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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือ

ชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มี 

ต่อกำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) โดยมกีลุม่ตวัอย่ำงทีใ่ช้ใน

กำรศกึษำ คอื ครผููด้แูลเดก็เลก็ทีป่ฏบิตังิำนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร จสำนวน 40 คน โดยกำรเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง แบบ

เจำะจง (purposive sampling) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในกำรวจิยั ได้แก่ แบบทดสอบควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรู้

ทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) และแบบสอบถำมควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขต

พื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน มีค่ำเฉลี่ยและผลสัมฤทธิ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำร

จัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) (Post-Test) สูงกว่ำก่อน 

กำรเข้ำร่วมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) (Pre-Test)  

อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 และครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้

ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) โดยภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.66, S.D. = 0.50)  

โดยมีด้ำนกำรให้ควำมรู้จำกกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.76) รองลงมำ คือ ด้ำนควำมพึงพอใจต่อบุคลำกร 

ทีเ่กีย่วข้อง อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( = 4.75) และด้ำนกำรนสำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ และด้ำนกำรดสำเนนิกจิกรรมฯ 

อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.68) ตำมลสำดับ

ค�าส�าคัญ: กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก
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Abstract

 The research aims to 1) to enhance comprehension of the integration of learning management with executive 

function and 2) to examine the satisfaction of young children teachers in Kamphaeng Phet province toward the 

integration of learning management with executive function. The sample group is 40 young children teachers working in 

Kamphaeng Phet area selected by purposive sampling. The research tools are the comprehensive test of the integration 

of learning management with executive function and the satisfactory questionnaires of young children teachers in 

Kamphaeng Phet province toward the integration of learning management with executive function. 

 The research results showed that the means and achievement of 40 young children teachers after attending 

the integration of learning management with executive function workshop was significantly higher at 0.05 level. In 

addition, they are satisfied with this activity that can be shown statistically at the highest point (4.66) and the standard 

deviation is 0.50. When considering the minor items, educating method aspect was scored at the highest point (4.76) 

following by satisfaction toward staff aspect (4.75) and knowledge application and activity management aspect (4.68).  

Keywords:  integration of learning management, executive function, young children teachers

บทน�า

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 4 มำตรำ 23 กสำหนดไว้ว่ำ กำรจัดกำรศึกษำทั้งกำรศึกษำ

ในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต้องเน้นควำมสสำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม กระบวนกำรเรียนรู้ 

และบูรณำกำรตำมควำมเหมำะสมในแต่ละระดับกำรศึกษำและในมำตรำ 24(4) ได้กสำหนดไว้ว่ำ “กำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนโดยผสมผสำนสำระควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำมและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชำ” [1] จอห์น ดิวอ้ี ปรำชญ์ทำงกำรศึกษำชำวอเมริกำ ได้อธิบำยถึงควำมจสำเป็นที่

โรงเรียนต้องจัดให้มีกำรสอนแบบ “บูรณำกำร” (Integrate curriculum) หรือกำรเชื่อมโยงเนื้อหำวิชำกำรต่ำง ๆ เข้ำด้วย

กนั โดยไม่เน้น กำรเรยีนเป็นรำยวชิำว่ำ ปัญหำอปุสรรครวมทัง้ประสบกำรณ์ต่ำง ๆ  ในชวีติของมนษุย์นัน้จะผสมผสำน

กันไม่ได้แยกออกเป็นส่วน ๆ หลักสูตรที่เน้นกำรสอนแบบบูรณำกำรจะสอดคล้องกับชีวิตจริงของเด็กมำกกว่ำ โดยจะ

ช่วยให้นักเรียนเข้ำใจและมองเห็นควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงของเน้ือหำวิชำต่ำงๆ ทั้งยังกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้เน่ืองจำก

นี้ยังควรนสำเนื้อหำและทักษะท่ีเรียนไปใช้ในชีวิตจริง [2] ซ่ึงเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มีควำมสสำคัญอย่ำงยิ่งพัฒนำกำรทุกด้ำน

เจริญอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะเส้นใยภำยในสมองจะพัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วในช่วงนี้

 กำรพฒันำทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function : EF) เป็นกำรทสำงำนของสมองระดบัสงูทีเ่ชือ่ม

โยงประสบกำรณ์ในอดตีกบัสิง่ทีเ่รำกสำลงัทสำในปัจจบุนั ช่วยให้เรำควบคมุอำรมณ์ควำมคดิ กำรตดัสนิใจ และกำรกระทสำ 

ส่งผลให้เรำลงมือทสำงำน และมุ่งมั่น ทสำจนงำนสสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ [3] กระบวนกำรทำงควำมคิดในส่วน  

“สมองส่วนหน้ำ” ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด ควำมรู้สึก กำรกระทสำ เป็นควำมสำมำรถของสมองที่ใช้บริหำรจัดกำรชีวิต

ในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถตั้งเป้ำหมำยในชีวิต รู้จักกำรวำงแผน มีควำมมุ่งมั่น จดจสำสิ่งต่ำง ๆ เพื่อนสำไปใช้

ประโยชน์ได้ สำมำรถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอำรมณ์ได้ ยืดหยุ่นควำมคิดเป็น สำมำรถจัดลสำดับควำมสสำคัญในชีวิต 

รวมทั้งรู้จักริเริ่ม และลงมือทสำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อ 

ควำมสสำเร็จในชีวิต ทั้งกำรงำน กำรเรียน และกำรใช้ชีวิต

 จำกควำมสสำคัญและควำมเป็นมำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นควำมสสำคัญและจัดทสำวิจัยเรื่อง ผลกำรศึกษำ 
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กำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) ของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ที่

จังหวัดกสำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) 

 2. เพือ่ศกึษำควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ ครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่ปฏิบัติงำนในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร 

จสำนวน 40 คน โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling)

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ มีทั้งหมด 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรจัดกำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ฉบับที่ 2 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแล

เด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF)

วิธีด�าเนินการวิจัย 

 กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

ในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ (Executive Function: EF)  

มีจสำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ 1.1 กิจกรรม มำรู้จัก EF กันเถอะ

 กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เรื่อง ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) โดยมี  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.สณุ ี บญุพทิกัษ์ โปรแกรมวชิำกำรศกึษำปฐมวยั คณะครศุำสตร์ ให้ควำมรูด้้วยวธิกีำรแบบบรรยำย

เนื้อหำ จสำนวน 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรม ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ

 กำรทบทวนควำมรู้ควำมเข้ำใจเดิมเกี่ยวกับทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF)  

และร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น, ประสบกำรณ์ ผ่ำนกำรนสำเสนอหน้ำชั้นเรียน จสำนวน 1 ชั่วโมง 

 ขั้นตอนที่ 2 การฝึกปฏิบัติทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จ (Executive Function: EF) มีจสำนวน 1 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills

 กำรฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ทั้ง 9 ทักษะ 

ได้แก่ 1) ทักษะควำมจสำที่นสำมำใช้งำน (Working Memory), 2) ทักษะกำรยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), 

3) ทักษะกำรยืดหยุ่นควำมคิด (Shift Cognitive Flexibility), 4) ทักษะกำรใส่ใจจดจ่อ (Focus), 5) กำรควบคุมอำรมณ์ 

(Emotion Control), 6) กำรประเมินตัวเอง (Self-Monitoring), 7) กำรริเริ่มและลงมือทสำ (Initiating), 8) กำรวำงแผนและ

กำรจัดระบบดสำเนินกำร (Planning and Organizing), และ 9) กำรมุ่งเป้ำหมำย (Goal-Directed Persistence) 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การบูรณาการทกัษะทางสมองเพือ่ชวีติทีส่�าเรจ็กบัการจดัการเรยีนการสอนในระดบัปฐมวยั มจีสำนวน 

2 กิจกรรม ดังนี้

 กิจกรรมที่ 3.1 กิจกรรมกำรออกแบบสื่อส่งเสริมทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF)

 แบ่งครผููด้แูลเดก็เลก็เป็นกลุม่ กลุม่ละเท่ำ ๆ  กนั จำกนัน้ให้ทดลองออกแบบสือ่ส่งเสรมิทกัษะทำงสมองเพือ่ชีวติ

ทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) โดยใช้วสัดเุหลอืใช้  แล้วร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ผ่ำนกำรนสำเสนอหน้ำชัน้เรยีน

 กจิกรรมที ่3.2 กจิกรรมกำรบรูณำกำรทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็สูก่ำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัปฐมวยั

 แบ่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่ำ ๆ กัน จำกนั้นให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กสังเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำ

ปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 และทดลองออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ 

(Executive Function: EF) ผ่ำนกจิกรรมส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็ปฐมวยั แล้วร่วมแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ผ่ำนกำรนสำเสนอ 

หน้ำชั้นเรียน 

 โดยใช้แบบทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function : EF) ก่อนครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ำร่วมกิจกรรมฯ และเมื่อครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบูรณำกำรจัดกำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร 

ในส่วนกจิกรรมขัน้ตอนที ่1 ถงึ ขัน้ตอนที ่3 จะใช้แบบทดสอบควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำง

สมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ในฉบับเดียวกัน หลังเข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดก�าแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตท่ีสสำเร็จ (Executive Function: EF) จสำนวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถำม

ควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมอง 

เพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) จสำนวน 6 ข้อ ตำมประเด็นต่อไปนี้ ควำมพึงพอใจต่อกระบวนกำรฯ,  

ควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง, ควำมพึงพอใจต่อปัจจัย และสิ่งอสำนวยควำมสะดวก, ด้ำนกำรดสำเนินกิจกรรมฯ, 

ด้ำนกำรให้ควำมรู้จำกกิจกรรมฯ และด้ำนกำรนสำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะของแบบสอบถำมเป็น

มำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 ระดับ นสำแบบสอบถำมที่ได้มำวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย, ส่วนบี่ยง

เบนมำตรฐำน และมำตรฐำน และแปลผลค่ำเฉลี่ยตำมเกณฑ์ ดังนี้

 ค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00  ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับมำกที่สุด

 ค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับมำก

 ค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับปำนกลำง

 ค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับน้อย

 ค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49    ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ

   (Executive Function: EF) ในระดับน้อยที่สุด
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สรุปผลการวิจัย

 1. ผลกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) มีรำยละเอียดดังนี้

  1.1. ผลกำรจดักจิกรรมกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function : EF) 

ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร พบว่ำ กำรอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจทักษะทำงสมองเพ่ือ 

ชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) คือ กิจกรรมมำรู้จัก EF กันเถอะ และกิจกรรมครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 

มีครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ร้อยละ 90 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

เพิ่มมำกขึ้น โดยสังเกตจำกกำรมีส่วนร่วมตอบคสำถำม และร่วมสนทนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น และกำรฝึกปฏิบัติ

ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ในส่วนกิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills ช่วย

กระตุน้ให้เกดิควำมคดิสร้ำงสรรค์ พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมกล้ำแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์มำกขึน้ โดยสงัเกตจำก 

ในกำรคิดแก้ปัญหำ  ตลอดจนกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ โดยสำมำรถนสำทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) ไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงดี ในกำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ในระดับปฐมวัย คือ กิจกรรมกำรออกแบบสื่อส่งเสริมทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) และ

กจิกรรมกำรบูรณำกำรทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็สูก่ำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัปฐมวยั โดยเบือ้งต้นแบ่งครผูู้

ดแูลเดก็เลก็เป็นกลุม่ กลุม่ละเท่ำ ๆ  กนั และให้ออกแบบสือ่ส่งเสรมิทกัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function 

: EF) โดยใช้วัสดุเหลือใช้ พบว่ำ กลุ่มที่ 1 ผลิตสื่อชื่อ “ดอกไม้แสนสวย”, กลุ่มที่ 2  ผลิตสื่อชื่อ “โอ้ ทะเลแสนงำม”,  

กลุ่มที่ 3 ผลิตสื่อชื่อ “หนอนน้อยช่วยนับ”, กลุ่มที่ 4 ผลิตสื่อชื่อ “ฝนจ้ำ” ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวทสำให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กได้

เรยีนรูว้ธิกีำรแก้ปัญหำด้วยตนเอง และมโีอกำสได้แลกเปลีย่นควำมรูก้บับคุคลอืน่ โดยสงัเกตจำกกำรพดูคยุแลกเปลีย่น

ควำมคดิเหน็ระหว่ำงร่วมกจิกรรมฯ ส่งผลให้ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะ

ทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF เพิม่มำกขึน้ และครผููด้แูลเดก็เลก็ยงัมสีำมำรถนสำควำมรูค้วำมเข้ำใจ

กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำน

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย พบว่ำ กลุ่มที่ 1 บูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมเสริมประสบกำรณ์, กลุ่มที่ 2 บูรณำกำร

ผ่ำนกจิกรรมเคลือ่นไหวและจงัหวะ, กลุม่ที ่3 บรูณำกำรผ่ำนกจิกรรมเสรมิประสบกำรณ์, กลุม่ที ่4 บรูณำกำรผ่ำนกจิกรรม

ศิลปะสร้ำงสรรค์ และครูผู้ดูแลเด็กเล็กยังสำมำรถนสำไปปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริงในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของตนเองได้ 

  1.2 ผลกำรศึกษำกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิต 

ที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน มีรำยละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 1 ตำรำงแสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน ก่อนและหลัง  

เข้ำร่วมกิจกรรมกำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแล

เด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร

กำรทดสอบ N X S.D. t Sig.

ก่อน 40 10.15 3.45
-10.93 .000**

หลัง 40 14.78 2.47

.000** มีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05
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 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิต 

ที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร หลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

กำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) สงูกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกจิกรรม 

กำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF)  อย่ำงมนียัสสำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05

 2. ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำร 

กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) 

 ผลกำรศกึษำควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) จสำนวน 40 คน มีรำยละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 2 ตำรำงค่ำเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ของควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจ ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขต

พืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) 

รายการ x S.D. ระดับ

1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมฯ

   1.1  กำรประชำสัมพันธ์/กำรแจ้งข่ำว 4.43 0.59 มำก

   1.2  กำรลงทะเบียน 4.45 0.60 มำก

   1.3  กำรกสำหนดเวลำในกำรจัดกิจกรรม 4.48 0.64 มำก

รวม 4.45 0.61 มำก

2. ความพึงพอใจต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

   2.1 ควำมรู้ควำมสำมำรถและวิธีกำรให้ควำมรู้ของวิทยำกร 4.75 0.44 มำกที่สุด

   2.2 กำรบริกำรของอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 4.75 0.44 มำกที่สุด

รวม 4.75 0.44 มำกที่สุด

3. ความพึงพอใจต่อปัจจัยและสิ่งอ�านวยความสะดวก

   3.1 เอกสำร 4.50 0.60 มำก

   3.2 อำหำรว่ำง 4.58 0.55 มำกที่สุด

   3.3 สื่อ/อุปกรณ์ 4.63 0.49 มำกที่สุด

   3.4 สถำนที่ 4.70 0.46 มำกที่สุด

รวม 4.60 0.53 มำกที่สุด

4. ด้านการด�าเนินกิจกรรมฯ

   4.1 มำรู้จัก EF กันเถอะ 4.68 0.47 มำกที่สุด

   4.2 ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 4.68 0.47 มำกที่สุด

   4.3 Workshop: Excusive Function Skills 4.70 0.46 มำกที่สุด

   4.4 กำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย

4.68 0.47 มำกที่สุด

รวม 4.68 0.47 มำกที่สุด
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5. ด้านการให้ความรู้จากกิจกรรมฯ

   5.1 มำรู้จัก EF กันเถอะ 4.80 0.41 มำกที่สุด
   5.2 ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 4.70 0.46 มำกที่สุด
   5.3 Workshop: Excusive Function Skills 4.78 0.42 มำกที่สุด
   5.4 กำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย

4.78 0.42 มำกที่สุด

รวม 4.76 0.43 มำกที่สุด

6. ด้านการน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์

   6.1 มำรู้จัก EF กันเถอะ 4.60 0.50 มำกที่สุด

   6.2 ครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ 4.65 0.48 มำกที่สุด

   6.3 Workshop: Excusive Function Skills 4.70 0.46 มำกที่สุด

   6.4 กำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย

4.78 0.42 มำกที่สุด

รวม 4.68 0.47 มำกที่สุด

7. ความพึงพอใจโดยรวมจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.83 0.38 มำกที่สุด

รวม 4.66 0.50 มำกที่สุด

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ควำมพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกสำแพงเพชร ที่มีต่อกำรบูรณำกำร

กำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตท่ีสสำเร็จ (Executive Function: EF) มีผลสรุปโดยพิจำรณำเป็นรำยประเด็น 

ดังต่อไปนี้

 1. ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจต่อควำมพงึพอใจต่อกระบวนกำรจดักจิกรรมกำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรู้ 

ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตท่ีสสำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดับมำก และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ หัวข้อ 

กำรกสำหนดเวลำในกำรจัดกิจกรรม มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อกำรลงทะเบียน 

 2. ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจต่อบคุลำกรทีเ่กีย่วข้องกบักำรบรูณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่

ชีวิตทีส่สำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดบัมำกที่สดุ และเมือ่พิจำรณำรำยข้อพบว่ำ หัวข้อ ควำมรูค้วำมสำมำรถ

และวธิกีำรให้ควำมรูข้องวทิยำกร มรีะดบัควำมพงึพอใจสงูสดุ รองลงมำ คอื หวัข้อกำรบรกิำรของอำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ 

 3. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจต่อปัจจัยและส่ิงอสำนวยควำมสะดวกในกิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำร

เรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดับมำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ 

หัวข้อสถำนที่  มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ สื่อ/อุปกรณ์ 

 4. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจต่อกำรดสำเนินกำรกิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมอง 

เพือ่ชวีติท่ีสสำเรจ็ (Executive Function: EF) อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ และเมือ่พจิำรณำรำยข้อพบว่ำ หวัข้อกจิกรรม Workshop 

: Excusive Function Skills มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ กิจกรรม มำรู้จัก EF กันเถอะ และหัวข้อ

กิจกรรมครูปฐมวัยกับควำมปิติชุ่มชื่นใจ

 5. ครูผู้ดูแลเด็กเล็กมีควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับควำมรู้จำกกิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำง

สมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) อยู่ในระดับมำกที่สุด และเมื่อพิจำรณำรำยข้อพบว่ำ หัวข้อ กิจกรรม 

มำรู้จัก EF กันเถอะ มีระดับควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ กิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills 
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และหัวข้อ กิจกรรมกำรบูรณำกำรทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับปฐมวัย  

 6.  ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจกำรนสำควำมรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ และเมือ่พจิำรณำ

รำยข้อพบว่ำ หวัข้อ กจิกรรมกำรบรูณำกำรทกัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็กบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบั มรีะดบั

ควำมพึงพอใจสูงสุด รองลงมำ คือ หัวข้อ กิจกรรม Workshop: Excusive Function Skills

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จสำนวน 40 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำง

สมองเพือ่ชวีติท่ีสสำเรจ็ (Executive Function: EF) เพิม่มำกขึน้ เพรำะครผููด้แูลเดก็เลก็สำมำรถตอบคสำถำมและนสำเสนอผล

งำนทีส่อดคล้องกบักำรบูรณำกำรกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชีวติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) รวมทัง้ครู 

ผู้ดูแลเด็กเล็กมีประสบกำรณ์เดิมจำกกำรลงมือปฏิบัติจริงในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ด้วยตนเอง โดยครูผู้ดูแลเด็ก

เล็กทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพ่ือชีวิตที่สสำเร็จ (Executive 

Function: EF) หลงักำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: 

EF) (Post-Test) สงูกว่ำก่อนกำรเข้ำร่วมกจิกรรมกำรบรูณำกำรจดักำรเรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive 

Function: EF) (Pre-Test) อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวรนำท รักสกุลไทย [4] ที่ได้สรุปไว้

ว่ำกำรจดัประสบกำรณ์แบบบรูณำกำรเป็นกำรจดัประสบกำรณ์ทีน่สำควำมรู ้ควำมคดิรวบยอด ทกัษะ และประสบกำรณ์

สสำคญัทัง้มวลทีผู่เ้รยีนจะได้รบัในสำระกำรเรยีนรูต่้ำง ๆ  มำเชือ่มโยงผสมผสำนเข้ำด้วยกนัอย่ำงมคีวำมหมำย และสำมำรถ

นสำไปประยกุต์ใช้ในชวีติจรงิได้ ซึง่เป็นกำรขจดัควำมซสำ้ซ้อน ควำมไม่สมัพนัธ์ และควำมไม่ต่อเนือ่ง โดยเฉพำะในระดบั

ปฐมวัยศึกษำ ซึ่งเน้นกำรพัฒนำโดยองค์รวม

 2. กำรศกึษำควำมพงึพอใจของครผููด้แูลเดก็เลก็ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักสำแพงเพชร ทีม่ต่ีอกำรบรูณำกำรกำรจดักำร

เรยีนรูท้กัษะทำงสมองเพือ่ชวีติทีส่สำเรจ็ (Executive Function: EF) จสำนวน 40 คน พบว่ำ ครผููด้แูลเดก็เลก็มคีวำมพงึพอใจ 

มีต่อกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) โดยภำพรวม  

อยู่ในระดับมำกที่สุด ( =4.66, S.D.=0.50) โดยมีด้ำนกำรให้ควำมรู้จำกกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.76)  

รองลงมำ คือ ด้ำนควำมพึงพอใจต่อบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมำกที่สุด ( = 4.75) และด้ำนกำรนสำควำมรู้ที่ได้รับ

ไปใช้ประโยชน์ และด้ำนกำรดสำเนนิกจิกรรมฯ อยูใ่นระดบัมำกทีส่ดุ ( = 4.68) ตำมลสำดบั สอดคล้องกบันยัสทิธิ ์ป่ินม่วง 

[5] ที่ศึกษำเรื่อง พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ ฝีมือแรงงำนของศูนย์พัฒนำ

ฝีมือแรงงำน จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ผู้รับกำรฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำยุระหว่ำง 31-40 ปี กำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรี มีควำมพึง พอใจเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม โดยภำพรวมทุกด้ำนอยู่ในระดับมำก ทั้งด้ำนวิทยำกรหรือครูฝึก  

ด้ำนเนื้อหำวิชำ ด้ำนกิจกรรมกำรฝึกอบรม และด้ำนปัจจัยที่สนับสนุนกำรฝึกอบรม 

ข้อเสนอแนะ 

 1. กำรบูรณำกำรจัดกำรเรียนรู้ทักษะทำงสมองเพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) เป็นกำรดสำเนิน

กระบวนกำรในลักษณะ Active Leaning แบบบูรณำกำร จึงจะได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกระบวนกำร

ลักษณะ Active Leaning ช่วยทสำให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กเกิดกำรเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ และเกิดควำมสนุกสนำน 

 2. ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ควรจะนสำทักษะทำงสมอง 

เพื่อชีวิตที่สสำเร็จ (Executive Function: EF) ไปใช้บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อกำรสร้ำงควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ 
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ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ หรือเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนในสถำนศึกษำต่อไป
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