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บทคดัย่อ 

การวจิยันีc มีวตัถุประสงคเ์พื-อ 1) เพื-อพฒันาความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อ

ชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) 2) เพื-อศึกษาความพึงพอใจของครูผูดู้แลเด็กเลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-

มีต่อการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) โดยมีกลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้น

การศึกษา คือ ครูผูดู้แลเด็กเล็กที-ปฏิบติังานในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 40 คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่าง     

แบบเจาะจง (purposive sampling) เครื-องมือที-ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูดู้แลเด็กเล็ก

ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : 

EF) ผลการวิจยัพบว่า ครูผูดู้แลเด็กเล็ก จาํนวน 40 คน มีค่าเฉลี-ยและผลสัมฤทธิ� ความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการการบูรณา

การการจดัการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) (Post-Test) สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วม

การบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) (Pre-Test) อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที-ระดบั 0.05 และครูผูดู้แลเด็กเล็กมีความพึงพอใจที-มีต่อการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-

สําเร็จ (Executive Function : EF) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที-สุด ( =4.66, S.D.=0.50) โดยมีดา้นการให้ความรู้จาก

กิจกรรม อยูใ่นระดบัมากที-สุด ( = 4.76) รองลงมา คือ ดา้นความพึงพอใจต่อบุคลากรที-เกี-ยวขอ้ง อยูใ่นระดบัมากที-สุด 

( = 4.75) และดา้นการนาํความรู้ที-ไดรั้บไปใช้ประโยชน์ และดา้นการดาํเนินกิจกรรมฯ อยู่ในระดบัมากที-สุด ( = 

4.68) ตามลาํดบั 

 

คาํสําคญั:  การบูรณาการ, ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ, ครูผูดู้แลเดก็เลก็ 
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Abstract 

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

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

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

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

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

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

showed that the means and achievement of 40 young children teachers after attending the integration of learning 

management with executive function workshop was significantly higher at 0.05 level. In addition, they are satisfied with 

this activity that can be shown statistically at the highest point (4.66) and the standard deviation is 0.50.  When 

considering the minor items, educating method aspect was scored at the highest point (4.76) following by satisfaction 

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

 

Keyword:  Integration, Executive Function, Young Children Teachers 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของงานวจัิย 

 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-นจะตอ้งรับผิดชอบภารกิจการดาํเนินการ จดัการศึกษาให้ไดคุ้ณภาพและมาตรฐาน 

เพื-อให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององคก์รปกครอง ส่วนทอ้งถิ-นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที-มีคุณภาพและ

มาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนดา้นการจดัการ ศึกษาแก่เด็กปฐมวยั อายุ 2 -5 ขวบ อย่างทั-วถึงและเป็น

ทรัพยากรที-มีคุณภาพตามอาํนาจหนา้ที- และเจตนารมณ์ ของรัฐบาล [1] 

    ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เป็นหน่วยงาน ที-มีบทบาทหนา้ที-จดัการศึกษาพฒันาเด็กตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่

ดว้ยการพฒันาเดก็ปฐมวยั พ.ศ. 2551 กาํหนดใหเ้ดก็ปฐมวยัทุกคนไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพตามแนวนโยบายพืcนฐาน

แห่งรัฐตามที-บญัญัติไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยมุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ครูผูดู้แลเด็ก และผูที้-

เกี-ยวขอ้งกบัเด็กปฐมวยัมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนักถึงความสําคญัของการเลีc ยงดู การสร้างประสบการณ์ การ

ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้และพฒันาเตม็ตามศกัยภาพ การดาํเนินงานจะอยูภ่ายใตค้วามดูแลของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-น ที-ส่งเสริมสนบัสนุน การดาํเนินงาน ทัcงในดา้นวิชาการ งบประมาณ และการพฒันาบุคลากร 

ตอ้งรับผิดชอบให้เป็นสถานศึกษาที-มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถให้บริการตอบสนองชุมชน ดา้นการจดัการศึกษาแก่

เด็กปฐมวยั ช่วงอายุ 2-5 ขวบ ไดอ้ย่างทั-วถึง [2] ซึ- งเด็กวยันีc เป็นวยัที-มีความสําคญัอย่างยิ-งพฒันาการทุกดา้นเจริญอย่าง

รวดเร็ว โดยเฉพาะเสน้ใยภายในสมองจะพฒันาไดดี้รวดเร็วในช่วงนีc  

การพฒันาทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) เป็นการทาํงานของสมอง ระดบัสูงที-

เชื-อมโยงประสบการณ์ในอดีตกบัสิ-งที- เรากาํลงัทาํในปัจจุบนั ช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ความคิด การตดัสินใจ และการ

กระทาํ ส่งผลให้เราลงมือทาํงาน และมุ่งมั-น ทาํจนงานสําเร็จตามเป้าหมายที-ตัcงไว ้[3] กระบวนการทางความคิดในส่วน 

"สมองส่วนหนา้" ที-เกี-ยวขอ้งกบัความคิด ความรู้สึก การกระทาํ เป็นความสามารถของสมองที-ใชบ้ริหารจดัการชีวติในเรื-อง

ต่าง ๆ ซึ- งจะช่วยให้สามารถตัcงเป้าหมายในชีวิต รู้จกัการวางแผน มีความมุ่งมั-น จดจาํสิ-งต่าง ๆ เพื-อนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้

สามารถย ัcงคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได ้ยืดหยุน่ความคิดเป็น สามารถจดัลาํดบัความสําคญัในชีวิต รวมทัcงรู้จกัริเริ-ม 
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และลงมือทาํสิ-งต่าง ๆ อยา่งเป็นขัcนเป็นตอน ซึ- งทกัษะเหล่านีc เป็นสิ-งที- ทุกคนตอ้งใชแ้ละมีผลต่อความสาํเร็จในชีวติ ทัcงการ

งาน การเรียน และการใชชี้วติ 

จากความสาํคญัและความเป็นมาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความสาํคญัและจดัทาํวิจยัเรื- อง ผลการศึกษา

การบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผูดู้แลเด็กเล็กในเขตพืcนที-

จงัหวดักาํแพงเพชร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื-อพฒันาความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive 

Function : EF)  

2. เพื-อศึกษาความพึงพอใจของครูผูดู้แลเดก็เลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF)  

 

ขอบเขตของการวจัิย  

ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

 โดยมีกลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการศึกษา คือ ครูผูดู้แลเด็กเลก็ที-ปฏิบติังานในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร จาํนวน 40 

คน โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เครื-องมือที-ใชใ้นการศึกษา 

 การศึกษาครัc งนีcผูว้จิยัใชเ้ครื-องมือสาํหรับเกบ็รวบรวมขอ้มูลรวมทัcงหมด 2 ฉบบั คือ 

 ฉบบัที- 1 แบบทดสอบความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive 

Function : EF)  

 ฉบบัที- 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผูดู้แลเดก็เลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการ

จดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) 

 

วธีิดาํเนินการวจัิย  

การบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผูดู้แลเด็กเลก็ใน

เขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร แบ่งออกเป็น 4 ขัcนตอน ดงันีc   

ขัcนตอนที-  / การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทักษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) มี

จาํนวน � กิจกรรม ดงันีc  

กิจกรรมที- 1.1 กิจกรรม มารู้จกั EF กนัเถอะ 

การอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ เรื- อง ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) โดยมี รอง

ศาสตราจารย ์ดร.สุณี  บุญพิทกัษ ์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ ใหค้วามรู้ดว้ยวิธีการแบบบรรยายเนืcอหา 

จาํนวน 2 ชั-วโมง 

กิจกรรมที- 1.2 กิจกรรม ครูปฐมวยักบัความปิติชุ่มชื-นใจ 

การทบทวนความรู้ความเขา้ใจเดิมเกี-ยวกบัทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) และร่วม

แลกเปลี-ยนความคิดเห็น,ประสบการณ์ ผา่นการนาํเสนอหนา้ชัcนเรียน จาํนวน 1 ชั-วโมง  

ขัcนตอนที- 2 การฝึกปฏิบติัทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) มีจาํนวน 1 กิจกรรม ดงันีc  
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กิจกรรมที- 2.1 กิจกรรม Workshop : Excusive Function Skills 

การฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้โดยใชท้กัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) ทัcง 9 ทกัษะ 

ไดแ้ก่ 1) ทกัษะความจาํที-นาํมาใชง้าน (Working Memory), 2) ทกัษะการยบัย ัcงชั-งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control), 3) 

ทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility), 4) ทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus), 5) การควบคุมอารมณ์ 

(Emotion Control), 6) การประเมินตวัเอง (Self-Monitoring), 7) การริเริ-มและลงมือทาํ (Initiating), 8) การวางแผนและการ

จดัระบบดาํเนินการ (Planning and Organizing), และ 9) การมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence)  

ขัcนตอนที- 3 การบูรณาการทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั มีจาํนวน 

� กิจกรรม ดงันีc  

กิจกรรมที- 3.1 กิจกรรมการออกแบบสื-อส่งเสริมทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) 

แบ่งครูผูดู้แลเดก็เลก็เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั จากนัcนใหท้ดลองออกแบบสื-อส่งเสริมทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-

สาํเร็จ (Executive Function : EF) โดยใชว้สัดุเหลือใช ้ แลว้ร่วมแลกเปลี-ยนความคิดเห็น ผา่นการนาํเสนอหนา้ชัcนเรียน 

กิจกรรมที- 3.2 กิจกรรมการบูรณาการทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จสู่การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั 

แบ่งครูผูดู้แลเด็กเลก็เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กนั จากนัcนใหค้รูผูดู้แลเด็กเลก็สังเคราะห์หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

พุทธศกัราช 2560 และทดลองออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้ โดยบูรณาการทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive 

Function : EF) ผา่นกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเดก็ปฐมวยั แลว้ร่วมแลกเปลี-ยนความคิดเห็น ผา่นการนาํเสนอหนา้ชัcนเรียน  

โดยใชแ้บบทดสอบความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive 

Function : EF) ก่อนครูผูดู้แลเด็กเล็กเขา้ร่วมกิจกรรมฯ และเมื-อครูผูดู้แลเด็กเล็กที-เขา้ร่วมกิจกรรมการบูรณาการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผูดู้แลเดก็เลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ใน

ส่วนกิจกรรมขัcนตอนที- / ถึง ขัcนตอนที- � จะใชแ้บบทดสอบความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมอง

เพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ในฉบบัเดียวกนั หลงัเขา้ร่วมกิจกรรมฯ  

 ขัcนตอนที- � ศึกษาความพึงพอใจของครูผูดู้แลเด็กเล็กในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการ

จดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) จาํนวน 4  คน โดยใช ้แบบสอบถามความพึง

พอใจของครูผูดู้แลเด็กเล็กในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-

สาํเร็จ (Executive Function : EF) ในลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) 5 

ระดบั นาํแบบสอบถามที-ไดม้าวเิคราะห์หาค่าเฉลี-ย และส่วนบี-ยงเบนมาตรฐาน  

 

สรุปผลการวจัิย 

1. ผลการพฒันาความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive 

Function : EF) มีรายละเอียดดงันีc  

       1.1. ผลการจดักิจกรรมการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : 

EF) ของครูผูดู้แลเด็กเลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร พบวา่ การอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-

สาํเร็จ (Executive Function : EF) คือ กิจกรรมมารู้จกั EF กนัเถอะ และกิจกรรมครูปฐมวยักบัความปิติชุ่มชื-นใจ มีครูผูดู้แล

เด็กเล็ก ร้อยละ 90 มีความรู้ความเขา้ใจเกี-ยวกบัทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) เพิ-มมากขึcน 

โดยสงัเกตจากการมีส่วนร่วมตอบคาํถาม และร่วมสนทนาแลกเปลี-ยนเรียนรู้กบัผูอื้-น และการฝึกปฏิบติัทกัษะทางสมองเพื-อ

ชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ในส่วนกิจกรรม Workshop : Excusive Function Skills ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความคิด

สร้างสรรค ์พบว่า ครูผูดู้แลเด็กเล็กมีความกลา้แสดงออกอยา่งสร้างสรรคม์ากขึcน โดยสังเกตจากการในการคิดแกปั้ญหา  

ตลอดจนการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยสามารถนาํทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ไปประยกุต์
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ใชไ้ดอ้ยา่งดี ในการบูรณาการทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั คือ กิจกรรม

การออกแบบสื-อส่งเสริมทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) และกิจกรรมการบูรณาการทกัษะทาง

สมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จสู่การจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั โดยเบืcองตน้แบ่งครูผูดู้แลเด็กเลก็เป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ 

กนั และให้ออกแบบสื-อส่งเสริมทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) โดยใชว้สัดุเหลือใช ้พบว่า 

กลุ่มที- 1 ผลิตสื-อชื-อ “ดอกไมแ้สนสวย”, กลุ่มที- 2  ผลิตสื-อชื-อ “โอ ้ทะเลแสนงาม”, กลุ่มที- 3 ผลิตสื-อชื-อ “หนอนนอ้ยช่วย

นบั”, กลุ่มที- 4 ผลิตสื-อชื-อ “ฝนจา้” ซึ- งกิจกรรมดงักล่าวทาํให้ครูผูดู้แลเด็กเล็กไดเ้รียนรู้วิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และมี

โอกาสไดแ้ลกเปลี-ยนความรู้กบับุคคลอื-น โดยสงัเกตจากการพดูคุยแลกเปลี-ยนความคิดเห็นระหวา่งร่วมกิจกรรมฯ ส่งผลให้

ครูผูดู้แลเดก็เลก็มีความรู้และความเขา้ใจการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : 

EFเพิ-มมากขึcน และครูผูดู้แลเดก็เลก็มียงัสามารถนาํความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-

สําเร็จ (Executive Function : EF) ออกแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั พบว่า กลุ่มที- 1 

บูรณาการผา่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์, กลุ่มที- 2 บูรณาการผา่นกิจกรรมเคลื-อนไหวและจงัหวะ, กลุ่มที- 3 บูรณาการ

ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์, กลุ่มที- 4 บูรณาการผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ และครูผูดู้แลเด็กเล็กยงัสามารถ

นาํไปปฏิบติัในสถานการณ์จริงในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของตนเองได ้ 

1.2 ผลการศึกษาการพฒันาความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-

สาํเร็จ (Executive Function : EF) ครูผูดู้แลเดก็เลก็ จาํนวน 4  คน มีรายละเอียดดงันีc    
 

ตารางที< 1 ตารางแสดงคะแนนเฉลี-ยและส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐานของครูผูดู้แลเดก็เลก็ จาํนวน 4  คน ก่อนและหลงั เขา้ร่วม

การเขา้ร่วมกิจกรรมการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผูดู้แล

เดก็เลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 

ก่อน 40 10.15 3.45 
-10.93  .000** 

หลงั 40 14.78 2.47 

.000** มีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั 0.05 

 จากตารางที- 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ� ความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-

สาํเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผูดู้แลเด็กเลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการบูรณา

การจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการบูรณา

การจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที-ระดบั 0.05 
 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูดู้แลเด็กเล็กในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการ

จดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF)  

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูผูดู้แลเด็กเลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) จาํนวน 4  คน มีรายละเอียดดงันีc    
 

ตารางที< 2 ตารางค่าเฉลี-ยและส่วนเบี-ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของครูผูดู้แลเดก็เลก็ในเขตพืcนที-

จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF)  
 

รายการ 
ผลความพงึพอใจ 

( ) (SD.) ระดบั 

X

X
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รายการ 
ผลความพงึพอใจ 

( ) (SD.) ระดบั 

ความพึงพอใจต่อกระบวนการจดักิจกรรมฯ 4.45 0.61 มาก 

ความพึงพอใจต่อบุคลากรที-เกี-ยวขอ้ง 4.75 0.44 มากที-สุด 

ความพึงพอใจต่อปัจจยัและสิ-งอาํนวยความสะดวก 4.60 0.53 มากที-สุด 

ดา้นการดาํเนินกิจกรรมฯ 4.68 0.47 มากที-สุด 

ดา้นการใหค้วามรู้จากกิจกรรมฯ 4.76 0.43 มากที-สุด 

ดา้นการนาํความรู้ที-ไดรั้บไปใชป้ระโยชน ์ 4.68 0.47 มากที-สุด 

รวม 4.66 0.50 มากที-สุด 
 

จากตารางที- 2 พบวา่ ความพึงพอใจของครูผูดู้แลเดก็เลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการ

จดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) มีผลสรุปโดยพิจารณาเป็นรายประเดน็ดงัต่อไปนีc  

1. ครูผูดู้แลเดก็เลก็มีความพึงพอใจต่อความพึงพอใจต่อกระบวนการจดักิจกรรมการบูรณาการการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) อยูใ่นระดบัมาก และเมื-อพิจารณารายขอ้พบว่า หัวขอ้

การกาํหนดเวลาในการจดักิจกรรม มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ หวัขอ้การการลงทะเบียน  

2. ครูผูดู้แลเดก็เลก็มีความพึงพอใจต่อบุความพึงพอใจต่อบุคลากรที-เกี-ยวขอ้งกบัการบูรณาการการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) อยู่ในระดบัมากที-สุด และเมื-อพิจารณารายขอ้พบว่า 

หวัขอ้ ความรู้ความสามารถและวิธีการใหค้วามรู้ของวิทยากร มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ หวัขอ้การบริการ

ของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที-  

3. ครูผูดู้แลเด็กเล็กมีความพึงพอใจต่อปัจจยัและสิ-งอาํนวยความสะดวกในกิจกรรมการบูรณาการการ

จดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) อยู่ในระดบัมากที-สุด และเมื-อพิจารณารายขอ้

พบวา่ หวัขอ้สถานที-  มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ หวัขอ้ สื-อ/อุปกรณ์  

4. ครูผูดู้แลเด็กเล็กมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินการกิจกรรมการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทาง

สมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) อยู่ในระดบัมากที-สุด และเมื-อพิจารณารายขอ้พบว่า หัวขอ้กิจกรรม 

Workshop : Excusive Function Skills มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ หวัขอ้ กิจกรรม มารู้จกั EF กนัเถอะ และ

หวัขอ้กิจกรรมครูปฐมวยักบัความปิติชุ่มชื-นใจ 

5. ครูผูดู้แลเดก็เลก็มีความพึงพอใจต่อการไดรั้บความรู้จากกิจกรรมการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะ

ทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) อยูใ่นระดบัมากที-สุด และเมื-อพิจารณารายขอ้พบวา่ หวัขอ้ กิจกรรม 

มารู้จกั EF กนัเถอะ มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ หวัขอ้ กิจกรรม Workshop : Excusive Function Skills และ

หวัขอ้ กิจกรรมการบูรณาการทกัษะทางสมองเพื-อชีวติที-สาํเร็จกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั   

6. ครูผูดู้แลเด็กเล็กมีความพึงพอใจการนาํความรู้ที-ไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ อยูใ่นระดบัมากที-สุด และเมื-อ

พิจารณารายขอ้พบวา่ หวัขอ้ กิจกรรมการบูรณาการทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จกบัการจดัการเรียนการสอนในระดบั 

มีระดบัความพึงพอใจสูงสุด รองลงมา คือ หวัขอ้ กิจกรรม Workshop : Excusive Function Skills 

 

อภิปรายผลการวจัิย  

1. การพฒันาความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive 

Function : EF) ครูผูดู้แลเด็กเล็ก จาํนวน 4  คน มีความรู้ความเขา้ใจเกี-ยวการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมอง

X
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เพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) เพิ-มมากขึcน เพราะครูผูดู้แลเด็กเล็กสามารถตอบคาํถามและนาํเสนอผลงานที-

สอดคลอ้งกบัการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) รวมทัcงครูผูดู้แล

เด็กเลก็มีประสบการณ์เดิมจากการลงมือปฏิบติัจริงในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยครูผูดู้แลเด็กเลก็ทุกคนมี

ผลสัมฤทธิ� ความรู้ความเขา้ใจการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) 

หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) (Post-

Test) สูงกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมการบูรณาการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : 

EF) (Pre-Test)  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที-ระดบั 0.05 ซึ- งสอดคลอ้งกบัวรนาท รักสกุลไทย [4] ที-ได้สรุปไวว้่าการจดั

ประสบการณ์แบบบูรณาการเป็นการจดัประสบการณ์ที-นาํความรู้ ความคิดรวบยอด ทกัษะ และประสบการณ์สาํคญัทัcงมวล

ที-ผูเ้รียนจะได้รับในสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาเชื-อมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริงได ้ซึ- งเป็นการขจดัความซํc าซอ้น ความไม่สมัพนัธ์ และความไม่ต่อเนื-อง โดยเฉพาะในระดบัปฐมวยั

ศึกษา ซึ- งเนน้การพฒันาโดยองคร์วม 

2. การศึกษาความพึงพอใจของครูผูดู้แลเด็กเลก็ในเขตพืcนที-จงัหวดักาํแพงเพชร ที-มีต่อการบูรณาการการจดัการ

เรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สาํเร็จ (Executive Function : EF) จาํนวน 4  คน พบวา่ ครูผูดู้แลเดก็เลก็มีความพึงพอใจมี

ต่อการบูรณาการการจดัการเรียนรู้ทกัษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั

มากที-สุด ( =4.66, S.D.=0.50) โดยมีดา้นการให้ความรู้จากกิจกรรม อยู่ในระดบัมากที-สุด ( = 4.76) รองลงมา คือ 

ดา้นความพึงพอใจต่อบุคลากรที-เกี-ยวขอ้ง อยูใ่นระดบัมากที-สุด ( = 4.75) และดา้นการนาํความรู้ที-ไดรั้บไปใชป้ระโยชน ์

และดา้นการดาํเนินกิจกรรมฯ อยูใ่นระดบัมากที-สุด ( = 4.68) ตามลาํดบั สอดคลอ้งกบันยัสิทธิ�  ปิ- นม่วง [5] ที-ศึกษาเรื-อง 

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรยกระดบั ฝีมือแรงงานของศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา ผูรั้บการฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 31 -40 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึง 

พอใจเกี-ยวกบัการฝึกอบรม โดยภาพรวมทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ทัcงดา้นวิทยากรหรือครูฝึก ดา้นเนืcอหาวิชา ดา้นกิจกรรม

การฝึกอบรม และดา้นปัจจยัที-สนบัสนุนการฝึกอบรม  

 

ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์  

/. การบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื-อชีวิตที-สําเร็จ (Executive Function : EF) เป็นการดําเนิน

กระบวนการในลกัษณะ Active Leaning แบบบูรณาการ จึงจะได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื-องจากกระบวนการ

ลกัษณะ Active Leaning ช่วยทาํใหค้รูผูดู้แลเดก็เลก็เกิดการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั และเกิดความสนุกสนาน  

 2. ครูผูดู้แลเดก็เลก็ หรือบุคลกรทางการศึกษาที-มีส่วนเกี-ยวขอ้งกบัเดก็ปฐมวยั ควรจะนาํทกัษะทางสมองเพื-อชีวติ

ที-สําเร็จ (Executive Function : EF) ไปใชบู้รณาการในการจดัการเรียนรู้ เพื-อการสร้างความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ก่อให้เกิด

องคค์วามรู้ หรือเป็นแนวทางในการจดัการเรียนในสถานศึกษาต่อไป 

 

เอกสารอ้างองิ  
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เดก็เลก็ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ-น พทุธศกัราช 2559. กรมการส่งเสริมปกครองทอ้งถิ-น  

กระทรวงมหาดไทย; 2559 

[2] กรมการส่งเสริมปกครองทอ้งถิ-น. คู่มือประเมนิคุณภาพในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาปฐมวยั สังกดัองค์กรปกครอง 
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