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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเสนอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองใน
การบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) ผูใหขอมูลสําคัญคือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน
1 ทาน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 1 ทาน ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบงานนิเทศ
การศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 ทาน ครูหัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย จํานวน 1 ทาน และครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย จํานวน 6 ทาน
รวมทั้งสิ้น 10 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบ
สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของ
เด็กปฐมวัยไดดังนี้ 1) การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใช
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน 2) การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน ประกอบไปดวยการ
มีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพื่อใชงาน ดานการใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา ดานการยั้งคิด
ไตรตรอง ดานการควบคุมอารมณ และการมีสวนรวมจากผูมีสวนรวมที่อยูในฐานะผูอํานวยการ และผูทรงคุณวุฒิ 3) การมีสวน
รวมในการติดตาม และประเมินผล ประกอบไปดวย (1) การสะทอนผลการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย (2) ผลการใช
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3 ดานคือ ดานการบริหาร ดานครู
และดานเด็กปฐมวัย 3) ขอจํากัด และอุปสรรค 4) สิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานครู และดานการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
คําสําคัญ: กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต
*Corresponding author. Tel.:
Email address: kotchakon050@gmail.com

บทความวิจัย (Research Article)

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University)

Abstract
The purpose of this research was to propose a Participative Administration Process to Improve the
Executive Function of the Preschool Children’s in Ban Mai (Mai Wankreu 2503) School. The key informants
were 1 school director, 1 director of the Supervision, Monitoring and Evaluation Group, 1 supervisor
responsible for the supervision of early childhood education, 1 head of Early Childhood Academic
Department and 6 early childhood teachers, totaling 10 individuals. The sample was selected based on a
purposive sampling. The research instruments were focus group discussion form and participant observation
form. Data collected were analyzed using content analysis.
The results of studying the participatory management process for developing brain’s ability in life
management of early childhood students could be summarized as follows: 1) Participation in studying basic
information, analyzing current problems, determining the needs for the participatory management process
and participation in thinking and planning, 2) Participation in the implementation of the plan consisted of
participating in building experiences to develop executive function (EF) skills in working memory, attention
and focus , inhibitory control, emotional control, and participation by directors and experts, 3) Participation
in monitoring and evaluation consisted of (1) reflecting the development of EF skills for early childhood
students, (2) the results of using the participatory management process for developing EF skills of early
childhood students could be divided into 3 aspects, namely: management, teacher and early childhood
students, 3) Limitations and obstacles, 4) Three aspects that should be improved for developing the
participatory management process to improve EF skills of early childhood students included management,
teacher, and parenting.
Keywords: Participatory management process, Executive Function

 บทนํา
การพัฒนาทางสมองเปนศาสตรแหงการศึกษาดานประสาทวิทยา สรางความตื่นตัวแกภาคการศึกษาที่ตางหันมาให
ความสนใจในการพัฒนาทักษะสมองของมนุษยในชวงปฐมวัยสูงที่สุด ดวยเหตุที่วาสมองเปนพื้นฐานของการพัฒนาดานอารมณ
จิ ตใจ สังคม สติปญญา และการเรี ย นรู การพัฒ นาทางสมองตามทฤษฎี ต า ง ๆ ลวนเป น ส วนหนึ่ งของการพั ฒ นาทั ก ษะ
Executive Function (EF) ซึ่งเปนกระบวนการทํางานระดับสูงของสมองที่ควบคุมความคิด อารมณ การตัดสินใจและการ
กระทํา ทําใหเริ่มตนลงมือทําและมุงมั่นทําจนงานบรรลุผลตามเปาหมาย (สิริยากร กองทอง, 2559) ในเด็กปฐมวัยทักษะที่เปน
องคประกอบหลักของ EF มี 9 ดาน ดังนี้ 1) ความจําเพื่อใชงาน 2) การยั้งคิด ไตรตรอง 3) การยืดหยุนความคิด 4) การ
ควบคุมอารมณ 5) การใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา 6) การเฝาดูแล และสะทอนผลจากการกระทําของตนเอง 7) การริเริ่ม และลงมือ
ทํ า 8) การวางแผน และการจั ด ระบบดํ า เนิ น การ 9) การมุ ง เป า หมาย (สุ ภ าวดี หาญเมธี ธิ ด า พิ ทั ก ษ สิ น สุ ข และ
ภาวนา อรามฤทธิ์, 2561) ทักษะเหลานี้มีความสําคัญในการที่บุคคลจะกําหนดเปาหมาย วางแผนงาน และมุงมั่นทํางานให
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว จึงมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะสมองโดยเฉพาะชวงวัยแตแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ
เปนชวงที่สมองของเด็กมีการเติบโตมากกวาชวงวัย อื่น ๆ เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่รอยเชื่อมตอของเซลลสมอง
แตละเซลลจะถูกสรางขึ้น และมีการเชื่อมโยงของเซลลสมองจํานวนมาก ซึ่งกระบวนการนี้จะเริ่มเมื่อกอนเขาสูวัยรุน ดังนั้นเด็ก
ที่ไมไดรับการพั ฒนาทักษะ EF ตั้งแตชวงปฐมวัย จะมีการเชื่อมตอกันระหวางเซลลประสาท ซึ่งจําเปนตอทักษะ EF ที่ไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอเมื่อเปนวัยรุนและวัยผูใหญตอไป (วีระศักดิ์ ชลไชยะ, 2559) ซึ่งการสรางเสริมการพัฒนาทักษะ EF
สําหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลากหลายวิธี เปนวิธีที่ใชในหลายสถานศึกษามีเปาหมายในการพัฒนาเด็ก ดานอารมณ จิตใจ สังคม
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สติปญญา และการมุงเนนพัฒนาทักษะทั้ง 9 ดานของ EF ซึ่งสามารถนํามาเชื่อมโยง สงเสริม สนับสนุน และสอดแทรกใน
กิจกรรมประจําวันใหเด็กปฐมวัย เกิดการเรียนรูการทํางานทางสมองดานการบริหารจัดการในทุก ๆ ดาน
ในประเทศไทยได เ กิ ด การขยายความร ว มมื อ ของหน ว ยงานที่ ใ ห ค วามสนใจในเรื่ อ งของการพั ฒ นาทั ก ษะ EF
โดยเฉพาะในสวนของภาคการศึกษาที่เรงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทย และการเรียนการสอนใหทัดเทียมกับประเทศใน
อาเซียน ไมวาจะเปนการพัฒนาความรูดานวิชาการ และทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการคิด
วิเคราะห ซึ่งเปนความชํานาญในการคิดใครครวญอยางละเอียดรอบคอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวน
บกพรอง หรือ จุดเดน จุดดอยของเรื่องนั้น ๆ แลวเสนอแนะสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมนั้นอยางยุติธรรม (ราชบัณฑิตสถาน, 2546)
ในปจจุบันเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) การเลี้ยงลูกของพอแม ผูปกครองเผชิญการทาทาย
ครั้งใหญคือ IT ที่เขามาแยงเวลา และแทรกแซงการเลี้ยงลูก เครือขายสังคม (Social Network) ขยายตัวอยางรวดเร็วทําให
โรงเรียน ครู และระบบการศึกษาถูกทาทายไปจนถึงถูกทําลายลง เพราะเด็กสามารถคนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ตดวย
ตนเองอยางงายดาย พัฒนาการเด็กไมตอบคําถามยุค IT และศตวรรษที่ 21 อีกตอไป วิทยาศาสตรการแพทยและการศึกษา
ตองหาวิธีการจัดการศึกษาใหเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งความรูเรื่อง Executive Function หรือ EF และความรูเรื่องทักษะ
ศตวรรษที่ 21 ที่เขามาชวยเติมเต็มคําอธิบายเรื่องพัฒนาการเด็กแบบดั้งเดิม และตอยอดการอบรมเลี้ยงดู เด็กของครูผูสอน
ระดับปฐมวัย ดังที่ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2561) กลาววา พอ แมผูปกครองมีสวนสําคัญในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก
เพราะในชวง 3 ขวบแรก พอ แม ผูปกครองจะตองเลี้ยงดูลูกใหเขามีตัวตนที่ชัดเจน และแข็งแรง แลวใชเวลาชวงอายุ 2-7 ขวบ
พัฒนารากฐานของ EF อยางดีที่สุดกอนที่จะสงเด็กเขาสูโรงเรียนและระบบการศึกษา เมื่ออายุ 7-8 ขวบ โรงเรียนรับชวงตอ
ดวยปรัชญาการศึกษาสมัยใหม และกระบวนการเรียนรูสมัยใหมเปนเวลา 12 ปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะ EF
จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กในยุค IT ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงตองตระหนักในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะชวงวัย3-6 ป เพื่อเปนเครื่องมือพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปนไปตามวัยที่มุงเนนแนวคิดใน
การพัฒนาทักษะ EF
โรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) มีนักเรียนระดับปฐมวัยจํานวน 166 คน สภาพของชุมชนโดยรอบมีลักษณะเปน
ชุมชนชนบทหางไกลจากตัวเมือง ผูปกครองนักเรียนมีอัตราการยายถิ่น และไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบาน ซึ่งนักเรียน
ยายติดตามผูปกครองบอยทําใหนักเรียนบางคนมีปญหาเรียนไมตอเนื่อง หรือขาดการดูแลเอาใจใสจากพอ แม เพราะตอง
อาศัยอยูกับปูยา ตายาย ซึ่งพอ แม ไมมีโอกาสเรียนรูและเขาใจการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ถูกตอง ใหความสําคัญกับเรื่องปากทอง
มากกวาการอยูใกลชิดอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ครั้นเมื่อโตขึ้นเด็กก็ถูกเรงรัดในระบบการศึกษาที่เนนตัวความรูมากกวาเนนการ
ฝกลักษณะนิสัยและทักษะชีวิต การนํา EF เขาสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา “กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503)” กลาวคือการใหครูปฐมวัย และผูที่มีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหสภาพ
ปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ มีสวนรวมคิด รวมวางแผน มีสวนรวมดําเนินการ และมีสวนรวม
ในการติดตามผล ประเมินผล ในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) เพื่อใหสามารถ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มุงเนนแนวคิดการพัฒนาทักษะ EF ใหอยูรอดในสังคมและเปนเยาวชนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
และเปนที่ยอมรับรวมกัน

 จุดประสงคการวิจัย
1) เพื่อเสนอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503)
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 ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัย
1) โรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) สามารถนํากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชในการพัฒนาทักษะ EF ของ
เด็กปฐมวัย
2) ไดผลงานที่เกิดจากกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการ
ชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) คือ ครูไดนวัตกรรมใหม และนักเรียนเกิดทักษะ EF

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เพื่อศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของ
สมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีแนวคิดดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม โดยศึกษาจาก ปาริชาติ วลัยเสถียร สหัทยา วิเศษ จันทนา เบญจทรัพย
ชลกาญจน ฮาซันนารี และ พระมหาสุทิตย อบอุน (2543) แลวสรุปขอบเขตเนื้อหาตามแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมได
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยดังนี้
1) การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใช
กระบวนการ และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
2) การมีสวนรวมดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) คือการ
สรางประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย
3) การมีสวนรวมในการติดตามผล ประเมินผล และสะทอนผล เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการ
หรือสิ่งที่เปนขอกําจัด อุปสรรคตอการดําเนินงานการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF ผูวิจัยไดศึกษาจาก สุภาวดี หาญเมธี (2558) แลวสรุปขอบเขตเนื้อหาตาม
แนวคิดการพัฒนาทักษะ EF ไดเปนการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ซึ่งแยกออกเปนดานดังตอไปนี้
1) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพื่อใชงาน ผานกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
เพลง การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะชวยสงเสริมทักษะ EF ดาน ความจําเพื่อใชงาน เพราะเด็กจะตองเคลื่อนไหวไปตาม
จังหวะเพลง โดยใหสอดคลองเขากันกับคํารอง เสียงดนตรี และคําสั่งใหเคลื่อนไหว
2) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการยั้งคิด ไตรตรอง ผานกิจกรรมกลุมโดยการใหเด็ก
ระดมสมอง ซึ่งขึ้นอยูกับการสนับสนุนของครู การคิดแบบกลุมจะทําใหเด็กไดฟงคนอื่น ไดเห็นมุมมองที่ตาง ฝกยั้งใจยอมรับคน
อื่น และเด็กไดฝกการริเริ่มเสนอความคิดเห็น
3) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการยืดหยุนความคิด ผานการจัดกิจกรรมกลุมเล็กที่
เด็กจะไดเรียนรูความคิดของเพื่อน การทํางานกลุมตองรวมกันคิดกอนทํา วางแผน จัดระบบดําเนินการ ฝกความคิดยืดหยุน
การยั้งใจ และการควบคุมอารมณดวย
4) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการควบคุมอารมณ ผานการสรางประสบการณดวย
การพูดเตือนตัวเอง เพราะภาษามีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดเพื่อกํากับตนเอง การ
หาม หรือเตือนตนเองไมใหทําในสิ่งที่ไมควร
5) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา โดยการใชดนตรี การฝกฝน
ดนตรีสงผลตอการพัฒนาทักษะ EF ในเด็ก ซึ่งจะชวยใหมีความชํานาญในการใชภาษา การประสานมือและตา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการฝกดนตรีและชวยในดานการใสใจจดจอ เปนการฝกดนตรีในบรรยากาศความสุข สอดคลองกับความสนใจและวัย ของ
เด็ก
6) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการเฝาดูแล และสะทอนผลจากการกระทําของตนเอง
ผานการจัดกิจกรรมกลุมใหญที่ ครูจัดเปนประจําทุกเชาและบาย เชน กิจกรรมเช็คชื่อตอนเชา และกิจกรรมชวนกันคุยจะชวย
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พัฒนาความใสใจจดจอในเด็ก เสริมความจํา ไดฝกคิดวิเคราะห และพัฒนาการการเฝาดูแล สะทอนผลจากการกระทําของ
ตนเอง
7) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการริเริ่ม และลงมือทํา ผานกิจกรรมการเลนอิสระ
Free Play คือการใหเด็กกําหนดเปาหมายการเลนหรือกิจกรรมดวยตนเองอยางอิสระทุกอยาง ภายในกรอบ กวาง ๆ ที่ผูใหญ
วางไว เพราะระหวางการเลนอิสระนั้นเขาเกิดพัฒนาหลายดาน รวมถึงดานการริเริ่ม และลงมือทําดวย
8) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการวางแผน และการจัดระบบดําเนินการ ผานการฝก
วิเคราะหวางแผน ใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดตั้งแตตน เด็กจะรูสึกวาเปนเจาของผลงาน เปนความคิดของเด็กเอง เด็กจะมี
ความมุงมั่นตั้งใจ โดยครูปรับบทบาทมาเปนผูชวยเด็กในการวิเคราะหวางแผนแบบมีสวนรวมได ไมใชเปนผูสั่งใหเขาทํา จะเอื้อ
ตอกระบวนการคิดวิเคราะหและวางแผนของเด็กไดดี
9) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการมุงเปาหมาย ผานการสรางประสบการณดวยการ
พูดเตือนตัวเอง เพราะภาษามีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดเพื่อกํากับตนเอง การเตือน
ตนเองใหตั้งใจ ตั้งมั่นในสิ่งที่ทํา
จากแนวคิดขางตน ผูรวมวิจัยไดใชในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการเขากับแผนการจัด
ประสบการณที่ใชอยูเดิมใหมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น และในสวนของการประเมินผลการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยนั้ น
ผูวิจัยไดใชการสังเกต และการสนทนากับเด็ก และจดบันทึกพัฒนาการเพื่อสนองความมุงหมายที่วางไว

 วิธีดําเนินการวิจัย
ผูใหขอมูลสําคัญ
ผูใหขอมูลสําคัญของงานวิจัยครั้งนี้คือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) จํานวน 1 ทาน ผูอํานวยการ
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 1 ทาน ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบงานนิเทศการศึกษาปฐมวัย
จํานวน 1 ทาน ครูหัวหนาฝายวิชาการปฐมวัยจํานวน 1 ทาน ครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย จํานวน 6 ทาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 10
ทาน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการคัดเลือกที่ ผูวิจัยไดกําหนดไวโดยอาศัยหลักของความ
สมเหตุสมผลทางวิชาการรวมเปนผูวิจัยพัฒนากระบวนการบริหาร โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑของผูใหขอมูลสําคัญที่สามารถให
คําตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ผูวิจัยกําหนดไว ซึ่งเปนการมุงเลือกเพื่อใหไดขอมูลสําคัญเชิงลึก สามารถสะทอน
ความจริงไดดีที่สุด และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
การเก็บรวมรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังตอไปนี้
1) การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนการ
สั ง เกตที่ ผู สั ง เกตเป น สมาชิ ก ของกลุ ม ที่ ศึ ก ษา ลั ก ษณะดั ง กล า วจะช ว ยให ไ ด ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ต รงสภาพความเป น จริ ง
(บุญชม ศรีสะอาด และ สุริทอง ศรีสะอาด, 2552) โดยผูวิจัยอาศัยกรอบในการสังเกตคือการมีสวนรวมดําเนินการพัฒนา
ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
2) การสนทนากลุม (Focus Group) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางจริงจัง
และสรางสรรค เปดโอกาสใหผูรวมสนทนา ซักถาม และมีการวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ เพื่อศึกษาความคิดเห็น ประสบการณ
และความรูสึกของผูเขารวมสนทนาในประเด็นที่ไดกําหนดไวแลว (บุญชม ศรีสะอาด และ สุริทอง ศรีสะอาด, 2552) โดยผูวิจัย
อาศั ย ประเด็ น ในการสนทนากลุ ม คื อ 1) ประเด็ น การวิ เคราะห ส ภาพป ญ หาป จ จุ บั น กํ าหนดความต อ งการของการใช
กระบวนการ และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 2) ประเด็นสะทอนผล ประเมินผลการ
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ใช ก ระบวนการบริ ห ารแบบมี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาทั ก ษะ EF ของเด็ ก ปฐมวั ย หรื อ สิ่ ง ที่ เ ป น ข อ กํ าจั ด อุ ป สรรคต อ การ
ดําเนินงาน
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาจะชวย
ใหเขาใจ กระบวนการมีสวนรวมของผู มีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ผูวิจัยไดดัดแปลงกระบวนการ
วิเคราะหขอมูลของ Miles & Huberman (1994 อางถึงใน ชาย โพธิสิตา, 2556) ซึ่งมีกระบวนการในการวิเคราะหขอมูล 3
ขั้นตอน คือ 1) การจัดระเบียบขอมูล (Data Organizing) 2) การแสดงขอมูล (Data Display) และ 3) การหาขอสรุป ตีความ
และตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัย (Conclusion, Interpretation and Verification)

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต
ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503)” เสนอตามลําดับดังนี้
1) การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ
และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน (Plan)
1.1 สภาพปญหาปจจุบันของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย สรุปไดวา เด็กในแตละระดั บชั้ น มี
ปญหาขาดทักษะ EF ในดานที่ตางกัน คือ 1) เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ขาดทักษะทางดาน ความจําเพื่อใชงาน 2) เด็กระดับชั้น
อนุบาล 2 ขาดทักษะทางดานการใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา และขาดทักษะทางดานการยั้งคิด ไตรตรอง 3) เด็กระดับชั้นอนุบาล 3
ขาดทักษะทางดานการควบคุมอารมณ
1.2 การกําหนดความตองการของการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของ
เด็กปฐมวัย คือ การใหผูบริหาร ครู และผูทรงคุณวุฒิ ไดมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน
กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนในการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย
นําไปสูการใหผูมีรวมดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว ไดแกการสราง
ประสบการณเพื่อพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการใหการสนับสนุนทั้งดานกําลังความคิด กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหการ
พัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยสําเร็จลุลวงดวยดี สุดทายใหผูมีสวนรวม รวมในการติดตาม ประเมินผล และสะทอนผล การ
ใชกระบวนการที่เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการ หรือสิ่งที่เปนขอกําจัด อุปสรรคตอการดําเนินงาน และในการพัฒนา
ทักษะ EF ของเด็กปฐมวั ยนั้นจะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดและเปนที่ ยอมรับรวมกัน เด็กจะตองมีความสุข มี
ทัศนคติที่ดีตอตนเอง บุคคล และสิ่งรอบตัว ใหเด็กมีจิตใจที่มั่นคง รูสึกดีตอตนเองพรอมที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับผูอื่น จัดการ
เรียนรูตองสอดคลองกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน เต็มศักยภาพ
1.3 การมีสวนรวมคิด รวมวางแผนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ผูมีสวน
รวม รวมกันวางแผนพัฒนาทักษะ EF ในแตละชวงชั้นตามสภาพปญหาในปจจุบันที่ผูมีสวนรวมวิเคราะหในกระบวนการแรก
คือเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 พัฒนาทักษะทางดานความจําเพื่อใชงาน เด็กระดับชั้นอนุบาล 2 อายุ พัฒนาทักษะทางดานการใส
ใจจดจอในสิ่งที่ทํา และทางดานการยั้งคิด ไตรตรอง เด็กระดับชั้นอนุบาล 3 พัฒนาทักษะทางดานการควบคุมอารมณ ซึ่งการ
พัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยนั้นตองเปนไปตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ผูมีสวนรวม รวมกันเสนอกิจกรรมที่จะ
พัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยที่มีปญหาในแตละชวงชั้น สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่ตองพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย โดยครู
สามารถจัดประสบการณ เพื่ อพั ฒนาทั กษะ EF ให กับเด็ กปฐมวั ยได ทุก ที่ ซึ่งการจั ดประสบการณ ดังกลาวนั้น ครูส ามารถ
สอดแทรกไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในการปฎิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก ผูมีสวนรวมเสนอวิธีพัฒนา
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ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมที่ครูใชอยูแลวในโรงเรียน โดยครูสามารถนํากิจกรรมไปใชพัฒนาทักษะ EF ใหเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก และบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียน ซึ่งหลักการสําคัญคือ “จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับจุดแข็ง-จุดออนของ
เด็กแตละคน”
2) การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผนและสังเกตผลการปฏิบัติ (Action and Observe)
2.1 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพื่อใชงานใหกับ
เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยการใชสองภาษา (ไทย–มลายูถิ่น) ในการสื่อสารกับเด็ก เนนการใชภาษาไทย
โดยการพูดซ้ํา ย้ํา ทวน ใชทาทางประกอบ และใชสื่อประเภทสองภาษา และบัตรคําพื้นฐานระดับชั้นปฐมวัย 242 คํามาชวยใน
การสรางประสบการณใหกับเด็ก
2.2 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา
ใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชดนตรี ปรบมือ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค
2.3 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการยั้งคิด ไตรตรองใหกับ
เด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 2 โดยการสรางประสบการณผานการสรางขอตกลงในหองเรียน การเสริมแรงทางบวก ยกยอง
ชมเชย การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานคุณธรรม สะทอนคิดจากนิทาน และจัดกิจกรรมโดยการตั้งคําถามสะทอนคิ ด หรือการ
สะทอนคิดในกิจกรรมกลุม
2.4 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการควบคุมอารมณ ใหกับ
เด็กระดับชั้นอนุบาล 3 ดวยการพูดคุยโดยนําหลักศาสนาเขามารวมดวย สรางจิตสํานึก การฝกใหเด็กรูจักควบคุมอารมณของ
ตนเองโดยการกลาวคําสรรเสริญของพระเจาตามหลักศาสนาอิสลาม การฝกใหเด็กรูจักพูดเตือนตนเอง และการจัดบอรด เด็กดี
ยกยองชมเชยประจําหอง
2.5 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยจากผูมีสวนรวมที่อยู ใน
ฐานะผูอํานวยการโรงเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดหา สนับสนุน สื่ออุปกรณ
ที่ครูประจําชั้นตองการเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนเปนที่ปรึกษาหลักในการ
บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF
ใหกับเด็กปฐมวัย
2.6 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยจากผูมีสวนรวมที่อยูใน
ฐานะผูทรงคุ ณวุ ฒิคอยแนะนํ า ชี้ นํา กระตุ นให ครู และผูบริหารโรงเรี ยน เกิด ความรู ความตระหนัก และมีทักษะในจั ด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
3) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล (Reflection)
3.1 การสะทอนผลการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย คือ การพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวั ย
สําคัญตอเด็กมากตองเริ่มฝกตั้งแตชวงอายุ 1-6 ขวบ ซึ่งเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองไว เรียนรูเร็ว และสมองถูกกระตุนให
เรียนรูกระบวนการคิดเชิงบริหารไดงาย เพียงแตตองใชเวลาฝกฝนคอนขางนาน เด็กจึงจะสามารถดึงทักษะดังกลาวมาใชได
อยางมีประสิท ธิภาพ การฝกฝนทักษะ EF จะชวยใหเด็กเกิดสติ มีสมาธิจดจอกับงาน จนสมองของเด็กเกิดพัฒนาการดาน
ความคิดสรางสรรค คิดยืดหยุน ครูตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมองรูจักองคประกอบของ
ทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในกระบวนการเรียนรูหรือพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นนั้นกําลังพัฒนาทักษะ EF ดานใด
และมุงเปาหมายสูการจัดกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กไดอยางเหมาะสม
3.2 ผลการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3
ดาน คือ
3.2.1 ดานการบริหาร ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการระดมความคิด และอภิปรายรวมกันระหวางผู
มีสวนร วมเกิ ด ความคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลายทํ า ให ก ารปฏิ บั ติงานมี ค วาม
[116]

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 44(2), 110-124
doi: 10.14456/edkkuj.2020.x

บทความวิจัย (Research Article)

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University)

ราบรื่น กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหาร และผูมีสวนรวมทุกคนทั้งใน และนอกโรงเรียน ลดความขัดแยงในการทํางาน
เพิ่มความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สงเสริมใหมีการปรับปรุงงาน และผูรวมงานมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3.2.2 ดานครู ทําใหผูมีสวนรวมที่อยูในฐานะครู มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการ
ทํางานของสมอง รูจักองคประกอบของทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในการจัดการเรียนรู หรือพฤติกรรมของเด็กที่
เกิดขึ้นนั้นกําลังพัฒนาทักษะ EF ดานใด ครูไดพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก
ปฐมวัย เกิดทักษะการประเมิน ทักษะการสังเกต การจดบันทึกพฤติกรรมเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาเด็ก และมี
ความสามารถในการสื่อสารผลการประเมินใหกับผูมีสวนรวมไดอยางดี เพื่อนํามาปรับปรุงหรือพัฒนางาน ครูเกิดการทํางาน
เปนทีม (Team Work) ซึ่งการทํางานเปนทีมจะชวยใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายเทขอมูลอันเปนประโยชนตอ
การพัฒนาทักษะ EF ในเด็ก ครูรูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการกําหนดเปาหมาย วางแผน มีกระบวนการ
ทํางาน และประเมินผล สามารถสะทอนผลการเรียนรูของเด็ก และของครูที่ประเมินตนเองวาแนวทางที่ปฏิบัตินั้น ถูกตอง
เหมาะสมหรือไม อยางไร เพื่อนําสูการพัฒนาตน พัฒนางาน
3.2.3 ดานเด็กปฐมวัยพบวา เด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 มีการพัฒนาและเริ่มใชภาษาไทยในการ
สื่อสารกับครู และเพื่อนมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กไดเกิดทักษะการจํา และสามารถนําไปใชตอได เด็กอนุบาล 2 แสดงออก
ตามความรูสึกและความสามารถของตนเอง ที่มีลักษณะนิสัยเปนคนมีความประณีต มีความละเอียดออน เปนคนมีระเบียบ
และที่สําคัญคือเด็กใสใจจดจอในสิ่งที่ทําจนสําเร็จดวยความสุขที่แสดงออกผานรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะในขณะที่รวมทํา
กิจกรรมกับเพื่อน ๆ เด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก รูจักควบคุมความตองการของตนเองได เชน การรอคอยตามลําดับกอน–หลัง
การไมรังแกเพื่อน ทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จ เด็กระดับชั้นอนุบาล 3 รูวิธีจัดการตัวเองใหแสดงออกอยางเหมาะสม ไม
ทําใหอารมณของตนเองไปสรางปญหาสัมพันธภาพระหวางกัน
3.3 ขอจํากัด อุปสรรคของการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก
ปฐมวัย มีขอจํากัดในกลุมผูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการเสนอวิธีการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ
EF ใหกับเด็กปฐมวัยที่กอใหเกิดความขัดแยงกัน ตางคนตางความคิ ด และอีกหนึ่งขอจํากัดของการใชกระบวนการบริหารแบบ
มีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยในครั้งนี้คือ เรื่องของเวลาที่คอนขางนอย เปนอุปสรรคทําใหผูมีสวนรวมมอง
ไมเห็นพัฒนาการที่เกิดกับเด็กเทาที่ควร
3.4 สิ่ งที่ ควรปรับปรุ งเพื่ อพัฒ นากระบวนการบริหารแบบมี สวนร วมในการพั ฒนาทั กษะ EF ของเด็ก
ปฐมวัยที่ผูมีสวนรวมไดเสนอ คือ
3.4.1 ดานการบริหาร ในเรื่องของการวางนโยบายผูบริหารควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ
EF ของเด็กปฐมวัย โดยใหการพัฒนานี้ เปนส วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับสถานศึก ษา เพราะครูจะได จัด
ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยไดตลอดทั้งปการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนา และเห็นผลการ
พัฒนาที่ชัดเจน
3.4.2 ดานครู คือครูจะตองไดรับความรูเกี่ยวกับการพัฒาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยเพื่อเปนการเพิ่ม
ทักษะใหกับครู
3.4.3 ดานการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพราะการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยนั้นตองเริ่มจากบาน
ของเด็ก แลวจึงมารับการสงเสริมสนับสนุนตอที่ โรงเรียน พอ แม ผูปกครอง ตองมีสวนรวม และใหความรวมมือในการพัฒนา
ทักษะ EF ใหกับเด็ก ทางโรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูผูปกครองของเด็กเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF เพื่อใหผูปกครองมี
ความรู และนําไปปฏิบัติที่บานได
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อภิปรายผล
(1 การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ
และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน )Plan)
1.1 การวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบันของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วัน
ครู 2503) จากผลการวิจัยที่ได คือสภาพปญหาของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย สรุปไดวาเด็กในแตละระดับชั้นมี
ปญหาขาดทักษะ EF ในดานที่ตางกัน คือ 1) เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ขาดทักษะทางดานความจําเพื่อใชงาน 2) เด็กระดับชั้น
อนุบาล 2 ขาดทักษะทางดานการใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา และขาดทักษะทางดานการยั้งคิด ไตรตรอง 3) เด็กระดับชั้นอนุบาล 3
ขาดทักษะทางดานการควบคุมอารมณ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ จิระพร ชะโน (2562) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการคิด
เชิ ง บริ ห ารกั บ การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย Executive Functions and Early Childhood Development การคิ ด เชิ ง บริ ห าร
(Executive Functions : EFs) เปนกระบวนการทางความคิด การทํางานของสมองสวนหนา ที่เกี่ยวของกับการจัดการดาน
ความคิด ความรูสึก และการกระทํา การยั้งคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด การตั้งเปาหมาย
วางแผน ความมุงมั่น การจดจําและเรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับความสําคัญของเรื่องตาง ๆ และการ
ทํางานอยางเปนขั้นเปนตอนจนบรรลุความสําเร็จ ทักษะ EF สําคัญกวา IQ และ EQ ชวงวัย 2–6 ป นี้เปนชวงเวลาสําคัญใน
การพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็ก ซึ่งประกอบดวยทักษะ 5 ดาน ไดแก 1) ความจําที่นํามาใชงาน 2) การยั้งคิด 3) การยืดหยุน
ทางความคิด 4) การควบคุมอารมณ และ 5) การวางแผนและการการจัดระบบดําเนินการซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของทักษะที่
มนุษยเราทุกคนตองใช และมีอิทธิพลตอความสําเร็จในชีวิต
ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการพั ฒนาทักษะ EF ทางดาน ความจําที่นํามาใชงาน การยั้ง
คิด และการควบคุมอารมณ ดังนั้นผูมีสวนรวมจึงควรพัฒนาทักษะ EF ใหตรงกับความตองการ หรือปญหาของเด็ก เพื่อใหเด็ก
ได รั บ การพั ฒ นา และเติ บ โตเป น ผู ใ หญ ที่ มี คุ ณ ภาพ สอดคล อ งกั บ อโณทั ย สุ ข เจริ ญ โกศล (2562) ที่ ก ล า วว า EF เป น
กระบวนการทํางานของสมองที่มีหนาที่บริหารจัดการ ควบคุมอารมณความคิด การตัดสินใจ และการกระทําสงผลใหสามารถ
ลงมือทํางาน และมุงมั่นทําจนงานสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นทักษะ EF จึงมีความสําคัญมากกวา
IQ และ EQ เนื่องจากเปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตที่ทุกคนตองมีเพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนทักษะที่มีอิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จในชีวิตของทุกคน
1.2 การกําหนดความตองการของการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของ
เด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) จากผลการวิจัยที่ได คือการใหผูบริหาร ครู และผูทรงคุณวุฒิ ไดมีสวนรวมใน
การศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ และการมีสวนรวมคิด
รวมวางแผนในการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย นําไปสูการใหผูมีรวมดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวั ย
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว ไดแก การสรา งประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการให
การสนับสนุนดานกําลังความคิด กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยสําเร็จลุลวงดวยดี สุดทายใหผู
มีสวนรวม รวมในการติดตาม ประเมินผล และสะทอนผล การใชกระบวนการที่เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการ หรือ
สิ่งที่เปนขอกําจัด อุปสรรคตอการดําเนินงาน จากการวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบันของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) ผลการวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับ วิโรจน พลแยม และ ศักดา สถาพรวจนา (2557) ที่
ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งผลการวิจัยพบวา
รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนที่ 1 สวนนํา
หลักการ วัตถุประสงคและบริบท สวนที่ 2 ระบบการบริห ารแบบมีสวนรวมและวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม (1) การกําหนด
นโยบายและการวางแผน (2) การตัดสินใจ (3) การดําเนินการ (4) การติดตามประเมินผล (5) รวมรับผิดชอบไดรับประโยชน
สวนที่ 3 นํารูปแบบไปใช สวนที่ 4 ขอจํากัดในการนํารูปแบบไปใช และ
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สอดคลองกับ ปาริชาติ วลัยเสถียร สหัทยา วิเศษ จันทนา เบญจทรัพย ชลกาญจน ฮาซันนารี และ พระมหาสุทิตย อบอุน
(2543) ที่ไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมไวคือ 1) การมีสวนรวมในการศึกษาบริบทเพื่อใช
เปนขอมูลในการทํางาน ชวยกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา 2) มีสวนรวมในการวางแผน โดยการรวมกลุมอภิปราย
แสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรที่ตองใช 3) การมีสวน
รวมในการดําเนินงานพัฒนา ดวยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ แรงงาน เงินทุน หรือการเขารวมบริหารงาน และ 4) การมีสวน
รวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนางานนั้นมีความจําเปนตอง
ทําเปนขั้นตอนตามกระบวนการ ซึ่งเริ่มจาการวิเคราะหสภาพปญหา วางแผน นําไปสูการปฏิบัติงาน และประเมินผล จะทําให
การพัฒนางานสําเร็จลุลวง และมีศักยภาพที่ดีได สอดคลองกับ จารุพงศ พลเดช (2546) ที่กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวม
เปดโอกาสใหคนในองคกร ในฐานะสมาชิกขององคกรมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร ตั้งแตการมีสวนรวมคิด ตัดสินใจ มีสวน
รวมวางแผน มีสวนรวมทํา มีสวนรวมรับผิดชอบ มีสวนรวมรับประโยชน และมีสวนรวมติดตามผล การมีสวนรวมในแตละเรื่อง
นั้นมีความสําคัญในการสรางแรงจูงใจ และเสริมแรงในการทํางานของผูปฏิบัติหรือทีมงานโดยเฉพาะในการมีสวนรวมตัดสินใจ
และมีสวนรวมวางแผน คือหัวใจสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม
การพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยที่ผูมีสวนรวมไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญนั้นจะตองมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดและเปนที่ยอมรับรวมกัน เด็กจะตองมีความสุข มีทัศนคติที่ดีตอตนเอง บุคคล และสิ่งรอบตัว รูสึกดีตอ
ตนเองพรอมที่จะมีความสัมพันธที่ดีกับ ผูอื่น ทําใหเด็กมีความสุขกับการเรียนรูและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การ
จัดการเรียนรูตองสอดคลองกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก ซึ่งการจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก
เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน สมดุลเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยขางตน
มีความสอดคลองกับ สถาบัน อารแอลจี (2558) ที่กลาวถึงการจัดประสบการณที่สงเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวั ยต อง
คํานึงถึงหลัก 3 ประการคือ 1) เด็กตองมีความสุข และมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง บุคคล และสิ่งรอบตัว 2) ตอ งสอดคลองกับ
พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สุดทายเด็กจะเรียนรูไดดีในสถานการณที่เด็กรูสึกมีความสุข สนุก ทาทาย ตองการ
คําตอบ และตองการแกปญหา และ 3) การจัดการเรียนรูตองมีความหมายและมีคุณคาตอตัว เด็ก
1.3 การมีสวนรวมคิด รวมวางแผนกํา หนดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย จาก
ผลการวิจัยที่ได คือผูมีสวนรวมวางแผนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในแตละชวงชั้นให
เปนไปตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และไมเปนการฝนพัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้ผูมีสวนรวม รวมกันเสนอกิจกรรมที่จะพัฒนา
ทักษะ EF ของเด็กปฐมวั ยที่มีปญหาในแตละชวงชั้น สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่ ตองพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย โดยครู
สามารถจัดประสบการณ เพื่อพั ฒนาทั กษะ EF ให กับเด็ กปฐมวั ยได ทุก ที่ ซึ่งการจั ดประสบการณ ดังกลาวนั้น ครูส ามารถ
สอดแทรกไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในการปฎิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก ผูมีสวนรวมเสนอวิธีพัฒนา
ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมที่ครูใชอยูแลวในโรงเรียน โดยครูสามารถนํากิจกรรมไปใชพัฒนาทักษะ EF ใหเหมาะสม
กับพัฒนาการของเด็ก และบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียน ซึ่งหลักการสําคัญคือ “การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับจุดแข็ง-จุดออน
ของเด็กแตละคน” สอดคลองกับ สุภาวดี หาญเมธี (2558) ที่ไดกลาวถึงวิธีการที่ครูจะพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย โดย
การจัดสภาพแวดล อมที่ เอื้ อ ตอ ทั กษะ EF สภาพแวดล อ มมี ส วนกํ าหนดความคิ ด และพฤติ กรรมของเด็ก ดังนั้ นถ า จะจั ด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะ EF ควรใสใจสภาพแวดลอมดานความคิดและพฤติกรรม ถาจะฝกใหเด็กยึดมั่นในกฎ
กติกา ควรกําหนดกฎระเบียบที่เด็กมีสวนรวม และสภาพแวดลอมดานกายภาพ ก็ควรมีของเลน หนังสือ อุปกรณ ที่เอื้อใหเด็ก
ไดใชในการเรียนรู คนควา หรือใชทํากิจกรรมตาง ๆ จําพวก กระดาษสี เศษวัสดุ เปนตน
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2) การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน และสังเกตผลการปฏิบัติ (Action and Observe)
จากผลการวิจัยที่ได คือ ผูมีสวนรวมดําเนินการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพื่อ
ใชงาน ใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยการใชสองภาษา (ไทย–มลายูถิ่น) ในการสื่อสารกับเด็ก เนนการ
ใชภาษาไทยโดยการพูดซ้ํา ย้ํา ทวน ใชทาทางประกอบ และใชสื่อประเภทสองภาษา คือ นิทาน เพลง คําคลองจอง บัตรคํา
พื้นฐานระดับชั้นปฐมวัย 242 คํา มาชวยในการสรางประสบการณใหกับเด็ก สรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการ
ใสใจจดจอในสิ่งที่ทํา และดานการยั้งคิด ไตรตรอง ใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชดนตรี การปรบมือ
กิจกรรมโยคะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค และสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการยั้งคิด ไตรตรองผานการสราง
ขอตกลงในหองเรียน การเสริมแรงทางบวก ยกยองชมเชย การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานคุณธรรม สะทอนคิดจากนิทาน จัด
กิจกรรมโดยการตั้งคําถามสะทอนคิด หรือการสะทอนคิดในกิจกรรมกลุม และสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดาน
การควบคุมอารมณ ใหกับเด็กระดับ ชั้นอนุบาล 3 ดวยการพูดคุยโดยนําหลักศาสนาเขามารวมดวย สรางจิตสํานึก การฝกให
เด็กรูจักควบคุมอารมณของตนเองโดยการกลาวคําสรรเสริญของพระเจาตามหลักศาสนาอิสลาม การฝกใหเด็กรูจักพูดเตือน
ตนเอง และการจัดบอรดเด็กดี ยกยองชมเชยประจําหอง ผลการวิจัยสอดคลองกับหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มุงเนนให
เด็กทุกคนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูที่เกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดู การ
พัฒนา และการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน อยางเปนองค
รวม มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ คือ 1) สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็ก
ปฐมวัยทุกคน 2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และใหการศึกษาที่เนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ
วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) ยึดพัฒนาการ และการพัฒนาโดยองครวม ผานการเลน
อยางมีความหมาย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ไดลงมือกระทําในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู เหมาะสมกับวัย และมี
การพักผอนที่เพียงพอ 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนคนดี มีวินัย และมีความสุข 5) สรางความรู ความเขาใจ และประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็ก ระหวาง
สถานศึกษากับพอ แม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากผลการวิจัยผูมีสวนรวมที่อยูในฐานะผูอํานวยการโรงเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ
EF ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดหา สนับสนุน สื่ออุปกรณ ที่ครูประจําชั้นตองการเพื่อนําไปใชในการจัดประสบการณพัฒนา
ทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน และผูมีสวนรวมที่อยูในฐานะผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมโดยการแนะนํา ชี้นํา กระตุ นใหครู
และผูบริหารโรงเรียนเกิดความรู ความตระหนัก และมีทักษะในจัดประสบการณ เพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวั ย
ผลการวิจัยสอดคลองกับ ศรัณย เจียระไน พิมพา มวงศิริธรรม และ อัศวิน มณีอินทร (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการ
บริหารแบบมีสวนรวมในสถาบันอุดมศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการสําคัญไวใหยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญสถาบันอุดมศึกษาทุ กแหงจึง
ตองดํา เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึก ษาโดยอยู บ นพื้ นฐานของหลัก การบริ ห ารแบบมี สวนร วม คือ สถาบั น อุด มศึ ก ษา
จําเปนตองอาศัยความรวมมือทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งคณะกรรมการคณาจารย เจาหนาที่ ผูปกครองและนักศึกษา การมีสวนรวม
ในการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษามีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการ โดยผูที่มีสวนรวมเขารวมกิจกรรม
ตามขอบขายของการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก การวางแผน การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การประชุม
รายงานผล เปนตน รูปแบบของการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาที่จะนําไปสูเปาหมายและความสําเร็จนั้น ควรปรับ
เปลี่ยนเปนบริหารงานแบบมีสวนรวม ที่อาศัยหลักการมีสวนรวมโดยผูมีสวนได สวนเสีย มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู
ทําความเขาใจ แสดงทรรศนะ รวมเสนอปญหาสําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา
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3) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล (Reflection)
3.1 จากการสะทอนผลการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย นั้นสําคัญตอเด็กปฐมวัยมาก ตองเริ่มฝก
ตั้งแตชวงอายุ 1-6 ขวบ ซึ่งเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองไว เรียนรูเร็ว ซึมซับทักษะตาง ๆ ไดดี และสมองถูกกระตุนใหเรียนรู
กระบวนการคิดเชิงบริหารไดงาย เพียงแตตองใชเวลาฝกฝนคอนขางนาน เด็กจึงจะสามารถดึ งทักษะดังกลาวมาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การฝกฝนทักษะ EF เพื่อนํามาใชในการควบคุมพฤติกรรม อารมณ ความคิดของเด็กปฐมวัย ชวยใหเด็กเกิดสติ มี
สมาธิจดจอกับงาน และรูจักใชเหตุผลในการคิดวางแผนแกปญหา จนสมองของเด็กเกิดพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค คิด
ยืด หยุ น ไม จนตออุ ปสรรคที่ พ บเจอ และครู ตองมี ความรู ค วามเข าใจพื้ นฐานเกี่ย วกั บกระบวนการทํ างานของสมองรู จัก
องคประกอบของทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในกระบวนการเรียนรูหรือพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นนั้นกําลังพัฒนา
ทักษะ EF ดานใด รวมทั้งควรมีความใสใจไตรตรองกับเด็กไดอยางเหมาะสม ผลการวิจัยสอดคลองกับ อโณทัย สุขเจริญโกศล
(2562) ที่ไดกลาววา ทักษะ EF ไมใชทักษะที่ติดตัวมาแตกําเนิด แตเปนทักษะที่ตองไดรับการพัฒนาผานประสบการณจริงที่
หลากหลาย การฝกฝนอยางตอเนื่องและเปนลําดับขั้นตอนตั้งแตชวงวัยทารก จนถึงวัยเด็ก และตอไปยังวัยรุน การวิจัยชี้ใหเห็น
วาทักษะ EF เริ่มพัฒนาขึ้นหลังปฏิสนธิไมนานแตในชวงวัย 3–6 ปจะเปนชวงเวลาที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาทักษะเหลานี้
และถึงแมทักษะนี้ยังจะเติบโตตอไปจนถึงวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน แตก็เปนไปในอัตราที่นอยกวาการเติบโตในชวงอนุบาลวัย
3–6 ป จึงมีความสําคัญมากในการฝกฝนทั กษะ EF ใหแกเด็กเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุ ณคา เปนการลงทุนที่ คุมคา
มากกวาการตามแกไขปญหาในภายหลังและหากเด็กไมไดรับการฝกฝนที่ควรได การพัฒนาทักษะ EF ก็อาจจะชาหรือบกพรอง
เสียหายไป กระทบตอโครงสรางการทํางานของสมองและการพัฒนาทักษะ EF ในสมองตอไปดวย
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะ EF ในชวงอายุ 3–6 ป หรือชวง
ปฐมวั ย เพราะทั ก ษะ EF จะเริ่ ม พั ฒ นาได ดี ใ นช ว งวั ย นี้ และส ง ผลดี ไ ปสู ช ว งวั ย รุ น และวั ย ผู ใ หญ ต อ ไป สอดคล องกั บ
นวลจันทร จุฑาภักดีกุล (2560) ที่ไดกลาววาทักษะ EF หรือกระบวนการทางความคิดไมไดเปนทักษะที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด แต
ทักษะ EF จะพัฒนาไดมากที่สุดในชวงปฐมวัย ซึ่งจะสงเสริมใหเด็กกาวไปสูประตูแหงการประสบความสําเร็จในชีวิต
3.2 ผลการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยที่แบงออกเปน 3
ดาน คือ
3.2.1 ด านการบริหาร ทํ าให เกิดการมีสวนร วมในการระดมความคิ ด และอภิ ปรายร วมกั น
ระหวางผูมีสวนรวมเกิดความคิดเห็นที่หลากหลายทําใหการปฏิ บัติงานมีความราบรื่น กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหาร
และผูมีสวนรวมทุกคนทั้งใน และนอกโรงเรียน ลดความขัดแยงในการทํางาน เพิ่มความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น สราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางาน ผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคลองกับงานวิ จัยของ มณีรัตน บุญเต็ม
และ ประชุม รอดประเสริฐ (2557) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโดยองคคณะบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภาคใตตอนลาง มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมโดยองค
คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโดยองคและคณะบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 3) สังเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหาร 4) ประเมินรูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวาผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติเ ปนเอกฉันทกับทุกประเด็นของการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมี
สวนรวมโดยองคคณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมขององคคณะ
บุคคลในสถานศึกษามีความเหมาะสมกับแนวทางการกระจายอํานาจที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวข องในการบริหาร
สถานศึกษาและมีความถูกตองตามหลักวิชาการ
3.2.2 ด า นครู ทํ า ให ผู มี ส ว นร ว มที่ อ ยู ใ นฐานะครู มี ค วามรู ความเข า ใจพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการทํ างานของสมองรู จั กองค ประกอบของทัก ษะสมอง และสามารถวิ เ คราะห ได ว าในการจั ดการเรี ย นรู หรือ
พฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นนั้นกําลังพัฒนาทักษะ EF ดานใด ครูไดพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา
ทักษะ EF ของ
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เด็กปฐมวัย เกิดทักษะการประเมิน ทักษะการสังเกตการจดบันทึกพฤติกรรม ที่เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาเด็ก และ
มีความสามารถในการสื่อสารผลการประเมินใหกับผูมีสวนรวมไดอยางดี เพื่อนํามาปรับปรุงหรือพัฒนางาน ครูเกิดการทํางาน
เปนทีม (Team Work) รูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการกําหนดเปาหมาย วางแผน มีกระบวนการทํางาน
และประเมินผล สามารถสะทอนผลการเรียนรูของเด็ก และของครูที่ประเมินตนเองวาแนวทางที่ปฏิบัตินั้นถูกตองเหมาะสม
หรือไม อยางไร เพื่อนําสูการพัฒนาตน พัฒนางาน ผลการวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับ สุภาวดี หาญเมธี , ธิดา พิทักษสิน
สุข และ ภาวนา อรามฤทธิ์ (2561) ที่ไดบอกถึงคุณลักษณะสําคัญของครูปฐมวัยผูที่ช วยสงเสริมการพัฒนาทักษะ EF ใหเด็ก
ปฐมวัย คือ ครูมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ EF มีจิตใจกวาง และมีทัศนะเชิงบวกมีความเชื่อมั่นในเด็ก เชื่อวาเด็ก
ทุกคนมีศักยภาพเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได มีความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลาย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการสื่อสาร
เชิงบวก ทักษะการกระตุนเด็ก ทักษะการสรางแรงจูงใจ และทักษะการประเมิน เปนตน นอกจากนี้ครูยังตองเปนผูที่รูจักการ
วางแผนการทํางาน การทํางานเปนทีม และที่สําคัญคือตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก ใหเด็กรูสึกรัก และไววางใจ
3.2.3 ดานเด็กปฐมวัยพบวา เด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 มีการพัฒนาและเริ่มใชภาษาไทยในการ
สื่อสารกับครู และเพื่อนมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กไดเกิดทักษะการจํา และสามารถนําไปใชตอได เด็กอนุบาล 2 แสดงออก
ตามความรูสึกและความสามารถของตนเอง ที่มีลักษณะนิสัยเปนคนมีความประณีต มีความละเอียดออน เปนคนมีระเบียบ
และที่สําคัญคือเด็กใสใจจดจอในสิ่งที่ทําจนสําเร็จดวยความสุขที่แสดงออกผานรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะในขณะที่รวมทํา
กิจกรรมกับเพื่อน ๆ เด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก รูจักควบคุมความตองการของตนเองได เด็กระดับชั้นอนุบาล 3 รูวิธีจัดการ
ตัวเองใหแสดงออกอยางเหมาะสม ไมทําใหอารมณของตนเองไปสรางปญหาสัมพันธภาพระหวางกัน เด็ก ๆ ใหความรวมมือกับ
การพูดเตือนตนเองอยางพรอมเพรียงกัน ถึงแมวาในระหวางวันนั้นจะทําตามที่พูดไวได หรือไมไดบางก็ตาม สอดคลองกับ
สถาบัน อารแอลจี (2558) ที่กลาววาการเรียนรูสําหรับเด็กนั้น เปนการมุงใหเด็กเกิดการเรียนรูในสิ่งที่มีความหมายและมี
คุณคาตอตัวเด็ก เพราะเด็กจะสามารถเชื่อมโยง นําไปใช และตอยอดสิ่งที่เรียนรูอยางแทจริง ความกระตือรือรนที่จะเรียนรูจะ
เกิดขึ้นไดยอมมาจากแรงจูงใจภายในไมใชเปนการเรียนเพื่อจําอยางไมเห็นความเชื่อมโยงกับชีวิต
3.3 สิ่งที่ควรปรั บปรุงเพื่ อพั ฒนากระบวนการบริ หารแบบมี สวนร วมในการพัฒ นาทั กษะ EF ของเด็ก
ปฐมวัย ที่ผูมีสวนรวมไดเสนอ คือ
3.3.1 ดานการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เพราะการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยนั้นตองเริ่มจาก
บานของเด็ก เด็กตองไดรับการฝกฝนมาจากบานเปนที่แรก แลวจึงมารับการสงเสริมสนับสนุนตอที่โรงเรียน พอ แม ผูปกครอง
ตองมีสวนรวม และใหความรวมมือพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็ก ซึ่งสอดคลองกับ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2561) ที่ ไดกลาว
วา พอ แม ผูปกครองมีเวลา 3 ปแรกที่จะเลี้ยงลูกใหเขามีตัวตน ที่ชัดเจนและแข็ งแรง แลวใชเวลาชวงอายุ 2-7 ปพัฒนา
รากฐานของ EF อยางดีที่สุด กอนที่จะสงลูกเขาสูโรงเรียนและระบบการศึกษาที่มุงพัฒนาทัก ษะศตวรรษที่ 21 เมื่ออายุ 7-8 ป
โรงเรียนรับชวงตอดวยปรัชญาการศึกษาสมัยใหมและกระบวนการเรียนรูสมัยใหมเปนเวลา 12 ปของการศึกษาขั้น พื้นฐาน
จากผลการศึกษาจึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา การพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยโดยผานกระบวนการบริหาร
แบบมีสวนรวมนั้น สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF แลวสงเสริมสนับสนุน ให
ผูมีสวนรวมพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย เปดโอกาสใหทุกคนที่มีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และดําเนินการ รวมไปถึง
การสงเสริมความรูประสบการณ ซึ่งประกอบดวย การอบรม การสอนงาน กิจกรรมการบริหาร กิจกรรมแสวงหนาความรู จึง
จะทําใหการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ แกปญหาใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางตรงจุด นํามาซึ่งการประกัน
ไดวาระบบการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพอยางสูงสุด
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 บทสรุปจากการวิจัย
จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการ
บริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม วันครู)2503) ได 3 กระบวนการ ดังภาพประกอบ 1
Process
01

Process
01

Process
02

Process
03

มีสวนรวมศึกษาขอมูล
พื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหา
ปจจุบัน กําหนดความ
ตองการ และมีสวนรวมคิด
รวมวางแผน
มีสวนรวมปฏิบัติตามแผนใน
การสรางประสบการณเพื่อ
พัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็ก
ปฐมวัย
มีสวนรวมในการติดตาม
และประเมินผล

ภาพที่ 1. กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503)

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1) ผูมีสวนรวมควรมีวิธีการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยในแตละระดับชั้นที่มีชวงวัยที่
แตกตางกัน และตองเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนา และเห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจน
2) ควรให พอ แม ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสภาพแวดลอมรอบดานตัวเด็ก
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) จากกระบวนการบริ หารแบบมี สวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวั ย ควรมีการพัฒนารู ปแบบ
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย แลวนําไปปรับใชกับบริบทของโรงเรียน
2) ควรมีการทดลองใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย และศึกษาผลการ
พัฒนาทักษะ EF ที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย
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