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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานหุ่นเงาของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ เด็กอายุระหว่าง
5 - 6 ปี ระดับชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2561 ของโรงเรี ยนวัดศรี สโมสร จังหวัดปทุมธานี
จานวนทังสิ
้ ้น 25 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ แผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา และ แบบ
สังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองสาหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจยั พบว่า การคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้ านการใส่ใจจดจ่อ
รองลงมา คือ ด้ านการควบคุม อารมณ์ ตามลาดับ ซึ่งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.5
คาสาคัญ: นิท านหุ่น เงา การคิด เชิงบริห ารสมอง เด็ก ปฐมวัย
Abstract
The objective of this research was to analyze of a study of brain-thinking management of
early childhood children before and after organizing activities for the shadow puppet
storytelling of preschool children. The sample used in this study were Age between 5 - 6 years,
kindergarten level, 2st year, semester 2, academic year 2018 Of Watsrisamosorn School
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Pathum Thani Province. A total of 25 people. The tools used in this research were plans for
activities, shadow puppet tales and observation forms for brain administration for early
childhood. Data analysis by frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.
The research found that executive functions of early childhood with the highest mean in
the focus of attention Followed by emotional control respectively. Which after the experiment
was significantly higher than before the static test at the level of 0.5.
Keywords: Shadow Puppets Tales, Early Childhood, Executive Function

ความสาคัญของปั ญหา
ทัก ษะที่ ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็ นต้ อ งวางรากฐานตัง้ แต่ป ฐมวัย หรื อ 0-6 ปี โดยการ
พัฒนาการคิดเชิงบริ หารสมอง หรื อ Executive Function (EF) เป็ นการทางานระดับสูงของสมองในการ
เฝ้าตามดูและควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทา เพื่อกากับตนเองให้ เกิดพฤติกรรมที่ม่งุ สู่เป้าหมาย
ช่วยให้ เ ด็กคิดเป็ น ทางานเป็ น เรี ยนรู้ เป็ น แก้ ไ ขปั ญหาเป็ น อยู่ร่วมกับผู้อื่นเป็ น และหาความสุขเป็ น
ซึ่งต้ องเน้ นการเรี ยนรู้ ด้วยการลงมือทาเพื่อให้ เด็กมีโอกาสฝึ กคิด วางแผน แก้ ไขปั ญหา สิ่งสาคัญคือควร
คานึงถึงการสร้ างการเรี ยนรู้ แก่เด็กตามความเหมาะสมของช่วงวัย โดยเฉพาะระดับปฐมวัยที่ไม่ควรเร่ ง
เรื่ องอ่านเขียน ซึ่งเป็ นการกดทับทักษะด้ านอื่น ๆ โดยเฉพาะทักษะความคิดสร้ างสรรค์ การคิดวิเคราะห์
และแก้ ไขปั ญหา (วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ , 2559) ซึ่งผลการสารวจพัฒนาการทักษะสมองเพื่อชีวิต
ที่ สาเร็ จ หรื อ การคิดเชิ ง บริ หารสมอง Executive Function (EF) ของเด็กวัย 2-6 ปี จากกลุ่ม ตัวอย่า ง
2,965 คนทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี 2558-2559 ด้ วยแบบประเมินพัฒนาการด้ าน EF ในเด็ก
ปฐมวัย พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้ โครงการวิจยั ที่สนับสนุนโดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
(สวรส.) พบว่า ปั จจุบนั มีเด็กวัย 2-6 ปี ที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เป็ นความบกพร่องของ EF ประมาณ 30%
คือเป็ นเด็กที่มีความบกพร่องอย่างชัดเจน 16% และบกพร่องเล็กน้ อย 14% ซึ่งใกล้ เคียงกับจานวนเด็กที่มี
ปั ญหาพัฒนาการด้ าน EF ล่าช้ า คือ พบประมาณ 29% โดยเป็ นเด็กที่มีพฒ
ั นาการด้ าน EF ต่ากว่าเกณฑ์
อย่างชัดเจน 14% และต่ากว่าเกณฑ์เล็กน้ อย15% ทังนี
้ ้ทักษะสมองด้ าน EF ที่เป็ นปั ญหามากเป็ นอันดับ1
คือปั ญหาด้ านการหยุด 2. ปั ญหาด้ านความจาขณะทางานและ 3.ปั ญหาการควบคุมอารมณ์ ซึ่งจะส่งผล
ด้ านลบต่อความพร้ อมและความสาเร็ จทางการเรี ยนในระดับที่สูงขึ ้นไป การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิต
ที่สาเร็ จจะช่วยลดปั ญหาความล้ มเหลวทางการเรี ยนหรื อออกจากระบบการศึกษา ปั ญหาพฤติกรรม และ
ลดความเสี่ยงที่เด็กจะตัดสินใจผิดพลาด เช่น การใช้ ยาเสพติด การตังครรภ์
้
ในวัยเรี ยน เพราะการทางาน
ของสมองส่วนหน้ าที่เข้ มแข็งจะช่วยให้ เด็กรู้ จกั คิดก่อนทา ยับยังชั
้ ง่ ใจเพื่อกากับตนเองสู่ความสาเร็ จ ซึ่ง
การพัฒนาทักษะสมองเหล่านี ้ควรบูรณาการในชีวิตประจาวัน ทังที
้ ่โรงเรี ยนและที่บ้าน แต่ปัญหาในขณะนี ้
คือ ครู และพ่อแม่ยงั ขาดความเข้ าใจ โดยเฉพาะการจัดการเรี ยนการสอนวัยเด็กเล็กที่ขาดสมดุลมุ่งเน้ น
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วิชาการเร่งเรี ยนเขียนอ่านก่อนวัย ดังที่อดุ ม เพชรสังหาร (2559) กล่าวถึง งานวิจยั การติดตามเด็กอัจฉริ ยะ
ที่ทามากว่า 80 ปี พบว่า “IQ ไม่ได้ การันตีความสาเร็ จของมนุษย์อีกทังโลกใหม่
้
ในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้ เน้ น
เรื่ องความจา แต่เน้ นเรื่ องการควบคุมตนเอง การมุ่งสู่เป้าหมาย และยืดหยุ่นในวิธีคิด โดยทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่สาเร็ จ หรื อ EF จะตอบโจทย์ได้ ดีที่สดุ เพราะเป็ นฐานการควบคุมตนเองและจัดระเบียบตนเอง
เด็ ก ที่ มี EF สูง จะประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต การท างาน การเรี ย น ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาด้ า นพฤติ ก รรม
อาชญากรรม ยาเสพติด ติดโซเชียลมีเดีย การมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่เหมาะสม” (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ,
2559) โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ ม สุขภาพ และสถาบัน RLG (2561) ได้ กล่า วถึ ง
ทัก ษะสมองเพื่ อ จัด การชี วิ ต ให้ ส าเร็ จ หรื อ Executive Function (EF) แบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม 9 ทัก ษะ คื อ
กลุ่ ม ทั ก ษะพื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ทั ก ษะด้ านความจ าเพื่ อ ใช้ งาน ทั ก ษะด้ านการยั ง้ คิ ด ไตร่ ต รอง และ
ทักษะด้ านการยืดหยุ่นความคิด กลุ่มทักษะกากับตนเอง ได้ แก่ ทักษะด้ านการจดจ่อใส่ใจ ทักษะด้ านการ
ควบคุมอารมณ์ และทักษะด้ านการติดตามประเมินตนเอง และกลุ่มทักษะปฏิบตั ิ ได้ แก่ ทักษะด้ านการ
ริ เ ริ่ ม และลงมื อ ท า ทัก ษะด้ า นการวางแผนจัด ระบบด าเนิ น การ และทัก ษะด้ า นการมุ่ง เป้า หมาย
เมื่อเด็กได้ รับโอกาสในการพัฒนาทักษะสมอง EF จะช่วยสร้ างพฤติกรรมเชิงบวกและเลือกตัดสินใจในทาง
ที่ ส ร้ างสรรค์ ดัง นัน้ การพัฒ นาทัก ษะสมอง EF ที่ ถูก ที่ ถูก เวลาจึง เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ควรฝึ ก พัฒ นาการ
ทักษะสมอง EF ให้ ชานาญและมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ดังที่สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ และสถาบัน RLG (2562) กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริ มทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาเร็ จ หรื อ การคิดเชิงบริ หารสมอง
Executive Function (EF) ซึ่งกิ จกรรมที่ กระตุ้นให้ เด็กได้ สื่ อสารหรื อแสดงออกความคิดสร้ างสรรค์ของ
ตนเอง ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การวาดภาพ การเล่าเรื่ อง การเล่านิทาน เป็ นต้ น โดยเฉพาะกิจกรรม
การเล่านิทานเป็ นกิจกรรมที่สื่อสารเรี ยนรู้เรื่ องผ่านภาพ เป็ นนิทานที่ไม่มีประโยคยาวๆ เพื่อเล่าเรื่ อง มีเพียง
ประโยคสัน้ ๆ แต่เป็ นการให้ เด็กได้ ใช้ ทักษะความจาเพื่อใช้ งาน คือเมื่อดูภาพ หรื อสัญลักษณ์ หรื อหุ่น
นิทาน แล้ วจดจาเพื่อไปหาในหน้ าต่อ ๆ ไป เกิดการใส่ใจจดจ่อในแต่ละเรื่ องราว มีการเชื่อมโยงเนื ้อเรื่ อง
ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึงตอนจบ การฝึ กทักษะจอจ่อใส่ใจอย่างสม่าเสมอจะช่วยยืดช่วงสมาธิของเด็กให้ ยาวขึ ้น
และที่สาคัญการฝึ กให้ เด็กได้ ฝึกความจาเพื่อใช้ งาน เด็กจะจัดระบบและเก็บข้ อมูลไว้ ในระบบของสมอง
เพื่อนากลับมาใช้ อีกครัง้ เช่น เมื่อครูเล่านิทานจบ เด็กสามารถเล่าเรื่ องราวในนิทานที่ฟังตังแต่
้ ต้นจนจบได้
ซึ่งนิทานหุ่นเงา เป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งของกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริ มพัฒนาการ เป็ นกิจกรรมที่เด็ก
สนใจและดึงดูดความสนใจของเด็กได้ อย่างเหมาะสมกับวัย โดยนิทานหุ่นเงาจะใช้ ไฟส่องจากด้ านหลัง
ของตัวหุน่ ที่มีลกั ษณะแบนเป็ นภาพมิติเดียวนัน้ ให้ เงาของตัวหุ่นไปตกกระทบจอที่ใช้ ผ้าขาวผืนใหญ่ขึงตึง
เกิดเป็ นภาพบนจอ ผู้ชมจึงชมการเชิดแสดงหุน่ ประเภทนี ้ในลักษณะของการดูหนังลักษณะของหุ่นประเภท
นี เ้ ป็ น แผ่น ภาพแบน ตัว หุ่น สามารถเคลื่ อ นไหว และเชิ ด จากด้ า นล่า งผู้เ ชิ ด ต้ อ งวางแนวจับ ตัว หนัง
ด้ านแบน นันให้
้ ขนานไปกับจอ แล้ วเคลื่อนตัวจากด้ านหนึ่งไปยังอีกด้ านหนึ่ง เป็ นแนวระนาบตามกันไป
เกิดความสนุกสนาน สาหรับโรงเชิดหุ่นมีลกั ษณะคล้ ายโรงเชิดหุ่นมือ แต่ด้านหน้ าโรงขึงจอผ้ าขาวให้ ตึง
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แล้ วส่องไฟจากด้ านหลังคัวหุน่ ทาให้ เกิดเงาขึ ้นที่จอผ้ าสีขาว (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2550)
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลกิจกรรมนิทาน
หุ่นเงาของเด็กปฐมวัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบริ หารสมอง เพื่อให้ เด็กพัฒนาทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน
และ ทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ ซึ่งผลที่ ไ ด้ จ ากการศึกษาครั ง้ นีจ้ ะเป็ นแนวทางให้ กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของเด็กปฐมวัย รวมถึงพ่อแม่ผ้ ปู กครองในการเลือกและพิจารณากิจกรรมนิทานหุ่นเงาที่
ส่งเสริมการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัยได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
คาถามการวิจัย
การจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงาของเด็กปฐมวัยส่งเสริมการคิดเชิงบริ หารสมองทัง้ 2 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะ
ด้ านความจาเพื่อใช้ งาน และทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ หรื อไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงาของเด็กปฐมวัยที่มีตอ่ การคิดเชิงบริ หารสมอง
2. เพื่อเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารสมองใน 2 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน และ
ทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงา
สมมติฐานการวิจัย
หลัง การทดลอง เด็กปฐมวัยที่ ได้ รับการจัดกิจ กรรมนิทานหุ่นเงา มี ค่าเฉลี่ ยคะแนน การคิดเชิ ง
บริ หารสมองใน 2 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน และทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ สูงขึ ้นกว่า
ก่อนการทดลอง
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมนิทาน
หุ่นเงา การคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับบริ บทการจัดกิจกรรมนิทานของ
โรงเรี ยน และสนทนากับครู ประจาชัน้ เพื่อกาหนดกระบวนการในการวิจยั สร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
และสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดทางการวิจยั ดังนาเสนอในแผนภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
การจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงา

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

ตัวแปรตาม
การคิดเชิงบริหารสมอง ดังนี ้
1. ทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน
2. ทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด ทางการวิจ ัยเรื่อ ง ผลการจัด กิจ กรรมนิท านหุ่น เงาที่ส่ งผล
ต่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารสมองสาหรับเด็กปฐมวัย
1.1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 จานวน 2 ห้ องเรี ยน ที่กาลังศึกษาอยู่ใน
ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2561 โรงเรี ยนวั ด ศรี ส โมสร ต าบลบึ ง บอน อ าเภอหนองเสื อ
จังหวัดปทุมธานี จานวน 53 คน
1.2 กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
เด็กชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 ที่ กาลัง ศึกษาอยู่ใ นภาคการศึก ษาที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนวัดศรี สโมสร
ตาบลบึง บอน อ าเภอหนองเสื อ จัง หวัด ปทุม ธานี จ านวน 25 คน โดยการสุ่ม แบบแบ่ง กลุ่ม ( cluster
random sampling) ด้ วยวิธีการจับสลาก โดยจับสลากมา 1 ห้ อง จากทังหมด
้
2 ห้ อง ซึ่งผลการจับสลาก
พบว่า ได้ ห้องเรี ยนอนุบาล 2 ห้ อง 1 มีจานวนนักเรี ยนทังสิ
้ ้น 25 คน มาเป็ นกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้มี 2 ประเภท จานวน 2 ชุด ประกอบด้ วย แผนการจัดกิจกรรม
นิทานหุน่ เงา และแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1 แผนการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงา
ผู้วิจยั มีกระบวนการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงาจานวน 24 แผน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
3.1.1 ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาหลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2560 และคู่มื อ หลัก สูต ร
การศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ
ที่เ กี่ ยวข้ องกับหลักการและแนวคิดเกี่ ยวกับการจัดแผนการจัดกิ จ กรรมนิทานหุ่นเงา แนวคิดเกี่ ยวกับ
การคิ ด เชิ ง บริ ห าร (Executive Functions) รวมถึ ง การสัง เกตการจัด ประสบการณ์ ร ะดับ อนุบ าลของ
โรงเรี ยนบ้ านวังทองวัฒนา เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงา
3.1.2 ผู้วิจยั สร้ างแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา โดยมีหลักเกณฑ์ คือ กาหนดจุดประสงค์
การดาเนินกิจกรรม สื่อการเรี ยนและประเมินผล ใช้ ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน
วันละ 20 นาที รวมทังหมด
้
24 ครัง้ โดยมีขนตอนการจั
ั้
ดกิจกรรมดังนี ้
104

ผลการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาที่ส่งผลต่ อส่ งเสริมการคิดเชิงบริ หารสมองสาหรับเด็กปฐมวัย
Research The Activities Arrangement Shadow Puppets Tales that Affect Executive Function for Early Childhood

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

ขัน้ นา
เด็กและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา พร้ อมสร้ างข้ อตกลงร่วมกัน
ก่อนทากิจกรรม โดยครูใช้ คาถาม ดังนี ้
- เด็กๆ สามารถฟั งนิทานหุน่ เงาตังแต่
้ ต้นจนจบโดยไม่เข้ าห้ องน ้าได้ หรื อไม่ เพราะอะไร
- เด็กๆ คิดว่านิทานเรื่ องนี ้น่าจะมีชื่อเรื่ องว่าอะไร
- ถ้ าเด็กๆ คุยเล่นขณะฟั งนิทานจะเกิดอะไรขึ ้น อย่างไร เป็ นต้ น
ขัน้ ดาเนินการ
1. เด็กฟั งนิทานหุ่นเงา โดยครู ปิดไฟห้ อง และฉายไฟกระทบฉากผ้ าสีขาวแล้ ว นาหุ่นนิทาน
เชิดตามบทละคร
2. เด็ ก ๆ ฟั ง นิ ท านจบ ร่ ว มกัน สนทนาเกี่ ย วกับ เนื อ้ เรื่ อ งในนิ ท าน โดยครู ใ ช้ ค าถามดัง นี ้
ตัวละครมีกี่ตวั ตัวอะไรบ้ าง จากนิเหตุการณ์ในนิทานที่เกิดขึ ้น ถ้ าเป็ นเด็กๆ จะทาอย่างไร เป็ นต้ น
3. เด็กแบ่งกลุม่ จากนันครู
้ แจกหุน่ (ตัวละครตามเนื ้อเรื่ องในนิทาน) โดยให้ เด็กๆนาหุ่นเงามา
เล่านิทานตามที่ได้ ฟังไปแล้ วทีละกลุม่
4. เด็กแต่ละกลุม่ ออกมาเชิดหุน่ เงา พร้ อมเล่านิทานตังแต่
้ ต้นจนจบ
ขัน้ สรุป
ให้ เ ด็ก ร่ ว มกัน เล่า เรื่ อ งราวนิ ทานที่ ฟั ง ตัง้ แต่ต้ นจนจบ พร้ อมวาดรู ป ตัว ละครจากหุ่น เงา
ที่ตนเองชอบลงในกระดาษเปล่า จากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ กาหนดแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา จานวนทังสิ
้ ้น
24 แผน เพื่อใช้ สาหรับจัดกิจกรรมจานวนทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่1 แผนการจัด กิจ กรรมนิท านหุ่น เงา
ครัง้ ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กิจกรรมนิทานหุ่นเงา
หัวผักกาดยักษ์
เม่นหลบฝน
อึเธอฉันขอนะ
ก้ อนเมฆมีน ้าใจ
หนูน้อยหมวกแดง
ลูกหมูสามตัว
กระต่ายกับเต่า
คุณฟองนักแปรงฟั น
เมืองแห่งรอยยิ ้ม
อีเล้ งเคล้ งโคล้ ง
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ครัง้ ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

กิจกรรมนิทานหุ่นเงา
ถนนสาย ฟ ฟั น
อนุบาลช้ างเบิ ้ม
หัวผักกาดยักษ์
เม่นหลบฝน
อึเธอฉันขอนะ
ก้ อนเมฆมีน ้าใจ
หนูน้อยหมวกแดง
ลูกหมูสามตัว
กระต่ายกับเต่า
คุณฟองนักแปรงฟั น
เมืองแห่งรอยยิ ้ม
อีเล้ งเคล้ งโคล้ ง
ถนนสาย ฟ ฟั น
อนุบาลช้ างเบิ ้ม

ผู้วิจยั นาแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบหาความสอดคล้ อง
ของเนือ้ หาและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกิจ กรรม (Content Validity) และความเหมาะสมในการ
เลือกใช้ นิทานที่ใช้ ในการประกอบการจัดกิจกรรม รวมถึงความสอดคล้ องในการการประเมินผล โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงาโดยการใช้ นิทานเท่ากับ 1.00 ในทุกแผนการจัด
กิจกรรม
3.2 แบบสัง เกตทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ ห ารสมองของเด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง มี ลัก ษณะเป็ น ข้ อ ค าถาม
มีจานวน 8 ข้ อ 16 คะแนน ดังนี ้
3.2.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับทักษะการคิดเชิ ง บริ หารสมองของเด็ก
ปฐมวัย และเครื่ องมือแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย เพื่อเป็ นแนวทางในการ
สร้ างแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย
3.2.2 ผู้วิ จัยได้ พัฒ นามาจากการวัดประเมินผลของเด็กปฐมวัย จากหลักสูต รการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
3.2.3 ผู้วิจยั สร้ างคูม่ ือแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลักษณะเป็ นแบบประเมินค่า ประกอบด้ วย
ทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน จานวน 4 ข้ อ และทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ จานวน 4 ข้ อ รวมทังสิ
้ ้น 8 ข้ อ
ข้ อละ 2 คะแนน รวมเป็ น 16 คะแนน โดยแบ่งเกณฑ์การให้ คะแนนออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
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2 คะแนน เด็กแสดงทักษะการคิดเชิงบริหารสมองโดยไม่มีผ้ อู ื่นสนับสนุน
1 คะแนน เด็กแสดงทักษะการคิดเชิงบริหารสมองโดยมีผ้ อู ื่นสนับสนุน
0 คะแนน เด็กไม่แสดงทักษะการคิดเชิงบริหารสมองหรื อไม่แสดงพฤติกรรม
3.2.4 ผู้วิจยั สร้ างแบบประเมินทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย มีลกั ษณะเป็ น
แบบแบบประเมินค่า ที่มีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมครอบคลุม 2 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะด้ านความจา
เพื่อใช้ งานและทักษะด้ านการใส่ใจจดจ่อ โดยมีผ้ วู ิจยั เป็ นผู้สงั เกตพฤติกรรมเด็กเป็ นรายบุคคลด้ วยตนเอง
และให้ เด็กแสดงพฤติกรรมที่เป็ นทักษะการคิดเชิงบริหารสมองในขณะที่เด็กปฏิบตั กิ ิจกรรมนิทานหุ่นเงา
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีรายละเอียดในการดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
3.3.1 ผู้วิจัยนาแบบสัง เกตทักษะการคิดเชิง บริ หารของเด็กปฐมวัย เสนอต่อผู้เชี่ ยวชาญ
จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (IOC) เป็ นรายข้ อ ซึ่งพบว่า ประเด็นในแบบสังเกตทักษะ
การคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัย มีค่าความตรงเชิงเนือ้ หาอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.00 ทุกข้ อ แสดงว่าแบบ
สังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย มีความตรงเชิงเนื ้อหาผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ที่ต้องมี
ค่ามากกว่า 0.50 ขึ ้นไป (วรรณี แกมเกตุ, 2551) และผู้วิจยั ปรับแก้ แบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารของ
เด็กปฐมวัย ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3.3.2 ผู้วิจยั นาแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยไปทดลอง นาร่ อง
(Try out) กับเด็กอนุบาลที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เด็กชันอนุ
้ บาลปี ที่ 2 ห้ อง 1 จานวน
25 คน พบว่า ผู้วิจยั สามารถดาเนินการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยตามประเด็นที่กาหนดในแบบ
สังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นได้ โดยไม่ติดขัด และศึกษาความ
ชัดเจนของแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยที่สามารถวัดและประเมินผลได้
3.3.3 ผู้วิจยั นาแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย ที่ได้ ไปทดลองนา
ร่ องกับเด็กปฐมวัยมีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง มาหาค่าความเที่ยงของทักษะการคิดเชิงบริ หาร
สมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้ สูตรสัมประสิทธิ์ อัลฟาของ Cronbach พบว่า แบบสังเกตทักษะการคิดเชิง
บริ หารสมองของเด็กปฐมวัย มี ค่าสัมประสิทธิ์ อลั ฟาเท่ากับ 0.87 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ ที่ยอมรับได้ ที่ 0.60
ขึน้ ไป (Cronbach, 1970) แล้ วนาแบบสัง เกตทักษะการคิดเชิ งบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยปรั บแก้ ไ ข
แล้ วไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ ดาเนินการ
ทดลองแบบกลุ่ ม เดี ย ว โดยใช้ แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest - posttest design
(ล้ วน สายยศ และอัง คณา สายยศ, 2548) ซึ่งผู้วิจัยมี กระบวนการเก็ บรวบรวมข้ อมูลดังรายละเอี ยด
ต่อไปนี ้
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4.1 ผู้ วิ จั ย ขอความร่ ว มมื อ จากครู ป ระจ าชั น้ อนุ บ าลปี ที่ 2 ห้ อง 1 โรงเรี ย นวั ด ศรี ส โมสร
จังหวัดปทุมธานี เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้ อมูล และอธิบายรายละเอียดในการดาเนินการวิจยั
พร้ อมจัดเตรี ยมสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทาการทดลองให้ เหมาะสม
4.2 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวมรวมข้ อมูล โดยนาแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็ก
ปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 ห้ อง 1 โรงเรี ยนวัดศรี สโมสร จังหวัดปทุมธานี เป็ นรายบุคคลก่อนการทดลอง
โดยใช้ ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ในกิจวัตรประจาวัน แล้ วนามาวิเคราะห์คะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารสมอง
ของเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่กาหนดขึ ้น จากนันผู
้ ้ วิจยั นาแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา
ไปทดลองใช้ จริงกับกลุม่ ตัวอย่าง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที รวมทังสิ
้ ้น 24
ครัง้ การทดลองครัง้ นี ้ดาเนินการในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 เมื่อดาเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห์
ผู้วิจัยทาการสังเกตทักษะการคิดเชิง บริ หารสมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้ แบบสังเกตทักษะการคิดเชิง
บริหารสมองของเด็กปฐมวัย ฉบับเดียวกันกับก่อนแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงา
4.3 ขั น้ การเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล หลั ง การทดลอง โดยน าผลมาวิ เ คราะห์ ค ะแนนทั ก ษะ
การคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์การให้ คะแนนที่กาหนดขึ ้นและสรุปผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลและนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอข้ อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้วิจยั ดาเนินการตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดขึ ้น
5.2 ผู้วิจยั นาคะแนนที่ได้ จากแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยใน 2 ด้ าน
ได้ แ ก่ ทัก ษะด้ า นความจ าเพื่ อ ใช้ ง านและทัก ษะด้ า นการใส่ ใ จจดจ่ อ ทัง้ ก่ อ นและหลัง การทดลอง
มาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยการคานวณหาค่าเฉลี่ย ( X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ วนาค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัยทัง้
2 ด้ าน มาเปรี ยบเที ยบโดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไ ม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test Dependent
samples)
เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย
(ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548) แบ่งการแปลผลออกเป็ น 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้
1) เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยคะแนนภาพรายทักษะการคิดเชิงบริ หารสมองของ
เด็กปฐมวัย (8 คะแนน)
6.01 – 8.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ดีมาก
4.01 – 6.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ดี
2.01 – 4.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ พอใช้
0.00 – 2.00 หมายถึง เด็กวัยอนุบาลมีทกั ษะการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง
2) เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยคะแนนภาพรวมของทักษะการคิดเชิงบริ หารสมอง
ของเด็กปฐมวัย (16 คะแนน)
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เด็กวัยอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ดีมาก
เด็กวัยอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ดี
เด็กวัยอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
เด็กวัยอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ พอใช้
เด็กวัยอนุบาลมีการคิดเชิงบริหารสมองอยูใ่ นระดับ ปรับปรุง

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงาที่สง่ ผลต่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารสมอง
สาหรับเด็กปฐมวัย
1. ผลการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการคิดเชิงบริ หารสมอง อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.5
2. การเปรี ยบเทียบการคิดเชิงบริ หารสมองใน 2 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน และ
ทัก ษะด้ า นการใส่ใ จจดจ่ อ ก่ อ นและหลัง การจัด กิ จ กรรมนิ ท านหุ่น เงา สามารถสรุ ป ผลได้ ดัง แสดง
ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ย คะแนนการคิด เชิงบริห ารสมองส าหรั บ เด็ก ปฐมวัย ก่ อ นและ
หลังการทดลอง
ตัวแปรตาม

เด็กวัยอนุบาล (n=25)
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
X

S.D. ระดับ

X

S.D. ระดับ

t

การคิดเชิงบริหารสมอง
6.00 1.25 พอใช้ 14.25 1.19 ดีมาก 23.10*
1. ทักษะด้ านความจาเพื่อใช้ งาน 2.75 0.79 พอใช้ 6.96 0.95 ดีมาก 18.89*
2. ทักษะด้ านใส่ใจจดจ่อ
3.25 0.95 พอใช้ 7.29 0.75 ดีมาก 16.92*

p
.00
.00
.00

*p < .05

จากตารางที่ 2 พบว่า การคิดเชิงบริ หารสมองสาหรับเด็กปฐมวัย หลังการทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนน
การคิดเชิงบริ หารสมองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติ ฐ านที่ ตัง้ ไว้ และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า น โดยการคิ ด เชิ ง บริ ห ารสมองของเด็ ก ปฐมวั ย
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมนิทานหุน่ เงามีคา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะด้ านการจาเพื่อใช้ งาน ( X = 7.29)
อยูใ่ นระดับ ดีมาก และ ทักษะด้ านใส่ใจจดจ่อ ( X = 6.96) อยูใ่ นระดับ ดีมาก ตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาเพื่อส่งเสริ มการคิดเชิงบริ หารสมองของเด็กปฐมวัย
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนในภาพรวม 2 ด้ าน สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 6.00 อยู่ในระดับพอใช้ และหลังการทดลองเท่ากับ
14.25 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาสามารถพัฒนาการคิดเชิงบริ หารสมองของ
เด็กปฐมวัย ให้ สงู ขึ ้นได้
โดยผู้วิจยั ขอนาเสนอประเด็นในอภิปรายออกเป็ น 2 ประเด็น ดังนี ้
1. ผลจากการศึกษางานวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเชิงบริ หารสมองสูงกว่า
ก่ อ นการทดลอง อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 โดยก่ อ นการทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนน
อยู่ในระดับพอใช้ และ หลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงานัน้
ส่งเสริ มให้ เด็กได้ มีทกั ษะการคิดเชิงบริ หารสมอง โดยการใช้ นิทานที่ช่วยดึงดูดความสนใจทาให้ เด็กเกิด
การจดจ่อต่อสิ่งที่สนใจ ตังใจฟั
้ งนิทาน โดยไม่วอกแวก เรื่ องราวในนิทานที่มีลาดับเหตุการณ์ ตงแต่
ั ้ ต้น
จนจบช่วยกระตุ้นให้ เด็กเกิดกระบวนการคิด และสามารถการจดจาเรื่ องราวในนิทานที่เล่าหรื อที่ได้ ฟัง
โดยสามารถนามาเล่าเรื่ องราวให้ ผ้ อู ื่นฟั งต่อได้ อย่างเหมาะสม และท้ าทายให้ เด็กได้ ร่วมกันปรับแต่งนิทาน
ได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึง่ ทักษะที่ได้ รับการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จะเป็ นการฝั่ งชิปในสมอง
ให้ กบั เด็กอย่างยัง่ ยืน สอดคล้ องกับ ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ (2562) อ้ างถึงใน สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริ มสุขภาพ และสถาบัน RLG (2562) กล่าวว่า การเชิดหุ่น การเล่นละครหุ่น เป็ นการเล่น
สมมติผ่านตัวละครที่ เป็ นหุ่นเชิด มี บทสนทนา มีเพื่ อนร่ วมเล่นด้ วย ผลัดกันแสดงบทบาท โดยดึง จาก
ประสบการณ์ ประกอบกับจินตนาการ นิทานจะมีจุดเริ่ มต้ น มีจดุ หักเห มีตอนจบเรื่ อง เด็กสามารถทาได้
ด้ วยตนเอง โดยไม่ต้องสอนหรื อสาธิตให้ ดู เพราะเป็ นการตอบสนองความต้ องการทางอารมณ์ที่ต้องการ
ถ่ า ยทอด หรื อ สื่ อ สารความรู้ สึก นึก คิ ด ของเด็ ก ต่อ โลกรอบตัว ปราศจากความกดดัน ซึ่ง จะส่ง ผลต่อ
การพัฒนาทักษะสมอง EF ได้ เป็ นอย่างดี เด็กที่มีพฒ
ั นาการทักษะสมอง EF ที่ดีตามวัย มีสมาธิ จดจ่อ
สามารถจดจาเรื่ องราว จนนาไปสู่ความสาเร็ จได้ อีกทัง้ ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดุษฎี อุปการ และ
อรปรี ยา ญาณะชัย (2561) กล่าวว่าเด็กปฐมวัยถือเป็ นวัยทองแห่งการเรี ยนรู้ เพราะเป็ นช่วงเวลาที่สมอง
พัฒนาสูงสุดและส่งผลต่อสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี ้
จึงเป็ นพื ้นฐานสาคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถในระดับที่สงู ขึ ้นต่อไป การเรี ยนรู้โดยใช้ สมอง
เป็ นฐานและการคิดเชิงบริ หารเป็ นหลักการที่อยู่บนพื ้นฐานขององค์ความรู้เกี่ยวกับสมองทังองค์
้ ประกอบ
และกลไกหน้ าที่การทางานของสมอง แต่มีจุดเน้ นที่ต่างกันจึงทาให้ เป้าหมาย หลักการ และการปฏิบตั ิ
แตกต่า งกัน ไป ดัง นัน้ การน าหลัก การ “การเรี ย นรู้ โดยใช้ ส มองเป็ น ฐาน” หรื อ “การคิ ด เชิ ง บริ ห าร”
สู่ก ารปฏิ บัติเ พื่ อ เสริ ม สร้ างพัฒ นาการ การเรี ย นรู้ ของเด็ก ปฐมวัยจึง ขึน้ อยู่กับ ครู ผู้ป กครองเลื อกให้
สอดคล้ องกั บ เป้ า หมายที่ ต้ องการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ของเด็ ก ปฐมวั ย
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อย่างเต็มศักยภาพ และเป็ นการวางรากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็ นกาลังขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศชาติตอ่ ไป
2. ทักษะด้ านความจ าเพื่ อใช้ ง าน ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมี ค่าเฉลี่ ยคะแนนทักษะด้ าน
ความจาเพื่อใช้ งานสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยูใ่ นระดับพอใช้ และหลังการทดลองอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้ เห็นว่า ความสามารถใน
ความจาเพื่อใช้ งานของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาที่เหมาะสมกับช่วงความสนใจของ
เด็กส่งผลต่อด้ านความจาเพื่อใช้ งาน การจัดเก็บข้ อมูลเพื่อนาไปใช้ ในสถานการณ์ที่เหมาะสม สอดคล้ อง
กับ ประเสริฐ ผลผลิตการพิมพ์ (2561) กล่าวถึง ปฐมบทของ Executive Function ที่ไม่เพียงแต่การศึกษา
ในช่วงนี ้ควรมุ่งเน้ นไปที่เรื่ องของการเล่น การเล่านิทานและเรี ยนรู้ อย่างเปิ ดกว้ างเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
ของสมองให้ ครบองค์รวม ซึ่งการจะปล่อยให้ เด็กสามารถกาหนดเป้าหมายชีวิตของเขาเองได้ จาเป็ น
ต้ องมีการพัฒนา Executive Function ให้ มนั่ คงและเหมาะสมกับวัย ถ้ าอยากให้ เด็กได้ ความจาเพื่อใช้ งาน
ควรให้ เขาได้ ลองทางาน เช่น อ่านนิทานก่อนนอน เล่นดินทราย เล่นบทบาทสมมติ เป็ นต้ น
3. ทักษะด้ านใส่ใจจดจ่อ ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะด้ านใส่ใจจดจ่อ
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนอยู่ใน
ระดับพอใช้ และหลังการทดลองอยูใ่ นระดับดีมาก แสดงให้ เห็นว่า การใช้ นิทานหุ่นเงาสามารถดึงดูดความ
สนใจ มุ่ง ใจจดจ่ออย่า งตื่ นตัว และมี สมาธิ ในการฟั ง อย่า งต่อเนื่ อ ง สอดคล้ อ งกับ ส านัก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ และสถาบัน RLG (2561) กล่าวว่า การฟั งนิทาน จะช่วยให้ เด็กมีสมาธิจด
จ่อ ฟั งนิทานจนจบเรื่ อง ซึ่งการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) ความสามารถในการรักษาความตื่นตัว
รักษาความสนใจให้ อยู่ในทิศทางที่ควร เพื่อให้ ตนเองบรรลุในสิ่งที่ต้องการจะทาให้ สาเร็ จด้ วยความจดจ่อ
มีสติร้ ู ตวั ต่อเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมตามวัยและความยากง่ายของกิจกรรมนัน้ โดยทักษะด้ านใส่ใจ
จดจ่อ เป็ น อี ก คุณ สมบัติพื น้ ฐานที่ จ าเป็ น ในการเรี ย นรู้ แต่ถ้ า ขาดทัก ษะความสามารถในการจดจ่ อ
เมื่อมีสิ่งใดไม่ว่าสิ่งเร้ าภายนอกหรื อสิ่งเร้ าจากภายในตนเองก็วอกแวก ไม่สามารถจดจ่อ ก็ยากที่เด็กจะ
ทางานให้ สาเร็จได้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัย
1. ควรศึ ก ษาทัก ษะด้ า นการจ าเพื่ อ ใช้ งาน การยัง้ คิ ด ไตร่ ต รอง การยื ด หยุ่ น ความคิ ด และ
ทักษะสมอง EF ในด้ านอื่นเพื่อเป็ นแนวทางให้ กบั ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
2. ควรมีการศึกษาและวิจยั ถึงผลการจัดกิจกรรมนิทานรู ปแบบอื่นๆ ที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ได้ แก่
นิทานประกอบภาพ นิทานประกอบหุน่ เป็ นต้ น
3. ควรศึกษาพัฒนาการเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ครู และผู้ปกครองคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะพัฒนาการและทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย
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ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้ ประโยชน์
1. การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารสมองเด็กปฐมวัย ครูต้องให้ อิสระเด็กได้ ใช้ ความคิดอย่างอิสระ และ
เข้ าใจความพร้ อมของเด็ก พร้ อมกระตุ้นให้ เด็กเกิดกระบวนคิดด้ วยตนเอง
2. การจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาสาหรับเด็กปฐมวัย ครู ต้องจัดสภาพแวดล้ อมที่เอือ้ ต่อการเตรี ยม
ความพร้ อมในการฟั งนิทานของเด็กปฐมวัย
3. การสร้ างข้ อตกลงกับเด็กก่อนการทากิจกรรมนัน้ ครูควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ คิด ได้ ทาอย่างอิสระ
โดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสพื ้นที่แห่งการเรี ยนรู้ด้วยความสนุก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
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