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SUPATTRA SARIPAN : EFFECTS OF THE ENHANCEMENT
KINDERGARTENERS’ EXECUTIVE FUNCTION BY USING PLAN-DO-REVIEW
PROCESS BASED ON HIGH/SCOPE CURRICULUM. ADVISORY COMMITTEE:
SIRAPRAPA PHRUTTIKUL, Ph.D., CHAWENG ZONBOON, Ed.D. 2021.
The purposes of this research were to study and compare Executive Function
abilities among kindergarteners before and after Plan-Do-Review process based on High/Scope
curriculum. The research model was a quasi-experimental research. Research sample consisted of
30 kindergarteners aged 5 to 6 years at Anubanwatphichaisongkram School, Samutprakarn
Primary Educational Service Area Office 1, in the second semester of the academic year 2020.
All participants were cluster randomly assigned by using the classroom as a random unit. The
experimental received Plan-Do-Review process based on High/Scope curriculum technique for 60
minutes per session, five times per week for eight weeks. Research instruments were 40 lesson
plans of Plan-Do-Review process based on High/Scope curriculum; and assessment scale of
kindergarteners’ Executive Function by using 3 level of scoring rubric with the degree of Index of
Item – Objective Congruence between .67-1.00 and the reliability at .90. The statistic used for
data analysis were mean, standard deviation, and independent t-test.
Major findings were as follows: 1) The kindergarteners’ Executive Function before
the experiment was at the “Needs Improvement” level, and after the experiment at the “Good”
level. 2) The kindergarteners’ Executive Function after the experiment was significantly higher
than those before, at the .05 level. The result of this study supported that Plan-Do-Review process
based on High/Scope curriculum can be used to enhance the kindergarteners’ Executive Function.
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บทที่ 1 บทนา
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การคิดเชิงบริ หาร (Executive Function) เป็ นกระบวนการทางานของสมองหลายส่วน
เชื่อมโยงกันเพื่อการจัดการเกี่ยวกับการรู้คิดของสมองส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด
ความรู้สึก และการกระทาต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมัน่ ในการทางานจนสามารถทางานสาเร็จ
ได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ และยังเป็ นพื้นฐานของทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กในยุคปัจจุบนั จาเป็ นต้องมี
เพื่อการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ว ดารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ที่ไม่มีการหยุดนิ่ง (พีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล และ
เด่น ชะเนติยงั , 2562, หน้า 185) ในปี 2556 วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวว่าทักษะศตวรรษที่ 21 เป็ นทักษะ
ที่ทุกคนสามารถเรี ยนรู้ได้ต้งั แต่ช้ นั อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต คือ
3Rs + 8Cs + 2Ls โดย 3Rs คือทักษะพื้นฐานที่ทกุ คนต้องมีและสามารถทาได้ ประกอบด้วย
การอ่านออก เขียนได้ และคานวณเป็ น ส่วน 8Cs เป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นในการเรี ยนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการคิดค้นเพื่อสร้างนวัตกรรมประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความร่ วมมือการทางาน
เป็ นทีมและภาวะผูน้ า ความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ การสื่ อสารและรู้เท่าทันสื่ อ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและการเรี ยนรู้ และทักษะด้านการเปลี่ยนแปลง
สาหรับ 2Ls เป็ นทักษะการเรี ยนรู้และการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ทักษะการเรี ยนรู้
และภาวะผูน้ า ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการส่งเสริ มอย่างต่อเนื่อง
ตลอดช่วงวัย จนเกิดเป็ นคุณลักษณะติดตัวไปจนถึงวัยผูใ้ หญ่ (วิจารณ์ พานิช, 2556)
หน้าต่างแห่งโอกาสของการพัฒนาการคิดเชิงบริ หารอยูใ่ นช่วงอายุ 3-6 ขวบ นับเป็ นเวลา
ที่ดีที่สุดเพราะเป็ นวัยที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากที่สุด จึงต้องฝึ กฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ น
ลาดับขั้นตอน โดยเรี ยนรู้ผ่านประสบการณ์จริ งที่หลากหลาย ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
(นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2559) สอดคล้องกับ Center on the Developmental Child (2011) กล่าวไว้
ว่า เด็กอนุบาลซึ่งมีช่วงอายุ 3-6 ปี เป็ นช่วงที่สาคัญที่สุดของการพัฒนาการคิดเชิงบริ หาร เนื่องจาก
สมองของเด็กวัยนี้เป็ นสมองที่พร้อมสาหรับการเรี ยนรู้อย่างมีระบบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการพัฒนา
พื้นฐานทางด้านอารมณ์ พัฒนาประสาทสัมผัส และการเคลือ่ นไหว พัฒนาการรับรู้ตนเอง
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พัฒนาการรับรู้ผอู ้ ื่น และพัฒนากระบวนการรู้คิด ซึ่งต้องใช้เทคนิคการสอนแตกต่างกันออกไปตาม
ช่วงวัยของเด็ก ดังนั้น การคิดเชิงบริ หารจึงควรเสริ มสร้างให้แก่เด็กตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเพื่อเป็ น
การวางพื้นฐานที่ดีสาหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป
ผลสารวจพัฒนาการการคิดเชิงบริ หารของเด็กไทยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้
โครงการวิจยั ที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สรวส.) จากกลุ่มตัวอย่าง
2,965 คน ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยในช่วง 2558 – 2559 สารวจโดยใช้แบบประเมินการคิดเชิง
บริ หารในเด็กปฐมวัย พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กอายุ 2 - 6 ปี มีพฒั นาการการคิดเชิงบริ หารโดยรวม
ล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อยไปจนถึงล่าช้ามาก (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2560) นอกจากนี้
สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561, หน้า 34-37) ยังได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการคิดเชิง
บริ หารของเด็กไทยในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2560 พบว่า เด็กช่วงวัย 1-3 ปี มีพฒั นาการ
โดยรวมไม่สมวัยร้อยละ 25 เด็กวัย 4-5 ปี มีพฒั นาการโดยรวมไม่สมวัยร้อยละ 42 นอกจากนี้
เด็กไทยยังมีพฒั นาการทางด้านภาษาล่าช้าถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับประเทศที่พฒั นาแล้วซึ่งมีเพียง
ร้อยละ 5 ถึง 15 เท่านั้น ผลกระทบของพัฒนาการล่าช้าของเด็กปฐมวัยจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงเด็ก
และเยาวชนในช่วงวัยต่อไป ซึ่งพบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัย 6 - 11 ปี ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
โดยมีเด็กที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาถึงร้อยละ 26 และเด็กที่ควรได้รับการพัฒนาอีก ร้อยละ 46 เกี่ยวกับ
ปัญหาการปรับตัว การควบคุมอารมณ์ การยอมรับถูกผิด และความมุ่งมัน่ พยายาม อีกทั้งผลการ
สารวจยังพบว่าเด็กไทยติดเกมร้อยละ 13 ถึงขั้นคลัง่ ไคล้ร้อยละ 15 โดยเฉลี่ยเด็กไทยเล่นเกมถึง
3.1 ชัว่ โมง/วัน เป็ นอันดับ 1 ของเอเชีย และเด็กไทยโดยรวมมีความฉลาดทางอารมณ์ เฉลี่ยต่ากว่า
ปกติในรอบ 10 ปี ความมุ่งมัน่ ความพยายามลดน้อยลง และคุณธรรม จริ ยธรรมลดน้อยลงด้วย
การศึกษาสภาพที่พึงประสงค์เปรี ยบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริ งเกี่ยวกับการคิดเชิง
บริ หารดังกล่าวจึงสามารถสรุ ปได้ว่า การเตรี ยมกาลังคนและการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทกั ษะ
การคิดเชิงบริ หารเป็ นคุณลักษณะพื้นฐานที่สาคัญที่ส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์มีความเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 แต่จากรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นสรุ ปได้ว่า พัฒนาการการคิดเชิงบริ หารของเด็กไทยยังไม่สอดคล้องกับสภาพที่พึงประสงค์
จากปัญหาข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยยังคงต้องคานึงถึง
การพัฒนาแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้เพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารที่มีความ
เหมาะสมสาหรับเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย การวิจยั เกี่ยวกับผลของการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการคิดเชิงบริ หารจึงเป็ นแนวทางที่จะสามารถนาเสนอผลที่เป็ น
รู ปธรรมชัดเจน ซึ่ งจะช่วยพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ และพัฒนาทักษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 ต่อไปได้
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การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารเป็ นทักษะที่เด็กต้องได้รับการฝึ กฝนใน
ชีวิตประจาวันผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย ได้เรี ยนรู้ผ่านการเล่น คิดวางแผน ริ เริ่ ม ลงมือกระทา
อย่างเป็ นลาดับขั้นตอน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) ซึ่ง จิระพร ชะโน
(2562, หน้า 11-14) ได้กล่าวถึง กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ได้แก่
การเล่นตามจินตนาการ (Imaginary play) การเล่านิทาน (Storytelling) การเคลื่อนไหวโดยใช้เพลง
และเกม และกิจกรรมการเคลื่อนไหวอื่น ๆ นอกจากนี้ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561, หน้า 97)
ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารด้วยการเปิ ดโอกาสเด็กได้คิด สงสัย เลือก ตัดสิ นใจ
วางแผน ลองผิดลองถูก เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทาผ่านกิจวัตรประจาวัน เพื่อสั่งสม
ประสบการณ์และเกิดการเรี ยนรู้ผ่านการเล่น ตลอดจนฝึ กฝนทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจในตนเอง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสิ นใจ
การเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กอนุบาลที่สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่น การให้โอกาสเด็กอนุบาลได้คิด ตัดสิ นใจ วางแผน
และลงมือกระทาแนวทางหนึ่งคือ กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน (Plan-Do-Review
process) ซึ่งเป็ นกระบวนการที่นามาจากหลักสูตรไฮสโคป (High/Scope) กระบวนการดังกล่าวมี
แนวโน้มที่จะสามารถเสริ มสร้างให้เด็กอนุบาลพัฒนาการคิดเชิงบริ หารได้ เนื่องจากขั้นตอนการจัด
กิจกรรมใช้กระบวนแบบการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ซึ่งเด็กอนุบาลจะมีโอกาสเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม
กิจกรรมตามความสนใจ เด็กจะได้คิด เลือก ตัดสิ นใจ วางแผนอย่างมีเป้าหมาย เด็กจะได้คิด
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ลงมือกระทาจนเกิดผลสาเร็จและได้ทบทวนแผนงาน เป้าหมายและสิ่ งที่
ลงมือกระทาจริ งอันจะเป็ นพื้นฐานในการวางแผน การปฏิบตั ิ และทบทวนที่จะต่อยอดทักษะและ
องค์ความรู้ รวมถึงการทางานอย่างเป็ นระบบแบบแผนของตนเองต่อไปได้
การจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน มีการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน
ดังนี้ 1) ขั้นการวางแผน (Plan) เป็ นกระบวนการกระตุน้ สนับสนุนให้เด็กได้ผสมผสานความคิดกับ
สิ่ งที่เด็กเลือกและสิ่ งที่เด็กตัดสิ นใจ เป็ นกระบวนการกระตุน้ ความรู้สึกในการควบคุมอารมณ์
มีสมาธิในการทางาน เป็ นกระบวนการสนับสนุนให้เด็กมีพฒั นาการการปฏิบตั ิงานที่ซบั ซ้อนขึ้น
เป็ นกระบวนการที่ทาให้เด็กมีความอดทนและมีความสุขในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น 2) ขั้นการปฏิบตั ิ
(Do) จะช่วยฝึ กให้เด็กได้มีการฝึ กการเรี ยนรู้ โดยการกระทา สนับสนุนและกระตุน้ ความรู้สึก
สนุกสนานกับการปฏิบตั ิกิจกรรม เด็กได้เสริ มสร้างความคิดจากประสบการณ์ของตนเอง ผูใ้ หญ่
สามารถสังเกตการณ์ กระตุน้ และสนับสนุนการปฏิบตั ิกิจกรรมของเด็ก 3) ขั้นการทบทวน
(Review) เป็ นขั้นตอนที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของเด็กในการจัดรู ปแบบและพูดคุยเกี่ยวกับ
ความคาดหวังของสิ่ งที่เด็กทาในช่วงการทางานหรื อการลงมือปฏิบตั ิ “Do” ทาให้ความเข้าใจของ
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เด็กต่อสิ่ งที่ได้ทาชัดเจนยิ่งขึ้น ขยายการรับรู้ของเด็ก ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ปัจจุบนั แต่เป็ นในอดีตที่ผ่าน
มา ทาให้มีการกระจายประสบการณ์ ผลงานของเด็กให้คนอื่นได้รับรู้ (วรนาท รักสุกลไทย และ
คณะ, 2539)
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปสาหรับ
เด็กปฐมวัยพบว่ามีงานวิจยั ของ สุทธาภา โชติประดิษฐ์ (2537, หน้า 80) ซึ่งสรุ ปได้ว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม โดยให้เด็กริ เริ่ ม
กิจกรรมอย่างอิสระแบบกลุ่มย่อยและกลุม่ ใหญ่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มมากขึ้นก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ การศึกษาของ ชไมมน ศรี สุรักษ์ (2540) สรุ ป
การศึกษาได้ว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
เป็ นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวนสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นอกจากนี้การศึกษาของ จินดา น้าเจริ ญ (2540) สรุ ปได้ว่าเด็กปฐมวัยที่มีวินยั ในตนเองระดับปาน
กลางและระดับต่า หลังจากทีไ่ ด้รับการจัดกิจกรรมเสริ มลักษณะนิสัยแบบวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวนมีวินยั ในตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 และการศึกษาของ ชาติชาย ปี ลวาสน์ (2544) ยังพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน มีความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างการทดลองและหลัง
การทดลองสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการศึกษางานวิจยั ดังกล่าว ผูว้ ิจยั พบว่ามี
ความเป็ นไปได้ที่จะพัฒนากิจกรรมเล่นตามมุมโดยการ บูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ
และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อนาไปใช้ในการเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หาร 5 ด้าน ได้แก่
1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจาเพื่อใช้งาน 4) การมุ่ง
เป้าหมาย และ 5) การติดตามประเมินตนเองของเด็กอนุบาลให้สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองได้
ความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาและวิจยั เรื่ องผลการ
เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป เพื่อสนับสนุนให้เด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและลงมือกระทา กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ มีการ
วางแผน การจัดระบบการปฏิบตั ิงานเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จ ทาให้เด็กเกิดทักษะที่สาคัญในการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ๆ หากเด็กอนุบาลมีโอกาสได้รับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เหมาะสมในการ
เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารจะถือเป็ นการลงทุนที่คมุ้ ค่าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้งั แต่ช่วง
ปฐมวัยอันจะเป็ นพื้นฐานพัฒนาการของมนุษย์ไปจนตลอดช่วงอายุ อีกทั้งการจัดการศึกษาใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจะได้มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการเสริ มสร้าง
การคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป อันจะเป็ นแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อวางรากฐานการพัฒนามนุษย์ให้เด็กเติบโตไปสู่
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สังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นพลวัตของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 และมีศกั ยภาพในการสร้างสรรค์ประเทศชาติสู่ความสมดุลและยัง่ ยืนสื บไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวน
การวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป

สมมติฐานการวิจัย
เด็กอนุบาลหลังได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป มีการคิดเชิงบริ หารสูงขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการที่ผวู ้ ิจยั ได้พบปัญหาการส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หาร จึงมีความสนใจแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคปซึ่งศึกษาจาก
พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550) มาใช้จดั กิจกรรมเล่นตามมุมโดยมีการกาหนดสถานการณ์
การเรี ยนรู้จานวน 40 ครั้ง เพื่อให้เด็กอนุบาลได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มกิจกรรมตามความสนใจ วางแผนอย่างมี
เป้าหมาย การปฏิบตั ิแบบลงมือกระทาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย และทบทวน เพื่อส่งเสริ มทักษะ
การคิดเชิงบริ หารซึ่งผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์จากแนวคิดของ Morin (2014, p. 4) สุภาวดี หาญเมธี
และคณะ (2561) และจุฑามาศ แหนจอน (2560) ประกอบกับพัฒนาการเด็กวัย 5-6 ปี สามารถ
เขียนกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ ดังนี้
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กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นการวางแผน
2. ขั้นการปฏิบตั ิ
3. ขั้นการทบทวน

การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
1. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
2. การริ เริ่ มและลงมือทา
3. ความจาเพื่อใช้งาน
4. การมุ่งเป้าหมาย
5. การติดตามประเมินตนเอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. เด็กอนุบาลได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงบริ หาร 5 ด้าน ได้แก่
การวางแผนจัดระบบดาเนินการ การริ เริ่ มและลงมือทา ความจาเพื่อใช้งาน การมุ่งเป้าหมาย และ
การติดตามประเมินตนเอง
2. ครู บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางานกับเด็กอนุบาลมีแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารให้กบั เด็กอนุบาล ใน 5 ด้าน ได้แก่ การวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ การริ เริ่ มและลงมือทา ความจาเพื่อใช้งาน การมุ่งเป้าหมาย และการติดตามประเมิน
ตนเอง
3. ครู บุคลากร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทางานกับเด็กอนุบาลได้แนวทางการจัด
ประสบการณ์เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลแนวทางหนึ่ง ได้แก่
การจัดประสบการณ์การเล่มตามมุมโดยบูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป
4. ผลของงานวิจยั สามารถนาไปอ้างอิงในการศึกษาตัวแปรสาหรับงานวิจยั อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กอนุบาลชายหญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 145 คน 5 ห้องเรี ยน
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กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอนุบาลชายหญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่
3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 30 คน 1 ห้องเรี ยน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
ตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงบริ หาร ประกอบด้วย
2.1 การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
2.2 การริ เริ่ มและลงมือทา
2.3 ความจาเพื่อใช้งาน
2.4 การมุ่งเป้าหมาย
2.5 การติดตามประเมินตนเอง
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคปในการวิจยั ครั้งนี้จานวน 40 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที รวม 8 สัปดาห์ โดยจัดกิจกรรมในช่วง
กิจกรรมเล่นตามมุม ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป หมายถึง ลาดับ
ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคปที่นามาบูรณาการกิจกรรมเล่นตามมุมโดยมีกาหนด
สถานการณ์การเรี ยนรู้เป็ นเวลา 60 นาที ติดต่อกันสัปดาห์ละ 5 วัน รวม 8 สัปดาห์ เพื่อสร้างเสริ ม
การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี ในการวิจยั ครั้งนี้ กระบวนการจัดประสบการณ์
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นการวางแผน (Plan) หมายถึง กิจกรรมลาดับแรกของกระบวนการฯ ใช้เวลา
10 นาที เด็กอนุบาลกาหนดแผนงานและการกระทาของตนเอง คิดตัดสิ นใจและเลือกเกี่ยวกับ
เป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ สื่ อ ลาดับกิจกรรมจากมุมประสบการณ์ 5 มุมหลัก ได้แก่ มุมบล็อก
มุมหนังสื อ มุมศิลปะ มุมบ้าน และมุมของเล่นมี ครู มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ช่วยกระตุน้
และสนับสนุนให้แผนงานของเด็กมีความชัดเจนเหมาะสม ลักษณะการวางแผนมี 2 แบบ คือ
การวางแผนรายบุคคลในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ และการวางแผนรายบุคคลในกิจกรรมกลุ่มย่อย
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1.2 ขั้นการปฏิบตั ิ (Do) หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมลาดับที่สองของ
กระบวนการฯโดยใช้เวลา 40 นาทีของทุกวันในการเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ 5 มุมหลัก เพื่อให้
เด็กได้คน้ พบและเรี ยนรู้สิ่งใหม่ผ่านการเล่นและการลงมือกระทาให้บรรลุตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ได้วางไว้ เด็กต้องเป็ นผูล้ งมือกระทาและเล่นอิสระ เป็ นผูจ้ ดั การดูแลตนเองให้ดาเนินการ
ปฏิบตั ิให้ลุล่วงตามลาดับกิจกรรม เป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาและตัดสิ นใจในการเล่นตามลาพังหรื อเล่น
ร่ วมกับเพื่อนตามแผนที่ได้วางไว้ ครู มีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ให้คาแนะนาและ
ช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม สังเกตการทากิจกรรมของเด็กและบันทึกการสังเกตเด็กที่เข้ามาร่ วม
วางแผนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่
1.3 ขั้นการทบทวน (Review) หมายถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมลาดับสุดท้ายของ
กระบวนการฯ ใช้เวลา 10 นาที เพื่อให้เด็กได้คิดสะท้อนและพิจารณาทาความเข้าใจต่อสิ่ งที่กระทา
ให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนและผลงานจากการลงมือกระทาจริ ง
ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู้ในอนาคต โดยเด็กเล่าถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
แผนงานที่ได้วางแผนไว้ประกอบตารางการวางแผนรายกลุ่ม และนาเสนอผลงานและที่ตนเอง
ประทับใจ บทบาทของเด็กที่เหลือและครู คือ ผูร้ ับฟังและตั้งคาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทาความ
เข้าใจประสบการณ์และการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงแผนงานและผลการกระทาอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น
2. การคิดเชิงบริ หาร (Executive Function) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการทางานของ
สมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด ความรู้สึก การกระทาต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลมีความ
มุ่งมัน่ ในการทางานจนสามารถทางานสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ซึ่งในงานวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษา
องค์ประกอบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย การวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ การริ เริ่ มและลงมือทา ความจาเพื่อใช้งาน การมุ่งเป้าหมาย และการติดตามประเมิน
ตนเอง โดยการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลทั้ง 5 ด้าน สามารถวัดได้โดยใช้แบบประเมินการคิด
เชิงบริ หารของเด็กอนุบาลที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น
2.1 การวางแผนจัดระบบดาเนินการ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนปฏิบตั ิ
กิจกรรมอย่างมีข้นั ตอน จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และการบริ หารเวลา เพื่อนาไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ต้งั ใจ
2.2 การริ เริ่ มและลงมือทา หมายถึง ความสามารถในการคิดริ เริ่ ม ตัดสิ นใจ และนาสิ่ ง
ที่คิดไปสู่การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดผลในทันที
2.3 ความจาเพื่อใช้งาน หมายถึง ความสามารถในการจาข้อมูลในขณะที่ทากิจกรรม
จดจาเป้าหมายงานที่ต้งั ไว้ เพื่อให้สามารถดาเนินงานไปสู้เป้าหมายที่ต้งั ไว้
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2.4 การมุ่งเป้าหมาย หมายถึง ความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมให้สาเร็จตามแผน
ที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้เวลาที่กาหนด
2.5 การติดตามประเมินตนเอง หมายถึง ความสามารถติดตามและประเมินผลงาน
ความรู้สึก ความคิด หรื อการกระทาของตนเองระหว่างการปฏิบตั ิกิจกรรม หรื อหลังจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเสร็จสิ้น
การคิดเชิงบริ หารทั้ง 5 ด้าน สามารถประเมินได้โดยใช้แบบประเมินการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กอนุบาลที่ผวู ้ ิจยั เป็ นผูส้ ร้างขึ้น ใช้บนั ทึกการสังเกตการคิดเชิงบริ หารก่อน และหลังการ
ทดลองการใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป ในช่วงสถานการณ์
การเรี ยนรู้กิจกรรมเล่นตามมุม
3. เด็กอนุบาล หมายถึง เด็กชายหญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยใช้
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง โดยเรี ยงลาดับความสาคัญของเนื้อหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
1.1 การจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป
1.2 ความหมายของกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
1.3 ความสาคัญของกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
1.4 ขั้นตอนการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
1.5 บทบาทของครู ในการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
2. การคิดเชิงบริ หาร
2.1 ความหมายของการคิดเชิงบริ หาร
2.2 ความสาคัญของการคิดเชิงบริ หาร
2.3 องค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หาร
2.4 แนวทางการส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
3.2 งานวิจยั ในประเทศ
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กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
จากการศึกษาการจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า มีผสู ้ นใจและเห็นความสาคัญ
ของวิธีการจัดการศึกษาแนวคิดไฮสโคป เห็นได้จากเอกสารตาราและงานวิจยั ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนาเอาวิธีการที่เหมาะสมมาส่งเสริ มพัฒนาการเด็ก ในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั จึงได้
รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิด
ไฮสโคป เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจยั ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ การจัดการศึกษาตาม
แนวคิดไฮสโคป ความหมายของกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ความสาคัญของ
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน หลักการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
และขั้นตอนการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ดังนี้
การจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคป
ความเป็ นมา
Dr. David Weikart ประธานมูลนิธิวิจยั การศึกษาไฮสโคป (High/Scope Educational
Research Foundation) เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและได้ร่วมกับคณะนักวิชาการ และนักวิจยั อาทิ Mary Hohmann
และ Dr. Larry Schweinhart พัฒนาขึ้นจากโครงการเพอรี่ พรี สคูล (Perry Preschool Project) ตั้งแต่
พ.ศ. 2505 ซึ่งเป็ นหนึ่งในโครงการ Head Start เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้มีการศึกษาที่
เหมาะสมและประสบความสาเร็จในชีวิต มูลนิธิวิจยั การศึกษาไฮสโคปได้ศึกษาเปรี ยบเทียบเด็ก
3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มทีไ่ ด้รับการสอนจากครู โดยตรง (Direct Instruction) กลุ่มเนอรส์เซอรี่
แบบดั้งเดิม (Traditional Nursery) และกลุ่มที่ได้รับประสบการณ์โปรแกรมไฮสโคป จากการศึกษา
ติดตามเด็กเหล่านี้ต้งั แต่ระดับปฐมวัยจนถึงอายุ 29 ปี พบว่ากลุ่มที่เรี ยนด้วยโปรแกรมไฮสโคป มี
ปัญหาพฤติกรรมทางสังคม-อารมณ์ เช่น การถูกจับข้อหาลักขโมย ทาร้ายผูอ้ ื่น บกพร่ องทางอารมณ์
และล้มเหลวในชีวิตน้อยกว่าอีก 2 กลุ่ม ดังนั้น โปรแกรมนี้จึงพิสูจน์ได้ว่าช่วยป้องกันอาชญากรรรม
เพิ่มพูนความสาเร็จทางการศึกษาและผลผลิตตลอดชีวิต (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2550)
ทฤษฎีที่มีอิทธิพล
ในระยะเริ่ มต้นการพัฒนาโปรแกรมไฮสโคปใช้ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา
(Cognitive Theory) ของ Piaget เป็ นพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ของผูเ้ รี ยน ซึ่งเน้นการ
เรี ยนรู้แบบลงมือกระทาระยะต่อมามีการผสมผสานทฤษฎีและแนวคิดอื่น ๆ เช่น ทฤษฎีของ
Erikson ในเรื่ องการให้โอกาสเด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเล่นหรื อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ และทฤษฎีของ
Vygotsky ในเรื่ องปฏิสัมพันธ์และการใช้ภาษา เป็ นต้น
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หลักการ
พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550) โปรแกรมไฮสโคป เน้นการเรี ยนรู้แบบ
ลงมือกระทาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่ อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กและ
การแก้ปัญหาอย่างกระตือรื อร้น หลักการของไฮสโคปสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพ “วงล้อแห่ง
การเรี ยนรู้” (Hihg/Scope Wheel of Learning) ดังนี้

ภาพที่ 2 วงล้อแห่งการเรี ยนรู้
การเรียนรู้แบบลงมือกระทา
หลักการที่สาคัญของไฮสโคปในระดับปฐมวัย คือ การเรี ยนรู้แบบลงมือกระทา ซึ่งถือว่า
เป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาเด็กการเรี ยนรู้แบบลงมือกระทาจะเกิดขึ้นอย่างมี ประสิ ทธิภาพมาก
ที่สุดในโปรแกรมที่พฒั นาเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ การเรี ยนรู้แบบลงมือกระทา หมายถึง
การเรี ยนรู้ซ่ ึ งเด็กได้จดั กระทากับวัตถุ ได้มีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคล ความคิดและเหตุการณ์ จนกระทัง่
สามารถสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง (พัชรี ผลโยธิน และคณะ , 2550) ทั้งนี้องค์ประกอบของการ
เรี ยนรู้แบบลงมือกระทา ได้แก่
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1. สื่ อ ในห้องเรี ยนที่เด็กเรี ยนรู้แบบลงมือกระทา จะมีเครื่ องมือและวัสดุอุปกรณ์ ที่
หลากหลาย เพียงพอและเหมาะสมกับระดับอายุของเด็ก เด็กต้องมีโอกาสและมีเวลาเพียงพอที่จะ
เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์อย่างอิสระ เมื่อเด็กใช้เครื่ องมือหรื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เด็กจะมีโอกาส
เชื่อมโยงการกระทาต่าง ๆ การเรี ยนรู้ในเรื่ องของความสัมพันธ์และมีโอกาสในการแก้ปัญหามาก
ขึ้นด้วย
2. การสัมผัส การเรี ยนรู้ดว้ ยการลงมือกระทาเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้ง 5
การให้เด็กได้สารวจและจัดกระทากับวัตถุโดยตรงทาให้เด็กรู้จกั วัตถุหลังจากที่เด็กคุน้ เคยกับวัตถุ
แล้ว เด็กจะนาวัตถุต่าง ๆ มาเกี่ยวข้องกันและเรี ยนรู้เรื่ องความสัมพันธ์ ผูใ้ หญ่มีหน้าที่จดั ให้เด็ก
ค้นพบความสัมพันธ์เหล่านี้ดว้ ยตนเอง
3. การเลือก เด็กจะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มกิจกรรมจากความสนใจและความตั้งใจของตนเอง เด็กเป็ น
ผูเ้ ลือกวัสดุอุปกรณ์และตัดสิ นใจว่าจะใช้วสั ดุอุปกรณ์น้ นั อย่างไร การที่เด็กมีโอกาสเลือกและ
ตัดสิ นใจ ทาให้เด็กเกิดการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองมากกว่าได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผูใ้ หญ่ ดังนั้น
ผูใ้ หญ่ที่ตระหนักถึงความสาคัญเรื่ องการเลือกและการตัดสิ นใจ ต้องจัดให้เด็กมีอิสระที่จะเลือกได้
ตลอดทั้งวันขณะที่ปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวัน ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเวลาเล่นเสรี เท่านั้น
4. ภาษาและการคิด เด็กได้อธิบายว่าตนกาลังทาอะไร และเข้าใจอย่างไรมีโอกาสพูด
สื่ อสารด้วยท่าทางขณะคิดเกี่ยวกับการกระทา และขยายความคิดของตนเพื่อรับรู้สิ่งใหม่
5. การสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ การที่ผใู ้ หญ่สนับสนุนการคิดและท้าทายกระตุน้ ให้เด็ก
พยายาม และช่วยเด็กขยาย หรื อสร้างงานของตนโดยการพูดกับเด็กเกี่ยวกับสิ่ งที่เด็กกาลังทาร่ วมกัน
ในการเล่นและช่วยให้เด็กเรี ยนรู้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ หญ่และเด็ก โดยให้มีการเรี ยนรู้แบบลงมือกระทานั้นจะ
ประสบความสาเร็จได้ เมื่อผูใ้ หญ่และเด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไฮสโคปจึงเน้นให้ผใู ้ หญ่ สร้าง
บรรยากาศที่อบอุ่นและปลอดภัยให้แก่เด็ก การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั เด็ก เด็กจะกล้าพูดกล้าแสดงออกและกล้าปรึ กษาปัญหา ผูใ้ หญ่จะต้องใส่ ใจแม้แต่เรื่ องเล็ก ๆ
น้อย ๆ และไม่เบื่อหน่ายที่จะตอบคาถามของเด็กหรื อป้อนคาถามให้เด็กเกิดความคิด จินตนาการ
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กนั้นนับได้ว่ามีคณ
ุ ค่ามากกว่าการยกย่อง ชมเชย การให้รางวัล โดยมี
ปัจจัยสาคัญในการสร้างปฏิสัมพันธ์ ดังนี้ (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2550)
1. ความไว้วางใจ (Trust) ความไว้วางใจทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น ประสบการณ์ในช่วงนี้
เป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนา “ความไว้วางใจ” ในวัยต่อมาโดยเริ่ มจากบุคคลในครอบครัวและ
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ขยายต่อไปยังโรงเรี ยนและวงสังคมที่กว้างขึ้น สิ่ งนี้จะเป็ นการสร้างสัมพันธภาพบนพื้นฐานแห่ง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันต่อไป
2. การเป็ นตัวของตัวเอง (Autonomy) การเป็ นตัวของตัวเองเป็ นความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง การทดลองทาสิ่ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อทาสาเร็ จ ดังนั้น
ถ้าผูใ้ หญ่ให้กาลังใจในสิ่ งที่เด็กทาได้ตามความสามารถและวิธีการของเด็กแต่ละคน เด็กจะพัฒนา
ความเป็ นตัวของตัวเอง รู้สึกว่าตนเองเป็ นผูม้ ีความสามารถพึ่งตนเองและนาตนเองได้
3. ความคิดริ เริ่ ม (Initiative) เด็กสามารถมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะไป
สนับสนุนขั้นความเป็ นตัวของตัวเอง ถ้าเด็กได้รบั อิสระในการคิด การวางแผน และริ เริ่ มทา
กิจกรรมต่าง ๆ ผูใ้ หญ่มีเวลาให้กบั เด็กในการตอบคาถาม ก็จะเป็ นการส่งเสริ มให้เด็กมีแนวโน้มที่จะ
ค้นคว้าศึกษาและสารวจ เด็กจะรู้สึกมัน่ ใจว่าตนเองเป็ นบุคคลที่มีความสามารถในการเลือก
ตัดสิ นใจและกระทาสิ่ งต่าง ๆ ได้
4. การร่ วมรับรู้ความรู้สึกของผูอ้ ื่น (Empathy) การร่ วมรับรู้ความรู้สึก ของผูอ้ ื่นเป็ น
ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผูอ้ ื่น ซึ่งจะช่วยให้เด็กรู้จกั สร้างมิตรภาพ และความรู้สึก
ของการมีส่วนร่ วมในช่วงปฐมวัยเด็กมีความสามารถในการใช้ภาษาดีข้ นึ เด็กจะแสดงความรู้สึก
ของตนเองที่สามารถรับรู้ความรู้สึกของผูอ้ ื่นได้มากขึ้น
5. เชื่อมัน่ ในตนเอง (Self-confidence) ความเชื่อมัน่ ในตนเองเป็ นสิ่ งที่แสดงว่าตนเอง
สามารถประสบความสาเร็จและสามารถช่วยเหลือสังคมได้ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นสิ่ งสาคัญที่
จะกระตุน้ ให้ต่อสู้กบั อุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ผูใ้ หญ่สามารถพัฒนาความเชื่อมัน่ ในตนเองของ
เด็กได้ โดยการสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสประสบความสาเร็จ จากการใช้ความสามารถของตนเอง
อย่างเหมาะสม เปิ ดโอกาสให้เด็กเรี ยนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย
การจัดสิ่ งแวดล้อมในสถานศึกษาปฐมวัย มีความสาคัญต่อการพัฒนาและการเรี ยนรู้ของ
เด็ก ตามหลักการไฮสโคปถือว่าสิ่ งแวดล้อมเป็ นเสมือนครู คนที่ 3 และ เป็ นส่วนหนึ่งของวงล้อการ
เรี ยนรู้ ซึ่งมีสาระครอบคลุม 3 เรื่ อง ได้แก่ พื้นที่ สื่ อและการจัดเก็บ โดยแต่ละเรื่ องมีรายละเอียด
ดังนี้ (พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2550)
1. พื้นที่ (Space) เด็กปฐมวัยเรี ยนรู้ดว้ ยการลงมือกระทา เด็กจึงต้องการ พื้นที่ที่ส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้พ้นื ที่ในการใช้สื่อต่าง ๆ สารวจเล่นก่อสร้างและแก้ปัญหา พื้นที่ในการเคลื่อนไหว พื้นที่
ส่วนตัวพื้นที่สาหรับเล่นคนเดียวและเล่นกับผูอ้ ื่น พื้นที่เก็บของใช้ส่วนตัว และจัดแสดงผลงาน
พื้นที่สาหรับผูใ้ หญ่ที่จะร่ วมเล่นและสนับสนุนความสนใจของเด็กการจัดแบ่ง พื้นที่ภายใน
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ห้องเรี ยน จะประกอบด้วย 5 ส่ วน ประกอบด้วย พื้นที่เก็บของใช้ส่วนตัวของเด็ก พื้นที่กิจกรรมกลุ่ม
ใหญ่ พื้นที่จดั กิจกรรมกลุ่มย่อย พื้นที่สาหรับมุมเล่น และพื้นที่เก็บของใช้ครู
2. สื่ อ (Materials) สื่ อ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลาย ทั้งประเภท 2 มิติ 3 มิติ
สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิน่ สื่ อที่เอือ้ ให้เด็กเรี ยนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีการจัดการใช้สื่อที่
เริ่ มต้นจากสื่ อที่เป็ นรู ปธรรมไปสู่นามธรรม กล่าวคือ เริ่ มต้นจากสื่ อของจริ ง ของจาลอง ภาพ
ถ่ายภาพ โครงร่ าง และสัญลักษณ์
3. การจัดเก็บ (Storage) ไฮสโคปให้ความสาคัญกับระบบจัดเก็บสื่ อด้วยวงจร “ค้นหาใช้-เก็บคืน” (Find-Use-Return Cycle) ตามกรอบแนวคิด ดังนี้
3.1 สื่ อที่เหมือนกันจัดเก็บหรื อจัดวางไว้ดว้ ยกัน
3.2 ภาชนะบรรจุสื่อควรโปร่ งใสเพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่ งที่อยูภ่ ายในได้ง่าย และควรมี
มือจับเพื่อให้สะดวกในการขนย้าย
3.3 การใช้สัญลักษณ์ (Labels) ควรมีความหมายต่อการเรี ยนรู้ของเด็ก สัญลักษณ์ทา
มาจากสื่ ออุปกรณ์ของจริ ง ภาพถ่ายหรื อภาพสาเนาภาพวาด ภาพโครงร่ าง หรื อภาพประจุด หรื อ
บัตรคาติดคู่กบั สัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง
กิจวัตรประจาวัน
การวางแผนกิจวัตรประจาวันของไฮสโคปมีความสม่าเสมอ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้
แบบลงมือกระทา ซึ่งทาให้เด็กสามารถคาดได้ว่าช่วงเวลาต่อไปเป็ นกิจกรรมใดและทาให้เด็ก
สามารถจัดการควบคุมได้ว่าต้องทาอะไรในกิจกรรมแต่ละช่วงด้วยตนเอง รวมทั้งกระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ( Plan-do-review process) กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุม่ ใหญ่ กิจกรรม
กลางแจ้ง ตลอดจนดาเนินกิจวัตรประจาวันคานึงถึงช่วงต่อระหว่างกิจกรรม และเน้นโอกาสของ
การเรี ยนรู้แบบลงมือกระทา เด็กและครู ได้สร้างความรู้สึกว่าตนเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน
(พัชรี ผลโยธิน และคณะ, 2550)
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน
การวางแผน (Plan) กระบวนการคิดของเด็กเกี่ยวกับเป้าหมายที่กาหนดการกระทาที่
คาดหวัง การวางแผนขึ้นอยูก่ บั อายุความสามารถทางการสื่ อสารและการใช้ภาษา เด็กอาจวางแผน
โดยการกระทาท่าทางหรื อพูด
การปฏิบตั ิ/การทางาน (Do/Work time) เป็ นช่วงเวลาที่เด็กได้ลงมือกระทา เล่น และ
แก้ปัญหาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ตั้งอกตั้งใจ และได้เรี ยนรู้ตามประสบการณ์สาคัญ
การทบทวน (Recall time) ช่วงของการทบทวนเป็ นช่วงที่เด็กได้สะท้อน พูดคุย และ
นาเสนอเกี่ยวกับสิ่ งที่ทาในช่วงการทางาน ในกระบวนการวางแผนของเด็กได้ต้งั เป้าหมายและคาด
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เดาการกระทาล่วงหน้า ในกระบวนการทบทวนเด็กได้ทาความเข้าใจโดยใช้ภาษา การอภิปราย และ
การวิเคราะห์เชื่อมโยง
การประเมิน
ในโปรมแกรมไฮสโคป การประเมินถือเป็ นงานโดยตรงของครู ที่ตอ้ งปฏิบตั ิและเอาใจ
ใส่อย่างเต็มที่ ครู ไฮสโคปจะทางานร่ วมกันเป็ นคณะ ในแต่ละวันครู ทุกคนจะรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเด็ก แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลในด้านประสบการณ์สาคัญ และวางแผนสาหรับวันต่อไป
จุดมุ่งหมายหลักของการประเมิน คือ การประเมินคุณภาพของโปรแกรม และพัฒนาการเด็ก ซึ่ง
ไฮสโคปได้สร้างแบบประเมินคุณภาพโปรแกรม (High/Scope Program Quality Assessment หรื อ
PQA) และแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมเด็ก (High/Scope Child Observation Record หรื อ COR)
สรุ ปได้ว่า การจัดการศึกษาตามแนวคิดไฮสโคปริ เริ่ มและพัฒนาโดย Dr.David Weikart
ร่ วมกับคณะนักวิชาการโดยมีพ้นื ฐานมาจากทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ Piaget ทฤษฎีของ
Erikson และทฤษฎีของ Vygotsky หลักการสามารถสรุ ปเป็ นแผนภูมิภาพ “วงล้อแห่งการเรี ยนรู้”
ดังนี้ การเรี ยนรู้แบบลงมือกระทามีองค์ประกอบได้แก่ สื่ อ การใช้ประสาทสัมผัส การเลือก การคิด
และภาษา และการสนับสนุนจากผูใ้ หญ่ผ่านปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูใ้ หญ่และเด็ก หลักการด้านการ
จัดสิ่ งแวดล้อมครอบคลุมสาระเกี่ยวกับพื้นที่ สื่ อ และการจัดเก็บ กิจวัตรประจาวันประกอบด้วย
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน การประเมินประกอบด้วยการประเมินคุณภาพโปรแกรม
และการประเมินพัฒนาการเด็ก ซึ่งในงานวิจยั นี้ได้นากระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจาวันของไฮสโคปมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมเพื่อ
เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
ความหมายของกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
Schweinhart (1987 อ้างถึงใน จินดา น้าเจริ ญ, 2540, หน้า 20) ได้ให้ความหมายของ
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ไว้ดงั นี้
1. การวางแผน (Plan) หมายถึง การสนทนาร่ วมกันระหว่างครู กบั เด็กและเด็กกับเด็ก
เกี่ยวกับสิ่ งที่เด็กต้องการทาตามความสนใจของตน รวมทั้งวิธีการที่จะดาเนินกิจกรรมหลังจาก
กิจกรรมหนึ่งสิ้นสุดลงเด็กจะทากิจกรรมใดต่อไป ครู จะมีส่วนช่วยในการวางแผนเพื่อจัดเตรี ยม
กิจกรรมสนองความคิดของเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้เด็กปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรู้สึกที่ดี ตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้ การวางแผนกิจกรรมจะแสดงได้ดว้ ยภาพเด็กหรื อสัญลักษณ์ประจาตัวเด็ก
2. การปฏิบตั ิ (Do) หมายถึง การทากิจกรรมที่เด็กวางแผนไว้ โดยมีครู เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา
และช่วยเหลือในด้านความคิดในจังหวะที่เหมาะสม สามารถทางานด้วยตัวของเขาเอง หรื อร่ วมกับ
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เพื่อนโดยอิสระตามเวลาที่ครู กาหนดให้รวมทั้งช่วยกันเก็บและจัดของให้เข้าที่เรี ยบร้อยหลังจาก
เสร็จสิ้นกิจกรรม
3. การทบทวน (Review) หมายถึง การจัดกิจกรรมสนทนา อภิปรายถึงผลงานที่เด็กทา
และทบทวนว่า สามารถปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ มีการเปลี่ยนแปลงการทางานแต่ละครั้ง
อย่างไร ผลงานของเด็กมีความแตกต่างกันหรื อไม่
Hohmann and Weikart (1995, pp. 167-241) ได้ให้ความหมายของกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวน ไว้ดงั นี้
1. การวางแผน (Plan) คือ กระบวนการคิดของเด็กเกี่ยวกับเป้าหมายที่จะกาหนดการ
กระทาที่เด็กคาดหวังให้ผูใ้ หญ่รู้ว่าเขาจะทาอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร การวางแผนขึ้นอยูก่ บั อายุของ
เด็กและความสามารถในการสื่ อสาร การใช้ภาษา โดยอาจแสดงการกระทาหรื อท่าทางหรื อคาพูด
2. การปฏิบตั ิ (Do) คือ ช่วงเวลาที่เด็กได้ลงมือกระทา เล่น และแก้ปัญหาอย่างมี
จุดมุ่งหมาย ตั้งอกตั้งใจ
3. การทบทวน (Review) คือ เด็กได้สะท้อน พูดคุย และแสดง เกี่ยวกับสิ่ งที่ทาผ่านมา
โดยการใช้ภาษา การอภิปราย และการวิเคราะห์เชื่อมโยง
สุทธาภา โชติประดิษฐ์ (2537, หน้า 5) ได้กล่าวถึงความหมายของกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวน ไว้ดงั นี้
1. การวางแผน (Plan) หมายถึง การสนทนาร่ วมกันระหว่างครู กบั เด็กและเด็กกับเด็ก
เกี่ยวกับสิ่ งที่ตอ้ งการทา วิธีการที่จะทากิจกรรม แล้วแสดงแผนของการทากิจกรรมด้วยภาพเด็กหรื อ
สัญลักษณ์ประจาตัวเด็ก
2. การปฏิบตั ิ (Do) หมายถึง การทากิจกรรมตามที่เด็กได้วางแผนโดยอิสระด้วยตนเอง
หรื อทางานร่ วมกับเพื่อน รวมทั้งช่วยกันเก็บของและจัดของเข้าที่
3. การทบทวน (Review) หมายถึง การสนทนาร่ วมกันระหว่างครู กบั เด็กและเด็กกับเด็ก
เพื่อเสนอผลงานและเล่าถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
วรนาท รักสกุลไทย และคณะ (2539, หน้า 16-20) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ไว้ดงั นี้
1. การวางแผน (Plan) คือ การที่เด็กบอกหรื อแสดงให้ผูใ้ หญ่รู้ว่าเขาทาอะไร เมื่อไหร่
อย่างไร แล้วแสดงการทากิจกรรมด้วยสัญลักษณ์ประจาตัวเด็ก ซึ่งเป็ นกระบวนการที่เด็กมีโอกาส
เลือกและตัดสิ นใจ
2. การปฏิบตั ิ (Do) คือ
2.1 การเล่นหรื อการปฏิบตั ิตรงที่เด็กตั้งใจ
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2.2 ฝึ กการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสิ นใจ
2.3 มีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
2.4 ได้เคลื่อนไหว พัฒนาภาษาพูด
2.5 ฝึ กคิดจินตนาการ
3. การทบทวน (Review)
3.1 การสะท้อนสิ่ งที่เด็กได้กระทา
3.2 เป็ นการเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนการปฏิบตั ิและผลงานที่เด็กทา
3.3 การเล่าประสบการณ์ในการทางาน
สรุ ปได้ว่า กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน เป็ นกระบวนต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน เป็ นกระบวนการที่เด็กได้ตดั สิ นใจ และสนทนาร่ วมกันระหว่างครู กบั
เด็ก และเด็กกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่ งที่เด็กต้องการทา วิธีการที่จะทากิจกรรม รวมทั้งการดาเนินกิจกรรม
หลังจากกิจกรรมหนึ่งสิ้นสุดลงเด็กจะทากิจกรรมใดต่อไป ขั้นปฏิบตั ิ เป็ นช่วงเวลาที่เด็กได้ลงมือ
กระทา เล่น หรื อทากิจกรรมตามที่เด็กได้วางแผนไว้โดยอิสระด้วยตนเอง หรื อทางานร่ วมกับเพื่อน
ตามเวลาที่ครู กาหนดให้ รวมทั้งช่วยกันเก็บของและจัดของเข้าที่ให้เรี ยบร้อยหลังจากเสร็จสิ้น
กิจกรรม และขั้นการทบทวน เป็ นการจัดกิจกรรมสนทนา อภิปรายเกี่ยวกับผลงานหรื อกิจกรรมที่
เด็กทา โดยการสะท้อน พูดคุย และเล่าถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนที่วางเป็ นรายบุคคล โดยมีครู
คอยสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนเองและเพื่อน ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจ
นากระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมเพื่อ
เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
ความสาคัญของกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน เป็ นการกระบวนที่มีความสาคัญต่อการ
ส่งเสริ มพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กอนุบาล ทั้งยังช่วยส่งเสริ มความมีวินยั ในตนเองของเด็ก ซึ่ง
กิจกรรมมีลกั ษณะที่เปิ ดโอกาสให้เด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มกิจกรรมด้วยการวางแผนเลือก กิจกรรมจากความ
สนใจและความตั้งใจของตนเอง และสามารถควบคุมตนเองให้ทากิจกรรมร่ วมกับ เพื่อนตามที่ได้
วางแผนไว้จนเกิดผลสาเร็ จโดยใช้หลักของเหตุผล นอกจากนี้ นักวิชาการได้กล่าวถึง ความสาคัญ
ของกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ไว้ดงั นี้
Hohmann and Weikart (1995) ได้กล่าวถึงความสาคัญของกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ
และทบทวน ดังต่อไปนี้
1. ความสาคัญของการวางแผน (Plan) มีรายละเอียดประกอบด้วย
1.1 สนับสนุนให้เด็กได้ผสมผสานความคิด สิ่ งที่เด็กเลือก และสิ่ งเด็กได้ตดั สิ นใจ
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1.2 เป็ นการกระตุน้ ความรู้สึกในการควบคุมอารมณ์ มีสมาธิในการทางาน
1.3 เป็ นการสนับสนุนให้เด็กมีพฒั นาการการเล่นที่ซบั ซ้อนขึ้น
1.4 มีสมาธิในการเล่น
1.5 สร้างเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั เด็ก
2. ความสาคัญของการปฏิบตั ิ (Worktime)
2.1 ได้มีการฝึ กการเรี ยนรู้โดยการกระทาด้วยตนเองหรื อร่ วมกับผูอ้ ื่น
2.2 สนับสนุนความรู้สึกสนุกกับการเล่นหรื อการทางาน
2.3 ให้เด็กเสริ มสร้างความคิดจากประสบการณ์ของตัวเอง
2.4 ให้ผใู ้ หญ่ได้สามารถสังเกต และสนับสนุนการเล่นและการทางานของเด็ก
3. ความสาคัญของการทบทวน (Recalling)
3.1 พัฒนาความสามารถของเด็กในการจัดรู ปแบบ และพูดคุยเกี่ยวกับ ความคาดหวัง
ของสิ่ งที่เด็กทาในช่วง “Work time”
3.2 ทาให้ความเข้าใจของเด็กต่อสิ่ งที่เขาได้ทาชัดเจนยิ่งขึ้น
3.3 ขยายความรับรู้ของเด็ก ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ปัจจุบนั แต่เป็ นในอดีต (สิ่ งที่ผ่าน
มาแล้ว)
3.4 ทาให้มีการกระจายประสบการณ์ ผลงานของเด็กให้เด็กคนอื่นได้รับรู้
พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550, หน้า 24-28) ได้กล่าวถึงความสาคัญของกระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นการสนับสนุนความคิด การเลือกและการ
ตัดสิ นใจของเด็กที่ชดั เจน ส่งเสริ มความรู้สึกเชื่อมัน่ ในตนเองของเด็กและความรู้สึกในการควบคุม
ตนเอง ทาให้เด็กมีความสนใจการเล่นที่ได้วางแผนไว้
2. การปฏิบตั ิ มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่เด็กได้ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ต้งั ใจไว้
ค้นพบความคิดใหม่ๆ เป็ นช่วงที่เด็กต้องเลือกและตัดสิ นใจใช้วสั ดุอุปกรณ์ บริ เวณและขั้นการเล่น
ซึ่งทาให้เด็กเป็ นผูท้ างานอย่างจริ งจัง เด็กได้เล่นอย่างมีจุดหมาย การเล่นเป็ นการพัฒนา และเป็ นการ
เรี ยนรู้ของเด็ก
3. การทบทวน มีความสาคัญเนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่เด็กได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการ
กระทาและประสบการณ์ ซึ่งเป็ นกระบวนการสร้างความเข้าใจ และตีความสิ่ งที่ปฏิบตั ิ ได้ตระหนัก
ถึงความเกี่ยวเนื่องจากการวางแผนการกระทา และผลที่ได้รับได้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของ
ตนเอง เป็ นโอกาสที่เด็กจะได้ฝึกการเล่าเรื่ อง การบรรยาย เด็กจะได้ฝึกความสามารถในการแสดง
ให้ผอู ้ ื่นเห็น และเข้าใจประสบการณ์ของตน
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จากความสาคัญข้างต้นสรุ ปได้ว่า กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน มี
ความสาคัญเนื่องจากเป็ นการสนับสนุนความคิด การเลือก และการตัดสิ นใจของเด็กที่ชดั เจน
ส่งเสริ มความรู้สึกเชื่อมัน่ ในตนเองของเด็ก ฝึ กสมาธิในการทางาน เด็กได้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามสิ่ งที่
ตั้งใจไว้ ค้นพบความคิดใหม่ๆ โดยการกระทาด้วยตนเองหรื อร่ วมกับผูอ้ ื่น เด็กได้เล่นอย่างมี
จุดหมาย ซึ่งการเล่นเป็ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ของเด็ก เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อยเด็กจะได้สะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับการกระทาและประสบการณ์ โดยเป็ นกระบวนการสร้างความเข้าใจ และตีความสิ่ ง
ที่ปฏิบตั ิ ทา และผลที่ได้รับได้พูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง เป็ นโอกาสที่เด็กจะได้ฝึกการ
เล่าเรื่ อง การบรรยาย เด็กจะได้ฝึกความสามารถในการแสดงให้ผอู ้ ื่นเห็น และเข้าใจประสบการณ์
ของตน ตนเอง ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวน ให้สอดคล้องกับการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
ขั้นตอนการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
สุทธาภา โชติประดิษฐ์ (2537, หน้า 76-79) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการจัดกระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ไว้ดงั นี้
1. ขั้นวางแผน (Plan) ในการวางแผนครู กระตือรื อร้นที่จะทากิจกรรมหรื อวางแผนทา
กิจกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ครู ให้เด็กนัง่ รวมเป็ นกลุ่ม (ตามที่กาหนด) และสนทนาร่ วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ และเล่นตามมุมแล้วชี้ให้เด็กดูภาพสัญลักษณ์กิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์และการเล่นตามมุมที่ครู ได้นามาติดบนแผนภูมิ เพื่อให้เด็กวางแผนเลือกทากิจกรรม
ตามที่ครู จดั เตรี ยมไว้ให้
1.2 ครู ถามว่าเด็กจะทากิจกรรมใดโดยครู ถามคาถาม เช่น “วันนี้หนูอยากทากิจกรรม
อะไร” และตามด้วยคาถามว่า “หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วหนูจะทากิจกรรมอะไรต่อไป” เพื่อช่วย
ให้เด็กวางแผนที่สนใจจะทาตามลาดับ อาจใช้บตั รภาพที่มีความเข้มของสี พ้นื แตกต่างกันหรื อมี
ขนาดแตกต่างกันไปติดบนแผนภูมิวางแผน
2. ขั้นปฏิบตั ิ (Do)
2.1 ครู ให้เด็กทุกคนแยกย้ายกันไปทากิจกรรมตามแผนที่วางไว้
2.2 ครู ตอ้ งสังเกตและติดตามการทากิจกรรมของเด็กเพื่อแนะนาและช่วยเหลือใน
จังหวะที่เหมาะสม ในแต่ละวันครู ควรสังเกตเด็กเป็ นพิเศษประมาณ 5-7 คนแล้วบันทึกลงในบัตร
ประจาตัวเด็ก
2.3 ก่อนหมดเวลา 5 นาที ครู ชกั ชวนเด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และของเล่นแล้วช่วยกัน
ทาความสะอาด
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3. ขั้นการทบทวน (Review) ให้เด็กกลับมานัง่ กลุ่มเดิม แล้วสนทนาถึงผลงานที่ทาและ
ทบทวนว่าเด็ก ๆ สามารถปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้หรื อไม่ ทางานได้สาเร็จแค่ไหน มีการ
เปลี่ยนแปลงแผนหรื อไม่ ถ้าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเป็ นอะไร ผลงานเป็ นที่พอใจของเด็กเพียงใด ทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้หรื อไม่ ต้องการปรับปรุ งงานให้ดีข้ นึ อย่างไร แล้วเด็กแต่ละคนที่วางแผนได้ผลัดกัน
เสนอผลงานที่ตนประทับใจหรื อพอใจในวันนั้นให้เพื่อนฟัง 1 ตัวอย่าง
วรนาถ รักสกุลไทย และคณะ (2539, หน้า 29 - 35) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการจัด
กระบวนและข้อควรคานึงในการจัดกิจกรรมการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ดังนี้
ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน
1. ครู เตรี ยมอุปกรณ์แต่ละกิจกรรมตามโต๊ะมุมพื้นห้องอย่างหลากหลาย
2. ให้เด็กนัง่ รวมกันในที่ที่กาหนด
3. กิจกรรมใหม่ ครู ควรนาอุปกรณ์ท้งั หมดให้เด็กดูและให้แต่ละคนวางแผนทากิจกรรม
ด้วยตนเอง
4. ให้เด็กวางแผนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
5. ให้เด็กปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้วางแผน
6. ครู จดบันทึกการวางแผนของเด็กในวันนั้น
7. ให้เด็กช่วยเก็บของเข้าที่ให้เรี ยบร้อยหลังจากทากิจกรรมเสร็จแล้ว
8. ให้เด็กที่วางแผนออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนและครู ฟัง
9. ให้เด็กในกลุ่มซักถามเพื่อนเมือ่ ไม่เข้าใจ
10. ครู ตอ้ งไม่ลืมบอกช่วงเวลา เช่น การทากิจกรรมกับเด็กอาจใช้สัญลักษณ์บอกเวลา
เมื่อหมดเวลา เพื่อให้เด็กจะได้เตรี ยมตัวเตรี ยมใจและช่วยกันเก็บอุปกรณ์
ข้อควรคานึงในการจัดกิจกรรมการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน
1. ครู ควรเก็บของบริ เวณสาหรับเล่น ควรแสดงสัญลักษณ์ให้ชดั เจน อุปกรณ์ในมุมเล่น
ควรจัดให้เหมาะสม
2. การร่ วมงานเป็ นทีมของครู จะช่วยกันจัดสร้างชั้นเรี ยน โดยพิจารณาและคานึงถึงความ
สนใจของเด็ก สภาพแวดล้อมความตั้งใจของเด็กและการจัดหลักสูตรที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ของ
เด็ก
2.1 การวางแผนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเด็กเกิดความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมของห้อง
2.2 เด็กสามารถนาของเล่นมาวางแผน
2.3 คาถามที่ครู ใช้ เช่น “ใช้อุปกรณ์อะไรในการวางแผนทากิจกรรม” “จะทาอย่างไร”
2.4 ครู มีหน้าที่ช่วยเหลือเด็กในการจัดกิจกรรม
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2.5 เด็กสามารถเปลี่ยนแผนได้แต่ตอ้ งมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ และไม่ควรจะทาบ่อย
2.6 ครู ควรสนทนากับเด็กเสมือนผูร้ ่ วมงาน
พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550, หน้า 24-28) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการจัดกระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ดังนี้
1. การวางแผน เป็ นกระบวนการคิดของเด็กเกี่ยวกับเป้าหมายที่จะกาหนดการกระทาที่
คาดหวัง การวางแผนขึ้นอยูก่ บั อายุและความสามารถทางการสื่ อสารและการใช้ภาษา เด็กอาจ
วางแผนโดยการกระทาท่าทางหรื อคาพูด ดังนี้
1.1 การวางแผนงานของเด็ก
1.1.1 แผนงานที่ไม่ชดั เจน คือ เด็กสามารถบอกได้เพียงว่าเลือกมุมใดแต่ยงั มีภาพ
ในใจว่าต้องทาอะไร
1.1.2 แผนงานที่เป็ นกิจวัตร คือ เด็กบอกได้ว่าจะเลือกมุมใด และมีภาพในใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับประสบการณ์ หรื อควรใช้วสั ดุอุปกรณ์ในแต่ละมุมอย่างไร
1.1.3 แผนงานที่มีความละเอียดชัดเจน คือ เด็กสามารถวางแผนที่มีความซับซ้อน
กล่าวถึงกระบวนการ หรื อวัสดุอุปกรณ์ที่เป็ นเป้าหมายหรื อผลผลิต
1.2 บทบาทของครู
1.2.1 สนับสนุนการวางแผนงานของเด็กโดยการสังเกต
1.2.2 จัดเตรี ยมอุปกรณ์ มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กบั เด็ก
1.2.3 สนทนากับเด็กเป็ นรายบุคคล เกี่ยวกับแผนงานของเด็ก
2. การปฏิบตั ิ เป็ นช่วงที่เด็กได้ลงมือกระทา เล่น และแก้ปัญหาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
2.1 การปฏิบตั ิของเด็ก
2.1.1 ทาตามแผนงาน ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง หรื อทาให้แผนงานสมบูรณ์
2.1.2 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนและครู
2.1.3 ใช้ความรู้หรื อประสบการร์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาขณะเล่น
2.1.4 ทากิจกรรมจริ งจัง สนุกสนาน และสร้างสรรค์
2.2 บทบาทของครู
2.2.1 สังเกต เรี ยนรู้ และสนับสนุนการเล่นของเด็ก
2.2.2 อานวยความสะดวก
2.2.3 มีส่วนร่ วมในการเล่นกับเด็ก สนทนา และส่งเสริ มการแก้ปัญหาของเด็ก
2.2.4 บันทึกการสังเกตเด็ก
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3. การทบทวน เป็ นช่วงที่เด็กได้สะท้อน พูดคุยแนะนาเสนอเกี่ยวกับสิ่ งที่ทาในช่วงการ
ปฏิบตั ิ ดังนี้
3.1 การทบทวนของเด็ก
3.1.1 ใช้ภาษา การอภิปราย และการวิเคราะห์เชื่อมโยง
3.1.2 สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการกระทาและประสบการณ์
3.2 บทบาทครู
3.2.1 สังเกตการทบทวนของเด็ก
3.2.2 สร้างบรรยากาศที่สงบ อบอุ่น
3.2.3 ใช้คาถามปลายเปิ ดในการสนทนา
3.2.4 ตั้งใจฟังเด็กขณะทบทวน
3.2.5 บันทึกความเชื่อมโยงระหว่างการทบทวน และการวางแผนของเด็ก
จากขั้นตอนข้างต้นสรุ ปได้ว่า ขั้นตอนการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน เป็ นกระบวนการที่
เด็กได้คิด ตัดสิ นใจ และพูดคุยสนทนาร่ วมกับครู และเพื่อน ถึงสิ่ งที่ตอ้ งการ เลือกทาตามความสนใจ
วิธีการทา กิจกรรม รวมทั้งบอกว่าจะทากิจกรรมใดต่อไป ขั้นปฏิบตั ิ เป็ นการทากิจกรรมตามที่ได้
วางแผนไว้ และขั้นการทบทวน เป็ นการนาเสนอเกี่ยวกับสิ่ งที่ทาในช่วงกิจกรรมการทางาน การพบ
ปัญหาอุปสรรค แสดงความภูมิใจถึงความรับผิดชอบงานจนสาเร็จ โดยครู มีบทบาทในการกระตุน้
ให้เด็กคิดและทากิจกรรมต่าง ๆได้ รวมทั้งจัดเตรี ยมกิจกรรมให้เด็กอย่างเหมาะสม ใช้คาถาม
ปลายเปิ ด ในขั้นตอนต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ได้ถูกต้อง เป็ นขั้นตอน พร้อมทั้งสอดคล้องกับการคิดเชิง
บริ หารของเด็กอนุบาล
บทบาทของครูในการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ครู ตอ้ งเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละวัย ครู ควรสนทนากับเด็กเกี่ยวกับประสบการณ์ทางานของเด็ก โดยไม่เร่ งรี บเชิญ
ชวนให้เด็กพูดคุย เช่น ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น ถามคาถามปลายเปิ ดฟังเด็กอย่างตั้งใจ ครู
สามารถเสนอความคิดเห็นเพื่อให้การทบทวนดาเนินต่อไปได้ ใช้คาถามอย่างรอบคอบ สนับสนุน
การบรรยายร่ วมกันและมุมมองขัดแย้งกัน ครู บนั ทึกความเชื่อมโยงระหว่างการทบทวนและการ
วางแผนของเด็ก ทั้งนี้วิธีการที่เด็กใช้ทบทวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป การจัด
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ครู มีบทบาทสาคัญต่อการทาให้เกิดกระบวนการวางแผน
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ปฏิบตั ิ และทบทวน ซึ่ง สุทธาภา โชติประดิษฐ์ (2537, หน้า 76-79) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ใน
แต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Plan) ในการวางแผน ครู กระตุน้ ให้เด็กกระตือรื อร้นที่จะทากิจกรรม
หรื อวางแผนกิจกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ครู ให้เด็กนัง่ รวมเป็ นกลุ่ม และสนทนาร่ วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม แล้วชี้ให้ เด็กดู
วัสดุอุปกรณ์สาหรับทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ครู ได้เตรี ยมไว้ให้ เพื่อให้เด็กวางแผนการทา
กิจกรรมจากวัสดุอุปกรณ์ที่ครู จดั เตรี ยมไว้
1.2 ครู ถามว่าเด็กจะทากิจกรรมใดโดยครู ถามคาถามเช่น “วันนี้หนูอยากทากิจกรรม
อะไร” และตามด้วยคาถามว่า “หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วหนูจะทากิจกรรมอะไรต่อไป” เพื่อช่วย
ให้เด็กวางแผนกิจกรรมที่สนใจจะทาตามลาดับ อาจใช้บตั รภาพที่มีความเข้มของสี พ้นื แตกต่างกัน
หรื อมีขนาดแตกต่างกันไปติดบนแผนภูมิวางแผน
2. ขั้นปฏิบตั ิ (Do)
2.1 ครู ให้เด็กแยกย้ายกันไปทากิจกรรมตามที่วางแผนไว้
2.2 ครู ตอ้ งสังเกตและติดตามการทากิจกรรมของเด็ก เพื่อแนะนาและ ช่วยเหลือ ใน
จังหวะที่เหมาะสมเท่าที่จาเป็ น ในแต่ละวันครู ควรสังเกตเด็กเป็ นพิเศษประมาณ 5-7 คน แล้วบันทึก
ลงในบัตรประจาตัวเด็ก
2.3 ก่อนหมดเวลา 5 นาที ครู ชกั ชวนเด็กช่วยกันเก็บอุปกรณ์และของเล่น แล้วช่วยกัน
ทาความสะอาด
3. ขั้นทบทวน (Review) ให้เด็กกลับมานัง่ ในกลุม่ เดิม แล้วสนทนาถึงผลงานที่ทา และ
ทบทวนว่าเด็ก ๆ ปฏิบตั ิตามที่วางแผนไว้หรื อไม่ ทางานได้สาเร็จแค่ไหน มีการเปลี่ยนแปลง
แผนหรื อไม่ ถ้าเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเป็ นอะไร ผลงานเป็ นที่พอใจของเด็กเพียงใด ทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้หรื อไม่ ต้องการปรับปรุ งงานให้ดีข้ นึ อย่างไร แล้วเด็กแต่ละคนที่วางแผนได้ผลัดกันเสนอ
ผลงานที่ตนประทับใจหรื อพอใจในวันนั้นให้เพื่อนฟัง 1 ตัวอย่าง
ประอร อิศรเสนา (2542) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู ในการจัดประสบการณ์แบบ
วางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ไว้ดงั นี้
1. ครู มีหน้าที่สังเกตการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ว่านักเรี ยนมีพฒั นาการในการเรี ยน เป็ น
อย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร เข้าใจกิจกรรมไหม มีปัญหาอะไรในการเรี ยนเกิดขึ้นหรื อไม่
2. ครู มีหน้าที่อภิปรายหรื อโต้ตอบนักเรี ยนให้รู้จกั แสดงความคิดเห็น ตั้งคาถามที่ทา้ ท้าย
ให้นกั เรี ยนแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็ น
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3. ครู มีหน้าที่สนับสนุนให้นกั เรี ยนแต่ละคนได้เรี ยนรู้ ให้โอกาสนักเรี ยน
แสดงความคิดเห็นว่าต้องการทาอะไร
4. การสนับสนุนการเรี ยนของนักเรี ยนได้ 2 วิธีคือ
4.1 ใช้คาพูด คือ ถามคาถาม ยกตัวอย่างให้นกั เรี ยนเข้าใจทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อน
4.2 การไม่ใช้คาพูด คือ สบตานักเรี ยน รับฟังนักเรี ยน
5. ครู มีหน้าที่แนะนาสิ่ งใหม่ ๆ ให้นกั เรี ยน
6. ครู มีหน้าที่เรี ยนรู้เหมือนกับนักเรี ยน ครู ตอ้ งศึกษาการสอน เรี ยนรู้และเข้าใจในตัว
นักเรี ยน
7. ครู ตอ้ งเข้าใจพัฒนาการเด็กแต่ละวัย และเรี ยนรู้ที่จะเข้าใจความแตกต่าง และความ
ต้องการของนักเรี ยนแต่ละคน
8. ครู มีหน้าที่จดั การเรี ยนการสอนให้เป็ นการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการ
9. ครู มีหน้าที่จดั อุปกรณ์และสิ่ งแวดล้อมให้นกั เรี ยนได้เรี ยนเหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาการของนักเรี ยนที่สาคัญคือ ต้องเป็ นการเรี ยนรู้เชิงปฏิบตั ิการ
10. ครู มีหน้าที่อธิบายให้นกั เรี ยนเข้าใจในสิ่ งที่นักเรี ยนไม่เข้าใจ โดยฟังความ คิดเห็น
ของนักเรี ยนก่อน แล้วจึงค่อยชี้แนะและอธิบาย
11. ครู ตอ้ งทางานกลุ่มร่ วมมือในการทางาน ร่ วมกันวางแผนการเรี ยนการสอน
ในแต่ละวัน จัดอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมร่ วมกัน สังเกตพัฒนาการและพฤติกรรมของนักเรี ยน
แต่ละคนเพื่อสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทีด่ ี และแก้ไขปัญหาของนักเรี ยนที่เกิดขึ้น
พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550) ได้กล่าวถึง บทบาทของครู ในการจัด ประสบการณ์แบบ
วางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ไว้ดงั นี้
1. การวางแผน ครู สามารถสนับสนุนการวางแผนของเด็กโดยการสังเกตลักษณะ
แผนงานของเด็กแต่ละคน วางแผนกับเด็กอย่างใกล้ชิด จัดเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ และประสบการณ์
ที่ช่วยทาให้เด็กมีความสนใจในการวางแผน สนทนากับเด็กเป็ นรายบุคคลเกี่ยวกับแผนงานของเด็ก
ทั้งนี้วิธีที่เด็กวางแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
2. การปฏิบตั ิ/การทางาน ครู สังเกต เรี ยนรู้ และสนับสนุนการเล่นของเด็กในช่วง
การทางาน ครู สามารถค้นพบได้ว่าเด็กแต่ละคนมีวิธีคิดและใช้เหตุผลอย่างไร มักจะเล่นกับใคร
เสมอๆ เด็กได้ใช้ความรู้อย่างไรในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็ นแนวทางให้ครู มีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กตลอด
วัน ครู สามารถสนับสนุนเด็กในช่วงเวลาของการทางานได้โดยสังเกตลักษณะการทางาน การ
สนทนาของเด็กแต่ละคน ได้แก่ สถานภาพของการเล่น (เริ่ มกาลังทาเปลี่ยนแปลงหรื อเสร็จสมบูรณ์
ตามแผนงาน) บริ บททางสังคม (เล่นคนเดียวเป็ นคู่/กลุม่ ) รู ปแบบการเล่น (สารวจ สร้างสรรค์
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บทบาท สมมติ) และประสบการณ์สาคัญ ครู สังเกตเด็กเพื่ออานวยความสะดวก มีส่วนร่ วมในการ
เล่น สนทนา และส่งเสริ มการแก้ปัญหาของเด็ก พิจารณาปฏิสัมพันธ์จากสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้วบันทึกการ
สังเกต
3. การทบทวน ครู สามารถส่งเสริ มเด็กในช่วงการวางแผนโดยสังเกตการณ์ทบทวนของ
เด็กแต่ละคนในบรรยากาศที่สงบอบอุ่น เช่น ทบทวนในกลุ่มอย่างใกล้ชิด ในการทบทวนครู ควร
ช่วยกระตุน้ การระลึกประสบการณ์ของเด็ก จัดหาวัสดุอุปกรณ์หรื อประสบการณ์ที่ท าให้เด็กสนใจ
เช่น การเยี่ยมชมตามมุมที่เด็กสร้างไว้ ใช้เกม เป็ นต้น
จากบทบาทของครู ขา้ งต้นสรุ ปได้ว่า ในการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวน ครู มีบทบาทในการกระตุน้ ให้เด็กคิดและทากิจกรรม รวมทั้งจัดเตรี ยมกิจกรรมให้อย่าง
เหมาะสมใช้คาถามปลายเปิ ดในขั้นต่าง ๆ ทุกขั้นตอน บทบาทของครู น้ นั จะต้องยึดเด็กเป็ น
ศูนย์กลาง เข้าใจพัฒนาการ เด็กและกระตุน้ ให้เด็กเรี ยนรู้ที่จะทากิจกรรมร่ วมกับเพื่อน โดยครู เข้าไป
มีปฏิสัมพันธ์ตามโอกาสเหมาะสมหรื อเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ ครู ควรสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรี ยนให้รู้สึกอบอุ่นและเป็ นกันเอง เพื่อเป็ นแรงเสริ มให้เด็กกล้าคิด กล้าวางแผน ตามความ
ต้องการและความสนใจของเด็ก ทาให้เด็กสามารถเผชิญปัญหาในการปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับเพื่อน
จากการแลกเปลี่ยน สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้เด็กสามารถควบคุมตนเอง
รับผิดชอบทางานตามแผนที่วางไว้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี ผูว้ ิจยั จึงนาบทบาทครู มาใช้เป็ นแนวทางใน
การกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนในครังนี้

การคิดเชิงบริหาร
จากการศึกษาการคิดเชิงบริ หาร พบว่า มีผสู ้ นใจและเห็นความสาคัญของเกี่ยวกับการคิด
เชิงบริ หาร เห็นได้จากเอกสารตาราและงานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวม
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริ หาร เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจยั
ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ ความหมายของการคิดเชิงบริ หาร ความสาคัญของการคิดเชิงบริ หาร
องค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หาร และแนวทางการส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล สรุ ป
ได้ดงั นี้
ความหมายของการคิดเชิงบริหาร
“Executive Function” หรื อเรี ยกโดยย่อ “EF” เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากการทางานของ
สมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด ความรู้สึก การกระทาต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลมีความ
มุ่งมัน่ ในการทางานจนสามารถทางานสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ซึ่งมีนกั การศึกษาได้มีการแปล
ความหมายไว้อย่างหลากหลาย เช่น การคิดเชิงบริ หาร ทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิต ทักษะสมอง

27
EF หน้าที่บริ หารจัดการของสมอง การทางานของสมองด้านการบริ หารจัดการ ซึ่งในงานวิจยั นี้จะ
เลือกใช้คาว่า “การคิดเชิงบริ หาร” เพื่อให้การสื่ อความหมายที่ชดั เจนเหมาะสมกับคาว่า “Executive
Function”
Anderson P. (2002) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการคิดของสมองขั้นสูงที่ช่วยเชื่อมโยง
ประสบการณ์ในอดีตกับสิ่ งที่กาลังทาอยูใ่ นปัจจุบนั เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมความคิด
อารมณ์ การตัดสิ นใจ รวมทั้งการกระทาต่าง ๆ ของตน ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมัน่ ในการทางาน
จนสามารถทางานสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้
สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561, หน้า 38) ได้เรี ยบเรี ยงความหมายของ “Executive
Function” จากนักวิชาการหลายท่านดังนี้
Executive Function ทาหน้าที่กากับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคล ชี้ให้เห็นถึงสิ่ ง
ที่บุคคลพึงกระทาให้เหมาะสมกับบริ บท โดยคานึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา
สถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วย
ให้บุคคลมีสานึกของการเตรี ยมพร้อม สานึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุน่ และมีการร่ วมมือ
(Nadine Gaab)
Executive Function ทาหน้าที่กากับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้าหมายของบุคคล ชี้ให้เห็นถึงสิ่ ง
ที่พึงกระทาให้เหมาะสมกับบริ บทโดยคานึงถึงความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นตามมา ความคาดหวังในอนาคต คุณค่าและจุดมุ่งหมายในชีวิต EF จะช่วยให้บุคคลมีสานึก
ของการเตรี ยมพร้อม สานึกของภาระหน้าที่ มีการยืดหยุน่ และมีการร่ วมมือ (Seana Moran &
Howard Gardner)
Executive Function คือ การกระทาที่บุคคลเป็ นผูก้ าหนดทิศทางเอง โดยกาหนด
เป้าหมาย (goal) เลือกกระทา (select) ลงมือกระทา (enact) และดารง (sustain) การกระทานั้น ข้าม
ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อไปให้บรรลุถึงเป้าหมาย โดยคานึงถึงความเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ รวมทั้ง
คานึงถึงกระบวนวิธีการของสังคมและวัฒนธรรม เพื่อนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดในระยะยาวที่บุคคล
นั้นวางไว้ การทางานเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ของการคิดเชิงบริ หารพื้นฐาน 3 ด้าน (working memory,
inhibitory, control และ shift/cognitive flexibility) ทาให้เกิดการควบคุมพฤติกรรม นาไปสู่การ
จัดการเพื่อบรรลุเป้าหมาย มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้ถึงเป้าหมายให้ได้ มีการจัดวางการงาน แก้ไขสิ่ ง
ที่ผิดพลาดเสี ยหาย ใส่ ใจต่อเสี ยงสะท้อน และมีความยืดหยุน่ ทั้งทางความคิดและพฤติกรรม
(Barkley R., 2011)
EF คือ กระบวนการทางานของสมองระดับสูงที่ประมวลประสบการณ์ในอดีตและ
สถานการณ์ในปัจจุบนั มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ วางแผน เริ่ มลงมือทา ตรวจสอบตนเองและ
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แก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมอารมณ์ บริ หารเวลา จัดความสาคัญ กากับตนเอง และมุ่งมัน่ ทาจน
บรรลุเป้าหมายที่ต้งั ใจไว้ (ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2559)
ดุษฎี อุปการ และอรปรี ยา ญาณะชัย (2561)ได้กล่าวว่า Executive Functions เป็ น
กระบวนการทางานของสมองที่ควบคุมและบริ หารจัดการให้บุคคลสามารถดพเนินงานไปสู่
เป้าหมายอย่างประสบความสาเร็จ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการทางานหลักที่สาคัญ 3 ด้าน ได้แก่
ความจาขณะทางาน การยับยั้งชัง่ ใจ และความยืดหยุน่ ทางสติปัญญา
จิระพร ชะโน (2562) ได้กล่าวไว้ว่า การคิดเชิงบริ หาร (Executive Functions:EFs)
การทางานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทา
การยั้งใจคิดไตร่ ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุน่ ทางความคิด การตั้งเป้าหมาย วางแผน
ความมุ่งมัน่ การจดจา และเรี ยกใช้ขอ้ มูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดลาดับความสาคัญของเรื่ อง
ต่างๆ และการทาสิ่ งต่างๆอย่างเป็ นขั้นเป็ นตอนจนบรรลุความสาเร็จ ซึ่งเป็ นทักษะที่มนุษย์เราทุกคน
ต้องใช้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความสาเร็จในชีวิต
จากความหมายข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า การคิดเชิงบริ หาร หรื อ Executive Functions เป็ น
กระบวนการทางานของสมองในหลาย ๆ ส่วนเชื่อมโยงกันในการจัดการกระบวนการทางการรู้คิด
เกี่ยวข้องกับการทางานของสมองเป็ นการทางานของสมองส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
คิด ความรู้สึก การกระทาต่าง ๆ เช่น การคิดไตร่ ตรอง การมีความจาที่ดี การคิดยืดหยุน่ การวางแผน
มีเป้าหมาย มีความมุ่งมัน่ ที่จะทาให้สาเร็จ อดทนและรู้จกั แก้ปัญหา ความสามารถในการควบคุม
ความคิดตนเอง อารมณ์ การตัดสิ นใจ รวมทั้งการกระทาต่าง ๆ ของตน ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมัน่
ในการทางานจนสามารถทางานสาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ซึ่งในงานวิจยั นี้ผูว้ ิจยั สังเคราะห์และ
สรุ ปความหมายโดยให้นิยามคาว่า Executive Functions หรื อ การคิดเชิงบริ หาร หมายถึง
พฤติกรรมที่เกิดจากการทางานของสมองส่วนหน้าซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด ความรู้สึก การ
กระทาต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมัน่ ในการทางานจนสามารถทางานสาเร็จได้ตามเป้าหมาย
ที่ต้งั ไว้
ความสาคัญของการคิดเชิงบริหาร
Barkley (1997, pp. 65-94) กล่าวว่า การควบคุมพฤติกรรมมีการเชื่อมโยงกับการทางาน
ของสมองและระบบประสาทและเชื่อมัน่ ว่า พฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลเกิดจากความสามารถใน
การรู้คิดและตอบสนองเป็ นการทางานในรู ปแบบพฤติกรรม เช่น การเฉยชาการตอบสนองช้า
พฤติกรรมต่อต้าน วอกแวกอยูไ่ ม่นิ่ง การเสพยาเสพติดให้โทษ เป็ นต้น จึงสรุ ปได้ว่า ความบกพร่ อง
ของหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นและพฤติกรรม
กระทาผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน
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Morin (2014, p. 4) กล่าวว่า Executive Function หรื อการคิดเชิงบริ หารประกอบด้วย
ทักษะหลายอย่างที่สมองจะจัดระเบียบและดาเนินการกับข้อมูลต่าง ๆ ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้
วางแผนจัดการจดจาสิ่ งต่าง ๆ จัดลาดับความสาคัญ การให้ความสนใจและเริ่ มต้นกับงาน ทั้งยังช่วย
ให้ใช้ขอ้ มูลและประสบการณ์จากที่ผ่านมาในการแก้ปัญหาในปัจจุบนั
สุภทั รา วงศ์ชยั ศรี , สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และยงชัย นิละนนท์ (2554, หน้า 13) อธิบาย
ความสาคัญของสมองว่า เป็ นอวัยวะหนึ่งที่มีความสาคัญมากต่อชีวิตมนุษย์และเป็ นสิ่ งที่ติดตัวมา
ตั้งแต่กาเนิด ซึ่งมีความสาคัญต่อความเฉลียวฉลาด บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
สมองมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการเคลื่อนไหวพฤติกรรมและรักษาสมดุลภายในร่ างกาย นอกจากนี้
ยังเกี่ยวข้องกับการรู้คิด (Cognition) อารมณ์ ความจาและการเรี ยนรู้ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่
สมองก็จะส่งผลกระทบต่อการทางานส่วนอื่น ๆ ของร่ างกายส่งผลให้ในการประกอบอาชีพและการ
ดาเนินชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 3) กล่าวการคิดเชิงบริ หาร เป็ น
ทักษะที่สาคัญต่อการเรี ยนรู้ เป็ นความสามารถในการใช้กระบวนการทางความคิดที่จะควบคุมและ
กากับความสามารถและพฤติกรรมอื่น ๆ ความสามารถที่จะริ เริ่ มและหยุดพฤติกรรมควบคุม สั่งการ
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเท่าที่จาเป็ นและวางแผนพฤติกรรมในอนาคตเมื่อต้องเผชิญกับงานหรื อ
สถานการณ์ที่ยากลาบาก หน้าที่บริ หารจัดการของสมองมีอิทธิพลต่อความสามารถพื้นฐานอืน่ ๆ
เช่น ความจา หรื อความสามารถในการสั่งการให้ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายทางาน
ลัดดา เหลืองรัตนมาศ (2556, หน้า 27) กล่าวว่า ในแต่ละวันมนุษย์ตอ้ งเผชิญกับ
สถานการณ์ที่ตอ้ งเลือกตัดสิ นใจทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ซึ่งมีสิ่งเร้าที่มารบกวน
การตัดสิ นใจที่จะเลือก ดังนั้นมนุษย์ตอ้ งมีเป้ าหมายในการตัดสิ นใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เผชิญอยูค่ วามสามารถที่ตอ้ งควบคุมการกระทาให้ไปสู่เป้าหมายนั้นต้องอาศัยกระบวนการทาง
สมองที่เรี ยกว่า การคิดเชิงบริ หาร
จากความสาคัญข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า การคิดเชิงบริ หาร มีความสาคัญต่อมนุษย์เนื่องจาก
เป็ นกระบวนการพื้นฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับความสามารถของสมองซึ่งกระบวนการเริ่ มขึ้น
ตั้งแต่กาเนิด เป็ นทักษะหลายอย่างที่สมองจะจัดระเบียบและดาเนินการกับข้อมูลต่าง ๆ ทักษะ
เหล่านี้จะช่วยให้วางแผนจัดการจดจาสิ่ งต่าง ๆ จัดลาดับความสาคัญ การเลือกตัดสิ นใจ การควบคุม
สั่งการร่ างกายและความคิด บุคลิกภาพและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ หากมีความผิดปกติเกิดขึ้น
ที่สมองก็จะส่งผลกระทบต่อการทางานส่วนอื่น ๆ ของร่ างกายส่งผลให้มนุษย์ไม่สามารถดาเนินไป
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งผูว้ ิจยั ศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
อนุบาล
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องค์ประกอบของการคิดเชิงบริหาร
Morin (2014, p. 4) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงบริ หาร ซึ่งประกอบด้วยทักษะสาคัญ
8 ด้าน ได้แก่
1. การควบคุมตน (Impulse control) เป็ นความสามารถยั้งคิดก่อนลงมือทา
2. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) เป็ นความสามารถในการจัดการความรู้สึก
3. การคิดยืดหยุน่ (Flexible thinking) เป็ นความสามารถในการดัดแปลงความรู้หรื อ
ประสบการณ์ให้เกิดประโยชน์หลาย ๆ ด้าน ซึ่งส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหา
4. ความจาใช้งาน (Working memory) เป็ นความสามารถในการจา ที่จะเก็บข้อมูลทีไ่ ด้
เห็นหรื อได้ยินในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนามาแปรผลและปฏิบตั ิการต่อ
5. การติดตามงานด้วยตนเอง (Self-monitoring) เป็ นความสามารถในการติดตามและ
ประเมินผลงานด้วยตนเอง
6. การวางแผนและการจัดลาดับความสาคัญ (Planning and prioritizing) เป็ น
ความสามารถในการวางแผนที่จะทางาน การทางานอย่างมีข้นั ตอนเพื่อนาไปสู่จุดหมาย รวมถึงการ
ตัดสิ นใจในสิ่ งที่สาคัญ การบริ หารงานและเวลาเพื่อให้การทางานเสร็จสมบูรณ์
7. การเริ่ มต้นงาน (Task initiation) เป็ นความสามารถที่ยอมรับว่า เมื่อถึงเวลาเริ่ มต้นงาน
ก็ตอ้ งทาทันทีเป็ นความสามารถ ที่จะเริ่ มต้นงาน สามารถทางานทันทีทไี่ ด้รับมอบหมาย ไม่ลา้ ช้า
หรื อไม่เลื่อนเวลาออกไปเรื่ อยจนทาให้งานเสี ยหาย ทางานไม่สาเร็จ
8. การจัดการ (Organization) เป็ นความสามารถในการสร้างและมีระบบรักษาสิ่ งต่าง ๆ
ไว้ได้ เช่น การเก็บรักษาข้อมูลในรายวิชาต่าง ๆ
จุฑามาศ แหนจอน (2560) ได้กล่าวถึง การคิดเชิงบริ หาร คือ ความสามารถของบุคคลอัน
เนื่องมาจากการทาหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง ประกอบด้วยทักษะสาคัญ 8 ด้าน ได้แก่
1. การยั้งคิด (Inhibit) หมายถึง ความสามารถในการควบคุม (เช่น ความสามารถในการ
ยับยั้ง ต้านทาน หรื อไม่แสดงปฏิกิริยาต่อสิ่ งกระตุน้ ) และความสามารถในการหยุดพฤติกรรมของ
ตนเองในเวลาที่เหมาะสมได้
2. การยืดหยุน่ (Shift) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไปมาอย่างอิสระจาก
สถานการณ์ กิจกรรมหรื อด้านใดด้านหนึ่งของปัญหาไปสู่สิ่งอื่น ๆ ตามที่สถานการณ์กาหนดการ
ยืดหยุน่ หมายรวมถึงการเปลี่ยนผ่าน การแก้ปัญหาอย่างยืดหยุน่ การสับเปลี่ยน หรื อ สลับความตั้งใจ
และการเปลี่ยนแปลงจุดสนใจ จากความเชื่อ หรื อหัวข้ออย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งการยืดหยุน่
มี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ การยืดหยุน่ ทางพฤติกรรม (Shift) และ การยืดหยุน่ ทางความคิด
(Cognitive shift)
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2.1 การยืดหยุน่ ทางพฤติกรรม หมายถึง ความสามารถในการปรับพฤติกรรมหรื อการ
กระทาของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่ งแวดล้อมหรื อสถานการณ์
2.2 การยืดหยุน่ ทางความคิด หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างยืดหยุน่
3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control) หมายถึง ความสามารถในการปรับลดการ
ตอบสนองทางอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น การระเบิดอารมณ์โกรธ การแสดงออกมากเกินไปหรื อมี
ความอ่อนไหวทางอารมณ์อย่างรุ นแรงต่อเหตุการณ์หรื อเรื่ องเล็กน้อย
4. การติดตามสังเกต (Monitor) หมายถึง ความสามารถในการติดตาม สังเกตและ
ตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมของตนเองว่า ส่งผลกระทบต่อผูอ้ ื่นและสังคม
5. ความจาใช้งาน (Working memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรักษาข้อมูลไว้
ในความคิด เพื่อทางานให้สาเร็ จ หรื อสร้างการตอบสนอง เช่น ความจาในการดาเนินกิจกรรมที่มี
หลายขั้นตอน การแสดงพฤติกรรมอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน หรื อการทาตามคาสั่งที่มีความซับซ้อน
ฯลฯ รวมทั้ง ความสามารถในการคงไว้ซ่ ึงความตั้งใจและการกระทาให้บรรลุผลสาเร็จ แม้เวลาผ่าน
ไป
6. การวางแผน/ จัดระบบ (Plan/ Organize) หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับงาน
ในปัจจุบนั หรื ออนาคตภายใต้บริ บทของสถานการณ์ที่กาหนด และคาดการณ์ต่อสถานการณ์ใน
อนาคต โดยการวางแผนเป็ นความสามารถในการประยุกต์คาสั่งหรื อเป้าหมาย และพัฒนาขั้นตอน
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมไว้ล่วงหน้า เพื่อให้งานหรื อกิจกรรมประสบความสาเร็จรวมทั้ง
ความสามารถในการเริ่ มงาน หรื อการค้นหาและจัดเตรี ยมเครื่ องมือหรื อวัสดุที่จาเป็ นในการทางาน
เสร็จสิ้นไว้ล่วงหน้า ส่วนการจัดระบบ เป็ นความสามารถในการจัดลาดับของข้อมูล การกระทาหรื อ
วัสดุเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
7. การจัดการอุปกรณ์ (Organization of materials) หมายถึง ความสามารถใน การจัดการ
กับสิ่ งแวดล้อมในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับการทางาน การเล่น และพื้นที่จดั เก็บ สิ่ งของ เช่น
โต๊ะเรี ยน ตูใ้ ส่ของ เป้ กระเป๋ า ห้องนอน ฯลฯ อย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
8. การทางานสาเร็ จ (Task complete) หมายถึง ความสามารถในการทางานหรื อกิจกรรม
ให้เสร็จสิ้นหรื อสมบูรณ์อย่างเหมาะสมและภายใต้เวลาที่กาหนด ซึ่งเกิดจากความสามารถในการ
คงไว้ซ่ ึงเป้าหมายและขั้นตอนการทางานไว้ในความคิด การพัฒนาแผนการเพื่อให้งานสาเร็จการ
จัดการปริ มาณงานให้เหมาะสม หรื อยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปได้
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สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561, หน้า 42-48) ได้จดั การความรู้และแยกแยะ Executive
Function (EF) เป็ น 9 ด้านโดยจัดเป็ น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่
กลุ่มทักษะพื้นฐาน
1. ความจาเพื่อใช้งาน (working memory) คือ ความสามารถของสมองที่ใช้ในการจา
ข้อมูล จัดระบบและหยิบใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
จะถูกเก็บรักษาอยูใ่ นสมอง working memory จะปลุกให้ขอ้ มูลเคลือ่ นไหว แล้วเลือกข้อมูลชิ้นที่
เหมาะสมนาออกมาใช้ ช่วยให้เราจาข้อมูลได้หลายต่อหลายเรื่ องในเวลาเดียวกัน
2. การยั้งคิดคิดไตร่ ตรอง (inhibitory control) คือ ความสามารถที่เราใช้ในการควบคุม
กลัน่ กรองความคิดและแรงอยากต่าง ๆ จนเราสามารถต้านหรื อยับยั้งสิ่ งยัว่ ยุ ความว้าวุ่น หรื อนิสัย
ความเคยชินต่าง ๆ แล้วหยุดคิดก่อนที่จะทา inhibitory control ทาให้เราสามารถคัดเลือก มีความจด
จ่อรักษาระดับความใส่ใจ จัดลาดับความสาคัญ และกากับการกระทา
3. การยืดหยุน่ ความคิด (shifting/Cognitive flexibility) คือ ความสามารถที่จะ “เปลี่ยน
เกียร์” ให้อยู่ในจังหวะที่เหมาะสม ปรับตัวเข้ากับข้อเรี ยกร้องของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่า
จะเป็ นเวลาเปลี่ยน ลาดับความสาคัญเปลี่ยน หรื อเป้าหมายเปลี่ยน ช่วยให้เราปรับประยุกต์กติกาเดิม
หรื อที่คุน้ เคยไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง
กลุ่มทักษะกากับตนเอง
4. การใส่ใจจดจ่อ (focus) คือ ความสามารถในรักษาความตื่นตัว รักษาความสนใจให้อยู่
ทิศทางที่ควร เพื่อให้ตนเองบรรลุสิ่งที่ตอ้ งการจะทาให้สาเร็ จด้วยความจดจ่อ มีสติรู้ตวั ต่อเนื่องใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ตามสมควรของวัยและความยากง่ายต่อภารกิจนั้น ๆ
5. การควบคุมอารมณ์ (emotion control) คือ ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของ
ตนเอง ตระหนักรู้ว่าตนเองกาลังอยูใ่ นภาวะอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร สามารถปรับสภาพอารมณ์ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ และควบคุมการแสดงออกทั้งทางอารมณ์และพฤติกรรมได้เหมาะสม
6. การติดตามประเมินตัวเอง (self-monitoring) คือ ความสามารถในการตรวจสอบ
ความรู้สึก ความคิด หรื อการกระทาของตนเองทั้งในระหว่างการทางาน หรื อหลังจากทางานเสร็จ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะนาไปสู่ผลดีต่อเป้าหมายที่วางไว้
กลุ่มทักษะปฏิบตั ิ
7. การริ เริ่ มและลงมือทา (initiating) คือ ความสามาถในการคิดไตร่ ตรอง ตัดสิ นใจ ทา
สิ่ งต่าง ๆ และนาไปสู่การลงมือปฏิบตั ิให้เกิดผล
8. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ (planning and organizing) คือ ความสามารถใน
ปฏิบตั ิที่เริ่ มตั้งแต่ การวางแผนที่จะต้องนาส่วนประกอบสาคัญต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น การ
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ตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมทั้งหมดของงาน การกาหนดกิจกรรม ฯลฯ เป็ นการนาความคาดหวังที่
มีต่อเหตุการณ์ในอนาคตมาทาให้เป็ นรู ปธรรม วางเป้าหมายแล้วก็จดั วางขั้นตอนไว้ล่วงหน้ามีการ
จินตนาการ แล้วจัดทาเป็ นแนวทางเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายต่อไป
9. การมุ่งเป้าหมาย (goal-directed persistence) คือ ความพากเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมาย
และจดจาข้อมูลนี้ไว้ในใจตลอดเวลาที่ทางานตามแผนนั้นจนกว่าจะบรรลุ ซึ่งรวมถึงความใส่ใจใน
เรื่ องเวลา (Sense of Time) กับความสามารถในการสร้างแจงจูงใจให้ตนเอง และติดตาม
ความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาองค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หารได้มีนกั วิชาการสรุ ปองค์ประกอบของ
การคิดเชิงบริ หารไว้แตกต่างกัน ซึ่ งในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการคิดเชิง
บริ หารและสนใจที่จะเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารในเด็กอนุบาล ดังนี้ 1) การวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจาเพื่อใช้งาน 4) การมุ่งเป้าหมาย และ 5) การประเมิน
ติดตามตนเอง
แนวทางการส่ งเสริมการคิดเชิงบริหารจัดของเด็กอนุบาล
Dawson and Guare (2014) เสนอหลักการพัฒนาการคิดเชิงบริ หารของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้
เด็กได้เจริ ญเติบโตและพัฒนาภายใต้สภาพแวดล้อมและบุคลิกลักษณะของตนเอง ดังนี้
1. สอนทักษะที่เด็กยังบกพร่ องดีกว่าคาดหวังว่าเด็กจะเรี ยนรู้ได้เองจากการสังเกตหรื อ
ซึมซับ
2. คานึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก
3. เปลี่ยนการช่วยเหลือจากสิ่ งภายนอกมาสู่ภายในตัวเด็ก
4. ระลึกเสมอว่าสิ่ งต่าง ๆ ภายนอกตัวเด็กสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงได้ท้งั
สภาพแวดล้อม
5. ให้เด็กใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความชานาญและ
ควบคุมได้มากกว่าที่จะใช้การบังคับต่อสู้เพื่อให้เด็กทา
6. สร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้ความพยายามอย่างมาก
ที่สุด
7. ใช้สิ่งกระตุน้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
8. ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้เด็กประสบความสาเร็จ
9. สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะเกิดความชานาญและประสบ
ความสาเร็จ
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10. เมื่อจะหยุดให้การสนับสนุน การดูแลและการกระตุน้ ค่อยๆ ถอนตัวออกมา อย่า
ออกมาทันที
สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561, หน้า 97-98) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการคิดเชิงบริ หาร
ด้วยการ “ให้โอกาส” เด็กในคือ
1. ให้โอกาสเด็กได้คิด สงสัยสังเกต
2. ให้โอกาสเด็กได้เลือก ตัดสิ นใจและวางแผนด้วยตนเอง
3. ให้โอกาสเด็กลงมือทาด้วยตนเอง
4. ให้โอกาสเด็กได้ลองผิดลองถูก
5. ให้โอกาสเด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
6. ให้โอกาสเด็กเรี ยนรู้ผ่านการเล่น
7. ให้โอกาสเด็กได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลการทางานของตนเอง
8. ให้โอกาสเด็กเรี ยนรู้ผ่านกิจวัตรประจาวัน
9. ให้โอกาสเด็กได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา
10. ให้โอกาสเด็กได้เรี ยนรู้ผ่านบูรณาการประสาทสัมผัส
11. ให้โอกาสเด็กได้จดจ่อใส่ใจ
จิระพร ชะโน (2562, หน้า 11-14) ได้กล่าวถึง กิจกรรมที่ช่วยการคิดเชิงบริ หาร สาหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้แก่
1. การเล่นตามจินตนาการ (Imaginary play) ในระหว่างที่เด็กมีการเล่นตามจินตนาการ
อย่างตั้งใจ เด็กจะพัฒนากฎระเบียบ (develop rules) เพื่อเป็ นแนวทางในการเล่นตามบทบาท สมมติ
นั้น ๆ เด็กจะมีความคิดที่ซบั ซ้อนอยูใ่ นใจและทาตามบทบาทที่ได้รับ เด็กจะพยายามยับยั้งแรง
กระตุน้ หรื อการกระทาต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับ
2. การเล่านิทาน (Storytelling) เด็กจะชอบการเล่านิทาน ส่วนต้นของเรื่ องควรเป็ นการ
เล่าแบบเป็ นลาดับเหตุการณ์ ลาดับต่อมาควรเล่าให้เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้าที่เล่าไป แต่ไม่
ต้องมีภาพรวมหรื อโครงสร้างของนิทานซึ่งจะช่วยพัฒนาการวางแผนที่ซบั ซ้อนและเป็ นระเบียบ
ให้กบั เด็ก หากต้องการเพิ่มความซับซ้อนของเนื้อเรื่ องเพิ่มขึ้น เด็กควรจะได้รับการฝึ กการจัดการใน
ส่วนของความจาเพื่อนาไปใช้งานของสมอง (working memory)
3. การท้าทายการเคลื่อนไหวโดยใช้เพลงและเกม การใช้เพลงและเกมการเคลื่อนไหวจะ
ช่วยสนับสนุนการคิดเชิงบริ หารของสมองเนื่องจากเด็กได้มกี ารเคลื่อนไหวเข้าจังหวะประสานการ
ทางานระหว่างการพูดเป็ นการกระทาและเพลง ส่งเสริ มการควบคุมการยับยั้งตนเองและส่งเสริ ม
ความจาเพื่อนาไปใช้งานของสมอง นอกจากนี้ยงั ช่วยพัฒนาทักษะการควบคุมตนเองอีกด้วย
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4. เกมเงียบและกิจกรรมการเคลื่อนไหวอื่น ๆ
4.1 เกมจับคู่และกิจกรรมการเรี ยงลาดับ ให้เด็กได้จบั คู่หรื อจัดเรี ยงลาดับของเกมที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยส่ งเสริ มความยืดหยุน่ ทางความคิดเริ่ มจากกิจกรรมที่ง่าย ๆ เช่น จับคู่สี แล้ว
เพิม่ ความยากขึ้นเรื่ อย ๆ เช่น จับคู่สีและรู ปร่ าง ตัวอย่างเกมที่ทา้ ทายความสามารถของเด็ก
4.2 เกมปริ ศนาที่มีความซับซ้อน สามารถนามาเล่นได้ในเด็กวัยนี้ เป็ นการฝึ กความจา
เพื่อนาไปใช้งานของสมองผ่านทางสายตา และฝึ กทักษะการวางแผน
4.3 เกมทาอาหารเป็ นเกมที่สนุกสาหรับเด็ก เป็ นการฝึ กการยับยั้งเนื่องจากต้องรอ
คาสั่งฝึ กความจาเพื่อนาไปใช้งานของสมองในขณะที่มีการคิดที่ซบั ซ้อนเกี่ยวกับการทาอาหาร
ภายในใจและมุ่งเน้นความสนใจเมื่อมีการชัง่ การตวง และการนับ
จากแนวทางการส่งเสริ มข้างต้น พอสรุ ปได้ว่า การส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
ปฐมวัย จะต้องคานึงถึงพัฒนาการของเด็ก ให้โอกาสเด็กได้เลือก ตัดสิ นใจ และมือกระทาด้วย
ตนเอง โดยใช้กิจกรรมในการกระตุน้ เด็ก เช่น การเล่นตามจินตนาการ การเล่านิทาน การ
เคลื่อนไหวเคลื่อนไหว และเกมการศึกษา ซึ่งผูว้ ิจยั ศึกษาเพื่อที่เป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล

งานวิจัยวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจัยในต่างประเทศ
Schweinhart. n.d. (อ้างถึงใน ชาติชาย ปี ลวาสน์, 2544) ได้กล่าวถึง ผลการวิจยั
เปรี ยบเทียบการใช้หลักสูตร 3 รู ปแบบ ในเด็กระดับปฐมวัยจนถึงอายุ 15 ปี เพราะว่าในกลุ่มที่เรี ยน
หลักสูตรไฮ/สโคป (High/Scope) หลักสูตรสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursry) และหลักสูตรเน้นความเป็ น
ผูส้ อนโดยตรง (Direct Instruction) พบว่าเด็ก 2กลุ่มแรก มีพฤติกรรมปัญหาวัยรุ่ นเพียงร้อยละ 8
ในขณะที่เด็กซึ่งเรี ยนหลักสูตร เน้นครู เป็ นผูส้ อนโดยตรง มีพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาร้อยละ 44
หลังจากได้ศึกษาต่อจนเด็กอายุ 27 ปี ซึ่งใช้เวลาต่อเนื่องกัน 30 ปี พบว่ากลุ่มที่ได้รับการเรี ยนใน
โครงการไฮ/สโคป (High/Scope) มีปัญหาอาชญากรรมน้อยกว่ากันถึงครึ่ งหนึ่ง มีรายได้สูงกว่า มีลูก
นอกสมรสน้อยกว่าเด็กที่ไม่เข้าร่ วมโครงการ
Yang (1985, p. A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการฝึ กวางแผนและทบทวนด้วยการสัมมนาที่
มีต่อความคล่องแคล่วในการคิดของเด็กปฐมวัย โดยศึกษาเด็กปฐมวัยที่ได้โอกาสจานวน 15 คน ซึ่ง
เข้าเรี ยนในโปรแกรมของโรงเรี ยนการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนี ย
( University of Southern California School of Childhood Education SECE) พบว่า การมีส่วนร่ วม
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ในการวางแผนและการฝึ กทบทวนด้วยวาจามีผลต่อความฉับไวในการคิดของเด็กปฐมวัยที่ได้
โอกาสอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งการเข้าร่ วมโครงการในการวางแผนและการฝึ กทบทวน
Krasny (2014) ศึกษาประเมินประสิ ทธิภาพการฝึ กด้านปัญญาบนพื้นฐานการฝึ กการจัด
เป้าหมายและหลักของ Ylvisaker’s principles จากกิจกรรมด้านหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง
3 กิจกรรม คือ 1) ประสิ ทธิภาพหน่วยความจาที่คาดหวังในระบบที่กาหนด 2) การจัดการงานที่
ซับซ้อน 3) หน้าที่บริ หารจัดการของสมองในชีวิตประจาวันบ้านและโรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
เด็ก 5 คน อายุ 8-14 ปี ซึ่งเคยได้รับบาดเจ็บทางสมองรุ นแรง ประสบปัญหาด้านหน้าที่บริ หาร
จัดการของสมองในชีวิตประจาวัน โดยแยกทดลองเป็ นรายบุคคลและประเมินหน้าที่บริ หารจัดการ
ของสมอง 2 ครั้ง ก่อนและหลังการทดลอง ติดตามผลหลังการทดลอง 3 และ 6 เดือนตรวจสอบ
ความก้าวหน้าโดยดูผลแต่ละสัปดาห์ ประเมินผลหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง จากงานที่เด็ก
ปฏิบตั ิ ตามด้วยการประเมินธรรมชาติของเด็กให้พ่อแม่ทาแบบสอบถามและวัดผลสาเร็จ พบว่า เด็ก
ทุกคนมีการพัฒนาด้านประสิ ทธิภาพหน่วยความจาที่คาดหวังในระบบที่กาหนด และด้านหน้าที่
บริ หารจัดการของสมอง มีเด็ก 2 คนได้รับการพัฒนาด้านการจัดการงานที่ซบั ซ้อนแต่มีระดับลดลง
ในระยะติดตามผล
Thibodeau (2016 อ้างถึงใน พัชริ นทร์ พาหิรัญ, 2561) ศึกษาผลจากการเล่นบทบาท
สมมติ (Fantastical pretendplay) ในการพัฒนาหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง การศึกษานี้
ตรวจสอบทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นบทบาทสมมติและหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง
ในเด็กก่อนวัยเรี ยน ผ่านการเล่นเชิงนวัตกรรมโดยใช้การควบคุมที่ออกแบบมา กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็ก
110 คน อายุระหว่าง 3-5 ปี ที่จะสุ่มให้เล่นมีเงื่อนไข ดังนี้ การเล่นบทบาทสมมติ การเล่นที่ไม่ตอ้ งใช้
จินตนาการหรื อการควบคุมการเล่น พบว่า ใน 5 สัปดาห์ เด็กที่เข้าร่ วมการเล่นบทบาทสมมติมีการ
พัฒนาหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง ขณะทีอ่ ีกกลุ่มที่เล่นที่โดยไม่ตอ้ งใช้จินตนาการหรื อการ
ควบคุมการเล่นไม่มีการพัฒนา ภายใต้เงื่อนไขการเล่นบทบาทสมมติ เด็กที่ใส่ใจในการเล่นจะมี
คะแนนสูง ข้อมูลนี้เป็ นหลักฐานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นบทบาทสมมติและการ
พัฒนาหน้าที่บริ หารจัดการของสมอง ซึ่งการเล่นอาจเป็ นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่จะพัฒนาหน้าที่
บริ หารจัดการของสมองให้เพิ่มขึ้น
งานวิจัยในประเทศ
สุทธาภา โชติประดิษฐ์ (2537, หน้า 80) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความเชื่อมัน่ ในตนเองของ
เด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และการเล่นตามมุมโดย
ให้เด็กริ เริ่ มกิจกรรมอย่างอิสระแบบกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนอายุระหว่าง
5-6 ปี ปี จานวน 30 คน โดยสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง 1 แล้วกลุ่มทดลอง 2
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ผลการวิจยั พบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แลเล่น
ตามมุม โดยให้เด็กริ เริ่ มกิจกรรมอย่างอิสระแบบกลุ่มย่อยมีความเชื่อมัน่ ในตนเองเพิ่มมากขึ้ก่อนการ
ทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม โดยให้เด็กเริ่ มกิจกรรมอิสระแบบกลุ่มใหญ่มีความ
เชื่อมัน่ ในตัวเองเพิ่มขึ้นก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมโดยให้เด็กเริ่ มกิจกรรม
อย่างอิสระแบบกลุ่มย่อยกับแบบกลุ่มใหญ่มีความเชื่อมัน่ ไม่แตกต่างกัน
ชไมมน ศรี สุรักษ์ (2540) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็ นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน และแบบปกติ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนอายุระหว่าง 5-6 ปี จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย แบ่งเป็ นกลุ่ม
ทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เป็ นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ก่อนและหลังการทดลองมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมสูงกว่าการทดลอง 2) เด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็ นกลุ่มแบบปกติ
ก่อนและหลังทดลอง มีความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยหลังการทดลอง มีความสัมพันธ์ทางสังคมสูงกว่าก่อนการทดลอง และ 3) เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็ นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน และแบบปกติ มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมแตกต่างกันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิติที่ระดับจุด 01โดยเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็ นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ครบทุกวันมีความสัมพันธ์ทาง
สังคมสูงกว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะแบบสร้างสรรค์เป็ นกลุ่มแบบปกติ
จินดา น้าเจริ ญ (2540) ได้ศึกษาความมีวินยั ในตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมของเด็กปฐมวัยที่
ได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มลักษณะนิสัยแบบวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยน
ชาย - หญิง ที่มีวินยั ในตนเองระดับปานกลางและต่า อายุระหว่าง 5-6 ปี จานวน 30 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จาแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุม่ ทดลองที่ 1 มีวินยั ในตนเองระดับปาน
กลาง กลุม่ ทดลองที่ 2 มีวินยั ในตนเองระดับต่า ผลการวิจยั พบว่า 1) เด็กปฐมวัยที่มีวินยั ในตนเอง
ระดับปานกลางและระดับต่า ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริ มลักษณะนิสัยแบบวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวน ก่อนและหลังการทดลองมีวินยั ในตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมแตกต่าง กันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีวินยั ในตนเองด้านสิ่ งแวดล้อม สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง 2) เด็กปฐมวัยที่มีวินยั ในตนเองระดับปานกลางและระดับต่า ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริ ม
ลักษณะนิสัย แบบวางแผน ปฏิบตั ิ แล้วทบทวน มีวินยั ในตนเองด้านสิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้นต่างกันอย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่มีวินยั ในตนเองระดับต่า มีวินยั ในตนเองด้าน
สิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้น สูงกว่าเด็ก ปฐมวัยที่มีวินยั ในตนเองระดับปานกลาง
ชาติชาย ปิ ลวาสน์ (2544) ได้ศึกษาความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย โดยเฉลี่ยรวมและแยกเป็ นรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการแก้ปญหาของ
ตนเองที่เกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น และพฤติกรรมการแก้ปัญหาของผูอ้ ื่น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ก่อนการจัดกิตกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วง
สัปดาห์ผลพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน ในแต่ละช่วงสัปดาห์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาโดยเฉลี่ยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมในแต่ละช่วงสัปดาห์
เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยความสามรถในการแก้ปัญหาสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมตลอดช่วง 8 สัปดาห์
และเมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลา 8 สัปดาห์ ยกเว้นในช่วงสัปดาห์ที่
7 เท่านั้น ที่มีคะแนนสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดล
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล. (2560) ได้ศึกษาและประเมินรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ที่ส่งเสริ ม
การพัฒนาทักษะด้าน Executive Functions ในเด็กปฐมวัยจนถึงเด็กประถมปลายซึ่งเป็ นวัยเชื่อมต่อ
ที่เด็กกาลังจะก้าวเข้าสู่วยั รุ่ น ผลของวิจยั พบว่า ครู และพ่อแม่ที่ใช้ทกั ษะการสร้างวินยั เชิงบวกในการ
สอนหรื อเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย จะช่วยพัฒนาการคิดด้วยสมองส่วนหน้าของเด็กให้ดีข้ นึ ช่วยให้เด็กมี
ความพร้อมทางการเรี ยนและลดปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจากความบกพร่ องของ Executive Functions
ลงได้ดว้ ย ส่วนในเด็กประถมปลาย (ป.6) พบว่าการศึกษาแบบวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช้ นั
ประถมต้นช่วยพัฒนา Executive Function ของเด็กเมื่อประเมินด้วยแบบทดสอบการคิดด้วยสมอง
ส่วนหน้าสุดแบบต่าง ๆ รวมทั้งการวัดคลื่นไฟฟ้าสมองของเด็กเปรี ยบเทียบกับเด็กที่เรี ยนใน
หลักสูตรการศึกษาปกติ
ศิริพร นครชัย (2560) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนาเครื่ องมือประเมินสมรรถนะทักษะการ
จัดการทางสติปัญญาในเด็กก่อนวัยเรี ยน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชั้นอนุบาล
อายุ4-6 ขวบ จานวน 30คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นเครื่ องมือประเมินสมรรถนะทักษะ การ
จัดการทางสติปัญญา 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความจาที่นามาใช้งาน (Working memory) 2) การยืดหยุน่
ของความคิด (Cognitive flexibility) 3) การยั้งคิด (Inhibitory control) 4) การควบคุม
อารมณ์(Emotional control) และ 5) การวางแผน (Planning) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือด้วยการ
วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาความตรงเชิงโครงสร้าง ความเที่ยง และอานาจจาแนก ผลการวิจยั
พบว่า 1)ความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.50 -1.00 2) ความตรงเชิง
โครงสร้าง ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง 0.51 – 0.78 3) ความเที่ยง ได้ค่า
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สัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาคระหว่าง .70 - .80 และ 4) อานาจจาแนก มีค่าที (t) ระหว่าง
1.34 – 8.06 มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยุพาวรรณ กันภัย (2561) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้น
อนุบาล 1 โรงเรี ยนวัดท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน
ปฏิบตั ิ ทบทวน ศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 โรงเรี ยน
วัดท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน
เปรี ยบเทียบคะแนนการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก และศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนการคิดเชิงเหตุผลที่
เพิ่มขึ้นของเด็กอนุบาลปี ที่ 1 และชั้นอนุบาลปี ที่ 2 ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) คะแนนเฉลี่ยการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน สู งกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) คะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 หลังการจัดกิจกรรมศิลปะแบบวางแผน ปฏิบตั ิ ทบทวน สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ 3) คะแนนการคิดเชิงเหตุผลที่เพิ่มขึ้นของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปี ที่ 1 และชั้นอนุบาลปี ที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ทางสถิติที่ระดับ .01
จากงานวิจยั ในต่างประเทศ และในประเทศข้างต้น สรุ ปได้ว่า จากการศึกษางานวิจยั
ผูว้ ิจยั พบว่ามีความเป็ นไปได้ที่จะนากระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
มาใช้ในการเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลให้สูงขึ้นได้ โดยการบูรณาการ
กระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิ และขั้นการทบทวน กับการจัด
กิจกรรมเล่นตามมุม ซึ่งเป็ นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งในตารางกิจวัตรประจาวันที่ระบุไว้ใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การบูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปจะส่งผลให้เด็กได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและลงมือกระทา กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ
มีการวางแผน การจัดระบบการปฏิบตั ิงานเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จ เด็กจะรู้สึกมีอิสระทางการคิด ไม่ถกู
ปิ ดกั้นจินตนาการ ทาให้เด็กเกิดทักษะที่สาคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างมีลาดับขั้นตอน
สามารถใช้เหตุผลแก้ปัญหาและตัดสิ นใจเลือก อันจะนาไปสู่การสร้างเสริ มการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กอนุบาลในการวิจยั ครั้งนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจาเพื่อใช้งาน 4) การมุ่งเป้าหมาย และ 5) การติดตามประเมิน
ตนเอง

บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลที่ได้รับการ
จัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบการคิด
เชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือ
4. แบบแผนการวิจยั
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. แผนการดาเนินงาน

การกาหนดประชากร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง และการพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการ
วิจัย
ผูว้ ิจยั กาหนดประชากร เลือกกลุ่มตัวอย่าง และพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ดังนี้ ดังนี้
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากร คือ เด็กอนุบาลชายหญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั อนุบาลปี ที่ 3
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จานวน 145 คน 5 ห้องเรี ยน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ เด็กอนุบาลชายหญิง อายุระหว่าง 5 - 6 ปี ที่กาลังศึกษอยู่
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม จานวน 30 คน
1 ห้องเรี ยน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างและการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้มีกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างและการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เนื่องจากประชากรคือเด็กระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ทั้งหมด ได้ถูกจาแนกออกเป็ นกลุ่มย่อย
5 ห้องเรี ยนโดยการคละ ส่งผลให้คุณลักษณะและจานวนสมาชิกมีความคล้ายคลึงกันทุกห้องเรี ยน
ผูว้ ิจยั จึงทาการสุ่มอย่างง่ายมา 1 ห้องเรี ยนและกาหนดให้สมาชิกในห้องเรี ยนดังกล่าวทั้งหมดจะ
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจยั ต่อไป ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั คานึงถึงความสมัครใจในการให้ความร่ วมมือ
ของโรงเรี ยนและผูป้ กครองของกลุม่ ตัวอย่างเป็ นหลัก
2. ผูว้ ิจยั ดาเนินการประสานงานเพื่อขอความสมัครใจในการเข้าร่ วมการวิจยั ในระดับ
องค์กร โดยติดต่อชี้แจงชื่อโครงการวิจยั ชื่อผูส้ อนและผูเ้ ก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั
ห้องเรี ยนที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่าง ขอบเขต วิธีการวิจยั พร้อมเอกสารจดหมายขอความอนุเคราะห์ใน
การทดลองและเก็บข้อมูล โครงร่ างการวิจยั เครื่ องมือในการวิจยั และอื่นๆ ที่โรงเรี ยนร้องขอพร้อม
ทั้งการอธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ และดาเนินการขออนุญาต
ทาการวิจยั ไปยังผูบ้ ริ หารระดับโรงเรี ยน ระดับสายชั้น ระดับห้องเรี ยนตามลาดับ
3. ผูว้ ิจยั มอบหมายให้ผชู ้ ่วยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการขอความสมัครใจในการเข้าร่ วม
โครงการวิจยั แทน เนื่องจากผูว้ ิจยั เป็ นครู ประจาชั้นห้องดังกล่าว เพื่อไม่ให้ผปู ้ กครองเกิดความ
เกรงใจต่อครู ประชั้น ซึ่งดาเนินการ ดังนี้ ผูช้ ่วยผูว้ ิจยั ดาเนินการประสานงานกับบิดา/มารดา/
ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาลของเด็กอนุบาลที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายบุคคลเพื่อขอความสมัครใจในการ
เข้าร่ วมการวิจยั เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็ นเด็กอนุบาล อายุต่ากว่า 7 ปี จึงต้องให้บิดา/มารดา/
ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาลให้ความยินยอมแทน โดยผูช้ ่วยผูว้ ิจยั ชี้แจงข้อมูลดังนี้
3.1 ชื่อโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ของโครงการวิจยั วิธีการวิจยั ประโยชน์ที่เด็กจะ
ได้รับ พร้อมทั้งการอธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเป็ นรายบุคคลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
(ภาคผนวก ฉ)
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3.2 การเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้จะไม่มีผลได้ผลเสี ยต่อการปฏิบตั ิ
กิจกรรมประจาวันและการเรี ยนรู้ของเด็กแต่อย่างใด หากบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาล/เด็กไม่
เต็มใจหรื อไม่ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการวิจยั ก็สามารถปฏิเสธไม่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้
3.3 เกณฑ์การคัดออก คือ บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาล/เด็กสามารถถอนตัวจาก
การเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลา จากนั้นบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาลลงนามในเอกสาร
แสดงความยินยอมของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั (Consent Form) สาหรับผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 7 ปี หรื อผู ้
ไม่สามารถตัดสิ นใจได้ดว้ ยตนเอง ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคผนวก ฉ)
3.4 ผูว้ ิจยั ดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์ เด็กอนุบาลซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้
ตลอดการดาเนินโครงการ ซึ่งสามารถสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
3.4.1 ผูว้ ิจยั คานึงถึงสิ ทธิของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั เกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเข้า คือ เด็ก
ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ทั้งหมด ได้ถูกจาแนกออกเป็ นกลุ่มย่อย 5 ห้องเรี ยนโดยการคละ ส่งผลให้
คุณลักษณะและจานวนสมาชิกมีความคล้ายคลึงกันทุกห้องเรี ยน เช่น อัตราส่ วนของเพศ การ
กระจายของคุณลักษณะความแตกต่างของเด็ก ระดับพัฒนาการ ความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัด พื้นฐานทางอารมณ์ ภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของครอบครัวของเด็ก เป็ นต้น
ผูว้ ิจยั จึงทาการสุมอย่างง่ายมา 1 ห้องเรี ยนและกาหนดให้สมาชิกในห้องเรี ยนดังกล่าวทั้งหมดจะ
เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั คานึงถึงความสมัครใจในการให้ความร่ วมมือของโรงเรี ยนและ
ผูป้ กครองของกลุม่ ตัวอย่างเป็ นหลัก และเกณฑ์การคัดออก คือ ผูป้ กครองของเด็กอนุบาลสามารถ
บอกเลิกการเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งไม่มีผลได้ผลเสี ยต่อการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมประจาวันและการเรี ยนรู้ของเด็กแต่อย่างใด จากนั้นผูว้ ิจยั จะทาการรายงานเพียงกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหลือ
3.4.2 ผูว้ ิจยั คานึงถึงประโยชน์ของกลุ่มตัวอย่างที่โดยการเข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วม
โครงการวิจยั นี้จะไม่มีผลได้ผลเสี ยต่อการปฏิบตั กิ ิจกรรมประจาวันและการเรี ยนรู้ของเด็กแต่อย่าง
ใด หากบิดา/มารดา/ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาล/เด็กไม่เต็มใจหรื อไม่ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการวิจยั ก็
สามารถปฏิเสธไม่เข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ท้งั นี้บิดา/มารดา/ผูป้ กครอง/ผูอ้ นุบาล/เด็กสามารถถอน
ตัวจากการเข้าร่ วมโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้ครู ประจาชั้นทราบ เด็กอนุบาลจะได้รับ
การพัฒนาตามมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเท่าเทียมกัน
3.4.3 ผูว้ ิจยั ต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั เป็ นความลับ เปิ ดเผยได้
เฉพาะในรู ปแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นภาพรวม ในกรณีที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล
ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อนาเสนอเป็ นรายบุคคล ต้องได้รับ
อนุญาตจากผูป้ กครองของเด็กอนุบาลที่เข้าร่ วมการวิจยั ก่อนทุกครั้ง
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3.4.4 ผูว้ ิจยั ต้องคานึงถึงการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่กลุ่มตัวอย่าง
ตลอดการวิจยั ได้แก่ การสร้างความคุน้ เคยกับเด็กอนุบาล การสื่ อความปรารถนาดีและความเอื้อ
อาทรจากใจ การคานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั ผูว้ ิจยั จะเป็ นนักฟังที่ดี ไวต่อ
ความรู้สึกของกลุม่ ตัวอย่างเพื่อการตอบสนองที่เหมาะสม คานึงถึงความเป็ นมนุษย์ในภาวะ อัตวิสัย
ย้าให้ทราบถึงความเคร่ งครัดของการพิทกั ษ์สิทธิ์ และการรักษาความลับแก่ผปู ้ กครอง เพื่อให้
ผูป้ กครองรู้สึกอิสระ ปลอดภัย ไว้วางใจ มีความเชื่อถือในตัวผูว้ ิจยั และยินดีตอบข้อสงสัยแก่
ผูป้ กครองของเด็กอนุบาลที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างตลอดการวิจยั ด้วยความเต็มใจ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ
1. แผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิด
ไฮสโคป
2. แบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล

การสร้ างและหาคุณภาพเครื่ องมือ
1. แผนการจัดประสบการณ์กระบวนวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างและประเมินคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์กระบวนวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป ตามขั้นตอนดังนี้
1.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม 2560
1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์กระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
1.3 กาหนดขั้นตอนการจัดประสบการณ์ ผูว้ ิจยั กาหนดขั้นตอนตามกระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคปเพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
ซึ่งแผนการจัดประสบการณ์น้ ีที่ได้บูรณาการร่ วมกับการจัดกิจกรรมเล่นตามมุมที่หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 กาหนดไว้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษากระบวนการฯ จาก พัชรี ผลโยธิน และคณะ
(2550) โดยมีการกาหนดสถานการณ์การเรี ยนรู้จานวน 40 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที เพื่อให้เด็กอนุบาล
ได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มกิจกรรมตามความสนใจ วางแผนอย่างมีเป้าหมาย การปฏิบตั ิแบบลงมือกระทาผ่านมุม
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เล่นที่หลากหลาย และทบทวน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นการวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิ
และขั้นการทบทวน
1.4 สร้างแผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตาม
แนวคิดไฮสโคปเพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หาร ในช่วงกิจกรรมเล่นตามมุมโดยกาหนดสถานการณ์
การเล่นตามมุมที่เหมาะสมกับหน่วยการเรี ยนรู้และสาระการเรี ยนรู้ของเด็กชั้นอนุบาลปี ที่ 3 จานวน
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที รวม 40 แผน (ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์ ดังแสดง
ในภาคผนวก ข)
1.5 นาแผนการจัดประสบการณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วนากลับมาปรับปรุ งแก้ไข ประเด็นการแก้ไขมีดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการปรับปรุ งแผนการจัดประสบการณ์ฯ ในขั้นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ประเด็น
1) จุดประสงค์

2) สาระสาคัญ

3) สาระที่ควรเรี ยนรู ้

4) ขั้นตอนการจัด
ประสบการณ์
5) การประเมินผล

ข้อเสนอแนะ
ผลการปรับปรุง
ความสอดคล้องและความ
ปรับแก้การเขียนจุดประสงค์ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมของจุดประสงค์กบั ครอบคลุมกับตัวแปรตามและสัมพันธ์กบั การจัด
ตัวแปรตาม
ประสบการณ์ โดยแก้สถานการณ์ดา้ นความจาใช้
งานให้เด็กสามารถแสดงความรู ้ความเข้าใจหรื อ
ทักษะที่ได้จากการเรี ยนรู ้มาใช้ในสถานการณ์การ
เล่นตามมุมได้อย่างสอดคล้องสัมพันธ์กนั ไม่ใช่การ
เล่นเสรี ปลายเปิ ด
ความสอดคล้องกับความ
ปรับแก้สาระสาคัญให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ครอบคลุมจุดประสงค์กบั
และขั้นตอนการจัดประสบการณ์
ขั้นตอนการจัดประสบการณ์
ความครอบคลุมขั้นตอนการ ปรับสาระที่ควรเรี ยนรู ้ เพิม่ เติมรายละเอียดสาระที่
จัดประสบการณ์ เพิ่มเติม
ควรเรี ยนรู ้ให้ชดั เจนมากขึ้น
รายละเอียดสาระที่ควรเรี ยนรู ้
ความครอบคลุมเนื้อหาและ
ปรับขั้นตอนการจัดประสบการณ์ให้ครอบคลุม
เพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละ เนื้อหาและเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนให้
ขั้นตอนให้ครบ
ครบ
ความสอดคล้องของการ
ปรับให้การประเมินสอดคล้องกับจุดประสงค์
ประเมินกับจุดประสงค์การ
เพิ่มเติมโครงสร้างสถานการณ์ที่นาความรู ้จาก
สอน
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์นาไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ (การคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งาน)
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1.6 นาแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั
เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) มีคุณวุฒิดา้ น
การศึกษาปฐมวัยระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสอนแบบไฮสโคป 2) มีประสบการณ์การทางานด้านอนุบาลอย่างน้อย 5 ปี
3) ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความชานาญเฉพาะที่แตกต่างกันเพื่อให้มีมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ อาจารย์ระดับ
มหาวิทยาลัย อาจารย์ผสู ้ อนในระดับอนุบาล บุคลากรด้านการนิเทศหรื อผูบ้ ริ หาร (รายนาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญแสดงในภาคผนวก ก) จากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแผนการจัด
ประสบการณ์ นาแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขตาม
คาแนะนา โดยผูเ้ ชี่ยวชาญลงความเห็นและให้คะแนน แล้วนาคะแนนที่ได้มาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC) เท่ากับ 0.60 ขึ้นไปจึงถือว่าใช้ได้ ซึ่งผลจากการ
ประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญได้เท่ากับ 1.00 จานวน 19 รายการ สรุ ปว่าเนื้อหาของแผนฯ มีความ
เหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้ (เอกสารดังแนบในภาคผนวก จ)
ตารางที่ 2 ผลการปรับปรุ งแผนการจัดประสบการณ์ฯ ในขั้นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ประเด็น
1) ประสบการณ์
สาคัญ
2) การพิสูจน์อกั ษร

ข้อเสนอแนะ
พิจารณาเพิ่มเติมประสบการณ์
สาคัญให้ครอบคลุม
ประสบการณ์ที่เด็กควรได้รับ
ตรวจสอบการเว้นวรรคและ
คาผิดในแผนการจัด
ประสบการณ์ฯ

ผลการปรับปรุง
วิเคราะห์และเพิ่มเติมประสบการณ์สาคัญให้
ครอบคลุมกับประสบการณ์ที่เด็กควรรับ
ปรับแก้โดยการตรวจสอบและแก้ไขคาผิด และการ
เว้นวรรค

1.7 นาแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปนาร่ อง
(Try out) กับเด็กชั้นอนุบาลปี ที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยน
อนุบาลวัดพิชยั สงครามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างประชากร จานวน 1 ห้องเรี ยน เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้
ในการนาไปใช้ตามสภาพจริ ง
1.8 ประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลว่าในระหว่างการนาร่ องเด็กได้ใช้การ
คิดเชิงบริ หารหรื อไม่ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปปรับปรุ งแผนการจัดประสบการณ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.9 นาข้อมูลที่ได้จากการนาร่ องมาปรับปรุ งแก้ไขแผนการจัดประสบการณ์ให้
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น แล้วนาแผนการจัดประสบการณ์ที่ปรับปรุ งแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั
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เพื่อพิจารณาลงความเห็น และจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กบั กลุม่
ตัวอย่างต่อไป
2. แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่ องมือของแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กอนุบาล ตามขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสาร ตารา งานวิจยั เกี่ยวกับการคิดเชิงบริ หารของอนุบาล และรู ปแบบ
วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเด็กอนุบาล จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดโครงสร้าง
แบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ มีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา มีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 3) ความจาเพื่อใช้งาน
มีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ 4) การมุ่งเป้าหมาย มีตวั บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ และ 5) การติดตามประเมินผลเอง มีตวั
บ่งชี้ 2 ตัวบ่งชี้ แสดงดังภาพที่ 3
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Morin (2014 : 4)
1. การควบคุมตน (Impulse control)
2. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control)
3. การคิดยืดหยุ่น (Flexible thinking)
4. ความจาใช้งาน (Working memory)
5. การติดตามงานด้วยตนเอง (Self-monitoring)
6. การวางแผนและการจัดลาดับความสาคัญ
(Planning and prioritizing)
7. การเริ่ มต้นงาน (Task initiation)
8. การจัดการ (Organization)
สุ ภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561)
1. ความจาเพื่อใช้งาน (working memory)
2. การยั้งคิดไตร่ ตรอง (inhibitory control)
3. การยืดหยุ่นความคิด (shifting/Cognitive flexibility)
4. การใส่ ใจจดจ่อ (focus)
5. การควบคุมอารมณ์ (emotion control)
6. การประเมินตัวเอง (self-monitoring)
7. การริ เริ่ มและลงมือทา (initiating)
8. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
(planning and organizing)
9. การมุ่งเป้าหมาย (goal-directed persistence)
จุฑามาศ แหนจอน (2560)
1. การยั้งคิด (Inhibit)
2. การยืดหยุ่น (Shift)
3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional control)
4. การติดตามสังเกต (Monitor)
5. ความจาใช้งาน (Working memory)
6. การวางแผน/ จัดระบบ (Plan/ Organize)
7. การจัดการอุปกรณ์ (Organization of materials)
8. การทางานสาเร็ จ (Task complete)

การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
1. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
1.1 วางแผนงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่าง
มีลาดับขั้นตอน
1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริ หาร
เวลา
2. การริเริ่มและลงมือทา
2.1 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้
3. ความจาเพื่อใช้ งาน
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่
4. การมุ่งเป้าหมาย
4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าว หน้าของเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง
5. การติดตามประเมินตนเอง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการ
ปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับ
การวางแผนงาน

ภาพที่ 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
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ตารางที่ 3 โครงสร้างองค์ประกอบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล อายุ 5 - 6 ปี
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
พฤติกรรมที่ประเมิน
1.1.1) บอกลาดับการเข้ามุมเล่นและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมไว้
1) การวางแผน 1.1) วางแผนการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีลาดับ ล่วงหน้า
จัดระบบ
1.1.2) บอกชื่อและภาพรวมกิจกรรมเล่นตามมุมตั้งแต่เริ่ มต้นจนบรรลุ
ดาเนินการ ขั้นตอน
เป้าหมายอย่างมีลาดับขั้นตอนไว้ล่วงหน้า
1.2) จัดลาดับ
1.2.1) จัดเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามที่วางแผนได้ตามเวลาที่ครู
ความสาคัญ ของงาน กาหนด
และบริ หารเวลา
1.2.2) จัดลาดับความสาคัญของงานจนสาเร็จโดยไม่ติดกับปัญหาเล็กน้อย
2.1.1) บอกรายละเอียดวิธีการหรื อขั้นตอนในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม
2) การริเริ่มและ 2.1) เลือกและ
ตัดสินใจเพื่อปฏิบตั ิ 2.1.2) บอกสื่อที่จะใช้และเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับเพื่อนหรื อเล่นคน
ลงมือทา
กิจกรรม
เดียว
2.2) ลงมือปฏิบตั ิงาน 2.2.1) ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ในทันที
ตามแผนงานที่วางไว้ 2.2.2) ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามสิ่งที่เลือกและตัดสินใจไว้จนเกิดผลสาเร็จ
3) ความจาเพื่อ 3.1) จดจาและปฏิบตั ิ 3.1.1) จดจารายละเอียดแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าได้
ตามแผนงานของ
3.1.2) ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าได้
ใช้ งาน
ตนเอง
3.2) จดจาข้อมูลเพื่อนา 3.2.1) จดจาข้อมูลที่ได้จากการเรี ยนรู ้ในหน่วยการเรี ยนรู ้ได้
ไปใช้ในสถานการณ์ 3.2.2) นาข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดในมุมเล่น
ใหม่
4.1) ใส่ใจจดจ่อต่อ 4.1.1) ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจนสาเร็จโดยไม่สนใจตามสิ่งเร้า
4) การมุ่ง
งานจนบรรลุเป้าหมาย ภายนอก
เป้าหมาย
4.1.2) ยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้
4.2) ติดตามความก้าว 4.2.1) เมื่อปฏิบตั ิงานขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดสาเร็จ สามารถดาเนินงาน
หน้าของเป้าหมาย
ตามลาดับขั้นตอนถัดไปอย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
4.2.2) เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมหนึ่งสาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรมในมุมเล่นถัดไป
อย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้
5) การติดตาม 5.1) ติดตามตนเอง 5.1.1) บอกความรู ้สึก ความคิด หรื อการกระทาที่เกิดระหว่างการ
ประเมินตนเอง ระหว่างและหลังการ ปฏิบตั ิงานโดยร่ วมสนทนาในช่วงทบทวน
ปฏิบตั ิงาน
5.1.2) พดถึงผลงานและผลการปฏิบตั ิเมื่อเสร็จสิ้นในช่วงการทบทวน
5.2) ประเมินผลการ 5.2.1) บอกได้ว่าผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานหรื อไม่ เพราะอะไร
ปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับ 5.2.2) บอกได้ว่าแผนงานที่คาดการณ์ไว้กบั ผลการปฏิบตั ิจริ งมีความ
การวางแผนงาน
เหมาะสมหรื อควรปรับปรุ งอย่างไร
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2.2 สร้างแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล โดยมีลกั ษณะของเครื่ องมือ
เป็ นการบันทึกข้อมูลมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (Rubrics) ใช้การสังเกตการคิดเชิงบริ หารของ
เด็ก อนุ บ าลระหว่างการทากิ จกรรมเล่ น ตามมุม ทั้งก่อ นการทดลองและหลังการทดลองการใช้
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป แบบประเมินการคิดเชิ งบริ หารมี
เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็ น 3 ระดับคุณภาพ คือ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ขึ้นอยู่กบั ลักษณะ
การบรรยายพฤติกรรมของตัวบ่งชี้พฤติกรรมแต่ละรายการ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี
องค์ประกอบ
1) การ
วางแผน
จัดระบบ
ดาเนินการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
3
2
เด็กบอกลาดับการเข้า เด็กบอกลาดับการเข้ามุม
มุม บอกเป้าหมายของ บอกเป้าหมายของแต่ละ
แต่ละกิจกรรม และบอก กิจกรรม บอกชื่อกิจกรรม
ชื่อและภาพรวม
ได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
กิจกรรมเล่นตามมุม
คาแนะนา แต่บอก
ตั้งแต่เริ่ มต้นจนบรรลุ ภาพรวมกิจกรรมเล่นตาม
เป้าหมายอย่างมีลาดับ มุมอย่างมีลาดับขั้นตอน
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า
อาจจะยังไม่สมบูรณ์แม้
จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา

1
1.1) วาง
เด็กไม่สามารถบอก
แผนการ
ลาดับการเข้ามุมได้
ปฏิบตั ิงาน
ไม่สามารถบอก
อย่างมีลาดับ
เป้าหมายของแต่ละ
ขั้นตอน
กิจกรรมและ ไม่
สามารถบอกภาพรวม
ของการดาเนิน
กิจกรรมอย่างมีลาดับ
ขั้นตอนได้ แม้จะมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
1.2)
เด็กจัดเวลาในการ
เด็กจัดเวลาในการดาเนิน เด็กไม่สามารถจัด
จัดลาดับ
ดาเนินกิจกรรมตามที่
กิจกรรมตามที่วางแผนได้ เวลาให้กบั การดาเนิน
ความสาคัญ วางแผนได้ และ
ภายในเวลาที่ครู ได้
กิจกรรม และไม่
ของงาน
จัดลาดับความสาคัญ
กาหนดไว้ได้เมื่อมีผู ้
สามารถจัดลาดับ
และบริ หาร ของงานจนสาเร็จโดย กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา ความสาคัญของงาน
เวลา
ไม่ติดกับปัญหาเล็กน้อย จัดลาดับความสาคัญของ ให้บรรลุเป้าหมายที่
ภายในเวลาที่ครู ได้
งานจนสาเร็ จแต่อาจจะยัง ได้วางแผนไว้ภายใน
กาหนดไว้ได้ดว้ ยตัวเอง ไม่สมบูรณ์โดยลืม
เวลาที่ครู ได้กาหนด
ภาพรวมของงานในบาง ไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้
กิจกรรมแม้จะมีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา
หรื อให้คาแนะนา
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ตารางที่ 4 (ต่อ)

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

3
2) การริเริ่ม 2.1) เลือกและ เด็กบอกรายละเอียด
และลงมือทา ตัดสินใจเพื่อ วิธีการหรือขั้นตอนใน
ปฏิบตั ิกิจกรรม การปฏิบตั ิแต่ละ
กิจกรรม บอกสื่อที่จะ
ใช้และเลือกปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อน
หรื อเล่นคนเดียว คน
เดียวในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมได้ดว้ ยตนเอง

3) ความจา
เพื่อใช้ งาน

เกณฑ์การประเมิน
2
เด็กบอกรายละเอียด
วิธีการหรือขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม
บอกสื่อที่จะใช้และเลือก
ปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับ
เพื่อนหรื อเล่นคนเดียวใน
การปฏิบตั ิกิจกรรมได้
เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา

1
เด็กไม่สามารถบอก
รายละเอียดวิธีการ
หรื อขั้นตอนในการ
ปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม
ไม่บอกสื่อที่จะใช้
และเลือกปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อน
หรื อเล่นคนเดียว แม้
จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
2.2) ลงมือ
เด็กลงมือปฏิบตั ิ
เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรม เด็กไม่สามารถลงมือ
ปฏิบตั ิงานตาม กิจกรรมตามแผนงานที่ ตามแผนงานที่วางไว้
ปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
แผนงานที่วาง วางไว้ในทันทีและ
ในทันทีและสามารถ
แผนงานที่วางไว้และ
ไว้
สามารถปฏิบตั ิตามสิ่งที่ ปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
ปฏิบตั ิกิจกรรมไม่
เลือกและตัดสินใจไว้ รายละเอียดที่เลือกและ
ละเอียดสมบูรณ์ตามที่
จนเกิดผลสาเร็จได้ดว้ ย ตัดสินใจไว้จนเกิด
เลือกและตัดสินใจไว้
ตนเอง
ผลสาเร็จได้เมื่อมีผู ้
แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อ
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา ให้คาแนะนา
3.1) จดจาและ เด็กสามารถจดจา
เด็กสามารถจดจาแผนงาน เด็กไม่สามารถจดจา
ปฏิบตั ิตาม
รายละเอียดแผนงานที่ และปฏิบตั ิกิจกรรมตาม และปฏิบตั ิตาม
แผนงานของ วางแผนไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนแผนงานที่
แผนงานของตนเอง
ตนเอง
และปฏิบตั ิกิจกรรมตาม วางแผนไว้ได้ เมื่อมีผู ้
ได้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้
แผนงานที่วางแผนไว้ กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา หรื อให้คาแนะนา
ล่วงหน้าได้
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4) การมุ่ง
เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้

3
3.2) จดจาข้อมูล เด็กสามารถนา
เพื่อนา ไปใช้ใน ข้อมูลจาก
สถานการณ์ใหม่ ประสบการณ์ที่ได้
เรี ยนรู ้แล้วข้อมูลที่
จดจามาใช้
แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่
กาหนดในมุมเล่น
ได้ดว้ ยตนเอง
4.1) ใส่ใจจดจ่อต่อ เด็กสามารถปฏิบตั ิ
งานจนบรรลุ
กิจกรรมแต่ละ
เป้าหมาย
กิจกรรมจนสาเร็จ
โดยไม่วอกแวกตาม
สิ่งเร้าภายนอก และ
ยับยัง้ งานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุเป้าหมาย
ออกไปได้ดว้ ย
ตนเอง
4.2) ติดตาม
เด็กสามารถปฏิบตั ิ
ความก้าวหน้าของ กิจกรรมขั้นตอน
เป้าหมายอย่าง
หนึ่งขั้นตอนใด
ต่อเนื่อง
สาเร็จ ก็ดาเนิน
กิจกรรมตามลาดับ
ขั้นตอนถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อ
ปฏิบตั ิกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งสาเร็จ
ก็ดาเนินกิจกรรมใน
มุมเล่นถัดไป

เกณฑ์การประเมิน
2
เด็กสามารถนาข้อมูลจาก
ประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้
แล้วข้อมูลที่จดจามาใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
กาหนดในมุมเล่นได้ดว้ ย
ตนเอง เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อ
ให้คาแนะนา

เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
แต่ละกิจกรรมจนสาเร็จโดย
ไม่วอกแวกตามสิ่งเร้า
ภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
เป้าหมายออกไปได้เมื่อมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา

เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
สาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรม
ตามลาดับขั้นตอนถัดไป
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
ปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งสาเร็จ ก็ดาเนิน
กิจกรรมในมุมเล่นถัดไป
อย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อ
บรรลุเมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา

1
เด็กไม่สามารถนา
ข้อมูลจาก
ประสบการณ์ที่ได้
เรี ยนรู ้แล้วข้อมูลที่
จดจามาใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่กาหนด
ในมุมเล่นได้ดว้ ย
ตนเอง แม้มีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา
เด็กไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งสาเร็จโดย
วอกแวกตามสิ่งเร้า
ภายนอก และไม่
สามารถยับยัง้ งานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
เป้าหมายออกไปได้แม้
จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
เด็กไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ไปตามลาดับขั้นตอน
ย่อยที่วางแผนไว้ และ
ไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ไปตามลาดับกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้เมื่อมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
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5) การ
ติดตาม
ประเมิน
ตนเอง

เกณฑ์การประเมิน
3
2
5.1) ติดตามตนเอง เด็กบอกหรือเล่า
เด็กบอกหรือเล่า
ระหว่างและหลัง เกี่ยวกับผลงาน การ
เกี่ยวกับผลงาน การ
การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ปฏิบตั ิกิจกรรม
ความคิด ความรู ้สึก
ความคิด ความรู ้สึก
ระหว่างหรื อหลังการ ระหว่างหรื อหลังการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จ ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้น
สิ้นโดยร่ วมสนทนา
ได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อ
ในช่วงทบทวนได้
ให้คาแนะนา หรื อบอก
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แต่ยงั ไม่ครอบคลุม
ด้วยตนเอง
5.2) ประเมินผล เด็กบอกหรือเล่า
เด็กบอกหรือเล่า
การปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับผลงาน การ
เกี่ยวกับผลงาน การ
เชื่อมโยงกับการ ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
วางแผนงาน
ตามแผนหรื อไม่
ตามแผนหรื อไม่ เพราะ
เพราะเหตุใด และบอก เหตุใด และบอก
แผนงานของตนเองที่ แผนงานของตนเองที่
คาดการณ์ไว้กบั ผล
คาดการณ์ไว้กบั ผลการ
การปฏิบตั ิจริ งว่ามี
ปฏิบตั ิจริ งว่ามีความ
ความเหมาะสมหรื อ เหมาะสมหรื อควร
ควรปรับปรุ ง เช่น
ปรับปรุ ง เช่น จานวน
จานวนกิจกรรม ลาดับ กิจกรรม ลาดับขั้นตอน
ขั้นตอน ลักษณะ
ลักษณะกิจกรรม ครั้ง
กิจกรรม ครั้งหน้าจะ หน้าจะทากิจกรรมที่มี
ทากิจกรรมที่มีความ ความต่อเนื่องหรือไม่
ต่อเนื่องหรือไม่
อย่างไรได้เมื่อมีผู ้
อย่างไรได้ดว้ ยตนเอง กระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
ตัวบ่งชี้

1
เด็กไม่สามารถบอก
หรื อเล่าเกี่ยวกับ
ผลงาน การปฏิบตั ิ
กิจกรรม ความคิด
ความรู ้สึก ระหว่าง
หรื อหลังการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเสร็จสิ้นได้
แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อ
ให้คาแนะนา
เด็กไม่สามารถบอก
หรื อเล่าเกี่ยวกับ
ผลงาน และการ
ปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
ตามแผนหรื อไม่ ไม่
สามารถบอกเหตุผล
และแผนงานของ
ตนเองที่คาดการณ์ไว้
กับผลการปฏิบตั ิจริ ง
ว่ามีความเหมาะสม
หรื อควรปรับปรุ งแม้
จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
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2.3 กาหนดโครงสร้างของแบบประเมินฯโดยผูว้ ิจยั พิจารณาน้ าหนักความสาคัญของแบบ
ประเมินฯ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล จึงกาหนดให้ความสาคัญของการ
คิดเชิงบริ หารในแต่ละด้าน ด้านละ 2 ตัวบ่งชี้ รวมเป็ น 10 ตัวบ่งชี้ กาหนดคะแนนตัวบ่งชี้ละ 3 คะแนน
รวมเป็ น 30 คะแนน รายละเอียดน้ าหนักโครงสร้างแบบประเมินฯ แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 น้ าหนักแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
2) การริ เริ่ มและลงมือทา
3) ความจาเพื่อใช้งาน
4) การมุ่งเป้าหมาย
5) การติดตามประเมินตนเอง
รวม

จานวนตัวบ่ งชี้
2
2
2
2
2
10

คะแนน
6
6
6
6
6
30

ร้ อยละ
20
20
20
20
20
100

2.4 สร้างคู่มือประกอบคาแนะนาในการใช้แบบประเมินฯ (ตัวอย่างคู่มือและแบบ
ประเมิน ดังแสดงในภาคผนวก ค)
2.5 นาแบบประเมินฯที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม แล้วนากลับมาปรับปรุ งแก้ไข มีประเด็นที่ตอ้ งแก้ไข ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ผลการปรับปรุ งแบบประเมินฯ ในขั้นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
ประเด็น
1) สถานการณ์การประเมิน

2) เกณฑ์การประเมิน
3) แบบบันทึกผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
ปรับเปลี่ยนสถานการณ์การ
ประเมินให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
ปรับเกณฑ์การประเมินให้เป็ นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ
แก้ไขแบบบันทึกผลการประเมิน
ให้ครอบคลุมกับการประเมินทั้ง 3
สถานการณ์

ผลการปรับปรุง
ปรับแก้สถานการณ์การประเมินให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จริ ง
ปรับแก้การประเมินให้เป็ นการ
ประเมินเชิงคุณภาพ
ปรับแบบบันทึกผลการประเมินให้
ครอบคลุมกับการประเมินทั้ง 3
สถานการณ์
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2.6 นาหาความเที่ยงตรงของแบบประเมินฯ โดยนาแบบประเมินฯเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน โดยกาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) มีคุณวุฒิดา้ นระดับมหาบัณฑิตขึ้นไป
2) มีประสบการณ์การทางานอย่างน้อย 5 ปี 3) ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความชานาญเฉพาะที่แตกต่างกันเพื่อให้
มีมุมมองที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการประเมินผลด้านการพัฒนาการคิดเชิง
บริ หาร จากนั้นผูเ้ ชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารเด็กอนุบาล
นาแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารเด็กอนุบาลที่ผา่ นการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข
ตามคาแนะนา พิจารณาความเทีย่ งตรงของแบบประเมิน โดยผูเ้ ชี่ยวชาญลงความเห็นและให้คะแนน
แล้วนาคะแนนทีไ่ ด้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ (IOC) เท่ากับ 0.60
ขึ้นไปจึงถือว่าใช้ได้ ซึ่งผลจากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญได้เท่ากับ .67 -1.00 สรุ ปว่า
แบบประเมินฯ มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถนาไปใช้ได้ (เอกสารดังแนบในภาคผนวก จ)
2.7 นาแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลทีผ่ ่านการประเมินจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วมาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั เพือ่
พิจารณาลงความเห็น
2.8 นาแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลทีผ่ ่านการเห็นชอบจากที่ปรึ กษา
งานวิจยั ไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มีผปู ้ ระเมินจานวน 2 คน แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (RAI : Rater
Agreement Indexes) การแปลความว่าค่าความเชื่อมัน่ ที่คานวณได้ควรมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1
เท่านั้น และผูว้ ิจยั ได้นาแบบประเมินฯไปทดสอบก่อนนาไปใช้จริ งกับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน และผลการคานวณ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 แสดงว่า แบบ
ประเมินมีค่าความเชื่อมัน่ ที่สอดคล้องกัน มีประสิ ทธิภาพและสามารถใช้ได้
2.9 จัดทาแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารเด็กอนุบาลฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่างต่อไป

แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ครังนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest นากลุ่มตัวอย่าง
มาทาการประเมินการคิดเชิงบริ หารเด็กอนุบาลก่อนการทดลองจากการจัดกิจกรรมปกติเป็ น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ก่อนการทดลองโดยใช้แบบประเมินที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น แล้วจึงนากลุ่มตัวอย่างมา
ทาการทดลอง โดยการจัดกระบวนการวางแผน ปฎิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป จานวน
40 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที และทาการประเมินการคิดเชิงบริ หารเด็กอนุบาล หลังการทดลองโดยใช้
แบบประเมินฉบับเดิม ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 แบบแผนการการวิจยั
ก่อนการทดลอง
O1
เมื่อ

ระหว่างการทดลอง
X
O1

X
O2

หลังการทดลอง
O2

คือ การประเมินก่อนการทดลอง (Pretest)
คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป
คือ การประเมินหลังการทดลอง (Posttest)

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และสื่ อวัสดุอุปกรณ์ให้ครบตามจานวน
กลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งนาไปทดลองใช้
2. การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ก่อน ระหว่าง และหลังเก็บข้อมูล
2.1 ผูว้ ิจยั ดาเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้อมูลกับ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยผูว้ ิจยั ยึดความสมัครใจในการ
เข้าร่ วมการวิจยั ของโรงเรี ยนเป็ นหลัก
2.2 วิจยั ดาเนินการประสานงานขอความอนุเคราะห์ในการทดลองและเก็บข้อมูลกับ
ผูป้ กครองของเด็กอนุบาลที่จะเป็ นกลุม่ ตัวอย่างเป็ นรายบุคคล โดยผูว้ ิจยั ยึดความสมัครใจในการเข้า
ร่ วมการวิจยั ขอผูป้ กครองเป็ นหลัก และให้ผปู ้ กครองลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั (Consent Form) สาหรับผูท้ ี่มีอายุต่ากว่า 7 ปี หรื อผูไ้ ม่สามารถตัดสิ นใจได้
ด้วยตนเองตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคผนวก ฉ)
2.3 ผูว้ ิจยั คานึงถึงสิ ทธิเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดออกของผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั คือ ผูป้ กครอง
ของเด็กอนุบาลสามารถบอกเลิกการเข้าร่ วมโครงการวิจยั นี้เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่ง
จะไม่ส่งผลกระทบใดต่อเด็กอนุบาลไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยนการสอนหรื อผลการเรี ยน
2.4 ผูว้ ิจยั ต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั เป็ นความลับ เปิ ดเผยได้เฉพาะ
ในรู ปแบบการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นภาพรวม ในกรณีที่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อนาเสนอเป็ นรายบุคคล ต้องได้รับอนุญาต
จากผูป้ กครองของเด็กอนุบาลที่เข้าร่ วมการวิจยั ก่อนทุกครั้ง
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2.5 ผูว้ ิจยั ต้องคานึงถึงการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจแก่กลุ่มตัวอย่าง
ตลอดการวิจยั ได้แก่ การสร้างความคุน้ เคยกับเด็กอนุบาล การสื่ อความปรารถนาดีและความเอื้อ
อาทรจากใจ การคานึงถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจยั
3. ผูว้ ิจยั ประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ใช้เวลา 1 สัปดาห์ ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใช้แบบ
ประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลทีผ่ วู ้ ิจยั สร้างขึ้น ตรวจให้คะแนนแล้วนาข้อมูลมา
วิเคราะห์หาคะแนนพื้นฐาน (Baseline) ของนักเรี ยนแต่ละคนในแต่ละด้าน
4. ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองสอนตามแผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป ทีผ่ วู ้ ิจยั สร้างขึ้นในช่วงกิจกรรมเล่นตามมุม ตั้งแต่เวลา
10.00 – 11.00 น. ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เป็ นระยะเวลา 40 ครั้ง ครั้งละ
60 นาที
5. เมื่อดาเนินการทดลองครบ 40 ครั้ง ผูว้ ิจยั ประเมินการคิดเชิงบริ หารหลังการทดลอง
(Posttest) โดยใช้แบบประเมินการคิดเชิงบริ หารเด็กอนุบาลที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น ในช่วงต้นเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564
6. นาคะแนนที่ได้จากการประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลแต่ละด้าน การ
ประเมินก่อนและหลังการทดลอง มาวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
อนุบาลระหว่างก่อนและหลังการทดลอง โดยการวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ และทดสอบสมมติฐาน
7. สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทารายงานการวิจยั ต่อไป

การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยนาคะแนน
ดิบจากแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง (ภาคผนวก ง) มา
คานวณหาค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ดังนี้
1.1 รายตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยคะแนนรายตัวบ่งชี้ได้มาจากการนาคะแนนรวมของแต่ละตัว
บ่งชี้หารด้วยจานวนกลุ่มตัวอย่าง
1.2 รายด้าน ค่าเฉลี่ยคะแนนรายด้านได้มาจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของตัวบ่งชี้ทุกตัว
ในแต่ละด้าน
1.3 โดยรวม ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมได้มาจากค่าคะแนนเฉลี่ยรวมของรายด้านทุก
ด้าน
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แปลผลช่วงคะแนนเฉลี่ยที่คานวนได้เทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับความสามารถการคิด
เชิงบริ หารของเด็กอนุบาล โดยแบ่งเกณฑ์อนั ตรภาคชั้นเป็ น 3 ช่วงคะแนน ดังนี้
ช่วงคะแนน 2.34 – 3.00 หมายถึง อยูใ่ นระดับดี
ช่วงคะแนน 1.67 – 2.33 หมายถึง อยูใ่ นระดับพอใช้
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.66 หมายถึง อยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.1 หาความเที่ยงตรงของแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยคานวณจากสูตร
IOC

=

∑R
N

เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
∑ 𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด
N แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.2 หาค่าเชื่อมัน่ ของแบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล โดยดัชนีความ
สอดคล้องของผูส้ ังเกตโดยใช้สูตร RAI ดังนี้
RAI
เมื่อ

=
𝑅1𝑘𝑛
𝑅2𝑘𝑛

N
K
I

1−

∑ 𝑘 ∑ 𝑛 |𝑅1𝑘𝑛−𝑅

2𝑘𝑛

|

𝐾𝑁(𝐼−1)

แทน
ผลการสังเกตของผูส้ ังเกตคนที่ 1
แทน
ผลการสังเกตของผูส้ ังเกตคนที่ 2
แทน จานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนพฤติกรรมย่อย
แทน
จานวนช่วงคะแนน

3. สถิติทีใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
เปรี ยบเทียบผลต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อน
และหลังการทดลอง โดยใช้สถิติการทดสอบที ( t -test for Dependent Sample )

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กอนุบาล ที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป และ
2) เปรี ยบเทียบผลการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยแบ่งเป็ น
2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังได้รับการจัด
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
1.1 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองใน
ภาพรวม
1.2 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองจาแนก
รายด้าน และรายตัวบ่งชี้
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัด
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองใน
ภาพรวม
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง
จาแนกรายด้าน และรายตัวบ่งชี้
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนความหมาย ดังนี้
n
แทน
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
x̅
แทน
ค่าเฉลี่ย (Mean)
SD
แทน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน
คะแนนวิกฤต
df
แทน
ค่าชั้นแห่งความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
Sig.
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
*
แทน
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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รายละเอียดของผลการวิจยั มีดงั นี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังได้รับการจัดกระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
ผลการวิจยั ตอนที่ 1 มาจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาผลการ
คิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
1.1 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองใน
ภาพรวม
การคิดเชิงบริ หารในภาพรวมของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง ได้มาจากการ
นาคะแนนจากแบบประเมินฯ ก่อนและหลังการทดลองมาคานวณหาค่าเฉลี่ย (x̅) และแปลผล
คะแนนเทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุระดับการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง
สรุ ปผลดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม

การคิดเชิงบริหาร
1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
2) การริ เริ่ มและลงมือทา
3) ความจาเพื่อใช้งาน
4) การมุ่งเป้าหมาย
5) การติดตามประเมินตนเอง
การคิดเชิงบริหารโดยรวม 5 ด้าน

ก่อนการทดลอง (n=30)
หลังการทดลอง (n=30)
𝐱̅
𝐱̅
SD
ผล
SD ผล
1.43 0.37 ควรส่งเสริ ม 2.78 0.36 ดี
1.38 0.41 ควรส่งเสริ ม 2.70 0.39 ดี
1.51 0.48 ควรส่งเสริ ม 2.71 0.41 ดี
1.48 0.43 ควรส่งเสริ ม 2.66 0.38 ดี
1.63 0.49 ควรส่งเสริ ม 2.75 0.39 ดี
1.49 0.38 ควรส่ งเสริม 2.72 0.33 ดี

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยรวม พบว่า ก่อน
การทดลอง เด็กอนุบาลมีคา่ เฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารโดยรวมเท่ากับ 1.49 (SD = 0.38) โดยมี
ค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นรายด้านเรี ยงจากมากไปน้อย ได้แก่ การติดตามประเมินตนเอง (x̅ = 1.63,
SD = 0.49) ความจาเพื่อใช้งาน (x̅ = 1.51, SD = 0.48) การมุ่งเป้าหมาย (x̅ = 1.48, SD = 0.43)
การริ เริ่ มและลงมือทา (x̅ = 1.38, SD = 0.41) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ (x̅ = 1.43,
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SD = 0.37) ตามลาดับ หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารโดยรวม
เท่ากับ 2.72 (SD = 0.33) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นรายด้านเรี ยงจากมากไปน้อย ได้แก่ การวางแผน
จัดระบบดาเนินการ (x̅ = 2.78, SD = 0.36) การติดตามประเมินตนเอง (x̅ = 2.75, SD = 0.39)
ความจาเพื่อใช้งาน (x̅ = 2.71, SD = 0.41) การริ เริ่ มและลงมือทา (x̅ = 2.70, SD = 0.39)
การมุ่งเป้าหมาย (x̅ = 2.66, SD = 0.38) ตามลาดับ
แสดงว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
อยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม แต่หลังจากการทดลอง 8 สัปดาห์ เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารเพิ่มขึ้น
จากระดับควรส่งเสริ มมาอยูใ่ นระดับดีท้งั โดยรวมและรายด้าน
1.2 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองจาแนกราย
ด้าน และรายตัวบ่ งชี้
ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองจาแนกเป็ น
รายด้าน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลในการวิจยั ครั้งนี้ได้
5 ด้านได้แก่ 1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจาเพื่อใช้งาน 4)
การมุ่งเป้าหมาย และ 5) การติดตามประเมินตนเอง ซึ่งค่าเฉลี่ย (x̅) คะแนนของการคิดเชิงบริ หาร
ของเด็กอนุบาลที่คานวนได้จากแบบประเมินฯ และการแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์เพื่อระบุ
ระดับการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง จาแนกรายด้าน และรายตัวบ่งชี้
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการ
ของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร
ด้านการวางแผนจัดระบบ
1.1) วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมี
ลาดับขั้นตอน
1.2) จัดลาดับความสาคัญของงานและ
บริ หารเวลา
การวางแผนจัดระบบดาเนินการโดยรวม

ก่อนการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD
ผล

หลังการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD ผล

1.66

0.48

ควรส่งเสริ ม 2.83

0.38

ดี

1.20
1.43

0.41
0.37

ควรส่งเสริ ม 2.73
ควรส่ งเสริม 2.78

0.45
0.36

ดี
ดี
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จากตารางที่ 9 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผน
จัดระบบดาเนินการ พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีคา่ เฉลี่ยคะแนนด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ โดยรวมเท่ากับ 1.43 (SD = 0.37) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อย
ได้แก่ 1) วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน (x̅ = 1.66, SD = 0.48) และ 2) จัดลาดับ
ความสาคัญของงานและบริ หารเวลา (x̅ = 1.20, SD = 0.41) หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ย
คะแนนด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการโดยรวมเท่ากับ 2.78 (SD = 0.36) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนก
เป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน
(x̅ = 2.83, SD = 0.38) และ 2) จัดลาดับความสาคัญของงานและบริ หารเวลา (x̅ = 2.73, SD = 0.45)
แสดงว่า ก่อนการทดลอง การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผน
จัดระบบดาเนินการโดยรวมและรายตัวบ่งชี้อยู่ในระดับควรส่งเสริ ม แต่หลังจากการทดลอง 8
สัปดาห์ เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการเพิม่ ขึ้นจากระดับควร
ส่งเสริ มมาอยูใ่ นระดับดีท้งั โดยรวมและรายตัวบ่งชี้
1.2.2 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลงมือทา
ก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลงมือทาของเด็ก
อนุบาล ก่อนและหลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร
ด้านการริเริ่มและลงมือทา
2.1) เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2.2) ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่
วางไว้
การริเริ่มและลงมือทาโดยรวม

ก่อนการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD
ผล

หลังการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD ผล

1.53

0.51

ควรส่งเสริ ม 2.76

0.43

ดี

1.23
1.38

0.43
0.41

ควรส่งเสริ ม 2.63
ควรส่ งเสริม 2.70

0.49
0.39

ดี
ดี

จากตารางที่ 10 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลง
มือทาพบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลีย่ คะแนนด้านการริ เริ่ มและลงมือทาโดยรวมเท่ากับ
1.38 (SD = 0.41) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) เลือกและตัดสิ นใจ
เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม (x̅ = 1.53, SD = 0.51) และ 2) ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
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(x̅ = 1.23, SD = 0.43) หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการริ เริ่ มและลงมือทา
โดยรวมเท่ากับ 2.70 (SD = 0.39) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่
1) เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม (x̅ = 2.76, SD = 0.43) และ 2) ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
แผนงานที่วางไว้ (x̅ = 2.63, SD = 0.49)
แสดงว่า ก่อนการทดลอง การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลง
มือทาและรายตัวบ่งชี้อยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม แต่หลังจากการทดลอง 8 สัปดาห์ เด็กอนุบาลมีการ
คิดเชิงบริ หารด้านการริ เริ่ มและลงมือทาเพิ่มขึ้นจากระดับควรส่งเสริ มมาอยูใ่ นระดับดี ทั้งโดยรวม
และรายตัวบ่งชี้
1.2.3 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาเพื่อใช้งานก่อน
และหลังการทดลอง
ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาเพื่อใช้งานของเด็กอนุบาล
ก่อนและหลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร
ด้านความจาเพือ่ ใช้ งาน
3.1) จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของ
ตนเอง
3.2) จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
ความจาเพื่อใช้ งานโดยรวม

ก่อนการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD
ผล

หลังการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD ผล

1.50

0.51

ควรส่งเสริ ม 2.70

0.47

ดี

1.53
1.51

0.51
0.48

ควรส่งเสริ ม 2.73
ควรส่ งเสริม 2.71

0.45
0.41

ดี
ดี

จากตารางที่ 11 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาเพื่อใช้
งาน พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความจาเพื่อใช้งานโดยรวมเท่ากับ
1.51 (SD = 0.48) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) จดจาข้อมูลเพื่อ
นาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (x̅ = 1.53, SD = 0.51) และ 2) จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของ
ตนเอง (x̅ = 1.50, SD = 0.51) หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านความจาเพื่อใช้งาน
โดยรวมเท่ากับ 2.71 (SD = 0.41) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่
1) จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (x̅ = 2.73, SD = 0.45) และ 2) จดจาและปฏิบตั ิตาม
แผนงานของตนเอง (x̅ = 2.70, SD = 0.47)
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แสดงว่า ก่อนการทดลอง การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาใช้งาน
และรายตัวบ่งชี้อยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม แต่หลังจากการทดลอง 8 สัปดาห์ เด็กอนุบาลมีการคิดเชิง
บริ หารด้านความจาใช้งานเพิ่มขึ้นจากระดับควรส่งเสริ มมาอยูใ่ นระดับดี ทั้งโดยรวมและรายตัวบ่งชี้
1.2.4 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมายก่อนและ
หลังการทดลอง
ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมายของเด็กอนุบาล
ก่อนและหลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร
ด้านการมุ่งเป้าหมาย
4.1) ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย
4.2) ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
การมุ่งเป้าหมายโดยรวม

ก่อนการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD
ผล

หลังการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD ผล

1.46

0.51

ควรส่งเสริ ม 2.63

0.49

ดี

1.50
1.48

0.51
0.43

ควรส่งเสริ ม 2.70
ควรส่ งเสริม 2.66

0.47
0.38

ดี
ดี

จากตารางที่ 12 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมาย
พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการมุ่งเป้าหมายโดยรวมเท่ากับ 1.48
(SD = 0.43) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) ติดตามความก้าวหน้า
ของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 1.50, SD = 0.51) และ2) ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
(x̅ = 1.46, SD = 0.51) หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการมุ่งเป้าหมายโดยรวม
เท่ากับ 2.66 (SD = 0.38) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) ติดตาม
ความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 2.70, SD = 0.47) และ 2) ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย (x̅ = 2.63, SD = 0.49)
แสดงว่า ก่อนการทดลอง การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมาย
และรายตัวบ่งชี้อยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม แต่หลังจากการทดลอง 8 สัปดาห์ เด็กอนุบาลมีการคิดเชิง
บริ หารด้านการมุ่งเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากระดับควรส่งเสริ มมาอยูใ่ นระดับดีท้งั โดยรวมและรายตัว
บ่งชี้
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1.2.5 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตามประเมิน
ตนเองก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตามประเมินตนเองของเด็ก
อนุบาล ก่อนและหลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร
การติดตามประเมินตนเอง
5.1) ติดตามตนเองระหว่างและหลังการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
5.2) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยง
กับการวางแผนงาน
การติดตามประเมินตนเองโดยรวม

ก่อนการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD
ผล

หลังการทดลอง (n=30)
𝐱̅
SD ผล

1.63

0.49

ควรส่งเสริ ม 2.66

0.48

ดี

1.63
1.63

0.49
0.49

ควรส่งเสริ ม 2.83
ควรส่ งเสริม 2.75

0.38
0.39

ดี
ดี

จากตารางที่ 13 ผลการศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตาม
ประเมินตนเองพบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการติดตามประเมินตนเอง
โดยรวมเท่ากับ 1.63 (SD = 0.49) โดยมีค่าเฉลี่ยจาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่
1) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน (x̅ = 1.63, SD = 0.49) และ 2) ติดตาม
ตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิกิจกรรม (x̅ = 1.63, SD = 0.49) หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนด้านการติดตามประเมินตนเองโดยรวมเท่ากับ 2.75 (SD = 0.39) โดยมีค่าเฉลี่ย
จาแนกเป็ นตัวบ่งชี้เรี ยงจากมากไปน้อยได้แก่ 1) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผน
งาน (x̅ = 2.83, SD = 0.38) และ 2) ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิกิจกรรม (x̅ = 2.66,
SD = 0.48)
แสดงว่า ก่อนการทดลอง การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตาม
ประเมินตนเองและรายตัวบ่งชี้อยูใ่ นระดับควรส่ งเสริ ม แต่หลังจากการทดลอง 8 สัปดาห์ เด็ก
อนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมินตนเองเพิ่มขึ้นจากระดับควรส่งเสริ มมาอยูใ่ น
ระดับดีท้งั โดยรวมและรายตัวบ่งชี้
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ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลัง การจัดกระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
ผลการวิจยั ตอนที่ 2 มาจากการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 เพื่อเปรี ยบเทียบผล
การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป สามารถสรุ ปผลได้ ดังนี้
2.1 ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองใน
ภาพรวม
ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองใน
ภาพรวม ได้มาจากผลต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลีย่ การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง
เปรี ยบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง โดยการทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้ คือ “เด็กอนุบาลหลังได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป มีการคิดเชิงบริ หารสูงขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ใช้สถิติทดสอบที ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 รายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
x̅
x̅
SD
SD
1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ 1.43 0.37 2.78 0.36
2) การริ เริ่ มและลงมือทา
1.38 0.41 2.70 0.39
3) ความจาเพื่อใช้งาน
1.51 0.48 2.66 0.41
4) การมุ่งเป้าหมาย
1.48 0.43 2.66 0.38
5) การติดตามประเมินตนเอง
1.63 0.49 2.75 0.39
การคิดเชิงบริหารโดยรวม 5 ด้าน
1.49 0.38 2.72 0.33
การคิดเชิงบริหาร (n=30)

ผลต่าง
x̅
SD
1.35 0.40
1.31 0.36
1.20 0.45
1.18 0.43
1.11 0.41
1.23 0.32

t

df

Sig.

18.61*
20.07*
14.69*
15.24*
14.96*
21.12*

29
29
29
29
29
29

.00
.00
.00
.00
.00
.00

จากตารางที่ 14 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
อนุบาลก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม พบว่า เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารในภาพรวม หลัง
การทดลองสูง (x̅ = 2.72, SD = 0.33) สู งกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.23, SD = 0.32) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาแนกเป็ นรายด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
(x̅ = 2.78, SD = 0.36) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.35, SD = 0.40) 2) การริ เริ่ มและลงมือทา
(x̅ = 2.70, SD = 0.39) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.31, SD = 0.36) 3) ความจาเพื่อใช้งาน
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(x̅ = 2.66, SD = 0.41) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.20, SD = 0.45) 4) การมุ่งเป้าหมาย
(x̅ = 2.66, SD = 0.38) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.18, SD = 0.43) และ 5) การติดตามประเมิน
ตนเอง (x̅ = 2.75, SD = 0.39) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.11, SD = 1.41)
แสดงว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคปมีการคิดเชิงบริ หารในภาพรวมและรายด้านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาเสนอได้ดงั แผนภาพที่ 4

ค่าคะแนนเฉลี่ย

1.51

ก่อนการทดลอง

1.2

1.48

2.72

1.63
1.18

หลังการทดลอง

1.11

1.49

1.23

การคิดเชิงบริ หารโดยรวม
5 ด้าน

1.31

2.75

2.66

การติดตามประเมินตนเอง

1.38

2.66

ความจาเพื่อใช้งาน

1.35

การริ เริ่ มและลงมือทา

1.43

2.7

การมุ่งเป้ าหมาย

2.78

การวางแผนจัดระบบ
ดาเนิ นการ

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ผลต่าง

ภาพที่ 4 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการทดลองในภาพรวม
และรายด้าน
2.2 ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง
จาแนกรายด้าน และรายตัวบ่ งชี้
ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลองจาแนก
รายด้าน และรายตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลในการ
วิจยั ครั้งนี้ได้ 5 ด้านได้แก่ 1) การวางแผนจัดระบบดาเนินการ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจา
เพื่อใช้งาน 4) การมุ่งเป้าหมาย และ 5) การติดตามประเมินตนเอง จากผลต่างระหว่างค่าคะแนน
เฉลี่ยการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลองเปรี ยบเทียบกับค่าคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิง

67
บริ หารของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง โดยการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ต้งั ไว้ คือ “เด็กอนุบาล
หลังได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป มีการคิดเชิง
บริ หารสูงขึ้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05” โดยใช้สถิติการทดสอบที (dependent t-test) ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
2.2.1 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผน
จัดระบบดาเนินการก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการ
ก่อนและหลังการทดลอง
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร (n=30)
ด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการ
x̅
x̅
SD
SD
1.1) วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่าง
มีลาดับขั้นตอน
1.66 0.48 2.83 0.38
1.2) จัดลาดับความสาคัญของงาน
และบริ หารเวลา
1.20 0.41 2.73 0.45
การวางแผนจัดระบบโดยรวม
1.43 0.37 2.78 0.36

ผลต่าง
x̅
SD

t

df

Sig.

1.16

0.46

13.85*

29

.00

1.53
1.35

0.51
0.40

16.55*
18.61*

29
29

.00
.00

จากตางรางที่ 15 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการ
วางแผนจัดระบบดาเนินการก่อนและหลังการทดลอง พบว่า เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านการ
วางแผนจัดระบบดาเนินการ หลังการทดลอง (x̅ = 2.78, SD = 0.36) สูงกว่าก่อนการทดลอง
(x̅ = 1.35, SD = 0.40) และเมื่อจาแนกเป็ นรายตัวบ่งชี้ หลังการทดลอง ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) วางแผนการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน (x̅ = 2.83, SD = 0.38) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.16,
SD = 0.46) และ 1.2) จัดลาดับความสาคัญของงานและบริ หารเวลา (x̅ = 2.73, SD = 0.45) สูงกว่า
ก่อนการทดลอง (x̅ = 1.53, SD = 0.51) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
แสดงว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป หลังการทดลองมีการคิดเชิงบริ หารด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการรายด้าน
และรายตัวบ่งชี้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูล
ดังกล่าวสามารถนาเสนอได้ดงั แผนภาพที่ 5
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ค่าคะแนนเฉลี่ย
2.83

3
2

1.66

2.73
1.53

1.2

1.16

1

จัดลาดับ
ความสาคัญของ
งานและบริ หาร
เวลา

วางแผนการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
อย่างมีลาดับ
ขั้นตอน

0

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ผลต่าง

ภาพที่ 5 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการ
ก่อนและหลังการทดลอง
2.2.2 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลงมือ
ทาก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 16 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลงมือทาก่อนและ
หลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร (n=30)
ด้านการริเริ่มและลงมือทา
2.1) เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2.2) ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
แผนงานที่วางไว้
การริเริ่มและลงมือทาโดยรวม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
x̅ SD
x̅ SD

ผลต่าง
x̅ SD

t

df

Sig.

1.53

0.51

2.76

0.43

1.23

0.57

11.88*

29

.00

1.23
1.38

0.43
0.41

2.63
2.70

0.49
0.39

1.40
1.31

0.50
0.36

15.38*
20.07*

29
29

.00
.00

จากตางรางที่ 16 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการ
ริ เริ่ มและลงมือทาก่อนและหลังการทดลอง หลังการทดลองเด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านการ
ริ เริ่ มและลงมือทา (x̅ = 2.70, SD = 0.39) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.31, SD = 0.36) และเมื่อ
จาแนกเป็ นรายตัวบ่งชี้ หลังการทดลอง ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
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(x̅ = 2.76, SD = 0.43) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.23, SD = 0.57) และ 2.2) ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ (x̅ = 2.63, SD = 0.49) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.40, SD = 0.50)
แสดงว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคปมีการคิดเชิงบริ หารด้านการริ เริ่ มและลงมือทาโดยรวมและรายตัวบ่งชี้ หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาเสนอ
ได้ดงั แผนภาพที่ 6

ค่าคะแนนเฉลี่ย
2.76

3
2

1.53

2.63
1.23

1.23

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

1.4

1

เลือกและ
ตัดสิ นใจเพื่อ
ปฏิบตั ิกิจกรรม

ลงมือปฏิบตั ิ
กิจกรรมตาม
แผนงานที่วางไว้

0

ผลต่าง

ภาพที่ 6 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการริ เริ่ มและลงมือทาก่อนและหลัง
การทดลอง
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2.2.3 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาเพื่อใช้งาน
ก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 17 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาเพื่อใช้งานก่อนและหลัง
การทดลอง
การคิดเชิงบริหาร (n=30)
ด้านความจาเพื่อใช้ งาน
3.1) จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงาน
ของตนเอง
3.2) จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
ความจาเพื่อใช้ งานโดยรวม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
x̅ SD
x̅ SD

ผลต่าง
x̅ SD

t

df

Sig.

1.50

0.51

2.70

0.47

1.20

0.61

10.77*

29

.00

1.53
1.51

0.51
0.48

2.73
2.66

0.45
0.41

1.20
1.20

0.41
0.45

16.15*
14.69*

29
29

.00
.00

จากตางรางที่ 17 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้าน
ความจาเพื่อใช้งาน หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งาน
(x̅ = 2.66, SD = 0.41) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.20, SD = 0.45) และเมื่อจาแนกเป็ นรายตัว
บ่งชี้ หลังการทดลอง ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง (x̅ = 2.70, SD = 0.47)
สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.20, SD = 0.61) และ 3.2) จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่ (x̅ = 2.73, SD=0.45) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.20, SD = 0.45)
แสดงว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคปมีการคิดเชิงบริ หารด้านความจาใช้งานรายด้านและรายตัวบ่งชี้ หลังการทดลองสู ง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาเสนอได้ดงั
แผนภาพที่ 7
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ค่าคะแนนเฉลี่ย
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1.2
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จดจาข้อมูลเพื่อ
นาไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่

จดจาและปฏิบตั ิ
ตามแผนงานของ
ตนเอง

0

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

ผลต่าง

ภาพที่ 7 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านความจาใช้งานก่อนและหลังการ
ทดลอง
2.2.4 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมาย
ก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 18 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมายและหลังการ
ทดลอง
การคิดเชิงบริหาร (n=30)
ด้านการมุ่งเป้าหมาย
4.1) ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย
4.2) ติดตามความก้าวหน้าของ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
การมุ่งเป้าหมายโดยรวม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
x̅ SD
x̅ SD

ผลต่าง
x̅ SD

t

df

Sig.

1.46

0.51

2.63

0.49

1.16

0.59

10.79*

29

.00

1.50
1.48

0.51
0.43

2.70
2.66

0.47
0.38

1.20
1.18

0.48
0.43

13.57*
15.24*

29
29

.00
.00
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จากตางรางที่ 18 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการ
มุ่งเป้าหมายหลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านการมุ่งเป้าหมาย (x̅ = 2.66,
SD = 0.38) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.18, SD = 0.43) และเมื่อจาแนกเป็ นรายตัวบ่งชี้ หลังการ
ทดลอง ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย (x̅ = 2.63, SD = 0.49) สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง (x̅ = 1.16, SD = 0.59) และ 4.2) ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
(x̅ = 2.70, SD = 0.47) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.20, SD = 0.48)
แสดงว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคปมีการคิดเชิงบริ หารด้านการมุ่งเป้าหมายรายด้านและรายตัวบ่งชี้หลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาเสนอได้ดงั
แผนภาพที่ 8

ค่าคะแนนเฉลี่ย
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1.16
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ก่อนการทดลอง

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของเป้ าหมาย
อย่างต่อเนื่ อง

ใส่ ใจจดจ่อต่อ
งานจนบรรลุ
เป้ าหมาย

0

หลังการทดลอง

ผลต่าง

ภาพที่ 8 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการมุ่งเป้าหมายก่อนและหลังการ
ทดลอง
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2.2.5 ผลการเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตามประเมิน
ตนเองก่อนและหลังการทดลอง
ตารางที่ 19 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตามประเมินตนเอง และ
หลังการทดลอง
การคิดเชิงบริหาร (n=30)
ด้านการติดตามประเมินตนเอง
5.1) ติดตามตนเองระหว่างและหลัง
การปฏิบตั ิกิจกรรม
5.2) ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
การติดตามประเมินตนเอง โดยรวม

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง
x̅ SD
x̅ SD

ผลต่าง
x̅ SD

t

df

Sig.

1.63

0.50

2.66

0.48

1.03

0.50

11.54*

29

.00

1.63
1.63

0.50
0.50

2.83
2.75

0.38
0.39

1.20
1.11

0.41
0.41

16.15*
14.96*

29
29

.00
.00

จากตางรางที่ 19 พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการ
ติดตามประเมินตนเอง หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมิน
ตนเอง (x̅ = 2.75, SD = 0.39) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.11, SD = 0.41) และเมื่อจาแนกเป็ น
รายตัวบ่งชี้ หลังการทดลอง ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิกิจกรรม
(x̅ = 2.66, SD = 0.48) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.03, SD = 0.50) และ 5.1) ประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน (x̅ = 2.83, SD = 0.38) สูงกว่าก่อนการทดลอง (x̅ = 1.20,
SD = 0.41)
แสดงว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป มีการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมินตนเองรายด้านและรายตัวบ่งชี้หลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลดังกล่าวสามารถนาเสนอได้ดงั
แผนภาพที่ 9
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ค่าคะแนนเฉลี่ย
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0

หลังการทดลอง

ผลต่าง

ภาพที่ 9 การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการติดตามประเมินตนเองก่อนและ
หลังการทดลอง
ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนว่ากระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคปสามารถนาไปใช้เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หาร 5 ด้านได้แก่ 1) การวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจาเพื่อใช้งาน 4) การมุ่งเป้าหมาย และ 5) การติดตาม
ประเมินตนเองสาหรับเด็กอนุบาลให้สูงขึ้นได้

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาผลการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ที่ได้รับการจัด
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป และ 2) เปรี ยบเทียบผลการคิดเชิง
บริ หารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) แบบแผนการวิจยั
แบบ One Group Pretest – Posttest กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นเด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี
ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
จานวน 1 ห้อง 30 คน จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ ความสมัครใจของผูป้ กครองในการเข้าร่ วมการวิจยั
เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ การเข้าร่ วมโครงการวิจยั ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด คิดเป็ น
จานวน 32 ครั้งจาก 40 ครั้ง และ ผูป้ กครองสามารถถอนตัวจากการเข้าร่ วมโครงการได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ผวู ้ ิจยั ได้ดาเนินการพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตลอดการดาเนินโครงการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป จานวน 40 แผน และ 2) แบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล จานวน
1 ชุด ใช้ประเมินก่อนและหลังการจัดกระบวนการณ์ฯ มีวิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้คือ 1) ผูว้ ิจยั
ดาเนินการทดลองตามแผนการการจัดกระบวนการฯ ติดต่อกันสัปดาห์ละ 5 วัน เป็ นระยะเวลา
8 สัปดาห์ 2) ผูว้ ิจยั ทาการประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยใช้แบบแบบสังเกตการคิดเชิง
บริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการทดลอง และ 3) นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินก่อนและหลัง
การทดลองไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบที

สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ผลการเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลรายด้านและโดยรวม พบว่า ก่อน
การทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารรายด้านทุกด้าน และโดยรวมอยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม
และหลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารรายด้านทุกด้าน และโดยรวมอยูใ่ นระดับดี
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2. ผลการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการ
ทดลองกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป ด้วยการทดสอบค่าที พบว่า
เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารโดยรวมทุกด้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผลการวิจยั ดังกล่าวสนับสนุนว่าการจัดกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป สามารถนาไปใช้เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
อนุบาลให้สูงขึ้นได้

อภิปรายผล
ผลการวิจยั การเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า การจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคปเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิ ทธิภาพของการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปในการ
เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ อภิปรายลักษณะสาคัญของการจัด
กระบวนการฯ ดังนี้
1. การศึกษาการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน
ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
การศึกษาการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารราย
ด้านทุกด้านและโดยรวมอยูใ่ นระดับควรส่งเสริ ม หลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หาร
รายด้านทุกด้านและโดยรวมอยูใ่ นระดับดี หมายความว่า การจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป สามารถเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารได้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
ขั้นตอนของกระบวนฯ เปิ ดโอกาสให้เด็กอนุบาลได้เลือกและตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้าหมายกิจกรรม
วิธีการ สื่ อ ลาดับกิจกรรมจากมุมประสบการณ์ และแผนงานของตนเองเป็ นรายบุคคลในขั้นของ
การวางแผนก่อนที่เด็กจะเข้าเล่นตามมุม และในช่วงเวลาที่เด็กเข้าเล่นตามมุมจะเป็ นขั้นการปฏิบตั ิ
เด็กจะได้คน้ พบและเรี ยนรู้สิ่งใหม่ผ่านการเล่นและการลงมือกระทาให้บรรลุตามเป้าหมายและ
แผนงานที่ได้วางไว้ โดยเด็กต้องเป็ นผูจ้ ดั การดูแลตนเองให้ดาเนินการปฏิบตั ิให้ลุล่วงตามลาดับ
กิจกรรม จัดสรรเวลาและตัดสิ นใจในการเล่นตามลาพังหรื อเล่นร่ วมกับเพื่อนตามแผนทีไ่ ด้วางไว้
เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมครบตามเวลาที่กาหนด จะเป็ นช่วงของขั้นการทบทวนซึ่งเด็กอนุบาลจะได้คิด
สะท้อนและพิจารณาทาความเข้าใจต่อสิ่ งที่ได้ปฏิบตั ิให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างการวางแผนและผลงานจากการลงมือกระทาจริ งทั้งในอดีต ปัจจุบนั และเป็ นพื้นฐานของ
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การเรี ยนรู้ในอนาคต สอดคล้องกับ พัชรี ผลโยธิ น และคณะ (2550, หน้า 24-28) กล่าวว่า
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน เป็ นกระบวนการที่สนับสนุนความคิด การเลือกและการ
ตัดสิ นใจของเด็กที่ชดั เจน ส่งเสริ มความรู้สึกเชื่อมัน่ ในตนเองของเด็กและความรู้สึกในการควบคุม
ตนเอง ทาให้เด็กมีความสนใจในการเล่นที่ได้วางแผนไว้ โดยเด็กได้ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ต้งั ใจไว้ ค้นพบ
ความคิดใหม่ๆ เด็กได้เลือกและตัดสิ นใจใช้วสั ดุอุปกรณ์ บริ เวณและขั้นการเล่น ซึ่งทาให้เด็กเป็ นผู ้
ทางานอย่างจริ งจัง เด็กได้เล่นอย่างมีจุดหมาย การเล่นเป็ นการพัฒนา และเป็ นการเรี ยนรู้ของเด็ก อีก
ทั้งเด็กยังได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการกระทาและประสบการณ์ ซึ่งเป็ นกระบวนการสร้างความ
เข้าใจ และตีความสิ่ งที่ปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ หลังการทดลองเด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริ หารสูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยรายด้าน
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การวางแผนจัดระบบดาเนินการ การติดตามประเมินตนเอง
ด้านความจาเพื่อใช้งาน การริ เริ่ มและลงมือทา และการมุ่งเป้าหมาย ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
การจัดประสบการณ์การเล่นตามมุมในการวิจยั ครั้งนี้แตกต่างจากการเล่นปกติ เนื่องจากเด็กต้องมี
การวางแผนลาดับการเข้ามุม วางแผนวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน และต้องจัดลาดับ
ความสาคัญของงาน ตลอดจนต้องบริ หารเวลาของการทากิจกรรมของตนเอง ซึ่งเด็กทุกคนได้มี
โอกาสวางแผนทุกวันโดยมีการวางแผนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่และการวางแผนในกิจกรรมกลุ่มย่อย
ก่อนเข้าเล่นมุมทุกครั้ง จึงส่งผลให้การคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการมีค่าเฉลี่ยคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าด้านอื่น ๆ (x̅ = 2.78) สอดคล้องกับ
จิระพร ชะโน (2562, หน้า 11-12) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนการเล่นเป็ นกลุ่มจะช่วยส่งเสริ มให้เด็ก
ได้มีการวางแผนร่ วมกัน มีการคิดแผนไว้ในใจ และนาแผนไปใช้ในระหว่างเล่น ทาให้เด็กสามารถ
ทางานของตนเองจนสาเร็จตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย และจัดลาดับความสาคัญของงานได้
ในด้านการติดตามประเมินตนเอง หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ทั้งนี้อาจ
เป็ นเพราะว่า เด็กอนุบาลที่ได้รับการจัดประสบการณ์ฯ สามารถติดตามการปฏิบตั ิของตนเองโดย
อาศัยแผ่นวางแผนเป็ นสื่ อช่วยให้เด็กติดตามตนเองได้ และนามาสนทนาในช่วงการทบทวน เด็ก
สามารถบอก เล่า หรื ออธิบายเรื่ องราวเกี่ยวกับผลงาน หรื อกิจกรรมที่ตนเองเลือกปฏิบตั ิได้เป็ น
ประโยคสั้นๆ หรื อบางคนบอกได้เป็ นคาสั้นๆ เด็กแสดงออกทางสี หน้าถึงความพึงพอใจในผลงาน
ของตนเอง เมื่อออกมาเล่าเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองชื่นชอบ หรื อกิจกรรมที่ตนเองประทับใจในขั้น
การทบทวน โดยมีครู เป็ นผูค้ อยถามคาถาม กระตุน้ และสร้างบรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจ ให้
เด็กกล้าที่จะเล่าเกี่ยวกับผลงานของตนเอง สอดคล้องกับ Dawson and Guare (2009 อ้างถึงใน
ดุษฏี อุปการ, 2560) ได้เสนอเกี่ยวกับ หลักการพัฒนาการคิดเชิงบริ หารจัดการของเด็ก คือ ต้องใช้
สิ่ งกระตุน้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบั เด็ก มีการสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้เด็กประสบความสาเร็ จ
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สนับสนุนและดูแลต้องมีความต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะเกิดความชานาญและประสบความสาเร็จ และ
เมื่อเด็กเกิดความชานาญแล้ว การจะหยุดให้การสนับสนุน การดูแลและการกระตุน้ ต้องค่อยๆ ถอน
ตัวออกมา
ด้านการความจาเพื่อใช้งาน ในการจัดประสบการณ์ฯ มีการกาหนดสถานการณ์เพิม่ เติม
หน่วยการเรี ยนรู้ละ 2 สถานการณ์ ในมุมประสบการณ์ 2 มุม ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันให้สมดุลทั้ง
5 มุม เพื่อให้เด็กอนุบาลจดจาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู้จากกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ สิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ และ
สามารถนามาใช้งานโดยประยุกต์ในการเล่น การปฏิบตั ิงาน และการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่
จึงส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการคิดเชิงบริ หารด้านความจาใช้งานหลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.71 ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561) ได้กล่าวถึงการส่งเสริ มการคิดเชิง
บริ หารด้วยการ “ให้โอกาส” โดยเปิ ดโอกาสเด็กได้คิด สงสัย เลือก ตัดสิ นใจ วางแผน ลองผิดลอง
ถูก เปิ ดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระทาผ่านกิจวัตรประจาวัน เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเกิดการ
เรี ยนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในตนเอง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ตลอดจน
ฝึ กฝนทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
ด้านการริ เริ่ มและลงมือทา ในการจัดประสบการณ์ฯ เด็กมีโอกาสได้เลือกปฏิติบตั ิกิจกรรม
ของตนเอง เลือกใช้สื่อ และเลือกปฏิบตั กิ ิจกรรมร่ วมกับเพื่อนหรื อเล่นคนเดียว ตลอดจนบอก
รายละเอียดวิธีการหรื อขั้นตอนในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม และบอกสื่อที่จะใช้และเลือกปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อนหรื อเล่นคนเดียว จึงส่งผลให้หลังการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.70
สอดคล้อง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารเป็ นทักษะที่เด็กต้องได้รับการฝึ กฝนในชีวิตประจาวันผ่านประสบการณ์ที่
หลากหลาย ได้เรี ยนรู้ผ่านการเล่น คิดวางแผน ริ เริ่ ม ลงมือกระทาอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน
ทั้งนี้ดา้ นการมุ่งเป้าหมาย ในการจัดประสบการณ์ฯ เด็กต้องปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
จนสาเร็จโดยไม่สนใจตามสิ่ งเร้าภายนอก ยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้
และเมื่อปฏิบตั ิงานขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดสาเร็จ สามารถดาเนินงานตามลาดับขั้นตอนถัดไปอย่าง
ต่อเนื่องทันทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561) เมื่อเด็กมี
ความความพากเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมาย จะสามารถจดจาข้อมูลนี้ไว้ในใจตลอดเวลาที่ทางานและ
จะพยายามทาตามแผนนั้นจนกว่าจะบรรลุ ซึ่งเด็กยังมีวอกแวกตามคาชักชวนของเพื่อนอยูบ่ า้ ง และ
ในกลุ่มตัวอย่างมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมอยูด่ ว้ ย จึงส่งผลให้ดา้ นการมุ่งเป้าหมายมี
คะแนนหลังการทดลองน้อยกว่าด้านอื่นๆ คือคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.66
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2. การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการ
วางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการ
วางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า เด็กมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หาร
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการ
วิจยั ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า การจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคปนั้น ช่วยเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เนื่องจากขั้นตอนกระบวนฯ
ในขั้นการวางแผน เด็กได้บอกลาดับการเข้ามุมเล่น เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม บอกชื่อและ
ภาพรวมกิจกรรม บอกรายละเอียดวิธีการหรื อขั้นตอนในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม บอกสื่อที่จะใช้
และเลือกปฏิบตั กิ ิจกรรมร่ วมกับเพื่อนหรื อเล่นคนเดียวตั้งแต่เริ่ มต้นจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีลาดับ
ขั้นตอนไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็ นพฤติกรรมของการคิดเชิงบริ หารในด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการ
และการริ เริ่ มและลงมือทา สอดคล้อง จิระพร ชะโน (2562) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนการเล่นเป็ น
วิธีที่ดีในการจัดระเบียบการเล่น โดยเด็กจะต้องมีการตัดสิ นใจว่าเด็กจะเล่นบทบาทสมมติเป็ นใคร
และทาอะไรก่อนที่เด็กจะเริ่ มเล่น การให้เด็กได้มีการวางแผนก่อนการเล่น เด็กจะได้คิดก่อนเล่น
และลงมือกระทาตามมา ซึ่งการวางแผนการเล่นจะส่งเสริ มให้เด็กได้มีการคิดแผนไว้ในใจ และนา
แผนไปใช้ในระหว่างการเล่น ในขั้นตอนการวางแผนของช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 เด็กยังไม่สามารถ
บอกแผนงานของตนเองได้อย่างละเอียดและชัดเจนมากนัก
ตัวอย่าง : สถานการณ์ข้นั การวางแผน
ผูว้ ิจยั : วันนี้เด็ก ๆ อยากทากิจกรรมอะไร
เด็ก : หนูจะเข้าไปเล่นมุมบ้านค่ะ
ผูว้ ิจยั : เด็ก ๆ มีเป้าหมายเข้าไปทาอะไรในกิจกรรมนั้น
เด็ก : หนูจะเข้าไปเล่นขายของค่ะ
ผูว้ ิจยั : เด็ก ๆ จะทากิจกรรมนั้นอย่างไร ใช้สื่ออะไรบ้างง
เด็ก : (มักจะเงียบไม่ตอบคาถาม)
ผูว้ ิจยั : เด็ก ๆ จะทากิจกรรมนั้นตามลาพัง หรื อทากับใครบ้าง
เด็ก : หนูจะเล่นกับเพื่อนค่ะ
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ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเด็กเริ่ มมีการบอกแผนงานของตัวเองได้อย่างละเอียด โดย
สามารถบอกเป้าหมายและภาพรวมของการเข้าทากิจกรรมได้ เช่น “หนูจะเข้าไปเล่นโทรศัพท์โทร
สั่ง line man มากินข้าวกับเพื่อนค่ะ” “หนูจะวาดรู ปสายรุ้ง ให้ขา้ วหอมสอนหนูวาดค่ะ”

ภาพที่ 10 ตัวอย่างภาพสถานการณ์ในขั้นการวางแผนสู่การปฏิบตั ิ
การที่เด็กสามารถวางแผนงานของตนเองได้อย่างชัดเจน ครู เป็ นบุคคลสาคัญที่ตอ้ งมีบทบาทในการ
ใช้การสนทนา และคาถามปลายเปิ ดในการกระตุน้ ให้เด็กแต่ละคนวางแผนงานของตนเองให้มี
ความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ประอร อิศรเสนา (2542, หน้า 25) กล่าวว่า ครู มีบทบาท
ของในการตั้งคาถามที่ทา้ ท้าย ให้เด็กแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็ น สนับสนุนให้เด็กแต่ละ
คนได้เรี ยนรู้ ให้โอกาสเด็กแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการวางแผนการกระทาของ
ตน และในช่วงสัปดาห์ที่ 5 เด็ก ๆ สามารถที่จะบอกแผนงาน เป้าหมาย ภาพรวม สื่ อ หรื อ
รายละเอียดของตนเองได้อย่างละเอียดมากขึ้น และสามารถบอกได้ดว้ ยตนเองโดยที่ครู ยงั ไม่ได้ต้งั
คาถาม
นอกจากนี้ การจัดประสบการณ์ในขั้นตอนการปฏิบตั ิ เด็กทุกคนต้องเข้ามุม
ประสบการณ์ของตนเอง และปฏิบตั ิตามกิจกรรมแผนงานที่เลือกไว้ โดยเด็กจะเป็ นผูจ้ ดั การดูแล
ตนเองให้ดาเนินการปฏิบตั ิให้ลุล่วงตามลาดับกิจกรรม เป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาในการทากิจกรรม จดจา
รายละเอียดแผนงานและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง นาความรู้จากกิจกรรมเสริ มประสบการณ์
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ครู กาหนดขึ้น ปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจนสาเร็จโดยไม่สนใจตาม
สิ่ งเร้าภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้ ตลอดจนเมื่อ
ปฏิบตั ิงานขั้นตอนหนึ่งหรื อกิจกรรมหนึ่งในมุมสาเร็จ สามารถดาเนินงานตามลาดับขั้นตอนถัดไป
อย่างได้ต่อเนื่องทันทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็ นพฤติกรรมของการคิดเชิงบริ หารในด้านการ
วางแผนจัดระบบดาเนินการ การริ เริ่ มและลงมือทา ความจาใช้งาน และการมุ่งเป้าหมาย โดยในช่วง
การจัดกระบวนการฯ ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 เด็กไม่สามารถทาตามแผนงานที่ตนเองวางไว้ และ
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ปฏิบตั ิกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ เด็กมักจะเปลี่ยนกิจกรรมกะทันหัน หรื อวอกแวก
ตามคาชวนของเพื่อนเมื่อเพื่อนชวนไปเล่นด้วย ทั้งนี้ครู จึงมีบทบาทสาคัญในการสังเกตเด็ก คอย
อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา ช่วยเหลือเด็กในจังหวะที่เหมาะสม ตลอดจนจัดเตรี ยมมุม
ประสบการณ์ สร้างบรรยากาศ และสถานการณ์ให้เด็กได้เรี ยนรู้ผ่านการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง
สอดคล้องกับ ภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ ชลธิชา ภูริปาณิก และฐิติชยั รักบารุ ง (2563, หน้า 6) ทีก่ ล่าว
ว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู้ผ่านการปฏิบตั ิหรื อการลงมือทาผ่านสื่ อหรื อ
กิจกรรม โดยมีครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวกหรื อให้คาแนะนา จะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดความกระตือรื อร้น
เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดแนวคิดใหม่ๆ คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปัญหาได้ และสามารถนาสิ่ งที่ได้รับ
จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเมื่อเด็กต้องการที่
เปลี่ยนมุมครู ตอ้ งเข้าไปสนทนากับเด็กถึงเหตุผลของการเปลี่ยนมุม ครู ตอ้ งคอยสังเกตกระตุน้ ให้เด็ก
ทาตามแผนงานของตนเอง โดยในช่วงสัปดาห์ที่ 3 เด็กสามารถทาตามแผนงานของตนเองได้มาก
ขึ้น สังเกตได้จากการที่เด็กเริ่ มปฏิเสธไม่ไปเล่นตามคาชักชวนของเพื่อน และมีการแนะนาเพื่อนว่า
ให้ทาตามแผนที่วางเอาไป เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อยในหนึ่งมุม เด็กมักจะเรี ยกคุณครู ให้ไปดู
ผลงานเพื่อต้องการบอกว่า ปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว และต้องการไปทากิจกรรมอื่นต่อที่ตวั เอง
ได้วางแผนเอาไว้ และในแต่ละสัปดาห์ครู จะมีสถานการณ์เพิ่มเติมในมุมประสบการณ์ ซึ่งเด็ก
สามารถที่จะนาความรู้จากประสบการณ์เดิม หรื อจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู้ในช่วงกิจกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์ที่ครู กาหนดขึ้น เช่น ในสัปดาห์ที่ 5 ครู กาหนด
สถานการณ์ให้เด็กสร้างสวนสัตว์ โดยแยกประเภทสัตว์คือ สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงห้ามอาศัยอยู่
ด้วยกัน ซึ่งเด็กสามารถสร้างสวนสัตว์ตามข้อกาหนดของสถานการณ์ พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า
“ทาไมสัตว์ป่าและสัตว์ห้ามอาศัยอยูร่ ่ วมกัน” สอดคล้องกับ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561) ได้
กล่าวว่า สมองมีความสามารถที่ใช้ในการจาข้อมูล จัดระบบและหยิบใช้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลาย จะถูกเก็บรักษาอยูใ่ นสมอง working memory จะปลุก
ให้ขอ้ มูลเคลื่อนไหว แล้วเลือกข้อมูลชิ้นที่เหมาะสมนาออกมาใช้ ช่วยให้เราจาข้อมูลได้หลายต่อ
หลายเรื่ องในเวลาเดียวกัน
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างภาพการปฏิบตั ิตามสถานการณ์ที่ครู กาหนด
การจัดประสบการณ์ในขั้นการทบทวน เด็กทุกคนจะกลับมานัง่ เป็ นกลุ่มใหญ่ เด็กกลุม่ ที่
ได้วางแผนรายบุคคลในกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนที่หมุนเวียนในแต่ละวันจะเป็ นผูท้ บทวนเป็ น
รายบุคคล เด็กจะได้ออกมาบอก เล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิกิจกรรม ความคิด ความรู้สึก
ระหว่างหรื อหลังการปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้นด้วยตนเอง และสามารถบอกหรื อเล่าเกี่ยวกับผลงาน
การปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามแผนงานหรื อไม่ เพราะเหตุใด บอกแผนงานของตนเองที่คาดการณ์ไว้
กับผลการปฏิบตั ิจริ งว่ามีความเหมาะสมหรื อควรปรับปรุ งอย่างไร โดยมีเด็กที่เหลือและครู เป็ นผูร้ ับ
ฟังและตั้งคาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทาความเข้าใจประสบการณ์และการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ซึ่ง
เป็ นพฤติกรรมของการคิดเชิงบริ หารในด้านการติดตามประเมินตนเอง ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2
เด็กไม่สามารถทากิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้จนครบ เนื่องจากเด็กวางแผนในการทากิจกรรมแต่
ละครั้งมากเกินไปไม่เหมาะสมกับเวลา และในช่วงสัปดาห์ที่ 3 เริ่ มเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเด็กมี
การวางแผนกิจกรรมน้อยลง บางคนเหลือจานวนกิจกรรมเพียง 1 – 2 กิจกรรม และสามารถบอก
เหตุผลของการลดจานวนกิจกรรม ลักษณะของการปฏิบตั ิกิจกรรมได้ดีมากขึ้น โดยที่ครู ไม่ตอ้ งคอย
ให้คาแนะนา สอดคล้องกับ Dawson & Guare (2014, pp. 432-438) กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายให้กบั
เด็กเพื่อให้เด็กได้ปฏิบตั ิตามเป้าหมาย โดยมีครู คอยสังเกต และกระตุน้ เด็ก ชื่นชมเด็กเมื่อปฏิบตั ิครบ
ทุกขั้นตอน และให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนการปฏิบตั ิงานของตนเอง จะทาให้เด็กสามารถ
ตรวจสอบความสาเร็ จของตนเองในการทางานตามเป้าหมายที่วางไว้
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรศึกษาทาความเข้าใจขั้นตอนการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป ก่อนการนาไปใช้ เพื่อเป็ นการนาไปใช้เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็ก
อนุบาลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้กบั หน่วยการเรี ยนรู้อื่นที่เหมาะสมกับ
บริ บทสถานศึกษา และวัยของเด็กที่แตกต่างกัน
1.2 ควรให้ความสาคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและคานึงถึงการเรี ยนรู้
โดยเปิ ดโอกาสให้เด็กเลือกและตัดสิ นใจด้วยตนเอง ครู มีบทบาทในการคอยใช้คาถามกระตุน้ สร้าง
บรรยากาศ สถานการณ์ อานวยความสะดวก ให้คาแนะนา และช่วยเหลือเด็กในจังหวะที่เหมาะสม
1.3 ควรศึกษาการคิดเชิงบริ หารให้มีความเข้าใจชัดเจน เพื่อที่จะสามารถประเมินและ
สังเกตการเรี ยนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นของการคิดเชิงบริ หาร เช่น การยืดหยุน่ ทางการ
คิด การยับยั้งคิดไตร่ ตรอง การใส่ใจจดจ่อ เพื่อส่งเสริ มและเป็ นแนวทางให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และเป็ นประชากรคุณภาพต่อไป
2.2 ควรมีศึกษาการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
เพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยในช่วงวัยอื่น ๆ เช่น ช่วงบริ บาล ช่วง 3-5 ปี เป็ นต้น
2.3 ควรมีศึกษาการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
เพื่อเสริ มสร้างการใช้ภาษาของเด็ก เนื่องจากขั้นตอนของการจัดกระบวนการฯ เด็กได้มีการใช้ภาษา
ในการสื่ อสารกับครู และเพื่อน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญและผูช้ ่วยวิจยั
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบคู่มือแผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ
และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป และคู่มอื แบบสังเกตการณ์คิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
1. ดร. ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
อาจารย์ประจาสาขาวิจยั วัดผลและสถิติการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิจยั วัดผลและสถิติการศึกษา
2. นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์
ศึกษานิเทศก์ชานาญพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย
3. นางสาวธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรื อง
ครู ผสู ้ อนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการเรี ยนรู้ในระดับปฐมวัย และการคิดเชิงบริ หาร

รายนามผู้ช่วยผู้วิจัย
รายนามผูช้ ่วยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการขอความสมัครใจของผูป้ กครองในการเข้าร่ วม
โครงการวิจยั
1. นางสาวรุ่งฤทัย เชียงทา
ครู ผสู ้ อนระดับชั้นอนุบาล
โรงเรี ยนอนุบาลวัดพิชยั สงคราม

ภาคผนวก ข
คู่มือและแผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
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คู่มือและแผนการจัดประสบการณ์ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลนั้นสามารถจัดกิจกรรมได้
หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีที่น่าสนใจอีกหนึ่งวิธิหนึ่งคือ กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตาม
แนวคิดไฮสโคป โดยผูว้ ิจยั บูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิด
ไฮสโคปในกิจกรรมเล่นตามมุม เพื่อสนับสนุนให้เด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและลงมือกระทา กล้าคิด
กล้าตัดสิ นใจ มีการวางแผน การจัดระบบการปฏิบตั ิงานเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จ ทาให้เด็กเกิดทักษะที่
สาคัญในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งการที่เด็กจะสามารถแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นได้โดยการที่
ครู ใช้แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารจัดการ โดยจัดมุมประสบการณ์และ
สถานการณ์ที่ครู กาหนดขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบของการคิดเชิงบริ หารจัดการ 5 องค์ประกอบที่
ต้องการให้เกิดขึ้นระหว่างการจัดประสบการณ์ ได้แก่ การวางแผนจัดระบบดาเนินการ การริ เริ่ ม
และลงมือทา ความจาเพื่อใช้งาน การมุ่งเป้าหมาย และการติดตามประเมินตนเอง ซึ่งในการจัด
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป เด็กจะได้เลือกและตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับเป้าหมายและแผนงานของตนเองเป็ นรายบุคคลในขั้นการวางแผนก่อนที่เข้าเล่นตามมุม
ช่วงเวลาที่เด็กเข้าเล่นตามมุมจะเป็ นขั้นการปฏิบตั ิ ซึ่งเด็กจะได้คน้ พบและเรี ยนรู้สิ่งใหม่ผ่านการเล่น
และการลงมือกระทาให้บรรลุตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้ ขั้นตอนสุดท้าย คือ ขั้นการ
ทบทวนเป็ นช่วงเวลาที่เด็กอนุบาลจะได้คิดสะท้อนและพิจารณาเพื่อให้เด็กทาความเข้าใจต่อสิ่ งที่
กระทาให้ชดั เจนยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนและผลงานจากการลงมือ
กระทาจริ งทั้งในอดีต ปัจจุบนั และเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนรู้ในอนาคต ทั้งนี้ครู เป็ นบุคคลที่มี
ความสาคัญในการสนับสนุนการเรี ยนรู้ของเด็ก ด้วยการจัดเตรี ยมมุมประสบการณ์ สร้างบรรยากาศ
และสถานการณ์เพื่อกระตุน้ ให้เด็กได้เรี ยนรู้ ใช้คาถาม ตลอดจนอานวยความสะดวก ให้คาแนะนา
และช่วยเหลือเด็กในจังหวะที่เหมาะสม
จุดมุ่งหมาย
เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย 1) การวางแผนจัดระบบ
ดาเนิ นการ 2) การริ เริ่ มและลงมือทา 3) ความจาเพื่อใช้งาน 4) การมุ่งเป้ าหมาย และ5) การติดตาม
ประเมินตนเอง ที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป
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แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ โดยจัดสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที จานวน 40 ครั้ง
2. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้เน้นให้เด็กมีอิสระในการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
โดยครู เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมมุมประสบการณ์ กระตุน้ โดยการใช้คาถามปลอยเปิ ด อานวยความสะดวก ให้
คาแนะนา และช่วยเหลือเด็กในจังหวะที่เหมาะสม
3. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้มีแนวทางในการดาเนินการ ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 ดาเนินการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการคิดเชิงบริ หาร ในช่วง
กิจกรรมเล่นตามมุม ก่อนดาเนินการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป โดยใช้แบบสังเกตการคิดเชิงบริ หารจัดการของเด็กอนุบาล
สัปดาห์ที่ 2-9 ดาเนินการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป
สัปดาห์ที่ 10 ดาเนินการสังเกตการคิดเชิงบริ หารจัดการของเด็กอนุบาล หลัง
ดาเนินการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป โดยใช้แบบสังเกตการ
คิดเชิงบริ หารจัดการของเด็กอนุบาล
4. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นากระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคปมาบูรณาการกับกิจกรรมเล่นตามมุม โดยผูว้ ิจยั ได้จดั มุม
ประสบการณ์ตามหัวข้อที่ครู กาหนดขึ้น ซึ่งในการวิจยั นี้ได้กาหนดหน่วยการเรี ยนรู้ในกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 8 หน่วย ดังนี้
1) หน่วย ผัก-ผลไม้
2) หน่วย บุคคลสาคัญในชุมชน
3) หน่วย การสื่ อสาร
4) หน่วย คมนาคม
5) หน่วย สัตว์น่ารัก
6) หน่วย คิดเป็ น เล่นสนุก
7) หน่วย ดอกไม้สวยสด
8) หน่วย ประชาคมอาเซียน
5. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ผูว้ ิจยั ได้สร้างสถานการณ์การเรี ยนรู้ข้ นึ เพื่อใช้ในการ
สังเกตการคิดเชิงบริ หารจัดการด้านความจาใช้เพื่องาน โดยกาหนดเป็ นโครงสร้าง ดังตารางนี

หน่วย บุคคลสาคัญใน
ชุมชน

หน่วย ผัก-ผลไม้

หน่ วยการเรียนรู้

การเล่นอิสระปกติ

มุมบล็อก
การเล่นอิสระปกติ

สถานการณ์แสดงบทบาท
สมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์
ที่ครู กาหนดขึ้นคือ เกิดน้ า
ท่วมลูกหมาน้อยติดอยู่
บนหหลังคาบ้าน เด็กๆจะ
แสดงบทบาทเป็ นอาชีพ
อะไรเพื่อช่วยลูกหมาน้อย
โดยการสวมชุด หรื อหุ่น
มืออาชีพ

เกมการศึกษาจับคู่ภาพกับ
เงาอาชีพ , เกมการศึกษา
จับคู่ความสัมพันธ์, เกมจัด
หมวดหมู่ภาพกับคา

การเล่นอิสระปกติ

สถานการณ์ที่นาความรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
มุมบ้าน
มุมของเล่น
มุมศิลปะ
สถานการณ์ร้านขายผัก
การเล่นอิสระปกติ
การเล่นอิสระปกติ
ผลไม้ ให้เด็กสังเกตผัก
ผลไม้ในร้านค้า พร้อมทั้ง
นับจานวนผักผลไม้แต่ละ
ชนิด และเขียนลงในใบงาน
ที่ครู เตรี ยมไว้ให้

มุมหนังสื อ
สถานการณ์ทาหนังสือ
“หนูชอบทานผักผลไม้”
ร่ วมกัน เด็กเลือกผักผลไม้
ที่ชอบที่สุดเขียนประโยค
ชื่อผักผลไม้ และวาด
ภาพประกอบคนละ1หน้า
ครู นามารวมเป็ นเล่ม
การเล่นอิสระปกติ

ตารางที่ 20 โครงสร้างสถานการณ์ที่นาความรู้จากกิจกรรมเสริ มประสบการณ์นาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ (การคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งาน)
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หน่ วย คมนาคม

หน่ วย การสื่ อสาร

หน่ วยการเรียนรู้

ตารางที่ 20 (ต่อ)

สถานการณ์ที่นาความรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
มุมบล็อก
มุมบ้าน
มุมของเล่น
มุมศิลปะ
มุมหนังสื อ
การเล่นอิสระปกติ
สถานการณ์กาหนด
การเล่นอิสระปกติ
สถานการณ์ให้เด็กวาดภาพ การเล่นอิสระปกติ
สถานการณ์เมื่อเด็กๆต้อง
ด้วยสีเทียน สีน้ า ปั้นดิน
เดินทางไปเที่ยว
น้ ามัน หรื อประดิษฐ์ จาก
ต่างประเทศ เด็ก ๆ จะ
รู ปทรงหรื อรู ปร่ างสี่เหลี่ยม
เลือกใช้วิธีการ
ที่ครู เตรี ยมไว้ให้ เป็ น
ติดต่อสื่อสารแบบใด ใน
อุปกรณ์การติดต่อสื่อสาร
ติดต่อกับผูป้ กครอง
สถานการณ์สร้างทาง
การเล่นอิสระปกติ
การเล่นอิสระปกติ
สถานการณ์ให้เด็กวาดภาพ การเล่นอิสระปกติ
คมนาคม โดยกาหนดให้ใช้
ด้วยสีเทียน สีน้ า ปั้นดิน
แท่งลูกบาศก์ ไม่เกิน 5 ชิ้น
น้ ามัน หรื อประดิษฐ์
ในการสร้างทางคมนาคม
เครื่ องยนต์ที่สามารถ
เดินทางได้ในการคมนาคม
ได้มากกว่า 1 ทาง เช่น วาด
ภาพรถยนต์ที่สามารถ
เดินทางได้ท้งั ทางบกและ
ทางอากาศ เป็ นต้น
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หน่ วย คิดเป็ น เล่นสนุก

หน่ วย สัตว์น่ารัก

หน่ วยการเรียนรู้

ตารางที่ 20 (ต่อ)

มุมบล็อก
สร้างสวนสัตว์ประกอบ
หุ่นจาลองสัตว์ โดยกาหนด
สถานการณ์คือต้องแยก
ประเภทของสัตว์คือ สัตว์
เลี้ยง และสัตว์ป่าห้ามอยู่ใน
บริ เวณเดียวกัน
สถานการณ์ ให้ต่อบ้านใน การเล่นอิสระปกติ
ฝันของฉัน โดยใช้แท่ง
ลูกบาศก์ พิรามิด ทรงกรวย
อย่างน้อยอย่างละ 1 ชิ้น ใน
การสร้างบ้านในฝันของ
เด็ก ๆ
สถานการณ์ร้อยลูกปัดตาม
แบบอนุกรมที่กาหนด
อนุกรม และการต่อเลโล้
ตามรู ปแบบที่กาหนด

การเล่นอิสระปกติ

สถานการณ์ที่นาความรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
มุมบ้าน
มุมของเล่น
มุมศิลปะ
การเล่นอิสระปกติ
การเล่นอิสระปกติ
การเล่นอิสระปกติ

มุมหนังสื อ
สถานการณ์ทาหนังสือ
“สัตว์โลกน่ารัก” ให้เด็ก
เด็กเลือกสัตว์ที่ชอบที่สุด
เขียนประโยค ชื่อสัตว์ และ
วาดภาพประกอบคนละ
1 ตัว ครู นามารวมเป็ นเล่ม
การเล่นอิสระปกติ
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หน่ วย ประชาคมอาเซียน

หน่ วย ดอกไม้สวยสด

หน่ วยการเรียนรู้

ตารางที่ 20 (ต่อ)

การเล่นอิสระปกติ

มุมบล็อก
การเล่นอิสระปกติ

สถานการณ์ที่นาความรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ นาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
มุมบ้าน
มุมของเล่น
มุมศิลปะ
สถานการณ์ร้านดอกไม้ ให้ การเล่นอิสระปกติ
การเล่นอิสระปกติ
เด็ก ๆ จัดแจกันดอกไม้
โดยกาหนดให้เด็ก ๆ
เลือกใช้ดอกไม้เพียง 3 ชนิด
พร้อมทั้งบอกชื่อของ
ดอกไม้
การเล่นอิสระปกติ
เกมการศึกษาจับคู่ภาพกับ สถานการณ์ประดิษฐ์ธง
ประเทศกับการแต่งกาย ,
ชาติแต่ละประเทศ แล้วก็
เกมการศึกษาจับคู่ประเทศ สนทนาเกี่ยวคาทักทาย
กับดอกไม้, เกมจัดหมวก
สวัสดีของประเทศนั้น ๆ
หมู่ภาพกับคา เพื่อ
สังเกตการณ์การจาจดชื่อ
ประเทศ ดอกไม้ การแต่ง
กายของประชมคมอาเซียน

มุมหนังสื อ
สถานการณ์ทา
“ต้นไม้คาศัพท์แบ่งบาน ”
เด็กเลือกดอกไม้ที่ชอบ
ที่สุดเขียนประโยค ชื่อ
ดอกไม้ และวาด
ภาพประกอบคนละ1 ชนิด
การเล่นอิสระปกติ
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บทบาทครู
1. ศึกษาหลักการและขั้นตอนกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป รวมถึงการจัดมุมประสบการณ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
2. จัดพื้นที่สาหรับการวางแผนกิจกรรมกลุ่มใหญ่และกิจกรรมกลุม่ ย่อย โดยจัดที่ประจา
และแผ่นวางแผนไว้สาหรับเด็กแต่ละกลุ่ม ส่วนขั้นปฏิบตั ิเด็กเข้ามุมประสบการณ์ตามที่จดั ไว้
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เด็กผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่น เช่น มุมหนังสื อ มุมศิลปะ
มุมบ้าน ควรมีอุปกรณ์การเล่นอืน่ ๆที่สอดคล้องกับหน่วยการเรี ยนรู้ในสัปดาห์น้ นั ๆ
4. แนะนาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
5. อธิบายข้อตกลงเบื้องต้น เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตาม
แนวคิดไฮสโคป และการใช้วสั ดุอุปกรณ์ต่างๆขณะทากิจกรรม
6. ครู เป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ช่วยกระตุน้ และสนับสนุนให้แผนงานของเด็กมีความ
ชัดเจนเหมาะสม โดยใช้การสนทนา การใช้คาถามปลายเปิ ด ประกอบสื่ อในมุมประสบการณ์และ
ตารางการวางแผนรายกลุ่มที่แสดงภาพมุมและภาพของเด็กหรื อสัญลักษณ์ประจาตัวเด็กเป็ น
รายบุคคล
7. ครู เป็ นเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ให้คาแนะนาและช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม
สังเกตการทากิจกรรมของเด็ก
8. ครู เป็ รผูร้ ับฟังและตั้งคาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทาความเข้าใจประสบการณ์และ
การเรี ยนรู้ เชื่อมโยงแผนงานและผลการกระทาของตนเอง
9. ครู บนั ทึกการวางแผนแบบละเอียดของเด็กกลุ่มที่วางแผนในกลุ่มใหญ่และบันทึกแบบ
ย่อของเด็กที่วางแผนในกลุ่มย่อย
บทบาทของเด็ก
1. วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกครั้งที่จดั ประสบการณ์ โดยวางแผนประกอบสื่ อในมุม
ประสบการณ์และตารางการวางแผนรายกลุ่มที่แสดงภาพมุมและภาพของเด็กหรื อสัญลักษณ์
ประจาตัวเด็กเป็ นรายบุคคล
2. ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรรมตามมุมประสบการณ์ตามแผนงานที่วางไว้อย่างอิสระเพื่อบรรลุ
ตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้ พร้อมทั้งเก็นอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
3. เล่าถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่ได้วางแผนไว้ประกอบตารางการวางแผนราย
กลุ่ม และนาเสนอผลงานและที่ตนเองประทับ
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รูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคปเพื่อเสริมสร้ างการคิดเชิงบริหารจัดการของเด็กอนุบาล
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการของเด็กอนุบาล
2. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการริ เริ่ มและลงมือทาของเด็กอนุบาล
3. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งานของเด็กอนุบาล
4. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการมุ่งเป้าหมายของเด็กอนุบาล
5. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมินตนเองของเด็กอนุบาล
สาระสาคัญ
กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปเป็ นกิจกรรมที่นามาปรับ
ใช้ในกิจกรรมเล่นตามมุม เด็กจึงได้เรี ยนรู้ผ่านการเลือกและตัดสิ นใจเกี่ยวกับเป้าหมายและแผนงาน
เด็กจะได้คน้ พบสิ่ งใหม่ผ่านการเล่นและการลงมือกระทา และได้ทบทวนแผนงานกับการผลการลง
มือปฏิบตั ิของตนเองเป็ นรายบุคคล เพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดเชิงบริ หารจัดการของเด็กอนุบาลได้
แนวทางหนึ่ง
สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
การวางแผน คือ การกาหนดแผนงานและ
การกระท าของตนเอง ตั ด สิ นใจและเลื อ ก
เกี่ ยวกับ เป้ าหมาย กิ จ กรรม วิ ธี ก าร สื่ อ ล าดับ
กิจกรรม

มุมประสบการณ์
- มุมบล็อก
- มุมบ้าน
- มุมหนังสื อ
- มุมของเล่น
- มุมศิลปะ
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กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
การปฏิบตั ิ คือ การค้นพบและเรี ยนรู้สิ่งใหม่
ผ่านการเล่นและการลงมือกระทาให้บรรลุตาม
เป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้
การทบทวน คือ การสะท้อนและพิจารณา
เกี่ยวกับการกระทาของตนเอง เชื่อมโยงระหว่าง
การวางแผนและผลงานจากการลงมือกระทาจริ ง
ทั้งในอดีต ปัจจุบนั

มุมประสบการณ์

ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่ างกาย
1) การเล่นเครื่ องเล่นสัมผัสและการสร้างสิ่ งต่างๆจากแท่งไม้ บล็อก
2) การเขียนภาพและการเล่นกับส
3) การปั้น
4) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
5) การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์ต่างๆ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
1) การเล่นบทบาทสมมุติ
2) การกิจกรรมศิลปะต่างๆ
3) การเล่นอิสระ
4) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
5) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่างๆ
ด้านสังคม
1) การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
2) การดูแลห้องเรี ยนร่ วมกัน
3) การเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4) การมีส่วนร่ วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
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ด้านสติปัญญา
1) การพูดกับผูอ้ ื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรื อพูดเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
2) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ งต่างๆ
3) การตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในกระบวนการแก้ปัญหา
4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
5) การเล่นกับสื่ อต่างๆที่เป็ นทรงกลม ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย
6) การต่อของชิ้นเล็กในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
ช่ วงเวลา
จัดกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคปบูรณาการกิจกรรม
เล่นตามมุมในห้องเรี ยน สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที เป็ นจานวน 40 ครั้ง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การจัดโอกาสให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ตามเป้าหมายที่กาหนด โดยจัดเตรี ยมมุม
ประสบการณ์ให้เด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มและลงมือกระทา กล้าคิด กล้าตัดสิ นใจ มีการวางแผน การจัดระบบ
การปฏิบตั ิงานเพื่อนาไปสู่ผลสาเร็จ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นการวางแผน (10 นาที) ครู แบ่งเด็กเป็ น 5 กลุ่ม เด็กแต่ละกลุม่ จะได้หมุนเวียนกัน
วางแผนรายบุคคลในการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนในแต่ละวันจนครบในหนึ่ง
สัปดาห์ เด็กกลุ่มที่เหลือที่ไม่ได้วางแผนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในแต่ละวันจะได้วางแผนรายบุคคล
กับเพื่อนในการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยแทน โดยการวางแผนครู ใช้คาถามปลายเปิ ด ดังนี้ “วันนี้เด็ก ๆ
อยากทากิจกรรมอะไร” “เด็กๆ มีเป้าหมายที่จะเข้าไปทาอะไรในกิจกรรมนั้น” “เด็กๆจะทากิจกรรม
นั้นอย่างไร” และ “หลังจากเสร็ จกิจกรรมนี้แล้วเด็ก ๆ จะทากิจกรรมอะไรต่อไป” ประกอบสื่ อใน
มุมประสบการณ์และตารางการวางแผนรายกลุ่มที่แสดงภาพมุมและภาพของเด็กหรื อสัญลักษณ์
ประจาตัวเด็กเป็ นรายบุคคล ในแต่ละวันครู ตอ้ งบันทึกการวางแผนแบบละเอียดของเด็กกลุม่ ที่
วางแผนในกลุ่มใหญ่และบันทึกแบบย่อของเด็กที่วางแผนในกลุ่มย่อย
ขั้นการปฏิบัติ (40 นาที) เด็กที่วางแผนเสร็จแล้วให้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้
โดยเด็กจะเป็ นผูจ้ ดั การดูแลตนเองให้ดาเนินการปฏิบตั ิให้ลุล่วงตามลาดับกิจกรรม เป็ นผูจ้ ดั สรร
เวลาและตัดสิ นใจในการเล่นตามลาพังหรื อเล่นร่ วมกับเพื่อนตามแผนที่ได้วางไว้ ถ้าเด็กต้องการ
เปลี่ยนแผนจากที่ต้งั ใจไว้ สามารถทาได้แต่ตอ้ งบอกเหตุผลว่าทาไมจึงเปลี่ยน และไม่ควรเปลี่ยน
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จากแผนบ่อยนัก หลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อยให้ร่วมกันทาความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ให้
เรี ยบร้อย
ขั้นการทบทวน (10นาที) เด็กทุกคนจะกลับมานัง่ เป็ นกลุ่มใหญ่ เด็กกลุ่มทีไ่ ด้วางแผน
รายบุคคลในกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนที่หมุนเวียนในแต่ละวันจะเป็ นผูท้ บทวนเป็ นรายบุคคล
ส่วนเด็กที่เหลือและครู จะผูร้ ับฟังและตั้งคาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทาความเข้าใจประสบการณ์
และการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงแผนงานและผลการกระทาอย่างรอบด้านมากยิง่ ขึ้น ซึ่งในแต่ละวันครู ตอ้ ง
บันทึกการทบทวนแบบละเอียดของเด็กกลุ่มที่วางแผนในกลุ่มใหญ่และบันทึกแบบย่อของเด็กที่
วางแผนในกลุ่มย่อย
สื่ อวัสดุอุปกรณ์
1. มุมบล็อก
2. มุมบ้าน
3. มุมหนังสื อ
4. มุมของเล่น
5. มุมศิลปะ
6. แผนตารางการวางแผน
7. บันทึกแบบย่อของกลุ่มย่อย
8. บันทึกแบบละเอียดของกลุม่ ใหญ่
การประเมิน
1. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการของเด็กอนุบาล
ประกอบด้วย
1.1 วางแผนงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน
1.2 จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และบริ หารเวลา
2. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการริ เริ่ มและลงมือทาของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
2.1 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2 ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
3. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งานของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง
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3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการมุ่งเป้าหมายของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
4.1 ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
5. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมินตนเองของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
5.1 ติดตามตนเอง ระหว่างหรื อหลังการปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลงานและการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
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ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
ชั้นอนุบาลปี ที่ 3 ( 5 – 6 ปี )
สัปดาห์ที่ 2
หน่ วย บุคคลสาคัญในชุมชน
ระยะเวลา 60 นาที
สาระสาคัญ
กิจกรรมเล่นตามมุมในหน่วยบุคคลสาคัญในชุมชนเป็ นกิจกรรมที่เด็กจะได้เรี ยนรู้ผ่าน
การเล่น ในมุมประสบการณ์ โดยบูรณาการสาระที่ควรรู้ บุค คลสาคัญ ในชุ ม ชน และเด็ก ๆ จะได้
เรี ยนรู้ผ่านกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อให้เด็กเชื่อมโยงองค์
ความรู้มาสู่การเล่น ค้นพบเรี ยนรู้สิ่งใหม่จากการเล่น และเสริ มสร้างทักษะการคิดเชิงบริ หาร
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ้ ื่น
มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4.1 ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 8 อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบตั ิตนเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2.1 เล่นหรื อทางานร่ วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่ อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.2 เล่าเป็ นเรื่ องราวต่อเนื่องได้
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็ นพื้นฐานในการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรื อการกระทา
ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3.1 ตัดสิ นใจในเรื่ องง่ายๆและยอมรับผลที่เกิดขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3.2 ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1.2 กระตือรื อร้นในการร่ วมกิจกรรมตั้งแต่ตน้ จนจบ
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สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
มุมประสบการณ์
การวางแผน คือ การกาหนดแผนงานและ
- มุมบล็อก เล่นอิสระปกติ
การกระทาของตนเอง ตัดสิ นใจและเลือก
- มุมบ้าน สถานการณ์แสดงบทบาทสมมุติ
เกี่ยวกับเป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ สื่ อ ลาดับ เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ครู กาหนดขึ้น
กิจกรรม
- มุมหนังสื อ เล่นอิสระปกติ
การปฏิบตั ิ คือ การค้นพบและเรี ยนรู้สิ่ง
- มุมของเล่น สถานการณ์เกมการศึกษา
ใหม่ผ่านการเล่นและการลงมือกระทาให้บรรลุ
- มุมศิลปะ เล่นอิสระปกติ
ตามเป้าหมายและแผนงานที่ได้วางไว้
การทบทวน คือ การสะท้อนและพิจารณา
เกี่ยวกับการกระทาของตนเอง เชื่อมโยง
ระหว่างการวางแผนและผลงานจากการลงมือ
กระทาจริ งทั้งในอดีต ปัจจุบนั
ประสบการณ์สาคัญ
ด้านร่ างกาย
1) การเล่นเครื่ องเล่นสัมผัสและการสร้างสิ่ งต่าง ๆ จากแท่งไม้ บล็อก
2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
3) การปั้น
4) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และการร้อยวัสดุ
5) การเล่นบทบาทสมมุติเหตุการณ์ต่าง ๆ
ด้านอารมณ์และจิตใจ
1) การเล่นบทบาทสมมุติ
2) การกิจกรรมศิลปะต่างๆ
3) การเล่นอิสระ
4) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่
5) การเล่นตามมุมประสบการณ์/มุมเล่นต่าง ๆ
ด้านสังคม
1) การให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
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2) การดูแลห้องเรี ยนร่ วมกัน
3) การเล่นและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
4) การมีส่วนร่ วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
ด้านสติปัญญา
1) การพูดกับผูอ้ ื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหรื อพูดเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
2) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่ งต่างๆ
3) การตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในกระบวนการแก้ปัญหา
4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
5) การเล่นกับสื่ อต่างๆที่เป็ นทรงกลม ทรงสี่ เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย
6) การต่อของชิ้นเล็กในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยกชิ้นส่วน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการของเด็กอนุบาล
2. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการริ เริ่ มและลงมือทาของเด็กอนุบาล
3. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งานเกี่ยวกับเรื่ องบุคคลสาคัญใน
ชุมชน
4. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการมุ่งเป้าหมายของเด็กอนุบาล
5. เพื่อเสริ มสร้างการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมินตนเองของเด็กอนุบาล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
1. เด็กนัง่ เป็ นครึ่ งวงกลมตามที่กาหนด
สัญลักษณ์ที่ใช้
แทน
ครู
แทน

เด็กร่ วมกับครู วางแผนกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และ
ทบทวน

แทน

เด็กไม่ได้ร่วมกับครู วางแผนกระบวนการวางแผน
ปฏิบตั ิ และทบทวน
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2. ครู เตรี ยมเด็กให้สงบด้วย การร้องเพลง หรื อท่องคาคล้องจอง เพื่อกระตุน้ ให้เด็กเกิด
ความสนใจและความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม
3. ครู แนะนามุมประสบการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งแนะนาสถานการณ์ในมุมประสบการณ์ที่
ครู กาหนดขึ้น ดังนี้
- มุมบล็อก เล่นอิสระปกติ
- มุมบ้าน สถานการณ์แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ครู กาหนด
ขึ้นคือ เกิดน้ าท่วมลูกหมาน้อยติดอยูบ่ นหหลังคาบ้าน เด็กๆจะแสดงบทบาทเป็ นอาชีพอะไรเพื่อช่วย
ลูกหมาน้อย โดยการสวมชุด หรื อหุ่นมืออาชีพ
- มุมหนังสื อ เล่นอิสระปกติ
- มุมของเล่น เกมการศึกษาจับคู่ภาพกับเงาอาชีพ , เกมการศึกษาจับคู่
ความสัมพันธ์, เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับคา
- มุมศิลปะ เล่นอิสระปกติ
ขั้นการวางแผน
4. เด็กแต่ละกลุ่มจะได้หมุนเวียนกันวางแผนรายบุคคลในการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่
ร่ วมกับครู และเพื่อนครบทุกกลุม่ ในหนึ่งสัปดาห์ และเด็กจะต้องอยูก่ ลุม่ เดิมตลอด
5. ครู นาแผนวางแผนมาให้เด็กสังเกตและชี้ให้เด็กดูสัญลักษณ์มุมประสบการณ์ที่ครู ได้
นามาติดไว้บนแผนวางแผน เพื่อให้เด็กเลือกทากิจกรรมตามที่ครู ได้จดั เตรี ยมไว้ให้
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6. เด็กและครู ร่วมกันวางแผนการทากิจกรรมเสริ มประสบการณ์ โดยเด็กแต่ละกลุ่มจะ
ได้หมุนเวียนกันออกมาวางแผนรายบุคคลในการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนวันละ 1
กลุ่มจนครบทุกคนในหนึ่งสัปดาห์ทีละ 1 คน จนครบทั้ง 5-6 คน ครู มีบทบาทในการใช้คาถาม
ปลายเปิ ดในการกระตุน้ ให้เด็กแต่ละคนวางแผนเกี่ยวกับเป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ สื่ อ ลาดับ
กิจกรรม โดยมีแนวทางและแนวคาถาม เช่น
- วันนี้เด็กอยากทากิจกรรมอะไร (เด็กเลือกมุมให้เด็กนาชื่อของตนเองที่มีภาพสัญลักษณ์
ไปติดไว้ในตารางการวางแผนรายกลุ่มที่แสดงภาพมุมประสบการณ์ ชื่อและสัญลักษณ์ประจาตัว
เด็กเป็ นรายบุคคลของกลุ่มตนเอง ในช่องมุมประสบการณ์ที่เด็กเลือกตามลาดับ (ดังรู ปใน
ภาคผนวก)
- เด็กมีเป้าหมายที่จะเข้าไปทาอะไรในกิจกรรมนั้น
- เด็กจะทากิจกรรมนั้นอย่างไร ใช้สื่ออะไรบ้าง
- เด็กจะทากิจกรรมนั้นตามลาพัง หรื อกับใครบ้าง
- หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วเด็ก ๆ จะทากิจกรรมอะไรต่อไป
ขณะที่เด็กสนทนาถึงแผนงานในแต่ละมุม ครู สามารถใช้สื่อและกิจกรรมในมุมนั้นๆ มา
ช่วยให้เด็กเห็นสื่ อของจริ งที่เป็ นรู ปธรรมได้ เมื่อเด็กที่วางแผนในการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ไปทาเข้า
ทากิจกรรมในมุมประสบการณ์ เด็กกลุม่ ที่เหลือต้องเข้าไปวางแผนรายบุคคลในกิจกรรมกลุ่มย่อย
ก่อนเขามุมประสบการณ์ โดยครู มีบทบาทในการบันทึกการวางแผนแบบละเอียดของเด็กกลุ่มที่
วางแผนในกลุ่มใหญ่ และบันทึกแบบย่อของเด็กกลุ่มที่วางแผนในกลุ่มย่อย
สัญลักษณ์ที่ใช้
แทน

ครู

แทน

เด็กวางแผนกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน
ร่ วมกับเพื่อนในกลุ่มย่อย
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กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

ขั้นการปฏิบัติ
8. เด็กทุกคนแยกย้ายไปเข้ามุมประสบการณ์ของตนเอง โดยครู มีบทบาทในการให้
คาแนะนา และช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม คอยสังเกตการทากิจกรรมของเด็ก ซึ่งในแต่ละวันครู
ต้องบันทึกและสังเกตเด็กที่เข้ามาร่ วมวางแผนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ หากเด็กเปลี่ยนใจจากแผนที่
กาหนดไว้ ครู ตอ้ งถามเหตุผลในการเปลี่ยน และไม่ควรให้เด็กเปลี่ยนจากแผนบ่อยนัก
9. ก่อนหมดเวลา 5 นาทีครู ให้สัญญาณเด็กในการช่วยกันเก็บและจัดของให้เข้าที่
เรี ยบร้อยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม
ขั้นการทบทวน
10. เด็กทุกคนจะกลับมานัง่ เป็ นกลุ่มใหญ่ เด็กทีว่ างแผนรายบุคคลในกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู
และเพื่อนเป็ นผูท้ บทวนเป็ นรายบุคคล ผูท้ ี่ทบทวนต้องออกมาเล่าถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
แผนงานที่ได้วางแผนไว้ประกอบชิ้นงานและตารางการวางแผนรายกลุ่ม เด็กที่เหลือและครู เป็ นผูต้ ้งั
คาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทาความเข้าใจประสบการณ์และการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงแผนงานและผล
การกระทาอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางและนวคาถาม เช่น
- เด็ก ๆ ทากิจกรรมครบตามแผนงานที่วางไว้หรื อไม่ เพราะอะไร
- เด็ก ๆ ทากิจกรรมทันเวลาหรื อไม่ ไม่ทนั เพราะอะไร
- ขณะที่ทากิจกรรมเด็ก ๆ พบปัญหาอะไร และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
- เด็ก ๆ คิดว่าแผนงานของตนเองมีความเหมาะสมเรื่ องจานวนชิ้นงานกับเวลาหรื อไม่
อย่างไร
- ในการทากิจกรรมครั้งถัดไป เด็ก ๆ จะปรับปรุ งแผนงานของตนเองอย่างไร
ขณะที่เด็กสนทนาถึงทบทวนเกี่ยวกับแผนงานครู ตอ้ งบันทึกการทบทวนแบบละเอียดของ
เด็กกลุ่มที่วางแผนในกลุ่มใหญ่ และบันทึกแบบย่อของของเด็กกลุ่มที่วางแผนในกลุม่ ย่อย
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สื่ อและอุปกรณ์
1. ตารางการวางแผน
2. บันทึกแบบย่อของกลุ่มย่อย
3. บันทึกแบบละเอียดของกลุ่มใหญ่
4. มุมบล็อก มีอุปกรณ์ เช่น บล็อกไม้
5. มุมบ้าน มีอุปกรณ์ เช่น หุ่นมืออาชีพ ชุดอาชีพต่างๆ บ้านจาลอง ตุ๊กตาลูกหมาน้อย
6. มุมหนังสื อ มีอุปกรณ์ เช่น หนังสื อนิทานต่างๆ สี เทียน กระดาษเอสี่ ดินสอ
7. มุมของเล่น มีอุปกรณ์ เช่น ร้อยลูกปัด ร้อยเชือกรองเท้า เลโก้ เกมการศึกษาจับคู่ภาพ
กับเงาอาชีพ เกมการศึกษาจับคู่ความสัมพันธ์ เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับคา
8. มุมศิลปะ มีอุปกรณ์เช่น สี เทียน สี น้ า พู่กนั กระดาษเอสี่ ดินน้ ามัน
การวัดและการประเมินผล
เครื่ องมือ
- แบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
วิธีการ
- การสังเกตการคิดเชิงบริ หาร
เกณฑ์ การวัดและการประเมิน
1. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการวางแผนจัดระบบดาเนินการของเด็กอนุบาล
ประกอบด้วย
1.1 วางแผนงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน
1.2 จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และบริ หารเวลา
2. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการริ เริ่ มและลงมือทาของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
2.1 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2 ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
3. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านความจาเพื่อใช้งานของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องบุคคลสาคัญในชุมชน โดยนาข้อมูลไปใช้ในมุมบ้าน และ
มุมของเล่น
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4. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการมุ่งเป้าหมายของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
5. สังเกตการคิดเชิงบริ หารด้านการติดตามประเมินตนเองของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
5.1 ติดตามตนเอง ระหว่างหรื อหลังการปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลงานและการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
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หลักฐานการจัดประสบการณ์ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน
ตามแนวคิดไฮสโคป
1. ตารางแผนวางแผน

2. มุมประสบการณ์

มุมบล็อก

มุมของเล่น

มุมศิลปะ

มุมหนังสื อ
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มุมบ้าน
3. ขั้นตอนการจัดประสบการณ์ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป

การวางแผนกลุ่มใหญ่

การวางแผนกลุ่มย่อย
ขั้นการวางแผน (10 นาที) ครู แบ่งเด็กเป็ น 5 กลุ่ม เด็กแต่ละกลุม่ จะได้หมุนเวียนกัน
วางแผนรายบุคคลในการจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนในแต่ละวันจนครบในหนึ่ง
สัปดาห์ เด็กกลุ่มที่เหลือที่ไม่ได้วางแผนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในแต่ละวันจะได้วางแผนรายบุคคล
กับเพื่อนในการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยแทน ประกอบสื่ อในมุมประสบการณ์และตารางการวางแผน
รายกลุ่มที่แสดงภาพมุมและภาพของเด็กหรื อสัญลักษณ์ประจาตัวเด็กเป็ นรายบุคคล

114

ขั้นการปฏิบัติ (40 นาที) เด็กที่วางแผนเสร็จแล้วให้ปฏิบตั ิกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้
โดยเด็กจะเป็ นผูจ้ ดั การดูแลตนเองให้ดาเนินการปฏิบตั ิให้ลุล่วงตามลาดับกิจกรรม เป็ นผูจ้ ดั สรร
เวลาและตัดสิ นใจในการเล่นตามลาพังหรื อเล่นร่ วมกับเพื่อนตามแผนที่ได้วางไว้ ถ้าเด็กต้องการ
เปลี่ยนแผนจากที่ต้งั ใจไว้ สามารถทาได้แต่ตอ้ งบอกเหตุผลว่าทาไมจึงเปลี่ยน และไม่ควรเปลี่ยน
จากแผนบ่อยนัก หลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อยให้ร่วมกันทาความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ให้
เรี ยบร้อย
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ขั้นการทบทวน (10นาที) เด็กทุกคนจะกลับมานัง่ เป็ นกลุ่มใหญ่ เด็กกลุ่มทีไ่ ด้วางแผน
รายบุคคลในกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนที่หมุนเวียนในแต่ละวันจะเป็ นผูท้ บทวนเป็ นรายบุคคล
ส่วนเด็กที่เหลือและครู จะผูร้ ับฟังและตั้งคาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทาความเข้าใจประสบการณ์
และการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงแผนงานและผลการกระทาอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละวันครู ตอ้ ง
บันทึกการทบทวนแบบละเอียดของเด็กกลุ่มที่วางแผนในกลุ่มใหญ่และบันทึกแบบย่อของเด็กที่
วางแผนในกลุ่มย่อย

ภาคผนวก ค
คู่มือการใช้แบบประเมินการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
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คู่มือการใช้ แบบสั งเกตการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล (อายุ 5-6 ปี )
คาชี้แจง
แบบสังเกตการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลจัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็กอนุบาลผ่านกิจกรรมเล่นตามมุมโดยบูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวน ตาม
แนวคิดไฮสโคป ซึ่งแบบสังเกตแบบสังเกตการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล ประกอบด้วย
1. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
1.1 วางแผนการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอน
1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริ หารเวลา
2. การริ เริ่ มและลงมือทา
2.1 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
2.2 ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
3. ความจาเพื่อใช้งาน
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4. การมุ่งเป้าหมาย
4.1 ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
5. การติดตามประเมินตนเอง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
ระยะเวลาในการใช้ แบบสังเกตการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
สังเกตการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลระหว่างการทากิจกรรมเล่นตามมุมทั้งก่อนการ
ทดลอง 1 สัปดาห์ และหลังการทดลองการใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบตั ิ และทบทวนตามแนวคิด
ไฮสโคป 1 สัปดาห์ ในช่วงสถานการณ์การเรี ยนรู้กิจกรรมเล่นตามมุมโดยสังเกตเด็กครั้งละ 5-6 คน
จนครบทุกคนใน 1 สัปดาห์
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การเตรียมตัวก่อนใช้ แบบสังเกตการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
1. ศึกษาวิธีใช้แบบสังเกตการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล และเกณฑ์การให้คะแนนให้
เข้าใจ
2. จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรี ยน
3. ปฏิบตั ิตามรายละเอียดในการใช้แบบสังเกตตามเกณฑ์การให้คะแนน
4. บันทึกคะแนนพฤติกรรมที่พบในแบบบันทึกการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
จากนั้นคานวนหาคะแนนรวมการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาล
1. สถานการณ์ข้นั การวางแผน
1.1 การประเมิน : ประเมินวันละ 5-6 คน จนครบทุกคนใน 1 สัปดาห์
1.2 สถานการณ์ : ขั้นการวางแผน (10 นาที) ครู แนะนามุมประสบการณ์และ
สถานการณ์ในมุมประสบการณ์ ซึ่งเด็กแต่ละกลุม่ จะได้หมุนเวียนกันวางแผนรายบุคคลในการจัด
กิจกรรมกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนในแต่ละวันจนครบในหนึ่งสัปดาห์ เด็กกลุ่มที่เหลือที่ไม่ได้
วางแผนในกิจกรรมกลุ่มใหญ่ในแต่ละวันจะได้วางแผนรายบุคคลกับเพื่อนในการจัดกิจกรรมกลุ่ม
ย่อยแทน ครู ให้เด็กออกมาเลือกมุมประสบการณ์ โดยการวางแผนครู ใช้คาถามปลายเปิ ด ประกอบ
สื่ อในมุมประสบการณ์และตารางการวางแผนรายกลุ่มที่แสดงภาพมุมและภาพของเด็กหรื อ
สัญลักษณ์ประจาตัวเด็กเป็ นรายบุคคล
สถานการณ์
เด็กและครู ร่วมวางแผนการทากิจกรรม ครู มีบทบาทในการใช้
คาถามปลายเปิ ดในการกระตุน้ ให้เด็กแต่ละคนวางแผนเกี่ยวกับ
เป้าหมาย กิจกรรม วิธีการ สื่อ ลาดับกิจกรรม เช่น “วันนี้เด็ก
อยากทากิจกรรมอะไร” “เด็กมีเป้าหมายที่จะเข้าไปทาอะไรใน
กิจกรรมนั้น” “เด็กจะทากิจกรรมนั้นอย่างไร ใช้สื่ออะไรบ้าง”
“เด็กจะทากิจกรรมนั้นตามลาพัง หรื อกับใครบ้าง” และ
“หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้แล้วเด็ก ๆ จะทากิจกรรมอะไรต่อไป”

พฤติกรรมที่ต้องการวัด
1.1 วางแผนงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างมี
ลาดับขั้นตอนได้
2.1 เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม
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สถานการณ์
ผู้ประเมินทาการสั งเกตพฤติกรรมของเด็กว่ า บอกลาดับการเข้ า
มุม บอกเป้ าหมายของแต่ ละกิจกรรม และบอกชื่ อและภาพรวม
กิจกรรมเล่นตามมุมตั้งแต่เริ่มต้ นจนบรรลุเป้ าหมายอย่างมีลาดับ
ขั้ น ตอนไว้ ล่ ว งหน้ าหรื อ ไม่ และผู้ ประเมิ น ท าการสั งเกต
พฤติกรรมของเด็ก บอกรายละเอียดวิธีก ารหรื อ ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติแต่ ละกิจกรรม บอกสื่ อที่จะใช้ และเลือ กปฏิบัติกิ จ กรรม
ร่ วมกับเพื่อนหรือไม่

พฤติกรรมที่ต้องการวัด

1.3 การให้ คะแนน
1. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
1.1 วางแผนงานในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีลาดับ
ขั้นตอน
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกลาดับการเข้ามุมได้
ไม่สามารถบอกเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและ ไม่
สามารถบอกภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมอย่างมี
ลาดับขั้นตอนได้ แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กบอกลาดับการเข้ามุม บอกเป้ าหมาย
ของแต่ ล ะกิ จ กรรม บอกชื่ อ กิ จ กรรมได้ เ มื่ อ มี ผู ้
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา แต่บอกภาพรวมกิจกรรม
เล่ น ตามมุ ม อย่ า งมี ล าดั บ ขั้ นตอนอาจจะยัง ไม่
สมบูรณ์แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กบอกลาดับการเข้ามุม บอกเป้ าหมาย
ของแต่ ล ะกิ จ กรรม และบอกชื่ อ และภาพรวม
กิจกรรมเล่นตามมุมตั้งแต่เริ่ มต้นจนบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีลาดับขั้นตอนไว้ล่วงหน้า

2.การริเริ่มและลงมือทา
2.1 เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
1 หมายถึ ง เด็ ก ไม่ ส ามารถบอกรายละเอียดวิธี ก ารหรื อ
ขั้น ตอนในการปฏิบัติแต่ล ะกิ จ กรรม ไม่บอกสื่ อ ที่จะใช้
และเลือกปฏิบตั ิ
2 หมายถึง เด็กบอกรายละเอียดวิธีการหรื อขั้นตอนในการ
ปฏิ บัติ แ ต่ล ะกิ จ กรรม บอกสื่ อ ที่ จ ะใช้แ ละเลื อ กปฏิ บัติ
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อนหรื อเล่นคนเดียวใน

3 หมายถึง เด็กบอกรายละเอียดวิธีการหรื อขั้นตอนในการ
ปฏิ บัติ แ ต่ล ะกิ จ กรรม บอกสื่ อ ที่ จ ะใช้แ ละเลื อ กปฏิ บัติ
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อน

2. สถานการณ์ข้นั การปฏิบัติ
2.1 การประเมิน : ประเมินวันละ 5-6 คน จนครบทุกคนใน 1 สัปดาห์
2.2 สถานการณ์ : ขั้นการปฏิบตั ิ (10 นาที) ครู จดั เตรี ยมมุมประสบการณ์ซ่ ึง
ประกอบด้วย 5 มุมประสบการณ์ ได้แก่ มุมบล็อก มุมหนังสื อ มุมศิลปะ มุมบ้าน และมุมของเล่น
ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ครู จะกาหนดสถานการณ์ใหม่ในมุมประสบการณ์ สัปดาห์ละ 2 มุม เพื่อให้เด็ก
ได้นาความรู้จากการเรี ยนในกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ที่ครู กาหนดขึ้น ของ
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ตนเองตาม และปฏิบตั ิตามกิจกรรมแผนกิจกรรมที่เลือกไว้ โดยครู มีบทบาทในการให้คาแนะนา
และช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสม คอยสังเกตการทากิจกรรมของเด็ก
สถานการณ์
เด็กทุกคนแยกย้ายไปเข้ามุมประสบการณ์ของตนเอง และปฏิบตั ิ
ตามกิจกรรมแผนงานที่เลือกไว้ โดยเด็กจะเป็ นผูจ้ ดั การดูแลตนเอง
ให้ดาเนินการปฏิบตั ิให้ลุล่วงตามลาดับกิจกรรม เป็ นผูจ้ ดั สรรเวลา
และตัดสินใจในการเล่นตามลาพังหรื อเล่นร่ วมกับเพื่อนตามแผนที่
ได้วางไว้ จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง สามารถนา
ความรู ้จาดกกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
ได้ และหลังจากปฏิบตั ิกิจกรรมเรี ยบร้อยให้ร่วมกันทาความ
สะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย
มุมบล็อก

มุมหนังสื อ

มุมศิลปะ

พฤติกรรมที่ต้องการวัด
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของ
ตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่
4.1 ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่องได้
1.2 จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม และ
บริ หารเวลาได้
2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้
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สถานการณ์
มุมบ้าน

มุมของเล่น

ผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าสามารถจดจา
รายละเอียดแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้ า และปฏิบัติกจิ กรรม
ตามแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้ าหรือไม่ และสามารถนาข้อมูล
จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้แล้วมาใช้ ในการปฏิบัติกิจกรรมหรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดในมุมเล่นได้ด้วยตนเองหรือไม่
ผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมจนสาเร็จโดยไม่วอกแวกตามสิ่งเร้ า
ภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมาย
ออกไปได้ด้วยตนเองหรือไม่ และสามารถสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดสาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรมตามลาดับขั้นตอน
ถัดไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสาเร็จ
ก็ดาเนินกิจกรรมในมุมเล่นถัดไปหรือไม่
ผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าสามารถเด็กจัด
เวลาในการดาเนินกิจกรรมตามที่วางแผนได้ และจัดลาดับ
ความสาคัญของงานจนสาเร็จโดยไม่ติดกับปัญหาเล็กน้ อยภายใน
เวลาที่ครูได้กาหนดไว้ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ และสามารถลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ ในทันทีและสามารถปฏิบัติ
ตามสิ่งที่เลือกและตัดสินใจไว้จนเกิดผลสาเร็จได้ด้วยตนเอง
หรือไม่

พฤติกรรมที่ต้องการวัด
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2.3 การให้ คะแนน
3. ความจาเพื่อใช้ งาน
3.1 จดจาและปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง 3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถจดจาและปฏิบตั ิ
ตามแผนงานของตนเองได้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถจดจาแผนงานและ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามขั้นตอนแผนงานที่
วางแผนไว้ได้ เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถจดจารายละเอียด
แผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้า และปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้า
ได้

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งสาเร็จโดยวอกแวกตามสิ่ง
เร้าภายนอก และไม่สามารถยับยั้งงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้
แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมจนสาเร็จโดยไม่วอกแวกตาม
สิ่งเร้าภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้เมื่อมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมจนสาเร็จโดยไม่วอกแวกตาม
สิ่งเร้าภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้ดว้ ย
ตนเอง

1 หมายถึง เด็กไม่สามารถนาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้
แล้วข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดในมุม
เล่นได้ดว้ ยตนเอง แม้มีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถนาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้แล้ว
ข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดในมุมเล่นได้
ด้วยตนเอง เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถนาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้แล้ว
ข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดในมุมเล่นได้
ด้วยตนเอง

4. การมุ่งเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้ าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไป
ตามลาดับขั้นตอนย่อยที่วางแผนไว้ และไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปตามลาดับกิจกรรมตามเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
สาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรมตามลาดับขั้นตอนถัดไปอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรม
ในมุมเล่นถัดไปอย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อบรรลุเป้าหมายทุก
กิจกรรมที่วางแผนไว้ได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด
สาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรมตามลาดับขั้นตอนถัดไปอย่างต่อเนื่อง
และเมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรม
ในมุมเล่นถัดไปอย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อบรรลุเป้าหมายทุก
กิจกรรมที่วางแผนไว้ได้ดว้ ยตนเอง
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1. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
1.2 จัดลาดับความสาคัญของงาน และบริหารเวลา

2.การริเริ่มและลงมือทา
2.2 ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

1 หมายถึง เด็กไม่สามารถจัดเวลาให้กบั การดาเนิน
กิจกรรม และไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญของ
งานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ภายในเวลาที่
ครู ได้กาหนดไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กจัดเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามที่
วางแผนได้ ภายในเวลาที่ครู ได้กาหนดไว้ได้เมื่อมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา จัดลาดับความสาคัญของ
งานจนสาเร็จแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์โดยลืม
ภาพรวมของงานในบางกิจกรรมแม้จะมีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กจัดเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามที่
วางแผนได้ และจัดลาดับความสาคัญของงานจน
สาเร็จโดยไม่ติดกับปัญหาเล็กน้อยภายในเวลาที่ครู
ได้กาหนดไว้ได้ดว้ ยตัวเอง

1 หมายถึง เด็กไม่สามารถลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
แผนงานที่วางไว้และปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ละเอียดสมบูรณ์
ตามที่เลือกและตัดสินใจไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วาง
ไว้ในทันทีและสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมตามรายละเอียดที่
เลือกและตัดสินใจไว้จนเกิดผลสาเร็จได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา

3 หมายถึง เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วาง
ไว้ในทันทีและสามารถปฏิบตั ิตามสิ่งที่เลือกและ
ตัดสินใจไว้จนเกิดผลสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง

3. สถานการณ์ข้นั การทบทวน
3.1 การประเมิน : ประเมินวันละ 5-6 คน จนครบทุกคนใน 1 สัปดาห์
3.2 สถานการณ์ : ขั้นการทบทวน (10นาที) เด็กทุกคนจะกลับมานัง่ เป็ นกลุม่ ใหญ่ เด็ก
กลุ่มทีไ่ ด้วางแผนรายบุคคลในกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนที่หมุนเวียนในแต่ละวันจะเป็ นผู ้
ทบทวนเป็ นรายบุคคล ส่วนเด็กที่เหลือและครู จะผูร้ ับฟังและตั้งคาถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ทา
ความเข้าใจประสบการณ์และการเรี ยนรู้ เชื่อมโยงแผนงานและผลการกระทาอย่างรอบด้านมาก
ยิ่งขึ้น
สถานการณ์
พฤติกรรมที่ต้องการวัด
เด็กทั้งหมดมานัง่ เป็ นครึ่ งวงกลม โดยให้กลุ่มที่ได้ร่วม
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงา
วางแผนกับครู ให้ผลัดกันลออกมาเล่าผลและทบทวนการเล่น
ของตนเอง โดยครู ใช้คาถามดังต่อไปนี้ “เด็ก ๆ ทากิจกรรม 5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการ
ครบตามแผนงานที่วางไว้หรื อไม่ เพราะอะไร” “เด็ก ๆ ทา
วางแผนงาน
กิจกรรมทันเวลาหรื อไม่ ไม่ทนั เพราะอะไร” “ขณะที่ทา
กิจกรรมเด็ก ๆ พบปัญหาอะไร และแก้ไขปั ญหานั้นอย่างไร”
“เด็ก ๆ คิดว่าแผนงานของตนเองมีความเหมาะสมเรื่ อง
จานวนชิ้นงานกับเวลาหรื อไม่ อย่างไร” และ “ในการทา
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สถานการณ์
กิจกรรมครั้งถัดไป เด็ก ๆ จะปรับปรุ งแผนงานของตนเอง
อย่างไร”

พฤติกรรมที่ต้องการวัด

ผู้ประเมินทาการสังเกตพฤติกรรมของเด็กบอกหรือเล่า
เกี่ยวกับผลงาน การปฏิบัติกิจกรรม ความคิด ความรู้สึก
ระหว่างหรือหลังการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยร่ วม
สนทนาในช่ วงทบทวนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง
หรือไม่ เพราะเหตุใด และเด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน
การปฏิบัติงานว่าเป็ นไปตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด และ
บอกแผนงานของตนเองที่คาดการณ์ไว้กับผลการปฏิบัติจริง
ว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง เช่ น จานวนกิจกรรม
ลาดับขั้นตอน ลักษณะกิจกรรม ครั้งหน้ าจะทากิจกรรมที่มี
ความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรได้ด้วยตนเอง

3.3 การให้ คะแนน
5. การติดตามประเมินตนเอง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบัติงาน
5.2 ประเมิน ผลการปฏิ บัติง านเชื่ อ มโยงกั บการวางแผน
งาน
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกหรื อเล่าเกี่ยวกับ
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกหรื อเล่าเกี่ยวกับผลงาน
ผลงาน การปฏิบตั ิกิจกรรม ความคิด ความรู ้สึก
และการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ ไม่สามารถ
ระหว่างหรื อหลังการปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้นได้แม้ บอกเหตุผล และแผนงานของตนเองที่คาดการณ์ไว้กบั ผล
จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
การปฏิบตั ิจริ งว่ามีความเหมาะสมหรื อควรปรับปรุ งแม้จะ
มีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การ
2 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิกิจกรรม ความคิด ความรู ้สึก ระหว่างหรื อ
ว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ เพราะเหตุใด และบอกแผนงาน
หลังการปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้นได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้
ของตนเองที่คาดการณ์ไว้กบั ผลการปฏิบตั ิจริ งว่ามีความ
หรื อให้คาแนะนา หรื อบอกได้แต่ยงั ไม่ครอบคลุม
เหมาะสมหรื อควรปรับปรุ ง เช่น จานวนกิจกรรม

125
5. การติดตามประเมินตนเอง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบัติงาน
5.2 ประเมิน ผลการปฏิ บัติง านเชื่ อ มโยงกั บการวางแผน
งาน
ลาดับขั้นตอน ลักษณะกิจกรรม ครั้งหน้าจะทากิจกรรมที่มี
ความต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การ
3 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิงาน
ปฏิบตั ิกิจกรรม ความคิด ความรู ้สึก ระหว่างหรื อ
ว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ เพราะเหตุใด และบอกแผนงาน
หลังการปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้นโดยร่วมสนทนา
ของตนเองที่คาดการณ์ไว้กบั ผลการปฏิบตั ิจริ งว่ามีความ
ในช่วงทบทวนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยตนเอง เหมาะสมหรื อควรปรับปรุ ง เช่น จานวนกิจกรรม ลาดับ
ขั้นตอน ลักษณะกิจกรรม ครั้งหน้าจะทากิจกรรมที่มีความ
ต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรได้ดว้ ยตนเอง

ชื่ อเด็ก

3

2

3
1
2
1
3
2
1
3
2
1

1. การวางแผนจัดระบบ
2. การริเริ่มและลงมือทา
ดาเนินการ

3
2
1
3
2

3. ความจาเพื่อใช้ งาน

1
3
2
1
3
2

4. การมุ่งเป้าหมาย

คะแนนการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล

คาชี้แจง ให้ใส่เครื่ องหมาย / พฤติกรรมที่นกั เรี ยนแสดง ลงในช่องระดับคุณภาพที่สามารถปรากฏ

1.1 วางแผนงานในการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ลาดับขั้นตอน

1
3
2
1
3
2
1

5. การติดตามประเมิน
ตนเอง

แบบบันทึกการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง กลุ่มที่ ..........

1.2 จัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
และบริ หารเวลา
2.1 เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้
3.1จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของ
ตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
4.1 ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการ
ปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยง
กับการวางแผนงาน
รวม
เฉลี่ย
สรุป
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ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.00 หมายถึง ระดับดี
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67 – 2.33 หมายถึง ระดับพอใช้
ช่วงคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.66 หมายถึง ระดับปรับปรุ ง

ลงชื่อ ผูป้ ระเมิน.................................................................
วันที่ ..................................................................

บันทึกเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมิน
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ภาคผนวก ง
คะแนนการคิดเชิงบริ หารของเด็กอนุบาลของกลุม่ ตัวอย่าง
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คะแนนดิบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง
คะแนนการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย

4.2 ติดตามความก้าว หน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน

5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
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2
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รวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน

3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

5. การติดตาม
ประเมินตนเอง

3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง

4. การมุ่ง
เป้าหมาย

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
2
2

3. ความจาเพื่อ
ใช้ งาน

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. การริเริ่มและ
ลงมือทา

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริ หารเวลา

คนที่

ว 1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งานอย่างมีลาดับขั้นตอน

1. การวางแผน
จัดระบบ
ดาเนินการ

20
17
14
13
11
15
15
20
13
20
10
11
18
17
12
17
10
20
15
17

คนที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ว 1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งานอย่างมีลาดับขั้นตอน

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าว หน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน

1. การวางแผน
จัดระบบ
ดาเนินการ
2. การริเริ่มและ
ลงมือทา
3. ความจาเพื่อ
ใช้ งาน
4. การมุ่ง
เป้าหมาย
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1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2

รวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม

1
2
1
2
2
1
1
2
2
2

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริ หารเวลา
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คะแนนการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง
5. การติดตาม
ประเมินตนเอง

10
20
10
13
20
10
12
20
19
18
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คะแนนดิบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง
คะแนนการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย

4.2 ติดตามความก้าว หน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน

5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน

3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3

3
3
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3

3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3

3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
2
2
3
3

3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

3
3
3
2
2
2
3
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3

3
3
2
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
2
3

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3

รวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน

3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

5. การติดตาม
ประเมินตนเอง

3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง

4. การมุ่ง
เป้าหมาย

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3

3. ความจาเพื่อ
ใช้ งาน

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. การริเริ่มและ
ลงมือทา

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริ หารเวลา

คนที่

ว 1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งานอย่างมีลาดับขั้นตอน

1. การวางแผน
จัดระบบ
ดาเนินการ

30
29
26
26
26
27
28
30
23
30
20
20
26
29
20
29
28
29
29
30

คนที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ว 1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งานอย่างมีลาดับขั้นตอน

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้
3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของตนเอง
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าว หน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบตั ิงาน
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน

1. การวางแผน
จัดระบบ
ดาเนินการ
2. การริเริ่มและ
ลงมือทา
3. ความจาเพื่อ
ใช้ งาน
4. การมุ่ง
เป้าหมาย

3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3

รวม คะแนนเต็ม 30 คะแนน

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม

3
3
2
3
2
3
3
3
3
3

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริ หารเวลา
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คะแนนการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง
5. การติดตาม
ประเมินตนเอง

29
30
20
28
29
29
27
30
30
30

1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งาน
อย่างมีลาดับขั้นตอน

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของ
งานและบริ หารเวลา

2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ

2.00
1.50
1.50
1.50
1.00
1.50
1.50
2.00
1.50
2.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรม
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานที่วางไว้
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ด้านการริเริ่มและลงมือทา
2.00
1.50
1.50
1.00
1.00
1.00
1.50
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.50
1.50
1.00
1.50
1.00

3.1 จดจาและปฏิบตั ิตาม
แผนงานของตนเอง
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

ด้ านความจาเพื่อใช้ งาน
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.50
1.50
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.50
2.00
1.00

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00

4.2 ติดตามความก้าว หน้าของ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

ด้ านการมุ่งเป้าหมาย
2.00
1.50
1.00
1.00
1.50
1.50
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.50
2.00
1.50
1.50
1.50
1.00

2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

5.1 ติดตามตนเองระหว่างและ
หลังการปฏิบตั ิงาน

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม รายด้าน และรายตัวบ่ งชี้การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนการทดลอง
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

ด้ านการติดตามประเมินตนเอง
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00

การคิดเชิงบริหาร
2.00
1.70
1.40
1.30
1.10
1.50
1.50
2.00
1.30
2.00
1.00
1.10
1.80
1.70
1.20
1.70
1.00
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1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งาน
อย่างมีลาดับขั้นตอน

1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

คนที่

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของ
งานและบริ หารเวลา

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

ด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ

1.00
1.50
1.50
1.00
2.00
1.00
1.50
2.00
1.00
1.00
2.00
1.50
1.50

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อ
ปฏิบตั ิกิจกรรม
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตาม
แผนงานที่วางไว้
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00

ด้านการริเริ่มและลงมือทา
1.00
1.50
1.50
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.50

3.1 จดจาและปฏิบตั ิตาม
แผนงานของตนเอง
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

ด้ านความจาเพื่อใช้ งาน
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

4.2 ติดตามความก้าว หน้าของ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
1.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

ด้ านการมุ่งเป้าหมาย
1.00
1.50
1.50
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00

5.1 ติดตามตนเองระหว่างและ
หลังการปฏิบตั ิงาน
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00

5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00

ด้ านการติดตามประเมินตนเอง
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00

การคิดเชิงบริหาร
1.00
1.50
1.70
1.00
2.00
1.00
1.30
2.00
1.00
1.20
2.00
1.90
1.80
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1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งานอย่างมี
ลาดับขั้นตอน

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงาน
และบริ หารเวลา

3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

ด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ

3.00
3.00
2.50
2.50
2.50
3.00
3.00
3.00
2.50
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรม
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่
วางไว้
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00

ด้านการริเริ่มและลงมือทา
3.00
3.00
2.50
2.50
3.00
2.50
2.50
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.50
3.00
2.00
3.00

3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงาน
ของตนเอง
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00

3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

ด้ านความจาเพื่อใช้ งาน
3.00
3.00
2.50
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.50
3.00
2.00
3.00

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

4.2 ติดตามความก้าว หน้าของ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

ด้ านการมุ่งเป้าหมาย
3.00
2.50
3.00
2.50
2.50
2.50
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.50
2.50
2.00
2.50

3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00

5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลัง
การปฏิบตั ิงาน

ค่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม รายด้าน และรายตัวบ่ งชี้การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลหลังการทดลอง
5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00

ด้ านการติดตามประเมินตนเอง
3.00
3.00
2.50
3.00
2.00
2.50
2.50
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.50
3.00
2.00
3.00

การคิดเชิงบริหาร
3.00
2.90
2.60
2.60
2.60
2.70
2.80
3.00
2.30
3.00
2.00
2.00
2.60
2.90
2.00
2.90
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1.1 กางแผนการปฏิบตั ิ งานอย่างมี
ลาดับขั้นตอน

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

คนที่

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงาน
และบริ หารเวลา

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ด้านการวางแผนจัดระบบ
ดาเนินการ

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

21 เลือกและตัดสิ นใจเพื่อปฏิบตั ิ
กิจกรรม
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

2.2 ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่
วางไว้
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ด้านการริเริ่มและลงมือทา
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.50
3.00
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00

3.1 จดจาและปฏิบตั ิตามแผนงาน
ของตนเอง
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00

3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนา ไปใช้ใน
สถานการณ์ใหม่
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00

ด้ านความจาเพื่อใช้ งาน
2.50
2.50
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00

4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุ
เป้าหมาย
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

4.2 ติดตามความก้าว หน้าของ
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00

ด้ านการมุ่งเป้าหมาย
3.00
3.00
3.00
3.00
2.50
3.00
2.00
2.50
3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
3.00

5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลัง
การปฏิบตั ิงาน
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

5.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ด้ านการติดตามประเมินตนเอง
3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

การคิดเชิงบริหาร
2.80
2.90
2.90
3.00
2.90
3.00
2.00
2.80
2.90
2.90
2.70
3.00
3.00
3.00
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ผลลัพธ์ จากการวิเคราะห์ ทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS)
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Post1.1

2.8333

30

.37905

.06920

Pre1.1
Post1.2
Pre1.2
Post1
Pre1
Post2.1
Pre2.1
Post2.2
Pre2.2
Post2
Pre2
Post3.1
Pre3.1
Post3.2
Pre3.2
Post3
Pre3
Post4.1
Pre4.1
Post4.2
Pre4.2
Post4
Pre4
Post5.1
Pre5.1
Post5.2
Pre5.2
Post5
Pre5
SumPost

1.6667
2.7333
1.2000
2.7833
1.4333
2.7667
1.5333
2.6333
1.2333
2.7000
1.3833
2.7000
1.5000
2.7333
1.5333
2.7167
1.5167
2.6333
1.4667
2.7000
1.5000
2.6667
1.4833
2.6667
1.6333
2.8333
1.6333
2.7500
1.6333
2.7233

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

.47946
.44978
.40684
.36397
.36515
.43018
.50742
.49013
.43018
.38507
.40860
.46609
.50855
.44978
.50742
.40860
.48215
.49013
.50742
.46609
.50855
.37905
.42514
.47946
.49013
.37905
.49013
.38841
.49013
.33289

.08754
.08212
.07428
.06645
.06667
.07854
.09264
.08949
.07854
.07030
.07460
.08510
.09285
.08212
.09264
.07460
.08803
.08949
.09264
.08510
.09285
.06920
.07762
.08754
.08949
.06920
.08949
.07091
.08949
.06078

SumPre

1.4900

30

.37724

.06887

Pair 1
Pair 2
Pair 3
Pair 4
Pair 5
Pair 6
Pair 7
Pair 8
Pair 9
Pair 10
Pair 11
Pair 12
Pair 13
Pair 14
Pair 15
Pair 16

Post1.1 - Pre1.1
Post1.2 - Pre1.2
Post1 - Pre1
Post2.1 - Pre2.1
Post2.2 - Pre2.2
Post2 - Pre2
Post3.1 - Pre3.1
Post3.2 - Pre3.2
Post3 - Pre3
Post4.1 - Pre4.1
Post4.2 - Pre4.2
Post4 - Pre4
Post5.1 - Pre5.1
Post5.2 - Pre5.2
Post5 - Pre5
SumPost - SumPre

Mean
1.16667
1.53333
1.35000
1.23333
1.40000
1.31667
1.20000
1.20000
1.20000
1.16667
1.20000
1.18333
1.03333
1.20000
1.11667
1.23333

Std. Deviation
Std. Error Mean
.46113
.08419
.50742
.09264
.39719
.07252
.56832
.10376
.49827
.09097
.35920
.06558
.61026
.11142
.40684
.07428
.44721
.08165
.59209
.10810
.48423
.08841
.42514
.07762
.49013
.08949
.40684
.07428
.40860
.07460
.31984
.05839

Paired Differences

Lower
.99448
1.34386
1.20169
1.02112
1.21394
1.18254
.97213
1.04808
1.03301
.94558
1.01918
1.02458
.85031
1.04808
.96409
1.11390

Upper
1.33886
1.72281
1.49831
1.44555
1.58606
1.45079
1.42787
1.35192
1.36699
1.38776
1.38082
1.34208
1.21635
1.35192
1.26924
1.35276

95% Confidence Interval of the
Difference

Paired Samples Test

t
13.857
16.551
18.616
11.886
15.389
20.077
10.770
16.155
14.697
10.792
13.573
15.245
11.547
16.155
14.969
21.121

df
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

Sig. (2-tailed)
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
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ค่าเฉลี่ยคะแนนดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย(IOC)
แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
ความคิดเห็น
IOC แปลผล
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
1. การวางแผนจัดระบบดาเนินการ
1.1 วางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีลาดับขั้นตอน
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกลาดับการเข้ามุมได้ ไม่สามารถ
บอกเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและ ไม่สามารถบอกภาพรวม
ของการดาเนินกิจกรรมอย่างมีลาดับขั้นตอนได้ แม้จะมีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กบอกลาดับการเข้ามุม บอกเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม บอกชื่อกิจกรรมได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา แต่
บอกภาพรวมกิจกรรมเล่นตามมุมอย่างมีลาดับขั้นตอนอาจจะยัง
ไม่สมบูรณ์แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กบอกลาดับการเข้ามุม บอกเป้าหมายของแต่ละ
กิจกรรม และบอกชื่อและภาพรวมกิจกรรมเล่นตามมุมตั้งแต่
เริ่ มต้นจนบรรลุ เป้าหมายอย่างมีลาดับขั้นตอนไว้ล่วงหน้า
1.2 จัดลาดับความสาคัญ ของงานและบริหารเวลา
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถจัดเวลาให้กบั การดาเนินกิจกรรม และ
ไม่สามารถจัดลาดับความสาคัญของงานให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้ภายในเวลาที่ครู ได้กาหนดไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กจัดเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามที่วางแผนได้
ภายในเวลาที่ครู ได้กาหนดไว้ได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
จัดลาดับความสาคัญของงานจนสาเร็ จแต่อาจจะยังไม่สมบูรณ์
โดยลืมภาพรวมของงานในบางกิจกรรมแม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กจัดเวลาในการดาเนินกิจกรรมตามที่วางแผนได้
และจัดลาดับความสาคัญของงานจนสาเร็จโดยไม่ติดกับปัญหา
เล็กน้อยภายในเวลาที่ครู ได้กาหนดไว้ได้ดว้ ยตัวเอง

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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ค่าเฉลี่ยคะแนนดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย(IOC)
แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
รายการประเมิน
ความคิดเห็น
IOC แปลผล
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
2. การริเริ่มและลงมือทา
2.1 เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกรายละเอียดวิธีการหรื อขั้นตอน
ในการปฏิบตั ิแต่ละกิจกรรม ไม่บอกสื่อที่จะใช้และเลือกปฏิบตั ิ
กิจกรรมร่ วมกับเพื่อนหรื อเล่นคนเดียว แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กบอกรายละเอียดวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
แต่ละกิจกรรม บอกสื่อที่จะใช้และเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับ
เพื่อนหรื อเล่นคนเดียวในการปฏิบตั ิกิจกรรมได้ เมื่อมีผกู ้ ระตุน้
หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กบอกรายละเอียดวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
แต่ละกิจกรรม บอกสื่อที่จะใช้และเลือกปฏิบตั ิกิจกรรมร่ วมกับ
เพื่อนหรื อเล่นคนเดียว คนเดียวในการปฏิบตั ิกิจกรรมได้ดว้ ย
ตนเอง
2.2 ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่
วางไว้และปฏิบตั ิกิจกรรมไม่ละเอียดสมบูรณ์ตามที่เลือกและ
ตัดสินใจไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
ในทันทีและสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมตามรายละเอียดที่เลือกและ
ตัดสินใจไว้จนเกิดผลสาเร็จได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้
ในทันทีและสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมตามรายละเอียดที่เลือกและ
ตัดสินใจไว้จนเกิดผลสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง
3. ความจาเพื่อใช้ งาน
3.1 จดจาและปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถจดจาและปฏิบตั ิตามแผนงานของ
ตนเองได้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้
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ค่าเฉลี่ยคะแนนดัชนีความสอดคล้องความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย(IOC)
แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
คนที่ คนที่ คนที่ IOC แปลผล
1
2
3
2 หมายถึง เด็กสามารถจดจาและปฏิบตั ิกิจกรรมที่มีหลาย
1
1
1
1.00 ใช้ได้
ขั้นตอนตามแผนงานที่วางแผนไว้ได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถจดจารายละเอียดแผนงานที่วางแผนไว้
1
1
1
1.00 ใช้ได้
ล่วงหน้า และปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนงานที่วางแผนไว้
ล่วงหน้าได้
3.2 จดจาข้อมูลเพื่อนาไปใช้ ในสถานการณ์ใหม่
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถนาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้
1
1
0
0.67 ใช้ได้
เรี ยนรู ้แล้วข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
กาหนดในมุมเล่นได้ดว้ ยตนเอง แม้มีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถนาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้
1
1
1
1.00 ใช้ได้
แล้วข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดใน
มุมเล่นได้ดว้ ยตนเอง เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถนาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้
1
1
1
1.00 ใช้ได้
แล้วข้อมูลที่จดจามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่กาหนดใน
มุมเล่นได้ดว้ ยตนเอง
4. การมุ่งเป้าหมาย
4.1 ใส่ ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
1
1
0
0.67 ใช้ได้
สาเร็จโดยวอกแวกตามสิ่งเร้าภายนอก และไม่สามารถยับยั้ง
งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้แม้จะมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจนสาเร็จ
1
1
1
1.00 ใช้ได้
โดยไม่วอกแวกตามสิ่งเร้าภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่
เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อ
ให้คาแนะนา
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แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
3 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจนสาเร็จโดย
ไม่วอกแวกตามสิ่งเร้าภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
บรรลุเป้าหมายออกไปได้ดว้ ยตนเอง
4.2 ติดตามความก้าวหน้ าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไป
ตามลาดับขั้นตอนย่อยที่วางแผนไว้ และไม่สามารถปฏิบตั ิ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปตามลาดับกิจกรรมตามเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมขั้นตอนหนึ่งขั้นตอน
ใดสาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรมตามลาดับขั้นตอนถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสาเร็จ ก็
ดาเนินกิจกรรมในมุมเล่นถัดไปอย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้
คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กสามารถปฏิบตั ิกิจกรรมขั้นตอนหนึ่งขั้นตอน
ใดสาเร็จ ก็ดาเนินกิจกรรมตามลาดับขั้นตอนถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งสาเร็จ ก็
ดาเนินกิจกรรมในมุมเล่นถัดไปอย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทุกกิจกรรมที่วางแผนไว้ได้ดว้ ยตนเอง
5. การติดตามประเมินตนเอง
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบัติงาน
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกหรื อเล่าเกี่ยวกับผลงาน การ
ปฏิบตั ิกิจกรรม ความคิด ความรู ้สึก ระหว่างหรื อหลังการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้นได้แม้จะมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิกิจกรรม
ความคิด ความรู ้สึก ระหว่างหรื อหลังการปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จ
สิ้นได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา หรื อบอกได้แต่ยงั ไม่
ครอบคลุม

IOC

แปลผล

1.00

ใช้ได้

คนที่
1
1

คนที่
2
1

คนที่
3
1

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

1

1

0

0.67

ใช้ได้

1

1

1

1.00

ใช้ได้
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แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
คนที่ คนที่ คนที่ IOC แปลผล
1
2
3
3 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิกิจกรรม
1
1
1 1.00 ใช้ได้
ความคิด ความรู ้สึก ระหว่างหรื อหลังการปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็จสิ้น
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดว้ ยตนเอง
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน
1 หมายถึง เด็กไม่สามารถบอกหรื อเล่าเกี่ยวกับผลงาน และ
1
1
0
0.67 ใช้ได้
การปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามแผนหรื อไม่ ไม่สามารถบอก
เหตุผล และแผนงานของตนเองที่คาดการณ์ไว้กบั ผลการ
ปฏิบตั ิจริ งว่ามีความเหมาะสมหรื อควรปรับปรุ งแม้จะมีผู ้
กระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
2 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิงานว่า
1
1
1
1.00 ใช้ได้
เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ เพราะเหตุใด และบอกแผนงานของ
ตนเองที่คาดการณ์ไว้กบั ผลการปฏิบตั ิจริ งว่ามีความเหมาะสม
หรื อควรปรับปรุ ง เช่น จานวนกิจกรรม ลาดับ ขั้นตอน
ลักษณะกิจกรรม ครั้งหน้าจะทากิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง
หรื อไม่ อย่างไรได้เมื่อมีผกู ้ ระตุน้ หรื อให้คาแนะนา
3 หมายถึง เด็กบอกหรือเล่าเกี่ยวกับผลงาน การปฏิบตั ิงานว่า
1
1
1
1.00 ใช้ได้
เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ เพราะเหตุใด และบอกแผนงานของ
ตนเองที่คาดการณ์ไว้กบั ผลการปฏิบตั ิจริ งว่ามีความเหมาะสม
หรื อควรปรับปรุ ง เช่น จานวนกิจกรรม ลาดับขั้นตอน
ลักษณะกิจกรรม ครั้งหน้าจะทากิจกรรมที่มีความต่อเนื่อง
หรื อไม่ อย่างไรได้ดว้ ยตนเอง
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แผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
แปลผล
คนที่ คนที่ คนที่ IOC
1
2
3
1. จุดประสงค์ของแผนฯ มีความชัดเจน
1
1
1
1.00
ใช้ได้
2. สาระสาคัญของแผนฯ มีความเหมาะสม
1
1
1
1.00
ใช้ได้
3. สาระที่ควรเรี ยนรู ้ของแผนฯ มีความเหมาะสม

1

1

1

1.00

ใช้ได้

4. ประสบการณ์สาคัญของแผนฯ มีความเหมาะสม
5. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ มีความชัดเจนเหมาะสม

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ขั้นการวางแผน

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ขั้นการปฏิบตั ิ

1

1

1

1.00

ใช้ได้

ขั้นการทบทวน

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยผัก-ผลไม้

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยบุคคลสาคัญใน
ชุมชน

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยการสื่อสาร

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยคมนาคม

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยสัตว์น่ารัก

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยคิดเป็ น เล่นสนุก

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยดอกไม้สวยสด

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยประชาคมอาเซียน

1

1

1

1.00

ใช้ได้

แผนการจัดประสบการณ์ฯ หน่วยสัตว์น่ารัก

1

1

1

1.00

ใช้ได้

7. ระยะเวลาของขั้นตอนการเรี ยนการสอนเหมาะสม

1

1

1

1.00

ใช้ได้

8. อุปกรณ์ประกอบการทากิจกรรมมีความเหมาะสมและ
หลากหลาย

1

1

1

1.00

ใช้ได้

9. ความสอดคล้องขององค์ประกอบในคู่มือแผนฯ

1

1

1

1.00

ใช้ได้

6. แผนการจัดประสบการณ์ฯ มีความชัดเจนเหมาะสม

ภาคผนวก ฉ
เอกสารจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เอกสารหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่ องมือ
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