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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัการจดั
กิจกรรมการเล่านิทานหุ่นเงาของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ เด็กอายุระหว่าง   
5 - 6 ปี ระดบัชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียน 2 ปีการศกึษา 2561 ของโรงเรียนวดัศรีสโมสร จงัหวดัปทมุธานี 
จ านวนทัง้สิน้ 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แผนการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงา และ แบบ
สงัเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองส าหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที 
 ผลการวิจยั พบว่า การคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยัมีค่าเฉล่ียสูงสุดในด้านการใส่ใจจดจ่อ  
รองลงมา คือ ด้านการควบคุมอารมณ์ ตามล าดบั  ซึ่งหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.5 
 
ค าส าคัญ: นิทานหุ่นเงา  การคิดเช ิงบริหารสมอง  เดก็ปฐมวัย  
 
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 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ทักษะท่ีส าคัญในศตวรรษท่ี 21 จ าเป็นต้องวางรากฐานตัง้แต่ปฐมวัย หรือ 0 -6 ปี โดยการ
พฒันาการคิดเชิงบริหารสมอง  หรือ  Executive Function (EF) เป็นการท างานระดบัสงูของสมองในการ
เฝา้ตามดแูละควบคมุอารมณ์ ความคดิ และการกระท า เพ่ือก ากบัตนเองให้เกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เปา้หมาย
ช่วยให้เด็กคิดเป็น ท างานเป็น เรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนเป็น และหาความสุขเป็น             
ซึ่งต้องเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือท าเพ่ือให้เด็กมีโอกาสฝึกคิด วางแผน แก้ไขปัญหา สิ่งส าคญัคือควร
ค านึงถึงการสร้างการเรียนรู้แก่เด็กตามความเหมาะสมของช่วงวยั โดยเฉพาะระดบัปฐมวยัท่ีไม่ควรเร่ง
เร่ืองอ่านเขียน ซึ่งเป็นการกดทบัทกัษะด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทกัษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหา  (วีระพนัธ์ สุพรรณไชยมาตย์, 2559) ซึ่งผลการส ารวจพฒันาการทกัษะสมองเพ่ือชีวิต            
ท่ีส าเร็จ หรือ การคิดเชิงบริหารสมอง Executive Function (EF) ของเด็กวัย 2-6 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 
2,965 คนทัว่ทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี 2558-2559 ด้วยแบบประเมินพฒันาการด้าน EF ในเด็ก
ปฐมวยั พฒันาโดยมหาวิทยาลยัมหิดล ภายใต้โครงการวิจยัท่ีสนบัสนนุโดยสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) พบว่า ปัจจุบนัมีเด็กวยั 2-6 ปี ท่ีมีปัญหาพฤติกรรมท่ีเป็นความบกพร่องของ EF ประมาณ 30% 
คือเป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องอย่างชดัเจน 16% และบกพร่องเล็กน้อย 14% ซึ่งใกล้เคียงกบัจ านวนเด็กท่ีมี
ปัญหาพฒันาการด้าน EF ล่าช้า คือ พบประมาณ 29% โดยเป็นเด็กท่ีมีพฒันาการด้าน EF ต ่ากว่าเกณฑ์
อยา่งชดัเจน 14% และต ่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย15% ทัง้นีท้กัษะสมองด้าน EF ท่ีเป็นปัญหามากเป็นอนัดบั1
คือปัญหาด้านการหยดุ 2. ปัญหาด้านความจ าขณะท างานและ 3.ปัญหาการควบคมุอารมณ์ ซึ่งจะส่งผล
ด้านลบต่อความพร้อมและความส าเร็จทางการเรียนในระดบัท่ีสูงขึน้ไป การพฒันาทกัษะสมองเพ่ือชีวิต         
ท่ีส าเร็จจะช่วยลดปัญหาความล้มเหลวทางการเรียนหรือออกจากระบบการศกึษา ปัญหาพฤติกรรม และ
ลดความเส่ียงท่ีเด็กจะตดัสินใจผิดพลาด เช่น การใช้ยาเสพติด การตัง้ครรภ์ในวยัเรียน เพราะการท างาน
ของสมองส่วนหน้าท่ีเข้มแข็งจะช่วยให้เด็กรู้จกัคิดก่อนท า ยบัยัง้ชัง่ใจเพ่ือก ากับตนเองสู่ความส าเร็จ ซึ่ง
การพฒันาทกัษะสมองเหลา่นีค้วรบรูณาการในชีวิตประจ าวนั ทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน แตปั่ญหาในขณะนี ้
คือ ครูและพ่อแม่ยงัขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะการจดัการเรียนการสอนวัยเด็กเล็กท่ีขาดสมดลุมุ่งเน้น
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วิชาการเร่งเรียนเขียนอา่นก่อนวยั ดงัท่ีอดุม เพชรสงัหาร (2559) กลา่วถึง งานวิจยัการติดตามเด็กอจัฉริยะ
ท่ีท ามากวา่ 80 ปี พบว่า “IQ ไม่ได้การันตีความส าเร็จของมนษุย์อีกทัง้โลกใหม่ในศตวรรษท่ี 21 ไม่ได้เน้น
เร่ืองความจ า แต่เน้นเร่ืองการควบคุมตนเอง การมุ่งสู่เป้าหมาย และยืดหยุ่นในวิธีคิด โดยทักษะสมอง         
เพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ หรือ EF จะตอบโจทย์ได้ดีท่ีสดุ เพราะเป็นฐานการควบคมุตนเองและจดัระเบียบตนเอง           
เด็กท่ีมี EF สูงจะประสบความส าเร็จในชีวิต การท างาน การเรียน ช่วยแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม 
อาชญากรรม ยาเสพติด ติดโซเชียลมีเดีย การมีเพศสัมพันธ์ท่ีไม่เหมาะสม” (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 
2559) โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบัน RLG (2561) ได้กล่าวถึง            
ทักษะสมองเพ่ือจัดการชีวิตให้ส าเร็จ หรือ Executive Function (EF) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 9 ทักษะ คือ          
กลุ่มทักษะพืน้ฐาน ได้แก่  ทักษะด้านความจ าเ พ่ือใช้งาน  ทักษะด้านการยัง้คิดไตร่ตรอง และ                 
ทกัษะด้านการยืดหยุ่นความคิด กลุ่มทกัษะก ากับตนเอง ได้แก่ ทกัษะด้านการจดจ่อใส่ใจ ทกัษะด้านการ
ควบคมุอารมณ์  และทกัษะด้านการติดตามประเมินตนเอง   และกลุ่มทกัษะปฏิบตัิ ได้แก่ ทกัษะด้านการ
ริเร่ิมและลงมือท า ทักษะด้านการวางแผนจัดระบบด าเนินการ  และทักษะด้านการมุ่งเป้าหมาย              
เม่ือเดก็ได้รับโอกาสในการพฒันาทกัษะสมอง EF จะชว่ยสร้างพฤตกิรรมเชิงบวกและเลือกตดัสินใจในทาง
ท่ีสร้างสรรค์ ดังนัน้การพัฒนาทักษะสมอง EF ท่ีถูกท่ีถูกเวลาจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ควรฝึกพัฒนาการ             
ทกัษะสมอง EF ให้ช านาญและมีประสิทธิภาพตอ่ไปในอนาคต 
 ดงัท่ีส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบนั RLG (2562) กล่าวว่า การจดั
กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัเพ่ือส่งเสริมทกัษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จ หรือ การคิดเชิงบริหารสมอง 
Executive Function (EF) ซึ่งกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้เด็กได้ส่ือสารหรือแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ของ
ตนเอง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การวาดภาพ การเล่าเร่ือง การเล่านิทาน เป็นต้น โดยเฉพาะกิจกรรม
การเลา่นิทานเป็นกิจกรรมท่ีส่ือสารเรียนรู้เร่ืองผา่นภาพ เป็นนิทานท่ีไมมี่ประโยคยาวๆ เพ่ือเล่าเร่ือง มีเพียง
ประโยคสัน้ ๆ แต่เป็นการให้เด็กได้ใช้ทักษะความจ าเพ่ือใช้งาน คือเม่ือดูภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือหุ่น
นิทาน แล้วจดจ าเพ่ือไปหาในหน้าต่อ ๆ ไป เกิดการใส่ใจจดจ่อในแต่ละเร่ืองราว มีการเช่ือมโยงเนือ้เร่ือง
ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนถึงตอนจบ การฝึกทกัษะจอจ่อใส่ใจอย่างสม ่าเสมอจะช่วยยืดช่วงสมาธิของเด็กให้ยาวขึน้            
และท่ีส าคญัการฝึกให้เด็กได้ฝึกความจ าเพ่ือใช้งาน เด็กจะจดัระบบและเก็บข้อมูลไว้ในระบบของสมอง 
เพ่ือน ากลบัมาใช้อีกครัง้ เชน่ เม่ือครูเลา่นิทานจบ เดก็สามารถเลา่เร่ืองราวในนิทานท่ีฟังตัง้แตต้่นจนจบได้ 
 ซึ่งนิทานหุ่นเงา เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมท่ีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ เป็นกิจกรรมท่ีเด็ก
สนใจและดึงดดูความสนใจของเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวยั โดยนิทานหุ่นเงาจะใช้ไฟส่องจากด้านหลัง
ของตวัหุน่ท่ีมีลกัษณะแบนเป็นภาพมิติเดียวนัน้ ให้เงาของตวัหุ่นไปตกกระทบจอท่ีใช้ผ้าขาวผืนใหญ่ขึงตงึ 
เกิดเป็นภาพบนจอ ผู้ชมจงึชมการเชิดแสดงหุน่ประเภทนีใ้นลกัษณะของการดหูนงัลกัษณะของหุ่นประเภท
นีเ้ป็นแผ่นภาพแบน  ตัวหุ่นสามารถเคล่ือนไหว และเชิดจากด้านล่างผู้ เชิดต้องวางแนวจับตัวหนัง         
ด้านแบน นัน้ให้ขนานไปกับจอ แล้วเคล่ือนตวัจากด้านหนึ่งไปยงัอีกด้านหนึ่ง เป็นแนวระนาบตามกันไป           
เกิดความสนุกสนาน  ส าหรับโรงเชิดหุ่นมีลกัษณะคล้ายโรงเชิดหุ่นมือ แต่ด้านหน้าโรงขึงจอผ้าขาวให้ตึง 
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แล้วสอ่งไฟจากด้านหลงัควัหุน่ท าให้เกิดเงาขึน้ท่ีจอผ้าสีขาว (สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน, 2550)   
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลกิจกรรมนิทาน
หุ่นเงาของเด็กปฐมวยัท่ีส่งผลตอ่การคิดเชิงบริหารสมอง เพ่ือให้เด็กพฒันาทกัษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน  
และ ทักษะด้านการใส่ใจจดจ่อ ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของเด็กปฐมวยั  รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลือกและพิจารณากิจกรรมนิทานหุ่นเงาท่ี
สง่เสริมการคดิเชิงบริหารสมองของเดก็ปฐมวยัได้อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
ค าถามการวิจัย 
 การจดักิจกรรมนิทานหุน่เงาของเดก็ปฐมวยัสง่เสริมการคิดเชิงบริหารสมองทัง้ 2 ด้าน ได้แก่  ทกัษะ
ด้านความจ าเพ่ือใช้งาน  และทกัษะด้านการใสใ่จจดจอ่ หรือไม ่อยา่งไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาผลการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงาของเดก็ปฐมวยัท่ีมีตอ่การคดิเชิงบริหารสมอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารสมองใน 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน และ
ทกัษะด้านการใสใ่จจดจอ่ ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงา 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 หลังการทดลอง เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา มีค่าเฉล่ียคะแนน  การคิดเชิง
บริหารสมองใน 2 ด้าน ได้แก่ ทกัษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน  และทกัษะด้านการใส่ใจจดจ่อ สูงขึน้กว่า
ก่อนการทดลอง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาหลกัสตูร เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมนิทาน

หุ่นเงา การคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั รวมถึงการศกึษาเก่ียวกบับริบทการจดักิจกรรมนิทานของ
โรงเรียน และสนทนากับครูประจ าชัน้ เพ่ือก าหนดกระบวนการในการวิจยั สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
และสร้างเป็นกรอบแนวคดิทางการวิจยั ดงัน าเสนอในแผนภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดทางการวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาที่ส่งผล  
ตอ่สง่เสริมการคิดเชิงบริหารสมองส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ เดก็ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเ รียนวัดศรีสโมสร ต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ                     
จงัหวดัปทมุธานี จ านวน 53 คน 
 1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  
 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ เดก็ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ 
เด็กชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดศรีสโมสร            
ต าบลบึงบอน  อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี จ านวน 25 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม( cluster                
random sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก โดยจบัสลากมา 1 ห้อง จากทัง้หมด 2 ห้อง ซึ่งผลการจบัสลาก 
พบวา่ ได้ห้องเรียนอนบุาล 2 ห้อง 1 มีจ านวนนกัเรียนทัง้สิน้ 25 คน มาเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี  ้
  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้ 2 ประเภท จ านวน 2 ชดุ ประกอบด้วย แผนการจดักิจกรรม
นิทานหุน่เงา และแบบสงัเกตทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองของเดก็ปฐมวยั ซึง่มีรายละเอียดดงันี  ้
 3.1 แผนการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงา 
 ผู้วิจยัมีกระบวนการจดัท าแผนการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงาจ านวน 24 แผน ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
  3.1.1 ผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยัส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ               
ท่ีเก่ียวข้องกับหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดแผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา แนวคิดเก่ียวกับ               
การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions) รวมถึงการสังเกตการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลของ
โรงเรียนบ้านวงัทองวฒันา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงา 
  3.1.2 ผู้วิจยัสร้างแผนการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงา โดยมีหลกัเกณฑ์ คือ ก าหนดจดุประสงค์
การด าเนินกิจกรรม ส่ือการเรียนและประเมินผล ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั 
วนัละ 20 นาที รวมทัง้หมด 24 ครัง้ โดยมีขัน้ตอนการจดักิจกรรมดงันี ้

ตัวแปรอิสระ 
การจดักิจกรรมนิทานหุน่เงา 

ตัวแปรตาม 
การคิดเชิงบริหารสมอง  ดงันี ้

1. ทกัษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน   
2. ทกัษะด้านการใสใ่จจดจ่อ 
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  ขัน้น า  
 เด็กและครูร่วมกันสนทนาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงา  พร้อมสร้างข้อตกลงร่วมกัน

ก่อนท ากิจกรรม  โดยครูใช้ค าถาม ดงันี ้
- เดก็ๆ สามารถฟังนิทานหุน่เงาตัง้แตต้่นจนจบโดยไมเ่ข้าห้องน า้ได้หรือไม ่เพราะอะไร 
- เดก็ๆ คดิวา่นิทานเร่ืองนีน้า่จะมีช่ือเร่ืองวา่อะไร 
- ถ้าเดก็ๆ คยุเลน่ขณะฟังนิทานจะเกิดอะไรขึน้ อยา่งไร เป็นต้น  

  ขัน้ด าเนินการ 
  1. เด็กฟังนิทานหุ่นเงา โดยครูปิดไฟห้อง และฉายไฟกระทบฉากผ้าสีขาวแล้ว น าหุ่นนิทาน
เชิดตามบทละคร  
  2. เด็กๆ ฟังนิทานจบ ร่วมกันสนทนาเก่ียวกับเนือ้เร่ืองในนิทาน โดยครูใช้ค าถามดังนี ้               
ตวัละครมีก่ีตวั ตวัอะไรบ้าง จากนิเหตกุารณ์ในนิทานท่ีเกิดขึน้ ถ้าเป็นเดก็ๆ จะท าอยา่งไร  เป็นต้น 
  3. เดก็แบง่กลุม่ จากนัน้ครูแจกหุน่ (ตวัละครตามเนือ้เร่ืองในนิทาน) โดยให้เด็กๆน าหุ่นเงามา
เลา่นิทานตามท่ีได้ฟังไปแล้วทีละกลุม่ 
  4. เดก็แตล่ะกลุม่ออกมาเชิดหุน่เงา พร้อมเลา่นิทานตัง้แตต้่นจนจบ  
  ขัน้สรุป 
  ให้เด็กร่วมกันเล่าเร่ืองราวนิทานท่ีฟังตัง้แต่ต้นจนจบ พร้อมวาดรูปตัวละครจากหุ่นเงา          
ท่ีตนเองชอบลงในกระดาษเปล่า จากนัน้ผู้ วิจยัได้ก าหนดแผนการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงา จ านวนทัง้สิน้ 
24 แผน เพ่ือใช้ส าหรับจดักิจกรรมจ านวนทัง้สิน้ 24 ครัง้ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี1 แผนการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา   

ครัง้ท่ี กิจกรรมนิทานหุ่นเงา 

1 หวัผกักาดยกัษ์ 

2 เมน่หลบฝน 

3 อเึธอฉนัขอนะ 

4 ก้อนเมฆมีน า้ใจ 

5 หนนู้อยหมวกแดง 

6 ลกูหมสูามตวั 

7 กระตา่ยกบัเตา่ 

8 คณุฟองนกัแปรงฟัน 

9 เมืองแหง่รอยยิม้ 

10 อีเล้งเคล้งโคล้ง 
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ผู้วิจยัน าแผนการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงาเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบหาความสอดคล้อง
ของเนือ้หาและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (Content Validity) และความเหมาะสมในการ
เลือกใช้นิทานท่ีใช้ในการประกอบการจดักิจกรรม รวมถึงความสอดคล้องในการการประเมินผล โดยมีค่า
ดชันีความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงาโดยการใช้นิทานเท่ากบั 1.00  ในทกุแผนการจดั
กิจกรรม 
 3.2  แบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถาม                
มีจ านวน 8 ข้อ 16 คะแนน  ดงันี ้
  3.2.1 ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็ก
ปฐมวยั และเคร่ืองมือแบบสงัเกตทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสงัเกตทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั 
  3.2.2 ผู้ วิจัยได้พัฒนามาจากการวัดประเมินผลของเด็กปฐมวัยจากหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 (กระทรวงศกึษาธิการ,  2560)  
  3.2.3 ผู้วิจยัสร้างคูมื่อแบบสงัเกตทกัษะการคดิเชิงบริหารของเด็กปฐมวยั โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า ประกอบด้วย
ทกัษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน จ านวน 4 ข้อ และทกัษะด้านการใส่ใจจดจ่อ จ านวน 4 ข้อ รวมทัง้สิน้ 8 ข้อ 
ข้อละ 2 คะแนน รวมเป็น 16 คะแนน โดยแบง่เกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

ครัง้ท่ี กิจกรรมนิทานหุ่นเงา 

11 ถนนสาย ฟ ฟัน 

12 อนบุาลช้างเบิม้ 

13 หวัผกักาดยกัษ์ 

14 เมน่หลบฝน 

15 อเึธอฉนัขอนะ 

16 ก้อนเมฆมีน า้ใจ 

17 หนนู้อยหมวกแดง 

18 ลกูหมสูามตวั 

19 กระตา่ยกบัเตา่ 

20 คณุฟองนกัแปรงฟัน 

21 เมืองแหง่รอยยิม้ 

22 อีเล้งเคล้งโคล้ง 

23 ถนนสาย ฟ ฟัน 

24 อนบุาลช้างเบิม้ 
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2 คะแนน เดก็แสดงทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองโดยไมมี่ผู้ อ่ืนสนบัสนนุ 
1 คะแนน เดก็แสดงทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองโดยมีผู้ อ่ืนสนบัสนนุ 
0 คะแนน เดก็ไมแ่สดงทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองหรือไมแ่สดงพฤตกิรรม 

  3.2.4 ผู้ วิจยัสร้างแบบประเมินทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั มีลกัษณะเป็น
แบบแบบประเมินค่า ท่ีมีประเด็นในการสังเกตพฤติกรรมครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ ทกัษะด้านความจ า    
เพ่ือใช้งานและทกัษะด้านการใส่ใจจดจ่อ โดยมีผู้วิจยัเป็นผู้สงัเกตพฤติกรรมเด็กเป็นรายบคุคลด้วยตนเอง 
และให้เดก็แสดงพฤตกิรรมท่ีเป็นทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองในขณะท่ีเดก็ปฏิบตักิิจกรรมนิทานหุ่นเงา  
 3.3 การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดในการด าเนินการตามขัน้ตอน 
ดงันี ้
  3.3.1 ผู้ วิจัยน าแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (IOC) เป็นรายข้อ ซึ่งพบว่า ประเด็นในแบบสงัเกตทกัษะ
การคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย มีค่าความตรงเชิงเนือ้หาอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.00 ทุกข้อ แสดงว่าแบบ
สงัเกตทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั  มีความตรงเชิงเนือ้หาผ่านเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ีต้องมี
คา่มากกวา่ 0.50 ขึน้ไป (วรรณี แกมเกต,ุ 2551) และผู้วิจยัปรับแก้แบบสงัเกตทกัษะการคิดเชิงบริหารของ
เดก็ปฐมวยั ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
  3.3.2 ผู้ วิจยัน าแบบสังเกตทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยัไปทดลอง น าร่อง 
(Try out) กับเด็กอนบุาลท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เด็กชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ห้อง 1 จ านวน 
25 คน พบว่า ผู้ วิจยัสามารถด าเนินการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยตามประเด็นท่ีก าหนดในแบบ
สงัเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ได้โดยไม่ติดขัด และศึกษาความ
ชดัเจนของแบบสงัเกตทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองของเดก็ปฐมวยัท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้  
  3.3.3 ผู้ วิจยัน าแบบสงัเกตทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั ท่ีได้ไปทดลองน า
ร่องกับเด็กปฐมวยัมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่าง มาหาค่าความเท่ียงของทกัษะการคิดเชิงบริหาร
สมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิอัลฟาของ Cronbach พบว่า แบบสงัเกตทกัษะการคิดเชิง
บริหารสมองของเด็กปฐมวยั มีค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากับ 0.87 ซึ่งจดัอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ท่ี 0.60           
ขึน้ไป (Cronbach, 1970) แล้วน าแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัยปรับแก้ไข                
แล้วไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ทดลองแบบกลุ่มเ ดียว โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group pretest - posttest design                  
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548) ซึ่งผู้ วิจัยมีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
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 4.1 ผู้ วิจัยขอความร่วมมือจากครูประจ าชัน้อนุบาลปีท่ี  2 ห้อง 1  โรงเ รียนวัดศรีสโมสร                  
จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมลู และอธิบายรายละเอียดในการด าเนินการวิจยั 
พร้อมจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท าการทดลองให้เหมาะสม 
 4.2 ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยน าแบบสงัเกตทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็ก
ปฐมวัย ชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ห้อง 1 โรงเรียนวดัศรีสโมสร จงัหวดัปทุมธานี เป็นรายบุคคลก่อนการทดลอง                   
โดยใช้ระยะเวลา 1 สปัดาห์ ในกิจวตัรประจ าวนั แล้วน ามาวิเคราะห์คะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารสมอง
ของเด็กปฐมวยั ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดขึน้  จากนัน้ผู้วิจยัน าแผนการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงา
ไปทดลองใช้จริงกบักลุม่ตวัอยา่ง เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 20 นาที  รวมทัง้สิน้ 24 
ครัง้ การทดลองครัง้นีด้ าเนินการในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561 เม่ือด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาห์ 
ผู้ วิจัยท าการสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย โดยใช้แบบสังเกตทักษะการคิดเชิง
บริหารสมองของเดก็ปฐมวยั ฉบบัเดียวกนักบัก่อนแผนการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงา 
 4.3  ขัน้การ เ ก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง  โดยน าผลมาวิ เคราะห์คะแนนทักษะ                    
การคดิเชิงบริหารสมองของเดก็ปฐมวยั ตามเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดขึน้และสรุปผลการวิจยั 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูและน าเสนอข้อมลู โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 5.1 ผู้วิจยัด าเนินการตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึน้  
 5.2 ผู้ วิจยัน าคะแนนท่ีได้จากแบบสังเกตทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยัใน 2 ด้าน 
ได้แก่ ทักษะด้านความจ าเพ่ือใช้งานและทักษะด้านการใส่ใจจดจ่อ ทัง้ก่อนและหลังการทดลอง                     
มาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการค านวณหาค่าเฉล่ีย (   ) และ        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉล่ียคะแนนทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยัทัง้           
2 ด้าน มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน ( t-test Dependent 
samples)  

เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียคะแนนทักษะการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย   
(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 2548) แบง่การแปลผลออกเป็น 2 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
  1) เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียคะแนนภาพรายทกัษะการคิดเชิงบริหารสมองของ
เดก็ปฐมวยั (8 คะแนน) 

 6.01 – 8.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 4.01 – 6.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ดี 
 2.01 – 4.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั พอใช้ 
 0.00 – 2.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีทกัษะการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

  2) เกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียคะแนนภาพรวมของทกัษะการคิดเชิงบริหารสมอง
ของเดก็ปฐมวยั (16 คะแนน) 

X
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 13.01 – 16.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 10.01 – 13.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ดี 
 7.01 – 10.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
 4.01 –   7.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั พอใช้ 
 0.00 –   4.00 หมายถึง   เดก็วยัอนบุาลมีการคดิเชิงบริหารสมองอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงาท่ีสง่ผลตอ่สง่เสริมการคิดเชิงบริหารสมอง 
ส าหรับเดก็ปฐมวยั              
 1. ผลการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงาของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อการคิดเชิงบริหารสมอง อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.5         
 2. การเปรียบเทียบการคิดเชิงบริหารสมองใน 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน และ
ทักษะด้านการใส่ใจจดจ่อ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงา สามารถสรุปผลได้ดังแสดง                      
ในตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดเช ิงบริหารสมองส าหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและ
หลงัการทดลอง 

 
*p < .05 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า การคิดเชิงบริหารสมองส าหรับเด็กปฐมวยั หลงัการทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนน
การคิดเชิงบริหารสมองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไ ว้ และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวัย                                
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมนิทานหุน่เงามีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ทกัษะด้านการจ าเพ่ือใช้งาน (    = 7.29) 
อยูใ่นระดบั ดีมาก และ ทกัษะด้านใสใ่จจดจอ่ (    = 6.96) อยูใ่นระดบั ดีมาก ตามล าดบั     
  
 

ตัวแปรตาม 

เดก็วัยอนุบาล (n=25)   

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง     

 X S.D. ระดบั  X S.D. ระดบั t p 

การคิดเชิงบริหารสมอง 6.00 1.25 พอใช้ 14.25 1.19 ดีมาก 23.10* .00 
1. ทกัษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน 2.75 0.79 พอใช้ 6.96 0.95 ดีมาก 18.89* .00 
2. ทกัษะด้านใสใ่จจดจอ่ 3.25 0.95 พอใช้ 7.29 0.75 ดีมาก 16.92* .00 

X

X
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 อภปิรายผลการวิจัย  
 การศึกษาผลของการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงาเพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงบริหารสมองของเด็กปฐมวยั   
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉล่ียคะแนนในภาพรวม 2 ด้าน สูงกว่าก่อนการ
ทดลอง โดยมีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนการทดลองเท่ากบั 6.00 อยู่ในระดบัพอใช้ และหลงัการทดลองเท่ากับ 
14.25 อยู่ในระดบัดีมาก แสดงว่าการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงาสามารถพฒันาการคิดเชิงบริหารสมองของ
เดก็ปฐมวยั ให้สงูขึน้ได้ 
 โดยผู้วิจยัขอน าเสนอประเดน็ในอภิปรายออกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี ้
 1. ผลจากการศึกษางานวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉล่ียคะแนนการคิดเชิงบริหารสมองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 โดยก่อนการทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน                      
อยู่ในระดบัพอใช้ และ หลงัการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงานัน้
ส่งเสริมให้เด็กได้มีทกัษะการคิดเชิงบริหารสมอง โดยการใช้นิทานท่ีช่วยดึงดดูความสนใจท าให้เด็กเกิด
การจดจ่อต่อสิ่งท่ีสนใจ ตัง้ใจฟังนิทาน โดยไม่วอกแวก เร่ืองราวในนิทานท่ีมีล าดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ต้น               
จนจบช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดกระบวนการคิด และสามารถการจดจ าเร่ืองราวในนิทานท่ีเล่าหรือท่ีได้ฟัง             
โดยสามารถน ามาเลา่เร่ืองราวให้ผู้ อ่ืนฟังตอ่ได้อยา่งเหมาะสม และท้าทายให้เด็กได้ร่วมกนัปรับแตง่นิทาน
ได้อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ ซึง่ทกัษะท่ีได้รับการจดักิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง จะเป็นการฝ่ังชิปในสมอง
ให้กบัเดก็อยา่งยัง่ยืน สอดคล้องกบั ภูวฤทธ์ิ  ภูวภิรมย์ขวญั (2562) อ้างถึงใน ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ และสถาบนั RLG (2562) กล่าวว่า การเชิดหุ่น  การเล่นละครหุ่น เป็นการเล่น
สมมติผ่านตัวละครท่ีเป็นหุ่นเชิด มีบทสนทนา มีเพ่ือนร่วมเล่นด้วย ผลัดกันแสดงบทบาท โดยดึงจาก
ประสบการณ์ ประกอบกบัจินตนาการ นิทานจะมีจุดเร่ิมต้น มีจดุหกัเห มีตอนจบเร่ือง เด็กสามารถท าได้
ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องสอนหรือสาธิตให้ด ูเพราะเป็นการตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ท่ีต้องการ
ถ่ายทอด หรือส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของเด็กต่อโลกรอบตัวปราศจากความกดดัน ซึ่งจะส่งผลต่อ                 
การพัฒนาทักษะสมอง EF ได้เป็นอย่างดี เด็กท่ีมีพฒันาการทักษะสมอง EF ท่ีดีตามวยั มีสมาธิจดจ่อ 
สามารถจดจ าเร่ืองราว จนน าไปสู่ความส าเร็จได้อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ ดุษฎี อุปการ และ            
อรปรียา ญาณะชยั (2561) กล่าวว่าเด็กปฐมวยัถือเป็นวยัทองแห่งการเรียนรู้ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีสมอง
พฒันาสูงสดุและส่งผลตอ่สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การพฒันาเด็กในช่วงวยันี ้
จึงเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาทกัษะและความสามารถในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป การเรียนรู้โดยใช้สมอง
เป็นฐานและการคิดเชิงบริหารเป็นหลกัการท่ีอยู่บนพืน้ฐานขององค์ความรู้เก่ียวกบัสมองทัง้องค์ประกอบ
และกลไกหน้าท่ีการท างานของสมอง แต่มีจุดเน้นท่ีต่างกันจึงท าให้เป้าหมาย หลักการ และการปฏิบตัิ
แตกต่างกันไป ดังนัน้การน าหลักการ “การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน” หรือ “การคิดเชิงบริหาร”                       
สู่การปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงขึน้อยู่กับครู ผู้ ปกครองเลือกให้
สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยเ พ่ือส่ง เส ริมการเ รียนรู้ของเด็กปฐมวัย                           
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อยา่งเตม็ศกัยภาพ และเป็นการวางรากฐานส าคญัในการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ท่ีจะเป็นก าลงัขบัเคล่ือน
การพฒันาประเทศชาตติอ่ไป 
 2. ทักษะด้านความจ าเพ่ือใช้งาน  ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะด้าน
ความจ าเพ่ือใช้งานสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนการทดลองมี
คา่เฉล่ียคะแนนอยูใ่นระดบัพอใช้ และหลงัการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก แสดงให้เห็นว่า ความสามารถใน
ความจ าเพ่ือใช้งานของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงาท่ีเหมาะสมกบัช่วงความสนใจของ
เดก็สง่ผลตอ่ด้านความจ าเพ่ือใช้งาน  การจดัเก็บข้อมลูเพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม สอดคล้อง
กบั ประเสริฐ ผลผลิตการพิมพ์ (2561) กล่าวถึง ปฐมบทของ Executive Function ท่ีไม่เพียงแตก่ารศกึษา
ในช่วงนีค้วรมุ่งเน้นไปท่ีเร่ืองของการเล่น การเล่านิทานและเรียนรู้อย่างเปิดกว้างเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของสมองให้ครบองค์รวม  ซึ่งการจะปล่อยให้เด็กสามารถก าหนดเป้าหมายชีวิตของเขาเองได้จ าเป็น                 
ต้องมีการพฒันา Executive Function ให้มัน่คงและเหมาะสมกบัวยั ถ้าอยากให้เด็กได้ความจ าเพ่ือใช้งาน
ควรให้เขาได้ลองท างาน เชน่ อา่นนิทานก่อนนอน เลน่ดนิทราย เลน่บทบาทสมมต ิเป็นต้น 
 3. ทักษะด้านใส่ใจจดจ่อ ผลการวิจัย พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉล่ียคะแนนทักษะด้านใส่ใจจดจ่อ             
สงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยก่อนการทดลองมีคา่เฉล่ียคะแนนอยู่ใน
ระดบัพอใช้ และหลงัการทดลองอยูใ่นระดบัดีมาก แสดงให้เห็นวา่ การใช้นิทานหุ่นเงาสามารถดงึดดูความ
สนใจ มุ่งใจจดจ่ออย่างต่ืนตัว และมีสมาธิในการฟังอย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับ ส านักงานกองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ และสถาบนั RLG (2561) กล่าวว่า การฟังนิทาน จะช่วยให้เด็กมีสมาธิจด
จ่อ ฟังนิทานจนจบเร่ือง ซึ่งการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) ความสามารถในการรักษาความต่ืนตัว 
รักษาความสนใจให้อยู่ในทิศทางท่ีควร เพ่ือให้ตนเองบรรลใุนสิ่งท่ีต้องการจะท าให้ส าเร็จด้วยความจดจ่อ 
มีสติรู้ตวัต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามวยัและความยากง่ายของกิจกรรมนัน้ โดยทกัษะด้านใส่ใจ
จดจ่อเป็นอีกคุณสมบัติพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ แต่ถ้าขาดทักษะความสามารถในการจดจ่อ            
เม่ือมีสิ่งใดไม่ว่าสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าจากภายในตนเองก็วอกแวก ไม่สามารถจดจ่อ  ก็ยากท่ีเด็กจะ
ท างานให้ส าเร็จได้  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 1. ควรศึกษาทักษะด้านการจ าเพ่ือใช้งาน การยัง้คิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด และ                    
ทกัษะสมอง EF ในด้านอ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางให้กบัครูและผู้ปกครองในการสง่เสริมพฒันาการท่ีเหมาะสม 
 2. ควรมีการศกึษาและวิจยัถึงผลการจดักิจกรรมนิทานรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะกับเด็กปฐมวยั ได้แก่   
นิทานประกอบภาพ นิทานประกอบหุน่ เป็นต้น  
 3. ควรศกึษาพฒันาการเด็กแต่ละคนมีความแตกตา่งกัน ครูและผู้ปกครองค านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล โดยเฉพาะพฒันาการและทกัษะสมอง EF ของเดก็ปฐมวยั 
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ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. การสง่เสริมการคดิเชิงบริหารสมองเดก็ปฐมวยั ครูต้องให้อิสระเดก็ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ และ
เข้าใจความพร้อมของเดก็ พร้อมกระตุ้นให้เดก็เกิดกระบวนคิดด้วยตนเอง 
 2. การจดักิจกรรมนิทานหุ่นเงาส าหรับเด็กปฐมวัย ครูต้องจดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเตรียม
ความพร้อมในการฟังนิทานของเดก็ปฐมวยั  
 3. การสร้างข้อตกลงกบัเดก็ก่อนการท ากิจกรรมนัน้ ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ได้ท าอย่างอิสระ 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสพืน้ท่ีแหง่การเรียนรู้ด้วยความสนกุ 
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