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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการสอนโดยการ
จัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF และ เปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยหลังการสอน กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
ของคะแนนเต็ม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 21 คน โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ใช้แบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (one group pretest-posttest 
design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการจั ดการสอน
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย แบบ MU.EF – 101 
ของนวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล (2560) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าสถิติพ้ืนฐาน และสถิติทดสอบ  
ที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ย EF ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF สูง
กว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมและสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ  เด็กปฐมวัย  การท าหน้าที่เชิงบริหาร (Executive Functions–EF)  กิจกรรมที่ส่งเสริม EF 
 
 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2 รองศาสตราจารย ์ดร., สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี 



วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร (Online)           ปีที่ 1 ฉบบัที่ 3 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 
Journal of Education Sakon Nakhon Rajabhat University (Online)         ISSN 2697-5270 

     

 
160 

Abstract 
 The objectives of this research were to compare the EF skills of early childhood 
before and after intervention with EF promotion game activities, and compare the EF 
skills after intervention with the 75th percent criteria score. The samples were 21, 3rd 
year kindergarten students in one school, Udon Thani province. The One Group Pretest-
Posttest research design was used in this study. The research tools were divided into 2 
categories: 1) intervention tools was 25 EF promotion game activities plan for early 
childhood, 2) data collection tool was Nuanchan Juthapakkul (2017) the Assessment of 
Executive Function in Early Childhood (MU.EF–10 1). Basic statistics and t-test  
 were used in data analysis.  
  The findings showed higher mean value for post-test EF skills than pre-test 
mean value and higher than the 75 percent of total score at .05 statistical level of 
significance. 
 
Keywords:  Executive Functions- EF, Games, Early childhood, Preschool, Kindergarten 
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1.  บทน า 
 สมองของเด็กเป็นสมองที่สร้างสรรค์ และมีการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับอารมณ์ สมองเป็น
อวัยวะที่ส าคัญที่สุด และมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยในช่วงนี้เซลล์สมองจะมีการพัฒนา
เชื่อมต่อและท าหน้าที่ในการควบคุมการท างานพ้ืนฐานของร่างกาย ในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี เป็นช่วงที่
เซลล์สมองเจริญเติบโตและขยายเครือข่ายใยสมองอย่างรวดเร็ว ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงโอกาสที่ส าคัญในการ
พัฒนาการท าหน้าที่เชิงบริหาร (Executive Functions–EF) ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดของสมอง
ส่วนหน้า ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระท า โดยสมองส่วนนี้ก าลังพัฒนามากที่สุด 
เป็นช่วงของการพัฒนาความสามารถในการคิด การจัดระเบียบตนเอง ซึ่งส่งผลต่อการยับยั้งชั่งใจ การคิด
ไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การใส่ใจจดจ่อ การวางแผน การตั้งเป้าหมาย 
ความมุ่งมั่น การจดจ า การเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ 
และการลงมือท าอย่างเป็นขั้นตอนจนส าเร็จ  EF จึงเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนในชีวิตประจ าวันของ
เด็กผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ หลากหลายที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิด ลงมือท า เพ่ือให้เกิดความพร้อม และมี
ทักษะที่ส าคัญต่อชีวิตในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ , 2561, หน้า 6–7) การจัดการเรียนรู้ส่งเสริม EF 
ของเด็กปฐมวัยมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังที่ นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2559 , หน้า 7) กล่าวว่า  
“การสอนและการดูแลเด็กปฐมวัยไม่ควรเน้นการเร่งเรียนเขียนอ่านมากเกินไปเพียงอย่างเดียวจนท าให้เด็ก
ขาดโอกาสในการฝึกคิด ฝึกตัดสินใจ และฝึกก ากับตนเองไปสู่เป้าหมาย การจัดการเรียนการสอนเด็ก
ปฐมวัยจึงควรให้มีความสมดุลโดยช่วงปฐมวัยเป็นเวลาทองของการฝึก EF ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของชีวิตในระยะยาวมากกว่า IQ นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสังคมต่าง ๆ  
ที่จะตามมา” 
 จะเห็นได้ว่า EF มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึง
จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็ก เพื่อสร้าง “คนคุณภาพ” ที่ไม่ใช่แค่ผู้มีความรู้มากเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นผู้มี
ทักษะความคิด ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง (สุภาวดี หาญเมธี , 2559, หน้า 3)  
แต่ในปัจจุบัน นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560, หน้า 169) กล่าวถึง ผลการประเมิน EF ของเด็กปฐม 
วัยไทยวัย 2–6 ปี พบว่า 30% มี EF ล่าช้า เด็กที่มี EF ล่าช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันหรือมีปัญหาพฤติกรรม 
ที่เป็นความบกพร่องมากกว่าเด็กวัยเดียวกันมักจะมีปัญหาในการก ากับตนเองเช่น หุนหันพลันแล่นท าโดย
ไม่คิด ใจร้อนรอคอยไม่ได้ สมาธิสั้นวอกแวกง่าย ในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อการเรียน อาชีพการงาน 
มีปัญหาการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมาเช่น หนีเรียน เรียนไม่จบ ติดการพนัน 
ติดบุหรี่ ติดสุรา ติดยาเสพติด พฤติกรรมก้าวร้าวใช้ความรุนแรง การเกิด อุบัติเหตุทางรถยนต์ การก่อ
อาชญากรรม ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นความบกพร่องของ EF ยังเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวชหลาย ๆ โรคเช่น  
โรคซน สมาธิสั้น โรคย้ าคิดย้ าท า โรคซึมเศร้า โรคความประพฤติผิดปกติเกเรอันธพาล รวมทั้งโรคจิตเภท  
เป็นต้น ดังนั้นถือได้ว่าในด้านผลการเรียนรู้ระดับประเทศ EF ในเด็กปฐมวัยเป็นตัวอาจท านายคุณภาพของ
เยาวชนไทยในอีก 10–15 ปีข้างหน้าได้จากคุณภาพ EF ของเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน 
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 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัยให้สูงขึ้น แนวทางหนึ่งที่จะเป็นไปได้คือ 
การใช้แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการท างานของสมองที่จะส่งเสริมให้เด็กมี EF เพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งนี้ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัยอีกด้วย โดยส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้จัดโครงการอบรมครูผู้สอนเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย และสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนได้เล็งเห็นความส าคัญว่าการ
พัฒนาทักษะสมองเป็นการวางรากฐานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว ได้เรียนรู้กระบวนการสอน
เนื้อหา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การประเมินผลตามชุดสื่อต้นแบบพัฒนาทักษะสมองในเด็กส าหรับครู
ปฐมวัย และที่ให้ครูร่วมกันจัดท าแผนการสอนเพ่ือขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย  
ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรม และได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการขยายผลการอบรมให้กับครูปฐมวัยใน
จังหวัด จึงท าให้มีประสบการณ์ในการจัดท าแผนตามแนวทางของ ป.ป.ส. ด้วย แต่ยังไม่มีการศึกษาผลการ
ใช้แผนดังกล่าว EF เป็นเรื่องส าคัญ ครูปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องยายามหากิจกรรมเพ่ือส่งเสริม EF ให้กับเด็ก
ปฐมวัย จึงท าให้ผู้วิจัยงานวิจัยนี้ต้องการจะศึกษาว่าจะท าให้เด็กปฐมวัยมี EF หลังการจัดกิจกรรมเกม
ส่งเสริม EF สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมหรือไม่เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา EF ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปในอนาคต   

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF กับเกณฑ์ร้อยละ 
75 ของคะแนนเต็ม  
 

3.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล, ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ อรพินท์ เลิศอาวัสดาตระกูล (2560, หน้า 6)
กล่าวว่า EF คือ กระบวนการทางความคิดในสมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระท า 
เป็นความสามารถของสมองที่ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต 
รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุม
อารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดล าดับความส าคัญในชีวิ ต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือท า        
สิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความส าเร็จในชีวิต  
ทั้งการงาน การเรียน และการใช้ชีวิต 
 งานวิจัยพบว่า เด็กท่ีสามารถมีความสนใจกับงาน จดจ าค าสั่งและข้อมูล ควบคุมตนเองจากสิ่ งเร้า
ที่เข้ามากระตุ้น และปรับตัวเมื่อต้องเข้าสังคมใหม่ได้ดี จะเป็นเด็กที่ประสบความส าเร็จในการเรียน 
(Mcclelland, Acock and Morrison, 2006, pp. 471–490) แต่ในเด็กปกติที่ขาด EF จะพบปัญหาด้าน
พัฒนาการการเตรียมความพร้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต ซึ่งเด็กควรได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นใน
ด้านสติปัญญาเพ่ือส่งเสริม EF โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการ EF เป็นรายบุคคล (Sasser 
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and Bierman, 2012) ดังนั้น ถ้าเราสามารถพัฒนาเด็กให้มี EF ที่ดีในช่วงที่หน้าต่างแห่งโอกาสการพัฒนา 
EF ของเด็กสามารถพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงอายุ 3–5 ปี เด็กในวันนี้จะประสบความส าเร็จในการเรียนและ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป นักการศึกษาจึงเริ่มให้ความสนใจ  น าองค์ความรู้ทางด้าน
สมอง งานวิจัยต่าง ๆ มาศึกษาและรวบรวม แล้วเสนอหลักการเพื่อพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย 
 พิมลักษณ์  อัศวพลังชัย (2560, หน้า 2) กล่าวถึง EF ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. ความจ าขณะท างาน (Working Memory) คือทักษะจ าหรือเก็บข้อมูลจากประสบการณ์ที่
ผ่านมา และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ท่ีพบเจอ เด็กท่ีมี Working Memory ดี IQ ก็จะดีด้วย 
  2. การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) คือความสามารถในการควบคุมความต้องการ
ของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ขาดความยับยั้งชั่งใจจะเหมือน “รถที่ขาดเบรก” อาจท าสิ่งใด
โดยไม่คิด มีปฏิกิริยาในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาได้ 
  3. การยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) คือความสามารถในการยืดหยุ่นหรือ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดตายตัว 
  4. การควบคุมอารมณ์ (Emotion Control) คือ ความสามารถในการควบคุมแสดงออกทาง
อารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เด็กที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ มักเป็นคนโกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียว  
และอาจมีอาการซึมเศร้า 
  5. การวางแผนและการจัดระบบด าเนินการ (Planning and Organizing) คือทักษะการ
ท างาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม ซึ่งเด็กที่ขาดทักษะนี้จะวางแผนไม่เป็น 
ท าให้งานมีปัญหา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ต้องพัฒนา EF ทั้ง 5 ด้านของเด็กปฐมวัย คือ ความจ าขณะ
ท างาน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนและการจัดระบบ
ด าเนินการ สามารถประเมินได้จากแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กก่อนวัยเรียน 
ของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 สุภาวดี หาญเมธี (2561, หน้า 8) ได้กล่าวถึงการพัฒนาของ EF ในเด็กปฐมวัยไว้ว่า การวิจัย
จ านวนไม่น้อยชี้ว่า EF เริ่มพัฒนาขึ้นในเวลาไม่นานหลังปฏิสนธิโดยในช่วงวัย 3-6 ปีจะเป็นช่วงวัยที่เรียกว่า
เป็น “หน้าต่างแห่งโอกาส” ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่มีอัตราการเติบโตของ EF สูงมาก อย่างไรก็ตาม 
EF ยังมีอัตราการพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงวัยเรียน วัยรุ่นและถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น (ประมาณ 25-30 ปี)  
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนหน้าพัฒนาเต็มที่ แต่ทั้งนี้อัตราการพัฒนาของ EF ในช่วงวัยเรียน วัยรุ่นหรือ
ผู้ใหญ่ตอนต้น จะพัฒนาในอัตราที่ไม่สูงมากเท่ากับอัตราการพัฒนา EF ในช่วง 3-6 ปี และหลังจากนั้นเมื่อ
สมองส่วนหน้าพัฒนาเต็มที่แล้ว อัตราการพัฒนา EF ก็จะลดลงเล็กน้อย ก่อนที่จะค่อนข้างคงที่ไปจนถึงวัย
สูงอายุช่วงวัย 3-6 ปี เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนา EF ให้กับเด็ก เพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้า
พัฒนามาก ในระหว่างที่สมองส่วนหน้าและ EF ของเด็กยังไม่แข็งแรงตามธรรมชาติของวัย ย่อมเป็นหน้าที่
ของผู้ใหญ่ที่ดูแล จะต้องช่วยน าทางพฤติกรรมพร้อมไปกับการฝึกฝน EF อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจนฝังตัว
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ก่อรูปเป็นโครงสร้างของเซลล์ประสาทในสมองที่แข็งแรงที่จะท าให้เด็กสามารถใช้ในการด าเนินชีวิตของเขา
ได้ด้วยตนเองเม่ือเติบโตขึ้นและใช้ไปตลอดชีวิต  
 นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560, หน้า 1) ได้พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการด้าน EF ฉบับภาษาไทย          
มี 2 ชุด คือ 
  1. แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กก่อนวัยเรียน (MU.EF-101) 
  2. แบบประเมินพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กก่อนวัยเรียน (MU.EF-102) 
   ใช้ส าหรับประเมินในเด็กอายุ 2-6 ขวบ มีค าถามทั้งหมด 32 ข้อ ส าหรับให้ครูผู้ดูแลเด็ก/
ครูอนุบาล ใช้ประเมินพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนที่รู้จักและคุ้นเคย แบ่งเป็น ตัวบ่งชี้ถึงพัฒนาการด้านการยั้ง
คิดไตร่ตรอง การเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นทางความคิด การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และการ
วางแผนจัดการ 
   ทั้งนี้ แบบประเมินดังกล่าว ทางครูผู้ดูแลเด็กหรือครูอนุบาล จะน าใช้ไปสังเกตเด็กในชั้น
เรียนตามหัวข้อ ว่ามีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร เป็นไปตามวัยหรือไม่ หรือมีปัญหาพฤติกรรมด้านใด
ที่พบว่าบกพร่อง โดยครูผู้ประเมินจะต้องสอนหรือดูแลเด็กท่ีถูกประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
 เฮเลนส์ แคร์ทอมสัน และซูซาน (Helen, Clair-Thompson, and Susan, 2006) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
EF และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามตามการทดสอบหลักสูตรระดับชาติ:การคิดอย่างยืดหยุ่น การปรับปรุง
ตนเอง การคิดไตร่ตรอง และความจ าเนื้องาน โดยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง EF และความจ าเนื้องานและ
บทบาทมีความสัมพันธ์กันและแยกจากกันในการบริหารงานในการเรียน โดยใช้การประเมิน การคิดอย่าง
ยืดหยุ่น การปรับปรุงตนเองและการคิดไตร่ตรองตลอดจนการรับรู้โดยการได้ยินและการมองเห็นในเด็กอายุ 
11-12 ปี และเมื่อเทียบกับคะแนนกับการทดสอบหลักสูตรแห่งชาติในสหราชอาณาจักร ผลการศึกษาพบว่า
ความจ าเนื้องานมีอิทธิพลต่อการบริหารงานมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

4.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 4.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดอุดรธานี จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 142 คน 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
  5.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนโดยใช้กิจกรรมเกมส่งเสริม EF 
  5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ EF ของเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วย การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่น
ความคิด การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และการวางแผนจัดระบบด าเนินการ 
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ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 4.3 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
  เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับประสบการณ์ส าคัญในหลักสูตร  
การศึกษาปฐมวัย 2560 ประกอบด้วยแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 5 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 5 วัน จ านวน 25 แผน ดังนี้  
   4.3.1 สัปดาห์ที่ 1 หน่วยชุมชนของเรา  
   4.3.2 สัปดาห์ที่ 2 หน่วยต้นไม้ท่ีรัก 
   4.3.3 สัปดาห์ที่ 3 หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ 
   4.3.4 สัปดาห์ที่ 4 หน่วยสัตวน์่ารัก 
   4.3.5 สัปดาห์ที่ 5 หน่วยคมนาคม 
 4.4 ระยะเวลาในการทดลอง 
  การวิจัยครั้งนี้ท าการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระยะเวลาในการทดลอง  

5 สัปดาห์   
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน 
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี  จ านวน 5 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 142 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 

การสอนโดยใช้กิจกรรมเกมส่งเสริม EF การยั้งคิดไตร่ตรอง 

การยืดหยุ่นความคิด 

การควบคุมอารมณ์ 

การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ 

ความจ าขณะท างาน 
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   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี 1 ห้องเรียน จ านวน 21 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็น
นักเรียนที่ผู้วิจัยคุ้นเคยกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างดีและเป็นโรงเรียนที่ผู้อ านวยการให้ความ
ร่วมมือ 
 5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
มีรูปแบบดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design 
  

   คะแนน  Treatment         คะแนน 
    O1        X           O2 

     

   เมื่อ O1  แทน  การท าหน้าที่เชิงบริหาร (EF) ของเด็กปฐมวัยก่อนการทดลอง 
     X   แทน  กิจกรรมเกมส่งเสริม EF ส าหรับเด็กปฐมวัย  
     O2  แทน  การท าหน้าที่เชิงบริหาร (EF) ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลอง 
  5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 25 แผน 2) แบบประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย แบบ MU.EF–101 ของ
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560)  
   การสร้างแผนการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 แผน มีวิธีในการ
ด าเนินการสร้าง โดย 1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ EF ของเด็กปฐมวัย 2) สร้างแผนการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับ EF ของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 แผน 3) น าแผนการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็ก
ปฐมวัยที่สร้างขึ้นจ านวน 25 แผน ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  
4) น าแผนการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้นจ านวน 25 แผน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ปฐมวัยจ านวน 3 ท่าน พิจารณาจากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  5) น าแผนการจัด
กิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยที่แก้ไขแล้วไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา 6) น าแผนการจัด
กิจกรรมเกมส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัย จ านวน 25 แผน ไปจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3  
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนึ่งในกลุ่มหนองวัวซอ 1 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมเด็กทั้งหมด 21 คนที่เป็น
กลุ่มทดลอง 
   แบบประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน แบบ MU.EF – 101 ของนวลจันทร์ 
จุฑาภักดีกุล (2560) เป็นแบบประเมินส าหรับครูผู้ดูแลเด็กหรือครูอนุบาลที่ใช้ประเมินพฤติกรรมเด็กในชั้น
เรียนที่ครูรู้จักคุ้นเคยพฤติกรรมอย่างดีโดยผู้ประเมินควรเป็นครูที่เคยสอนหรือดูแลเด็กที่ถูกประเมินมาแล้ว
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อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 เดือน ลักษณะของแบบประเมิน มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นแบบบันทึกข้อมูลทั่วไป  
(ชื่อ-สกุล เพศ น้ าหนัก ส่วนสูง) ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร 5 ด้าน 
ได้แก่ ความจ าขณะท างาน (Working Memory) การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ (Planning & 
Organizing) การยืดหยุ่นความคิด (Cognitive Flexibility) การยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) 
และ การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) มีจ านวนทั้งสิ้น 32 ข้อ ผู้ประเมินให้คะแนน 0-4 โดย 0 
หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ 1 หมายถึง เด็กปฏิบัติ 1–2 ครั้ง/เดือน 2 หมายถึง เด็กปฏิบัติ 1–2 ครั้ง/สัปดาห์ 3 
หมายถึง เด็กปฏิบัติ 3–4 ครั้ง/สัปดาห์ และ4 หมายถึง เด็กปฏิบัติทุกวัน 
 5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.4.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแจ้งเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้  
  5.4.2 ท าการประเมิน EF ของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองโดยใช้แบบประเมินการคิดเชิง
บริหารในเด็กก่อนวัยเรียน แบบ MU.EF–101 ของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) โดยครูสังเกตเด็กเป็น
เวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน–พฤศจิกายน 2563 เก็บข้อมูลก่อนการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11-14 
มกราคม 2564  
  5.4.3 ด าเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF กับกลุ่มทดลอง เป็นระยะเวลา  
5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน ในกิจกรรมประจ าวัน กิจกรรมเกมการศึกษา วันละ 20 นาที ตั้งแต่เวลา 
14.30-14.50 น. รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง 
  5.4.4 ท าการประเมิน EF ของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองโดยใช้แบบประเมินการคิดเชิง
บริหารในเด็กก่อนวัยเรียน แบบ MU.EF–101 ของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) เก็บข้อมูลหลังการจัด
กิจกรรมวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 
 5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน EF ของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการ
ทดลอง (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553, หน้า 73) 
 5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ EF ก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรม และเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้สถิติ paired samples t- test และ one sample t-test  
 

6.  ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF และ ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ดังนี้  
  ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกม
ส่งเสริม EF 
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   ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย EF ด้าน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่น
ความคิด การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และ การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF ที่วัดได้จากแบบประเมินการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัย แบบ MU.EF–101 ของ นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (2560) ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 2   
 
ตาราง 2 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย EF ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด 
            การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และ การวางแผนและจัดระบบด าเนินการของ 
            เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF  (N=21)   
 

ตัวแปร คะแนนเต็ม Mean S.D. t 

Pair 1 การยั้งคิดไตร่ตรองหลังเรียน  
40 

34.80 2.926 
18.464* 

การยั้งคิดไตร่ตรองก่อนเรียน 15.76 5.647 
Pair 2 การยืดหยุ่นความคิดหลังเรียน  

20 
18.71 1.055 

17.042* 
การยืดหยุ่นความคิดก่อนเรียน 8.95 2.654 

Pair 3 การควบคุมอารมณ์ หลังเรียน 
20 

18.76 1.374 
19.951* 

การควบคุมอารมณ์ ก่อนเรียน 8.42 2.749 
Pair 4 ความจ าขณะท างาน หลังเรียน 

24 
20.80 2.227 

22.669* 
ความจ าขณะท างาน ก่อนเรียน 10.85 3.054 

Pair 5 การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ หลังเรียน 
24 

21.66 1.712 
19.487* 

การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ก่อนเรียน 10.85 2.632 
* p<.05 เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

   เด็กปฐมวัยมีคะแนน EF ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การควบคุมอารมณ์ 
ความจ าขณะท างาน และ การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF 
สูงกว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบ EF ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF  
กับเกณฑ์ร้อยละ 75  
   ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย EF ด้าน การยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่น
ความคิด การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ของเด็กปฐมวัย
หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 ผลการทดสอบแสดงดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย EF ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด 
            การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ ของเด็กปฐมวัย 
            หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF เทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 75 
 

ตัวแปร คะแนนเต็ม 
ร้อยละ75 

ของคะแนนเต็ม 
Mean S.D. t 

การยั้งคิดไตร่ตรอง  40 30 34.80 2.926 7.532* 
การยืดหยุ่นความคิด  20 15 18.71 1.055 16.125* 
การควบคุมอารมณ์  20 15 18.76 1.374 12.538* 
ความจ าขณะท างาน  24 18 20.80 2.227 5.780* 
การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ  24 18 21.66 1.712 9.811* 

* p<.05 เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
  เด็กปฐมวัยมีคะแนน EF ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การควบคุมอารมณ์ 
ความจ าขณะท างาน และ การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็มในแต่ละด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

7.  สรุปผลและอภิปรายผล 
 ผลวิจัยพบว่า  
  1. เด็กปฐมวัยมีคะแนน EF ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง การยืดหยุ่นความคิด การควบคุมอารมณ์ 
ความจ าขณะท างาน และ การวางแผนและจัดระบบด าเนินการ หลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF 
สูงกว่า ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  2. คะแนนเฉลี่ย EF ทุกด้าน หลังเรียนสูงกว่า เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
  ขอน าเสนอการอภิปรายผลการวิจัย แยกตาม EF แต่ละด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านการยั้งคิดไตร่ตรอง  
    ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (34.80±2.926) 
สูงกว่าก่อนเรียน (15.76±5.647) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการสังเกตพบว่า 
เด็กสามารถยับยั้งพฤติกรรม ได้ดีขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF เนื่องจากเกมช่วยให้เด็ก
ได้ใช้ความคิด ไตร่ตรองก่อนที่เล่นในแต่ละรอบ ดังนั้น เด็กจึงรู้จักไตร่ตรอง รอคอย รอคิวในการเล่นเกม 
และปฏิบัติตามกติกาที่ตั้งไว้ เช่น เมื่อเด็กทอยลูกเต๋าได้ลูกระเบิดเด็กก็ต้องตายในรอบนั้น ต้องรอเล่นรอบ
ต่อไป เมื่อยังไม่ถึงคิวของตัวเอง เด็กก็สามารถรอได้ ไม่แย่งเพ่ือนเล่น เมื่อหมดเวลาเล่น เด็กสามารถหยุด
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เล่นและเก็บของเข้าที่ได้โดยที่ครูไม่ต้องบอก เป็นต้น รวมไปถึงพฤติกรรมการตบตีเตะต่อยคนอ่ืนก็ลดลง
อย่างเห็นได้ชัด แสดงว่ากิจกรรมเกมท่ีพัฒนาขึ้น มีส่วนท าให้เด็กรู้จักรอคอย รู้จักยับยั้งพฤติกรรม  
   2. ด้านการยืดหยุ่นความคิด  
    ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน(18.71±1.055) 
สูงกว่าก่อนเรียน (8.95±2.654) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ ผลการสังเกตพบว่า 
เด็กสามารถยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ์ได้ เช่น เมื่อหมดเวลาเล่นเกมต้องไปท ากิจกรรมอ่ืน 
เด็กสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมตามก าหนดเวลาได้ เมื่อท ากิจกรรมในห้องเรียนแล้วเจออุปสรรค มีฝนตก
ขณะที่จะออกไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง เด็กสามารถปรับเปลี่ยนการเล่นกิจกรรมอ่ืน  ๆ ในห้องเรียนได้  
เป็นต้น แสดงว่ากิจกรรมเกมท่ีพัฒนาขึ้น มีส่วนท าให้เด็กทบทวนสิ่งที่ท าไป สะท้อนผลจากการกระท าของ
ตนเองได้ และแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  
   3. ด้านการควบคุมอารมณ์ 
    ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (18.76±1.374) 
สูงกว่าก่อนเรียน (8.42±2.749) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 และ ผลการสังเกตพบว่า 
เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมเกมส่งเสริม EF เนื่องจากลักษณะการเล่น 
เป็นการเล่นเป็นกลุ่ม โดยแต่ละคนต้องเคารพกติกาที่ตั้งไว้ รอคอย รอคิว และยอมรับในผลแพ้ชนะ  
ที่เกิดขึ้น จึงท าให้เด็กได้รู้จักการควบคุมอารมณ์ไปด้วยเพราะเมื่อเล่นเกมแล้วเด็กตายในตานั้น ต้องหยุด
เล่น เด็กก็ต้องยอมรับในกติกา และต้องรอเล่นในตาต่อไป เป็นต้น การควบคุมอารมณ์ของเด็กดีขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัดจากการท ากิจกรรมในห้องเรียน จะเห็นได้ว่าเด็กสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์ แสดงว่ากิจกรรมเกมท่ีพัฒนาขึ้น มีส่วนท าให้เด็ก รู้จักแสดงออกทางอารมณ์ ให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม  ไม่โกรธเกรี้ยว ฉุนเฉียวและไม่มีอาการซึมเศร้า  
   4. ด้านความจ าขณะท างาน  
    ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (20.80±2.227) 
สูงกว่าก่อนเรียน (10.85±3.054) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการสังเกตพบว่า 
เด็กสามารถจดจ ากติกาการเล่น กติกาในห้องเรียนและน ามาปฏิบัติได้ เมื่อครูบอกข้อตกลงในการรักษา
ความสะอาดในห้องเรียน คือ เด็กไม่ควรน าอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน ไม่ควรใส่รองเท้าเข้ามา
ในห้องเรียน เก็บแก้วน้ าเข้าที่เมื่อใช้เสร็จ เด็กสามารถปฏิบัติตามได้รวมไปถึงกติกาในการเล่นเกม
การศึกษา เกมส่งเสริม EF เด็กสามารถปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้ถูกต้อง และกิจกรรมที่ยืนยันได้ว่าเด็ก
สามารถมีความจ าขณะท างานได้ดีขึ้นคือ กิจกรรมการต่อบล็อกตามแบบของครู โดยกิจกรรมนี้ครูท าการ
แบ่งบล็อกไมใ้ห้เด็กคนละเท่า ๆ กัน แล้วครูท าการต่อเป็นรูปแบบต่าง ๆ โดยให้เด็กสังเกตและจดจ าว่าครู
ต่อรูปแบบใด เมื่อครูต่อให้ดูเสร็จแล้ว ครูให้เวลาเด็กจ า 10 วินาที แล้วให้เด็กต่อให้เหมือนครูโดยไม่ให้เด็ก
ดูของครู เด็กสามารถจดจ าและท าได้ดี สามารถจดจ ารูปแบบการต่อบล็อกที่มีความยากขึ้นได้ จ านวนชิ้น
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ของบล็อกมากขึ้นก็สามารถต่อได้ตามแบบท่ีครูพาท า เป็นต้น แสดงว่ากิจกรรมเกมที่พัฒนาขึ้น มีส่วนท าให้
เด็กจ าข้อมูลที่มีความหมายและจัดการกับข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีความหมาย 
   5. การวางแผนและการจัดระบบด าเนินการ  
    ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยด้านนี้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน(21.66±1.712) 
สูงกว่าก่อนเรียน (10.85±2.632) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ผลการสังเกตพบว่า 
เด็กสามารถตั้งเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ เช่น ในการเล่นเกมส่งเสริม EF เด็กมองเห็นภาพรวมของ
การเล่นทั้งหมดและสามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าได้ว่าจะท าอย่างไรให้การเล่นเกมบรรลุ
เป้าหมายทีตั้งไว้ เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมประจ าวันในแต่ละวันของเด็ก เด็กก็สามารถจัดระบบและ
ด าเนินการตามตารางเวลาได้อย่างดี โดยที่ครูไม่ต้องคอยบอก เช่น เมื่อถึงเวลานอนเด็กจะไปแปรงฟันเอง 
ปูที่นอนเอง และสวดมนต์ก่อนนอนเองโดยที่ครูไม่ต้องคอยย้ า เป็นต้น แสดงว่ากิจกรรมเกมที่พัฒนาขึ้น  
มีส่วนท าให้เด็ก ตั้งเป้าหมาย วางแผน จัดล าดับความส าคัญ จัดระบบ ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง  
 

8.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 
  1. เกมที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นภาพ 2 มิติ หากสามารถจัดท าเป็นสามมิติได้ น่าจะท าให้เด็ก
เข้าใจได้เร็วขึ้น 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเกมส่งเสริม EF กับสื่ออ่ืน ๆ เช่น การใช้กิจกรรมการเล่านิทาน 
เป็นต้น 
  3. เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัย แบบไม่มีกลุ่มควบคุม ซึ่งอาจไม่สามารถตอบได้
ชัดเจนว่ากิจกรรมเกมส่งเสริม EF เป็นตัวแปรสาเหตุของ EF ที่เพ่ิมข้ึน จึงควรมีการวิจัยโดยใช้แผนการวิจัย
แบบมีกลุ่มควบคุมเพ่ือให้สามารถสรุปผลการวิจัยได้อย่างมั่นใจขึ้น 
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