องชว่ยกนัพฒันา 

อาจสรุปได้ว่า แนวคิด ปรัชญา หลักการ มุ่งเน้นพัฒนาการเหมาะสมกับวัย 
ค านึงถึงทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา หลักสูตรให้เหมาะสมกับวัย  
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการการ
เรียนรู้ โดยครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กผ่านการกระท า สร้างความสมัพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง
ของเดก็เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลูในการพฒันาเดก็ปฐมวยั 

1.1.2 กิจกรรมส าหรับเดก็ปฐมวัย 
การจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยันัน้ต้องค านึงถึงพฒันาการให้เหมาะสมกบัวยั

โดยการจดัการเรียนรู้ จะแบง่ออกเป็น 6 กิจกรรมหลกัคือ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 
2547: 57-66) 

1. กิจกรรมเสรี คือกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมเล่น ตามมุม
ประสบการณ์หรือศูนย์การเรียน ท่ีจดัไว้ในห้องเรียน เช่น มุมบล็อก มุมหนงัสือ มุมวิทยาศาสตร์
หรือมมุธรรมชาตศิกึษา มมุบ้าน มมุร้านค้า เป็นต้น  

2. กิจกรรมสร้างสรรค์ คือกิจกรรมท่ีช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปัน้ การ
ฉีก-ปะ การตดั-ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีการอ่ืนท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์และ
เหมาะกบัพฒันาการ 

3. กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ เป็นกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้เคล่ือนไหว
สว่นตา่ง ๆ  ของร่างกายอยา่งอิสระตามจงัหวะ โดยใช้เสียงเพลง ค าคล้องจอง ซึง่จงัหวะและดนตรี
ท่ีใช้ ประกอบ ได้แก่ เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม้ เคาะเหล็ก กลอง ฯลฯ มาประกอบการ
เคล่ือนไหว เพ่ือสง่เสริมให้เดก็เกิดจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์ 
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4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์คือกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กได้พฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ ฝึกการท างานและอยูร่่วมกนัเป็นกลุม่ ทัง้กลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ่ กิจกรรมท่ีจดัมุง่ให้เดก็ได้มี
โอกาสฟัง พูด สงัเกต คิดแก้ปัญหาใช้เหตผุลและฝึกปฏิบตัิ เพ่ือให้เกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
เร่ืองท่ีเรียน โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ  เช่น สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เล่านิทาน เล่น
บทบาทสมมต ิร้องเพลง ทอ่งค าคลอ่งจอง ศกึษานอกสถานท่ี เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง คือกิจกรรมท่ีจดัให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียน
เพ่ือ ออกก าลงั เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ โดยยดึความสนใจและความสามารถ
ของเด็กแต่ละคนเป็นหลกั กิจกรรมกลางแจ้งท่ีผู้สอนควรจดัให้เด็กได้เล่น เช่น การเล่นเคร่ืองเล่น
สนาม การเล่นทราย การเล่นน า้ การเล่นบทบาทสมมุติในบ้านตุ๊กตาหรือบ้านจ าลอง การเล่นใน
มมุชา่งไม้ การเลน่กบัอปุการณ์กีฬา การเลน่เกมการละเลน่ 

6. เกมการศึกษา คือเกมการเล่นท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญา มีกฎเกณฑ์กติกา
ง่าย  ๆ  เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ ช่วยให้เด็กรู้จกัสงัเกต คิดหาเหตผุลและเกิด
ความคิด รวบยอด เก่ียวกับสี รูปร่าง จ านวน ประเภท และความสมัพนัธ์เก่ียวกับพืน้ท่ี ระยะ เกม
การศกึษา ท่ีเหมาะสมส าหรับเด็กกับ 3- 5 ปี เช่น เกมจบัคู่ แยกประเภท จดัหมวดหมู่ เรียงส าดบั 
ภาพตดัตอ่ ตอ่ตามแบบ 

อาจสรุปได้ว่า กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัยนัน้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคม ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดจะช่วยพฒันาเด็กปฐมวยั 3 -6 ปี 
เป็นสิ่งท่ีส าคญัให้เด็กเกิดการเรียนและเกิดพฒันาต่าง ๆ  ครูควรจดัสภาพแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับเร่ืองหรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้ เน่ืองจากธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ค้นคว้า 
ทดลอง และต้องการสัมผัสด้วยประสาทสัมผสัทัง้ห้า กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
พฒันาเดก็ได้หลายด้าน เชน่ กล้ามเนือ้มือ ด้านประสานสมัพนัธ์ตากับมือ ในส่วนทางอารมณ์ และ
สติปัญญาเด็กมีโอกาสท างานสร้างสรรค์คนเดียวและท างานเป็นกลุ่ม โดยเด็กมีการเรียนและรู้จกั
ปรับตวัท่ีจะท างานร่วมกัน กิจกรรมสร้างสรรค์จะส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีการ
วางแผนการท างาน การจดัล าดบัความส าคญัในการท างาน และท างานเป็นขัน้ตอน  

1.2 พัฒนาการเดก็ปฐมวัย 
1.2.1 พัฒนาการเดก็ปฐมวัย 3-6 ปี 

พฒันาการเด็กปฐมวยัอาจกล่าวถึงสมรรถนะ คณุลกัษณะของเด็กแตล่ะช่วงวยั
ในแตล่ะด้าน ซึ่งพฒันาการของเด็กปฐมวยัจะเป็นขัน้ตอนอย่างตอ่เน่ือง เป็นไปตามศกัยภาพของ
เด็ก ครอบคลมุพฒันาการด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ-อารมณ์และสงัคม (สิริมา  ภิญโญอนนัต
พงษ์, 2550: 78) กล่าวถึงพัฒนาการว่าเป็นการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา ของระบบอวัยวะ  
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เป็นการเปล่ียนแปลงด้านปริมาณ ได้แก่การเพิ่ม จ านวนเซลล์ประสาทในสมอง ขนาดของรูปร่าง
สูงขึน้  การขยายส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายเกิดเปล่ียนแปลง ทางด้านคุณภาพ (Qualitative 
Change) ได้แก่ ความสามารถในการฟัง พดู อ่าน เขียน การคิดเลข การแก้ปัญหา ทกัษะการช่วย
ตนเอง การทรงตวั การเคล่ือนไหว การกระโดด การ รู้จกัแบ่งปัน มีน า้ใจ ยิม้แย้ม ถ้าพัฒนาการ
ของมนษุย์ได้รับการตอบสนองตรงตามความต้องการ 

พฒันาการของเด็กปฐมวยัมีนกัการศึกษาได้ให้ความหมายของพฒันาการดงันี ้ 
นิตยา  คชภกัดี (2543: 2), สิริมา ภิญโญอนนัตพงษ์ (2556: 37-45), กู๊ด (Good  Carter V, 1959: 
313-314), และ เฮอร์ลอค (Hurlock E.B, 1978: 228) กล่าวถึง พัฒนาการของเด็กปฐมวัย คือ 
การเปล่ียนแปลงทาง โครงสร้างการท างานของส่วนตา่ง ๆ  ของร่างกาย และพฤติกรรมของบคุคล 
ซึ่งเกิดขึน้จากอิทธิพลของชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม มักมีการเปล่ียนแปลงในทางก้าวหน้าซึ่งการ
เป็นเปล่ียนแปลง ในตวัมนษุย์ทัง้ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สงัคม และพัฒนาการท่ีแสดง
ออกมานัน้ เป็นท่ีสงัคมยอมรับ ปฏิบตัตินได้เหมาะสมตามบทบาท 

พฒันาการของเด็กปฐมวยัแบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ (นิตยา คชภกัดี , 2543: 2 ;สิริ
มา ภิญโญอนนัตพงษ์, 2550: 85-93) 

1. ด้านร่างกาย (Physical Development) คือการเจริญเติบโตทางด้าน
ร่างกาย ปรากฏออกมาในภาพของสุขภาพอนามัยในด้านรูปร่างสัดส่วนของร่างกาย โดย
ความสามารถของร่างกายในการทรงตวัในอิริยาบถต่าง ๆ และการเคล่ือนไหว ซึ่งการเล่ือนไหว
ประกอบด้วยการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ (gross motor) และการใช้สัมผัสรับรู้ การใช้ตาและมือ
ประสานกนั (fine motor adaptive) 

1.1 การใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ (Gross motor) เช่น การนั่ง ยืน เดิน วิ่ง 
กระโดด เป็นต้น 

1.2 การใช้สัมผัส รับ รู้ การใช้ตาและมือประสานกัน  (Fine motor 
adaptive) เชน่ การหยิบจบัของ การขีดเขียน ปัน้ ประดษิฐ์ เป็นต้น 

อาจส รุปได้ว่า  พัฒนาการด้าน ร่างกายเป็นพัฒนาการท่ีแสดงออก 
จากการเคล่ือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยมากเป็นการเล่ือนไหวของกล้ามเนือ้มัดใหญ่  
ในส่วนใหญ่เด็กปฐมวยัจะได้รับการพัฒนามาจากทางบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดิน การวิ่ง การยืน 
การกระโดด พฒันาการท่ีส าคญัอีกอยา่งคือพฒันาการทางด้านกล้ามเนือ้มดัเล็ก และการประสาน
สมัพนัธ์ตากบัมือ เป็นส่วนท่ีส าคญัในการเรียนรู้ของเด็กและเป็นพืน้ฐานในการท ากิจกรรมตา่ง  ๆ  
เชน่ การเขียน การปัน้ การประดษิฐ์  
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2. ด้านสติปัญญา (Cognitive Development) หมายถึง ความสามารถ 
ในการเรียนรู้ ความส้มพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง  ๆ  กับตนเอง การรับรู้จากการสังเกต การจดจ า  
การวิเคราะห์ การรู้คดิ รู้เหตผุล และ ความสามารถในการแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกด้วยการใช้ภาษา
ส่ือความหมายและการกระท าดังนัน้พัฒนาการด้านภาษา (Language) และส่ือความหมาย 
(Communication) กับการใช้ตากับมือท างานประสานกันเพ่ือแก้ปัญหา(Fine motor adaptive) 
จึงมีความเก่ียวช้องกับพัฒนาการด้านสติปัญญาการรับรู้ การเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ  การใช้เหตุผล  
ซึง่แสดงออกโดยการใช้ภาษาในการส่ือความหมายเป็นสว่นใหญ่มีรายละเอียดแตล่ะวยัดงันี ้  

2.1 อายุ 3-4 ปี ฟังแล้วปฏิบตัิตามค าสัง่ง่าย ๆ ได้ บอกช่ือของตนเองได้ 
บอกสิ่งต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ รู้จกัการใช่ค าถาม “อะไร” สามารถส่ือสารด้วยประโยคสัน้ ๆ ได้ บอก
ซ่ือสิ่งของตา่ง ๆ  รอบตวัได้ จ าแนกภาพเหมือนและตา่งกนัได้ เข้าใจเปรียบเทียบขนาด เชน่ “เล็ก” 
“ใหญ่” เรียนรู้จากการสงัเกตด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 
2.2 อาย ุ4-5 ปี ฟังแล้วปฏิบตัติามค าสัง่ท่ีตอ่เน่ืองได้ บอกช่ือ นามสกลุของตนเองได้ เลา่เร่ืองท่ีพบ
เห็นรู้จักการใช่ค าถาม “ท าไม” อ่านภาพจากหนังสือและเขียนภาพและสัญลักษณ์ตามความ
ต้องการของตนเองได้ เข้าใจความหมายของค าว่า “ใหญ่” “ใหญ่มาก” “ใหญ่ ท่ีสุด” เข้าใจ
ความหมายของเวลา เช่น “เม่ือวานนี”้ “พรุ่งนี”้ จ าแนกสิ่งต่าง ๆ  ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ ห้า 
 ได้ ส ารวจและทดลองเลน่กบัของเลน่ ตามความคดิของตนเอง 

2.3 อาย ุ5-6 ปี ฟังแล้วเล่าถ่ายทอดได้ บอกช่ือ นามสกลุ วดัเกิด ท่ีอยู่ได้ 
แสดงท่าทางตามค าสัง่ได้ถูกต้อง รู้จกัใช้ค าถาม “อย่างไร” “ท่ีไหน” จดัล าดบัภาพจากเหตกุารณ์ 
จ าแนกสิ่งของตามสี รูปทรง ขนาดได้ บอกเวลา “เม่ือวานนี ”้ “วันนี ”้ “พ รุ่งนี ”้ ได้ถูกต้อง  
ด้วยประสาทสัมผัสทัง้ห้าได้ดี เร่ิมสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ  วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง เลา่สิ่งท่ีตนคดิหรือเร่ืองรามตามจินตนาการได้ 

อาจสรุปได้ว่า พฒันาการทางด้านสติปัญญาเป็นพฒันาการท่ีแสดงออกผ่าน
ภาษา เช่น  การพูด การเขียน การตัง้ค าถาม และการส่ือความหมายด้วยวิ ธีการต่าง  ๆ  
ซึ่งพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กปฐมวยัจะได้เรียนรู้จาก การจ าแนกสิ่งต่าง  ๆ  เปรียบเทียบ 
ส ารวจ ทดลอง ด้วยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ก่อให้เกิดการเรียนรู้และส่ือสารออกมาด้วยค าพูด 
การเลา่เร่ือง การภาพวาดเป็นเร่ืองราว 

พฒันาการทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวยั จะมีล าดบัขัน้ของพฒันาการ
ทางด้านสตปัิญญา โดยเพียเจท์ (Piaget) เช่ือวา่เดก็ทกุคนตัง้แตเ่กิดมาพร้อมท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กบั
สิ่งแวดล้อม เด็กจะกระตือรือร้นท่ีจะสมัพนัธ์กบัโลกภายนอกและได้ความรู้จากการกระท าของตน 
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ความคิด เด็กเรียนรู้โลกภายนอกรอบตวัและพฒันาความคิดไปตามล าดบัขัน้ตอน (สุรางค์ โค้วต
ระกลู. 2556: 49; จารุทศัน์ วงศ์ข้าหลวง. 2557: 121; กิตติศกัดิ์ เกตนุตุ.ิ 2557: 33) มีองค์ประกอบ
ท่ีมีสว่นเสริมสร้างพฒันาการทางด้านสตปัิญญาดงันี ้(สรุางค์  โค้วตระกลู, 2556: 49-50) 

1. วุฒิภาวะ (Maturation) เป็นการเจริญเติบโตทางด้านสรีรวิทยา
โดยเฉพาะเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อ มีส่วนท่ีส าคัญในการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา  
ครูจะต้องจดัประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกบัความพร้อมและวยัของเด็ก  

2. ประสบการณ์  (Experience) ทุกค รั ง้ ท่ี คน เรามีป ฏิสัมพัน ธ์กับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเกิดประสบการณ์ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ประสบการณ์ คือ  

2.1 ประสบการณ์ท่ีเน่ืองมาจากปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาต ิ

2.2 ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกับการคิดหาเหตุผลและทางคณิตศาสตร์ 
ซึง่มีความส าคญัในการ แก้ปัญหาตา่ง ๆ  โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ 

2.3 การถ่ายทอดความรู้ทางสงัคม (Social Transmission) คือการท่ี
บคุคลรอบข้างถ่ายทอดความรู้แก่เด็ก โดยผ่านกระบวนการดดูซึมประสบการณ์และกระบวนการ
ปรับโครงสร้างทางสตปัิญญา 

2.4 กระบวนการพฒันาความสมดลุ (Equilibration) หรือการควบคมุ
พฤติกรรมของตนเอง (Self-Regulation) ซึ่งอยู่ในตวัของแต่ละบุคคลเพ่ือจะปรับความสมดลุของ
พฒันาการสติปัญญาขึน้ตอ่ไปในขัน้ท่ีสงูกวา่ โดยใช้กระบวนการดดูซึมประสบการณ์และการปรับ
โครงสร้างทางสตปัิญญา 

3. ด้านอารมณ์-จิตใจ (Emotional Development) คือความสามารถใน
การรู้สึกและแสดงความรู้สึก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และเป็นสุข
ความสามารถ ในการแยกแยะ ความสึกซึ่งและควบคมุการแสดงออกของอารมณ์อย่างเหมาะสม
เม่ือเผชิญกับสถานการณ์  ต่าง  ๆ  ตลอดจนการสร้างความรู้สึกท่ี ดีและนับถือต่อตนเอง  
(Self-esteem) พฒันาการด้านอารมณ์-จิตใจของเดก็มีรายละเอียดแตล่ะวยัดงันี ้

3.1 อายุ 3-4 ปี เด็กในวยันีมี้ความร่าเริง แจ่มใส เร่ิมควบคมุอารมณ์
ได้บาง ขณะแสดงออกทางอารมณ์ได้ เหมาะสมกับสถานการณ์เร่ิมความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืน มีความมัน่ใจในตนเอง เร่ิมมีคณุธรรมและจริยธรรมแสดงความรักเพ่ือนและสตัว์เลียงไม่แย่ง
หรือหยิบของผู้ อ่ืนมาเป็นของตน 
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3.2 อายุ 4-5 ปี เด็กในวัยนีรู้้จักเก็บของเล่นเข้าท่ี รู้จักการรอคอย 
อยา่งเหมาะสมกบัวยั รู้จกัการตดัสินในเร่ืองง่าย ๆ  และเร่ิมเรียนรู้ผลท่ีเกิดขึน้ 

3.3 อายุ 5-6 ปี เด็กในวัยนีร่้าเริง แจ่มใส ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึน้  
มีเหตผุล แสดงออกทางอารมณ์ได้ เหมาะสมกบัสถานการณ์ เร่ิมมีความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

อาจสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านอารมณ์ เป็นส่วนท่ีแสดงความรู้สึก เช่น 
พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด กลัว และควบคุมการแสดงออกของอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม เดก็จะมีความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน มีความมัน่ใจในตนเอง มีจิตใจดี ร่าเริง แจม่ใส 
รู้จกัการควบคมุอารมณ์ กล้าแสดงอารมณ์ มีความรู้สกึอยา่งเหมาะสม รู้จกัปรับตวั 

4.ด้านสังคม (Social Development) หมายถึง ความสามารถในการ
สร้างสมัพนัธภาพกับผู้ อ่ืน มีทกัษะการปรับตวัในสงัคม คือสามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทของตน
ร่วมมือกบัผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบ ความเป็นตวัของตวัเอง และรู้กาลเทศะ ส าหรับเด็กหมายความ
รวมถึงความสามารถใน การช่วยตัวเองในชีวิตประวัน (Personal-social) เด็กในแต่ละวัยมี
พฒันาการทางด้านสงัคมท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะวยัดงันี ้ 

4.1 อายุ 3-4 ปี เด็กในวัยนีมี้ความสามารถ ล้างมือได้ ติดและถอด
กระดมุขนาดใหญ่ได้ รินน า้ด่ืมเองได้ รับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง เร่ิมรู้จกัใช้ห้องน า้ ห้องส้วม 
เร่ิมมีการอยู่ร่วมกับ ผู้ อ่ืนและการมีคณุธรรม จริยธรรม เร่ิมเล่นกับเด็กอ่ืนได้ เร่ิมรู้จกั ขอโทษ เร่ิม
แบ่งปันสิ่งของ เร่ิมปฏิบตัิตามกฎ กติกาง่าย ๆ  รู้จักท างานท่ีได้รับมอบหมาย เร่ิมมีการอนุรักษ์
วฒันธรรมและ สิ่งแวดล้อม เร่ิมรู้จกัแสดงความเคารพ ทิง้ขยะให้ถกูท่ี ไมท่ าลายสิ่งของเคร่ืองใช้ 

4.2 อายุ 4-5 ปี เด็กในวัยนีเ้ร่ิมมีการช่วยเหลือตนเอง แต่งตัวได้ 
รับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่หกเลอะเทอะ รู้จักท าความสะอาดหลังจากเข้าห้องน า้  
เร่ิมมีการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนและมี คณุธรรมจริยธรรม เล่นร่วมกับผู้ อ่ืนได้ รู้จกัการให้อภัยและการขอ
โทษ เร่ิมช่วยเหลือผู้ อ่ืน ปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงร่วมกัน มีความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย เร่ิมรู้จกัการเป็นผู้น าผู้ตาม มีมารยาทในการอยู่ร่วมกนั เร่ิมมีการอนรัุกษ์วฒันธรรมและ
สิ่งแวดล้อม รู้จกัแสดงความเคารพ ทิง้ขยะให้ถกูท่ี รักษาสิ่งของท่ีใช้ร่วมกนั 

4.3 อายุ 5-6 ปี เด็กวัยนีเ้ร่ิมมีการช่วยเหลือตนเอง เลือกเคร่ืองแต่ง
กายของตนเองได้และแต่งตวัได้ ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการรับประทานอาหาร ท าความสะอาด
ร่างกาย เร่ิมมีการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการมีคณุธรรมจริยธรรม ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้จกัการให้และการ
รับปฏิบตัิตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตัง้ใจท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
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มีมารยาท    ในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน การท างานร่วมกนั เร่ิมมีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แสดงความเคารพได้เหมาะสมกบัโอกาส ทิง้ขยะได้ถกูท่ี และชว่ยดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตวั 

อาจสรุปได้ว่า พัฒนาการด้านสังคมคือการท่ีเด็กสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้ อ่ืน มีทักษะการปรับตวัในสงัคม สามารถท าหน้าท่ีตามบทบาทของตนร่วมมือกับผู้ อ่ืน มีความ
รับผิดชอบ มีการช่วยเหลือตนเองและผู้ อ่ืนได้เบือ้งต้น การปฏิสัมพันธ์จากบุคคลและตัวแบบ  
จากนิทาน การให้แสดงบทบาทสมมตุ ิการเลน่ในกลุม่ท่ีมีกฎกตกิา และการท างานเป็นกลุม่ 

นอกจากพฒันาการ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้าน
สงัคม ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กลา่วถึงสมรรถนะของเด็กปฐมวยัในการพฒันาตามวยั 
3-6 ปี โดยพัฒนาการหรือสมรรถนะของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย 7 ด้านหลักดังนี ้(ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา. 2556) 

1. สม รรถนะการเค ล่ื อน ไหวและสุขภ าวะทางกาย  (Motor 
Development and Physical Well -Being)  

1.1 การเคล่ือนไหว (Motor Skill Development) 
1.1.1 การเคล่ือนไหวและการทรงตวัโดยใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ 

(Gross Motor) การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มดัใหญ่ 
1.1.2 การเคล่ือนไหวโดยใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก (Fine Motor) 

การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มดัเล็ก 
1.1.3 ประสาทสมัผสักบัการเคล่ือนไหว (Sensorimotor) การ

ใช้ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ  เชน่ การเห็น ได้ยิน กายสมัผสั 
1.2 สขุภาวะทางกาย (Physical Well – Being) 

1.2.1 โภชนาการ (Nutrition) การรับประทานอาหารหลาย  ๆ  
ชนิดท่ีมี ประโยชน์และปลอดภยั 

1.2.2 สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) การแสดง
ความแข็งแรงและความทนทาน ทางร่างกาย 

1.2.3 ความปลอดภัย (Safety) การแสดงออกว่ามีความ
เข้าใจเก่ียวกบัความปลอดภยั 

1.2 .4  การช่วย เห ลือและดูแลตน เอง (Autonomy and 
Personal Care) การชว่ยและพึง่ตนเองได้ในกิจวตัรของตน 
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2. สมรรถนะด้านสงัคม (Social Development) 
2.1 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใหญ่ (Interaction with Adults) การ

แสดงทกัษะในการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใหญ่  
2.2 การมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนเด็ก (Interaction with Peers) การ

แสดงทกัษะทางสงัคมเชิงบวกกบัเพ่ือนเดก็ด้วยกนั  
2 .3  พ ฤติ ก รรม ก ารป รับ ตั วท างสั งค ม  (Adaptive Social 

Behavior) การแสดงความตระหนกัรู้วา่พฤตกิรรม มีผลกระทบตอ่บคุคลและสิ่งแวดล้อม  
2.4 เห็นคณุคา่ของความแตกตา่ง (Appreciating Diversity) การ

ตระหนกัรู้ เห็นคณุคา่และยอมรับนบัถือในความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างบคุคล  
3. พฒันาการด้านอารมณ์ (Emotional Development) 

3.1 ความคิดเก่ียวกับตนเอง (Self-Concept) การรับรู้เก่ียวกับ
ตนเองและตระหนกัรู้วา่ตนชอบหรือไมช่อบอะไร  

3.2 การควบคุมอารมณ์ตนเอง (Emotional Self-Control) การ
ปฏิบตัตินตามกฎระเบียบและกิจวตัรและคมุอารมณ์ได้ตามสมควร  

3.3 สมรรถนะของตนเอง (Self-Efficacy) การแสดงความเช่ือมัน่
ในความสามารถของตน 

4. สมรรถนะด้านการคดิและสตปัิญญา (Cognitive Development) 
4.1 ความจ า (Memory) การแสดงการจ าเบือ้งต้น 
4.2 การส ร้างห รือพัฒ นาความคิด ท่ี เป็นการคิด เบื อ้งต้น 

(Concept Formation) การแสดงความคิดพืน้ฐานในเร่ืองเก่ียวกบัเวลา ชอ่งวา่ง (space) ต าแหน่ง
แหลง่ท่ี คณุลกัษณะ ฯลฯ รวมทัง้การจดักลุม่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยูแ่วดล้อม  

4.3 ตรรกวิทยา และความมีเหตุผล (Logic and Reasoning) 
ความเข้าใจเก่ียวกบัเหตแุละผล 

4 .4  ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า รณ ญ าณ  (Critical Thinking) 
ความสามารถในการแก้ปัญหา เปรียบเทียบ แยกแยะความเหมือนความแตกต่าง และประเมิน
สถานภาพ  

4.5 ความตัง้ใจจดจ่อ (Concentration) ความสามารถจดจ่อกับ
การท ากิจกรรมด้วยความตัง้ใจ 
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4.6 การคิดด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ความสามารถอ่าน
ตวัเลข นบัเลข และรู้จ านวน  

4.7 ความเข้าใจปรากฏการณ์และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์ (Sciences) 

4.7.1 สิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต (Living Things) พฤติกรรมอยากรู้ 
อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จบัต้อง และลงมือท าเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิตตา่ง ๆ  

4.7.2 สิ่ งแวดล้อม ท่ี ไม่ มี ชีวิตในธรรมชาติ  (Non-living 
Things) พฤติกรรมอยากรู้ อยากลอง โดยการมอง การฟัง การถาม จบัต้อง และลงมือท าเท่ียวกับ 
สิ่งแวดล้อมท่ีไมมี่ชีวิตตา่ง ๆ   

4.8 ความเข้าใจเท่ียวกบัสงัคมรอบตวั (Social Studies) 
4.8.1 ครอบครัว (Family) การแสดงออกถึงความตระหนักรู้

เก่ียวกบัคณุลกัษณะของครอบครัว และบทบาทของครอบครัว  
4.8.2 ชุมชนและสังคม (Community and Society) การ

แสดงออกถึงความตระหนกัรู้เก่ียวกบัขมุขนของตน การพึ่งพาซึ่งกนัและกนั และบทบาททางสงัคม
ของคนตา่ง  ๆ   

4 .9  ม ลภ าวะและการ รักษ าสิ่ งแ วด ล้ อม  (Pollution and 
Environmental Preservations) การแสดงพฤตกิรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเล่ียงมลกาวะ  

4.10 ความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ (Economic 
Value) การแสดงออกถึงความตระหนกัรู้เก่ียวกบั คณุคา่เซิงเศรษฐกิจของสิงตา่ง ๆ  

5. สมรรถนะด้านภาษา (Language Development) 
5.1 การเข้าใจและการใช้ภาษา (Language Comprehension 

and Usage) 
5.1.1 ค าศพัท์ (Vocabulary) การรับรู้ เข้าใจ และใช้ค าศพัท์ 
5.1.2 การเรียงค าให้เป็นประโยค (Syntax and Grammar) 

การใช้ไวยากรณ์ และการเรียงค าให้เป็นประโยค  
5.1.3 ความเข้าใจภาษา (Comprehension) มีความเข้าใจ 

ความหมายและจบัใจความได้จากการพงัภาษาพดู  
5.2 การส่ือความหมาย (Communications) 
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5 .2 .1  ก า ร ส่ื อ ค ว าม ห ม าย ด้ ว ย ภ าษ าพู ด  (Verbal 
Communication) การรับรู้และใช้ภาษาพดู ส่ือความหมายได้ตรงดามความด้องการของตน 

5.2.2 การส่ือความหมายด้วยท่าทางและสัญลกัษณ์ (Non-
verbal Communication) การส่ือความหมายอย่างมี ประสิทธิภาพด้วยสีหน้า ท่าทาง และ
สญัลกัษณ์  

5.3 การอา่นและการเขียน (Literacy) 
5.3.1 การอ่าน (Reading) การอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะ

และค าง่าย ๆ ได้  
5.3.2 การเขียน (Writing) การเขียนตวัอกัษรและค าง่าย ๆ  

6. สมรรถนะด้านจริยธรรม (Moral Development) 
6.1 การมีวินยัในตนเอง (Self-Discipline) การควบคมุตนเอง  
6 .2  ก า รพั ฒ น า เ ก่ี ย ว กั บ ค ว าม รู้ ผิ ด ช อ บ ชั่ ว ดี  (Moral 

Development) การสะท้อน ความเข้าใจเก่ียวกบัการกระท าใดถกูหรือผิด  
7. พฒันาการด้านการสร้างสรรค์ (Creative Development) 

7.1 ศลิปะการแสดง (Performing Arts) 
7.1.1 ดนตรีและการเต้นตามดนตรี (Music and Dance) 

การแสดงพฤตกิรรมทางดนตรี 
7.1.2 ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) การแสดงพฤติกรรม

ทาง ศลิปะการละคร 
7.2 ทัศนศิลป์ (Visual Arts) การแสดงพฤติกรรมด้านการวาด 

การปัน้ และการประดษิฐ์  
อาจสรุปได้ว่า สมรรถนะเด็กปฐมวัยเป็นการแสดงออกทัง้ทางด้าน

ร่างกาย พฤติกรรมและสติปัญญา สมรรถนะบางอย่างอาจไม่เกิดขึน้หรือเกิดช้า การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมให้เป็นไปตามขัน้ตอนของพัฒนาการ การจัดสภาพแวดล้อมช่วยเสริมต่อพัฒนาการ  
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสต่าง ๆ  จึงเกิดการคิด  
การพูด การลงมือกระท า ท่ีได้จากประสบการณ์การท ากิจกรรม หากเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม  
ท่ีแสดงออกอยู่ในขัน้พฒันาการนัน้แสดงว่าเด็กมีพฒันาการเหมาะสมตามวยั ในส่วนการพฒันา
สมรรถนะทัง้ 7 ด้านควรได้รับการสง่เสริมในเดก็ปฐมวยั  
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จาการศึกษาเอกสารพบว่านกัการศึกษาแบ่งช่วงพฒันาการและสมรรถนะ เด็กปฐมวยั
เป็น 3 ชว่งอาย ุคือ 1) พฒันาการเด็กปฐมวยัอาย ุ3-4 ปี 2) พฒันาการเด็กปฐมวยัอาย ุ4-5 ปี และ
3) พฒันาการเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี โดยพัฒนาการเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี หมายถึงพัฒนาการ
เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ผู้ วิจัยจึงช่วงใช่อายุดังกล่าวโดยมีรายละเอียดพัฒนาการและ
สมรรถนะแตล่ะชว่งวยัได้ดงันี ้ 

1.2.2 พัฒนาการและสมรรถนะเดก็ปฐมวัย 3-4 ปี 
พฒันาการเด็กปฐมวยัอาย ุ3-4 ปี เป็นวยัท่ีสามารถจงูใจให้เด็กมีความสนใจใฝ่รู้

กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีดีและแสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมได้
เพราะวัยนี ้เด็กจะรับรู้และเรียนรู้ท่ีจะแยกแยะสิ่งต่าง  ๆ  เรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยง เรียนรู้ในการ
แก้ปัญหา เด็กปฐมวยัเรียนรู้ท่ีจะอธิบาย ความหมายของค า เร่ืองราว และเล่าเร่ืองเป็นล าดบัได้ 
เด็กปฐมวัย จะซึมซับการประพฤติตน การใช้ชีวิต กระทั่ง ค่านิยม และวัฒนธรรมท่ีดีจากการ
ปฏิบัติตัวของผู้ ใหญ่ในบ้านและสังคมรอบตัว ได้แก่ มารยาททางสังคม เช่น การเคารพผู้ ใหญ่  
การไหว้การกินอยู ่การรู้จกัส ารวม และความเกรงอกเกรงใจ หากเด็กได้รับการส่งเสริมท่ีเหมาะสม 
ท าให้เด็กมีความคิดริเร่ิมในการแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ การแสดงออกทางภาษา เด็กวยันี ้มี
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้จากความสามารถท่ีเด็กตัง้ค าถาม
บอกในสิ่งท่ีตนต้องการ สามารถเรียกซ่ือบคุคลและสิ่งตา่ง ๆ  รอบตวั การแสดงออกทางภาษาด้วย 
การพูดอย่างมีเหตุผล มีการใช้ค าศพัท์ใหม่ได้มากขึน้น ามาผูกเป็นประโยคได้ดงันัน้เด็กจึงเข้าใจ 
และใช้ภาษาเป็นส่ือในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2551: 20; พชัรา พุม่พชาต.ิ 2552: 22) 

สมรรถนะเด็กปฐมวัยอายุ 3-4 ปี มีความหลากหลายของพัฒนาการ เช่น
สมรรถนะด้านการเคล่ือนไหวและสุขภาวะทางกาย สมรรถนะด้านสงัคม สมรรถนะด้านอารมณ์ 
สมรรถนะด้านการคดิและสติปัญญา สมรรถนะด้านภาษา สมรรถนะด้านจริยธรรม และสมรรถนะ
การสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดของสมรรถนะดงันี ้(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2556) 

1) ด้านการเคล่ือนไหวโดยใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการเคล่ือนไหวโดย

ใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กเช่น ใช้มือจบัดินสอหรืออุปกรณ์อ่ืนอย่างถูกวิธีในการขีดเขียน วาดรูปวงกลม
ตามวิธีท่ีมือผู้ท าให้ด ูวาดรูปวงกลมตามรูปตวัอยา่ง วาดรูปคนท่ีมีสว่นประกอบอย่างน้อยสามสว่น 
จบัและใช้กรรไกรเล็กท่ีปลายมนตดักระดาษได้ ร้อยลกูปัดขนาดเล็ก เป็นต้น 
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2) ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบั

เพ่ือนเช่น แสดงความสนใจเด็กคนอ่ืน พดูคยุและเลน่กบัเพ่ือนเด็กด้วยกนั เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได้ 
เล่นอิสระกับเพ่ือน ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวกบัเพ่ือน ยอมรับความช่วยเหลือจากเพ่ือน ยอมรับ
กฎ กตกิาเวลาเลน่กบัเพ่ือน เป็นต้น 

3) ด้านพฤตกิรรมการปรับตวัทางสงัคม 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านพฤติกรรมการ

ปรับตัวทางสังคมเช่น แบ่งปันกับเพ่ือน และผลัดกันเล่นโดยมีผู้ ใหญ่คอยช่ วยเหลอแนะน า  
เม่ือเผชิญสภาพแวดล้อมท่ีแปลกใหมก็่กล้าท่ีจะลองท าสิงใหม่ ๆ  ท่ีท้าทาย เป็นต้น 

4) ด้านความคดิเก่ียวกบัตนเอง 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความคิดเก่ียวกับ

ตนเองเชน่ แสดงทา่ทางหรือจดจ า บอกความรู้สกึรักและผกูพนักบัพอ่แม ่และคนใกล้ชิด เป็นต้น  
5) ด้านการควบคมุอารมณ์ตนเอง 

เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการควบคมุอารมณ์
ตนเองเช่น ควบคมุอารมณ์ของตนเองได้เม่ือประสบเหตกุารณ์ท่ีไม่พอใจหรือเม่ือท ากิจกรรมท่ียาก
โดยมีผู้ ใหญ่ช่วย ไม่แสดงความกลวัหรือวิตกกงัวลกบัสภาวการณ์หรือสิ่งท่ีไม่มีเหตตุ้องกลวั โดยมี
ผู้ ใหญ่ช่วย ไม่แสดงอาการหงุดหงิดจนเกินไปเม่ือต้องท ากิจกรรมท่ียาก ไม่แสดงอาการหงุดหงิด
จนเกินไปเม่ือต้องท ากิจกรรมท่ียาก ไม่แสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจ จนเกินกว่าเหตุ หยุดหรือ
สงบอารมณ์ไมดี่ลงได้บ้างเมื่อผู้ใหญ่แนะน า เป็นต้น 

6) ด้านสมรรถนะของตนเอง 
เดก็ปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านสมรรถนะของตนเอง

เช่น แสดงความดีใจโดยท่าทางหรือวาจา เม่ือท าอะไรได้หรือส าเร็จ อวดผลงานของเองตนเพ่ีอให้
ตนเองรู้สึกดี และรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถ ท ากิจกรรมใหม่  ๆ  เพ่ีอได้แสดงความสามารถ 
แสดงทา่ทางพอใจเมื่อตนเองมีโอกาสได้กระท ากิจกรรมหนึง่ ๆ  ท่ีอยากพดู อยากท า เป็นต้น 

7) ด้านความจ า 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความจ าเช่น ร้อง

เพลงจนจบได้ ทอ่งค าคล้องจองหรอค ากลอนสัน้ ๆ  ได้ เป็นต้น 
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8) ด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ สามารถจดักลุ่มสิ่งของตามประเภทโดยใช้เกณฑ์เดียวในการจดั เช่น ตามสี ตาม
รูปทรง ตามขนาด สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ โดยการลองผิดลองถูก เช่น การสวม
รองเท้า การสวม เสือ้กลบัด้าน ติดกระดมุเสือ้เหล่ือมและรู้จกัถามเพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหา เป็น
ต้น 

9) ด้านความตัง้ใจจดจอ่ 
เดก็ปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านความตัง้ใจจดจ่อเช่น 

เปิดหนงัสือดภูาพอย่างตอ่เน่ืองนาน ประมาณ 3-5 นาที หรือจนจบ โดยมีผู้ ใหญ่ ช่วยเหลือ ฟังคน
อ่ืนพูดข้อความสัน้ ๆ  จนจบแล้วโต้ตอบด้วยวาจาหรือการกระท าจนจบ มีสมาธิในการเล่นหรือ 
มีความตัง้ใจจดจอ่ในการท ากิจกรรมหนึง่ไต้อยา่งตอ่เน่ือง 5-10 นาที หรือจนเสร็จ เป็นต้น 

10) ด้านความเข้าใจในปรากฏการณ์และการแสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์และการแสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ บอกช่ือสตัว์ตา่ง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ช่ือ เชน่ แมว 
ไก่ นก ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมท่ีมีชีวิต เชน่ ดแูลและให้อาหารสตัว์ รดน า้ต้นไม้ บอกการ
ปฏิบตัิตวัในเร่ืองการแต่งตวัหรือการใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในสภาพอากาศท่ี แตกต่างอย่าง น้อย  
1 อยา่ง เชน่ ร่มกนัแดด เสือ้กนัฝน เสือ้กนัหนาว 

11) ด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการเข้าใจภาษาและ

การใช้เชน่ น าค าท่ีได้เรียนรู้ใหมม่าใช้ในชีวิตประจ าวนั 
12) ด้านการอา่นและการเขียน 

เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการอ่านและการ
เขียน เช่น หยิบหนงัสือมาพลิกด ูและท าท่าอ่านหนงัสือ เปิดหนงัสือท่ีมีภาพประกอบโดยไม่กลบั
หวั เปิดหนงัสือท่ีมีภาพจากหน้าไปหลงั และร่วมเลน่เกมการเขียนตวัอกัษรด้วยนิว้ในอากาศ 

13) ด้านการมีวินยัในตนเอง 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการมีวินยัในตนเอง

เช่น ให้ความร่วมมือในการท ากิจวตัรเพ่ีอให้ไปโรงเรียนทนั ไม่แสดงความก้าวร้าวด้วยการท าร้าย
ตนเอง หรือท าลายข้าวของตนเอง ไม่แสดงความก้าวร้าวต่อคน สตัว์ สิ่งของ และรู้จกัระงบัความ
ก้าวร้าวของตนเอง เช่ือฟังและปฏิบตัติามกฎระเบียบของโรงเรียน มีความอดทนรอคอยท่ีจะได้สิ่งท่ี
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ด้องการ  เข้าแถวตามล าดบัก่อนหลังโดยไม่แซงคิว ท าตามธรรมเนียมของ ท าตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ท าตามค าแนะน าและแสดงความรับผิดชอบโดยท าสิ่งท่ีได้รับมอบให้ท าในระยะสัน้ ๆ   

14) ด้านทศัน์ศลิป์ 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านทศัน์ศิลป์เชน่ ละเลง

หรือระบายสี วาดรูป หรือปัน้ตามจินตนาการ สามารน าผลงานทัศนศิลป์ของตนให้ผู้ อ่ืนดูอย่าง
ภาคภมูิใจและตอ่ของเลน่เป็นรูปร่างหรือเร่ืองราวตามจินตนาการของตน 

อาจสรุปได้ว่า สมรรถนะและความสามารถของเด็กปฐมวยัอายุ 3-4 ปี ท่ีสงัเกต
ได้ระหว่างการท ากิจกรรมสร้างงานศิลปะคือการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก เช่น การใช้อุปการณ์ศิลปะ 
วาดรูป การใช้กรรไกร การร้อยลกูปัด การละเลงสี การระบายสี การปัน้ ตวัตอ่พลาสติก บล็อก ไม้ 
ไม้หนีบ โดยเด็กน าผลงานศิลปะของตนให้ผู้ อ่ืนดูด้วยทักษะการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการพูด  
การวาด การเล่าเร่ือง ท่ีตนเองสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ บอกช่ือสตัว์ตา่ง ๆ ท่ีท ากิจกรรมศิลปะ เด็ก
สามารถเลือกอปุกรณ์การท างานศิลปะได้อย่างมีวิจารณญาณตรงตามการใช้งาน จดักลุ่มสิ่งของ
ตามประเภท เช่น ตามสี ตามรูปทรง ตามขนาดและแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถกู เลือกหนงัสือ
ท่ีมีภาพประกอบเพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปะ มีความตัง้ใจจดจ่อในการท างานอย่างต่อเน่ือง 5 -10 
นาที หรือจนเสร็จ การท ากิจกรรมศิลปะเด็กจะการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนและปรับตวัทางสงัคม 
เช่นพูดคยุและเล่นกบัเพ่ือน แสดงความสนใจเพ่ือน ยอมรับกฎ กติกา เวลาเล่นกับเพ่ือน รู้จกัการ
แบ่งปัน เด็กปฐมวยัอายุ 3-4 ปี สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในขณะการท ากิจกรรมศิลปะ 
เชน่ ไม่รู้สกึกงัวล ไมห่งดุหงิด ไม่โกรธ ไม่พอใจ ไมแ่สดงความก้าวร้าว ตอ่คน สตัว์ สิ่งของ และรู้จกั
ระงับอารมณ์ ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว หากมีพฤติกรรมดังกล่าวเด็กสามารถหยุดหรือสงบ
อารมณ์ได้ เด็กแสดงออกพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์เช่น ดีใจด้วยท่าทาง วาจา รู้สึกดี รู้สึกว่าตนเอง  
มีความสามารถ อยากพูด อยากท ากิจกรรมและท่าทางพอใจเม่ือตนเองท ากิจกรรมใหม่  ๆ  
ตลอดจนเด็กมีวินยัในตนเอง เช่น ให้ความร่วมมือในการกิจกรรม ขออนุญาตเม่ือจะท า กิจกรรม
ตา่ง ๆ  ไมพ่ดูแทรกครูขณะท ากิจกรรม ปฏิบตักิฎกตกิา รู้อดทนรอคอย เข้าแถวตามล าดบัก่อนหลงั 
มีความรับผิดชอบ 

1.2.3 พัฒนาการและสมรรถนะเดก็ปฐมวัย 4-5 ปี 
พฒันาการเด็กปฐมวยัอายุ 4-5 ปี เด็กในวยันีจ้ะมีความพร้อมทางด้านร่างกาย

ด้วยการเจริญเติบโต ทัง้ทางกล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็กท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความ
คลอ่งแคลว่ และว่องไว สามารถควบคมุร่างกายและสนกุสนานกบัการท ากิจกรรมกบักลุม่ในสงัคม 
บอกหรือแสดง ความรู้สึกและความต้องการได้ จากการจ าแนก เปรียบเทียบ และจดหมวดหมู่ของ
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สิ่งของ มีความสามารถในการใช้ภาษาพูด หรืออธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งของต่าง ๆ  มีความ
พยายาม ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง (พัชรา  พุ่มพชาติ , 2552: 23) โดยเด็กในวัยนีค้วาม
ความสามารถเพิ่มขึน้ แต่บางพัฒนาการก็ยังไม่ชัดเจน ส่วนมากยังไม่เด่นชัดเน่ืองจากมีช่วง
ใกล้เคียงกับพัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบ พัฒนาการของเด็กวัยนีท่ี้มีการเปล่ียนแปลงชัดเจน คือ 
ภาษา เด็กมีการเรียน และใช้ศพัท์มากขึน้ ชอบซักถาม สงสัย และต้องการให้ผู้ อ่ืนอธิบายและ
สนทนาด้วย เด็กสามารถเล่าเร่ืองได้เป็นประโยคจากนิทานหรือสถานการณ์ท่ีเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ใน
ขณะเดียวกันการท่ีเด็กเร่ิมเข้าสงัคม เด็กมีเพ่ือนและชอบเล่นร่วมกัน มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือใน
กลุม่ มีการสนทนา โต้ตอบระหวา่งเพื่อน (สิริมา  ภิญโญอนนัตพงษ์, 2550: 103-116) 

พฒันาการในวยั 4-5 ปี เด็กจะสนใจและชอบเสดงออกหากเดก็ได้รับการส่งเสริม
ท่ีเหมาะสม ท าให้เด็กมีความคิดริเร่ิมในการแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์ในด้านการสดงออกทาง
ภาษา เดก็วยันีมี้ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ (นนัทิยา  น้อยจนัทร์, 
2548: 38) (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2556) กล่าวถึง สมรรถนะเด็กปฐมวยัอาย ุ4-5 ปี 
ดงันี ้

1) ด้านการเคล่ือนไหวโดยใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการเคล่ือนไหวโดย

ใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กเช่น วาดรูปส่ีเหล่ียมตามวิธีท่ีมีผู้ท าให้ด ูวาดรูปส่ีเหล่ียมตามรูปตวัอย่าง วาด
รูปคนท่ีมีส่วนประกอบห้าส่วน ใช้กรรไกรเล็กตดักระดาษเป็นเส้นตรงยาว 6 นิว้ ได้อย่างต่อเน่ือง 
พบักระดาษเป็นรูปร่างตา่ง ๆ โดยมีผู้ใหญ่ชว่ย เป็นต้น 

2) ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบั

เพ่ือนเช่น สร้างความสมัพนัธ์ท่ีติอย่างตอ่เน่ืองกบัเพ่ือน บอกว่าคิดถึงเพ่ือน คอยให้มาเล่นด้วยกัน 
เก็บของหรือขนมไว้ไห้เพ่ือน ฟังเพ่ือนและแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือเพ่ือน ร่วมกิจกรรมกลุ่มกบั
เพ่ือนจนกิจกรรมนัน้แล้วเสร็จ เม่ือมีปัญหาขดัแย้งกบัเพ่ือนรู้จกัตอ่รองหรือประนีประนอม เป็นต้น 

3) ด้านพฤตกิรรมการปรับตวัทางสงัคม 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านพฤติกรรม 

การปรับตวัทางสงัคมเชน่ ถามผลท่ีเกิดจากการกระท าของตนเอง ปรับเปล่ียนบทบาทได้ในโอกาล
ท่ีเหมาะสม ขอเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือนในขณะท่ีกลุ่มก าลังท ากิจกรรมอยู่ ปลอบเม่ือเห็น
เพ่ือนเจ็บหรือไม่สบายใจ ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของสงัคมอย่างง่าย ๆ  ในครอบครัว โรงเรียนและ
ชมุชน ใช้ทา่ทางภาษาท่ีเหมาะสมเม่ือมีความขดัแย้งภายในกลุม่ 



  

 

29 

4) ด้านความคดิเก่ียวกบัตนเอง 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความคิดเก่ียวกับ

ตนเองเช่น บอกได้ว่าตนเองชอบหรือไม่ชอบสิ่งของ หรือกิจกรรมใด บอกความรู้สึกของตนเอง
ทางบวกและทางลบตอ่สิ่งของ บคุคล หรือสภาพตา่ง ๆ ได้ บอกความรู้สกึของตนเองตอ่เหตกุารณ์
เกิดขึน้ได้ บอกความรู้สกึหรือแสดงทา่ทางผกูพนักบัสิ่งของท่ีตนรัก เป็นต้น 

5) ด้านสมรรถนะของตนเอง 
เดก็ปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านสมรรถนะของตนเอง

เชน่ อาสาท่ีจะท ากิจกรรมเพ่ีอแสดงความสามารถของตน และบอกได้ว่าตนเองมีความสามารถใน
เร่ืองใด 

6) ด้านความจ า 
เดก็ปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านความจ าเช่น บอกช่ือ

วนัในหนึง่สปัดาห์ ฟังนิทานแล้วเลา่ได้พอสงัเขปและ บอก เลา่ได้วา่วนันีท้ าอะไรท่ีโรงเรียน 
7) ด้านการสร้างหรือการพฒันาความคิด 

เด็กปฐมวยัในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการสร้างหรือการ
พฒันาความคดิเชน่ ถามวา่อะไร และท่ีไหน บอกหรือใช้ค าท่ีบอกชว่งเวลาของวนัได้ถกูต้อง 

8) ด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณเช่น จบัคู่ภาพท่ีสมัพนัธ์กัน เช่น ของท่ีเหมือนกนั ของท่ีใช้คู่กัน ของท่ีเป็นประเภท
เดียวกัน จดักลุ่มสิ่งของตามประเภทลกัษณะ 2 เกณฑ์ เช่น จ าแนกตามสีและรูปทรง บอกค าท่ีมี
ความหมายตรงข้ามเก่ียวกบัสิ่งหรือสภาพท่ีเดก็พบเห็น เชน่ ช้างตวัใหญ่ หนตูวัเล็ก พระอาทิตย์ขึน้
ตอนกลางวนั พระจนัทร์ขึน้ตอนกลางคืน ไฟร้อน น า้แข็งเย็นและ แก้ปัญหาโดยใช้อปุกรณ์ชว่ย เช่น 
ใช้ไม้เข่ียสิ่งของเม่ือเอือ้มไมถ่ึงเป็นต้น 

9) ด้านความตัง้ใจจดจอ่ 
เดก็ปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านความตัง้ใจจดจ่อเช่น 

เปิดหนงัสือดภูาพด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ืองนาน ประมาณ 5-10 นาที หรือจนจบ มีสมาธิในการเล่น
หรือมความตัง้ใจจดจอ่ในการท ากิจกรรมหนึง่ได้อยา่งตอ่เน่ือง 10-15 นาที หรือจนเสร็จ 

10) ด้านความเข้าใจในปรากฏการณ์และการแสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์และการแสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่น บอกช่ือต้นไม้ต่าง  ๆ ได้อย่างน้อย 3 ช่ือ 
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บอกช่ือผลไม้ต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ช่ือ บอกช่ือและอธิบายหน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายได้ 
อธิบายลกัษณะเฉพาะด้านรูปร่าง ท่าทาง พฤติกรรม และท่ีอยู่อาศยัของสิ่งท่ีมีชีวิต ได้อย่างน้อย 1 
อยา่ง และบอกช่ือและการใช้งานของอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ในชีวิตประจ าวนัอยา่งน้อย 3 ช่ือ  

11) ด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการเข้าใจภาษาและ

การใช้เช่น เลือกใช้ค าศพัท์ตา่ง  ๆ  ได้อยา่งถกูต้องตามความหมายท่ีต้องการโดยเฉพาะค าท่ี ใช้ใน
กิจวตัร บอกค าท่ีมีความหมายตรงกนัข้าม ใช้ค าท่ีแสดงต าแหน่ง แหล่งท่ีและ บอกได้ว่าสิ่งใดหนกั
กวา่เม่ือยกของ 2 สิ่งเปรียบเทียบกนั เป็นต้น 

12) ด้านการอา่นและการเขียน 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการอ่านและการ

เขียนเช่น กวาดสายตาและใช้นิว้ชีจ้ากซ้ายไปขวาเม่ือเปิดหนังสือและท าท่าอ่าน เปิดหนงัลือท่ีมี
ภาพจากหน้าแรกเรียงล าดบัไปยงัหน้าสดุท้าย บอกได้ว่าตวัใดเป็นตวัเลขและตวัใดเป็นตวัหนงัสือ 
และขีดเขียนเส้นลกัษณะตา่ง ๆ  ตามต้นแบบท่ีเห็นโดยมีผู้ใหญ่ชว่ยแนะ เป็นต้น 

13) ด้านการมีวินยัในตนเอง 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถการมีวินัยในตนเอง

ควบคุมตนเองให้ท างานจนเสร็จ แม้ว่าจะมีสิ่งเร้าให้ไปท าอย่างอ่ืน เช่น เพ่ือนชวนไปเล่น เสียง
เพ่ือนคยุ เสียงโทรทศัน์ เป็นต้น 

14) ด้านทศัน์ศลิป์ 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านทศัน์ศิลป์เชน่ ละเลง

หรือระบายสี วาดรูป หรือปัน้ตามจินตนาการ และเล่าหรืออธิบายได้ ดูรูปท่ีคนอ่ืนวาด ภาพถ่าย 
หรือผลงานปัน้ และให้ความเห็น บอกหรือชี ้ได้วา่สีใดเป็นสีออ่นและสีใดเป็นสีเข้ม ประดิษฐ์สิ่งของ
หรือของเล่นตามจินตนาการของเด็กเองโดยใช้วัสดุใกล้ตัวหรือวัสดุธรรมขาติ เช่น ก้านกล้วย 
ใบตอง ลงักระดาษ เป็นต้น 

อาจสรุปได้วา่ สมรรถนะเด็กปฐมวยัอาย ุ4-5 ปี เป็นช่วงกลางระหว่างช่วงอายใุน
บางพฒันาการของเด็กจึงไม่เห็นความแตกตา่งระหว่างช่วงอาย ุแตมี่บางส่วนอาจจะแสดงออกใน
บางพฒันาการทางด้านศิลปะโดยมากเด็กปฐมวยัอายุ 4-5 ปี มกัจะถามว่า ’‘อะไร'' และ "ท่ีไหน" 
พฒันาการ ท่ีสงัเกตได้คือการเคล่ือนไหวโดยใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก โดยการประสานสมัพนัธ์ระหว่าง
มือกับตา เช่น การวาดรูป การใช้กรรไกร การพับกระดาษ การขีดเขียน เส้นลักษณะต่าง ๆ  เช่น 
เส้นตรง เส้นเฉียง โค้ง หยกั คล่ืน มีการละเลงสี การระบายสี การปัน้ตามจินตนาการ การจ าแนก
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เป็นการคิดอย่างหนึ่งท่ีเด็กจะค านึงถึงการใช่สีเช่น สีอ่อน สีเข้ม และใช้สิ่งจากธรรมชาติหรือวสัดุ
ใกล้ตวัมาประดิษฐ์ เช่น ก้านกล้วย ใบตอง ลงักระดาษ และอธิบายสิ่งอปุกรณ์ท่ีน ามาท ากิจกรรม
ศิลปะท าจากอะไร เช่น ไม้ เหล็ก พลาสติก แก้ว การท ากิจกรรมเด็กจะส่ือสารด้วย ท่าทางและ
ภาษา เช่น บอกความรู้สึกของตนเอง ชอบหรือไมช่อบบคุคล หรือตอ่เหตกุารณ์ตา่ง ๆ  อธิบายสิ่งท่ี
ตนเองวาดรูป เช่น ต้นไม้ ผลไม้ ส่วนตา่ง ๆ ของร่างกาย รูปร่าง ท่าทาง พฤติกรรม และท่ีอยู่อาศยั 
ของสิ่งท่ีมีชีวิต และการเล่าเร่ืองราวตลอดจนแสดงความคิดเห็นผลงานของคนอ่ืน รูปวาด 
ภาพถ่าย ผลงานปัน้ อ่ืน ๆ  การคดิอยา่งมีวิจารณญาณในเดก็ปฐมวยัอาย ุ4-5 ปีเด็กสามารถเลือก
จับคู่ภาพท่ีสัมพันธ์กัน ใช้อุปกรณ์ศิลปะ เช่น กรรไกรตัดกระดาษ ดินสอกับยางลบ หรือของท่ี
เหมือนกนั ของท่ีใช้คูก่ัน ของท่ีเป็นประเภทเดียวกัน จดักลุ่มสิ่งของ เช่น จ าแนกตามสีและรูปทรง 
โดยเด็กจะอธิบายการท างานจากการใช้ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม เช่น มืด กบั สว่าง ร้อนกับ
หนาว ซ้ายกับขวา หอมกับเหม็น และใช้ค าท่ีแสดงต าแหน่ง เช่น ข้างหน้า หลัง บน ใต้ ใน นอก  
ข้าง ๆ  ถัดไป ติด กนั ด้านหน้า ด้านหลงั ระหว่าง ในการอธิบายงานศิลปะของตนเอง การท างาน
ศิลปะเด็กปฐมวยัอายุ 4-5 ปี มีความสมัพนัธ์กับเพ่ือน ในการท ากิจกรรมกลุ่ม รับฟัง แสดงความ
คิดเห็น และช่วยเหลือกับเพ่ือนจนกิจกรรมนัน้ส าเร็จ เด็กต้องมีการปรับตวั เช่น ร่วมกิจกรรมกับ
กลุ่มเพ่ือน ปลอบเม่ือเห็นเพ่ือนเจ็บหรือไม่สบายใจ รู้จักต่อรองหรือประนีประนอม ปรับเปล่ียน
บทบาทตามโอกาสท่ีเหมาะสม ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของสังคม มีสมาธิในการท างาน มีความ
ความตัง้ใจจดจ่อในการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 10-15 นาที หรือจนเสร็จ เด็กจะมีวินยัในตนเอง 
การควบคมุตนเองให้ท างานจนเสร็จ แม้วา่จะมีสิ่งเร้าให้ไปท าอย่างอ่ืน เช่น เพ่ือนชวน ไปเลน่ เสียง
เพ่ือนคยุ เสียงโทรทศัน์ 

1.2.4 พัฒนาการ และสมรรถนะเดก็ปฐมวัย 5-6 ปี 
พฒันาการการเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี เป็นวยัแห่งความพร้อมในการเรียนอย่าง

รอบด้าน ท่ีมีความสมบูรณ์มาก ด้วยการมีกล้ามเนือ้ใหญ่ท่ีแข็งแรง และเคล่ือนไหวร่างกายได้
อย่างคลอ่งแคลว่ อีกทัง้กล้ามเนือ้ส่วนตา่ง  ๆ  สามารถท างานและประสานสมัพนัธ์กนัอยา่งดี เด็ก
จึงสามารถท ากิจกรรมได้ เช่น การปีน การกระโดด การวิ่ง อีกทัง้เด็กยงัสนใจในการท ากิจกรรม ท่ี
อาศยัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้เล็ก เชน่ การประดิษฐ์ การตดั การปะ การพบั หรือการร้อย 
(พัชรา  พุ่มพชาติ, 2552: 23) พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัย 5 -6 ปี เป็นวัยท่ีใช้
สญัลกัษณ์ได้และสามารถท่ีจะใช้สญัลกัษณ์แทนสิ่งของวตัถแุละสถานท่ีได้มีทกัษะในการใช้ภาษา
ในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้อธิบายประสบการณ์ของตนได้ เด็กวัยนีมี้ลักษณะพิเศษ คือเด็กใช้
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ความคิดค านึงโดยจินตนาการการวาดภาพพจน์ในใจได้ และยงัไม่มีความสามารถท่ีจะพิจารณา
หลาย ๆ  อยา่งผสมกนั (สรุางค์  โค้วตระกลู, 2556: 79-80)  

จะเห็นได้ว่าเด็กในวัยนีมี้ร่างกายท่ีแข็งแรง การใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ได้ดีขึน้  
ในส่วนกล้ามเนือ้มดัเล็ก สามารถตดัและประดิษฐ์ พบักระดาษเป็นรู้ตา่ง ๆ  มีการควบคมุอารมณ์
ได้ดีแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ มีเหตผุล ร่าเริง แจ่มใส และมีความรู้สึกดี
ต่อตนเองและผู้ อ่ืน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2550: 88-90)  และ(ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2556) กลา่วถึง สมรรถนะเดก็ปฐมวยัอาย ุ5-6 ปี ดงันี ้

1) ด้านการเคล่ือนไหวโดยใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการเคล่ือนไหวโดย

ใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กเช่น วาดรูปสามเหล่ียม วาดรูปส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดัตามวิธีท่ีมีผู้ท าให้ด ูวาด
รูปสามเหล่ียมตาม วาดรูปส่ีเหล่ียมข้าวหลามตดัตามรูปตวัอย่าง วาดรูปคนท่ีมีส่วนประกอบสิบ
ส่วน ใช้กรรไกรตดักระดาษตามรอยเส้นโค้งหรือเป็นรูปร่างง่าย ๆ  พบักระดาษ เป็นรูปร่างต่าง ๆ  
ด้วยตนเองเป็นต้น 

2) ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการมีปฏิสมัพนัธ์กบั

เพ่ือนเชน่ ชวนเพ่ือนมาเลน่ด้วยกนัโดยก าหนดสนทนา 
3) ด้านพฤตกิรรมการปรับตวัทางสงัคม 

เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านพฤติกรรมการ
ปรับตวัทางสงัคมเช่น บอกพฤติกรรมท่ีดีของเด็กคนอ่ืน บอกได้ว่าการกระท าของตนเองมีผลต่อ
ความรู้สกึและพฤตกิรรมของผู้ อ่ืนได้อยา่งไร เป็นต้น 

4) ด้านความคดิเก่ียวกบัตนเอง 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความคิดเก่ียวกับ

ตนเองเช่น บอกลกัษณะทางกายของตนเอง บอกความรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมไม่สบายใจ กงัวล
ใจในบางเหตกุารณ์ เป็นต้น 

5) ด้านความจ า 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความจ าเช่น ฮัม

ท านองเพลง ท่ีคุ้นเคยได้ บอกช่ือวนัในหนึ่งสปัดาห์โดยเรียงล าดบัได้อยา่งถูกด้อง บอกและเรียกช่ือ
เดือนได้ (ไม่จ าเป็นต้องทกุเดือนและไม่เรียงล าดบั) บอกหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบ้านได้ ฟังนิทานแล้ว
เลา่รายละเอียดได้ถกูต้องและ บอกหรือเลา่ได้วา่เม่ือวานนีท้ าอะไร ท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้าน เป็นต้น 
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6) ด้านการสร้างหรือการพฒันาความคิด 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการด้านสร้างหรือ

การพัฒนาความคิดเช่น บอกลักษณะหรือคุณลักษณะเบือ้งต้นของสิ่งของ เช่น ร้อน ยาว หนัก 
ใหญ่ ขรุขระ แห้ง บอกได้ว่าสิ่งของท่ีวางอยูน่ัน้ อยู่ด้านซ้ายหรือขวาของเด็ก บอกได้วา่สิ่งของท่ีวาง
อยู่นัน้ อยู่ด้านซ้ายหรือขวาของผู้ ท่ีพดูด้วย (หนัหน้าเช้าหากนั) บอกได้และใช้ค าวา่ เม่ือวานนี ้วนันี ้
พรุ่งนี ้อย่างถูกด้อง บอกหรือเรียกช่ือประเภท คน สัตว์ สิ่งของ พืช เช่น เด็ก ผู้ ใหญ่ คนแก่ สัตว์
เลีย้ง สตัว์ป่า ผกั ผลไม้ วาดแผนท่ีจากบ้านมาโรงเรียนหรือวาดแผนผงัของห้องเรียน ห้องนอน เป็น
ต้น 

7) ด้านการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการคิดอย่างมี

วิจารณญาณเช่น บอกได้ว่าสิ่งท่ีเห็น 2 อย่าง เหมือนและต่างกันอย่างไร บอกความคิดของตน
เก่ียวกับสภาพหรือลักษณะท่ีพบ เช่น ร้อน หนาว สนุก รู้จักใช้ข้อมูล ค าท่ีเรียนรู้ใหม่มาใช้กับ
เหตกุารณ์ สภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  เช่น เม่ือเรียนรู้รูปส่ีเหล่ียม เด็กสามารถบอกได้ว่า 
ประต ูหน้าตา่งเป็นรูปส่ีเหล่ียมด้วย แก้ปัญหาได้หลายวิธี และรู้จกัเลือกวิธีท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

8) ด้านความตัง้ใจจดจอ่ 
เดก็ปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านความตัง้ใจจดจ่อเช่น 

เปิดหนงัลือดภูาพด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ืองนาน ประมาณ 10-15 นาที หรือจนจบ มีความตัง้ใจจด
จอ่ และท ากิจกรรมหนึง่ไต้อยา่งตอ่เน่ือง 15-20 นาที หรือจนเสร็จ เป็นต้น 

9) ด้านความเข้าใจในปรากฏการณ์และการแสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านความเข้าใจใน

ปรากฏการณ์และการแสวงหาวิธีทางวิทยาศาสตร์เช่น บอกช่ือผกัต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ช่ือ บอก
เล่าล าดบัขัน้ของพฒันาการตามธรรมชาติโดยสงัเขป ของคน สตัว์ พืช บอกช่ือและอธิบายหน้าท่ี
ของส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายได้โดยสังเขป อย่างน้อย 6 อย่าง พูดถึงหรือถามเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายบางส่วนได้ เชน่ ผมยาว เล็บ ยาว ท าไมเป็นแผลแล้วหายได้ บอกได้ว่าสิ่ง
ใดมีชีวิต และอธิบายลักษณะของสิ่งท่ีมีชีวิตนัน้  ๆ ได้ เช่น หายใจ ต้อง กินอาหาร บอกความ
แตกตา่งระหวา่งคน พืช สตัว์ บอกความสมัพนัธ์ระหวา่งคน สตัว์ พืช และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
อ่ืน ๆ  เช่น คนทิง้ ขยะลงน า้ น า้เน่า ปลาตาย ปลูกต้นไม้ท าให้ร่มร่ืน บอกสิ่งท่ีไม่มีชีวิตท่ีอยู่รอบ
ตวัอย่างน้อย 3 อย่าง เช่น หิน ดิน ทราย ไม้ นก บอกได้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึน้ เม่ือน า้ของอย่างน้อย  2 
สิ่งผสมกนั เช่น ผสมแมสี่ ปรุง อาหารโดยมสว่นผสม บอกสิ่งท่ีเห็นบนท้องฟ้าได้อยา่งน้อย 3 อย่าง 
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เชน่ ดวงอาทิตย์ ดวงจนัทร์ เมฆ สายรุ้ง ฝน ดาว ชีท้ิศทางท่ีดวงอาทิตย์ขึน้และตก บอกช่ือเคร่ืองรอ
เคร่ืองใช้ท่ีเป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวนัได้อย่างน้อย 3 ช่ือ เช่น โทรศพัท์ บ้าน มือถือ สาธารณะ 
คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ ตู้ เย็น พดัลม วิทย ุเป็นต้น 

10) ด้านการเข้าใจภาษาและการใช้ 
เด็กปฐมวยัในวยัมีสมรรถนะและความสามารถด้านการเข้าใจภาษาและ

การใช้เช่น บอกได้ว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยู่ไกล เม่ือเปรียบเทียบของ 2 สิ่งท่ีอยู่ระยะตา่งกัน  บอก
ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน ถามความหมายของค าท่ีตนไม่ รู้ หรือไม่แน่ใจ ใช้ค าท่ีแสดง
คณุลกัษณะท่ีอธิบายรายละเอียดเพิ่มเตมิ  อธิบายค าง่าย ๆ  เป็นต้น 

11) ด้านการอา่นและการเขียน 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านการอ่านและการ

เขียน ชี ้ตวัพยญัชนะได้ 5 ตวั อ่านออกเสียงพยญัชนะได้ 5 ตวั อ่านออกเสียงพยญัชนะได้ถกูต้อง
เป็นส่วนใหญ่ ชีบ้อกพยญัชนะท่ีจ าได้ในค าตา่ง ๆ  อยา่งน้อย 10 ตวั อ่านท่ีละบรรทดัจากบนลงมา
ล่าง โดยไม่เน้นการอ่านถูกต้อง ชีช่ื้อหรือซ่ือเล่นของตนท่ีเป็นตวัพิมพ์ ตวัเขียนบรรจงได้ อ่านค า
ง่าย ๆ  หรือช่ือตนเองได้ ถามเก่ียวกับเนือ้หาสาระของข้อความท่ีพิมพ์หรือเขียน บอกประเภท
สิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ  ท่ีพบเห็น อย่างน้อย 2 ประเภท บอกช่ือหนงัสือท่ีตนชอบได้อย่างน้อย 2 เร่ือง พูด
ให้ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวในหนงัสือท่ีมีภาพประกอบท่ีตนอ่าน ว่าชอบ ไม่ชอบ หรือ สนใจส่วน
ไหนของเร่ือง เป็นต้น 

12) ด้านทศัน์ศลิป์ 
เด็กปฐมวัยในวัยมีสมรรถนะและความสามารถด้านทัศน์ศิลป์เช่น 

สามารถบอกช่ือรูปทรง รูปร่าง ลายเส้นในภาพได้ จากภาพวาดหรือภาพถ่าย วาดหรือปัน้หรือ
ประดษิฐ์หรือพบั ฉีก ปะ กระดาษตามจินตนาการในหวัข้อท่ีก าหนด เป็นต้น 

สรุปได้ว่าพฒันาการเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี เด็กจะมีความสามารถหลากหลาย
และเห็นเด่นชดัจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ  โดยเด็กในวยันีจ้ะประสานสมัพนัธ์ตากับมือได้ดี ผ่าน
การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก ในการท ากิจกรรมศิลปะเช่น การวาดรูปร่างและรูปทรง คน สตัว์ สิ่งของ 
การใช้กรรไกร การพบักระดาษ การขีดเขียนเดก็จะขีดเขียนเป็นรูปเส้นลกัษณะตา่ง ๆ  เชน่ เส้นตรง 
เส้นเฉียง โค้ง หยัก คล่ืน เขียนช่ือตนเอง ช่ือเล่น วาดแผนท่ีจากบ้านมาโรงเรียน วาดแผนผงัของ
ห้องเรียน ห้องนอนและเขียนค าบรรยายในบัตรอวยพรต่าง ๆ  เช่น วันพ่อ วันแม่ ปีใหม่ เขียน
อธิบายสิ่งท่ีตนวาดตลอดจนเขียนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ โดยเขียนประโยคง่าย ๆ  เช่น นกบิน พ่อกินข้าว 
เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี สามารถอธิบายภาพท่ีตนเองเขียนเช่น คน สัตว์ สิ่งของ พืช และอธิบาย
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รายละเอียดเพิ่มขึน้ เด็ก ผู้ ใหญ่ คนแก่ สตัว์เลีย้ง สตัว์ป่า ผกั ผลไม้ สามารถบอกช่ือรูปทรง รูปร่าง 
ลายเส้น ยาว หนกั ใหญ่ ขรุขระ แห้ง ในภาพและแสดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองวาดภาพ 
และบอกว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยู่ไกลจากภาพวาดและภาพถ่าย ในด้านการท างานศิลปะ เด็กจะ
ใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กได้ดี เช่น การปัน้ การพบั การฉีก การปะ กระดาษตามจินตนาการในหวัข้อท่ี
ก าหนด อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึน้เม่ือน าของอยา่งน้อย 2 สิ่งผสมกนั เชน่ ผสมแม่สี การผลสมสีน า้ 
การท ากิจกรรมของเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี เด็กบอกความคิดเก่ียวกับตนเอง บอกความรู้สึก ไม่
สบายใจ กงัวลใจ มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ปรับตวัทางสงัคมได้ดี และเช่ือโยงกบัเหตกุารณ์โดยใช้ค า
ว่า เม่ือวานนี ้วนันี ้พรุ่งนี ้บอกความคิดของตนเก่ียวกับสภาพท่ีพบ เช่น ร้อน หนาว สนุก อธิบาย
และเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไป เช่น เม่ือเรียนรู้รูปส่ีเหล่ียม เด็กบอกได้ว่า ประตู หน้าต่าง 
สามารถเป็นการจ าแนกสิ่งของ 2 อย่าง เหมือนและต่างกนั และเลือกวิธีท่ีแก้ปัญหาได้หลายวิธีท่ี
เหมาะสม เด็กปฐมวยัอาย ุ5-6 ปี มีความตัง้ใจจดจ่อ และท ากิจกรรมหนึ่งได้อย่างต่อเน่ือง 15-20 
นาที หรือจนเสร็จกิจกรรมนัน้ ๆ  
 
2. การจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 
2.1.1 ความส าคัญการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยพฒันาเด็กปฐมวยัในด้านสติปัญญาและพฤติกรรมโดย 
เลิศ  อานนัทนะ (2535: 45-48) กล่าวถึงความส าคญัของศิลปะจะช่วยในการ 1) พฒันาทางด้าน
สติปัญญา นบัตัง้แตก่ารแสดงออกทางศิลปะของเด็กโดยการส ารวจ ทดลอง ค้นคว้ากบัวสัดนุานา
ชนิด ท าให้เดก็ผา่นกระบวนการทางด้านสติปัญญา เช่น การแก้ปัญหา การเลือกสรร การตดัสินใจ 
การวางแผนงานและการลงมือกระท าจริง ร่วมทัง้การวิจารณ์และประเมินค่าในผลงานท่ีตนได้
แสดงออกมาอย่างส าเร็จ 2) พัฒนาการทางด้านร่างกาย กิจกรรมทางศิลปะจะช่วยพัฒนาการ
เคล่ือนไหวของมือในการจบัต้อง ขีดเขียนและลูบค าสมัผสักับสิ่งของต่าง ๆ  และมีการใช้สายตา 
มองดสูภาพต่าง ๆ  ซึ่งกิจกรรมศิลปะจะมีบทบาทท่ีช่วยส่งเสริมการประสานสมัพันธ์กันระหว่าง
การใช้กล้ามเนือ้นิว้มือ และประสาทตา เช่น การปัน้ดินเหนียว การพิมพ์ภาพ ประดิษฐ์สร้างสรรค์  
เดก็จะได้พฒันากล้ามเนือ้นิว้มือจาก การนวด ทบุ กด ลาก ขดุ ดงึ บีบ ขย า ท าให้เกิดทักษะในการ
ท างานคล่องแคล่วดีขึน้ 3) พฒันาการทางด้านอารมณ์  กิจกรรมศิลปะจะมีความสอดคล้องกับ
ลักษณะนิสัยเด็ก ๆ  ท่ีมักชอบเล่น ชอบแสดงออกอย่างอิสระในรูปต่าง  ๆ  เด็กท่ีประสบ
ความส าเร็จในงานท่ีลงมือท าเด็กจะเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง บนพืน้ฐานความรักและความรู้สึก
ภาคภูมิใจในความสามารถของตน และ 4) พัฒนาทางด้านสังคม การสร้างความสัมพันธ์กัน
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ระหว่างการท างานกลุ่มเด็กปฐมวยัจะเกิดการเรียนรู้ในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เช่นการมอบหมาย
การท างานกลุ่ม การท างานเป็นทีม ตัง้แต ่2-3 คนขึน้ไป จนถึงการท างานกลุ่มใหญ่ด้วยกนั การท า
กิจกรรมดงักล่าวเด็กปฐมวยัจะเรียนรู้ทางสงัคม เช่นการวางแผน ปรึกษาหารือ การรอคอย การ
ร่วมมือร่วมใจ การประนีประนอม การแก้ปัญหาการขดัแย้ง นอกเหนือจากท่ีกล่าวมานัน้กิจกรรม
ศิลปะจะช่วยบ าบัด อาการทางจิต ในเด็กท่ีมีปัญหา เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง ชิงชัง รู้สึก
ผิดหวงั เศร้าซมึ และขลาดอาย 

จากข้างต้นอาจจะกล่าวได้ว่าศิลปะมีความส าคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยัโดย 
ลลิตพรรณ  ทองงาม (2539: 12-24) กลา่วถึงความส าคญัของศลิปะจะชว่ยพฒันาเดก็ใน 7 ดงันี ้

1. ศิลปะช่วยพฒันาการด้านอารมณ์ การวาดเขียนช่วยให้เด็กมีพฒันาการ
ทาง อารมณ์ดีตามระดบัของพัฒนาการจะแสดงออกมาจากรูปภาพซึ่งเป็นผลงานของเด็ก เด็ก
ปฐมวยัจะวาดภาพอยา่งมีความหมายและมีความส าคญัตอ่ตวัของเด็กเอง 

2. ศิลปะช่วยพฒันาด้านสติปัญญา ซึ่งพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กเรา
สามารถสงัเกตเห็นได้จากพฒันาการของการรู้จกัตนเองและสภาพแวดล้อมความรู้ต่าง  ๆ  ท่ีเด็ก
น ามาใช้ในขณะวาดรูปจะชีใ้ห้เห็นระดบัของสติปัญญาของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวยัท่ีเด็กยงั
ไม่สามารถใช้ค าพดูในการส่ือสารไม่ได้คล่องแคล่ว แต่มิได้หมายถึงว่าการวาดภาพจะสามารถวดั
ระดบัความสามารถทางสตปัิญญาของเด็กได้เพียงอยา่งเดียว  

3. ศิลปะช่วยพัฒนาด้านกายภาพ ซึ่งพัฒนาการทางกายภาพในงาน ของ
นกัเรียนจะสงัเกตได้จากความสัมพนัธ์ของการมองเห็นและการใช้กล้ามเนือ้มือ การควบคมุการ 
เคล่ือนไหวของร่างกาย เช่น การควบคมุกล้ามเนือ้มือและตาในการลากเส้นตลอดจนการคดิทกัษะ
ตา่ง  ๆ  ในกิจกรรมทางศลิปะ เชน่ การพิมพ์ การตดั ปะ ตดิ 

4. ศิลปะช่วยพัฒนาการด้านการรับรู้ การรับรู้ทางประสาทสัมผัสเป็นส่วน
ส าคญัของประสบการณ์ทางศลิปะ ซึง่การรับรู้จากการสงัเกตโดยใช้สายตา สามารถแยกแยะสี รูป 
และพืน้ผิว เด็กจะมีความสนใจถึงความเก่ียวข้องของสีแสงเงา ด้านความรู้สึกเก่ียวกับการสมัผสั
วตัถ ุเชน่การนวดดนิ เหนียว  

5. ศิลปะช่วยพฒันาด้านสงัคม พัฒนาการทางสังคมของเด็กจะเห็นได้จาก
ความพยายามในการสร้างสรรค์ของเดก็ ภาพเขียนและภาพวาดตา่ง ๆ จะเป็นตวัสะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สกึนกึคดิของเดก็ท่ีมีตอ่ประสบการณ์ของตนเองและผู้ อ่ืน  

6. ศิลปะช่วยพฒันาด้านสนุทรียะ ผลงานในเชิงสร้างสรรค์ของเดก็ตามความ 
เจริญเติบโตทางความงาม จะสังเกตเห็นได้จากความสามารถในการบูรณาการ ประสบการณ์ 
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ความช านาญหรอการใช้ทกัษะตา่ง ๆ  โดยแสดงออกมาเป็นภาพของผลงานเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเด็ก
จะแสดงออกโดยการวาดภาพแสดงความคิดความรู้สึกโดยใช้เส้น สี และพืน้ผิว  

7. ศิลปะช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะเห็น
จาก จินตนาการและความเป็นตัวของตัวเองในงานของเด็ก เด็กไม่จ าเป็นต้องคล่องแคล่ว
เช่ียวชาญในการท าผลงานแต่ในรูปแบบของการสร้างสรรค์ เด็กต้องมีอิสระทางอารมณ์มีอิสระท่ี
จะส ารวจและทดลอง มีอิสระท่ีจะมีส่วนเก่ียวข้องรับรู้ซึ่งกันและกนั ทัง้ในการใช้วสัดแุละเร่ืองราว
ในการวาดภาพ 

ส าหรับ วิรุณ ตัง้เจริญ (2542: 691 - 702) อธิบายถึงความส าคญัของศลิปะว่าจะ
ชว่ยให้เกิดพฒันาการในเดก็ด้านอ่ืน  ๆ  ดงันี ้

1. ศิลปะพฒันาพฤติกรรมในการท างาน เด็กจะเกิดความคล่องตวัในการคิด
และแสดงออกความช านาญในการสร้างสรรค์ 

2. ศิลปะพฒันาบุคลิกภาพ การเรียนโดยได้ลงมือปฏิบตัิท าให้เกิดความเคย
ชินซึง่จะกลายเป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ือง ท าให้เดก็รักการท างานและขยนัหมัน่เพียร 

3. ศิลปะพฒันาพลงัของการแสดงออกทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด
จินตนาการและการสร้างสรรค์ 

4. ศิลปะพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง ผลส าเร็จของการท างานศิลปะท าให้
เกิดความภาคภูมิใจ เม่ือบุคคลได้พบกับความส าเร็จอยู่เสมอท าให้บุคคลเกิดความมั่นใจในการ
ท างานของตนมากขึน้ 

5. ศิลปะพฒันาให้คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น การสร้างสรรค์จึงเป็น
การลองผิดลองถกู และแก้ปัญหาอยูต่ลอดเวลาจนกวา่งานจะเสร็จ 

6. ศิลปะพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมท่ีเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกันในระหว่าง  
การท างานเดก็มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็น ปรึกษาหารือและหาข้อสรุปร่วมกนั 

สว่น นภเนตร  ธรรมบวร (มปป: 37) กล่าวถึงวามส าคญัของศิลปะว่า ศิลปะเป็น
พืน้ฐานเบือ้งต้นในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก และจิตนาการของเด็กออกมา ศิลปะช่วยให้
เด็กได้รับรู้และเรียนรู้เก่ียวกับตนเองและโลกรอบตวัมากขึน้ ทัง้นีเ้พราะในการท างานด้านศิลปะ
เด็กได้มีโอกาสสมัผสักบัโลก ภายใน ของตนเองและพยายามส่ือสารความรู้สึกภายในของตนเอง 
และพยายามส่ือสารความรู้สึกภายในของตนเองท่ีมีต่อโลกรอบตัวผ่านงานศิลปะ ศิลปะ
เปรียบเสมือนกับสะพานท่ีเช่ือมโลกภายในและโลกภายนอกของเด็กเข้าด้วยกัน โดย นภเนตร  
ธรรมบวร (2545: 110-111) กล่าวตอ่ว่าไปว่า ศิลปะยงัถือเป็นกิจกรรมการแก้ปัญหา โดยกิจกรรม
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ศลิปะเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ และแก้ปัญหาผ่านผลงานตา่ง ๆ  ในการหาค าตอบ เด็กได้ค้นหา
ค าตอบ เด็กได้พบวิธีการใหม่ ๆ  ในการแสดงออกซึ่งสิ่งท่ีตนเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน และรู้สึก รวมถึง
เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ ในการใช่อปุกรณ์ทางศิลปะ  ในการท าศิลปะเด็กต้องรวบรวมและจดัระเบียบ
ความคิดของตน ตลอดจนการแสดงความคิดผ่านงานศิลปะซึ่งต้องใช้ทักษะต่าง ๆ  เช่น การ
ตดัสินใจ ความรับผิดชอบ และการน าเสนอ ซึ่งกิจกรรมศิลปะจะท้าทายทัง้ความคดิและความรู้สึก
ของเดก็ใน 3 สว่นคือ เทคนิค การรับรู้ และวฒันธรรม 

ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา นักจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นได้กล่าวถึงความส าคัญของ
ศิลปะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยไว้ว่าศิลปะจะช่วยพัฒนาความคิด พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
พฒันาสมาธิ พฒันาจิตใจ และพฒันาสังคม มีรายละเอียดดงันี ้ทวีศกัดิ์  สิริรัตน์เรขา (2550: 13-
16) 

1. ศิลปะช่วยพัฒนาทักษะการคิด กล่าวคือศิลปะช่วยส่งเสริมให้สามารถ
เรียนรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ  ได้ดีขึน้ เก็บรายละเอียดเพิ่มขึน้ ช่วยจัดระบบความคิด และสามารถ
เช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ ท่ีกระจดักระจาย เข้าหากันเป็นเอกภาพง่ายขึน้ ท าให้เกิดเป็นความคิด
รวบยอด (concept) ในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเรียนรู้ศิลปะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเร่ือง สี รูปทรง และ
พืน้ผิวได้ดี ท าให้ต้องคิด เปรียบเทียบ แยกแยะความแตกต่างในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ น้
หนึ่ง จ าเป็นต้องบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้ทัง้หมดท่ีมีอยู่ในคลงัสมอง ถ่ายทอดผ่านการ
ประมวลผล ของสมองส่วนต่าง ๆ  ท่ีท าหน้าท่ีแตกต่างกัน จนเป็นผลงานออกมา ยิ่งสร้างสรรค์
ผลงานศลิปะมากเทา่ไหร่ สมองสว่นตา่ง ๆ  ก็จะได้ท างานร่วมกนัแบบบรูณาการมากยิ่งขึน้ 

2. ศิลปะช่วยพฒันาความคิดสร้างสรรค์ คือ ลกัษณะของความคิดท่ีมีหลาย
มิติหลายมุมมอง หลายทิศทาง สามารถคิดได้กว้างไกล ไร้กรอบ ไร้ขอบเขต ประกอบด้วย 
ความคิดริเร่ิม ความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่นและความละเอียดลออ น าไปสู่การคิด ประดิษฐ์สิ่ง
แปลกใหม่ และบูรณาการองค์ความรู้ต่าง  ๆ  ท่ีได้มาจากประสบการณ์ เดิม เช่ือมโยงกับ
สถานการณ์ใหม่ สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และเกิดนวัตกรรมตามมา ศิลปะสามารถช่วยเพิ่ม
องค์ประกอบตา่ง ๆ   

3. ศิลปะช่วยพัฒนาสมาธิ สมาธิเป็นประตูแห่งการเรียนรู้ เม่ือสมาธิไม่ดี 
ถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาดี ก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มท่ี เน่ืองจากประตแูห่งการเรียนรู้ไม่เปิด ความรู้
ต่าง ๆ  จึงไม่สามารถไหลเข้าสู่สมองได้ จึงไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบความจ าและประมวลผลได้
การท ากิจกรรมศิลปะพบว่าช่วยเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึน้ได้ชดัเจน เน่ืองจากได้ฝึกฝนการจดจ่อท า
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ไม่มีผิดไม่มีถูก และไม่ยากเกินความสามารถ จนสูญเสียความมั่นใจ 
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และท่ีส าคญัคือได้สนกุกบักิจกรรมท่ีท า เป็นการฝึกฝนให้เรียนรู้ประสบการณ์ของการท ากิจกรรม
อยา่งมีสมาธิ 

4. ศลิปะช่วยพฒันาจิตใจ การน าศิลปะมาใช้ในการพฒันาจิตใจ จะช่วยให้ผู้
ท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ได้ระบายปัญหา ความคบัข้องใจ ผา่นออกมาทางงานศิลปะ 
ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางท่ีสร้างสรรค์ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความขุ่นมวัในจิตใจ เข้าใจ
และรับรู้อารมณ์ต่าง  ๆ ของตนเอง สามารถยบัยัง้และควบคมุได้ดีขึน้ มีสมาธิ ลดความตงึเครียด 
และความวิตกกงัวลลงได้ในท่ีสดุศลิปะยงัช่วยขดัเกลาจิตใจให้ละเอียดออ่น ละเมียดละไมยิ่งขึน้ใส่
ใจกับความรู้สึกของผู้ อ่ืนมากขึน้ ลดความหยาบทางอารมณ์ลดความก้าวร้าวท่ีมีอยู่ สามารถ
ยอมรับข้อจ ากดัของตนเอง ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน และควบคมุตนเองในกรอบของเหตุ
ผลได้ดีความภาคภูมิใจยงัเป็นผลพลอยได้ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการสร้างสรรค์งานศิลปะ ช่วยให้เกิด
ความสขุ ตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าคดิ กล้าแสดงออกเพิ่มขึน้ 

5. ศิลปะช่วยพัฒนาสังคม ศิลปะช่วยให้เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านการท า
กิจกรรมศลิปะร่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัการรอคอย ผลดักนัท า ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัเสียสละ มีน า้ใจ 
ไม่เอาเปรียบกันนอกจากนีย้งัเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกความคิด ความต้องการ
ของตนเอง และการเข้าใจผู้ อ่ืน โดยใช้ศิลปะเป็นส่ือศิลปะจึงเป็นส่ือส าคญัท่ีช่วยให้สัมพันธภาพ
ทางสังคมด าเนินไปอย่างสงบสุข สมานฉันท์ สามารถใช้เป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
ร่วมกนั 

ส าหรับ กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข (2551: 26 -27) กล่าวถึง
ความส าคญัของศิลปะช่วยให้เด็กมีพัฒนามีการแสดงออกทางด้านศิลปะของเด็ก จะพบว่าเด็ก
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจะมีการแสดงออกทางศิลปะท่ีกล้าหาญและแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใชพ่รสวรรค์ ไม่ได้เกิดจากพนัธุกรรม แตเ่กิดขึน้
ภายหลงั เช่นเดียวกบั บคุลิกภาพสามารถส่งเสริมให้เจริญงอกงามได้ เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
มกัชอบแสดงออกมากกว่าเก็บกด และจะมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา สร้างสิ่งต่าง ๆ  ด้วย
ความคิดของตนเองเป็นผู้ ชอบส ารวจตรวจสอบความคิดใหม่  ๆ  เช่ือมั่นในความคิดของตนเอง 
มกัจะชอบสอบสวนสิ่งตา่ง ๆ  และมีประสาทสมัผสัอนัดีตอ่ความงามโดยศลิปะมีความส าคญัดงันี ้

1. ศิลปะท าให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการ จินตนาการมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์อย่างมาก กิจกรรมศิลปะจะเปิดโอกาสให้เด็กได้คดิอย่างอิสระ ซึง่จะมีผลให้เด็กเป็นคน
กล้าคดิ 
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2. ศลิปะท าให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนคดิ เป็นการส่ือสารท่ีนอกเหนือจาก
ค าพูด เด็กจะได้แสดงออกถึงสิ่งท่ีเด็กก าลงัคิด ก าลงัรู้สึก ได้อย่างลึกซึง้โดยเฉพาะในเด็กเล็กท่ียงั
ไมส่ามารถส่ือสารได้ด้วย ตวัอกัษรได้ดี 

3. ศิลปะท าให้เด็กรักการท างาน เม่ือการสร้างสรรค์แตล่ะชิน้เสร็จสิน้ลง เด็ก
จะรู้สึกภาคภูมิใจ กับผลงานของตนเอง และกระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานชิน้ใหม่ เด็กจะต้องใช้
ความคิดสร้างเนือ้หา เร่ืองราว และเทคนิค มีการวางแผน ล าดบัขัน้ตอนก่อนและหลงั แล้วจึงลงมือ
สร้างสรรค์ ทัง้หมดนีก็้คือการท างานของเดก็โดยใช้ศลิปะเป็นส่ือ 

4. ศิลปะช่วยฝึกความประณีตและสมาธิ เม่ือเด็กพยายามควบคุมมือให้
สามารถวาดภาพ ระบายสี หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาให้ส าเร็จ เด็กจะต้องใ ช้ความตัง้ใจ 
ความพยายาม การสงัเกต เปรียบเทียบ ความประณีตเรียบร้อย และใช้สมาธิแนว่แนม่ัน่คงตามวฒุิ
ภาวะของเดก็แตล่ะวยั 

5. ศลิปะท าให้เดก็เป็นคนมีสนุทรียภาพ (Esthetic) สนุทรียภาพเป็นเร่ืองของ
ความรู้สกึส่วน บคุคล เป็นความละเอียดอ่อนของจิตใจเม่ือได้สมัผสัความงามความไพเราะ ความ
เป็นระเบียบ ความประณีต และรู้คณุคา่ในสิ่งนัน้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ศิลปวตัถหุรือรูปแบบของ
ความคิดตา่ง ๆ  การสร้างสรรค์งานศิลปะของเดก็จงึเป็นการสะสมคณุภาพของสนุทรียภาพเพ่ือให้
มีชีวิตและจิตใจท่ีดีงาม 

6. ศิลปะฝึกให้เด็กรู้จกัการท างานร่วมกัน กิจกรรมทางศิลปะนัน้มิใช้การให้
เด็กวาดรูปให้เหมือน โดยต่างคนก็ท าของตนไป แต่ต้องเป็นกิจกรรมท่ีท าให้เด็กมีโอกาสคิด
วางแผนและสร้างผลงานร่วมกัน โดยต่างคนก็รู้จกัปรับตวัและปรับความคิดให้สอดคล้องยอมรับ
ซึง่กนัและกนัอนัเป็นพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนั อยา่งสามคัคี และเป็นประชาธิปไตยในสงัคม 

ในส่วน เต็มสิ ริ เนาวรังสี ; และ ธนวดี ศุกระกาญจน์ (2553: 28) กล่าวถึง
ความส าคญัของศิลปะว่าเป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีน าเด็กไปสู่การพฒันาตนเองยงัช่วยให้เด็กเข้าใจ
ตนเอง สิ่งแวดล้อม และเรียนรู้ถึงความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากการรับรู้โลก
ภายนอกผ่านการเสนอความรู้สึกนึกคิด แสดงออกผ่านส่ือตา่ง ๆ  กิจกรรมศิลปะเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้าวสัดุทุกชนิดอย่างอิสระ ผ่อนคลายไม่ค านึงความถูกผิด อีกทัง้มีความ
สอดคล้องคบัลักษณะนิสัยของเด็กท่ีเป็นผู้ ไม่หยุดนิ่ง ชอบซกัถามสืบค้น ลงมือการท าส่ือต่าง  ๆ   
ท่ีอยู่รอบตวั เด็กจึงเป็นผู้ เรียนท่ีกระตือรือร้น (Active Learner) เม่ือเด็กประสบความส าเร็จในงาน
ท่ีลงมือกระท าด้วยตนเอง จะชว่ยให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง สง่ผลให้เดก็มีความรู้สกึท่ีดีงาม
ต่อผู้ อ่ืน และกระบวนการศิลปะจะส่งเสริมพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
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สติปัญญา ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพท าให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกเป็นพืน้ฐานให้เด็กรักการ
ท างาน เพราะการเรียนโดยได้ลงมือปฏิบัติท าให้เกิดความเคยชิน ซึ่งศิลปะเป็นกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองท าให้เด็กรักการท างานเกิดความพากเพียร ผลของความส าเร็จในการท างานท าให้เกิด
ความภูมิใจท่ีได้พบความส าเร็จอยู่เสมอ ท าให้เกิดความมัน่ใจใน การท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่อ
ผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

อาจสรุปได้วา่ ศิลปะมีความส าคญัในการพฒันาเดก็ปฐมวยัในหลายมิตกิล่าวคือ
ศิลปะช่วยพัฒนาทักษะการคิดส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ เช่น 
เก็บรายละเอียด จดัระบบความคิด และสามารถเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ  ตลอดจนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ ก่อให้เกิดสมาธิมีความจดจ่อท ากิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เช่น วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์
สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาให้ส าเร็จเด็กจะมีความตัง้ใจความพยายามในการท างาน ในส่วน การพฒันา
จิตใจ ศิลปะจะช่วยระบายปัญหา อารมณ์ ความคับข้องใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ก่อเกิด
ความสขุมีความตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ส าหรับการท า
กิจกรรมศิลปะร่วมกนัเกิดการพฒันาด้านสงัคม เด็กเรียนรู้ทกัษะสงัคมผ่านการท ากิจกรรมศิลปะ
เช่น การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการรอคอย ผลัดกันท า ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละ  
มีน า้ใจ และเรียนรู้ท่ีจะแสดงออกซึง่อารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ตลอดจนการ
เข้าใจผู้ อ่ืน สิ่งส าคญัอีกอย่าง ศิลปะท าให้เด็กรักการท างาน เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของ
ตนเอง และกระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานชิน้ใหม่ โดยเด็กจะต้องใช้ความคิดสร้างเนือ้หา เร่ืองราว 
และเทคนิค มีการวางแผน ล าดบัขัน้ตอนก่อนและหลงั แล้วจึงลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของ
ตนเอง 

2.1.2 ความหมายของศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีนิยมใช้ในการพฒันาเด็กปฐมวยัอย่างแพร่หลายไม่

วา่จะเป็นการพฒันาเด็กในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและด้านสติปัญญา จึงมีผู้ ใช้ค าท่ี
หลากหลาย เช่น ศิลปะ ศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปศึกษา ศิลปะเด็ก ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมักใช้ค าว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน 
ความหมายดงักล่าวมุ่งพัฒนาเด็กปฐมวยัในแต่ละด้านซึ่งมีผู้ ได้ให้ความหมายและของกิจกรรม
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย ดนู จีรเดชากุล และวิรุณ ตัง้เจริญ กล่าวถึงความหมายของกิจกรรม
ศลิปะวา่เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาความคดิ การสงัเกต ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาทสมัพนัธ์ระหวา่ง
ร่างกายและสมอง โดยเด็กรู้จกัเลือกสรรและสร้างสรรค์งานด้วยวสัดตุา่ง ๆ  แสดงความสามารถ 
ความรู้สึกนึกคิดของตนเอง มุ่งให้เด็กแสวงหาความส าเร็จในการท างาน สร้างความประทับใจ
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ให้กับตนในขณะปฏิบตัิงานและเกิดความภาคภูมิใจท่ีสามารถสร้างงานได้ส าเร็จ (ดนู  จีระเดชา
กลุ, 2541: 101); (วิรุณ  ตัง้เจริญ. 2542: 663) ในส่วน ธนญัญา  อินทะกนก (2545: 19) กล่าวถึง
ความหมายศิลปะว่าเป็นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของบคุคลท่ีได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจาก
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาในงานท่ีกระท า ส าหรับ พีรวสั  นาคประสงค์ (2548: 19) และสนุนัท์  สีพาย 
(2550: 12) กล่าวถึงความหมายของกิจกรรมศิลปะในทางเดียวกับ  ดนู   จีรเดชากุล, วิรุณ  ตัง้
เจริญ และธนัญญา  อินทะกนก ว่าเป็นกระบวนการในการปฏิบตัิกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างมือกับตา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกทางความคิด มุ่งกระตุ้นให้เด็กเกิด
จินตนาการ ตลอดจนการฝึกให้เด็กรู้จกัสงัเกต หาเหตุผลเช่นกิจกรรมการวาดภาพ การละเลงสี 
การปัน้ การฉีกตดัปะกระดาษ การประดิษฐ์เศษวสัด ุสง่ผลตอ่การพฒันาความคิด ระบบกล้ามเนือ้ 
ระบบประสาท และสง่เสริมพฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสตปัิญญา โดยกสุมุา แมลงทบั 
(2553: 21) กลา่วถึงความหมายของกิจกรรมศลิปะวา่ไมใ่ชเ่พียงแคก่ารวาดภาพ ระบายสี หรือการ
ประดิษฐ์สิ่งตา่ง ๆ เท่านัน้ แต่เป็นการแสดงออกตามสภาพความสนใจและความพร้อมของแตล่ะ
คนเพ่ือการส่ือสาร การถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ของเด็กแต่ละคนท่ีบอก
เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเองและสิ่งแวดล้อม 

อาจสรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะหมายถึงกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาทางความคิด การ
สงัเกต การเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้และประสาทสมัพนัธ์ระหว่างร่างกายและสมอง โดยเด็กรู้จากจกั
เลือกสรรและสร้างสรรค์งานด้วยวสัดตุา่ง ๆ  ผ่านเทคนิคการวาดภาพระบายสี การปัน้ การพิมพ์
ภาพ การพบั การตดั การฉีก ปะ และการประดิษฐ์ ซึ่งแสดงถึงความสามารถความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองและมุ่งให้เด็กแสวงหาความส าเร็จในการท างาน กระตุ้ นให้เด็กเกิดจินตนาการตลอดจนการ
ฝึกให้เด็กรู้จกัสงัเกต หาเหตผุล และเป็นการแสดงออกตามความสนใจและความพร้อมของแตล่ะ
คนเพ่ือการส่ือสาร การถ่ายทอดจินตนาการของแตล่ะคน 

2.1.3 การจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 
การจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยมีความหลากหลายในการจัด

ขึน้อยู่กับสภาพสังคมและบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียนหรือครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ซึ่ง
กิจกรรมศลิปะส่วนใหญ่ในเดก็ปฐมวยัจะเป็นลกัษณะ การวาดภาพระบายสี การปัน้ การพิมพ์ภาพ 
การพบั การตดั การฉีก ปะ และการประดิษฐ์ ซึ่งกิจกรรมศิลปะมุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์ การ
รับรู้เก่ียวกบัความงาม กระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของ
ตนเอง การจัดประสบการณ์ศิลปะเด็กปฐมวัยมิได้มุ่งเน้นผลงานท่ีสวยงามแต่มุ่งกระบวนการ  
การท างานซึง่ครูเป็นผู้จดัการเรียนรู้ให้เดก็เกิดการเรียนรู้ 
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โดยการจดัประสบการณ์ศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ 
ความรู้สึก ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยการเขียนภาพ การปัน การฉีกปะ การตดั
ปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย การประดิษฐ์หรือวิธีการอ่ืนท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับ
พัฒนาการซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะควรมีระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสมกับการท ากิจกรรมการ
ก าหนดระยะเวลาในการจดักิจกรรมแตล่ะกิจกรรมให้เหมาะสมกับวยัของเด็กและยืดหยุ่นได้ตาม
ความต้องการและความสนใจของเด็กดงันี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2547a: 53-
58) 

1. เดก็วยั 3 ปี มีความสนใจชว่งสัน้ประมาณ 8 นาที  
2. เดก็วยั 4 ปี มีความสนใจอยูไ่ด้ประมาณ 12 นาที 
3. เดก็วยั 5 ปี มีความสนใจอยูไ่ด้ประมาณ 15 นาที  

การจัดกิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิด ทัง้ในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ตอ่เน่ืองนานเกินกว่า 20 นาที เจนเซ่น (Jensen. 2005: 37) กล่าวถึงการจดักิจกรรมการสอนหรือ
การท ากิจกรรมในหนังสือ “Teaching with the brain in mind” เด็กจะมีความสนใจในการท า
กิจกรรมแตกต่างกันในเด็กอนุบาล 1-3 จะมีความสนใจประมาณ 5-8 นาที ซึ่งการจัดกิจกรรม
ศิลปะนัน้ครูควรมีบทบาทท่ีส าคญัเพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมนัน้ ๆ โดย กรวิภา สรรพกิจ
จ านง และ นนัทกา ปรีดาศกัดิ์ กล่าวถึงบทบาทครูในการจดักิจกรรมศิลปะไว้ดงันี ้(กรวิภา  สรรพ
กิจจ านง, 2532: 25); (นนัทกา  ประกอบนนัท์, 2540: 37) 

1. วางแผนและเตรียมกิจกรรมและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ให้พร้อมก่อนเด็กท า
กิจกรรม จดัเตรียมวสัดอุุปกรณ์ต่าง  ๆ  ให้เด็กสามารถหยิบได้ง่าย สะดวกในการใช้ เม่ือท าเสร็จ
แล้วทกุคนต้องเก็บวสัดแุละเคร่ืองมือท่ีใช้ให้เข้าท่ี ดแูลห้องให้สะอาด 

2. เน้นกระบวนการท างานของเด็กมากกว่าค านึงถึงผลงานท่ีเด็กท าและ
สนับสนุนการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ช่ืนชมในผลงานความก้าวหน้าของเด็ก
ตลอดจนชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีไมป่ระสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรมให้ได้ผลส าเร็จบ้างตามสมควร 

3. ฝึกฝนและแนะน าให้เด็กลองฝึกปฏิบตัิด้วยตนเอง รู้จกัการแสดงออกและ
มีทัศนคติท่ีดีต่องานศิลปะต้องค านึงถึงความเหมาะสมตามวุฒิภาวะของเด็ก และหลีกเล่ียง
ค าถามท่ีว่า ก าลงัท าอะไรอยู่หรือ เดาว่าสิ่งท่ีเด็กท าคืออะไร เปิดโอกาสให้เด็กท างานกลุ่มอย่างมี
ระเบียบ 
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4. ให้ความรู้ในด้านศิลปะ เช่นเร่ืองสี ขนาด รูปร่างแก่เด็กและอธิบายให้
ผู้ปกครองเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย แนวทางในการส่งเสริมทางด้านศิลปะ เช่นน าผลงานมาติดป้าย
นิเทศการหมนุเวียนผลงานตา่ง  ๆ  ของเดก็ให้ครบทกุคน 

เลิศ  อานนัทนะ.(2535: 56) กลา่วถึงการจดัประสบการณ์ศลิปะดงันี ้
1. จดัเตรียมสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจ เชน่ สถานท่ี ส่ือ

การเรียนรู้ตา่ง ๆ  ให้มีความหน้าสนใจและเพียงพอกบัความต้องการ 
2. ก าหนดกิจกรรมให้มีการแสดงออกอย่างเสรี เช่นการจัดกิจกรรมให้เด็ก

เลือกตามความสนใจหรือหยืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสมกบัวยัและสภาพแวดล้อม 
3. น าอภิปรายเก่ียวกบัเนือ้หาและกิจกรรมศิลปะเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับเด็ก 

เม่ือเข้าใจดีแล้วจงึสนบัสนนุให้เดก็แตล่ะคนแสดงออกด้วยตนเอง 
4. วิธีสอนของครูควรใช้ค าพดูท่ียัว่ยแุละท้าทาย แทนการออกค าสัง่ให้เด็กท า

ตามค าบอกอยา่งเคร่งครัดตายตวั 
5. ส่งเสริมให้เด็กรู้จกัวิธีการเรียนรู้ด้วยการส ารวจ ทดลอง และค้นคว้าด้วย

ตนเอง แทนท่ีครูเป็นฝ่ายท าตวัอยา่งให้เดก็ดแูล้วสัง่ให้เดก็ทกุคนท าตามแบบให้เหมือน 
6. ในบางกิจกรรมจ าเป็นต้องแสดงการสาธิตให้เด็กดูเป็นแนวทาง ครูควร

เสนอแนะให้พอเกิดความเข้าใจและเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละคนลงมือท างานศิลปะด้วยความคิด
ของตนเอง 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงบทบาทครูในการจัดกิจกรรม
ศลิปะดงันี ้(ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา. 2547: 59) 

1. การจดัเตรียมวสัดอุุปกรณ์ ควรพยายามหาวสัดทุ้องถ่ินมาใช้ก่อนเป็นดนั
ดบัแรก  

2. ก่อนให้เด็กท ากิจกรรม ต้องอธิบายวิธีใช้วสัดท่ีุถูกต้องให้เด็กทราบพร้อม
ทัง้สาธิตให้ดจูนเข้าใจ เช่นการใช้พูก่นัหรือกาวจะต้องปาดพูก่นัหรือกาวนัน้บนขอบภาชนะท่ีใส่เพ่ือ
ไมใ่ห้กาวหรือสีไหลเลอะเทอะ 

3. ให้เด็กท ากิจกรรมสร้างสรรค์ประเภทใดประเภทหนึ่งร่วมกันในกลุ่มย่อย
เพ่ือฝึกให้เดก็รู้จกัการวางแผน และการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 

4. แสดงความสนใจในงานของเด็กทุกคน ไม่ควรมองผลงานเด็กด้วยความ
ขบขนัและควรน าผลงานของเดก็ทกุคนหมนุเวียนจดัแสดงท่ีปา้ยนิเทศ 
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5. หากพบว่าเด็กคนใดสนใจท ากิจกรรมอย่างเดียวตลอดเวลาควรกระตุ้นเร้า 
และจูงใจให้เด็กเปล่ียนท ากิจกรรมอ่ืนบ้าง เพราะกิจกรรมสร้างสรรค์แต่ละประเภทพฒันาเด็กแต่
ละด้านแตกตา่งกนัและเม่ือเดก็ท าตามท่ีแนะน าได้ควรให้แรงเสริมทกุครัง้ 

6. เก็บผลงานชิน้ท่ีแสดงความก้าวหน้าของเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือเป็นข้อมูล 
สงัเกตพฒันาการของเดก็ 

กนกกร  บษุยะกนิษฐ์และคณะ กล่าวถึงแนวทางการจดัประสบการณ์ศิลปะและ
บทบาทของครูไว้ดงันี ้กนกกร  บษุยะกนิษฐ์และคณะ. (2550: 49-50) สอดคล้องกบั กรวิภา สรรพ
กิจจ านง (2532) ,นนัทกา  ปรีดาศกัดิ์ (2542) และส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547) 
ไว้ดงันี ้ 

1. เตรียมจัดโต๊ะและวัสดุอุปกรณ์ ให้พร้อมโดยอาจมอบหมายให้เด็ก
รับผิดชอบชว่ยจดัในแตล่ะวนั 

2. สร้างบรรยากาศในการท ากิจกรรมให้มีความสดช่ืนแจ่มใส และมีอิสระให้
เดก็ เลือกท ากิจกรรมอยา่งมีระเบียบ โดยใช้เทคนิคตา่ง  ๆ  

3. ให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของตนอย่างน้อย 1- 2 
กิจกรรม 

4. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมใหม่ส าหรับเดก็ ครูควรแนะน าอปุกรณ์และวิธี เช่น 
นิว้มือ ฝ่ามือ สันมือ วาดแป้ง เป็นรูปต่าง  ๆ  และควรแนะน าให้เด็กสวมพลาสติกกันเปือ้นเพ่ีอ
ไมใ่ห้เลอะเทอะเสือ้ผ้า 

5. ขณะเด็กท ากิจกรรมครูต้องคอยดูแล ชีแ้นะหรือให้ค าปรึกษาเม่ือเด็ก
ต้องการ ครูไม่ควรบอกหรือสัง่ให้เด็กท าตามความคิดเห็นของครูหรือให้ท ากิจกรรมเหมือนกนัหมด
ทัง้ห้อง และต้องคอยให้ก าลงัใจแก่เดก็ อยา่ตดิเตียนจนเดก็หมดก าลงัใจ 

6. ควรกระตุ้นให้เดก็รู้จกัคิดแก้ปัญหา เช่น พบวา่เดก็วาดภาพรถยนต์ไมมี่ล้อ
แทนท่ีครูจะบอกให้เดก็เตมิล้อรถ ครูอาจใช้ค าถามว่า “รถคนันีจ้ะแลน่ได้อยา่งไร” การถามเชน่นีจ้ะ
ชว่ยให้เดก็คดิ และตอบด้วยตนเอง 

7. เม่ือท างานเสร็จหรือหมดเวลา ต้องให้เด็กเก็บวสัด ุเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เข้า
ท่ีและดแูลท าความสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยทกุครัง้ 

8. เม่ือเด็กท างานเสร็จ อาจให้เด็กเล่า อธิบายผลงานของตน ทัง้นีเ้พ่ือพฒันา
ภาษาและทกัษะการคิดของเดก็ ถ้าเป็นภาพวาด ครูควรบนัทกึเร่ืองท่ีเด็กวาด และวนัท่ีท าด้วย เพ่ือ
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ทราบความก้าวหน้าและระดบัพฒันาการของเด็ก การเขียนเร่ืองท่ีเด็กเล่า ควรเขียนด้วยตวับรรจง 
ขนาดตวัหนงัสือใหญ่พอดีท่ีเดก็จะเห็นการเขียนท่ีถกูต้อง 

อาจสรุปได้ว่า กิจกรรมศิลปะประกอบด้วยบทบาทครูและบทบาทนักเรียน
แบง่เป็น 3 ระยะคือ  

1. ก่อนการจดัประสบการณ์ศลิปะ 
บทบาทครู วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้และ 

เตรียมวสัดแุละอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ส าหรับเดก็ปฐมวยัเพ่ือให้หยิบได้สะดวกในการท ากิจกรรม 
2. ระหวา่งการจดัประสบการณ์ศลิปะ 

บทบาทครู ครูเน้นกระบวนการท างานของเด็กมากกว่าค านึงถึงผลงาน 
ให้ความรู้ สนบัสนนุการแสดงออก ช่ืนชมในผลงานของเดก็ตลอดจนช่วยเหลือนกัเรียนให้ผลส าเร็จ
ตามสมควร ให้ค าแนะน าให้เด็กลองฝึกปฏิบตัิด้วยตนเอง สาธิตการใช้อุปกรณ์ต่าง  ๆ  หลีกเล่ียง
ค าถามหรือเดา เปิดโอกาสให้เด็กท างานตลอดจนสร้างบรรยากาศในการท ากิจกรรมให้เอือ้ตอ่การ
เรียนรู้ และมีอิสระให้เด็กปฐมวยัมีการท างานกลุ่มร่วมกัน มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมายการ
ท างานร่วมกนั 

บทบาทนกัเรียน หยิบวสัดแุละอปุกรณ์ของใช้ส่วนตนท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้
ในแต่ละครัง้อย่างเป็นระเบียบ เรียนรู้การท างานกลุ่มร่วมกัน เช่น การวางแผน การก าหนด
เป้าหมาย การบริหารเวลาในการท ากิจกรรม และควบคมุอารมณ์ความรู้สึกในการท างานร่วมกัน 
ตลอดจนมีสมาธิมุง่มัน่ในการท างาน  

3. หลงัการจดัประสบการณ์ศลิปะ 
บทบาทครู เปิดโอกาสให้เด็กเล่าหรืออธิบายผลงานของตน ทัง้นีเ้พ่ือ

พฒันาภาษา การคิดและการท างาน ครูควรบนัทึกเร่ืองท่ีเด็กท างาน ตลอดจนสรุปการท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ ในแตล่ะกิจกรรม 

บทบาทนักเรียน เด็กท ากิจกรรมเส ร็จแล้วทุกคนต้องเก็บวัสดุและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ให้เข้าท่ีและดแูลห้องให้สะอาด น าเสนอผลงานของตนเองและมีการกล้าแสดงออก 

2.1.4 การประเมินผลเรียนรู้ศิลปะ 
การจดัการเรียนรู้ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทางด้านกระบวนการ วิธีการโดย

เด็กสร้างงานศิลปะขึน้มานัน้ไม่ได้มองท่ีผลผลิตนัน้ว่าจะดี หรือไม่ดี สวยหรือไม่สวย จะมุ่งการ
ประเมินกระบวนการท่ีเดก็ได้ผ่านการท ากิจกรรมโดยการวางกรอบแนวคดิ การวางแผนการท างาน
และ    ลงมือท างานเป็นสิ่งท่ีส าคญัและมีคณุคา่มากกว่าคณุภาพของผลงาน ซึ่งการประเมินผลก็
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เชน่เดียวกนัคือมุง่สงัเกตการท างาน หรือกิจกรรมท่ีเด็กท าในขณะนัน้โดยครูจะต้องอาศยัเทคนิคใน
การประเมินเพ่ือท่ีจะได้มาซึ่งข้อมลูท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาเด็กให้มีศกัยภาพเพิ่มขึน้ โดยส านกั
วิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2547: 85) กล่าวถึงขัน้ตอนการในการประเมินผลว่า ต้องมีการ
วางแผนเลือกใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมส าหรับใช้บันทึกและประเมินเช่น แบบบันทึก
พฤติกรรม การบนัทึกกิจกรรม จะเห็นได้ว่าสิ่งท่ีส าคญัของการประเมินงานศิลปะมุ่งการประเมิน
จากกระบวนการทางศลิปะมากกวา่ผลงาน 

เตือนใจ  เกตษุา (2543: 27-53) กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินเดก็ปฐมวยั
มี 7 ลกัษณะได้แก่ 

1. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบตรวจสอบรายการ เป็นชุด
ของข้อความท่ีแสดงรายการ หรือพฤติกรรมของเด็ก เพ่ีอให้ครูท าการตรวจสอบหรือส ารวจคู่ว่า
รายการหรือพฤติกรรมท่ีต้องการส ารวจมีอยู่หรือไม่ แบบตรวจสอบรายการเหมาะส าหรับน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือประเมินการปรับตวัทางสงัคมของเด็กปฐมวยั นอกจากนีย้งัเหมาะส าหรับน ามาใช้ใน
การประเมินวิธีด าเนินงานและประเมินผลผลิตจากการปฏิบตังิานของเด็ก 

2. แบบบนัทึก (Anecdotal records) แบบบนัทึก เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีใช้
บนัทึกพฤติกรรมหรือเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  เช่น 
บนัทึกพัฒนาการของเด็ก บนัทึกการเจริญเติบโตของเด็ก บันทึกระยะเวลาท่ี ต้องท าการฉีดยา
ปอ้งกนัโรคตา่ง ๆ  ผู้บนัทกึควรจะท าการบนัทกึทนัทีหลงัจากเหตกุารณ์นัน้ได้เกิดขึน้  

3. สังคมมิติ (Sociometry) เป็นเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีเหมาะส าหรับน ามาใช้
เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของคนท่ีอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะเช่นนักเรียนในห้องเรียนแต่ละห้องและ
ศกึษาทางสงัคมของเด็กปฐมวยัทัง้กลุ่ม และความสมัพนัธ์เชิงสงัคมของเด็กแต่ละคนกบัเด็กอ่ืนท่ี
อยู่ร่วมในการท างานร่วมกันสงัคมเดียวกันโดยใช่วิธีท่ีมีช่ือว่า “Peer rating” นัน่คือสงัคมมิติจะใช้
เทคนิควิธีการวดัท่ีให้เด็กท่ีอยู่ในสถานะเดียวกันประเมินสมาชิกภายในกลุ่มโดยจะ ต้องก าหนด
เปา้หมายการประเมินไว้ลว่งหน้าวา่จะประเมินเร่ืองใด โดยใชค่ าถามในการถามเดก็  

4. การสังเกต (Observation) เป็นกระบวนเก็บข้อมูลโดยการจัดบันทึก
พฤตกิรรมของกลุ่มตวัอยา่งใน สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีศกึษาโดยใช้
ประสาทสมัผสัของผู้สงัเกตเป็น เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้หรือข้อมูลข้อมูลทีได้รับจากการ
สงัเกตจะถกูต้องเพียงใดขึน้อยูก่บัตวัผู้สงัเกตเป็นส าคญั การสงัเกตแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตท่ีผู้ สังเกต
เฝา้ดพูฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ด้วยตวัเอง แบง่เป็น  



  

 

48 

1.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นการสังเกตท่ีผู้ สังเกตเข้าไปร่วม
เหมือนเป็น สมาชิกของกลุม่ท่ีจะสงัเกตโดยท ากิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่ 

1.2 การสงัเกตโดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นการสงัเกตท่ีผู้สงัเกตอยู่วง
นอกไม ่เข้าไปร่วมกิจกรรมของกลุม่ 

2. การสงัเกตโดยอ้อม (Indirect observation) เป็นการสังเกตท่ีผู้สังเกต
ไม่ได้เฝา้สงัเกตดพูฤติกรรมตา่ง ๆ  ด้วยตนเองแตอ่าศยัการถ่ายทอดจากผู้ อ่ืนเล่าพฤติกรรมของผู้
ถกูสงัเกตให้ผู้สงัเกตฟังหรืออาศยัข้อมลูจากเคร่ืองมือตา่ง  ๆ  โดยการสงัเกตนัน้ครูควรมีโครงสร้าง
ของการสงัเกต ซึง่โครงสร้างของการสงัเกตแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. การสงัเกตแบบมีเค้าโครงก าหนดไว้ลว่งหน้า การสงัเกตแบบนีจ้ะมี
การเตรียมเคร่ืองมือชว่ยในการสงัเกตไว้ลว่งหน้า โดยจะไมท่ าการสงัเกต เหตกุารณ์หรือพฤติกรรม
อ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ 

2. การสงัเกตแบบไม่มีเค้าโครงก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการสงัเกตท่ีผู้
สงัเกตไมไ่ด้ก าหนดเร่ืองท่ีจะสงัเกตไว้แนน่อนตายตวัเป็นการสงัเกตท่ีอิสระ 

5. การสมภาษณ์ (Interview) เป็นกระบวนการติดตอ่ส่ือความหมายระหว่าง
ผู้สมัภาษณ์กบัผู้ถกูสมัภาษณ์ โดยใช้ภาษาเป็นส่ือแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็นวิธีการสมัภาษณ์ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ี
ก าหนดไว้โดยมีการสมัภาษณ์ท่ีก าหนดหรือเตรียมค าถามไว้ก่อนล่วงหน้า โดยมีแบบสมัภาษณ์ไว้
ค าถามมีอยูอ่ยา่งไรก็ถามไปตามนัน้ พอหมดค าถามท่ีเตรียมไว้ก็จบการสมัภาษณ์ 

2. การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างแน่นอนเป็นวิธีการสมัภาษณ์ท่ีมิได้
ก าหนด หรือเตรียมค าถามไว้ลว่งหน้าเหมือนกบัแบบแรก ผู้สมัภาษณ์มีอิสระในการถาม 

6. แบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็นชุดของพฤติกรรม สถานการณ์ หรือ 
คณุลกัษณะของสิ่งท่ีต้องการประเมินคา่ โดยทัว่ไปจะมีส่วนของมาตราแสดงความมาก น้อย ของ 
พฤติกรรม พฒันาการทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็กโดยจะก าหนด
ตวัเลือกให้มีน า้หนกัเปรียบเทียบกนัเองแล้วให้ผู้ประเมินเลือกตอนเพียงค าตอบเดียว  

7. แบบทดสอบ (Test) เป็นชุดของค าถาม ท่ีสร้างขึน้มาอย่างมีระบบเพ่ือให้
ผู้ตอบแตล่ะคนแสดงพฤติกรรม หรืออาการตอบสนองตอ่สิ่งเร้าออกมาให้เราสงัเกตและวดัได้ โดย
ตีคา่พฤตกิรรมออกมาเป็นตวัเลขหรือคะแนนก็ได้ 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 86 -91), ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2553: 31-35) กล่าวถึงเคร่ืองมือท่ีประเมินเด็กควรใช้วิธีการประเมินอย่าง



  

 

49 

หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดวิธีการท่ีเหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็ก
ปฐมวยั มีด้วยกนัหลายวิธีดงัตอ่ไปนี ้

1. การสังเกตและการบนัทึก การสังเกตมีอยู่ 2 แบบ คือ การสังเกตอย่างมี 
ระบบ ได้แก่ การสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนตามแผนท่ีวางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือ การ
สงัเกตแบบไม่เป็นทางการ เป็นการสงัเกตในขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมประจ าวนัและเกิดพฤติกรรมท่ี
ไมค่าดคดิวา่จะเกิดขึน้โดยมีเคร่ืองมือดงันี ้ 

1.1 แบบบนัทึกพฤติกรรมใช้บนัทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่างโดยบรรยาย
พฤตกิรรมเดก็ผู้บนัทกึต้องบนัทกึวนั เดือน ปีเกิดของเดก็ และวนั เดือน ปีท่ีท าการบนัทกึ แตล่ะครัง้ 

1.2 การบันทึกรายวัน เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์ท่ี
เกิดขึน้ในชัน้เรียนทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายท่ี
ต้องการศกึษา  

1.3 แบบส ารวจรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้
คอ่นข้างละเอียดเหมาะสมกบัเดก็ระดบัปฐมวยั 

2. การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ทัง้เป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือ
ประเมินความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กและ
บนัทกึผล การสนทนาลงในแบบบนัทกึพฤตกิรรมหรือบนัทกึรายวนั 

3. การสมัภาษณ์ ด้วยวิธีพูดคยุซกัถามระหว่างครูกับเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือ
รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ  ท าให้ครูสามารถสงัเกตกริยาทา่ทาง ลกัษณะทางร่างกาย และพฤตกิรรม ครู
ควรจัดในสภาวะแวดล้อม ท่ีเหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดความเครียด วิตกกังวลครูควรใช้ค าถามท่ี
เหมาะสมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระ จะท าให้ผู้ สอนสามารถประเมิน
ความสามารถ ทางสติปัญญาของเด็กและค้นพบศกัยภาพในตวัเด็กได้โดยบนัทึกข้อมลูลงในแบบ
สมัภาษณ์ 

4. การรวบรวมผลงานท่ีแสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็น
รายบคุคล โดยจดัเก็บรวมรวมไว้ในแฟ้มผลงาน (Portfolio) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจดัระบบ ข้อมูล
ต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวกับตวัเด็ก เช่น แฟ้มผลงานขีดเขียน งานศิลปะ งานท่ีสะสมแต่ละชิน้ถูกใช้ในการ
แบง่บอกความก้าวหน้าความของเดก็ 

5. แบบทดสอบ คือ ชุดของค าถาม (Items) ท่ีสร้างขึน้เพ่ือให้ผู้ สอบแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ครูสังเกตและวัดได้ แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวัดด้าน
พฤตกิรรมความรู้ ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้และอ่ืน ๆ  
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นภเนตร  ธรรมบวร (2540: 30-67) กล่าวถึงเทคนิคการประเมินผลเด็กปฐมวัย
ต้องเลือกวิธีให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของเร่ืองท่ีจะประเมินโดยเสนอเทคนิควิธีกาประเป็นไว้ 8 
เทคนิคดงันี ้

1. การสังเกตพฤติกรรมเด็ก (Observation) คือการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
(Observation) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเด็ก คือ การเฝ้าดู (Watching) และการฟัง 
(Listening) การสงัเกตเด็กจ าเป็นต้องเข้าใจธรรมชาต ิและลกัษณะนิสยัของเด็กแตล่ะคนเพ่ือจะได้
จดัเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมตอ่พฒันาการการเรียนรู้ การสงัเกตอาจอยู่ในรูปแบบการจด
บันทึกหรือการให้ความสนใจไปยังสิ่งท่ีเด็กก าลังท าหรือพูดอยู่ การสังเกตพฤติกรรมเด็กจะมี
องค์ประกอบท่ีส าคญัใน 3 ด้าน คือ 1) การบรรยายเหตกุารณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ (Description) 
2) ความรู้สึกและความคิดเห็นสว่นตน (Feelings) และ 3) การตีความ แปลความหมาย รวมตลอด
ถึงการสรุปพฤตกิรรม การเรียนรู้จากข้อมลูท่ีได้จากการสงัเกต  

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซักถามในสิ่งท่ีผู้ สัมภาษณ์ต้องการ
ทราบ มีโอกาสสังเกตท่าทางการเคล่ือนไหวของตา น า้เสียงหรือระดับเสียงซึ่งประกอบค าพูด 
ส าหรับข้อความท่ีได้จาการสมัภาษณ์สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลงั ความรู้สึก ทศันคติ การรับรู้ และ
ความ คาดหวังของผู้ สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะได้ผลดีถ้าผู้ สัมภาษณ์ได้สร้างความคุ้นเคย 
(Rapport) กับผู้ถูกสมัภาษณ์ก่อน โดยการสมัภาษณ์โดยทัว่ไปมี 3 ประเภท คือ 1)การสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured interviews) การสมัภาษณ์แบบนี ้ผู้สมัภาษณ์จะเตรียมค าถามทีจะ
ถามไว้ล่วงหน้าเป็นการสะดวกตอ่ผู้สมัภาษณ์ ในขณะเดียวกนัผู้สมัภาษณ์จะไม่มีโอกาสถามอะไร
นอกเหนือจากค าถามท่ีเตรียมมา 2) การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างหรือไม่เป็นทางการ 
(Informal interviews) เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากในการสัมภาษณ์เด็กเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่ม
หลงัจากท่ีมีการสงัเกตเดก็อยา่งเป็นระบบแล้ว และ 3) การสมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Partially 
structured interviews) การสมัภาษณ์แบบนีผู้้สมัภาษณ์จะเตรียมค าถามไว้ล่วงหน้าบางส่วนและ
ค าถามบางส่วนเกิดขึน้ระหว่างการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบบนีจ้ะดูเป็นธรรมชาติมากขึน้
เพราะผู้สมัภาษณ์มีโอกาสสนองตอบ (Respond) ต่อค าตอบของผู้ถูกสมัภาษณ์และมีโอกาสชกั
ถามและตัง้ถามใหม ่ ๆ  ในระหวา่งการ สมัภาษณ์ได้ 

3. การเขียนบันทึกเก่ียวกับเด็ก (Anecdotes)เป็นการเขียนเร่ืองราวสัน้  ๆ  
เก่ียวกบัตวัเด็กจดัเป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีชว่ยให้ครู เข้าใจเดก็ได้ดีขึน้ ครูอาจเขียนเรืองราวสัน้ ๆ  เก่ียวกบั
ตวัเดก็จากเหตกุารณ์ท่ีมีความหมายทัง้กบัตวัครูและตวัเดก็ ในการเลือกเหตุการณ์ท่ีน ามาเขียนจะ
บง่บอกถึงการให้ความส าคญัของครูต่อพฤติกรรมเด็ก และช่วยให้ครูตอบค าถามท่ีตนอยากรู้ได้ดี
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ขึน้ เช่น หลังจากสังเกตเด็กมาระยะเวลาหนึ่ง การเขียนบันทึกสัน้  ๆ  ช่วยให้ครูเข้าใจเด็กและ
สถานการณ์รอบตัวเด็ก  การบันทึกเร่ืองราวเด็กท่ีสนใจของเด็ก ครูอาจจะสังเกตเหตุการณ์
จนกระทัง่เหตกุารณ์ผา่นพ้นไป จงึท าการบนัทกึก็ได้ 

4. แฟ้มผลงานเด็ก (Portfolios) แฟ้มผลงานเด็กถือเป็นวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเก่ียวกบั พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กท่ีมีจดุประสงค์และกระท าอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 
แฟ้มผลงานเด็กช่วยให้ตัวเด็กตระหนักถึงประสบการณ์ ความพยายาม ความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จของตนเอง ซึ่งถือเป็นพืน้ฐานของการประเมินผลพฒันาการเด็กและการจดัโปรแกรม
การเรียนการสอนตอ่ไป 

5. การใช้แบบประเมินพัฒนาการ (Checklists) เป็นแบบประเมินผล
พัฒนาการ ถือเป็นวิธีการช่วยให้ครูเข้าใจพฤติกรรมเด็กได้ดีขึ น้ ในการใช้แบบประเมินผล
พฒันาการนัน้ต้องมีวตัถปุระสงค์วา่ต้องการจะศกึษาอะไร หลงัจากนัน้น ามาสร้างแบบประเมินผล
พฒันาการโดยอาศยัทฤษฎีพฒันาการเป็นหลกัการ การใช้แบบประเมินพฒันาการจะให้ผลดีท่ีสดุ
เม่ือใช้ควบคูก่บัการสงัเกตพฤตกิรรมเดก็อยา่งเป็นระบบ 

6. การเขียนบันทึก (Journal) เป็นการบันทึกประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชัน้
เรียนในบางครัง้การเขียนบนัทึกเน้นเฉพาะเด็กรายท่ีต้องการศึกษาเฉพาะ การเขียนบนัทึกจะไม่
เป็นทางการเท่ากับการสังเกตพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ การเขียนบันทึกนีค้รูอาจจะบันทึก
ความรู้สกึ หรือความคดิเห็นของตนลงในบนัทึกได้  

7. การท าสังคมมิติ (Sociogram) เป็นเคร่ืองมือท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือประเมิน
ความสัมพันธ์ในกลุ่ม สังคมมิติจะเป็นแผนภาพจะถูกสร้างเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหวา่งบคุคลในกลุ่ม การท าสงัคมมิติจะสะท้อนถึงโครงสร้างของสงัคมในห้องเรียน 4 แบบคือ 1) 
เด็กท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุด 2) เด็กท่ีได้รับการยอมรับจากเพ่ือนน้อยท่ีสุด 3) กลุ่มเด็กท่ีแยก
ออกมาจากคนอ่ืน ๆ  และ4) เด็ก 2 คน ท่ีต่างเลือกซึ่งกันและกัน การท าสังคมมิติจะช่วยให้ครู
ทราบถึงบทบาทของเดก็แตล่ะคนในห้อง 

8. การใช้แบบทดสอบ (Test) การใช้แบบทดสอบเพ่ือประเมินพฒันาการเด็ก
ปฐมวัย เป็นวิธีท่ีต้องระมดัระวงั การใช้แบบทดสอบนัน้ครูต้องวิเคราะห์ทัง้จุดดีและจุดด้อยของ
แบบทดสอบ ซึ่งการใช้แบบทดสอบสามารถวดัความสามารถในด้านตา่ง ๆ  ของเด็ก แบบทดสอบ
ทางด้านปฐมวยัจะเป็นแบบทดสอบแบบ การจับคู่ภาพเหมือน การจับคู่ภาพกับตวัเลข และวัด
ความเข้าใจทางด้านการฟังและการใช้ภาษา 
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อาจสรุปได้ว่า การประเมินผลศิลปะเด็กปฐมวยัมีเคร่ืองมือท่ีหลากหลายในการ
ประเมินเด็กปปฐมวยัจากการจดัประสบการณ์ศิลปะเป็นสิ่งท่ีมุ่งพฒันาเด็กทางด้านกระบวนการ
และวิธีการ ซึง่เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการประเมินกระบวนการและวิธีการการท างานศิลปะดงันี ้

1. การสงัเกตพฤตกิรรม (Observation) เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมในขณะการ
ท างานซึ่งการสังเกตพฤติกรรมเด็กจะมีองค์ประกอบด้วย 1) การบรรยายเหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 2) บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนตน และ 3) การตีความและแปล
ความหมายน าไปสูก่ารสรุปพฤตกิรรม  

2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการซักถามในสิ่งท่ีผู้ สัมภาษณ์ต้องการ
ทราบ ซึง่การสมัภาษณ์จะสะท้อนให้เห็นถึงภมูิหลงั ความรู้สกึ ทศันคต ิการรับรู้ และความคาดหวงั
ของถกูผู้สมัภาษณ์ การสมัภาษณ์ผู้ถกูสมัภาษณ์และผู้สมัภาษณ์มีโอกาสโต้ตอบกนั 

3. การท าสังคมมิติ (Sociogram) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของคนท่ีอยู่
ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ เช่นนกัเรียนในกลุ่มกิจกรรมหรือในห้องเรียน เพ่ือความสมัพนัธ์เชิงสงัคมของ
เดก็แตล่ะคนกบัเดก็คนอ่ืนท่ีอยู่ร่วมในการท างานร่วมกนัเพ่ือให้ได้ข้อมลูมาพฒันาเดก็  

4. การทดสอบ (Test) เป็นการทดสอบเพ่ือให้ผู้สอบแสดงพฤติกรรมอย่างใด 
อย่างหนึ่งออกมา ให้ครูสังเกตและวัดได้การทดสอบเป็นเคร่ืองมือวัดด้านพฤติกรรมความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจและการน าไปใช้ ส าหรับเดก็ปฐมวยัจะใช้แบบ การจบัคูภ่าพเหมือน การจบัคู่
ภาพกบัตวัเลข หรือแบบทดสอบท่ีเป็นรูปภาพ  

2.2 พัฒนาการทางด้านศิลปะในเดก็ปฐมวัยแต่ละช่วงอายุ 
ศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดพัฒนาการด้านการเคล่ือนไหว ด้าน

สงัคม ด้านอารมณ์ ด้านการคิดและสติปัญญา ด้านภาษา ด้านจริยธรรม ด้านการสร้างสรรค์ และ
เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้ผู้สร้างงานศิลปะเกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง สร้างความสมัพนัธ์กับบคุคล
อ่ืน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างการท างาน โดยเฉพาะเด็กทุกคนมีความต้องการท่ีจะแสดงออก
ทางด้านความคิดและความรู้สึก โดยการถ่ายทอดมาจากประสบการณ์ ความรู้ ความรู้สึกและ
จินตนาการของเดก็แตล่ะคน ศลิปะจงึเป็นแนวทางท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอยา่งอิสระ 

กิจกรรมศิลปะท่ีก่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ  และเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงออกอย่างเสรี สามารถถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่นการ
วาดภาพ การปัน้ การพิมพ์ภาพ การระบายสี การพบักระดาษ โดยวนิดา ศิลปกิจโกศล (2540: 16) 
กล่าวถึงกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีสามารถช่วยพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการตามวัยท่ีสมบูรณ์ 
โดยเฉพาะถ้าเด็กประสบความส าเร็จในการท างานด้วยตนเอง จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กเกิดความ
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เช่ือมัน่ในตนเองท่ีจะกระท าสิ่งตา่ง ๆ  ตอ่ไป สอดคล้องกบั วิรุณ ตัง้เจริญ, เยาวพา เดชะคปุต์และ
ธนวดี ศกุระกาญจน์ กล่าวถึง ประโยชน์ของศิลปะท่ีช่วยให้เด็กปฐมวยัเกิดพฒันาการใน 4 ด้าน
ดงันี ้(วิรุณ ตัง้เจริญ. 2542: 696 - 706; เยาวพา  เดชะคุปต์. 2542: 107; ธนวดี ศุกระกาญจน์. 
2544: 21) 

1. พฒันาการทางร่างกาย ขณะท างานเด็กจะเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น มือ แขน 
ขา ไปมาอย่างอิสระ เป็นผลทัง้การตอบสนองความต้องการและพฒันาการทางร่างกายไปพร้อม
กันด้วยเหตผุลนีเ้ราจะพบว่าเด็กจะต่ืนเต้นมากเม่ือได้ขีดเขียนหรือได้ท างานศิลปะ เพราะเขาได้
สนกุสนานและได้เคล่ือนไหวร่างกายไปพร้อมกนั 

2. พัฒนาการทางอารมณ์ การแสดงออกทางศิลปะเป็นพฤติกรรมท่ีเสรีช่วยให้
เกิดความพึงพอใจ อารมณ์แจ่มใสเบิกบานพร้อมกนันัน้ก็จะช่วยให้เด็กมีอารมณ์ท่ีมัน่คงเกิดความ
มัน่ใจในการแสดงออก มัน่ใจในตนเอง และการปรับตวัในสถานการณ์ตา่ง  ๆ  ได้อย่างดี เพราะวยั
เดก็เป็นวยัท่ีต้องเรียนรู้และปรับตวัให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ศลิปะท่ีมีผลเก่ียวโยงกบัอารมณ์ จึง
เป็นประสบการณ์ตรงท่ีมีคณุคา่ตอ่การปรับตวัและการพฒันาทางอารมณ์ของเดก็ 

3. พฒันาการทางสงัคม เด็กมีสงัคมของเด็กท่ีจะต้องอยู่ร่วมกบัเด็กด้วยกัน เด็ก
จะมีโอกาสเล่น เรียนและท างานร่วมกนั โดยเด็กควรจะได้ปรับตวัและมีทศันคติท่ีถกูต้องในสงัคม
ของเด็กปฐมวัย ศิลปะจะท าให้เด็กได้ช่วยเหลือกัน แสดงความคิด เห็นร่วมกัน ได้รับผิดชอบ
ร่วมกนั หรือ รู้จกัผ่อนสัน้ผ่อนยาวในการท างานร่วมกนั ตลอดมีการยึดหยุ่นทางความคิด รู้จกัการ
บริหารเวลาในการท างานศิลปะ โดยกิจกรรมศิลปะเป็นตวัเช่ือมโยงสงัคมของเด็ก และพฒันาการ
อยูร่่วมในสงัคมอีกทางหนึง่ 

4. พัฒนาการทางสติปัญญา ประสบการณ์ทางศิลปะของเด็กวัยนีจ้ะช่วย 
สง่เสริมการเรียนรู้และช่วยสง่เสริมสตปัิญญาของเดก็ให้ดีขึน้ เพราะประสบการณ์ในการสร้างสรรค์
ศลิปะ เดก็จะต้องคดิส ารวจตรวจสอบสร้างสรรค์ให้สมัพนัธ์กบัวสัด ุเป็นการชว่ยให้เดก็ได้เรียนด้วย
การกระท า จริงและมีประสบการณ์ตรง ศิลปะจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กว้างขวาง ช่วยให้
เดก็ได้ทดลองค้นคว้า มัน่ใจในความคดิ และกล้าแสดงออกท่ีจะถ่ายทอดด้วยการส่ือสาร ภาษาพดู
และเขียน ท่ีมีผลตอ่การพฒันาทางสตปัิญญา 

อาจสรุปได้ว่า การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นสิ่งท่ีส าคญัต่อพัฒนาการในหลายด้าน 
โดยการท่ีเด็กสร้างงานศิลปะขึน้มาสกัชิน้จะดีหรือไม่ดี สวยหรือไม่สวย ไม่ส าคญัเท่ากบัว่าเขาได้
สร้างสรรค์ขึน้มา แล้วผลงานชิน้นัน้ ได้ผ่านกระบวนการท างาน เชน่การวางกรอบแนวคิด วางแผน
ในการท างาน การบริหารเวลา การควบคุมอารมณ์ การมีสมาธิจดจ่อกับการท างาน มีความ
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ยืดหยุ่นทางความคิด มีการยับยัง้ชั่งใจ ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานจนแล้วเสร็จ น่ีคือคุณค่าของ
งานท่ีเราจะต้องให้การช่ืนชมมากกว่าคณุภาพของผลงานผลแห่งการท างานชิน้ดงักล่าว ระหว่างท่ี
เด็กสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเด็กจะใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ก่อให้เกิดการเรียนรู้ จากสังเกต การ
จ าแนก เปรียบเทียบ และสรุปผล ซึง่กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของเด็ก
ปฐมวัยท าให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก ความคิด จินตนาการ โดยกระบวนการศิลปะจะ
ส่งเสริมพัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม และด้านสติปัญญาช่วยพัฒนา
บคุลิกภาพ ท าให้กล้าคดิ กล้าท ากล้าแสดงออกซึ่งเป็นคณุลกัษณะเป็นพืน้ฐานของท างานของเด็ก
ปฐมวยั 

พฒันาการทางด้านศิลปะเป็นสิ่งท่ีส าคญัในการจดัประสบการณ์และจะท าให้ผู้วิจยั
ทราบถึงพัฒนาการในการวาดรูปและเขียนของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างไร จะส่งเสริมให้เด็กมี
พฒันาการได้อย่างไร จากการศกึษาพบว่าทฤษฏีท่ีน าศกึษาพฒันาการทางด้านศิลปะเป็นของ วิค
เตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor Lowenfield) เป็นนกัจิตวิทยาการศึกษา ท าการค้นคว้างานศิลปะพบว่า
เด็กจะมี พัฒนาการในการวาดรูปและเขียนมีอยู่ 6 ขัน้ดงันี ้(Viktor Lowenfeld 1985: 83-144; 
Matt  Fussell. Online: 2016) 

1.1 ขัน้ขีดเข่ีย (Scribble Stage) เด็กจะมีพฒันาการในอายปุระมาณ 1-3 ปี โดย
เดก็จะจบัดนิสอได้ ก็ขีดเขียนเป็นเส้นยุง่ ๆ  คือเส้นยาว ๆ  เส้นวงกลม เส้นท่ีไมมี่ทิศทาง เป็นต้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ขีดเข่ียเด็กอายปุระมาณ 1-3 ปี 
 

ท่ีมา: Matt Fussell. http://thevirtualinstructor.com/blog/the-stages-of-artistic-
development (Online: 2016) 
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1.2 ขัน้เร่ิมขีดเขียน (Pre-schematic Stage) เด็กพฒันาการในอายุประมาณ 3-
4 ปี ก็จะเร่ิมขีด เขียนเป็นเร่ืองเป็นราว เป็นภาพอยา่งมีความหมาย ไมว่า่จะเขียนด้วยนิว้หรือสี 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ขัน้เร่ิมขีดเขียน เด็กอายปุระมาณ 3-4 ปี 
 

ท่ีมา: Matt Fussell. http://thevirtualinstructor.com/blog/the-stages-of-artistic-
development (Online: 2016) 

1.3 ขัน้ขีดเขียน (The Schematic Stage) เด็กจะมีพัฒนาการในอายุประมาณ 
5-6 ปีจะเร่ิมขีดเขียนออกมาใน ลกัษณะเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ คล้ายของจริง 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ขีดเขียนเดก็อายปุระมาณ 5-6 ปี 
 

ท่ีมา: Matt Fussell. http://thevirtualinstructor.com/blog/the-stages-of-artistic-
development (Online: 2016) 
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1.4 ขัน้เขียนภาพของจริง (The Dawning Realism) เด็กจะมีพัฒนาการในอายุ
ประมาณ 7-9 ปี จะวาดภาพออกมาเป็นสิ่งท่ีมองเห็น 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 ขัน้เขียนภาพของจริง เดก็อายปุระมาณ 7-9 ปี 
 

ท่ีมา: Matt Fussell. http://thevirtualinstructor.com/blog/the-stages-of-artistic-
development (Online: 2016) 

1.5 ขัน้เขียนภาพเหมือนของจริง (The Pseudo-Naturalistic Stage) - (10-13 
years old) เดก็จะมีพฒันาการในอายปุระมาณ 10-13 ปีเป็นขึน้ของการก าหนดรูปแบบ รูปทรง 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 ขัน้เขียนภาพเหมือนของจริง 12-13 ปี 
 

ท่ีมา: Matt Fussell. http://thevirtualinstructor.com/blog/the-stages-of-artistic-
development (Online: 2016) 
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1.6 ขัน้การคิดสร้างสรรค์ (The Decision Stage) เด็กจะมีพัฒนาการในอายุ
ประมาณ 13-16 ปี เป็นพฒันาตามธรรมชาตท่ีิจะตดัสินใจ เพ่ือปรับปรุงทกัษะการวาดรูป ประยกุต์
ในการใช่ส่วนต่าง ก่อให้เกิดเร่ืองราวโดยใช้เทคนิคการใช้สีและ การออกแบบมีความซบัซ้อนขึน้ 
เป็นภาพนามธรรม 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ขัน้การคิดสร้างสรรค์เดก็อายปุระมาณ 13-16 ปี 
 

ท่ีมา: Matt Fussell. http://thevirtualinstructor.com/blog/the-stages-of-artistic-
development (Online: 2016) 

 
จะเห็นได้ว่าพัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กตาม วิคเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor 

Lowenfield) กล่าวถึงนัน้มีตงัแตอ่าย ุ1-16 ปี โดยผู้วิจยัมุง่ศกึษาพฒันาการทางด้านศลิปะของเด็ก
อายุตัง้แต่ 3-6 ปี ตาม ทฤษฏีของโลเวนเฟลด์ (Lowenfeld.1985: 83-144; Craig  Roland.2006: 
2-13; ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา. 2550: 23-30) ซึ่งได้อธิบายถึงรายละเอียดของพัฒนาการทางด้าน
ศลิปะเดก็ปฐมวยัไว้ดงันี ้

2.2.1 พัฒนาการทางด้านศิลปะเดก็ปฐมวัยอายุ 1-3 ปี 
พัฒนาการขัน้ขีดเข่ีย (Scribble Stage) เด็กเร่ิมขีดเข่ียได้ตามระดบัพัฒนาการ

ของกล้ามเนือ้ ความสามารถในการเคล่ือนไหว และการประสานการท างานของตาและมือ ซึ่งจะ
เป็นขัน้ท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงจากการเคล่ือนไหวแบบไร้ความหมาย สู่การใช้จินตนาการ
สร้างสรรค์เด็กมกัจะขีดเข่ียตอ่ไป ก็ตอ่เม่ือเขาเห็นผลงานท่ีเกิดขึน้มีลายเส้นท่ีมองเห็นได้ ถ้าขีดเข่ีย
แล้วไม่มีอะไรออกมาให้เห็นได้ เด็กก็จะหยุดขีดเข่ียไปในท่ีสุด ดงันัน้ควรให้สีเทียนกบัเด็ก เพ่ือขีด
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เข่ียบนกระดาษ เราสามารถก าหนดขอบเขตท่ีจะขีดเข่ียให้อยู่แค่บนกระดาษ ได้การขีดเข่ีย 
ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนยอ่ย ดงันี ้

1. การขีดเข่ียแบบสะเปะสะปะ (Disordered Scribbling) เด็กทกุคนในตอน
แรกของการเขียนจะเป็นไปอย่างเปะปะไม่สามารถท่ีจะควบคมุได้ จะขีดเป็นทางยาววนไปมาไม่
แนน่อน บางครัง้เดก็ก็อาจมองไปท่ีอ่ืนในขณะท่ีก าลงัขีดเข่ียอยู่อีกด้วย 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 การขีดเข่ียแบบสะเปะสะปะ (Disordered Scribbling) 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.2 
 

2. การขีดเข่ียแบบเป็นเส้น (Longitudinal Scribbling) เด็กสามารถเช่ือมโยง
การลากเส้นท่ีปรากฏอยู่บนกระดาษได้ซึ่งจะเร่ิมประมาณ 6 เดือน หลงัจากเดก็เร่ิมขีดเข่ียเป็นขัน้ท่ี
มีความส าคญัมาก เพราะเด็กสามารถควบคมุการมองบนเส้นท่ีตนขีดเข่ีย สามารถเช่ือมโยงการ
มองเข้ากับพัฒนาการด้านกลไกร่างกายได้เด็กจึงเขียนเส้นนัน้ซ า้  ๆ  เด็กอาจเขียนเส้น ตาม
แนวนอน แนวตัง้ หรือเป็น วงกลมก็ได้ 
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ภาพประกอบ 9 การขีดเข่ียแบบเป็นเส้น (Longitudinal Scribbling) 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.2 
 

3. การขีดเข่ียแบบเป็นวง (Circular Scribbling) เด็กในขัน้นีเ้ด็กขีดเข่ียเป็น
วงกลมโดยเด็กจะกวดสายตาไปมาระหว่างการเขียนเป็นรูปวงกลม โดยเส้นวงกลมนัน้ปลายเส้น
อาจจะชนหรือไมช่นกนัก็ได้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 การขีดเข่ียแบบเป็นวง (Circular Scribbling) 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.2 
4. การขีดเข่ียแบบมีความหมาย (Naming Scribbling) เป็นขัน้ ท่ี เป็น

จุดเร่ิมต้นท่ีเด็กได้ให้ช่ือสิ่งท่ีเขาขีดเขียน การให้ช่ือรอยขีดเขียนนีมี้ความส าคญัตรงท่ีการคิดของ
เด็กได้เปล่ียนแปลงไปในขัน้ก่อนนี ้เด็กได้รับความส าเร็จในการลากมือขีดเขียน แต่ในตอนนีเ้ด็ก
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สามารถเช่ือมโยงการลากมือขีดเขียนเข้ากับสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว เปล่ียนความคิดจากการ
เคล่ือนย้ายของมือไปยงัการนกึคิดจินตนาการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 การขีดเข่ียแบบมีความหมาย (Naming Scribbling) 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.4 
 

อาจสรุปได้ว่า พฒันาการขัน้ขีดเข่ีย (Scribble Stage) ของเด็กปฐมวยัอายุ 1-3 
ปี เดก็จะเร่ิมขีดเข่ียเป็นไปตามพฒันาการของกล้ามเนือ้มดัเล็กและการเคล่ือนไหวของมือประสาน
การท างานร่วมกบัตา เด็กปฐมวยัจะขีดเป็นทางยาววนไปมาไม่แน่นอน เด็กสามารถเช่ือมโยงการ
มองเข้ากับพฒันาการร่างกายโดยเขียนเส้นนัน้ซ า้ ๆ  เขียนเส้นตามแนวนอน แนวตัง้ วงกลม การ
เขียนเป็นวงกลมปลายเส้นอาจจะชนหรือไม่ชนกันก็ได้ และสามารถเช่ือมโยงการลากมือขีดเขียน
เข้ากบัสิ่งตา่ง  ๆ  รอบตวั เปล่ียนความคดิจากการเคล่ือนย้ายของมือไปยงัการนึกคิดจินตนาการ 

2.2.2 พัฒนาการทางด้านศิลปะเดก็ปฐมวัยอายุ 3-4 ปี 
ขัน้เร่ิมขีดเขียน (Pre-schematic Stage) เด็กเร่ิมมีช่ือเรียกสิ่งท่ีเขาวาด เร่ิมสร้าง

เร่ืองราวเก่ียวกับสิ่งท่ีวาดออกมาโดยโยงสิ่งแวดล้อมรอบตวัเข้าหาตวัเอง ในมุมมองท่ียึดตนเอง
เป็นศูนย์กลาง (Egocentric) สามารถแยกแยะหมวดหมู่จากรูปร่าง สีและขนาดของรูปท่ีวาดได้
เด็กจะขีดเข่ียอย่างมีความหมายมากยิ่งขึน้ เร่ิมมี รูปทรงพืน้ฐานต่าง ๆ  ท่ีแสดงออกมาในขัน้นี ้ 
เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม กากบาท เป็นต้น บางครัง้เด็กก็มีทกัษะพอท่ีจะท า ให้รอยขีดเข่ียแสดงถึงสิ่ง
ท่ีเด็กคิดอยู่ในขณะนัน้ ด้วยเหตุนีจ้ึงไม่ค่อยเหมือนของจริงแต่จะออกมาในรูปสัญลักษณ์ เด็ก
มักจะตัง้ช่ือสัญลักษณ์ท่ีตนสร้างสรรค์ขึน้มา ส่วนมากก็เป็นช่ือท่ีอยู่ใกล้เคียงกับตน เช่น “ฉัน” 
“ครอบครัวของฉัน” “เพ่ือนของฉัน” เพราะเดก็ยงัมีลกัษณะของการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางอยูก่าร
พฒันามโนภาพ เก่ียวกบัคนและสิ่งของยงัไม่เดน่ชดั ท าให้รูปท่ีเด็กวาดบรรยายถึงสิ่งเหล่านีอ้ยู่ใน
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รูปแบบทางเรขาคณิต เช่นในการวาดรูปคน เด็กจะเขียนวงกลมแทนศีรษะ เส้นตามแนวขวางแทน
แขนและเส้นตามแนวตัง้แทนขา แตย่งัไมมี่รายละเอียดสว่นตา่ง  ๆ  ของร่างกาย 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 ขัน้เร่ิมขีดเขียน (Pre-schematic Stage) 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.5 
 

อาจสรุปได้ว่า ขัน้เร่ิมขีดเขียน (Pre-schematic Stage) พัฒนาการทางด้าน
ศิลปะเด็กปฐมวยัอาย ุ3-4 ปี เด็กสามารถแยกแยะหมวดหมู่จากรูปร่าง สี และขนาดของรูปท่ีวาด
ได้เด็กจะขีดเข่ียอย่างมีความหมายมากยิ่งขึน้โดยบอกส่งท่ีตนเองวาดและเร่ิมมีรูปทรงพืน้ฐาน 
ต่าง ๆ  เช่น วงกลม ส่ีเหล่ียม กากบาท มักวาดภาพออกมาในรูปสัญลักษณ์และจะตัง้ช่ือ
สัญลักษณ์ท่ีตนสร้างสรรค์ขึน้มา เช่น ครอบครัวของฉัน เพ่ือนของฉัน เด็กจะเขียนวงกลมแทน
ศีรษะ เส้นตามแนวขวางแทนแขนและเส้นตามแนวตัง้แทนขาและผม แต่ยงัไม่มีรายละเอียดของ
ร่างกายในสว่นตา่ง ๆ มาก 

2.2.3 พัฒนาการ และสมรรถนะเดก็ปฐมวัยอายุ 4-6 ปี 
ขัน้ขีดเขียน (The Schematic Stage) เดก็จะมีพฒันาการในอายปุระมาณ 4-6 ปี

จะเร่ิมขีดเขียนออกมาใน ลกัษณะเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ คล้ายของจริงเด็กในวยันีช้อบการวาดรูป
มากกว่าการระบายสี โดยทั่วไป การวาดรูปจะเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ ไม่มีกฎ กติกา พระ
อาทิตย์ อาจมีสีม่วง วัวสีเหลือง ตามความคิดของตัวเอง แต่ก็มีเด็กบางคนเร่ิม เช่ือมโยงสีตาม
ความเป็นจริง เชน่ ใบไม้สีเขียว 
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ภาพประกอบ 13 ขัน้ขีดเขียน  (The Schematic Stage) 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.7 
 

พัฒนาการเด็กในวัยนีย้ังคงวาดรูปเป็น 2 มิติ ซึ่งไม่สามารถบอกความลึกหรือ
ความหนาได้จะสงัเกตจากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะได้จาก 2 ลกัษณะ คือ 1) การใช้สี 
2) บริเวณวา่ง  

1. การใช้สีของเด็กวัยนีย้ังไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มีความสัมพันธ์กันน้อย
มากระหว่างรูปท่ีวาดกับวตัถุจริง การวาดรูปคนบางครัง้เด็กจะใช้สีแดง น า้เงิน เหลือง เขียว ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับสีท่ีตนชอบ การใช้สีบางครัง้ก็ใช้ตามจ านวนวตัถุท่ีวาดลงไป และเด็กสามารถบอกช่ือได้ 
เดก็จะใช้อารมณ์มาสมัพนัธ์กบัสิ่งทัง้หมดท่ีเขียนลงบนกระดาษ 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 การใช้สีของเดก็ 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.6 



  

 

63 

 
2. บริเวณวา่ง เด็กจะเขียนรูปตา่ง  ๆ  ลงบนกระดาษตามแตจ่ะอยากเขียนลง

ไปเป็นไปแบบสุ่มโดยไม่มีความสมัพนัธ์กนั ส่วนมากเด็กจะวาดรูปโดยเอาตวัเองเป็นศนูย์กลางใน
ตอนท้ายของขัน้นี ้เด็กจะเร่ิมสงัเกตความสัมพันธ์ของบริเวณว่าง แต่ก็ยงัไม่สามารถเรียงล าดบั
ภาพตามลกัษณะของพืน้ภาพ สว่นกลางภาพ และพืน้หน้าได้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 บริเวณว่าง 
 

ท่ีมา: Craig Roland. Young in Art a Developmental look at Child art. (2006) p.6 
 

อาจสรุปได้ว่า ขัน้ขีดเขียน (The Schematic Stage) เด็กจะมีพัฒนาการในอายุ
ประมาณ 5-6 ปีจะเร่ิมขีดเขียนออกมาใน ลกัษณะเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ คล้ายของจริงเดก็ในวยันี ้
ชอบการวาดรูปมากกว่าการระบายสี การวาดรูปจะเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ไม่มีกฎ กติกา ตาม
ความคิดของตวัเอง มีการเช่ือมโยงสีตามความเป็นจริง เช่น ใบไม้สีเขียว ซึ่งพัฒนาการทางด้าน
ศลิปะของเดก็จะเร่ิมโดดเดน่ขึน้มาเม่ืออายปุระมาณ 4-6 ปี 

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวัย 
การจัดกิจกรรมศิลปะเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและด้าน

อารมณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะจะช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยในทัง้ 4  ด้านคือด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสงัคม และด้านสตปัิญญา โดยกิจกรรมศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยัมีรายละเอียดของแต่
ละกิจกรรมดงันี ้
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วิรุณ  ตัง้เจริญ (2526: 29) กล่าวถึงการจดักิจกรรมศิลปะไว้ดงันี ้กิจกรรมศิลปะเป็น
การปพืูน้ฐานให้เดก็มองเห็นความสวยงามทางศลิปะได้แก่การสงัเกตและสมัผสัสิ่งตา่ง  ๆ  รอบตวั
ท่ีมีรูปร่างเหมือนกนั ซึ่งการวาดภาพระบายสี เป็นการเลา่เร่ืองราวตา่ง ๆ  เด็กการทดลองเก่ียวกบัสี 
ได้แก่ การละเลงสี หยดสี เทสี ทาสี เป่าสี การพิมพ์ภาพวสัดตุ่าง  ๆ  การปัน้ดินน า้มนั ดินเหนียว 
แปง้โด การกดบนแมพ่ิมพ์ การพบั ฉีก ปะ และประดษิฐ์ภาพจากเศษวสัดตุา่ง  ๆ   

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542: 54 -55) ได้กล่าวถึง
ประเภทของกิจกรรมศลิปะไว้ 6 กิจกรรมหลกัดงันี ้

1. การวาดภาพและระบายสี เช่น การวาดภาพด้วยสีเทียน สีไม้ การวาดภาพ
ด้วยสีน า้ เชน่ พูก่นั ฟองน า้ และการละเลงสีด้วยนิว้มือ 

2. การเลน่กบัสีน า้ เชน่ การเป่าสี การหยดสี การเทสี 
3. การพิมพ์ภาพ เช่น การพิมพ์ภาพด้วยส่วนตา่ง  ๆ  ของร่างกาย การพิมพ์ภาพ

ด้วยวสัด ุพืช ผกัตา่ง  ๆ  
4. การปัน้ เชน่ ดนิน า้มนั ดนิเหนียว แปง้โด 
5. การพบั ฉีก ตดั ปะ เชน่ การพบัอยา่งง่าย  ๆ  การฉีกปะ การตดัปะ 
6. การประดิษฐ์ เช่น ประดิษฐ์เศษวสัดุต่าง  ๆ  การร้อยลูกปัด หลอดภาพ การ

สานกระดาษ ใบตอง ใบมะพร้าว 
สิริพรรณ  ตนัตรัิตน์ไพศาล (2545: 56-92) กล่าวถึงกิจกรรมศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวยั

ไว้ดงันี ้ 
1. การวาดรูปและระบายสี ประกอบด้วย 2 ท่ีส าคญัคือ 1) การวาดรูป เป็นการ

ขีดเขียนในวัสดุ เช่น กระดาษ หนังสือ โต๊ะ เก้าอี ้ผนังบ้าน ซึ่งเป็นแสดงออกทางความคิดและ
ความรู้สึกออกมาเป็นภาพ เช่นการวาดภาพสตัว์ บ้าน โรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ ชายทะเล วนัฝนตก 
บุคคลในครอบครัว 2) การระบายสี เป็นการท่ีเด็กเลือกสีและอุปกรณ์ในการตกแต่งภาพให้
สวยงาม การใช้สีไม้ สีเทียน สีน า้ สีเมจิ มาผสมกบัการใช้อุปกรณ์ เช่นใช้แปรงสีฟัน ขนนก ไม้พนั
ส าลี เชือก พูก่นั แปรงทาสี เพ่ือให้เกิดภาพ 

2. การวาดภาพและระบายด้วยสีเทียน การใช้สีเทียนมาใช้กบัเดก็ปฐมวยัจะใช้ได้
หลายหลายกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเก่ียวกับสีเทียน เช่นการวาดเส้น สีเทียนร่วมใจ ถูสีเทียนเป็น
ภาพ ขดุสีเทียนเป็นภาพ สีเทียนกบัสีผสมน า้ สีเทียนกบัผ้า บาตสีิเทียน  

3. การใช้สีประเภทผสมน า้ เป็นกิจกรรมท่ีมีความยุ่งยากในการท างาน เด็กควร
ผา่นกิจกรรมสีเทียนมาก่อนบ้างเพ่ือเป็นพืน้ฐาน สีท่ีอาจน ามาใช้ เชน่สีฝุ่ น สีน า้ สีโปรสเตอร์ สีหมึก 
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สีผสมอาหาร สีจากดอกไม้ ใบไม้ การใช้สีควรเร่ิมจากน้อยไปหามาก โดยมีกิจกรรมดงันี ้วาดภาพ
ด้วยสีผสมน า้ หยดสี เทสี เป่าสี กลิง้สี ทบัสี พน่สี ย้อมสี จดุสีสร้างภาพ และการพิมพ์ 

4. กิจกรรมพิมพ์ภาพ เป็นการสร้างงานศิลปะท่ีใช้สีและวสัดตุา่ง ๆ ในการท างาน
เช่น กิจกรรมพิมพ์จากรอยนิว้มือ พิมพ์ด้วยพืชเช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้านกล้วย พิมพ์จากวสัดหุาง่าย 
พิมพ์จากวสัดแุกะสลกั 

5. การละเลงด้วยนิว้มือเป็นกิจกรรมท่ีไมใ่ช้เพียงแคน่ิว้อยา่งเดียวเทา่นัน้แตใ่ช้ทกุ
ส่วนของแขนและมือในการเคล่ือนไหว ซึ่งกิจกรรมละเลงสี เป็นกิจกรรมเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
เก่ียวกบัสี เส้น รูปทรง และการออกแบบด้วยตนเอง 

6. กิจกรรมการปัน้เป็นการฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือกับตา มี
อปุกรณ์วสัดเุป็นดินเหนียว ดินน า้มนั แป้ง ทรายและดินวิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานจาก
การ นวด บีบ ทบุ คลงึ พบั ดงึ บดิ กด และปัน้ให้เป็นรูปตา่ง ๆ  

7. งานกระดาษ เป็นวสัดท่ีุคุ้นเคยมากท่ีสดุ สามารถน ามาสร้างสรรค์งานได้ด้วย 
วิธีการ น ามาฉีก ตัด พับ บิด จีบ ม้วน เจาะ ผูก มัด ขย า ปะ และสร้างสรรค์เป็น ต้นไม้ บ้าน 
โรงเรียน หน้าตาบุคคลต่าง ๆ  ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ โดยกิจกรรม
กระดาษจะแบ่งเป็น ฉีกปะกระดาษ ตดัปะกระดาษ ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ การพับใน
รูปแบบตา่ง ๆ  

8. ศิลปะประดิษฐ์ เป็นการสร้างผลงานศิลปะจากวสัดเุหลือใช้มาสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์ ซึ่งวัสดุท่ีน ามาใช้เป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดอกไม้ ดิน 
เปลือกหอย เมล็ดพืชตา่ง ๆ  จะมีวิธีการน าวสัดตุา่ง ๆ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานด้วยวิธีการเชน่ การ
น าวัสดุมาปะติด การน าเศษวสัดุมาร้อย เพ่ือให้เป็นผลงานตามจิตนาการของเด็กเช่น หน้ากาก
จากถงุกระดาษ หุน่มือ ภาชนะใสด่นิสอ กล้องสอ่งทางไกล เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางศิลปะเป็นสิ่งท่ีจะชว่ยพฒันาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้าน
สงัคม และด้านสติปัญญา จากการศึกษากิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยัพบว่ามีหลากหลาย
กิจกรรมซึง่อาจสรุปกิจกรรมศลิปะได้ดงันี ้

1. กิจกรรมการวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมท่ีถ่ายทอดสิ่งท่ีมองเห็นหรือ
ประทบัใจออกมาเป็นเส้นหรือสญัลกัษณ์โดยใช้วสัดเุคร่ืองเขียนตา่ง ๆ  เช่นดินสอ ปากกา สีเทียน 
สีชอล์ก สีเมจิ และสีน า้ โดยใช้เทคนิคการขูด ขีด เขียน วาด ระบาย เพ่ือให้เกิดเป็นรูปภาพต่าง  ๆ  
ท่ีตนเองประทับใจหรือการส่ือความหมายอกมาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่สามารถแปลความหมายและ
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เข้าใจได้ เช่น วาดภาพสตัว์ บ้าน โรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ และบุคคลรอบตวั การวาดภาพระบายสี
เดก็ปฐมวยัควรมีพืน้ฐานทางศลิปะ 

2. กิจกรรมการพิมพ์ภาพ การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมท่ีฝึกประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างงานศิลปะท่ีใช้สีและวสัดตุา่ง ๆ  โดยน าวสัดไุปชุบสี
แล้วกดลงบนวสัดตุ่าง ๆ เช่น กระดาษ ผ้า โดยมีเทคนิคการพิมพ์จาก มือ นิว้ พืช ผกั ใบไม้ ก่ิงไม้ 
ก้านกล้วย วสัดุหาง่าย หรือพิมพ์จากวัสดุแกะสลักเด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับสี เส้น รูปทรง และการ
ออกแบบด้วยตนเองและรู้จกัการระมดัระวงัในการท างาน   

3. กิจกรรมการปัน้ เป็นท างานด้วยวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ เด็ก
สามารถสร้างงานออกมาเป็น 2 มิติ 3 มิติ มีอุปกรณ์วสัดุเป็น ดินเหนียว ดินน า้มนั แป้งโด ทราย
และดินวิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานจากการ นวด บีบ ทุบ คลึง พบั ดงึ บิด กด และปัน้ให้
เป็นรูปต่าง ๆ  เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ และเป็นการฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนือ้มือกบัตา 

4. กิจกรรมการประดิษฐ์ เป็นการท างานด้วยเทคนิควิธีการ ฉีก ตดั พับ บิด จีบ 
ม้วน เจาะ ผูก มดั ขย า ปะ พนั ผกู โดยวสัดท่ีุได้มาจากธรรมชาติเหลือวสัดท่ีุหาได้ง่าย เช่น ใบไม้ 
ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดอกไม้ ดิน เปลือกหอย เมล็ดพืช น ามาประดิษฐ์เป็นต้นไม้ บ้าน โรงเรียน หน้าตา
บคุคลตา่ง ๆ  ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ ตลอดจนน ากระดาษมา ฉีกปะ
กระดาษ ตดัปะกระดาษ ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ พบัในรูปแบบตา่ง ๆ  

จากการศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจยั ผู้ วิจยัพบว่าทกัษะการจดัการสมอง(EF) 
เป็นการท างานของสมองและกิจกรรมท่ีสามารถน าสนบัสนนุให้เด็กปฐมวยั อาย ุ5-6 ปี เกิดทกัษะ
การจดัการสมอง(EF) คือกิจกรรมศิลปะท่ีจะช่วยพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา โดยน ากิจกรรมการวาดภาพระบายสี กิจกรรมการพิมพ์ภาพ กิจกรรมการปัน้ และ
กิจกรรมการประดิษฐ์ มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการจดัประสบการณ์ศิลปะให้เด็กปฐมวยั 
จากการสงัเคราะห์พฒันาการเดก็ปฐมวยั สมรรถนะเดก็ปฐมวยั และพฒันาการด้านศิลปะของเด็ก
ปฐมวยั ทักษะการจดัการสมอง(EF) ท่ีสามารถพัฒนาได้ด้วยการจดัประสบการณ์ศิลปะในด้าน
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) ควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) และจัดระบบการท างาน (Organization) 
สงัเกตได้ดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห์พัฒนาการ สมรรถนะเด็กปฐมวัย และพัฒนาการด้านศิลปะและการ
ประยกุต์ใช้ในกิจกรรมศลิปะ 

 
ทักษะการจัด 
การสมอง(EF) 

พัฒนาการ สมรรถนะเดก็ปฐมวัย 
และพัฒนาการด้านศิลปะ 

การประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ศิลปะ 

1. ความจ าท่ีใช้
งาน (Working 
Memory) 

1. เดก็สามารถเขียนเป็นรูปเส้น
ลกัษณะตา่ง ๆ  เชน่ เส้นตรง เส้นเฉียง 
โค้ง หยกั คล่ืน วงกลม สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม  
2. เดก็สามารถบอกช่ือรูปทรง รูปร่าง
ของคน สตัว์ สิ่งของ และสร้างสรรค์
ผลงานตนเองตามจิตนาการ 
3. เดก็สามารถส่ือความจากการเขียน
ช่ือจริง ช่ือเลน่ วาดแผนท่ีจากบ้านมา
โรงเรียน วาดแผนผงัของห้องเรียน 
ห้องนอน หรือสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีเดก็มี
ประสบการณ์เดมิ 
4. เดก็สามารถน าของอยา่งน้อย 2 
อยา่งมาผสมกนัใช้งาน เชน่ การผสม
แมสี่ การผสมสีน า้ การใช้กรรไกรตดั
กระดาษ การฉีกกระดาษแล้วตดิเป็น
ผลงาน การปัน้ดินเหนียว  

1. จดักิจกรรมท่ีมุง่เน้นให้เด็กได้
แสดงออกทางด้านศลิปะเชน่ 
กิจกรรมวาดภาพระบายสี 
กิจกรรมพิมพ์ภาพ กิจกรรมปัน้ 
และกิจกรรมประดษิฐ์  
2. ใช้ประสบการณ์เดมิทาง
ศลิปะของเดก็มาประยกุต์ใช้เพ่ือ
กระตุ้นให้เดก็สามารถดงึ
ความจ าเดมิมาใช้ในขณะท า
กิจกรรมศลิปะ   
 

2. ยบัยัง้
พฤตกิรรม 
(Response 
Inhibition) 

1. ปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบของสงัคม
อยา่งง่าย ๆ  ในครอบครัว โรงเรียน 
ชมุชน อยา่งเหมาะสม 
2. ใช้ท่าทางและภาษาท่ีเหมาะสมเม่ือ
มีความขดัแย้งภายในกลุม่หรือเพ่ือน
ด้วยกนั 
 

1. ใช้นิทาน หรือตวัแบบ ท่ีสอน
การคิดก่อนท าและการยบัยัง้
พฤตกิรรมท่ีไมพ่ึง่ประสงค์ 
2. ใช้ค าพดูเชิงบวกเพ่ือให้เด็ก
เกิดการคิดก่อนท า 
3. เปิดโอกาสให้เดก็ได้ท างาน
กลุม่ร่วมกนัเพ่ือให้รู้จกักฎ  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ทักษะการจัด 
การสมอง(EF) 

พัฒนาการ สมรรถนะเดก็ปฐมวัย 
และพัฒนาการด้านศิลปะ 

การประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ศิลปะ 

  ระเบียบ และการหกัห้ามใจ 

3. ยืดหยุน่
ความคดิ 
(Flexibility) 

1. เม่ือมีปัญหาขดัแย้งกบัเพ่ือนรู้จกั
ตอ่รองหรือประนีประนอม 
2. เลือกวิธีท่ีแก้ปัญหาได้หลายวิธีท่ี
เหมาะสม 
3. แก้ปัญหาโดยใช้อปุกรณ์และ
เคร่ืองมือในการช่วยเหลือ 
4. แสดงความคิดเห็นและฟังเพ่ือนเม่ือ
แสดงความคิดเห็น  
 

1. กระตุ้นให้เดก็รู้จกัการปัญหา
อยา่งถกูวิธีและมีความยืดหยุน่
ทางความคดิ 
2. ให้เดก็รู้จกัการผ่อนสัน้ผ่อน
ยาวและแก้ปัญหาท่ีถกูวิธี 
3. เดก็รู้จกัพลิกแพลงในการใช้
อปุกรณ์ตา่ง ๆ  โดยไมย่ึดตดิกบั
สิ่งท่ีมีอยู่ 
4. ให้เดก็รู้ปรับแผนและเปล่ียน
ตามสถานการณ์เพ่ือให้บรรลุ
ตามเปา้หมาย 
 

4. ควบคมุ
อารมณ์ 
(Emotional 
Control) 

1. บอกความรู้สกึ ไมส่บายใจ กงัวลใจ
พอใจ ไมพ่อใจ รัก ชอบ โกรธ เกลียด 
กลวั และควบคมุแสดงออกของ
อารมณ์ได้อยา่งเหมาะสม 
2. ไมแ่สดงความก้าวร้าวด้วยการท า
ร้ายตนเอง หรือท าลายข้าวของตนเอง 
โดยผู้ใหญ่ และบอกพฤตกิรรมท่ีดีของ
เดก็คนอ่ืน 
3. ไมแ่สดงความก้าวร้าวตอ่คน สตัว์ 
สิ่งของ และรู้จกัระงบัความก้าวร้าวของ
ตนเองได้ 
 

1. จดัประสบการณ์ท่ีสนกุสนาน 
และบรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง 
2. ครูมีทา่ทางท่ีเป็นมิตร 
อารมณ์มี เพ่ือให้เดก็ไมส่บายใจ 
3. ให้เดก็ได้ระบายความรู้สกึ 
อารมณ์ เม่ือไมพ่อใจ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 
ทักษะการจัด 
การสมอง(EF) 

พัฒนาการ สมรรถนะเดก็ปฐมวัย 
และพัฒนาการด้านศิลปะ 

การประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
ศิลปะ 

5. จดัระบบการ
ท างาน 
(Organization) 

1. สามารถฟังแล้วปฏิบตัิตามค าสัง่ท่ี
ตอ่เน่ืองได้ และก าหนดการท างาน  
2. สามารถท างานตามท่ีครูก าหนดและ
แบง่หน้าท่ีในการท างานถ้าครู
ชว่ยเหลือสนบัสนนุ 
3. สามารถเขียนเส้นลกัษณะตา่ง ๆ  
ตามต้นแบบตามท่ีเห็นด้วยตนเองอย่าง
เป็นขัน้ตอน เชน่ เส้นตรงเขียนจากบน
ลงลา่ง เส้นโค้งเขียนจากซ้ายไปขวา  
4. สามารถใช้มือจบัดนิสอหรืออปุกรณ์
อ่ืนอยา่งถกูวิธีในการท างานตา่ง ๆ  
เชน่การจบักรรไกรในการจดักระดาษ 

1. จดัประสบการณ์ทางด้าน
ศลิปะให้สนบัสนนุการท างาน
อยา่งเป็นระบบโดยอาศยั
กระบวนการสร้างสรรค์ศลิปะท่ี
หลากหลาย  
2. พยายามให้เดก็มีบทบาทใน
การจดัระบบการท างานของ
ตนเอง งานกลุม่ โดยครูเป็น
เพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ใน
บางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจ
ขณะท่ีท างาน 

 
3. แนวคิดเก่ียวกับของทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

3.1 ที่มาของทักษะการจัดการสมอง 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ ทักษะการจัดการสมอง (EF) พบว่านักการ

ศึ กษ าได้ กล่ าวถึ ง  Executive Functionsไ ว้ห ลายค า  เช่ น  Executive Function, Executive 
Functions, Executive Functioning และ Executive Skills  โดยผู้วิจยัสรุปเป็น 3 กลุ่มดงันี ้กลุ่มท่ี 
1 ใ ช้ ค าว่ า  Executive Functions ได้ แก่  Lynn  Meltzer (2007,2010), Christopher Kaufman 
(2010), Paula  Moraine (2012), National  Center for Learning Disabilities (2013), Peter  K. 
Isquith; et al. (2014), Lisa  B. Thorell and Corinne Catale (2014), Eric  Peterson and 
Marilyn C. Welsh (2014), Jack  A. Naglieri and Tulio M. Otero (2014), Jack A. Naglieri 
and Sam Goldstein (2014), Goldstein; et al. (2016) ก ลุ่ ม ท่ี  2 ใ ช้ ค า ว่ า  Executive 
Functioning  ได้แก่  Rebecca Branstetter (2014), Sam  Goldstein, Jack A Naglieri (2016), 
Mellissa Mullin, Karen Fried (2013), Sharon  A Hansen (2013) แล ะกลุ่ ม ท่ี  3  Executive 
Skills  ได้ แก่  Richard Guare, Peg Dawson และ  Colin Guare (2013) Richard Guare, Peg 
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Dawson (2010,2012,2016) จากการศึกษาเอกสารทัง้ 3 กลุ่มนีมี้ความหมายและองค์ประกอบ
ของ Executive Functions ท่ีคล้ายคลงึกนั และจะเห็นได้วา่นกัการศกึษาตา่งประเทศนิยมใช้ค าว่า 
Executive Functions มากท่ีสดุ ในการนีผู้้วิจยัเลือกท่ีจะใช้ค าว่า Executive Functions และใช้ย่อ
ว่า “EF” เน่ืองจากทักษะการจัดการสมอง (EF) นัน้มีหลายองค์ประกอบท่ีถูกพัฒนาขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง จากการศึกษาเอกสารพบว่านักการศึกษาได้แบ่งทักษะการจัดการสมอง (EF) แบ่ง
ออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางสติปัญญา (Cognitive) และองค์ประกอบทาง
พฤติกรรม (Behavioral) โดยองค์ประกอบทางสติปัญญามี 5 ด้านท่ีส าคญัคือ 1) ความจ าท่ีใช้งาน 
(Working Memory) 2) คิ ด แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม  (Metacognition) 3) จั ด ร ะ บ บ ก า ร ท า ง า น 
(Organization) 4) การวางแผน (Planning) และ 5) บริหารจดัการเวลา (Time Management) ใน
ส่วนองค์ประกอบทางพฤติกรรมมีด้าน 6 ท่ีส าคัญคือ 1) คิดริเร่ิมลงมือท า (Task Initiation) 2) 
ตัง้ เป้าหมาย (Goal-Directed) 3) สมาธิจดจ่อ (Sustained Attention) 4) ยับยั ง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) 5) ควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) และ6) ยืดหยุ่ นความคิด 
(Flexibility) 

จะเห็นได้ว่าทกัษะการจดัการสมอง (EF) สามารถสร้างการเรียนรู้และจดัการบริหาร
ตนเอง และการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทกัษะการจดัการสมอง (EF) จะช่วยให้
เด็กปฐมวยั เกิดการเรียนรู้ท่ีดีและสามารถบริหารจดัการตนเองในเร่ืองต่าง ๆ ได้ดีและเม่ือสงัเกต
พบว่าบางองค์ประกอบเป็นทกัษะพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตสามารถน าและสามารถน าไปประยกุต์
กับการท างานในอนาคต ซึ่งเป็นทักษะในการท างานหรือประกอบอาชีพท่ีมีความส าคญัน าไปสู่
ความส าเร็จของเดก็ในอนาคต 

โดยค าว่า “Executive” ถกูใช้ในปี 1980 โดย ยูเรีย (Luria) ได้อธิบายการท างานของ
สมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) เก่ียวกับ Executive Functions (EF) ต่อมาในปี 1996 Eslinger 
PJ.กล่าวถึง การจดจ่อ (Attention) ความจ า (Memory) และการบริหารจดัการตนเอง (Executive 
Functions) จากการตีพิมพ์บทความในวารสารทางการสัมมนา (Barkley . 2012: 1, Sam 
Goldstein and Jack A. Naglieri. 2014: ix; Goldstein; et al. 2016:3) โดยอ้างอิงผลการวิจัยใน
ครัง้นัน้จากกรณีศึกษาของ ฟิเนียส์ พี. เกจ (Phineas P. Gage) เป็นคนงานสร้างทางรถไฟ ชาว
อเมริกัน (Meltzer. 2007:1; Richard Guare, Peg Dawson. 2010:1-2, 2012:8-9, 2016:19, 12-
29) ท่ีได้รับอุบตัิเหตใุนปี 1848 โดยเหล็กแหลมขนาดใหญ่แทงผ่านหน้าผาก อุบตัิเหตุในครัง้นัน้
ท าลายสมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) ของเขาหลงัจากการฟืน้ตวัพบวา่ เกจ (Phineas P. Gage) 
มีความสามารถทางด้านสติปัญญาลดลงและมีพฤติกรรม และบคุลิกภาพท่ีเปล่ียนไปอย่างเห็นได้
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ชดั จากคนสภุาพเรียบร้อย รับผิดชอบงานดี มาเป็นคนหยาบคายหนุหนัพลนัแล่น ไม่สนใจคนอ่ืน 
และมักตัดสินใจท าอะไรผิด ๆ  อยู่เสมอ ขาดสมาธิ ขาดการยับยัง้และไม่สามารถท่ีจะแสดง
ความคิดของเขาอย่างชดัเจน ตลอดระยะเวลา 12 ปีท่ี เกจ มีพฤติกรรมดงักล่าวซึ่งเขาไม่สามารถ
ด าเนิน ชีวิตตามปกติได้  และเกจได้ เสียชีวิตลงอายุ 36 ปี ด้วยอาการชัก (Philip  J. Corr. 
2006:252; Sam Goldstein and Jack A. Naglieri. 2014: ix; Goldstein; et al. 2016:3) 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 รูปของฟีเนียส เกจกบัแทง่เหล็กขนาดจริงท่ีผา่นสมองของเขา 
และภาพแสดงด้วยคอมพิวเตอร์แสดงแทง่เหล็กเจาะผ่านสมองสว่นหน้า 

 
ท่ีมา: Henry Gleitman, James Gross, Daniel Reisberg. Psychology. (2011), p. 

107. 
 

ส าหรับ Executive Functions of the Brain (EF) พัฒนามาจากพื น้ฐานทฤษฏี
ทางด้านประสาทวิทยาใน 3 ส่วน (Meltzer . 2007:1; Robert  J. Sternberg, Karin Sternberg. 
2012: 5; John  David G. Myers.2010: 173; Philip  J. Corr. 2006: 249) ดงันี ้

1. จิตวิทยาทางด้านสติปัญญา (Cognitive Psychology) เป็นการศกึษาวิธีการท่ี
มนุษย์รับรู้ เรียนรู้ จดจ า และการคิดเก่ียวกับข้อมูล โดยนกัจิตวิทยาอาจจะศึกษาวิธีการการรับรู้
ของมนษุย์ในรูปทรงแบบตา่ง ๆ  

2. จิตวิทยาทางด้านพัฒนาการ (Development Psychology) เป็นการศึกษา
ทางจิตวิทยาด้านพัฒนาการทางด้านสติปัญญา พัฒนาการทางด้านสังคม ตลอดช่วงชีวิตของ
มนษุย์  
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3. จิตวิทยาทางด้านระบบประสาท (Neuron Psychology) เป็นการศึกษา
เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางระบบประสาทท่ีสัมพันธ์ในกับการท างานทางด้าน
จิตใจ  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า Executive Functions หรือทักษะการจัดการสมอง(EF) ถูกใช้
ครัง้แรกในปี 1980 โดยอ้างอิงผลการวิจยัในครัง้นัน้จากกรณีศกึษาของ ฟิเนียส์ พี. เกจ ท่ีมีปัญหา
ในการท างานของสมองส่วนหน้าซึ่ง ทักษะการจัดการสมอง (EF) ถูกพัฒนามาจากจิตวิทยา
ทางด้านสติปัญญา จิตวิทยาทางด้านพฒันาการ และจิตวิทยาทางด้านระบบประสาท โดยทกัษะ
การจัดการสมอง (EF) เป็นจัดการบริหารตนเองและการท างานร่วมกับคนอ่ืนอย่างเป็นระบบ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีและสามารถบริหารจัดการตนเองในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนการอาศยัและ
ท างานร่วมกันในสงัคมทัง้ยงัเป็นทักษะพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตสามารถน าไปประยุกต์กับการ
ท างานในอนาคตน าไปสูค่วามส าเร็จในอนาคต 

3.2 ความส าคัญของทักษะการจัดการสมอง 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีความส าคญัในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ทกัษะการ

จัดการสมอง (EF) เป็นเหมือนการคิดไปข้างหน้าเหมือนประธานบริหาร (CEO) โดยเฉพาะการ
สอนให้เด็กเป็นประธานบริหาร (CEO) ของการเรียนรู้ถือว่าเป็นพืน้ฐานการเรียนรู้ในอนาคต 
(Branstetter . 2014: 13) De Frias, Dixon และ Strauss กล่าวถึงทักษะการจัดการสมอง (EF) 
เป็นความหลากหลายขององค์ความรู้และความสามารถในระดบัสูง อ้างอิงจาก (Chung , Hyun 
Jin, Lisa L. Weyandt, and Anthony Swentosky. 2014:13) สิ่ ง ท่ีส าคัญ คือการส ร้างให้ เด็ก
ปฐมวยัเป็นประธานบริหาร (CEO) ของการเรียนรู้ได้นัน้ต้องสร้างให้เด็กเกิดการมองแบบภาพรวม 
(Big Picture) ซึง่ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นกระบวนการแรกของการชว่ยให้เดก็มองในภาพ
แบบรวม โดยเป็นการมองแบบตานกมอง (Birds eye - view) ซึ่งการมองแบบตานกมองจะท าให้
เด็กเห็นภาพกว้างทัง้หมด (Lynn Meltzer. 2010: 4-5) และทกัษะการจดัการสมอง (EF) จะช่วยให้
เด็กปฐมวัยเกิดการคุมคุมตนเอง (Self-Regulation) การควบคุมตนเองคือกระบวนการ ภายใน
หรือภายนอก ท่ีช่วยให้การท ากิจกรรมของตนเอง ตรงเป้าหมาย ทันเวลา และสามารถ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ของแต่บุคคล การควบคุมตนเองมี 5 ตอนท่ีเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน
ดงันีคื้อ  

1. การเลือกเปา้หมาย (goal selection)  
2. ความรู้ความเข้าใจในเปา้หมาย (Goal cognition)  
3. การรักษาเปา้หมาย (Directional maintenance)  
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4. การเปล่ียนเปา้หมาย (Directional change)   
5. การสิน้สดุเปา้หมาย (Goal termination)  

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญท าให้เด็กประสบความส าเร็จคือการเปล่ียนแปลงให้เด็กสามารถ
ควบคุมตนเองได้นัน้ต้องอาศัยความจ าในการท างาน (Working Memory) การจัดการอารมณ์ 
(Management of Emotions) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัการ
ทักษะการจัดการสมอง (EF) (Paul Karoly. 1993: 25; Checa , Rodriguez-Bailon, & Rueda. 
2008:185; และ Barkley , R. A. 2011: a)  

อาจสรุปได้ว่า ทกัษะการจดัการสมอง (EF) นัน้เป็นสิ่งแรกท่ีจะช่วยให้เด็กมีการมอง
แบบภาพรวม (Big Picture) และมีส่วนท่ีส าคญัในการเช่ือมโยงความรู้ระหว่างความจ าและการ
จัดการกับอารมณ์ของตนเองเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตนเองได้ตัง้ไว้  
โดยการสอนให้เด็กเป็นประธานบริหาร (CEO)ในการเรียนรู้นัน้ ต้องอาศยัการควบคมุตนเองเข้ามา
มีสว่นร่วมในการท างานกบัทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

3.3 ความหมายของทักษะการจัดการสมอง 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) คือกระบวนการในการท างานของสมองส่วนหน้า 

(Frontal Lobes) ท่ีมีการเช่ือมโยงกับการท างานของสมองในส่วนต่าง ๆ  ซึ่งมีนักการศึกษาให้
ความหมายดังนี  ้Lezak (Lezak . 1995: 42) ทักษะการจัดการสมอง (EF) คือความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะทางด้านพฤติกรรมกับการตอบสนองในการท ากิจกรรมท่ีมีการก าหนดเป้าหมาย
ระดบัสูงในการท างานของมนุษย์ ในด้านสติปัญญา การควบคุมตนเอง และการปฏิสัมพันธ์กับ
สังคม ต่อมา Burgess (Burgess. 1997: 81) ให้ความหมายของ ทักษะการจัดการสมอง (EF)  
คือกระบวนการท่ีก าหนดไว้ในมีการส่วนร่วมกบัการแก้ปัญหา โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ การ
วางแผน การประเมินความรู้ และความจ าท่ีคาดหวัง สอดคล้องกับ Gioia et al (Gioia  et al. 
2000:1) กล่าวถึงทักษะการจัดการสมอง (EF) เป็นกระบวนการการก ากับการจัดการด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านพฤติกรรม โดยเฉพาะในช่วงการแก้ปัญหา แอนเดอร์สัน 
(Anderson . 2002: 71) กล่าวถึงทกัษะการจดัการสมอง (EF) คือกระบวนการท่ีมีองค์ประกอบท่ี
หลากหลายได้แก่ การเลือกเปา้หมาย การวางแผนก่อนเร่ิมกิจกรรม ควบคมุตนเอง ความยืดหยุ่น 
ความสนใจ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลตอบกลับ โดยเฉพาะ Vriezen  and Pigott (Vriezen and 
Pigott. 2002: 296) ได้ให้ความหมายของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ว่ากระบวนการท่ีมีความ
หลากหลายของสติปัญญาในคิดขัน้สูงท่ีควบคุมและก ากับทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม และ
สอดคล้อง Oosterlaan , Scheresและ Sergeant (Oosterlaan, Scheres, & Sergeant. 2005: 
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69) ทักษะการจัดการสมอง (EF) คือกระบวนการทางด้านสติปัญญาท่ีมีการวางแผนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ การด าเนินการ การตรวจสอบ การวางข้อก าหนดเปา้หมายของพฤติกรรม Corbett 
et al ยงักล่าวถึง ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ว่าเป็นกระบวนการควบคมุทางด้านจิตใจ ทางด้าน
สติปัญญา และทางด้านอารมณ์ ความสามารถในการจดัการทางด้านพฤติกรรมในชว่งเวลาแทนท่ี
ความต้องการ เพ่ือบรรลุเป้าหมายในระยะยาว (Corbett  et al. 2009: 210) ในปี 2010 Lynn 
Meltzer (Lynn Meltzer.2010:X) ให้ความหมายของ ทักษะการจัดการสมอง (EF) ว่าเป็น
กระบวนการท างานเช่นการวางแผน การจดัระเบียบ การจดัระดบัความส าคญั และการตรวจสอบ
ตนเองท่ีมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการท างาน ส าหรับ Peg Dawson and Richard 
Guare ให้ความหมายของ ทักษะการจัดการสมอง (EF) คือการจัดระบบของพฤติกรรมในการ
ท างานท่ีมีเปา้หมายระยะยาว โดยใช้ทกัษะการวางแผน  จดัระบบการด าเนินการ การเอาใจใส่กบั
งาน และความมุ่มมั่นกับงาน ทักษะการจัดการสมอง (EF) จะช่วยในการควบคุมและจดัการกับ
อารมณ์ ควบคมุความคิด พฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Peg Dawson and 
Richard Guare. 2010:1) ในปีเดียวกัน Christopher Kaufman ให้ความหมายของ ทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ว่าเป็นองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา ท่ีช่วยควบคมุและจดัการตนเองในแต่
ละวันและระยะยาวของการท างาน (Christopher Kaufman. 2010: 2) ส าหรับ Paula Moraine  
ให้ความหมายของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) คือการท างานของสมองในส่วนท่ีความคมุความ
สนใจและพฤติกรรมในการท ากิจกรรม (Paula Moraine.2012: 13) และ Branstetter กล่าวถึง 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) คือทกัษะการคิด ความรู้สึก พฤติกรรม ความจ า ความสนใจ ทกัษะ
การเคล่ือนไหว การแสดง และการบริหารจัดการตนเองเป็นทักษะการการควบคุมอารมณ์ และ
ควบคมุตนเอง (Branstetter. 2014: 13)  

อาจสรุปได้ว่า ความหมายของทกัษะการจดัการสมอง (EF) คือการท างานของสมอง
ในส่วนท่ีความคุมสั่งการ ท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง  ๆ กับตนเอง การรับรู้ สังเกต จดจ า 
วิเคราะห์ รู้เหตุผล และ การแก้ปัญหา ท่ีมีความหลากหลายของสติปัญญาในคิดขัน้สูง ควบคุม 
ก ากับและจัดการตนเอง มีความส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย การวางแผน การจัดระเบียบ  
การจัดระดบัความส าคญั ผ่านการแสองออกทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งพฤติกรรมภายนอก  
คือการเคล่ือนไหวร่างกาย การพูดโต้ตอบ การยืน การเดิน การนัง่ และพฤติกรรมภายใน เป็นการ
คิด อารมณ์ ความรู้สึก ทัง้ยงัเป็นกระบวนการควบคมุทางด้านพฤติกรรม ความรู้สึก ความสนใจ 
ทักษะการเคล่ือนไหวการแสดง ควบคุมตนเอง จะช่วยในจัดการกับอารมณ์ ควบคุมความคิด 
พฤตกิรรมของตนเอง 
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3.4 องค์ประกอบของทักษะการจัดการสมอง 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองจนถึงปี 2007 Lynn Meltzer 

(Lynn Meltzer.2007:1-2) เขียนหนังสือ “EXECUTIVE FUNCTION IN EDUCATION” ได้แบ่ง
การบริหารจดัการตนเองออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย 1) การก าหนดเป้าหมายและการวางแผน 
(Goal setting and planning) 2) การจดัระบบของการท างาน (Organization of behaviors over 
time) 3) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) 4) ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) และ5) การ
ตรวจสอบประเมินตนเอง (Self-Monitoring) ต่อมาปี 2010 Christopher Kaufman (Christopher 
Kaufman) แบ่งการบริหารจัดการตนเองเป็น 2 ด้านคือ ด้านความคิด ด้านสังคมและอารมณ์ 
(Christopher Kaufman,2010:4) แ ล ะ Richard Guare แ ล ะ  Peg Dawson แ บ่ ง  Executive 
Functions เป็น 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางสติปัญญา (Cognitive) และองค์ประกอบ
ทางพฤตกิรรม (Behavioral) โดยองค์ประกอบทางสตปัิญญามี 5 ด้านท่ีส าคญัคือ 1) ความจ าท่ีใช้
งาน  (Working Memory) 2) คิ ด แบบอง ค์ รวม  (Metacognition) 3) จัด ระบบการท า งาน 
(Organization) 4) การวางแผน (Planning) และ 5) บริหารจดัการเวลา (Time Management) ใน
ส่วนองค์ประกอบทางพฤติกรรมมีด้าน 6 ท่ีส าคัญคือ 1) คิดริเร่ิมลงมือท า (Task Initiation) 2) 
ตัง้ เป้าหมาย (Goal-Directed) 3) สมาธิจดจ่อ (Sustained Attention) 4) ยับยั ง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) 5) ควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) และ6) ยืดหยุ่ นความคิด 
(Flexibility) (Richard Guare, Peg Dawson. 2010: 1-2, 2012: 8-9, 2016: 19, 12-29) การท่ีจะ
ท าให้เด็กเกิดการบริหารจดัการตนเองได้นัน้ต้องอาศยัการเช่ือมโยงในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านสติปัญญาและด้านพฤติกรรม Tulio  M. Otero and Lauren A. 
Barker กล่าวถึงการเช่ือมโยงของ Executive Functions of the Brain (EF) ว่าเป็นกระบวนการ
ทางด้านสติปัญญาขัน้สงูท่ีมีบทบาทส าคญัทางด้านประสาทวิทยาเป็นการท างานทางด้านสมอง
ส่วนหน้าท่ีมีการเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน (Tulio M. Otero and Lauren A. Barker.2014 :40) สิ่ง
ท่ีส าคัญคือกระบวนการท่ีจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการเช่ือมโยงของสมอง Lynn Meltzer 
(Lynn Meltzer, Laura Sales Pollica, Mirit Barzillai.2007: 6-7; Lynn Meltzer.2010: 6-7) 
กลา่วถึงความส าคญัของกระบวนการเช่ือมโยงทางสมองดงันี ้ 

1. การจดัเรียงความส าคญั (Prioritizing) คือการจดัล าดบัตามความส าคญัโดย
การหาสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุ  

2. การจดัระบบข้อมูล (Organizing) คือการจดัเรียงข้อมลู ระบบการเคล่ือนย้าย
และการเรียงล าดบัข้อมลู  
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3. การใช้ความจ า (Using Working Memory) คือการจดัเรียงล าดบัความคดิของ
สมอง ส าหรับการใช้งาน 

4. การหาวิธีการท่ีเหมาะสม (Shifting) คือการสลับเปล่ียนได้อย่างง่ายดาย
ระหวา่งวิธีการมอง และการหาทางเลือกใหม่ ๆ   

5. การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) การตรวจสอบการท างานเพ่ือหา
ข้อผิดพลาดท่ีพบบอ่ยและแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีพบมากท่ีสดุของข้อผิดพลาด 

ซึ่ ง  Moran แ ล ะ  Gardner (Seana Moran and Howard Gardner.2007: 20,27) 
กล่าวถึงการกระบวนการเช่ือมโยงทางสมองให้ใน ทักษะการจัดการสมอง (EF) ต้องอาศัยการ
ท างานท่ีบรูณาการร่วมกนั 3 ลกัษณะดงันี ้ 

1. เนินเขา (Hills) หรือการตัง้เป้าหมายอย่างเป็นทางการ ( formal goals)  
เป็นการตัง้เปา้หมายท่ีจะท าให้ชดัเจน  

2. ทกัษะ (Skill) คือความสามารถท่ีจ าเป็นและเทคนิคในการบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้
ไว้ 

3. มีความมุ่งมั่น (Will) คือการคิดท่ีจะเร่ิมต้นในการท าและอดทนจนกว่าจะถึง
เปา้หมายท่ีตัง้ไว้  

อาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบของทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีองค์ประกอบท่ีส าคญั
อยู่ 2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบทางสติปัญญา (Cognitive) และองค์ประกอบทางพฤติกรรม 
(Behavioral) ทัง้ 2 องค์ประกอบจะเกิดได้นัน้ต้องอาศัยการเช่ือมโยงทางสมองโดยการจัดเรียง
ความส าคญัของการท างาน การจดัระบบของการท างาน การใช้ความจ าส าหรับการท างาน การหา
วิธีการท่ีเหมาะสมในการท างาน การตรวจสอบตนเองหรือข้อผิดพลาดในการท างานเพ่ือปรับปรุง
การท างานเข้าด้วยกัน ซึ่งทักษะการจัดการสมอง (EF) ทางสติปัญญาเป็นความสามารถในการ
เรียนรู้ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิ่งตา่ง ๆ กบัตนเอง การรับรู้ สงัเกต จดจ า วิเคราะห์ รู้เหตผุล และ การ
แก้ปัญหา ตลอดจนการสงัเคราะห์ เป็นส่วนท่ีส าคญัท าให้นกัเรียนเกิดการท างานเป็นระบบ เป็น
ขัน้เป็นตอน ทกัษะการจดัการสมอง (EF)  องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือการกระท าท่ีตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นการกระท าท่ีบุคคลแสดงหรือตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ผ่านการแสองออก
ทางด้านร่างกายและจิตใจ พฤติกรรมประกอบด้วยพฤติกรรมภายนอก คือการเคล่ือนไหวร่างกาย 
การพดูโต้ตอบ การยืน การเดิน การนัง่ และพฤติกรรมภายใน เช่น การคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ สิ่งท่ี
เห็นได้ชัดคือพัฒนาการในด้านต่างท่ีแสดงออกมาไม่ว่าพัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical 
development) และพัฒนาการทางด้านอารมณ์ (Emotional development) ทักษะการจัดการ
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สมอง (EF) จึงเป็นการประสานสมัพนัธ์ทางองค์ประกอบด้านสติปัญญาเข้ากบัองค์ประกอบด้าน
พฤตกิรรม  

จากองค์ประกอบของทักษะการจัดการสมอง (EF) ผู้ วิจยัศึกษาต าราและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องของทกัษะการจดัการสมอง (EF) จงึขยายแตล่ะด้านดงันี ้

3.4.1 ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory)  
ความจ าท่ีใช้งาน (WM) เป็นความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลข้อมูลและเรียกข้อมูลนัน้มาใช้ในขณะท่ีท ากิจกรรมท่ียุ่งยากซับซ้อน โดยเด็กท่ีมี
หน่วยความจ าในการท างานท่ีน้อยหรือไม่มีข้อมูลจากประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กจะไม่สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลดงักล่าวท่ีส าคญัในการท ากิจกรรมขัน้ตอนต่อไปได้ ความจ าท่ีใช้งานเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารจดัการตนเองซึ่ง ถือว่าเปรียบเหมือนเป็นพืน้ฐาน โดยการมีความจ าท่ีใช้งานท่ี
หลากหลายเด็กจะสามารถน าข้อมลูมาใช้ตามสถานการณ์ (Peg Dawson, Richard Guare, and 
Colin Guare. 2013:16; National Center for Learning Disabilities, 2013: 6,16; Center on 
the Developing Child Harvard University, 2011: 9) 

การสร้างความจ าท่ีใช้งานในเด็กนัน้เป็นสิ่งท่ีเป็นพืน้ฐาน เพ่ือให้เด็กเกิด
ความจ าระยะยาวและเป็นสิ่งท่ีจะติดตวัเด็กตลอดไป การสร้างความจ าท่ีใช้งานต้องทฤษฎีการ
ประมวลสารสนเทศ (Information Processing Approach) เป็นทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการรับ
สาระข้อมลู การใส่ใจ การรับรู้ การเข้ารหสัเพ่ือเก็บจ า และการเรียกสาระข้อมลูท่ีเก็บไว้ออกมาใช้ 
โดย Baddaley  (1999) กล่าวถึงกระบวนการประมวลข้อมูลเร่ิมต้นจากการท่ีมนุษย์รับสิ่งเร้าเข้า
มาทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 สิ่งเร้าท่ีเข้ามาจะได้รับการบนัทึกไว้ในความจ าระยะสัน้ซึ่งการบนัทึกนี ้
จะขึน้อยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการคือการรู้จกั (Recognition) และความใส่ใจ (Attention) ของ
บุคคลท่ีรับสิ่งเร้าสิ่งเร้านัน้จะได้รับการบนัทึกลงในความจ าระยะสัน้ (Short – term memory) ซึ่ง
จะอยู่ในระยะเวลาท่ีจ ากดัและเก็บข้อมลูไว้ใช้ชัว่คราว ส าหรับการเก็บข้อมลูไว้ใช้ในภายหลงัท าได้
โดยข้อมลูนัน้ต้องได้รับการประมวลและเปล่ียนรูปโดยการเข้ารหสัเพื่อน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะ
ยาว (Long – term memory) เม่ือข้อมูลได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะยาวแล้วบุคคลจะ
สามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้การเรียกข้อมูลออกมาใช้บุคคลต้องถอดรหัสข้อมูล 
(decoding) จากความจ าระยะยาวนัน้และส่งผลต่อไปสู่ตวัก่อก าเนิดพฤติกรรมตอบสนองซึ่งจะ
เป็นแรงขบัหรือกระตุ้นให้บคุคลมีการเคล่ือนไหวหรือการพดูสนองตอบตอ่สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  

Atkinson and Shiffrin (Atkinson and Shiffrin) กล่าวถึง รูปแบบของการ
จดัระบบของความจ ามนษุย์แสดงได้ดงันี ้(Baddaley, A. D. 1999: 10-19) 
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ภาพประกอบ 17 การสร้างความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) งานตามทฤษฎีการประมวล
สารสนเทศ (Information Processing Approach) 

 
จะเห็นได้ว่าการสร้างความจ าท่ีใช้งานนัน้ต้องเกิดจากการสอนเพ่ือให้เด็กเกิด

ความจ าระยะยาวโดย จอยซ์ และ คาลฮนู (Joyce and Calhoun) กลา่วถึงการสอนท่ีจะให้เด็กเกิด
ความจ าตามแนวความคิดเก่ียวกบัการสอนเน้นการจ า (Concepts About Memory) ดงันี ้(Joyce 
Weil and Calhoun ,2015: 180-191) 

1. การตระหนักรู้ (Awareness) กล่าวคือผู้ เรียนจะมีความทรงจ าท่ีดีนัน้
เร่ิมมาจากการสงัเกต และมีการรับรู้ข้อมลูด้วยความตัง้ใจ  

2. การเช่ือมโยงความรู้ (Association) กล่าวคือผู้ เรียนจะจ าข้อมลูใหม่ได้
นัน้ถ้าผู้ เรียนสามารถกบัสิ่งท่ีรู้อยูแ่ล้วหรือความรู้เก่าและจะจ าได้ 

3. ระบบการเช่ือมโยงความคิด (Link System) กล่าวคือระบบการ
เช่ือมโยงหลาย ๆ ความคิดเข้าด้วยกัน ในลักษณะความคิดหนึ่งจะไปกระตุ้นให้สามารถจ าอีก
ความคดิหนึง่ได้ 

4. การเช่ือมโยงในเร่ืองตลก (Ridiculous Association) คือการเช่ือมโยง
ในเร่ืองตลกนัน้จะชว่ยให้ผู้ เรียนจ าได้ดีขึน้ และจะสร้างความประทบัใจให้กบันกัเรียนเป็นเวลานาน 

5. ระบบการใช้ค าแทน (Substitute-Word System) คือการใช้ระบบค า
แทนนีจ้ะใช้แทนสิ่งท่ีไมมี่ตวัตน (นามธรรม) เพ่ือให้เกิดความหมายอยา่งชดัเจน 

6. การใช้ค าส าคัญ (Key Word) เป็นการใช้ตัวอักษร การใช้ค า หรือ
พยางค์ตวัเดียวเพ่ือให้เพ่ือให้เกิดเพ่ือให้เกิดความจ าตอ่สิ่งอ่ืนได้ 
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อาจสรุปได้ว่า ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ต้องเกิดจากการสร้าง
ให้เด็กเกิดความจ าระยะยาว เพ่ือน าความจ านัน้มาประยุกต์ใช้ข้อมูลในแก้ปัญหาต่าง  ๆ  ซึ่ง
ความจ าท่ีใช้งานเป็นความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลข้อมลูและเรียกข้อมลูนัน้มา
ใช้ในขณะท่ีท ากิจกรรม โดยเด็กเร่ิมจากกระบวนการเรียนรู้ผ่านสัมผัสทัง้ 5 และบันทึกไว้ใน
ความจ าระยะสัน้ (STM)  ซึ่งการบนัทึกความจ าระยะสัน้มี 2 ลกัษณะ คือการรู้จกั (Recognition) 
และความใส่ใจ (Attention) ความจ าระยะสัน้จะเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว จากการประมวลและ
เปล่ียนรูปโดยการเข้ารหสัเพ่ือน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะยาว (LTM) เม่ือเด็กได้รับการบนัทึกไว้
ในความจ าระยะยาวแล้วเด็กจะสามารถเรียกข้อมูลต่าง  ๆ ออกมาใช้เรียกว่าความจ าท่ีใช้งาน 
(WM) ซึ่งการท าให้เกิดความจ าท่ีใช้งานนัน้ต้องสร้างให้เด็กเกิดความตระหนักรู้ การเช่ือมโยง
ความรู้ จัดระบบการเช่ือมโยงความคิด การเช่ือมโยงในเร่ืองตลก การใช้ค าแทน และการใช้ค า
ส าคญั เพ่ือก่อให้เกิดความจ าระยะยาว 

3.4.2 ยับยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition)  
ยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) เป็นกระบวนการภายในท่ีแสดง

ออกมาผ่านการกระท าไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร การกระท า ซึ่งเป็นพฤติกรรมดงักล่าวอาจจะขาด
การคิดการคิดก่อนท า ซึ่งการคิดก่อนท าจะท าให้เด็กเกิดการไตร่ตรองอย่างรอบครอบ โดยการ
สงัเกต การวิเคราะห์ โดยการใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง เพ่ือตดัสินใจว่า สิ่ง
ใดถกูต้อง สิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรท า และประเมินคา่เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจท่ีถูกต้อง หาข้อสรุป
อย่างสมเหตุสมผล การคิดก่อนท า จะก่อให้เกิดการยับยัง้พฤติกรรมทางด้านอารมณ์ หรือ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม การคิดก่อนท าเป็นการหักห้ามใจในการท าสิ่งท่ีไม่ถูกต้องไม่ดี ด้วย
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดไตร่ตรอง โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณนัน้มี
นกัการศึกษาให้ความหมายว่า เป็นความสามารถในการคิดก่อนท า โดยการพิจารณาไตร่ตรอง
ด้วยเหตผุลตามข้อมูลสารสนเทศด้วยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน ความคิดของ
ตนเองตลอดจนการตดัสินใจแก้ปัญหาอย่างรอบคอบด้วยความระมดัระวงั การคิดวิจารณญาณ
เป็นการสะสมทกัษะในการวิเคราะห์และประเมินการคิดอย่างมีเหตผุล รับฟังความคิดเห็น ไม่ใช้
อารมณ์และยอมรับการเปล่ียนแปลงทางด้านความคิดเม่ือพบเหตผุลท่ีดีกว่า (Mcpeck . 1990: 
62 ; Bandman ; & Bandman. 1995: 7 ; Boss . 2010: 5 ; Nosich , 2012: 2 ; Peg Dawson, 
Richard Guare, and Colin Guare, 2013: 17) 

การยบัยัง้พฤติกรรม (RI) จึงมีความส าคญัในการพิจารณา การไตร่ตรองนัน้ 
จึงเป็นส่วนท่ีส าคัญในการคิดก่อนท่ีจะท า(RI)  การคิดก่อนท าต้องอาศัยข้อมูลจากเหตุการณ์ 
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ประสบการณ์ ของเด็กน าไปสู่การตดัสินใจ โดย โนซัช (Nosich , 2012: 3) แบ่งการคิดไตร่ตรอง
ด้วยเหตผุลออกเป็น   3 ส่วนคือ 1) ส่วนการตัง้ค าถาม 2) ส่วนการตอบค าถาม และ 3) ส่วนการ
เช่ือในค าตอบท่ีตนเองตอบโดยใช้เหตผุลของตน สิ่งท่ีจะตอบสนองได้ดีคือการเปิดใจและตัง้ใจรับ
ฟังข้อค าถาม ข้อสงสยั ค าตอบ การตัง้ค าถามท่ีดีต้องหรือหาค าตอบดงักล่าวนัน้ต้องมีการคิดก่อน
ท า และการยบัยัง้และไตร่ตรอง พฤติกรรมท่ีไม่ดี ในระหว่าง การตัง้ค าถาม การตอบค าถาม ของ
เดก็ต้องใช้กระการคดิอยา่งมีวิจารญาณในการตอบค าถาม 

กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคญั ในการสร้างให้เด็ก
ปฐมวยัเกิดการยบัยัง้พฤตกิรรม(RI) หรือการยบัยัง้พฤติกรรมตา่ง ๆ  เม่ือพิจารณาจากความหมาย
ของการคิดวิจารณญาณจะเห็นได้ว่าการคิดวิจารณญาณประกอบด้วยวิธีการหรือขัน้ตอน
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคิดนับตัง้แต่การเผชิญปัญหาจนถึงการสรุปและประเมิน
ปัญหาโดย แองเรลลี และวาลานิดส์ (Angeili  and Valanides 2009: 326) กล่าวถึงองค์ประกอบ 
ของทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 5 สว่นประกอบดงันี ้

1. การวิเคราะห์ปัญหา 
2. การหาแนวทางการแก้ปัญหา 
3. การให้เหตผุลกบัแนวทางการแก้ปัญหาแตล่ะแบบ 
4. การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 
5. การก าหนดเกณฑ์ในการประเมินการคดิ 

อาจสรุปได้ว่า การยบัยัง้พฤติกรรม(Response Inhibition) เป็นกระบวนการ
ภายในและภายนอกท่ีแสดงออกมาผ่านการกระท าด้วย การส่ือสาร ค าพูด การกระท า สีหน้า 
ทา่ทาง พฤตกิรรมท่ีไม่พึง่ประสงค์ หากเดก็มีพฤตกิรรมดงักลา่วเด็กอาจจะส่งผลในอนาคต การคิด
ก่อนท า(RI) เป็นการยับยัง้พฤติกรรมต่าง ๆ  ท่ีไม่พึ่งประสงค์ ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองด้วย
เหตผุลตามข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน น าไปสู่การตดัสินใจ ด้วยการ
ไตร่ตรอง มีการตัง้ค าถาม การตอบค าถาม และการเช่ือในค าตอบ และมีการทบทวนความคิดของ
ตนอยา่งมีเหตผุล ด้วยการคดิอยา่งมีวิจารณญาณ 

3.4.3 ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 
การยืดหยุ่นความคิดเป็นสิ่งท่ีจะช่วยในการแก้ปัญหาหรือผ่อนหนักให้เป็น

เบา ไม่มุ่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่จะปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ โดยคิดแล้วเลือกหรือ
น าไปใช้ให้ตรงกับสถานการณ์หรือเง่ือนไขท่ีก าหนด Richard Guare, Peg Dawson and Colin 
Guare (2013) กล่าวถึงการยืดหยุ่นความคิดเป็นความสามารถท่ีจะทบทวนแผนงานท่ีวางไว้เม่ือ
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พบอปุสรรค การได้รับข้อมลูใหม่ ๆ  หรือรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ และรู้จกัปรับแผนและวิธีการให้
เหมาะสม (Richard Guare, Peg Dawson and Colin Guare. 2013: 15) ความยืดหยุ่นความคิด
ในความหมายแบบไทย ๆ  อาจจะหมายถึงการรู้จกัผ่อนสัน้ผ่อนยาว ไม่ตายตวั เปล่ียนแปลงได้ 
อะลุ้มอล่วย เด็กท่ีขาดความยืดหยุ่นความคิดจะมีปัญหาด้านความสมัพนัธ์และการบริหารเพราะ
เด็กจะไม่ฟังเหตุผลของผู้ อ่ืนผู้ อ่ืนและไม่รับรู้ความรู้สึกของบุคคลรอบข้างหากปล่อยพฤติกรรม
ดงักลา่วอาจจะมีปัญหาส าหรับเดก็ในอนาคต  

โดย Rebecca Branstetter กล่าวถึงการยืดหยุ่นความคิดเป็นส่วนหนึ่งของ
ทกัษะการจดัการสมอง(EF) การยืดหยุ่นเป็นความคิด เป็นกระบวนการของความสามารถในการ
เปล่ียนความคิดและแผนตามการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางอารมณ์ แต่ ในบางครัง้เรียกความ
ยืดหยุ่นเป็นองค์ความรู้ ความยืดหยุ่นความคิดมีแนวโน้มท่ีไม่ได้เรียนรู้โดยการท่องจ า แตผ่่านการ
ท าซ า้ เด็กจะได้เรียนรู้จากสิ่งท่ี เป็นนามธรรมและน าไปใช้กับสถานการณ์การเรียนรู้ใหม ่
(Rebecca Branstetter. 2014: 33) โดยการยืดหยุ่นความคิดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความคิด
สร้างสรรค์ซึ่ง กิลฟอร์ด (Guilford) กล่าวถึงการคิดยืดหยุ่นว่าเป็นความสามารถขึน้อยู่กับ
สติปัญญาของแต่ละบุคคลในการคิดหาการแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบมีความคล่องแคล่วในการ
คดิ การยืดหยุน่ความคดิแบง่เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้(Guilford . 1967: 43) 

1. ความคิดยืดหยุ่นท่ีเกิดขึน้ได้ทันที (Spontaneous Flexibility) เป็น
ความ สามารถท่ีพยายามคดิได้หลายทางอย่างอิสระ หรือเป็นการแก้ปัญหาเร่งดว่น 

2. ความคิด ยืดหยุ่ นทางการดัดแปลง (Adapter Flexibility) เป็ น
ความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรือประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย  ๆ  ด้านซึ่งมี
ประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหาผู้ ท่ีมีความคิดยืดหยุน่จะดดัแปลงไดไมซ่ า้กนั 

ซึ่ง Paula Moraine กล่าวถึงการยืดหยุ่นเป็นความคิดใน 3 มิติ คือ มิติการ
ยืดหยุ่นทางความคิด (Flexibility in thinking) มิติการคิดยืดหยุ่นทางความรู้สึก (Flexibility in 
feeling)และมิติการคิดยืดหยุ่นทางการกระท า (Flexibility in actions) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(Paula Moraine. 2012: 150) 

1. มิติการยืดหยุ่นทางความคิด (Flexibility in thinking) คือเด็กต้องใช้
สติปัญญาในการคิดมองปัญหาจากมุมมองหนึ่ง คิดถึงผลท่ีตามมา และสามารถท่ีจะพิจารณา
เลือกวิธีการแก้ปัญหาได้มากกวา่หนึง่ตวัเลือก  

2. มิติการคิดยืดหยุ่นทางความรู้สึก (Flexibility in feeling) คือการท่ีเด็ก
จะเห็นปัญหาจากจุดอ่ืน  ๆ  มีการตอบสนองกับสถานการณ์ท่ีเม่ือเผชิญหน้ากับสถานการณ์ 
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ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เด็กอาจพยายามพูดคุยด้วยตนเองเพ่ือให้สถานการณ์ดีขึน้ และเด็ก
แสวงหาการสนทนากบัเพ่ือนท่ีเช่ือถือได้หรือผู้ ใหญ่หรือพยายามท่ีจะวิธีการให้ผ่านสถานการณ์ไป
ได้ 

3. มิติการคิดยืดหยุ่นทางการกระท า (Flexibility in actions) คือเด็ก
สามารถมองการกระท าไปข้างหน้าและดูว่าการด าเนินการจะใช้เวลา เด็กจะสะท้อนให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการตดัสินใจท่ีจะท าซ า้การกระท าหรือการตดัสินใจใหม่ เด็กสามารถตดัสินใจตาม
ความเหมาะสม หรือพิจารณาจากประสบการณ์ก่อนหน้า  

โดยการยืดหยุ่นทางความคิด จะเป็นการใช้ในส่วนของความจ าท่ี ใช้งาน
(WM) เด็กจะสามารถคิดพลิกแพลงสร้างสรรค์ผลงานขึน้มาใหม่ เด็กจะเกิดการคิดยืดหยุ่นได้นัน้
ครู หรือพ่อแม่ ต้องให้อิสระในการคดิแก่เดก็ จะท าให้เด็กมีความคิดยืดหยุน่ได้ ในทางตรงข้ามการ
ตัง้โจทย์กิจกรรมท่ีเหมาะสมเด็กจะพยามหาทางท่ีจะแก้ปัญหาโดยการใช้ความการริเร่ิมลงมือท า
มาแก้โจทย์ให้เป็นไปตามกติกาท่ีครู พ่อแม่และบุคคลอ่ืนตัง้ไว้ โดยPaula Moraine กล่าวถึงการ
ยืดหยุ่นความคิดเป็นการตอบสนองในการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก ดงันี ้(
(Paula  Moraine, 2012: 146) 

1. การเปล่ียนแปลงจากภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงตารางเวลา การ
เปล่ียนแปลงกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ การเปล่ียนแปลงในความคาดหวังหรือเป้าหมาย การ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบ การเปล่ียนแปลงสถานท่ี การเปล่ียนแปลงการจดัการ  

2. การเปล่ียนแปลงจากภายใน เช่น การเปล่ียนแปลงและพัฒนา
ความคิด การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ การเปล่ียนความสมัพนัธ์ มีแนวความคิดใหม่ และระดบั
ความคดิ  

อาจสรุปได้ว่า การยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) เป็นสิ่งท่ีจะช่วยในการ
แก้ปัญหาหรือผ่อนหนักให้เป็นเบา ไม่มุ่งในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่จะปรับเปล่ียนตาม
สถานการณ์ รู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ รู้จักปรับแผน วิธีการให้เหมาะสม และสามารถเปล่ียน
ความคิด การยืดหยุ่นความคิดมี 3 ลักษณะคือ การยืดหยุ่นทางความคิด การยืดหยุ่นทาง
ความรู้สึก และยืดหยุน่ทางการกระท า การยืดหยุ่นความคดิเป็นการตอบสนองในการเปล่ียนแปลง
จากปัจจยัภายในและภายนอก หากเด็กท่ีขาดความยืดหยุน่ความคดิจะมีปัญหาด้านความสมัพนัธ์
และการบริหารตนเองเพราะเด็กจะไม่ฟังเหตผุลของผู้ อ่ืนและไม่รับรู้ความรู้สึกของบุคคลรอบข้าง 
ซึ่งการยืดหยุ่นความคิดเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะท าให้เด็กเป็นคนท่ียอบรับฟังคนอ่ืนด้วยเหตแุละผล
บนพืน้ฐานความถกูต้อง  
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3.4.4 ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
การควบคมุอารมณ์นัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ค าว่าการควบคมุอารมณ์ (EC) คือความสามารถในการจดัการกับความรู้สึก โดยการคิดถึง
เก่ียวกับเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กท่ีไม่สามารถจดัการอารมณ์อาจไม่สามารถท าตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ได้ และเม่ือเด็กเกิดผิดหวังจะท าสิ่งท่ีไม่คาดคิดได้ (National Center for Learning 
Disabilities.2013:5) Moraine กล่าวถึงการควบคุมพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ เป็น
ความสามารถส่วนบุคคลท่ีเกิดขึน้ภายใน ผ่านความตัง้ใจส่วนบุคคลมาจากแนวคิดพืน้ฐานของ
การควบคุมตนเอง (Paula Moraine. 2007 :153) การควบคุมอารมณ์ เป็นส่วนหนึ่ งของ
องค์ประกอบด้านพฤตกรรม มีนกัการศกึษากล่าวถึงการควบคมุอารมณ์ โดยโฮเวอร์ด การ์ดเนอร์ 
(Gardner. 1993: 13-25) ได้จ าแนกการควบคมุอารมณ์เป็น 2 ด้าน คือ  

1. ด้านรู้จักอารมณ์ของผู้ อ่ืน คือการรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน ตอบสนอง
อารมณ์และความต้องการของผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ  

2. ด้านการรู้จักอารมณ์ของตนเอง คือการรับรู้อารมณ์ของตนเอง 
แยกแยะอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  

ในส่วน โกแมน (Goleman . 1995: 95) ให้ความหมายการควบคมุอารมณ์ว่า
เป็นความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สกึของตนเอง และผู้ อ่ืนจนสามารถบริหารหรือจดัการ
กับอารมณ์ของตน ให้ประสบความส าเร็จ แสดงออกทางอารมณ์อย่างถูกต้อง ส่วน บาร์ออน 
กล่าวถึงการควบคมุอารมณ์ว่าเป็นสมรรถนะรวมทัง้ทกัษะต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถท่ี
จะประสบความส าเร็จ ในการเผชิญปัญหา ตลอดทัง้อปุสรรคต่าง ๆ  (Bar -On 2000: 102) โดยมี
องค์ประกอบของการควบคมุอารมณ์แบง่เป็น 5 ด้าน ดงันี ้ 

1. ทักษะภายในตนเอง คือการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเอง การกล้า
แสดงออก การรู้จกัและเข้าใจตนเองอยา่งแท้จริง  

2. ทักษะระหว่างบุคคล คือการสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคล ความ
รับผิดชอบ ทางสงัคม ความเห็นอกเห็นใจกนัและกนั  

3. การปรับตวั คือการแก้ปัญหา การตรวจสอบความเป็นจริง  
4. การบริหารความเครียดคือการหาแนวทางจัดการกับความเครียดท่ี

เกิดขึน้ 
5. อารมณ์ทัว่ไป คือ การมองโลกในแง่ดีและความสขุ  
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การควบคุมอารมณ์ (EC) สไตน์ กล่าวถึงขัน้ตอนการบริหารจัดการตนเอง 
(EF)ในการการควบคมุอารมณ์ (Judith A Stein.2010:184-185) ไว้ 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ยอบรับอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง (Recognize your feeling) 
2. หยดุและคดิ (Stop and Think) 
3. หายใจลึก  ๆ  และคิด ไต ร่ตรอง  (Take deep breaths and think 

calming thoughts)  
4 . คิ ด ห าวิ ธี ก า รแ ก้ ปัญ ห า ท่ี เกิ ด ขึ น้  (Think of a solution to the 

problem) 
อาจสรุปได้ว่า การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) เป็นสิ่งท่ีส าคญัใน

ทกัษะการจดัการสมอง(EF) โดยการควบคมุอารมณ์ตนเองเป็นสิ่งท่ีส าคญัและเป็นความสามารถ
ของแต่ละบุคคล การท่ีจะควบคุมอารมณ์ได้นัน้ต้องรับรู้อารมณ์ของตนเองและอารมณ์ของผู้ อ่ืน
โดยการน าแนวคิดดงักล่าวมาส่งเสริมให้เด็กแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
และสามารถควบคมุอารมณ์ของตนเอง มีความอดทนกระตือรือร้นตอ่การงาน เป็นเห็นอกเห็นใจ
ผู้ อ่ืนหากเด็กมีคุณลกัษณะดงักล่าวจะเป็นท่ียอมรับในสังคมและเติบโตเป็นคนดีอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยมีวิธีการคือ การยอมรับความรู้สึกตนเอง หยุดและคิดไตร่ตรอง และหาวิธี
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

3.4.5 จัดระบบการท างาน (Organization) 
การจัดระบบการท างาน(Organization) เป็นส่วนท่ีให้ความส าคัญซึ่งเด็ก

จ าเป็นต้องเรียนรู้และให้ความส าคัญกับอะไรท่ีจะท าก่อนและหลังซึ่งหากเด็กปฐมวัยมีการ
จัดล าดับก่อนหลังและให้ความส าคัญได้เด็กก็สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ทัง้ยังเป็นการ
ตดัสินใจสิ่งตา่ง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งการจดัระบบการท างานเป็นความสามารถในการจดัระบบในการ
ท างาน ท่ีได้รับมอบหมาย และเรียงล าดบัความส าคญัของงาน ซึ่งการจดัระบบการท างานจะเป็น
ทกัษะจะมีความใกล้เคียงกบัการวางแผน การจดัล าดบัความส าคญั และการใช้วสัดแุละอปุกรณ์
ต่าง ๆ ในการท างาน (Peg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare. 2013:16; National 
Center for Learning Disabilities, 2013:  6) การจดัระบบการท างานจะเป็นการเรียงล าดบัของ
การท างานและการใช้อุปกรณ์และวสัดุต่าง ๆ  เช่น การจดักระเป๋าหนงัสือเรียนของเด็กนักเรียน 
การจัดตารางสอน พบว่าเด็กบ้างคนไม่จัดระบบการท างานจึงมีการลืมของ ลืมท าการบ้าน ลืม
หนงัสือ เป็นต้น  
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การจัดระบบการท างานเป็นสิ่งท่ีส าคัญในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการ
จดัระบบชีวิตส่วนตวั การเรียน การท างาน อีกทัง้ยงัเป็นจ าเป็นต้องอาศยัความสามารถในการคิด
เป็นส าคญั กล่าวคือ การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เพ่ือจ าแนกองค์ประกอบต่าง  ๆ  
จากสภาพการใช้งานอุปกรณ์ต่าง  ๆ  การคิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking) เพ่ือน า
องค์ประกอบต่าง  ๆ  ท่ีได้จากการคิดเชิงวิเคราะห์นัน้มาจัดกลุ่มให้เข้าพวกกันและการคิดเชิง
สงัเคราะห์ (Synthesis-Type Thinking) เพ่ือน าองค์ประกอบตา่ง  ๆ  ท่ีจดักลุ่มแล้วนัน้มาสร้างเป็น
ระบบหรือช่องทางใหม่ท่ีมีความคล่องตัวมากกว่าเดิมเพ่ือการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  
การจดัระบบการท างานท่ีดีต้องอาศยัการท างาน ใน 3 สว่นคือ 

1. ความคิดและจิตใจ (thoughts and ideas) กล่าวคือเด็กจะเร่ิมจาก
การคิดจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  จากประสบการณ์ โดยต้องให้เวลาในพัฒนาความคิดและจิตใจ 
จากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึง่เดก็แตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกนั 

2. ความรู้สึกและอารมณ์ (Feelings and emotions) กล่าวคือ เด็กจะ
สร้างความรู้สกึและอารมณ์เพ่ือให้เกิดการคิดและการจดัระบบการท างาน 

3 . กิ จกรรม และความ รับผิ ดชอบ  (Activity and responsibilities) 
กลา่วคือ เด็กจะมีการแบง่หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม โดยเด็กบ้างคนอาจจะเป็น
ผู้ วางแผนในการท างาน (Paula Moraine, 2012: 119-123) Paula Moraine กล่าวต่อไปว่าการ
จดัระบบการท างาน เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้เดก็มีความเข้าใจในหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบใน
การท างานมากขึน้ ซึ่ง Lynn Meltzer กล่าวถึงการจัดระบบการท างาน คือ ความสามารถในการ
ประมวล และจดัเรียงข้อมลูอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการจดัระเบียบการใช้วสัด ุข้อมลู และความคิด 
(Lynn Meltzer, 2007: 172) 

การจัดจัดระบบการท างาน (Organization) ต้องอาศัยการวางแผนมา
ประกอบเพ่ือท่ีจะให้เด็กประสบความส าเร็จในการท างาน ซึ่งการวางแผนเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั 
หากเด็กมีการวางแผนในการท างานได้ดีก็จะเกิดความส าเร็จกบังานหรือกิจกรรมท่ีท าได้เป็นอย่าง
ดี  การวางแผนเป็นกระบวนการในการก าหนดวตัถุประสงค์และวิธีการว่าจะท าอย่างไรให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์นัน้ การวางแผนจะเก่ียวข้องกนัและมีความส าคญัอยู่ 2 อย่างคือ จดุหมายกบัวิธีการ 
จุดหมายคือจะท าอะไร วิธีการคือจะท าอย่างไรให้ถึงจุดหมาย ซึ่งการวางแผนเป็นสิ่งก าหนด
เปา้หมายในการท างาน จากการศกึษาพบว่าการวางแผนเป็นการก าหนดสิ่งตา่ง ๆ ท่ีจะท าเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายซึ่ง Peg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare และ National Center for 
Learning Disabilities กล่าวถึงการวางแผนว่าเป็นความสามารถในการสร้างแผนท่ีความคิด ท่ีจะ
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ไปถึงเปา้หมายหรือเพ่ือให้งานสูค่วามส าเร็จ และความสามารถในการตดัสินใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีเป็นสิ่ง
ส าคญัและสิ่งท่ีไม่ส าคญั เช่นในเด็กอาจจะมีการท าโครงการต่าง ๆ  เด็กจะมีการวางแผนในการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีม และเป็นไปตามล าดบัขัน้ตอนหรือจดัล าดบัของงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ (Peg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare. 2013:16; National Center 
for Learning Disabilities, 2013: 5) โดยเฉพาะเม่ือมีก าหนดเป้าหมาย ต้องมีการเลือกแผนและ
กลยทุธ์เพ่ือพฒันาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ Christopher Kaufman กล่าวถึงการวา่งแผนว่าต้องอาศยั
จากการท างานของความจ าของสมอง เพ่ือก าหนดสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
วางแผนไว้ (Christopher Kaufman, 2010: 4) ในส่วน ชไวน์ฮาร์ท(Schweinhart) กล่าวถึงการ
วางแผนในการจดัการศกึษาแบบไฮ/สโคป เป็นการก าหนดสิ่งเป็นการสนทนาร่วมกนัระหวา่งครูกบั
เดก็และ เดก็กบัเด็ก เก่ียวกับสิ่งท่ีเด็กต้องการ ท าตามความสนใจของตน รวมทัง้วิธีการท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมหลงัจากกิจกรรมหนึง่สิน้สดุลง เดก็จะท ากิจกรรมใดตอ่ไปครูจะมีส่วนชว่ย ในการวางแผน
เพ่ือจดัเตรียม กิจกรรมตอบสนองความคิดของเด็ก อีกทัง้ช่วยให้เด็กปฏิบตัิกิจกรรมด้วยความรู้สึก
ท่ีดี ตามจุดประสงค์ท่ีวางได้ การวางแผนกิจกรรมจะแสดงได้ด้วยภาพเด็กหรือสัญญาลักษณ์
ประจ าตัวเด็ก (Schweinhart, 1987: 59 - 95) ซึ่งการวางแผนเป็นการก าหนดการท างานเป็น
ขัน้ตอน โดยโฮแมนและไวคาร์ทโฮแมนและไวคาร์ท (Hohmann and Weikart, 1995: 167-241) 
ได้กล่าวถึงการวางแผนการท างานว่า เป็นการท่ีเด็กแสดงเพ่ือให้ผู้ ใหญ่รู้ว่าเด็ก จะท าอะไร เม่ือไร 
อย่างไร ผ่านการแสดงออกจากการกระท ากิจกรรมด้วยสัญลักษณ์ประจ าตัวเด็ก ซึ่งเป็น
กระบวนการท่ีเดก็มีโอกาสเลือกและตดัสินใจในแตล่ะขัน้ตอนด้วยตวัของเดก็เอง  

อาจสรุปได้ว่า การจัดระบบการท างาน (Organization) เป็นความสามารถ
ของเด็กแต่ละคน โดยการจดัระบบการท างานจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในหน้าท่ี บทบาท และ
ความรับผิดชอบของตนเองในการท างาน เด็กต้องเรียงล าดบัของการท างานเป็นขัน้ตอน ซึง่อาจจะ
แสดงออกจากการใช้อุปกรณ์และวสัดตุ่าง ๆ  ผ่านจากการกิจกรรมการกระท าด้านการคิด จิตใจ 
ความรู้สึก อารมณ์ และความรับผิดชอบ ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีบทบาทเป็นนักวางแผนในการ
จัดระบบการท างานท่ีมีความแตกต่างกันขึน้อยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคน ต้อ งอาศัย
กระบวนการวางแผนเป็นการสร้างแผนท่ีทางความคิดของเด็กแต่ละคนท่ีเก่ียวกับของการท างาน
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ โดยจะแสดงออกด้วยการสนทนาร่วมกันระหว่างครูกับเด็ก 
หรือเด็กกับเด็ก ถึงวิธีการท่ีจะด าเนินการกิจกรรมต่าง  ๆ ว่า จะท าอะไร ท าเม่ือไร ท าอย่างไร 
ตลอดจนหลงัจากกิจกรรมเดก็จะปฏิบตัตินอยา่งไร ซึง่การวางแผนเป็นการท างานของสมองในสว่น
หน้าท่ีจะท าหน้าท่ีวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดการท างานและเช่ือมโยงความคิดเข้ากับ
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ความจ าเพ่ือให้เกิดการวางแผนการท างานและกิจกรรมต่าง ๆ  น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไว้ 

3.5 การท างานของสมองในเดก็ปฐมวัย 
3.5.1 พัฒนาการทางสมองของเดก็ปฐมวัย 

การท างานของสมองเร่ิมตัง้แตก่ารปฏิสนธิในครรภ์มารดาโดยแบง่การพฒันาของ
สมองได้ดงันี ้(ศนันีย์  ฉัตรคปุต์. 2542: 10-12; Robert J. Sternberg, Karin Sternberg and Jeff 
Mio. 2012: 43-44)  

1) ระยะท่ี 1 ประมาณ 18 วนัถึง 2 เดือน 
โดยระยะแรกจะเร่ิมตัง้แต ่18 วนัหลงัปฏิสนธิเซลล์ท่ีปฏิสนธิแล้วจะมีการ

แบ่งตวัอย่างมากมายเร่ิมมีรูปร่างท่ีมองเห็นได้ว่าเป็นเนือ้เย่ือสมอง โดยแรกเร่ิมปรากฏเป็นแผ่น
บาง ๆ  หลังจากนัน้ประมาณในช่วง 1 เดือนจะเร่ิมโค้งงอแล้วมาบรรจบกันตรงกลางเหมือนท่อ
หลอดกาแฟ ระยะช่วง 2 เดือน หลงัจากนัน้สมองจะเร่ิมโป่งพองเพ่ือท่ีจะจดัโครงสร้างให้เป็นสมอง
สว่นหน้า สมองส่วนกลางและสมองสว่นหลงั ในขณะเดียวกนัในระยะนี ้เนือ้เย่ืออ่ืน ๆ ของร่างกาย
ก็จะเจริญพฒันาไปด้วย เช่น เนือ้เย่ือท่ีเป็นหน้าตาของเด็กก็จะมีการเจริญเติบโตเปล่ียนแปลงเป็น
ใบหน้าของเดก็ 

2) ระยะท่ี 2 ประมาณ 2 เดือนถึง 5 เดือน 
ในระหว่างตัง้ครรภ์หรือหลงัจากปฏิสนธิ เซลล์สมองหรือเซลล์ประสาทจะ

มีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วมากประมาณ 250,000 เซลล์ต่อนาที ทุก  ๆ  นาทีท่ีเซลล์สมองมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จะมีการตายของเซลล์สมองด้วยประมาณร้อยละ 30 - 50 ของเซลล์
สมองท่ีแบ่งตวัขึน้มา  ซึ่งเป็นไปโดยอตัโนมัติตามธรรมชาติขณะท่ีเซลล์สมองมีการแบ่งตวัอย่าง
รวดเร็วในช่วงเดือนท่ี 3 ของการตัง้ครรภ์ เซลล์สมองเหล่านีจ้ะมีการเคล่ือนย้ายไปยงัต าแหน่งต่าง  
ๆ  ของสมองเพ่ือจะท าหน้าท่ีต่าง ๆ  ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของรอยหยักท่ีพืน้ผิวสมองท่ี
เรียกว่าคอร์เท็กซ์ (Cortex) ในช่วงประมาณเดือนท่ี 5 ของการตัง้ครรภ์ สมองของลูกยังมีพืน้ผิว
สมองเรียบอยู ่แตพ่อเร่ิมมีการเคล่ือนย้ายเซลล์สมองไปยงัพืน้ผิวสมองท าให้เกิดรอยหยกัของสมอง
ขึน้จนเห็นได้ชัดเจนเม่ือแรกเกิดรอยหยักนีจ้ะต้องมีจ านวนและปริมาณท่ีถูกต้องพอเหมาะ ถ้ามี
มากหรือน้อยเกินไปจะท า ให้เด็กมีพฒันาการท่ีไม่ปกติ บางคนเข้าใจผิดคิดว่าสมองลูกยิ่งมีรอย
หยกัมากเทา่ใดก็จะยิ่งท าให้ลกูฉลาดมากเทา่นัน้แตจ่ริง ๆ  แล้วจะต้องมีปริมาณท่ีพอเหมาะพอดี 

3) ระยะท่ี 3 ประมาณ 6 เดือนถึงคลอด  
หลงัจากนัน้ประมาณเดือนท่ี 6 ของการตัง้ครรภ์เซลล์สมองจะเร่ิมมีการ

จดัระดบัตวัเองเป็นชัน้ ๆ  ตามโครงสร้างแต่ละส่วนของสมอง เพ่ือจะท าหน้าท่ีต่าง ๆ  ให้ได้อย่าง
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สมบรูณ์แบบและท่ีพืน้ผิวสมองเซลล์สมองจะเรียงกนัเป็นชัน้ 6 ชัน้นอกจากการจดัตวัเองเป็นชัน้  ๆ  
อย่างเป็นระเบียบของเซลล์สมองแล้ว ยงัมีการสร้างเส้นใยสมองหรือเส้นใยประสาทขึน้มาด้วย 
เพ่ือให้เซลล์สมองนบัแสนล้านเซลล์นีต้ิดต่อส่ือสารส่งข้อมลูถึงกันโดยผ่านทางเส้นใยสมอง ซึ่งจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เส้นใยสมองท่ีรับข้อมูลเข้า และเส้นใยสมองท่ีส่งข้อมูลออก จุดเช่ือมต่อ
ระหวา่งเส้นใยสมองท่ีส่งข้อมลูออกกบัเส้นใยสมองท่ีรับข้อมูลเข้าเรียกวา่ ซีนแนปส์ (Synapse) ซึ่ง
จะเพิ่มปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ  ตามอายขุองทารกในครรภ์ไปจนกระทัง่หลงัคลอด 
 

 
 
ภาพประกอบ 18 การพฒันาสมองของทารกในครรภ์ (Embryonic-fetal development of the 

human brain) 
 

ท่ีมา: Robert J. Sternberg, Karin Sternberg and Jeff Mio. Cognitive Psychology. 
(2012) p. 547. 
 

อาจสรุปได้วา่ พฒันาการทางสมองของเด็กปฐมวยั เร่ิมตัง้แตก่ารปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดาอย่างต่อเน่ือง สมองจะเกิดรอยหยักของสมองขึน้จนเห็นได้ชัดเจนเม่ือแรกเกิดรอย
หยักนีจ้ะต้องมีจ านวนและปริมาณท่ีถูกต้องพอเหมาะ ถ้ามีมากหรือน้อยเกินไปจะท า ให้เด็กมี
พัฒนาการท่ีไม่ปกติ สมองจะเร่ิมมีการจัดระดบัตวัเองเป็นชัน้  ๆ  ตามโครงสร้างแต่ละส่วนของ
สมอง เพ่ือจะท าหน้าท่ีตา่ง ๆ  ได้อยา่งสมบรูณ์แบบและท่ีพืน้ผิวสมองเซลล์สมองจะเรียงกนัเป็นชัน้



  

 

89 

อย่างเป็นระเบียบของเซลล์สมอง เส้นใยสมองท่ีรับข้อมลูเข้าและเส้นใยสมองท่ีส่งข้อมลูออก จะมี
จุดเช่ือมต่อระหว่างเส้นใยสมองท่ีส่งข้อมูลออกกับเส้นใยสมองท่ีรับข้อมูลเข้าเรียกว่า ซีนแนปส์ 
(Synapse) ซึง่จะเพิ่มปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ  ตามอายขุองทารกในครรภ์ไปจนกระทัง่หลงัคลอด 

3.5.2 โครงสร้างสมอง 
สมองมีความสลบัซบัซ้อน วิทยาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ท าให้เราสามารถรู้

ถึงโครงสร้างและการท างานของสมองโดยสมองแบ่งเป็นส่วนใหญ่ ๆ  ได้ 3 ส่วนคือ สมองใหญ่ 
สมองเล็ก และสมองส่วนกลางหรือแกนสมองหรือก้านสมอง ซึ่งเช่ือมต่อไปจนถึงไขสนัหลงั  ดงันี ้
(ศนันีย์ ฉัตรคุปต์. 2542: 16-19; Henry Gleitman, James Gross and Daniel Reisberg. 2011: 
114-115) 

1) สมองใหญ่ (Cerebrum) 
สมองใหญ่มีอยูป่ระมาณ 70 % ของสมองทัง้หมด แบง่เป็นสมองข้างซ้าย

และสมองข้างขวาในแตล่ะข้างแบง่ออกเป็นสว่นตา่ง ๆ  4 สว่นใหญ่ ๆ  ประกอบด้วย 
1.1) สมองส่วนหน้าสุด เรียกว่า ฟรอนทอลโลบ (Frontal Lobe)  

ส่วนใหญ่จะมีหน้าท่ีเก่ียวกับอารมณ์  ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ ความจ า ความฉลาด  
การวางแผนการท างาน และค าพดูในขณะเดียวกนัก็ควบคมุการท างานของกล้ามเนือ้ แขนขาและ
ใบหน้าด้วย 

1.2) สมองส่วน ข้าง เรียกว่า พารายทอลโลบ (Parietal Lobe)  
ท าหน้าท่ีรับความรู้สกึเก่ียวกบัประสาทสมัผสั 

1.3) สมองส่วนขมับ เรียกว่า เทมโพราลโลบ (Temporal Lobe)  
ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการได้ยิน พฤติกรรม ความจ า และภาษา ท างานร่วมกบั ฟรอนทอลโลบเก่ียวกบั
การได้กลิ่น และด้านในของเทมโพราลโลบทัง้ซ้ายและขวาจะเป็นบริเวณท่ีเรียกว่าฮิปโปแคมปัส  
มีหน้าท่ีเก่ียวกบัความจ าระยะยาว การเรียนรู้ และอารมณ์ 

1.4) สมองส่วนท้ายทอย เรียกว่า ออกซิปิทอลโลบ (Occipital Lobe) 
ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเห็น 
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ภาพประกอบ 19 โครงสร้างของสมอง 
 

ท่ีมา: Henry Gleitman, James Gross, Daniel Reisberg. Psychology. (2011), p. 
115. 

 
2) สมองเล็ก (Cerebellum) สมองเล็กอยู่บริเวณด้านหลงัศีรษะมีหน้าท่ีหลกั

คือ ประสานงานให้กล้ามเนือ้การท างานอย่างราบร่ืน ถ้าสมองส่วนนีไ้ม่ท างาน จากการค้นพบ
ข้อมูลใหม่ พบว่าสมองส่วนนีอ้าจมีหน้าท่ีเก่ียวกับภาษาด้วยอย่างเช่น เด็กท่ีเป็นโรคออทิซึ่ม 
(Autism) พบวา่มีความผิดปกตใินพฒันาการของสมองสว่นนี ้

3) สมองส่วนกลาง (Brain Stem) หรือแกนสมองหรือก้านสมอง อยู่ตรงใจ
กลางและติดตอ่กนัตัง้แตส่มองใหญ่ลงมาถึงสมองเล็กและเช่ือมตอ่ไปถึงไขสนัหลงั โดยทัว่ไปสมอง
ส่วนกลางมีหน้าท่ีเก่ียวกับการด ารงชีวิตเช่น ควบคุมการเต้นของหวัใจ การหายใจ ซึ่งเป็นระบบ
อตัโนมัติเราไม่สามารถจะสั่งให้หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจได้ สมองส่วนนีมี้เส้นใยสมองมา
เรียบร้อยแล้วตัง้แตแ่รกเกิด 
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ภาพประกอบ 20 สมองสว่นกลาง (Brain Stem) 
 

ท่ีมา: ท่ีมา: Henry Gleitman, James Gross, Daniel Reisberg. Psychology. (2011), 
p. 115. 
 

อาจสรุปได้ว่า โครงสร้างสมองแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ สมองใหญ่ สมองเล็ก 
และสมองส่วนกลาง สมองใหญ่ (Cerebrum) จะส าคญั 4 ส่วนคือ ฟรอนทอลโลบ (Frontal Lobe) 
ท าหน้าท่ีเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด การเรียนรู้ ความจ า ความฉลาด การวางแผนการ
ท างาน พารายทอลโลบ (Parietal Lobe) ท าหน้าท่ีรับความรู้สึกเก่ียวกบัประสาทสมัผสั เทมโพรา
ลโลบ (Temporal Lobe) ท าหน้าท่ีการได้ยิน พฤติกรรม ความจ า และภาษา ท างานร่วมกบั ฟรอน
ทอลโลบเก่ียวกบัการได้กลิ่น และด้านในของเทมโพราลโลบทัง้ซ้ายและขวาจะเป็นบริเวณท่ีเรียกว่า
ฮิปโปแคมปัส มีหน้าท่ีเก่ียวกับความจ าระยะยาว การเรียนรู้ และอารมณ์ และออกซิปิทอลโลบ 
(Occipital Lobe) ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการเห็น สมองเล็ก (Cerebellum) มีหน้าท่ีคือ ประสานงานให้
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กล้ามเนือ้การท างานอยา่งราบร่ืน และสมองส่วนกลาง (Brain Stem) อยู่ตรงใจกลางและติดตอ่กนั
ตัง้แตส่มองใหญ่ลงมาถึงสมองเล็กและเช่ือมตอ่ไปถึงไขสนัหลงั โดยทัว่ไปสมองส่วนกลางมีหน้าท่ี
เก่ียวกับการด ารงชีวิตเช่น ควบคุมการเต้นของหัวใจ การหายใจ ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเราไม่
สามารถจะสั่งให้หัวใจหยุดเต้นหรือหยุด หายใจได้ สมองส่วนนีมี้เส้นใยสมองมาเรียบร้อยแล้ว
ตัง้แตแ่รกเกิด 

3.5.3 เซลล์ประสาท (Neuron) และเส้นใยสมอง 
นกัวิทยาศาสตร์เช่ือว่า ถ้าหากสมองลกูมีเส้นใยสมองและจดุเช่ือมตอ่มากเท่าไร 

เด็กก็จะยิ่งฉลาดและมีความสามารถสูงขึน้เท่านัน้ สิ่งท่ีท าให้เส้นใยสมองและจุดเช่ือมต่อนีมี้
ปริมาณมากขึน้ก็คือข้อมลูท่ีเด็กได้รับนัน่เอง ถ้าเดก็ได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องเหมาะสม สมองของเด็กก็
จะเพิ่มเส้นใยสมองและจดุเช่ือมต่อท่ีดี ในทางตรงข้ามหากเด็กได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม 
ข้อมลูนีก็้จะไปสร้างเส้นใยสมองและจดุเช่ือมตอ่ท่ีท าให้ลกูเติบโตเป็นผู้ท าลายมากกว่าสร้างสรรค์ 
นัน้เป็นสว่นชว่ยให้เด็กรับข้อมลูได้ดีมากขึน้การพฒันาสมองเม่ือแมต่ัง้ครรภ์ครบก าหนดและคลอด
ลกูออกมาสมองของลูกจะหนกัประมาณ 350 ถึง 500 กรัม มีเซลล์สมองอยู่ประมาณ 1 แสนล้าน
เซลล์ ซึ่งจะไม่มีการสร้างเพิ่มเติมอีกหลงัคลอด แม้ว่าเซลล์สมองบางส่วนอาจจะถูกท าลาย เช่น 
จากการขาดเลือดมาเลีย้ง หรือได้รับความกระทบกระเทือนจากอบุตัิเหต ุก็จะไม่มีการสร้างเซลล์
สมองขึน้มาใหม่ แต่เซลล์สมองท่ีเหลืออยู่จะพยายามท าหน้าท่ีทดแทนให้ แม้จะทดแทนไม่ได้
ทัง้หมดก็ตามพอลูกอายไุด้ 18 เดือน สมองของลกูจะหนกัประมาณ 800 กรัมหลงัจากนัน้จะหนกั
เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  จนกระทัง่ลกูอายไุด้ 3 ขวบสมองลกูก็จะหนกัประมาณ 1,100 กรัม ในขณะท่ีสมอง
ผู้ ใหญ่จะหนักประมาณ 1.3 ถึง 1.5 กิโลกรัม และด้วยวยัเพียง 3 ขวบ สมองของลูกจะมีขนาด
เกือบเทา่สมองของผู้ใหญ่คือประมาณ 80 % ของสมองผู้ใหญ่ (ศนันีย์ ฉตัรคปุต์. 2542: 13-15) 
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ภาพประกอบ 21 เซลล์ประสาทเส้นใยสมอง (cerebral cortex sections) 
 

ท่ีมา: David G. Myers. Psychology. (2010) p. 178. 
 

เซลล์ประสาท (Neuron) เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของระบบประสาท เซลล์ประสาท
ประกอบด้วย 2 สว่นคือ (Robert S. Feldman. 2011: 62-63) 

1) ตวัเซลล์ประสาท (Cell Body) ภายใน Cell Body มี Cytoplasm เรียกว่า 
Protoplasm ส่วนท่ีย่ืนออกไปจากตัวเซลล์เรียกว่า Process ภายใน Protoplasm ประกอบด้วย 
Nucleus, Mitochondria, Golgi Apparatus และมี Granules เล็ก ๆ  อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็น 
granules ของ Rough- Endoplasmic Reticulum (RER) เรียกว่า Nissl body บริเวณโคนของ 
Axon ท่ีเรียกว่า Axon Hillock ไม่มี Nissl Body ตวัของเซลล์ประสาทเกือบทัง้หมดจะไม่มีเซ็นโต
รโซม (Centrosome) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเซลล์ประสาทจะไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มจ านวนและการ
เจริญพนัธุ์ ฉะนัน้ เม่ือเซลล์ประสาทตายก็จะไมมี่เซลล์ใหมม่าแทนท่ี 

2) เส้นใยประสาท (Nerve Fiber) คือส่วนของ Protoplasm ท่ีย่ืนเป็นแขนง
ออกไปจาก Cell Body แบง่ออกเป็น 2 ชนิดคือ 

2.1) Dendrite เป็นแขนงท่ีย่ืนออกไปจากตัวเซลล์ ส่วนโคนติดกับตัว
เซลล์และคอ่ย  ๆ  เรียวลงแตกแขนงออกไป Dendrite อาจมีอนัเดียวหรือหลายอนัก็ได้ มีหน้าท่ีน า
ความรู้สกึจากภายนอกเข้าหาตวัเซลล์เรียกอีกช่ือหนึง่วา่ Afferent Process 
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2.2) Axon เป็นแขนงท่ีย่ืนออกไปจากตัวเซลล์ ยาวกว่า Dendrite ซึ่ง 
Axon จะท าหน้าท่ีตรงกัน ข้ามกบั Dendrite คือ น ากระแสประสาทออกจากเซลล์ของตวัเองไปยงั 
Cell Body หรือไปท่ี Dendrite ของเซลล์ตวัอ่ืน หรือไปยงัอวยัวะแสดงผล (Effector Organ) ได้แก่ 
กล้ามเนือ้และต่อมต่าง ๆ  จึงเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า Efferent Process ลักษณะ Axon ปกติจะยาว 
และมีลกัษณะพิเศษเพ่ือความรวดเร็วในการน ากระแสประสาทจะถกูหุ้มด้วย Myelin Sheath ซึ่ง
ในระบบประสาทสว่นปลายจะสร้างโดย Schwann’ s cell ซึ่ง Myelin Sheath จะหุ้ม Axon เป็นข้อ 
ๆ  โดยมีส่วนเว้าเข้าไปเรียกว่า Nodes of Ranvier ท าให้การน ากระแสประสาทเร็วยิ่งขึน้โดย 
Myelin Sheath 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 โครงสร้างของเซลล์ประสาท 
 

ท่ีมา: Robert S. Feldman. Understanding Psychology. (2011) p. 62. 
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ภาพประกอบ 23 การท างานของ Axon (Movement of an action Potential along  
an axon) 

 
ท่ีมา: Robert S. Feldman. Understanding Psychology. (2011) p. 63. 

 
อาจสรุปได้ว่า เซลล์ประสาท (Neuron) และเส้นใยสมองเป็นการท างานของ

สมองท่ีประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างการท างานของสมองในส่วนตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
เซลล์ ประสาท (Cell Body) และเส้นใยประสาท (Nerve Fiber) ซึ่งในเด็กปฐมวยัตัง้แตแ่รกเกิดถึง
อาย ุ6 ปี เส้นใยประสาทจะมีการขยายตวัออกมากขึน้อยู่กบัการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีส าคญั
ในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ซึ่ง Dendrite มีหน้าท่ีน าความรู้สึกจากภายนอกเข้าหาตวัเซลล์การ
เรียนรู้ในเด็กปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 หลังจาก Axon จะ
น ากระแสประสาทออกจากเซลล์ของตัวเองไปยัง Cell Body ของเซลล์ตัวอ่ืนหรือไปยังอวัยวะ
แสดงผลจึงเกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีแสดงออกมา ก่อให้เกิดการประสานและเช่ือมโยงกันระหว่าง
ทางด้านสตปัิญญาและด้านพฤตกิรรม 

3.5.4 การท างานของทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นการท างานของสมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) 

ท าหน้าท่ี การเรียนรู้ ความจ า การวิเคราะห์ การวางแผนการใช้เหตุผล ความคุมอารมณ์ ก าร
บริหารจดัการ และการแก้ปัญหา (Eric  J. Mash, David A. Wolfe. 2010:41) โดยเฉพาะกรณีของ 
ฟิเนียส์ พี. เกจ (Phineas P. Gage) ท่ีสมองในส่วนหน้าถูกท าลายจึงท าให้เขาขาดพฤติกรรม
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ดงักล่าว โดยเฉพาะ Daniel  J. Siegel เขียนในหนังสือ "Mindful Brain" กล่าวถึงการท างานของ
สมองในส่ วนห น้ า  (Frontal Lobes) ท่ี ส าคัญ ป ระกอบ ด้ วย  9 ป ระการดัง นี  ้(Daniel J. 
Siegel.2007: 6-7) 

1. ปรับสมดุลของร่างกาย (Body regulation) ระหว่างประสาทซิมพาเทติก 
(Sympathetic) คือประสาทคนัเร่ง กบัประสาทพาราซิมพาเทติก (Parasympathetic) คือ ประสาท
เบรก ให้มีความสมดลุกนั  

2. รับ รู้ความรู้สึกของผู้ อ่ืน (Attuned communication) คือการเช่ือมโยง
ความคดิและการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน  

3. ปรับอารมณ์ (Emotional balance) คือการควบคมุอารมณ์ ให้เกิด ความ
สงบ นิ่ง สขุมุ  

4. ตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (Response flexibility) คือการ รู้จักยับยัง้ชัง่ใจ 
คดิก่อนพดู คดิก่อนท า  

5.เข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน (Empathy) มีความเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหวา่งตนเองกบัผู้ อ่ืน  

6.การมองเห็นเป้าหมาย (Insight) การเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และ
จดุมุง่หมายของชีวิต  

7. การควบคุมความกลัว (Fear extinction) การยับยัง้ความกลัวอย่างไร
เหตผุล  

8. หยัง่รู้ความรู้สึก (Intuition) การหยัง่รู้ความรู้สึกของ ร่างกายตนเอง เข้าใจ
อารมณ์ตนเอง รู้ใจตนเอง  

9.มีศีลธรรม (Morality) คือการคดิดี ท าดี แม้เม่ืออยูค่นเดียว  
ตอ่มา Peg Dawson เป็นนกัจิตวิทยา และ Richard Guare นกัจิตประสาทวิทยา 

กล่าวถึงความส าคัญของสมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) ในการท าหน้าท่ี 4 ด้านดังนี ้(Peg 
Dawson and Richard Guare. 2010: 4-5), (Peg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare. 
2013: 27-28) 

1. สมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) ท าหน้าควบคุมพฤติกรรม ช่วยให้
ตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีเราควรให้ความสนใจ และท าหน้าท่ีตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีคุ้มคา่ท่ีจะท า 

2. สมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) ท าหน้าท่ีเช่ือมโยงกบัพฤติกรรมจากการ
ใช้ประสบการณ์ในอดีตมาชว่ยในการตดัสินใจในอนาคต 
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3. สมองส่วนหน้า (Frontal Lobes) ท าหน้าท่ีปรับเปล่ียนทางด้านอารมณ์
และพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการตามสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก 

4. สมองส่ วนห น้ า  (Frontal Lobes) ท าห น้ า ท่ี  ติ ดตาม  ป ระ เมิ น ผล 
เปล่ียนแปลงจากข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ในการท างาน 

อาจสรุปได้ว่า ทักษะการจัดการสมอง (EF) เป็นการท างานของสมองส่วนหน้า 
(Frontal Lobes) ท าหน้าท่ีทางด้านสติปัญญาและเช่ือมโยงกบัพฤติกรรม ซึง่จะชว่ยในการเลือกสิ่ง
ท่ีสนใจและตดัสินใจ น าไปสู่การปรับเปล่ียนทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยเปล่ียนแปลงจากข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
ก าหนดการท างาน ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการตอบสนอง รวมทัง้เป็นท่ีรวมและท่ีเกิดของ
ความทรงจ า การคิดหาเหตผุลและการรับรู้ ซึ่งเด็กต้องได้รับการพัฒนาในการท างานของสมอง
สว่นหน้าจงึจะท าให้เดก็สามารถด าเนินชีวิตการเรียน และการท างานในอนาคต 

3.6 การใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กกับการพัฒนาทักษะการจัดการสมอง 
การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กเป็นสิ่งท่ีส าคญัในท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัเกิดทกัษะ

การจดัการสมอง (EF) กล้ามเนือ้มัดเล็ก คือ ความสามารถในการบงัคบัและการเคล่ือนไหวของ
กล้ามเนือ้ในส่วนมือ นิว้มือ และแขนให้ประสานสมัพนัธ์กบัการใช้ตา (Forman and Fleet. 1980: 
3) ในส่วน นภเนตร  ธรรมบวร (2540: 73) กล่าวถึงการใช้กล้าวเนือ้มดัเล็กว่า เป็นความสามารถ
ในการประสานสมัพนัธ์ในการบงัคบักล้ามเนือ้มดัเล็กในส่วนตา่ง ๆ ให้เกิดท างานประสานกนั เช่น 
ตากับมือ นิว้มือ โดยมีกิจกรรมท่ีพัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็กคือ การวาดเส้น การลากเส้น การร้อย
ลูกปัด การลากเส้นตามรอยปะ เป็นต้น โดยเฉพาะการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กจะเป็นส่วนส าคญัใน
การท ากิจวตัรประจ าวนัของเด็กปฐมวัย เช่น การใสกระดุม การปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า การขีด
เขียน หากเดก็ปฐมวยัได้รับการส้งเสริมการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กเดก็ปฐมวยัจะมีการพฒันาด้านตา่ง 
ๆ  เชน่ ด้านสตปัิญญา (อธิษฐาน  พลูศลิป์ศกัดิก์ลุ. 2546: 111) การท่ีจะพฒันาและสง่เสริมการใช้
กล้ามเนือ้มดัเล็กมีความส าคญัตอ่เดก็ปฐมวยัมาก แอนเดอร์สนั; และแลพพ์ (Anderson ; & Lapp 
.1979: 102) กล่าวถึงวิธีการฝึกความพร้อมทางการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก โดยการฝึกกล้ามเนือ้และ
ฝึกการบงัคบัเคร่ืองมือท่ีใช้เขียน ท าให้เด็กเกิดพฒันากล้ามเนือ้เล็ก ซึง่การเลน่ตา่ง ๆ และใช้มือจะ
ท าให้กล้ามเนือ้มัดเล็กเกิดการพัฒนา เช่น เปล่ียนเสือ้ตุ๊กตา ตดักระดาษด้วยกรรไกร เขียนภาพ
ด้วยนิว้มือ ปัน้ดนิเหนียว งานสาน การใช้ชอล์กในการเขียน การเขียนสีน า้ การเขียนสีเทียน จะชว่ย
ฝึกกล้ามเนือ้มัดเล็กให้เกิดความคุ้นเคย จะเห็นได้ว่าการพัฒนาการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กมีส่วน



  

 

98 

ส าคญัในการพฒันาการท างานของสมอง ซึ่งการพัฒนาการท างานของสมองได้ดีนัน้ต้องฝึกการ
ท างานในส่วนการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กผ่านการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ทางศิลปะ เช่น การวาดภาพ
ระบายสี การปัน้ การประดิษฐ์ และการพิมพ์ภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยพฒันาการท างานของ
สมองให้เป็นระบบ มีการวางแผน หากเด็กปฐมวยัมีการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กได้ดี จะส่งผลตอ่สมอง
ในสว่นท่ีทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

อาจสรุปได้วา่ การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็กกบัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
เป็นสว่นท่ีจะชว่ยสง่เสริมให้เดก็มีพฒันาการสมองเป็นไปตามวยั ซึง่กล้ามเนือ้มดัเล็กเป็น
ความสามารถในการบงัคบัและการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้ในสว่นมือ นิว้มือ และแขน กิจกรรมท่ี
สง่เสริมกล้ามเนือ้มดัเล็กได้ดีคือ การวาดเส้น การร้อยลกูปัด การลากเส้นตามรอยปะ ตดักระดาษ
ด้วยกรรไกร เขียนภาพด้วยนิว้มือ ปัน้ดนิเหนียว งานสาน การใช้ชอล์กในการเขียน การเขียนสีน า้ 
การเขียนสีเทียน กิจกรรมทางศลิปะจะชว่ยพฒันาทางด้านสมองได้ดีและจะสง่ผลการพัฒนา
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีดีตาม 

3.7 การประเมินทักษะการจัดการสมอง 
การประเมินทกัษะการจดัการสมอง (EF) จากการศกึษาเอกสารทางด้านการประเมิน

จ ะ มี ก า รป ระ เมิ น ท า ง ด้ า น ส ติ ปั ญ ญ าห รือ ก า รป ระ เมิ น ท า ง ด้ าน ระบ บ ป ระส าท 
(Neuropsychological Assessment) ห รือแบบทดสอบทักษ ะการจัดการสมอง  (Test of 
Executive Functions) และการประเมินทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Assessment) โดยผู้วิจยั
มุง่ศกึษาการสร้างเคร่ืองมือวดัและทดสอบทกัษะการจดัการสมอง (EF) ดงันี ้

3.7.1 การประเมินทางสตปัิญญา (Neuropsychological Assessment) 
การประเมินทางด้านสติปัญญาต้องอาศยัการประเมินท่ีมีความหลากหลาย 

เพ่ือให้ผู้ถูกประเมินแสดงความรู้ ความสามารถท่ีผู้ประเมินต้องการจะวดัผู้ถูกประเมินทัง้ในด้าน
ความรู้ความสามารถ โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีมีความหลากหลายซึ่งการประเมิน Executive 
Functions of the Brain (EF) ประกอบด้วย 1. การสัมภาษณ์ (Interview) 2. Tests of Executive 
Functions (Ronald Jay Cohen, Mark E. Swerdlik. 2010: 526-535) 

1. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือ
เป็นมาตราส่วน เป็นการถามถึงความรู้สึก ความคิดให้เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ เพ่ือ
สะท้อนถึงความรู้หรือประสบการณ์ตา่ง ๆ  ทบทวนในสิ่งตา่ง ๆ ท่ีผู้ถกูทดสอบมีประสบการณ์นัน้ ๆ 
ผา่นมาแล้วหรือเป็นการรายงานตนเองในเร่ืองนัน้ ๆ  

2. แบบทดสอบทกัษะการจดัการสมอง เป็นแบบทดสอบท่ีเรียงล าดบัการ
ทดสอบและวดัองค์ประกอบของการท างานทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นทดสอบการจดัระบบ
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การท างาน การวางแผน ความคิดยืดหยุ่น และยบัยัง้แรงกระตุ้น การทดสอบดงักล่าวเป็นการท า
สอบการท างานของสมองส่วนหน้า เช่นแบบทดสอบหอคอยฮานอยเป็นลกัษณะการต่อหอยคอย
เป็นชัน้ ๆ ขึน้ไป แบบทดสอบการลากเส้น จากจุด A ไป B ไป C หรือ ตัวเลข 1 ไป 2 ไป 3 
แบบทดสอบการจับคู่ สิ่งของ รูปทรง รูปร่าง แบบทดสอบการตัง้ช่ือตามสถานการณ์ และ
แบบทดสอบภาพจบัผิด เป็นต้น   

 อาจส รุปปได้ว่า  การประ เมิ นทางสติ ปัญญา (Neuropsychological 
Assessment) เป็นการประเมินทางด้านสติปัญญาท่ีมีความส าคญัท่ีจะให้เด็กแสดงถึงการระบบ
ท างานทางด้านสติปัญญาต้องอาศยัการประเมินท่ีมีความหลากหลาย โดยค าถามของทกัษะการ
จดัการสมอง จะมุ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเข้าใจง่ายท่ีแสดงออกมาจากแบบทดสอบท่ีเป็นรูปภาพ
ท่ีส่ือความหมายได้ชัดเจนในส่วนการสัมภาษณ์เป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้การทดสอบนัน้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

3.7.2 การประเมินพฤตกิรรม (Behavioral Assessment) 
การประเมินเด็กทางด้านพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสงัเกต

พฤติกรรม เช่นการสงัเกตการณ์เล่นผ่านห้องกระจก การสังเกตการปฏิสมัพันธ์กับเพ่ือนร่วมเพ่ือ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเด็ก โดยการเฝา้ด ูการฟัง การสงัเกตเพ่ือการบรรยายเหตกุารณ์ 
สถานการณ์ ท่ีเกิดขึน้  เรียกว่าการประเมินการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งการประเมินพฤติกรรม
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ 1. การประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment) 2. การตรวจสอบ
ตนเอง (Self-Monitoring) และ 3. การแสดงบทบาทสมมุติ  ดังนี  ้(Role play) (Ronald Jay 
Cohen, Mark E. Swerdlik. 2010: 457-460)  

1. การประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment) เป็นการสังเกต
พฤติกรรมเพ่ือการประเมินพฤติกรรม โดยผู้สังเกตนัน้ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนัน้  ๆ  แต่เป็นการ
เฝา้ดเูพ่ือให้ผู้ ท่ีเราสงัเกตนัน้แสดงพฤติกรรมออกมา ให้ผู้สงัเกตประเมินพฤติกรรม หรือเก็บข้อมูล 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

2. การตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) เป็นการตรวจสอบตนเองอาจ
ใช้การบันทึกความคิดท่ีเฉพาะเจาะจง ความรู้สึก หรือพฤติกรรม ประโยชน์ของการตรวจสอบ
ตนเองสว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัความสามารถ ความขยนั และแรงจงูใจของผู้ถกูประเมิน  

3. การแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) เป็นเทคนิคการการประเมินใน
ด้านพฤติกรรมอีกอย่างหนึง่ท่ีสามารถประเมินได้ชัว่คราวหรือบางส่วนในการประเมินผู้ประเมินจะ
สร้างสถานการณ์จ าลองท่ีสามารถน ามาใช้ในการสอน การทดสอบ เช่นการเตรียมความพร้อม
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ล่วงหน้าเช่น กรณีฉุกเฉิน ซึ่งการใช้บทบาทสมมุตินัน้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้สถานการณ์ 
ตา่ง ๆ  ทัง้ยงัสามารถทดสอบและเป็นการประเมิน 

อาจสรุปได้ว่า การประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment) เป็นการ
เก็บรวบข้อมูลเพ่ือประเมินโดยการประเมินประเมินทางด้านพฤติกรรม เป็นการประเมินจากผู้
ประเมิน และการประเมินจากผู้ถูกประเมิน โดยประเมินจะมี 2 ลกัษณะคือ การตรวจสอบตนเอง 
(Self-Monitoring) ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินร่วมกัน การแสดงบทบาทสมมุติ (Role play) หรือ
การทดสอบทางสถานการณ์ การสร้างแบบประเมิน ทกัษะการจดัการตนเอง (EF) ควรเป็นการบูร
ณาการทัง้ 3 ส่วนเข้าด้วยกนัเพ่ือให้ผสมผสานให้ผลการประเมินมีคณุภาพมากท่ีสดุ ทัง้ยงัเป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลายน าผลจากการสงัเกตมาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

3.8 ทักษะการจัดการสมองในประเทศไทย 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เร่ิมในประเทศไทยจากการสืบค้นข้อมลูพบวา่ เกิดขึน้ใน

การประชุมวิชาการในหัวข้อ “การส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตนเองของนักศึกษาพิการ 
( Executive Function Strategies for College Students with Disabilities)” นั ้ น อ า จ เ ป็ น
จุดเร่ิมต้นในนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีความส าคัญในการด าเนินชีวิต โดยการบริหาร
จดัการตนเอง  คือความสามารถในการใช้กระบวนการทางความคิด ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้ 
การประมวลความคิดเข้ากับความรู้ การวิเคราะห์ ท่ีจะควบคุมและก ากับความสามารถ และ
พฤติกรรม ซึ่งการควบคุม สั่งการ และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมนัน้มีความจ าเป็นและวางแผน
พฤติกรรมในอนาคตเม่ือต้องเผชิญกบังานหรือสถานการณ์ท่ียากล าบาก การบริหารจดัการตนเอง
เป็นความสามารถระดบัสูงท่ีมีอิทธิพลมากกว่าความสามารถพืน้ฐานอ่ืน ๆ  เช่นความจ า การสั่ง
การให้ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายท างาน องค์ประกอบ 11 ด้าน ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2555: 3-5) 

1. Response to Inhibition (RI) คือ ความสามารถในการคดิก่อนท่ีจะกระท า 
2. Working Memory (WM) คือ ความสามารถรวบรวมข้อมูลในขณะท่ีท า

กิจกรรมท่ียุง่ยากซบัซ้อน  
3. Self – Regulation of Affect (SRA) ความสามารถท่ีจะก ากับตนเอง เพ่ือท่ีจะ

ได้ท า 
4. Sustained Attention (SA) ความสามารถท่ีจะคงสมาธิหรือจดจ่ออยู่กับ

สถานการณ์หรืองานท่ีท า 
5. Task Initiation (TI) เร่ิมต้นท างานโดยไมรี่รอชกัช้า ไมผ่ลดัวนั ประกนัพรุ่ง 



  

 

101 

6. Planning/Prioritization (P) คือ ความสามารถท่ีจะคิดแผนปฏิบัติการเป็น
ล าดบัขัน้ตอนหรือจดัล าดบัของงาน เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

7. Organization (O) ความสามารถในการจดัระบบในการท างาน 
8. Time Management (TM) ความสามารถท่ีจะคาดการณ์ว่าต้องใช้ เวลา

เทา่ไหร่ในการท างาน การก าหนดเวลา 
9. Goal – Direct Persistence ความสามารถท่ีจะท างานจนส าเร็จโดยไม่

วอกแวก 
10. Flexibility (F) ความสามารถท่ีจะทบทวนแผนงานรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ 

และรู้จกัปรับแผนและวิธีการให้เหมาะสม 
11. Metacognition (M) ความสามารถท่ีจะมองเห็นภาพรวม หรือมีความคิดเป็น

แบบองค์รวมความสามารถท่ีจะควบคมุสัง่การท างานด้วยตนเอง 
ตอ่มาในงานประชมุมหกรรมทางการศกึษาเพ่ือพฒันาวิชาชีพครู ครัง้ท่ี 8 การบริหาร

จดัการตนเองได้ถูกกล่าวขึน้อีกครัง้ใน หัวข้อ ทักษะการบริหารจดัการเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ (EF) กับ
ความพร้อมทางการเรียนในเด็กปฐมวยั” กล่าวถึง การบริหารจดัการตนเองเป็นการท างานของ
สมองส่วนหน้าเด็กท่ีมีความผิดปกติของสมองส่วนหน้าจะมีอาการบ่งชี  ้คือ 1) Cognitive 
impairment สมาธิสัน้ วอกแวกง่าย ความจ าไม่ดี ไม่สามารถท างานท่ีมีเป้าหมายระยะยาวได้
ส าเร็จ 2) Emotional problems ควบคมุอารมณ์ไม่ได้ หุนหนัพลนัแล่น หงุดหงิด และโมโหง่าย 3) 
Behavioral problems ขาดการยับยัง้และควบคุมพฤติกรรมตนเอง ก้าวร้าวพูดจาหยาบคาย 
ปรับตวัอย่างไม่เปล่ียนความคิดและการกระท า ท าผิดซ า้ ๆ  ดงันัน้ Executive Functions คือการ
คิดเชิงบริหาร เป็นการท าหน้าท่ีของสมองท่ีจะช่วยบริหารจัดการงานส าเร็จตามเป้าหมาย โดย 
Executive Functions แบ่ งอ อก เป็ น  2 ส่ วน คื อ  1) Metacognition คื อ  ก า รตั ง้ เป้ าห ม าย  
การวางแผน จัดล าดับความส าคัญของงาน เร่ิมต้นลงมือท า คิดแก้ปัญหา การประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน ความจ าขณะท างาน 2)  Behavior คือ การยับยัง้ควบคุมอารมณ์ ความคิด
และการกระท า มุ่งมัน่จดจ่อกับงานจนส าเร็จ ไม่วอกแวกไปกับสิ่งยัว่ใจ คิดไตร่ตรองก่อนท า ไม่
หนุหนัพลนัแลน่ โดยมีองค์ประกอบดงันี ้(นวลจนัทร์  จฑุาภกัดีกลุ. 2558: 29, 33, 36-39) 

1. Working Memory (ความจ าขณะท างาน) คือ การจ าข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในใจ 
เปรียบเทียบเช่ือมโยงข้อมลูเก่า วางแผนและจดัล าดบัของงาน  
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2. Inhibit (การยับยัง้ชั่งใจ คิดไตร่ตรอง) คือ ความสามารถในการควบคุม
ความคิด พฤติกรรม อารมณ์ มีความสนใจและจดจ่อกบังานท่ีจะท า เพ่ือเอาชนะสิ่งล่อใจภายใน
และภายนอก เพ่ือเลือกท าในสิ่งท่ีถกูต้องและเหมาะสม  

3. Shift/Cognitive flexibility (การยึดหยุ่นของความคิด) คือ ความสามารถใน
การปรับเปล่ียนมุมมอง การคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับความคิดเดิม  ๆ และแก้ไขปัญหาได้
หลากหลายวิธีเอาชนะปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้หลายวิธี 

4. Emotional control (การควบคมุอารมณ์) คือการควบคมุอารมณ์ได้เหมาะสม 
เชน่ โกรธ ผิดหวงั เสียใจ ไมห่นุหนัพลนัแลน่  

5. Plan/organize (การวางแผนและจัดระเบียบการท างาน) คือ การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผน การท างานเป็นขัน้เป็นตอน เร่ิมต้นลงมือท า มองภาพรวมในการท างาน 
ตดิตามประเมินผลการท างาน   

การบริหารจัดการตนเอง (EF) คือการท างานของสมองส่วนหน้าและเป็น
ความสามารถของสมองในการบริหารจดัการชีวิต อนัเป็นการท าหน้าท่ีของสมองในการคิดขัน้สูง 
(Higher level of Cognitive Functions) ท่ีท าหน้าท่ี เก่ียวกับทักษะการคิดเพ่ือให้ชีวิตส าเร็จ 
กระบวนการท างานของสมองระดบัสงู ท่ีประมวลประสบการณ์ในอดีต และสถานการณ์ในปัจจบุนั 
มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน เร่ิมลงมือท า ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา จาก
ความหมายดังกล่าว ค าว่า Executive Functions เป็นทักษะการคิดเพ่ือให้ชีวิตส าเร็จ ซึ่งมีองค์ 
ประกอบด้วยทกัษะ 3 ด้าน 9 องค์ประกอบ ดงันี ้(สภุาวดี หาญเมธี. 2558: 3; 2559: 2-4) 

1. ด้านทักษะพืน้ฐานประกอบด้วย  
1.1 ความจ าท่ีน ามาใช้งาน (Working memory) คือการจ าข้อมลูตา่ง ๆ ไว้ใน

ใจและขบคิดเก่ียวกับข้อมูลเหล่านัน้ ไม่ใช่แค่จ าได้ เพ่ือท าความเข้าใจ เปรียบเทียบ เช่ือมโยง
ข้อมลูเก่ากบัข้อมลูใหม ่วางแผนการท างาน จดัล าดบัของงาน จ าสิ่งท่ีเคยท าผิดพลาดได้และไมท่ า
ผิดซ า้ การรับรู้การเปล่ียนแปลงของสิ่งตา่ง ๆ รอบกายเราท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา  

1.2 การยับยัง้ชั่งใจ (Inhibitory Control) คือ ความสามารถในการควบคุม
แรงปรารถนาของตนเองให้เราอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และสามารถหยุดยัง้พฤติกรรมในเวลาท่ีไม่
สมควรได้  

1.3 การยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) คือ ความสามารถใน
การปรับตวั ยืดหยุน่พลิกแพลงทางความคดิ มองหาทางออกใหม่ ๆ  คดินอกกรอบได้ 

2. ด้านทักษะการก ากับตนเองประกอบด้วย  
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2.1 ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ (Focus Attention) คือ มุ่งสนใจในสิ่งท่ี
จะท าอยา่งตอ่เน่ือง โดยไมว่อกแวกไปตามปัจจยัภายในและภายนอก  

2.2 การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง ความสามารถใน
การควบคมุอารมณ์ ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม จดัการความหงุดหงิด เด็กสามารถบอกได้ว่าก าลงั
รู้สกึอยา่งไร และควรจดัการอยา่งไร 

2.3 การตรวจสอบตนเอง (Self - Monitoring) คือการตรวจสอบการท างาน
เพ่ือหาจุดบกพร่อง ประเมินการบรรลุเป้าหมาย รวมทัง้สามารถก ากับติดตามปฏิกิริยา และดผูล
จากพฤตกิรรมของตนเองท่ีกระทบตอ่ผู้ อ่ืน  

3. ด้านทักษะการปฏิบัตปิระกอบด้วย  
3.1 การริเร่ิมและลงมือท างานตามความคิด (Initiating) หมายถึง การมี

ทกัษะในการริเร่ิม สร้างสรรค์ แนวทางในการท างานสิ่งตา่ง ๆ  เม่ือคดิแล้วลงมือท าให้ความคดิของ
ตนส าเร็จ  

3.2 การวางแผนและบริหารจัดการ (Planning and Organizing) คือ การ
วางแผนและการบริหารอย่างเป็นระบบ เร่ิมต้นตัง้แต่การตัง้เป้าหมายการเห็นภาพรวม จดัล าดบั
ความส าคญั จดัโครงสร้าง จนด าเนินการ โดยการแตกเปา้หมายให้เป็นขัน้ตอนกระบวนการ และมี
การประเมินผล  

3.3 ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) คือความ
ตัง้ใจและลงมือท าสิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมัน่อดทน เพ่ือให้บรรลเุปา้หมาย ไม่ว่ามีอปุสรรคใด ๆ  ก็
พร้อมฝ่าฟันจนถึงความส าเร็จ 

อาจสรุปได้ว่า  ทักษะการจัดการสมองในประเทศไทย เร่ิมต้นจากการประชุม
วิชาการจากนัน้นกัการศึกษา นกัวิชาการได้ศึกษาอย่างต่อเน่ืองของทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ซึ่งเป็นการท างานของสมองส่วนหน้าและมีองค์ประกอบท่ีคล้ายคลึงกนัทัง้จากการศึกษาเอกสาร
จากต่างประเทศ และในประเทศ ในส่วนค าจ ากัดความนัน้ขึน้อยู่กับการใช้กบัการใช้งาน แต่โดย
ความหมายใหญ่นัน้คือการท่ีให้เดก็สามารถบริหารจดัการกบัตนเอง เพ่ือให้ชีวิตของเดก็นัน้ประสบ
ความส าเร็จ และสามารถด ารงอยู่ในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีทกัษะท่ีรู้จกัปรับเปล่ียนความคิด 
ไม่ยึดติด มีความยึดหยุ่น ควบคมุอารมณ์ ตลอดจนการหาข้อบกพร่องเพ่ือประเมินและแก้ปัญหา 
ให้ประสบความส าเร็จตามท่ีตนเองตัง้เปา้หมายไว้ 

3.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องทักษะการจัดการสมอง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ

จัดการสมอง(EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้ค าส าคัญในการสืบค้นได้แก่ Executive Function, 
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Executive Functions, Executive Functioning , Executive Skills, Executive Functions of the 
Brain และEF ทัง้ในฐานข้อมูลในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้ วิจัยได้ค้นจากการแหล่ง
ฐานข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้1) ฐานข้อมลูโครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai LIS) 2) ส านกั
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Discovery) 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(Thesis online) 4) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (E- Theses) 5) ศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ELRC) 6) ฐานข้อมูลPRO Quest และ7) ฐานข้อมูล 
Springer Link – Journal พบว่าในประเทศไทยยังไม่มีงานวิจัยทางด้านศิลปะท่ีจะพัฒนาการ
จดัการสมอง(EF) ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจดัการสมอง(EF) ยงัไม่เป็นท่ีรู้จดัอย่างแพร่หลายในครู
ปฐมวยั อาจารย์ นกัการศกึษาตลอดจนพ่อ แม่และผู้ปกครอง จึงไมเ่กิดงานวิจยัอย่างเป็นรูปธรรม 
ส าหรับทักษะการจัดการสมอง(EF) ในต่างประเทศพบว่ายังไม่มีงานวิจัยทางด้านศิลปะท่ีจะ
พฒันาการจดัการสมอง(EF) ในเด็กปฐมวยั หลกัจากท่ีได้สืบค้นจาก ฐานข้อมลู PRO Quest และ 
ฐานข้อมูล Springer Link – Journal ผู้ วิจัยพบว่า การพัฒนาเด็กปฐมวยัให้เกิดการจดัการสมอง
(EF) โดยการใช้ กิจกรรมดนตรีและการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางภาษา และกิจกรรมพละศกึษา ทัง้ 
3 กิจกรรมจะมุ่งพัฒนาใน 5 ด้านดังนี ้การวางแผน (Planning) ยับยัง้พฤติกรรม (Inhibition) 
ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control)และ ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) นัน้จึงเป็นเหตผุลท่ีผู้วิจยั
มีความสนใจท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริมการจดัการสมอง(EF) ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั  
 
4. การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์  

4.1 ความหมายของรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
จากการศึกษาเอกสาร ต ารา พบว่ามีนกัการศกึษา นกัวิชาการได้ให้ความหมายของ

รูปแบบการจดัประสบการณ์หรือรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไว้อย่างหลากหลายดงันี ้คาร์เตอร์ วี กู๊ด 
(Carter , V. Good. 1973: 371) รูปแบบหมายถึง เป็นสิ่งของ วตัถตุา่ง ๆ  กระบวนการท่ีเป็นระบบ 
หรือเป็นกระบวนการท่ีใช้แทนสิ่งอ่ืน จอยส์, วีลส์ และคาลฮอน (Joyce , Weil, & Calhoun. 2004) 
ให้ความหมายไว้ว่า เป็นแบบแผนท่ีสามารถใช้เพ่ือการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยตรง หรือการ
จัดเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือจัดส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน แต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการ
ออกแบบท่ีช่วยให้ผู้ เรียนบรรลุวตัถุประสงค์ต่างกัน พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2554) 
รูปแบบคือรูปท่ีก าหนดขึน้เป็นหลกัหรือเป็นแนวซึ่งเป็นท่ียอมรับ เชน่ รูปแบบร้อยกรอง ทิศนา แขม
มณี (2555: 222) ได้ให้ความหมายไปในทางเดียวกับ จอยส์, วีลส์ และคาลฮอน ว่ารูปแบบคือ
สภาพลักษณะของการจัดเรียนรู้ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญซึ่งได้รับการจัดไว้อย่างเป็น
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ระเบียบ ตามหลกัปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคดิหรือความเช่ือตา่ง ๆ  ประกอบด้วยกระบวนการ
หรือขัน้ตอนส าคญัในการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้วิธีและเทคนิคการสอนต่าง  ๆ ท่ีสามารถช่วยให้
สภาพการจัดการเรียนรู้นัน้เป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิดท่ียึดถือ กิตติศักดิ์  เกตุนุต ิ
(2557: 71) กล่าวถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ คือแบบแผนหรือโครงสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดหรือความเช่ือ รวมทัง้ขัน้ตอน วิธีและเทคนิค
การจดัการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมหรือคณุสมบตัิตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ และองั
สรีุย์ พนัธ์แก้ว (2558:50) กล่าวถึงความหมายของรูปแบบในทางเดียวกนัวา่ ระบบ โครงสร้าง หรือ
กระบวนการท่ีถูกสร้างขึน้มาจาก แนวคิดหลทฤษฎี หลักการต่าง  ๆ  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือทาง
ความคิดท่ีบุคคลน าไปใช้ในการสืบเสาะหา ค าตอบ ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ และ
แสดงออกในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ เชน่ เป็นค าอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม หรือแผนภาพ ชว่ยให้
ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ชัดเจนขึน้ กิตติศักดิ์ เกตุนุติ (2557:71) อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
(2558:50) 

อาจสรุปได้ว่า รูปแบบการจดัประสบการณ์คือการสภาพลกัษณะของการจดัเรียนรู้
ตามหลักปรัชญ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ท่ีเป็นกระบวนการและมีขัน้ตอนท่ีส าคญัในการ
จดัการเรียนรู้ อธิบายเป็น ค าอธิบาย แผนผงั ไดอะแกรม หรือแผนภาพตา่ง ๆ  ท่ีชว่ยให้ตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนสามารถเข้าใจได้ท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ ในขัน้ตอนของรูปบบจะแทรกวิธีการสอน เทคนิคการ
สอนตา่ง ๆ  ท่ีสามารถชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมหรือคณุลกัษณะตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

4.2 องค์ประกอบและการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ 
จาการศึกษาองค์ประกอบและการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์นกัการศึกษา

และนกัวิชาการ ได้น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
จอย ส์ ; วี ล ส์ ; แล ะค าล ฮอน  (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004) กล่ า วถึ ง

องค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์ไว้ 4 สว่นดงันี ้ 
1. ท่ีมาของรูปแบบ (Orientation to the Model) ประกอบด้วย เป้าหมาย 

ข้อตกลงเบือ้งต้น หลกัการ มโนทศัน์ท่ีส าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานของรูปแบบ 
2. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน (The Model of Teaching) แบ่ง

ออกเป็น 4 สว่นประกอบด้วย  
2.1 ขั น้ ตอนของรูปแบบ  (Syntax ห รือ  Phases) เป็ นการจัด เรีย ง

ตามล าดับกิจกรรมท่ีจะจัดการเรียนรู้เป็นขัน้  ๆ  แต่ละรูปแบบมีขัน้ตอนการเรียนรู้แตกต่างกัน
ออกไป  
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2.2 ระบบสังคม (Social System) เป็นการอธิบายถึงบทบาทของครู 
บทบาทนกัเรียนท่ีมีความสมัพนัธ์ มีปฏิพนัธ์กนัในแตล่ะขัน้ตอน ครูจะมีบทบาทท่ีแตกตา่งในตล่ะ
ขัน้ตอนในการจดัประสบการณ์ 

2.3 หลกัการของปฏิกิริยาโต้ตอบ (Principle of Reaction) เป็นการบอก
วิธีการท่ีครูจะตอบสนองตอ่สิ่งท่ีนกัเรียนกระท าเชน่ การให้รางวลั การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

2.4 ระบบการสนับสนุน  (Support System) คื อการบอกเง่ือน ไข
สิ่งจ าเป็นในการใช้รูปแบบให้เกิดผล เช่น การฝึกทักษะ การท างานในละนอกสถานท่ี การใช้
อปุกรณ์ 

3. การน าไปใช้ (Application) เป็นการแนะน าและให้ข้อสงัเกตการในการใช้
รูปแบบ เชน่ เนือ้หาการเรียนรู้ ระดบัความเหมาะสมของนกัเรียน 

4. ผลท่ีเกิดขึน้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ( Instructional and Nurture 
Effects) เป็นสิ่งจะบอกว่ารูปแบบท่ีน ามาใช้นัน้จะเกิดผลอย่างไรบ้างกบันกัเรียน ค านึงถึงผลทาง
ตรงท่ีเกิดขึน้ เช่น แนวทางการจดัการเรียนรู้ ทางอ้อม เช่น สภาพแวดล้อมตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในการ
จดัประสบการณ์ 

ในส่วน ทิศนา แขมมณี (2555: 222) กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบการ
จดัการเรียนรู้วา่ไว้ดงันี ้

1. มีปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐานหรือเป็น
หลกัของรูปแบบการจดัการเรียนรู้นัน้ ๆ   

2. มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกบัหลกัการท่ียดึถือ  

3. มีการจัดระบบคือ มีการจัดองค์ประกอบและความสัมพัน ธ์ของ
องค์ประกอบของระบบให้สามารถนาผู้ เรียนไปสูเ่ปา้หมายของระบบหรือกระบวนการนัน้ ๆ   

4. มีการอธิบายหรือให้ข้อมูลเก่ียวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่าง ๆ  
อันจะช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้นัน้ ๆ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รูปแบบการจัดการเรียนรู้
จะต้องได้รับการพิสูจน์ ทดสอบ สามารถท านายผลได้และมีศกัยภาพในการสร้างความคิดรวบ
ยอดละความสมัพนัธ์ใหม ่ๆ  ได้ 

จอยซ์ และเวลส์ (Joyce; & Weil. 1996: 124-125) กล่าวถึงการพัฒนารูปแบบ
การจดัประสบการณ์แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการสอนและสิ่งท่ี
ต้องการ เป็นการศกึษา วิเคราะห์ประเด็นส าคญัส าเพ่ือน ามาก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการ
สอนท่ีจะพฒันา 

2. ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการจดัประสบการณ์ เช่น วตัถุประสงค์ 
เนือ้หา กระบวนการสอน กิจกรรมการสอน และการวดัและการประเมินผล 

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์ เป็นการหาข้อมลู
เชิงประจักษ์เพ่ือย่ืนยันว่า รูปแบบและแผนการจัดประสบการณ์ต่าง  ๆ  ท่ีพัฒนาขึน้ มีระบบ มี
คณุภาพ และมีประสิทธิผล สามารถน าไปใช้ปฏิบตัิได้และเกิดผลต่อนกัเรียนตามท่ีต้องการ ท่ีได้
ก าหนดวตัถุประสงค์ไว้ การหาคณุภาพอาจจะน าไปทดลองใช้ในเด็กนกัเรียนตามระเบียบวิธีการ
วิจยัท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และสามารถยืนยนัได้ด้วยตวัเลข หรือการตรวจสอบเชิงประเมินจาก
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในสาขาท่ีเก่ียวข้อง โดยมีขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ได้ดงันี ้1)ตรวจสอบเชิงประเมินของผู้ทรงคณุวฒุิ 2) น าผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไข 3) พฒันาองค์รูปแบบให้เหมาะสมมากขึน้และ 4) น าไปทดลองใช้ในห้องเรียน 

อาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบและการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เป็น
การศึกษาแนวคิดและก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคญัเก่ียวข้องกับการจดัประสบการณ์ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ น าผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไข พฒันาการแผนการจดัประสบการณ์และรูปแบบและส่วนตา่ง ๆ ท่ีส าคญัของรูปแบบ น าไป
ทดลองใช้ในห้องเรียน เพ่ือให้มีคุณภาพตามวตัถุประสงค์การพัฒนา องค์ประกอบท่ีส าคญัของ
รูปแบบคือ 1) ท่ีมาของรูปแบบการจดัประสบการณ์ 2) รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คือ 
ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัประสบการณ์ ระบบสงัคมท่ีอธิบายบทบาทครูและเด็กนกัเรียน หลกัการ
ของโต้ตอบ บรรยากาศการเรียนรู้ และการสนบัสนนุตามวตัถปุระสงค์ 3) การน าไปใช้ เช่น เนือ้หา 
ระดบัชัน้ อาย ุ4) ผลท่ีเกิดขึน้ในการจดัประสบการณ์เรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ 

4.3 การจัดกลุ่มรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
จากการจัดกลุ่มรูปแบบการจัดประสบการณ์นักการศึกษาและนักวิชาการ ได้

น าเสนอองค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
เซย์เลอร์; อเล็กซานเดอร์; และลูอสิ (Saylor; Alexander; & Lewis. 1981) ได้จดั

กลุม่รูปแบบไว้ดงันี ้
1. รูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเนือ้หา (Subject Matter Discipline) 

การอภิปรา การซกัถาม การบรรยาย 
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2. รูปบบการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นสมรรถภาพ (Specific Competencies / 
Technology) การท าแบบฝึก การฝึกฝนทกัษะ 

3. รูปแบบการจดัประสบการณ์ท่ีเน้นคณุลกัษณะ (Human Traits Process) 
เน้นการสอนแบบสืบสวน การค้นคว้า 

4. รูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นกิจกรรมและปัญหาสังคม (Social 
Function / Activities) การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในชมุชนและบริการทางสงัคม 

5. รูปแบบการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเน้นความสนใจของนักเรียน 
(Interests and Needs / Activities) การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

จอยส์ และวีลส์ (Joyce; Weil; & Calhoun. 2004: 3-4) จัดกลุ่มรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ไว้ดงันี ้

1. กลุ่มท่ีเน้นการประมวลผลข้อมูล (The Information Processing Family) 
เน้นการค้นหาและการประมวลผลข้อมูล การค้นคว้าหาปัญหาและแนวทางการหาค าตอบของ
ปัญหา ฝึกฝนนักเรียน และพัฒนาทักษะการคิด สร้างมโนทัศน์และท าการทดสอบสมมติฐาน 
พฒันาความคดิสร้างสรรค์ สง่เสริมความสามารถทางสตปัิญญา  

2. กลุ่มท่ีเน้นท่ีตวับคุคล (The Personal Family) เน้นจดุมุ่งหมายการพฒันา
ตวับคุคล ทศันคต ิคา่นิยม มีความเข้าใจในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความคดิสร้างสรรค์ 

3. กลุ่มท่ีเน้นปฏิสมัพันธ์ทางสังคม (The Social Family) มุ่งพฒันานกัเรียน
ให้ความสามารถในการสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน การยอมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล การ
มีสว่นร่วมกบัผู้ อ่ืน 

4. กลุ่มท่ีเน้นการปรับพฤติกรรม (The Behavioral Systems Family) เน้น
การพฒันาพฤตกิรรมของนกัเรียน มีทกัษะการปฏิบตัติามทฤษฎีพืน้ฐาน 

อาจสรุปได้วา่ การจดักลุม่รูปแบบการจดัประสบการณ์ มีความหลากหลายและมี
จุดเน้นในการพัฒนาเด็กนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ท่ี
ต้องการพัฒนาให้เด็กมีพฤติกรรมนัน้ ๆ  แต่รูปแบบการจดัประสบการณ์จะมุ่งเป้าในการพัฒนา
เด็กนักเรียนในด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และด้านสังคมโดยค านึงถึงการ
ปรับเปล่ียนนกัเรียนให้มีความสามารถและคณุลกัษณะท่ีพึง่ประสงค์เป็นหลกัในการพฒันา 

4.4 การออกแบบและขัน้ตอนของการออกแบบการจัดประสบการณ์ 
จากการออกแบบการจัดประสบการณ์นักการศึกษาและนักวิชาการ ได้น าเสนอ

องค์ประกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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จอยซ์ และเวลส์ (Joyce; & Weil. 1996: 124-125) สามารถสรุปขัน้ตอนการ
พฒันารูปแบบการสอนออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศกึษาแนวคิดและองค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนสิ่งท่ีต้องการ 
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญส าหรับน ามาใช้ในการก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนท่ีจะ
พฒันาและสร้างขึน้ 

2. ก าหนดองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์ให้
สอดคล้องกนักบัแนวคิดและหลกัการพืน้ฐาน เช่น จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กระบวนการสอน ขัน้ตอน
และกิจกรรมการสอน การวดัและการประเมินผล 

3. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัประสบการณ์ เป็นการหาข้อมลู
เชิงประจกัษ์เพ่ือย่ืนยนัวา่ แผนการจดัองค์ประกอบตา่ง ๆ  ท่ีได้พฒันาขึน้อยา่งมีระบบนีมี้คณุภาพ 
และประสิทธิภาพจริง และสามารถน าไปใช้ปฏิบตัิ 

4. ปรับปรุงรูปแบบการจดัประสบการณ์ เป็นการปรับปรุงแก้รูปแบบการสอน
ท่ีได้พฒันาให้ดียิ่งขึน้และน าสิ่งท่ีได้จากการทดลองใช้รูปแบบการสอนมาปรับปรุงแก้ไข 

ทิศนา  แขมมณี (2557: 201-203) กล่าวถึงการออกแบบและขัน้ตอนของการ
ออกแบบการจดัประสบการณ์ ไว้ดงันี ้

1. ขัน้การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) คือการน ารูปบบเดิมมาวิเคราะห์เพ่ือหา
ปัญหา ความต้องการและจดุบกพร่อง ๆ  

2. ขัน้สังเคราะห์ระบบ (Synthesis) เป็นการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ระบบเดมิ น ามาสร้างระบบใหม่ 

3. ขัน้การสร้างบบจ าลองระบบการสอน (Construct of System Model) เป็น
การน าขัน้สังเคราะห์มาใส่แบบจ าลองใน 4 ขัน้แบบจ าลองระบบคลาสสิก คือ ตัวป้อน 
กระบวนการ กลไกควบคมุ และผลผลิต  

4. ขัน้ตอนการทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จ าลอง (System Simulation) 
เป็นขัน้ของการพิสจูน์วา่รูปแบบท่ีสร้างขึน้สามารถใช้ได้ตามท่ีคาดหวงั โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้

4.1 การก าหนดจดุมุ่งหมายของระบบ ต้องมีการก าหนดจดุมุ่งหมายของ
รูปแบบอยา่งชดัเจน 

4.2 ศึกษาหลักการและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง เป็นการช่วยให้รูปแบบมี
พืน้ฐานท่ีมัน่คง 
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4.3 ศกึษาสภาพการณ์และปัญหาท่ีเก่ียวข้อง เป็นการน าเอาสภาพการณ์
และปัญหาโดยการน าของมลูจากความเป็นจริงมาใช้ในการสร้างรูปแบบ 

4.4 ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ เป็นการก าหนดให้รูปแบบนัน้ให้
ประสบความส าเร็จ สามารถใช้วิธีการทดสอบทางสถิตมิาชว่ย  

4.5 การจัดกลุ่มองค์ประกอบ เป็นการก าหนดไว้ มาจัดหมวดหมู่เพ่ือ
สะดวกในการคดิและด าเนินการ 

4.6 จดัความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ การจดัรูปแบบต้องค านึงถึงความ
เป็นเหตแุละเป็นผลของรูปแบบ สามารถใช้วิธีการทดสอบทางสถิตมิาชว่ยหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรวา่มีอะไรสมัพนัธ์กนับ้าง 

4.7 การจดัผงัของรูปแบบ เป็นการจดัเป็นผงัแสดงล าดบัขัน้ตอนโดยจดั
ในลักษณะ การเขียนแนวนอน เขียนแนวตัง้ เขียนผสมผสานในแนวตัง้และแนวนอน เขียนใน
รูปภาพและสญัญาลกัษณะร่วมกนั เขียนเป็นสญัลกัษณ์เชิงคณิตศาสตร์ 

4.8 การทดลองใช้รูปแบบ เพ่ือศึกษาผลและประสิทธิภาพของรูปแบบท่ี
พฒันาขึน้ด้วยการน ารูปแบบนัน้ไปใช้จริง 

4.9 การประเมินรูปแบบ เป็นการศกึษาผลการท่ีเกิดขึน้จากการทดลองใช้
ระบบวา่มีความใกล้เคียงกบัเปา้หมายมากท่ีสดุ รูปแบบนัน้จงึจะเรียกวา่ได้ผลมีประสิทธิภาพ 

4.10 การปรับปรุงรูปแบบ ระบบท่ีมีปประสิทธิภาพส่วนใหญ่จะต้องผ่าน
การทดลองและประเมินผลมาแล้ว ผลการทดลองจะเป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงรูปแบบให้ดีขึน้ 

อาจสรุปได้ว่า การออกแบบและขัน้ตอนของการออกแบบการจดัประสบการณ์  
มีความส าคญัอย่างมาในการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยมี
ขัน้ตอนของการออกแบบการจัดประสบการณ์ คือ ศึกษาแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง ก าหนด
ความสมัพนัธ์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์ ตรวจสอบประสิทธิภาพจากผู้ทรงคณุวฒุิ ทดลอง
ใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ พฒันาและปรับปรุงรูปแบบการจดัประสบการณ์  
 
5. ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ 

5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget is Theory of intellectual 
Development) 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเด็กปฐมวยัตามหลกัการพฒันาการ (พรรณทิพย์ ติรวรรณบศย์. 2551: 39-40; ศรี
เรือน  แก้วกังวาล. 2553: 53; สุรางค์ โคว้ตระกูล. 2556: 49-50; ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. 2558: 38) 
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เด็กแต่ละวยัจะมีพฒันาการเป็นไปตามวุฒิภาวะและเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมความรู้และความคิด 
แตเ่กิดจากการสะสมการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมและดารปรับตวัให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมภายนอกรอบตัวและพัฒนาความคิดเป็นล าดับขัน้ตอน ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
พฤตกิรรมท่ีแสดงถึงพฒันาการทางสตปัิญญาประกอบด้วย 3 สว่นคือ  

1. สกีมมา (Schema) เป็นความคิดรวบยอดท่ีส าคัญ เป็นกระบวนการของ
พฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจาก 1) สกีมมาเกิดจากความรู้สึกของอวัยวะเคล่ือนไหว (Sensorimotor 
Schema) เกิดจากการเคล่ือนไหวร่างกายอย่างง่าย ๆ  2) สกีมมาเกิดจากกระบวนการคิดและการ
เข้าใจ (Cognitive Schema) เกิดจากการท่ีสกีมมาในชัน้แรกผ่านกระบวนการ Internalization ใน
สมองเพ่ือตีความและน าประสบการณ์เก่ามาประยกุต์เข้ากบัสภาวการณ์ใหม่  ๆ  เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจมากขึน้ 

2. การปรับตัว (Adaptation) มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมมีกระบวนการ 2 คือ 1. การซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) เป็นกระบวนการท่ี
เกิดขึน้เม่ือเด็กได้พบกบัประสบการณ์ใหม่และให้ประสบการณ์เก่าท่ีมีอยู่เข้ากบัประสบการณ์ใหม ่
2. การปรับและการจัดระบบโครงสร้างทางสติปัญญา (Accommodation) เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวัของเด็กเพ่ือให้สามารถอยู่ในสภาพการณ์นัน้ได้ เด็กจึงต้องปรับตนเอง
ให้เหมาะสมกบัสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ใหมท่ี่ได้รับ 

3. การสมดลุ (Equilibration) เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเด็กเกิดพฒันาการความคิด
ความเข้าใจขึน้นัน้เป็นเพราะเด็กพยายามท่ีจะท าสิ่งท่ีเขาถกูฝึกมา เด็กใช้ความสามารถเดิมท่ีมีอยู่
มาปรับให้เข้ากบัประสบการณ์ใหมเ่พ่ือให้เกิดความสมดลุขึน้ระหวา่งประสบการณ์ใหมท่ี่เกิดขึน้กบั
การรับของเดก็  

ซึ่งทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์กล่าวถึงล าดับพัฒนาการทาง
สตปัิญญาไว้ดงันี ้(สรุางค์ โคว้ตระกลู. 2556: 51-59; ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์. 2558: 37) 

1. พฒันาการของบคุคลเป็นไปตามวยัตา่ง ๆ เป็นล าดบัขัน้ 
1.1 ขัน้รับรู้ด้วยประสารทสมัผสั (Sensorimotor period) เป็นพฒันาการท่ีอยู่

ในช่วงอายุ ตัง้แต่แรกเกิด-2 ปี ความคิดของเด็กในวยันีข้ึน้อยู่กับการรับรู้และการกระท า เด็กยึด
ตวัเองเป็นศนูย์กลาง และยงัไมส่ามารถเข้าใจความคดิของผู้ อ่ืน 

1.2 ขัน้ก่อนปฏิบตัิการการคิด (Preoperational period) เป็นขัน้พฒันาการท่ี
อยู่ในช่วงอายุ18 เดือน-7 ปี ความคิดของเด็กในวัยนีย้ังขึน้อยู่กับการรับรูเป็นส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถท่ีจะใช้เหตผุลอยา่งลกึซึง้ แตเ่รียนรู้ด้วยการใช้สญัลกัษณ์ได้  
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1.3 ขั น้ ก า รคิ ด เป็ น รูป ธ รรม  (Concrete operational period) เป็ น ขั น้
พฒันาการอยู่ในชว่งอาย ุ7-11 ปี เป็นขัน้ท่ีการคิดไม่ขึน้จากการรับรู้จากรูปทรงเท่านัน้เดก็สามารถ
สร้างภาพในความคิดและสามารถคิดย้อยกลบัได้ มีความเข้าใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของตวัเลข
และสิ่งตา่ง ๆ ได้มากขึน้ 

1.4 ขัน้การคิดนามธรรม (Formal operational period) เป็นขัน้พัฒนาการ
ในช่วงอายุ 12 ปีถึงวยัผู้ ใหญ่ เป็นขัน้ท่ีการคิดของเด็กสามารถคิดนามนามธรรมได้ และสามารถ
คดิตัง้สมมตฐิานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 

จะเห็นได้วา่พฒันากรทางด้านสตปัิญญาของเดก็นัน้ครอบคลมุตัง้แตเ่ดก็อายเุด็ก
แรกเกิดจนถึ งวัยผู้ ให ญ่  โดยผู้ วิจัยมุ่ งศึกษาพัฒ นาการในขัน้ก่อนป ฏิบัติการการคิด 
(Preoperational period) โดยเด็กในวัยนีจ้ะมีโครงสร้างของสติปัญญา (Structure) ท่ีจะใช้
สญัลกัษณ์แทนวตัถุสิ่งของท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัได้ ในพัฒนาการทางด้านภาษาเด็กในวัยนีจ้ะพูดเป็น
ประโยคและเรียนรู้ค าต่าง ๆ  อย่างไรก็ตามความคิดเด็กในวยันีย้งัมีข้อจ ากัดหลายอย่างอาจสรุป
ได้ดงันี ้

1. เด็กปฐมวัยในวัยนีจ้ะเข้าใจภาษาและทราบว่าของต่าง ๆ  มีช่ือและใช้
ภาษาเพ่ือชว่ยในการแก้ปัญหาได้ 

2. เด็กจะเรียนแบบผู้ ใหญ่เวลาเล่น หรือเลียแบบผู้ ใหญ่ จะเห็นได้จากการ
เลน่ขายของ เลน่บทบาทสมมตุ ิ

3. เด็กปฐมวัยในวัยนีจ้ะมีความตัง้ใจทีละอย่าง จึงท าให้เด็กมีความคิด
บดิเบือน (Distort) จากความเป็นจริง 

4. เด็กปฐมวยัจะยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง (Egocentrism) ไม่สามารถเข้าใจ
ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน หรือไมผู่้ อ่ืนเขาจะคดิอยา่งไร 

5. เด็กปฐมวัยไม่สามารถจะท าปัญหาการเรียงล าดับ (Seriation) เช่นการ
เรียงจ านวนจากน้อยไปมาก จากมาไปหาน้อย หรือความยาว  

6. เด็กปฐมวัยไม่เข้าใจความคงตัวของสาร (Conservation) เช่นกรณีการ
ทดลองเทน า้ลงในแก้วท่ีมีปริมาณน า้เท่ากนัแตแ่ก้วไมเ่ท่ากนั จากการทดลองจะเห็นได้วา่เดก็ในวยั
นีย้งัไมมี่ความเข้าใจและรู้จกัคดิโดยใช้เหตผุล 

ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์ (2558: 38) กล่าวถึงการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีพฒันาการ
ทางสตปัิญญาของเพียเจต์ ไว้ดงันี ้ 
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1. ครูควรค านึงถึงพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กและจดัประสบการณ์ให้
เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ไม่ควรบงัคบัให้เรียนในสิ่งท่ียงัไม่พร้อมหรือยากเกินพฒันาการ
ตามวยัเพราะอาจจะเกิดเจตคตท่ีิไมดี่ตอ่การเรียนการจดัการเรียนรู้ควรค านงึสิ่งตอ่ไปนี ้

1.1 การจดัการเรียนรู้ควรค านึงถึงสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ตาม
วยัของเดก็ 

1.2 เด็กแตล่ะคนมีพฒันาการท่ีแตกตา่งกนั ถึงแม้อายจุะเท่ากนัแตร่ะดบั
พฒันาการนัน้อาจจะไม่เท่ากัน ไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระท่ีจะเรียนรู้และพัฒนา
ตามความสามารถของเดก็ 

1.3 ครูครูควรสอนในสิ่งท่ี เป็นรูปประธรรมเพ่ือช่วยให้เด็กเข้าใจใน
ลกัษณะตา่ง ๆ ไดดีขึน้ 

2. ให้ ความสน ใจและสัง เกต เด็ กอย่ างใก ล้ชิ ด จะช่ วย ให้ ท ราบถึ ง
ลกัษณะเฉพาะของเดก็ปฐมวยั 

3. ในการสอนเด็ก เขาจะรับรู้ในภาพรวม (whole) ได้ดีกว่าส่วยย่อย (part) 
ดัง้นัน้ครูผู้ควรสอนในภาพรวมก่อนแล้วจงึแยกเป็นสว่ยยอ่ย ๆ   

4. การสอน เด็กปฐมวัยควรสอนในสิ่ ง ท่ี เด็ กคุ้ น เคยห รื อสิ่ ง ท่ี เด็ก มี
ประสบการณ์มาก่อนแล้วจึงสอนในสิ่งใหม่ท่ีสัมพันธ์กับสิ่งเก่า การท าเช่นนีเ้ด็กจะซึมซับและ
จดัระบบความรู้ได้ดี 

5. เปิดโอกาสให้เดก็ได้รับประสบการณ์และปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมมาก ๆ  
จะช่วยเด็กปฐมวยัซึมซบัข้อมูลเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาและพฒันาการทางด้านสติปัญญา
ของเดก็ได้ดี 

อาจสรุปได้ว่า ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์มุ่งพัฒนาการทาง
สติปัญญาท่ีเป็นไปตามวฒุิภาวะและความพร้อมท่ีได้จากสะสมจากประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสร้างความสมดลุใน 3 สว่นคือ สกีมมา (Schema) เป็นความคดิรวบยอดท่ีส าคญั เกิดจากการ
เคล่ือนไหวร่างกายน าประสบการณ์ เก่ามาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ ใหม่ การปรับตัว 
(Adaptation) มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการซึมซับ
เช่ือมโยงประสบการณ์เก่าท่ีมีอยูเ่ข้ากบัประสบการณ์ใหมก่่อให้เกิดการปรับตนเองให้เหมาะสมกบั
ประสบการณ์ใหม่ การสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการพัฒนาการความคิด ความเข้าใจ 
เพ่ือให้เกิดความพยายามมาปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งการพัฒนาเด็กความค านึงถึง 
พฒันาการ สภาพแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ ซึ่งการสอนเด็กควรสอนใน
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ในภาพรวมแล้วจึงแยกเป็นส่วยยอ่ย เช่ือมโยงสิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยจากประสบการณ์ก่อนแล้วสอนในสิ่ง
ใหมท่ี่สมัพนัธ์กบัสิ่งเก่า 

5.2 ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky Sociocultural Theory) 
ไวก็อตสกี ้(Vygotsky) กลา่วถึงการท่ีจะเข้าใจพฒันาการมนษุย์นัน้ต้องเข้าใจพืน้ฐาน

วฒันธรรมการเลีย้งด ูซึง่วฒันธรรมจะเป็นตวับง่ชีพ้ฒันาการของเด็ก โดยการเลีย้งดจูากครอบครัว
จะมีอธิพลต่อพัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของเด็ก ซึ่งเชาว์ปัญญาของเด็กจะเพิ่มสูงขึน้จะขึน้อยู่
ศกัยภาพของเด็กท่ีได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่หรือเพ่ือนในวยัเดียวกัน ไวก็อตสกี ้มีความเช่ือ
ท่ีว่า “เด็กเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ ใหญ่” เด็กจะสามารถแก้ปัญหาท่ียากเกินกว่า
ระดบัพฒันาการท่ีแท้จริงของเขาได้หากได้รับการแนะน าช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่หรือจากเพ่ือนท่ีมี
ประสบการณ์มากกว่า โดยเด็กจะมีระดับเชาว์ปัญญา 2 ระดับคือ ระดับเชาว์ปัญญาเบือ้งต้น 
(Elementary mental processes) คือเชาว์ปัญญาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่ต้องเรียนรู้ และ
ระดบัเชาว์ปัญญาขัน้สงู (Higher mental processes) คือเชาว์ปัญญาท่ีได้เรียนรู้จากการถ่ายทอด
จากผู้ ใหญ่ การอบรมเลีย้งดูและการถ่ายทอดทางวฒันธรรม  (Chandra . 2008: 21-23; สุรางค์ 
โค้วตระกูล. 2556: 61-62) การท่ีจะให้เด็กมีเชาว์ปัญญาต้องอาศยัการช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่และ
การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมหรือท่ีเรียกว่ารอยตอ่พฒันาการ (Zone of Proximal Development) ท่ี
เดก็อยูใ่นสถานการณ์ท่ีแก้ปัญหาไม่ได้โดยล าพงัและต้องได้รับการชว่ยเหลือ ค าแนะน าจากผู้ใหญ่
หรือเพ่ือนเพ่ือให้ผา่นปัญหานัน้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการคิด 

ซึ่งการคิดและการพัฒนาเชาว์ปัญญาขัน้สูง ไวก็อตสกี  ้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการ วิธีการในการแปลความหมาย และสร้างความเข้าใจจากประสบการณ์แบบต่าง  ๆ  
และถือว่าสมองเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีเด็กใช้แปลความหมาย และการแปลความหมายของเด็กแต่
ละคนขึน้อยู่กับการรับรู้ ประสบการณ์ ความเช่ือ ความสนใจ ความต้องการของแต่ละคน ซึ่งการ
เรียนรู้ของเด็กนัน้เกิดขึน้ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ กับ ครู พ่อ แม่ หรือเพ่ือน นัน้หมายความว่า  
การเรียนรู้เกิดจาการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยอาศยักลไกลการเช่ือมโยง 2 สิ่งเข้าด้วยกัน คือ
เคร่ืองมือ(Tool) เป็นสิ่งท่ีชว่ยให้เดก็ท างานได้บรรลผุลตามท่ีต้องการ และเคร่ืองหมาย (Sign) เป็น
การใช้สญัญาลกัษณ์แทนวตัถสุิ่งของท่ีเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งการใช้เคร่ืองหมายนี ้ไวก็อต  
สกี ้เช่ือว่าการใช้เคร่ืองหมายแต่ละชนิดจะเป็นการสะท้อนถึงเชาว์ปัญญา เด็กท่ีสามารถใช้
เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์แทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมช่วยในการคิดจะเป็นผู้ ท่ีมีพฒันาการการเชาว์
ปัญญาขัน้สงู (แจม่จนัทร์  นิลพนัธ์. 2550: 78; สรุางค์ โค้วตระกลู. 2556: 63-64) 
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แชฟเฟอร์ (Shaffer) กล่าวถึงการเช่ือมโยงความคิดจะต้องอาศัยส่ือกลางท่ีมี
ความหมาย (Mediation) ประกอบด้วย 6 ด้านดงันี ้(Shaffer.  1999: 259-260) 

1. การใช้ภาษา (Language) พฤติกรรมทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ภาษา
สามารถน าไปสู่ การเพิ่มพัฒนาการทางความคิดได้ เด็กใช้ภาษาในการส่ือสารความคิดระหว่าง
บคุคลและส่ือสารกับความคิดของตนเองด้วยการพูดกบัตนเอง (Inner Speech) เด็กมีพฒันาการ
ทางด้านความคิดเกิดจากการส่ือสารด้วยภาษา หากเด็กมีพฒันาการทางภาษามากขึน้เด็กจะมี
ความสมัพันธ์ความคิดนัน้จะถูกแสดงออกจากภาษา โดยเด็กมีความคิดมากเด็กก็จะแสดงออก
อย่างมีเห็นและผลนัน้เป็นผลสืบเน่ืองมาจากภาษาท่ีแสดงออก แสดงว่าภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาความคดิ 

2. การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) การเรียนรู้ของเด็กนัน้จะได้ดี
เด็กต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม กล่าวคือเด็กต้องการความช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่ในการเรียนรู้ การท่ี
เด็กมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Social Interaction) กับพ่อแม่ ครู และคนอ่ืน ๆ  ท่ีให้ความเอาใจใส่
จะช่วยพฒันาความคิดของเด็กได้ดี ครูมีบทบาทตอ่การเสริมการเรียนรู้และพฒันาการของเดก็โดย
ในการชีแ้นะหรือให้ความชว่ยเหลือเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จในการท างาน  

3. วัฒนธรรม (Culture) เด็กจะปรับเปล่ียนความคิดความเข้าใจไปตาม
ประสบการณ์ ท่ี ได้รับจากสังคมและวัฒนธรรม ความเช่ือค่านิยมจะท าให้เด็กเกิดการคิด 
วัฒนธรรมนัน้จะหล่อหลอมว่าเด็กควรคิดอย่างไรท่ีจะเหมาะสมกับการท างานก่อให้เกิด
กระบวนการทางปัญญาในระดบัท่ีสงูขึน้ (Higher Mental Functions)  

4. การเลียนแบบ (Imitation) การเรียนแบบมีความส าคญักับการเรียนรู้ของเด็ก
หากเด็กได้เรียนรู้จากตวัแบบท่ีดีเด็กก็จะมีการคิดท่ีดี ในบางครัง้เด็กจะเรียนรู้การแก้ปัญหาจากครู 
ครูควรแสดงการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เด็กเห็นเป็นตวัอย่าง และจะก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่จาก
การเลียนแบบ 

5. การชีแ้นะหรือการชว่ยเหลือ (Guidance or Assistance) ในบางครัง้การชีแ้นะ
หรือการช่วยเหลือเป็นการร่วมมือทางสังคม (Social Collaborative) ท่ีมีการสนับสนุนให้เด็กมี
พฒันาการทางความรู้ และความเข้าใจ ครูจะมีส่วนร่วมในสถานการณ์การเรียนรู้ด้วยการดแูลเอา
ใจใสแ่ละชว่ยเหลือให้เดก็ปรับปรุงให้ดีขึน้ด้วยวิธีการ แนะน า กระตุ้นคดิ เตือนความจ า 

6. การเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ครูมีส่วนช่วยในการเสริมต่อการเรียนรู้
โดยการขยายจากประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีประสบการณ์มาก่อนและขยายจากประสบการณ์นัน้
ไปสู่ เ ร่ืองท่ีจะท ากิจกรรมการเรียน รู้ห รืออีกในหนึ่ งครูคืออ านวยการท่ีเอื อ้ต่อการเรียน รู้  
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การช่วยเหลือ แนะน า สนบัสนนุ ยัว่ยใุห้เด็กขณะท่ีเด็กก าลงัแก้ปัญหาหรือก าลงัอยู่ในระหว่างการ
เรียนรู้เพ่ือกระตุ้นความคดิให้กบัเดก็  

อาจสรุปได้วา่ ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวก็อตสกี ้เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญั
กับการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพ่ือพัฒนาทางด้านเชาว์ปัญญาซึ่งการจัดกิจกรรมควรค านึงถึง
พืน้ฐานวฒันธรรมการเลีย้งดจูะส่งผลต่อเชาว์ปัญญาของเด็กและพฒันาการ การเลีย้งดเูด็กจะมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใหญ่ การถ่ายทอดเชาว์ปัญญาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติจากการอบรมเลีย้งดแูละ
วฒันธรรมทางสงัคม เชาว์ปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ของเด็กนัน้เกิดขึน้ได้จากการมีปฏิสมัพนัธ์กบั 
ครู พ่อ แม่ เพ่ือน หรือบุคคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัเด็กทางสงัคม การเรียนรู้ทางสงัคมเด็กเป็นมีกลไก
การเช่ือมโยง การสะท้อนถึงเชาว์ปัญญาเด็กท่ีสามารถใช้เคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์แทนสิ่งท่ีเป็น
นามธรรมช่วยในการคิดจะเป็นผู้ ท่ีมีพฒันาการการเชาว์ปัญญาขัน้สงูและเกิดการพฒันาทางด้าน
สมอง การพัฒนาทางด้านสมองเด็กจะเกิดการแก้ปัญญาจากการเลียนแบบการแก้ปัญหาจาก
ผู้ ใหญ่ครูจึงมีบทบาท   ท่ีส าคัญในการเป็นตัวแบบในการแก้ปัญหา หรือแม้กระทัง้การให้
ค าแนะน าในการแก้ปัญหาจึงก่อเกิดประสบการณ์ทางสังคม เด็กอาศัยการเช่ือมโยงต่าง  ๆ   
การส่ือสารด้วยภาษ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับพ่อแม่ ครู และคนอ่ืน ๆ  การเลียนแบบ การ
ชีแ้นะ การช่วยเหลือ การเสริมตอ่การเรียนรู้ ครูเป็นผู้อ านวยการท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ การช่วยเหลือ 
แนะน า สนบัสนนุ ยัว่ยใุห้เดก็การพฒันาทางด้านสมอง 

5.3 ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Humanistic View of Motivation) 
การจัดการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยต้องอาศยัการกระตุ้นเพ่ือให้เด็กเกิดแรงจูงใจท่ีจะ

เรียนรู้ซึ่งแรงจูงใจ(Motivation) เป็นสภาวะท่ีเป็นแรงกระตุ้ นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีแรงจูงใจนัน้ และเป็นการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีมีจดุหมาย 
ซึ่งเราไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจได้โดยตรงแต่เราสามารถสังเกตพฤติกรรม การจูงใจเป็น
กระบวนการของการน าปัจจยัตา่ง ๆ  ท่ีเป็นแรงจงูใจมากระตุ้นให้บคุคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมี
ทิศทางเพ่ือบรรลเุปา้หมายและเง่ือนไขตามท่ีผู้จงูใจต้องการ ซึง่ปัจจยัท่ีน ามากระตุ้นนัน้อาจจะเป็น
สิ่งเร้าหรือสถานการณ์ท่ีมาเร้า ล่อ จูงใจ และผลกัดนัให้บุคคลเกิดความต้องการในเบือ้งต้น และ
ความต้องการนีจ้ะเป็นพืน้ฐานท าให้เกิดเป็นภาวะของแรงจูงใจ (มุดา ศรียงค์และคณะ. 2539: 
225-226; สรุางค์ โค้วตระกลู. 2556:153-154) 

กระบวนการเกิดแรงจงูใจประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ความต้องการ (Needs) 
แรงขบั (Drive) การตอบสนอง (Response) และเป้าหมาย (Goal) โดยมีภาพประกอบดงันี ้(มุดา 
ศรียงค์และคณะ. 2539: 227-229) 
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ภาพประกอบ 24 กระบวนการจงูใจ (Motivation System) 
 

ท่ีมา: มดุา ศรียงค์และคณะ. จิตวิทยาทัว่ไป. (2539) หน้า 227 
 

จากระบบของการจูงใจ(Motivation System)อธิบายพบพฤติกรรมอันเน่ืองมาจาก
การจงูใจจะมีขัน้ตอนและสามารถอธิบายตามองค์ประกอบตา่ง ๆ  ได้ดงันี ้

1. Input คือปัจจัยน าเข้าอันเป็นตัวเร้าและกระตุ้ นให้เกิดกระบวนการจูงใจ
ประกอบด้วย 

1.1 สิ่งเร้า (Stimulus) ซึ่งรวมทัง้สิ่งเร้าภายนอกร่างกายอันได้แก่ บุคคล 
สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้และสิ่งเร้าภายในร่างกายได้แก่ผลของการท างานของ
ระบบตา่ง ๆ  ของร่างกาย เชน่ น า้ยอ่ย เป็นต้น 

1.2 การเรียนรู้และประสบการณ์ ท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะบุคคลจะเป็นปัจจยั 
เน่ืองสิ่งเร้าให้บคุคลเกิดความต้องการท่ีแตกตา่งกนัได้ 

2. Process เป็นกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายประกอบด้วย  
2.1 ความต้องการ (Needs) เม่ือบคุคลถกูเร้าจะท าให้เกิดเป็นความต้องการ 
2.2 แรงขบั (Drive) เม่ือบุคคลเกิดความต้องการก็จะเกิดเป็นความตึงเครียด 

(Tension) ความตงึเครียดนีจ้ะผลกัดนัให้เกิดเป็นแรงขบั 
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2.3 การตอบสนอง (Response) คือพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากแรง
ขับผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการตอบสนองไปตามการเรียนรู้และประสนการณ์ การ
ตอบสนองจะด าเนินตอ่ไปจนกวา่จะถึงเปา้หมาย 

3. Output เป้าหมาย (Goal) สิ่งท่ีก าหนดไว้เพ่ือให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองไปจน ถึงเปา้หมายนีจ้ะพบว่า เปา้หมายท่ีก าหนดไว้บางครัง้อาจจะสอดคล้องกบัความ
ต้องการของบุคคล หรืออาจจะไม่สอดคล้องก็ได้เพราะบางคนท่ีแสดงการตอบสนองแล้วไม่ถึง
เปา้หมาย หรือถึงแล้วเปา้หมายยงัไม่ใช่สิ่งท่ีตนต้องการจริง ๆ  ความต้องการของบคุคลก็จะยงัคง
มีอยู ่ท าให้มีความตงึเครียดผลกัดนัให้เกิดแรงขบัจนต้องมีการตอบสนองอยูอี่กจนกวา่บคุคลนัน้จะ
เกิดความพึงพอใจ แตถ้่าบคุคลแสดงพฤติกรรมตอบสนองถึงเปา้หมายแล้วพงึพอใจเป็นเปา้หมาย
ท่ีตนต้องการ หรือถึงเปา้หมายแล้วตนได้รับรางวลัอ่ืน ๆ  อนัเป็นท่ีต้องการความต้องการของคนนัน้
จะลดลง เป็นอนัจบกระบวนการจงูใจ บคุคลก็จะไมเ่กิดพฤตกิรรมอีก 

การจูงใจท่ีดีคือการกระตุ้นสิ่งเร้า(Stimulus) ให้เกิดขึน้โดยการวิจยัในครัง้นีมุ้่งจูงใจ
และกระตุ้นสิ่งเร้าจากภายในและภายนอก ให้เกิดขึน้เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้เด็กอยากรู้ อยากเรียน 
เพ่ือให้เกิดตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งสิ่งเร้าจะสามารถกระต้นให้บคุคลเกิดการรับรู้ ให้ความสนใจ
จนเกิดเป็นความต้องการในท่ีสดุ ยิ่งสิ่งเร้าใดสามารถท าให้บคุคลรับรู้ได้มากเท่าใด สิ่งเร้านัน้ย่อม
ส่งผลตอ่ความต้องการของบุคคลมากเท่านัน้ และนอกจากนี ้สิ่งเร้าท่ีจะมีผลท าให้คนเราเกิดเป็น
ความต้องการนัน้ จะต้องเหมาะสมกบัระดบัประสบการณ์และการเรียนรู้ของบคุคลด้วยโดยการจงู
ใจประกอบด้วย (มุดา ศรียงค์และคณะ. 2539: 229; วงษ์พักตร์ ภู่พันธ์ศรีและศิรินันท์ ด ารงผล. 
2543: 170-193; สรุางค์ โค้วตระกลู. 2556:170-172) 

1. สิ่ งจูงใจภายนอก เป็นสิ่งท่ีนักเรียนพึงพอใจและกระตุ้ นให้นักเรียนท า
พฤตกิรรมตา่ง  ๆ  อย่างมีจดุหมายสิ่งจงูใจภายนอกเป็นสิ่งท่ีครูควรค านงึถึงบทบาทตนเองในขณะ
การจดัการเรียนรู้ดงันี ้  

1.1. การจัดการเรียนรู้ของครู การสอนเนือ้หาและวิธีการท่ีแปลกใหม่ก็จะ
กระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสงสัยอยากรู้ อยากเห็น อยากค้นคว้าด้วยตนเอง และมีผลต่อความ
สนใจของนกัเรียน 

1.2 การควบคมุตนเองของครู เป็นการควบคมุเนือ้หาท่ีพดูให้มีน า้หนกัวิธีท่ีครู
มอง ขณะก าลงัสอนการเปล่ียนเสียงเป็นดงัคอ่ย สงู ต ่า การเปล่ียนทา่ทาง ต าแหนง่ท่ียืน การแสดง
กริยาทา่ทางประกอบค าพดู  
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1.3 การใช้ส่ือและอุปกรณ์ เช่น รูปภาพ สไลด์ กราฟ รูปภาพ กระดาน 
ภาพยนตร์ และส่ือทางการเห็นอ่ืนมาประกอบการอธิบายจะช่วยให้ส่ือสารข้อมูลได้รวดเร็ว เข้าใจ
ง่ายและเร้าความสนใจได้ดี ซึ่งการสอนเด็กอนุบาลพบว่าหนังสือภาพท่ีนักเรียนสนใจและ
เหมาะสมกบัวยัจะเป็นภาพง่ายไมมี่รายละเอียดซบัซ้อน มีสีสดใสและเป็นพวกสีอุน่ ภาพเหมาะสม
เป็นภาพขนาดใหญ่และสีสดใส  

1.4 การชมเชย ค าชมเชยจะชว่ยกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจเรียน มีเดก็หลายคน
ท่ีเห็นคณุคา่ของค าชมเชยมากกวา่การได้รับรางวลั ค าชมเชยท่ีครูใช้ได้เชน่ “ดี” “นา่สนใจ” “งานดี” 
เป็นต้น 

1.5 ให้นักเรียนท าสิ่งท่ีไม่คาดคิดมาก่อน วิธีนีจ้ะท าให้เด็กสนใจ เช่น ให้
นกัเรียนเตรียมค าถามท่ีจะถาม แทนท่ีจะให้ครูเป็นผู้ เตรียม  

1.6 การใช้รางวลัมาลอ่เพ่ือให้เดก็มีความพยายาม ครูให้เดก็ดตูวัอย่างรางวลั 
หรือให้นกัเรียนรู้ว่าตนจะได้รางวลัอะไรบ้างถ้าพยายามเรียน เช่นการชมเชยหรืออ่านเร่ืองสนุก  ๆ  
ให้นกัเรียนฟังเป็น  

1.7 การใช้ค าถาม การใช้ค าถามขณะก าลงับรรยายหรืออธิบายอาจมีผลให้
นกัเรียน กระตือรือร้นสนใจเรียน การใช้ค าถามเน้นจดุท่ีท าให้นกัเรียนสนใจและให้เด็กรู้สึกสนกุใน
การหาค าตอบ  

1.8 ใช้การแข่งขนั การแข่งขนัเพ่ือกระตุ้นให้เกิดแรงจงูใจในการเรียนการแข่ง
ข้นจะท าให้เกิดแรงจงูใจได้มากขึน้เม่ือผู้แขง่ขนัมีโอกาสท าได้ส าเร็จ 

1.9 การสร้างสถานการณ์และเล่นเกมช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก และ
สง่เสริมให้นกัเรียนมีสมัพนัธภาพตอ่กนั ท าให้เดก็สนกุสนาน เพลิดเพลิน 

1.10 ยกตัวอย่างท่ีเด็กคุ้ นเคย ในระยะท่ีเร่ิมสร้างความสนใจควรใช้สิ่งท่ี
คุ้นเคย เป็นตวัอยา่งกระตุ้นความสนใจของเด็ก เชน่ความคดิ ข้อความหรือสิ่งของ  

1.11 เดก็มีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูต้องให้นกัเรียนมีสว่น
ร่วมควบคุมการวางโครงการ และร่วมท ากิจกรรมในห้องคือครูจะต้องบอกวิธีการต่าง  ๆ  ให้
นกัเรียนลองท าเพ่ือให้เกิดความสนใจและตื่นเต้น 

1.12 ท าให้เด็กมีความคิดขัดแข้งกับเพ่ือน วิธีนีค้รูจะจัดให้นักเรียนทัง้สอง
ฝ่าย โต้เถียงในเร่ืองเดียวกนัหน้าห้องเรียนความขดัแย้งกนัจะท าให้ตา่งฝ่ายตา่งก็สนใจในสิ่งเพ่ือน
พดู  
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1.13 การจดัห้องเรียนแบบศูนย์การเรียน การจดัศนูย์การเรียนในห้องเรียน
ชว่ยท าให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา ศนูย์การเรียนนีเ้ป็นการจดัภายในบริเวณห้อง เช่นศนูย์หนงัสือ ศนูย์
การเขียน ศนูย์ศลิปะ เป็นต้น 

2. สิ่งจูงใจภายใน คือความรู้สึก ความคิดซึ่งมีผลท าให้นักเรียนท าพฤติกรรม
อย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่นความรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเกิดจากการท างานส าเร็จ ท าให้อยากจะท าอีกใน
ครัง้ต่อไป ความพึงพอใจ ความรู้สึกยกย่องนับถือตนเอง ความรู้สึกอยากประสบความส าเร็จ 
ความคดิวา่ ตนมีความสามารถ ความรู้สกึอยากจะใช้ความสามารถของตน ดงันี ้

2.1 การจูงใจท่ีเกิดจากความคิดว่าตนมีความสามารถ (Competence 
Motivation) คือความคิดว่าตนมีความสามารถจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดพลงัในการท ากิจกรรมตา่ง 
ๆ  และพยายามจะท าให้ส าเร็จตามท่ีตัง้จุดมุ่งหมายไว้ เม่ือท าส าเร็จก็เกิดความพึงพอใจและมี
ความคดิท่ีดีตอ่ความสามารถ ของตน ซึง่จะน าไปสูก่ารส ารวจค้นคว้าและกระท าสิ่งตา่ง ๆ   

2.2 การจูงใจใฝ่ส้มฤทธ์ิหรือความปรารถนาความส าเร็จ (Achievement 
Motivation) การจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ  ให้ดีและ
ประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีมีการจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีแนวโน้มว่าจะมีความพยายามมากกว่าและ
ต้องการความส าเร็จ 

2.3 ความต้องการเป็นอย่างท่ีตนต้องการอย่างแท้จริงหรือสัจการแห่ งตน 
(Self-Actualization) ความต้องการชนิดนีเ้ป็นความต้องการท่ีจะน าความสามารถท่ีแฝงอยู่และ
ความสามารถพิเศษของแตล่ะคนมาใช้ให้เต็มท่ีเพ่ือให้เกิดการพฒันาชีวิต เช่น การใช้เวลาอย่างมี
ค่า (Time Competence) การควบคุมตัวเองได้ (Autonomous Person) คือคนทีไม่ตกอยู่ใต้
อิทธิพลของบุคคลอ่ืนไม่ท าตามค่านิยมของพ่อแม่หรือความคาดหวังของสงัคมและคนอ่ืน แต่ก็
สามารถเลือกปฏิบตัิได้ ด้วยตนเอง และจะท าสิ่งใดขึน้อยูก่บัสถานการณ์และการพิจารณาของตน 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

วงษ์พักตร์ ภู่พนัธ์ศรีและศิรินนัท์ ด ารงผล (2543: 169-170) กล่าวถึงการจูงใจของ 
Knapp และ Gerbetl (1958) ว่าการจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายพฤติกรรม
ดงักล่าวท าให้บคุคลประสบความส าเร็จได้มากกว่าพฤติกรรมท่ีไร้จุดหมาย บคุคลท่ีมีจดุหมายใน
การด าเนินชีวิตจะมีความรู้สึกอยากประสบความส าเร็จมากกว่าบุคคลท่ีไม่มีแนวทางการด าเนิน
ชีวิต หากครูทราบวา่มีสิ่งใดบ้างท่ีจะกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดพฤตกิรรมท่ีจะบรรลเุปา้หมาย ครูจงึควร
สร้างสภาพการณ์ขึน้ เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้บรรลผุลตามท่ีต้องการ การแรงจงูใจก่อนเร่ิมเรียนนัน้
เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะชว่ยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และถือวา่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมเรียน เป็น
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การกระตุ้นและดึงความสนใจท่ีจะเรียนรู้ กิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีสร้าง
แรงจูงใจ ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมและเรียนได้อย่างไม่มีความสุข โดย เสริมศรี  
ลกัษณศิริ (2540: 319) และ ณรงค์  กาญจนะ (2553: 10) กล่าวถึง เทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียน
คือ กลวิธีต่าง ๆ  ท่ีครูใช้ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมตวันักเรียนก่อนเร่ิม
เรียน และเป็นการเตรียมนักเรียนให้รู้ว่าก าลงัเรียนเร่ืองอะไร สามารถน าเอาความรู้และทักษะท่ี
นกัเรียนมีอยู่เดิมมาสมัพนัธ์กบับทเรียนท่ีครูก าลงัจะสอนได้ โดยการหากิจกรรมท่ีเร้าความสนใจ
ของนกัเรียนแล้วเช่ือมโยงไปสู่บทเรียน ซึ่งจะท าให้นกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ การน า เข้าสู่
บทเรียนมีวตัถุประสงค์ เพ่ือเร้าความสนใจของนกัเรียนหรือดึงดดูความสนใจให้มาอยู่ท่ีการเรียน
การสอนของครู เป็นการเตรียมนกัเรียนให้มีสมาธิในการฟังเร่ืองท่ีครูจะสอน เป็นการให้เด็กรู้ว่า
ตอ่ไปจะเรียนเร่ืองอะไร และสามารถน าเอาความรู้และทกัษะเดิมท่ีมีอยู่มาสมัพนัธ์กบับทเรียนใหม่
ตลอดจนเห็นแนวทางในการเรียนรู้ก่อให้เกิดความเข้าใจบทเรียนใหมไ่ด้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ตลอดจน
เป็นแนวทางให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีมีอยูม่าประยกุต์ใช้กบัวิชาท่ีเรียนอยู่อย่างเหมาะสม 

การกระตุ้นและสร้างแรงจงูใจครูควรเลือกใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียน เป็นสิ่ งท่ีครูต้อง
ค านึงถึงและก าหนดในการเรียนรู้และเลือกกิจกรรมท่ีช่วยจูงใจและกระตุ้ นเด็กดังนี ้(เสริมศรี 
ลกัษณศริิ. 2540: 320; จ าเริญ  ชชูว่ยสวุรรณ. 2544: 167; ณรงค์  กาญจนะ. 2553: 19)  

1. การใช้อปุกรณ์ท่ีสมัพนัธ์กับบทเรียน เช่น ใช้ของจริง หุ่น รูปภาพ หรืออปุกรณ์
ชว่ยสอน เชน่ วีดทิศัน์ วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 

2. การใช้ค าถาม เช่น ซักถามเพ่ือทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนมาแล้ว หรือซักถาม
เก่ียวกับประสบการณ์ของเด็กแล้วโยงไปสู่เร่ืองท่ีครูจะสอน เพ่ือทบทวนบทเรียนเดิมท่ีสมัพนัธ์กับ
บทเรียนใหม ่

3. การตัง้ปัญหา ทายปัญหา เป็นการสร้างค าถามในกิจกรรมท่ีเด็กจะเรียนรู้เพ่ือ
ทบทวนความรู้เดมิของเดก็นกัเรียนและเกิดความสนกุสนาน 

4. กิจกรรมท่ีสัมพันธ์กับบทเรียน เช่นการร้องเพลง การเล่นเกม การเล่นละคร 
หรือการแสดงบทบาทสมมต ิครูอาจจะน าเพลงท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนมาร้องให้นกัเรียนฟัง  

5. การเล่านิทาน เล่าเร่ืองราว เล่าเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ท่ีเกิดขึน้ให้สัมพันธ์ หรือ
สอดคล้องกบับทเรียนท่ีครูก าลงัจะท ากิจกรรม 

6. การสาธิต ทดลอง เพ่ือน าเข้าสู่เร่ืองท่ีจะสอน เช่น ครูอาจเรียกเด็กหลายคน
ออกมาสาธิตการไหว้แบบตา่ง ๆ  การท าความเคารพ เพ่ือเช่ือมโยงเข้ากบัการสอนเร่ืองวิธีท าความ
เคารพ เป็นต้น 
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ศกัดิ์ศรี  ปาณะกุล และคณะ (2549:167) ณรงค์  กาญจนะ (2553: 12) กล่าวถึง
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเข้าสู่บทเรียน และประโยชน์ในการน าเข้าสู่บทเรียนในการ
จดัการเรียนรู้ซึ่งการน าเข้าสู่บทเรียนนัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญั ช่วยให้เด็กเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ 
เช่ือมโยงความรู้เดิมกับเร่ืองความรู้ใหม่ หรือเร่ืองท่ีจะเรียน เข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึน้ เป็นส่ือ
เช่ือมโยงสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างครูและเด็กก่อนการเรียนการสอนในขัน้ต่อไป ตลอดจนการ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ใฝ่รู้ และเรียนด้วยความสนกุสนานแตล่ะครัง้เป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กบัเด็กและให้เด็กมีเข้าใจจดุมุ่งหมายของบทเรียนท่ีจะเรียนได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งโดยทัว่ไปครูจะ
ใช้เวลาสัน้ ๆ เพียง 5-10 นาที ก่อนเร่ิมการเรียนการสอนเนือ้หาไว้ดงันี ้

1. เม่ือเร่ิมเร่ืองหรือเร่ิมบทเรียนใหม ่และเช่ือมโยงเข้าสูเ่ร่ืองท่ีจดัการเรียนรู้ 
2. เม่ือจะมอบหมายการบ้านหรือการท างาน เพ่ือแนะน าวิธีการท างานนัน้ 
3. เม่ือเตรียมการอภิปราย เพ่ือแนะน าให้นกัเรียนด าเนินการได้ตรงตามเปา้หมาย 
4. ก่อนท่ีจะให้นกัเรียนดภูาพยนตร์ ภาพนิ่ง วีดีทศัน์ ฟังวิทยแุละเทป เพ่ือแนะน า

ให้นกัเรียนจบัประเดน็ของเร่ืองท่ีดหูรือฟังนัน้ได้ 
ในการเตรียมกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนนัน้ครูมีส่วนอย่างมากท่ีต้องศึกษาในข้อมูล 

เทคนิค วิธีการท่ีส าคญั เพ่ือใช้ในการเตรียมความพร้อมให้สามารถด าเนินการจดัการเรียนรู้ให้ได้
อย่างดี ซึ่งถือว่าการน าเข้าสู่บทเรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีจะเสริมแรงให้เด็กเกิดการเรียนรู้และกระตุ้น
ให้เด็กอยากท่ีจะรู้ โดย เสริมศรี  ลักษณศิริ (2540: 321) ณรงค์  กาญจนะ (2553: 12) ได้เสนอ
บทบาทครูในการน าเข้าสูบ่ทเรียน ไว้ดงันี ้

1. ครูควรรู้ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมของนักเรียนเพ่ือโยงให้สัมพันธ์กับ
กิจกรรมน าเข้าสูบ่ทเรียนและเนือ้หาสาระบทเรียนใหม่ 

2. ศึกษาเร่ืองท่ีจะสอน แล้วพิจารณาเลือกกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียนให้ผสม
กลมกลืนกนัอยา่งเหมาะสม  

3. ศึกษากิจกรรมท่ีจะน ามาใช้และฝึกฝนหรือเตรียมความพร้อมให้เกิดทักษะ
ความช านาญและความมัน่ใจท่ีจะน าเสนอ เชน่ จะเลา่นิทานก็ต้องจ าเร่ืองราวของนิทานให้แม่นย า 
ใช้ส านวนภาษาของบทสนทนาในเร่ืองให้สนกุสนาน 

ดงันัน้ครูควรมีเทคนิคและวิธีการท่ีกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และจงูใจให้ผู้ เรียนมี
ความสนใจในขณะการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งรูปแบบการสร้างแรงจูงใจแบบ “ARCS” ซึ่งโดยมี
องค์ประกอบของรูปแบบการสร้างแรงจูงใจดังนี ้1. ความตัง้ใจ (Attention) 2. ความเก่ียวข้อง
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เช่ือมโยง (Relevance) 3. ความมั่นใจ (Confidence) และ 4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) 
(Keller. 1987: 3-6) 

1. ความตัง้ใจ (Attention) คือการเร้าให้เด็กมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นใน
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความตัง้ใจหรือสนใจในสิ่งท่ีก าลงัศกึษา การเร้าการรับรู้ของ
เด็ก เช่น ท าให้ประหลาดใจ สงสยัไม่แน่ใจ การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้ เรียน โดยการ
ตัง้ค าถาม เพ่ือให้นกัเรียนแก้ปัญหาตลอดจนการสร้างอารมณ์ ความรู้สกึ และบรรยากาศท่ีท้าทาย
ก่อให้เกิดความสนใจ 

2. ความเก่ียวข้องเช่ือมโยง (Relevance) การเช่ือมโยงความต้องการ ความสนใจ
และแรงจงูใจ การจดัการเรียนรู้ควรให้สนใจและให้ความส าคญักบัการน าเสนอวตัถุประสงค์หรือ
จดุประสงค์ท่ีมีประโยชน์ในการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผลลบัท่ีประสบความส าเร็จ จดุประสงค์กับ
ความต้องการ และการจงูใจของเดก็ต้องตอ่เช่ือมกนัได้รวมถึงบริบทในด้านตา่ง ๆ  เพ่ือให้ออกแบบ
กิจกรรมการเรียน รู้ท่ี เด็กเข้าใจความเก่ี ยวข้องเช่ือมโยงกับความรู้และทักษะท่ี เรียนกับ
ชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ตลอดจนการเช่ือมโยงกบัประสบการณ์และการเห็นคณุคา่ของเด็ก 

3. ความมัน่ใจ (Confidence) การพัฒนาความคาดหวงัเชิงบวกเพ่ือผลสมัฤทธ์ิ
เด็กจะรู้สกึว่าตนเองมีแรงจงูใจในการเรียนสงูมากถ้าเด็กมีความมัน่ใจว่าตนเองสามารถท่ีจะบรรลุ
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามครูควรแจ้งให้เดก็ได้ทราบถึงความต้องการด้านการกระท าและ
การเรียนเรียนรู้และควรจัดหาโอกาสท่ีท้ายทายท่ีมีความหมายส าหรับความส าเร็จในการเรียน
ตลอดถึงการเช่ือมโยงความส าเร็จด้านการเรียนไปยงัความพยายามและความสามารถของเด็ก 
การจดักิจกรรมหรือมอบหมายงานท่ีมีความซบัซ้อนขึน้ เพ่ือให้เกิดบรรยากาศของการท้าทาย และ
เดก็เกิดความมัน่ใจในความสามารถของตนเอง 

4. ความพึงพอใจ (Satisfaction) การกระตุ้นทัง้ภายในและภายนอกเป็นส่วนท่ี
ส าคญัก่อให้เกิดแรงจงูใจจะเพิ่มมากขึน้ การส่งเสริมและสนบัสนนุประสบการณ์การเรียนรู้หากเด็ก
มีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรจัดการเสริมแรงทางบวกเพ่ือสนองตอบ
ความส าเร็จของเด็ก เม่ือเด็กสามารถแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมายหรือสามารถปฏิบตัิงานได้
ถกูต้องควรรักษามาตรฐานและผลของความส าเร็จ 

อาจส รุป ได้ว่า  แรงจูงใจ(Motivation) เป็นสิ่ งส าคัญ ช่วยให้ เด็ก เป็นประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีตนเองตัง้ไว้ ทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้บคุคลแสดงพฤติกรรม
ไปอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีผู้จูงใจต้องการ การจูงใจเด็กต้องค านึงถึงพฒันาการ
ของเด็กและความต้องการ โดยทัว่ไปแล้วการจูงใจเด็กจะใช้กิจกรรมท่ีดึงดูดความสนใจของเด็ก
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ผ่านส่ือของจริง การใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน 
การสาธิต และการทดลอง เพ่ือจงูใจเด็กก่อนการจดัการเรียนรู้และถือว่าเป็นการกระตุ้นเด็กให้เกิด
สิ่งเร้าจากภายในและภายนอก ก่อให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิดความสนใจ ซึ่งกระกระตุ้น
มากเท่าใดการอยากเรียนรู้ก็มากขึน้เท่านัน้ การจูงใจในอีกทางจะช่วยเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้สิ่ง
ใหม่และเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเร่ืองความรู้ใหม่ ตลอดจนเร่ืองท่ีจะเรียนก่อให้เกิดความเข้าใจใน
บทเรียนเพิ่มยิ่งขึน้ก่อนการจดัการเรียนรู้ในขัน้ตอ่ไปให้บรรลจุดุประสงค์ตามความต้องการของผู้จงู
ใจเพื่อพฒันาทกัษะการจดัการสมองในเดก็ให้เพิ่มขึน้ 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการ

สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ใช้วิธีด าเนินการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั และ2) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่ง
ขัน้ตอนการวิจยัเป็นดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การด าเนินการวิจยัและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัแบง่เป็น 2 ระยะได้แก่ 

ระยะท่ี 1 สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ระยะท่ี 2 สร้างและพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย 

ขัน้ท่ี 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ขัน้ท่ี 2 สร้างแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ขัน้ท่ี 3 สร้างเคร่ืองมือประเมินผลตามแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ขัน้ท่ี 4 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั  

ระยะท่ี 3 ทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทกัษะทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
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1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ

จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีขอบเขตของการวิจยัดงันี ้
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

เดก็นกัเรียนโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-6 
ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี 

ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียน 130 คน 
จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน โดยใช้วิธีการเลือกอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) 
 
2. การด าเนินการวิจัยและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การด าเนินการวิจยัและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัแบง่เป็น 3 ระยะ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

ระยะที่  1 สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยที่ เก่ียวข้องเก่ียวกับทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ของเดก็ปฐมวัย 

ผู้ วิจัยด าเนินการ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกับทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือศกึษาและก าหนดนิยามและองค์ประกอบของทกัษะการจดัการ

สมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 
1.2 เพ่ือก าหนดพฤติกรรมบ่งชีแ้ละแนวทางในการพัฒนาทักษะการ

จดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัข้อมูลเก่ียวกบัทกัษะจดัการสมอง 
(EF) ดงันี ้

2.1.1 ผู้ วิจัยศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทักษะจดัการสมอง (EF) ด้วยการ
สงัเคราะห์ จากเอกสาร บทความ และงานวิจยัของนกัวิชาการและนกัการศกึษา ตา่งประเทศด้วย
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ท่ีเก่ียวกับทักษะการจัดการสมอง (EF) ได้แก่ Lezak  
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(Lezak. 1995: 42) Burgess (Burgess . 1997: 81) Gioia et al (Gioia  et al. 2000: 1) แอน
เดอ ร์สัน  (Anderson . 2002 : 71 ) Vriezen and Pigott (Vriezen  and Pigott. 2002 : 296 ) 
Oosterlaan, Scheresและ Sergeant (Oosterlaan , Scheres, & Sergeant. 2005: 69) (Corbett  
et al. 2009: 210) Lynn Meltzer (Lynn Meltzer.2010:X) Peg Dawson and Richard Guare 
(Peg Dawson and Richard Guare. 2010:1) Christopher Kaufman (Christopher Kaufman. 
2010: 2) Paula Moraine (Paula Moraine.2012: 13) Branstetter (Branstetter. 2014: 13) อาจ
สรุปได้ว่า ทักษะจดัการสมอง (EF) คือทกัษะท่ีมีความหลากหลายของสติปัญญาในคิดขัน้สูง ท่ี
ควบคมุก ากับและจดัการตนเอง มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม ความรู้สึก ความสนใจ การจดัการ
กับอารมณ์ความรู้สึก ควบคุมความคิด พฤติกรรม การวางแผนการจัดระเบียบ การจัดล าดับ
ความส าคัญ  การเอาใจใส่กับงาน มีความมุ่มมั่นกับส่งท่ีท า ลักษณะของเด็กปฐมวัยท่ี มี
ความสามารถในการบริหารจัดการตนเอง มีทักษะการบริหารจัดการสมองท่ีดี สังเกตได้จาก
พฤติกรรมการท างานของตนเอง การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน รู้จักหน้าท่ีของตนเอง ปรับเปล่ียนการ
ท างานได้ตามสถานการณ์ ควบคุมอารมณ์ของตนเอง แสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม และ
ปฏิบตัตินอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งเหมาะสมและมีความสขุ  

2.1.2 ผู้ วิจยัศึกษาข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ด้วยการสงัเคราะห์ เอกสาร บทความ และงานวิจยัของนกัวิชาการและนกัการศึกษา 
ใน ต่ า งป ระ เท ศ  ไ ด้ แ ก่  Lynn Meltzer (Lynn Meltzer.2 0 0 7 :1 -2 )  Christopher Kaufman 
(Christopher Kaufman,2010 :4 ) Richard Guare แล ะ  Peg Dawson (Richard Guare, Peg 
Dawson. 2010: 1-2, 2012: 8-9, 2016: 19, 12-29) Lauren A. Barker (Tulio M. Otero and 
Lauren A. Barker.2 0 1 4  : 4 0 )  Lynn Meltzer (Lynn Meltzer, Laura Sales Pollica, Mirit 
Barzillai.2007 : 6 -7 ; Lynn Meltzer.2010 : 6 -7 ) Moran และ  Gardner (Seana Moran and 
Howard Gardner.2007: 20,27) อาจสรุปได้ว่าองค์ประกอบทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีส าคญั
และสามารถพฒันาได้ในเด็กปปฐมวยัมีอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านความจ าท่ีใช้งาน(Working Memory) 
ด้านยับยัง้พฤติกรรม(Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด(Flexibility) ด้านควบคุม
อารมณ์(Emotional Control) และด้านจัดระบบการท างาน (Organization) ท่ีแสดงออกจากการ
ท ากิจกรรมตา่ง  ๆ    

2.1.3 ผู้วิจยัศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัพฤตกิรรมบง่ชีข้องทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ด้วยวิธีการสงัเคราะห์ เอกสาร บทความ และงานวิจยัของนกัวิชาการและนกัการศกึษา 
ใน ต่ า ง ป ระ เท ศ  ไ ด้ แ ก่  Peg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare (Peg Dawson, 
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Richard Guare, and Colin Guare. 2013:15 -17) National Center for Learning Disabilities 
(National Center for Learning Disabilities, 2013: 5-6,16) Center on the Developing Child 
Harvard University (Center on the Developing Child Harvard University, 2011: 9 ) Paula 
Moraine (Paula Moraine, 2012: 119-123) Lynn Meltzer (Lynn Meltzer, 2007: 172) Paula 
Moraine (Paula Moraine. 2012: 146,150) (Paula Moraine. 2007 :153) อาจส รุปได้ว่า
พฤติกรรมบ่งชีข้องทักษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีสามารถพัฒนาในเด็กปฐมวยัท่ีชัดเจน 5 ด้าน
ดงันี ้

1) ด้านความจ าท่ี ใช้งาน (Working Memory) เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการจดจ าข้อมลูตา่ง  ๆ  ท่ีสะท้อนจากการท างานโดยใช้ข้อมลูเดิมในสว่นความจ า
ท่ีแสดงออกผ่านการท ากิจกรรมต่าง  ๆ  สังเกตจากการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆ  และการท างาน
อยา่งเป็นขัน้ตอน 

2) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) เด็กปฐมวยัท่ีมี
สามารถในการยบัยัง้พฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอกท่ีแสดงออกผ่านการส่ือสารด้วย ค าพูด การ
กระท า สีหน้า ท่าทาง และยับยัง้พฤติกรรมท่ีไม่พึ่งประสงค์ในขณะท างาน ท ากิจกรรม และอยู่
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

3) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) เด็กปฐมวยัท่ีมีสามารถใน
การแก้ปัญหาในการท างาน ท ากิจกรรมขณะท่ีอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืน รู้วิธีการผ่อนหนักให้เป็นเบา 
ปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ ปรับเปล่ียนข้อผิดพลาดเกิดขึน้ตามขัน้ตอนและหาวิธีการท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ตา่ง  ๆ  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้บรรลเุปา้หมายท่ีตนเองตัง้ไว้ 

4) ด้ านควบคุมอารม ณ์  (Emotional Control) เด็ กปฐมวัย 
ท่ีสามารถควบคมุอารมณ์ต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นความสามารถของแต่ละ
บุคคลท่ีจะควบคุมควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม และแสดงออกทางอารมณ์อย่าง
เหมาะในขณะท างานและท ากิจกรรมตา่ง  ๆ  ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

5) ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) เด็กปฐมวัยท่ี มี
ความสามารถในการจดัระบบการท างานของตนเองท่ีมีความแตกต่างกนั มีความเข้าใจในหน้าท่ี 
บทบาท วางแผน และจดัล าดบัความส าคญัของงาน มีความรับผิดชอบในการท างานของตนเอง
และการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  

2.2 ผู้ วิจัยก าหนดพฤติกรรมบ่งชี ้การเก็บข้อมูล และเคร่ืองมือในการ
พฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยัดงันี ้1) ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
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2) ควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) 3) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 4) 
ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) และ5) จัดระบบการท างาน (Organization) ผู้ วิจัยได้ก าหนด
พฤตกิรรมบง่ชี ้การเก็บข้อมลู และเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูดงัตารางแสดงท่ี 2 
 
ตาราง 2 ผลการสงัเคราะห์พฤตกิรรมบง่ชีท้กัษะการจดัการสมอง (EF) 

 

ด้าน พฤตกิรรมบ่งชี ้ การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือ 
ความจ าท่ีใช้งาน 
(Working 
Memory) 

1. เดก็ปฐมวยัสามารถจ าและ
บนัทกึข้อมลู 
2. เดก็ปฐมวยัสามารถสะท้อน
และประมวลผลข้อมลูเดมิ 
3. เดก็ปฐมวยัสามารถสะท้อนการ
ใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่ง ๆ  
4. เดก็ปฐมวยัสามารถดงึข้อมลู
ออกมาใช้ตามสถานการณ์ตา่ง ๆ  

1. การทดสอบ 
2. การสมัภาษณ์
เชิงสถานการณ์ 
3 การสงัเกต
พฤตกิรรม 

1. แผนการจดั
ประสบการณ์
ศลิปะ 
2. แบบทดสอบ
และแบบ
สมัภาษณ์เชิง
สถานการณ์  
3. แบบสงัเกต
สงัเกตพฤติกรรม
และเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  

ด้านยบัยัง้
พฤตกิรรม 
(Response 
Inhibition) 

1. เดก็ปฐมวยัสามารถแสดงออก
ในการกระท าท่ีเหมาะสม 
2. เดก็ปฐมวยัสามารถยบัยัง้
พฤตกิรรมท่ีไมพ่ึง่ประสงค์  
3. เดก็ปฐมวยัสามารถควบคมุ
พฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม 
4. เดก็ปฐมวยัสามารถยบัยัง้
พฤตกิรรมไมร่บกวนผู้ อ่ืน 

1. การทดสอบ 
2. การสมัภาษณ์
เชิงสถานการณ์ 
3 การสงัเกต
พฤตกิรรม 

1. แผนการจดั
ประสบการณ์
ศลิปะ 
2. แบบทดสอบ
และแบบ
สมัภาษณ์เชิง
สถานการณ์  
3. แบบสงัเกต
สงัเกตพฤติกรรม
และเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ด้าน พฤตกิรรมบ่งชี ้ การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือ 
ยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) 

1. เดก็ปฐมวยัสามารถแก้ปัญหา
อยา่งผอ่นหนกัให้เป็นเบา  
2. เดก็ปฐมวยัสามารถแก้ปัญหา
ร่วมกนัเพ่ือให้กิจกรรมท่ีท าบรรลุ
ตามเปา้หมาย 
3. เดก็ปฐมวยัรู้จกัปรับและเปล่ียน
แผน 
4. เดก็ปฐมวยัรู้จกัปรับเปล่ียน
ความคดิ  
5. เดก็ปฐมวยัสามารถยืดหยุ่น
ความคดิของตนเอง 

1. การทดสอบ 
2. การสมัภาษณ์
เชิงสถานการณ์ 
3 การสงัเกต
พฤตกิรรม 

1. แผนการจดั
ประสบการณ์
ศลิปะ 
2. แบบทดสอบ
และแบบ
สมัภาษณ์เชิง
สถานการณ์  
3. แบบสงัเกต
สงัเกตพฤติกรรม
และเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  

ควบคมุอารมณ์ 
(Emotional 
Control) 

1. เดก็ปฐมวยัสามารถควบคมุ
อารมณ์ของตนเองอยา่งเหมาะสม 
2. เดก็ปฐมวยัสามารถคิดและ
แสดงออกทางอารมณ์อยา่ง
เหมาะสม 
3. เดก็ปฐมวยัสามารถมีความเห็น
อกเห็นใจผู้ อ่ืนในขณะท ากิจกรรม 
4. เดก็ปฐมวยัมีอารมณ์ท่ีมัน่คง
ในขณะท ากิจกรรม 

1. การทดสอบ 
2. การสมัภาษณ์
เชิงสถานการณ์ 
3 การสงัเกต
พฤตกิรรม 

1. แผนการจดั
ประสบการณ์
ศลิปะ 
2. แบบทดสอบ
และแบบ
สมัภาษณ์เชิง
สถานการณ์  
3. แบบสงัเกต
สงัเกตพฤติกรรม
และเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ด้าน พฤตกิรรมบ่งชี ้ การเก็บข้อมูล เคร่ืองมือ 
จดัระบบการ
ท างาน 
(Organization) 

1. เดก็ปฐมวยัสามารถวาง
แผนการท างานเป็นขัน้ตอน 
2. เดก็ปฐมวยัสามารถเรียงล าดบั
ขัน้ตอนของการท างาน 
3. เดก็ปฐมวยัสามารถ แบง่หน้าท่ี 
ก าหนดการท างานรวมกบัผู้ อ่ืน 
4. เดก็ปฐมวยัสามารถ พดู คยุ 
อธิบายแผนการท างานเพ่ือให้
บรรลเุปา้หมาย 
5. เดก็ปฐมวยัสามารถจดัล าดบั
ความส าคญัของการใช้วสัดุ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ  

1. การทดสอบ 
2. การสมัภาษณ์
เชิงสถานการณ์ 
3 การสงัเกต
พฤตกิรรม 

1. แผนการจดั
ประสบการณ์
ศลิปะ 
2. แบบทดสอบ
และแบบ
สมัภาษณ์เชิง
สถานการณ์  
3. แบบสงัเกต
สงัเกตพฤติกรรม
และเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค  

 
2.3 ผู้ วิจัยส่งผลการสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชีท้ักษะการจัดการสมอง 

(EF) ของเด็กปฐมวยั ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความ
ชดัเจนของภาษาท่ีใช้โดยผู้วิจยัก าหนดการเลือกผู้ เช่ียวชาญดงันี ้ 

2.3.1 ผู้ วิจัยพิจารณาความเหมาะสม ความเช่ียวชาญ และจ านวน
ของผู้ เช่ียวชาญดงันี ้ 

1) ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาเดก็ จ านวน 1 คน 
2) ผู้ เช่ียวชาญด้าน ทกัษะการจดัการสมอง (EF) จ านวน 2 คน 
3) ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั จ านวน 1 คน 
4) ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูร การสอนและส่ือการสอน 1 คน 

2.3.2 ผู้ วิจัยพิจารณาเกณฑ์การเลือกผู้ เช่ียวชาญท่ีสมบัติของ
ผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

1) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาพฒันาการเด็ก หรือเด็กปฐมวยั 
หรืออาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาจิตวิทยาเด็ก ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 
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2) เป็นผู้ เช่ียวชาญทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั ท่ี
มีประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี 

3) เป็ นนั กการศึ กษ า ด้ านการศึ กษ าปฐม วัย  มี ค วาม รู้
ความสามารถในด้านหลกัสูตรและการสอนในเด็กปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ใน
เดก็ปฐมวยัท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

4) เป็นนักการศึกษาด้านหลักสูตร การสอนและส่ือการสอนท่ีมี
ประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ในเดก็ปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

จากเกณฑ์การเลือกผู้ เช่ียวชาญดงักลา่วผู้วิจยัพิจารณาถึงคณุสมบตัิและ
ประประสบการณ์เป็นหลักซึ่งผู้ วิจัยได้เลือกผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดงันี ้ 

1). รองศาสตราจารย์ ดร.นิ ธิพัฒ น์  เมฆขจร ผู้ เช่ียวชาญด้าน
พฒันาการเด็กและจิตวิทยา อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

2). รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กศุลสง่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษา
ปฐมวยัและผู้ เช่ียวชาญ ด้านทกัษะการจดัการสมอง (EF) ต าแหนง่อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา
ปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

3). ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศกึษาปฐมวยัและผู้ เช่ียวชาญ ด้านทกัษะการจดัการสมอง (EF) ต าแหนง่อาจารย์ประหลกัสตูร
การศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

4). ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต ต าแหน่งอาจารย์ประ
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5). รองศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนีย์ สังสรรค์อนันต์ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตรและส่ือการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าแขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา สาขา
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

2.4 ผู้ วิจยัน าผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ มาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก
แบบประเมินของพฤตกิรรมบง่ชีท้กัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 

2.5 ด าเนินการปรับปรุงพฤติกรรมบ่งชีท้กัษะการจดัการสมอง (EF) ของ
เดก็ปฐมวยั โดยพิจารณาตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 
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3. แหล่งข้อมูล 
ผู้วิจยัน าผลการสงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทกัษะการ

จดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั ให้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบโดยผู้วิจยัก าหนดคณุสมบตัิของ
ผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

3.1 ผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาการเดก็ จ านวน 1 คน 
3.2 ผู้ เช่ียวชาญด้าน ทกัษะการจดัการสมอง (EF) จ านวน 2 คน 
3.3 ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั จ านวน 1 คน 
3.4 ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูร การสอนและส่ือการสอน 1 คน 

4. เคร่ืองมือ 
ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพพฤติกรรมบ่งชีข้องเด็กปฐมวยัของทกัษะ

การจดัการสมอง (EF) ผู้วิจยัเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้แบบประเมินพฤติกรรมบ่งชีข้องเด็กปฐมวยั (EF) 
เป็น ประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์และหาคณุภาพของแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินแบบประเมิน

พฤตกิรรมบง่ชีข้องเดก็ปฐมวยั (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัจากผู้ เช่ียวชาญด้วยตนเอง 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัวิเคราะห์และหาคุณภาพของแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ทักษะ
การจดัการสมอง (EF) ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์คา่ดชันีความสอดคล้อง ( IOC) 
ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ซึ่งค านวณได้จากสูตร (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 
179) 
 

IOC = ΣR / N 
 

เม่ือ IOC หมายถึง คา่ดชันีความสอดคล้อง 
R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

โดยน าความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนมาให้คา่น า้หนกัเป็นคะแนน
ดงัตอ่ไปนี ้

1 หมายถึง พฤตกิรรมท่ีสงัเกตมีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
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0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมท่ีสงัเกตมีความสอดคล้องกบันิยาม
ศพัท์ 

-1 หมายถึง แนใ่จวา่พฤตกิรรมท่ีสงัเกตไมส่อดคล้องกบันิยามศพัท์ 
คา่ดชันีความสอดคล้องของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม

ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีความความสอดคล้องอยูท่ี่ 0.95 
 

จากระยะท่ี 1 สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับทักษะการจัดการสมอง 
(EF) ของเดก็ปฐมวยัแสดงในแผนภาพประกอบท่ี 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 25 ระยะท่ี 1 สงัเคราะห์เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ของเด็กปฐมวยั 

ระยะท่ี 1 สังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเดก็ปฐมวัย 

ศกึษาเอกสารงานวจิยัที่เก่ียวข้องกบัทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั 

ก าหนดนิยามของพฤติกรรมบง่ชีใ้นแตล่ะความสามารถของ 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

 
พฤติกรรมบ่งชีข้องทักษะการจัดการสมอง (EF) 

     ด้านความจ าทีใ่ช้งาน (Working Memory) มีพฤติกรรมบง่ชี ้4 ข้อ 
     ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) มีพฤติกรรมบง่ชี ้4 ข้อ 
     ด้านยืดหยุน่ความคิด (Flexibility) มีพฤติกรรมบง่ชี ้5 ข้อ 
     ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) มีพฤติกรรมบง่ชี ้4 ข้อ 
     ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) มีพฤติกรรมบง่ชี ้5 ข้อ 

วิเคราะห์ทกัษะการจดัการสมอง (EF) สงัเคราะห์ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
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ระยะท่ี 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะ
การจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผู้วิจยัด าเนินการ ศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

1. วัตถุประสงค์ 
1 .1  เพ่ื อก าหนดกรอบแนวคิ ด ในการส ร้าง รูป แบบการจัด

ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
1.2 เพ่ือสร้างและพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริม 

ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. วิธีด าเนินการ 

2.1 ผู้ วิจยัศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวยัจากแหล่งข้อมูลจากเอกสาร ประกอบด้วย ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพีย
เจต์ (Piaget is Theory of intellectual Development) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ้
(Vygotsky Sociocultural Theory) ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Humanistic View of 
Motivation) สรุปได้ดงันี ้

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget is Theory 
of intellectual Development) เช่ือว่าพฒันาการทางสติปัญญาท่ีเป็นไปตามวุฒิภาวะและความ
พร้อมท่ีได้จากสะสมจากประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความสมดุลใน 3 ส่วนคือ 1) 
สกีมมา (Schema) เป็นความคดิรวบยอดท่ีส าคญั เกิดจากการเคล่ือนไหวร่างกายน าประสบการณ์
เก่ามาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ใหม่ 2) การปรับตวั (Adaptation) มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ด้วยการ
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการซึมซับเช่ือมโยงประสบการณ์ เก่าท่ีมีอยู่เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ก่อให้เกิดการปรับตนเองให้เหมาะสมกับประสบการณ์ใหม่ 3) การสมดุล 
(Equilibration) เป็นกระบวนการพัฒนาการความคิด ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความพยายามมา
ปรับให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่ ซึ่งการพัฒนาเด็กความค านึงถึง พัฒนาการ สภาพแวดล้อม 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสนใจ ซึ่งการสอนเด็กควรสอนในในภาพรวมแล้วจึงแยกเป็น
ส่วยย่อย เช่ือมโยงสิ่งท่ีเด็กคุ้นเคยจากประสบการณ์ก่อนแล้วสอนในสิ่งใหม่ท่ีสมัพันธ์กับสิ่งเก่า 
พัฒนาการทางสติปัญญาท่ีเป็นไปตามวุฒิภาวะและความพร้อมของเด็กท่ีได้จากสะสมจาก
ประสบการณ์กบัสิ่งแวดล้อมโดยน าประสบการณ์เก่ามาประยกุต์เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ก่อให้เกิด
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การซึมซับและเช่ือมโยงประสบการณ์ก่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจ เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม ่

ท ฤษ ฎี วัฒ น ธ รรม เชิ ง สั ง ค ม ขอ ง ไว ก็ อ ต ส กี ้ (Vygotsky 
Sociocultural Theory) เช่ือวา่การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมเพ่ือพฒันาทางด้านเชาว์ปัญญาซึง่การจดั
กิจกรรมควรค านึงถึงพืน้ฐานวฒันธรรมการเลีย้งดจูะส่งผลตอ่เชาว์ปัญญาของเด็กและพฒันาการ 
การเลีย้งดเูด็กจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ใหญ่ การถ่ายทอดเชาว์ปัญญาท่ีเป็นไปตามธรรมชาติจากการ
อบรมเลีย้งดแูละวฒันธรรมทางสงัคม เชาว์ปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ของเดก็นัน้เกิดขึน้ได้จากการ
มีปฏิสมัพันธ์กับ     ครู พ่อ แม่ เพ่ือน หรือบุคคลท่ีมีปฏิสมัพันธ์กับเด็กทางสังคม การเรียนรู้ทาง
สงัคมเด็กเป็นมีกลไกการเช่ือมโยง การสะท้อนถึงเชาว์ปัญญาเด็กท่ีสามารถใช้เคร่ืองหมายและ
สญัลกัษณ์แทนสิ่งท่ีเป็นนามธรรมช่วยในการคดิจะเป็นผู้ ท่ีมีพฒันาการการเชาว์ปัญญาขัน้สงูและ
เกิดการพัฒนาทางด้านสมอง การพัฒนาทางด้านสมองเด็กจะเกิดการแก้ปัญญาจากการ
เลียนแบบการแก้ปัญหาจากผู้ใหญ่ครูจงึมีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นตวัแบบในการแก้ปัญหา หรือ
แม้กระทัง้การให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาจึงก่อเกิดประสบการณ์ทางสังคม เด็กอาศัยการ
เช่ือมโยงตา่ง ๆ  การส่ือสารด้วยภาษา การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัพ่อแม่ ครู และคนอ่ืน ๆ  การ
เลียนแบบ การชีแ้นะ การช่วยเหลือ การเสริมตอ่การเรียนรู้ ครูเป็นผู้อ านวยการท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
การช่วยเหลือ แนะน า สนบัสนุน ยัว่ยุให้เด็กการพฒันาทางด้านสมองการมีปฏิสมัพันธ์กับสงัคม
เพ่ือพฒันาทางด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งการเรียนรู้ทางสงัคมเป็นกลไกการเช่ือมโยงก่อเกิดการพฒันา
ทางด้านสมอง ครู พ่อแม่ และคนอ่ืน ๆ  มีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นตวัแบบในการแก้ปัญหา เด็ก
อาศยัการเช่ือมโยงต่าง ๆ  ด้วยการส่ือสาร การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกับบุคคลจะท าให้เด็กการ
พฒันาทางด้านสมอง 

ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Humanistic View of 
Motivation) เช่ือว่าการแรงจูงใจ(Motivation) เป็นสิ่งส าคญัช่วยให้เด็กเป็นประสบความส าเร็จใน
การท ากิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีตนเองตัง้ไว้ ทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เด็กปฐมวยัแสดงพฤติกรรมไปอย่างมี
ทิศทางเพ่ือบรรลเุปา้หมายตามท่ีผู้จงูใจต้องการ การจงูใจเด็กต้องค านงึถึงพฒันาการของเดก็และ
ความต้องการ โดยทัว่ไปแล้วการจงูใจเดก็จะใช้กิจกรรมท่ีดงึดดูความสนใจของเดก็ผา่นส่ือของจริง 
การใช้ค าถาม    การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน การสาธิต และ
การทดลอง เพ่ือจูงใจเด็กก่อนการจัดการเรียนรู้และถือว่าเป็นการกระตุ้นเด็กให้เกิดสิ่งเร้าจาก
ภายในและภายนอก ก่อให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิดความสนใจ ซึ่งกระกระตุ้นมากเท่าใด
การอยากเรียนรู้ก็มากขึน้เท่านัน้ การจูงใจในอีกทางจะช่วยเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่และ
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เช่ือมโยงความรู้เดิมกับเร่ืองความรู้ใหม่ ตลอดจนเร่ืองท่ีจะเรียนก่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน
เพิ่มยิ่งขึน้ก่อนการจดัการเรียนรู้ในขัน้ตอ่ไปให้บรรลจุดุประสงค์ตามความต้องการของผู้จงูใจ การ
สร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคญัชว่ยให้เดก็เป็นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมตา่ง 
ๆ  ทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามท่ีผู้จูงใจ
ต้องการ การจงูใจเด็กจะใช้กิจกรรมท่ีดงึดดูความสนใจของเด็กผ่านส่ือของจริง การใช้ค าถาม การ
ร้องเพลง การเลน่เกม การแสดงบทบาทสมมต ิการเล่านิทาน การสาธิต และการทดลอง ถือว่าเป็น
การกระตุ้นให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิดความสนใจ 

พฒันาการเด็กปฐมวยัอาย ุ5-6 ปี เด็กปฐมวยัจะมีความสามารถ
หลากหลายและเห็นเดน่ชดัจากการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  โดยเด็กในวยันีจ้ะประสานสมัพนัธ์ตากบัมือ
ได้ดี ผ่านการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก ในการท ากิจกรรมศิลปะเช่น การวาดรูปร่างและรูปทรง คน สตัว์ 
สิ่งของ การใช้กรรไกร การพบักระดาษ การขีดเขียนเด็กจะขีดเขียนเป็นรูปเส้นลกัษณะตา่ง  ๆ  เช่น 
เส้นตรง เส้นเฉียง โค้ง หยัก คล่ืน เขียนช่ือตนเอง ช่ือเล่น วาดแผนท่ีจากบ้านมาโรงเรียน วาด
แผนผงัของห้องเรียน ห้องนอนและเขียนค าบรรยายในบตัรอวยพรตา่ง ๆ  เชน่ วนัพ่อ วนัแม่ ปีใหม ่
เขียนอธิบายสิ่งท่ีตนวาดตลอดจนเขียนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ โดยเขียนประโยคง่าย ๆ  เช่น นกบิน พ่อกิน
ข้าว เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี สามารถอธิบายภาพท่ีตนเองเขียนเช่น คน สัตว์ สิ่งของ พืช และ
อธิบายรายละเอียดเพิ่มขึน้ เด็ก ผู้ ใหญ่ คนแก่ สตัว์เลีย้ง สตัว์ป่า ผกั ผลไม้ สามารถบอกช่ือรูปทรง 
รูปร่าง ลายเส้น ยาว หนกั ใหญ่ ขรุขระ แห้ง ในภาพและแสดงความเห็นเก่ียวกับเร่ืองราวท่ีตนเอง
วาดภาพ และบอกว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยู่ไกลจากภาพวาดและภาพถ่าย ในด้านการท างาน
ศิลปะ เด็กจะใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กได้ดี เช่น การปัน้ การพับ การฉีก การปะ กระดาษตาม
จินตนาการในหัวข้อท่ีก าหนด อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึน้เม่ือน าของอย่างน้อย 2 สิ่งผสมกัน เช่น 
ผสมแม่สี การผสมสีน า้ พฒันาการและการเรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 5-6 ปี
เด็กจะมีความสามารถหลากหลายในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ในการประสานสมัพนัธ์ตากบัมือได้ดี 
ผ่านการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก การท ากิจกรรมของเด็กปฐมวยัอาย ุ5-6 ปี เด็กบอกความคิดเก่ียวกับ
ตนเอง บอกความรู้สึก ไม่สบายใจ กังวลใจ มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ปรับตัวทางสังคมได้ดี และ
เช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์โดยใช้ค าวา่ เม่ือวานนี ้วนันี ้พรุ่งนี ้บอกความคดิของตนเก่ียวกบัสภาพท่ีพบ 
เช่น ร้อน หนาว สนกุ อธิบายและเช่ือมโยงกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไป เช่น เม่ือเรียนรู้รูปส่ีเหล่ียม เด็กบอก
ได้ว่า ประตู หน้าต่าง สามารถเป็นการจ าแนกสิ่งของ 2 อย่าง เหมือนและต่างกัน และเลือกวิธีท่ี
แก้ปัญหาได้หลายวิธีท่ีเหมาะสม เด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี มีความตัง้ใจจดจ่อ และท ากิจกรรมหนึ่ง
ได้อยา่งตอ่เน่ือง  15-20 นาที หรือจนเสร็จกิจกรรมนัน้ ๆ  พฒันาการทางด้านศิลปะของเดก็จะเร่ิม
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โดดเดน่ขึน้มาเม่ืออายปุระมาณ 5-6 ปี โดยจะเร่ิม การวาดรูปจะเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ ไม่มีกฎ
กติกา ตามความคิดของตวัเอง จะมีเด็กบางคนเร่ิมเช่ือมโยงตามความเป็น โดยกิจกรรมศลิปะช่วย
พฒันาทกัษะการคิด สามารถเรียนรู้ในเร่ืองราวตา่ง ๆ  อย่างเป็นระบบ เก็บรายละเอียด จดัระบบ
ความคิด และสามารถเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆ  ตลอดจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความจดจ่อ
อย่างตอ่เน่ือง เรียนรู้ทกัษะสงัคม การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัการรอคอย ช่วยเหลือซึ่งกนัและ
กนั 

2.2 สังเคราะห์จากแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง โดยก าหนดโครง
ร่างของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัเป็น 4 ขัน้ตอน ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้
ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ดงันี ้

2.2.1 ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) ครูสร้างแรงจงูใจ 
กระตุ้น และดงึความสนใจในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดง
บทบาทสมมต ิการเลา่นิทาน การสาธิต และการทดลอง 

2.2.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เด็กและครูร่วมกันการวาง
แผนการท ากิจกรรมศิลปะต่าง ๆ  มีลกัษณะการวางแผนคือ เด็กวางแผนด้วยตนเอง เด็กวางแผน
ร่วมกบัครู เดก็วางแผนร่วมกนักบัเพ่ือน เพ่ือก าหนดการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน ก าหนดเปา้หมาย 
และแบง่หน้าท่ีในการท างานศลิปะในขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ 

2.2.3 ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) เด็กลงมือท ากิจกรรมศิลปะ
ตามท่ีตนเองวางแผนไว้ ด้วยการเลือกและตดัสินใจใช้วสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการท ากิจกรรมการ
วาดภาพระบายสี กิจกรรมการประดิษฐ์ กิจกรรมการพิมพ์ภาพ และกิจกรรมการปัน้ ตามความ
สนใจของตนเอง ครูเป็นผู้สนบัสนนุ กระตุ้น ในการท ากิจกรรมศลิปะ 

2.2.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ครูและเด็กร่วมกันทบทวน
กิจกรรมการเรียนรู้ตัง้แต่ขัน้ตอนเร่ิมต้นจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ด้วยการวิธีการสะท้อนพูดคยุ เล่า
เร่ืองและน าเสนอผลงานของตนเองท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ตัง้แตข่ัน้แรกในการท ากิจกรรมศลิปะ 

โดยรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้ วิจยัพฒันามาจาก ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
(Piaget is Theory of intellectual Development) พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะในขัน้
วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky Sociocultural Theory) พัฒนารูปแบบการจัด
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ประสบการณ์ศิลปะในขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้
ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ (Humanistic View of Motivation) พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะในขัน้สร้าง
แรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) และ
ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) พัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ 
(Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) และขัน้ทบทวนการ
เรียนรู้ (Recall) ผู้ วิจัยได้เขียนความเช่ือมโยงของทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีผู้ วิจัย
พฒันาขึน้นัน้สามารถอธิบายด้วยได้ดงัภาพประกอบ 26 
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ภาพประกอบ 26 ความเช่ือมโยงของทฤษฎีและแนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ทฤษฎีและแนวความคิด 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต ์
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ การพัฒนาการทาง
สติปัญญาที่เป็นไปตามวุฒภิาวะและความพรอ้มของเด็กที่ได้จาก
สะสมจากประสบการณ์กบัสิ่งแวดล้อมโดยน าประสบการณ์เก่ามา
ประยุกต์เขา้กบัสถานการณ์ใหม่ก่อใหเ้กิดการซมึซบัและเชื่อมโยง
ประสบการณ์ก่อใหเ้กดิความคิด ความเขา้ใจ เพื่อน ามาปรบัให้เขา้
กบัประสบการณ์ใหม ่

ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวกอ็ตสกี้ 
 

     ทฤษฎวีฒันธรรมเซงิสงัคมของไวกอ็ตสกี้ การมปีฏสิมัพนัธก์บั
สงัคมเพื่อพฒันาทางดา้นเชาวปั์ญญา ซึง่การเรยีนรูท้างสงัคมเป็น
กลไกการเชื่อมโยงก่อเกดิการพฒันาทางดา้นสมอง คร ูพ่อแม ่และ
คนอื่นๆ มบีทบาททีส่ าคญัในการเป็นตวัแบบในการแกปั้ญหา เดก็
อาศยัการเชื่อมโยงตา่งๆ ดว้ยการสื่อสารดว้ยภาษา การมี
ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคลจะท าใหเ้ดก็การพฒันาทางดา้นสมอง 

ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 

     ทฤษฏกีารสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรู้ เป็นสิง่ส าคญัช่วยใหเ้ดก็
เป็นประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ ทัง้ยังเป็นการ
กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทางเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายตามที่ผูจู้งใจต้องการ การจูงใจเด็กจะใช่กิจกรรมที่ดึงดูด
ความสนใจของเดก็ผา่นสื่อของจรงิ การใชค้ าถาม การรอ้งเพลง การ
เล่นเกม การแสดงบทบาทสมมต ิการเล่านิทาน การสาธติ และการ
ทดลอง ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิด
ความสนใจ 

พฒันาการการเรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะในเดก็ปฐมวยั 5-6 ปี 

 
เด็กจะมคีวามสามารถหลากหลายในการท ากจิกรรมต่างๆ ในการ
ประสานสัมพันธ์ตากับมือได้ดี ผ่านการใช้กล้ามเนื้ อมัด เล็ก 
พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กจะเริ่มโดดเด่นขึ้นมาเมื่ออายุ
ประมาณ 5-6 ปี โดยจะเริม่ การวาดรูปจะเป็นอสิระ และสรา้งสรรค ์
ไมม่กีฎกตกิา ตามความคดิของตวัเอง จะมเีดก็บางคนเริม่เชื่อมโยง
ตามความเป็น โดยกจิกรรมศลิปะชว่ยพฒันาทกัษะการคดิ สามารถ
เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็น เก็บรายละเอียด จัดระบบ
ความคิด และสามารถเชื่อมโยงความคิดต่างๆ ตลอดจนเกิด
ความคดิสรา้งสรรค์ มคีวามจดจ่ออย่างต่อเนื่อง เรยีนรูท้กัษะสงัคม 
การท างานรว่มกนัเป็นกลุ่ม รูจ้กัการรอคอย ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

รปูแบบการจดัประสบการณ์
ศิลปะ 

 

ขัน้สรา้งแรงจงูใจการเรยีนรู้  
(Motivation) 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้  
(Plan) 

ขัน้ปฏิบติัการเรียนรู้  
(Action) 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้  
(Recall) 
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2.3 ผู้ วิจัยส่งตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ
องค์ประกอบของรูปแบบการณ์จดัประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ มีขัน้ตอนดงันี ้

2.3.1 ผู้วิจยัส่งโครงสร้างของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ี
ส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ให้ผู้ วิจยัตรวจสอบพร้อมแบบปประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ 

2.3.2 ผู้วิจยัน าผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยเสนอให้
ผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบใช้แบบตรวจสอบท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราสว่น
ประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ดงันี ้(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 184) 

ระดบั 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

โดยผลการประเมินพิจารณาจากคา่เฉล่ียคะแนนความเหมาะสม
ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ มีเกณฑ์พิจารณาในการค านวณค่าเฉล่ียความเหมาะสม ดงันี ้
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 184) 

ชว่งคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ  
ชว่งคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
ชว่งคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
ชว่งคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ชว่งคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ  

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ มีค่าเฉล่ีย 4.79 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.379 มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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ขัน้ที่  2 สร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ ส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

โดยมีรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือประกอบการจดัประสบการณ์ศิลปะ
ท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสร้างเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดประสบการณ์

ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
1.2 เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัด

ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
1.3 เพ่ือปรับปรุงเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจดัประสบการณ์

ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. วิธีการด าเนินการ 

2.1 ผู้ วิจยัศึกษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แนวคิด ปรัชญา หลกัการ
จดักิจกรรมเด็กปฐมวยั การจดัประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั พฒันาการทางด้านศิลปะ
ในในเด็กปฐมวัย 5-6 ปี กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย จากแหล่งข้อมูลพืน้ฐาน 
เอกสาร ต ารา และงานวิจยั ผู้วิจยัมีวิธีการศกึษา ดงันี ้ 

2.1.1 ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิดกิจกรรมเด็กปฐมวัย สรุปได้ว่า
การศกึษาเด็กปฐมวยั มุ่งพฒันาหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัวยั สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้เน้น
ให้เด็กได้การกระท าจริง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองของเด็ก การประเมินผลจากการ
สงัเกตตามทักษะท่ีจ าเป็น กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยันัน้เป็นกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาด้านร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งกิจกรรมทัง้หมดจะช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัย 5-6 ปี สิ่งท่ี
ส าคญัให้เด็กเกิดการเรียนและเกิดพฒันาต่าง ๆ  ครูควรจดัสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเร่ือง
หรือสิ่งท่ีจะเรียนรู้เน่ืองจากธรรมชาติของเด็กปฐมวยัมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ค้นคว้า ทดลอง และ
ต้องการสมัผสัด้วยประสาทสมัผัสทัง้ห้า กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาเด็กได้
หลายด้าน เช่น ด้านกล้ามเนือ้มือ ด้านประสานสัมพันธ์ตากับมือ ในส่วนทางอารมณ์ และ
สติปัญญาเด็กมีโอกาสท างานสร้างสรรค์คนเดียวและท างานเป็นกลุ่ม โดยเด็กมีการเรียนและรู้จกั
ปรับตวัท่ีจะท างานร่วมกัน กิจกรรมสร้างสรรค์จะส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มีการ
วางแผนการท างาน การจดัล าดบัความส าคญัในการท างาน และท างานเป็นขัน้ตอน  
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2.1.2 ผู้ วิจัยศึกษาการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวยั สรุปได้ว่า ศิลปะมีความส าคญัในการพฒันาเด็กปฐมวยัในหลายมิต ิคือศลิปะช่วยพฒันา
ทกัษะการคิดส่งเสริมให้สามารถเรียนรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ เช่น เก็บรายละเอียด 
จัดระบบความคิด และสามารถเช่ือมโยงความคิดต่าง  ๆ  ตลอดจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดสมาธิมีความจดจ่อท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง เช่น วาดภาพระบายสี ประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งขึน้มาให้ส าเร็จเด็กจะมีความตัง้ใจความพยายามในการท างาน ในส่วน การพัฒนาจิตใจ 
ศลิปะจะช่วยระบายปัญหา อารมณ์ ความคบัข้องใจ ผา่นออกมาทางงานศลิปะ ก่อเกิดความสขุ มี
ความตระหนกัในคณุค่าของตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าคิด กล้าแสดงออก ส าหรับการท ากิจกรรม
ศิลปะร่วมกันเกิดการพฒันาด้านสงัคม เด็กเรียนรู้ทกัษะสงัคมผ่านการท ากิจกรรมศิลปะเช่น การ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จกัการรอคอย ผลดักันท า ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เสียสละ มีน า้ใจ และ
เรียนรู้ท่ีจะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตนเอง ตลอดจนการเข้าใจผู้ อ่ืน 
สิ่งส าคญัอีกอย่าง ศิลปะท าให้เด็กรักการท างาน เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกบัผลงานของตนเอง และ
กระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานชิน้ใหม่ โดยเด็กจะต้องใช้ความคิดสร้างเนือ้หา เร่ืองราว และเทคนิค 
มีการวางแผน ล าดบัขัน้ตอนก่อนและหลงั แล้วจึงลงมือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองการจดั
ประสบการณ์ ประกอบด้วยบทบาทครูและบทบาทนกัเรียนแบง่เป็นออก 3 ระยะดงันี ้ 

1) ก่อนการจัดประสบการณ์ ครูวางแผนกิจกรรมการ
เรียนรู้ เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้และ เตรียมวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือให้
หยิบได้สะดวกในการท ากิจกรรม 

2) ระห ว่ า งก า รจัด ป ระสบ ก า รณ์ ศิ ล ป ะ  ค รู เน้ น
กระบวนการท างานของเด็กมากกว่าค านึงถึงผลงาน ให้ความรู้ สนบัสนนุการแสดงออก ช่ืนชมใน
ผลงานของเด็กตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนให้ผลส าเร็จตามสมควร ให้ค าแนะน าให้เด็กลองฝึก
ปฏิบตัิด้วยตนเอง สาธิตการใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ  หลีกเล่ียงค าถามหรือเดา เปิดโอกาสให้เด็กท างาน
ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการท ากิจกรรมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ และมีอิสระให้เด็กปฐมวยัมีการ
ท างานกลุ่มร่วมกนั มีการวางแผน ก าหนดเปา้หมายการท างานร่วมกนั บทบาทนกัเรียน หยิบวสัดุ
และอปุกรณ์ของใช้ส่วนตนท่ีครูจดัเตรียมไว้ให้ในแตล่ะครัง้อย่างเป็นระเบียบ จดัประสบการณ์ให้
เด็กได้รู้การท างานกลุ่มร่วมกนั เช่น การวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การบริหารเวลาในการท า
กิจกรรม และควบคมุอารมณ์ความรู้สกึในการท างานร่วมกนั ตลอดจนมีสมาธิมุง่มัน่ในการท างาน  

3) หลังการจัดประสบการณ์ศิลปะ ครูเปิดโอกาสให้เด็ก
เล่าหรืออธิบายผลงานของตน ทัง้นีเ้พ่ือพัฒนาภาษา การคิดและการท างาน ครูควรบนัทึกเร่ืองท่ี
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เด็กท างาน ตลอดจนสรุปการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในแตล่ะกิจกรรม บทบาทนกัเรียน เด็กท ากิจกรรม
เสร็จแล้วทุกคนเก็บวัสดุและเคร่ืองมือท่ีใช้ให้เข้าท่ีและดูแลห้องให้สะอาด น าเสนอผลงานของ
ตนเองและมีการกล้าแสดงออก 

2.1.3 ผู้วิจยัศกึษาพฒันาการทางด้านศลิปะในเดก็ปฐมวยั 5-
6 ปี สรุปได้วา่พฒันาการทางด้านศลิปะของเดก็ปฐมวยัจะสอดคล้องกบัพฒันาการของเด็กตามวยั
ต่าง ๆ  โดยพัฒนาทางด้านศิลปะของเด็กปฐมวัยจะแสดงออกมามากหรือน้อยกว่าพัฒนาการ
ขึน้อยู่กับความพร้อมของเด็กแต่ละคน โดยพัฒนาการทางด้านศิลปะในเด็กปฐมวยัเป็นช่วงอายุ
ตัง้แต ่3-6 ปี เป็นพฒันาของกล้ามเนือ้มดัเล็ก การเคล่ือนไหว และการประสานการท างานของตา
และมือ ผ่านการสร้างสรรค์โดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์ จนเกิดผลงานทางด้านศิลปะท่ี มีความ
เฉพาะของแตล่ะบคุคล ซึง่การสร้างสรรค์ผลงานศลิปะได้นัน้ต้องเร่ิมจากพืน้ฐานทางด้านศลิปะท่ีมี
ความส าคญัอย่างมาก เด็กจะเร่ิมสร้างสรรค์งานศิลปะจาก การขีดเข่ีย ตลอดจนเร่ิมสร้างเร่ืองราว
เก่ียวกบัสิ่งท่ีวาดออกมาเช่ือมโยงกบัสิ่งแวดล้อมรอบตวัเข้าหาตวัเอง เชน่ “ฉนั” “ครอบครัวของฉนั” 
“เพ่ือนของฉัน” การเขียนรูปคนแบบง่าย ๆ  ใช้วงกลมแทนศีรษะ เส้นตามแนวขวางแทนแขนและ
เส้นตามแนวตัง้แทนขา แต่ยังไม่มีรายละเอียดส่วนต่าง  ๆ  ของร่างกาย ซึ่งพัฒนาการทางด้าน
ศิลปะของเด็กจะเร่ิมโดดเด่นขึน้มาเม่ืออายุประมาณ 5-6 ปีโดยจะเร่ิม การวาดรูปจะเป็นอิสระ 
และสร้างสรรค์ ไม่มีกฎ กติกา ตามความคิดของตวัเอง แตก็่มีเด็กบางคนเร่ิม เช่ือมโยงสีตามความ
เป็นจริง เชน่ ใบไม้สีเขียว เพ่ือเป็นพฒันาการในล าดบัตอ่ไป 

2.1.4 ผู้ วิจัยศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวยั สรุปได้ว่ากิจกรรมทางศิลปะเป็นสิ่งท่ีจะช่วยพฒันาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสงัคม 
และด้านสติปัญญา จากการศึกษากิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้ วิจยัพบว่ามีหลากหลาย
กิจกรรมซึ่งสรุปกิจกรรมศิลปะท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ได้
ดงันี ้

1) กิจกรรมการวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมท่ีถ่ายทอด
สิ่งท่ีมองเห็นหรือประทบัใจออกมาเป็นเส้นหรือสญัลกัษณ์โดยใช้วสัดเุคร่ืองเขียนตา่ง ๆ  เชน่ดนิสอ 
ปากกา สีเทียน สีชอล์ก สีเมจิ และสีน า้ โดยใช้เทคนิคการขดู ขีด เขียน วาด ระบาย เพ่ือให้เกิดเป็น
รูปภาพต่าง ๆ ท่ีตนเองประทับใจหรือการส่ือความหมายอกมาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่สามารถแปล
ความหมายและเข้าใจได้ เช่น วาดภาพสัตว์ บ้าน โรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ และบุคคลรอบตัว  
การวาดภาพระบายสี 
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2) กิจกรรมการพิมพ์ภาพ การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมท่ีฝึก
ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างงานศลิปะท่ีใช้สีและวสัดตุา่ง ๆ  โดย
น าวสัดไุปชบุสีแล้วกดลงบนวสัดตุา่ง ๆ เชน่ กระดาษ ผ้า โดยมีเทคนิคการพิมพ์จาก มือ นิว้ พืช ผกั 
ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้านกล้วย วสัดหุาง่าย หรือพิมพ์จากวสัดแุกะสลกัเด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัสี เส้น รูปทรง 
และการออกแบบด้วยตนเองและรู้จกัการระมดัระวงัในการท างาน 

3) กิจกรรมการปั ้น  เป็นท างาน ด้วยวัสดุ ท่ีมาจาก
ธรรมชาติหรือสังเคราะห์ เด็กสามารถสร้างงานออกมาเป็น 2 มิติ 3 มิติ มีอุปกรณ์วัสดุเป็น ดิน
เหนียว ดินน า้มนั แป้งโด ทรายและดินวิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานจากการ นวด บีบ ทุบ 
คลึง พบั ดงึ บิด กด และปัน้ให้เป็นรูปตา่ง ๆ  เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ดอกไม้ และสตัว์ และเป็นการฝึก
ประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัตา 

4) กิจกรรมการประดิษฐ์ เป็นการท างานด้วยเทคนิค
วิธีการ ฉีก ตดั พบั บิด จีบ ม้วน เจาะ ผกู มดั ขย า ปะ พนั ผกู โดยวสัดท่ีุได้มาจากธรรมชาติเหลือ
วสัดท่ีุหาได้ง่าย เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดอกไม้ ดิน เปลือกหอย เมล็ดพืช น ามาประดิษฐ์เป็น
ต้นไม้ บ้าน โรงเรียน หน้าตาบุคคลต่าง ๆ  ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิต ิ
ตลอดจนน ากระดาษมา ฉีกปะกระดาษ ตดัปะกระดาษ ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ พับใน
รูปแบบตา่ง ๆ  

2.3 จากผลการศึกษาแนวคิดกิจกรรมเด็กปฐมวัย การจัด
ประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางด้านศิลปะในเด็กปฐมวัย 5-6 ปี และ
กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้ วิจยัได้จดัท าคู่มือครูซึ่งเป็นเอกสารส าหรับครูผู้สอน
เพ่ือใช้ประกอบการจดัประสบการณ์ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคญั 2) ทฤษฎีและแนวคดิพืน้ฐานของรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศิลปะ 3) หลกัการของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ 4) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ 5) ความมุง่หมายการจดัประสบการณ์ศลิปะ 6) รูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ7) สาระการเรียนรู้รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะ 8) การน ารูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ 9) กลุ่มเป้าหมายการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ10) การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ศิลปะ 11) บทบาทครูในการจัด
ประสบการณ์ศลิปะ 12) การประเมินผลและเคร่ืองมือทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

2.4 ผู้ วิจยัก าหนดโครงสร้างแผนการจดัประสบการณ์และจดัท า
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ประกอบด้วย 1) ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 2) ช่ือเร่ือง 3) ระยะเวลา 4) ลกัษณะกิจกรรม 5) จดุประสงค์
การเรียนรู้ 6) สาระส าคัญ 7) กิจกรรมการเรียนรู้ 8) การประเมินผล 9) วัสดุ/อุปกรณ์ และ10) 
บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์ ผู้ วิจัยก าหนดการจัดประสบการณ์เรียนรู้เป็น 8 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที โดยกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสาย
ลายศิลป์ กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และ
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

2.5 น าคู่มือการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาและความชดัเจน
ของภาษาท่ีใช้โดยผู้วิจยัก าหนดการเลือกดงันี ้ 

2.5.1 ผู้ วิจัยพิจารณาความเหมาะสม ความเช่ียวชาญ และ
จ านวนของผู้ เช่ียวชาญดงันี ้ 

1) ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาเดก็ จ านวน 1 คน 
2) ผู้ เช่ียวชาญด้านทกัษะการจดัการสมอง (EF) จ านวน 

2 คน 
3) ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปะ จ านวน 2 คน 
4) ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั จ านวน 1 คน 
5) ผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตร การสอนและส่ือการสอน 

จ านวน 1 คน 
2.5.2 ผู้วิจยัพิจารณาเกณฑ์การเลือกผู้ เช่ียวชาญท่ีสมบตัิของ

ผู้ เช่ียวชาญดงันี ้
1) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาพฒันาการเด็ก หรือเด็ก

ปฐมวยั หรืออาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในสาขาจิตวิทยาเด็ก ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 10 
ปี 

2) เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน ทักษะการจัดการสมอง (EF)  
ในเดก็ปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 5 ปี 

3) เคยหรือเป็นครูปฐมวัยท่ีมีประสบการณ์การจัดการ
เรียนรู้ศลิปะในเดก็ปฐมวยัท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
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4) เป็นนักการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย มีความรู้
ความสามารถในด้านหลกัสูตรและการสอนในเด็กปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ใน
เดก็ปฐมวยัท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

5) เป็นนักการศึกษาด้านหลักสูตร การสอนและส่ือการ
สอน ท่ีมีประสบการณ์การจดัการเรียนรู้ในเด็กปฐมวยั ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

จากเกณฑ์การเลือกผู้ เช่ียวชาญดงักล่าวผู้ วิจัยพิจารณาถึง
คณุสมบตัิและประประสบการณ์เป็นหลักซึ่งผู้ วิจัยได้เลือกผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน โดยเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  

1). รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์  เมฆขจร ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยา อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 

2). รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการศึกษาปฐมวัยและผู้ เช่ียวชาญ ด้านทักษะการจัดการสมอง (EF) ต าแหน่งอาจารย์ประ
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 

3). ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.ขวัญ ฟ้ า  รังสิ ยานน ท์ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาปฐมวัยและผู้ เช่ียวชาญ ด้านทักษะการจัดการสมอง (EF) ต าแหน่ง
อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

4). รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ฤทธ์ิฤาชัย ต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าสาขาศลิปศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5). รองศาสตราจารย์  ดร.เนื อ้อ่ อน  ข รัวทองเขียว 
ผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปะเด็ก ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

6). ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต ต าแหน่ง
อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

7). รองศาสตราจารย์  ดร.ศันสนี ย์  สังสรรค์อนัน ต์ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและส่ือการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าแขนงวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศกึษา สาขาศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
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2.6 ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั  

2.7 ด าเนินการปรับปรุงแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) และคูมื่อการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) โดยพิจารณาตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

3. แหล่งข้อมูล 
ผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย 

3.1 ผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาการเดก็ จ านวน 1 คน 
3.2 ผู้ เช่ียวชาญด้าน ทกัษะการจดัการสมอง (EF) จ านวน 2 

คน 
3.3 ผู้ เช่ียวชาญด้านศลิปะเดก็ปฐมวยั จ านวน 2 คน 
3.4 ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาปฐมวยั จ านวน 1 คน 
3.5 ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูร การสอนและส่ือการสอน 1 คน 

4. เคร่ืองมือ 
ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือผู้ วิจยัเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้

ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) และคู่มือการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม Executive Functions of the Brain (EF) เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) พร้อมสอบถามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่ ม เติม  จาก
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 7 คน  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินคู่มือการจัด

ประสบการณ์ศิลปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยัจากผู้ เช่ียวชาญด้วย
ตนเอง 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยประเมินความเหมาะสมกระท าโดยน าแบบประเมินจาก

ผู้ เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ โดยใช้แบบตรวจสอบท่ีมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) คือ (ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 184) ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 



  

 

149 

ระดบั 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ระดบั 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 

โดยผลการประเมินพิจารณาจากคา่เฉล่ียคะแนนความเหมาะสม
ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ มีเกณฑ์พิจารณาในการค านวณค่าเฉล่ียความเหมาะสม ดงันี ้
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 184) 

ชว่งคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสดุ  
ชว่งคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
ชว่งคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
ชว่งคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
ชว่งคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยท่ีสดุ  

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
ท่ีมีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ มีค่าเฉล่ีย 4.86 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.180 มี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

ขัน้ที่ 3 สร้างเคร่ืองมือประเมินผลตามแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ
ที่ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือประกอบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง(EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั จ าแนกตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน
ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 2) 
แบบสงัเกตสงัเกตพฤตกิรรมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ดงันี ้

1. แบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั 

ผู้วิจยัการสร้างแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยผู้วิจยัสร้างขึน้จากการศกึษาทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั แบบวดั 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีลักษณะเป็นข้อค าถามเชิงสถานการณ์ 
ครอบคลมุทัง้ 5 ด้านคือ 1) ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 2) ยบัยัง้พฤติกรรม (Response 
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Inhibition) 3) ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 4) ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และ5) 
ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) มีขัน้ตอนการสร้างดงันี ้

1.1 ผู้ วิจัยศึกษาทฤษฎี เอกสาร เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับการประเมินทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในด้านสติปัญญาและด้าน
พฤตกิรรม 

1.1.1 การประเมินทางด้านสติปัญญาท่ีมีความส าคญัท่ี
จะให้เด็กแสดงถึงการระบบท างานทางด้านสติปัญญาต้องอาศยัการประเมินท่ีมีความหลากหลาย 
โดยทักษะการจัดการสมอง (EF) จะมุ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความเข้าใจง่ายท่ีแสดงออกมาจาก
แบบทดสอบท่ีเป็นรูปภาพท่ีส่ือความหมายได้ชดัเจนในส่วนการสมัภาษณ์เป็นส่วนช่วยเติมเต็มให้
การทดสอบนัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

1.1.2 การประเมินทางด้านพฤติกรรมเป็นการเก็บรวบ
ข้อมูลเพ่ือประเมินโดยการประเมินประเมินทางด้านพฤติกรรม เป็นการประเมินจากผู้ประเมิน
เรียกว่าการประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment) และการประเมินจากผู้ ถูกประเมิน
เรียกว่าการตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring) ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินร่วมกันคือการแสดง
บทบาทสมมุติ (Role play) หรือการทดสอบทางสถานการณ์ การสร้างแบบประเมินทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ควรเป็นการบรูณาการทัง้ 3 ส่วนเข้าด้วยกนัเพ่ือให้ผสมผสานให้ผลการประเมิน
มีคุณภาพมากท่ีสุด ทัง้ยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลายน าผลจากการสังเกตมา
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 

1.2 ผู้วิจยัน าแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือใช้ทดสอบเป็นรายบุคคลกับเด็กปฐมวัย ให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ  

1.3 ผู้ วิจัยประเมินความสอดคล้องมาวิเคราะห์และหา
คุณภาพของแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ด้านความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา โดยใช้เกณฑ์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ต้องมีคา่มากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 ซึง่ค านวณ
ได้จากสตูร (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 179) 
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IOC = ΣR / N 
 

เม่ือ IOC หมายถึง คา่ดชันีความสอดคล้อง 
R หมายถึ ง  ผลรวมคะแนนความคิด เห็ น ของ

ผู้ เช่ียวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 
น าความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนมาให้คา่น า้หนกั

เป็นคะแนนดงัตอ่ไปนี ้
1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบสถานการณ์ทักษะ

การจดัการสมอง (EF) มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบทดสอบสถานการณ์ทกัษะ

การจดัการสมอง (EF) ไมมี่ความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบทดสอบเชิงสถานการณ์

ทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะการจัดการ

สมอง (EF) เชิงสถานการณ์ ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีความความสอดคล้องอยูท่ี่ 0.99  

1.4 ผู้ วิจัยปรับปรุงรายการท่ีไม่เหมาะสมตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญในแต่ละท่านเพ่ือให้มีความเหมาะสมของแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิง
สถานการณ์ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

1.5 ผู้วิจยัน าแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ไปทดสอบใช้กบันักเรียนระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3 อาย ุ5-6 ปี จ านวน 
19 คน ในขัน้การศกึษาน าร่อง (Pilot Study) 

1.6 ปรับปรุงและแก้ไขแบบวดัแบบทดสอบเชิงสถานการณ์
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในแต่ละด้านให้ครบตาม
ข้อก าหนด 
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2. แบบสงัเกตสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ผู้ วิจัยการสร้างแบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้
คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ครอบคลุมทัง้ 5 ด้านคือ 1) ความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) 2) ยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 3) ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 4) ด้าน
ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) และ5) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) มีขัน้ตอน
การสร้างดงันี ้

2.1  ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ี ยวข้องกับ 
พัฒนาการ พฤติกรรมการเรียนรู้ และ พฤติกรรมบ่งชี ้ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั 

2.2 ผู้ วิจยัน าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรม
และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ซึ่งเป็นแบบสงัเกตพฤติกรรมขณะเด็กท า
กิจกรรมศลิปะ 

2.3 ผู้วิจยัน าแบบประเมินไปให้ผู้ เช่ียวชาญรวม 5 คน ท าการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของรายการข้อท่ีจะท าการสงัเกตพฤติกรรมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

2.4 วิเคราะห์และหาคณุภาพของแบบสงัเกตพฤติทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยใช้เกณฑ์ค่าดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ต้องมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0.50 ซึ่งค านวณได้จากสูตร (บุญเชิด ภิญโญ
อนนัตพงษ์. 2545: 179) 
 

IOC = ΣR / N 
 

เม่ือ IOC หมายถึง คา่ดชันีความสอดคล้อง 
R หมายถึง ผลรวมคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
N หมายถึง จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 



  

 

153 

 
น าความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนมาให้คา่น า้หนกัเป็น

คะแนนดงัตอ่ไปนี ้
1 หมายถึง แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การ

ให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบสงัเกตสังเกตพฤติกรรมและ

เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์ 
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมและ

เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ไมส่อดคล้องกบันิยามศพัท์ 
คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรมและ

เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีความความสอดคล้องอยูท่ี่ 0.97 

5 ผู้ วิจยัท าการปรับปรุงรายการท่ีไม่เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะท่านเพ่ือให้มีความเหมาะสมของแบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะ
การจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั และผู้วิจยัน าแบบสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรียนไปทดลองใช้
ในขัน้การศกึษาน าร่อง (Pilot Study) 

ขัน้ที่  4 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวัย 

ผู้วิจยัด าเนินการในระยะการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ื อต รวจสอบความ เหมาะสมของ รูป แบบการจัด

ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ก่อนน าไปทดลอง
กบักลุม่ตวัอยา่ง 

1.2 เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบ
การจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ก่อนน าไป
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 
เด็กปฐมวยัท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี ศกึษาอยู่ในระดบัชัน้อนบุาลปี

ท่ี 3 จ านวน 1 ห้องเรียน 19 คน โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
3. แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยค รั ง้ นี เ้ป็ นการวิจัยการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi – 
Experimental Research) ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองโดยอาศยัแบบทดลองกลุ่มเดียว เป็นการ
สงัเกตพฒันาการในแตล่ะครัง้มีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบ
วดัซ า้ (Repeated measures) (Maxwell &Delaney. 2011: 1-10) ดงัตารางแสดง 3 
 
ตาราง 3 แบบแผนการทดลองระยะการศกึษาน าร่อง (Pilot Study) 

 
กลุ่มทดลอง ช่วงเวลาการทดลอง 

E Y1 X1, X2, Xo Y2 X3, X4, Xo Y3 

 
เม่ือ  E แทน กลุม่ทดลอง 

Y1  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมก่อนการทดลอง 
Y2  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมครัง้ท่ี 2 
Y3  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมครัง้ท่ี 3 
X1   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 1 
X2   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 2 
X3   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 3 
X4   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 4 
Xo   แทน  การสงัเกตพฤตกิรรมขณะท่ีจดัประสบการณ์สปัดาห์ท่ี 1 – 4 

4. วิธีการศึกษา 
ผู้วิจยัก าหนดวิธีการศกึษาและการด าเนินการดงันี ้

4.1 ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาน าร่อง (Pilot 
Study) เด็กปฐมวยัท่ีมีอายรุะหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 1 ห้องเรียน 
19 คน โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนนดสุิต 
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4.2 ผู้วิจยัจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ทัง้แบบวดัเชิงสถานการณ์ และแบบ
สงัเกตพฤตกิรรม 

4.3 ผู้ วิจัยจัดประสบการณ์ศิลปะตามคู่ มือการจัดการ
ประสบการณ์ศิลปะ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 
3 วัน คือวันจันทร์ พุธและ     วันศุกร์ สัปดาห์ละ 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองละ 50 นาที โดยมี
รายละเอียดของการจดัประสบการณ์ดงันี ้ 

4.3.1 กิจกรรมการเรียน รู้เส้นสายลายศิลป์  หน่วย
ธรรมชาตแิสนสวย 

4.3.2 กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย หนว่ยตดั 
ตดิ ปะ 

4.3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หน่วยแต่ง 
แต้ม ตอ่ เตมิ  

4.3.4 กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปั ้นแต่ง หน่วย
สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

4.4  ผู้ วิ จัย รวบรวมผลการสอบจากแบบทดสอบเชิ ง
สถานการณ์ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) และแบบสงัเกตพฤติกรรม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 

4.5 ผู้ วิจยัปรับปรุง แก้ไข คู่มือการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ให้มีความเหมาะสมสมบูรณ์ ก่อนน าไป
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งจริง 

5. แหล่งข้อมูล 
ผู้วิจยัก าหนดกลุ่มตวัอย่างส าหรับการศกึษาน าร่อง (Pilot Study) 

คือเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 1 ห้องเรียน 19 
คน โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

6. เคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ในการศกึษาน าร่องประกอบด้วย 

6.1 คูมื่อประกอบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะ
การจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ และ
กิจกรรมศลิปะตามขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) 
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6.2 แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ ทกัษะ
การจัดการสมอง (EF)ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง 
(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

6.3 แบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมูลจากประกอบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี

สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัประกอบด้วย  
7.1 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ทางสถิต จากแบบวัดทักษะการจัดการ

สมอง (EF) เชิงสถานการณ์ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

7.2 ผู้ วิจัยวิ เคราะห์จากเอกสาร จากแบบทดสอบเชิ ง
สถานการณ์และแบบสงัเกตพฤติกรรม ทักษะการจดัการสมอง (EF) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คณุภาพ Qualitative Data Analysis) 

8. เกณฑ์การประเมินผล 
ผู้วิจยัตัง้เกณฑ์การประเมินทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็ก

ปฐมวัย  ไว้ทั ง้  5 ด้านดังนี  ้1) ความจ า ท่ี ใช้งาน (Working Memory) 2) ยับยั ง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) 3) ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 4) ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
และ5) จดัระบบการท างาน (Organization) คดิเป็นร้อยละ 70 ของการประเมินในแตล่ะด้าน 
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จากระยะท่ี 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะ
การจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั แสดงในแผนภาพประกอบท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 27 ระยะการสร้างและพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั 

ขัน้ที่ 4 การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการสมอง 
(EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

สรุปผลปรับปรุงและพฒันา 
การวิเคราะห์ทางสถิตและ
วิเคราะห์จากเอกสาร 

รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะที่สง่เสริมทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) และเคร่ืองมือพร้อมทดลองใช้

กบักลุม่ตวัอยา่ง 

ขัน้ที่  1 การสร้างรูปแบบการ
จั ดป ระสบการณ์ ศิลปะที่
ส่งเสริม ทักษะการจัดการ
ส ม อ ง  (EF)  ส า ห รั บ เด็ ก
ปฐมวัย 
1. ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจาก
แหลง่ข้อมลูจากเอกสาร 
2. สร้างรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
3. ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
4. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
5. ได้รูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ 

ขัน้ที่  2 การสร้างแผนการจัด
ประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

1. ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง  
2. วิเคราะห์ผนการจดั
ประสบการณ์ 
3. สร้างคูม่ือประกอบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ 
4. ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
5. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ เช่ียวชาญ 
6. ได้รูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ 

ระยะท่ี 2 ระยะการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 

ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

 
ขั ้นที่  3 ก ารส ร้างเค ร่ือ งมื อ
ประเมินผลเด็กปฐมวัยส่งเสริม 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
 
 
1. ศกึษาเอกสาร งานวิจยัที่
เก่ียวข้อง และวิเคราะห์ 
2. สร้างเคร่ืองประเมินเดก็ปฐมวยั 
4. ตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
5. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 
6. ได้รูปแบบการจดัประสบการณ์
ศิลปะ 
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ระยะท่ี 3 ระยะการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผู้วิจยัด าเนินการในการทดลองใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั กบักลุม่ตวัอยา่งโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ

จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
1.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี

สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั  
2. กลุ่มตัวอย่าง 

เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 
จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

3. แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental 

Research)   ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการทดลองโดยอาศัยแบบทดลองกลุ่มเดียว เป็นการสังเกต
พฒันาการในแต่ละครัง้มีการวดัผลก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจยัแบบวดัซ า้ 
(Repeated measures) (Maxwell &Delaney. 2011: 1-10) ดงัตารางแสดง 4 
 
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่มทดลอง ช่วงเวลาการทดลอง 

E Y1 X1, X2, Xo Y2 X3, X4, Xo Y3 X5, X6, Xo Y4 X7, X8, Xo Y5 

 
เม่ือ E แทน กลุม่ทดลอง 

Y1  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมก่อนการทดลอง 
Y2  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมครัง้ท่ี 2 
Y3  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมครัง้ท่ี 3 
Y4  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมครัง้ท่ี 4  
Y5  แทน  การทดสอบเชิงสถานการณ์และการสงัเกตพฤตกิรรมครัง้ท่ี 5 
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X1   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 1 
X2   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 2 
X3   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 3 
X4   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 4 
X5   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 5 
X6   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 6 
X7   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 7 
X8   แทน  การจดัประสบการณ์ศลิปะสปัดาห์ท่ี 8 
Xo   แทน  การสงัเกตพฤตกิรรมขณะท่ีจดัประสบการณ์สปัดาห์ท่ี 1 – 8 

4. วิธีการศึกษา 
ผู้วิจยัก าหนดวิธีการศกึษาและการด าเนินการดงันี ้

2.1 ผู้ วิจัยศึกษาก าหนดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองเป็นเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน 
โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนนดสุิต 

2.2 ผู้วิจยัจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วสัดแุละ
อปุกรณ์ท่ีเพียงพอกบัเดก็นกัเรียนในกลุม่ทดลอง 

2.3 ผู้ วิจยัจดัประสบการณ์ศิลปะตามคู่มือการจดัการประสบการณ์
ศิลปะ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั คือวนั
อังคาร พุธและพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองละ 50 นาที โดยรูปแบบการท า
กิจกรรมศิลปะเป็นแบบเด่ียว และแบบกลุ่มเพ่ือให้ผู้ เรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมให้มากท่ีสุด ซึ่ง
ผู้ วิจัยเป็นผู้ สังเกตกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแล้วบันทึกพฤติกรรม และสัมภาษณ์การ
ท างานร่วมกนัของเด็กโดยการจดบนัทึกข้อมลู การจดัเก็บเป็นภาพนิ่ง และเป็นภาพเคล่ือนไหวเพ่ือ
หาข้อบกพร่องของจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีรายละเอียด
ของกิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้

2.3.1 สัปดาห์ท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์ หน่วย
ธรรมชาตแิสนสวย 

2.3.2 สัปดาห์ท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ งานประดิษฐ์แสนสวย 
หนว่ยตดั ตดิ ปะ 
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2.3.3 สปัดาห์ท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หนว่ย
แตง่ แต้ม ตอ่ เตมิ 

2.3.4 สัปดาห์ท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วย
ธรรมชาต ิ

2.3.5 สัปดาห์ท่ี 5 กิจกรรมการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์ หน่วย
สตัว์น้อยนา่รัก 

2.3.6 สัปดาห์ท่ี 6 กิจกรรมการเรียนรู้ งานประดิษฐ์แสนสวย 
หนว่ยของเลน่สวยงาม 

2.3.7 สปัดาห์ท่ี 7 กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หนว่ย
ระบาย พิมพ์ เขียน 

2.3.8 สัปดาห์ท่ี 8 กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วย
รอบตวัฉนั 

2.4 ระหว่างการด าเนินการทดลองผู้ วิจยั มีการทดสอบเป็นระยะ ๆ  
เพ่ือทราบถึงการพัฒนาทาง ทักษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั ในกลุ่มทดลองโดยใช้
แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ทัง้ 5 ครัง้ โดยผู้ วิจัยน ามาสลบัข้อค าถามและสลับ
สถานการณ์ในการทดสอบ 

2.5 ผู้วิจยัรวบรวมผลการวิจยัวิเคราะห์ สงัเคราะห์ น ามาปรับปรุงการ
จดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

2.6 ผู้วิจยัปรับปรุง แก้ไขรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีสง่เสริม 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยน าผลจากการทดลองมาปรับปรุงและพฒันา
รูปแบบจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัให้มีความ
สมบรูณ์มากขึน้ 

5. แหล่งข้อมูล 
เด็กปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 

จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
6. เคร่ืองมือ 

ผู้ วิจัยใช้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ ท่ีผ่านการปรับปรุงจากความเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญและผา่นการปรับปรุงในขัน้ตอนการศกึษาน าร่องดงัตอ่ไปนี ้
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6.1 คูมื่อครูประกอบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ประกอบด้วย แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะและ กิจกรรม
ศลิปะตามขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) 

6.2 แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ ทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

6.3 แบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

7. เกณฑ์การประเมินผล 
ผู้วิจยัตัง้เกณฑ์การประเมิน ผลทัง้ 2 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้าน

ทางสติปัญญา (Cognitive) องค์ประกอบด้านทางพฤติกรรม (Behavioral) ไว้ทัง้ 5 ด้านดงันี ้1) 
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 2) ยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 3) ยืดหยุ่น
ความคิด (Flexibility) 4) ควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) และ5) จัดระบบการท างาน 
(Organization) คดิเป็นร้อยละ 80 ของการประเมินในแตล่ะด้าน 

8. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบจัด

ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัดงัตอ่ไปนี ้ 
8.1 การวิเคราะห์ทางสถิต จากแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ทักษะ

การจัดการสมอง (EF) ด้วย ค่าเฉล่ียร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

8.2 การวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกต
พฤติกรรม ทักษะการจดัการสมอง (EF) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data 
Analysis) 
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จากระยะท่ี 3 ระยะการทดลองรูปแบบจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั สรุปได้จากแผนภาพประกอบท่ี 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพประกอบ 28 ระยะการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม 

ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 
 

ระยะท่ี 3 ระยะการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

 

การการทดลอง 
 

ผู้วิจยัจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะที่สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั คือวนัองัคาร วนัพธุ และพฤหสับดี วนัละ 1 เร่ือง เร่ืองละ 50 นาที 

การตรวจสอบ วิเคราะห์ ปรับปรุง 

 

 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม  
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย ฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 

การวิเคราะห์ทางสถิต
   

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 
ผู้วิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ และการวิเคราะห์

ข้อมลูเชิงคณุภาพดงันี ้
3.1 สถติพิืน้ฐาน 

3.1.1 คา่ความถ่ี (Frequency)  
3.1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
3.1.3 คา่เฉล่ียเลขคณิต โดยใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2546) 
 

X    =  
N

X  

 
เม่ือ   X   แทน   คา่เฉล่ีย 

 X
 

แทน   ผลรวมของคะแนน 
N  แทน   จ านวนเดก็ปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3.1.4 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สตูร (บญุชม ศรีสะอาด, 2546) 

 

S.D.   =   

( )
( )1

22

−

− 
nn

XXn

 
 

เม่ือ   S.D. แทน   คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2

 X  แทน   ผลรวมของคะแนนยกก าลงัสอง 

( )2  แทน   ก าลงัสองของคะแนนรวม  
n    แทน   จ านวนเดก็ปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3.2 สถติทิี่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

3.2.1 หาคา่ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบประเมิน ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF)  โดยใช้สตูร IOC (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2545: 179) 
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IOC    =   Σ R 
             N 

 
เม่ือ IOC  แทน   ดชันีความสอดคล้อง 
ΣR  แทน   ผลรวมของคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญ 
N  แทน   จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 
3.3 สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 

ผู้ วิจัยใช้สถิตในการทดสอบสอบสมมติฐานในการวิจัยเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนระหว่างการทดลอง เพ่ือดูความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ในระหว่างการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรานแบบวดัซ า้ (One - Way Repeated - 
measures: ANOVA) (Maxwell &Delaney. 2011: 1-10) 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) โดยใช้

ก ระบวนการวิ เค ราะ ห์ ข้ อมู ล เชิ งคุณ ภ าพ  (The Qualitative Process of Data Analysis) 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ 6 ขัน้ตอนดังนี(้Creswell. 2012: 261-262)1) เตรียมและจัดระบบ
ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ (Prepare and Organize the Data for Analysis) 2) ส ารวจและลง
รหสัข้อมูล (Explore and Code the Data) 3) เขียนโค้ดเพ่ือสร้างค าอธิบายตามรูปแบบ (Coding 
to Build Description and Themes) 4) รายงานและแสดงผลเชิงคุณภาพ (Represent and 
Report Qualitative Findings) 5) แปรผลการวิจัย (Interpret the Findings) และ 6) ตรวจสอบ
ความถกูต้องของผลการวิจยั Validate the Accuracy of the Findings 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง การวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะ

การจดัการสมอง (EF) ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูดงัรายละเอียดดงันี ้
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยผู้วิจยัได้แบง่การวิเคราะห์เป็น 2 ตอน
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ตอนท่ี 2 ผลของการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ดงัตอ่ไปนี ้ 

ตอนที่  1 ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

1. ผลการสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ในการสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ผู้วิจยัศกึษาทฤษฎีและแนวคดิท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ พฒันาการทางสตปัิญญาท่ี
เป็นไปตามวฒุิภาวะและความพร้อมของเด็กท่ีได้จากสะสมจากประสบการณ์กบัสิ่งแวดล้อมโดย
น าประสบการณ์เก่ามาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ใหม่ก่อให้เกิดการซึมซับและเช่ือมโยง
ประสบการณ์เดมิก่อให้เกิดความคดิ ความเข้าใจ เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากบัประสบการณ์ใหม่ 

ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวก็อตสกี ้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมเพ่ือ
พัฒนาทางด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งการเรียนรู้ทางสังคมเป็นกลไกการเช่ือมโยงก่อเกิดการพัฒนา
ทางด้านสมอง ครู พ่อแม่ และคนอ่ืน ๆ  มีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นตวัแบบในการแก้ปัญหา เด็ก
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อาศยัการเช่ือมโยงต่าง ๆ  ด้วยการส่ือสาร การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกับบุคคลจะท าให้เด็กการ
พฒันาทางด้านสมอง 

ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นสิ่งส าคัญช่วยให้เด็กเป็น
ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นให้เดก็แสดงพฤตกิรรมไปอยา่งมี
ทิศทางเพ่ือบรรลเุปา้หมายตามท่ีผู้จงูใจต้องการ การจงูใจเดก็จะใช้กิจกรรมท่ีดงึดดูความสนใจของ
เด็กผ่านส่ือของจริง การใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การเล่า
นิทาน การสาธิต และการทดลอง ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิดความ
สนใจ 

พฒันาการการเรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 5-6 ปีเด็ก
จะมีความสามารถหลากหลายในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ในการประสานสมัพนัธ์ตากบัมือได้ดี ผา่น
การใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก พฒันาการทางด้านศิลปะของเด็กจะเร่ิมโดดเด่นขึน้มาเม่ืออายปุระมาณ 
5-6 ปี โดยจะเร่ิม การวาดรูปจะเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ ไม่มีกฎกติกา ตามความคิดของตวัเอง 
จะมีเด็กบางคนเร่ิมเช่ือมโยงตามความเป็น โดยกิจกรรมศิลปะช่วยพฒันาทกัษะการคิด สามารถ
เรียนรู้ในเร่ืองราวตา่ง ๆ  อยา่งเป็นระบบ เก็บรายละเอียด จดัระบบความคิด และสามารถเช่ือมโยง
ความคิดต่าง ๆ  ตลอดจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความจดจ่ออย่างตอ่เน่ือง เรียนรู้ทกัษะสงัคม 
การท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ รู้จกัการรอคอย ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในการสร้างรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้ วิจัยได้สร้าง
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะ 4 ขัน้ดงันี ้

ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) ครูสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น 
และดงึความสนใจในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาท
สมมต ิการเลา่นิทาน การสาธิต และการทดลอง 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เด็กและครูร่วมกันการวางแผนการท า
กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ  มีลักษณะการวางแผนคือ เด็กวางแผนด้วยตนเอง เด็กวางแผนร่วมกับครู 
เด็กวางแผนร่วมกันกบัเพ่ือน เพ่ือก าหนดการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน ก าหนดเปา้หมาย และแบ่ง
หน้าท่ีในการท างานศลิปะในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ 

ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กลงมือท ากิจกรรมศิลปะตามท่ี
ตนเองวางแผนไว้ ด้วยการเลือกและตดัสินใจใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการท ากิจกรรมการวาด
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ภาพระบายสี กิจกรรมการประดิษฐ์ กิจกรรมการพิมพ์ภาพ และกิจกรรมการปัน้ ตามความสนใจ
ของตนเอง ครูเป็นผู้สนบัสนนุ กระตุ้น ในการท ากิจกรรมศลิปะ 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ครูและเด็กร่วมกันทบทวนกิจกรรม
การเรียนรู้ตัง้แต่ขัน้ตอนเร่ิมต้นจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ด้วยการวิธีการสะท้อนพูดคยุ เล่าเร่ืองและ
น าเสนอผลงานของตนเองท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ตัง้แตข่ัน้แรกในการท ากิจกรรมศลิปะ 

 
โดยอธิบายขัน้ตอนของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ

สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ท่ีผู้วิจยัสร้างและพฒันาขึน้ด้วยภาพประกอบ 29 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF)  
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 
ผลการประเมินรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

ส าหรับเด็กปฐมวยั จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 7 ท่าน โดยผู้วิจยัสรุปออกมาเป็นคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ดงัตารางท่ี 5 
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ตาราง 5 ค่าเฉ ล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านความเป็นมาและความส าคัญของรูปแบบ การจัด
ประสบการณ์ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

1 ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการจดั 
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

4.71 
 

0.488 
 

มากท่ีสดุ 
 

2 ทฤษฎีและแนวคดิพืน้ฐานของรูปแบบการจดั 
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

4.57 
 

0.535 
 

มากท่ีสดุ 
 

3 หลกัการของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

4.57 
 

0.535 
 

มากท่ีสดุ 
 

4 วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

4.71 
 

0.488 
 

มากท่ีสดุ 
 

5 กลุม่เปา้หมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

5.00 
 

0.000 
 

มากท่ีสดุ 
 

6 เนือ้หาของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

4.71 
 

0.488 
 

มากท่ีสดุ 
 

รวม 
 

4.71 
 

0.422 
 

มากท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านกระบวนจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

7 การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะ ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 

5.00 0.000 มากท่ีสดุ 

8 การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะ ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan)) 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

9 การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

10 การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

11 ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะ 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

12 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจดัการเรียนรู้ตาม
การจดัประสบการณ์ศลิปะ 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

13 การประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะ 

4.71 0.488 มากท่ีสดุ 

14 
 

การน ารูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายการพฒันา 

5.00 0.000 มากท่ีสดุ 

15 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) หนว่ยการ
เรียนรู้ 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

16 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) วตัถปุระสงค์ 

4.71 0.488 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านกระบวนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

17 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)  เนือ้หา 

5.00 0.000 มากท่ีสดุ 

18 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)  กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

5.00 0.000 มากท่ีสดุ 

19 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)  ส่ือการ
เรียนรู้ 

4.71 0.488 มากท่ีสดุ 

20 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)  การ
ประเมินผล 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

รวม 4.87 0.294 
 

มากท่ีสดุ 

ด้านรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 

 
 

21 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ความจ าท่ีใช้
งาน (Working Memory) 

4.71 0.488 มากท่ีสดุ 

22 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ยบัยัง้
พฤตกิรรม (Response Inhibition) 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

 
 



  

 

171 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

ด้านรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย 

 
 

 
 

 
 

23 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

24 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

25 แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) จดัระบบการท างาน (Organization) 

4.71 0.488 มากท่ีสดุ 

รวม 4.80 0.422 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 5 พบว่าการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ี

ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ท่าน ด้านความ
เป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.422 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านกระบวนจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.294 มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ และด้านรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.422 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะ
ท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.79 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.379 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่ารูปแบบ
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รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มี
ความเหมาะสมและสามารถน าไปทดลองใช้จดัประสบการณ์ในเดก็ปฐมวยัได้  

2. ผลการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ในการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบแผนการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัสร้างกิจกรรม
การเรียนรู้ศิลปะโดยมีเนือ้หาท่ีสามารถพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ซึ่ง
เนือ้หาและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้มีดังนี ้1) กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 2) 
กิจกรรมการพิมพ์ภาพ 3) กิจกรรมการประดษิฐ์ และ4) กิจกรรมการปัน้ ผู้วิจยัก าหนด กิจกรรมการ
เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ วตัถปุระสงค์ เนือ้หา ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผล จากการสงัเคราะห์
เอกสารทางศลิปะดงันี ้

2.1 ผลการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ 

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมท่ีถ่ายทอดสิ่งท่ีมองเห็น
หรือประทบัใจออกมาเป็นเส้นหรือสญัลกัษณ์โดยใช้วสัดเุคร่ืองเขียนต่าง ๆ  เช่นดินสอ ปากกา สี
เทียน สีชอล์ก สีเมจิ และสีน า้ โดยใช้เทคนิคการขดู ขีด เขียน วาด ระบาย เพ่ือให้เกิดเป็นรูปภาพ
ตา่ง ๆ ท่ีตนเองประทบัใจหรือการส่ือความหมายอกมาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่สามารถแปลความหมาย
และเข้าใจได้ เช่น วาดภาพสัตว์ บ้าน โรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ และบุคคลรอบตวั การวาดภาพ
ระบายสี ผู้วิจยัก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ แบง่ออกเป็นหน่วยธรรมชาติแสนสวย 
และหนว่ยสตัว์น้อยนา่รัก ดงัภาพประกอบท่ี 30 
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ภาพประกอบ 30 ผงัมโนทศัน์แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะกิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ 
 

จากภาพประกอบ 31 ผังมโนทัศน์แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ ผู้ วิจัยก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ หน่วย
ธรรมชาตแิสนสวย ประกอบด้วยเร่ืองป่าไม้จากลายเส้น เร่ืองเตา่ทองตวัน้อย เร่ืองบ้านเชิงเขา และ
หนว่ยสตัว์น้อยนา่รัก ประกอบด้วย เร่ืองแมงกะพรุน เร่ืองป.ปลาตากลม เร่ืองลกูไก่ตวัน้อย 

2.2 ผลการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสนสวย 

กิจกรรมการประดิษฐ์ เป็นการท างานด้วยเทคนิควิธีการ ฉีก ตดั พับ 
บดิ จีบ ม้วน เจาะ ผกู มดั ขย า ปะ พนั ผกู โดยวสัดท่ีุได้มาจากธรรมชาตเิหลือวสัดท่ีุหาได้ง่าย เช่น 
ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดอกไม้ ดิน เปลือกหอย เมล็ดพืช สร้างเป็นรูป ต้นไม้ บ้าน โรงเรียน หน้าตา
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บคุคลตา่ง ๆ  ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ ตลอดจนน ากระดาษมา ฉีกปะ
กระดาษ ตัดปะกระดาษ ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ พับในรูปแบบต่าง  ๆ  ผู้ วิจัยก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย แบ่งออกเป็นหน่วยตัด ติด ปะ และหน่วยของเล่น
สวยงาม ดงัภาพประกอบท่ี 31 
 

 
 
ภาพประกอบ 32 ผงัมโนทศัน์แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะกิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสน

สวย 
จากภาพประกอบ 31 ผังมโนทัศน์แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ

กิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสน ผู้วิจยัก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสนสวย หนว่ย
ตดั ติด ปะ ประกอบด้วยเร่ืองสบัปะรดหลากสี เร่ืองทะเลทราย เร่ืองท้องทะเล และหน่วยของเล่น
สวยงาม ประกอบ เร่ืองเคร่ืองบนิ เร่ืองปลาแฟนซี เร่ืองไอศรีมแสนอร่อย 
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2.3 ผลการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพมิพ์สร้างสรรค์ 

การพิมพ์ภาพเป็นกิจกรรมท่ีฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ 
การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างงานศิลปะท่ีใช้สีและวสัดตุ่าง ๆ  โดยน าวสัดไุปชุบสีแล้วกดลงบนวสัดุ
ตา่ง ๆ เช่น กระดาษ ผ้า โดยมีเทคนิคการพิมพ์จาก มือ นิว้ พืช ผกั ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้านกล้วย วสัดหุา
ง่าย หรือพิมพ์จากวสัดแุกะสลกัเด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับสี เส้น รูปทรง และการออกแบบด้วยตนเอง
และรู้จกัการระมดัระวงัในการท างาน ผู้ วิจยัก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ แบ่ง
ออกเป็นหนว่ยแตง่ แต้ม ตอ่ เตมิ และหนว่ยระบาย พิมพ์ เขียน ดงัภาพประกอบท่ี 32 
 

 
ภาพประกอบ 33 ผงัมโนทศัน์แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะกิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์

สร้างสรรค์ 
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จากภาพประกอบ 32 ผังมโนทัศน์แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์ ผู้ วิจัยก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์  หน่วยแต่ง 
แต้ม ต่อ เติม ประกอบด้วยเร่ืองสัตว์ประหลาดผู้น่ารัก เร่ืองฉันคืออะไร เร่ืองภาพพิมพ์สวยงาม 
และหน่วยระบาย พิมพ์ เขียน ประกอบเร่ืองไอศรีมแสนอร่อย เร่ืองสตัว์ตามจินตนาการ เร่ืองภาพ
จากธรรมชาต ิ

2.4 ผลการสร้างแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบ
แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ป้ันแต่ง 

กิจกรรมการปั ้น  เป็นท างานด้วยวัสดุ ท่ีมาจากธรรมชาติห รือ
สงัเคราะห์ เด็กสามารถสร้างงานออกมาเป็น 2 มิติ 3 มิติ มีอปุกรณ์วสัดเุป็น ดินเหนียว ดินน า้มนั 
แปง้โด ทรายและดินวิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานด้วยการ นวด บีบ ทบุ คลงึ พบั ดงึ บิด กด 
และปัน้ให้เป็นรูปต่าง ๆ  เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ และเป็นการฝึกประสานสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนือ้มือกบัตา ผู้วิจยัก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ แบง่ออกเป็นหน่วย
แตง่ แต้ม ตอ่ เตมิ และหนว่ยระบาย พิมพ์ เขียน ดงัภาพประกอบท่ี 35 
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ภาพประกอบ 34 ผงัมโนทศัน์แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 
 

จากภาพประกอบ 33 ผังมโนทัศน์แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ
กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แต่ง ผู้ วิจยัก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วย
พืชผกัผลไม้ ประกอบด้วยเร่ืองผลไม้ท่ีชอบ เร่ืองผกัดีมีประโยชน์ เร่ืองดอกไม้แสนสวย และหน่วย
ปัน้ กด บีบ ประกอบด้วยเร่ืองสตัว์น้อยนา่รัก เร่ืองเพ่ือนของฉนั เร่ืองบ้านท่ีแข็งแรงท่ีสดุ 

2.5 ผลของค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความ
เหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ ส่ งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวัยจากผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 6 คา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของแผนการจดัประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ด้านเนือ้หา ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

1 หนว่ยการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์ศลิปะมีความ
สมบรูณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดท่ีสอดคล้องสมัพนัธ์
กนั 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

2 แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะสอดคล้องสมัพนัธ์กบัหน่วย
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

3 แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะมีความสมบรูณ์และมี
องค์ประกอบส าคญัครบถ้วน 

4.71 0.488 มากท่ีสดุ 

4 การเขียนสาระส าคญัในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ
ถกูต้องครบถ้วนตามกิจกรรมศลิปะ 

4.57 0.535 มากท่ีสดุ 

5 จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจนครอบคลมุเนือ้หาสาระ
ในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ 

4.57 0.535 มากท่ีสดุ 

6 จดุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมศลิปะสามารถพฒันา
และสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเดก็ปฐมวยั 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

7 เนือ้หาแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะเรียงล าดบัจากง่าย
ไปยากตามพฒันาการของเด็กปฐมวยั 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

8 ก าหนดเนือ้หาในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะมีเนือ้หาท่ี
เหมาะสมกบัระยะเวลาเวลา 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

9 แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะสอดคล้องกบัจดุประสงค์
และเนือ้หาสาระการจดักิจกรรมศลิปะ 

4.57 0.535 มากท่ีสดุ 

10 แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะสอดคล้องกบัจดุประสงค์
การพฒันาตามระดบัชว่งอายขุองเด็กปฐมวยั 

4.57 0.535 มากท่ีสดุ 

11 แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย
และสามารถปฏิบตัไิด้จริง 

4.86 0.378 มากท่ีสดุ 

รวม 4.74 0.445 มากท่ีสดุ 

2. ด้านการจัดประสบการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

12 บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ ขัน้สร้าง
แรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) มีความเหมาะสม 

4.71 0.490 มากท่ีสดุ 

13 บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ ขัน้วางแผน
การเรียนรู้ (Plan) มีความเหมาะสม 

4.86 0.380 มากท่ีสดุ 

14 บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ ขัน้ปฏิบตักิาร
เรียนรู้ (Action) มีความเหมาะสม 

4.86 0.380 มากท่ีสดุ 

15 บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ ขัน้ทบทวน
การเรียนรู้ (Recall) มีความเหมาะสม 

4.86 0.380 มากท่ีสดุ 

16 วสัดอุปุกรณ์ ส่ือ ในขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) มีความ
หลากหลายและเหมาะสม 

4.86 0.380 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 
 
ข้อ /
ด้าน 

 

รายการการประเมิน 
 

X  
 

SD 
 

ระดับความ
เหมาะสม 

17 แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ มีการวดัและประเมินผลท่ี
สอดคล้องกบัพฒันาและสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ในเด็กปฐมวยั 

5.00 0.000 มากท่ีสดุ 

รวม 4.86 0.180 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของระดับความเหมาะสมของ

แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดย
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.313 ความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ เม่ือแยกออกเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนือ้หาทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.445 ความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ และด้านการจดัประสบการณ์ทกัษะการจดัการสมอง (EF) คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.86 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.180 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด แสดงว่ารูปแบบรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความ
เหมาะสมสามารถน าไปปทดลองใช้ได้ 

นอกจากนีผู้้ เช่ียวชาญยงัได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึง่ผู้วิจยัได้ปรับองค์ประกอบของแผนการจดั
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั ตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญดงันี ้

1. ด้านเนือ้หา ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอผู้ วิจยัดงันี ้ผู้ วิจยัควรปรับค าถามท่ีใช้ในการถาม
เด็กควรเป็นค าถามปลายเปิดและเป็นค าถามท่ีสัน้ เข้าใจง่าย ในส่วนการจดักิจกรรมศิลปะตาม
เนือ้หาควรระบุค าว่ากิจกรรมแทนหน่วยการเรียนรู้เพราะกิจกรรม เช่น เส้นสายลายศิลป์ให้
เปล่ียนเป็นช่ือกิจกรรม โดยการจดักิจกรรมให้จดัเป็น 2 หน่วยการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้มีเร่ือง
ท่ีเด็กนกัเรียนจะได้เรียนรู้ในแตล่ะวนัภายใน 1 สปัดาห์ ส่วนรายละเอียดของเนือ้หาความแตกตา่ง
และมีจดุเน้นท่ีจะพฒันาเดก็นกัเรียนแตกตา่งกนัออกไป 
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2. ด้านกิจกรรมการจัดประสบการณ์  ผู้ เช่ียวชาญได้เสนอผู้ วิจัยดังนี  ้การจัด
ประสบการณ์ในสว่นบทบาทครูในแตล่ะแผนควรให้สอดคล้องกบักิจกรรม ถ้ากิจกรรมเร่ิมด้วยการ
สนทนา การใช้ค าถามและค าคล้องจองควรตดักิจกรรมอ่ืนท่ีครูไม่ควรท าออก บทบาทครูควรเปิด
โอกาสให้เด็กนกัเรียนแสดงออกให้มากขึน้ หากเด็กท่ีเป็นอาสาสมคัรนัน้ยงัเป็นเด็กคนเดิม ผู้วิจยั
ควรหาวิธี หรือวางแผนห่วงหน้าเพ่ือให้เด็กนักเรียนออกน าเสนอและหมุนเวียนผลัดกันน าเสนอ 
โดยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนหมุนเวียนกันมาน าเสนอ ครูควรวางแผนในการแบ่งกลุ่มให้นักเรียน
ลว่งหน้าหากนกัเรียนไมป่ระสบความส าเร็จในการแบง่กลุม่การท างานร่วมกนั 

2.6 ผลการสร้างแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

2.6.1 ผลการสร้างแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะ
การจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง 
(EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั จากเอกสารทางการประเมินผลนกัเรียนโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ และแบบทดสอบขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมศิลปะ
ร่วมกับเพ่ือน ตามกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์
แสนสวย กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์และ กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ โดยมี
รายละเอียดของแบบทดสอบดงันี ้

1. แบบทดสอบเชิงสถานการณ์ทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวัยมี1 ชุด จ านวน 25 ข้อ สร้างขึน้ตามแนวความคิดของการประเมินทาง
สตปัิญญา (Neuropsychological Assessment) ท่ีใช้การจ าลองสถานการณ์ 

2. ลักษณะแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ทักษะการจัดการ
สมอง (EF) เป็นการทดสอบเชิงสถานการณ์ท่ีเป็นแบบทดสอบแบบจับคู่  (Matching test) ใช้
สิ่งของจริง หรือแบบบตัรภาพ เกม และแบบลงมือปฏิบตัจิริง 

3. วิธีด าเนินการทดสอบแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการ
ทดสอบ ระหวา่งการทดสอบ และหลงัการทดสอบ  

แบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
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เด็กปฐมวยั ตามการจดัประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ กิจกรรมการเรียนรู้งาน
ประดิษฐ์แสนสวย กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้
แต่ง เพ่ือใช้ทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ ในด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ควบคมุอารมณ์ 
(Emotional Control) และจดัระบบการท างาน (Organization) ดงัภาพประกอบ 34 - 38 
 

 
 
ภาพประกอบ 35 ตวัอยา่งแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
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ภาพประกอบ 36 ตวัอยา่งแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 
 

 
 
ภาพประกอบ 37 ตวัอยา่งแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 
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ภาพประกอบ 38 ตวัอยา่งแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

 
 
ภาพประกอบ 39 ตวัอยา่งแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ ทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) จดัระบบการท างาน (Organization) 
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2.6.2 ผลการประเมินความความสอดคล้องของแบบทดสอบและ
แบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)ส าหรับเดก็ปฐมวยั จากผู้ เช่ียวชาญ 

การประเมินความความสอดคล้องของแบบทดสอบและแบบ
สมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF)ส าหรับเด็กปฐมวัย จากผู้ เช่ียวชาญโดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวัดทักษะการจัดการสมอง (EF) เชิงสถานการณ์  ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความความ
สอดคล้องอยูท่ี่ 0.99 ดงัตารางท่ี 7 
 
ตาราง 7 ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

 
ΣR 

 
IOC 

 
รายการ
ปรับปรุง 

1. ด้านความจ าที่ใช้งาน (Working Memory)    

1.1 ข้อท่ี 1และ ข้อท่ี 6 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้มี
ความจ าและบนัทึกข้อมูล 

5 1.00 
 

1.2 ข้อท่ี 2และ ข้อท่ี 7 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้สะทอ้น
และประมวลผลข้อมูลเดิม 

5 1.00 
 

1.3 ข้อท่ี 3และ ข้อท่ี 8 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้สะทอ้น
การใช้วสัดแุละอปุการณ์ต่าง ๆ  

5 1.00 
 

1.4 ข้อท่ี 4และ ข้อท่ี 9 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ดึงข้อมูล
ออกมาใช้ตามขณะท ากิจกรรม 

5 1.00 
 

1.5 ข้อท่ี 5และ ข้อท่ี 10 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้
ประมวลผลการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน 

5 1.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

 
ΣR 

 
IOC 

 
รายการ
ปรับปรุง 

2. ด้านยับยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition)    

2.1 ข้อท่ี 11 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้แสดงออกในการ
กระท าทีเ่หมาะสม 

5 1.00 
 

2.2 ข้อท่ี 12 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้ยบัยัง้พฤติกรรมที่
ไม่พ่ึงประสงค์ 

5 1.00 
 

2.3 ข้อท่ี 13 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้ควบคมุพฤติกรรม
ทีไ่ม่เหมาะสม 

5 1.00 
 

3. ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility)    

3.1 ข้อท่ี 14 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้แก้ปัญหาอย่าง
ผ่อนหนกัใหเ้ป็นเบา 

5 1.00 
 

3.2 ข้อท่ี 15 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้แก้ปัญหาร่วมกนั
เพือ่ใหกิ้จกรรมที่ท าบรรลตุามเปา้หมาย 

4 0.80 
 

3.3 ข้อท่ี 16 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้รู้จกัปรับและ
เปลีย่นแผน 

5 1.00 
 

3.4 ข้อท่ี 17 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้รู้จกัปรับเปลีย่น
ความคิด 

5 1.00 
 

3.5 ข้อท่ี 18 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้ยืดหยุ่นความคิด
ของตนเอง 

5 1.00 
 

4. ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)    

4.1 ข้อท่ี 19 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้ควบคมุอารมณ์
ของตนเองอย่างเหมาะสม 

5 1.00 
 

4.2 ข้อท่ี 20 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้คิดและแสดงออก
ทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 

5 1.00 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

 
ΣR 

 
IOC 

 
รายการ
ปรับปรุง 

4. ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)    

4.3 ข้อท่ี 21 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้มีความเห็นอก
เห็นใจผูอื้น่ในขณะท ากิจกรรมศิลปะ 

5 1.00 
 

4.4 ข้อท่ี 22 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้ควบคมุ
อารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 

5 1.00 
 

4.5 ข้อท่ี 23 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้ควบคมุ
อารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 

5 1.00 
 

5. ความสามารถด้านจัดระบบการท างาน (Organization)    

5.1 ข้อท่ี 24 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้วางแผนการ
ท างานศิลปะเป็นขัน้ตอนและการเรียงล าดบัขัน้ตอนของการ
ท างานศิลปะ 

5 1.00 
 

5.2 ข้อท่ี 25 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรมบง่ชี ้แบ่งหนา้ที่ 
ก าหนดการท างานรวมกบัผู้อื่น พดู คยุ อธิบายแผนการ
ท างานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย และจดัล าดบัความส าคญัของ
การใช้วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ  

5 1.00 

 

 
ผลการประเมินความสอดคล้องแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์

เชิงสถานการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ผู้ เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1.ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ผู้ เช่ียวชาญมี
ข้อเสนอแนะ ผู้ วิจยัควรเพิ่มควรวดัเด็กจากการใช้อุปกรณ์ว่าถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน
หรือไมอ่าจจะเป็นการประเมินจาการสงัเกต จากการท างานก็ได้ 

2. ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ผู้ เช่ียวชาญ
มีข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัวดัจากพฤติกรรมท่ีเด็กนกัเรียนท างานร่วมกนัภายในกลุ่มแล้วให้คะแนนตาม
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แบบการประเมิน หรือผู้วิจยัจะให้เด็กนกัเรียนแสดงบทบาทสมมตุิของเด็กนกัเรียน และสงัเกตจาก
การแสดงบทบาทสมมตุ ิ

3. ด้ าน ยื ด ห ยุ่ น ค วาม คิ ด  (Flexibility) ผู้ เ ช่ี ย วช าญ มี
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัอาจจะประเมินจาการท างานด้วยการเลือกใช้วสัด ุและอปุกรณ์ หรือการตรวจ
จากชิน้งานท่ีนกัเรียนท าส าเร็จก็เป็นการประเมินอีกด้านหนึง่ 

4. ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ผู้ เช่ียวชาญมี
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัควรวดัจากเด็กนกัเรียนจากคะแนนจาการสงัเกตพฤติกรรมขณะท่ีเด็กนกัเรียน
ท างานศลิปะเป็นหลกัมากกวา่การท่ีให้เดก็นกัเรียนท าแบบทดสอบท่ีเป็นกระดาษ 

5. ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) ผู้ เช่ียวชาญมี
ข้อเสนอแนะ ผู้ วิจัยควรควรประเมินจากการท างานในแต่ละขัน้ตอนโดยเป็นการสังเกตแล้วให้
คะแนนจากแบบโดยอิงจากเกณฑ์ให้คะแนนท่ีผู้วิจยัได้อีกทางหนึง่ของการประเมิน 

2.7 ผลการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) 
และการสังเกตพฤติกรรมตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผู้ วิจัยสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และ
การสงัเกตพฤติกรรมตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามพฤติกรรมบ่งชีท่ี้สามารถสังเกตได้ ในด้าน
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่น
ความคิด (Flexibility) ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) ดงัตาราง 8-12  ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และ
การสงัเกตพฤตกิรรมตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
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ตาราง 8 ตวัอยา่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสงัเกตพฤติกรรมตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) ด้านความจ าท่ีใช้งาน 
(Working Memory) 
 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

 
1. ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory) 
 
 1.1 มีความจ าและ
บนัทกึข้อมลู  
ประเดน็การประเมิน 
     กิจกรรมเส้นสาย
ลายศลิป์ 

บอกและ
อธิบาย
ขัน้ตอนการ
วาดภาพ
ระบายสี 
ประกอบด้ว
ย การ
ออกแบบ 
การร่างภาพ 
การระบาย
สี การตดั
เส้น ได้
ถกูต้องตาม
ขัน้ตอน  
 

บอกและ
อธิบาย
ขัน้ตอนการ
วาดภาพ
ระบายสี 
ประกอบด้ว
ย การ
ออกแบบ 
การร่างภาพ 
การระบาย
สี การตดั
เส้น ได้ แต่
สลบั
ขัน้ตอน 

บอกและ
อธิบาย
ขัน้ตอนการ
วาดภาพ
ระบายสี 
ประกอบด้ว
ย การ
ออกแบบ 
การร่างภาพ 
การระบาย
สี การตดั
เส้น ได้ 3 
ขัน้ตอน 

บอกและ
อธิบาย
ขัน้ตอน
การวาด
ภาพ
ระบายสี 
ประกอบด้
วย การ
ออกแบบ 
การร่าง
ภาพ การ
ระบายสี 
การตดัเส้น 
ได้ 2 
ขัน้ตอน 

ไมส่ามารถ
บอกและ
อธิบาย
ขัน้ตอน
การวาด
ภาพ
ระบายสี 
ได้ 
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ตาราง 9 ตวัอยา่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสงัเกตพฤติกรรมตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) 
 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

 
2. ยับยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 
 
 2.1 แสดงออกในการ
กระท าท่ีเหมาะสม 
ประเดน็การประเมิน 
     2.1.1 แสดงออก
ในการท ากระท าท่ี
เหมาะสมขณะท างาน
ศลิปะร่วมกบัเพ่ือน 
     2.1.2 แสดงออก
ในการท ากระท าท่ี
เหมาะสมขณะท างาน
ศลิปะขณะท างาน
กลุม่ 
 

มีพฤตกิรรม
ท่ีชดัเจน 
และปฏิบตัิ
เป็นประจ า
อยา่ง
สม ่าเสมอ 

มีพฤตกิรรม
ท่ีชดัเจน 
และปฏิบตัิ
เป็นประจ า 

มีพฤตกิรรม
ท่ีชดัเจน 
และปฏิบตัิ
บอ่ยครัง้ 

มีพฤตกิรรม
ท่ีปฏิบตัเิป็น
ครัง้คราว 

มีพฤตกิรรม
ท่ีปฏิบตัิ
เพียง
เล็กน้อย 
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ตาราง 10 ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสังเกตพฤติกรรม
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ด้านยืดหยุ่น
ความคดิ (Flexibility) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

 
3. ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 
 
 3.1 แก้ปัญหาอยา่ง
ผอ่นหนกัให้เป็นเบา 
ประเดน็การ
ประเมิน 
     3.1.1 รู้วิธีการ
และแก้ปัญหาอย่าง
ผอ่นหนกัให้เป็นเบา
ขณะท างานศลิปะ
ของตนเอง 
     3.1.2 รู้วิธีการ
และแก้ปัญหาอย่าง
ผอ่นหนกัให้เป็นเบา
ขณะท างานศลิปะ
ขณะท างานกลุม่ 
 

มีพฤตกิรรม
ท่ีชดัเจน 
และปฏิบตัิ
เป็นประจ า
อยา่ง
สม ่าเสมอ 

มีพฤตกิรรม
ท่ีชดัเจน 
และปฏิบตัิ
เป็นประจ า 

มีพฤตกิรรม
ท่ีชดัเจน 
และปฏิบตัิ
บอ่ยครัง้ 

มีพฤตกิรรม
ท่ีปฏิบตัเิป็น
ครัง้คราว 

มีพฤตกิรรม
ท่ีปฏิบตัิ
เพียง
เล็กน้อย 
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ตาราง 11 ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสังเกตพฤติกรรม
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ด้านควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control) 
 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
3 2 1 0 

 
4. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 
 4.1 ควบคมุอารมณ์
ของตนเองอย่าง
เหมาะสม 
ประเดน็การประเมิน 

     4.1.1 ควบคมุ
อารมณ์ของตนเอง
อยา่งเหมาะสมขณะ
ท างานศลิปะของ
ตนเอง 
     4.1.1 ควบคมุ
อารมณ์ของตนเอง
อยา่งเหมาะสมขณะ
ท างานศลิปะร่วมกบั
ผู้ อ่ืน 
 

มีพฤตกิรรมท่ี
ชดัเจน และ
ปฏิบตัเิป็น
ประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอ 

มีพฤตกิรรมท่ี
ชดัเจน และ
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

มีพฤตกิรรมท่ี
ชดัเจน และ
ปฏิบตัิบอ่ยครัง้ 

มีพฤตกิรรมท่ี
ปฏิบตัเิป็นครัง้
คราว 
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ตาราง 12 ตวัอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสังเกตพฤติกรรม
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) ด้านจดัระบบการ
ท างาน (Organization) 
 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 4 3 2 1 

5. จัดระบบการท างาน (Organization) 
 
 5.1 วางแผนการ
ท างานศลิปะเป็น
ขัน้ตอน 
ประเดน็การประเมิน 
     - การมีสว่นร่วมใน
การวางแผน  
     - การปฏิบตัตินตาม
บทบาทหน้าท่ี  
     - การให้ความ
ร่วมมือในการท างาน  
     - การแสดงความ
คดิเห็น  
     - การยอมรับความ
คดิเห็นผู้ อ่ืน  
     - ความรับผิดชอบ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ปฏิบตัไิด้
ทกุข้อ 

ปฏิบตัไิด้ 
5 ข้อ 

ปฏิบตัไิด้ 
3-4 ข้อ 

ปฏิบตัไิด้ 
1-2 ข้อ 

ไมส่ามารถ
ปฏิบตัไิด้ 

 
นอกจากน่ีผู้ เช่ียวชาญยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดงันี ้ผู้ วิจัยควร

ปรับแบบสงัเกตให้มีรายละเอียดในการสงัเกตมากแกรงวา่จะท าให้เกิดความยุง่ยากในการประเมิน 
อาจพิจารณาปรับให้กระชบักว่านี ้การประเมินหากมีเกณฑ์การประเมินมีทัง้ 6 ระดบั มีเกณฑ์การ
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ประเมินหลายประเด็น ทัง้ 5 4 3 2 1 และ 0 กรณีท่ีเป็น 0 ควรใช้ตดัออก ก าหนดให้เป็น 5 ระดบั 
คือ 5 4 3 2 และ 1 โดยผู้ วิจยัได้ปรับเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการ
สงัเกตพฤตกิรรมบง่ชีต้ามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยัในแตล่ะด้านตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

ผลการประเมินความความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริค (Scoring Rubric) และการสังเกตพฤติกรรมตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) ด้านยับยั ง้พฤติกรรม  (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด  (Flexibility)  
ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) โดยมีคา่ดชันี
ความสอดคล้องของแบบสังเกตสังเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring 
Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั จากความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ มีความความสอดคล้องอยูท่ี่ 0.97 ดงัตารางท่ี 13 
 
ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั จากความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

 
ΣR 

 
IOC 

 
รายการ
ปรับปรุง 

1. ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory)    
1.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้มีความจ าและบนัทึก

ข้อมูล ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดษิฐ์
แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

1.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้สะทอ้นและประมวลผล
ข้อมูลเดิม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้
แตง่ 

5 1.00 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 
ข้อ รายการประเมิน ΣR IOC รายการ

ปรับปรุง 

1. ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory)    
1.3 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้สะทอ้นการใช้วสัดแุละอปุ

การณ์ต่าง ๆ  ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

1.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ดึงข้อมูลออกมาใช้ตาม
ขณะท ากิจกรรม ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

1.5 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ประมวลผลการท างาน
อย่างเป็นขัน้ตอน ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

4 0.80 
 

2. ยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition)    

2.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แสดงออกในการกระท าที่
เหมาะสม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดษิฐ์
แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

2.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ยบัยัง้พฤติกรรมทีไ่ม่พ่ึง
ประสงค์ ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดษิฐ์
แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

2.3 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ควบคมุพฤตกิรรมท่ีไม่
เหมาะสม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดษิฐ์
แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

 
ข้อ 

 
รายการประเมิน 

 
ΣR 

 
IOC 

 
รายการ
ปรับปรุง 

2. ยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition)    

2.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ยบัยัง้พฤติกรรมไม่
รบกวนผู้อืน่ ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

3. ความสามารถด้านยืดหยุ่นความคดิ (Flexibility)    

3.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แก้ปัญหาอย่างผ่อนหนกั
ใหเ้ป็นเบา ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

3.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แก้ปัญหาร่วมกนัเพือ่ให้
กิจกรรมทีท่ าบรรลตุามเป้าหมาย ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้น
สายลายศลิป์ งานประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

4 0.80 

 

3.3 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้รู้จกัปรับและเปลี่ยนแผน 
ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดิษฐ์แสนสวย 
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

3.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้รู้จกัปรับเปลี่ยนความคิด 
ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดิษฐ์แสนสวย 
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

3.5 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ยืดหยุ่นความคิดของ
ตนเอง ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดษิฐ์
แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ข้อ รายการประเมิน ΣR IOC รายการ
ปรับปรุง 

4. ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control)    

4.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ควบคมุอารมณ์ของตนเอง
อย่างเหมาะสม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

4.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้คิดและแสดงออกทาง
อารมณ์อย่างเหมาะสม ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ 
งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้
แตง่ 

5 1.00 

 

4.3 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้มีความเห็นอกเห็นใจผูอื้น่
ในขณะท ากิจกรรมศิลปะ ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลาย
ศลิป์ งานประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 

 

4.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้มีอารมณ์ทีม่ัน่คงในขณะ
ท ากิจกรรมศิลปะ ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งาน
ประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 
 

5. ด้านจดัระบบการท างาน (Organization)    

5.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้วางแผนการท างานศิลปะ
เป็นขัน้ตอนและการเรียงล าดบัขัน้ตอนของการท างานศิลปะ 
ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดิษฐ์แสนสวย 
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

5 1.00 

 

5.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แบ่งหนา้ที ่ก าหนดการ
ท างานรวมกบัผูอื้น่ พดู คยุ อธิบายแผนการท างานเพือ่ใหบ้รรลุ
เปา้หมาย และจดัล าดบัความส าคญัของการใช้วสัดอุปุกรณ์
ต่าง ๆ  ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ งานประดิษฐ์
แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

4 0.80 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริค (Scoring Rubric) และการสังเกตพฤติกรรมตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั  ผู้ เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ผู้ เช่ียวชาญ มี
ข้อเสนอแนะ การจัดกิจกรรมศิลปะผู้ วิจัยควรมีอุปกรณ์ท่ีหลากหลายและเพียงพอท่ีจะให้เด็ก
นกัเรียนเกิดความจ าในการใช้อปุกรณ์ตา่ง ๆ  ตามกิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้งานเด็กนกัเรียน
สามารถเกิด ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ได้ง่ายขึน้ 

2. ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ผู้ เช่ียวชาญมี
ข้อเสนอแนะ ผู้ วิจัยอาจจะมีสถานการณ์จ าลองท่ีไม่กระทบต่อความรู้สึกของนักเรียนเพ่ือวัด
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กนกัเรียน เช่น การมีอปุการณ์ท่ีไม่เพียงพอตอ่การท างานในแตล่ะ
หน่วยการเรียนรู้ การท่ีเด็กนกัเรียนได้แก้ปัญหาเพิ่มการขึน้เด็กนักเรียนจะมีการยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) ในขณะท่ีตนเองท างานเพิ่มขึน้ 

3. ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ผู้ เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะ 
ขัน้ตอนในการท ากิจกรรมศิลปะในและขัน้ตอนไม่ควรท่ีจะเป็นรูปแบบท่ีตายตวัควรมีการยึดหยุ่น
ในแตล่ะการท ากิจกรรมให้มีความเหมาะสมเช่น ออกแบบ ร่างภาพ ระบายสี ตดัเส้น ควรปล่อยให้
เด็กนักเรียนท าออกมาเป็นไปลักษณะความถนัดของเด็กนักเรียนเน่ืองด้วยการท างานของเด็ก
นกัเรียนแตล่ะคนจะแตกตา่งกนัไมมี่รูปแบบการท างานตายตวั เด็กนกัเรียนจงึเกิดยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) ได้ง่ายขึน้ 

4. ด้านควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) ผู้ เช่ียวชาญ มี
ข้อเสนอแนะ ผู้ วิจัยความมีสถานการณ์ขณะท่ีเด็กท างานภายในกลุ่มของตนเอง โดยเพาะการ
ท างานกลุ่มด้วยกันเด็กนกัเรียนจะต้องมีการแสดงความคิด ความรู้สึก ความมีน า้ใจ ของตนเอง
ในขณะท างาน การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) จะเกิดขึน้จะเห็นได้ชัดเจนเม่ือเด็ก
ท างานกลุม่ร่วมกนั 

5. ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) ผู้ เช่ียวชาญ มี
ข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัควรมีการสาธิตในการท างานศิลปะในแตล่ะขัน้ตอนให้เด็กนกัเรียนได้ดเูพ่ือให้
เห็นภาพรวมในการท างานทัง้หมด ผู้วิจยัอาจจะสาธิตให้เดก็นกัเรียนได้ดใูนครัง้แรกของหน่วยการ
เรียนรู้เพ่ือท่ีนกัเรียนจะได้เห็นการจดัระบบการท างาน (Organization) 
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2.8 ผลการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัยและการวิเคราะห์คะแนน
ก่อนและหลัง 

การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) มีวตัถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เด็กปฐมวยั ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง และเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเคร่ืองมือ
ประกอบรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ก่อนน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างโดยมีผลของการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ดงันี ้

2.7.1 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาน าร่อง (Pilot Study)  
ผู้ วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละออ

อทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ท่ีมีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3 จ านวน 19 
คน 

2.7.2 ระยะเวลาการจดัประสบการณ์ศิลปะตามคู่มือการจดัการ
ประสบการณ์ศลิปะ ทกัษะการจดัการสมอง (EF 

ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาการจดัประสบการณ์ศิลปะตามคู่มือการ
จดัการประสบการณ์ศิลปะ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั คือ
วนัจนัทร์ วนัพธุและวนัศกุร์ สปัดาห์ละ 1 กิจกรรม กิจกรรมละ 50 นาที  

2.7.3 กิจกรรมการศกึษาน าร่อง (Pilot Study)   
ผู้ วิจัยเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้กตามคู่มือการจัดการ

ประสบการณ์ศลิปะ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัโดยดงันี ้
7.3.1 สปัดาห์ท่ี 1 ผู้วิจยัเลือกกิจกรรมการเรียนรู้เส้นสาย

ลายศลิป์ หนว่ยธรรมชาตแิสนสวย ประกอบด้วย เร่ืองป่าไม้จากลายเส้น เร่ืองเตา่ทองตวัน้อย เร่ือง
บ้านเชิงเขา ดงัภาพประกอบท่ี 40 
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ภาพประกอบ 40 กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ 
 

7.3.2 สัปดาห์ท่ี 2 ผู้ วิจัยเลือกกิจกรรมการเรียนรู้งาน
ประดิษฐ์แสนสวย หน่วย ตดั ติด ปะ ประกอบด้วย เร่ืองสบัปะรดหลากสี เร่ืองทะเลทราย และเร่ือง
ท้องทะเล ดงัภาพประกอบท่ี 41 
 

 
 

ภาพประกอบ 41 กิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสนสวย 
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7.3.3 สัปดาห์ท่ี 3 ผู้ วิจัยเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์ หน่วย แต่ง แต้ม ต่อ เติม ประกอบด้วย เร่ืองสัตว์ประหลาดผู้น่ารัก เร่ืองฉันคือ
อะไร และเร่ืองภาพพิมพ์สวยงาม ดงัภาพประกอบท่ี 42 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
 

7.3.3  สัปดาห์ ท่ี  4  ผู้ วิจัย เลือกกิจกรรมการเรียน รู้ 
สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วยพืชผักผลไม้ ประกอบด้วย เร่ืองผลไม้ท่ีชอบ เร่ืองผักดีมีประโยชน์ และ
เร่ืองเพ่ือนของฉนั ดงัภาพประกอบท่ี 43 
 

 
 

ภาพประกอบ 43 กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 
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2.7 .4  ผลการศึกษ าน า ร่อง  (Pilot Study) รูป แบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยัและการวิเคราะห์
คะแนนก่อนและหลงั 

7.4.1 ผลการศกึษาน าร่อง (Pilot Study) 
1) รูปแบบการจดัประสบการณ์ มีความเหมาะสมส าหรับ

เด็กปฐมวยัท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) โดยขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 
เด็กปฐมวยัมีความสนใจและตัง้ใจในขณะท่ีผู้ วิจยั เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องค าคล้องจ้อง ในช่วง
ผู้วิจยัท ากิจกรรม ร้องเพลง ทอ่งค าคล้องจ้อง เดก็ร้องตามและทอ่งตาม ครูเลา่นิทานเดก็มกัจะถาม
ถึงตวัละครต่าง ๆ ในนิทาน เด็กมีความสุขสนุกสนาน มีความสนใจท่ีจะร่วมกันท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ในขัน้สร้างรงจูงใจ ในส่วนขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ผู้ วิจัยกับเด็กจะร่วมกันวางแผนกันท า
กิจกรรมศิลปะร่วมกันว่าจะวาด ปัน้ ประดิษฐ์ และพิมพ์ภาพ โดยผู้ วิจัยจะล าดบัขัน้ตอนในการ
ท างานศิลปะและบอกเปา้หมายของการท างานให้กบัเดก็อย่างชดัเจนวา่เราจะท าอะไรในวนันี ้เด็ก
มกัจะถามผู้วิจยัวา่จะท าอะไร ใช้อะไรบ้างในการท างาน เด็กปฐมวยัเกิดการวางแผนในการท างาน 
เกิดการพูดคุยและส่ือสารกันกับเพ่ือนว่าตนเองจะท าอะไรบ้างในงานของตนเอง ส าหรับขัน้
ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) ผู้วิจยัให้เด็กปฐมวยัท ากิจกรรมศิลปะตามท่ีตนเองวางแผนไว้ว่าจะท า
อะไรบ้างในผลงานของตนเอง ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกและตดัสินใจใช้วสัดอุปุกรณ์ตามท่ี
ตนเองสนใจ ผู้ วิจัยสังเกตขณะท่ีนักเรียนวาดภาพระบายสี ปัน้ ประดิษฐ์และพิมพ์ภาพตามท่ี
ตนเองวางแผนไว้ เด็กปฐมวยัมีความสนใจในการท ากิจกรรมศิลปะ มีสมาธิ ตัง้ใจและเม่ือเด็ก
ปฐมวยัท างานศิลปะของตนเองเสร็จแล้วจะเก็บอปุกรณ์ของตนเองเข้าท่ี ในขัน้ทบทวนการเรียนรู้ 
(Recall) ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัน าเสนอผลงานของตนเอง สะท้อนพดูคยุ เก่ียวกบัขัน้ตอน
การท างานของตนเองว่าท าอะไรบ้าง และทบทวนสะท้อนกลบัการท างานตัง้แต ่ขัน้สร้างแรงจูงใจ
การเรียนรู้ (Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) และขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็ก
ปฐมวยัสามารถน าเสนอผลงานของตนเองอย่างตัง้ใจและมีเด็กบางคนถามเก่ียวกบัการท างานใน
แตล่ะขัน้ตอนตา่ง ๆ ในการท างานศลิปะ 

2) แผนการจัดประสบการณ์ มีความเหมาะสมส าหรับ
เด็กปฐมวยัท่ีส่งเสริมการทกัษะการจดัการสมอง (EF) แผนการจดัประสบการณ์มีกิจกรรมศิลปะ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ จุดประสงค์ เนือ้หา ส่ือการเรียนรู้  และการประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับ
พฒันาการของเด็กปฐมวยั แผนการจดัประสบการณ์จะเรียงล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปหายาก เด็ก
นกัเรียนสนุกกับการท ากิจกรรมศิลปะ และต่ืนเต้นกับผลงานของตนเองเม่ือตนเองท าส าเร็จ เด็ก
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ปฐมวยัสามารถบอกถึงสิ่งท่ีตนเองท ากิจกรรมศิลปะนัน้ได้ เด็กปฐมวยัมักต่ืนเต้นกับอปุกรณ์บาง
ชนิดท่ียังไม่เคยใช้หรือเคยใช้ มักจะถามว่าใช้ท าอะไรได้บ้าง ซึ่งอุปกรณ์จากแผนการจัด
ประสบการณ์ศลิปะจะชว่ยท าให้เดก็สนกุ ชอบและอยากท ากิจกรรมศลิปะมากขึน้ 

3) พฤติกรรมเด็กปฐมวัย จากการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
ผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยมีความสนใจในการท ากิจกรรมศิลปะตามแผนการจัดประสบการณ์ 
กระตือรือร้น พดู คยุ ชกัถาม และอยากท ากิจกรรมศิลปะท่ีผู้วิจยัเตรียมมา เด็กมกัถามถึงกิจกรรม
ศิลปะอะไรบ้าง วนันีเ้ราจะท ากิจกรรมอะไรกันและครัง้ต่อไปจะท าอะไรบ้าง ครูมีนิทานอะไรท่ีจะ
เล่าให้ฟังบ้าง เพลง ค าคล้องจองอะไรท่ีจะมาร่วมท่องและร้องกันบ้าง มีเพลงอะไรมาร้องร่วมกัน
อีก เด็กท ากิจกรรมศิลปะอย่างตัง้ใจ มีสมาธิกับงานของตนเอง ท าตามท่ีตนเองได้วางแผนไว้กับ
ผู้วิจยัและรู้จกัการปรับเปปล่ียนงานท่ีจะท า  

4) บทบาทครู ครูจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนให้เด็กท า
กิจกรรมศิลปะมากท่ีสุด ครูเป็นเพียงผู้ แนะน าการใช้วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีถกูต้อง กิจกรรมท่ีประสบ
ความส าเร็จผู้วิจยัพบว่า ครูต้องกระตุ้นเด็กด้วยค าถามน า เช่น นกัเรียนจะท าอะไร ท าอย่างไร ใช้
วสัดุอุปกรณ์อะไรบ้าง ถ้านักเรียนไม่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้นักเรียนจะท าอย่างไร เพ่ือนใช้สีก่อน
นกัเรียนจะใช้สีใหม่หรือจะรอเพ่ือนใช้เสร็จก่อน ครูจงึเป็นผู้สนบัสนนุการเรียนรู้และเรียนรู้พร้อมกนั
กบัเดก็ 

7.4.2 ปัญหาท่ีพบและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1) รูปแบบการจดัประสบการณ์ ผู้วิจยัพบวา่ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ 

(Recall) เป็นขัน้ตอนท่ีจะสามารถทบทวนความจ าให้กบันกัเรียนได้ดี หากผู้วิจยัควรกระตุ้นให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป สามารถสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ให้มากขึน้และเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมในครัง้ถัดไป ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) เด็กปฐมวัยจึงจะเกิดการเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ือง และเป็นระบบ ผู้วิจยัควรปรับรูปแบบการจัดประสบการณ์ และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ 
(Recall) ท่ีส่งต่อไปในขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) โดยใช้ค าถามให้มากขึน้ในการ
กระตุ้นการเรียนรู้ของเดก็นกัเรียนในครัง้ถดัไป  

2) เนือ้หา ผู้วิจยัพบว่าการท ากิจกรรมศิลปะบางกิจกรรมนัน้ง่าย
เกินไป เช่น กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ เร่ืองป.ปลา ตากลม และกิจกรรมงานประดิษฐ์แสนสวย 
เร่ืองทะเลทราย จึงยากเกินไป ผู้ วิจยัจึงปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาในการท า
กิจกรรมของเดก็ให้สอดคล้องกบัพฒันาการมากขึน้ 



  

 

204 

3) วนัจดักิจกรรม ผู้วิจยัพบว่าวนัในการท ากิจกรรมศิลปะท่ีผู้วิจยั
ก าหนดขึน้ในวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศกุร์ยงัขาดความต่อเน่ืองของวนัจึงท าให้ ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ในด้านความจ า ท่ี ใช้งาน (Working Memory) และด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) ของเดก็ปฐมวยัเกิดได้ช้า ผู้วิจยัควรปรับวนัเข้ามาให้ชิดกนัและเป็นการท ากิจกรรม
ในหนว่ยนัน้ให้เสร็จภายในสปัดาห์ 

4) ระยะเวลาจัดกิจกรรม ระยะเวลาในการท ากิจกรรมผู้ วิจัย
ก าหนดในแผนการจัดประสบการณ์  50 นาที โดยแบ่งเป็น ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียน รู้ 
(Motivation) 5 นาที ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาที ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที ผู้วิจยัพบว่าในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) บางเร่ือง
จะเป็นเร่ืองท่ีมีความง่ายเด็กนกัเรียนท าเสร็จไว บางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ียากเด็กนกัเรียนใช้เวลาในการ
ท ากิจกรรมศิลปะนานและเกินเวลาท าให้ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) จึงมีเวลาน้อยในการ
ทบทวนการเรียนรู้ ผู้วิจยัจึงปรับขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) และขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) ให้
มีความยดึหยุน่ของกิจกรรมศลิปะมากขึน้เพ่ือท่ีจะไมใ่ห้กระทบกบัขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall)  

5) ส่ือและอุปกรณ์ อุปกรณ์ทางศิลปะไม่เพียงพอกับการท างาน
ศลิปะของเดก็นกัเรียน ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความเฉพาะท่ีใช้เป็นสว่นบคุคล เชน่ สี พูก่นั กรรไกร และ
ตะกร้าส าหรับใส่อุปกรณ์ ซึ่งผู้ วิจยัปรับให้อุปกรณ์ให้เพียงพอกับเด็กนกัเรียนท่ีจะใช้งานอุปกรณ์
ตา่ง ๆ ในการท างานในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) ส่ือท่ีเป็นปา้ยนิเทศส าหรับท่องค าคล้องจอง
และเพลงมีขนาดของแผ่นปา้ยและตวัอกัษรมีขนาดเล็กเกินไปท าให้เด็กนกัเรียนมองไม่เห็น ผู้วิจยั
จงึปรับขนาดของตวัอกัษรและปา้ยนิเทศให้มีความเหมาะสมกบัเดก็ท่ีสามารถมองเห็นทัว่กนั  

6) การใช้อปุกรณ์ การใช้อุปกรณ์บางอย่างนกัเรียนใช้ไม่ถนดักับ
เด็กเช่น กรรไกร ท่ีมีขนาดใหญ่กว่ามือเด็กท าให้เด็กจับไม่ถนัดและท างานไม่เสร็จตามเวลา 
นักเรียนท่ีถนัดมือซ้ายจะมีปัญหาในการใช้กรรไกรตดักระดาษช้า เน่ืองจากการจับด้ามจับของ
กรรไกรไม่ได้ออกแบบมาส าหรับนักเรียนท่ีถนัดมือซ้าย ผู้ วิจัยจึงปรับกิจกรรมในขัน้ปฏิบัติการ
เรียนรู้ (Action) ให้ตดักระดาษน้อยลงกว่าเดิม ด้ามจับกรรไกรท่ีนักเรียนถนัดซ้ายผู้ วิจัยจึงปรับ
ด้ามจบัให้สลบักนัเพ่ือให้นกัเรียนใช้งานได้ถนดัขึน้ 

7.4.3 ผลการทดสอบก่อนหลัง ผู้ วิจัยน าแบบแบบทดสอบ
และแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ใช้ควรคู่กบัเกณฑ์การให้คะแนน
แบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสงัเกตพฤติกรรมตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
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ส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผลการทดสอบก่อนหลงัในขัน้ศึกษาน า
ร่อง (Pilot Study) พบวา่นกัเรียนมีคะแนนสงูขึน้จากจากดงัตารางแสดง 16 
 
ตาราง 14 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย ผลการ
ทดสอบก่อนหลงัได้รับการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั 
 
 
ด้าน 

 
กลุ่มตวัอย่าง 

X   
S.D. 

Type III Sum 
of Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความจ าที่ใช้งาน 
(Working 
Memory) 

ก่อนทดลอง 14.210 .535 
682.140 1.440 473.671 930.686 .000 สปัดาห์ที่ 1 18.421 .507 

สปัดาห์ที่ 2 22.684 .820 
ยบัยัง้พฤติกรรม 
(Response 
Inhibition) 

ก่อนทดลอง 15.105 1.242 
1507.053 1.308 1152.147 256.850 .000 สปัดาห์ที่ 1 20.210 1.583 

สปัดาห์ที่ 2 25.105 1.728 
ยืดหยุน่ความคิด 
(Flexibility) 

ก่อนทดลอง 22.421 1.121 
1171.614 1.254 934.351 85.363 .000 สปัดาห์ที่ 1 29.263 2.077 

สปัดาห์ที่ 2 35.000 2.808 
ควบคมุอารมณ์ 
(Emotional 
Control) 

ก่อนทดลอง 28.315 1.002 
555.263 1.187 467.711 393.439 .000 สปัดาห์ที่ 1 33.842 2.167 

สปัดาห์ที่ 2 39.421 4.241 
จดัระบบการ
ท างาน 
(Organization) 

ก่อนทดลอง 14.210 .535 
950.140 1.335 711.457 678.861 .000 สปัดาห์ที่ 1 18.421 .507 

สปัดาห์ที่ 2 21.842 1.258 

รวม 

ก่อนทดลอง 94.263 3.194 

23563.088 1.310 17981.086 615.660 .000 สปัดาห์ที่ 1 120.157 5.510 

สปัดาห์ที่ 2 144.052 7.516 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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จากตาราง 16 พบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั 
มีคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) โดยรวมหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง พบว่า
เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 94.263 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.194  หลังจาก
ผู้ วิจยัได้ศึกษาน าร่องผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่า เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 120.157 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.510 และผู้ วิจัยได้ศึกษาน าร่องผ่านไป 4 สัปดาห์ พบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 144.052และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.516 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบวา่ ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสงูสดุ คดิเป็น
ร้อยละ 91.00 รองลงมาด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ คิดเป็น
ร้อยละ 90.73 ในส่วนด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าสดุ คิดเป็นร้อย
ละ71.67 แตอ่ยา่งก็ตามคะแนนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองในทกุด้านอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .05 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนเด็กปฐมวยัโดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียร้อยละในแต่ละด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ด้านควบคุมอารมณ์  (Emotional 
Control) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) และทักษะการจดัการสมอง (EF) ในภาพรวม 
ผู้วิจยัพบว่าเด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีสง่เสริม
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มีคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ไป
แล้ว 4 สปัดาห์ รวมทัง้หมด 12 เร่ือง เด็กปฐมวยัจะมีการพฒันาขึน้ในทัง้ 5 ด้าน ด้านความจ าท่ีใช้
งาน (Working Memory) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนการทดลองอยู่ท่ี 56.84 หลังการทดลองมี
คะแนนเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 90.73 ด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) มีคะแนนเฉล่ียร้อย
ละก่อนการทดลองอยู่ท่ี 49.82 หลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 77.78 ด้านยืดหยุ่น
ความคิด (Flexibility) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนการทดลองอยู่ท่ี 51.48 หลงัการทดลองมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 71.76 ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนการ
ทดลองอยู่ท่ี 59.21 หลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 91.00 ด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละก่อนการทดลองอยู่ท่ี 53.95 หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
ร้อยละอยูท่ี่ 89.66 และภาพรวมของการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ
ก่อนการทดลองอยู่ท่ี 53.26 หลงัการทดลองมีคะแนนเฉล่ียร้อยละอยู่ท่ี 81.39 ซึ่งผลการทดลอง
ก่อนการทดลองผู้วิจยัตัง้เกณฑ์การพฒันาไว้ร้อยละ 70 หลงัการศกึษาน าร่องพบว่าเด็กปฐมวยัท่ี
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ได้รับการพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ใน 5 ด้านมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อย
ละท่ีผู้ วิจยัตัง้ไว้ สงัเกตได้จากภาพประกอบ 44 กราฟคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนาก่อนและหลังทดลอง ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ด้าน
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) และทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ในภาพรวม 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 กราฟคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ
พฒันาก่อนและหลงัทดลอง ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม 
(Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional 

Control) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) และทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในภาพรวม 
 

ตอนที่  2 ผลของการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผลการทดลองใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ
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การจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มี
รายละเอียดดงันี ้

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองตามคู่มือการจัดการประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

ผู้วิจัยทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3 จ านวน 21 คน 

2. ระยะเวลาการจัดประสบการณ์ศิลปะตามคู่มือการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

ผู้ วิจัยใช้ระยะเวลาจัดประสบการณ์ ศิลปะตามคู่ มื อการจัดการ
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วนั คือวนัองัคาร วนัพธุและพฤหสับดี สปัดาห์ละ 1 หนว่ยการเรียนรู้ เร่ืองละ 50 นาที  

3. การทดลองการจัดประสบการณ์ศิลปะตามคู่มือการจัประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

ผู้วิจยัเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามคูมื่อการจดัการประสบการณ์ศิลปะ
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ดงันี ้

3.1 สปัดาห์ท่ี 1 กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ หน่วยธรรมชาติ
แสนสวย 

3.2 สปัดาห์ท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย หน่วยตดั 
ตดิ ปะ 

3.3 สัปดาห์ท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หน่วยแต่ง 
แต้ม ตอ่ เตมิ 

3.4 สัปดาห์ ท่ี  4 กิจกรรมการเรียน รู้สร้างสรรค์ปั ้นแต่ง หน่วย 
ธรรมชาต ิ

3.5 สปัดาห์ท่ี 5 กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ หน่วยสตัว์น้อย
นา่รัก 

3.6 สปัดาห์ท่ี 6 กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย หน่วยของ
เลน่สวยงาม 

3.7 สัปดาห์ท่ี 7 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หน่วย
ระบาย พิมพ์ เขียน 
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3.8 สปัดาห์ท่ี 8 กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วยรอบตวั
ฉนั 

4. ระยะเวลาการทดลอง  
ผู้วิจยัปรับระยะเวลาจากขัน้ตอนการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เพ่ือให้

เหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้
4.1 กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ ผู้ วิจยัแบง่ระยะเวลาแต่ละ

ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที ขัน้วางแผนการ
เรียนรู้ (Plan) 10 นาที ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 25 นาที และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 
10 นาที 

4.2 กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย ผู้วิจยัแบง่ระยะเวลาแต่
ละขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที ขัน้วางแผน
การเรียนรู้ (Plan) 5 นาที ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) 30 นาที และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ 
(Recall) 10 นาที 

4.3 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ผู้วิจยัแบ่งระยะเวลาแต่
ละขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที ขัน้วางแผน
การเรียนรู้ (Plan) 5 นาที ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) 30 นาที และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ 
(Recall) 10 นาที 

4.4 กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ ผู้วิจยัแบง่ระยะเวลาแตล่ะ
ขัน้การจดักิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที ขัน้วางแผนการ
เรียนรู้ (Plan) 10 นาที ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 25 นาที และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 
10 นาที 

โดยผู้วิจยัได้เปรียบเทียบระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้กับรูปแบบ
การจดัประสบการณ์ศลิปะสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ได้ดงัตารางท่ี 15 
 
 
 
 
 
 



  

 

210 

ดงัตาราง 15 เปรียบเทียบระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ 
 
 

ขัน้สร้าง
แรงจูงใจ
การเรียนรู้ 
(Motivation) 

ขัน้วางแผน
การเรียนรู้ 
(Plan) 

ขัน้ปฏิบตักิาร
เรียนรู้ 
(Action) 

ขัน้ทบทวน
การเรียนรู้ 
(Recall) 

เวลา 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5  
นาท ี

5  
นาท ี

5  
นาท ี

5  
นาท ี

20 
นาท ี

10  
นาท ี

กิจกรรมการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์  
หน่วยธรรมชาติแสนสวย 
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ งานประดิษฐ์แสนสวย  
หน่วยตดั ตดิ ปะ 
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์  
หน่วยแต่ง แต้ม ต่อ เติม 
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ป้ันแต่ง 
หน่วย ธรรมชาต ิ
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์ 
หน่วยสัตว์น้อยน่ารัก 
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ งานประดิษฐ์แสนสวย 
หน่วยของเล่นสวยงาม 
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
หน่วยระบาย พิมพ์ เขียน 
 

      

กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ป้ันแต่ง 
หน่วยรอบตวัฉัน 
 

      

 
5. รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง 

(EF) ผู้วิจัยปรับจากขัน้ตอนการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) 
ผู้ วิจัยพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ

จัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัยปรับจากขัน้ตอนการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เพ่ือให้
เหมาะสมกบัขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ท่ีส่งผลตอ่ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) ท่ี
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จะส่งช่วยกระตุ้นและจูงใจให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและเกิดการเช่ือมโยงการ
เรียนรู้ดงัภาพประกอบท่ี 45 
 

 
 
ภาพประกอบ 45 รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)ส าหรับ   

เดก็ปฐมวยั 
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6. ผลการทดลอง รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะ
การจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย  

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีพัฒนาขึน้จากผลการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ซึ่งผู้ วิจัย
พฒันาขึน้ในขัน้ตอนศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ก่อนการทดลองผู้ วิจยัเข้าไปร่วมการท ากิจกรรม
กลบัเดก็นกัเรียนก่อน 1 สปัดาห์ เพ่ือให้เดก็นกัเรียนเกิดความคุ้นเคยกบัผู้วิจยั มีผลการทดลองดงันี  ้

6.1 ผลการทดลองจากการสงัเกตการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบ
การจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั แบง่ออกเป็น
ตามขัน้การจดัประสบการณ์ศลิปะดงันี ้

6.1.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) ผู้วิจยัพบว่าช่วง
ความสนใจของเด็กนักเรียนจะมีระยะเวลา 5 นาทีโดยประมาณ เด็กนักเรียนมีความตัง้ใจและ
สนใจขณะท่ีผู้วิจยัท ากิจกรรม ร้องเพลง ท่องค าคล้องจ้อง เด็กนกัเรียนร้องเพลงตามและท่องตาม
ผู้วิจยั ผู้ วิจยัเล่านิทานเด็กมกัจะถามถึงตวัละครตา่ง ๆ ในนิทาน เด็กความสขุสนกุสนานสงัเกตได้
จากการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ผู้ วิจัยกระตุ้นเด็กด้วยการใช้ค าถาม เพ่ือให้เด็กกล้าท่ีแสดงออก เด็ก
นกัเรียนจะมีความสนใจเป็นพิเศษหากนิทาน ค าคล้องจอง หรือเพลงนัน้ท่ียงัไม่ได้เคยฟังมาก่อน 
เด็กมีความสนใจท่ีจะร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนรู้ในขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 
เป็นอยา่งมาก 

6.1.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ผู้วิจยัพบว่าขัน้วางแผนการ
เรียนรู้ (Plan) เป็นขัน้ท่ีส าคญัหากกิจกรรมใดมีความยากเด็กนกัเรียนจะใช้เวลาในการวางแผน 8-
10 นาที โดยประมาณ หากกิจกรรมใดท่ีเด็กนกัเรียนมีพืน้ฐานในการท างานอยู่บางจะใช้เวลาใน
การวางแผนประมาณ 5-8 นาที โดยส่วนใหญ่เด็กนกัเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกับผู้วิจยั
และเพ่ือน ในการท ากิจกรรมศิลปะร่วมกันว่าจะวาดภาพ ปัน้ ประดิษฐ์ และพิมพ์ภาพ โดยผู้วิจยั
จะล าดบัขัน้ตอนในการท างานศิลปะและบอกเปา้หมายในการท างานกบัเดก็อยา่งชดัเจน ว่าเราจะ
ท าอะไรในวนันี ้ใช้วสัดแุละอปุกรณ์อะไรในการท า เด็กปฐมวยับางคนมกัจะถามครูว่าจะท าอะไร 
ใช้อะไรบ้างในการท างานศิลปะ เด็กนกัเรียนเกิดการวางแผนในการท างานศิลปะ เกิดการพูดคยุ
กนักบัเพ่ือนวา่ตนเองจะท าอะไรบ้างในงานของตนเอง ในขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เดก็ปฐมวยั
สามารถบอกสิ่งท่ีต้องการท างานศิลปะ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าท างานศิลปะของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ในขณะท่ีผู้ วิจยัร่วมกนัเด็กนกัเรียนวางแผนการท างานมีเด็กนกัเรียนมกัจะแสดงความ
คดิเห็นวา่เราควรใช้วสัดแุละอปุกรณ์ตา่ง ๆ ในการท างานศลิปะของตนเองและมกัจะบอกวา่ตนเอง
จะวาดเป็นรูปอะไร ประดษิฐ์เป็นอะไร พิมพ์ภาพรูปอะไร และปัน้เป็นอะไร 
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6.1.3 ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) ผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวยัท า
กิจกรรมศิลปะตามท่ีตนเองวางแผนไว้ เด็กมักจะเลือกใช้วัสดุและอุปการณ์ต่าง ๆ ตามท่ีตนได้
วางแผนและอธิบายขัน้ตอนในการท างานของตนเองและผลงานของกลุ่ม ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้เด็ก
นกัเรียนเลือกและตดัสินใจใช้วสัดอุปุกรณ์ตามท่ีตนเองสนใจ โดยผู้ วิจยัสงัเกตขณะท่ีเด็กนกัเรียน
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ดงันี ้

1) กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ ผู้ วิจัยพบว่าขัน้
ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรมศิลปะของ
ตนเองประมาณ 25 นาที นักเรียนสามารถท างานให้เสร็จตรงเวลาและเลือกใช้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมี
ความเหมาะสมกับเร่ืองท่ีเด็กได้วางแผนไว้ตามท่ีรับการจัดประสบการณ์ เด็กวางแผนร่วมกัน
ท างานวาดภาพะบายสีทัง้ในงานของตนเองและงานกลุม่ เรียงล าดบัขัน้ตอนการวาดภาพระบายสี
มีการปรับการใช้วสัดแุละอปุกรณ์เพ่ือให้งานเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทัง้ยงัสามารถแสดงออก
การความควบคุมอารมณ์ของตนเองขณะท างานงานร่วมกับผู้ อ่ืน จากการสังเกตของผู้ วิจัยยัง
พบวา่เดก็ปฐมวยัจะร่วมมือกนัแก้ปัญหาเม่ือเด็กท างานไมเ่สร็จตามเวลาท่ีก าหนดโดยเด็กมกัเสนอ
ตนเองว่าจะช่วยเพ่ือน ขณะท่ีเด็กปฐมวัยก าลังท างานวาดภาพระบายสีเด็กจะมีสมาธิในการ
ท างาน หากเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการระบายด้วยสีน า้เด็กจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการ
ท างาน เด็กจะมีความสนใจในการท างานของตนเองเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามท่ีตนเอง
วางแผนและบรรลเุปา้หมายท่ีตนเองและกลุม่ตัง้ไว้ในขัน้วางแผนการเรียนรู้ 

2) กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย ผู้ วิจยัพบว่าขัน้
ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กปฐมวัยใช้ระเวลาประมาณ 30 นาที ตามความยากง่ายของ
กิจกรรม หากเป็นกิจกรรมท่ีเด็กไม่เคยท างานร่วมกันจะใช้เวลาเพิ่มขึน้ ในส่วนการใช้วัสดุและ
อปุกรณ์ในการท างานเด็กนกัเรียนมีความพยายามในการท างานประดิษฐ์ให้ประสบความส าเร็จ
ตามท่ีเด็กนกัเรียนวางแผนร่วมกับผู้ วิจยั ผู้ วิจยัเสนอให้เด็กนกัเรียนปรับวสัดแุละอุปกรณ์ในการ
ท างานเด็กบางคนมกัจะยืนยนัเสมอว่าจะใช้อุปกรณ์ท่ีตนเองได้วางแผน แต่ก็มีเด็กบางคนยอม
เปล่ียนตามค าแนะน าของผู้ วิจัย หรือผู้ วิจยับอกเด็กนกัเรียนว่าระยะเวลาจะไม่ทันกับอุปกรณ์ท่ี
นกัเรียนใช้เดก็นกัเรียนสามารถปรับสิ่งท่ีนกัเรียนจากการวางแผนท าด้วยวิธีการลดขัน้ตอน หรือแม้
กระทัง้การเปล่ียนวัสดุท่ีใช้ในการท างานประดิษฐ์เพ่ือให้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด หากเป็น
กิจกรรมการประดิษฐ์ท่ีเด็กท างานกลุ่มร่วมกนัเด็กจะมีการตกลงว่าจะเปล่ียนวสัดกุารท างานเป็น
อันดับแรก ขณะท่ีเด็กปฐมวัยท ากิจกรรมประดิษฐ์หากเป็นงานกลุ่มเด็กมักจะคุยและแสดง
ความคิดของตนเองในสิ่งท่ีอยากจะท าการใช้วสัดใุนระยะแรกเด็กจะคยุและวางแผนร่วมกันด้วย
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เสียงท่ีรบกวนกลุ่มอ่ืน ๆ  เม่ือผา่นระยะเวลาการท ากิจกรรมร่วมกนั 2 สปัดาห์แล้วเดก็นกัเรียนจะมี
ความอดกลัน้ท่ีจะไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน ผู้วิจยัยงัพบว่าหากวสัดกุลุ่มอ่ืนไม่พอเด็กท่ีมีวสัดมุาก
เดก็ก็จะมีการแบง่ปันให้กบัอีกกลุม่หนึง่ท่ียงัขาดวสัดสุ าหรับท างานประดษิฐ์ 

3) กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ผู้วิจยัพบว่าในขัน้
ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) เด็กปฐมวยัจะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการท ากิจกรรมภาพพิมพ์ ใน
ครัง้แรกท่ีท ากิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์สงัเกตได้ว่าเด็กปฐมวยัยงัขาดทกัษะในการใช้วสัดแุละ
อปุกรณ์ในการท าภาพพิมพ์ มกัจะถามผู้วิจยัในการท างานในแต่ละนัน้ตอนเม่ือผ่านไปในครัง้ท่ี 3 
เด็กสามารถใช้อปุกรณ์ในการท างานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ได้มากขึน้และสามารถตัง้เปา้หมายของ
ตนเองในการท างานได้โดยร่วมกันวางแผนการท างานของตนเอง งานกลุ่ม ร่วมกับครูและเพ่ือน 
การท างานภาพพิมพ์เด็กปฐมวยัจะมีสมาธิในการท างานเป็นอย่างมาก เด็กนัก เรียนจะมีความ
ระมัดระวังในการท างาน มีการความคุมพฤติกรรมในการท างานร่วมกับเพ่ือนได้ดี เม่ือนักเรียน
ท างานของตนเองเสร็จจะเก็บและท าความสะอาดภาชนะของตนเองจดัเก็บให้เรียบร้อยดงัเดมิ เม่ือ
เด็กนักเรียนท างานภาพพิมพ์ของตนเองเสร็จจะเด็กนักเรียนจะไม่รบกวนเพ่ือนคนอ่ืน หากงาน
เพ่ือนคนใดท างานไม่เสร็จจะมีเพ่ือนมาช่วยบอกขัน้ตอนการพิมพ์ภาพและตกแต่งให้เสร็จ เด็ก
ปฐมวัยจะวิธีการท างานภาพพิมพ์ร่วมกัน เช่น เด็กปฐมวัยจะมีคนพิมพ์ภาพ 1 -2 คน มีเพ่ือน
ส าหรับตกแต่งชิน้งาน 1-2 คน มีเด็กท่ีเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด 1 คน เด็กเก็บและเช็ดโต๊ะ 1 
คน เด็กปฐมวยัจะแบ่งหน้าท่ีกนัท าโดยเปล่ียนกนัจะมีหน้าท่ีไม่ตายตวัในการท างานขึน้อยู่กบัการ
แบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรมแต่ละครัง้ การแบ่งหน้าท่ีกันท างานจะเกิดขึน้ครัง้ท่ี 4 ในเร่ืองท่ีจัด
ประสบการณ์ 

4) กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แต่ง ผู้ วิจัยพบว่าขัน้
ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) เดก็เรียนจะท ากิจกรรมสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 25 นาที ในการท างานปัน้เด็ก
ปฐมวยัจะมีความตัง้ใจในการท างาน โดยเฉพาะการท างานปัน้เด็กนกัเรียนจะต้องรู้จกัการใช้วสัดุ
และอปุกรณ์การปัน้ผู้วิจยัสงัเกตได้จากเดก็จากการซกัถามถึงวสัดท่ีุน ามาใช้ในการท างานในแตล่ะ
ครัง้ การท างานปัน้ทุกครัง้เด็กจะบอกเป้าหมายของตนเองท่ีจะท างานในแต่ละขัน้ตอน จดัล าดบั
ขัน้ตอนในการท างานก่อนหลงัได้เสมอ เด็กปฐมวยัจะมีสมาธิในการท างานสงัเกตได้จากผลงานท่ี
นกัเรียนท าเสร็จหรือแม้กระทัง่ตอนท างานปัน้ เดก็มีความตัง้ใจในการท างานสงัเกตได้จากการถาม
ผู้ วิจัยในการท างานต่าง ๆ  เด็กสามารถบอกถึงสิ่งท่ีตนเองจะปัน้และวัสดุท่ีจะใช้ พูดคุยถึงการ
ท างานในแต่ละขัน้ตอนรู้จกัการปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ ปรับความคิดของตนเองให้เข้ากบัสิ่งท่ีจะท า
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หรือหวัข้อท่ีผู้วิจยัให้ท างานปัน้ไมร่บกวนเพ่ือนในชัน้เรียนเม่ือตนเองท างานปัน้ของตนเองเสร็จ เก็บ
วสัดแุละน าอปุกรณ์เข้าท่ี  

6.1.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ผู้ วิจัยพบว่า เด็กปฐมวัย
สามารถเล่าสิ่งท่ีตนเองและกลุ่มร่วมกนัท า เดก็เล่าถึงสิ่งท่ีตนเองอยากจะท าในงานศลิปะทกุครัง้ว่า
ตนเอลจะต้องมีการวางแผนร่วมกันกับผู้ วิจยัและเพ่ือน หากเป็นการท างานคนเดียวถ้าเป็นงานท่ี
ผิดจากการวางแผนการใช้วสัดเุด็กมกัจะเล่าถึงสิ่งท่ีตนเองได้เรียนรู้อะไรในการท างานศิลปะ โดย
เด็กปฐมวัยมักจะทบทวนการเรียนรู้จากการน าเสนอผลงานของเด็กใน 3 ประเด็นหลักในขัน้
ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) คือ 1) ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) เด็กนกัเรียนเล่าสิ่งท่ี
ครูร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง เล่านิทาน เด็กบอกถึงสิ่งท่ีตนเองจะท าได้มาจากแรงบนัดาลใจใน
การเล่านิทานของผู้ วิจัย จึงน ามาท าเป็นชิน้งานของตนเองและกลุ่ม 2) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ 
(Plan) เด็กปฐมวัยสามารถบอกสิ่งท่ีตนเองอยากจ าท าใช้อะไรบ้างในการท างานตามกิจกรรม
ศิลปะต่าง ๆ ท่ีผู้วิจยัให้เด็กนกัเรียนลงมือท า เด็กแสดงความคิดได้ว่าถ้าใช้วสัดแุต่ละชนิดในการ
ท างานผลงานของตนเองจะออกมาอย่างไร และ 3) ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กปฐมวัย
มกัจะเล่าให้ผู้ วิจยัฟังว่าเด็กใช้วสัดอุุปกรณ์ชนิดนีใ้นการท างานศิลปะ หากไม่มีวสัดุและอุปกรณ์
เดก็จะอธิบายวา่ใช้วสัดอีุกอยา่งแทนจากขัน้ตอนการวางแผนการเรียนรู้   

6.2 ผลการทดลอง ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยผู้วิจยัแบง่ออกเป็น บทบาทนกัเรียน และบาท
บาทครู ดงันี ้

6.2.1 บทบาทนักเรียน จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
ผู้วิจยัพบว่า  เด็กมีความสนใจในการท ากิจกรรมศิลปะตามแผนการจดัประสบการณ์ เด็กร่วมวาง
แผนการท างานศิลปะระหว่างครูและเพ่ือน มีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม ในขัน้สร้าง
แรงจงูใจการเรียนรู้ เด็กมีความสนใจในการท างานศลิปะของตนเองและงานกลุ่ม พดู อธิบาย แบง่
หน้าท่ีการท างานและก าหนดหน้าท่ีร่วมกบัผู้ อ่ืน เด็กมีความคิดอย่างอิสระในการแก้ไขปัญหาเพ่ือ
การท างานส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตนเองวางไว้ เด็กมักจะใช้ค าถามง่าย ๆ ในการแก้ไขปัญหา มี
ความคดิสร้างสรรค์และกล้าตดัสินใจ ควบคมุอารมณ์ ยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเองไมร่บกวนผู้ อ่ืน  

6.2.2 บทบาทครู ผู้ วิจยัพบว่า ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิดอย่าง
อิสระในการท างานศิลปะ สนบัสนนุเตรียมอปุกรณ์ศิลปะให้กบัเด็กนกัเรียนอย่างหลากหลาย และ
เป็นเพียงผู้ แนะน าการใช้วัสดุและอุปกรณ์ท่ีถูกต้อง กระตุ้ นเด็กในการท ากิจกรรมด้วยวิธี ท่ี
หลากหลาย เช่น การใช้ค าถาม การสาธิต การให้เด็กได้ลงมือท าจริง ซึ่งการใช้ค าถามหลากหลาย
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และเช่ือมโยงความรู้เดิมเข้ากบัความรู้ใหม่กบัสิ่งท่ีจะเรียนรู้ในครัง้ใหม่จะเป็นการสร้างให้เด็กเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและกระตุ้นเด็กได้ ครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แก้ปัญหาด้วยตนเองและ
สนบัสนนุให้เดก็ได้ลงมือแก้ปัญหาในสิ่งท่ีตนเองคดิเอง  

7. ผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริม
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีเคร่ืองมือการวัดดงันี ้1) คู่มือแผนการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 2) แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ทักษะการจัดการสมอง 
(EF) 3) เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และแบบสงัเกตพฤติกรรมตามรูปแบบ
การจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัย
ทดสอบและสงัเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวยัตามเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองตามแบบแผนการวิจัย 
โดยผู้วิจยัแบง่การสงัเกตและการทดสอบเป็นสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6, และ 8 โดยน าคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบ การสงัเกตพฤตกิรรมก่อนการทดลอง และการสงัเกตหลงัการทดลอง ผู้วิจยัมีการสงัเกตใน 
4 ครัง้ จากการทดลองทัง้หมด 8 สัปดาห์ มีกลุ่มทดลองเป็นเป็นปฐมวัย จ านวน 21 คน ผู้ วิจัย
พบว่ารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย 
สามารถพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้ทกุด้าน โดยมีผลการทดลองดงันี ้

7.1 ผลการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศลิปะด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัยในด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) มีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 16 คะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงั
ทดลองด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
 

ด้าน 
ก่อนทดลอง ครัง้ท่ี 1 ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 

 

X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. 

ความจ าท่ี
ใช้งาน 
(Working 
Memory) 

14.238 .538 18.476 .511 22.190 .813 22.619 .804 23.523 .511 

 
จากตาราง 16 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการของพัฒนา

ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ ในด้านความจ าท่ีใช้งาน 
(Working Memory) พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 14.238 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .538 เม่ือผู้ วิจยัด าเนินการ
ทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 18.476 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .511 ผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 4 สปัดาห์ และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี  2 พบว่า 
เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.190 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .813 ผู้วิจยัด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 6 สปัดาห์ เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.619 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .804 ผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สปัดาห์ เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.523 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .511 จากการทดลองตาม
แบบแผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) เด็กปฐมวยั
มีพฒันาการความจ าท่ีใช้งานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
 
 
 



  

 

218 

ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ Tests of Within-Subjects Effects ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของ
เดก็ปฐมวยั ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 1246.914 4 311.729 963.400 .000 
Greenhouse-Geisser 1246.914 2.263 551.019 963.400 .000 
Huynh-Feldt 1246.914 2.566 485.851 963.400 .000 
Lower-bound 1246.914 1.000 1246.914 963.400 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .278, Approx. Chi-Square = 23.580, df = 9, และp. = .005 
 

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลองทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวยั ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้ว่าการจดัประสบการณ์ศิลปะ มีผลท า
ให้ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ด้าน (Working Memory) เพิ่มขึน้ในแตล่ะครัง้ท่ีมีการทดลองอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดไูด้จาก Greenhouse-Geisser (F = 963.400) และสังเกตผลการ
เปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 18 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลงัการทดลองด้าน
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
 

(I) factor1 (J) factor1 Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig.b 

1 

2 -4.238* .118 .000 
3 -7.952* .201 .000 
4 -8.381* .223 .000 
5 -9.286* .140 .000 

2 

1 4.238* .118 .000 
3 -3.714* .184 .000 
4 -4.143* .210 .000 
5 -5.048* .109 .000 

3 

1 7.952* .201 .000 
2 3.714* .184 .000 
4 -.429* .130 .004 
5 -1.333* .187 .000 

4 

1 8.381* .223 .000 
2 4.143* .210 .000 
3 .429* .130 .004 
5 -.905* .206 .000 

5 

1 9.286* .140 .000 
2 5.048* .109 .000 
3 1.333* .187 .000 
4 .905* .206 .000 

 
จากตาราง 16 คะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็ก

ปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลังทดลองด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) สามารถ
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สรุปได้จากภาพประกอบ 46 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จาก
ผลการทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 

 

 
 
ภาพประกอบ 46 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ

ทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
 

ภาพประกอบ 46 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ของเดก็ปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ซึ่ง
ผู้วิจยัตัง้คะแนนเต็มไว้ 25 คะแนน โดยมีเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 พบว่าเด็กปฐมวยัมี
ผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.238 คิด
เป็นร้อยละ 56.95 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั ผ่านไป  2 สัปดาห์ 
พบวา่เดก็ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 18.476 คดิเป็นร้อยละ 73.88 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลอง
จดัประสบการณ์ศิลปะไปอีก 4 สปัดาห์ พบว่า เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.190 คิดเป็น
ร้อยละ 88.76 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะผ่าน 6 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.619 คิดเป็นร้อยละ 90.48 และผู้ วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์
ศิลปะไป 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.523 คิดเป็นร้อยละ 94.09 ซึ่ง
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ผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คนท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั พบว่าเม่ือเด็กปฐมวยั
ได้รับการจดัประสบการณ์ไปแล้ว 4 สปัดาห์ เด็กปฐมวยัมีคะแนนเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 73.90 จาก
การสงัเกตพฤติกรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การของเด็กปฐมวยั เม่ือผ่านการ
จดัประสบการณ์ศิลปะเด็กปฐมวยัผ่านไปแล้ว 6 สปัดาห์ เด็กปฐมวยัมีคะแนนร้อยละ 88.76 สูง
กว่าเกณฑ์คะแนนท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ก่อนการทดลองลอง แตอ่ย่างไรก็ตามคะแนนของเด็กปฐมวยัก็ยงัมี
การพฒันาเพิ่มขึน้จากการทดลองเม่ือผ่านไปแล้ว 8 สปัดาห์ เด็กปฐมวยัมีคะแนนร้อยละ 94.09 
ซึง่หมายความวา่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองสามารถพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็ก
ปฐมวยัในความสามารถด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 

7.2 ผลการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศลิปะ ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response 
Inhibition) ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลคะแนนเฉล่ียของด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 19 คะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการพฒันาความด้าน
ยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 
 

 
 

ด้าน 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 
 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

 
ยบัยัง้
พฤติกรรม 
(Response 
Inhibition) 

22.619 1.465 29.476 2.135 35.190 2.749 38.095 2.427 39.904 1.445 

 
จากตาราง 19 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ

การจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะในด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response 
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Inhibition) พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.619 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.465 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 29.476 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.135 ผู้วิจยัด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 4 สปัดาห์และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่า
เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 35.190 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.749 ผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 6 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 
พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 38.095 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.427 และ
ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สัปดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้
ท่ี 4 พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 39.904 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.445 
จากการทดลองตามแบบแผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการความสามารถ
ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
 
ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ Tests of Within-Subjects ทักษะการจัดการสมอง  (EF) ของเด็ก
ปฐมวยั การก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ความสามารถด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response 
Inhibition) 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 417.610 4 1042.652 346.698 .000 
Greenhouse-Geisser 417.610 2.613 1596.077 346.698 .000 
Huynh-Feldt 417.610 3.041 1371.459 346.698 .000 
Lower-bound 417.610 1.000 4170.610 346.698 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .183, Approx. Chi-Square = 31.280, df = 9, และSig. = .000 
 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลองทักษะการจัดการสมอง (EF) 
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ของเด็กปฐมวัย การก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response 
Inhibition) พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้ว่าการจดัประสบการณ์ศลิปะ 
มีผลท าให้ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) เพิ่มขึน้ในแต่
ละครัง้ท่ีมีการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดูได้จาก Sphericity Assumed (F = 
346.698) และสงัเกตผลการเปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 21  
 
ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
ความสามารถด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 
 

(I) factor1 (J) factor1 Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 

1 

2 -6.857* .287 .000 
3 -12.571* .668 .000 
4 -15.476* .537 .000 
5 -17.286* .437 .000 

2 

1 6.857* .287 .000 
3 -5.714* .565 .000 
4 -8.619* .490 .000 
5 -10.429* .559 .000 

3 

1 12.571* .668 .000 
2 5.714* .565 .000 
4 -2.905* .521 .000 
5 -4.714* .711 .000 

4 

1 15.476* .537 .000 
2 8.619* .490 .000 
3 2.905* .521 .000 
5 -1.810* .456 .001 

 
ตาราง 21 (ตอ่) 
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(I) factor1 (J) factor1 Mean Difference (I-J) Std. Error Sig.b 

5 

1 17.286* .437 .000 
2 10.429* .559 .000 
3 4.714* .711 .000 
4 1.810* .456 .001 

 
จากตารางท่ี 19 คะแนนเฉล่ียทักษะการจดัการสมอง (EF) ของ

เด็กปฐมวัย จากผลการทดสอบก่อนหลังทดลองด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
สามารถสรุปได้จากภาพประกอบ 47 กราฟคะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็ก
ปฐมวยั จากผลการพฒันาก่อนและหลงัทดลอง ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 
 

 
 

ภาพประกอบ 47 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ
พฒันาก่อนและหลงัทดลอง ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) 

จากภาพประกอบ 47 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการทดสอบก่อนหลังทดลองความสามารถด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) ซึ่งผู้ วิจัยตัง้คะแนนเต็มการประเมินเด็กปฐมวัยไว้ท่ี 45 คะแนน โดยมี
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เกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 พบวา่เด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการ
ทดลองในเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 22.619 คิดเป็นร้อยละ 50.26 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั ผ่านไป  2 สปัดาห์ พบว่าเดก็ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 29.476 คิด
เป็นร้อยละ 53.59 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศลิปะไปครบ 4 สปัดาห์ พบว่าเด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 35.190 คิดเป็นร้อยละ 78.20 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
ประสบการณ์ศิลปะครบ 6 สปัดาห์ พบวา่เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 38.095 คิดเป็นร้อยละ 
84.66 และผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะครบ 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 39.904 คิดเป็นร้อยละ 86.67 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คนท่ี
ได้รับการจดัประสบการณ์ศลิปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั พบว่าเม่ือเด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ไปแล้ว 6 สปัดาห์เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 84.66 ของคะแนนภาพรวมท่ีผู้ วิจยัตัง้เกณฑ์ไว้ข้างต้น ถือ
ว่าเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) ในด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response 
Inhibition) ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การของเด็ก
ปฐมวยั เม่ือผ่านการจดัประสบการณ์ศลิปะเดก็ปฐมวยัผา่นไปแล้ว 8 สปัดาห์ เดก็ปฐมวยัมีคะแนน
ร้อยละ 86.67 

7.3 ผลการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศลิปะ ด้านยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ในด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ซึ่ง
ผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลคะแนนเฉล่ียของด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) มา
วิเคราะห์ข้อข้อมลูโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 22 คะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนาด้าน
ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 
 

 
 

ด้าน 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 
 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

 
ยืดหยุ่น
ความคดิ 
(Flexibility)  

28.523 1.400 34.190 2.379 39.476 4.032 45.285 2.629 49.000 1.673 

 
จากตาราง 22 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ

การจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 
พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ  28.523 ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  1.400 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
ประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 34.190 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.379 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
ประสบการณ์ศลิปะไป 4 สปัดาห์และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่าเดก็ปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 39.476 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.032 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
ประสบการณ์ศิลปะไป 6 สัปดาห์เป็นการสังเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบว่าเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 45.285 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.629 และผู้ วิจยัด าเนินการทดลอง
จดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบว่าเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 49.000 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.673 จากการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั ด้านยืดหยุ่นความคดิ (Flexibility) เด็กปฐมวยัมีการพฒันาด้าน
ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
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ตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ Tests of Within-Subjects Effects ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของ
เดก็ปฐมวยั การก่อนการทดลองและหลงัการทดลองด้านยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 5715.848 4 1428.962 259.015 .000 
Greenhouse-Geisser 5715.848 2.604 2195.083 259.015 .000 

Huynh-Feldt 5715.848 3.028 1887.404 259.015 .000 
Lower-bound 5715.848 1.000 5715.848 259.015 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .299, Approx. Chi-Square = 22.240, df = 9, และSig. = .008 
 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลองทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) พบว่า
แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สอม (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้วา่การจดัประสบการณ์ศลิปะมีผล
ท าให้ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) เพิ่มขึน้ในแต่ละครัง้ท่ีมีการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดูได้จาก Greenhouse-Geisser (F = 259.015) และ
สงัเกตผลการเปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 24 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

228 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ด้าน
ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

1 

2 -5.667* .386 .000 
3 -10.952* .914 .000 
4 -16.762* .654 .000 
5 -20.476* .524 .000 

2 

1 5.667* .386 .000 
3 -5.286* .941 .000 
4 -11.095* .697 .000 
5 -14.810* .650 .000 

3 

1 10.952* .914 .000 
2 5.286* .941 .000 
4 -5.810* .783 .000 
5 -9.524* .904 .000 

4 

1 16.762* .654 .000 
2 11.095* .697 .000 
3 5.810* .783 .000 
5 -3.714* .586 .000 

5 

1 20.476* .524 .000 
2 14.810* .650 .000 
3 9.524* .904 .000 
4 3.714* .586 .000 

 
จากตารางท่ี 22 คะแนนเฉล่ียทักษะการจดัการสมอง (EF) ของ

เดก็ปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านยืดหยุน่ความคิด (Flexibility) สามารถสรุปได้
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จากภาพประกอบ 48 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการ
พฒันาก่อนและหลงัทดลองด้านยืดหยุน่ความคิด (Flexibility) 
 

 
 
ภาพประกอบ 48 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ

พฒันาก่อนและหลงัทดลองด้านยืดหยุน่ความคิด (Flexibility) 
 
จากภาพประกอบ 48 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ซึ่งผู้ วิจยัตัง้
คะแนนเต็มการประเมินเด็กปฐมวยัไว้ท่ี 55 คะแนน โดยมีเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 
พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 28.523 คิดเป็นร้อยละ 51.86 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั ผ่านไป 
2 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 34.190 คิดเป็นร้อยละ 62.16 เม่ือผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไปครบ 4 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 39.476 คิดเป็นร้อยละ 71.77 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะครบ 6 
สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 45.285 คิดเป็นร้อยละ 82.33 และผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะครบ 8 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
49.000 คิดเป็น ร้อยละ 89.00 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คนท่ีได้ รับการจัด
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ประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวยั พบวา่เม่ือเดก็ปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ไปแล้ว 6 สปัดาห์เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 82.33 ของคะแนนภาพรวมท่ีผู้ วิจัยตัง้เกณฑ์ไว้ข้างต้น ถือว่าเด็ก
ปฐมวยัมีการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ซึ่งจากการ
สงัเกตพฤติกรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การของเด็กปฐมวยั เม่ือผ่านการจดั
ประสบการณ์ศลิปะเดก็ปฐมวยัผา่นไปแล้ว 8 สปัดาห์ เดก็ปฐมวยัมีคะแนนร้อยละ 89.00 

7.4 ผลการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศลิปะด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ในด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control) ซึ่งผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าผลคะแนนเฉล่ียของด้านควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 25 คะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการพฒันาองค์ด้าน
ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

 
 

ด้าน 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 
 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

 
ควบคมุ
อารมณ์ 

(Emotional 
Control) 

14.714 1.309 16.619 1.65 20.190 1.691 21.666 1.110 21.952 .920 

 
จากตาราง 25 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ

การจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control) พบว่าเด็กปฐมวัยมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดับ โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 14.714 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.309 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดั
ประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.619 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.657 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
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ประสบการณ์ศิลปะไป 4 สปัดาห์และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่า เด็กปฐมวยั
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 20.190 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.691 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดั
ประสบการณ์ศิลปะไป 6 สัปดาห์เป็นการสังเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบว่าเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.666 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.110 และผู้วิจยัด าเนินการทดลอง
จดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบวา่เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.952 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .920 จากการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เด็กปฐมวยัมีการ
พฒันาการด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
 
ตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ Tests of Within-Subjects Effects ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของ
เดก็ปฐมวยั การก่อนการทดลองและหลงัการทดลองด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

Source 
Type III Sum 
of Squares 

df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 866.819 4 216.705 124.203 .000 
Greenhouse-Geisser 866.819 2.894 2.99.512 124.203 .000 

Huynh-Feldt 866.819 3.436 252.274 124.203 .000 
Lower-bound 866.819 1.000 866.819 124.203 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .086, Approx. Chi-Square = 45.124, df = 9, และSig. = .000 
 

จากตาราง 26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลองทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวยั ก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ Executive Functions of the Brain (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้ว่าการจดัประสบการณ์ศลิปะ
มีผลท าให้ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) เพิ่มขึน้ในแตล่ะ
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ครัง้ท่ีมีการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดูได้จาก Sphericity Assumed (F = 
124.203) และสงัเกตผลการเปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 27 
 
ตาราง 27 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons ก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้าน
ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

1 

2 -1.905* .502 .001 
3 -5.476* .450 .000 
4 -6.952* .450 .000 
5 -7.238* .425 .000 

2 

1 1.905* .502 .001 
3 -3.571* .496 .000 
4 -5.048* .405 .000 
5 -5.333* .354 .000 

3 

1 5.476* .450 .000 
2 3.571* .496 .000 
4 -1.476* .369 .001 
5 -1.762* .377 .000 

4 

1 6.952* .450 .000 
2 5.048* .405 .000 
3 1.476* .369 .001 
5 -.286* .101 .010 

5 

1 7.238* .425 .000 
2 5.333* .354 .000 
3 1.762* .377 .000 
4 .286* .101 .010 
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จากตารางท่ี 25 คะแนนเฉล่ียทักษะการจดัการสมอง (EF) ของ
เด็กปฐมวัย จากผลการทดสอบก่อนหลังทดลองด้านควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) 
สามารถสรุปได้จากภาพประกอบ 49 กราฟคะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็ก
ปฐมวยั จากผลการพฒันาก่อนและหลงัทดลองด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

 
 
ภาพประกอบ 49 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ

พฒันาก่อนและหลงัทดลองด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

จากภาพประกอบ 49 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการทดสอบก่อนหลังทดลองความสามารถด้านควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) ซึ่งผู้วิจยัตัง้คะแนนเต็มการประเมินเด็กปฐมวยัไว้ท่ี 24 คะแนน โดยมีเกณฑ์
คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 พบว่าเด็กปฐมวัยมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดับ โดยก่อนการ
ทดลองในเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 14.714 คิดเป็นร้อยละ 61.31 เม่ือผู้ วิจยัด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั ผ่านไป 2 สปัดาห์ พบวา่เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 16.619 คิด
เป็นร้อยละ 69.25 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไปครบ 4 สปัดาห์ พบวา่เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 20.195 คิดเป็นร้อยละ 84.13 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
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ประสบการณ์ศิลปะครบ 6 สปัดาห์ พบวา่เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 21.666 คิดเป็นร้อยละ 
90.28 และผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะครบ 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.952 คิดเป็นร้อยละ 91.47 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คนท่ี
ได้รับการจดัประสบการณ์ศลิปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่าเม่ือเด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ไปแล้ว 4 สปัดาห์
เด็กปฐมวยัมีคะแนนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 84.13 ของคะแนนภาพรวมท่ีผู้ วิจยัตัง้ไว้ข้างต้น ถือว่า
เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) ในความสามารถด้านควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) ซึ่งจากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การ
ของเด็กปฐมวยั เม่ือผ่านการจดัประสบการณ์ศิลปะเด็กปฐมวยัผ่านไปแล้ว 6 สปัดาห์ เด็กปฐมวยั
มีคะแนนร้อยละ 90.28 เด็กปฐมวยัยงัมีคะแนนจากการพฒันาเพิ่มขึน้จากการสงัเกตพฤติกรรมใน
ครัง้ท่ี 4 แตอ่ย่างไรก็ตามคะแนนของเด็กปฐมวยัก็ยงัมีการพฒันาเพิ่มขึน้จากการทดลองเม่ือผ่าน
ไปแล้ว 8 สปัดาห์ โดยเด็กปฐมวยัมีคะแนนร้อยละ 91.47 ซึ่งหมายความว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ทดลองสามารถพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัยในด้านควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) ได้ 

7.5 ผลการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศลิปะด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 
มีรายละเอียดดงันี ้
 
ตาราง 28 คะแนนเฉล่ีย ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนาด้าน
จดัระบบการท างาน (Organization) 
 

 
 

ด้าน 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 
 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

 
ความสามารถ
ด้านจดัระบบ
การท างาน 

(Organization) 

15.238 1.338 20.333 1.559 25.428 1.832 25.714 1.585 25.904 1.480 
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จากตาราง 28 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ
การจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะในด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) พบว่าเด็กปฐมวัยมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดับ โดยก่อนการทดลองในเด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 15.238 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.338 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการ
ทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็ก
ปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 20.333 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.559 ผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 4 สปัดาห์และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่า 
เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 25.428 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.832 ผู้วิจยัด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 6 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 25.714 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.585 และผู้วิจยัด าเนินการ
ทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 25.904 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.480 จากการทดลองตาม
แบบแผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) เด็กปฐมวยัมีการ
พฒันาการการจดัระบบการท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
 
ตาราง  29 ผลการวิ เคราะ ห์  Tests of Within-Subjects Effects Executive Functions of the 
Brain (EF) ของเด็กปฐมวัย การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 1846.476 4 461.619 906.829 .000 
Greenhouse-Geisser 1846.476 1.822 1013.280 906.829 .000 

Huynh-Feldt 1246.914 1.995 925.469 906.829 .000 
Lower-bound 1246.914 1.000 1846.476 906.829 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .072, Approx. Chi-Square = 48.406, df = 9, และp. = .000 
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จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลอง ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลองด้านจัดระบบการท างาน (Organization) 
พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้
ว่าการจัดประสบการณ์ศิลปะมีผลท าให้ทักษะการจัดการสมอง (EF) ด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) เพิ่มขึน้ในแต่ละครัง้ท่ีมีการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดูได้จาก 
Sphericity Assumed (F = 1846.476) และสังเกตผลการเปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จาก
ตาราง 30 
 
ตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
ความสามารถด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

1 

2 -5.095* .181 .000 
3 -10.190* .342 .000 
4 -10.476* .281 .000 
5 -10.667* .261 .000 

2 

1 5.095* .181 .000 
3 -5.095* .217 .000 
4 -5.381* .201 .000 
5 -5.571* .190 .000 

3 

1 10.190* .342 .000 
2 5.095* .217 .000 
4 -.286 .156 .083 
5 -.476* .178 .014 
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ตาราง 30 (ตอ่) 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

4 

1 10.476* .281 .000 
2 5.381* .201 .000 
3 .286 .156 .083 
5 -.190* .088 .042 

5 

1 10.667* .261 .000 
2 5.571* .190 .000 
3 .476* .178 .014 
4 .190* .088 .042 

 
จากตารางท่ี 28 คะแนนเฉล่ียทักษะการจดัการสมอง (EF) ของ

เดก็ปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านจดัระบบการท างาน (Organization) สามารถ
สรุปได้จากภาพประกอบ 50 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จาก
ผลการทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

238 

 
 
ภาพประกอบ 50 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ

ทดสอบก่อนหลงัทดลองด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 
 

จากภาพประกอบ 50 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการทดสอบก่อนหลังด้านจัดระบบการท างาน (Organization) ซึ่ง
ผู้วิจยัตัง้คะแนนเต็มไว้ 28 คะแนน โดยมีเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 พบว่าเด็กปฐมวยัมี
ผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 15.238 คิด
เป็นร้อยละ 54.42 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย ผ่านไป  2 สัปดาห์ 
พบวา่เดก็ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 20.333 คดิเป็นร้อยละ 72.62 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลอง
จดัประสบการณ์ศิลปะไปอีก 4 สปัดาห์ พบว่า เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.428 คิดเป็น
ร้อยละ 90.81 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะผ่าน 6 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.714 คิดเป็นร้อยละ 91.84 และผู้ วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์
ศิลปะไป 8 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.904 คิดเป็นร้อยละ 92.51 ซึ่ง
ผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คนท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย พบว่าเม่ือเด็ก
ปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ไปแล้ว 4 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีคะแนนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 
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72.62 จากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การของเด็กปฐมวัย 
เม่ือผ่านการจดัประสบการณ์ศิลปะเด็กปฐมวยัผ่านไปแล้ว 6 สปัดาห์ เด็กปฐมวยัมีคะแนนร้อยละ 
91.84 สูงกว่าเกณฑ์คะแนนท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ก่อนการทดลองลอง แต่อย่างไรก็ตามคะแนนของเด็ก
ปฐมวยัก็ยงัมีการพัฒนาเพิ่มขึน้จากการทดลองเม่ือผ่านไปแล้ว 8 สัปดาห์ เด็กปฐมวยัมีคะแนน
ร้อยละ 92.51 ซึง่หมายความวา่เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองสามารถพฒันาทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ของเดก็ปฐมวยั ในด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 

7.6 ผลการพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะองค์ประกอบด้านสตปัิญญา (Cognitive) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ผู้ วิจัยได้วเคราะห์ข้อมูลเพิ่มใน
องค์ประกอบด้านสตปัิญญา (Cognitive) ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยน าผลคะแนนเฉล่ีย
ของด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) และด้านจดัระบบการท างาน (Organization) โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาราง 31 คะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนา
องค์ประกอบด้านสตปัิญญา (Cognitive) 

 
 
 

องค์ประกอบ 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 
 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

 
ด้านสตปัิญญา 
(Cognitive) 

 

29.476 1.400 38.809 1.600 47.619 2.011 48.333 1.825 49.428 1.599 

 
จากตาราง 31 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ

การจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะในองค์ประกอบด้านสติปัญญา 
(Cognitive) พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 29.476 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 1.400 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดั
ประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้ พบว่าเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 38.809 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.600 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
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ประสบการณ์ศิลปะไป 4 สปัดาห์และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่าเดก็ปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 47.619 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.011 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
ประสบการณ์ศิลปะไป 6 สปัดาห์เป็นการสังเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบว่า เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 48.333 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.825 และผู้วิจยัด าเนินการทดลอง
จดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบวา่เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 49.428 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.599 จากการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ เด็กปฐมวยัมีการพฒันาการองค์ประกอบด้านสตปัิญญา (Cognitive) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
 
ตาราง  32 ผลการวิ เคราะ ห์  Tests of Within-Subjects Effects Executive Functions of the 
Brain (EF) ของเด็กปฐมวยั การก่อนการทดลองและหลงัการทดลององค์ประกอบด้านสติปัญญา
(Cognitive) 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 6115.295 4 1528.824 1901.973 .000 
Greenhouse-Geisser 6115.295 1.938 3155.519 1901.973 .000 

Huynh-Feldt 6115.295 2.142 2854.323 1901.973 .000 
Lower-bound 6115.295 1.000 6115.295 1901.973 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .127, Approx. Chi-Square = 38.062, df = 9, และSig. = .000 
 

จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลองทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลองและหลังการทดลององค์ประกอบด้านสติปัญญา(Cognitive) 
พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ Executive Functions of the Brain (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้ว่าการจดัประสบการณ์ศลิปะ
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มีผลท าให้ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในองค์ประกอบด้านสติปัญญา(Cognitive) เพิ่มขึน้ในแต่
ละครัง้ท่ีมีการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดูได้จาก Sphericity Assumed (F = 
1901.973) และสงัเกตผลการเปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 33 

 
ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
องค์ประกอบด้านสตปัิญญา(Cognitive) 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

1 

2 -9.333* .187 .000 
3 -18.143* .398 .000 
4 -18.857* .380 .000 
5 -19.952* .280 .000 

2 

1 9.333* .187 .000 
3 -8.810* .281 .000 
4 -9.524* .281 .000 
5 -10.619* .189 .000 

3 

1 18.143* .398 .000 
2 8.810* .281 .000 
4 -.714* .184 .001 
5 -1.810* .273 .000 

4 

1 18.857* .380 .000 
2 9.524* .281 .000 
3 .714* .184 .001 
5 -1.095* .217 .000 

5 

1 19.952* .280 .000 
2 10.619* .189 .000 
3 1.810* .273 .000 
4 1.095* .217 .000 
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จากตารางท่ี 31 คะแนนเฉล่ียทักษะการจดัการสมอง (EF) ของ
เด็กปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลององค์ประกอบด้านสติปัญญา(Cognitive) สามารถ
สรุปได้จากภาพประกอบ 51 กราฟคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จาก
ผลการพฒันาก่อนและหลงัทดลอง องค์ประกอบด้านสตปัิญญา(Cognitive) 
 

 
 
ภาพประกอบ 51 กราฟคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ

พฒันาก่อนและหลงัทดลอง องค์ประกอบด้านสติปัญญา(Cognitive) 
 
จากภาพประกอบ 51 กราฟคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง 

(EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลององค์ประกอบด้านสตปัิญญา(Cognitive) 
ซึง่ผู้วิจยัตัง้คะแนนเตม็การประเมินเด็กปฐมวยัไว้ท่ี 53 คะแนน โดยมีเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อย
ละ 80 พบว่าเด็กปฐมวัยมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดับ โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 29.476 คิดเป็นร้อยละ 55.62 เม่ือผู้ วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์
ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ผ่านไป  2 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 38.809 คิดเป็นร้อยละ 73.22 
เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะไปครบ 4 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากับ 47.619 คิดเป็นร้อยละ 89.85 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะครบ 6 
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สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 48.333 คิดเป็นร้อยละ 91.19 และผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะครบ 8 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
49.428 คิดเป็น ร้อยละ 93.26 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คนท่ีได้ รับการจัด
ประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวยั พบวา่เม่ือเดก็ปฐมวยัได้รับการจัดประสบการณ์ไปแล้ว 4 สปัดาห์เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 89.85 ของคะแนนภาพรวมท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ข้างต้น ถือว่าเด็กปฐมวยัมี
การพัฒนา ทักษะการจดัการสมอง (EF) ในองค์ประกอบด้านสติปัญญา(Cognitive) ซึ่งจากการ
สงัเกตพฤติกรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การของเด็กปฐมวยั เม่ือผ่านการจดั
ประสบการณ์ศิลปะเด็กปฐมวัยผ่านไปแล้ว 6 สัปดาห์ เด็กปฐมวัยมีคะแนนร้อยละ 91.19 เด็ก
ปฐมวยัยังมีคะแนนจากการพฒันาเพิ่มขึน้จากการสงัเกตพฤติกรรมในครัง้ท่ี 4 แต่อย่างไรก็ตาม
คะแนนของเด็กปฐมวยัก็ยงัมีการพฒันาเพิ่มขึน้จากการทดลองเม่ือผ่านไปแล้ว 8 สปัดาห์ โดยเด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนร้อยละ 93.26 ซึง่หมายความว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองสามารถพฒันาทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยัในองค์ประกอบด้านสตปัิญญา(Cognitive) ได้ 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนเด็กปฐมวัยโดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียร้อยละในด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) และความสามารถด้านจดัระบบ
การท างาน (Organization) พบว่าเด็กปฐมวัยจะมีคะแนนก่อนการทดลองจากการสังเกต
พฤติกรรมและทดสอบเชิงสถานการณ์มีคะนนเฉล่ียไมแ่ตกตา่งกนัมากแตเ่ม่ือเดก็ปฐมวยัได้รับการ
พัฒนาพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) ในความสามารถด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) และความสามารถด้านจัดระบบการท างาน (Organization) เด็กปฐมวัยจะมีคะแนน
เฉล่ียพฒันาขึน้อย่างมากในการสงัเกตพฤติกรรมและทดสอบเชิงสถานการณ์ในสปัดาห์ท่ี 2 และ
สปัดาห์ท่ี 4 ซึง่ผู้วิจยัได้ทดลองการจดัประสบการณ์ศลิปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ี
ส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF)ส าหรับเด็กปฐมวยั ไปทัง้หมด 12 เร่ือง โดยคะแนนก่อนการ
ทดลองของเด็กปฐมวยัอยู่ท่ี 55.69 เม่ือเดก็ปฐมวยัมีได้รับการพฒันาผ่านไป 12 เร่ืองคะแนนเฉล่ีย
ของเด็กปฐมวยัทัง้ 2 ด้านอยู่ท่ี 89.79 เด็กปฐมวยัมีคะแนนการพฒันาขึน้มาจากก่อนการทดลอง
ถึงร้อยละ 34.10 อย่างไรก็ตามคะแนนเด็กปฐมวัยก็ยังมีการพัฒนาขึน้ไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือในสัปดาห์ท่ี 6 และสัปดาห์ท่ี 8 เด็กปฐมวัยมีคะแนนพัฒนาการท่ีสูงขึน้แต่จะไม่ใช้
ลักษณะการพัฒนาแบบก้าวกระโดดเหมือนกับสัปดาห์ท่ี 2 และ สัปดาห์ท่ี 4 เด็กปฐมวัยจะมี
คะแนนในการพฒันาเพิ่มในสปัดาห์ท่ี 6 และสปัดาห์ท่ี 8 เม่ือผ่านการจดัประสบการณ์ศิลปะตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ไป
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ทัง้หมด 24 เร่ือง เด็กปฐมวยัจะมีคะแนนเฉล่ียร้อยละการพัฒนาอยู่ท่ี 93.30 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง
กวา่เกณฑ์ท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ร้อยละ 13.30 สงัเกตได้จากภาพประกอบ 52 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการ
จัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนาก่อนและหลังด้านความจ าท่ีใช้งาน 
(Working Memory) และด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 
 

 
 
ภาพประกอบ 52 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ
พฒันาก่อนและหลงัด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) และด้านจดัระบบการท างาน 

(Organization) 
 

7.7 ผลการพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะองค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavioral) 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัยในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavior) ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยน าผลคะแนนเฉล่ียของความสามารถด้านยบัยัง้
พฤติกรรม  (Response Inhibition) ความสามารถด้านยืดหยุ่นความคิด  (Flexibility) และ
ความสามารถด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ตาราง 34 คะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนา
องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavior) 
 

 
 

องค์ประกอบ 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 ครัง้ที่ 4 
 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

X   
S.D. 

 
พฤติกรรม 
(Behavior) 

65.857 3.650 80.285 4.879 94.857 7.438 105.047 5.044 110.857 2.613 

 
จากตาราง 34 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ

การจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavior) พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 65.857 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.650 เม่ือผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดั
ประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 80.285 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.879 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัด
ประสบการณ์ศิลปะไป 4 สปัดาห์และเป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่า เด็กปฐมวยั
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 94.857 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 7.438 ผู้วิจยัด าเนินการทดลองจดั
ประสบการณ์ศิลปะไป 6 สปัดาห์เป็นการสังเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบว่า เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 105.047 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.044 และผู้ วิจยัด าเนินการทดลอง
จดัประสบการณ์ศิลปะไป 8 สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบวา่เด็กปฐมวยัมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 110.857 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.613 จากการทดลองตามแบบ
แผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะส าหรับเด็กปฐมวยั ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) เดก็ปฐมวยัมีการ
พฒันาการองค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavior) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
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ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ Tests of Within-Subjects Effects ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของ
เดก็ปฐมวยั การก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavior) 
 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 28407.810 4 7101.952 376.016 .000 
Greenhouse-Geisser 28407.810 2.529 11231.113 376.016 .000 

Huynh-Feldt 28407.810 2.526 9709.120 376.016 .000 
Lower-bound 28407.810 1.000 28407.810 376.016 .000 

 
หมายเหตุ : ค่า Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 Mauchly's 

W = .247, Approx. Chi-Square = 25.779, df = 9, และSig. = .002 
 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลองทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ของเด็กปฐมวยั การก่อนการทดลองและหลงัการทดลององค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) 
พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะในเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ จะเห็นได้ว่าการจัดประสบการณ์ศิลปะมีผลท าให้
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) เพิ่มขึน้ในแตล่ะครัง้ท่ีมีการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดูได้จาก Sphericity Assumed (F = 124.203) และ
สงัเกตผลการเปรียบเทียบคะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 36 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavior) 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

1 

2 -14.429* .739 .000 
3 -29.000* 1.715 .000 
4 -39.190* 1.247 .000 
5 -45.000* 1.014 .000 

2 

1 14.429* .739 .000 
3 -14.571* 1.691 .000 
4 -24.762* 1.368 .000 
5 -30.571* 1.301 .000 

3 

1 29.000* 1.715 .000 
2 14.571* 1.691 .000 
4 -10.190* 1.312 .000 
5 -16.000* 1.665 .000 

4 

1 39.190* 1.247 .000 
2 24.762* 1.368 .000 
3 10.190* 1.312 .000 
5 -5.810* .999 .000 

5 

1 45.000* 1.014 .000 
2 30.571* 1.301 .000 
3 16.000* 1.665 .000 
4 5.810* .999 .000 

 
จากตารางท่ี 34 คะแนนเฉล่ียทักษะการจดัการสมอง (EF) ของ

เด็กปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลององค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) สามารถ
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สรุปได้จากกราฟ 9 คะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการทดสอบ
ก่อนหลงัทดลององค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) 
 

 
 
ภาพประกอบ 53 กราฟคะแนนเฉล่ีย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ

พฒันาก่อนและหลงัทดลององค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) 
 

จากกราฟ 9 คะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็ก
ปฐมวยั จากผลการทดสอบก่อนหลงัทดลอง องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) ซึ่งผู้ วิจยั
ตัง้คะแนนเต็มการประเมินเด็กปฐมวยัไว้ท่ี 124 คะแนน โดยมีเกณฑ์คะแนนท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 80 
พบว่าเด็กปฐมวยัมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 65.857 คิดเป็นร้อยละ 53.11 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผ่าน
ไป 2 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 80.285 คิดเป็นร้อยละ 64.75 เม่ือผู้ วิจัย
ด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไปครบ 4 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 94.857 คิดเป็นร้อยละ 76.49 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะครบ 6 
สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 105.047 คิดเป็นร้อยละ 84.71 และผู้ วิจัย
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ด าเนินการทดลองจดัประสบการณ์ศิลปะครบ 8 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
110.857 คิดเป็นร้อยละ 89.40 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยจ านวน 21 คน ท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย เม่ือเด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ไปแล้ว 6 สัปดาห์เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของคะแนนภาพรวมท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ข้างต้น ถือว่าเด็กปฐมวยัมี
การพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) ซึ่งจากการ
สงัเกตพฤตกิรรมการท างานและการทดสอบเชิงสถานการณ์การของเดก็ปฐมวยั พบว่าคะแนนของ
เด็กปฐมวยัก็ยงัมีการพัฒนาเพิ่มขึน้จากการทดลองเม่ือผ่านไปแล้ว 8 สปัดาห์ โดยเด็กปฐมวยัมี
คะแนนร้อยละ 89.40 ซึ่งหมายความว่าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองสามารถพัฒนาทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยัในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) การพฒันาทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยัใน องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) เด็กปฐมวยั
จะมีการพัฒนาได้ช้ากว่าด้านองค์ประกอบด้านสติปัญญา(Cognitive) สังเกตได้จากผลคะแนน
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันจึงท าให้ภาพรวมขององค์ประกอบ
ด้านพฤตกิรรม (Behavioral) 

จากการวิเคราะห์ผลคะแนนเด็กปฐมวัยโดยการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียร้อยละในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยน าผลคะแนนเฉล่ียด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) และด้านควบคมุอารมณ์(Emotional Control) พบว่าเด็กปฐมวยัจะมีคะแนนก่อนการ
ทดลองจากการสงัเกตพฤตกิรรมและทดสอบเชิงสถานการณ์มีคะนนเฉล่ียร้อยละแตกตา่งกนั ด้าน
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) จะมีคะแนนก่อนการทดลองสูงกว่าด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) และความสามารถด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) แต่เม่ือเด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ
ส าหรับเด็กปฐมวยั เด็กปฐมวยัจะมีการพัฒนาจากการจดัประสบการณ์ศิลปะไปแล้ว 6 สปัดาห์ 
รวมทัง้หมด 18 เร่ือง เด็กปฐมวยัจะมีการพฒันาขึน้ในทัง้ 3 ด้าน โดยคิดเป็นคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
84.71 ซึ่งมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละท่ีผู้ วิจยัตัง้ไว้ และเม่ือเข้าสู่สัปดาห์ท่ี 8 เด็ก
ปฐมวยัผ่านการจดัประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ไปทัง้หมด 24 เร่ือง เดก็ปฐมวยัจะมีคะแนนเฉล่ียร้อยละของ
การพัฒนาอยู่ท่ี 89.40 ซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ร้อยละ 9.40 สังเกตได้จาก
ภาพประกอบ 54 กราฟคะแนนเฉล่ียทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการ
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พฒันาก่อนและหลังทดลอง ด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) และด้านควบคมุอารมณ์(Emotional Control) 

 

 
 
ภาพประกอบ 54 กราฟคะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผลการ
พฒันาก่อนและหลงัทดลอง ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคดิ 

(Flexibility) และด้านควบคมุอารมณ์(Emotional Control) 
 

7.8 ผลการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะองค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(Behavioral) และภาพรวมของการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ด้าน
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และด้านจดัระบบการท างาน (Organization)โดยผู้ วิจยัใช้
คะแนนเตม็ในแตล่ะด้านในการวิเคราะห์ผลมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการทดลองตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัพบว่าทัง้ 5 ด้านมีคะแนนเฉล่ียร้อย
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ผา่นเกณฑ์ท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้โดยองค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) เด็กปฐมวยัจะมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์การประเมินท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ในสัปดาห์ท่ี 4 ของการสังเกตพฤติกรรมและการทดสอบเชิง
สถานการณ์ ซึ่งเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านไปทัง้หมด 12 เร่ือง 4 หน่วยการเรียนรู้ ใน
ส่วนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior) เด็กปฐมวัยจะมีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี
ผู้วิจยัตัง้ไว้ในสปัดาห์ท่ี 6 ของการสงัเกตพฤติกรรมและการทดสอบเชิงสถานการณ์ ซึ่งเป็นการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ไปทัง้หมด 18 เร่ือง 6 หน่วยการเรียนรู้ เด็ก
ปฐมวัยจึงมีพฤติกรรมท่ีผ่านเกณฑ์คะแนนท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ จะเห็นได้ว่าในองค์ประกอบด้าน
สติปัญญา (Cognitive) เด็กปฐมวัยในช่วงวัยนีส้ามารถเรียนรู้ได้ดีซึ่งเป็นส่วนท่ีส าคัญในการ
พฒันาเด็กปฐมวยัโดยการท างานของสมองสามารถรับรู้ละเรียนรู้ได้ดีในชว่งวยันีท้ าให้เด็กปฐมวยั
มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด ในส่วนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) เด็กปฐมวัยจะ
พฒันาได้ช้ากว่าองค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) เน่ืองจากเด็กปฐมวยัยงัยึดตนเองเป็น
ศนูย์กลางการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ช้า การเข้าสงัคมของเด็กในกลุ่มทดลองยงัเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) จาก
ผลการวิจัยพบว่า ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) มีคะแนนการพัฒนาเป็นสูงท่ีสุด 
รองลงมาเป็นด้านจัดระบบการท างาน (Organization) และด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response 
Inhibition) คะแนนเฉล่ียเป็นอันดบัสุดท้ายแต่คะแนนก็ผ่านเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ ซึ่งแต่ละด้านมี
แนวโน้มท่ีดีขัน้ตามล าดบัและต่อเน่ือง สงัเกตได้จากภาพประกอบ 55 กราฟคะแนนเฉล่ียร้อยละ 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย  จากผลการพัฒนาก่อนและหลังทดลอง 
ความสามารถด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ความสามารถด้านจดัระบบการท างาน 
(Organization) ความสามารถด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ความสามารถด้าน
ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) และความสามารถด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
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ภาพประกอบ 55 กราฟคะแนนเฉล่ียร้อยละ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผล

การพฒันาก่อนและหลงัทดลอง ความสามารถด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
ความสามารถด้านจดัระบบการท างาน (Organization) ความสามารถด้านยบัยัง้พฤตกิรรม 

(Response Inhibition) ความสามารถด้านยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) และความสามารถด้าน
ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 

 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลองค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) และ

องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) มาศึกษาและวิเคราะห์รายองค์ประกอบพบว่า เด็ก
ปฐมวยัจะมีแนวโน้มท่ีพฒันาได้ดีโดยเฉพาะองค์ประกอบด้านสตปัิญญา (Cognitive) เด็กปฐมวยั
จะมีการพัฒนาท่ีชัดเจนจากการจัดประสบการณ์ศิลปะได้จากคะแนนร้อยละก่อนการทดลอง
พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 29.476 คิดเป็นร้อยละ 55.62 เม่ือเด็กปฐมวยัได้รับการจัด
ประสบการณ์ศิลปะภายใน 2 สัปดาห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 6 เร่ือง เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มขึน้เป็น 38.809 คิดเป็นร้อยละ 73.22 เพิ่มขึน้มาถึงร้อยละ 17.60 ซึ่งเม่ือเด็กปฐมวยัได้รับการ
จดัประสบการณ์ศิลปะครบ 4 สปัดาห์ เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้เป็น 47.619 คิดเป็นร้อย
ละ 89.85 เพิ่มขึน้จากสปัดาห์ท่ี2 คิดเป็นร้อยละ 16.63 แสดงให้เห็นว่าการจดัประสบการณ์ศิลปะ
สามารถพัฒนานาทักษะการจัดการสมอง (EF) ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ด้าน
จดัระบบการท างาน (Organization) ของเด็กปฐมวยัได้อย่างมีนยัส าคญั อย่างไรก็ตามในสปัดาห์
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ท่ี6 และสปัดาห์ท่ี 8 เด็กปฐมก็ยงัมีการพฒันาขึน้ถึงแม้จะมีค่าเฉล่ียท่ีพฒันาน้อยแสดงให้เห็นว่า
เด็กปฐมวยัสามารถพฒันาได้อย่าต่อเน่ือง ในส่วนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) มา
ศึกษาและวิเคราะห์รายองค์ประกอบพบว่า เด็กปฐมวัยในกลุ่มทดลองจะมีคะแนนเฉล่ียก่อน
ทดลองอยู่ท่ี 65.857 เป็นร้อยละ 53.11 เม่ือผ่านการจดัประสบการณ์ศิลปะในสปัดาห์ท่ี 2 แล้วเด็ก
ปฐมวยัมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้สังเกตได้จาการท างานร่วมกันกับกลุ่มเพ่ือน
ด้วยกันซึ่งพฤติกรรมมีความสอดคล้องกับคะแนนเฉล่ียท่ี 80.285 คิดเป็นร้อยละ 64.75 เพิ่มขึน้
จากก่อนการทดลองอยู่ท่ีร้อยละ 11.64 ซึ่งเด็กปฐมวัยมีแนวโน้มในการพัฒนาท่ีดีขึน้ เม่ือมีการ
สังเกตพฤติกรรมและทดสอบเชิงสถานการณ์ในสัปดาห์ท่ี 4 เด็กปฐมวัยก็มีการพัฒนาท่ีดีขึน้
ตามล าดบัโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 94.857 คิดเป็นร้อยละ 76.49 เพิ่มขึน้จากสัปดาห์ท่ี 1 คิดเป็น
ร้อยละ 11.74 ซึ่งคะแนนร้อยละการพฒันาระหว่างสปัดาห์ท่ี 2 และสปัดาห์ท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบ
กันแล้วผลของคะแนนไม่แตกต่างกันมากของคะแนนท่ีเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเม่ือมีการสงัเกต
พฤติกรรมและทดสอบเชิงสถานการณ์ในสปัดาห์ท่ี 6 เด็กปฐมวยัก็มีการพฒันาท่ีดีขึน้ตามล าดบั
โดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 105.047 คิดเป็นร้อยละ 84.71 เด็กปฐมวยัจึงมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
80 ท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ และเม่ือผ่านการจัดประสบการณ์ศิลปะครบ 8 สัปดาห์แล้วเด็กปฐมวัยจะมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 110.857 และคิดเป็นร้อยละ 89.40 จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะการจัดการ
สมอง (EF) องค์ประกอบด้านสตปัิญญา (Cognitive) เดก็ปฐมวยัจะพฒันาผ่านเกณฑ์ในสปัดาห์ท่ี 
4 แตอ่งค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) เด็กปฐมวยัจะพฒันาผ่านเกณฑ์ในสปัดาห์ท่ี 6 ซึ่ง
การพัฒนาด้านสติ ปัญญา (Cognitive) เด็กปฐมวัยจะพัฒนาได้เร็วกว่าด้านพฤติกรรม 
(Behavioral) อย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนภาพร่วมของการพัฒนาทักษะการจัดการสมอง (EF) 
องค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) ผู้ วิจัย
พบว่าการพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พฒันาท่ีดีขึน้ตามล าดบัเม่ือมอง
ภาพรวมทัง้หมดของการพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยจะมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 
95.333 คิดเป็นร้อยละ 53.86 ผู้วิจยัจดัประสบการณ์ผ่านไป 2 สปัดาห์แล้วพบวา่คะแนนเฉล่ียของ
เด็กปฐมวยัมีคะแนนเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 119.095 คิดเป็นร้อยละ 67.29 เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองอยู่ท่ี 
13.43 ผู้ วิจัยจัดประสบการณ์ศิลปะผ่านไป 4 สัปดาห์แล้วพบว่าคะแนนเฉล่ียของเด็กปฐมวยัมี
คะแนนเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 142.476 คิดเป็นร้อยละ 80.49 ซึ่งมีคะแนนเกินเกณฑ์คะแนนร้อยละ 80 ท่ี
ผู้ วิจัยตัง้ไว้ไป 0.49 ซึ่งผู้ วิจัยพบว่าการท่ีเด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการทางด้านทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ประมาณสปัดาห์ท่ี 4 ซึ่งผ่านการจัดประสบการณ์ทัง้สิน้ 4 หน่วยการเรียนรู้ 12 เร่ือง 
อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัจดัประสบการณ์ผ่านไป 6 สัปดาห์แล้วพบว่าคะแนนเฉล่ียของเด็กปฐมวยัมี
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คะแนนเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 153.381 คิดเป็นร้อยละ 86.66 และในสัปดาห์ท่ี 8 ผู้ วิจยัพบว่าคะแนนเฉล่ีย
ของเด็กปฐมวัยมีคะแนนเพิ่มขึน้อยู่ ท่ี  160.285 คิดเป็นร้อยละ 90.56 จะเห็นได้ว่าคะแนน
พฒันาการในภาพรวมของทกัษะการจดัการสมอง (EF) มีเกณฑ์การพฒันาท่ีดีขึน้อยา่งมีนยัส าคญั
สงัเกตได้จากตารางท่ี 37 และกราฟท่ี 12 
 
ตาราง 37 คะแนนเฉล่ียภาพรวมของการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 
 

ด้าน 

ก่อนทดลอง ครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 ครัง้ที่ 3 
ครัง้ที่ 4 

 

X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  
 

S.D. X  

 
S.D. 

 
ภาพรวมของ 
การพฒันา
ทกัษะการ
จดัการสมอง 

(EF) 
 

95.333 4.912 119.095 6.276 142.476 8.518 153.381 6.061 160.285 3.195 

 
จากตาราง 37 พบว่าผลการทดสอบก่อนหลังการพัฒนาทักษะ

การจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะในภาพรวมของการพฒันาพบวา่เด็ก
ปฐมวัยมีผลคะแนะเพิ่มขึน้ตามล าดบั โดยก่อนการทดลองในเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
95.333 คิดเป็นร้อยละ 53.86 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.912 เม่ือผู้ วิจัยด าเนินการ
ทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไป 2 สัปดาห์จากการสังเกตและการทดสอบอีกครัง้พบว่า เด็ก
ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 119.095 คิดเป็นร้อยละ 67.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
6.276 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไป 4 สัปดาห์และเป็นการสังเกตและการ
ทดสอบในครัง้ท่ี 2 พบว่าเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 142.476 คิดเป็นร้อยละ 80.49 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.518 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองจัดประสบการณ์ศิลปะไป 6 
สปัดาห์เป็นการสงัเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 3 พบวา่เด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั 153.381 
คิดเป็นร้อยละ 86.66 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.061 และผู้ วิจยัด าเนินการทดลองจดั
ประสบการณ์ศิลปะไป 8 สัปดาห์เป็นการสังเกตและการทดสอบในครัง้ท่ี 4 พบว่าเด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 160.285 คิดเป็นร้อยละ 90.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.195 
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จากการทดลองตามแบบแผนการวิจยัผลการทดสอบก่อนหลงัการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั เด็กปฐมวยัมีการพัฒนาการใน
ภาพรวมของการพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ี .05 
 
ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ Tests of Within-Subjects Effects ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของ
เด็กปฐมวัย การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ภาพรวมของการพัฒนาExecutive 
Functions of the Brain (EF) ของเดก็ปฐมวยั  

 

Source 
Type III Sum of 

Squares 
df Mean Square F p value. 

Sphericity Assumed 59967.676 4 14991.919 669.311 .000 
Greenhouse-Geisser 59967.676 2.484 24143.704 669.311 .000 

Huynh-Feldt 59967.676 2.864 20941.377 669.311 .000 
Lower-bound 59967.676 1.000 59967.676 669.311 .000 

 
ห ม า ย เ ห ตุ  :  ค่ า  Mauchly's Test of Sphericitya Measure: MEASURE_1 

Mauchly's W = .248, Approx. Chi-Square = 25.716, df = 9, และSig. = .002 
 

จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเม่ือ
มีการวัดซ า้ (Repeated Measures ANOVA) โดยมีผลการทดลอง Executive Functions of the 
Brain (EF) ของเด็กปฐมวัย การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ภาพรวมของการพัฒนา 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั พบว่าแผนการจัดประสบการณ์ ทักษะการจดัการ
สมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะในเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้จะเห็น
ได้ว่าการจดัประสบการณ์ศิลปะ มีผลท าให้ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ภาพรวมของการพฒันา
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั เพิ่มขึน้ในแต่ละครัง้ท่ีมีการทดลองอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ี .05 ซึ่งดไูด้จาก Greenhouse-Geisser (F = 669.311) และสงัเกตผลการเปรียบเทียบ
คะแนนรายครัง้ได้จากตาราง 39 
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ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ Pairwise Comparisons การก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 
ภาพรวมของการพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 
 

(I) factor1 (J) factor1 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b 

1 

2 -23.762* .848 .000 
3 -47.143* 1.928 .000 
4 -58.048* 1.453 .000 
5 -64.952* 1.122 .000 

2 

1 23.762* .848 .000 
3 -23.381* 1.796 .000 
4 -34.286* 1.477 .000 
5 -41.190* 1.379 .000 

3 

1 47.143* 1.928 .000 
2 23.381* 1.796 .000 
4 -10.905* 1.370 .000 
5 -17.810* 1.782 .000 

4 

1 58.048* 1.453 .000 
2 34.286* 1.477 .000 
3 10.905* 1.370 .000 
5 -6.905* 1.080 .000 

5 

1 64.952* 1.122 .000 
2 41.190* 1.379 .000 
3 17.810* 1.782 .000 
4 6.905* 1.080 .000 
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เม่ือเปรียบเทียบกราฟคะแนนเฉล่ียร้อยละทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั จากผลการพฒันาก่อนและหลงัทดลององค์ประกอบด้านสติปัญญา 
(Cognitive) พบวา่การจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเดก็ปฐมวยั
จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ เด็กปฐมวยัจะมีการพฒันาขึน้เกินเกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีผู้วิจยัตัง้ขึน้ในครัง้ท่ี 
2 ของการสังเกตและการทดสอบเชิงสถานการณ์  ซึ่งพบว่าอยู่ในสัปดาห์ท่ี 4 ท่ีผู้ วิจัยจัด
ประสบการณ์ศิลปะผ่านไป 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 12 เร่ืองในการจดัประสบการณ์ศิลปะ ใน
ส่วนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) พบว่าการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีพัฒนาทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั จากการวดัซ า้ทัง้ 5 ครัง้ เด็กปฐมวยัจะมีการพฒันาขึน้เกิน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ท่ีผู้ วิจัยตัง้ขึน้ในครัง้ท่ี 3 ของการสังเกตและการทดสอบเชิงสถานการณ์อยู่ใน
สัปดาห์ท่ี 6 ท่ีผู้ วิจัยจัดประสบการณ์ศิลปะผ่านไป 6 หน่วยการเรียนรู้ 18 เร่ืองในการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ สงัเกตได้จากภาพประกอบ 56 กราฟคะแนนเฉล่ียร้อยละ ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย จากผลการพัฒนาก่อนและหลังทดลองขององค์ประกอบด้าน
สตปัิญญา องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม และภาพรวมของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

 
 
ภาพประกอบ 56 กราฟคะแนนเฉล่ียร้อยละ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั จากผล
การพฒันาก่อนและหลงัทดลองขององค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) องค์ประกอบด้าน

พฤตกิรรม (Behavioral) และภาพรวมของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
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จากผลการทดลองรูปแบบการจัดประสบการณ์ เพ่ื อหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั รูปแบบสามารถพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ทัง้ 5 ด้าน ใน 4 ขัน้ตอนได้ดงันี ้

ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) สามารถพัฒนา
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ใน 4 ด้าน คือ 1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) เด็กมี
ความสามารถในการจ าและสะท้อนและประมวลผลข้อมลูเดมิการใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่ง ๆ  เด็ก
สงัเกตได้จากเด็กมีปฏิสมัพนัธ์ในการตอบค าถามกบัครูในเร่ืองราวท่ีตนเองได้เรียนรู้มา เช่น การใช้
สี นิทานท่ีเล่า เพลงท่ีเคยร้องไป 2) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) สามารถแบ่งหน้าท่ี
การท างานของตนเองเช่น เด็กบอกว่าจะใช้วสัดกุระดาษสีอะไร ใช้สีอะไรในการระบายสี 3) ด้าน
ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) เด็กปฐมวยัแสดงออกในการกระท าท่ีเหมาะสม เช่นเด็ก
ร่วมกันร้องเพลง ตัง้ใจฟังนิทานท่ีครูเรา 3) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) สามารถยืดหยุ่น
ความคิดของตนเอง เช่น เด็กได้ท่องค าคล้องจองเด็กจะน าช่ือผลไม้มาวาดเป็นภาพหากดเกวาด
ไม่ได้หรือสีไม่มีเด็กจะเปล่ีนผลไม้ละสีท่ีมีอยู่  4) ด้านควบคุมอารมณ์  (Emotional Control) 
สามารถควบคมุอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมในการฟังนทานมีสมาธิในการฟังไม่วอกแวก มี
สมาธิกบัการฟัง 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) สามารถพัฒนาทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ใน 3 คือ 1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) เด็กปฐมวัยสามารถ
ประมวลผลการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน เช่น เด็กตอบครูได้ว่าจะใช้สีชอลค์ส าหรับระบายลงใน
กระดาษสี 2) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) เด็กปฐมวัยสามารถวางแผนการท างาน
เป็นขัน้ตอน การเรียงล าดบัขัน้ตอน การแบ่งหน้าท่ี เช่น อธิบายการวาดภาพระบายสีได้เร่ิมจาก
การร่างภาพ ระบายสีละตดัเส้น เดก็แบง่หน้าท่ีในการท างานเชน่ ให้เพ่ือนเตรียมสีน า้สว่นตนเองจะ
ไปรองน า้ในห้องน า้ 3) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) เด็กปฐมวัยรู้จักปรับและเปล่ียนแผน 
รู้จกัปรับเปล่ียนความคิด เช่น เด็กวา่แผนไว้ว่าจะใช้สีส้มระบายเป็นส้มแตค่รูไมมี่สีส้มมีแตสี่แดงจึง
จะวา่แอปเปิล้แทน 

ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) สามารถพัฒนาทักษะการ
จัดการสมอง (EF) ใน 5 ด้านคือ 1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) เด็กปฐมวัยรู้วิธี 
การใช้ และการเก็บวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  การดึงข้อมูลออกมาใช้ตามขณะท ากิจกรรมศิลปะ 
ประมวลผลการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน สงัเกตได้จากเด็กมีการใช้อุปกรณ์ตรงกบัการใช้งานเช่น 
เด็กใช้สีน า้ จานสี พู่กันได้สัมพันธ์กัน เด็กใช้ดินสอร่างภาพก่อนใช้กรรไกรตัดตามบบ 2) ด้ าน
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จัดระบบการท างาน (Organization) เด็กปฐมวัยสามารถจัดล าดบัความส าคัญของการใช้วัสดุ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ  เดก็ใช้ดนิสอร่างภาพก่อนท่ีจะระบายสีและตดัเส้น เดก็ใช้น า้ผสมสีแล้วใช้พู่กนัจมุสี
ระบายลงบนแครอทและจงึกดลงบนกระดาษ 3) ด้านยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition) เด็ก
ปฐมวยัรู้จกัวิธีแสดงออกในการควบคุมพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ยบัยัง้พฤติกรรมไม่รบกวนผู้ อ่ืน
ขณะท างาน เช่น เด็กท างานของตนเองเสร็จแล้วเก็บอปุปกรณ์ของตนเองเขาท่ีแล้วจึงคยุกบัเพ่ือน
ท่ีท างานเสร็จเหมือนกัน เด็กมีสมาธิอยู่กับงานของตนเองไม่คุยกันรบกวนเพ่ือนท่ียังไม่เสร็จ 4) 
ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 5) เด็กปฐมวัยสามารถแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือให้กิจกรรมท่ีท า
บรรลุตามเป้าหมาย รู้จกัปรับและเปล่ียนแผน รู้จกัปรับเปล่ียนความคิดในการท างานศิลปะ เช่น
เด็กไม่มีมะเขือเทศในการพิมพ์จะใช้หัวไช้เท้าแทน เด็กวางแผนไว้ว่าจะวาดท้องฟ้าเด็กสามารถ
กลบักระดาษเม่ือครูเปล่ียนให้วาดทะเล 5) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) เด็กปฐมวยั
มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืนในขณะท ากิจกรรมศิลปะรูจกัแบง่ปันอปุกรณ์ศิลปะ มีอารมณ์ท่ีมัน่คงไม่
วอกแวกในขณะท ากิจกรรมขณะท ากิจกรรมศิลปะ เช่น บนโต๊ะเพ่ือนไม่มีในกลุ่มไม่มีสีฟ้าเด็กอีก
คนบอกวา่ยืมท่ีโต๊ะเราไปก่อนก็ได้ ในบางครัง้มีคนมาดงูานเดก็ก็ไมส่นใจท างานของตนเองจนเสร็จ 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) สามารถพัฒนาทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ใน 4 ด้านคือ 1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน(Working Memory) เด็กปฐมวยัสามารถ
สะท้อนและประมวลผลข้อมูลเดิม การใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในขัน้ตอนท่ีตนเองได้ท างาน
ศลิปะ เดก็เล่าถึงสิ่งท่ีตนเองท า เช่น หนใูช้สีเขียวในการตดัเส้นให้เป็นแมลงกระพนุ หนใูช้สีน า้ตาล
ระบายเป็นทะเลทรายและใช้กรรไกรตดักระดาษสีเขียนท าเป็นต้นกระบองเพชร 2) ด้านจดัระบบ
การท างาน (Organization) เด็กปฐมวยั พูดคยุในสิ่งท่ีตนเองท างานศิลปะอย่างเป็นขัน้ตอน สิ่งท่ี
ตนเองวางแผนท่ีจะท างานศลิปะให้บรรลเุปา้หมาย ใช้วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ  เชน่ หนใูช้ใช้กระดาษใน
การท าพืน้เป็นท้องทะเลล้วหนจูะใช้กรรไกรตดัเป็นปลาจากนัน้หนจูะติดลงบนกระดาษท่ีท าไว้เป็น
ท้องทะเลแล้วใช้สีชอล์ดตดัเส้นเป็นภาพท้องทะเล 3) ด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
เดก็ปฐมวยัไมแ่สดงออกในการกระท าท่ีเหมาะสม ไม่แสดงพฤตกิรรมท่ีไม่พึง่ประสงค์ ขณะท่ีครูขัน้
ทบทวนการเรียนรู้เด็กมีความสนใจและตัง้ใจฟังครูและเพ่ือนเสนอผลงานไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสม เช่น คยุกนั ส่งเสียงรบกวนสมาธิคนน าเสนอ 4) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) เด็ก
ปฐมวยัมีความยืดหยุ่นของความคิดของตนเองแสดงถึงการแก้ปัญหา ในขัน้ขัน้ทบทวนการเรียนรู้
ครูมกัถามเด็กท่ีมกัใช้สีชอล์ดว่าถ้าครัง้หน้าถ้าครูไม่มีสีชอล์ดให้ใช้แล้วหนใูช้สีน า้แทนได้ไหม เด็ก
ตอบว่าได้ ครูถามตอ่ไปว่าได้เพราะอะไร เด็กตอบว่าอยากให้งานมีสีสนัท่ีสวยงาม และอยากให้ครู
ชมเหมือนเพ่ือนบ้าง 5) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) เด็กปฐมวยัแสดงถึงความเห็น
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อกเห็นใจผู้ อ่ืนในขณะท ากิจกรรมศิลปะสะท้อนจากการท างานร่วมกบัเพ่ือนภายในกลุ่ม หลงัจากท่ี
ครูทบทวนเสร็จแล้วนกัเรียนก็มกัจะช่วยครูเก็บอุปกรณ์เข้าท่ีหรือบางคนก็ช่วยเพ่ือนเก็บอุปกรณ์
ประจ าโต๊ะและเช็ดท าความสะอาด ซึ่งความเช่ือมโยงของทฤษฎีและแนวความคิดท่ีพัฒนาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะในแต่ละขัน้ท่ีส่งผลต้องความสามารถในแต่ละด้านของเด็ก
ปฐมวยัโดยในแต่ละขัน้ของการจดัประสบการณ์จะพฒันาความสามารถของเด็กปฐมวยัในแตล่ะ
ด้านท่ีแตกตา่งกนัสงัเกตได้จากภาพประกอบท่ี 57 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 57 ความเช่ือมโยงของทฤษฎีและแนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดั

ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

ความจ าท่ีใช้งาน 

(Working Memory) 

 

การจดัระบบการท างาน 

(Organization) 

การยืดหยุ่นความคิด  

(Flexibility) 

การควบคมุอารมณ์  

(Emotional Control) 

การยบัยัง้พฤติกรรม  

(Response Inhibition) 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ 
 

ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้  
(Motivation) 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้  
(Plan) 

ขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้  
 (Action) 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้  
 (Recall) 
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จากผลการทดลองการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ซึ่งการทดลองตามวตัถุประสงค์
ของการวิจัย ผลการทดลองรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีจะพัฒนาเด็กให้มีทักษะการจัดการ
สมอง (EF) นัน้เร่ิมจากการจดัประสบการณ์ศิลปะในขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) เด็ก
ได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมการจงูใจ เชน่ การท้องค าคล้องจอง การเล่านิทาน การร้องเพลง การ
เล่นเกม การใช้ค าถาม ล้วนแต่เป็นการการตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจท่ีอยากเรียนรู้ละท ากิจกรรม 
ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เด็กได้รับการวางแผนการท างานของตนเอง ว่าตนเองจะท าอะไร ท า
อย่างไร ในเด็กปฐมวยัเด็กได้รับการส่งเสริมใน 2 อยา่งท่ีเป็นพืน้ฐานเด็กปฐมวยัจะสามารถบริหาร
จัดการตนเองได้เป็นพืน้ฐาน ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กได้รับการส่งเสริมให้เด็กได้ท า
กิจกรรมของตนเอง ท ากิจกรรมกับผู้ อ่ืนสิ่งนีเ้ป็นส่งส าคัญท่ีจะกระตุ้ นให้เด็กได้เกิดทักษะการ
จดัการสมอง (EF) เด็กจะเช่ือมโยงการท างานต่าง ๆ ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ท่ีสามารถ
พฒันาได้ในเดก็ปฐมวยั และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) เป็นขัน้ท่ีเดก็ได้ทบทวนการท างานของ
ตนเอง ครูสรุปการท างานในแต่ละขัน้ตอนให้เด็กได้มีความเขาใจอย่างถูกต้องในการท างานและ
เช่ือมโยงประสบกรณ์เดมิท่ีจะชว่ยตอ่ยอดประสบการณ์ใหมข่องเด็กปฐมวยัได้  

ซึ่งรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะเป็นตัวกระตุ้ นและ
เช่ือมโยงในการท างานของสมองให้เด็กเกิดความสามารถทัง้ 5 ด้านคือ 1) ด้านความจ าท่ีใช้งาน
(Working Memory) 2) ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) 3) ด้านยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) 4) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 5) ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional 
Control) โดยการท างานของทักษะการจัดการสมอง (EF) จะเช่ือมโยงการท างานเข้าด้วยกัน 5 
ด้าน  ซึ่ง รูปแบบการจัดประสบการณ์ ศิลปะจะกระตุ้ นให้การท างานเด็กปฐมวัยให้ เกิด
ความสามารถและพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ ในการกระตุ้นเด็กจะแสดงพฤติกรรมบง่ชีไ้ปในทางท่ีดี
ตามคณุลกัษณะของพฤตกิรรมบง่ชี ้การท่ีจะให้เดก็มีพฤตกิรรมบง่ชีไ้ด้นัน้ครูมีสว่นท่ีส าคญัท่ีจะท า
ให้เด็กเกิดทักษะการจัดการสมอง (EF) โดยการกระตุ้ นด้วยวิธีการท่ีหลากหลายเช่น การให้
ก าลงัใจ การกล่าวค าชมเชย การใช้ค าถามเชิงบวกท่ีกระตุ้น เด็กปฐมวยัจะเกิดการเรียนรู้จากการ
ได้ลงมือท างาน เดก็จะเกิดคณุลกัษณะความสามารถการจดัการสมอง (EF) ท่ีดี ซึ่งรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยให้เกิดทักษะการจัดการสมอง (EF) ดัง
ภาพประกอบท่ี 58 ความเช่ือมโยงของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมความสามารถ
ในทัง้  5 ด้านท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยั 
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ภาพประกอบ 58 ความเช่ือมโยงของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมความสามารถใน
ทัง้ 5 ด้านท่ีสง่ผลตอ่ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวยั 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ

สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั สรุปสาระส าคญัของการวิจยัได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุง่หมายดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง 

(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ

จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 
สมมุตฐิานในการวิจัย  

จากการประมวลแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้
1. รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมความสามารถการจดัการสมอง (EF) 

ส าหรับเดก็ปฐมวยั สามารถพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ของเดก็ปฐมวยัเพิ่มขึน้ได้ 
2. เด็กปฐมวยัท่ีผา่นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์

ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มีคะแนนเฉล่ียพฒันาการสูงขึน้
กวา่ก่อนการทดลอง 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการพัฒนารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีขอบเขตของการวิจยัดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
เดก็นกัเรียนโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-6 

ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2561 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวยัท่ีมีอายุระหว่าง 5 -6 ปี 

ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้องเรียน 130 คน 
จ านวน 1 ห้องเรียน 21 คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)
ระยะเวลา 

ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยระยะเวลาตัง้แต่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 – ภาค
เรียนท่ี1 ปีการศกึษา 2561 รวมระยะเวลาด าเนินการวิจยั 1 ปี 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ

จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

สรุปการวิจัย 
ผู้ วิจัยสรุปผลจากการทดลองรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ

จดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัได้ดงันี ้
1. การสร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ

สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
2.1 รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

ส าหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคญั ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของ
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ หลกัการของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ วตัถปุระสงค์
ของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ ความมุ่งหมายการจดัประสบการณ์ศิลปะ รูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ สาระการเรียนรู้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ การน ารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ กลุ่มเป้าหมายการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ การจดับรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการจดัประสบการณ์ศิลปะ บทบาทครูในการจดัประสบการณ์ศิลปะ การ
ประเมินผลและเคร่ืองมือทักษะการจัดการสมอง (EF) ผู้ วิจัยน ารูปแบบไปใช้ในการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือพัฒนาส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ใน 5 ด้าน 
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และจัดระบบการท างาน (Organization) โดย
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น ารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย  
ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) ครูสร้างแรงจงูใจ กระตุ้น และ
ดึงความสนใจในการเรียนรู้ ด้วยวิธีการใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาท
สมมต ิการเลา่นิทาน การสาธิต และการทดลอง 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เด็กและครูร่วมกันการวางแผนการท า
กิจกรรมศิลปะต่าง ๆ  มีลักษณะการวางแผนคือ เด็กวางแผนด้วยตนเอง เด็กวางแผนร่วมกับครู 
เด็กวางแผนร่วมกันกบัเพ่ือน เพ่ือก าหนดการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน ก าหนดเปา้หมาย และแบ่ง
หน้าท่ีในการท างานศลิปะในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ 

ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) เด็กลงมือท ากิจกรรมศิลปะตามท่ีตนเอง
วางแผนไว้ ด้วยการเลือกและตัดสินใจใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการท ากิจกรรมการวาดภาพ
ระบายสี กิจกรรมการประดิษฐ์ กิจกรรมการพิมพ์ภาพ และกิจกรรมการปัน้ ตามความสนใจของ
ตนเอง ครูเป็นผู้สนบัสนนุ กระตุ้น ในการท ากิจกรรมศลิปะ 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ครูและเด็กร่วมกันทบทวนกิจกรรมการ
เรียนรู้ตัง้แต่ขัน้ตอนเร่ิมต้นจนถึงขัน้ตอนสุดท้าย ด้วยการวิธีการสะท้อนพูดคุย เล่าเร่ืองและ
น าเสนอผลงานของตนเองท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ตัง้แตข่ัน้แรกในการท ากิจกรรมศลิปะ 

การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 ท่าน ด้านความเป็นมาและ
ความส าคัญของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.71 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.422 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ด้านกระบวนจดัการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.294 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และด้านรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.422 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด รูปแบบการจัดประสบการณ์
ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ในภาพรวมมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.79 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.379 มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ แสดงว่ารูปแบบ
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มี
ความเหมาะสมสามารถน าไปทดลองใช้จดัประสบการณ์ในเดก็ปฐมวยัได้  
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2.2 แผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัแบง่แผนการจดัประสบการณ์ศลิปะ
ส าหรับเดก็ปฐมวยัดงันี ้

กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ 
หน่วยธรรมชาติแสนสวย ประกอบด้วย เร่ืองป่าไม้จากลายเส้น เร่ืองเต่าทองตวัน้อย เร่ืองบ้านเชิง
เขา และหนว่ยสตัว์น้อยนา่รัก ประกอบด้วย เร่ืองแมงกะพรุน เร่ืองป.ปลาตากลม เร่ืองลกูไก่ตวัน้อย 

กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย หน่วยตัด ติด ปะ ประกอบด้วย 
เร่ืองสับปะรดหลากสี เร่ืองทะเลทราย เร่ืองท้องทะเล และหน่วยของเล่นสวยงาม ประกอบด้วย 
เร่ืองเคร่ืองบนิ เร่ืองปลาแฟนซี เร่ืองไอศรีมแสนอร่อย 

กิจกรรมการเรียน รู้ภาพพิ ม พ์ส ร้างสรรค์  หน่ วยแต่ง  แต้ม  ต่อ  เติม 
ประกอบด้วย เร่ืองสัตว์ประหลาดผู้ น่ารัก เร่ืองฉันคืออะไร เร่ืองภาพพิมพ์สวยงาม และหน่วย
ระบาย พิมพ์ เขียน ประกอบ เร่ืองไอศรีมแสนอร่อย เร่ืองสัตว์ตามจินตนาการ เร่ืองภาพจาก
ธรรมชาต ิ

กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วยพืชผกัผลไม้ ประกอบด้วย เร่ือง
ผลไม้ท่ีชอบ เร่ืองผกัดีมีประโยชน์ เร่ืองดอกไม้แสนสวย และหน่วยปัน้ กด บีบ ประกอบด้วย เร่ือง
สตัว์น้อยนา่รัก เร่ืองเพ่ือนของฉนั เร่ืองบ้านท่ีแข็งแรงท่ีสดุ 

ผลการประเมินความเหมาะสมของระดับความเหมาะสมของแผนการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 
ท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .313 ความเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือแยกออกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนือ้หาทักษะการจัดการสมอง (EF) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.74 และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.445 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และ
ด้านการจัดประสบการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.86 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.180 ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ แสดงวา่รูปแบบการจดัประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มีความเหมาะสมสามารถน าไป
ทดลองใช้จดัประสบการณ์ในเดก็ปฐมวยัได้ 

2.3 ผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เด็กปฐมวยั จากเอกสารทางการประเมินผลนกัเรียนโดยใช้วิธีการสงัเกตพฤติกรรมตา่ง ๆ ร่วมกับ
แบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์และทดสอบขณะท่ีนักเรียนท ากิจกรรมศิลปะร่วมกับเพ่ือน ตาม
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กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย กิจกรรมการเรียนรู้
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ โดยผู้วิจยัน าเสนอผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศกึษาปฐมวยัและด้านศิลปะ 5 ท่านเพ่ือประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้คา่ดชันีความ
สอดคล้อง (IOC) ผลการประเมินพฤติกรรมบ่งชี ้ทักษะการจัดการสมอง (EF) ได้ค่าดชันีความ
สอดคล้องของแบบวัดทักษะการจัดการสมอง  (EF) เชิงสถานการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีความความ
สอดคล้องอยูท่ี่ 0.99 

2.4 เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการสงัเกตพฤติกรรม
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ด้านความจ าท่ีใช้
งาน (Working Memory) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) ด้ าน ควบ คุ ม อ ารม ณ์  (Emotional Control) แล ะ ด้ าน จัด ระบบก ารท า งาน 
(Organization) โดยผู้ วิจยัน าเสนอผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาปฐมวยัและด้านศิลปะ 5 ท่านเพ่ือ
ประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยใช้คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ผลการประเมินพฤติกรรม
บง่ชีท้กัษะการจดัการสมอง (EF) ได้คา่ดชันีความสอดคล้องของแบบสงัเกตสงัเกตพฤติกรรมและ
เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั มีความความสอดคล้องอยูท่ี่ 0.97 

2.5 การศกึษาน าร่อง (Pilot Study) รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั การศึกษาน าร่อง (Pilot Study) มีวตัถุประสงค์
เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง และเพ่ือตรวจสอบความ
เหมาะสมของเคร่ืองมือประกอบรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้ วิจัยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศกึษาน าร่อง (Pilot Study) เป็นเดก็นกัเรียนโรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ท่ี
มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้อนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 19 คน มีระยะเวลาการจัด
ประสบการณ์ศิลปะเป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั คือวนัจนัทร์ วนัพุธและวนัศกุร์ สปัดาห์
ละ 1 หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองละ 50 นาที มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะดังนี  ้สัปดาห์ ท่ี  1 กิจกรรมการเรียน รู้เส้นสายลายศิลป์  หน่วยธรรมชาติแสนสวย 
ประกอบด้วย เร่ืองป่าไม้จากลายเส้น เร่ืองเตา่ทองตัวน้อย เร่ืองบ้านเชิงเขา สปัดาห์ท่ี 2 กิจกรรม
การเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย หน่วย ตัด ติด ปะ ประกอบด้วย เร่ืองสับปะรดหลากสี เร่ือง
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ทะเลทราย และเร่ืองท้องทะเล สัปดาห์ท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หน่วย แต่ง 
แต้ม ต่อ เติม ประกอบด้วย เร่ืองสัตว์ประหลาดผู้ น่ารัก เร่ืองฉันคืออะไร และเร่ืองภาพพิมพ์
สวยงาม และสปัดาห์ท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัน้แต่ง หน่วยพืชผกัผลไม้ ประกอบด้วย 
เร่ืองผลไม้ท่ีชอบ เร่ืองผกัดีมีประโยชน์ และเร่ืองเพ่ือนของฉนั 

สรุปการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมี
คะแนนเฉล่ียทกัษะการจดัการสมอง (EF) โดยรวมหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง พบว่า
เดก็ปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 94.263 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.194  หลงัจากผู้วิจยัได้
ศกึษาน าร่องผ่านไป 2 สัปดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 120.157 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 5.510 และผู้ วิจยัได้ศึกษาน าร่องผ่านไป 4 สปัดาห์ พบว่าเด็กปฐมวยัมีคะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 144.052 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 7.516 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้าน
ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 91.00 รองลงมา
ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ คิดเป็นร้อยละ 90.73 ในส่วน
ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละต ่าสดุ คิดเป็นร้อยละ71.67 แตอ่ย่างไรก็
ตามคะแนนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในทุกด้านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 

2. การทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ผู้วิจยัทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัน าไปใช้กบักลุม่ทดลองมีผลการทดลองดงันี ้

3.1 ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
ส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียน
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ท่ีมีอายุระหว่าง 5 -6 ปี ศึกษาอยู่ในระดับชัน้
อนุบาลปีท่ี  3 จ านวน 21 คน ใช้ระยะเวลาจัดประสบการณ์ศิลปะตามคู่ มือการจัดการ
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้เป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วนั คือวนัองัคาร วนัพธุและพฤหสับดี สปัดาห์ละ 1 หนว่ยการเรียนรู้ เร่ืองละ 50 นาที 
แบง่กิจกรรมการเรียนรู้เป็น 4 กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศลิป์ กิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์
แสนสวย กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แต่ง โดย
ผู้วิจยัแบ่งการทดลองในแต่ละขัน้ในการจดัประสบการณ์ศิลปะใน 4 ขัน้ดงันี ้1. ขัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) ใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 5 นาที 2. ขัน้วางแผนการเรียนรู้ 
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(Plan) ใช้ระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5-10 นาที 3. ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) ใช้
ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 25-30 นาที ผู้ วิจยัสงัเกตขณะท่ีเด็กนกัเรียนท ากิจกรรมการ
เรียนรู้ในแตล่ะกิจกรรมดงันี ้1) กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ ใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ 25 นาที 2) กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
30 นาที 3) กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 30 นาที 
และ 4) กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ ใช้ระยะเวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 25 นาที และ
ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ใช้ระเวลาประมาณ 10 นาที 

3.2 ผลการประเมินแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยผู้ เช่ียวชาญทัง้ 7 
คน ประเมินให้มีคา่ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียรวมเท่ากบั 4.86 และสว่นเบี่ยงแบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.180 แสดงว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัสามารถน าไปทดลองใช้กบัเด็กปฐมวยัได้ 

3.3 ผลการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 23.523 คิดเป็นร้อยละ 94.09 ด้านยับยัง้
พฤติกรรม (Response Inhibition) เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 39.904 คิด
เป็นร้อยละ 86.87 ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 49.000 คิดเป็นร้อยละ 89.00ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) เพิ่มขึน้จากก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 21.952 คิดเป็นร้อยละ 91.47 และด้านจัดระบบการท างาน 
(Organization) เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 25.904 คิดเป็นร้อยละ 92.51 
แสดงว่ารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั สามารถพฒันาเดก็ปฐมวยัได้ 

3.4 ผลการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั มีความสามารถพัฒนาทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ในองค์ประกอบด้านสติปัญญา (Cognitive) เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 49.428 คิดเป็นร้อยละ 93.26 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavioral) เพิ่มขึน้จากก่อน
การทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 110.857 คิดเป็นร้อยละ 89.40 และภาพรวมการพฒันาทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) เพิ่มขึน้จากก่อนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 160.285 คิดเป็นร้อยละ 
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90.56 แสดงว่ารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั สามารถพฒันาเดก็ปฐมวยัได้ 

3.5 ผลการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉล่ียพัฒนาการความความสามารถ
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ระยะหลงัการทดลองพฒันาขึน้กว่าระยะระหว่างการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
อภปิราย 

การวิจยัเร่ือง การพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ผู้วิจยัมีประเดน็ในการอภิปรายดงันี ้

1. รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั ผู้วิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีสง่เสริมทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยผู้ วิจยัสร้างรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ พฒันา
มาจากทฤษ ฎีพัฒ นาการทางสติ ปัญญ าของเพี ย เจ ต์  (Piaget is Theory of lntellectual 
Development) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky Sociocultural Theory) 
ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Humanistic View of Motivation) และพัฒนาการการ
เรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 5-6 ปี มุ่งพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ใน 5 
ด้านคือด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) และด้านจดัระบบการท างาน 
(Organization) พบว่าเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะ เกิดทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ท่ีดีขึน้ตามล าดบั เด็กปฐมวยัมีการซึมซับการท างานท่ีดีจากการลงมือท างานศิลปะจึงเกิด
ทักษะการท างานท่ีสามารถน าประสบการณ์เดิมมาประยุกต์ใช้ผ่านการท างานศิลปะก่อให้เกิด
ประสบการณ์ใหม่ซึ่งเด็กปฐมวยัในช่วงอายุ 5-6 ปี มีความคิดและวฒุิภาวะและความพร้อมตาม
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ สอดคล้องกับพรรณทิพย์ ติรวรรณบศย์(2551: 39-
40) ศรีเรือน แก้วกงัวาน (2553: 53) สุรางค์ โคว้ตระกลู (2556: 49 -50) ชยัวฒัน์ สุทธิรัตน์(2558: 
38) เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนาการเป็นไปตามวุฒิภาวะและเด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมความรู้และ
ความคิด และเกิดการสะสมการเรียนรู้ท่ีได้รับจากประสบการณ์กบัสิ่งแวดล้อมและการปรับตวัให้
เข้ากบัสิ่งแวดล้อมภายนอกรอบตวัและพฒันาความคิดเป็นล าดบัขัน้ตอน ซึ่งเป็นกระบวนการทาง
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะเน้นการมี
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ปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพ่ือพัฒนาทางด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งการเรียนรู้ทางสังคมเป็นกลไกการ
เช่ือมโยงก่อเกิดการพฒันาทางด้านสมอง ครูมีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นตวัแบบในการแก้ปัญหา 
เด็กปฐมวัยอาศยัการเช่ือมโยงต่าง ๆ ด้วยการส่ือสารด้วยภาษา การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับ
บคุคลจะท าให้เด็กการพฒันาทางด้านสมอง สอดคล้องกบั แจม่จนัทร์ นิลพนัธ์ (2550: 78) สรุางค์ 
โค้วตระกลู (2556: 63-64) การพฒันาเชาว์ปัญญาให้ความส าคญักับกระบวนการ วิธีการในการ
แปลความหมาย และสร้างความเข้าใจจากประสบการณ์แบบตา่ง ๆ  และถือวา่สมองเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีเด็กใช้แปลความหมาย การเรียนรู้ของเด็กนัน้เกิดขึน้ได้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ กบัครู เพ่ือน 
ผู้ วิจัยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีอิสระในการท างานศิลปะในรูปแบบงานเดียว งานกลุ่ม ได้มีโอกาส
เรียนรู้การท างานร่วมกันกับครูและเพ่ือนจึงท าให้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะประสบ
ความส าเร็จ การท่ีจะท าให้รูปแบบการจัดประการณ์ศิลปะประสบความส าเร็จอีกอย่างหนึ่งคือ
ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคญัช่วยให้เด็กเป็นประสบความส าเร็จในการท า
กิจกรรมตา่ง ๆ  เป็นการกระตุ้นให้เดก็ปฐมวยัแสดงพฤติกรรมไปอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลเุปา้หมาย
ตามท่ีผู้ วิจยัได้ตัง้ไว้ นอกจากกิจกรรมศิลปะท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้อีกอย่างหนึ่งท่ีท าให้รูปแบบการ
จดัประสบการณ์ประสบความส าเร็จคือ การจดักิจกรรมผ่านส่ือของจริง การใช้ค าถาม การร้อง
เพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน การสาธิต และการทดลอง เป็นการ
กระตุ้นให้เด็กปฐมวยัเกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิดความสนใจ สอดคล้องกับ มุดา ศรียงค์และ
คณะ (2539: 229) วงษ์พกัตร์ ภู่พนัธ์ศรีและศิรินนัท์ ด ารงผล (2554: 170-193) สรุางค์ โค้วตระกลู 
(2556:170-172) กล่าวถึงการจูงใจเป็นการกระตุ้นสิ่งเร้าจากภายในและภายนอก ให้เกิดขึน้เพ่ือ
เป็นสิ่งจงูใจให้เดก็อยากรู้ อยากเรียน เพ่ือให้เกิดตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่สิ่งเร้าจะสามารถกระต้น
ให้บุคคลเกิดการรับรู้ ให้ความสนใจจนเกิดเป็นความต้องการในท่ีสุด ยิ่งสิ่งเร้าใดสามารถท าให้
บคุคลรับรู้ได้มากเท่าใด สิ่งเร้านัน้ย่อมส่งผลตอ่ความต้องการของเด็กปฐมวยัมากเท่านัน้ สิ่งจงูใจ
ภายนอกเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนพึงพอใจและกระตุ้นให้นกัเรียนท าพฤติกรรมตา่ง  ๆ  เช่น การใช้ส่ือและ
อุปกรณ์ การชมเชย การใช้ค าถาม การใช้รางวัล การแข่งขนั การสร้างสถานการณ์และเล่นเกม 
การยกตวัอย่างท่ีเด็กคุ้นเคย ให้เด็กมีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และการจดัห้องเรียนแบบ
ศนูย์การเรียน ในส่วนสิ่งจูงใจภายใน คือความรู้สึก ความคิดซึ่งมีผลท าให้นักเรียนท าพฤติกรรม
อยา่งมีจดุมุง่หมาย การจงูใจท่ีเกิดจากความคิดวา่ตนมีความสามารถ และการจงูใจใฝ่ส้มฤทธ์ิหรือ
ความปรารถนาความส าเร็จ ผู้วิจยัได้ใช้การจงูใจทัง้การจงูใจทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้รูปแบบ
การจดัประสบการณ์ศิลปะประสบความส าเร็จ กิจกรรมศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ 
เน้นการลงมือปฏิบตักิิจกรรมท่ีเป็นขัน้ตอน เชน่ การวาดภาพ การท างานประดิษฐ์ การท างานภาพ
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พิมพ์และงานปัน้ ครูและเด็กวางแผน ก าหนดเป้าหมาย เด็กได้ลงมือท างานศิลปะของตนเองอย่า
อิสระ จดัระบบการท างานศิลปะผ่านขัน้ตอนการใช้วสัดุและอปุกรณ์ตา่ง ๆ  ครูเป็นเพียงผู้แนะน า
ในการใช้วสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  การแก้ปัญหาของตนเองขณะท่ีท างานศิลปะเป็นสิ่งท่ีส าคัญ
อย่างมากในการท างานศิลปะตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ เด็กจะมีความคิดท่ีตา่งกันในการ
แก้ปัญหาของแตล่ะคนและจะสะท้อนความคิดถึงขัน้ตอนการท างานศิลปะ ด้วยวิธีการพดูคยุ การ
น าเสนอผลงานศิลปะหน้าชัน้เรียน ของการท ากิจกรรมศิลปะทุกครัง้จึงท าให้รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะตามขัน้ตอนตามรูปแบบการจัดประสบการณ์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
สอดคล้องกับส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2542: 55) ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา (2550: 4) วรนาท รักสกุลไทย (2555: 78) กล่าวถึงความส าคญัของการเรียนรู้แบบลง
มือกระท าผ่านการเรียนท่ีหลากหลายด้วยวสัดอุปุกรณ์และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของ
เด็กปฐมวยัซึ่งถือว่าเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพัฒนาเด็ก การเรียนรู้แบบลงมือกระท าจะเกิดขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ ในกิจกรรมท่ีพฒันาเด็กได้อยา่งเหมาะสมกบัพฒันาการ การเรียนรู้
แบบลงมือกระท า (Active learning) คือการเรียนรู้ซึ่งเด็กได้จดักระท ากบัวตัถ ุได้มีปฏิสมัพนัธ์คบั
บุคคล ความคิด และเหตุการณ์จนกระทั่งสามารถ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ กระตือรือร้น ตลอดจนการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิภายในให้เกิดมากท่ีสุด 
ขณะเดียวกนัเด็กได้วางแผนแตล่ะวนัว่าจะท าอย่างไร ปฏิบตัิตามท่ีวางแผนและทบทวนสิ่งท่ีได้ท า 
บรรยากาศในการจดักิจกรรมเป็นสิ่งท่ีส าคญัมาก ในการส่งเสริมให้เด็กเกิด พฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ครูต้องมีความรู้พฒันาการเดก็ ความต้องการของเดก็ในวยั 5-6 ปี ครูจงึจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่
การเรียนรู้ของเด็ก ครูเป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีจะกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาท่ีดี ด้วย
ค าพูดเชิงบวก น า้เสียงในการพูด สภาพแวดล้อมในห้องเรียนโต๊ะเก้าอี ้ท่ีเหมาะสมต่อการท า
กิจกรรมของเด็ก และการมีกติกาในชัน้เรียนเด็กจะรู้ถึงวิธีการปฏิบตัิตนขณะท่ีตนเองท ากิจกรรม
ศลิปะอย่างเหมาะสม โดยเด็กในวยั 5-6 ปี จะมีพฒันาการและมีความสามารถหลากหลายในการ
ท ากิจกรรมศิลปะ การประสานสมัพนัธ์ตากบัมือได้ดีผา่นการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก สามารถเรียนรู้ใน
เร่ืองราวตา่ง ๆ  อย่างเป็นระบบ เก็บรายละเอียด จดัระบบความคิด และเช่ือมโยงความคิด เรียนรู้
ทกัษะสงัคม การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัการรอคอย ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ซึง่รูปแบบการจดั
ประสบการณ์ท่ีประสบความส าเร็จอีกอย่างหนึ่งคือแผนการจัดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กในช่วยวัย 5-6 ปี เป็นกิจกรรมศิลปะท่ีไม่ยากมากเกินไปและบางกิจกรรมเป็น
กิจกรรมท่ีท้าทายความสามารถของเด็กอย่างเต็มท่ี ผู้ วิจยัได้จดักิจกรรมศิลปะ เช่นกิจกรรมวาด
ภาพระบายสี กิจกรรมงานประดิษฐ์ กิจกรรมภาพพิมพ์ และกิจกรรมการปัน้ ท่ีเหมาะสมกับ
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พฒันาการในช่วงวยันี ้จึงท าให้รูปแบบการจดัประสบการณ์ประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์
ของการวิจยั 

2. รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เด็กปฐมวยั ในส่วนการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั ผู้วิจยัแบง่การอภิปรายผลประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ดงันี ้

2.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) เป็นขัน้การสร้างแรงจูงใจและดึง
ความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั ด้วยการใช้กิจกรรม การใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่น
เกม การแสดงบทบาทสมมติ การเล่านิทาน การสาธิต และการทดลอง ท่ีช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิด
ความสนใจในการท ากิจกรรม ซึ่งผู้ วิจยัพบว่าช่วงความสนใจของเด็กนกัเรียนจะมีระยะเวลา 5 -8 
นาที สอดคล้องกับ ศักดิ์ศรี ปาณะกุล และคณะ (2549:167) ณรงค์ กาญจนะ (2553: 12) 
กลา่วถึงชว่งเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเข้าสูบ่ทเรียน จะใช้เวลาสัน้ ๆ เพียง 5-10 นาที ก่อนเร่ิม
การเรียนการสอนตามเนือ้หาซึ่งการน าเข้าสู่บทเรียนนัน้เป็นสิ่งท่ีส าคญั ช่วยให้นกัเรียนเกิดความ
พร้อมในการเรียนรู้ เช่ือมโยงความรู้เดิมกับเร่ืองความรู้ใหม่ เด็กปฐมวยัมีความสนใจขณะผู้ วิจัย
ขณะท่ีผู้ วิจัย เล่านิทาน ร้องเพลง ท่องค าคล้องจ้อง และใช้ค าถาม เด็กมีความตัง้ใจและสนใจ 
ขณะท่ีครูร้องเพลง ท่องค าคล้องจ้อง เด็กร้องตามและท่องตาม ครูเล่านิทานเด็กมกัจะถามถึงตวั
ละครตา่ง ๆ ในนิทาน เด็กนกัเรียนสนกุสนานกบัการท ากิจกรรมท่ีผู้วิจยักระตุ้น สอดคล้องกบั มดุา 
ศรียงค์และคณะ (2539: 229); วงษ์พกัตร์ ภู่พนัธ์ศรีและศิรินนัท์ ด ารงผล (2543: 170-193) และสุ
รางค์ โค้วตระกลู (2556:170-172) การจงูใจท่ีดีคือการกระตุ้นสิ่งเร้า(Stimulus) ให้เกิดขึน้เป็นการ
กระตุ้นสิ่งเร้าจากภายในและภายนอก ให้เกิดขึน้เพ่ือจงูใจให้เด็กอยากรู้ อยากเรียน ตามเปา้หมาย
ท่ีวางไว้ ซึ่งสิ่งเราจะสามารถกระต้นให้เด็กเกิดการรับรู้ ให้ความสนใจจนเกิดเป็นความต้องการใน
ท่ีสุด ยิ่งสิ่งเร้าใดสามารถท าให้บุคคลรับรู้ได้มากเท่าใด สิ่งเร้านัน้ย่อมส่งผลต่อความต้องการของ
เด็กมากเท่านัน้ การสร้างสถานการณ์ การเล่นเกม และการยกตัวอย่างท่ีนักเรียนคุ้นเคย ช่วย
กระตุ้ นความสนใจของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมพันธภาพต่อกันท าให้นักเรียน
สนุกสนาน เพลิดเพลิน จากการกระตุ้นเด็กด้วยการใช้ค าถาม การตัง้ปัญหา เพ่ือให้เด็กกล้าท่ี
แสดงออก เด็กปฐมวยัจะมีความสนใจเป็นพิเศษหากนิทาน ค าคล้องจอง หรือเพลง นัน้ยงัไม่ได้
เคยฟังมาก่อน เด็กมีความสนใจท่ีจะร่วมกันท ากิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ เสริมศรี 
ลกัษณศิริ (2540: 320); จ าเริญ ชชู่วยสวุรรณ. (2544: 167) และณรงค์ กาญจนะ(2553: 19) การ
ใช้ค าถามเพ่ือทบทวนสิ่งท่ีได้เรียนมาแล้ว หรือซกัถามเก่ียวกับประสบการณ์ของเด็กแล้วโยงไปสู่
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เร่ืองท่ีครูจะสอน เพ่ือทบทวนบทเรียนเดมิท่ีสมัพนัธ์กบับทเรียนใหม่ การตัง้ปัญหา ทายปัญหา เป็น
การสร้างค าถามในกิจกรรมท่ีนักเรียนจะเรียนรู้เพ่ือทบทวนความรู้เดิมของเด็กและเกิดความ
สนุกสนาน การร้องเพลง การเล่นเกม การเล่นละคร หรือการแสดงบทบาทสมมติ ครูอาจจะน า
เพลงท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนมาร้องให้นกัเรียนฟัง การเล่านิทาน เล่าเร่ืองราว เล่าเหตกุารณ์ตา่ง ๆ  
ท่ีเกิดขึน้ให้สัมพันธ์ การใช้ค าถาม การตัง้ปัญหา ขณะก าลังบรรยายหรืออธิบายอาจมีผลให้
นกัเรียน กระตือรือร้นมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้ การใช้ค าถามเน้นจุดท่ีท าให้นักเรียนสนใจและให้
เด็กรู้สึกสนกุในการหาค าตอบ นัน้หมายความว่าขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) เป็นขัน้
ท่ีสนบัสนนุให้เด็กปฐมวยัพร้อมท่ีจะท ากิจกรรมในขัน้ตอ่ไป การจงูใจถือเป็นการกระตุ้นเด็กให้เกิด
สิ่งเร้าจากภายในและภายนอก ก่อให้เกิดการอยากรู้ อยากเรียน เกิดความสนใจ ในการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ ทัง้ยังช่วยเช่ือมโยงไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่และเช่ือมโยงความรู้เดิมกับเร่ือง
ความรู้ใหม ่  

2.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เป็นขัน้ท่ีผู้ วิจัยและเด็กปฐมวัยร่วมกันวาง
แผนการท ากิจกรรมศิลปะเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนมีการท างานอย่างเป็นขัน้ตอนน าไปสู่
เป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ โดยการวางแผนอาจจะเป็นการวางแผนการท างานแต่ละบคุคล วางแผน
ร่วมกบัครู และวางแผนร่วมกนักบัเพ่ือน ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ผู้วิจยัพบว่าเป็นขัน้ท่ีส าคญั
ในการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) หากกิจกรรมใดมีความยากเด็กนักเรียนจะใช้เวลาใน
การวางแผน 10 นาที แต่ถ้ากิจกรรมใดท่ีเด็กนกัเรียนมีพืน้ฐานในการท างานอยู่บางจะใช้เวลาใน
การวางแผนประมาณ 5 นาที โดยส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกับผู้ วิจัย 
และเพ่ือน ถึงการท ากิจกรรมศิลปะร่วมกันว่าจะวาด ปัน้ ประดิษฐ์ และพิมพ์ภาพ สอดคล้องกับ 
พชัรี ผลโยธิน และคณะ (2543: 28-32); ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 24-28); วร
นาท รักสกุลไทย (2555: 78) กล่าวถึงการวางแผนการ คือกระบวนการคิดของเด็กเก่ียวกับ
เป้าหมาย ท่ีจะก าหนดการกระท าท่ีคาดหวัง การวางแผนของเด็กขึน้อยู่กับอายุ ความสามารถ
ทางการส่ือสารและการใช้ภาษาเด็กอาจวางแผน โดยการกระท าท่าทางหรือค าพูด การวางแผนมี
ความส าคญั เน่ืองจากเป็นการสนับสนุนความคิด การเลือกและการตดัสินใจของ เด็กท่ีชัดเจน 
ส่งเสริมความรู้สึกเช่ือมัน่ในตนเองของเด็กและความ รู้สึกในการควบคมุตนเอง ท าให้เด็กมีความ
สนใจการเล่นท่ีได้วางแผนไว้ ครูสามารถสนบัสนุนการวางแผนของเด็กได้โดยการสงัเกตลกัษณะ 
แผนงานของเด็กแตล่ะคน วางแผนกบัเด็กอยา่งใกล้ชิด จดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ และประสบการณ์ท่ี
ช่วยท าให้เด็กมีความสนใจในการวางแผน สนทนากบัเด็กเป็นรายบคุคลเก่ียวกบัแผนงานของเด็ก
ทัง้นีว้ิธีท่ีเด็กใช้วางแผนอาจมีการเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผ่านไปในชว่งการวางแผนเด็กจะได้พฒันา
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ความสามารถในการส่ือ ถึงความตัง้ใจ การวางแผนของเด็กอาจมีทัง้ แผนงานท่ีไม่ชัดเจน การ
ล าดบัขัน้ตอนในการท างานศิลปะและบอกเป้าหมายของนกัเรียนอย่างชดัเจนว่าเราจะท าอะไรใน
วันนี ้นักเรียนมีบทบาทท่ีจะถามครูว่าจะท าอะไร ใช้อะไรบ้างในการท างาน นักเรียนเกิดการ
วางแผนในการท าและเกิดการพูดคยุกันกับเพ่ือนว่าตนเองจะท าอะไรบ้างในงานของตนเอง ขัน้
วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เด็กนกัเรียนเกิดการเช่ือมโยงความคิดทางสงัคมซึ่งสอดคล้องกบั  แชฟ
เฟอร์ (1999: 259-260) กล่าวถึงการเช่ือมโยงความคิดจะต้องอาศัยส่ือกลางท่ีมีความหมาย 
(Mediation) เด็กปฐมวัยจะพัฒนาการใช้ภาษา (Language) เด็กจะใช้ภาษาในการส่ือสาร
ความคิดระหว่างบุคคลและส่ือสารกับความคิดของตนเองด้วยการพูดกบัตนเอง (Inner Speech) 
การมีปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคม (Social Interaction) การเรียน รู้ของเด็กนัน้จะได้ดี เด็กต้องมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม กล่าวคือเด็กต้องการความช่วยเหลือจากผู้ ใหญ่ในการเรียนรู้ และพฒันาการ
ของเด็กโดยในการชีแ้นะหรือให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้เด็กประสบความส าเร็จในการท างาน เกิด
การเสริมตอ่การเรียนรู้ (Scaffolding) จากการขยายจากประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีประสบการณ์มา
ก่อนและขยายจากประสบการณ์นัน้ไปสู่เร่ืองท่ีจะท ากิจกรรมการเรียนรู้หรืออีกในหนึ่งครูคือ
อ านวยการท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ การช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน ยั่วยุให้เด็ กขณะท่ีเด็กก าลัง
แก้ปัญหาหรือก าลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้ นความคิดให้กับเด็ก ซึ่งน าไปสู่ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ้(Vygotsky Sociocultural Theory) จากวางขัน้ตอนการ
วางแผน เดก็นกัเรียนสามารถบอกสิ่งท่ีต้องการท างานศิลปะ ใช้วสัด ุอปุกรณ์ท่ีจ าท างานศลิปะของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม การวางแผนเกิดความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ตามพฤติกรรม
บง่ชี ้เดก็นกัเรียนสะท้อนและประมวลผลข้อมลูเดมิ และการสะท้อนการใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่ง ๆ  
ในขณะท่ีผู้วิจยัร่วมกนัเดก็นกัเรียนวางแผนการท างานมีเด็กนกัเรียนมกัจะแสดงความคิดเห็นวา่เรา
ควรใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท างานอยู่สม ่าเสมอสอดคล้องกับ Peg Dawson, Richard 
Guare, and Colin Guare. (2 0 1 3 :1 6 ) ; National Center for Learning Disabilities (2 0 1 3 : 
6,16); Center on the Developing Child Harvard University, (2011: 9) ท่ีกล่าวถึงด้านความจ า
ท่ีใช้งาน (Working Memory) เป็นความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมลู ประมวลข้อมลูและเรียก
ข้อมูลนัน้มาใช้ในขณะท่ีท ากิจกรรมท่ียุ่งยากซับซ้อน โดยเด็กท่ีมีหน่วยความจ าในการท างานท่ี
น้อยหรือไม่มีข้อมูลจากประสบการณ์การเรียนรู้ เด็กจะไม่สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลดงักล่าวท่ี
ส าคัญในการท ากิจกรรมขัน้ตอนต่อไปได้ ความจ าท่ีใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการจัดการ
สมอง ซึ่งถือว่าเปรียบเหมือนเป็นพืน้ฐานการมีความจ าท่ีใช้งานท่ีหลากหลายเด็กจะสามารถน า
ข้อมูลมาใช้ตามสถานการณ์ ในขณะเดียวกันขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) การจัดระบบการ
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ท างาน (Organization) เด็กนักเรียนสามารถจัดระบบการท างานของตนเองได้มีความเข้าใจใน
หน้าท่ี บทบาทของตนเอง นกัเรียนสามารถวางวางแผนและจดัล าดบัความส าคญัการท างาน มี
ความรับผิดชอบของตนเองและผู้ อ่ืนในการท างานศิลปะร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ Peg Dawson, 
Richard Guare, and Colin Guare (2 0 1 3 :1 6 ) ; National Center for Learning Disabilities 
(2013:  6) ท่ีกล่าวถึงการจดัระบบการท างาน (Organization) เป็นการจดัระบบการท างานจะเป็น
การเรียงล าดบัของการท างานและการใช้อปุกรณ์และวสัดตุา่ง ๆ  การจดัระบบการท างานเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการจดัระบบชีวิตส่วนตวั การเรียน การท างาน เด็กจะมีการแบ่ง
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม โดยเด็กบางคนอาจจะเป็นผู้ วางแผนในการท างาน 
โดย Paula Moraine (2012: 119-123) Paula Moraine กล่าวต่อไปว่าการจัดระบบการท างาน 
เป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจในหน้าท่ี บทบาท และความรับผิดชอบในการท างานมากขึน้ 
สอดคล้องกับ Lynn Meltzer (2007: 172) การจัดระบบการท างาน คือ ความสามารถในการ
ประมวล และจดัเรียงข้อมลูอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการจดัระเบียบการใช้วสัด ุข้อมลู และความคิด 
ของเดก็ ได้อยา่งเตม็ความสามารถของเดก็ 

2.3 ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) เป็นขัน้ท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ี
ตนเองวางแผนไว้ โดยเด็กต้องเลือกและตัดสินใจใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีตนเองสนใจ ครูเป็น
ผู้สนบัสนุนการท ากิจกรรมหารเรียนรู้ เด็กนกัเรียนท ากิจกรรมศิลปะตามท่ีตนเองวางแผนไว้ และ
คิดว่าใช้วสัดุและอุปกรณ์อะไรบ้างในการท าผลงานของตนเอง และผลงานของกลุ่ม เด็กนกัเรียน
เลือกและตดัสินใจใช้วสัดอุุปกรณ์ตามท่ีตนเองสนใจ ผู้ วิจยัสงัเกตขณะท่ีเด็กนกัเรียนท ากิจกรรม
การเรียนรู้พบวา่ 

2.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะใช้
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมศิลปะของตนเอง 25 นาที นกัเรียนสามารถท างานให้เสร็จตรงเวลา
และเลือกใช้วสัด ุอปุกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีเด็กนกัเรียนได้รับการจดัประสบการณ์ อาจ
เป็นเพราะพฒันาการ และสมรรถนะเด็กปฐมวยัท่ีมีอาย ุ5-6 ปีมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้สอดคล้อง
กับ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2556) กล่าวถึงพัฒนาการเด็กสามารถบอกช่ือรูปทรง 
รูปร่าง ลายเส้นในภาพได้ จากภาพวาดหรือภาพถ่าย ขีดเขียนเส้นลกัษณะต่าง ๆ  ตามต้นแบบ ท่ี
เห็นด้วยตนเอง เช่น เส้นตรง เส้นเฉียง โค้ง หยกั คล่ืน และเด็กนกัเรียนในวยันีมี้ความตัง้ใจจดจ่อ 
และท ากิจกรรมหนึ่งได้อยา่งตอ่เน่ือง 15-20 นาที หรือจนเสร็จ ซึง่อาจเป็นเพราะกิจกรรมการเรียนรู้
เส้นสายลายศิลป์จดัเวลาท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมท่ีเด็กนกัเรียนท าได้ดี เม่ือผู้วิจยัสงัเกตเด็กภายใน
กลุ่มเด็กนักเรียนวางแผนร่วมกันท างานวาดภาพะบายสีทัง้ในงานของตนเองและงานกลุ่ม 
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เรียงล าดบัขัน้ตอนการวาดภาพระบายสีมีการปรับการใช้วสัดุและอุปกรณ์เพ่ือให้งานเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด สอดคล้องกบั ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2556) กล่าวถึงสมรรถนะ
เด็กปฐมวยัด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน โดยเด็กนกัเรียนจะมีพฤติกรรมการปรับตวัทางสงัคม 
ชวนเพ่ือนมาเล่นด้วยกันโดยก าหนดสนทนาทัง้ยังบอกได้ว่าการกระท าของตนเองมีผลต่อ
ความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ อ่ืน เม่ือผู้วิจยัสงัเกตขณะท่ีเด็กท างานร่วมกนัเด็กปฐมวยัแสดงออก
การความควบคมุอารมณ์ของตนเองขณะท างานงานร่วมกบัผู้ อ่ืน นัน้อาจเป็นเพราะพฒันาการเด็ก
ปฐมวัยในวัยนีจ้ะมีสมรรถนะด้านความคิดเก่ียวกับตนเอง สามารถบอกลักษณะทางกายของ
ตนเอง ความรู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมไม่สบายใจ กงัวลใจในบางเหตกุารณ์ ส านกังานเลขาธิการ
สภาการศกึษา (2556) ผู้วิจยัยงัพบวา่เดก็ปฐมวยัจะร่วมมือกนัแก้ปัญหาเม่ือเด็กนกัเรียนท างานไม่
เสร็จตามเวลาท่ีก าหนดโดยเด็กนกัเรียนมกัเสนอตนเองว่าจะช่วยเพ่ือน ขณะท่ีเด็กนกัเรียนท างาน
วาดภาพระบายสีจะมีสมาธิในการท างาน หากเป็นกิจกรรมท่ีเป็นการระบายด้วยสีน า้เด็กนกัเรียน
จะมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษในการท างาน เด็กจะมีความสนใจในการท างานของตนเองเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายท่ีตนเองและกลุ่มตัง้ไว้ อาจเป็นเพราะเด็กปฐมวยัมีสมรรถนะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ รู้จกัใช้ข้อมูล ค าท่ีเรียนรู้ใหม่มาใช้กับเหตกุารณ์ สภาพแวดล้อม หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  
แก้ปัญหาได้หลายวิธี และรู้จกัเลือกวิธีท่ีเหมาะสม ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2556) จะ
เห็นได้วา่กิจกรรมการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) 

2.3.2 กิจกรรมการเรียนรู้งานประดิษฐ์แสนสวย ในขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ 
(Action) เด็กนกัเรียนจะใช้ระเวลาประมาณ 25-30 นาที ตามความยากง่ายของกิจกรรม หากเป็น
กิจกรรมท่ีเด็กนกัเรียนท างานร่วมกนัจะใช้เวลาเพิ่มขึน้ นัน้อาจเป็นเพราะเดก็ปฐมวยัยงัใช้อปุกรณ์
ต่าง ๆ ยังไม่ถนัด และขัน้ตอนในการท างานประดิษฐ์มีหลายขัน้ตอน จึงใช้ระยะเวลาในการท า
กิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547: 57 -66) ท่ี
กล่าวถึงกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศลิปะ เชน่ การเขียนภาพ การปัน้ การฉีก การตดั ปะ วิธีการ
อ่ืนท่ีเด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกบัพฒันาการ ผ่านการใช้วสัดแุละอุปกรณ์ในการท างานเด็ก
ปฐมวัยจะมีความพยายามในการท างานประดิษฐ์ให้ประสบความส าเร็จตามท่ีเด็กนักเรียน
วางแผนร่วมกัน เด็กสามารถปรับสิ่งท่ีนกัเรียนจากการวางแผนท าด้วยวิธีการลดขัน้ตอน หรือแม้
กระทัง้การเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการท างานประดิษฐ์เพ่ือให้ทนัตามระยะเวลา นัน้ถือว่าเป็นการการ
ยืดหยุ่นความคิด เป็นความสามารถท่ีจะปรับเปล่ียนและทบทวนแผนงานท่ีวางไว้เม่ือพบอปุสรรค 
การได้รับข้อมูลใหม่ ๆ  หรือรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ และรู้จักปรับแผนและวิธีการให้เหมาะสม 
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Richard Guare, Peg Dawson and Colin Guare (2013: 15) หากเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ท่ี
เด็กนกัเรียนท างานกลุ่มร่วมกันเด็กนกัเรียนจะมีการตกลงว่าจะเปล่ียนวัสดกุารท างานเป็นอนัดบั
แรก ขณะท่ีเด็กนักเรียนกิจกรรมประดิษฐ์หากเป็นงานกลุ่มเด็กนักเรียนมักจะคุยและแสดง
ความคิดของตนเองในสิ่งท่ีอยากจะท าการใช้วสัดใุนระยะแรกเด็กจะคยุและวางแผนร่วมกันด้วย
เสียงท่ีรบกวนกลุ่มอ่ืน ๆ  ซึ่งเด็กปฐมวยัยงัขาดการยับ่ยัง้เม่ือผ่านระยะเวลาไปสกัพกัหนึ่งเด็กจะ
สามารถปรึกษากันโดยไม่รบกวนกลุ่มอ่ืนเป็นการรับฟังความคิดเห็น ท่ีไม่ใช้อารมณ์และยอมรับ
การเปล่ียนแปลงทางด้านความคิด Mcpeck (1990: 62); Bandman; & Bandman (1995: 7); 
Boss (2010: 5 ) ; Nosich (2012 : 2 ) และPeg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare 
(2013: 17) เม่ือผ่านระยะเวลาการท ากิจกรรมร่วมกนั 2 ครัง้เด็กนกัเรียนจะมีความอดกลัน้ท่ีจะส่ง
เสียงรบกวนผู้ อ่ืน หากวัสดุกลุ่มอ่ืนไม่พอเด็กนักเรียนท่ีมีวัสดุมากเด็กนักเรียนจะมีการแบ่งปัน
ให้กับอีกกลุ่มหนึ่งท่ียงัขาดวสัดสุ าหรับท างานประดิษฐ์ สอดคล้องกลับส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2556) กล่าวถึงสมรรถนะเด็กปฐมวัยด้านการมีวินัยในตนเองการควบคุมตนเองให้
ท างานจนเสร็จ แม้วา่จะมีสิ่งเร้าให้ไปท าอยา่งอ่ืน จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสน
สวย เป็นกิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) และเป็นกิจกรรมท่ีเด็กปฐมวยัจะมีวินยัใน
ตนเอง และมีน า้ใจแบง่ปันสิ่งของกนัและกนั 

2.3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์ เด็กนกัเรียนจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
ในการท ากิจกรรมภาพพิมพ์ ในครัง้แรกท่ีท ากิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์เด็กปฐมวยัยงัขาดทกัษะ
ในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการท าภาพพิมพ์ สอดคล้องกับ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา (2547: 10) พฒันาการแต่ละวยัอาจจะเกิดขึน้ตามวยัมากน้อยแตกตา่งกันไปในแต่ละ
บคุคล ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพแวดล้อม การอบรมเลีย้งด ูและประสบการณ์ท่ีเด็ก แตล่ะนัน้ตอนเม่ือ
ผา่นไปในครัง้ท่ี 3 เด็กนกัเรียนสามารถใช้อปุกรณ์ในการท างานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ได้มากขึน้ ซึ่ง
พชัรา พุ่มพชาติ (2552: 23) กล่าวถึงเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ปี เป็นวยัแห่งความพร้อมในการเรียน
อย่างรอบด้าน ท่ีมีความสมบูรณ์มาก ด้วยการมีกล้ามเนือ้ใหญ่ท่ีแข็งแรง และเคล่ือนไหวร่างกาย
ได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทัง้กล้ามเนือ้ส่วนต่าง  ๆ  สามารถท างานและประสานสมัพนัธ์กันอย่างดี 
โดยกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์จะช่วยสร้างสมาธิในการท างานเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับ 
ทวีศกัดิ์  สิริรัตน์เรขา (2550. 13-16) ศิลปะช่วยพฒันาสมาธิ สมาธิเป็นประตแูห่งการเรียนรู้ เม่ือ
สมาธิไม่ดี ถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาดี ก็ไม่สามารถเรียนรู้ได้เต็มท่ี เน่ืองจากประตแูห่งการเรียนรู้ไม่
เปิด ความรู้ต่าง ๆ  จึงไม่สามารถไหลเข้าสู่สมองได้ จึงไม่สามารถน าเข้าสู่ระบบความจ าและ
ประมวลผลได้ การท ากิจกรรมศิลปะพบว่าช่วยเสริมสร้างสมาธิให้ดีขึน้ได้ชัดเจน เน่ืองจากได้
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ฝึกฝนการจดจอ่ท ากิจกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ไมมี่ผิดไม่มีถกู และไม่ยากเกินความสามารถ จนสญูเสีย
ความมัน่ใจและท่ีส าคญัคือได้สนกุกับกิจกรรมท่ีท า เป็นการฝึกฝนให้เรียนรู้ประสบการณ์ของการ
ท ากิจกรรมอย่างมีสมาธิ โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2551: 26 -27) กล่าวในทาง
เดียวกนัว่าศิลปะช่วยฝึกความประณีตและสมาธิ เม่ือเด็กพยายามควบคมุมือให้สามารถวาดภาพ 
ระบายสี หรือประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาให้ส าเร็จ เด็กจะต้องใช่ความตัง้ใจ ความพยายาม การ
สงัเกต เปรียบเทียบ ความประณีตเรียบร้อย และใช้สมาธิแนว่แนม่ัน่คงตามวฒุิภาวะของเดก็แตล่ะ
วยัเด็กนกัเรียนจะมีความระมดัระวงัในการท างาน มีการความคมุพฤติกรรมในการท างานร่วมกับ
เพ่ือนได้ดี เม่ือนกัเรียนท างานของตนเองเสร็จจะเก็บและท าความสะอาดภาชนะของตนเองจดัเก็บ
ให้เรียบร้อยดงัเดิม สอดคล้องกับ เต็มสิริ เนาวรังสี และธนวดี ศกุระกาญจน์ (2553: 28) กิจกรรม
ศลิปะเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ทดลอง ค้นคว้าวสัดทุกุชนิดอย่างอิสระ ผอ่นคลายไม่ค านงึความ
ถกูผิด อีกทัง้มีความสอดคล้องกบัลกัษณะนิสยัของเด็กท่ีเป็นผู้ไม่หยดุนิ่ง ชอบซกัถามสืบค้น ลงมือ
การท าส่ือต่าง  ๆ  ท่ีอยู่รอบตวัเด็กจึงเป็นผู้ เรียนท่ีกระตือรือร้น (Active Learner) เม่ือเด็กประสบ
ความส าเร็จในงานท่ีลงมือกระท าด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กเกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ส่งผลให้เด็ก
มีความรู้สึกท่ีดีงามต่อผู้ อ่ืน ผลของความส าเร็จในการท างานท าให้เกิดความภูมิใจท่ีได้พบ
ความส าเร็จอยู่เสมอ ท าให้เกิดความมัน่ใจใน การท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อม
รอบข้าง เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ในส่วนการท างานของเด็ก เม่ือเด็กนักเรียนท างาน
ของตนเองเสร็จจะไม่พฤติกรรมรบกวนเพ่ือนคนอ่ืน หากงานเพ่ือนคนใดท างานไม่เสร็จจะมีเพ่ือน
มาชว่ยบอกขัน้ตอนการพิมพ์ภาพและตกแตง่ให้เสร็จ  

2.3.4 กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แต่ง ผู้ วิจยัพบว่าขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ 
(Action) เด็กเรียนจะท ากิจกรรมสร้างสรรค์ปัน้แต่ง 25 นาที ในการท างานปัน้เด็กนักเรียนจะมี
ความตัง้ใจในการท างาน โดยเฉพาะการท างานปัน้เด็กนกัเรียนจะต้องรู้จกัการใช้วสัดแุละอปุกรณ์
การปัน้ สอดคล้องกบั ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2556) ท่ีกล่าวในด้านความตัง้ใจจดจ่อ 
เด็กปฐมวยัความตัง้ใจจดจ่อ และท ากิจกรรมหนึ่งไต้อย่างต่อเน่ือง 15 -20 นาที หรือจนเสร็จ ซึ่ง 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการจดักิจกรรมประจ าวนัตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 2560 
การก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวนัควรมีการยืดหยุ่นตาม
ความต้องการของเด็ก โดยในวัย 5 -6 ปี เด็กปฐมวัยมีความสนใจประมาณ 15 -20 นาที 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 41) แสดงให้เห็นว่าเด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ศิลปะตาม
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจักการสมอง (EF) เด็กจะมีความสนใจ
เพิ่มขึน้อีก 5 นาที นัน้หมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่สามารถสร้างให้เด็กเกิดสมาธิ



  

 

280 

อย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลา 25 นาที โดยเด็กปฐมวยัมกัซกัถามถึงวสัดท่ีุน ามาใช้ในการท างานในแตล่ะ
ครัง้ การท างานปัน้ทุกครัง้เด็กจะบอกเป้าหมายของตนเองท่ีจะท างานในแต่ละขัน้ตอน จดัล าดบั
ขัน้ตอนในการท างานก่อนหลังได้เสมอ อาจเป็นเพราะการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมและสร้าง
บรรยากาศให้น่าสนใจ เช่น สถานท่ี ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้มีความหน้าสนใจและเพียงพอกับ
ความต้องการ กิจกรรมให้มีการแสดงออกอย่างเสรี เช่นการจัดกิจกรรมให้เด็กเลือกตามความ
สนใจหรือหยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกบัวยัและสภาพแวดล้อม ครูส่งเสริมให้เด็กรู้จกัวิธีการ
เรียนรู้ด้วยการส ารวจ ทดลอง และค้นคว้าด้วยตนเอง แทนท่ีครูเป็นฝ่ายท าตวัอย่างให้เดก็ดแูล้วสัง่
ให้เด็กทกุคนท าตามแบบให้เหมือน (เลิศ  อานนัทนะ.2535: 56) เด็กปฐมวยับอกถึงสิ่งท่ีตนเองจะ
ปัน้และวัสดุท่ีจะใช้ พูดคุยถึงการท างานในแต่ละขัน้ตอนรู้จักการปรับเปล่ียนวัสดุท่ีใช้ ปรับ
ความคิดของตนเองให้เข้ากบัสิ่งท่ีจะท าท างานปัน้ของตนเองเสร็จ การช่วยเหลือตนเองเพ่ือท่ีจะให้
งานของตนเองเกิดความส าเร็จ สอดคล้องกบัสรุางค์ โค้วตระกลู (2556: 49-50) เด็กวยันีเ้ร่ิมมีการ
ช่วยเหลือตนเอง เลือกเคร่ืองแต่งกายของตนเองได้และแต่งตัวได้ ใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ
รับประทานอาหาร ท าความสะอาดร่างกาย เร่ิมมีการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการมีคณุธรรมจริยธรรม 
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน รู้จักการให้และการรับ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ตัง้ ใจท างานท่ีได้รับ
มอบหมายจนส าเร็จเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีมารยาทในการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน ท างานร่วมกันในย่อยได้ 
เร่ิมมีการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความเคารพได้เหมาะสมกบัโอกาส ทิง้ขยะได้ถกู
ท่ี ช่วยดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม รอบตวั จะเห็นได้ว่า ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยัใน
จะมีการพฒันามาจากการงานท างานของตนเอง จนไปถึงการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

หากมองถึงการพัฒนา ทักษะการจดัการสมอง (EF) โดยมีความเก่ียวเน่ือง
กบักิจกรรมศิลปะท่ีเด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ทัง้ 4 กิจกรรมคือ กิจกรรมการเรียนรู้เส้น
สายลายศิลป์ กิจกรรมการเรียนรู้งานประดษิฐ์แสนสวย กิจกรรมการเรียนรู้ภาพพิมพ์ และกิจกรรม
การเรียนรู้สร้างสรรค์ปัน้แตง่ ในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) จะชว่ย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ใน 3 ด้านคือ ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) และควบคมุ
อารมณ์ (Emotional Control) แต่เด็กปฐมวัยยังคงต้องใช้ ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
ในการท างาศิลปะของตนเองและการท างานร่วมกับอ่ืน โดยพฤติกรรมบ่งชีท่ี้พบในการท างาน
ศิลปะท่ีพบในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) นกัเรียนแสดงออกในการกระท าท่ีเหมาะสม ควบคมุ
และยับยัง้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมขณะท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งเด็กปฐมวัยจะเกิดการยับยัง้
พ ฤติ ก รรม  (Response Inhibition) ส อดค ล้ อ งกั บ  Mcpeck, Bandman, Bandman, Boss, 
Nosich, Dawson, Richard Guare, และColin Guare เป็นกระบวนการภายในท่ีแสดงออกมา
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ผ่านการกระท าไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร โดยการใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเอง 
เพ่ือตดัสินใจว่า สิ่งใดถกูต้อง สิ่งใดควรเช่ือ สิ่งใดควรท า และประเมินคา่เพ่ือน าไปสู่การตดัสินใจท่ี
ถูกต้อง หาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล การคิดก่อนท า จะก่อให้เกิดการยบัยัง้พฤติกรรมทางด้าน
อารมณ์ หรือพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม การคิดก่อนท าเป็นการหกัห้ามใจในการท าสิ่งท่ีไม่ถกูต้องไม่
ดี ด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดไตร่ตรอง เพ่ือการตดัสินใจแก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบด้วยความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล Mcpeck. (1990: 62), Bandman; & Bandman 
(1995: 7), Boss (2010: 5), Nosich (2012: 2) และPeg Dawson, Richard Guare, และ Colin 
Guare (2013: 17) เม่ือเด็กปฐมวัยมีปัญหาในการท างานในขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็ก
ปฐมวัยจะรู้จัก การแก้ปัญหาของตนเองและแก้ปัญหาร่วมกับเพ่ือน โดยวิธีการเร่ิมจากปรับ
ความคิดของตนเอง ปรับแผนการท า ปรับวสัดอุปุกรณ์ เพ่ือให้ผลงานศิลปะของตนเองเสร็จตามท่ี
ตนตัง้เป้าหมายเอาไว้ นัน้คือยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ในทักษะการจัดการสมอง (EF) 
สอดคล้องกับ Moran และ Gardner ท่ีกล่าวถึงความส าคญักระบวนการเช่ือมโยงทางสมองให้ใน 
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ต้องอาศยัการท างานท่ีบูรณาการร่วมกนั 3 ลกัษณะ เนินเขา (Hills) 
การตัง้เป้าหมายอย่างเป็นทางการ (formal goals) ทักษะ (Skill) ความสามารถท่ีจ าเป็นและ
เทคนิคในการบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และมีความมุ่งมั่น (Will) การคิดท่ีจะเร่ิมต้นในการท าและ
อดทนจนกว่าจะถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ Seana Moran and Howard Gardner (2007: 20,27) และ
Paula Moraine กล่าวถึงการยืดหยุ่นเป็นความคิดใน 3 ด้านคือ การยืดหยุ่นทางความคิด 
(Flexibility in thinking) ใช้สติปัญญาในการคิดมองปัญหาจากมุมมองหนึ่ง คิดถึงผลท่ีตามมา 
และสามารถท่ีจะพิจารณาเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งวิธี การคิดยืดหยุ่นทางความรู้สึก 
(Flexibility in feeling) การเห็นปัญหาจากจุดอ่ืน  ๆ  มีการตอบสนองกับสถานการณ์ ท่ีเม่ือ
เผชิญหน้ากบัสถานการณ์ ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก เด็กอาจพยายามพูดคยุด้วยตนเองเพ่ือให้
สถานการณ์ ดีขึน้  และการคิดยืดหยุ่นทางการกระท า (Flexibility in actions) การกระท าไป
ข้างหน้าและดวู่าการด าเนินการจะใช้เวลา เด็กจะสะท้อนให้เห็นถึงความจ าเป็นในการตดัสินใจท่ี
จะท าซ า้การกระท าหรือการตดัสินใจใหม ่เด็กสามารถตดัสินใจตามความเหมาะสม หรือพิจารณา
จากประสบการณ์ก่อนหน้า (Paula Moraine. 2012: 150) โดย Richard Guare, Peg Dawson 
and Colin Guare การยืดหยุ่นความคิดเป็นความสามารถท่ีจะทบทวนแผนงานท่ีวางไว้เม่ือพบ
อุปสรรค การได้รับข้อมูลใหม่ ๆ  หรือรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ และรู้จักปรับแผนและวิธีการให้
เหมาะสม (Richard Guare, Peg Dawson and Colin Guare. 2013: 15) ในขณะท่ีเด็กปฐมวัย
ท างานศิลปะในขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมบ่งชีคื้อ รู้จักการควบคุม
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อารมณ์ของตนเอง ด้วยการคิด และแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมขณะ
ท างาน มีน า้ใจในการบ่งปันวสัดแุละอปุกรณ์ของตนเองในขณะท่ี ท างานศิลปะ ในขัน้ปฏิบตัิการ
เรียนรู้ (Action) สอดคล้องกบั National Center for Learning Disabilities การควบคมุอารมณ์นัน้
เป็นสิ่งท่ีส าคัญในการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) เป็นการจัดการกับความรู้สึกท่ีเก่ียวกับ
เปา้หมาย (National Center for Learning Disabilities.2013:5) Moraine กลา่วในทางเดียวกนัว่า 
การควบคมุพฤติกรรมและการควบคมุอารมณ์เป็นความสามารถส่วนบุคคลท่ีเกิดขึน้ภายใน ผ่าน
ความตัง้ใจส่วนบคุคลมาจากแนวคิดพืน้ฐานของการควบคมุตนเอง (Paula Moraine. 2007 :153) 
โดยโฮเวอร์ด การ์ดเนอร์ กล่าวต่อไปว่าการควบคุมอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบการ
บริหารจัดการตนเอง (EF) (Gardner. 1993: 13-25) โดยจ าแนกได้ 2 ด้าน คือ ด้านรู้จักอารมณ์
ของผู้ อ่ืน คือการรับรู้อารมณ์ของผู้ อ่ืน ตอบสนองอารมณ์และความต้องการของผู้ อ่ืนได้อย่าง
เหมาะสมตามกาลเทศะ และด้านการรู้จักอารมณ์ของตนเอง คือการรับรู้อารมณ์ของตนเอง 
แยกแยะอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง สามารถบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 

แสดงว่าในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์
ศิลปะท่ีส่งเสริม Executive Functions of the Brain (EF) จะช่วย ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ใน 
3 ด้านคือ ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) และควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control) ท่ีเป็นหวัใจในการพฒันาเด็กปฐมวยัให้มีความพร้อมบริหารจดัการ
ตนเองในชีวิตประจ าวัน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ตามปรัชญาการศึกษาปฐมวัยในหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

2.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) เดก็ปปฐมวยัสามารถเลา่สิ่งท่ีตนเองและกลุ่ม
ร่วมกนัท า เด็กเล่าถึงสิ่งท่ีตนเองอยากจะท าในงานศิลปะทกุครัง้จะต้องมีการวางแผนร่วมกนัเพ่ือน 
หากเป็นการท างานคนเดียวถ้าเป็นงานท่ีผิดการวางแผนการใช้วสัดอุุปกรณ์ในการท างานแต่ละ
ขัน้ตอน อาจเป็นเพราะกิจกรรมศิลปะมีความแตกต่างจึงท าให้เด็กมีความสนใจ จากใช้วัสดุ
อุปกรณ์สภาพบรรยากาศ และการท างานอย่างมีอิสระ สอดคล้องกับ กนกกร  บุษยะกนิษฐ์และ
คณะ (2550: 49-50) ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา (2547) การสร้างบรรยากาศในการ
ท ากิจกรรมให้มีความสดช่ืนแจ่มใส และมีอิสระให้เด็กเลือกท ากิจกรรมอย่างมีระเบียบ โดยใช้
เทคนิคตา่ง  ๆ  เดก็เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระตามความสนใจของตนอยา่งน้อย 1- 2 กิจกรรม ครู
ควรแนะน าอปุกรณ์และวิธี เม่ือท างานเสร็จหรือหมดเวลา ต้องให้เด็กเก็บวสัด ุเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 
เข้าท่ีและดแูลท าควานสะอาดห้องเรียนให้เรียบร้อยทุกครัง้ เด็กนกัเรียนมกัจะทบทวนการเรียนรู้
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จากการน าเสนอผลงานของเด็กนกัเรียน  ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) เด็กนักเรียน
เล่าสิ่งท่ีครูร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง เล่านิทาน นักเรียนบอกถึงสิ่งท่ีตนเองจะท าได้มาจากแรง
บนัดาลใจมาการเล่านิทานของผู้ วิจยั จึงน ามาท าเป็นชิน้งานของตนเองและกลุ่ม ขัน้วางแผนการ
เรียนรู้ (Plan) เด็กนกัเรียนสามารถบอกสิ่งท่ีตนเองอยากจ าท าใช้อะไรบ้างในการการท างานตาม
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผู้วิจยัให้เด็กนกัเรียนลงมือท า เด็กแสดงความคิดว่าได้ว่าถ้าใช้วสัดแุต่ละชนิดใน
การท างาน และ ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) เด็กนกัเรียนเล่าวสัดชุนิดนีใ้นการท างานศิลปะ แต่
ด้วยสิ่งท่ีเด็กนกัเรียนคิดไว้สามารถใช้วสัดอีุกอย่างแทนได้ เด็กนกัเรียนจึงเปล่ียนวสัดแุทน แต่ละ
สว่นประกอบของรูปภาพ งานประดิษฐ์ งานพิมพ์ภาพ และงานปัน้การใช้วสัดอุปุกรณ์อะไรบ้างใน
การท างานศิลปะกิจกรรม แสดงว่าขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) จะช่วยการเช่ือมโยงการท างาน
ของสมองได้ สอดคล้องกับ จอยซ์ และ คาลฮูน เด็กปฐมวัยจะเกิดความจ าตามแนวความคิด
เก่ียวกบัการสอนเน้นการจ า (Concepts About Memory) การตระหนกัรู้ (Awareness) การสงัเกต 
และมีการรับรู้ข้อมูลด้วยความตัง้ใจ การเช่ือมโยงความรู้ (Association) การจ าข้อมูลใหม่เข้ากับ
ข้อมูลเก่าเกิดระบบการเช่ือมโยงความคิด (Link System) การเช่ือมโยงหลาย ๆ ความคิดเข้า
ด้วยกัน ในลกัษณะความคิดหนึ่งจะไปกระตุ้นให้สามารถจ าอีกความคิดหนึ่งได้ การเช่ือมโยงใน
เร่ืองตลก (Ridiculous Association) จะช่วยให้เด็กจ าได้ดีขึน้ (Joyce Weil and Calhoun ,2015: 
180-191) ในขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) เป็นหัวใจท่ีส าคัญในการเช่ือมโยงความรู้เก่าและ
ความรู้ใหม่เข้าด้วยกนั ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัได้ทบทวนความรู้ด้วยวิธีการท่ีหากหลาย 
สอดคล้องกับ กนกกร  บุษยะกนิษฐ์และคณะ (2550: 49 -50) ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2547) เม่ือเด็กท างานเสร็จ อาจให้เด็กเล่า อธิบายผลงานของตน ทัง้นีเ้พ่ือพัฒนา
ภาษาและทกัษะการคิดของเดก็ ถ้าเป็นภาพวาด ครูควรบนัทกึเร่ืองท่ีเดก็เลน่ และวนัท่ีท าด้วย เพ่ือ
ทราบความก้าวหน้าและระดบัพฒันาการของเด็ก การเขียนเร่ืองท่ีเด็กเล่า ควรเขียนด้วยตวับรรจง 
ขนาดตวัหนงัสือใหญ่พอดีท่ีเด็กจะเห็นลีลาการเขียนท่ีถูกต้อง จะเห็นได้ว่าขัน้ทบทวนการเรียนรู้ 
(Recall) จะช่วยทบทวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย และเช่ือมโยงประสบการณ์ เดิมและ
ประสบการณ์ใหม่ในแตล่ะกิจกรรมการเรียนรู้เข้าด้วยกันเพ่ือให้เด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน
เพ่ือท่ีเด็กปฐมวยัจะน าความรู้ท่ีได้รับออกมาใช้ในการท างานศิลปะในครัง้ถัดไป ซึ่งการเช่ือมโยง
ความรู้เป็นหวัใจท่ีส าคญัสง่ให้เดก็ปฐมวยั 

บทบาทครูในการส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย จาก
ผลการวิจยัการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวยั พบว่าครูมีส่วนส าคญัในการสร้างให้เกิดทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็ก
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ปฐมวยัได้ดีและเป็นตวัแบบท่ีดี โดยผู้วิจยัแบง่การอภิปรายผลเป็น 4 ขัน้ตอน ตามรูปแบบการจดั
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ดงันี ้

3.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) เป็นส่วนท่ีส าคัญในการ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดทกัษะการจดัการสมอง (EF) ถือว่าเป็นจดุส าคญัท่ีบทบาทครูจะเป็นตวัแบบท่ีดี
ให้เด็กได้เห็นซึ่งครูมีบทบาทท่ีส าคญั คือการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมด้วยวิธีการท่ีก
หลากหลาย เช่น การเล่านิทาน การเล่นเกม การร้องเพลง การท่องค าคล้องจอง การใช้ค าถามเชิง
บวก บคุลิกภาพเป็นส่วนท่ีส าคญัอย่างมากในการซึมซบัและเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัเด็ก เช่น การ
แสดงท่าทาง ค าพูด สายตาและน า้เสียงเป็นส่วนท่ีส าคญัในการกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในขัน้ต่อไป การเปิดโอกาสในเด็กชกัถามในสิ่งท่ีเด็กสนใจในขณะท่ีเด็กยงั
สนใจในเร่ืองนัน้ ๆ อยู่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กประสบความส าเร็จในสิ่งตนเองท่ี
อยากเรียนรู้และถือวา่เป็นโอกาสทองท่ีเดก็และครูได้มีปฎิสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 

3.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) บทบาทครูในการกระตุ้นให้เด็กมีบทบาท
ในการวางแผน การท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน ด้วยการแนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้
เด็กใช้ค าถาม เช่น จะท าอะไร ท่ีไหน และอย่างไร ครูต้องอธิบายการท างานให้เด็กให้เด็กได้รู้ การ
วางแผนการท างานครูต้องเปิดกว้างให้เด็กได้คิดในขัน้ตอนการท างานของตนเองและของกลุ่ม
อยา่งอิสระแตค่รูควรก าหนดเวลาในการวางแผนท่ีชดัเจนให้กบัเดก็ 

3.3 ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) เป็นขัน้ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ท างานตามท่ี
ตนเองได้วางแผนไว้ซึ่งครูมีบทบาทท่ีสนับสนุนให้เด็กการท างานอย่างเป็นระบบโดยอาศัย
กระบวนการ การท างานศิลปะท่ีหลากหลายและพยายามให้เด็กมีบทบาทในการจัดระบบการ
ท างานของตนเอง งานกลุ่ม ครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พูดคุย อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเด็กไม่เข้าใจ
ขณะท่ีท างาน ครูต้องอธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัของการท างานให้เด็กอย่าง
ชดัเจนและเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเดก็เคยผา่นประสบการณ์มา 

3.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) ครูมีบทบาทท่ีส าคญัในการพฒันาทกัษะ
การจดัการสมอง (EF) ในขัน้ทบทวนการเรียนรู้ครูเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น สะท้อนการ
เรียนรู้ให้มากท่ีสุดและกล่าวค าชม ให้ก าลังใจเพ่ือกระตุ้นให้เด็กสามารถพัฒนาและท างานของ
ตนเองได้ดียิ่งขึน้ สิ่งส าคญัในขัน้นีคื้อครูต้องเช่ือมโยงความรู้เดิมตัง้แต่ท างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
และเช่ือมโยงในสิ่งท่ีจะเรียนรู้ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

1. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ควรน าความทักษะการจัดการสมอง 
(EF) มาก าหนดเป็นคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากผลการวิจัยการพัฒนา
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย 
สามารถพฒันาได้ในเด็กปฐมวยัท่ีมีอาย ุ5-6 ปี และเป็นวยัท่ีส าคญัท่ีจะต้องมีทกัษะในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของเดก็  

2. ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาปฐมวยั ควรศึกษาและสร้างเกณฑ์การประเมิน
ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ท่ีมีความสอดคล้องกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 
เน่ืองจากเน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้เด็กมี
ทักษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตในอนาคต ผ่านการจัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนรู้และ
กิจกรรมประจ าวนัในเดก็ปฐมวยั 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ระดบัสถานศึกษา ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนกัให้ครูมีบาทในการพฒันา

ทักษะการจัดการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีทักษะการจัดการสมอง (EF) ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัอย่างต่อเน่ืองจนและเกิดเป็นพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค์ในตวัเด็กปฐมวยัตาม
หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

2. ระดบัชัน้เรียน ครูควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัได้รับการจดัประสบการณ์ศิลปะตาม
รูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) อย่างตอ่เน่ืองหรือการน า
รูปแบบเข้าไปบูรณาการกบัการท ากิจกรรมประจ าวนั เพ่ือให้เด็กเกิดทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ท่ีจ าเป็นใน 5 ด้านท่ีเป็นพืน้ฐาน 

3. พ่อแม่ และผู้ ปกครองควรส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) อย่างต่อเน่ือง
หลงัจากท่ีเดก็ปฐมวยัได้รับการพฒันาจากท่ีโรงเรียน เชน่การใช้ค าถามเชิงบวก การให้ก าลงัใจเด็ก 
การท ากิจกรรมร่วมกนักบัผู้ปกครอง และการแบง่หน้าท่ีให้เด็กมีความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกบัวยั 

ข้อเสนอแนะในการการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาตัวแปร ทักษะการจัดการสมอง (EF) ทัง้ 5 ด้าน ในรอยเช่ือมต่อ 

(Transition) ระหว่างเด็กระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3 และระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ถึงการพฒันาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการศกึษาระดบัประถมศกึษา  
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2. ควรมีการศึกษาตวัแปร ทักษะการจดัการสมอง (EF) และพฤติกรรมบ่งชี ้ด้านมี
สมาธิจดจ่อ (Sustained Attention) การบริหารจัดการเวลา (Time Management) และการ
ตัง้เปา้หมาย (Goal-Directed) ในเดก็นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 3 เพิ่มเตมิ 

3. ควรมีการศกึษาวิจยัรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ใน 5 ด้าน ในเดก็นกัเรียนระดบัประถมศกึษา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

300 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 

 

ผู้ เช่ียวชาญประเมินพฤติกรรมบ่งชีท้ักษะการจัดการสมอง (EF) และคู่มือการจัด
ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ
ท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั จ านวน 7 ทา่น 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร  อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการแนะแนว 
            และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
            สาขาศกึษาศาสตร์  
            มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กศุลสง่  อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา  
            ปฐมวยัคณะครุุศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัฟ้า รังสิยานนท์  อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา  
            ปฐมวยัคณะครุุศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ฤทธ์ิฤาชยั  อาจารย์ประจ าสาขาศลิปศกึษา  
            คณะศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว  อาจารย์ประจ าสาขาศลิปศกึษา  
            คณะมนษุยศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา 
            ปฐมวยัคณะศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศนัสนีย์ สงัสรรค์อนนัต์  อาจารย์ประจ าแขนงวิชาเทคโนโลยี 
            และส่ือสารการศกึษา  
            สาขาศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
 



  

 

301 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

 ผู้ เช่ียวชาญประเมินแบบทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับ
เดก็ปฐมวยั จ านวน 5 ท่าน 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กศุลสง่  อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา  
            ปฐมวยัคณะครุุศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
 2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัฟ้า รังสิยานนท์  อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา  
            ปฐมวยัคณะครุุศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ฤทธ์ิฤาชยั  อาจารย์ประจ าสาขาศลิปศกึษา  
            คณะศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว  อาจารย์ประจ าสาขาศลิปศกึษา  
            คณะมนษุยศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา 
            ปฐมวยัคณะศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญ 
 

 ผู้ เช่ียวชาญประเมินแบบสงัเกตสงัเกตพฤตกิรรมและเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค 
(Scoring Rubric) ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวยัจ านวน 5 ทา่น 
 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพฒัน์ เมฆขจร  อาจารย์ประจ าแขนงวิชาการแนะแนว 
            และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
            สาขาศกึษาศาสตร์  
            มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมธิราช 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กศุลสง่  อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา  
            ปฐมวยัคณะครุุศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
 3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัฟ้า รังสิยานนท์  อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา  
            ปฐมวยัคณะครุุศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.เนือ้ออ่น ขรัวทองเขียว  อาจารย์ประจ าสาขาศลิปศกึษา  
            คณะมนษุยศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
 5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหิโต อาจารย์ประหลกัสตูรการศกึษา 
            ปฐมวยัคณะศกึษาศาสตร์ 
            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการสมอง (EF)  

ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

304 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

 

305 

ค าน า 
 

คู่มือฉบบันีเ้ป็นเคร่ืองมือในการท าปริญญานิพนธ์ระดบัดุษฎีบัณฑิต  สาขาการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย มีอาจารย์ดร. 
ขนิษฐา  สาลีหมัด เป็นประธานควบคุมการท าปริญญานิพนธ์  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดนุลดา  
จามจุรี และอาจารย์ดร.วรนาท  รักสกุลไทย เป็นคณะกรรมการควบคุมการท าปริญญานิพนธ์ 
เนือ้หาในคู่มือนีป้ระกอบด้วยแนวคิดทฤษฎี  พืน้ฐานในการสร้างรูปแบบ หลักการของรูปแบบ 
วตัถุประสงค์ กระบวนการจดัประสบการณ์ และการประเมินการเรียนรู้ โดยผู้ วิจยัหวงัว่าเอกสาร
ฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางให้แก่ครูปฐมวัยและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเป็นแนวทางและน าไปใช้  พัฒนาและ
ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีจะให้เด็กปฐมวัยเกิด
ทกัษะท่ีจ าเป็นในอนาคตมีความส าคญัอยู่ 5 ด้านคือ ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
ด้านการยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านการยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ด้านการ
ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และด้านการจัดระบบการท างาน (Organization) ซึ่งเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัเพ่ือสร้างรากฐานท่ีดีในการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกับสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ 
 
 
 
 
ศกัดิช์ยั  ใจซ่ือตรง 
       ผู้วิจยั 
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รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

การพฒันามนุษย์เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศการสร้างรากฐานในการพฒันา
ประเทศนัน้เร่ิมต้นจากการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งแรก การพฒันามนุษย์มีเป้าหมายหลกั
หลกัคือการพฒันาด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เพ่ือให้บคุคลนัน้มีศกัยภาพ 
สามารถประกอบสมัมาอาชีพพึง่พาตนเองได้และเกือ้หนนุดแูลผู้ อ่ืน 

ดงันัน้การพฒันาประเทศในอนาคตจงึต้องสร้างทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการด ารงชีวิต ให้
มีความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบตัิงานท่ีตอบสนองความต้องการของการพฒันาประเทศ
เพ่ือน าไปสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีจะพัฒนา
เด็กให้เกิดสมรรถนะในการพัฒนาประเทศในอนาคต ทักษะการจัดการสมอง (EF) มี  2 
องค์ประกอบคือ1) องค์ประกอบทางสติปัญญา (Cognitive) คือความสามารถในการเรียนรู้
ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งต่างๆกับตนเอง การรับรู้ สงัเกต จดจ า วิเคราะห์ รู้เหตผุล การแก้ปัญหา 
การจดัระบบการท างาน การวางแผน 2) องค์ประกอบทางพฤติกรรม (Behavior) คือการกระท าท่ี
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นการกระท าท่ีบุคคลแสดงหรือตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด พฤติกรรม
ภายในและภายนอก เช่นการคิด อารมณ์ ความรู้สึก การคิดก่อนท า การควบคุมอารมณ์ การมี
สมาธิจดจ่อ การคิดริเร่ิมลงมือท า การยืดหยุ่นความคิด และการตัง้เป้าหมาย (Lynn Meltzer. 
2007, 2010; Richard Guare, Peg Dawson และ Colin Guare (2013); และ Richard Guare, 
Peg Dawson (2010, 2012, 2016)  

ดังนัน้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม
ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวัย ด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
ศลิปะจากแนวคิดและทฤษฎีดงันี ้ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget is Theory 
of intellectual Development) ท ฤษ ฎี วัฒ น ธ ร รม เชิ ง สั ง ค ม ข อ ง ไว ก็ อ ต ส กี ้ (Vygotsky 
Sociocultural Theory) ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Humanistic View of Motivation) 
4) พฒันาการการเรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะในเดก็ปฐมวยั 5-6 ปี ผู้วิจยัจงึพฒันารูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั แบง่เป็น 4 ขัน้คือ 
ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ 
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(Action) ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) โดยมีกิจกรรมศลิปะตามรูปแบบประกอบด้วย 1) กิจกรรม
การวาดภาพระบายสี 2) กิจกรรมการพิมพ์ภาพ 3) กิจกรรมการปัน้ และ4) กิจกรรมการประดิษฐ์ 
ซึ่งกิจกรรมศิลปะจะช่วยให้เด็กพฒันาการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดริเร่ิม 
เช่ือมัน่ในความคดิของตนเอง มีประสาทสมัผสัอนัดี การใช้จินตนาการ การวางแผน เปิดโอกาสให้
เด็กได้คิดได้แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนคิด ท าให้เด็กรักการท างาน เด็กจะรู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของ
ตนเอง กระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานชิน้ใหม่ ช่วยฝึกความประณีตและสมาธิ มีความตัง้ใจ ความ
พยายาม มีความยืดหยุน่ทางความคิด ริเร่ิมในการท างาน มีการตัง้เปา้หมายในการท างาน มีความ
ละเอียดอ่อนของจิตใจ และศิลปะฝึกให้เด็กรู้จกัการท างานร่วมกัน (เบญจา แสงมะลิ. 2525: 67-
68; วิรุณ ตัง้เจริญ. 2539: 31-34; สิ ริพรรณ ตันติรัตน์ไพศาล. 2545: 31-32; กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสขุ. 2551: 26-27; ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา.2551: 1; พรเพ็ญ บวั
ทอง. 2555: 17)  

จากความส าคัญดังกล่าวของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยัและกิจกรรมศิลปะนัน้จะช่วยพฒันาทกัษะการจดัการสมอง
ใน ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ด้านการยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
ด้านการยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) ด้านการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) และด้านการ
จดัระบบการท างาน (Organization) ซึ่งเป็นพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวนัและการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) 

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ส าห รับ เด็กปฐมวัย  ใช้วิ ธีด าเนินการวิจัยลักษณะการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) และงานวิจยั พบว่า ทักษะการจดัการสมอง (EF) เป็นการท างานของสมองส่วน
หน้า (Frontal Lobes) ท่ีท าหน้าท่ีเรียนรู้ ความจ า การวิเคราะห์ การวางแผน การใช้เหตผุล ความ
คมุอารมณ์ การบริหารจัดการและการแก้ปัญหา และเป็นฟังก์ชัน่เช่ือมโยงการท างานของสมอง
ส่วนหน้าระหว่างด้านสติปัญญาและด้านพฤติกรรมเข้าด้วยกัน การท่ีจะเช่ือมโยงการท างานของ
สมองได้นัน้ต้องอาศยัการท างานของเซลล์ประสาท(cell body) เส้นใยประสาท (nerve fiber) ซึ่ง
สมองส่วนหน้าเป็นกลไกลส าคญัในการท างานก่อให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ และสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยทกัษะการจดัการสมอง (EF) องค์ประกอบท่ีสามารถพฒันาในเด็กปฐมวยั
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ท่ีสามารถพัฒนาได้ในเด็กปฐมวยัคือ ด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) ด้านการยบัยัง้
พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านการยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) ด้านการควบคมุอารมณ์ 
(Emotional Control) และด้านการจัดระบบการท างาน (Organization) (Peg Dawson and 
Richard Guare. 2010:  4-5; Eric J. Mash, David A. Wolfe. 2010:  41; Robert S. Feldman. 
2011: 62-63; Peg Dawson, Richard Guare, and Colin Guare. 2013: 27-28; นวลจันทร์ จุฑา
ภกัดีกลุ. 2558: 29, 33, 36-39) 

ดงันัน้ผู้วิจยัมีสนใจพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ด้วยการพฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะโดยพฒันาขึน้มา
จากแนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วย 1) ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ เพียเจต์
พัฒนาการทางสติปัญญาท่ีเป็นไปตามวุฒิภาวะและความพร้อมของเด็กท่ีได้จากสะสมจาก
ประสบการณ์กบัสิ่งแวดล้อมโดยน าประสบการณ์เก่ามาประยกุต์เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ก่อให้เกิด
การซึมซับและเช่ือมโยงประสบการณ์ก่อให้เกิดความคิด ความเข้าใจ เพ่ือน ามาปรับให้เข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ 2) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี ้พัฒนาทางด้านสมองการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพ่ือพัฒนาทางด้านเชาว์ปัญญา ซึ่งการเรียนรู้ทางสังคมเป็นกลไกการ
เช่ือมโยงก่อเกิดการพฒันาทางด้านสมอง ครู พ่อแม่ และคนอ่ืนๆ มีบทบาทท่ีส าคญัในการเป็นตวั
แบบในการแก้ปัญหา เด็กอาศยัการเช่ือมโยงตา่งๆ ด้วยการส่ือสาร การมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบั
บุคคลจะท าให้เด็กการพฒันาทางด้านสมอง 3) ทฤษฏีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ การจูงใจ
เด็กจะใช้กิจกรรมท่ีดงึดดูความสนใจของเด็กผ่านส่ือของจริง การใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่น
เกม การแสดงบทบาทสมมต ิการเลา่นิทาน การสาธิต และการทดลอง ถือวา่เป็นการกระตุ้นให้เกิด
การอยากรู้ อยากเรียน เกิดความสนใจ และ 4) พฒันาการการเรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะใน
เด็กปฐมวัย 5-6 ปี เด็กจะมีความสามารถหลากหลายในการท ากิจกรรมต่างๆ มีการประสาน
สมัพันธ์ตากับมือได้ดี ผ่านการใช้กล้ามเนือ้มดัเล็ก พัฒนาการทางด้านศิลปะของเด็กจะเร่ิมโดด
เดน่ขึน้มาเม่ืออายปุระมาณ 5-6 ปี โดยจะเร่ิม การวาดรูปจะเป็นอิสระ และสร้างสรรค์ เด็กบางคน
เร่ิมเช่ือมโยงตามความเป็น โดยกิจกรรมศิลปะช่วยพฒันาทกัษะการคดิ สามารถเรียนรู้ในเร่ืองราว
ตา่งๆ จดัระบบความคิด เช่ือมโยงความคิดต่างๆ เกิดความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ทกัษะสงัคม การ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จกัการรอคอย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สงัเกตได้จากภาพประกอบท่ี 1 
ความเช่ือมโยงของทฤษฎีและแนวความคิดท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
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ภาพประกอบท่ี 1 ความเช่ือมโยงของทฤษฎีและแนวความคดิท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบการจดั

ประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

ทฤษฎีและแนวความคิด 

 

ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
 

     ทฤษฎพีฒันาการทางสตปัิญญาของเพยีเจต ์การพฒันาการทางสตปัิญญาที่
เป็นไปตามวุฒภิาวะและความพรอ้มของเดก็ทีไ่ดจ้ากสะสมจากประสบการณ์กบั
สิง่แวดลอ้มโดยน าประสบการณ์เก่ามาประยุกต์เขา้กบัสถานการณ์ใหมก่่อใหเ้กดิ
การซมึซบัและเชื่อมโยงประสบการณ์ก่อใหเ้กดิความคดิ ความเขา้ใจ เพื่อน ามา
ปรบัใหเ้ขา้กบัประสบการณ์ใหม่ 

ทฤษฎีวฒันธรรมเชิงสงัคมของไวกอ็ตสก้ี 
 

     ทฤษฎวีฒันธรรมเซงิสงัคมของไวกอ็ตสกี้ การมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมเพื่อ
พฒันาทางดา้นเชาวปั์ญญา ซึง่การเรยีนรูท้างสงัคมเป็นกลไกการเชื่อมโยงก่อ
เกดิการพฒันาทางดา้นสมอง คร ูพ่อแม ่และคนอื่นๆ มบีทบาททีส่ าคญัในการ
เป็นตวัแบบในการแกปั้ญหา เดก็อาศยัการเชื่อมโยงต่างๆ ดว้ยการสื่อสารดว้ย
ภาษา การมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคมกบับุคคลจะท าใหเ้ดก็การพฒันาทางดา้นสมอง 
 

ทฤษฏีการสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ 
 

     ทฤษฏกีารสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรู้ เป็นสิง่ส าคญัช่วยใหเ้ดก็เป็นประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆ ทัง้ยังเป็นการกระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤตกิรรมไปอย่างมทีศิทางเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ผูจู้งใจต้องการ การจูงใจ
เดก็จะใช่กจิกรรมทีด่งึดูดความสนใจของเดก็ผ่านสื่อของจรงิ การใชค้ าถาม การ
รอ้งเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมต ิการเล่านิทาน การสาธติ และการ
ทดลอง ถอืว่าเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการอยากรู ้อยากเรยีน เกดิความสนใจ 
 

พฒันาการการเรียนรู้และพฒันาการทางศิลปะในเดก็ปฐมวยั 5-6 ปี 
 
เด็กจะมีความสามารถหลากหลายในการท ากิจกรรมต่างๆ ในการประสาน
สมัพนัธต์ากบัมอืไดด้ ีผ่านการใชก้ลา้มเนื้อมดัเลก็ พฒันาการทางดา้นศลิปะของ
เดก็จะเริม่โดดเด่นขึน้มาเมื่ออายุประมาณ 5-6 ปี โดยจะเริม่ การวาดรูปจะเป็น
อสิระ และสรา้งสรรค ์ไมม่กีฎกตกิา ตามความคดิของตวัเอง จะมเีดก็บางคนเริม่
เชื่อมโยงตามความเป็น โดยกิจกรรมศลิปะช่วยพัฒนาทกัษะการคิด สามารถ
เรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็น เก็บรายละเอียด จดัระบบความคิด และ
สามารถเชื่อมโยงความคดิต่างๆ ตลอดจนเกดิความคดิสรา้งสรรค์ มคีวามจดจ่อ
อย่างต่อเนื่อง เรยีนรูท้กัษะสงัคม การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รู้จกัการรอคอย 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

รปูแบบการจดั
ประสบการณ์ศิลปะ 

 ขัน้สรา้งแรงจงูใจการเรยีนรู้  
(Motivation) 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้  
(Plan) 

ขัน้ปฏิบติัการเรียนรู้  
(Action) 

ขัน้ทบทวนการเรียนรู้  
(Recall) 



  

 

310 

หลักการของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั เป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีมีกระบวนการท่ีเป็นขัน้ตอนท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เพ่ือ
พฒันาและทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเดก็ปฐมวยัท่ีมีอาย ุ5-6 ปี โดยจดัประสบการณ์ศลิปะท่ี
มุ่งพัฒนาให้นักเรียนให้เกิดทักษะการจัดการสมอง (EF) 5 ด้าน คือด้านความจ าท่ีใช้งาน 
(Working Memory) ด้านการยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านการยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) และด้านการจัดระบบการท างาน 
(Organization)ครูมีบทบาทท่ีส าคญัช่วยกระตุ้นนกัเรียนด้วย การเล่านิทาน การร้องเพลง การท่อง
ค าคล้องจ้อง การใช้ค าถาม ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้และการท างาน
ศลิปะเพื่อให้นกัเรียนเกิดทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
 

วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) 

รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ มีวตัถปุระสงค์ท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) 
ส าหรับเด็กปฐมวยั โดยส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะผ่านขัน้ตอนตามรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศลิปะเพื่อพฒันาทกัษะการจดัการสมอง (EF) ใน 5 ด้านดงันี ้

1. ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory)  
2. การยบัยัง้พฤตกิรรม (Response Inhibition)  
3. การยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility)  
4. การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control)  
5. การจดัระบบการท างาน (Organization) 

 

ความมุ่งหมายการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ ส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ความมุ่งหมายการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นการวิจยัท่ีมี
ความส าคญักับการพัฒนาทักษะการจดัการสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยในครัง้นีจ้ะ
กระตุ้น สร้างความตระหนัก และเป็นประโยชน์ส าหรับครู อาจารย์ นกัการศกึษา นกัวิชาการและผู้
ท่ีสนใจ ท่ีจะน าไปพฒันาเด็กปฐมวยัในประเทศให้มีคณุลกัษณะและความสามารถในการเรียนรู้
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เป็น คิดอย่างเป็นระบบ ท างานเป็นขัน้ตอน และแก้ปัญหาอย่างถกูวิธี ซึ่งเป็นคณุลกัษณะพืน้ฐาน
ของเด็กปฐมวัยในการด าเนินชีวิต และกิจวัตรประจ าวัน ซึ่งรูปแบบการจัดประสบการณ์ ครู 
อาจารย์สามารถน ารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างการท างาน 
การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตประจ าวนัในเดก็ปฐมวยัให้ประสบความส าเร็จ 
 

รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการสมอง (EF)  

รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั มี 4 ขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) หมายถึง ขัน้ตอนการสร้างแรงจงูใจและ
ดึงความสนใจในการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม การใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดง
บทบาทสมมติ การเล่านิทาน การสาธิต และการทดลอง ท่ีช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจใน
การท ากิจกรรม 

2. ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีครูและเด็กวางแผนการท า
กิจกรรมศิลปะเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนมีการท างานอย่างเป็นขัน้ตอนน าไปสู่เป้าหมายท่ีตนเอง
ตัง้ไว้ โดยการวางแผนอาจะเป็นการวางแผนการท างานแต่ละบุคคล วางแผนร่วมกับครู และ
วางแผนร่วมกนักบัเพ่ือน 

3. ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามท่ีตนเองวางแผนไว้ โดยเด็กต้องเลือกและตดัสินใจใช้วสัดอุุปกรณ์ตามท่ีตนเองสนใจ ครูเป็น
ผู้สนบัสนนุการท ากิจกรมศลิปะการวาดภาพระบายสี การปัน้ การประดษิฐ์และการพิมพ์ภาพ 

4. ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) หมายถึง ขัน้ตอนท่ีทบทวนการจดัการเรียนรู้ตัง้แต่
เร่ิมต้นจนถึงการเก็บอุปกรณ์ ถือว่าเป็นช่วงท่ีเด็กได้สะท้อนพูดคยุและน าเสนอผลงานของตนเอง
เก่ียวกบัสิ่งท่ีท าในช่วงการท างานต่างๆ ผ่านการเล่าเร่ือง การทบททวนจะช่วยให้เด็กสะท้อนกลบั
การท างาน 
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สาระการเรียนรู้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการ
สมอง (EF) 

สาระการเรียนรู้ของแผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ี
สง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ผู้วิจยัได้ก าหนดเนือ้หาท่ีมีหลากหลายกิจกรรมศลิปะดงันี ้

1.หน่วยเส้นสายลายศิลป์ เป็นกิจกรรมการวาดภาพระบายสีท่ีถ่ายทอดสิ่งท่ีมองเห็น
หรือประทับใจออกมาเป็นเส้นหรือสญัลักษณ์โดยใช้วสัดุเคร่ืองเขียนต่างๆ เช่นดินสอ ปากกา สี
เทียน สีชอล์ก  สีเมจิ และสีน า้ โดยใช้เทคนิคการขดู ขีด เขียน วาด ระบาย เพ่ือให้เกิดเป็นรูปภาพ
ตา่งๆท่ีตนเองประทบัใจหรือการส่ือความหมายอกมาทัง้เด็กและผู้ ใหญ่สามารถแปลความหมาย
และเข้าใจได้ เช่น วาดภาพสัตว์ บ้าน โรงเรียน ต้นไม้ ดอกไม้ และบุคคลรอบตวั การวาดภาพ
ระบายสี เดก็ควรมีพืน้ฐานทางศลิปะ  

2. หน่วยงานประดษิฐ์แสนสวยเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์ ท่ีท างานด้วยเทคนิควิธีการ 
ฉีก ตดั พบั บิด จีบ ม้วน เจาะ ผูก มดั ขย า ปะ พนั ผูก โดยวสัดท่ีุได้มาจากธรรมชาติเหลือวสัดท่ีุ
หาได้ง่าย เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้อนหิน ดอกไม้ ดิน เปลือกหอย เมล็ดพืช เป็น ต้นไม้ บ้าน โรงเรี ยน 
หน้าตาบคุคลตา่งๆ ซึ่งผลงานการสร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ ตลอดจนน ากระดาษมา 
ฉีกปะกระดาษ ตดัปะกระดาษ ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ พบัในรูปแบบตา่งๆ 

3. หน่วยภาพพิมพ์สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพ ท่ีฝึกประสานสัมพันธ์
ระหว่างตากับมือ การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างงานศิลปะท่ีใช้สีและวสัดุต่างๆ โดยน าวสัดุไปชุบสี
แล้วกดลงบนวสัดุต่างๆเช่น กระดาษ ผ้า โดยมีเทคนิคการพิมพ์จาก มือ นิว้ พืช ผกั ใบไม้ ก่ิงไม้ 
ก้านกล้วย วสัดุหาง่าย หรือพิมพ์จากวัสดุแกะสลักเด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับสี เส้น รูปทรง และการ
ออกแบบด้วยตนเองและรู้จกัการระมดัระวงัในการท างาน 

4. หน่วยสร้างสรรค์ปัน้แตง่เป็นกิจกรรมการปัน้ ท่ีท างานด้วยวสัดท่ีุมาจากธรรมชาติ
หรือสังเคราะห์ เด็กสามารถสร้างงานออกมาเป็น 2 มิติ 3 มิติ มีอุปกรณ์วสัดุเป็น ดินเหนียว ดิน
น า้มนั แปง้โด ทรายและดินวิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานจากการ นวด บีบ ทบุ คลึง พบั ดงึ 
บิด กด และปัน้ให้เป็นรูปต่างๆ เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ดอกไม้ และสัตว์ และเป็นการฝึกประสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัตา 
 
 
 
 



  

 

313 

การน ารูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมการจัดการสมอง (EF) 

จัดประสบการณ์ศิลปะตามรูปแบบการจัดการประสบการณ์การจัดการสมอง (EF) ท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ แบ่งออกเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี 
สปัดาห์ละ 3 เร่ือง เร่ืองละ 50 นาที โดยมีรายละเอียดของหนว่ยการเรียนรู้ดงันี ้

1. สปัดาห์ท่ี 1 หนว่ยการเรียนรู้ เส้นสายลายศลิป์ 
2. สปัดาห์ท่ี 2 กิจกรรมการเรียนรู้ งานประดษิฐ์แสนสวย 
3. สปัดาห์ท่ี 3 กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
4. สปัดาห์ท่ี 4 กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 
5. สปัดาห์ท่ี 5 กิจกรรมการเรียนรู้ เส้นสายลายศลิป์ 
6. สปัดาห์ท่ี 6 กิจกรรมการเรียนรู้ งานประดษิฐ์แสนสวย 
7. สปัดาห์ท่ี 7 กิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
8. สปัดาห์ท่ี 8 กิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

 

การจดักิจกรรมศิลปะผู้วิจยัจดัในรูปแบบการท ากิจกรรมแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มเพ่ือให้
นกัเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในการท างาน ซึ่งผู้ วิจยัใช้ช่วงเวลา 10.00 น. – 10.50 น. รวม 50 
นาทีและแบง่เวลาในการจดักิจกรรมตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม การจดัการ
สมอง (EF) ไว้ดงันี ้

1. ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 
2. ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 
3. ขัน้ปฏิบตักิารเรียนรู้ (Action) 
4. ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 

 
กลุ่มเป้าหมายการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมการจัดการ
สมอง (EF) 

กลุ่มเป้าหมายของการใช้รูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั ประกอบด้วย 

1. ครู นกัการศกึษา หรือผู้สนใจ ท่ีมีคณุสมบตัดิงันี ้
1.1 มีความสนใจในการจดัประสบการณ์ศลิปะ 
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1.2 มีความรู้เก่ียวกบัศลิปะส าหรับเดก็ปฐมวยั 
1.3 มีความสามารถจดัประสบการณ์ศลิปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
1.4 มีความตัง้ใจท่ีจะพฒันาเดก็ปฐมวยัตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะ 

2. เดก็ปฐมวยั มีคณุสมบตัดิงันี ้
2.1 อาย ุ5-6 ปี  
2.2 ศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลศกึษาปีท่ี 3 

 
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม
การจัดการสมอง (EF) 

การด าเนินการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม 
การจดัการสมอง (EF) ผู้วิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การจดับรรยากาศและการจดัสภาพแวดล้อม 
ดงันี ้

การจัดบรรยากาศในการจัดประสบการณ์ท่ีมีความผ่อนคลาย เป็นกันเองเด็ก ไม่
เครียด ยืดหยุน่กบักิจกรรม เพ่ือให้เดก็แสดงพฤติกรรมท่ีสะท้อนการท างานศิลปะออกมาซึ่งการจดั
บรรยากาศในการจดัประสบการณ์ครูและนกัเรียนต้องมีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกนั เชน่การ
ร้องเพลง การเล่นนิทาน การท่องค าคล้องจอง และการใช้ค าถามท่ีสร้างสรรค์ ต้องเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแสดงออกในการตอบค าถาม แสดงผลงานศิลปะ กระตุ้นในการท ากิจกรรมศิลปะตัง้แตข่ัน้
สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 
และขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall)  

สภาพแวดล้อมครูควรจดัสถานท่ีท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ของเด็กนกัเรียน เช่นห้องเรียน
ควรมีพืน้ท่ีแสดงผลงานศิลปะ อุปกรณ์ศิลปะควรจดัให้สะดวกต่อการใช้งาน มีกล่องท่ีจดัเก็บให้
เรียบร้อย มีอุปกรณ์ศิลปะท่ีเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ ในส่วนท่ีเป็นมุมควรมีบอร์ดท่ีจัด
แสดงผลงานศลิปะของนกัเรียนในแตล่ะครัง้ 
 
บทบาทครูในการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม การจัดการสมอง (EF) 

ผู้วิจยัก าหนดบทบาทครูในการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยัในแตล่ะขัน้ตอนดงันี ้

1. ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 
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1.1 ครูกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจในกิจกรรมการเล่านิทาน เกม เพลง ค าคล้อง
จอง การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ 

1.2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ  
2. ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 

2.1 ครูกระตุ้นให้เด็กมีบทบาทในการวางแผนการท างานอย่างเป็นขัน้เป็นตอน 
โดยอาศยัการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการ
วางแผน 

2.2 เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
2.3. จัดกิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุ่ม และ

แบบเดียว 
2.4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 

3. ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ทางด้านศิลปะให้สนับสนุนการท างานอย่างเป็นระบบ

โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศลิปะท่ีหลากหลาย  
3.2 พยายามให้เด็กมีบทบาทในการจัดระบบการท างานของตนเอง งานกลุ่ม 

โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
3.3 อธิบายความส าคัญในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลังให้ชัดเจนและเช่ือมโยง

กิจกรรมท่ีเดก็เคยผา่นประสบการณ์มา 
3.4 สงัเกตพฤตกิรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 

4. ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 
4.1 เปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เด็กสะท้อนการเรียนรู้มากท่ีสดุ 
4.2 สะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
4.3 กลา่วค าช่ืนชม กบัเดก็ท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเด็กคนอ่ืนๆ 

 
การประเมินผลและเคร่ืองมือทกัษะการจัดการสมอง (EF) 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการ
จดัการสมอง (EF)ผู้วิจยัใช้ การสงัเกตพฤติกรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) การ
สมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ และแบบทดสอบเชิงสถานการณ์ ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 1     หน่วยการเรียนรู้ :  เส้นสายลายศลิป์ 
เร่ือง :  ป่าไม้จากลายเส้น        ระยะเวลา :  50 นาที 

 

1. ลักษณะกิจกรรม 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กปฐมวยัเกิดการพัฒนา ทักษะการ
จดัการสมอง (EF) ซึง่การวาดภาพระบายสี เป็นงานท่ีแสดงออกด้วยการขีดเขียนเป็นภาพลายเส้น
โดยใช้วสัดท่ีุมีลกัษณะแข็งหรือเป็นวสัดสุ าเร็จรูปท่ีสามารถขีดเขียนได้โดยความต้องการ รวมทัง้
วิธีการหยดสี  สลดัสี  แต้มสี  และวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าสีมาสร้างสรรค์ให้เกิดความงาม ในการ
ระบายสี จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นตัวกลางในการระบายสี  เช่น  พู่กัน  แปรง  
เกรียง หรืออุปกรณ์อ่ืนก็ได้ การระบายสีบนพืน้ระนาบรองรับ  เช่น  แผ่นกระดาษ  ผ้าใบ  ไม้
กระดาน  และฝาผนัง  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพระบายสีนัน้จะเน้นกระบวนการท างาน
มากกว่าความสวยงามของผลงานท่ีออกมาเพ่ือพฒันาให้เด็กปฐมวยัเกิด และได้ใช้ส่วนตา่งๆของ
สมองในขณะท่ีท างานศิลปะ เช่นความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การจดัระบบการท างาน 
(Organization) การยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) การยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 
และการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้
เดมิจากการท างาน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. เพ่ือพัฒนา ทักษะการจัดการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี 

2. เพ่ือส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมวาดภาพ
ระบาย  
3. สาระส าคัญ 

ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นกลไกการท างานทางสมองโดย ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) เป็นจดัการบริหารตนเองและการท างานร่วมกบัคนอ่ืนอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
และสามารถบริหารจดัการตนเองในเร่ืองตา่งๆตลอดจนการอาศยัและท างานร่วมกนัในสงัคมทัง้ยงั
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เป็นทักษะพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตสามารถน าไปประยุกต์กับการท างานในอนาคตน าไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตซึง่กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ในเด็กปฐมวยัได้ดี โดย
กิจกรรมวาดภาพระบายสีเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น 
การระบายสี การเขียนลายเส้นตา่งๆ กิจกรรมวาดภาพระระสีจงึเป็นกิจกรรมแรกๆ ท่ีสะท้อนให้เห็น
การพฒันาของทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเดก็ปฐมวยั 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที 
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูถามค าถามเด็กๆ ว่าป่าไม้ท่ีเดก็ๆ เคยเห็นมีลกัษณะเป็นอยา่งไรบ้าง 
   2. ครูหยิบหนงัสือนิทานเร่ือง “เพ่ือนรักในป่าใหญ่” เลา่ให้เดก็ฟังพร้อมกบั
ยกตวัอย่างของสีสนั ลายเส้นจากหนงัสือนิทาน  
   3. ครูถามเดก็ๆ วา่ใครสนใจท่ีจะวาดภาพระบายสีเหมือนในนิทานบ้าง 
   4. ครูตัง้ค าถามตอ่วา่ ถ้าเดก็ๆ จะท าป่าไม้แล้วเดก็ๆ คิดว่าป่าของเดก็ๆมี
อะไรบ้าง 
  4.1.2 นิทาน เร่ืองเพื่อนรักในป่าใหญ่ 
    เร่ืองยอ่ :  ในป่าใหญ่อนัอดุมสมบรูณ์ สตัว์ทัง้หลายอาศยัอยูร่วมกนัอยา่งมี
ความสขุป่าใหญ่แสนอดุมสมบรูณ์ถกูพายรุ้ายซดักระหน ่าจนต้นไม้ล้มตายหมดจงึตกเป็นหน้าท่ี
ของพวกสตัว์ ท่ีต้องชว่ยกนัซ่อมแซมป่า โดยการสร้างท่ีอยูใ่หม ่และปลกูต้นไม้ให้ป่าอดุมสมบรูณ์
ดงัเดมิ 
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. ครูกระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้อง
จอง การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ  
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาที 
  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ ป่าไม้จากลายเส้น 
โดยทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัเส้นตา่งๆจากภาพ 
   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน จงึใช้สีระบาย ใช้วสัดใุดบ้างในการท างาน 
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   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
กระดาษ อปุกรณ์ใดบ้างในการท างาน 
   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมวาดรูปให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอปุกรณ์อะไรบ้าง 
     กลุม่ 1. สีชอล์คน า้มนั 

     กลุม่ 2. สีน า้ 
     กลุม่ 3. สีเมจิ 
     กลุม่ 4. สีไม้ 
    2. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานตนท่ีตนเองชอบ ตามหวัข้อท่ีครูก าหนด 
   4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ 
    1. ร่างภาพด้วยดนิสอหรือสีโดยเขียนเป็นรูปร่างของต้นไม้ เชน่ ใบไม้ 
ดอกไม้ ล าต้น ราก ตามท่ีเด็กนกัเรียนมีประสบการณ์หรือความรู้เดมิ 
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    2. ใช้สีตดัเส้นตามส่วนตา่งๆของต้นไม้ เชน่ใบไม้ ก่ิงไม้ ล าต้น และเขียน
องค์ประกอบอ่ืนๆของภาพ เชน่ ดอกไม้ ต้นหญ้า  

 
 
    3. ใช้ลายเส้นตา่งๆและระบายสีตกแตง่เพิ่มเตมิ โดยใช้สีท่ีตนเองมีความ
สนใจท่ีจะระบายในสว่นตา่งๆของภาพ เชน่สีไม้ สีชอล์คน า้มนั สีน า้ และสีเมจิ  

 
 
     4. ในขณะท่ีท างานสามารถเพิ่มเตมิเชน่ เขียนนก ก้อนเมฆ พระอาทิตย์ 
หรือสตัว์ตา่งๆท่ีเด็กๆ ประทบัใจจากการเลา่นิทานเร่ืองเพ่ือนรักในป่าใหญ่ หรือสิ่งท่ีเดก็ๆ มี
ประสบการณ์เดมิน ามาใช้ 
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   4.3.3 บทบาทครู 
    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุ่ม 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
 

   4.4.2 บทบาทครู 
    1. เปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก
ท่ีสดุ 
    2. สะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน
อ่ืนๆ 
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5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
6. วัสดุ/อุปกรณ์   
 1. กระดาษ 100 ปอนด์     2. ดนิสอ  
 3. ยางลบ        4. สีชอล์คน า้มนั 
 5. สีน า้         6. สีเมจิ 
 7. สีไม้         8. ผ้ากนัเปือ้น 
 9. กระดาษทิชชู่       10. ตะกร้า 
7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์   
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 2     หน่วยการเรียนรู้ :  เส้นสายลายศลิป์ 
เร่ือง :  เตา่ทองตวัน้อย        ระยะเวลา :  50 นาที 

 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมวาดภาพระบายสี เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กปฐมวยัเกิดการพัฒนา  ทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ซึง่การวาดภาพระบายสี เป็นงานท่ีแสดงออกด้วยการขีดเขียนเป็นภาพลายเส้น
โดยใช้วสัดท่ีุมีลกัษณะแข็งหรือเป็นวสัดสุ าเร็จรูปท่ีสามารถขีดเขียนได้โดยความต้องการ รวมทัง้
วิธีการหยดสี  สลดัสี  แต้มสี  และวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน าสีมาสร้างสรรค์ให้เกิดความงาม ในการ
ระบายสี จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นตัวกลางในการระบายสี  เช่น  พู่กัน  แปรง  
เกรียง หรืออุปกรณ์อ่ืนก็ได้ การระบายสีบนพืน้ระนาบรองรับ  เช่น  แผ่นกระดาษ  ผ้าใบ  ไม้
กระดาน  และฝาผนัง  เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมการวาดภาพระบายสีนัน้จะเน้นกระบวนการท างาน
มากกว่าความสวยงามของผลงานท่ีออกมาเพ่ือพฒันาให้เด็กปฐมวยัเกิด และได้ใช้ส่วนตา่งๆของ
สมองในขณะท่ีท างานศิลปะ เช่นความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การยับยัง้พฤติกรรม 
(Response Inhibition) การยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) และการควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control) ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เดก็แสดงพฤตกิรรมการเรียนรู้เดมิจากการท างาน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นกลไกการท างานทางสมองโดย ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) เป็นจดัการบริหารตนเองและการท างานร่วมกบัคนอ่ืนอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
และสามารถบริหารจดัการตนเองในเร่ืองตา่งๆตลอดจนการอาศยัและท างานร่วมกนัในสงัคมทัง้ยงั
เป็นทักษะพืน้ฐานในการด าเนินชีวิตสามารถน าไปประยุกต์กับการท างานในอนาคตน าไปสู่
ความส าเร็จในอนาคตซึง่กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ในเด็กปฐมวยัได้ดี โดย
กิจกรรมวาดภาพระบายสีเป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น 
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การระบายสี การเขียนลายเส้นตา่งๆ กิจกรรมวาดภาพระระสีจงึเป็นกิจกรรมแรกๆ ท่ีสะท้อนให้เห็น
การพฒันาของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเดก็ปฐมวยั 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที 
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูพดูคยุกบัเดก็ๆ ในหวัข้อรูปร่างวงกลมในชีวิตประจ าวนัท่ีนกัเรียนเคยเห็นมี
ลกัษณะเป็นสิ่งอะไรบ้าง 
   2. ครูหยิบส่ือรูปร่างท่ีนกัเรียนตอบมาให้เดก็ๆ ด ูเชน่ พระอาทิตย์ ดวงจนัทร์ ฝา
ขวดน า้ด่ืม และนาฬิกา อ่ืนๆ 
   3. จากนัน้ครูหยิบหนงัสือนิทานออกมาเร่ือง “ติ๊กตอกพกัผอ่น” เลา่ให้เดก็ๆ ฟัง
พร้อมกระตุ้นให้เด็กๆ ท ากิจกรรมร่วมกนั 
   4. ครูตัง้ค าถามตอ่วา่เดก็ๆเห็นรูปวงกลมจากอะไรในเร่ืองนีบ้้าง แล้วเดก็ๆจะ
สามารถน าวงกลมไปท าเป็นสตัว์อะไรได้บ้าง 
  4.1.2 นิทาน เร่ืองติก๊ตอกพักผ่อน 
   เร่ืองยอ่: ค ่าคืนหนึง่ท่ีดาวประดบัเตม็ฟ้า เข็มนาฬิกาซึง่คอยท าหน้าท่ีบอกเวลา
ให้กบัทกุชีวิตเร่ิมรู้สกึเบ่ือหน่ายกบัการท าหน้าท่ีของตนเอง เจ้าเข็มนาฬิกาสัน้และยาวจงึตดัสินใจ
ออกเดนิทางไปกบัเพ่ือนจิง้หรีดนกัเต้นร าท่ีปรารถนาดีชว่ยคลายเกลียวออกมาจากหอนาฬิกาและ
ยงัชว่ยตอ่ขาให้ออกก้าวเดนิ เพราะเจ้าจิง้หรีดเห็นวา่เพ่ือนทัง้สองหน้าตามูทู่เ่หลือเกินอีกทัง้แลดู
เหน่ือยหนา่ยอยา่งยิ่งท่ีต้องคอยหมนุวนบอกเวลาอยูท่ัง้วนัคืน  ตอ่เม่ือได้ออกเดนิทอ่งไปในยาม
ราตรี เข็มนาฬิกาจงึกลบัมามีรอยยิม้อีกครัง้ สามสหายชวนกนัเดนิทอ่งเท่ียวไปอยา่งสขุใจ  ชวนให้
ผู้อา่นนึกเอาใจชว่ยวา่หากใกล้เวลารุ่งสางท่ีเข็มนาฬิกาต้องกลบัไปท าหน้าท่ีบอกเวลาผู้คนแล้ว  
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. ครูกระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้อง
จอง การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาที 
  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ เตา่ทองตวัน้อย 
โดยทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัเส้นตา่งๆจากภาพและรูปวงกลม 
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   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน จงึใช้สีระบาย ใช้วสัดใุดบ้างในการท างาน 
   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
กระดาษ อปุกรณ์ใดบ้างในการท างาน 
   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมวาดรูปให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้ โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งานท่ีเดก็ๆท า 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอุปกรณ์อะไรบ้าง
ประกอบด้วยโต๊ะ   กลุม่ 1. สีชอล์คน า้มนั 

     กลุม่ 2. สีน า้ 
     กลุม่ 3. สีเมจิ 
     กลุม่ 4. สีไม้ 

    2. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานตนท่ีตนเองชอบ ตามหวัข้อท่ีครูก าหนด โดยครูมีข้อจ ากดัคือไมใ่ห้เด็กใช้วสัดุ
อปุกรณ์ไมซ่ า้กบักิจกรรมครัง้ท่ีผา่นมา 
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  4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ 
    1. ร่างภาพด้วยดนิสอตามแบบร่าง เขียนเตา่ทองในลกัษณะเป็นวงกลม
และคร่ึงวงกลมเป็นหลกัโดยเตา่ทองมีองค์ประกอบคือ ตวั ตา และหนวด  

 
    2. ใช้สีระบายสีใบไม้ระบายตามส่วนต่างๆของเต่าทองเช่น ปีกเต่าทองสี
แดงมีลายจดุเป็นสีด า ปีกท่ีใช้บนิมีสีเหลือง เป็นต้น  

 
    3. ขัน้ตอนเก็บลายละเอียด สามารถตอ่เตมิได้ในระหว่างท่ีเดก็มีความสนใจ 
เชน่ ต้นหญ้า ใบไม้ ก่ิงไม้ตามท่ีเดก็มีประสบการณ์เดมิ 
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   4.3.3 บทบาทครู 
    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาท ี
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. ครูเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เด็กสะท้อนการเรียนรู้มาก
ท่ีสดุ 
    2. ครูสะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
    3. กล่าวค าช่ืนชม กับเด็กท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตัวอย่างกับเด็กคน
อ่ืนๆ 
5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
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6. วัสดุ/อุปกรณ์   
 1. กระดาษ 100 ปอนด์     2. ดนิสอ  
 3. ยางลบ        4. สีชอล์คน า้มนั 
 5. สีน า้         6. สีเมจิ 
 7. สีไม้         8. ผ้ากนัเปือ้น 
 9. กระดาษทิชชู ่       10. ตะกร้า 
7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 



  

 

328 

แผนการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 9    หน่วยการเรียนรู้ :  งานประดษิฐ์แสนสวย 
เร่ือง :  ท้องทะเล         ระยะเวลา :  50 นาที 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมศลิปะประดษิฐ์ เป็นการท างานด้วยเทคนิควิธีการ ฉีก ตดั พบั บดิ จีบ ม้วน เจาะ 
ผกู มดั ขย า ปะ พนั ผกู โดยวสัดท่ีุได้มาจากธรรมชาติเหลือวสัดท่ีุหาได้ง่าย เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้อน
หิน ดอกไม้ ดิน เปลือกหอย เมล็ดพืช เป็น ต้นไม้ บ้าน โรงเรียน หน้าตาบุคคลตา่งๆ ซึ่งผลงานการ
สร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ ตลอดจนน ากระดาษมา ฉีกปะกระดาษ ตดัปะกระดาษ 
ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ พบัในรูปแบบต่างๆ การจดัประสบการณ์ศิลปะในเร่ืองกิจกรรม
ประดษิฐ์ เป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เดก็ได้ใช้ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การจดัระบบ
การท างาน (Organization) การยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) การยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) และการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เดก็แสดงพฤติกรรม
การเรียนรู้เดิมจากการท างานกิจกรรมการประดิษฐ์ก่อให้เกิด ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ผ่าน
การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิากการท างาน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมศลิปะ
ประดษิฐ์ 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมศลิปะ
ประดษิฐ์ 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นกลไกการท างานทางสมองโดย ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) เป็นจดัการบริหารตนเองและการท างานร่วมกบัคนอ่ืนอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
และสามารถบริหาร ในเร่ืองตา่งๆ ตลอดจนการท างานร่วมกันในสงัคมทัง้ยงัเป็นทกัษะพืน้ฐานใน
การด าเนินชีวิตสามารถน าไปประยุกต์กับการท างานในอนาคตน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตซึ่ง
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวยัได้ดี โดยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
เป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้อปุกรณ์ต่างๆเช่น การใช้กรรไกร การระบายสี 
การฉีกกระดาษ เป็นต้น และท่ีสะท้อนให้เห็นการท างานของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็ก
ปฐมวยั 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที 
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนในหวัข้อท้องทะเลมีลกัษณะเป็นอยา่งไรบ้าง และมีสตัว์
อะไรบ้างท่ีอาศยัอยู่ในทะเล 

   2. ครูหยิบรูปภาพเก่ียวกบัสตัว์ในทะเลมาให้เดก็ๆดู 
   3. ครูถามเดก็ๆ วา่ใครสนใจท่ีประดิษฐ์สตัว์ทะเลชนิดใดบ้าง 
   4. ครูตัง้ค าถามตอ่วา่ ถ้าเดก็ๆ จะประดิษฐ์สตัว์ตา่งๆในท้องทะเลแล้วเด็กๆ คดิ
วา่จะท าตวัอะไร 
   5. ครูชวนเดก็ๆร้องเพลง ทะเลสดใส 
  4.1.2 ค าคล้องจ้อง ทะเลสดใส 
    ทะเลสดใส     กว้างใหญ่หนกัหนา 
   มีกุ้ งหอยและปปูลา    ตา่งพึง่พาอยูม่ากมาย 
   ทะเลมีสีสนั      ผกูสกัพนัธ์ชาตหิลากหลาย 
   มีก้อนหินและดนิทราย  รักษาไว้ให้งามตา  
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้องจอง 
การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาท ี
  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ ท้องทะเล โดย
ทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัเส้นตา่งๆ การใช้อปุกรณ์ส าหรับการประดษิฐ์ และการใช้
เคร่ืองมือตา่งๆ     
   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน จงึใช้สีระบาย ตดักระดาษแล้วทากาว จึงตดิลงไปในกระดาษและการใช้วสัดุ
ใดบ้างในการท างาน 
   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
งานท่ีจะท าใช้อปุกรณ์ใดบ้างในการท างานประดษิฐ์ 
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   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมการประดษิฐ์ให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแต่
ละขัน้ตอน 
   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะประดษิฐ์ท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอะไรบ้าง 
     - กรรไกร 
     - กาว 
     - กระสีตา่งๆ 
     - ดนิสอ 
     - ยางลบ 
     - กระดาษ 100 ปอนด์ 
    2. ครูแนะน าวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในการตกแตง่ชิน้งานมีอะไรบ้าง 
     - สีชอล์คน า้มนั 
     - สีน า้ 
     - สีเมจิ 
     - สีไม้ 
    3. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานตนท่ีตนเองชอบ ตามหวัข้อท่ีครูก าหนด โดยครูมีข้อจ ากดัคือไมใ่ห้เด็กใช้วสัดุ
อปุกรณ์ซ า้กบักิจกรรมครัง้ท่ีผา่นมา 
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   4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ  
    1. ใช้พู่กนัจุ่มสีน า้ระบายเป็นพืน้หลงัของภาพท้องทะเล สีน า้ท่ีใช้เป็นโทนสี
ท่ีใกล้เคียงกนั เชน่ น า้เงิน-ฟ้า, เขียวเข้ม-เขียวออ่น-เหลือง เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

  
    2. ใช้กรรไกรตดักระดาษเป็นรูปปลา แมงกะพรุน หรือสตัว์ทะเลอ่ืนท่ีเด็กมี
ประสบการณ์ท่ีได้เห็นมาก่อน 

 
    3. ใช้กวาติดตัวสัตว์ในทะเลตามท่ีตนเองตัดไว้ในขัน้ตอนท่ี 2 ใช้สีชอล์ค
น า้มนัหรือสีเทียนตอ่เตมิสว่นประกอบตา่งๆเชน่ ตา ปาก หนวด ฟองอากาศเป็นต้น 
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 การใช้เทคนิคต่างๆทางด้านศิลปะมาช่วยในการท างานเด็กจะเกิดการเรียนรู้ จดัระบบ
การท างาน (Organization) ซึ่งเทคนิคบางอย่างเด็กต้องรู้จักการรอยคอย และการยืดหยุ่น
ความคดิ (Flexibility) 

 
 

   4.3.3 บทบาทครู 
    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. เปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก
ท่ีสดุ 
    2. สะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
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    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน
อ่ืนๆ 
5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
6. วัสดุ/อุปกรณ์ 
 1. กรรไกร       2. กาว 
 3. กระสีตา่งๆ      4. ดนิสอ 
 5. ยางลบ       6. กระดาษ 100 ปอนด์ 
 7. สีชอล์คน า้มนั      8. สีน า้ 
 9. สีเมจิ        10. สีไม้ 
 11. ผ้ากนัเปือ้น      12. กระดาษทิชชู ่
 13. ตะกร้า 
7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 12    หน่วยการเรียนรู้ :  งานประดษิฐ์แสนสวย 
เร่ือง :  ไอศกรีมแสนอร่อย       ระยะเวลา :  50 นาที 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมศลิปะประดษิฐ์ เป็นการท างานด้วยเทคนิควิธีการ ฉีก ตดั พบั บดิ จีบ ม้วน เจาะ 
ผกู มดั ขย า ปะ พนั ผกู โดยวสัดท่ีุได้มาจากธรรมชาติเหลือวสัดท่ีุหาได้ง่าย เช่น ใบไม้ ก่ิงไม้ ก้อน
หิน ดอกไม้ ดิน เปลือกหอย เมล็ดพืช เป็น ต้นไม้ บ้าน โรงเรียน หน้าตาบุคคลตา่งๆ ซึ่งผลงานการ
สร้างสรรค์จะมีเป็นทัง้ 2 มิติและ 3 มิติ ตลอดจนน ากระดาษมา ฉีกปะกระดาษ ตดัปะกระดาษ 
ม้วนกระดาษเส้น เจาะกระดาษ พบัในรูปแบบต่างๆ การจดัประสบการณ์ศิลปะในเร่ืองกิจกรรม
ประดษิฐ์ เป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เดก็ได้ใช้ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การจดัระบบ
การท างาน (Organization) การยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) การยืดหยุ่นความคิด 
(Flexibility) และการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เดก็แสดงพฤติกรรม
การเรียนรู้เดิมจากการท างานกิจกรรมการประดิษฐ์ก่อให้เกิด ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ผ่าน
การเรียนรู้จากการปฏิบตัจิากการท างาน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมศลิปะ
ประดษิฐ์ 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมศลิปะ
ประดษิฐ์ 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นกลไกการท างานทางสมองโดย ทกัษะการจดัการสมอง 
(EF) เป็นจดัการบริหารตนเองและการท างานร่วมกบัคนอ่ืนอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี
และสามารถบริหาร ในเร่ืองตา่งๆ ตลอดจนการท างานร่วมกันในสงัคมทัง้ยงัเป็นทกัษะพืน้ฐานใน
การด าเนินชีวิตสามารถน าไปประยุกต์กับการท างานในอนาคตน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคตซึ่ง
กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวยัได้ดี โดยกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์
เป็นกิจกรรมท่ีเด็กจะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้อปุกรณ์ต่างๆเช่น การใช้กรรไกร การระบายสี 
การฉีกกระดาษ เป็นต้น และท่ีสะท้อนให้เห็นการท างานของ ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็ก
ปฐมวยั 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที 
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูพดูคยุกบัเดก็ๆ ในเร่ืองสภาพอากาศ ตา่งๆ เชน่ ร้อน หนาว ฝน ครูถาม
เดก็วา่แล้วเด็กๆคิดวา่ท่ีอากาศร้อนมาก เดก็ๆ จะรับประทานอะไรดบัร้อน 
   2. ครูหยิบส่ือรูปภาพท่ีเป็นไอศรีมแบบตา่งๆให้เดก็ๆด ูว่ามีแบบใดบ้าง  ครูถาม
เดก็ๆว่าใครเคยรับประทานไอศครีมแบบใดบ้าง 
   3. ครูชวนเดก็ๆ ร้องเพลง ไอศกรีมแสนอร่อย 
  4.1.2 เพลง ไอศครีมแสนอร่อย 
    ร้อน ร้อน ร้อน    ดบัร้อนด้วยไอตมิ 
   เดก็ๆสดช่ืนจริงๆ (ซ า้)   ลนั ลนั ลา ลนั ลนั ลา 
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้องจอง 
การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาท ี
  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ ไอศรีมแสนอร่อย 
โดยทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัเส้นตา่งๆจากภาพ 
   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน จงึใช้สีระบาย ใช้วสัดใุดบ้างในการท างาน 
   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
กระดาษ อปุกรณ์ใดบ้างในการท างาน 
   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมวาดรูปให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
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  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอปุกรณ์อะไรบ้าง 
     - กรรไกร 
     - กาว 
     - กระดาษลงั 
     - ดนิสอ 
    2. ครูแนะน าวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในการตกแตง่ชิน้งาน 
     - กระดาษสีตา่งๆ 
     - กระดาษห่อของขวญั 
     - เมล็ดธญัพืช 
     - เศษก่ิงไม้ ใบไม้ 
    3. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานตนท่ีตนเองชอบ ตามหวัข้อท่ีครูก าหนด โดยครูมีข้อจ ากดัคือไมใ่ห้เด็กใช้วสัดุ
อปุกรณ์ท่ีไมซ่ า้กบักิจกรรมครัง้ท่ีผา่นมา 
   4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ  
    1. ร่างภาพด้วยดนิสอเป็นรูปไอศกรีมท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์ท่ี
รับประทานมาก่อน เชน่แบบถ้วย แบบโคน หรืออ่ืนๆ  
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    2. ระบายสีตามท่ีเดก็ๆมีความสนใจ สีน า้ สีไม้ สีเมจิ พร้อมเขียนผลไม้ท่ี
แตง่หน้าไอศรีม เชน่สตอรร่ี เชอร่ี เป็นต้น  

 
    3. ตดักระดาษสีตา่งเป็นชิน้เล็กๆใช้ส าหรับตกแตง่ไอศรีมเป็นนา่ท็อปปิง้
เป็นรูปทรงตา่งๆ เชน่ ทรงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม 

 
    4. ใช้กาวติดกระดาษสีท่ีตัดไว้ติดบนไอศรีมในแต่ละลูกท่ีเด็กๆออกแบบ
และระบายสี พร้อมตกแตง่เพิ่มเตมิตามความชอบ 
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   4.3.3 บทบาทครู 
    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. เปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก
ท่ีสดุ 
    2. สะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน
อ่ืนๆ 
5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
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6. วัสดุ/อุปกรณ์   
   1. กรรไกร        2. กาว 
 3. กระดาษลงั       4. ดนิสอ 
 5. กระดาษสีตา่งๆ      6. กระดาษหอ่ของขวญั 
 7. เมล็ดธญัพืช       8. เศษก่ิงไม้ ใบไม้ 
 9. ยางลบ        10. ผ้ากนัเปือ้น 
 11. กระดาษทิชชู ่      12. ตะกร้า 
7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 



  

 

340 

แผนการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 13    หน่วยการเรียนรู้ : ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
เร่ือง :  สตัว์ประหลาดผู้น่ารัก      ระยะเวลา :  50 นาที 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดประสบการณ์ศิลปะในเร่ืองภาพพิมพ์สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีฝึกประสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างงานศิลปะท่ีใช้สีและวสัดตุา่งๆ โดยน าวสัดไุป
ชบุสีแล้วกดลงบนวสัดตุา่งๆ เช่น กระดาษ ผ้า โดยมีเทคนิคการพิมพ์จาก มือ นิว้ พืช ผกั ใบไม้ ก่ิง
ไม้ ก้านกล้วย วสัดหุาง่าย หรือพิมพ์จากวสัดแุกะสลกัเด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัสี เส้น รูปทรง และการ
ออกแบบด้วยตนเองและรู้จกัการระมัดระวงัในการท างาน  เป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) และการจัดระบบการท างาน (Organization) การยับยัง้
พฤติกรรม  (Response Inhibition) การยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) การควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) ทัง้ยังเปิดโอกาสให้เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้เดิมจากการท างาน
กิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ก่อให้เกิด Executive Functions of the Brain (EF) ผ่านการเรียนรู้
จากการปฏิบตัจิากการลงมือท ากิจกรรม 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นสว่นท่ีจะชว่ยเสริมสร้างการท างานและทกัษะท่ีส าคญั
ในการท างานในอนาคต ซึง่กิจกรรมศลิปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ ในเดก็ปฐมวยัได้ดี 
โดยกิจกรรมพิมพ์ จะสะท้อนความรู้เดมิผา่นการใช้อปุกรณ์ตา่งๆเชน่ การระบายสี การตอ่เตมิ
ลายเส้นแบบตา่งๆ การกดพิมพ์ภาพก่อให้เกิดการจดัระบบการท างาน ในขณะท่ีท างานการพิมพ์
วา่จะล าดบัขัน้ตอนใดในการท างานก่อนและหลงัซึง่เป็นสิ่งท่ีส าคญัก่อให้เกิดการวางแผนการ
ท างานท่ีดี ขณะท่ีเดก็ท ากิจกรรมภาพพิมพ์อยูน่ัน้จะเกิดการยืดหยุน่ความคดิและการควบคมุ
อารมณ์ของตนเองเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที   
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนในหวัข้อผกัท่ีเดก็ๆ รู้จกั และครูถามเดก็ๆวา่ผกัท่ีนกัเรียน
ชอบรับประทานมีผกัอะไรบ้าง และผกัท่ีเดก็ๆไมช่อบรับประทานมีผักอะไรบ้าง 
   2. ครูหยิบรูปภาพเก่ียวผกัตา่งๆให้เดก็ๆ ดวู่ามีผกัชนิดใดบ้าง 
   3. ครูถามเดก็ๆ วา่ใครสนใจท่ีจะพิมพ์ภาพจากผกับ้าง วนันีค้รูมีข้าวโพดมาให้
เดก็ๆได้พิมพ์ภาพกนั 
   4. ครูหยิบนิทาน เร่ือง ผีน้อยผู้นา่รัก แล้วเลา่ให้เดก็ฟัง 
  4.1.2 นิทานเร่ือง ผีน้อยผู้น่ารัก 
   สปาร์ตาคสัเป็นผีน้อยท่ีพิเศษกว่าผีตวัอ่ืน ๆ ท าให้เขามีเพ่ือนมากมาย คืนหนึ่ง
ครูใหญ่สอนให้ท าเสียงร้องขู่แบบผี แต่สปาร์ตาคสัท าได้เพียงแค่เสียงนุ่ม ๆ เท่านัน้ ครูใหญ่โมโห
มากจึงสัง่ให้เขาไปอยู่ท่ีหอคอยร้าง เพราะเช่ือว่าท่ีนัน่จะท าให้เขาเป็นผีท่ีแท้จริงได้ ท่ีหอคอยร้างส
ปาร์ตาคสัได้พบกบัแมวด าสองตวั ทัง้สองจะชว่ย สปาร์ตาคสัเป็นผีท่ีนา่สะพรึงกลวัได้หรือไมน่ะ 
  4.1.3 บทบาทครู 
    1. กระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้อง
จอง การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ 
    2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
  4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาท ี
   4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ สัตว์ประหลาด
ผู้นา่รัก โดยทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัการพิมพ์ภาพเชน่ การวางภาพ การใช้พู่กนัส าหรับ
ทาสี การตดัเส้น และการตกแตง่ด้วยเทคนิคตา่งๆ 
    2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆ
ต้องเร่ิมร่างภาพก่อน จงึใช้สีระบาย ตดักระดาษแล้วทากาว จงึติดลงไปในกระดาษและการใช้วสัดุ
ใดบ้างในการท างาน 
    3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่น
ของงานท่ีจะท าใช้อปุกรณ์ใดบ้างในการท างานประดิษฐ์ 
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    4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบั
ของกิจกรรมวาดรูปให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
    5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท า
กิจกรรมศลิปะท่ีเด็กๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. ครูกระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน 
โดยอาศยัการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เดก็เกิดการ
วางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
  4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอปุกรณ์อะไรบ้าง 
    - สีโปรเตอร์ตา่งๆ 
    - พูก่นั 
    - ดนิสอ 
    - ยางลบ 
    - กระดาษ 100 ปอนด์ 
   2. ครูแนะน าวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในการตกแตง่ชิน้งานได้แก่ 
    - สีเมจิ  
    - สีชอล์คน า้มนั 
    - สีไม้ 
   3. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะใช้สีท่ีสร้างสรรค์ผลงานตนท่ี
ตนเองชอบ 
  4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ  
   1. หนัข้าวโพดเป็นชิน้ๆ ขนาดท่ีเด็กสามารถจบัไดถนดัมือ น าสีน า้ใสสีโปรเตอร์
ในจานสีท่ีเตรียมไว้พร้อมทัง้ใช้ข้าวโพดจุม่สีท่ีเตรียมไว้พอประมาณ 
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   2. น าข้าวโพดท่ีจุ่มสีไว้ประทบัลงในกระดาษ โดยการใช้สีนกัเรียนสามารถเลือก
สีท่ีเดก็ๆมีความสนใจของเดก็ๆ 

 
   3. ใช้ดินสอเขียนแขน ขา เติมหน้าท่ีของสัตว์ประหลาดตามจินตนาการของ
เดก็ๆ หลงัจากนัน้ใช้สีเทียนระบายสว่นตา่งๆท่ีเดก็ๆเขียนไว้ 

 
 การพิมพ์เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กสร้างสรรค์ผลงานตนเองตามจินตนาการ 
ในขณะท่ีเด็กท างานอยูน่ัน้หากเด็กท างานผิดหรือไมเ่ป็นไปตามท่ีวางแผนไว้เดก็จะเกิดการยืดหยุ่น
ความคดิ (Flexibility) เพ่ือให้งานส าเร็จตามท่ีตัง้ไว้ 
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  4.3.3 บทบาทครู 
    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. เปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก
ท่ีสดุ 
    2. สะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน
อ่ืนๆ 
5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
6. วัสดุ/อุปกรณ์   
 1. สีโปรเตอร์ตา่งๆ       2. พูก่นั 
 3. ดนิสอ         4. ยางลบ 
 5. กระดาษ 100 ปอนด์      6. สีเมจิ  
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 7. สีชอล์คน า้มนั        8. สีไม้ 
 9. ผ้ากนัเปือ้น        10. กระดาษทิชชู ่  
 11. ตะกร้า 
 
7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 17     หน่วย :  ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
เร่ือง :  สตัว์ตามจินตนาการ       ระยะเวลา :  50 นาที 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 การจัดประสบการณ์ศิลปะในเร่ืองภาพพิมพ์สร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมท่ีฝึกประสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งตากบัมือ การพิมพ์ภาพเป็นการสร้างงานศิลปะท่ีใช้สีและวสัดตุา่งๆ โดยน าวสัดไุป
ชบุสีแล้วกดลงบนวสัดตุา่งๆ เช่น กระดาษ ผ้า โดยมีเทคนิคการพิมพ์จาก มือ นิว้ พืช ผกั ใบไม้ ก่ิง
ไม้ ก้านกล้วย วสัดหุาง่าย หรือพิมพ์จากวสัดแุกะสลกัเด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัสี เส้น รูปทรง และการ
ออกแบบด้วยตนเองและรู้จกัการระมัดระวงัในการท างาน  เป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้
ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) และการจัดระบบการท างาน (Organization) การยับยัง้
พฤติกรรม  (Response Inhibition) การยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) การควบคุมอารมณ์ 
(Emotional Control) ทัง้ยังเปิดโอกาสให้เด็กแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้เดิมจากการท างาน
กิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ก่อให้เกิด Executive Functions of the Brain (EF) ผ่านการเรียนรู้
จากการปฏิบตัจิากการลงมือท ากิจกรรม 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นส่วนท่ีจะช่วยเสริมสร้างการท างานและทกัษะท่ีส าคญั
ในการท างานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวยัได้ดี 
โดยกิจกรรมพิมพ์ จะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่น การระบายสี การต่อเติม
ลายเส้นแบบตา่งๆ การกดพิมพ์ภาพก่อให้เกิดการจดัระบบการท างาน ในขณะท่ีท างานการพิมพ์
ว่าจะล าดบัขัน้ตอนใดในการท างานก่อนและหลังซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญก่อให้เกิดการวางแผนการ
ท างานท่ีดี ขณะท่ีเด็กท ากิจกรรมภาพพิมพ์อยู่นัน้จะเกิดการยืดหยุ่นความคิดและการควบคุม
อารมณ์ของตนเองเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที 
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนในหวัข้อผกัท่ีเดก็ๆเคยรับประทาน 
   2. ครูหยิบรูปภาพเก่ียวกบัผกัชนิดตา่งๆ ให้เดก็ๆด ู 
   3. ครูถามเดก็ๆ วา่ใครสนใจท่ีจะพิมพ์ภาพจากผกับ้าง 
   4. ครูตัง้ค าถามตอ่วา่ ถ้าเดก็ๆ อยากพิมพ์ภาพจากผกัแล้วเดก็ๆอยากจะพิมพ์
ภาพเป็นรูปอะไรบ้าง วนันีค้รูมีใบคะน้ามาให้เด็กๆพิมพ์ภาพ เดก็ๆสนใจบ้าง 
   5. ครูชวนเดก็ๆร้องเพลงปลกูผกั พร้อมกนั 
  4.1.2 เพลง ปลูกผัก 
     ปลกูผกั  ปลกูผกั  กนัเถอะ  
   ปลกูไว้เยอะเยอะ    ไว้ต้มแกงกิน 
   ผกันัน้มีวิตามิน     ผกันัน้มีวิตามิน 
   เราควรกินผกั     ทกุวนัร่างกายแข็งแรง 
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้องจอง 
การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาท ี
  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ สตัว์ตาม
จินตนาการ โดยทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัการพิมพ์ภาพเชน่ การวางภาพ การใช้พูก่นั
ส าหรับทาสี การตดัเส้น และการตกแตง่ด้วยเทคนิคตา่งๆ 
   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน จงึใช้สีระบาย ตดักระดาษแล้วทากาว จึงตดิลงไปในกระดาษและการใช้วสัดุ
ใดบ้างในการท างาน     
   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
งานท่ีจะท าใช้อปุกรณ์ใดบ้างในการท างานพิมพ์ภาพ 
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   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมพิมพ์ภาพให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอะไรบ้าง 
     - กรรไกร 
     - กาว 
     - กระสีตา่งๆ 
     - ดนิสอ 
     - ยางลบ 
     - กระดาษ 100 ปอนด์ 
     - สีโปรเตอร์สีตา่งๆ 
    2. ครูแนะน าวสัดท่ีุจะน ามาใช้ในการตกแตง่ชิน้งานได้แก่ 
     - สีชอล์คน า้มนั 
     - สีเมจิ 
     - สีไม้ 
    3. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะใช้วสัดแุละอปุกรณ์ท่ี
สร้างสรรค์ผลงานตนท่ีตนเองชอบ ตามหวัข้อท่ีครูก าหนด 
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   4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ 
    ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้ใบไม้รูปร่างตา่งๆ หรือผกัชนิดตา่งๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาตเิชน่ 
ใบยาว ใบสัน้ ใบรี มาใช้ส าหรับการพิมพ์ภาพมาชุม่สีโปรเตอร์ท่ีเตรียมไว้ในจานสี เดก็สามารถ
เลือกรูปทรงของใบไม้สีท่ีจะพิมพ์ภาพ 

  
   ขัน้ตอนท่ี 2 น าใบไม้ท่ีชบุสีแล้วมาพิมพ์ภาพลงในกระดาษท่ีนกัเรียนเตรียมไว้ 
โดยกดให้ทัว่ใบไมเพ่ือให้สีติดลงในกระดาษ 

 
   ขัน้ตอนท่ี 3 ใช้กรรไกรตัดกระดาษสีเป็นชิน้ส่วนต่างๆของสัตว์ เช่น ปลา นก 
แมว ไก่ หน ูหรือสต์ัตา่งๆท่ีเดก็ชอบหรือท่ีเห็นในชีวิตประจ าวนั  

 
   ขัน้ตอนท่ี 4 ใช้กาวติดส่วนต่างๆของสตัว์ลงในภาพพิมพ์และ ใช้สีเทียนในการ
ตดัเส้นภาพสตัว์ตา่งๆท่ีเดก็ๆสร้างสรรค์ขึน้ 
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   4.3.3 บทบาทครู 
    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. ครูสงัเกตพฤตกิรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงาน
เดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. เปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก
ท่ีสดุ 
    2. สะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 
    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน
อ่ืนๆ 
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5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
 
6. วัสดุ/อุปกรณ์ 
 1. กรรไกร        2. กาว 
 3. กระสีตา่งๆ       4. ดนิสอ 
 5. ยางลบ        6. กระดาษ 100 ปอนด์ 
 7. สีชอล์คน า้มนั       8. สีน า้ 
 9. สีเมจิ         10. สีไม้ 
 11. ผ้ากนัเปือ้น       12. กระดาษทิชชู ่
 13. ตะกร้า 
 
7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์   
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดประสบการณ์ 

ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 20     หน่วย :  สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 
เร่ือง :  ปัน้ดนิน า้มนั (ผกัดีมีประโยชน์)     ระยะเวลา :  50 นาที 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมการปัน้ เป็นท างานด้วยวสัดท่ีุมาจากธรรมชาติหรือสงัเคราะห์ เดก็สามารถสร้าง
งานออกมาเป็น 2 มิติ 3 มิติ มีอุปกรณ์วัสดุเป็น ดินเหนียว ดินน า้มัน แป้งโด ทรายและดิน
วิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานจากการ นวด บีบ ทุบ คลึง พบั ดึง บิด กด และปัน้ให้เป็นรูป
ตา่งๆ เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ดอกไม้ และสตัว์ และเป็นการฝึกประสานสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือ
กับตา และเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การ
จัดระบบการท างาน (Organization) การยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) การยืดหยุ่น
ความคิด (Flexibility) และการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เด็กแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้เดิมจากการท างานกิจกรรมการปัน้ก่อให้เกิด ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ผา่นการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิากการท างาน 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมการปัน้ 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมการปัน้ 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นส่วนท่ีจะช่วยเสริมสร้างการท างานและทกัษะท่ีส าคญั
ในการท างานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวยัได้ดี 
โดยกิจกรรมปัน้จะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้วสัดแุละอุปกรณ์ต่างๆเช่น การใช้ดินเหนียว ดิน
น า้มนั แปง้โด ทราย ก่อให้เกิดการจดัระบบการท างาน การยืดหยุ่นความคิด ในขณะท่ีท างานการ
ปัน้จะล าดบัขัน้ตอนใดในการท างานก่อนและหลังซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัก่อให้เกิดการวางแผนการ
ท างานท่ีดี   
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที   
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูถามเดก็ๆวา่ เดก็ๆเคยรับประทานมีผกัอะไรบ้าง  
   2. ครูหยิบรูปภาพท่ีเดก็ๆเคยเห็นมาให้นกัเรียนด ู
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   3. ครูถามเดก็ๆ วา่ เดก็ๆคิดว่าผกัมีประโยชน์อยา่งไรบ้าง 
   4. ครูตัง้ค าถามตอ่วา่ ถ้าเดก็ๆ คิดวา่ผกัมีประโยชน์แล้วเด็กๆจะปัน้ผกัอะไรท่ี
เดก็ๆ ชอบบ้าง 
   5. ครูชวนเดก็ๆทอ่งค าคล้องจ้องผกัดีมีประโยชน์พร้อมกนั 
  4.1.2 ค าคล้องจ้อง ผักดีมีประโยชน์ 
    ผกัเอย๋     ผกั ดี ดี 
   กะหล ่าปลี     สีเขียวสด 
   ผกักาด      คะน้าก็มี 
   ฝักทองก็ดี     ผกัชี ต้นหอม 
   แตงกวา     แครอท 
   ผกับุ้ง      กวางตุ้ง 
   มีประโยชน์     มากมาย 
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. ครูกระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้อง
จอง การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาท ี

  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 

   1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ ผกัดีมีประโยชน์ 
โดยทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัการท างานการปัน้ การร่างภาพ การนวดดนิ การใช้อปุกรณ์
ส าหรับการปัน้ การเก็บรายละเอียด 
   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน นวดดนิ การปัน้ตามแบบ และการใช้วสัดใุดบ้างในการท างานปัน้  
   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
งานท่ีจะท าใช้อปุกรณ์ใดบ้างในการท างานปัน้ 
   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมวาดรูปให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
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   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอปุกรณ์อะไรบ้าง 
     - ดนิน า้มนั 
     - แผนกระดาน 
     - อปุกรณ์ส าหรับปัน้ 
    2. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะนัง่ท างานร่วมกนักบัเพ่ือน 
    3. ครูให้นกัเรียนลงมือปัน้ผกัท่ีนกัเรียนชอบ 
   4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ  
   1. ครูให้เดก็ๆ นวดดนิน า้มนั เพ่ือให้ดนิน า้มนัให้นิ่มและเหมาะส าหรับการปัน้ 
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    2 ครูให้เดก็ๆออกแบบและปัน้เป็นชิน้งานของตนเองท่ีอยากปัน้ 

 
 

    3. ครูให้เดก็ๆ เร่ิมปัน้ตามท่ีตนเองได้คิดไว้วา่จะปัน้เป็นผกัอะไรบ้างท่ีตนเอง

ชอบ 

      
 

   4.3.3 บทบาทครู 

    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
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    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. ครูเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก

ท่ีสดุ 

    2. ครูสะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 

    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน

อ่ืนๆ 

5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
6. วัสดุ/อุปกรณ์ 
 1. ดนิน า้มนั 
 2. ผ้าเช็ดมือ 
 3. แก้วน า้ 
 4. แผนกระดาน 
 5. อปุกรณ์ส าหรับปัน้ 
 6. ผ้ากนัเปือ้น 
 7. กระดาษทิชชู่ 
 8. ตะกร้าใส่อปุกรณ์ 
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7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์   
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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แผนการจัดประสบการณ์ 

ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

แผนการจัดประสบการณ์ครัง้ท่ี : 21     หน่วย :  สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 
เร่ือง :  ปัน้ดนิเหนียว (เพ่ือนของฉนั)     ระยะเวลา :  50 นาที 
 
1. ลักษณะกิจกรรม 
 กิจกรรมการปัน้ เป็นท างานด้วยวสัดท่ีุมาจากธรรมชาติหรือสงัเคราะห์ เด็กสามารถสร้าง

งานออกมาเป็น 2 มิติ 3 มิติ มีอุปกรณ์วัสดุเป็น ดินเหนียว ดินน า้มัน แป้งโด ทรายและดิน

วิทยาศาสตร์ เด็กจะมีวิธีการท างานจากการ นวด บีบ ทุบ คลึง พบั ดึง บิด กด และปัน้ให้เป็นรูป

ตา่งๆ เช่น บ้าน รถ ต้นไม้ ดอกไม้ และสตัว์ และเป็นการฝึกประสานสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือ

กับตา และเป็นกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การ

จัดระบบการท างาน (Organization) การยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) การยืดหยุ่น

ความคิด (Flexibility) และการควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้เด็กแสดง

พฤติกรรมการเรียนรู้เดิมจากการท างานกิจกรรมการปัน้ก่อให้เกิด ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

ผา่นการเรียนรู้จากการปฏิบตัจิากการท างาน 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้   
 1. เพ่ือพฒันา ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมการปัน้ 
 2. เพ่ือสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ในเด็กปฐมวยั โดยใช้กิจกรรมการปัน้ 
3. สาระส าคัญ 
 ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เป็นส่วนท่ีจะช่วยเสริมสร้างการท างานและทกัษะท่ีส าคญั
ในการท างานในอนาคต ซึ่งกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองการเรียนรู้ ในเด็กปฐมวยัได้ดี 
โดยกิจกรรมปัน้จะสะท้อนความรู้เดิมผ่านการใช้วสัดแุละอุปกรณ์ต่างๆเช่น การใช้ดินเหนียว ดิน
น า้มนั แปง้โด ทราย ก่อให้เกิดการจัดระบบการท างาน การยืดหยุ่นความคิด ในขณะท่ีท างานการ
ปัน้จะล าดบัขัน้ตอนใดในการท างานก่อนและหลังซึ่งเป็นสิ่งท่ีส าคญัก่อให้เกิดการวางแผนการ
ท างานท่ีดี 
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4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.1 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) 5 นาที   
  4.1.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
   1. ครูพดูคยุกบันกัเรียนในหวัข้อเพ่ือนๆท่ีเดก็รักภายในห้องเรียน  
   2. ครูหยิบรูปภาพเก่ียวกบัการเพ่ือนภายในห้องของเด็กๆ  
   3. ครูถามเดก็ๆ วา่ใครสนใจท่ีจะปัน้หน้าของเพ่ือนตวัเองบ้าง 
   4. ครูตัง้ค าถามตอ่วา่ ถ้าเดก็ๆ จะปัน้หน้าตาของเพ่ือนคนใด เพราะอะไรจงึ
เลือกท่ีจะปัน้หน้าเพ่ือนคนนัน้ 
   5. ครูชวนเดก็ๆทอ่งค าคล้องจ้อง เพื่อนกนั พร้อมกนัทัง้ห้อง 
  4.1.2 ค าคล้องจ้อง เพื่อนกัน    
    เพ่ือนฉนัมีมากมาย    หญิงชายหลายคน  
   ทัง้ตาลทัง้ต้น      ตา่งเป็นเพ่ือนกนั 
   ฉนัมีอะไร       ก็ให้แบง่ปัน  
   เพราะพวกเรานัน้    เป็นเพ่ือนรักเอย 
  4.1.3 บทบาทครู 
   1. ครูกระตุ้นให้เดก็มีความสนใจในกิจกรรมการเลา่นิทาน เกม เพลง ค าคล้อง
จอง การใช้ค าถามเชิงบวก และแสดง ทา่ทาง ค าพดู และน าเสียงเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกิดความสนใจ 
   2. เปิดโอกาสในเดก็ชกัถามในสิ่งท่ีเดก็สนใจเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีตนเองสนใจ 
 4.2 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) 10 นาท ี

  4.2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 

   1. ครูให้เดก็ดภูาพหรือผลงานท่ีส าเร็จในการท างานในหวัข้อ เพ่ือนท่ีฉนัรัก โดย
ทบทวนไปยงัความรู้เดมิท่ีเก่ียวกบัการท างานการปัน้ การร่างภาพ การนวดดิน การใช้อปุกรณ์
ส าหรับการปัน้ การเก็บรายละเอียด 
   2. ครูและเด็กๆร่วมกนัก าหนดแผนวา่จะท าอะไรก่อนหลงัศลิปะ เชน่ เดก็ๆต้อง
เร่ิมร่างภาพก่อน นวดดนิ การปัน้ตามแบบ และการใช้วสัดใุดบ้างในการท างานปัน้ 
   3. ครูให้เดก็ๆ บอกหรืออธิบายถึงสิ่งท่ีเดก็ๆ อยากจะท าอะไร ในแตล่ะสว่นของ
งานท่ีจะท าใช้อปุกรณ์ใดบ้างในการท างานปัน้ 
   4. ครูและเด็กๆ ร่วมกนัในการก าหนดขัน้ตอนในการท างานโดยเรียงล าดบัของ
กิจกรรมวาดรูปให้เป็นขัน้ตอนในการท างาน และใช้วสัดอุปุกรณ์ใดบ้างในการท างานในแตล่ะ
ขัน้ตอน 
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   5. ครูร่วมวางแผนกบัเดก็ในแตล่ะขัน้ตอนควรใช้เวลาเทา่ไรในการท ากิจกรรม
ศลิปะท่ีเดก็ๆ วางแผนไว้โดยจดัเวลาให้เหมาะสมกบัชิน้งาน 
  4.2.2 บทบาทครู 
   1. กระตุ้นให้เดก็มีบทบาทในการวางแผนการท างานอยา่งเป็นขัน้เป็นตอน โดย
อาศยัการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีหลากหลาย แนะน าในสิ่งท่ีจะเรียนรู้เพ่ือให้เด็กเกิดการวางแผน 
   2. เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ค าถามวา่ ท าอะไร ท่ีไหน และอยา่งไร 
   3. จดักิจกรรมให้เด็กสามารถวางแผนการท างานระยะสัน้ ทัง้แบบกลุม่ และ
แบบเดียว 
   4. ควรก าหนดเวลาในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน 
 4.3 ขัน้ปฏิบัตกิารเรียนรู้ (Action) 25 นาที 
   4.3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูแนะน าอปุกรณ์ท่ีวางอยูบ่นโต๊ะให้เดก็วา่มีอะไรบ้าง 
     - ดนิเหนียว 
     - น า้ 
     - แก้วน า้ 
     - แผนกระดาน 
     - อปุกรณ์ส าหรับปัน้ 
    2. ครูให้นกัเรียนเลือกตามกลุม่ท่ีตนเองสนใจท่ีจะนัง่ท างานร่วมกนักบัเพ่ือน 
   4.3.2 ขัน้ตอนกิจกรรมศิลปะ  
    1 ครูให้เด็กๆ ร่างภาพด้วยดินสอหรือสีโดยเขียนเป็นรูปร่างหน้าตาของ

เพ่ือนๆท่ีฉนัรักบนกระดาษ ครูให้เดก็ๆขย ่าดนิเหนียวผสมน า้เข้าด้วยกนั  
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    2 ครูให้เด็กๆ นวดดนิเหนียวไปเร่ือยๆจนดนิเหนียวเป็นเนือ้เดียวกนัและ

เหมาะท่ีจะปัน้เป็นหน้าตาของเพ่ือน 

 
    3 ครูให้เด็กๆเร่ิมปัน้เป็นสว่นตา่งๆของหน้าตาของเพื่อน เชน่ ตา ปาก จมกู 

คิว้ เป็นต้น 

 

 
 
 
 

 
    4. ครูให้เดก็ๆ ประกอบเป็นส่วนตา่งของใบหน้าเพ่ือนๆตามท่ีตนเอง

ออกแบบไว้ 

 
   4.3.3 บทบาทครู 

    1. จดัประสบการณ์ทางด้านศลิปะให้สนบัสนนุการท างานอยา่งเป็นระบบ
โดยอาศยักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะท่ีหลากหลาย  
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    2. พยายามให้เดก็มีบทบาทในการจดัระบบการท างานของตนเอง งานกลุม่ 
โดยครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ พดูคยุ อธิบาย ในบางกิจกรรมท่ีเดก็ไมเ่ข้าใจขณะท่ีท างาน 
    3. อธิบายความส าคญัในการกิจกิจกรรม ก่อน-หลงัให้ชดัเจนและเช่ือมโยง
กิจกรรมท่ีเด็กเคยผา่นประสบการณ์มา 
    4. สงัเกตพฤติกรรมในขณะท่ีเดก็ท างานไมว่า่จะเป็นงานกลุม่และงานเดียว 
  4.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 10 นาที 
   4.4.1 กิจกรรมการเรียนรู้ 
    1. ครูทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเดก็ๆได้เรียนรู้ไป ตัง้แตข่ัน้สร้างแรงจงูใจ
การเรียนรู้ (Motivation) 
    2. ครูให้นกัเรียนขออาสาสมคัรจะน าเสนอผลงานของตนเองในการท างาน
แตล่ะขัน้ตอน 

    3. ครูนดัหมายในการเรียนครัง้ตอ่ไป หรือจงูใจในเร่ืองราวท่ีจะเรียนรู้ในครัง้
ตอ่ไป 
   4.4.2 บทบาทครู 
    1. ครูเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคดิเห็นเพ่ือให้เดก็สะท้อนการเรียนรู้มาก

ท่ีสดุ 

    2. ครูสะท้อนความรู้เดมิตัง้แตท่ างานจากเร่ิมต้นจนจบ 

    3. กลา่วค าช่ืนชม กบัเด็กท่ีมีพฤตกิรรมท่ีดีเพ่ือให้เป็นตวัอยา่งกบัเดก็คน

อ่ืนๆ 

5. การประเมินผล 
 1. การสงัเกตพฤตกิรรมและให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) 
 2. การทดสอบและแบบสมัภาษณ์เชิงสถานการณ์ 
 3. การสนทนากบัเดก็นกัเรียนขณะท างาน 
6. วัสดุ/อุปกรณ์   
 1. ทราย         2. ดนิเหนียว 
 3. ดนิน า้มนั        4. น า้ 
 5. แก้วน า้        6. แผนกระดาน 
 7. อปุกรณ์ส าหรับปัน้     8. ผ้ากนัเปือ้น 
 9. กระดาษทิชชู่       10. ตะกร้าใส่อปุกรณ์ 
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7. บันทกึผลหลังการจัดประสบการณ์ 
 1. ผลการจดัประสบการณ์ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 2. ปัญหา / อปุสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของพฤตกิรรมบ่งชีใ้นแต่ละด้านของ
ทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
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ผลการประเมินคา่ดชันีความความสอดคล้องของพฤตกิรรมบง่ชีใ้นแตล่ะด้านของ ทกัษะการ
จดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยักบันิยาม 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความ

สอดคล้อง ΣR IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory) หมายถึง 
ความสามารถในการจ าข้อมลูและสะท้อนข้อมลูเดิม
ผา่นการดงึข้อมลูออกมาใช้ตามสถานการณ์ตา่งๆผา่น
การท างานเป็นขัน้ตอนจากใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่งๆ
ทางศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 มีความจ าและบนัทกึข้อมลู 1 1 0 1 1 4 .80 คงไว้ 
1.2 สะท้อนและประมวลผลข้อมลูเดิม 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
1.3 สะท้อนการใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่งๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
1.4 ดึงข้อมูลออกมาใช้ตามขณะท า กิจกรรมศิลปะ

สอดคล้องกบันิยาม 
1 1 1 0 1 4 .80 คงไว้ 

2. 
 
 
 
 

จัดระบบการท างาน (Organization) หมายถึง การ
จดัระบบการท างานของเด็กแตล่ะคนท่ีมีความเข้าใจใน
หน้าที่ บทบาท วางแผน จัดล าดับความส าคัญและ
ความรับผิดชอบของตนเองและผู้ อื่นในการท างาน
ศิลปะร่วมกนั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 วางแผนการท างานศิลปะเป็นขัน้ตอน 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
2.2 การเรียงล าดบัขัน้ตอนของการท างานศิลปะ 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
2.3 แบง่หน้าที่ ก าหนดการท างานรวมกบัผู้อื่น 0 1 1 1 1 4 .80 คงไว้ 
2.4 พดู คยุ อธิบายแผนการท างานเพื่อให้บรรลเุปา้หมาย 1 1 1 0 1 4 .80 คงไว้ 
2.5 จดัล าดบัความส าคญัของการใช้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
3. 
 
 
 
 

ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) หมายถึง การ
ยบัยัง้พฤติกรรมภายนอกที่แสดงออกผา่นการสือ่สาร
ด้วย ค าพดู การกระท า สหีน้า ทา่ทาง พฤติกรรม และ
เป็นการยบัยัง้พฤติกรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์ในขณะท า
กิจกรรมศิลปะที่เกิดจากการควบคมุภายในสมอง 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.1 แสดงออกในการกระท าที่เหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
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ผลการประเมินคา่ดชันีความความสอดคล้องของพฤตกิรรมบง่ชีใ้นแตล่ะด้านของทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยักบันิยาม (ตอ่) 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความ

สอดคล้อง ΣR IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

3.2 ยบัยัง้พฤติกรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์ 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.3 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.4 ยบัยัง้พฤติกรรมไมร่บกวนผู้อื่น 0 1 1 1 1 4 .80 คงไว้ 
4. 
 
 
 
 

ยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) หมายถึง การแก้ปัญหา
หรือผ่อนหนกัให้เป็นเบา ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
ปรับข้อผิดพลาดเกิดขึน้ รู้จักปรับแผน ขัน้ตอนและ
วิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายที่ตัง้ไว้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.1 แก้ปัญหาอยา่งผอ่นหนกัให้เป็นเบา 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.2 แก้ปัญหาร่วมกนัเพื่อให้กิจกรรมที่ท าบรรลตุาม
เปา้หมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.3 รู้จกัปรับและเปลีย่นแผน 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.4 รู้จกัปรับเปลีย่นความคิด 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
4.5 ยืดหยุน่ความคิดของตนเอง 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
5. 
 
 
 
 

ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) หมายถึง การ
ควบคุมอารมณ์ต่อสิ่งที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง
เป็นความสามารถของแตล่ะบคุคลที่จะควบคมุอารมณ์
ในขณะท ากิจกรรมศิลปะ โดยแสดงออกจากการทน
ต้องสิ่งเร้าภายนอก ที่มากระทบทัง้ในการกิจกรรม
ศิลปะ 

        

5.1 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่งเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.2 คิดและแสดงออกทางอารมณ์อยา่งเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
5.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในขณะท ากิจกรรมศิลปะ 1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.4 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท ากิจกรรมศิลปะ 1 1 1 1 1 5 1.oo คงไว้ 
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ผลการประเมินรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการ

สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

370 

 
ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 
ที่ 

 
รายการการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

ด้ านความเป็นมาและความส าคัญของ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของรูปแบบการจดั 
ประสบการณ์ศิลปะ 

5 5 4 5 5 4 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.2 
 

ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบการจดั 
ประสบการณ์ศิลปะ 

5 5 4 5 5 4 4 4.57 0.53 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.3 
 

หลกัการของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ 
5 5 4 4 5 4 5 4.57 0.53 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.4 
 

วตัถปุระสงค์ของรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศิลปะ 

5 5 5 4 5 4 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.5 
 

กลุม่เปา้หมายของรูปแบบการจดัประสบการณ์
ศิลปะ 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

1.6 
 

เนือ้หาของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะ 
4 5 4 5 5 5 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

2 
 

ด้านกระบวนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 กระบวนจัดการเรียน รู้ตาม รูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ 

          

2.2 ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) 
 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.3 
 

ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan)) 
 5 5 5 4 5 5 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.3 
 

ขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 
 5 5 5 5 5 4 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.4 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) 
 

5 5 5 5 5 4 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั (ตอ่) 
 

 
ที่ 

 
รายการการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

2. 
 

ด้านกระบวนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จัดประสบการณ์ศิลปะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
จดัประสบการณ์ศิลปะ 

5 5 4 5 5 5 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.6 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการจัดการ
เรียนรู้ตามการจดัประสบการณ์ศิลปะ 

5 5 4 5 5 5 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.7 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ 

4 4 5 5 5 5 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

2.8 
 

การน ารูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายการพฒันา 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

3. แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ศิลปะ 

          

3.1 หนว่ยการเรียนรู้ 
 

5 5 4 5 5 5 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

3.2 วตัถปุระสงค์ 
 

4 5 5 5 5 4 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

3.3 เนือ้หา 
 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

3.5 สือ่การเรียนรู้ 
 

4 5 4 5 5 5 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

3.6 การประเมินผล 
 

4 5 5 5 5 5 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั (ตอ่) 
 

 
ที่ 

 
รายการการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 
 

1 2 3 4 5 6 7    
4 
 
 

ด้านรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ 
ส่งเสริมการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.1 ด้านความจ าที่ใช้งาน (Working Memory) 
 

5 5 4 5 5 4 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 

4.2 ด้านยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
 

5 5 5 5 5 4 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

4.3 ด้านยืดหยุน่ความคิด (Flexibility) 
 

5 5 5 5 5 4 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

4.4 ด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 

5 5 5 5 5 4 5 4.86 0.38 เหมาะสมมากที่สดุ 

4.5 ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) 
 

5 5 4 5 5 4 5 4.71 0.49 เหมาะสมมากที่สดุ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม 

ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัยจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 
ที่ 

 
รายการการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

1. 
 

หน่วยการเรียนรู้และการจดัประสบการณ์ศิลปะมี
ความสมบูรณ์  เหมาะสมและมีรายละเอียดที่
สอดคล้องสมัพนัธ์กนั 

5 4 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

2. แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสอดคล้องสมัพนัธ์
กบัหนว่ยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

5 4 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

3. แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะมคีวามสมบรูณ์และ
มีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วน 

4 5 5 5 5 4 5 4.71 0.49 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

4. การเขยีนสาระส าคญัในแผนการจดัประสบการณ์
ศิลปะถกูต้องครบถ้วนตามกิจกรรมศิลปะ 

4 5 4 4 5 5 5 4.57 0.53 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

5. จดุประสงค์การเรียนรู้มีความชดัเจนครอบคลมุ
เนือ้หาสาระในแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะ 

4 5 4 5 5 4 5 4.57 0.53 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

6.  จดุประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมศิลปะสามารถ
พฒันาและส่งเสริม การจัดการสมอง (EF)ในเด็ก
ปฐมวยั 

5 5 5 5 5 4 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

7. เนือ้หาแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะเรียงล าดบั
จากง่ายไปยากตามพฒันาการของเดก็ปฐมวยั 

5 4 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

8. ก าหนดเนือ้หาในแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะมี
เนือ้หาที่เหมาะสมกบัระยะเวลาเวลา 

5 4 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

9. แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสอดคล้องกบั
จดุประสงค์และเนือ้หาสาระการจดักิจกรรมศิลปะ 

5 4 5 4 5 4 5 4.57 0.53 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

10. 
 

แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การพฒันาตามระดบัช่วงอายขุองเด็ก
ปฐมวยั 

5 4 4 5 5 4 5 4.57 0.53 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

11. แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะมกิีจกรรมที่
หลากหลายและสามารถปฏิบตัิได้จริง 

5 4 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของของแผนการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีส่งเสริมทกัษะการจดัการ
สมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั (ตอ่) 
 

 
ที่ 

 
รายการการประเมิน 

ความคิดเหน็ของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

10. 
 

แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะสอดคล้องกบั
จดุประสงค์การพฒันาตามระดบัช่วงอายขุองเด็ก
ปฐมวยั 

5 4 4 5 5 4 5 4.57 0.53 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

11. แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะมกิีจกรรมที่
หลากหลายและสามารถปฏิบตัิได้จริง 

5 4 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

12. บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะ ขัน้
สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) มคีวาม
เหมาะสม 

5 4 5 5 5 5 4 4.71 0.49 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

13. บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะ ขัน้
วางแผนการเรียนรู้ (Plan) มีความเหมาะสม 

5 5 5 5 5 5 4 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

14. บทบาทครูในแผนการจดัประสบการณ์ศิลปะ ขัน้
ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) มคีวามเหมาะสม 

5 5 5 5 5 5 4 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

15. บทบาทครูในแผนการจัดประสบการณ์ศิลปะ ขัน้
ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) มีความเหมาะสม 

4 5 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

16. วสัดอุปุกรณ์ สือ่ ในขัน้ปฏิบตัิการเรียนรู้ (Action) 
มีความหลากหลายและเหมาะสม 

4 5 5 5 5 5 5 4.86 0.38 
เหมาะสม
มากที่สดุ 

17. แผนการจดัประสบการณ์ศิลปะ มีการวดัและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกบัพฒันาและสง่เสริม 
“Executive Functions of the Brain (EF) ในเด็ก
ปฐมวยั 

5 5 5 5 5 5 5 5.00 0.00 
เหมาะสม
มากที่สดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ด้านเนือ้หาสาระ ...................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 ด้านการวดัและประเมินผล  
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 ด้านอ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ เช่ียวชาญ 
                                                 (.................................................................) 
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ผลการประเมินเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และการ
สังเกตพฤตกิรรมตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการ

จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และ
การสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

1. ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory)         
1.1 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้มีความจ าและ

บนัทึกข้อมูล ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ 
งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.2 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้สะท้อนและ
ประมวลผลข้อมูลเดิม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสาย
ลายศิ ล ป์  งานป ระดิ ษ ฐ์แสนสวย  ภาพพิ ม พ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.3 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้สะท้อนการใช้
วสัดุและอุปการณ์ต่างๆ ตามหน่วยการเรียนรู้เส้น
สายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ดึงข้อมูลออกมา
ใช้ตามขณะท ากิจกรรม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้น
สายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.5 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบ่งชี ้ประมวลผลการ
ท างานอย่างเป็นขัน้ตอน ตามหน่วยการเรียนรู้เส้น
สายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 0 1 1 4 .80 คงไว้ 

2. จัดระบบการท างาน (Organization)         

2.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้วางแผนการ
ท างานศิลปะเป็นขัน้ตอนและการเรียงล าดบัขัน้ตอน
ของการท างานศิลปะ ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสาย
ลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และ
การสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั (ตอ่) 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

2. จัดระบบการท างาน (Organization)         

2.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แบ่งหนา้ที ่
ก าหนดการท างานรวมกบัผูอื้น่ พูด คยุ อธิบาย
แผนการท างานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย และจดัล าดบั
ความส าคญัของการใช้วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ตามหนว่ย
การเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย 
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3. ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แสดงออกใน
การกระท าทีเ่หมาะสม ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสาย
ลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.2 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบ่งชี ้ยบัยัง้พฤติกรรม
ที่ไม่พ่ึงประสงค์ ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลาย
ศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.3 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่ งชี  ้ควบคุม
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ตามหน่วยการเรียนรู้เส้น
สายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบ่งชี ้ยบัยัง้พฤติกรรม
ไม่รบกวนผู้อื่น ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลาย
ศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และ
การสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั (ตอ่) 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

4 ยดืหยุ่นความคิด (Flexibility)         

4.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้แก้ปัญหาอย่าง
ผ่อนหนกัใหเ้ป็นเบา ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสาย
ลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.2 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี  ้แก้ปัญหา
ร่วมกนัเพือ่ให้กิจกรรมที่ท าบรรลตุามเป้าหมาย ตาม
หน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสน
สวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 0 1 1 4 1.00 คงไว้ 

4.3 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้ รู้จักปรับและ
เปลี่ยนแผน ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ 
งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ และ
สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.4 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบ่งชี ้รู้จกัปรบัเปลี่ยน
ความคิด ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ งาน
ประดิษ ฐ์แสนสวย  ภาพพิ ม พ์สร้างสรรค์  และ
สร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.5 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่ งชี  ้ ยืดหยุ่ น
ความคิดของตนเอง ตามหน่วยการเรียนรู้เส้นสาย
ลายศิ ล ป์  งานป ระดิ ษ ฐ์แสนสวย  ภาพพิ ม พ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)         

5.1 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ควบคมุอารมณ์
ของตนเองอย่างเหมาะสม ตามหนว่ยการเรียนรู้เส้น
สายลายศิลป์ งานประดษิฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) และ
การสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั (ตอ่) 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

5. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 

        

5.2 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่ ง ชี  ้ คิดและ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ตามหนว่ยการ
เรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.3 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้มีความเห็นอก
เห็นใจผูอื้่นในขณะท ากิจกรรมศิลปะ ตามหน่วยการ
เรียนรู้เส้นสายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.4 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้มีอารมณ์ที่
มัน่คงในขณะท ากิจกรรมศิลปะ ตามหนว่ยการเรียนรู้
เส้นสายลายศิลป์ งานประดิษฐ์แสนสวย ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ และสร้างสรรค์ปัน้แตง่ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

 
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ เช่ียวชาญ 
                                                        (.................................................................) 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของแบบวัดทกัษะการจัดการสมอง (EF)        
เชิงสถานการณ์ ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม ทกัษะการ

จัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย จากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของแบบวดั  ทักษะการจัดการสมอง (EF) เชิงสถานการณ์       
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศลิปะท่ีสง่เสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

1. ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.1 ข้อที่ 1และ ข้อที่ 6 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
บง่ชี ้มีความจ าและบนัทึกข้อมูล 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.2 ข้อที่ 2และ ข้อที่ 7 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
บง่ชี ้สะทอ้นและประมวลผลข้อมูลเดิม 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.3 ข้อที่ 3และ ข้อที่ 8 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
บง่ชี ้สะทอ้นการใชว้สัดแุละอปุการณ์ต่างๆ 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.4 ข้อที่ 4และ ข้อที่ 9 มีความสอดคล้องกบัพฤตกิรรม
บง่ชี ้ดึงข้อมูลออกมาใช้ตามขณะท ากิจกรรม 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

1.5 ข้อที่ 5และ ข้อที่ 10 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรม
บง่ชี ้ประมวลผลการท างานอย่างเป็นขัน้ตอน 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

2 จัดระบบการท างาน (Organization) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 ข้อที่ 24 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้วาง
แผนการท างานศิลปะเป็นขัน้ตอนและการ
เรียงล าดบัขัน้ตอนของการท างานศิลปะ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

2.2 ข้อที่ 25 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้แบ่ง
หน้าที่ ก าหนดการท างานรวมกับผู้อื่น พูด คุย 
อธิบายแผนการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
จดัล าดบัความส าคญัของการใช้วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของแบบวดั ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เชิงสถานการณ์       
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั 
(ตอ่) 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

3. ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.1 ข้อที่ 11 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้
แสดงออกในการกระท าทีเ่หมาะสม 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.2 ข้อที่ 12 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ยบัยัง้
พฤติกรรมทีไ่ม่พ่ึงประสงค์ 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

3.3 ข้อที่ 13 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ควบคมุ
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4 ยดืหยุ่นความคิด (Flexibility) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.1 ข้อที่ 15 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้
แก้ปัญหาอย่างผ่อนหนกัใหเ้ป็นเบา 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.2 ข้อที่  16 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่ ง ชี ้
แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้กิจกรรมที่ท าบรรลุตาม
เป้าหมาย 

1 1 0 1 1 4 .80 คงไว้ 

4.3 ข้อที่ 17 มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้ รู้จัก
ปรบัและเปลีย่นแผน 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.4 ข้อที่ 18 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้รู้จกั
ปรบัเปลีย่นความคิด 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

4.5 ข้อที่ 19 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้ยืดหยุ่น
ความคิดของตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 
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ผลการประเมินความความสอดคล้องของแบบวดั ทกัษะการจดัการสมอง (EF) เชิงสถานการณ์ 
ตามรูปแบบการจดัประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทกัษะการจดัการสมอง (EF) ส าหรับเด็กปฐมวยั 
(ตอ่) 
 

ที่ รายการการประเมิน 
ความสอดคล้อง 

ΣR IOC 
ความ
หมาย 1 2 3 4 5 

5. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.1 ข้อที่ 20 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้
ควบคมุอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.2 ข้อที่ 21 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้คิด
และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.3 ข้อที่ 22 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้มี
ความเห็นอกเห็นใจผูอื้น่ในขณะท ากิจกรรมศิลปะ 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

5.4 ข้อที่ 23 มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมบง่ชี ้มี
อารมณ์ทีม่ัน่คงในขณะท ากิจกรรมศิลปะ 
 

1 1 1 1 1 5 1.00 คงไว้ 

 
ข้อเสนอแนะและความคดิเหน็เพิ่มเติม 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ...............................................................ผู้ เช่ียวชาญ 
                                                         (.................................................................) 
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ภาคผนวก ง 
เคร่ืองมือประกอบการใช้ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะที่ส่งเสริม

ทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
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ตัวอย่างแบบบันทกึทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
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แบบประเมินสังเกตพฤตกิรรม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

หน่วยการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์ 
 
 
ช่ือ...........................................นามสกลุ.................................................ช่ือเลน่.......................... 
 

รายการสังเกต สังเกตครัง้ที่…………. 

1. ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory) 
 
 
1.1 มีความจ าและบนัทกึข้อมลู  
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 1.2 สะท้อนและประมวลผลข้อมลูเดิม 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 1.3 สะท้อนการใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่งๆ 
     ใช้วสัดุและอุปกรณ์การวาดภาพระบายส ี
ดงันีไ้ด้ถกูตามวิธีการใช้งาน 
กระดาษ ดินสอ ยางลบสีชอล์คน า้มนั สีน า้ สี
เมจิสไีม้ ผ้ากนัเปือ้น กระดาษทิชชู่ ตะกร้า 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 1.4 ดงึข้อมลูออกมาใช้ตามขณะท ากิจกรรม 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 1.5 ประมวลผลการท างานอยา่งเป็นขัน้ตอน 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
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รายการสังเกต สังเกตครัง้ที่…………. 

2. ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
 
 
2.1 แสดงออกในการกระท าที่เหมาะสม 
     2.1.1 แสดงออกในการท ากระท าที่
เหมาะสมขณะท างานศิลปะร่วมกบัเพื่อน 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
      2.1.2 แสดงออกในการท ากระท าที่
เหมาะสมขณะท างานศิลปะขณะท างานกลุม่ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  
 2.2 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์  

     2.2.1 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์
ขณะท างานศิลปะของตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  
      2.2.2 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์
ขณะท างานศิลปะร่วมกบัเพื่อน 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  
      2.2.3 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์ 
ขณะท างานศิลปะร่วมกนักบักลุม่ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  
 2.3 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 
     2.3.1 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของ
ตนเองได้ขณะท างานศิลปะของตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
      2.3.2 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมของ
ตนเองได้ขณะท างานกลุม่ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
 2.4 ยบัยัง้พฤตกิรรมไมร่บกวนผู้อื่น 

     2.4.1 ยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเองไม่
รบกวนผู้อื่นได้ขณะท างานศิลปะร่วมกบัเพือ่น 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
      2.4.2 ยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเองไม่
รบกวนผู้อื่นได้ขณะท างานศิลปะขณะท างาน
กลุม่ 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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รายการสังเกต สังเกตครัง้ที่…………. 

3. ยดืหยุ่นความคิด (Flexibility) 
 
 

3.1 แก้ปัญหาอย่างผ่อนหนกัให้เป็นเบา       
     3.1.1 รู้วธีิการและแก้ปัญหาอย่างผ่อนหนกัให้เป็น
เบาขณะท างานศลิปะของตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

      3.1.2 รู้วธีิการและแก้ปัญหาอย่างผ่อนหนกัให้เป็น
เบาขณะท างานศลิปะขณะท างานกลุ่ม 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

 3.2 แก้ปัญหาร่วมกนัเพ่ือให้กิจกรรมที่ท าบรรลตุาม
เปา้หมาย 
     3.2.1 รู้วธีิการและแก้ปัญหาร่วมกนักบัครูเพ่ือให้
กิจกรรมศลิปะที่ท าบรรลตุามเปา้หมายของตนเอง 

.................................................................................. 

..................................................................................  

.................................................................................. 

.................................................................................. 

       3.2.2 รู้วธีิการและแก้ปัญหาร่วมกนัเพ่ือนเพ่ือให้
กิจกรรมศลิปะที่ท าบรรลตุามเปา้หมายกลุ่ม 

.................................................................................. 

..................................................................................  
 3.3 รู้จกัปรับและเปล่ียนแผน 

     3.3.1 รู้วธีิการปรับและเปล่ียนแผนการท างาน
ศลิปะได้ด้วยตนเองเพ่ือให้บรรลตุามเปา้หมายของ
ตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

      3.3.2 รู้วธีิการปรับและเปล่ียนแผนร่วมกนักบัครู
เพ่ือให้กิจกรรมศลิปะที่ท าบรรลตุามเปา้หมายของ
ตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

      3.3.3 รู้วธีิการปรับและเปล่ียนแผนร่วมกนัเพ่ือน
เพ่ือให้กิจกรรมศลิปะที่ท าบรรลตุามเปา้หมายกลุ่ม  

.................................................................................. 

............................................................................ 

 3.4 รู้จกัปรับเปล่ียนความคิด 
     3.4.1 รู้จกัปรับเปล่ียนความคิดของตนเองในการ
ท างานศลิปะเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายของตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

..................................................................................  
      3.4.2 รู้จกัปรับเปล่ียนความคิดของตนเองในการ

ท างานศลิปะเพ่ือให้บรรลตุามเป้าหมายของกลุ่ม 
.................................................................................. 
............................................................................ 

 3.5 ยืดหยุ่นความคดิของตนเอง 
     3.5.1 ยืดหยุ่นความคดิของตนเองเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการท างานศลิปะของตนเอง 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

      3.5.2 ยืดหยุ่นความคดิของตนเองเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการท างานศลิปะของกลุ่ม 

.................................................................................. 

.................................................................................. 
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รายการสังเกต สังเกตครัง้ที่…………. 

4. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 
 

4.1 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่ง
เหมาะสม 
     4.1.1 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่ง
เหมาะสมขณะท างานศิลปะของตนเอง 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
      4.1.2 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่ง
เหมาะสมขณะท างานศิลปะร่วมกบัผู้อื่น 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 4.2 คิดและแสดงออกทางอารมณ์อยา่ง
เหมาะสม 
     4.2.1 คิดและแสดงออกทางอารมณ์
อยา่งเหมาะสมขณะท างานศิลปะของ
ตนเอง 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

      4.2.2 คิดและแสดงออกทางอารมณ์
อยา่งเหมาะสมขณะท างานศิลปะร่วมกบั
ผู้อื่น 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 4.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในขณะท า
กิจกรรมศิลปะ 
      4.3.1 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในขณะ
ท ากิจกรรมศิลปะขณะท างานร่วมกบัผู้อื่น 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
 4.4 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท ากิจกรรม
ศิลปะ 
     4.4.1 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท า
กิจกรรมศิลปะของตนเองโดยไมว่อกแวก
ตลอดเวลา 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

      4.4.2 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท า
กิจกรรมศิลปะร่วมกบัผู้อื่นโดยไมว่อกแวก
ตลอดเวลา 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 
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รายการสังเกต สังเกตครัง้ที่…………. 

5. จัดระบบการท างาน (Organization) 
 
 

5.1 วางแผนการท างานศลิปะเป็นขัน้ตอน 
     - การมีส่วนร่วมในการวางแผน  
     - การปฏิบตัตินตามบทบาทหน้าท่ี  
     - การให้ความร่วมมือในการท างาน  
     - การแสดงความคดิเห็น  
     - การยอมรับความคดิเหน็ผู้ อ่ืน  
     - ความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

..............................................................................................  

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 5.2 การเรียงล าดบัขัน้ตอนของการท างานศลิปะ 
     5.2.1 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 5.3 แบง่หน้าท่ี ก าหนดการท างานรวมกบัผู้ อ่ืน 
     5.3.1 การแบง่หน้าท่ีการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
        - การมีส่วนร่วมในการแบง่หน้าท่ี  
        - การแสดงความคดิเหน็  
        - การยอมรับความคดิเหน็ผู้ อ่ืน 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

      5.3.2 ก าหนดการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
        - การปฏิบตัตินตามบทบาทหน้าท่ี  
        - การให้ความร่วมมือในการท างาน  
        - การแสดงความคดิเหน็ระหว่างการท างาน  
        - ความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

..............................................................................................  

 5.4 พดู คยุ อธิบายแผนการท างานเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมาย 
     5.4.1 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

 5.5 จดัล าดบัความส าคญัของการใช้วสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
     5.5.1 การจดัล าดบัความส าคญัของการใช้
วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ  

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

      5.5.2 การการเก็บรักษาอปุกรณ์ 
        1. ล้างท าความสะอาดอปุกรณ์  
        2. เช็ดให้แห้ง  
        3. แยกประเภทของอปุกรณ์  
        4. เก็บตามประเภทของอปุกรณ์  
        5. อปุกรณ์ครบตามจ านวน  
        6. อปุกรณ์ไม่เสียหาย 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
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แบบประเมินพฤตกิรรม ทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริม ทักษะการจัดการสมอง (EF) 

หน่วยการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์ 
 
 
ช่ือ.............................................นามสกลุ..................................................ช่ือเลน่.......................... 
 

รายการประเมิน ประเมินครัง้ที่…….......... พฤติกรรมที่พบ 
5 4 3 2 1 0 

1. ความจ าที่ใช้งาน (Working Memory) 
 
 
1.1 มีความจ าและบนัทกึข้อมลู  
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

      .............................................. 
.............................................. 

 1.2 สะท้อนและประมวลผลข้อมลูเดิม 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

      .............................................. 
.............................................. 

 1.3 สะท้อนการใช้วสัดแุละอปุการณ์ตา่งๆ 
     ใช้วสัดแุละอปุกรณ์การวาดภาพ
ระบายส ีดงันีไ้ด้ถกูตามวิธีการใช้งาน 
กระดาษ ดินสอ ยางลบสชีอล์คน า้มนั สนี า้ 
สเีมจิสไีม้ ผ้ากนัเปือ้น กระดาษทชิชู่ 
ตะกร้า 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 1.4 ดงึข้อมลูออกมาใช้ตามขณะท า
กิจกรรม 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 1.5 ประมวลผลการท างานอยา่งเป็น
ขัน้ตอน 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

2. ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
 
 
2.1 แสดงออกในการกระท าที่เหมาะสม 
     2.1.1 แสดงออกในการท ากระท าที่
เหมาะสมขณะท างานศิลปะร่วมกบัเพื่อน 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการประเมิน ประเมินครัง้ที่……........ พฤติกรรมที่พบ 
5 4 3 2 1 0 

2. ยบัยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) 
 
 
     2.1.2 แสดงออกในการท ากระท าที่
เหมาะสมขณะท างานศิลปะขณะท างาน
กลุม่ 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 2.2 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์  
     2.2.1 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์
ขณะท างานศิลปะของตนเอง 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      2.2.2 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์
ขณะท างานศิลปะร่วมกบัเพื่อน 

      .............................................. 
.............................................. 

      2.2.3 ยบัยัง้พฤตกิรรมที่ไมพ่ึง่ประสงค์ 
ขณะท างานศิลปะร่วมกนักบักลุม่ 

      .............................................. 
.............................................. 

 2.3 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม 
ประเด็นการประเมิน 
     2.3.1 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม
ของตนเองได้ขณะท างานศิลปะของตนเอง 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      2.3.2 ควบคมุพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม
ของตนเองได้ขณะท างานกลุม่ 

      .............................................. 
.............................................. 

 2.4 ยบัยัง้พฤตกิรรมไมร่บกวนผู้อื่น 
     2.4.1 ยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเองไม่
รบกวนผู้อื่นได้ขณะท างานศิลปะร่วมกบั
เพื่อน 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      2.4.2 ยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเองไม่
รบกวนผู้อื่นได้ขณะท างานศิลปะขณะ
ท างานกลุม่ 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการประเมิน ประเมินครัง้ที่……....... พฤติกรรมที่พบ 

5 4 3 2 1 0 
3. ยดืหยุ่นความคิด (Flexibility) 
 
 
3.1 แก้ปัญหาอยา่งผอ่นหนกัให้เป็นเบา       
     3.1.1 รู้วิธีการและแก้ปัญหาอยา่งผอ่น
หนกัให้เป็นเบาขณะท างานศิลปะของ
ตนเอง 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      3.1.2 รู้วิธีการและแก้ปัญหาอยา่งผอ่น
หนกัให้เป็นเบาขณะท างานศิลปะขณะ
ท างานกลุม่ 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 3.2 แก้ปัญหาร่วมกนัเพื่อให้กิจกรรมที่ท า
บรรลตุามเปา้หมาย 
     3.2.1 รู้วิธีการและแก้ปัญหาร่วมกนักบั
ครูเพื่อให้กิจกรรมศิลปะที่ท าบรรลตุาม
เปา้หมายของตนเอง 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

       3.2.2 รู้วิธีการและแก้ปัญหาร่วมกนั
เพื่อนเพื่อให้กิจกรรมศิลปะท่ีท าบรรลตุาม
เปา้หมายกลุม่ 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

 3.3 รู้จกัปรับและเปลีย่นแผน 
     3.3.1 รู้วิธีการปรับและเปลีย่นแผนการ
ท างานศิลปะได้ด้วยตนเองเพื่อให้บรรลุ
ตามเปา้หมายของตนเอง 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      3.3.2 รู้วิธีการปรับและเปลีย่นแผน
ร่วมกนักบัครูเพื่อให้กิจกรรมศิลปะที่ท า
บรรลตุามเปา้หมายของตนเอง 

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

      3.3.3 รู้วิธีการปรับและเปลีย่นแผน
ร่วมกนัเพือ่นเพื่อให้กิจกรรมศิลปะที่ท า
บรรลตุามเปา้หมายกลุม่  

      .............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
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รายการประเมิน ประเมินครัง้
ที่……..........……. 

พฤติกรรมที่พบ 

5 4 3 2 1 0 
3. ยดืหยุ่นความคิด (Flexibility) 
 
 
3.4 รู้จกัปรับเปลีย่นความคดิ 
     3.4.1 รู้จกัปรับเปลีย่นความคดิของ
ตนเองในการท างานศิลปะเพื่อให้บรรลุ
ตามเปา้หมายของตนเอง 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

      3.4.1 รู้จกัปรับเปลีย่นความคดิของ
ตนเองในการท างานศิลปะเพื่อให้บรรลุ
ตามเปา้หมายของกลุม่ 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 

 3.5 ยืดหยุน่ความคดิของตนเอง 
     3.5.1 ยืดหยุน่ความคดิของตนเอง
เพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายการท างาน
ศิลปะของตนเอง 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

      3.5.1 ยืดหยุน่ความคดิของตนเอง
เพื่อให้บรรลตุามเปา้หมายการท างาน
ศิลปะของกลุม่ 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 

4. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 

 4.1 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่ง
เหมาะสม 
     4.1.1 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่ง
เหมาะสมขณะท างานศิลปะของตนเอง 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

     4.1.2 ควบคมุอารมณ์ของตนเองอยา่ง
เหมาะสมขณะท างานศิลปะร่วมกบัผู้อื่น 

      ................................................ 
................................................ 

     4.2 คิดและแสดงออกทางอารมณ์อยา่ง
เหมาะสม 
     4.2.1 คิดและแสดงออกทางอารมณ์
อยา่งเหมาะสมขณะท างานศิลปะของ
ตนเอง 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

      4.2.2 คิดและแสดงออกทางอารมณ์
อยา่งเหมาะสมขณะท างานศิลปะร่วมกบั
ผู้อื่น 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
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รายการประเมิน ประเมินครัง้ที่…….......... พฤติกรรมที่พบ 
5 4 3 2 1 0 

4. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 
 
4.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในขณะท า
กิจกรรมศิลปะ 
      4.3.1 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ในขณะท ากิจกรรมศิลปะขณะท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น 

      ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

 4.4 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท ากิจกรรม
ศิลปะ 
     4.4.1 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท า
กิจกรรมศิลปะของตนเองโดยไมว่อกแวก
ตลอดเวลา 

      ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

      4.4.2 มีอารมณ์ที่มัน่คงในขณะท า
กิจกรรมศิลปะร่วมกบัผู้อื่นโดยไมว่อกแวก
ตลอดเวลา 

      ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

5. จัดระบบการท างาน (Organization) 

 5.1 วางแผนการท างานศิลปะเป็นขัน้ตอน 
     - การมีสว่นร่วมในการวางแผน  
     - การปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าที่  
     - การให้ความร่วมมือในการท างาน  
     - การแสดงความคิดเห็น  
     - การยอมรับความคดิเห็นผู้อืน่  
     - ความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

      ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

5.2 การเรียงล าดบัขัน้ตอนของการท างาน
ศิลปะ 
     5.2.1 กิจกรรมการวาดภาพระบายส ี

      ............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
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รายการประเมิน ประเมินครัง้ที่……........ พฤติกรรมที่พบ 
5 4 3 2 1 0 

5. จัดระบบการท างาน (Organization) 
 
 
5.3 แบง่หน้าที่ ก าหนดการท างานรวมกบั
ผู้อื่น 
     5.3.1 การแบง่หน้าที่การท างานร่วมกบั
ผู้อื่น 
        - การมีสว่นร่วมในการแบง่หน้าที่  
        - การแสดงความคิดเห็น  
        - การยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

      5.3.2 ก าหนดการท างานร่วมกบัผู้อื่น 
        - การปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าที่  
        - การให้ความร่วมมือในการท างาน  
        - การแสดงความคิดเห็นระหวา่งการ
ท างาน  
        - ความรับผิดชอบงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

      ................................................
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 5.4 พดู คยุ อธิบายแผนการท างานเพื่อให้
บรรลเุปา้หมาย 
     กิจกรรมเส้นสายลายศิลป์ 

      ................................................
................................................ 
................................................ 

 5.5 จดัล าดบัความส าคญัของการใช้วสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ 
     5.5.1 การจดัล าดบัความส าคญัของ
การใช้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ  

      ................................................
................................................ 
................................................ 
................................................ 

     5.5.2 การการเก็บรักษาอปุกรณ์ 
        1. ล้างท าความสะอาดอปุกรณ์  
        2. เช็ดให้แห้ง  
        3. แยกประเภทของอปุกรณ์  
        4. เก็บตามประเภทของอปุกรณ์  
        5. อปุกรณ์ครบตามจ านวน  
        6. อปุกรณ์ไมเ่สยีหาย 

      ................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
................................................ 
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แบบบันทกึคะแนนจากการท างานทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

หน่วยการเรียนรู้ ......................................... 
 
เลขที่ ช่ือ-นามสกุล ครัง้ท่ีทดสอบ หมายเหตุ 

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

รวม      
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ตัวอย่างแบบทดสอบทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
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แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ทกัษะการจัดการสมอง (EF) 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

หน่วยการเรียนรู้ เส้นสายลายศิลป์ 
 
 

ซ่ือ..................................................................นามสกุล
..................................................................... 

 
ข้อ 4 สีเขียว  
ข้อ   

สถานการณ์ที่ 4 ครูให้นักเรียนจับคู่อุปกรณ์กับ
ขัน้ตอนการการวาดภาพระบายสีให้ถูกต้อง 

  
ขัน้ตอนการร่างภาพ ดินสอ / ยางลบ / กระดาษ 

  
ขัน้ตอนการระบายส ี สีต่างๆ 

  
ขัน้ตอนการตัดเส้น ปากกาด า / สีเมจ ิ
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ข้อ 6 สีแดง  
ข้อ   

สถานการณ์ที่ 1 ครูให้นักเรียนจับคู่สามารถสัมพันธ์
ระหว่างอุปกรณ์กับขัน้ตอนการใช้งานให้ถูกต้อง 

  
ขัน้ตอนการออกแบบ ดินสอ / ยางลบ / กระดาษ 

  
ขัน้ตอนการตัด กรรไกร 

  
ขัน้ตอนการติด กาว 

  
ขัน้ตอนการระบายส ี ปากกาด า / สีเมจ ิ

  
ขัน้ตอนการตกแต่ง กระดาษส ี
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ข้อ 25 หัวใจ  
ข้อ   

สถานการณ์ที่ 20 ครูก าหนดงานกลุ่มให้นักเรียน
วาดภาพร่วมกันโดยนักเรียนมีวางแผนการท างาน
ศิลปะอย่างเป็นขัน้ตอน  

 

   มีสว่นร่วมในการวางแผน 

 

   ปฏิบตัิตนตามบทบาทหน้าท่ี 

 

   ให้ความร่วมมือในการท างาน 

 

  แสดงความคดิเห็น  

 

   ยอมรับความคดิเห็นผู้ อ่ืน 

 

   รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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ข้อ 16 สีชมพู 
ข้อ   

สถานการณ์ที่ 11 ครูจ าลองสถาการณ์หากมีเพ่ือนท าสีหกใส่งานของ
นักเรียนและนักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร 

 

 

ดอกไม้หรืออ่ืนๆ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 

พระอาทติย์หรืออ่ืนๆ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 

ต้นไม้หรืออ่ืนๆ 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

 
 

ข้อ 12 สีฟ้า  
ข้อ   

สถานการณ์ที่ 7 ขณะที่นักเรียนท างานศิลปะของตนเอง 
ท างานศิลปะร่วมกับเพื่อน และท างานศิลปะร่วมกันกับกลุ่ม 
ถ้าเพ่ือนท าสีหกใส่งานนักเรียนจะท าอย่างไรและรู้สึกอย่างไร 

 

 
โกรธเพื่อน 

 
เสียใจร้องไห้ 

 
เศร้าและไม่คุยกับเพื่อน 

 
ให้อภยัเพื่อน 

 
ร่าเริงและเล่นกับเพื่อน  

เฉยๆแล้วเอาผ้ามาเช็ด 
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ข้อ 23 สายฟ้า 
ข้อ   

สถานการณ์ที่ 18 ขณะท่ีเดก็ๆก าลังวาดภาพมีเพื่อนชวนไปเล่น
ที่สนามเดก็เล่น เดก็ๆ จะท าอย่างไร 

 
 

 
 

ตอบ ไม่ไป แล้วท างานต่อ 

 

 
 

ตอบ ไป เล่นท่ีสนาม 
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แบบบันทกึคะแนน 

จากแบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์เชิงสถานการณ์ทักษะการจัดการสมอง (EF) 
ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์ศิลปะท่ีส่งเสริมทักษะการจัดการสมอง (EF) 

หน่วยการเรียนรู้ ......................................... 
 
เลขที่ ช่ือ-นามสกุล ครัง้ท่ีทดสอบ หมายเหตุ 

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

รวม      
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ภาคผนวก จ 
ภาพตัวอย่างขัน้ตอนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการจัดประสบการณ์

ศิลปะที่ส่งเสริมทกัษะการจัดการสมอง (EF) ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
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 ขัน้สร้างแรงจูงใจการเรียนรู้ (Motivation) เป็นขัน้การสร้างแรงจูงใจและดึงความ
สนใจในการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรม การใช้ค าถาม การร้องเพลง การเล่นเกม การแสดงบทบาท
สมมติ การเล่านิทาน การสาธิต และการทดลอง ท่ีช่วยให้เด็กปฐมวัยเกิดความสนใจในการท า
กิจกรรม 
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 ขัน้สร้างแรงจงูใจการเรียนรู้ (Motivation) เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ในขัน้
สร้างแรงจูงใจเด็กมีความสนุกสนานจากการได้ฟังเพลง ฟังนิทาน การสาธิต การใช้ค าถาม
ก่อให้เกิด      ทักษะการจัดการสมอง (EF) ในด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) การ
จัดระบบการท างาน (Organization) การยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) การยืดหยุ่น
ความคดิ (Flexibility) การควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
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 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เป็นขัน้ตอนท่ีครูและเด็กวางแผนการท ากิจกรรมศิลปะ
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนมีการท างานอย่างเป็นขัน้ตอนน าไปสู่เป้าหมายท่ีตนเองตัง้ไว้ โดยการ
วางแผนอาจะเป็นการวางแผนการท างานแตล่ะบุคคล วางแผนร่วมกบัครู และวางแผนร่วมกนักับ
เพ่ือน 
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 ขัน้วางแผนการเรียนรู้ (Plan) เป็นขัน้ท่ีเด็กปฐมได้มีการวางแผนในการท างานร่วมกับ
เพ่ือน และครูก่อให้เกิดการระลึกถึงขัน้ตอนการท างาน การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท าศิลปะซึ่ง
ขัน้ตอนนีก้่อให้เกิด ทักษะการจัดการสมอง (EF) ในด้านด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working 
Memory) และ2) ด้านจดัระบบการท างาน (Organization) และด้านยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) 
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 ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เป็นขัน้ตอนท่ีนกัเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตามท่ีตนเอง
วางแผนไว้ โดยเดก็ต้องเลือกและตดัสินใจใช้วสัดอุปุกรณ์ตามท่ีตนเองสนใจ ครูเป็นผู้สนบัสนนุการ
ท ากิจกรมศลิปะการวาดภาพระบายสี การปัน้ การประดษิฐ์และการพิมพ์ภาพ 
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 ขัน้ปฏิบัติการเรียนรู้ (Action) เด็กนักเรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะตามคู่มือการจัด
ประสบการณ์อย่างสนุกสนานได้เรียนรู้การท างานร่วมกันผ่านการใช้วสัดแุละอุปกรณ์ต่างๆทาง
ศิลปะก่อให้เกิด   ทักษะการจดัการสมอง (EF)ในด้านด้านความจ าท่ีใช้งาน (Working Memory) 
ด้านจัดระบบการท างาน (Organization) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้าน
ยืดหยุน่ความคดิ (Flexibility) และด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
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 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) เป็นขัน้ตอนท่ีทบทวนการจดัการเรียนรู้ตัง้แต่เร่ิมต้น
จนถึงการเก็บอปุกรณ์ ถือว่าเป็นชว่งท่ีเด็กได้สะท้อนพดูคยุและน าเสนอผลงานของตนเองเก่ียวกบั
สิ่งท่ีท าในช่วงการท างานต่างๆ ผ่านการเล่าเร่ือง การทบททวนจะช่วยให้เด็กสะท้อนกลับการ
ท างาน 
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 ขัน้ทบทวนการเรียนรู้ (Recall) เด็กนกัเรียนจะได้น าเสนอผลงานการท างานของตนเอง
ผา่นการเลา่ประสบการณ์หน้าชัน้เรียนในขัน้ตอนตา่งๆท่ีเด็กได้เรียนรู้จากการท างานของตนเอง ซึ่ง
เดก็นกัเรียนจะทบทวนความรู้ละกล้าสดงออก ในขัน้ตอนนีเ้ด็กจะเกิดการพฒันา ทกัษะการจดัการ
สมอง  (EF) ด้ าน ด้ านความจ า ท่ี ใ ช้ งาน  (Working Memory) ด้ านจัด ระบบการท า งาน 
(Organization) ด้านยับยัง้พฤติกรรม (Response Inhibition) ด้านยืดหยุ่นความคิด (Flexibility) 
และด้านควบคมุอารมณ์ (Emotional Control) 
 
 



 
 

 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายศกัดิช์ยั  ใจซ่ือตรง 
วัน เดือน ปี เกิด 4 สิงหาคม พ.ศ.2527 
สถานที่เกิด อ าเภอตระการพืชผล  จงัหวดัอบุลราชธานี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2546  

มธัยมศกึษาตอนปลาย   
จาก โรงเรียนวดับวรมงคล กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2550  
ศลิปะบณัฑิต สาขาหตัถกรรม   
จาก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาลยัเพาะชา่ง  
กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2553  
ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2557  
ประกาศนียบตัรบณัฑิตวิชาชีพครู   
จาก มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2562  
ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 295 โรงเรียนสาธิตละอออทุิศ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต  กรุงเทพมหานคร   
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