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บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พัฒ นาหลัก สู ต รการพัฒ นาผูป้ กครอง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะสมอง
EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม และหาประสิ ทธิ ผล
ของหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ผปู ้ กครองเด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 45 คน ใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบความรู ้ วิเคราะห์ ขอ้ มู ลโดยวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบี ยนมาตรฐาน และ
ทดสอบค่าที (t-test) โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน 2) ออกแบบ
และพัฒนาหลักสู ตร 3) ทดลองใช้หลักสู ตร
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลักสู ตรมีคุณภาพในระดับดี มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ สามารถนาไปใช้ได้จริ ง
2. องค์ประกอบของหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ประกอบด้วย 1) หลักการ
ของหลักสู ตร 2) จุ ดมุ่ งหมายของหลักสู ตร 3) เนื้ อ หาสาระของหลัก สู ตร 4) การจัดกิ จ กรรม 5) สื่ อ 6) การ
ประเมินผล
3. ประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรจากทดลองใช้พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบความรู ้ในการส่ งเสริ มทักษะสมอง
EF ของเด็ก ปฐมวัย ก่ อ นและหลัง การฝึ กอบรมแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ .01 ผลการประเมิ น
ความสามารถของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF สาหรับเด็กปฐมวัยหลังการฝึ กอบรมอยูใ่ นระดับมาก
และผลคะแนนเจตคติของผูป้ กครองที่มีต่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง, เด็กปฐมวัย, การพัฒนาทักษะสมอง, EF
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Abstract
The purposes of the study were: Develop curriculum of parental development to enhance EF cognitive
development of early childhood in child development centers of Krokphar Nakhon Sawan and evaluate the
efficiency of curriculum of parental development to enhance EF cognitive development of early childhood.
The sample group was 45 parents of early childhood in child development centers of Krokphar Nakhon Sawan.
The experimental duration was 12 hours.The research instruments consisted of interviews questionnaires and sets
of test. By Proceeding on these process the following 3 methods are required: 1) studying and analyzing the basic
data, 2) Planning the curriculum, 3) Undertaking the experiment in the practical field. The data were statistically
analyzed by mean, standard deviation t-test.
It was found that;
1. The curriculum was developed whit good quality, it is appropriate and met the needs of parental,
applicable for the development to enhance EF cognitive for early childhood.
2. The curriculum was consisted of principles, objective, content, methodologies, materials and evaluation.
3. It was also investigated that by comparing the before and after of the training. It was discovered that there
was a significant change up to .01. The ability of parental development to enhance EF cognitive development of early
childhood after the training at high level. The attitude of parental development to enhance EF cognitive development of
early childhood after the training at high level.
Keywords: The curriculum development of parental, Early Childhood, Brain Development, Executive Functions: EF
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บทนา
ท่ามกลางกระแสโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีความไม่แน่นอนซับซ้อนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งด้านเศรษฐกิ จ การศึ กษา วัฒนธรรม เทคโนโลยี นามาสู่ การเร่ งพัฒนาประเทศให้มีความ
เจริ ญก้าวหน้า หัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ ยนแปลง ก็คือ การ
พัฒนาคนที่มีศกั ยภาพ เครื่ องมือที่ สาคัญที่จะช่วยพัฒนาคนในประเทศให้มีศกั ยภาพคือ การศึกษา การให้
การศึกษาที่มีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาคนให้มีศกั ยภาพ ซึ่ งเด็กปฐมวัยถือเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีความสาคัญ
ต่อประเทศชาติ เป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่ นใหม่
จาเป็ นต้องมีการพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย ที่ไม่ใช่เพียงความสามารถทางสติปัญญา ด้านการอ่าน
การเขียน และการคิดคานวณ แต่ในปั จจุบนั นักจิ ตวิทยา นักสรี รวิทยา และแพทย์ ได้ทาการศึกษาสมอง
และหาความสัมพันธ์ของสมองและพฤติกรรมในศาสตร์ ที่เรี ยกว่า “ประสาทวิทยาและจิ ตวิทยา” พบว่า
ความสาเร็ จด้านการเรี ยนของเด็กนั้นไม่ได้อาศัยเพียงแค่พฒั นาการด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่ยงั ต้องอาศัยทักษะด้านอื่น ๆ ร่ วมด้วย (อุษณี ย ์ อนุรุทธ์วงศ์, 2555: 46) ซึ่ งสอดคล้องกับแผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่เน้นการพัฒนาเด็กให้มีทกั ษะการมีความรู ้พ้ืนฐานในการใช้ชีวิตประจาวัน มี
สมรรถนะขีดความสามารถในการจัดการกับปั ญหาที่ซับซ้อน และสามารถรั บมือกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ รวมทั้งมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ การสื่ อสาร การทางาน (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2560) และยังมีงานวิจยั และผลสารวจที่ช้ ี ให้เห็นว่ามียงั ทักษะด้านหนึ่ งที่มีความสาคัญยิ่ง คือ ทักษะ EF
(Executive Functions)
ทักษะ EF (Executive Functions ) เป็ นความสามารถระดับสู งของสมองในการควบคุมความคิด
อารมณ์ และการกระทา เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย EF ซึ่งประกอบด้วยทักษะที่สาคัญ 9 ประการ ซึ่งสอดคล้อง
กับคุณลักษณะคนไทย 4.0 ได้แก่ 1) ทักษะความจาที่นามาใช้งาน (Working Memory) 2) ทักษะการยับยั้ง
ชั่ง ใจ-คิ ด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) 3) ทัก ษะการยื ด หยุ่ น ความคิ ด (Shift Cognitive Flexibility)
4) ทักษะการใส่ ใจจดจ่อ (Focus) 5) การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) 6) การประเมินตัวเอง (SelfMonitoring) 7) การริ เริ่ มและลงมือทา (Initiating) 8)การวางแผนและการจัดระบบดาเนิ นการ (Planning and
Organizing) และ 9) การมุ่งเป้ าหมาย (Goal-Directed Persistence) (นวลจันทร์ จุฑาภักดี กุล และคณะ, 2560)
และเป็ นหัวใจสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ วเด็กต้องเผชิญทั้งกับปั ญหา และโอกาสต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างมากมาย การวางรากฐานของ
ทักษะ EF มีความสาคัญยิ่งต่อการฝึ กฝนเด็กให้มีความสามารถในการคิดเป็ น ยับยั้งชัง่ ใจ ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้ รู ้จกั ริ เริ่ ม รู ้จกั วางแผน และลงมือทางานเป็ น มีความแน่วแน่ มัน่ คงสู่ เป้าหมาย
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(สุ ภาวดี หาญเมธี , 2559) ทักษะ EF ที ดีย่อมส่ งผลต่อความสาเร็ จในการเรี ยน การทางาน และการอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข แต่หากเด็กมีความบกพร่ องของทักษะ EF ก็จะนามาซึ่ งปั ญหาพฤติกรรม
และปั ญหาสังคมต่าง ๆ ตามมาเมื่อโตขึ้น จะเห็นได้จากรายงานการสารวจเด็กอายุ 3-11 ปี โดยควบคุมตัว
แปรต่าง ๆ เช่น ระดับสติปัญญา เพศ และสถานภาพทางสังคมให้คล้ายคลึงกัน พบว่า เด็กที่มีทกั ษะด้าน
การควบคุมตนเองต่า เช่น หุ นหันพลันแล่น ไม่มีสมาธิ ไม่จดจ่อกับสิ่ งใด และขาดความเอาใจใส่ เมื่อเด็ก
เหล่านี้โตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ใน 30 ปี ข้างหน้า จะมีแนวโน้มสุ ขภาพด้อยกว่า ทางานที่มีรายได้ต่ากว่าและมีอตั รา
การก่ออาชญากรรมสู งกว่าเด็กที่ไม่มีปัญหาด้านการควบคุมตนเอง (Diamond and Lee, 2011) ดังนั้น เด็ก
จะมีชีวิตที่ประสบผลสาเร็ จจาเป็ นต้องทีทกั ษะ EF ที่ดี
การพัฒนาทักษะ EF ในเด็กปฐมวัยนับเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สุด เพราะเป็ นช่วงวัยที่สมองส่ วนหน้ามี
การพัฒนามากที่สุด (สุ ภาวดี หาญเมธี , 2559) การพัฒนาเด็กให้มีทกั ษะ EF ที่ดี คงไม่สามารถสร้ างได้
ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ตอ้ งค่อย ๆ แทรกซึ มเข้าไปเป็นส่ วนหนึ่ งในการดาเนิ นชีวิตประจาวันของเด็ก
(Dawson and Guare, 2014 : 432-438) ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอ่านนิทาน การร้องเพลง
กิจกรรมเคลื่อนไหวและดนตรี การเล่นอิสระ การเล่นละคร การเล่นบทบาทสมมุติ การทางานบ้าน การไป
ทัศนาศึกษา ซึ่ งการเสริ มสร้างพัฒนาทักษะสมอง EF กับเด็กปฐมวัยให้ความสาคัญกับผูท้ ี่ใกล้ชิดกับเด็ก
คือ พ่อแม่ผปู ้ กครอง เป็ นปั จจัยสาคัญในการพัฒนาทักษะสมองให้กบั เด็กปฐมวัย ดังนั้นผูป้ กครองควรทา
ความเข้าใจและส่ งเสริ มทักษะสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่ งเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเป็นสถานที่ดูแล
และให้การศึกษาแก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กให้มีความ
พร้อมเหมาะสมกับวัย ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งหวังที่จะให้บริ การเลี้ยงดูเด็ก
จึ งได้จดั ตั้งศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขึ้นมาตามความต้องการจาเป็ นของแต่ละชุ มชน และจากการสัมภาษณ์
ผูป้ กครองอย่างไม่เป็ นทางการ (สัมภาษณ์, 1 พฤศจิกายน 2562) ผูป้ กครองได้แสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอบรมเลี้ ยงดู บุตรหลานของตนเองว่า การเลี้ ยงดู บุตรหลานจะใช้เลี้ ยงดู ตามความเข้าใจของตนเอง
เพราะไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้วิธีการดูแลเด็กอย่างถูกต้อง และเมื่อเด็กเกิดพฤติกรรมที่เป็นปั ญหาก็จะใช้วิธี
ดุ ห้ามปราม ตักเตือน และมีการทาโทษด้วยการตี หรื อว่าในบางครั้ง และยังพบว่าผูป้ กครองยังขาดการ
ส่ งเสริ มบุตรหลานในทักษะEF ในด้านการควบคุมอารมณ์ การติดตามประเมินตนเอง การริ เริ่ มและลงมือ
ทาและการวางแผนและจัดการทางานให้สาเร็ จ สาหรับความต้องการของผูป้ กครอง ในการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกวิธี ผูป้ กครอง ได้แสดงความเห็นว่า มีความต้องการและอยากให้ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กให้การสนับสนุ น จะได้นาความรู ้ ไปสอนเด็กเพราะอยากเห็นลูกโตขึ้นเป็ นเด็กดี การฝึ กอบรม
ผูป้ กครองด้วยวิธีการที่เหมาะสม จึงเป็ นวิธีการที่สามารถนาไปปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาผูป้ กครองที่ที่สอดคล้อง
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กับธรรมชาติการเรี ยนรู ้ และความต้องการของผูป้ กครอง เช่ น การเรี ยนรู ้ โดย การฝึ กปฏิบตั ิ การเรี ยนรู ้
แบบชี้แนะ และส่ งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่สนองตอบต่อความต้องการพื้นฐานของเด็กได้อย่างเหมาะสม (ทิศนา
แขมมณี , 2550 : 69) สาหรับในอาเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจานวน 9 ศูนย์
ซึ่งหากผูป้ กครองของเด็กปฐมวัยจากศูนย์พฒั นาเด็กเล็กนี้ ได้รับการพัฒนาให้มีความเข้าใจต่อการดูแลและ
ส่ งเสริ มพัฒนาการจะทาให้เด็กปฐมวัยนี้พฒั นาเป็ นทรัพยากรที่สาคัญของท้องถิ่นและประเทศชาติ
งานวิจยั ครั้งนี้ มุ่งพัฒนาผูป้ กครองในด้านการส่ งเสริ มทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัยอย่างเป็น
ระบบโดยใช้แนวคิดการวิจยั ปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (Participatory action research) ประกอบไปด้วย
การพัฒนาและศึ กษาผลการใช้หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง การพัฒนาและศึ กษาผลการใช้สื่ อและ
นวัตกรรมสาหรั บผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย การพัฒนามาตรวัดและ
ประเมินพัฒนาการทักษะสมองของเด็กปฐมวัย และการสร้างเครื อข่ายผูป้ กครองที่ส่งเสริ มทักษะสมอง EF
ของเด็กปฐมวันในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยใช้เทคนิ คชุ มชนเรี ยนรู ้
(PLC) สาหรับผูป้ กครองและครู ที่สอดคล้องกับบริ บทและธรรมชาติของเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เพื่อเป็ นการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตมาเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีคุณค่าในยุค 4.0 สามารถสร้ างสรรค์
ประโยชน์ให้กบั สังคมประเทศชาติได้อย่างยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
สมอง EF ของเด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ย ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
2. เพื่อทดลองใช้ (Pilot study) และหาประสิ ทธิ ผลหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
กรอบแนวคิดของการวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง
EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น
อาเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ มีดงั นี้

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

20

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

แนวคิดทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้เป็ น
รู ปแบบ/การฝึ กอบรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของ
ผูใ้ หญ่
2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครอง
3. แนวคิดการพัฒนาหลักสู ตร
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน
และการเป็ นพี่เลี้ยง

แนวคิดทฤษฎีที่ใช้เป็ นเนื้อหาของ
การฝึ กอบรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทาง
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะ EF ของ
เด็กปฐมวัย

การดาเนินการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนา
ผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF
(Executive Function) ของเด็กปฐมวัยที่อยู่
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิดการ
วิจยั และพัฒนาแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาสภาพความต้องการในการพัฒนา
หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยที่
อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในด้านความรู ้
ทักษะ ทัศนคติและหลักการสาคัญของ
การส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive
Function) ของเด็กปฐมวัย
2. สร้างหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive
Function) ของเด็กปฐมวัย
3. นาไปทดลองใช้

หลักสู ตรการพัฒนา
ผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะสมอง EF
(Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย

ภาพกรอบแนวคิด พัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive
Function) ของเด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive
Function) ของเด็กปฐมวัยที่อยูใ่ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แนวคิดการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยการร่ วมกาหนดแนวคิด หลักการ
สาคัญของการส่ งเสริ มทักษะทางปั ญญาของเด็กปฐมวัย จากผูม้ ีส่วนร่ วมในท้องถิ่นได้แก่ ผูป้ กครอง ครู
ผูด้ ูแลเด็ก และตัวแทนจากองค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น เพื่อกาหนดเป็นร่ างหลักสู ตรพัฒนาความสามารถ
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ของผูป้ กครอง จากนั้นปรับปรุ งคุณภาพหลักสู ตร และนาหลักสู ตรไปทดลองใช้ (Pilot study) ซึ่งมีข้นั ตอน
การวิจยั และพัฒนา 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพความต้ องการในการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อส่ งเสริม
ทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยทีอ่ ยู่ในศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั ใช้วิธีการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร และ
ทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็ก ในด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติและหลักการสาคัญของการ
ส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้แบบสอบถามความต้องการและ
ความคิดเห็ นของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF
ของเด็กปฐมวัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แบบสอบถามความต้องการและความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนา
ผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย
2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็ นประเด็นคาถามเกี่ยวกับความสามารถในการส่ งเสริ มทักษะ
สมอง EF ของเด็กปฐมวัย ในด้านความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ หลักการสาคัญของการส่ งเสริ มทักษะสมอง
และทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวกับพัฒนาหลักสู ตรและหลักการสาคัญของการส่ งเสริ มทักษะ
สมอง และทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
2. สร้างแบบสอบถามแบบสอบถามความต้องการและความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยในศู นย์พฒ
ั นาเด็กเล็กสังกัด
องค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น และแบบสัมภาษณ์ ความสามารถในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF ของเด็ก
ปฐมวัย
3. นาแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหารวมถึงความเหมาะสมของการใช้ภาษา โดยกาหนดให้ผผู ้ เู ้ ชี่ยวชาญให้คะแนนดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจยั
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้องครอบคลุมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจยั
-1 หมายถึง ไม่มีความสอดคล้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการวิจยั
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4. นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคานวณหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่ องมือ
(IOC) เป็ นรายข้อโดยกาหนดเกณฑ์ให้ความตรงเชิ งเนื้ อหา (IOC) ต้องมีค่าดัชนี IOC > 0.50จึงถือว่าข้อ
คาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้ อหา (วรรณี แกมเกตุ, 2555) พบว่าข้อคาถามทุกข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามตรงตามเนื้ อ หาผ่ า นเกณฑ์ที่ ก าหนด โดยเครื่ อ งมื อ ทั้ง 2 ชุ ด ประกอบด้ว ย
แบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ย IOC คือ 0.98 แบบสัมภาษณ์ มีค่าเฉลี่ย IOC คือ 0.95
5. นาแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหามาปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ผู ป้ กครองเด็ ก ปฐมวัย ในศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด
นครสวรรค์ จานวน 45 คน
2. ครู ประจาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 5 คน
3. ครู ประจาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 5 คน
4. แพทย์ พยาบาล หรื อ เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ขที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละผลงานเกี่ ย วข้อ งกับการ
ส่ งเสริ มพัฒนาการทางสมอง หรื อการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย จานวน 5 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนินการโดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยนักวิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประสานงานผูท้ ี่เกี่ยวข้องนัดหมาย
วันเวลา และสถานที่ จากนั้นเก็บรวบรวมโดยใช้เทคนิคการสอบถามและการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละตอนโดยการหาค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และ
นาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์เกี่ ยวกับการพัฒนาหรื ออบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์โดยใช้การแจงแจง
ความถี่ หาค่าร้อยละ และนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง
EF ของเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และนาเสนอข้อมูลใน
รู ปแบบตารางและประกอบการบรรยายเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสู ตรใช้เกณฑ์ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นด้วย
2.51 - 3.50 หมายถึง ไม่แน่ใจ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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1.51-2.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
1.00-1.50 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ตอนที่ 3 ลักษณะของหลักสู ตรที่จะพัฒนา มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เช่น
ระยะเวลา รู ปแบบการจัดกิจกรรม สถานที่ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบตาราง
และประกอบการบรรยายเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น
ตอนที่ 4 เป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์โดยการนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่คาตอบตามประเด็น
ต่างๆและเรี ยบเรี ยงสรุ ปออกมาในรู ปแบบของการบรรยายความ
2. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา โดยการรวบรวมข้อมูล จัดหมวดหมู่ สรุ ปเรี ยบเรี ยง
แยกคาตอบเป็ นหมวดหมู่และนาเสนอข้อมูลออกมาในรู ปแบบของการบรรยายประกอบความถี่
ขั้น ตอนที่ 2 พัฒ นาหลัก สู ตรการพัฒ นาผู้ ป กครอง เพื่ อ ส่ งเสริ ม ทัก ษะสมอง EF (Executive
Function) ของเด็กปฐมวัย
ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นออกแบบและพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะ
สมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยจากการนาข้อมูลพื้นฐานจากผลการศึกษาความต้องการ
และความคิดเห็นของผูเ้ กี่ ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตรพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะ EF ของเด็ก
ปฐมวัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานโดยแบ่งเป็น
ขั้นตอนดังนี้ 1) การกาหนดโครงร่ างหลักสู ตรฉบับร่ าง 2) การสร้ างหลักสู ตรฉบับร่ าง 3) การประเมิน
หลักสู ตรฉบับร่ าง 4) การปรับปรุ งหลักสู ตรฉบับร่ างก่อนนาไปทดลองใช้ 5)สร้ างแบบทดสอบความรู ้
6) ทดลองใช้หลักสู ตรฉบับร่ าง โดยมีผปู ้ ระเมินหลักสู ตรฉบับร่ าง ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสู ตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการดูแลเด็กปฐมวัย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านทักษะสมอง EF (Executive Function) จานวน 3 ท่าน
และการประเมินผลการทดลองใช้หลักสู ตรกับประชากรที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 15 คนเข้ารับการฝึ กอบรมการใช้หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง
EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย ระยะเวลาในการฝึ กอบรมจานวน 12 ชัว่ โมง เพื่อหาค่าความ
เชื่ อมัน่ ของหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็ก
ปฐมวัย เครื่ องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินหลักสู ตรฉบับร่ าง แบบประเมินแบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
ของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติและหาค่าความเชื่อมัน่
ขั้นตอนที่ 3 นาไปทดลองใช้
ขั้นตอนนี้ เป็ นการทดลองใช้หลักสู ตรภาคสนาม แบ่ งการดาเนิ นการวิจัยเป็ นขั้นตอนดังนี้ การ
ทดลองครั้งนี้ เป็ นการใช้หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-posttest Design กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ คือ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นอาเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ที่มีความสมัครใจ และมีความสนใจที่จะเข้าร่ วมการทดลองใช้หลักสู ตรจานวน 45 คน โดยมี
วิธีการดาเนินการทดลองดังนี้
1. การประเมินก่อนการทดลอง ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลก่อนการทดลองใช้หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง
เพื่ อ ส่ ง เสริ มทัก ษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็ ก ปฐมวัย โดยให้ ผู ้เ ข้า รั บ การอบรมท า
แบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย
2. ดาเนิ นการฝึ กอบรมหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive
Function) ของเด็กปฐมวัย ระยะเวลา 12 ชัว่ โมง
3. การประเมินหลังการทดลอง ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลหลังการทดลองใช้หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง
เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย โดยให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมทาแบบทดสอบ
ความรู ้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF
(Executive Function) ของเด็กปฐมวัย คู่มือการใช้หลักสู ตร แบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับทักษะสมอง EF
(Executive Function) ของเด็กปฐมวัยที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู ้เกี่ยวกับ
ทัก ษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็ ก ปฐมวัย ก่ อ นและหลัง การฝึ กอบรม ใช้ส ถิ ติ พ้ื น ได้แ ก่
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่า t-test (Dependent samples)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย พบว่า ได้หลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบของหลักสู ตร 7 ส่ วน คือ 1) หลักการของหลักสู ตร 2) จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
3) ผลลัพธ์ของหลักสู ตร 4) เนื้ อหาหลักสู ตร 5) การจัดกิ จกรรมของหลักสู ตร 6) สื่ อ 7) การประเมิ นผล
หลักสู ตรฝึกอบรม โดยมีโครงสร้างเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม จานวน 4 หน่วยการฝึกอบรม ดังนี้
หน่วยที่ 1 มาทาความรู ้จกั ทักษะสมอง EF กันเถอะ
หน่วยที่ 2 EF สร้างได้อย่างไร
หน่วยที่ 3 ลองฝึกดู เลี้ยงดูง่าย ๆ
หน่วยที่ 4 เสริ มความมัน่ ใจในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
โดยหน่วยฝึ กอบรมทั้ง 4 หน่วย มีองค์ประกอบในลักษณะเดียวกัน คือ จุดมุ่งหมายการฝึ กอบรม
เนื้ อหา ระยะเวลา กิ จกรรมการฝึ กอบรม สื่ อประกอบการทากิ จกรรม และการวัดและประเมินผล เพื่อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ ทักษะในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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สาหรั บผูป้ กครอง โดยกระบวนฝึ กอบรมมุ่ งเน้นการปฏิ บตั ิ มากกว่า ทฤษฏี และการฝึ กตามหลักสู ต ร
ฝึกอบรมมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครอง เพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF
(Executive Function) ของเด็กปฐมวัย สรุ ปได้ดงั นี้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู ้ของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะ
สมอง EF (Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังฝึกอบรมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยความรู ้ของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF
(Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัยก่อนและหลังฝึกอบรม
การทดลอง
ก่อนการทดลองใช้หลักสู ตร
ก่อนการทดลองใช้หลักสู ตร

N
45
45

𝑥̅
7.77
16.11

S.D.
1.42

t

Sig

28.11

.000

1.93

Sig < .05
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยความรู ้ของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง
EF (Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัยก่อนฝึ กอบรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.77 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ1.42 และหลังฝึ กอบรมมีค่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.11 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.93 สรุ ปได้ว่า
ความรู ้ ข องผู ป้ กครองในการส่ ง เสริ ม ทัก ษะสมอง EF (Executive Function) ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย หลัง
ฝึกอบรมสู งกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01
2.2 ผลการประเมิ น ความสามารถของผูป้ กครองในการส่ ง เสริ ม ทัก ษะสมอง EF (Executive
Function) สาหรับเด็กปฐมวัย ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ ยลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ ยความสามารถของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะ
สมอง EF (Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัย (N =45 )
รายการประเมิน

𝑥̅

1. ท่านใช้คาพูดทางบวกกับลูก หลีกเลี่ยงการพูดทางลบ การประจาน ทาให้
ลูกอับอาย
2. ท่านสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น จัดบ้านให้น่าอยู่ เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย และสร้างบรรยากาศที่กระตุน้ ความสนใจใคร่ รู้ของลูก
3. ท่านสามารถจัดกิจวัตรประจาวันให้กบั ลูกอย่างสม่าเสมอ มีกติกาที่ลูกมี
ส่ วนร่ วมและปฏิบตั ิได้อย่างสม่าเสมอ

4.67

ระดับคะแนน (N =45 )
S.D.
ระดับ
ความสามารถ
0.47
มากที่สุด

4.13

034

มาก

4.02

0.58

มาก

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการประเมิน

𝑥̅

4. ท่านสมารถจัดกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ลูกได้ฝึกคิดด้วยตนเอง ฝึ กการ
สังเกต ได้คิดค้นการวางแผน
5. ท่านสามารถหาเวลาอยูก่ บั ลูกทากิจกรรมกับลูกอย่างน้อย วันละ 20 นาที
6. ท่ า นเปิ ดโอกาสให้ลู ก ได้มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของครอบครั ว เช่ น
ทางานบ้านง่ายๆ ทาอาหารร่ วมกัน
7. ท่านอ่านนิ ทานให้ลูกฟั งและตั้งคาถามให้ลูกตอบเพื่อฝึ กให้ลูกรู ้ จกั คิด
วิเคราะห์ อย่างน้อย อาทิตย์ ละ 3 ครั้ง
8. ท่านสามารถส่ งเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ให้กบั ลูกในเรื่ องของการรับรู ้
อารมณ์ของตนเอง การแสดงอารมณ์ และการจัดการกับอารมณ์
9. ท่านสมารถส่ งเสริ มให้ลูกรู ้จกั การวางแผนจัดการตนเอง เช่น สอนลูกให้
เรี ยนรู ้เรื่ องเวลา ในวันที่ตอ้ งไปโรงเรี ยน ตื่นเช้ามาต้องลาดับสิ่ งที่ตอ้ งทา
อะไรควรทาก่อน เพื่อให้เสร็ จทันเวลาก่อนออกจากบ้าน
10. ท่านส่ งเสริ มให้ลูกรับรู ้ ว่าตนเองสมารถทางานได้ สาเร็ จ หรื อบรรลุ
เป้ าหมาย เช่น การฝึ กให้ลูกช่ วยเหลือตนเอง ฝึ กให้ลูกออมเงินเพื่อเก็บไว้
ซื้อของที่อยากได้
รวม

4.33

ระดับคะแนน (N =45 )
S.D.
ระดับ
ความสามารถ
0.47
มาก

4.60
4.13

0.49
0.34

มากที่สุด
มาก

4.62

0.48

มากที่สุด

4.18

0.53

มาก

4.13

0.34

มาก

4.31

0.46

มาก

4.32

0.45

มาก

จากตารางที่ 2 ความสามารถของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
สาหรับเด็กปฐมวัย หลังจากได้รับการฝึกอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยูใ่ นระดับมาก
2.3 ผลการประเมิ น เจคติ ข องผูป้ กครองที่ มี ต่ อ การส่ ง เสริ ม ทัก ษะสมองสมอง EF (Executive
Function) สาหรับเด็กปฐมวัย ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลี่ยการวิเคราะห์ผลการประเมินเจคติของผูป้ กครองที่มีต่อการส่ งเสริ มทักษะสมองสมอง EF
(Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัย (N =45)
เจคติของผูป้ กครองที่มีต่อการส่ งเสริ มทักษะสมองสมอง EF
(Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัย
1. ทักษะสมอง EF ที่ถูกสร้างอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจะทาให้ลูกจะเป็ น
เด็กคิดเป็ น ทาเป็ น รู ้จกั แก้ปัญหา ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่น และหาความสุ ข
ใส่ ตวั ได้อย่างง่ายดาย

𝑥̅
4.60

ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

ระดับคะแนน (N =45 )
S.D.
ระดับ
ความสามารถ
0.49
ดีมาก
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
เจคติของผูป้ กครองที่มีต่อการส่ งเสริ มทักษะสมองสมอง EF
(Executive Function) สาหรับเด็กปฐมวัย
2. การสร้ างทักษะสมอง EF ให้ลูกตั้งแต่ เด็กๆ และตอบสนองความ
ต้องการของลูกอย่างเหมาะสม จะทาให้เขาเติบโตเป็ นเด็กที่มองโลกใน
แง่ดี มีการยับยั้งชัง่ ใจ รู ้จกั คิดไตร่ ตรอง (Inhibit Control) และสามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคม
3. ทักษะสมอง EF มีความสาคัญในการช่ วยพัฒนาทักษะการบริ หาร
จัดการตนเองอย่างรอบด้าน ช่วยพัฒนาสมองส่ วนหน้าที่ควบคุมสมาธิ
และการยับยั้งชัง่ ใจให้ทางานได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ งต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
พ่อแม่ผปู ้ กครอง
4. การศึ ก ษาที่ เ น้น พัฒ นาทัก ษะสมอง EF ในช่ ว งปฐมวัย เป็ นหัว ใจ
สาคัญของความสาเร็จทางการศึกษาของเด็ก
5. ทักษะสมอง EF ช่วยให้เด็กมีความยับยั้งช่างใจที่แข็งแรง เมื่อเด็กโต
ขึ้ น ไปเจออะไรมายัว่ ยวน อย่า งเช่ น ยาเสพติ ด การพนัน เด็กก็จ ะมี
ทักษะพอที่ย้งั ใจไม่สนใจสิ่ งเหล่านั้นที่เข้ามายัว่ ยุ
6. ทักษะสมอง EF ช่วยส่ งเสริ มให้เด็กมีทกั ษะการยืดหยุน่ และหาทาง
ออกอย่างสร้างสรรค์เมื่อเจอปั ญหา
7. ทักษะสมอง EF เป็ นบทบาทสาคัญในการพัฒนาเด็กให้เติบโตมาเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่ดีคุณภาพ
8. เด็กที่ ฝึกทักษะสมอง EF มาอย่างดี จะเป็ นเด็กที่ มีสุขภาวะที่ ดี เช่ น
ดูแลสุ ขภาพตัวเองเป็ น รู ้จกั เลือกกินอาหาร
9. ทักษะสมอง EF ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ผใู ้ หญ่สามารถ
เสริ มสร้างให้กบั เด็กได้
10. ทัก ษะสมอง EF .ในช่ ว งปฐมวัย ส าคัญ อย่า งยิ่ง เพราะจะเป็ น
พื้นฐานที่แข็งแรงที่สุดในการพัฒนาในช่วงวันต่อๆไป
รวม

𝑥̅
4.29

ระดับคะแนน (N =45 )
S.D.
ระดับ
ความสามารถ
0.45
ดี

4.40

0.49

ดี

4.67

0.47

ดี

4.62

0.48

ดีมาก

4.20

0.54

ดี

4.29

0.72

ดี

4.22

0.42

ดี

4.20

0.40

ดี

4.53

0.50

ดีมาก

4.40

0.50

ดี

จากตาราง ที่ 3 พบว่า ผูป้ กครองมีเจคติหลังจากฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.40 อยูใ่ นเกณฑ์ระดับดี
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสู ตร และทักษะสมอง การ
เสริ ม สร้ า งทัก ษะของผูป้ กครอง พัฒ นาการทางสติ ปั ญ ญา การมี ส่ ว นร่ ว มของผูป้ กครองและชุ ม ชน
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564
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(Participatory) การเสริ มพลังอานาจในการเรี ยนรู ้ (Empowerment) การช่ วยเหลือและติดตาม (Coaching
and Mentoring) การเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ และข้อมูลจากผูป้ กครองครู ประจาชั้น นักการศึกษา บุคลากรทาง
สาธารณสุ ข เพื่อจัดทาหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัย แล้วนาโครงร่ างหลักสู ตรไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสม
ของหลักสู ตร ผลของการประเมินความสอดคล้องของหลักสู ตรพบว่ามีค่าดัชนี ความสอดคล้อง = 1.00
แสดงว่าหลักสู ตรตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญมีความสอดคล้องทุกประเด็น และผลการประเมินความ
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ถือว่าหลักสู ตรการ
พัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยที่พฒั นาขึ้นผ่านเกณฑ์
และสมารถนาไปใช้ได้ ทั้งนี่ เนื่ องจากผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาหลักสู ตรตามกระบวนการพัฒ นาหลักสู ตร ซึ่ ง
สอดคล้องกับ Taba (1962 อ้างถึงใน มารุ ต พัฒผล, 2562) ที่กาหนดขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร จะต้อง
วิเคราะห์ ปั ญหา ความต้องการ และความจาเป็ นของผูเ้ รี ยนในการกาหนดจุดมุ่งหมายโดยอาศัยข้อมูลที่
สาคัญที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการมาเป็นหลักในการพิจารณา การกาหนดจุกมุ่งหมาย
การคัดเลือกเนื้ อหา กิจกรรม การวัดและประเมินผล และและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อารี รักษ์ มีแจ้ง
และสิ ริพร ปาณาวงษ์ (2553) ที่ได้ศึกษาหลักสู ตรฝึ กอบรมครู ภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน สาหรับ
ครู ผูส้ อนช่ ว งชั้นที่ 2 พบว่า หลักสู ตรที่ พฒ
ั นาขึ้ น ประกอบไปด้วย หลักการและเหตุ ผล จุ ดมุ่ งหมาย
โครงสร้างหลักสู ตร หน่วยการฝึ กอบรม กิจกรรมการฝึ กอบรม สื่ อ และการวัดผลประเมินผล ผลประเมิน
จากผูเ้ ชี่ยวชาญพบว่า หลักสู ตรและเอกสารประกอบหลักสู ตรมีความเหมาะและสามารถนาไปใช้ได้
2. ผลการทดลองใช้หลักสู ตรและการหาประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อ
ส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัย พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมผูป้ กครองที่เข้ารับ
การอบรม มี ความรู ้ ความเข้าใจหลังฝึ กอบรมสู งกว่าก่ อนฝึ กอบรมแตกต่ างกันอย่างมี นัย สาคัญที่ .01
ความสามารถความสามารถของผูป้ กครองในการส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) สาหรับ
เด็กปฐมวัย หลังจากได้รับการฝึ กอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยูใ่ นระดับมาก และผูป้ กครองมีเจ
คติ ห ลัง จากฝึ กอบรม มี ค่า เฉลี่ ย รวมเท่ า กับ 4.40 อยู่ใ นเกณฑ์ระดับ ดี สรุ ปได้ว่าหลัก สู ต รและการหา
ประสิ ทธิ ภาพของหลักสู ตรการพัฒนาผูป้ กครองเพื่อส่ งเสริ มทักษะสมอง EF (Executive Function) ของ
เด็กปฐมวัย ที่ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นส่ งผลต่อ ความรู ้ ความสามารถ และเจตคติ ทาให้ผูป้ กครองที่ เข้ารั บการ
อบรมมีความรู ้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากองค์ประกอบของหลักสู ตรที่สอดคล้องต่อ
ความต้องการและความสนใจของผูป้ กครอง ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2545) กล่าวว่า การฝึ กอบรมมักจัดขึ้น
เพื่อ ให้ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ และทักษะที่ ได้จากการเรี ยนรู ้ ไปใช้ปฏิ บตั ิ ได้จริ ง และสอดคล้องกับ
ปี ที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

วารสารวิชาการเครื อข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

29

แนวคิด ของ บุญเลี้ยง ชุมทอง (2554) ได้กล่าวว่า การประเมินหลักสู ตรเป็นกระบวนการในการพิจารณา
ตัดสิ นคุณค่าของหลักสู ตรว่าหลักสู ตรมีประสิ ทธิภาพแค่ไหน เมื่อนาไปใช้แล้วบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนด
ไว้หรื อไม่ เพื่อนาผลที่ได้มาเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจหาทางเลือกที่ดีกว่าในการใช้หลักสู ตร
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้
กระบวนการฝึ กอบรมผูป้ กครองในการใช้หลักสู ตร ต้องยึดหลักธรรมชาติและการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่
โดยพิจารณาพร้อมความต้องการที่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนทั้งนี้ระยะเวลาในการอบรมที่กาหนดไว้
ต่อเนื่ อง 2 วัน อาจปรับเป็นจัดกิจกรรมครั้งละ 1 วัน 2 ครั้ง ตามบริ บทความต้องการของผูเ้ ข้าอบรมและหลัง
การฝึ กอบรม หากได้มีการติดตามให้คาปรึ กษา อย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาหนึ่งจะทาให้เกิดการคงทน
ขององค์ความรู ้ และการปฏิบตั ิได้
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
ควรมี การวิจัย เพื่อเปรี ยบเที ยบความสามารถของผูป้ กครองในการส่ งเสริ ม ทัก ษะสมอง EF
(Executive Function) ของเด็ก ปฐมวัย ด้ว ยการใช้ห ลัก สู ต รฝึ กอบรมด้ว ยตนเองกับการใช้สื่ อ อื่ น เช่ น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แอปพลีเคชัน่ ให้ความรู ้
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