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บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ งนี้ มีจุ ดมุ่ งหมาย 1) เพื่อคัดกรองเด็ กปฐมวั ยที่ มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้ น 2) เพื่อพัฒนาชุ ด
กิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเอง ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จํานวน 12 คน
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ตําบลตลาด อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้แบบคัดกรองประเมินพฤติกรรมเด็ก (สําหรับครู) (Conners’
Teacher Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การคิดเชิงบริหาร
ด้านการกํากับตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 2) แบบประเมินพฤติกรรมการกํากับตนเอง (สําหรับครู/ผู้วิจัย)
3) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการกํากับตนเอง การวิจัยครั้งนี้ใช้ กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ การวิจัยระยะที่ 1 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิ
สั้น การวิจัยระยะที่ 2 พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
การวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเอง และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นโดยครูจากการใช้แบบประเมินพฤติกรรม
(สําหรับครู) (Conners’ Teacher Questionaire) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของเด็กทั้งหมด 35 คน เท่ากับ 26.6
ไม่มีพฤติกรรมที่รบกวนชั้นเรียน เด็ก 13 คน ไม่มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.14 เด็ก 7 คน
มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.00 เด็ก 4 คน มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียนปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 11.43 เด็ก 1 คน มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียนมาก คิดเป็นร้อยละ 2.85 จากผลการคัดกรองพฤติกรรม
เด็กโดยครูจากการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (สําหรับ ครู) (Conners’ Teacher Questionaire) พบว่า เด็ก
12 คน มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเอง ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น ประกอบด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ 5 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยประกอบด้วย
ชื่อกิจกรรม สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การประเมิน
บันทึกผลหลัง การสอน ประกอบด้วยผลการจัดกิจกรรม ปัญ หาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมและแบบประเมินการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเองของเด็กปฐมวัยมีระดับความเหมาะสมมาก
3. ผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้าน
การกํากับตนเอง ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น พบว่า คะแนนระหว่างจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
228.25 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.08 และหลังการจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.65 จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.67 ดังนั้น การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย ที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ
76.08/77.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
คาสาคัญ การพัฒนาชุดกิจกรรม การคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง ภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
Abstract
The objectives of this research were: 1) to screen early childhood children with risk
of attention deficit hyperactivity disorder; 2) to develop an activity package for executive
function promotion on self-regulation of children with risk of attention deficit hyperactivity
disorder; and 3) to study the efficiency of the activity package for executive functions
promotion on self-regulation of children with risk of attention deficit hyperactivity disorder.
The sample comprised 12 K3 students in the academic year 2017 of Si Sawat Wittaya
Municipal School, Talad Sub-district, Muang Mahasarakham District, Mahasarakham Province,
obtained through purposive sampling, using the Conners Teacher Questionnaire. The tools
used in this research were: 1) the activity package for executive function promotion on self-
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regulation of K3 students; 2) an assessment form for self-regulation behavior (for teacher/
researcher), 3) a log of self-regulation behavior observation. The research followed the
Research and Development process which comprised 3 phases. Phase 1 dealt with the
screening of early childhood children with risk of attention deficit hyperactivity disorder;
Phase 2 dealt with development of the activity package for executive function promotion on
self-regulation; Phase 3 dealt with the study on the result of using the activity package for
executive function promotion on self-regulation. The statistics employed in the analysis of
data were percentage, the mean and standard deviation.
The research findings revealed the following:
1. The screening of children with risk of attention deficit hyperactivity disorder, by
the teacher, using the Conners Teacher Questionnaire, revealed that the average score of all
35 children was 26.6; 13 children or 37.14 percent had no behavior of disturbing the class; 7
children or 20.00 percent had the behavior of disturbing the class just a little; 4 children or
11.43 percent had the behavior of disturbing the class moderately; and 1 child or 2.85
percent had the behavior of disturbing the class very much. The results of the screening
indicated that 12 children had attention deficit hyperactivity disorder.
2. The development of the activity package for executive function promotion on
self-regulation of K3 students yielded 5 units of creative learning activities. Each unit consisted of
the name of the activity, the main point, the learning purposes, the learning strand, the learning
activities, the learning media, and assessment. The record of post-teaching consisted of the
result of activity held, the problems and obstacles and the suggestion/solution. As assessed
by experts, it was found that the assessment result of the learning activities and the activity
package for executive function on self-regulation of early childhood children were highly
appropriate.
3. The study on the efficiency of the activity package for executive function
promotion on self-regulation of children with risk of attention deficit hyperactivity disorder
revealed the average score, while going through the experience, was 228.25 from 300, representing
76.08 percent, and after the experience the average score was 11.65 out of 15, representing
77.67 percent. Therefore, holding the learning activities for promotion of executive function on
self-regulation of early childhood children with risk of attention deficit hyperactivity disorder
had the efficiency (E1/E2) of 76.08/77.67, which was higher than the preset criterion of 75/75.
Keywords: development of activity package, executive function on self-regulation,
risk of attention deficit hyperactivity disorder
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บทนา
โรคสมาธิสั้น หรือ Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) เป็นโรคทางจิตเวช ที่พบ
บ่อยในวัยเด็กเกิดจากภาวะบกพรํองในการทําหน้าที่ของสมอง ส่งผลให้มีความผิดปกติทางพฤติกรรมในด้าน
การควบคุมตนเอง โดยมีความผิดปกติที่สํา คัญอยู่ 3 ด้าน คือการมีช่วงสมาธิที่ สั้นกว่า ปกติ (Inattention)
ซุกซนอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity) และอาการหุนหันพลันแล่น (Impulsivity) เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีอาการ
ดังกล่าวติดต่อกันนานกว่า 6 เดือน และเกิดก่อนอายุ 7 ปี มีอาการแสดงในสถานการณ์หรือสถานที่ อย่างน้อย
2 แห่งขึ้นไป เช่น ที่โรงเรียนและที่บ้าน (ชาญวิทย์ พรนภดล, 2558) ความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กประถม
ร้อยละ 8.1 ของเด็กในวัยเรียน พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสัดส่วน 3:1 จากการวิจัย พบว่า ผู้ที่เป็นโรค
สมาธิสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตถึงร้อยละ 50 (ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน และคณะ, 2556) ผลกระทบที่สําคัญของเด็กที่
เป็นโรคสมาธิสั้น เกิดจากความผิดปกติที่สําคัญ 3 ด้าน คือ ความสนใจต่ําพฤติกรรม หุนหันพลันแล่น และอยู่
ไม่นิ่งหรือซนผิดปกติ (สมัย ศิริทองถาวร, 2556) ในปัจจุบันเด็กมีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยง
ในการกระทําผิด เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องของการคิดเชิงบริหารจะมีความยากลําบากในการรับมือกับ
ปัจจัยเสี่ยงด้านลบต่าง ๆ ที่เกิดในวัยเด็กอันจะนําไปสู่การเกิดโรคอย่างเต็มรูปแบบในภายหลังได้
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์โลกยุคใหม่จําเป็นต้อง
พัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าหรือทักษะการคิดเชิงบริหารให้มนุษย์มีความสามารถบริหารจัดการชีวิต ทั้งคิดเป็น
ทําเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น และมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จในอนาคต โดยจําเป็นที่จะต้องส่งเสริม
ตั้งแต่เด็กเล็กเพราะเป็นช่วงที่สมองเติบโตมากที่สุด การคิดเชิงบริหาร เป็นกระบวนการทํางานของสมองด้าน
การจัดการ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสําเร็จในชีวิต โดยอาศัยกระบวนการทางปัญญาต่าง ๆ เช่น การยับยั้งความคิด
การแก้ปัญหา การวางเป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติการจดจํา ความยืดหยุ่นทางปัญญา เป็นความสามารถ
ในการควบคุมความคิดตนเอง เช่น มีรูปแบบความคิดที่หลากหลาย การคิดนอกกรอบ ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนความคิดและความสนใจตามสถานการณ์ รวมถึงการปฏิบัติตามคําสั่ง ที่ซับซ้อน กระบวนการทาง
ปัญญาเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ในวัยเด็กตอนต้น ผ่านกิจกรรรมที่ต้องใช้ทักษะด้านสังคม อารมณ์ และร่างกาย
เพื่อช่วยส่งเสริมการคิดเชิงบริหารให้ดีขึ้น (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2559) การกํากับตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของ
ความสามารถในการคิดเชิง บริหาร ซึ่ง เป็นความสามารถของสมองในการควบคุมและกํากั บความสามารถ
พื้นฐานและพฤติกรรมอื่นๆ ของบุคคล ของบุคคล กระบวนการการกํากับตนเอง มี 3 ขั้นตอน คือ กระบวนการ
สังเกตตนเอง กระบวนการตัดสินใจ และการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อตนเอง (จินดารัตน์ โพธิ์นอก, 2559)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปว่า การคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองในเด็กปฐมวัยนั้น ผู้เรียนควรมีความสามารถที่มี
องค์ประกอบครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และการปรับเปลี่ยนตัวเองตามสถานการณ์
การศึกษาปฐมวัยเป็นการเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและ
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบท
สัง คมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ,
2547) ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง หรือในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็ก
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ปฐมวัยจะต้องมีการฝึกควบคุมความต้องการซึ่งสามารถทําได้ เช่น สร้างวินัยในชีวิต ประจําวัน ให้รู้จักรอเข้าคิว
ให้รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง และแสดงออกได้เ หมาะสม ฝึกเข้าใจความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่ น มีกิจกรรม
ที่ได้ฝึกความจํา ฝึกสมาธิ ควรจัดกิจกรรมการเล่นที่เหมาะสมและหลากหลาย โดยเฉพาะให้ได้เรียนรู้ด้วยการ
ลงมือทําด้วยตนเอง (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2559) ความสามารถในการกํากับตนเองในช่วงปฐมวัยมีความสําคัญ
ต่อความพร้อมในการเรียนและเกี่ยวข้องกับกันอย่างมากกับความสําเร็จในการเรียนในอนาคตเด็กที่พัฒนาการ
คิดเชิงบริหารมาดีจะมีความสามารถในการกํากับเป้าหมายตนเอง
การพัฒนาการศึกษาของเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยเป็นรากฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มีความสําคัญต่อการวางรากฐานของพัฒนาการทุกด้าน กิจกรรม
สร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัย คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กเพื่อพัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ การรับรู้
ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ
สําหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้น การร้อย
การประดิษฐ์ หรือวิธีอื่น ๆ ที่เด็กสามารถจะคิดสร้ างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวัยของเด็ก (กุลยา
ตันติผลาชีวะ, 2551)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
คิดเชิง บริหารด้านกํากับตัวเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น โดยการคิดเชิงบริหาร ด้านการกํากั บ
ตนเองจะช่วยเปลี่ยนแปลงสภาพภายในตนเองและตอบสนอง ควบคุมและกําหนดพฤติกรรมตนเองให้อยู่ใน
กรอบของเวลา ให้รู้จักรับผิดชอบ ควบคุมอารมณ์ ควบคุมพฤติกรรม ได้อย่างมีสติและตั้งใจ และเหมาะสม
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
2. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเอง ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นตามเกณฑ์ 75/75
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยระยะที่ 1 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ขั้นที่ 1 การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น รายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการคัดกรองเด็กปฐมวัย รายละเอียดดังนี้
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จํานวน 35 คน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จํานวน 12 คน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (สําหรับครู) (Conners’ Teacher Questionnaire) ซึ่งจะมี
ข้อคําถามทั้งหมด 28 ข้อโดยเป็นข้อคําถามเชิงลบทั้งหมดเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็กขณะอยู่ใน
ชั้นเรียน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นมา
วิเคราะห์
ขั้นที่ 2 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการ
จัดประสบการณ์การเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
จากเอกสารที่เป็นหนังสือ ตําราเรียน บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารต่าง ๆ
การวิจัยระยะที่ 2 พัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการ
กากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ขั้นที่ 1 สร้างชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น โดยใช้ข้อมูลจากการคัดกรองเด็กปฐมวัยโดยแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
(สําหรับครู) (Conners’ Teacher Questionnaire) รวมถึงการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎีประกอบการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยง
สมาธิสั้น
ขั้นที่ 2 นําชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบรายละเอียดเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาวิธีการ
ดําเนินการ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นที่ 3 ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเอง (Try out)
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 จํานวน 68 คน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 จํานวน 33 คน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัย
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมด้านการกํากับตนเอง (สําหรับครู/ผู้วิจัย)
3. การหาความเหมาะสมของเครื่องมือประกอบชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การคิดเชิงบริหาร
ด้านการกํากับตนเอง คือแผนการจัดประสบการณ์และชุดกิจกรรมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
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โดยผู้วิจัยนําไปศึกษานําร่องกับเด็กปฐมวัยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียน
เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 33 คน
4. นําผลที่ได้จากการทดลอง ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้
จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหาร
ด้านการกากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ขั้นที่ 1 นําชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นไปใช้จริง
1. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 จํานวน 12 คน โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. วิธีการดําเนินการทดลอง
2.1 ประสานขอความร่วมมือในการวิจัยกับนักเรียนที่กําหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จํานวน 35 คน
2.2 นําชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 จํานวน 35 คน
2.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่ง เสริ มการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จํานวน 35 คน และจัดเก็บ
ข้อมูลผลการใช้ชุดกิจกรรมตามกรอบความมุ่งหมายการวิจัย จํานวน 20 ครั้ง ครั้งละ 45 นาที และศึกษาและ
เปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรม โดยใช้กรอบการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบ One–Group
Pretest–Posttest Design
2.4 ผู้วิจัยประเมินความเหมาะสมของพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัย กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการจัดประสบการณ์
2.5 ผู้วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้าน
การกํากับตนเองชองเด็กปฐมวัยกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน 20 ครั้ง
ครั้งละ 45 นาที ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์
2.6 ผู้วิจัยประเมินความเหมาะสมของพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กปฐมวัย กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดประสบการณ์ โดยนําคะแนนการประเมินก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมไปวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตามแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบ OneGroup Pretest–Posttest Design
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังนี้
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเอง ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นตามเกณฑ์ 75/75
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารด้านกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้นตามเกณฑ์ 75/75 (สมนึก ภัททิยธนี, 2551)
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ตาราง 1 ผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็กโดยครูจากการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (สําหรับครู)
(Conners’ Teacher Questionaire)
จานวน (N)

คะแนนรวม

x

ผลการประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

35

917

26.6

ไม่มีพฤติกรรมที่รบกวนชั้นเรียน

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของเด็กทั้งหมด 35 คน เท่ากับ 26.6 ไม่มีพฤติกรรมที่รบกวน
ชั้นเรียน เด็ก 13 คน ไม่มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.14 เด็ก 7 คน มีพฤติกรรมรบกวนชั้น
เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.00 เด็ก 4 คน มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียนปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.43 เด็ก 1 คน
มีพฤติกรรมรบกวนชั้นเรียนมาก คิดเป็นร้อยละ 2.85 จากผลการคัดกรองพฤติกรรมเด็กโดยครูจากการใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรม (สําหรับครู) (Conners’ Teacher Questionnaire) พบว่า เด็ก 12 คน มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเองของเด็กปฐมวัย
ตาราง 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็ก
ปฐมวัยโดยผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็นการประเมิน
1. การประเมินชุดกิจกรรม
2. การประเมินพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเองของเด็กปฐมวัย (สําหรับครู/ผู้วิจัย)
รวม
เฉลี่ย

x
4.28
4.06

S.D

ระดับคุณภาพ

0.48
0.54

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

8.34
4.17

1.02
0.51

เหมาะสมมาก

จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินชุดกิจกรรมและการประเมินการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเองของเด็กปฐมวัยมีระดับความเหมาะสมมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากขึ้นไป ซึ่งถือว่าชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํา กับ
ตนเองของเด็กปฐมวัยมีความตรงเนื้อหา
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ตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น
ตาราง 3 คะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนนจากการประเมินพฤติกรรม
การกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย ระหว่าง และหลังการจัดประสบการณ์
ผลการเรียนรู้
คะแนนประเมินระหว่างจัด
ประสบการณ์ (E1)
คะแนนประเมินหลังการจัด
ประสบการณ์ (E2)

คะแนนเต็ม

x

S.D

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย

300

228.25

3.92

76.08

15

11.65

0.64

77.67

จากตาราง 3 พบว่า คะแนนระหว่างจัดประสบการณ์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 228.25 จากคะแนน
เต็ม 300 คะแนน คิ ดเป็ นร้อ ยละ 76.08 และหลังการจั ดประสบการณ์มี คะแนนเฉลี่ย เท่า กับ 11.65 จาก
คะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.67 ดังนั้น การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริ หารด้าน
การกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.08/77.67 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75
อภิปรายผล
1. การคั ดกรองเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่า เด็กมีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้ น
จึง จําเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะการคิดเชิง บริหารด้านการกํากับตนเอง ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ที่น่าสนใจและสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับวัย ที่ปรากฏผลการศึกษาดังกล่าว เนื่องจาก
การพัฒนาการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของผู้เรียนวัยนี้จะต้องจัด กิจกรรมสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนโดยเฉพาะกิจกรรมที่สนุก ท้าทาย มีบริบทกิจกรรมที่ใกล้เคียงและ
สอดรับกับชีวิตจริง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากและสับสนสําหรับการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับอย่างมีคุณค่า ช่วย
เสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานและการคัดกรอง
เด็กปฐมวัย ที่พบว่า โดยรวมเด็กมีพฤติ กรรมการรบกวนชั้นเรียนเล็กน้อย ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดเชิง
บริห ารด้า นการกํา กับ ตนเอง โดยฝึก ให้ ผู้เ รีย นได้พั ฒนาความคิด สร้ างสรรค์ การรั บรู้ ความงาม ให้ เด็ กได้
แสดงออกทางอารมณ์ หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ สอดคล้องกับ ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
(2547) กล่าวว่า กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ ตัดปะ การพิมพ์ภาพ การร้อย
การประดิษฐ์ หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์ ได้รับรู้เกี่ยวกับความงาม และได้แสดงออกทางความรู้สึก
และความสามารถของตนเอง สอดคล้องกับ Plagens, C.M. (2004) กล่าวว่า การบําบัดเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น
โดยใช้กิจกรรมศิลปะหลายรูปแบบมาประยุกต์เข้าด้วยกัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจกรรมศิลปะมา
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บําบั ดเด็ กสมาธิสั้ นให้ มีความสนใจในกิจกรรมเพิ่ม ขึ้นและเกิดความตระหนั กรู้ใ นตนเองทํา สอดคล้อ งกั บ
Workman, S.L. (2002) กล่าวว่า ศิลปะบําบัดเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น ทําการศึกษาเกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้น เพศ
ชาย ที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้าง โดยการนํากิจกรรมศิลปะหลายอย่างมาใช้เพื่อบําบัดอาการโรคสมาธิ
สั้น ในเด็ ก ดั ง นั้ น กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์จึ ง เป็น กิ จ กรรมที่ จ ะช่ว ยเชื่อ มโยงการทํ า งานของสมองและพั ฒ นา
จินตนาการซึ่งสัมพันธ์กับประสบการณ์ของเด็ก เด็กจะแสดงออกมาเป็นภาพ รูปร่าง และรูปทรง จึงเป็นโอกาส
ที่เด็กจะได้ฝึกสมองจากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีหลากหลายแบบ เป็นการให้เด็กกระทํา และสังเกตซึ่งเป็นการ
สร้างประสบการณ์ตรงให้เด็ก เด็กจะเกิดความสามารถในการพัฒนาความคิดรวบยอดและสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ต่อไป อีกทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนาจิตเด็กได้อย่างมีคุณภาพ คือให้เป็นผู้มี
ความอดทนเพราะต้องสร้างสรรค์ผลงานของตนจนสําเร็จ จะสร้างความภูมิใจต่อตนเองหรือสร้างความรู้สึกที่ดี
ต่อตนเองได้ กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความมีคุณค่าในตนเอง เด็กจะเป็นผูม้ ีความมั่นใจและกล้าที่จะผจญปัญหา
2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเอง
ของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น ประกอบด้วยชุดกิจกรรมย่อยจํานวน 5 ชุด ได้แก่ 1) จิตรกรตัวน้อย 2) กระดาษ
หรรษา 3) หนูน้อยนักประดิษฐ์ 4) หนูน้อยนักปั้น 5) ผู้จัดการตัวจิ๋ว ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย กิจกรรมย่อย 4
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างสรรค์ ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการ
กํากับตนเองของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น มีขั้นตอนการจัดประสบการณ์ BASE MODEL ตามแนวคิดของ
จิระพร ชะโน (2561) เพื่อนํามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 1) การบริหารสมอง
(B: Brain Gym) 2) กิจกรรมและภาระงานการคิดเชิงบริหาร (A: Activity and EFs Task) 3) สรุปบทเรียน
และสะท้อนผลการเรียนรู้ (S: Summary and Reflection) 4) การประเมินผลการเรียนรู้และสรุปทบทวน
(E: Evaluations and Wrap Up) พบว่า ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นผลการประเมินชุดกิจกรรมและแบบประเมิน
การคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยมีระดับความเหมาะสมมาก ที่ปรากฎผลเช่นนี้เนื่องจาก
กิจกรรมสร้างสรรค์มีคุณค่าและความสําคัญกับการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
การรับรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดย
ใช้ศิลปะสําหรับเด็กหลากหลายแบบ เช่น การเขียนภาพ การปั้น การฉีกปะ การตัดปะ การพิมพ์ภาพ การปั้น
การร้อย การประดิษฐ์ สอดคล้องกับ สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู และ พาสนา จุลรัตน์ (2557) กล่าวว่า การ
สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ SSAPA เพื่อพัฒนาการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.60–5.00 และผลการประเมินความเหมาะสม
ของแผนการจัดประสบการณการจัดการเรียนรู แต่ละหน่วยการเรียนรู ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด ด้วยค่าเฉลี่ย 4.40–5.00 ดังนั้นผลการประเมินชุดกิจกรรมและแบบประเมิน
การคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยมีระดับความเหมาะสมมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
ทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมากขึ้นไปซึ่งถือว่า ชุดกิจกรรมการจัด ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงบริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัยมีความตรงเนื้อหา
3. ศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับ
ตนเองของเด็กที่มีภาวะเสี่ยงสมาธิสั้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 76.08/77.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
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75/75 ที่ปรากฏผลการวิจัยเช่น สอดคล้องกับ ภัทราภรณ์ สังข์ทอง (2550) กล่าวว่า นักเรียนที่มีการรับรู้
ความสามารถของตนเองต่างกันมีการเรียนรู้โดยการกํากับตนเองในแต่ละด้านและโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักเรียนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง มีการเรียนรู้โดยการ
กํากับตนเองสูงกว่านักเรียนที่มีการรั บรู้ความสามารถของตนเองปานกลาง สอดคล้องกับ Sinha, P. (2008)
กล่าวว่า การคิดเชิงบริหารด้านการจัดการในเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น โดยใช้วิธีการแบ่ง กลุ่มที่จําแนกตามอายุ
และ เพศ ของเด็กที่มีสมาธิสั้นจํานวน 30 คน และเด็กปกติจํานวน30 คน ในช่วงอายุ 6-14 ปี โดยเปรียบเทียบ
ผลการทํางานของสมองด้านการจัดการ เช่น การยับยั้งการตอบสนอง (Response Inhibition) ความจําขณะ
ทํางาน (Working Memory) การยืดหยุ่นความคิด (Cognitive Flexibility) และความคล่องแคล่วในการออกแบบ
(Design Fluency) สอดคล้องกับ สาลินี จงใจธรรม และคณะ (2558) กล่าวว่า การกํากับตนเองในการเรียนรู้
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจึงมีความสําคัญที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมการกํากับตนเองในการเรียนรู้และแนวทางการส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมการกํากับตนเองในการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น จากเงื่อนไขและปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลให้การ
จัดประสบการณ์การคิดเชิง บริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย สามารถส่งเสริมทักษะการคิดเชิง
บริหารด้านการกํากับตนเองของเด็กปฐมวัย ประสบผลสําเร็จตามที่ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ครูสามารถนําชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่สร้างขึ้นไปปรับใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
เชิงบริหารด้านการกํากับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้
1.2 ครูควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อ ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้าน
การกํากับตนเองให้เข้าใจก่อนการนําไปใช้ เตรียมสื่อ อุปกรณ์ให้พร้อม และทําความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทุกขั้นตอน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนําชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้านการกํากับตนเองไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปของการวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยโดยการศึกษาผลการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้ครอบคลุมตามแนวคิดการคิดเชิง
บริหารทั้ง 8 ด้าน ความจําที่นํามาใช้งาน การยับยั้งชั่งใจ ความสามารถในการยืดหยุ่นความคิด การควบคุม
อารมณ์ การวางแผนจัดการ การเริ่ม การประเมินตนเองและการจัดการข้าวของ
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