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ผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล 

โดยใช้กระบวนการวางแผนปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป

EFFECTS OF THE ENHANCEMENT KINDERGARTENERS’ EXECUTIVE FUNCTION 

BY USING PLAN-DO-REVIEW PROCESS BASED ON HIGH/SCOPE CURRICULUM
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บทคัดย่อ
การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อน

และหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอนุบาล 

อายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 

1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ�านวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครือ่งมอืทีใ่ช้ได้แก่แผนการจดัประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตามแนวคดิไฮสโคป และแบบ

ประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการทดสอบที (t-test) 

ผลการวจิยั พบว่า 1. เดก็อนบุาลมทีกัษะการคดิเชงิบรหิารก่อนการทดลองอยูใ่นระดบัควรส่งเสรมิ หลงัการ

ทดลองอยู่ในระดับดี และ 2. เด็กอนุบาลมีทักษะการคิดเชิงบริหารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้สนับสนุนว่ากระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิด

ไฮสโคปสามารถน�าไปใช้เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารส�าหรับเด็กอนุบาลได้

ค�าส�าคัญ: การคิดเชิงบริหาร กระบวนการวางแผน-ปฏิบัติ-ทบทวน หลักสูตรไฮสโคป เด็กอนุบาล

Abstract	
The purposes of this quasi-experimental research were to study and compare Executive 

Function abilities among kindergarteners before and after Plan-Do-Review process based on 

1 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 อาจารย์ ดร. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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High/Scope curriculum. 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. Research instruments were lesson plans of Plan-Do-Review 

process based on High/Scope curriculum and assessment scale of kindergarteners’ Executive 

Function. 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.

Keywords: Executive Function, Plan-Do-Review process, High/Scope Curriculum, Kindergarteners

บทน�า
การคิดเชิงบริหาร (Executive Function) เป็นกระบวนการท�างานของสมองหลายส่วนเชื่อมโยงกันเพื่อ

การจัดการเก่ียวกับการรู้คิดของสมองส่วนหน้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด ความรู้สึก และการกระท�าต่างๆ 

ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมั่นในการท�างานจนสามารถท�างานส�าเร็จได้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และยังเป็นพื้นฐานของ

ทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กในยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องมีเพื่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีพัฒนาไปอย่าง

รวดเร็ว ด�ารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ท่ีไม่มีการหยุดนิ่ง (พีรวิชญ์ 

พาณิชย์วรกุล และ เด่น ชะเนติยัง, 2562, หน้า 185) ในปี 2556 วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวว่าทักษะศตวรรษที่ 21 

เป็นทกัษะทีท่กุคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ตัง้แต่ชัน้อนบุาลไปจนถงึมหาวทิยาลยั และสามารถใช้ได้ตลอดชวีติ ซึง่การคดิเชงิ

บรหิารเป็นทกัษะส�าคญัทีม่อีทิธิพลต่อความสามารถพืน้ฐานอืน่ๆ รวมถึงเป็นพืน้ฐานของทกัษะศตวรรษที ่21 เพือ่การ

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

หน้าต่างแห่งโอกาสของการพัฒนาการคิดเชิงบริหารอยู่ในช่วงอายุ 3-6 ขวบ นับเป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดเพราะ

เป็นวัยที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากที่สุด จึงต้องฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับข้ันตอน โดยเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จรงิทีห่ลากหลาย ไม่ได้เกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ(นวลจนัทร์ จฑุาภักดกีลุ, 2559) สอดคล้องกบั Center 

on the Developing Child at Harvard University (2011) ที่กล่าวว่า ช่วงอายุ 3-6 ปี เป็นช่วงที่ส�าคัญที่สุดของ

การพฒันาการคดิเชิงบรหิาร เนือ่งจากสมองของเด็กวยันีพ้ร้อมส�าหรบัการเรยีนรูอ้ย่างมรีะบบทกุด้าน ทัง้การพฒันา

พ้ืนฐานทางด้านอารมณ์ ประสาทสมัผสัและการเคลือ่นไหว การรบัรูต้นเอง การรบัรู้ผูอ้ืน่ และกระบวนการรูค้ดิ ซึง่ต้อง

ใช้เทคนิคการสอนแตกต่างกันออกไปตามช่วงวัยของเด็ก ดังนั้น การคิดเชิงบริหารจึงควรเสริมสร้างให้แก่เด็กตั้งแต่

ช่วงปฐมวัยเพื่อเป็นการวางพื้นฐานที่ดีส�าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป 

ผลการส�ารวจพัฒนาการการคิดเชิงบริหารของเด็กไทยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลภายใต้โครงการวิจัยที่ได้

รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สรวส.) ในช่วงปี 2558 – 2559 พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็ก

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 57
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อายุ 2 - 6 ปี มีพัฒนาการการคิดเชิงบริหารโดยรวมล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อยไปจนถึงล่าช้ามาก (นวลจันทร์ 

จุฑาภักดีกุล, 2560) นอกจากนี้ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561) ยังได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับการคิด

เชิงบริหารของเด็กไทยในรอบ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 - 2560 พบว่า ร้อยละ 25 ของเด็กช่วงวัย 1-3 ปี และร้อยละ 

42 ของเด็กวัย 4-5 ปี มีพัฒนาการโดยรวมไม่สมวัย ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาเด็กไทยต้องค�านึงถึงการพัฒนาแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารที่มี

ความเหมาะสมส�าหรับเด็กอนุบาล 

การคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่เด็กต้องได้รับการฝึกฝนในชีวิตประจ�าวันผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย 

ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น คิดวางแผน ริเร่ิม ลงมือกระท�าอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2561) สอดคล้องกับ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561) ที่กล่าวว่า การพัฒนาการคิดเชิงบริหารส�าหรับ

เดก็อนุบาลควรเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด สงสยั เลอืก ตัดสนิใจ วางแผน ลองผดิลองถูก ลงมอืกระท�าผ่านกจิวัตรประจ�าวนั 

เพื่อสั่งสมประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น ตลอดจนฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ในตนเอง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ แนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ได้แก่ กระบวนการ

วางแผน ปฏิบตั ิและทบทวน (Plan-Do-Review process) ทีน่�ามาจากหลกัสตูรไฮสโคป (High/Scope) ขัน้ตอนการ

จดักจิกรรมเปิดโอกาสให้เด็กอนบุาลเป็นผูร้เิร่ิมกจิกรรมตามความสนใจ ได้คดิ เลอืกตดัสนิใจ วางแผนอย่างมเีป้าหมาย 

ได้คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ลงมือกระท�าจนเกิดผลส�าเร็จและได้ทบทวนแผนงาน เป้าหมายเช่ือมโยงกับสิ่งท่ีได้

ลงมือกระท�าจริงอันจะเป็นพ้ืนฐานในการท�างานอย่างเป็นระบบแบบแผนต่อไปได้ การวิจัยครั้งนี้ได้น�ากระบวนการ

วางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตามแนวคดิไฮสโคปมาใช้ในช่วงกจิกรรมเล่นตามมมุประสบการณ์ เพือ่เปิดโอกาสให้เดก็

ได้ใช้ขั้นตอนดังกล่าวในกิจกรรมที่เด็กได้เล่นเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความสนใจของเด็ก 

การวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน พบว่าการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

เป็นกลุ่มแบบวางแผน ปฏิบัติ ทบทวน ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้นได้ (ชไมมน ศรี

สุรักษ์, 2540) สอดคล้องกับชาติชาย ปีลวาสน์ (2544) พบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ

วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการทดลองสูงขึ้น นอกจากนี้ Yang (1985) พบว่า การ

ฝึกวางแผนและทบทวนด้วยการสัมมนามีผลต่อความฉับไวในการคิดของเด็กปฐมวัย ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะ

พัฒนากิจกรรมเล่นตามมุมโดยการบูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อน�า

ไปใช้ในการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหาร

ทักษะการคิดเชิงบริหารที่เด็กอนุบาลสามารถพัฒนาได้โดยการบูรณาการกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 

และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ เป็นความสามารถ

ในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีขั้นตอน จัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรม และการบริหารเวลา เพื่อน�าไปสู่

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจ (2) การริเริ่มและลงมือท�า เป็นความสามารถในการคิดริเริ่ม ตัดสินใจ และน�าสิ่ง

ที่คิดไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดผลในทันที (3) ความจ�าเพื่อใช้งานเป็นความสามารถในการจ�าข้อมูลในขณะที่ท�า

กจิกรรม จดจ�าเป้าหมายงานทีต้ั่งไว้ เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานไปสูเ้ป้าหมายทีต่ัง้ไว้ (4) การมุง่เป้าหมายความสามารถ

ในการปฏิบัติกิจกรรมให้ส�าเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ภายใต้เวลาท่ีก�าหนด และ (5) การติดตามประเมิน

ตนเอง เป็นความสามารถติดตามและประเมินผลงาน ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท�าของตนเองระหว่างการ

ปฏิบัติกิจกรรม หรือหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้น 
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ความเป็นมาและความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของ

เด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรที่

เกี่ยวข้องและการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย รวมท้ังเด็กอนุบาลจะได้รับการเสริมสร้างการคิด

เชิงบริหารซึ่งเป็นทักษะที่ส�าคัญต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพในโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นก�าลังส�าคัญ

ในการสร้างสรรค์ประเทศชาติสู่ความสมดุลและยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
1. เพื่อศึกษาผลการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ที่ได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน

ตามแนวคิดไฮสโคป 

2. เพือ่เปรยีบเทยีบการคดิเชงิบรหิารของเดก็อนบุาล ก่อนและหลงัการจดักระบวนการวางแผน ปฏบิตั ิและ

ทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 

สมมติฐานการวิจัย
เด็กอนุบาลหลังได้รับการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป มีการคิดเชิง

บริหารสูงขึ้น อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ เด็กอนุบาล อายุ 5 - 6 ปี ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ�านวน 5 ห้องเรียน 145 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอนุบาล อายุ 5 - 6 ปี ที่ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ�านวน 1 ห้องเรียน 30 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรอิสระ คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป

ตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 

การทดลองใช้ระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 40 ครั้ง ครั้งละ 60 นาที ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2563 

นิยามศัพท์เฉพาะ
กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป หมายถึง ล�าดับข้ันตอนของการจัด

กิจกรรมตามแนวคิดไฮสโคปที่น�ามาบูรณาการกิจกรรมเล่นตามมุม โดยมีก�าหนดสถานการณ์การเรียนรู้เป็นเวลา 

60 นาที ทุกวัน รวม 8 สัปดาห์ เพ่ือสร้างเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล กระบวนการจัดประสบการณ์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 59
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ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ (1) ขั้นวางแผน (Plan) เป็นกิจกรรมล�าดับแรกของกระบวนการฯ ใช้เวลา 10 นาที เด็ก

อนุบาลจะได้เลือกตัดสินใจ บอกเป้าหมายและแผนงานของตนเองเป็นรายบุคคลก่อนเล่นตามมุมประสบการณ์ 

ได้แก่ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมบ้าน และมุมของเล่น โดยสลับวางแผนรายบุคคลในกิจกรรมกลุ่มใหญ่กับ

กลุ่มย่อย (2) ขั้นปฏิบัติ (Do) เป็นกิจกรรมล�าดับที่สองของกระบวนการฯ ใช้เวลา 40 นาที เด็กอนุบาลจะได้ค้นพบ

และเรยีนรู้ส่ิงใหม่ผ่านการเล่นและการลงมอืกระท�าให้บรรลตุามเป้าหมายและแผนงานทีไ่ด้วางไว้ในมมุประสบการณ์ 

(3) ขัน้ทบทวน (Review) เป็นกจิกรรมล�าดับสดุท้ายของกระบวนการฯ ใช้เวลา 10 นาท ีเดก็จะได้สนทนาประกอบสือ่

และผลงานในกลุม่ใหญ่ เพือ่ให้เด็กอนบุาลเป็นรายบคุคลได้หมนุเวยีนกนัท�าความเข้าใจต่อสิง่ท่ีกระท�าให้ชดัเจนยิง่ข้ึน 

ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนและผลงานจากการลงมือกระท�าจริง 

การคิดเชิงบริหาร (Executive Function) หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการท�างานของสมองส่วนหน้า 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด ความรู้สึก การกระท�าต่างๆ ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมั่นในการท�างานจนสามารถ

ท�างานส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาองค์ประกอบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล 

5 ด้าน ดังนี้ 1) การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1.1) วางแผนงานในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมี

ล�าดับขั้นตอน 1.2) จัดล�าดับความส�าคัญของกิจกรรมและบริหารเวลา 2) การริเริ่มและลงมือท�า มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 

2.1) เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรม 2.2) ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ 3) ความจ�าเพื่อใช้งาน 

มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 3.1) จดจ�าและปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง 3.2) จดจ�าข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ 

4) การมุ่งเป้าหมาย มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 4.1) ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย 4.2) ติดตามความก้าวหน้าของ

เป้าหมายอย่างต่อเนื่องได้ 5) การติดตามประเมินตนเอง มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 5.1) ติดตามตนเองระหว่างและหลังการ

ปฏิบัติงาน 5.2) ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน ประเมินโดยใช้แบบประเมินการ

คิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นการบันทึกข้อมูลมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (Rubrics) เพื่อใช้

สงัเกตก่อนและหลงัการทดลอง เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ระดบัคณุภาพ แปลผลคะแนนเทียบกบัเกณฑ์ เพือ่ระบุ

ระดับการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล คือ คะแนน 02.34–03.00 หมายถึง อยู่ในระดับดี คะแนน 01.67–02.33 

หมายถึง อยู่ในระดับพอใช้ คะแนน 01.00–01.66 หมายถึงอยู่ในระดับควรส่งเสริม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การคิดเชิงบริหาร (Executive Function)  หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดจากการทํางานของสมอง
สวนหนาซึ่งเก่ียวของกับกระบวนการคิด ความรูสึก การกระทําตาง ๆ สงผลใหบุคคลมีความมุงมั่นในการ
ทํางานจนสามารถทํางานสําเร็จไดตามเปาหมายที่ต้ังไว ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาองคประกอบการคิดเชิง
บริหารของเด็กอนุบาล 5 ดาน ดังน้ี 1) การวางแผนจัดระบบดําเนินการ มี 2 ตัวบงช้ี ไดแก 1.1) วางแผนงาน
ในการปฏิบัติกิจกรรมอยางมีลําดับขั้นตอน 1.2) จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมและบริหารเวลา 2) การ
ริเริ่มและลงมือทํา มี 2 ตัวบงช้ี ไดแก 2.1) เลือกและตัดสินใจเพ่ือปฏิบัติกิจกรรม 2.2) ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนงานที่วางไว 3) ความจําเพ่ือใชงาน มี 2 ตัวบงช้ี ไดแก 3.1) จดจําและปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง 
3.2) จดจําขอมูลเพ่ือนําไปใชในสถานการณใหม 4) การมุงเปาหมาย มี 2 ตัวบงช้ี ไดแก 4.1) ใสใจจดจอตอ
งานจนบรรลุเปาหมาย 4.2) ติดตามความกาวหนาของเปาหมายอยางตอเน่ืองได 5) การติดตามประเมิน
ตนเอง มี 2 ตัวบงช้ี ไดแก 5.1) ติดตามตนเองระหวางและหลังการปฏิบัติงาน 5.2) ประเมินผลงานและการ
ปฏิบัติงานเช่ือมโยงกับการวางแผนงาน ประเมินโดยใชแบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลที่ผูวิจัย
สรางขึ้น เปนการบันทึกขอมูลมาตรประมาณคาแบบบรรยาย (Rubrics) เพ่ือใชสังเกตกอนและหลังการ
ทดลอง เกณฑการใหคะแนนแบงเปน 3 ระดับคุณภาพ แปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑเพ่ือระบุระดับการคิด
เชิงบริหารของเด็กอนุบาล คือ คะแนน 02.34–03.00 หมายถึงอยูในระดับดี คะแนน 01.67–02.33 หมายถึง
อยูในระดับพอใช คะแนน 01.00–01.66 หมายถึงอยูในระดับควรสงเสริม 
 
กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

  
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

      1. การกําหนดประชากรและการเลอืกกลุมตัวอยาง  
 ผูวิจัยกําหนดประชากรไดแก เด็กอนุบาล อายุ 5-6 ป โรงเรยีนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม            
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 5 หองเรียน 145 คน จากน้ันเลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบ
แบงกลุม (Cluster Random Sampling) มา 1 หองเรียน จํานวน 30 คน เกณฑการคัดเขา ไดแก              
ความสมัครใจของผูปกครองในการเขารวมการวิจัย เกณฑการคัดออก ไดแก เวลาการเขารวมโครงการวิจัยไม
นอยกวารอยละ 80 และผูปกครองสามารถถอนตัวจากการเขารวมโครงการไดตลอดเวลา นอกจากน้ีผูวิจัยได
ดําเนินการพิทักษสิทธ์ิกลุมตัวอยางตลอดการดําเนินโครงการวิจัย 

      2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 2.1 แผนการจดัประสบการณกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป  
 2.2 แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล 

กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน 
ตามแนวคิดไฮสโคป 

ประกอบดวยขั้นตอน 3 ขั้น ดังนี้ 
   1. ขั้นการวางแผน 
   2. ขั้นการปฏิบัติ 
   3. ขั้นการทบทวน 

 
 

การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ประกอบดวย 
   1. การวางแผนจัดระบบดําเนินการ 
   2. การริเริ่มและลงมือทํา 
   3. ความจําเพ่ือใชงาน 
   4. การมุงเปาหมาย 
   5. การติดตามประเมินตนเอง 

    

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. การก�าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยก�าหนดประชากรได้แก่ เด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศกึษา 2563 จ�านวน 5 ห้องเรยีน 145 คน จากนัน้เลอืกกลุม่ตวัอย่างโดยการสุม่แบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random 

Sampling) มา 1 ห้องเรยีน จ�านวน 30 คน เกณฑ์การคดัเข้า ได้แก่ ความสมคัรใจของผูป้กครองในการเข้าร่วมการวจิยั 

เกณฑ์การคดัออก ได้แก่ เวลาการเข้าร่วมโครงการวจิยัไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผูป้กครองสามารถถอนตวัจากการ

เข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างตลอดการด�าเนินโครงการวิจัย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

2.1 แผนการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป 

2.2 แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล

3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ

3.1 แผนการจดัประสบการณ์กระบวนวางแผน ปฏบิตั ิและทบทวน ตามแนวคดิไฮสโคป มขีัน้ตอนการสร้าง

และหาคุณภาพ ดังนี้

3.1.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน 

ตามแนวคดิไฮสโคป จากนัน้ก�าหนดขัน้ตอนการจัดประสบการณ์โดยน�ากระบวนการวางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตาม

แนวคดิไฮสโคปมาใช้ในการจดักิจกรรมเล่นตามมมุครัง้ละ 60 นาท ีประกอบด้วยขัน้ตอน 3 ขัน้ ได้แก่ ขัน้การวางแผน 

ขั้นการปฏิบัติ และขั้นการทบทวน 

3.1.2 ก�าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ในการบูรณาการกิจกรรมเล่นตามมุมจ�านวน 8 หน่วยการเรียนรู้ 

ได้แก่ ผัก-ผลไม้ บคุคลส�าคญัในชมุชน การสือ่สาร คมนาคม สตัว์น่ารกั คดิเป็นเล่นสนกุ ดอกไม้สวยสด และประชาคม

อาเซียน จากนั้นก�าหนดสถานการณ์การเล่นที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของเด็กช้ันอนุบาล

ปีที่ 3 เพื่อให้เด็กน�าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่

3.1.3 สร้างแผนการจัดประสบการณ์ฯ จ�านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 60 นาที รวม 40 แผน 

จากนั้นน�าแผนการจัดประสบการณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้อง

และความตรงเชิงกับเนื้อหา (IOC) ได้ผลเท่ากับ 1.00 จ�านวน 19 รายการ สรุปว่าเนื้อหาของแผนฯ มีความเหมาะสม

สามารถน�าไปใช้ได้ 

3.1.4 น�าร่องแผนการจัดประสบการณ์กบัเดก็อนบุาลท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างเพือ่หาข้อบกพร่องและปรบัปรงุ

แก้ไขเพื่อน�าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

3.2 แบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้

3.2.1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงบริหาร และรูปแบบการประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ

เด็กอนุบาล จากนั้นน�าข้อมูลมาสังเคราะห์องค์ประกอบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างองค์ประกอบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล อายุ 5-6 ปี

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พฤติกรรมที่ประเมิน

1. การวางแผน
จัดระบบ
ด�าเนินการ 

1.1 วางแผนการปฏิบัติ 
งานอย่างมีล�าดับขั้นตอน

1.1.1 บอกล�าดับการเข้ามุมเล่นและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมไว้ล่วง
หน้า
1.1.2 บอกชื่อและภาพรวมกิจกรรมเล่นตามมุมตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีล�าดับขั้นตอนไว้ล่วงหน้า

1.2 จัดล�าดับความส�าคัญ 
ของงานและบริหารเวลา

1.2.1 จัดเวลาในการด�าเนินกิจกรรมตามที่วางแผนได้ตามเวลาที่ครู
ก�าหนด 
1.2.2 จดัล�าดบัความส�าคัญของงานจนส�าเรจ็โดยไม่ตดิกบัปัญหาเล็กน้อย

2. การริเริ่ม
และลงมือท�า

2.1 เลือกและตัดสินใจ
เพื่อปฏิบัติกิจกรรม

2.1.1 บอกรายละเอียดวิธีการหรือขั้นตอนในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม
2.1.2 บอกสื่อที่จะใช้และเลือกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนหรือเล่นคน
เดียว 

2.2 ลงมือปฏิบัติงานตาม
แผนงานที่วางไว้

2.2.1 ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ในทันที
2.2.2 ลงมอืปฏิบตักิจิกรรมตามส่ิงทีเ่ลือกและตดัสินใจไว้จนเกดิผลส�าเรจ็

3. ความจ�า
เพื่อใช้งาน

3.1 จดจ�าและปฏิบัติตาม
แผนงานของตนเอง

3.1.1 จดจ�ารายละเอียดแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าได้
3.1.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่วางแผนไว้ล่วงหน้าได้

3.2 จดจ�าข้อมูลเพื่อน�า 
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

3.2.1 จดจ�าข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ได้
3.2.2 น�าข้อมูลที่จดจ�ามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก�าหนดในมุมเล่น

4. การมุ่ง 
เป้าหมาย 

4.1 ใส่ใจจดจ่อต่องาน 
จนบรรลุเป้าหมาย

4.1.1 ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจนส�าเร็จโดยไม่สนใจตามสิ่งเร้า
ภายนอก
4.1.2 ยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้

4.2 ติดตาม
ความก้าวหน้าของเป้า
หมายอย่างต่อเนื่อง

4.2.1 เมื่อปฏิบัติงานขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดส�าเร็จ สามารถด�าเนินงาน
 ตามล�าดับขั้นตอนถัดไปอย่างต่อเนื่องทันทีเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4.2.2 เมื่อปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งส�าเร็จ ก็ด�าเนินกิจกรรมในมุมเล่นถัดไป
อย่าง ต่อเนื่องทันทีเพื่อบรรลุเป้าหมายทุกกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้

5. การติดตาม
 ประเมินตนเอง

5.1 ติดตามตนเอง
ระหว่างและหลังการ
ปฏิบัติงาน

5.1.1 บอกความรู้สึก ความคิด หรือการกระท�าที่เกิดระหว่างการ
ปฏิบัติงาน โดยร่วมสนทนาในช่วงทบทวน
5.1.2 พูดถึงผลงานและผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นในช่วงการทบทวน

5.2 ประเมินผล 
การปฏิบัติงานเชื่อมโยง
กับการวางแผนงาน

5.2.1 บอกได้ว่าผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามแผนงานหรอืไม่ เพราะเหตใุด
5.2.2 บอกได้ว่าแผนงานที่คาดการณ์ไว้กับผลการปฏิบัติจริง 
มีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอย่างไร

3.2.2 ก�าหนดลกัษณะของแบบประเมนิฯ เป็นการบันทกึข้อมลูมาตรประมาณค่าแบบบรรยาย (Scoring 

Rubrics) ใช้สังเกตการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลในช่วงกิจกรรมเล่นตามมุมก่อนและหลังการทดลอง เกณฑ์การ

ให้คะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับคุณภาพ น�้าหนักของแบบประเมินแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 น�้าหนักแบบประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล

การคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล จ�านวนตัวบ่งชี้ คะแนน ร้อยละ

1. การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ 2 6 20

2. การริเริ่มและลงมือท�า 2 6 20

3. ความจ�าเพื่อใช้งาน 2 6 20

4. การมุ่งเป้าหมาย 2 6 20

5. การติดตามประเมินตนเอง 2 6 20

รวม 10 30 100

3.2.3 สร้างคู่มอืและแบบประเมนิฯ จากนัน้น�าคูม่อืและแบบประเมนิฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากอาจารย์

ที่ปรึกษาไปตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ผลได้เท่ากับ 1.00 จ�านวน 

20 รายการ และ 0.67 จ�านวน 10 รายการ สรุปว่าแบบประเมินฯ มีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถน�าไปใช้ได้ 

3.2.4 น�าร่องแบบแบบประเมนิการคิดเชงิบรหิารกบัเดก็อนบุาลทีไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง โดยมผีูป้ระเมิน 2 คน 

ได้แก่ ผู้วจิยัและผู้ช่วยผูว้จิยั เพือ่หาค่าความเชือ่มัน่โดยใช้ดชันคีวามสอดคล้องด้วยสตูร RAI (Burry-Stock & others, 

1996, p. 256) ผลได้เท่ากับ 0.90 แสดงว่า แบบประเมินมีค่าความเชื่อมั่นที่สอดคล้องกัน สามารถน�าไปใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่างต่อไป

4. แบบแผนการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ซ่ึงด�าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวมี

การทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (one group pretest–posttest design) 

ตารางที่ 3 แบบแผนการวิจัย

ก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง หลังการทดลอง

O
1

X O
2

เมื่อ  O
1
  คือ การประเมินก่อนการทดลอง (Pretest) 

  X  คือ กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 

  O
2
  คือ การประเมินหลังการทดลอง (Posttest)

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1 ก่อนการทดลอง ประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

5.2 ทดลองสอนตามแผนการจดัประสบการณ์กระบวนการวางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตามแนวคดิไฮสโคป 

ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในกิจกรรมเล่นตามมุม เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ จ�านวน 40 ครั้ง 

5.3 หลังการทดลอง ประเมินการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบ

ประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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6. การวิเคราะห์ข้อมูล

6.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลคะแนนเทียบกับเกณฑ์

เพื่อระบุระดับความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กอนุบาล

6.2 ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t -Test for Dependent Sample)

ผลการวิจัย
1. ผลการวเิคราะห์การคดิเชงิบรหิารของเดก็อนบุาลก่อนและหลงัได้รบัการจดักระบวนการวางแผน ปฏบิตัิ 

และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อน  

และหลังการจัดประสบการณ์ฯ

การคิดเชิงบริหาร
ก่อนการทดลอง (n=30) หลังการทดลอง (n=30)

X SD ผล X SD ผล

1. การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ 
1.1 วางแผนการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีล�าดับขั้นตอน 
1.2 จัดล�าดับความส�าคัญของงานและบริหารเวลา

1.43
1.66
1.20

.365

.479

.406

ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม

2.78
2.83
2.73

.363

.379

.449

ดี
ดี
ดี

2. การริเริ่มและลงมือท�า 
2.1 เลือกและตัดสินใจเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
2.2 ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

1.38
1.53
1.23

.408

.507

.430

ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม

2.70
2.76
2.63

.385

.430

.490

ดี
ดี
ดี

3. ความจ�าเพื่อใช้งาน 
3.1 จดจ�าและปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง
3.2 จดจ�าข้อมูลเพื่อน�าไปใช้ในสถานการณ์ใหม่

1.51
1.50
1.53

.482

.508

.507

ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม

2.71
2.70
2.73

.408

.466

.449

ดี
ดี
ดี

4. การมุ่งเป้าหมาย 
4.1 ใส่ใจจดจ่อต่องานจนบรรลุเป้าหมาย
4.2 ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

1.48
1.46
1.50

.425

.507

.508

ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม

2.66
2.63
2.70

.379

.490

.466

ดี
ดี
ดี

5. การติดตามประเมินตนเอง 
5.1 ติดตามตนเองระหว่างและหลังการปฏิบัติกิจกรรม
5.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับการวางแผนงาน

1.63
1.63
1.63

.490

.490

.490

ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม
ควรส่งเสริม

2.75
2.66
2.83

.388

.479

.379

ดี
ดี
ดี

การคิดเชิงบริหารโดยรวม 5 ด้าน 1.49 .377 ควรส่งเสริม 2.72 .332 ดี

จากตารางที่ 4 พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารรายด้านทุกด้าน และโดยรวมอยู่ใน

ระดับควรส่งเสรมิ มค่ีาเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 1.49 โดยมค่ีาเฉลีย่รายด้านเรยีงจากมากไปน้อยตามล�าดบั ดงันีก้ารตดิตาม

ประเมินตนเอง ความจ�าเพื่อใช้งาน การมุ่งเป้าหมาย การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ การริเริ่มและลงมือท�าหลัง

การทดลอง เดก็อนบุาลมกีารคดิเชิงบริหารรายด้านทกุด้าน และโดยรวมอยูใ่นระดบัด ีมค่ีาเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 2.72 
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โดยมค่ีาเฉลีย่รายด้านเรยีงจากมากไปน้อยตามล�าดับ ดังนี ้การวางแผนจดัระบบด�าเนนิการ การตดิตามประเมนิตนเอง 

ความจ�าเพื่อใช้งาน การริเริ่มและลงมือท�า การมุ่งเป้าหมาย 

2. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 

และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาล ก่อนและหลังการจัดกระบวนการฯ

การคิดเชิงบริหาร (n=30)
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ผลต่าง

t df p
X SD X SD X SD

1. การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ 1.43 .365 2.78 .363 1.35 .397 18.61* 29 .00

2. การริเริ่มและลงมือท�า 1.38 .408 2.70 .385 1.31 .359 20.07* 29 .00

3. ความจ�าเพื่อใช้งาน 1.51 .482 2.66 .408 1.20 .447 14.69* 29 .00

4. การมุ่งเป้าหมาย 1.48 .425 2.66 .379 1.18 .425 15.24* 29 .00

5. การติดตามประเมินตนเอง 1.63 .490 2.75 .388 1.11 .408 14.96* 29 .00

การคิดเชิงบริหารโดยรวม 5 ด้าน 1.49 .377 2.72 .332 1.23 .319 21.12* 29 .00

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อน และหลังการจัดประสบการณ์ฯ 

พบว่า เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารรายด้านทุกด้าน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย	
ผลการวจิยั พบว่า (1) เดก็อนบุาลมีทกัษะการคดิเชงิบรหิารก่อนการทดลองอยูใ่นระดับควรส่งเสรมิหลงัการ

ทดลองอยู่ในระดบัด ี(2) เด็กอนบุาลมทีกัษะการคดิเชงิบรหิารหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวจัิยดังกล่าวสนับสนุนว่าการจัดกระบวนการวางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตามแนวคดิไฮสโคป สามารถ

น�าไปใช้เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลให้สูงขึ้นได้

อภิปรายผลการวิจัย
1. การศึกษาการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และ

ทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 

การศกึษาการคิดเชงิบริหารของเดก็อนุบาลก่อนและหลงัการจดักระบวนการวางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตาม

แนวคิดไฮสโคป พบว่า ก่อนการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารรายด้านทุกด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับควร 

ส่งเสริมหลังการทดลอง เด็กอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารรายด้านทุกด้านและโดยรวมอยู่ในระดับดี หมายความว่า 

การจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป สามารถเสริมสร้างการคิดเชิงบริหารได้ ทั้งนี้

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 65
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อาจเป็นเพราะว่า ขั้นตอนของกระบวนฯ เปิดโอกาสให้เด็กอนุบาลได้เลือก และตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายกิจกรรม 

วิธีการส่ือ ล�าดับกิจกรรมจากมุมประสบการณ์ และแผนงานของตนเองเป็นรายบุคคลในข้ันของการวางแผนก่อนท่ี

เด็กจะเข้าเล่นตามมุม และในช่วงเวลาที่เด็กเข้าเล่นตามมุมจะเป็นขั้นการปฏิบัติ เด็กจะได้ค้นพบ และเรียนรู้สิ่งใหม่

ผ่านการเล่นและการลงมอืกระท�าให้บรรลตุามเป้าหมายและแผนงานทีไ่ด้วางไว้ โดยเดก็ต้องเป็นผูจ้ดัการดแูลตนเอง

ให้ด�าเนินการปฏิบัติให้ลุล่วงตามล�าดับกิจกรรม จัดสรรเวลาและตัดสินใจในการเล่นตามล�าพังหรือเล่นร่วมกับ

เพื่อนตามแผนที่ได้วางไว้ เมื่อปฏิบัติกิจกรรมครบตามเวลาที่ก�าหนด จะเป็นช่วงของขั้นการทบทวน ซึ่งเด็กอนุบาล

จะได้คิดสะท้อนและพิจารณาท�าความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้ปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหว่าง

การวางแผน และผลงานจากการลงมือกระท�าจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในอนาคต 

สอดคล้องกับ พัชรี ผลโยธิน และคณะ (2550, หน้า 24-28) กล่าวว่า กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน 

เป็นกระบวนการทีส่นบัสนนุความคดิ การเลอืกและการตดัสนิใจของเดก็ทีช่ดัเจน ส่งเสรมิความรูส้กึเชือ่มัน่ในตนเอง

ของเด็กและความรู้สึกในการควบคุมตนเอง ท�าให้เด็กมีความสนใจในการเล่นท่ีได้วางแผนไว้ โดยเด็กได้ปฏิบัติตาม

สิ่งที่ตั้งใจไว้ ค้นพบความคิดใหม่ๆ เด็กได้เลือกและตัดสินใจใช้วัสดุอุปกรณ์ บริเวณและขั้นการเล่น ซึ่งท�าให้เด็กเป็น

ผู้ท�างานอย่างจริงจัง เด็กได้เล่นอย่างมีจุดหมาย การเล่นเป็นการพัฒนาและเป็นการเรียนรู้ของเด็ก อีกทั้งเด็กยังได้

สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการกระท�าและประสบการณ์ ซึ่งเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจ และตีความสิ่งที่ปฏิบัติ 

นอกจากนี ้หลงัการทดลองเด็กอนุบาลมกีารคิดเชงิบริหารสงูขึน้โดยมค่ีาเฉลีย่รายด้านทีม่ากทีส่ดุ 3 ล�าดบัแรก 

ได้แก่ การวางแผนจัดระบบด�าเนินการ การติดตามประเมินตนเอง ด้านความจ�าเพื่อใช้งาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 

การจดัประสบการณ์การเล่นตามมมุในการวจัิยครัง้นีแ้ตกต่างจากการเล่นปกตทิีเ่ดก็ต้องมกีารวางแผนล�าดบัมุมล�าดบั

กิจกรรมและวิธีการ รวมทั้งมีติดตามการปฏิบัติของตนเองโดยอาศัยแผ่นวางแผนเป็นสื่อช่วยให้เด็กติดตามตนเองได้ 

และน�ามาสนทนาในช่วงการทบทวน อีกทั้งยังมีการก�าหนดสถานการณ์เพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ละ 2 สถานการณ์ 

ในมุมประสบการณ์ 2 มุม ซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันให้สมดุลทั้ง 5 มุม เพื่อให้เด็กอนุบาลจดจ�าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

เสรมิประสบการณ์ สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้และสามารถน�ามาใช้งานโดยประยกุต์ในการเล่น การปฏบิตังิาน และการแก้ปัญหา

ในสถานการณ์ใหม่ จึงส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการคิดเชิงบริหารดังกล่าวสูงกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวดี 

หาญเมธี และคณะ (2561) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารด้วยการ “ให้โอกาส” โดยเปิดโอกาสเด็กได้

คิด สงสัย เลือก ตัดสินใจ วางแผน ลองผิดลองถูก เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือกระท�าผ่านกิจวัตรประจ�าวัน เพื่อสั่งสม

ประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตนเอง เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ 

ตลอดจนฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลาย

2. การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 

และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป 

การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลก่อนและหลังการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ 

และทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป พบว่า เด็กมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริหาร หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ

ทดลองอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยหลังการทดลอง

สูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีก�าหนดไว้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกระบวนการ

วางแผน ปฏบิตั ิและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคปนัน้ ช่วยเสรมิสร้างการคดิเชิงบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจาก

ขัน้ตอนกระบวนฯ ในขัน้การวางแผน เดก็ได้บอกล�าดบัการเข้ามมุเล่น เป้าหมายของแต่ละกจิกรรม บอกชือ่และภาพ
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รวมกจิกรรม บอกรายละเอยีดวธิกีารหรอืขัน้ตอนในการปฏิบัตแิต่ละกจิกรรม บอกสือ่ท่ีจะใช้ และเลอืกปฏิบัติกจิกรรม

ร่วมกับเพ่ือนหรือเล่นคนเดียว ต้ังแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายอย่างมีล�าดับข้ันตอนไว้ล่วงหน้า ซ่ึงเป็นพฤติกรรม

ของการคิดเชิงบริหารในด้านการวางแผนจัดระบบด�าเนินการ และการริเริ่มและลงมือท�า สอดคล้อง จิระพร ชะโน 

(2562) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนการเล่นเป็นวิธีที่ดีในการจัดระเบียบการเล่น โดยเด็กจะต้องมีการตัดสินใจว่าเด็ก

จะเล่นบทบาทสมมติเป็นใครและท�าอะไรก่อนที่เด็กจะเริ่มเล่น การให้เด็กได้มีการวางแผนก่อนการเล่น เด็กจะได้คิด

ก่อนเล่นและลงมือกระท�าตามมา ซึ่งการวางแผนการเล่นจะส่งเสริมให้เด็กได้มีการคิดแผนไว้ในใจ และน�าแผนไปใช้

ในระหว่างการเล่น ในขั้นตอนการวางแผนของช่วงสัปดาห์ที่ 1 และ 2 เด็กยังไม่สามารถบอกแผนงานของตนเองได้

อย่างละเอียด และชัดเจนมากนัก ตัวอย่าง : สถานการณ์ขั้นการวางแผน

ผู้วิจัย : วันนี้เด็กๆ อยากท�ากิจกรรมอะไร  เด็ก : หนูจะเข้าไปเล่นมุมบ้านค่ะ

ผู้วิจัย : เด็กๆ มีเป้าหมายเข้าไปท�าอะไรในกิจกรรมนั้น  เด็ก : หนูจะเข้าไปเล่นขายของค่ะ

ผู้วิจัย : เด็กๆ จะท�ากิจกรรมนั้นอย่างไร ใช้สื่ออะไรบ้างง  เด็ก : (มักจะเงียบไม่ตอบค�าถาม)

ผู้วิจัย : เด็กๆ จะท�ากิจกรรมนั้นตามล�าพัง หรือท�ากับใครบ้าง  เด็ก : หนูจะเล่นกับเพื่อนค่ะ

ในช่วงสปัดาห์ที ่3 เริม่มกีารเปลีย่นแปลงเดก็เริม่มกีารบอกแผนงานของตวัเองได้อย่างละเอียด โดยสามารถ

บอกเป้าหมายและภาพรวมของการเข้าท�ากิจกรรมได้ เช่น “หนูจะเข้าไปเล่นโทรศัพท์โทรสั่ง line man มากินข้าว

กับเพื่อนค่ะ” “หนูจะวาดรูปสายรุ้ง ให้ข้าวหอมสอนหนูวาดค่ะ” การที่เด็กสามารถวางแผนงานของตนเองได้อย่าง

ชัดเจน ครูเป็นบุคคลส�าคัญที่ต้องมีบทบาทในการใช้การสนทนา และค�าถามปลายเปิดในการกระตุ้นให้เด็กแต่ละคน

วางแผนงานของตนเองให้มีความชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ประอร อิศรเสนา (2542, หน้า 25) กล่าวว่า 

ครูมีบทบาทของในการตั้งค�าถามที่ท้าท้าย ให้เด็กแสดงความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็น สนับสนุนให้เด็กแต่ละคนได้

เรียนรู ้ให้โอกาสเด็กแสดงความคิดเหน็เกีย่วกบัความต้องการในการวางแผนการกระท�าของตน และในช่วงสปัดาห์ที่ 

5 เด็กๆ สามารถที่จะบอกแผนงาน เป้าหมาย ภาพรวม สื่อหรือรายละเอียดของตนเองได้อย่างละเอียดมากขึ้น และ

สามารถบอกได้ด้วยตนเองโดยที่ครูยังไม่ได้ตั้งค�าถาม 

นอกจากน้ี การจัดประสบการณ์ในขั้นตอนการปฏิบัติ เด็กทุกคนต้องเข้ามุมประสบการณ์ของตนเอง 

และปฏิบัติตามกิจกรรมแผนงานที่เลือกไว้ โดยเด็กจะเป็นผู้จัดการดูแลตนเองให้ด�าเนินการปฏิบัติให้ลุล่วงตาม

ล�าดับกิจกรรม เป็นผู้จัดสรรเวลาในการท�ากิจกรรม จดจ�ารายละเอียดแผนงานและปฏิบัติตามแผนงานของตนเอง 

น�าความรู้จากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ท่ีครูก�าหนดข้ึน ปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

จนส�าเร็จ โดยไม่สนใจตามสิ่งเร้าภายนอก และยับยั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายออกไปได้ตลอดจน 

เมือ่ปฏบัิตงิานขัน้ตอนหนึง่หรือกจิกรรมหนึง่ในมมุส�าเรจ็ สามารถด�าเนนิงานตามล�าดบัขัน้ตอนถดัไปอย่างได้ต่อเนือ่ง

ทนัทเีพือ่ให้บรรลุเป้าหมาย ซึง่เป็นพฤตกิรรมของการคิดเชงิบรหิารในด้านการวางแผนจดัระบบด�าเนนิการ การรเิริม่

และลงมือท�า ความจ�าใช้งาน และการมุ่งเป้าหมาย โดยในช่วงการจัดกระบวนการฯ ในสัปดาห์ที่ 1 และ 2 เด็ก

ไม่สามารถท�าตามแผนงานที่ตนเองวางไว้ และปฏิบัติกิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ เด็กมักจะเปลี่ยน

กิจกรรมกะทันหัน หรือวอกแวกตามค�าชวนของเพื่อน เมื่อเพื่อนชวนไปเล่นด้วย ท้ังนี้ครูจึงมีบทบาทส�าคัญใน

การสังเกตเด็ก คอยอ�านวยความสะดวกให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือเด็กในจังหวะท่ีเหมาะสม ตลอดจนจัดเตรียม

มุมประสบการณ์ สร้างบรรยากาศ และสถานการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง สอดคล้อง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 | 67
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กับ ภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์ ชลธิชา ภูริปาณิก และฐิติชัย รักบ�ารุง (2563, หน้า 6) ที่กล่าวว่า กระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท�าผ่านส่ือหรือกิจกรรม โดยมีครูเป็นผู้อ�านวย

ความสะดวก หรือให้ค�าแนะน�า จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดแนวคิดใหม่ๆ 

คิดเป็นท�าเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถน�าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเมื่อเด็กต้องการที่เปลี่ยนมุมครูต้องเข้าไปสนทนากับเด็กถึงเหตุผลของการเปลี่ยนมุม ครูต้องคอย

สังเกตกระตุ้นให้เด็กท�าตามแผนงานของตนเอง โดยในช่วงสัปดาห์ที่ 3 เด็กสามารถท�าตามแผนงานของตนเองได้

มากขึ้น สังเกตได้จากการที่เด็กเริ่มปฏิเสธไม่ไปเล่นตามค�าชักชวนของเพื่อน และมีการแนะน�าเพื่อนว่าให้ท�าตาม

แผนที่วางเอาไป เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยในหนึ่งมุม เด็กมักจะเรียกคุณครูให้ไปดูผลงานเพื่อต้องการบอกว่า 

ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และต้องการไปท�ากิจกรรมอื่นต่อที่ตัวเองได้วางแผนเอาไว้ และในแต่ละสัปดาห์ครูจะ

มสีถานการณ์เพิม่เตมิในมมุประสบการณ์ ซึง่เดก็สามารถท่ีจะน�าความรูจ้ากประสบการณ์เดมิ หรอืจากประสบการณ์

ที่ได้เรียนรู้ในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ที่ครูก�าหนดขึ้น เช่น ในสัปดาห์ที่ 5  

ครูก�าหนดสถานการณ์ให้เด็กสร้างสวนสัตว์ โดยแยกประเภทสัตว์ คือ สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงห้ามอาศัยอยู่ด้วยกัน 

ซ่ึงเด็กสามารถสร้างสวนสัตว์ตามข้อก�าหนดของสถานการณ์ พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่า “ท�าไมสัตว์ป่าและสัตว์ห้าม

อาศัยอยู่ร่วมกัน” สอดคล้องกับ สุภาวดี หาญเมธี และคณะ (2561) ได้กล่าวว่า สมองมีความสามารถที่ใช้ในการจ�า

ข้อมูล จัดระบบและหยิบใช้ข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย จะถูกเก็บรักษาอยู่

ในสมอง working memory จะปลุกให้ข้อมูลเคลื่อนไหว แล้วเลือกข้อมูลชิ้นที่เหมาะสมน�าออกมาใช้ ช่วยให้เราจ�า

ข้อมูลได้หลายต่อหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

การจดัประสบการณ์ในขัน้การทบทวน เด็กทกุคนจะกลบัมานัง่เป็นกลุม่ใหญ่ เดก็กลุม่ทีไ่ด้วางแผนรายบคุคล

ในกลุ่มใหญ่ร่วมกับครู และเพื่อนที่หมุนเวียนในแต่ละวันจะเป็นผู้ทบทวนเป็นรายบุคคล เด็กจะได้ออกมาบอกเล่า

เกี่ยวกับผลงาน การปฏิบัติกิจกรรม ความคิด ความรู้สึก ระหว่างหรือหลังการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นด้วยตนเอง 

และสามารถบอกหรือเล่าเก่ียวกับผลงาน การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ เพราะเหตุใด บอกแผนงาน

ของตนเองที่คาดการณ์ไว้กับผลการปฏิบัติจริงว่ามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอย่างไร โดยมีเด็กที่เหลือและ

ครูเป็นผู้รับฟังและตั้งค�าถามเพื่อให้เด็กได้ทบทวน ท�าความเข้าใจประสบการณ์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็น

พฤติกรรมของการคิดเชิงบริหารในด้านการติดตามประเมินตนเอง ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และ 2 เด็กไม่สามารถท�า

กิจกรรมตามที่วางแผนไว้ได้จนครบ เนื่องจากเด็กวางแผนในการท�ากิจกรรมแต่ละครั้งมากเกินไปไม่เหมาะสมกับ

เวลา และในช่วงสัปดาห์ที่ 3 เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง โดยเด็กมีการวางแผนกิจกรรมน้อยลง บางคนเหลือจ�านวน

กิจกรรมเพียง 1 – 2 กิจกรรม และสามารถบอกเหตุผลของการลดจ�านวนกิจกรรม ลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรม

ได้ดีมากขึ้น โดยที่ครูไม่ต้องคอยให้ค�าแนะน�า สอดคล้องกับ Dawson & Guare (2014, pp. 432-438) กล่าวว่า  

การตัง้เป้าหมายให้กบัเด็กเพือ่ให้เด็กได้ปฏบิติัตามเป้าหมาย โดยมคีรคูอยสงัเกต และกระตุน้เดก็ ชืน่ชมเดก็ เมือ่ปฏิบตัิ

ครบทุกขั้นตอน และให้เด็กได้มีโอกาสทบทวนการปฏิบัติงานของตนเอง จะท�าให้เด็กสามารถตรวจสอบความส�าเร็จ

ของตนเองในการท�างานตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

1.1 ควรศึกษาท�าความเข้าใจขั้นตอนการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวนตามแนวคิด

ไฮสโคป ก่อนการน�าไปใช้ เพื่อเป็นการน�าไปใช้เสริมสร้างการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยการเรียนรู้อื่นที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา และวัยของเด็กที่แตกต่างกัน

1.2 ควรให้ความส�าคัญกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและค�านึงถึงการเรียนรู้ โดยเปิด

โอกาสให้เด็กเลือกและตัดสินใจด้วยตนเอง ครูมีบทบาทในการคอยใช้ค�าถามกระตุ้น สร้างบรรยากาศ สถานการณ์ 

อ�านวยความสะดวก ให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือเด็กในจังหวะที่เหมาะสม 

1.3 ควรศึกษาการคิดเชิงบริหารให้มีความเข้าใจชัดเจน เพื่อที่จะสามารถประเมินและสังเกตการ

เรียนรู้ของเด็กได้อย่างเหมาะสม

1.4 ครูและผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบริหารของเด็กอนุบาลเป็นอย่างมาก ดังนั้นควร

ให้ความส�าคัญโดยการน�าผู้ปกครองหรือครูมามีส่วนร่วมกับการท�ากิจกรรมของเด็ก จัดอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เด็ก

ได้รับการสอนไปในทิศทางเดียวกัน

2. ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นของการคิดเชิงบริหาร เช่น การยืดหยุ่นทางการคิด การยับยั้ง

คิดไตร่ตรอง การใส่ใจจดจ่อ เพือ่ส่งเสรมิและเป็นแนวทางให้เดก็มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ และเป็นประชากรคณุภาพ

ต่อไป

2.2 ควรมีศึกษาการจัดกระบวนการวางแผน ปฏิบัติ และทบทวน ตามแนวคิดไฮสโคป เพื่อส่งเสริมการ

คิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในช่วงวัยอื่นๆ เช่น ช่วงบริบาล ช่วง 3-5 ปี เป็นต้น

2.3 ควรมีการศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีแนวคิดหรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็น

แนวทางในการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยต่อไป
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