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บทคัดยอ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเสนอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองใน

การบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) ผูใหขอมูลสําคัญคือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน    

1 ทาน ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 1 ทาน ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบงานนิเทศ

การศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 ทาน ครูหัวหนาฝายวิชาการปฐมวัย จํานวน 1 ทาน และครูผูสอนระดับช้ันปฐมวัย จํานวน 6 ทาน 

รวมท้ังส้ิน 10 ทาน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบ

สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยสรุปกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของ

เด็กปฐมวัยไดดังน้ี 1) การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพ้ืนฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใช

กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน 2) การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน ประกอบไปดวยการ

มีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพื่อใชงาน ดานการใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา ดานการยั้งคิด

ไตรตรอง ดานการควบคุมอารมณ และการมีสวนรวมจากผูมีสวนรวมท่ีอยูในฐานะผูอํานวยการ 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) ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการ

พัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการบริหาร ดานครู และดานการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย 

คําสําคัญ: กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต 
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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

ความสนใจในการพัฒนาทักษะสมองของมนุษยในชวงปฐมวัยสูงท่ีสุด ดวยเหตุท่ีวาสมองเปนพื้นฐานของการพัฒนาดานอารมณ 

จิตใจ สังคม สติปญญา และการเรียนรู การพัฒนาทางสมองตามทฤษฎีตาง ๆ ลวนเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทักษะ 

Executive Function (EF) ซึ่งเปนกระบวนการทํางานระดับสูงของสมองท่ีควบคุมความคิด อารมณ การตัดสินใจและการ

กระทํา ทําใหเร่ิมตนลงมือทําและมุงม่ันทําจนงานบรรลุผลตามเปาหมาย (สิริยากร กองทอง, 2559) ในเด็กปฐมวัยทักษะท่ีเปน

องคประกอบหลักของ EF มี 9 ดาน ดังน้ี 1) ความจําเพ่ือใชงาน 2) การยั้งคิด ไตรตรอง 3) การยืดหยุนความคิด 4) การ

ควบคุมอารมณ 5) การใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา 6) การเฝาดูแล และสะทอนผลจากการกระทําของตนเอง 7) การริเร่ิม และลงมือ

ทํา 8) การวางแผน และการจัดระบบดําเนินการ 9) การมุงเปาหมาย (สุภาวดี หาญเมธี ธิดา พิทักษสินสุข และ                         

ภาวนา อรามฤทธ์ิ, 2561) ทักษะเหลานี้มีความสําคัญในการท่ีบุคคลจะกําหนดเปาหมาย วางแผนงาน และมุงม่ันทํางานให

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว จึงมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะสมองโดยเฉพาะชวงวัยแตแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ

เปนชวงท่ีสมองของเด็กมีการเติบโตมากกวาชวงวัย อื่น ๆ เพราะชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาท่ีรอยเช่ือมตอของเซลลสมอง

แตละเซลลจะถูกสรางขึ้น และมีการเชื่อมโยงของเซลลสมองจํานวนมาก ซ่ึงกระบวนการนี้จะเร่ิมเม่ือกอนเขาสูวัยรุน ดังน้ันเด็ก

ท่ีไมไดรับการพัฒนาทักษะ EF ต้ังแตชวงปฐมวัย จะมีการเช่ือมตอกันระหวางเซลลประสาท ซึ่งจําเปนตอทักษะ EF ท่ีไมมี

ประสิทธิภาพเพียงพอเม่ือเปนวัยรุนและวัยผูใหญตอไป (วีระศักดิ์ ชลไชยะ, 2559) ซึ่งการสรางเสริมการพัฒนาทักษะ EF 

สําหรับเด็กปฐมวัยน้ันมีหลากหลายวิธี เปนวิธีท่ีใชในหลายสถานศึกษามีเปาหมายในการพัฒนาเด็ก ดานอารมณ จิตใจ สังคม 
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สติปญญา และการมุงเนนพัฒนาทักษะท้ัง 9 ดานของ EF ซึ่งสามารถนํามาเช่ือมโยง สงเสริม สนับสนุน และสอดแทรกใน

กิจกรรมประจําวันใหเด็กปฐมวัย เกิดการเรียนรูการทํางานทางสมองดานการบริหารจัดการในทุก ๆ ดาน 

  ในประเทศไทยไดเกิดการขยายความรวมมือของหนวยงานท่ีใหความสนใจในเรื่องของการพัฒนาทักษะ  EF 

โดยเฉพาะในสวนของภาคการศึกษาท่ีเรงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทย และการเรียนการสอนใหทัดเทียมกับประเทศใน

อาเซียน ไมวาจะเปนการพัฒนาความรูดานวิชาการ และทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะดานการคิด

วิเคราะห ซึ่งเปนความชํานาญในการคิดใครครวญอยางละเอียดรอบคอบในเรื่องราวตาง ๆ อยางมีเหตุผล โดยหาสวนดี สวน

บกพรอง หรือ จุดเดน จุดดอยของเร่ืองน้ัน ๆ แลวเสนอแนะส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีเหมาะสมน้ันอยางยุติธรรม (ราชบัณฑิตสถาน, 2546) 

ในปจจุบันเขาสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) การเล้ียงลูกของพอแม ผูปกครองเผชิญการทาทาย

ครั้งใหญคือ IT ท่ีเขามาแยงเวลา และแทรกแซงการเล้ียงลูก เครือขายสังคม (Social Network) ขยายตัวอยางรวดเร็วทําให

โรงเรียน ครู และระบบการศึกษาถูกทาทายไปจนถึงถูกทําลายลง เพราะเด็กสามารถคนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ตดวย

ตนเองอยางงายดาย พัฒนาการเด็กไมตอบคําถามยุค IT และศตวรรษท่ี 21 อีกตอไป วิทยาศาสตรการแพทยและการศึกษา

ตองหาวิธีการจัดการศึกษาใหเด็กในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งความรูเรื่อง Executive Function หรือ EF และความรูเรื่องทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเขามาชวยเติมเต็มคําอธิบายเรื่องพัฒนาการเด็กแบบดั้งเดิม และตอยอดการอบรมเล้ียงดูเด็กของครูผูสอน

ระดับปฐมวัย ดังท่ี ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2561) กลาววา พอ แมผูปกครองมีสวนสําคัญในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก 

เพราะในชวง 3 ขวบแรก พอ แม ผูปกครองจะตองเล้ียงดูลูกใหเขามีตัวตนท่ีชัดเจน และแข็งแรง แลวใชเวลาชวงอายุ 2-7 ขวบ 

พัฒนารากฐานของ EF อยางดีท่ีสุดกอนท่ีจะสงเด็กเขาสูโรงเรียนและระบบการศึกษา เม่ืออายุ 7-8 ขวบ โรงเรียนรับชวงตอ

ดวยปรัชญาการศึกษาสมัยใหม และกระบวนการเรียนรูสมัยใหมเปนเวลา 12 ปของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาทักษะ EF 

จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาเด็กในยุค IT ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงตองตระหนักในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย

โดยเฉพาะชวงวัย3-6 ป เพื่อเปนเคร่ืองมือพัฒนาท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา ใหเปนไปตามวัยท่ีมุงเนนแนวคิดใน

การพัฒนาทักษะ EF  

  โรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) มีนักเรียนระดับปฐมวัยจํานวน 166 คน สภาพของชุมชนโดยรอบมีลักษณะเปน

ชุมชนชนบทหางไกลจากตัวเมือง ผูปกครองนักเรียนมีอัตราการยายถิ่น และไปประกอบอาชีพในประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงนักเรียน

ยายติดตามผูปกครองบอยทําใหนักเรียนบางคนมีปญหาเรียนไมตอเน่ือง หรือขาดการดูแลเอาใจใสจากพอ แม เพราะตอง

อาศัยอยูกับปูยา ตายาย ซึ่งพอ แม ไมมีโอกาสเรียนรูและเขาใจการเล้ียงดูบุตรหลานท่ีถูกตอง ใหความสําคัญกับเรื่องปากทอง

มากกวาการอยูใกลชิดอบรมเล้ียงดูบุตรหลาน ครั้นเมื่อโตขึ้นเด็กก็ถูกเรงรัดในระบบการศึกษาท่ีเนนตัวความรูมากกวาเนนการ

ฝกลักษณะนิสัยและทักษะชีวิต การนํา EF เขาสูการพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียนจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษา “กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503)” กลาวคือการใหครูปฐมวัย และผูท่ีมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหสภาพ

ปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ มีสวนรวมคิด รวมวางแผน มีสวนรวมดําเนินการ และมีสวนรวม

ในการติดตามผล ประเมินผล ในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) เพื่อใหสามารถ

พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มุงเนนแนวคิดการพัฒนาทักษะ EF ใหอยูรอดในสังคมและเปนเยาวชนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด

และเปนที่ยอมรับรวมกัน 

 

 จุดประสงคการวิจัย 

1) เพื่อเสนอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็ก

ปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) 
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 ความสําคัญ และประโยชนของการวิจัย 

1) โรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) สามารถนํากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมไปใชในการพัฒนาทักษะ EF ของ

เด็กปฐมวัย  

2) ไดผลงานท่ีเกิดจากกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการ

ชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) คือ ครูไดนวัตกรรมใหม และนักเรียนเกิดทักษะ EF 

 

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

เพ่ือศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของ

สมองในการบริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีแนวคิดดังน้ี 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม โดยศึกษาจาก ปาริชาติ วลัยเสถียร สหัทยา วิเศษ จันทนา เบญจทรัพย 

ชลกาญจน ฮาซันนารี และ พระมหาสุทิตย อบอุน (2543) แลวสรุปขอบเขตเน้ือหาตามแนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวมได

กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยดังน้ี 

  1) การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน  กําหนดความตองการของการใช

กระบวนการ และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย  

  2) การมีสวนรวมดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) คือการ

สรางประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย  

  3) การมีสวนรวมในการติดตามผล ประเมินผล และสะทอนผล เปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการ 

หรือส่ิงท่ีเปนขอกําจัด อุปสรรคตอการดําเนินงานการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ EF ผูวิจัยไดศึกษาจาก สุภาวดี หาญเมธี (2558) แลวสรุปขอบเขตเนื้อหาตาม

แนวคิดการพัฒนาทักษะ EF ไดเปนการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ซึ่งแยกออกเปนดานดังตอไปน้ี 

  1) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพื่อใชงาน ผานกิจกรรมการเคล่ือนไหวและ

เพลง การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะชวยสงเสริมทักษะ EF ดาน ความจําเพื่อใชงาน เพราะเด็กจะตองเคล่ือนไหวไปตาม

จังหวะเพลง โดยใหสอดคลองเขากันกับคํารอง เสียงดนตรี และคําส่ังใหเคล่ือนไหว  

  2) การสรางประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ดานการย้ังคิด ไตรตรอง ผานกิจกรรมกลุมโดยการใหเด็ก

ระดมสมอง ซ่ึงขึ้นอยูกับการสนับสนุนของครู การคิดแบบกลุมจะทําใหเด็กไดฟงคนอื่น ไดเห็นมุมมองท่ีตาง ฝกย้ังใจยอมรับคน

อื่น และเด็กไดฝกการริเร่ิมเสนอความคิดเห็น 

  3) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการยืดหยุนความคิด ผานการจัดกิจกรรมกลุมเล็กท่ี

เด็กจะไดเรียนรูความคิดของเพื่อน การทํางานกลุมตองรวมกันคิดกอนทํา วางแผน จัดระบบดําเนินการ ฝกความคิดยืดหยุน 

การย้ังใจ และการควบคุมอารมณดวย 

  4) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการควบคุมอารมณ ผานการสรางประสบการณดวย

การพูดเตือนตัวเอง เพราะภาษามีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะอยางยิ่งการพูดเพ่ือกํากับตนเอง การ

หาม หรือเตือนตนเองไมใหทําในส่ิงท่ีไมควร  

           5) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา โดยการใชดนตรี การฝกฝน

ดนตรีสงผลตอการพัฒนาทักษะ EF ในเด็ก ซึ่งจะชวยใหมีความชํานาญในการใชภาษา การประสานมือและตา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการฝกดนตรีและชวยในดานการใสใจจดจอ เปนการฝกดนตรีในบรรยากาศความสุข สอดคลองกับความสนใจและวัยของ

เด็ก 

  6) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการเฝาดูแล และสะทอนผลจากการกระทําของตนเอง 

ผานการจัดกิจกรรมกลุมใหญท่ีครูจัดเปนประจําทุกเชาและบาย เชน กิจกรรมเช็คช่ือตอนเชา และกิจกรรมชวนกันคุยจะชวย
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พัฒนาความใสใจจดจอในเด็ก เสริมความจํา ไดฝกคิดวิเคราะห และพัฒนาการการเฝาดูแล สะทอนผลจากการกระทําของ

ตนเอง  

  7) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการริเร่ิม และลงมือทํา ผานกิจกรรมการเลนอิสระ 

Free Play คือการใหเด็กกําหนดเปาหมายการเลนหรือกิจกรรมดวยตนเองอยางอิสระทุกอยาง ภายในกรอบ กวาง ๆ ท่ีผูใหญ

วางไว เพราะระหวางการเลนอิสระนั้นเขาเกิดพัฒนาหลายดาน รวมถึงดานการริเริ่ม และลงมือทําดวย 

  8) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการวางแผน และการจัดระบบดําเนินการ ผานการฝก

วิเคราะหวางแผน ใหเด็กไดมีสวนรวมในการคิดตั้งแตตน เด็กจะรูสึกวาเปนเจาของผลงาน เปนความคิดของเด็กเอง เด็กจะมี

ความมุงม่ันตั้งใจ โดยครูปรับบทบาทมาเปนผูชวยเด็กในการวิเคราะหวางแผนแบบมีสวนรวมได ไมใชเปนผูส่ังใหเขาทํา จะเอ้ือ

ตอกระบวนการคิดวิเคราะหและวางแผนของเด็กไดดี 

  9) การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการมุงเปาหมาย ผานการสรางประสบการณดวยการ

พูดเตือนตัวเอง เพราะภาษามีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาทักษะ EF โดยเฉพาะอยางย่ิงการพูดเพื่อกํากับตนเอง การเตือน

ตนเองใหต้ังใจ ต้ังมั่นในส่ิงท่ีทํา  

  จากแนวคิดขางตน ผูรวมวิจัยไดใชในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการเขากับแผนการจัด

ประสบการณท่ีใชอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และในสวนของการประเมินผลการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยน้ัน 

ผูวิจัยไดใชการสังเกต และการสนทนากับเด็ก และจดบันทึกพัฒนาการเพื่อสนองความมุงหมายท่ีวางไว 

 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูใหขอมูลสําคัญ 

 ผูใหขอมูลสําคัญของงานวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) จํานวน 1 ทาน ผูอํานวยการ

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จํานวน 1 ทาน ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบงานนิเทศการศึกษาปฐมวัย 

จํานวน 1 ทาน ครูหัวหนาฝายวิชาการปฐมวัยจํานวน 1 ทาน ครูผูสอนระดับช้ันปฐมวัย จํานวน 6 ทาน รวมทั้งส้ินจํานวน 10 

ทาน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการคัดเลือกท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวโดยอาศัยหลักของความ

สมเหตุสมผลทางวิชาการรวมเปนผูวิจัยพัฒนากระบวนการบริหาร โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑของผูใหขอมูลสําคัญที่สามารถให

คําตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีผูวิจัยกําหนดไว ซึ่งเปนการมุงเลือกเพ่ือใหไดขอมูลสําคัญเชิงลึก สามารถสะทอน

ความจริงไดดีท่ีสุด และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการดังตอไปน้ี 

  1) การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) เปนการ

สังเกตท่ีผู สังเกตเปนสมาชิกของกลุมท่ีศึกษา  ลักษณะดังกลาวจะชวยใหไดข อเท็จจริงท่ีตรงสภาพความเปนจริง                      

(บุญชม ศรีสะอาด และ สุริทอง ศรีสะอาด, 2552) โดยผูวิจัยอาศัยกรอบในการสังเกตคือการมีสวนรวมดําเนินการพัฒนา

ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย  

  2) การสนทนากลุม (Focus Group) ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นอยางจริงจัง 

และสรางสรรค เปดโอกาสใหผูรวมสนทนา ซักถาม และมีการวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ เพื่อศึกษาความคิดเห็น ประสบการณ 

และความรูสึกของผูเขารวมสนทนาในประเด็นท่ีไดกําหนดไวแลว (บุญชม ศรีสะอาด และ สุริทอง ศรีสะอาด, 2552) โดยผูวิจัย

อาศัยประเด็นในการสนทนากลุม คือ 1) ประเด็นการวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใช

กระบวนการ และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 2) ประเด็นสะทอนผล ประเมินผลการ
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ใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย หรือส่ิงท่ีเปนขอกําจัด อุปสรรคตอการ

ดําเนินงาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

       ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยอาศัยหลักการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  เทคนิคการวิเคราะหเน้ือหาจะชวย

ใหเขาใจ กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีผูวิจัยไดดัดแปลงกระบวนการ

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)” เสนอตามลําดับดังน้ี 

 1) การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ 

และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน (Plan)  

  1.1 สภาพปญหาปจจุบันของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย สรุปไดวา เด็กในแตละระดับช้ันมี

ปญหาขาดทักษะ EF ในดานท่ีตางกัน คือ 1) เด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ขาดทักษะทางดาน ความจําเพื่อใชงาน 2) เด็กระดับชั้น

อนุบาล 2 ขาดทักษะทางดานการใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา และขาดทักษะทางดานการยั้งคิด ไตรตรอง 3) เด็กระดับช้ันอนุบาล 3 

ขาดทักษะทางดานการควบคุมอารมณ 

  1.2 การกําหนดความตองการของการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของ

เด็กปฐมวัย คือ การใหผูบริหาร ครู และผูทรงคุณวุฒิ ไดมีสวนรวมในการศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน 

กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผนในการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย 

นําไปสูการใหผูมีรวมดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีไดกําหนดไว ไดแกการสราง

ประสบการณเพ่ือพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย รวมท้ังการใหการสนับสนุนท้ังดานกําลังความคิด กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหการ

พัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยสําเร็จลุลวงดวยดี สุดทายใหผูมีสวนรวม รวมในการติดตาม ประเมินผล และสะทอนผล การ

ใชกระบวนการท่ีเปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการ หรือส่ิงท่ีเปนขอกําจัด อุปสรรคตอการดําเนินงาน และในการพัฒนา

ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยน้ันจะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดและเปนท่ียอมรับรวมกัน เด็กจะตองมีความสุข มี

ทัศนคติท่ีดีตอตนเอง บุคคล และส่ิงรอบตัว ใหเด็กมีจิตใจท่ีมั่นคง รูสึกดีตอตนเองพรอมท่ีจะมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น จัดการ

เรียนรูตองสอดคลองกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน เต็มศักยภาพ  

  1.3 การมีสวนรวมคิด รวมวางแผนกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ผูมีสวน

รวม รวมกันวางแผนพัฒนาทักษะ EF ในแตละชวงชั้นตามสภาพปญหาในปจจุบันที่ผูมีสวนรวมวิเคราะหในกระบวนการแรก 

คือเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 พัฒนาทักษะทางดานความจําเพื่อใชงาน เด็กระดับช้ันอนุบาล 2 อายุ พัฒนาทักษะทางดานการใส

ใจจดจอในส่ิงท่ีทํา และทางดานการยั้งคิด ไตรตรอง เด็กระดับช้ันอนุบาล 3 พัฒนาทักษะทางดานการควบคุมอารมณ ซ่ึงการ

พัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยนั้นตองเปนไปตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีผูมีสวนรวม รวมกันเสนอกิจกรรมท่ีจะ

พัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาในแตละชวงช้ัน สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนท่ีตองพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย โดยครู 

สามารถจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยไดทุกท่ี ซึ่งการจัดประสบการณดังกลาวนั้นครูสามารถ

สอดแทรกไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในการปฎิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก ผูมีสวนรวมเสนอวิธีพัฒนา
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ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมท่ีครูใชอยูแลวในโรงเรียน โดยครูสามารถนํากิจกรรมไปใชพัฒนาทักษะ EF ใหเหมาะสม

กับพัฒนาการของเด็ก และบริบทโดยท่ัวไปของโรงเรียน ซึ่งหลักการสําคัญคือ “จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับจุดแข็ง-จุดออนของ

เด็กแตละคน”  

2) การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผนและสังเกตผลการปฏิบัติ (Action and Observe) 

  2.1 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพ่ือใชงานใหกับ

เด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยการใชสองภาษา (ไทย–มลายูถ่ิน) ในการส่ือสารกับเด็ก เนนการใชภาษาไทย

โดยการพูดซํ้า ย้ํา ทวน ใชทาทางประกอบ และใชส่ือประเภทสองภาษา และบัตรคําพื้นฐานระดับช้ันปฐมวัย 242 คํามาชวยใน

การสรางประสบการณใหกับเด็ก  

  2.2 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา

ใหกับเด็กระดับช้ันอนุบาล 2 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชดนตรี ปรบมือ กิจกรรมโยคะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  

  2.3 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ดานการย้ังคิด ไตรตรองใหกับ

เด็กปฐมวัยระดับช้ันอนุบาล 2 โดยการสรางประสบการณผานการสรางขอตกลงในหองเรียน การเสริมแรงทางบวก ยกยอง

ชมเชย การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานคุณธรรม สะทอนคิดจากนิทาน และจัดกิจกรรมโดยการตั้งคําถามสะทอนคิด หรือการ

สะทอนคิดในกิจกรรมกลุม 

  2.4 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการควบคุมอารมณ ใหกับ

เด็กระดับช้ันอนุบาล 3 ดวยการพูดคุยโดยนําหลักศาสนาเขามารวมดวย สรางจิตสํานึก การฝกใหเด็กรูจักควบคุมอารมณของ

ตนเองโดยการกลาวคําสรรเสริญของพระเจาตามหลักศาสนาอิสลาม การฝกใหเด็กรูจักพูดเตือนตนเอง และการจัดบอรด เด็กดี 

ยกยองชมเชยประจําหอง 

  2.5 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยจากผูมีสวนรวมท่ีอยูใน

ฐานะผูอํานวยการโรงเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดหา สนับสนุน ส่ืออุปกรณ 

ท่ีครูประจําชั้นตองการเพ่ือนําไปใชในการจัดประสบการณใหกับเด็กปฐมวัย ซึ่งผูอํานวยการโรงเรียนเปนท่ีปรึกษาหลักในการ

บริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการบริหารงานแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF 

ใหกับเด็กปฐมวัย 

  2.6 พฤติกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยจากผูมีสวนรวมท่ีอยูใน

ฐานะผูทรงคุณวุฒิคอยแนะนํา ชี้นํา กระตุนใหครู และผูบริหารโรงเรียน เกิดความรู ความตระหนัก และมีทักษะในจัด

ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 

3) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล (Reflection) 

  3.1 การสะทอนผลการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย คือ การพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย

สําคัญตอเด็กมากตองเริ่มฝกตั้งแตชวงอายุ 1-6 ขวบ ซึ่งเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองไว เรียนรูเร็ว และสมองถูกกระตุนให

เรียนรูกระบวนการคิดเชิงบริหารไดงาย เพียงแตตองใชเวลาฝกฝนคอนขางนาน เด็กจึงจะสามารถดึงทักษะดังกลาวมาใชได

อยางมีประสิทธิภาพ การฝกฝนทักษะ EF จะชวยใหเด็กเกิดสติ มีสมาธิจดจอกับงาน จนสมองของเด็กเกิดพัฒนาการดาน

ความคิดสรางสรรค คิดยืดหยุน ครูตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมองรูจักองคประกอบของ

ทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในกระบวนการเรียนรูหรือพฤติกรรมของเด็กท่ีเกิดขึ้นน้ันกําลังพัฒนาทักษะ EF ดานใด 

และมุงเปาหมายสูการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กไดอยางเหมาะสม  

  3.2 ผลการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย แบงออกเปน 3 

ดาน คือ 

                    3.2.1 ดานการบริหาร ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการระดมความคิด และอภิปรายรวมกันระหวางผู

มีสวนรวมเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลายทําใหการปฏิบัติงานมีความ



บทความวิจัย (Research Article)                                             วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University) 

[117] 

ราบรื่น กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหาร และผูมีสวนรวมทุกคนท้ังใน และนอกโรงเรียน ลดความขัดแยงในการทํางาน 

เพิ่มความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน สงเสริมใหมีการปรับปรุงงาน และผูรวมงานมีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

                    3.2.2 ดานครู ทําใหผูมีสวนรวมท่ีอยูในฐานะครู มีความรู ความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับกระบวนการ

ทํางานของสมอง รูจักองคประกอบของทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในการจัดการเรียนรู หรือพฤติกรรมของเด็กท่ี

เกิดขึ้นนั้นกําลังพัฒนาทักษะ EF ดานใด ครูไดพัฒนาทักษะการส่ือสารเชิงบวกท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก

ปฐมวัย เกิดทักษะการประเมิน ทักษะการสังเกต การจดบันทึกพฤติกรรมเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาเด็ก และมี

ความสามารถในการส่ือสารผลการประเมินใหกับผูมีสวนรวมไดอยางดี เพื่อนํามาปรับปรุงหรือพัฒนางาน ครูเกิดการทํางาน

เปนทีม (Team Work) ซึ่งการทํางานเปนทีมจะชวยใหเกิดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ถายเทขอมูลอันเปนประโยชนตอ

การพัฒนาทักษะ EF ในเด็ก ครูรูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการกําหนดเปาหมาย วางแผน มีกระบวนการ

ทํางาน และประเมินผล สามารถสะทอนผลการเรียนรูของเด็ก และของครูท่ีประเมินตนเองวาแนวทางท่ีปฏิบัตินั้น ถูกตอง

เหมาะสมหรือไม อยางไร เพื่อนําสูการพัฒนาตน พัฒนางาน 

                    3.2.3 ดานเด็กปฐมวัยพบวา เด็กในระดับช้ันอนุบาล 1 มีการพัฒนาและเร่ิมใชภาษาไทยในการ

ส่ือสารกับครู และเพื่อนมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กไดเกิดทักษะการจํา และสามารถนําไปใชตอได  เด็กอนุบาล 2 แสดงออก

ตามความรูสึกและความสามารถของตนเอง ท่ีมีลักษณะนิสัยเปนคนมีความประณีต มีความละเอียดออน เปนคนมีระเบียบ 

และท่ีสําคัญคือเด็กใสใจจดจอในส่ิงท่ีทําจนสําเร็จดวยความสุขท่ีแสดงออกผานรอยย้ิม และเสียงหัวเราะในขณะท่ีรวมทํา

กิจกรรมกับเพ่ือน ๆ เด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก รูจักควบคุมความตองการของตนเองได เชน การรอคอยตามลําดับกอน–หลัง 

การไมรังแกเพื่อน ทํางานท่ีไดรับมอบหมายจนสําเร็จ เด็กระดับช้ันอนุบาล 3 รูวิธีจัดการตัวเองใหแสดงออกอยางเหมาะสม ไม

ทําใหอารมณของตนเองไปสรางปญหาสัมพันธภาพระหวางกัน  

  3.3 ขอจํากัด อุปสรรคของการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก

ปฐมวัย มีขอจํากัดในกลุมผูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการเสนอวิธีการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ 

EF ใหกับเด็กปฐมวัยท่ีกอใหเกิดความขัดแยงกัน ตางคนตางความคิด และอีกหน่ึงขอจํากัดของการใชกระบวนการบริหารแบบ

มีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยในคร้ังน้ีคือ เรื่องของเวลาท่ีคอนขางนอย เปนอุปสรรคทําใหผูมีสวนรวมมอง

ไมเห็นพัฒนาการท่ีเกิดกับเด็กเทาท่ีควร  

  3.4 ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก

ปฐมวัยท่ีผูมีสวนรวมไดเสนอ คือ 

                    3.4.1 ดานการบริหาร ในเรื่องของการวางนโยบายผูบริหารควรใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะ 

EF ของเด็กปฐมวัย โดยใหการพัฒนาน้ีเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับสถานศึกษา เพราะครูจะไดจัด

ประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยไดตลอดท้ังปการศึกษา ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนา และเห็นผลการ

พัฒนาที่ชัดเจน  

                    3.4.2 ดานครู คือครูจะตองไดรับความรูเก่ียวกับการพัฒาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยเพื่อเปนการเพิ่ม

ทักษะใหกับครู  

                    3.4.3 ดานการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย เพราะการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยน้ันตองเริ่มจากบาน

ของเด็ก แลวจึงมารับการสงเสริมสนับสนุนตอท่ีโรงเรียน พอ แม ผูปกครอง ตองมีสวนรวม และใหความรวมมือในการพัฒนา

ทักษะ EF ใหกับเด็ก ทางโรงเรียนควรจัดอบรมใหความรูผูปกครองของเด็กเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF เพ่ือใหผูปกครองมี

ความรู และนําไปปฏิบัติท่ีบานได 
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อภิปรายผล 

1(  การมีสวนรวมศึกษาขอมูลพื้นฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ 

และการมีสวนรวมคิด รวมวางแผน )Plan)  

 1.1  การวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบันของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วัน

ครู 2503) จากผลการวิจัยท่ีได คือสภาพปญหาของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย สรุปไดวาเด็กในแตละระดับช้ันมี

ปญหาขาดทักษะ EF ในดานท่ีตางกัน คือ 1) เด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ขาดทักษะทางดานความจําเพ่ือใชงาน 2) เด็กระดับช้ัน

อนุบาล 2 ขาดทักษะทางดานการใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา และขาดทักษะทางดานการยั้งคิด ไตรตรอง 3) เด็กระดับช้ันอนุบาล 3 

ขาดทักษะทางดานการควบคุมอารมณ ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ จิระพร ชะโน (2562) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการคิด

เชิงบริหารกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย Executive Functions and Early Childhood Development การคิดเชิงบริหาร 

(Executive Functions : EFs) เปนกระบวนการทางความคิด การทํางานของสมองสวนหนา ท่ีเก่ียวของกับการจัดการดาน

ความคิด ความรูสึก และการกระทํา การยั้งคิดไตรตรอง การควบคุมอารมณ การยืดหยุนทางความคิด การตั้งเปาหมาย 

วางแผน ความมุงม่ัน การจดจําและเรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับความสําคัญของเร่ืองตาง ๆ และการ

ทํางานอยางเปนข้ันเปนตอนจนบรรลุความสําเร็จ ทักษะ EF สําคัญกวา IQ และ EQ ชวงวัย 2–6 ป น้ีเปนชวงเวลาสําคัญใน

การพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็ก ซึ่งประกอบดวยทักษะ 5 ดาน ไดแก 1) ความจําท่ีนํามาใชงาน 2) การยั้งคิด 3) การยืดหยุน

ทางความคิด 4) การควบคุมอารมณ และ 5) การวางแผนและการการจัดระบบดําเนินการซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของทักษะท่ี

มนุษยเราทุกคนตองใช และมีอิทธิพลตอความสําเร็จในชีวิต 

         ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะ EF ทางดาน ความจําท่ีนํามาใชงาน การยั้ง

คิด และการควบคุมอารมณ ดังน้ันผูมีสวนรวมจึงควรพัฒนาทักษะ EF ใหตรงกับความตองการ หรือปญหาของเด็ก เพื่อใหเด็ก

ไดรับการพัฒนา และเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ สอดคลองกับ อโณทัย สุขเจริญโกศล (2562) ท่ีกลาววา EF เปน

กระบวนการทํางานของสมองท่ีมีหนาท่ีบริหารจัดการ ควบคุมอารมณความคิด การตัดสินใจ และการกระทําสงผลใหสามารถ

ลงมือทํางาน และมุงม่ันทําจนงานสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันทักษะ EF จึงมีความสําคัญมากกวา 

IQ และ EQ เน่ืองจากเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตท่ีทุกคนตองมีเพื่อใหสามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนทักษะท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จในชีวิตของทุกคน   

         1.2 การกําหนดความตองการของการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของ

เด็กปฐมวัย ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) จากผลการวิจัยท่ีได คือการใหผูบริหาร ครู และผูทรงคุณวุฒิ ไดมีสวนรวมใน

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบัน กําหนดความตองการของการใชกระบวนการ และการมีสวนรวมคิด 

รวมวางแผนในการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย นําไปสูการใหผูมีรวมดําเนินการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย 

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่ไดกําหนดไว ไดแก การสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย รวมท้ังการให

การสนับสนุนดานกําลังความคิด กําลังกาย กําลังใจ เพื่อใหการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยสําเร็จลุลวงดวยดี สุดทายใหผู

มีสวนรวม รวมในการติดตาม ประเมินผล และสะทอนผล การใชกระบวนการท่ีเปนการประเมินตรวจสอบกระบวนการ หรือ

ส่ิงท่ีเปนขอกําจัด อุปสรรคตอการดําเนินงาน จากการวิเคราะหสภาพปญหาปจจุบันของการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย

ในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) ผลการวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับ วิโรจน พลแยม และ ศักดา สถาพรวจนา (2557) ท่ี

ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยพบวา

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ประกอบดวย 4 สวนคือ สวนท่ี 1 สวนนํา 

หลักการ วัตถุประสงคและบริบท สวนท่ี 2 ระบบการบริหารแบบมีสวนรวมและวิธีการบริหารแบบมีสวนรวม (1) การกําหนด

นโยบายและการวางแผน (2) การตัดสินใจ (3) การดําเนินการ (4) การติดตามประเมินผล (5) รวมรับผิดชอบไดรับประโยชน  

สวนท่ี 3 นํารูปแบบไปใช สวนท่ี 4 ขอจํากัดในการนํารูปแบบไปใช และ



บทความวิจัย (Research Article)                                             วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University) 

[119] 

สอดคลองกับ ปาริชาติ วลัยเสถียร สหัทยา วิเศษ จันทนา เบญจทรัพย ชลกาญจน ฮาซันนารี และ พระมหาสุทิตย อบอุน 

(2543) ท่ีไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมไวคือ 1) การมีสวนรวมในการศึกษาบริบทเพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางาน ชวยกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา 2) มีสวนรวมในการวางแผน  โดยการรวมกลุมอภิปราย

แสดงความคิดเห็น เพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงาน และทรัพยากรท่ีตองใช 3) การมีสวน

รวมในการดําเนินงานพัฒนา ดวยการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ แรงงาน เงินทุน หรือการเขารวมบริหารงาน และ 4) การมีสวน

รวมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

         ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนางานน้ันมีความจําเปนตอง

ทําเปนขั้นตอนตามกระบวนการ ซึ่งเริ่มจาการวิเคราะหสภาพปญหา วางแผน นําไปสูการปฏิบัติงาน และประเมินผล จะทําให

การพัฒนางานสําเร็จลุลวง และมีศักยภาพที่ดีได สอดคลองกับ จารุพงศ พลเดช (2546) ท่ีกลาววาการบริหารแบบมีสวนรวม

เปดโอกาสใหคนในองคกร ในฐานะสมาชิกขององคกรมีสวนรวมในกระบวนการบริหาร ตั้งแตการมีสวนรวมคิด ตัดสินใจ มีสวน

รวมวางแผน มีสวนรวมทํา มีสวนรวมรับผิดชอบ มีสวนรวมรับประโยชน และมีสวนรวมติดตามผล การมีสวนรวมในแตละเร่ือง

น้ันมีความสําคัญในการสรางแรงจูงใจ และเสริมแรงในการทํางานของผูปฏิบัติหรือทีมงานโดยเฉพาะในการมีสวนรวมตัดสินใจ 

และมีสวนรวมวางแผน คือหัวใจสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม  

         การพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยท่ีผูมีสวนรวมไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญน้ันจะตองมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดและเปนท่ียอมรับรวมกัน เด็กจะตองมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง บุคคล และส่ิงรอบตัว รูสึกดีตอ

ตนเองพรอมท่ีจะมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น ทําใหเด็กมีความสุขกับการเรียนรูและเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ การ

จัดการเรียนรูตองสอดคลองกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก ซึ่งการจัดการเรียนรูตองคํานึงถึงพัฒนาการของเด็ก 

เพื่อใหเด็กไดพัฒนาอยางรอบดาน สมดุลเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความสอดคลองกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยขางตน

มีความสอดคลองกับ สถาบัน อารแอลจี (2558) ท่ีกลาวถึงการจัดประสบการณท่ีสงเสริมทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยตอง

คํานึงถึงหลัก 3 ประการคือ 1) เด็กตองมีความสุข และมีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง บุคคล และส่ิงรอบตัว 2) ตอ งสอดคลองกับ

พัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก สุดทายเด็กจะเรียนรูไดดีในสถานการณท่ีเด็กรูสึกมีความสุข สนุก ทาทาย ตองการ

คําตอบ และตองการแกปญหา และ 3) การจัดการเรียนรูตองมีความหมายและมีคุณคาตอตัวเด็ก  

         1.3 การมีสวนรวมคิด รวมวางแผนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย จาก

ผลการวิจัยท่ีได คือผูมีสวนรวมวางแผนกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในแตละชวงช้ันให

เปนไปตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และไมเปนการฝนพัฒนาการของเด็ก ท้ังน้ีผูมีสวนรวม รวมกันเสนอกิจกรรมท่ีจะพัฒนา

ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยท่ีมีปญหาในแตละชวงช้ัน สะทอนใหเห็นถึงความจําเปนท่ีตองพัฒนาใหกับเด็กปฐมวัย โดยครู

สามารถจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยไดทุกท่ี ซึ่งการจัดประสบการณดังกลาวนั้นครูสามารถ

สอดแทรกไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือในการปฎิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก ผูมีสวนรวมเสนอวิธีพัฒนา

ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยตามกิจกรรมท่ีครูใชอยูแลวในโรงเรียน โดยครูสามารถนํากิจกรรมไปใชพัฒนาทักษะ EF ใหเหมาะสม

กับพัฒนาการของเด็ก และบริบทโดยทั่วไปของโรงเรียน ซ่ึงหลักการสําคัญคือ “การจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับจุดแข็ง-จุดออน

ของเด็กแตละคน” สอดคลองกับ สุภาวดี หาญเมธี (2558) ท่ีไดกลาวถึงวิธีการท่ีครูจะพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย โดย

การจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอทักษะ EF สภาพแวดลอมมีสวนกําหนดความคิดและพฤติกรรมของเด็ก ดังน้ันถาจะจัด

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ EF ควรใสใจสภาพแวดลอมดานความคิดและพฤติกรรม ถาจะฝกใหเด็กยึดมั่นในกฎ

กติกา ควรกําหนดกฎระเบียบท่ีเด็กมีสวนรวม และสภาพแวดลอมดานกายภาพ ก็ควรมีของเลน หนังสือ อุปกรณ ท่ีเอ้ือใหเด็ก

ไดใชในการเรียนรู คนควา หรือใชทํากิจกรรมตาง ๆ จําพวก กระดาษสี เศษวัสดุ เปนตน 
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2) การมีสวนรวมปฏิบัติตามแผน และสังเกตผลการปฏิบัติ (Action and Observe) 

         จากผลการวิจัยท่ีได คือ ผูมีสวนรวมดําเนินการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานความจําเพ่ือ

ใชงาน ใหกับเด็กระดับช้ันอนุบาล 1 ดวยการจัดกิจกรรมโดยการใชสองภาษา (ไทย–มลายูถิ่น) ในการส่ือสารกับเด็ก เนนการ

ใชภาษาไทยโดยการพูดซ้ํา ยํ้า ทวน ใชทาทางประกอบ และใชส่ือประเภทสองภาษา คือ นิทาน เพลง คําคลองจอง บัตรคํา

พื้นฐานระดับชั้นปฐมวัย 242 คํา มาชวยในการสรางประสบการณใหกับเด็ก สรางประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ดานการ

ใสใจจดจอในส่ิงท่ีทํา และดานการยั้งคิด ไตรตรอง ใหกับเด็กระดับชั้นอนุบาล 2 ดวยการจัดกิจกรรมโดยใชดนตรี การปรบมือ 

กิจกรรมโยคะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค และสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดานการย้ังคิด ไตรตรองผานการสราง

ขอตกลงในหองเรียน การเสริมแรงทางบวก ยกยองชมเชย การจัดกิจกรรมโดยใชนิทานคุณธรรม สะทอนคิดจากนิทาน จัด

กิจกรรมโดยการตั้งคําถามสะทอนคิด หรือการสะทอนคิดในกิจกรรมกลุม และสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ดาน

การควบคุมอารมณ ใหกับเด็กระดับช้ันอนุบาล 3 ดวยการพูดคุยโดยนําหลักศาสนาเขามารวมดวย สรางจิตสํานึก การฝกให

เด็กรูจักควบคุมอารมณของตนเองโดยการกลาวคําสรรเสริญของพระเจาตามหลักศาสนาอิสลาม การฝกใหเด็กรูจักพูดเตือน

ตนเอง และการจัดบอรดเด็กดี ยกยองชมเชยประจําหอง ผลการวิจัยสอดคลองกับหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมุงเนนให

เด็กทุกคนไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูอยางเหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูท่ีเกี่ยวของกับการอบรมเล้ียงดู การ

พัฒนา และการใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดาน อยางเปนองค

รวม มีคุณภาพ และเต็มศักยภาพ โดยกําหนดหลักการ คือ 1) สงเสริมกระบวนการเรียนรู และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็ก

ปฐมวัยทุกคน 2) ยึดหลักการอบรมเล้ียงดู และใหการศึกษาท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และ

วิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 3) ยึดพัฒนาการ และการพัฒนาโดยองครวม ผานการเลน

อยางมีความหมาย และมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไดลงมือกระทําในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เหมาะสมกับวัย และมี

การพักผอนท่ีเพียงพอ 4) จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เปนคนดี มีวินัย และมีความสุข 5) สรางความรู ความเขาใจ และประสานความรวมมือในการพัฒนาเด็ก ระหวาง

สถานศึกษากับพอ แม ครอบครัว ชุมชน และทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (สํานักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สํานักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

           จากผลการวิจัยผูมีสวนรวมท่ีอยูในฐานะผูอํานวยการโรงเรียน มีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาทักษะ 

EF ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดหา สนับสนุน ส่ืออุปกรณ ท่ีครูประจําช้ันตองการเพ่ือนําไปใชในการจัดประสบการณพัฒนา

ทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน และผูมีสวนรวมท่ีอยูในฐานะผูทรงคุณวุฒิมีสวนรวมโดยการแนะนํา ช้ีนํา กระตุนใหครู 

และผูบริหารโรงเรียนเกิดความรู ความตระหนัก และมีทักษะในจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย 

ผลการวิจัยสอดคลองกับ ศรัณย เจียระไน พิมพา มวงศิริธรรม และ อัศวิน มณีอินทร (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการ

บริหารแบบมีสวนรวมในสถาบันอุดมศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดหลักการสําคัญไวใหยึดหลักการมีสวนรวมเปนสําคัญสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจึง

ตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยอยูบนพื้นฐานของหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คือสถาบันอุดมศึกษา

จําเปนตองอาศัยความรวมมือทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังคณะกรรมการคณาจารย เจาหนาท่ี ผูปกครองและนักศึกษา การมีสวนรวม

ในการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษามีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ หลายวิธีการ โดยผูท่ีมีสวนรวมเขารวมกิจกรรม

ตามขอบขายของการบริหารจัดการสถานศึกษา ไดแก การวางแผน การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การประชุม

รายงานผล เปนตน รูปแบบของการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะนําไปสูเปาหมายและความสําเร็จน้ัน ควรปรับ

เปล่ียนเปนบริหารงานแบบมีสวนรวม ท่ีอาศัยหลักการมีสวนรวมโดยผูมีสวนได สวนเสีย มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู 

ทําความเขาใจ แสดงทรรศนะ รวมเสนอปญหาสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ

ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา  
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3) การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล (Reflection) 

         3.1 จากการสะทอนผลการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย นั้นสําคัญตอเด็กปฐมวัยมาก ตองเริ่มฝก

ตั้งแตชวงอายุ 1-6 ขวบ ซ่ึงเด็กจะมีพัฒนาการทางสมองไว เรียนรูเร็ว ซึมซับทักษะตาง ๆ ไดดี และสมองถูกกระตุนใหเรียนรู

กระบวนการคิดเชิงบริหารไดงาย เพียงแตตองใชเวลาฝกฝนคอนขางนาน เด็กจึงจะสามารถดึงทักษะดังกลาวมาใชไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การฝกฝนทักษะ EF เพื่อนํามาใชในการควบคุมพฤติกรรม อารมณ ความคิดของเด็กปฐมวัย ชวยใหเด็กเกิดสติ มี

สมาธิจดจอกับงาน และรูจักใชเหตุผลในการคิดวางแผนแกปญหา จนสมองของเด็กเกิดพัฒนาการดานความคิดสรางสรรค คิด

ยืดหยุน ไมจนตออุปสรรคท่ีพบเจอ และครูตองมีความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของสมองรูจัก

องคประกอบของทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในกระบวนการเรียนรูหรือพฤติกรรมของเด็กท่ีเกิดข้ึนน้ันกําลังพัฒนา

ทักษะ EF ดานใด รวมท้ังควรมีความใสใจไตรตรองกับเด็กไดอยางเหมาะสม ผลการวิจัยสอดคลองกับ อโณทัย สุขเจริญโกศล 

(2562) ท่ีไดกลาววา ทักษะ EF ไมใชทักษะท่ีติดตัวมาแตกําเนิดแตเปนทักษะท่ีตองไดรับการพัฒนาผานประสบการณจริงท่ี

หลากหลาย การฝกฝนอยางตอเนื่องและเปนลําดับข้ันตอนตั้งแตชวงวัยทารก จนถึงวัยเด็ก และตอไปยังวัยรุน การวิจัยช้ีใหเห็น

วาทักษะ EF เริ่มพัฒนาขึ้นหลังปฏิสนธิไมนานแตในชวงวัย 3–6 ปจะเปนชวงเวลาท่ีสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาทักษะเหลาน้ี

และถึงแมทักษะน้ียังจะเติบโตตอไปจนถึงวัยรุนและวัยผูใหญตอนตน แตก็เปนไปในอัตราท่ีนอยกวาการเติบโตในชวงอนุบาลวัย 

3–6 ป จึงมีความสําคัญมากในการฝกฝนทักษะ EF ใหแกเด็กเพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา เปนการลงทุนท่ีคุมคา

มากกวาการตามแกไขปญหาในภายหลังและหากเด็กไมไดรับการฝกฝนท่ีควรได การพัฒนาทักษะ EF ก็อาจจะชาหรือบกพรอง

เสียหายไป กระทบตอโครงสรางการทํางานของสมองและการพัฒนาทักษะ EF ในสมองตอไปดวย 

         จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญในการพัฒนาทักษะ EF ในชวงอายุ 3–6 ป หรือชวง

ปฐมวัย เพราะทักษะ EF จะเริ่มพัฒนาไดดีในชวงวัยน้ี และสงผลดีไปสูชวงวัยรุน และวัยผูใหญตอไป สอดคล องกับ                       

นวลจันทร จุฑาภักดีกุล (2560) ท่ีไดกลาววาทักษะ EF หรือกระบวนการทางความคิดไมไดเปนทักษะท่ีติดตัวมาตั้งแตเกิด แต

ทักษะ EF จะพัฒนาไดมากท่ีสุดในชวงปฐมวัย ซึ่งจะสงเสริมใหเด็กกาวไปสูประตูแหงการประสบความสําเร็จในชีวิต 

         3.2 ผลการใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยท่ีแบงออกเปน 3 

ดาน คือ 

                 3.2.1 ดานการบริหาร ทําใหเกิดการมีสวนรวมในการระดมความคิด และอภิปรายรวมกัน

ระหวางผูมีสวนรวมเกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลายทําใหการปฏิบัติงานมีความราบร่ืน กอใหเกิดความสามัคคีระหวางผูบริหาร 

และผูมีสวนรวมทุกคนท้ังใน และนอกโรงเรียน ลดความขัดแยงในการทํางาน เพิ่มความไววางใจซึ่งกันและกันมากขึ้น สราง

บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ผูรวมงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น สอดคลองกับงานวิ จัยของ มณีรัตน บุญเต็ม 

และ ประชุม รอดประเสริฐ (2557) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโดยองคคณะบุคคลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคใตตอนลาง มีวัตถุประสงคการวิจัยคือ 1) ศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมโดยองค

คณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ศึกษารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมโดยองคและคณะบุคคลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) 3) สังเคราะหและพัฒนารูปแบบการบริหาร 4) ประเมินรูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวาผูทรงคุณวุฒิมีฉันทามติเปนเอกฉันทกับทุกประเด็นของการประเมินรูปแบบการบริหารแบบมี

สวนรวมโดยองคคณะบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมขององคคณะ

บุคคลในสถานศึกษามีความเหมาะสมกับแนวทางการกระจายอํานาจท่ีเนนการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวข องในการบริหาร

สถานศึกษาและมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 

                 3.2.2 ดานครู ทําใหผูมีสวนรวมท่ีอยูในฐานะครูมีความรู  ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ

กระบวนการทํางานของสมองรูจักองคประกอบของทักษะสมอง และสามารถวิเคราะหไดวาในการจัดการเรียนรู หรือ

พฤติกรรมของเด็กท่ีเกิดข้ึนนั้นกําลังพัฒนาทักษะ EF ดานใด ครูไดพัฒนาทักษะการส่ือสารเชิงบวกท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา

ทักษะ EF ของ 



วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (Journal of Education Khon Kaen University)                                                         บทความวิจัย (Research Article) 

 

[122] 

 
วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 44(2), 110-124 

doi: 10.14456/edkkuj.2020.x 

 

เด็กปฐมวัย เกิดทักษะการประเมิน ทักษะการสังเกตการจดบันทึกพฤติกรรม ที่เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาเด็ก และ

มีความสามารถในการส่ือสารผลการประเมินใหกับผูมีสวนรวมไดอยางดี เพื่อนํามาปรับปรุงหรือพัฒนางาน ครูเกิดการทํางาน

เปนทีม (Team Work) รูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ มีการกําหนดเปาหมาย วางแผน มีกระบวนการทํางาน 

และประเมินผล สามารถสะทอนผลการเรียนรูของเด็ก และของครูท่ีประเมินตนเองวาแนวทางท่ีปฏิบัตินั้นถูกตองเหมาะสม

หรือไม อยางไร เพ่ือนําสูการพัฒนาตน พัฒนางาน ผลการวิจัยขางตนมีความสอดคลองกับ สุภาวดี หาญเมธี , ธิดา พิทักษสิน

สุข และ ภาวนา อรามฤทธ์ิ (2561) ท่ีไดบอกถึงคุณลักษณะสําคัญของครูปฐมวัยผูท่ีช วยสงเสริมการพัฒนาทักษะ EF ใหเด็ก

ปฐมวัย คือ ครูมีความรูความเขาใจพื้นฐานเก่ียวกับทักษะ EF มีจิตใจกวาง และมีทัศนะเชิงบวกมีความเช่ือม่ันในเด็ก เช่ือวาเด็ก

ทุกคนมีศักยภาพเปล่ียนแปลง และพัฒนาได มีความเช่ียวชาญในทักษะท่ีหลากหลาย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการ ส่ือสาร

เชิงบวก ทักษะการกระตุนเด็ก ทักษะการสรางแรงจูงใจ และทักษะการประเมิน เปนตน นอกจากน้ีครูยังตองเปนผูท่ีรูจักการ

วางแผนการทํางาน การทํางานเปนทีม และท่ีสําคัญคือตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับเด็ก ใหเด็กรูสึกรัก และไววางใจ 

                 3.2.3 ดานเด็กปฐมวัยพบวา เด็กในระดับช้ันอนุบาล 1 มีการพัฒนาและเริ่มใชภาษาไทยในการ

ส่ือสารกับครู และเพื่อนมากขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กไดเกิดทักษะการจํา และสามารถนําไปใชตอได เด็กอนุบาล 2 แสดงออก

ตามความรูสึกและความสามารถของตนเอง ท่ีมีลักษณะนิสัยเปนคนมีความประณีต มีความละเอียดออน เปนคนมีระเบียบ 

และท่ีสําคัญคือเด็กใสใจจดจอในส่ิงท่ีทําจนสําเร็จดวยความสุขท่ีแสดงออกผานรอยย้ิม และเสียงหัวเราะในขณะท่ีรวมทํา

กิจกรรมกับเพื่อน ๆ เด็กเกิดพฤติกรรมทางบวก รูจักควบคุมความตองการของตนเองได เด็กระดับช้ันอนุบาล 3 รูวิธีจัดการ

ตัวเองใหแสดงออกอยางเหมาะสม ไมทําใหอารมณของตนเองไปสรางปญหาสัมพันธภาพระหวางกัน เด็ก ๆ ใหความรวมมือกับ

การพูดเตือนตนเองอยางพรอมเพรียงกัน ถึงแมวาในระหวางวันนั้นจะทําตามท่ีพูดไวได หรือไมไดบางก็ตาม สอดคลองกับ 

สถาบัน อารแอลจี (2558) ท่ีกลาววาการเรียนรูสําหรับเด็กน้ัน เปนการมุงใหเด็กเกิดการเรียนรูในส่ิงที่มีความหมายและมี

คุณคาตอตัวเด็ก เพราะเด็กจะสามารถเช่ือมโยง นําไปใช และตอยอดส่ิงท่ีเรียนรูอยางแทจริง ความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูจะ

เกิดข้ึนไดยอมมาจากแรงจูงใจภายในไมใชเปนการเรียนเพื่อจําอยางไมเห็นความเช่ือมโยงกับชีวิต  

         3.3 ส่ิงที่ควรปรับปรุงเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก

ปฐมวัย ท่ีผูมีสวนรวมไดเสนอ คือ 

                 3.3.1 ดานการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย เพราะการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยนั้นตองเริ่มจาก

บานของเด็ก เด็กตองไดรับการฝกฝนมาจากบานเปนท่ีแรก แลวจึงมารับการสงเสริมสนับสนุนตอท่ีโรงเรียน พอ แม ผูปกครอง 

ตองมีสวนรวม และใหความรวมมือพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็ก ซึ่งสอดคลองกับ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ (2561) ที่ไดกลาว

วา พอ แม ผูปกครองมีเวลา 3 ปแรกท่ีจะเล้ียงลูกใหเขามีตัวตน ท่ีชัดเจนและแข็งแรง แลวใชเวลาชวงอายุ 2-7 ปพัฒนา

รากฐานของ EF อยางดีท่ีสุด กอนท่ีจะสงลูกเขาสูโรงเรียนและระบบการศึกษาที่มุงพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 เม่ืออายุ 7-8 ป 

โรงเรียนรับชวงตอดวยปรัชญาการศึกษาสมัยใหมและกระบวนการเรียนรูสมัยใหมเปนเวลา 12 ปของการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

จากผลการศึกษาจึงสามารถกลาวโดยสรุปไดวา การพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัยโดยผานกระบวนการบริหาร

แบบมีสวนรวมน้ัน ส่ิงท่ีสําคัญที่สุดคือผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ EF แลวสงเสริมสนับสนุน ให

ผูมีสวนรวมพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย เปดโอกาสใหทุกคนท่ีมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และดําเนินการ รวมไปถึง

การสงเสริมความรูประสบการณ ซ่ึงประกอบดวย การอบรม การสอนงาน กิจกรรมการบริหาร กิจกรรมแสวงหนาความรู จึง

จะทําใหการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ แกปญหาใหกับเด็กปฐมวัยไดอยางตรงจุด นํามาซ่ึงการประกัน

ไดวาระบบการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพอยางสูงสุด 
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 บทสรุปจากการวิจัย 

 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการ

บริหารจัดการชีวิตของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม )วันครู 2503) ได 3 กระบวนการ ดังภาพประกอบ  1  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 1. กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิตของ 

เด็กปฐมวัยในโรงเรียนบานใหม (วันครู 2503) 

 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 1) ผูมีสวนรวมควรมีวิธีการสรางประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัยในแตละระดับชั้นท่ีมีชวงวัยท่ี

แตกตางกัน และตองเหมาะสมกับชวงวัยของเด็ก ซึ่งจะสงผลใหเด็กไดรับการพัฒนา และเห็นผลการพัฒนาท่ีชัดเจน 

 2) ควรให พอ แม ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่มี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุมสภาพแวดลอมรอบดานตัวเด็ก 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1) จากกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมในการพัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็กปฐมวัย ควรมีการพัฒนารูปแบบ

กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดมาซ่ึงแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย แลวนําไปปรับใชกับบริบทของโรงเรียน 

 2) ควรมีการทดลองใชกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย และศึกษาผลการ

พัฒนาทักษะ EF ท่ีเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย 
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มีสวนรวมศึกษาขอมูล

พ้ืนฐานวิเคราะหสภาพปญหา

ปจจุบัน กําหนดความ

ตองการ และมีสวนรวมคิด 

รวมวางแผน  

มีสวนรวมปฏิบัติตามแผนใน

การสรางประสบการณเพื่อ

พัฒนาทักษะ EF ใหกับเด็ก

ปฐมวัย 

มีสวนรวมในการติดตาม 

และประเมินผล 
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