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บทคัดย่อ

 การวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ครั้งน้ี  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย 

ด้านครอบครัวกับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็ก

วัยก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบ 

หลายขั้นตอน เป็นมารดาของเด็กวัยก่อนเรียน จ�านวน  

198 คน ที่น�าบุตรมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน

เขตเทศบาลเมอืง จงัหวดัชลบรุ ีเกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่าง

เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เครื่องมือวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามและสังเกต

สภาพแวดล้อมทีบ้่าน แบบสอบถามความเครยีดในการเป็น

มารดา และแบบสอบถามพัฒนาการด้านการคดิเชงิบรหิาร

ในเด็ก มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .70 .95 และ .96 ตาม

ล�าดบั วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนาและสมัประสทิธิ์

สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

 ผลการวจิยัพบว่าพฒันาการด้านการคดิเชิงบรหิาร

ในเด็กวัยก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 87.24 (S.D. = 20.01) 

ความเครียดในการเป็นมารดามีความสัมพันธ์ทางลบกับ

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = -.147, p < .05) ตัวแปรอื่นไม่พบ

มีความสัมพันธ์ (p > .05) ผลการศึกษามีข้อเสนอแนะว่า

พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมลดความเครียด

ในการเป็นมารดา เพือ่ส่งผลให้เดก็วยัก่อนเรยีนมพีฒันาการ

ด้านการคิดเชิงบริหารที่เหมาะสม 

ค�าส�าคัญ: เด็กวัยก่อนเรียน, พัฒนาการด้านการคิดเชิง

บรหิาร, ความเครียดในการเป็นมารดา, ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก, 

ในเขตเทศบาล  

Abstract

 This descriptive correlational research 

aimed to examine relationships between family 

factors and executive function development  

in preschool children. A multi-stage random  

sampling was used to recruit a sample of 198 

mothers of their preschool children receiving 

services in child care centers in the municipality 

of Chon Buri province. Data were carried out from 

January to February 2018. Research instruments 

included a demographic questionnaire, the Home 

Observation the Measurement of Environment 

inventory, the Parenting Stress Index, and the 

executive function development in preschool 

children’s scale. Their reliability were .70, .95, and 

.96, respectively. Descriptive statistics and Pear-

son’s correlation coefficients were used to analyze 

the data.

 The results revealed that the mean score 

of executive function in preschool children  

was 87.24 (S.D. = 20.01). Parenting stress was  

negatively correlated to executive function in 
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preschool children (r = -.147, p < .05), and others 

were found no significant relationship. These 

findings suggest that nurses and related personnel 

should develop activities to decrease parenting 

stress. Consequently, preschool children would 

have appropriate executive function.

Key words: Preschool children, executive function 

development, parenting stress, child care centers, 

municipality

ความส�าคัญของปัญหา

 การคดิเชงิบรหิาร หรอื Executive functions (EF) 

คือกระบวนการที่เก่ียวข้องกับความคิด ความรู้สึก และ

การกระท�า เช่น การยับยั้งชั่งใจ การไตร่ตรอง การควบคุม

อารมณ์ การยืดหยุ ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย  

การวางแผน ความมุง่มัน่ การจดจ�าและเรยีกใช้ข้อมลูอย่าง

มีประสิทธิภาพ การจัดล�าดับความส�าคัญของเรื่องต่าง ๆ 

และการท�าสิง่ต่าง ๆ  อย่างเป็นขัน้ตอนจนบรรลคุวามส�าเรจ็ 

ซึง่เป็นกระบวนการและทกัษะทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�าเนนิ 

ชีวิตและมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในด้านการเรียน  

และการท�างาน รวมทั้งการด�าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน 

(Anderson, 2002) พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารและ

พฒันาการด้านสตปัิญญา มกีารพัฒนาเป็นอย่างมากในเด็ก

วัยก่อนเรียน ซึ่งเป็นช่วงวัยนาทีทองของชีวิต เนื่องจากวัย

ก่อนเรียนเป็นช่วงวัยส�าคัญของชีวิตมนุษย์ในการวาง

รากฐานบุคลิกภาพ ท้ังทักษะด้านการคิด อารมณ์และ 

การตัดสินใจ ที่จะช่วยให้เด็กสามารถก�ากับตนเองไปสู ่

เป้าหมาย ทัง้นีพ้บว่าการคดิเชงิบรหิารเป็นสิง่ทีม่คีวามส�าคัญ 

ต่อความส�าเร็จในชีวิตในระยะยาวมากกว่าความฉลาด 

ทางด้านสติปัญญา (Alloway & Alloway, 2010)

 จากสังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เด็กวัย

ก่อนเรียนจะได้รับการเลี้ยงดูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะก้าว 

เข้าสูว่ยัเรียน เดก็จะมกีารเข้าสงัคมกับผูอ้ืน่มากขึน้ มกีารเล่น 

กบัเพือ่น การปรบัตวัต่าง ๆ  มกีารอบรมสัง่สอนของคร ูและ

สิง่แวดล้อมต่าง ๆ  ทีแ่ตกต่างจากทีบ้่าน ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก

จงึเปรยีบเหมอืนสิง่แวดล้อมภายนอกของเดก็ ทีม่ส่ีวนช่วย

พัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่

เหมาะสม และอยู่ร่วมกันกับเด็กคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข 

(Zhang, 2011) เดก็ทีม่พีฒันาการด้านการคดิเชงิบรหิารที่

ดี จะมีความจ�าดี มีสมาธิจดจ่อต่องานที่ท�า ไม่รบกวนผู้อื่น 

รู้จักอดทนรอคอยที่จะกระท�าหรือพูดในเวลาที่เหมาะสม 

รู้จักการแก้ปัญหาด้วยหลากหลายวิธี แก้ปัญหาโดยไม่ใช้

ก�าลงั มคีวามคดิยืดหยุน่ ไม่ยดึตดิ สามารถเปลีย่นความคิด

ได้เมือ่สถานการณ์เปล่ียนไป รูจ้กัยบัยัง้ควบคุมตนเองไม่ให้

ท�าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม รู้จักขอความช่วยเหลือ 

เมื่อยามจ�าเป็น มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถคาดคะเนผล

ของการกระท�าได้ สามารถติดตามประเมินผลและน�า 

จุดบกพร่องมาปรับปรุงงานของตนเองให้ดีขึ้น เข้าใจและ

เห็นใจผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและสามารถ

ท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ Thorell, Lindqvist, 

Nutley, Bohlin & Klingberg, 2009) ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ Diamond (2013) ที่พบว่าเด็กที่มีการคิด

เชงิบรหิารทีด่กีว่าจะมีความพร้อมในการเรียนมากกว่าและ

มีผลทางการเรียนดีกว่าเม่ือเทียบกับเด็กที่มีการคิดเชิง

บริหารด้อยกว่า 

 ส�าหรับในเด็กวัยก่อนเรียนพบว่า ปัจจัยด้าน

ครอบครัวมีความส�าคัญมากที่สุด เนื่องจากครอบครัวเป็น

สถาบันแรกในการสร้างและหล่อหลอมทักษะด้านการคิด 

ทัศนคติ การแก้ไขปัญหา การปรับตัว และการท�างาน 

ร่วมกบัผูอื้น่ ประสบการณ์ต่าง ๆ  ภายในของครอบครวั เช่น 

ความรกัความเอาใจใส่ การตอบสนองความต้องการทัง้ทาง

ด้านร่างกายและจิตใจ และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

ล้วนเป็นสิง่ทีส่่งผลต่อพฒันาการด้านการคดิเชงิบรหิารของ

เด็กวัยก่อนเรียนทั้งสิ้น ลักษณะครอบครัวแบบครอบครัว

เดี่ยวหรือครอบครัวขยาย มีความแตกต่างที่ส�าคัญของ

จ�านวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู ่ด้วยกัน ซึ่งมีรายงาน 

การวิจัยพบว่า จ�านวนสมาชิกในครอบครัวเก่ียวข้องกับ

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กที่อยู่ในครอบครัว 

(Issaranurak & Suthisukon, 2007) และเด็กที่มาจาก

ครอบครัวที่มีรายได้สูงมักจะมีความสามารถในการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างที่เหมาะสมมากกว่าเด็ก 

ที่มาจากครอบครัวมีรายได้ต�่า (Nanthamongkolchai, 

Ngaosusit & Munsawaengsub, 2007) นอกจากนี ้สภาพ

แวดล้อมที่บ้านที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคิด 

ทศันคติ และพฤตกิรรมการแสดงออกของเดก็วยัก่อนเรยีน 


