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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปญญาและ
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล
A Development of Instructional Process in Free Play Activities Based on
Tools of the Mind and Brain Based Learning Approaches
to Enhance Executive Functions of Kindergarteners
ดุษฎี อุปการ1 และ อุดมลักษณ กุลพิจิตร2
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิด
เครือ่ งมือทางปญญาและการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานเพือ่ เสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สของเด็กอนุบาล
และ 2) ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น การวิจัยแบงออกเปน 3 ระยะ
ไดแก 1) การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนฯ 2) การนํารองกระบวนการเรียนการสอนฯ และ 3) การศึกษา
ผลการใชกระบวนการเรียนการสอนฯ กลุมตัวอยาง คือ เด็กอนุบาลชั้นปที่ 2 โรงเรียนบานนํ้าพี้มิตรภาพ
ที่ 214 จํานวน 35 คน แบงเปนกลุมทดลอง 18 คน และกลุมควบคุม 17 คน โดยใชการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 16 เดือน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมิน
หัวใจและดอกไม แบบประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส (Executive functions) และแบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมที่สะทอนเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบคาที ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) กระบวนการเรียนการสอนฯ มี 4 ขั้น ไดแก ขั้นกระตุน
สมอง ขั้นหยุดคิดกอนเลน ขั้นเลนรวมกัน และขั้นสะทอนความสําเร็จ 2) ผลของการใชกระบวนการเรียน
การสอนฯ พบวา คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยควบคุม
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คะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีขนาดอิทธิพลมาก
คําสําคัญ: กระบวนการเรียนการสอน / เครื่องมือทางปญญา / การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน / เอ็กเซ็ก
คิวทีฟฟงกชันส / เด็กอนุบาล
Abstract
The purposes of research and development were: 1) to develop an instructional
process in free play activities based on the tools of the mind and brain based learning
approaches to enhance executive functions of kindergarteners; and 2) to study the
effectiveness of the developed instructional process. The research procedure was
divided into 3 phases: 1) developing the instructional process, 2) pilot studying the
developed instructional process, and 3) studying the effects of the developed
instructional process. The samples were 35 students from ﬁve to six year-old. 18 students
were divided into the experimental group and 17 students for the control group at
Bannamphimittraphap 214 School by using multi-stage random sampling. Research
duration took 16 months. Instruments for data collection were Hearts and Flowers,
an executive functions assessment, and an executive functions behavior observation.
Arithmetic mean, Standard deviation, and t-test were applied to analyze results
of the study. The research ﬁndings were as follows: 1) the developed instructional
process were four steps: boost up brain, stop and think before playing, play together,
and share success, and 2) the testing result revealed that the executive functions’
average scores between experimental group and control group after controlling
for pretest was statistically signiﬁcant differences at .05, and the effect size was large
KEYWORDS: INSTRUCTIONAL PROCESS / TOOLS OF THE MIND / BRAIN BASED LEARNING /
EXECUTIVE FUNCTIONS / KINDERGARTENERS
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บทนํา
เด็กเริ่มเรียนรูตั้งแตอยูในครรภ โดยหลังจากที่เด็กคลอดออกมา เด็กยังชวยเหลือ
ตนเองไมได จึงตองอาศัยการดูแลจากผูเ ลีย้ งดูดว ยการปกปอง อบรมเลีย้ งดู สงเสริมพัฒนาการ
ตาง ๆ ซึ่งเด็กจะคอย ๆ ปรับตัวและเรียนรูที่จะชวยเหลือตนเอง จนกระทั่งสามารถกํากับ
ตนเองได (Shonkoff, Phillips, & National Research Council (U.S.), 2000) การกํากับ
ตนเองสามารถอธิบายในรูปแบบของเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสซึ่งถือวา เปนรมใหญที่ใชอางถึง
ทักษะตาง ๆ มากมายที่นําไปสูจุดประสงคของการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางมีเปาหมาย
(Shallice, 1982) เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสเริ่มพัฒนาตั้งแตวัยทารกและเปนกระบวนการของ
ความสนใจ การยับยัง้ ชัง่ ใจ ความจําขณะทํางาน ความยืดหยุน ทางสติปญ
 ญา ซึง่ เปนสิง่ ทีจ่ าํ เปน
ของแตละบุคคล สงผลตอการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
และการจัดการที่ซับซอนของกระบวนการทางสติปญญา (Cartwright, 2012) มนุษยไมได
เกิดมาพรอมกับทักษะที่จะสามารถรับมือกับสิ่งเราภายนอก กระบวนการวางแผน และ
การมีความสนใจกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ แตมนุษยเกิดมาพรอมศักยภาพทีจ่ ะพัฒนาความสามารถหรือ
อาจไมสามารถพัฒนาได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณของคนในชวงวัยทารกวัยเด็กจนกระทั่ง
เติบโตเปนผูใหญ (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011a)
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส ประกอบดวย 3 ดานหลัก ไดแก 1) ความจําขณะทํางาน
คือ ความสามารถที่จําเปนสําหรับการทําความเขาใจสิ่งตาง ๆ อยูตลอดเวลา รูวาอะไรมากอน
มาหลัง จัดลําดับของสิ่งตาง ๆ ใหม แปลความหมายจากคําสั่งเปนแผนการดําเนินงาน รวมถึง
ความสามารถในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ดูเหมือนวาจะไมมีความสัมพันธกัน
2) การยับยั้งชั่งใจ คือ ความสามารถของบุคคลในการควบคุมความสนใจ พฤติกรรม ความคิด
หรืออารมณของตนเองได แมวาจะมีแรงจูงใจภายในและสิ่งดึงดูดจากภายนอกที่สําคัญมาก
กวาการเลือกหรือมุงความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไมสนใจกับสิ่งเราหรือสิ่งที่เขามากระตุน
ควบคุมตนเองใหทาํ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไดแมวา จะอยากทําอยางอืน่ มากกวาก็ตาม และ 3) ความยืดหยุน
ทางสติปญญา คือ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ คิดแกปญหาดวยวิธีการที่แตกตาง
มีความยืดหยุนที่จะควาโอกาสเพื่อคนพบสิ่งที่ตองการโดยใชแผนการอื่น ๆ ความสามารถ
ในการสลับระหวางมุมมองความคิดของตนเองและผูอื่น และสามารถเปลี่ยนความคิดหรือ
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การกระทําเดิมของตนเองเมื่อไดรับขอมูลใหม โดยระบบของความจําขณะทํางานและ
การยับยั้งชั่งใจจะเริ่มพัฒนากอน แลวความยืดหยุนทางสติปญญาจึงคอยพัฒนาเปนลําดับ
ตอมา (Diamond, 2014)
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส มีลําดับของพัฒนาการและพัฒนาชวงปฐมวัย อายุ 3–5 ป
ถือเปนชวงเวลาของหนาตางแหงโอกาสที่เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสเจริญเติบโตและจะพัฒนา
ต อ เนื่ อ งไปจนถึ ง วั ย รุ  น และวั ย ผู  ใ หญ ต อนต น ซึ่ ง การพั ฒ นาเอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส
ชวงปฐมวัยจะสงผลตออนาคต โดยเด็กที่มีโอกาสไดพัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสและ
การกํากับตนเองไดประสบความสําเร็จ จะสงผลตอการดําเนินชีวิตของเด็กในสังคมระยะยาว
คือ เด็กจะประสบความสําเร็จในการเรียน มีพฤติกรรมเชิงบวก มีสขุ ภาพดี และประสบความสําเร็จ
ในการทํางาน (Center on the Developing Child at Harvard University, 2011b)
เด็กที่สามารถมีความสนใจกับงาน จดจําคําสั่งและขอมูล ควบคุมตนเองจากสิ่งเรา
ที่เขามากระตุน และปรับตัวเมื่อตองเขาสังคมใหมไดดี จะเปนเด็กที่ประสบความสําเร็จ
ในการเรียน (McClelland, Acock, & Morrison, 2006) แตในเด็กปกติที่ไมมีเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชนั สทดี่ จี ะพบปญหาดานพัฒนาการ การเตรียมความพรอมทีส่ ง ผลตอการเรียนรูใ นอนาคต
ซึ่งควรไดรับการชวยเหลือเบื้องตนในดานสติปญญาเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส
โดยการจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมพัฒนาการทักษะเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสเปนรายบุคคล
(Sasser & Bierman, 2012) การศึกษาติดตามเด็กอนุบาลอายุ 5–6 ปเปนเวลา 6 ป พบวา เด็กทีม่ ี
ความจําขณะทํางานสูงมีทักษะในการอาน การเขียน และคณิตศาสตรที่ดี สวนเด็กที่มีความจํา
ขณะทํางานตํ่าพบกับปญหาในการทํางาน เมื่อผานไป 6 ป พบวา เด็กที่มีความสามารถของ
ความจําขณะทํางานที่ดีเมื่ออายุ 5 ป สามารถทําขอสอบมาตรฐานการอานและคณิตศาสตร
ไดดี (Alloway & Alloway, 2010) นอกจากนี้งานวิจัยการศึกษาและประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสของเด็กไทยอายุ 3–6 ป พบวา เด็กมีความบกพรองของเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส
โดยมีปญหาการยับยั้งชั่งใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 20.16 รองลงมาคือ ความจําขณะทํางาน
คิดเปนรอยละ 11.11 (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2558)
โปรแกรมชวยพัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สของเด็กวัย 3–5 ป มีหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
จากแนวคิดเครื่องมือทางปญญาของไวก็อตสกีผานการเลนเพื่อพัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส
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ที่เด็กไดเลนตลอดทั้งวันในโรงเรียน (Diamond & Lee, 2011) ผลการประเมินประสิทธิภาพ
ของหลั ก สู ต รเครื่ อ งมื อ ทางป ญ ญาล ว นชี้ ใ ห เ ห็ น ว า เด็ ก ที่ เรี ย นด ว ยหลั ก สู ต รเครื่ อ งมื อ
ทางปญญามีเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สดกี วาเด็กทีเ่ รียนดวยหลักสูตรปกติ (Barnett et al., 2008;
Blair & Raver, 2014; Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007; Magalhaes,
2014; Millaway, 2015; Wilson & Farran, 2012) ซึ่ง Boadrova and Leong (2007)
ไดเสนอแนวคิดเครื่องมือทางปญญาของไวก็อตสกีที่เนนความสําคัญของวัฒนธรรมและสังคม
การเรียนรูที่มีตอพัฒนาการทางสติปญญาซึ่งจะพัฒนาไดเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน
ก็ตอเมื่อไดรับการชวยเหลือจากผูใหญหรือผูท่ีอยูใกลชิด โดยมีหลักการ 4 ประการ ไดแก
1) เด็กสรางองคความรูดวยความเขาใจของตนเองจากการลงมือปฏิบัติและการปฏิสัมพันธ
ทางสังคม 2) พัฒนาการเกิดขึ้นในบริบททางสังคมโดยการปฏิสัมพันธกับบุคคล สังคมและ
วัฒนธรรมตามประสบการณที่เด็กแตละคนเคยไดรับทั้งโดยตรงและโดยออม 3) การเรียนรู
ขอมูลใหม ๆ ในระดับพัฒนาการของเด็กแตละคนทําใหเด็กมีพัฒนาการ และ 4) ภาษาเปน
เครื่องมือเปลี่ยนประสบการณภายนอกสูความเขาใจที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็กและแลกเปลี่ยน
ความคิ ด ของตนเองกั บ ผู  อื่ น แนวคิ ด ของการเรี ย นรู  โ ดยใช ส มองเป น ฐานพั ฒ นาขึ้ น จาก
ข อ ค น พบทางประสาทวิ ท ยาเกี่ ย วกั บ สมองของมนุ ษ ย โดยนั ก ประสาทวิ ท ยาศาสตร
ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับโครงสรางและหนาทีข่ องระบบประสาท ซึง่ ปจจุบนั เริม่ ศึกษากระบวนการเรียนรู
โดยใชสมองเปนฐานกับนักเรียนปกติ (Degen, 2014)
แนวคิดของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเปนการนําองคความรูเกี่ยวกับการทํางาน
และธรรมชาติการเรียนรูของสมองมาออกแบบ การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Jensen, 2008) โดย Caine,
Caine, McClintic, and Klimek (2009) ไดนําเสนอหลักการของการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน 12 ประการที่ชวยพัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส ไดแก 1) การเรียนรูทั้งหมดลวน
เกี่ยวกับกระบวนการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายของสิ่งมีชีวิต 2) สมองและจิต
เปนการอยูรวมกันในสังคม 3) การคนหาสิ่งที่มีความหมายตองมาจากภายใน 4) การคนหา
สิ่งที่มีความหมายเกิดขึ้นผานรูปแบบ 5) อารมณจําเปนตอรูปแบบ 6) สมองและจิตทํางาน
ทั้งสวนยอยและองครวมในเวลาเดียวกัน 7) การเรียนรูประกอบดวยจุดสนใจหลักและรับรู
สิ่งรอบตัวไปพรอม ๆ กัน 8) การเรียนรูเกี่ยวของกับกระบวนการทั้งแบบรูตัวและไมรูตัว
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9) สมองมีความจําอยางนอยสองระบบ คือ ความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง ทักษะ และ
กระบวนการ และความจํ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น พร อ มกั น หลายระบบซึ่ ง เกี่ ย วข อ งกั บ ความเข า ใจ
ประสบการณ 10) การเรียนรูเปนพัฒนาการ 11) การเรียนรูที่ซับซอนจะเพิ่มขึ้นเมื่อถูก
ทาทาย และจะยับยั้งเมื่อถูกคุกคามดวยความรูสึกหมดหนทางชวยเหลือหรือเหนื่อยลา
และ 12) สมองแตละคนมีการจัดระบบที่เฉพาะตัว
แนวคิดเครื่องมือทางปญญาและแนวคิดของการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานสามารถ
นําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน หรือพัฒนาเปนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อ
เสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสได Center on the Developing Child at Harvard
University (2011b) กลาวถึง สภาพแวดลอมในชวงตนที่เด็กอาศัยอยูจะเปนสิ่งที่ประทับ
รอยบนยีนสของแตละคน ซึ่งรอยประทับเหลานี้จะปรากฏบนพื้นที่ของสมองในสวนที่เปน
ความสามารถเกี่ยวกับเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต โดยมนุษย
สามารถพัฒนาทักษะเหลานี้ผานการปฏิบัติและทําใหดีขึ้นจากประสบการณที่ไดประยุกต
ใชทักษะดังกลาว ดังนั้นการเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสแกเด็กจําเปนตองสรางทักษะ
ใหเกิดขึ้นทั้งที่บาน โรงเรียน และสถานที่ตาง ๆ ที่เด็กอาศัยอยูในชีวิตประจําวันเพื่อใหเด็ก
มีประสบการณซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
ในบริบทของโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดระบุถงึ การจัด
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3–5 ป ควรจัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน
เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เกิดการพัฒนาทัง้ ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญ
 ญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
โดยเสนอแนะแนวทางการจั ด กิ จ กรรมประจํ า วั น ผ า น 6 กิ จ กรรม ได แ ก กิ จ กรรมเสรี
กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม
กลางแจง และเกมการศึกษา ซึ่งกิจกรรมเสรีเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเปนตอเด็ก
ปฐมวัย ควรเปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระตามศูนยการเรียนที่จัดไวในหองเรียนประมาณ
1 ชั่วโมงตอวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547)
งานวิจัยพบวา ครูอนุบาลมีความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองในการจัด
กิจกรรมเสรีมากที่สุด โดยมีปจจัยเชิงสาเหตุ คือ ครูอนุบาลมีทัศนคติและมีความเชื่อเดิม
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ตอการจัดกิจกรรมเสรีวาเปนเพียงการเลนอยางอิสระของเด็ก ทําใหครูอนุบาลไมตระหนัก
ในการวางแผนและเขียนแผนการจัดกิจกรรมเสรีไวลว งหนา และใหความสําคัญกับกิจกรรมอืน่
ที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและกิจกรรมเปนประจําทุกวัน เชน กิจกรรมเสริมประสบการณ
กิจกรรมสรางสรรค มากกวาการจัดกิจกรรมเสรีท่ีใหเด็กไดเลนเพียงอยางเดียว (ชุลีวัลย
รักษาภักดี, 2557)
การเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสควรเกิดขึ้นในบริบทชีวิตประจําวันของเด็ก
ผานการเลน เด็กควรมีเวลาไดเลนอิสระประมาณ 1 ชั่วโมงตอวัน โดยมีแนวคิดเครื่องมือ
ทางปญญาและแนวคิดของการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานทีเ่ สริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สได
ดังนัน้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนําแนวคิดดังกลาวมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรม
เสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปญญาและการเรียนรูโดยใชสมอง เปนฐานเพื่อเสริมสราง
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล ผลงานวิจัยสามารถนํามาใชเปนแนวทางใหกับครู
ในการจัดประสบการณการเรียนรูใ นกิจกรรมเสรีสาํ หรับเด็กอนุบาลใหมเี อ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั ส
อยางเหมาะสมกับวัย และประสบความสําเร็จในการเรียนในอนาคต โดยกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังนี้

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วัตถุประสงค
1. เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครือ่ งมือทางปญญา
และการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล
2. เพือ่ ศึกษาผลของการใชกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครือ่ งมือ
ทางปญญาและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็ก
อนุบาล
วิธีการวิจัย
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีนเี้ ปนการวิจยั และพัฒนา (Research
and Development) โดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
1.2 ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ของโรงเรียน
บานนํ้าพี้มิตรภาพที่ 214 จํานวน 35 คน แบงเปนกลุมทดลอง 18 คน และกลุมควบคุม
17 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน
2. การดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาแบงออกเปน 3 ระยะ (16 เดือน) ไดแก
ระยะที่ 1 การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนฯ (กั น ยายน 2559–
พฤษภาคม 2560)
การวิ จั ย (R1) สร า งและพั ฒ นากระบวนการเรี ย นการสอนฯ
การพัฒนา (D1) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนฯ และเครื่องมือ
ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น ฉบั บ ร า งที่ 1 โดยนํ า ผล
การวิเคราะหขอมูลคา IOC และขอเสนอแนะของ
ผูทรงคุณวุฒิมาใชในการปรับปรุง
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ระยะที่ 2 การนํารองกระบวนการเรียนการสอนฯ (มิถุนายน-กรกฎาคม 2560)
การวิจัย (R2) ทดลองนํารองกระบวนการเรียนการสอนฯ
การพัฒนา (D2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนฯ เปนฉบับรางที่ 2
และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย เป น ฉบั บ สมบู ร ณ
โดยนํ า ผลวิ เ คราะห ข  อ มู ล จากการทดลองนํ า ร อ ง
กระบวนการเรี ย นการสอนฯ และเครื่ อ งมื อ ที่ ใช
ในการวิจัยมาใชในการปรับปรุง
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใชกระบวนการเรียนการสอนฯ (กรกฎาคม-ธันวาคม
2560)
การวิจัย (R3) ทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 1
การพัฒนา (D3) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนฯ เปนฉบับราง
ที่ 3 โดยนําผล การวิเคราะหขอ มูลจากการทดลองใช
กระบวนการเรี ย นการสอนฯ ครั้ ง ที่ 1 มาใช
ในการปรับปรุง
การวิจัย (R4) ทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 2
การพัฒนา (D4) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนฯ เปนฉบับสมบูรณ
เพื่อเผยแพรตอไป โดยนําผลการวิเคราะหขอมูล
จากการทดลองใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนฯ
ครั้งที่ 2 มาใชในการปรับปรุง
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 ชุดกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไดแก กระบวนการเรียนการสอน
แผนการจัดประสบการณกิจกรรมเสรี และคูมือการใชกระบวนการเรียนการสอน
3.2 เครื่องมือที่ใชประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล ไดแก
1) แบบประเมินหัวใจและดอกไม (Diamond et al., 2007) เปนแบบ
ประเมินโดยใชคอมพิวเตอร ใชประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสกอนและหลังการทดลอง
ใชกระบวนการเรียนการสอนฯ
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2) แบบประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส เปนแบบประเมินสํารวจรายการ
แบบรูบริคสแบบแยกประเด็น (Analytic rubrics) ทีผ่ วู จิ ยั พัฒนาขึน้ เพือ่ ใชประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสรายดาน ไดแก ความจําขณะทํางาน การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญา
กอนและหลังการทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนฯ
3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมที่สะทอนเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของ
เด็กอนุบาล เปนตารางการสังเกตพฤติกรรมที่สะทอนเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสและบันทึกขอมูล
พฤติกรรม ใชประเมิน เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสและเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสรายดานระหวาง
การทดลองใชกระบวนการเรียนการสอนฯ
4. การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ข  อ มู ล ได แ ก การหาค า เฉลี่ ย ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบคาที
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
1. กระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปญญาและ
การเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังนี้
1.1 แนวคิดพื้นฐาน กระบวนการเรียนการสอนฯ พัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐาน 2
แนวคิด คือ แนวคิดเครื่องมือทางปญญา (Boadrova & Leong, 2007) และแนวคิดของการ
เรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Caine & Caine, 1991)
1.2 หลักการ
1) พัฒนาการและการเรียนรูเกิดขึ้นในบริบทของการอยูรวมกันในสังคมโดย
การปฏิสัมพันธกับบุคคล สังคม และวัฒนธรรม
2) อารมณ ความสนใจจากภายในที่มีความหมายตอตัวเด็กสงผลตอการเรียนรู
โดยจะเพิ่มขึ้นเมื่ออยูในสภาพแวดลอมที่มีการสนับสนุน ทาทาย และจะยับยั้งเมื่อถูกคุกคาม
3) การเรียนรูเกี่ยวของกับการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกาย และ
การทํางานของสมองทั้งแบบสวนยอยและองครวมผานการลงมือปฏิบัติเกิดเปนพัฒนาการ
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4) กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นโดยความสนใจจากภายใน มุงจุดสนใจและรับรู
สิ่งรอบตัวในขณะรูตัวและไมรูตัว ลงมือปฏิบัติ จดจํา แลวนํามาจัดระบบสรางรูปแบบที่เปน
องคความรูตามความเขาใจของตนเองซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวเปนรายบุคคลตามประสบการณ
ของแตละคน
5) ภาษาเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนประสบการณภายนอกสูความเขาใจ
ที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก แลกเปลี่ยนความคิดของตนเองกับผูอื่น สะทอนและยอมรับการเรียน
รูของตนเอง
1.3 วัตถุประสงค คือ เพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล
ประกอบดวย ความจําขณะทํางาน การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาใหเด็ก
อนุบาลสามารถแสดงพฤติกรรมไปสูเปาหมายอยางประสบความสําเร็จ
1.4 เนื้อหา การคัดเลือกเนื้อหาพิจารณาจากเรื่องที่เด็กสนใจและสอดคลองกับ
หนวยการเรียนรูข องโรงเรียน บริบทของชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถซงึ่ เปนทีต่ งั้ ของโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง นํามาวิเคราะหรวมกับสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ที่
ประกอบดวยประสบการณสาํ คัญและสาระทีค่ วรเรียนรู เพือ่ ใชในการดําเนินกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรมเสรีเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล จํานวน 12 หนวย
1.5 ขั้นตอนการเรียนการสอน
ขั้นที่ 1 กระตุนสมอง (5–10 นาที)
1.1 เตรียมความพรอมสมอง
1.2 สํารวจและจดจําสภาพแวดลอม
1.3 สรางแผนภาพสรุปสภาพแวดลอมในแตละศูนยการเรียน
ขั้นที่ 2 หยุดคิดกอนเลน (10–15 นาที)
2.1 สรางขอตกลงและเลือกศูนยการเรียนตามความสนใจ
2.2 คิดเปาหมายการเลนของกลุม และแบงบทบาทของสมาชิกในกลุม
2.3 บันทึกเปาหมายการเลนของกลุม และบทบาทของสมาชิกในกลุม
เปนรายบุคคล
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ขั้นที่ 3 เลนรวมกัน (15–20 นาที)
3.1 พูดทบทวนเปาหมายการเลนของกลุม
3.2 พูดทบทวนบทบาทการเลนของตนเอง
3.3 ควบคุมตนเองใหเลนตามบทบาทและเปาหมายที่กําหนด
ขั้นที่ 4 สะทอนความสําเร็จ (10–15 นาที
4.1 ลําดับเหตุการณของการเลนแลวบันทึกการเลนเปนรายบุคคล
4.2 ประเมินการเลนของตนเอง
4.3 นําเสนอความสําเร็จ
1.6 การประเมิน การประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาลประเมิน
โดยใชแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมที่สะทอนเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล
2. ผลของการใชกระบวนการเรียนการสอนฯ และขนาดอิทธิพล
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสและเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส
รายดาน ไดแก ความจําขณะทํางาน การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาระหวาง
กลุม ทดลองและกลุม ควบคุมโดยการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance:
ANCOVA) โดยใชคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม และขนาดอิทธิพลของการใช
กระบวนการเรียนการสอน รายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้
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ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สรายดานระหวางกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม
หลังการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 โดยควบคุมอิทธิพลของคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลอง
กอน
กลุม
ตัวอยาง M SD
ทดลอง 1 เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส ทดลอง 24.61 7.601
ควบคุม 23.29 7.060
ความจําขณะทํางาน
ทดลอง 6.94 1.474
ควบคุม 6.29 1.312
การยับยั้งชั่งใจ
ทดลอง 8.22 2.463
ควบคุม 6.47 1.419
ความยืดหยุนทาง
ทดลอง 8.67 1.680
สติปญญา
ควบคุม 8.88 0.332
ทดลอง 2 เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส ทดลอง 38.11 9.707
ควบคุม 32.88 6.945
ความจําขณะทํางาน
ทดลอง 9.28 1.526
ควบคุม 6.47 1.419
การยับยั้งชั่งใจ
ทดลอง 10.28 1.602
ควบคุม 8.06 1.886
ความยืดหยุนทางสติ
ทดลอง 11.39 1.335
ปญญา
ควบคุม 9.24 0.664
การทดลอง เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส

หลัง
M
36.17
30.41
11.94
9.71
10.94
8.82
12.61
10.76
44.94
39.29
12.61
8.82
11.44
10.29
14.61
12.41

F
p ES
SD
7.943
4.498* .042 0.12
8.008
1.924
11.290* .002 0.26
1.572
0.639
9.601* .004 0.23
1.704
1.037
14.480* .001 0.31
1.821
3.506
7.888* .008 0.20
5.818
1.539
12.369* .001 0.28
1.704
0.705
4.993* .033 0.14
1.047
0.502
9.864* .004 0.24
1.417

หมายเหตุ: *p <.05

ขอมูลจากตาราง 1 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 1 ผลการทดสอบความแปรปรวนของ
คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยใชคะแนนเฉลี่ย
กอนการทดลองเปนตัวแปรรวม พบวา คะแนนเฉลีย่ เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สระหวางกลุม ทดลอง
และกลุ  ม ควบคุ ม แตกต า งกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยคะแนนเฉลี่ ย
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสหลังการทดลองของกลุมควบคุมเทากับ 30.41 และกลุมทดลองเทากับ
36.17 ซึ่งสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคาขนาดอิทธิพล
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เทากับ 0.12 แสดงวากระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลปานกลางตอการเปลี่ยนแปลง
เอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส ข องเด็ ก อนุ บ าล เมื่ อ พิ จ ารณารายด า น พบว า คะแนนเฉลี่ ย
เอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส ด  า นความจํ า ขณะทํ า งาน การยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ และความยื ด หยุ  น
ทางสติปญญาระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และมีคาขนาดอิทธิพลของเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสดานความจําขณะทํางาน
การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาเทากับ 0.26, 0.23 และ 0.31 ตามลําดับ
แสดงวา กระบวนการเรียนการสอนฯ มีอทิ ธิพลมากตอการเปลีย่ นแปลงเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั ส
ดานความจําขณะทํางานการยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาของเด็กอนุบาล
การทดลองครั้งที่ 2 ผลการทดสอบความแปรปรวนของคะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟ ง ก ชั น ส ร ะหว า งกลุ  ม ทดลองและกลุ  ม ควบคุ ม โดยใช ค ะแนนเฉลี่ ย ก อ นการทดลอง
เปนตัวแปรรวม พบวา คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสหลังการทดลองของกลุมควบคุมเทากับ 39.29 และกลุมทดลองเทากับ 44.94
ซึ่งสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคาขนาดอิทธิพลเทากับ
0.20 แสดงวากระบวนการเรียนการสอนมีอิทธิพลมากตอการเปลี่ยนแปลงเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสของเด็กอนุบาลเมื่อพิจารณารายดาน พบวา คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส
ดานความจําขณะทํางาน การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาระหวางกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ย
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสดานความจําขณะทํางานของกลุมควบคุมเทากับ 8.82 กลุมทดลอง
เทากับ 12.61 คะแนนเฉลี่ยดานการยับยั้งชั่งใจของกลุมควบคุมเทากับ 10.29 กลุมทดลอง
เทากับ 11.44 และคะแนนเฉลี่ยดานความยืดหยุนทางสติปญญาของกลุมควบคุมเทากับ
12.41 กลุมทดลองเทากับ 14.61 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทั้งสามดานของกลุมทดลองสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคาขนาดอิทธิพลของเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสดานความจําขณะทํางานการยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาเทากับ
0.28, 0.14 และ 0.24 ตามลํ า ดั บ แสดงว า กระบวนการเรี ย นการสอนมี อิ ท ธิ พ ลมาก
ต อ การเปลี่ ย นแปลงเอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส ด  า นความจํ า ขณะทํ า งาน การยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจ
และความยืดหยุนทางสติปญญาของเด็กอนุบาล
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ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา ผลของการใชกระบวนการเรียน
การสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปญญาและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน
สามารถเสริ ม สร า งเอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส ข องเด็ ก อนุ บ าลในด า นความจํ า ขณะทํ า งาน
การยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุนทางสติปญญาไดในระดับมาก
อภิปรายผล
ผลการวิจัย อภิปรายผลไดดังนี้
1. จุ ด เด น ของกระบวนการเรี ย นการสอนฯ สอดคล อ งกั บ สถานการณ แ ละ
การแก ไขป ญ หาการจั ด ประสบการณ ใ นกิ จ กรรมเสรี สํ า หรั บ เด็ ก อนุ บ าลของครู อ นุ บ าล
ในประเทศไทยการพัฒนากระบวนการเรี ย นการสอนกิ จกรรมเสรี ตามแนวคิ ด เครื่ อ งมื อ
ทางปญญาและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานนี้เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ประเทศไทยมุงพัฒนา
ประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็ง
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 แตคนไทยยังมีปญหาดานสติปญญา
โดยกลุมวัยเด็ก ระดับเชาวปญญามีคาเฉลี่ยลดลง สวนเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่ากวารอยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของผูเรียนในเรื่องการคิดวิเคราะห สังเคราะห
มีวิจารณญาณ และคิดสรางสรรคคอนขางตํ่า (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555)
สอดคลองกับงานวิจัยการศึกษาและประเมินเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กไทยอายุ 3–6 ป
พบวา เด็กมีความบกพรองของเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส โดยเฉพาะดานการยับยั้งชั่งใจและ
ความจําขณะทํางาน (นวลจันทร จุฑาภักดีกุล, 2558) ซึ่งเด็กอายุ 3–5 ป ถือเปนชวงเวลา
ของหนาตางแหงโอกาสที่เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสเจริญเติบโตและจะพัฒนาตอเนื่องไปจนถึง
วัยรุนและวัยผูใหญตอนตน การพัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสชวงปฐมวัยจะสงผลใหเด็ก
ประสบความสําเร็จในการเรียน มีพฤติกรรมเชิงบวก มีสุขภาพดี และประสบความสําเร็จ
ในการทํางานในอนาคต ทั้งนี้การเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสแกเด็กจําเปนตองสราง
ทักษะใหเกิดขึ้นทั้งที่บาน โรงเรียน และสถานที่ตาง ๆ ที่เด็กอาศัยอยูในชีวิตประจําวันเพื่อ
ใหเด็กมีประสบการณซึ่งถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด (Center on the Developing Child at
Harvard University, 2011b) โดยหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2546
ไดระบุถึง การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3–5 ป ควรจัดในรูปของกิจกรรม
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บูรณาการผานการเลน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) โดยเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
ประจําวันผาน 6 กิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมเสรีเปนหนึ่งในกิจกรรมที่มีความสําคัญและ
จําเปนตอเด็กปฐมวัย เปดโอกาสใหเด็กไดเลนอิสระตามศูนยการเรียนหรือมุมประสบการณ
ที่จัดไวในหองเรียน ประมาณ 1 ชั่วโมงตอวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547) งานวิจัยพบวา
ครูอนุบาลมีความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมเสรีมากที่สุดคือ
ดานการจัดกิจกรรมเสรี (ชุลีวัลย รักษาภักดี, 2557) แตปจจุบันยังไมมีการระบุวิธีการสอน
อยางเปนลําดับขั้นตอนเพื่อสรางแนวทางที่จะบูรณาการเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสไวในหลักสูตร
(Harris & Graham, 2010) สถานการณดังกลาวแสดงใหเห็นวา กระบวนการเรียนการสอน
กิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปญญาและการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานนั้นชวย
เสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล โดยนําประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อแกไขปญหาของครูอนุบาลดานการจัดประสบการณ
ในกิจกรรมเสรีพรอมทั้งเสริมสรางใหเด็กอนุบาลสามารถพัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันส
ได อ ย า งเหมาะสมกั บ วั ย เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู  ก ารเป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนและการทํางานในอนาคต
2. ขอจํากัดของกระบวนการเรียนการสอนฯ กับความรูแ ละประสบการณเดิมของเด็ก
เด็กที่ยังไมเคยมีประสบการณกับการเรียนแบบศูนยการเรียน การตั้งเปาหมาย
การเรียนรูดวยตนเอง แลวดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไวเพื่อใหตนเองประสบความ
สําเร็จในการทํางาน และ การทํางานเปนกลุม เด็กจะเกิดปญหาติดขัดขณะเลนในแตละ
ศูนยการเรียน เนือ่ งจากเด็กไมเคยมีประสบการณการเรียนรูท จี่ ะตองกํากับตนเอง ตัง้ เปาหมาย
และดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดจนสําเร็จ รวมถึงการทํางานเปนกลุมรวมกับเพื่อน
ซึ่งเด็กยังมีการยึดตนเองเปนศูนยกลาง และไมคอยรับฟง ความคิดเห็นของผูอื่น ครูจึงตอง
เขาไปชวยเหลือกระตุนใหเด็กสามารถดําเนินการตามขั้นตอนแตละขั้นของกระบวนการเรียน
การสอนตามบทบาททีก่ าํ หนดไวจนเด็กเริม่ สามารถทําได ครูจงึ คอยลดความชวยเหลือลงจนเด็ก
สามารถทําไดดวยตนเอง สอดคลองกับ Dawson and Guare (2009) ที่เสนอหลักการพัฒนา
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สของเด็กวา ครูใหการสนับสนุนทีเ่ พียงพอเพือ่ ใหเด็กประสบความสําเร็จ
สนับสนุนและดูแลอยางตอเนื่องจนกวาเด็กจะเกิดความชํานาญและประสบความสําเร็จ
เมือ่ จะหยุดใหการสนับสนุนการดูแล และการกระตุน ใหคอ ย ๆ ถอนตัวออกมา อยาออกมาทันที
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3. ขั้ น ตอนของกระบวนการเรี ย นการสอนเสริ ม สร า งเอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส
ของเด็กอนุบาล
ผลการใชกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรีตามแนวคิดเครื่องมือทางปญญา
และการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล
พบวา คะแนนเฉลี่ยเอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของกลุมทดลอง หลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชนั สหลังการทดลองระหวางกลุม ทดลองและกลุม ควบคุม พบวา คะแนนเฉลีย่
เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอน ทั้ง 4 ขั้นตอนมุงเนนใหเด็ก
ไดสํารวจสภาพแวดลอมเพื่อกระตุนสมองใหเด็กเกิดความสนใจ แลวเปดโอกาสใหเด็กหยุดคิด
วางแผนเพือ่ กําหนดเปาหมายการเลนกอนเลน ลงมือเลนรวมกันกับเพือ่ นทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ ง
เดียวกัน และมีชวงเวลาใหเด็กไดใครครวญถึงสิ่งที่ตนเองเลน สรางเปนองคความรูของตนเอง
แลวถายทอดลงในบันทึกการเลนเปนรายบุคคลเพื่อสะทอนความสําเร็จของตนเองวาเปนไป
ตามเปาหมายการเลนที่กําหนดไวหรือไม หากไมเปนไปตามเปาหมาย เด็กมีโอกาสวิเคราะห
ถึงสาเหตุและหาแนวทางแกไขการเลนครั้งตอไปใหสามารถเลนตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ Caine et al. (2009) ไดเสนอการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่สอดคลองกับหลักการการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานที่พัฒนาเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสของมนุษย คือ ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อมีสวนรวมกับ
ประสบการณทเี่ ปนธรรมชาติทไี่ ดใชประสาทสัมผัส การกระทํา การเคลือ่ นไหว และการตัดสินใจ
ของตนเอง รวมทั้งใหเวลาสําหรับการสะทอนและยอมรับการเรียนรูของตนเอง
ขอเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อ เสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใชและขอเสนอแนะในการทําวิจยั
ครั้งตอไป ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 นํากระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปใชเพื่อเสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสกับ เด็กอนุบาลระดับชั้นอื่น
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1.2 นํากระบวนการเรียนการสอนฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใชตองออกแบบศูนยการเรียน
ใหสอดคลองกับหลักการของกระบวนการเรียนการสอน หนวยการเรียนรู บริบทสังคมและ
ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนศูนยการเรียนได โดยตองมีศูนยบทบาทสมมติ
อยางนอย 1 ศูนย แตอาจปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มศูนยการเรียนอื่น ๆ เชน ศูนยหนังสือ
ศูนยเลานิทาน ศูนยดนตรี ศูนยเกมการศึกษา
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึ ก ษาผลของการใช ก ระบวนการเรี ย นการสอนกิ จ กรรมเสรี ต ามแนวคิ ด
เครือ่ งมือทางปญญาและการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานทีน่ าํ ไปทดลองใชในบริบททีแ่ ตกตางกัน
และเปรียบเทียบผลของการใชกระบวนการเรียนการสอน
2.2 ศึกษาติดตามผลระยะยาวจากการใชกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมเสรี
ตามแนวคิดเครือ่ งมือทางปญญาและการเรียนรูโ ดยใชสมองเปนฐานเพือ่ เสริมสรางเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟงกชันสของเด็กอนุบาล
2.3 ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเอ็ ก เซ็ ก คิ ว ที ฟ ฟ ง ก ชั น ส แ ละพั ฒ นาการ
ดานสติปญญา เชน การรูหนังสือ ทักษะคณิตศาสตรวิทยาศาสตรของเด็กที่เรียนดวย
กระบวนการเรียนการสอนฯ เพื่อเสริมสราง เอ็กเซ็กคิวทีฟฟงกชันสของเด็กอนุบาล
รายการอางอิง
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