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บทคัดย่อ
	 พฒันาการด้านการคดิเชงิบรหิารในเดก็วัยก่อนเรยีน	มคีวามส�าคัญต้ังแต่วัยทารกแรกเกดิจนถึงวัยผู้ใหญ่

ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในชีวิต	 การวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงท�านายน้ี	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท�านาย

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน	 กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน	 เป็น

มารดาและเด็กวัยก่อนเรียน	จ�านวน	84	คน	ที่มาเข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัด

บรีุรมัย์	เกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	สงิหาคม	พ.ศ.	2562	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ประกอบด้วย	แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป	แบบสอบถามพื้นอารมณ์เด็กวัยก่อนเรียน	แบบสอบถามความเครียดใน

การเป็นมารดา	แบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร	และแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูบุตร	มีค่า

ความเชือ่มัน่แอลฟาของครอนบาคเทา่กบั	0.72,	0.85,	0.91	และ	0.91	ตามล�าดบั	และแบบประเมนิพัฒนาการ

ด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กวัยก่อนเรยีนมค่ีาความเท่าเทยีมกันของการสงัเกตเท่ากับ	0.87-1.00	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิติพรรณนา	และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

	 ผลการศึกษาพบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรเป็นตัวท�านายที่ดีที่สุด	(β	=	0.674,	p-value

<	0.001)	รองลงมาคือ	ความเครียดในการเป็นมารดา	(β	=	-0.203,	p-value	=	0.005)	การอบรมเลี้ยงดูบุตร

แบบประชาธปิไตย	 (β	 =	0.160,	p-value	 =	0.024)	และพืน้อารมณ์ของเด็กมลีกัษณะเลีย้งง่าย	 (β	 =	0.159,	

p-value	=	0.031)	 โดยตัวแปรทั้งสี่สามารถร่วมกันท�านายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

ได้ร้อยละ	62.2		(R2		=	0.622,	F
(4,79)

	=	32.437,	p-value	<	0.001)	จากผลการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะ

ว่า	 พยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพควรส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบตุร	 การอบรมเลีย้งดบูตุรท่ี

เหมาะสม	การจัดกจิกรรมเพือ่ลดความเครยีดของมารดา	และส่งเสริมพืน้อารมณ์ของเด็กทีเ่หมาะสม	เพือ่ส่งผลให้

เดก็วัยก่อนเรียนมพีฒันาการด้านการคิดเชงิบริหารท่ีเหมาะสมมากข้ึน
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ABSTRACT
	 Executive	function	development	is	important	in	that	it	has	an	effect	on	successful	life	from	infancy	

through	adulthood.	This	predictive	correlational	research	aimed	to	examine	predicting	factors	of	executive	

function	development	in	preschool	children.	A	multi-stage	random	sampling	was	used	to	recruit	a	sample	of	

84	mothers	and	their	preschool	children	who	receiving	service	at	child	care	centers	in	the	municipality	of	

Buriram	province.	Data	were	collected	during	July	to	August,	2019.	Research	instruments	included	a	demographic	

questionnaire,	the	child	temperament	questionnaire,	the	parenting	stress	index,		the	parent-child	attachment	

questionnaire,	and	the	child	rearing	style	questionnaire.	Cronbach’s	alpha	coefficients	of	these	questionnaires	

were	0.72,	0.85,	0.91	and	0.91,	respectively.	Interrater	reliability	of	the	executive	function	development	

in	preschool	children’s	scale	was	0.87-1.00.	Data	were	analyzed	by	using	descriptive	statistics	and	stepwise	

multiple	regression.

	 Results	showed	that	parent-child	attachment	was	the	best	predictor	(β	=	0.674,	p-value	<	0.001),	

the	second	was	parenting	stress	(β	=	-0.203,	p-value	=	0.005),	the	third	was	democratic	parenting	style	

(β	=	0.160,	p-value	=	0.024)	and	the	fourth	was	temperament	friendly	child	(β	=	0.159,	p-value	=	0.031).	

All	these	4	predictors	accounted	for	62.2	%	of	the	variance	in	the	prediction	of	executive	function	development	

in	preschool	children	(R2		=	0.622,	F
(4,79)

	=	32.437,	p-value	<	0.001).	These	findings	suggest	that	nurses	

and	health	care	providers	should	promote	parent-child	attachment,	provide	appropriate	care	for	parenting	style,	

develop	activities	to	decrease	parenting	stress	and	provide	appropriate	care	for	child	temperament.	

Consequently,	preschool	children	would	have	more	appropriate	executive	function	development.

Key words: Preschool children, Executive function development, Child temperament, 

                Parenting stress, Parent-child attachment, Child rearing style
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บทน�ำ
	 พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร	 (Executive	

Functions:	EF)	คือ	การท�างานของสมองท่ีใช้กระบวนการ

ทางสติปัญญาที่สัมพันธ์กันในการควบคุมพฤติกรรม	

ความคิด	และอารมณ์ของตนเองให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

ที่ตั้งใจไว้	 พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารจะพัฒนา

อย่างมากในช่วงวัย	3-6	ปี	เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เด็ก

มีการสร้างวงจรประสาท	 และจุดเช่ือมสัญญาณประสาท

ของสมองส่วนหน้าสุดที่จะช่วยควบคุมอารมณ์	ความคิด	

การตัดสินใจ	 และการกระท�าของเด็ก	 ให้เด็กสามารถ

ก�ากบัควบคุมตนเองไปสูเ่ป้าหมายได้1	เด็กทีม่พีฒันาการ

ด้านการคิดเชิงบริหารท่ีดีจะมีความจ�าที่ดี	 มีสมาธิจดจ่อ	

รู้จักวิเคราะห์	ตัดสินใจ	วางแผน	เริ่มลงมือท�า	ตรวจสอบ

ตนเอง	และแก้ไขปัญหา	ตลอดจนควบคมุอารมณ์	บรหิาร

เวลา	จัดความส�าคญั	ก�ากบัตนเอง	และมุง่ม่ันท�าจนบรรลุ

เป้าหมายท่ีตัง้ใจไว้	โดยพฒันาการด้านการคิดเชิงบรหิาร

จ�าเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนต่อเน่ืองต้ังแต่วัยเด็กจน

พัฒนาเป็นโครงสร้างกระบวนการท�างานในสมอง	 ซึ่งจะ

คงอยู่จนเป็นบุคลิกภาพของบุคคลน้ันไปตลอดชีวิต	

ซึง่ต้องอาศยัสิง่แวดล้อม	และการเลีย้งดมูาช่วยหล่อหลอม

ให้วงจรประสาทให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด2	 จากรายงานการศึกษาสถานการณ์เด็กไทยพบว่า	

เด็กวัยก่อนเรียนร้อยละ	18	มีปัญหาพัฒนาการด้านการ

คิดเชงิบริหาร	เดก็จะมปัีญหาในการก�ากบัตนเอง	ท�าโดย

ไม่คิด	ใจร้อน	รอคอยไม่เป็น	สมาธิสั้น	และร้อยละ	30	

มีพัฒนาการทั่วไปล่าช้า	ซึ่งเด็กที่มีพัฒนาการทั่วไปล่าช้า

ส่งผลต่อพฒันาการด้านการคิดเชงิบริหารด้วย3	นอกจากนี้

ยังพบเด็กวัยก่อนเรียนร้อยละ	10.29	มีปัญหาด้านการ

ควบคุมพฤติกรรม4	 ซึ่งการควบคุมพฤติกรรมตนเองใน

เดก็อายุ	2-3	ปี	ส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์เมือ่เดก็อายุได้	

5	ปี	และการควบคมุอารมณ์ส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จ

ในทกัษะทางสงัคมเม่ือเด็กอายุได้	7	ปี	นอกจากน้ีเดก็ทีมี่

ทกัษะด้านการควบคุมตนเองต�า่	เมือ่โตข้ึนเป็นผู้ใหญ่จะมี

แนวโน้มสุขภาพด้อยกว่า	ท�างานที่มีรายได้ต�่ากว่า	และมี

อตัราการก่ออาชญากรรมสงูกว่าเด็กท่ีไม่มปัีญหาด้านการ

ควบคุมตนเอง	 หากละเลยไม่รีบแก้ไขตั้งแต่แรกปัญหา

สังคมต่างๆ	 ที่จะตามมาจะยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน

เร่ือยๆ	เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศในระยะยาว2,4	

		 ส�าหรับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของ

เด็กได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยหลายประการ	 ทั้งปัจจัย

เฉพาะตัวของเด็ก	 และด้านสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วง

เวลาในชีวิตทีส่่งผลกระทบต่อเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน1,5	

โดยปัจจัยด้านเด็ก	ได้แก่	เพศ	อายุ6	และพื้นอารมณ์ของ

เด็กวัยก่อนเรียน7	 ส่วนปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม	 ได้แก่	

ความเครยีดในการเป็นมารดา8	ความสมัพนัธ์ระหว่างมารดา

และบตุร9	การอบรมเลีย้งดูบตุร	การศกึษาของบดิามารดา10	

รายได้ของครอบครัว11	 และสิ่งแวดล้อมในครอบครัว12	

ส�าหรับพื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	 ความเครียดใน

การเป็นมารดา	ความสมัพนัธ์ระหว่างมารดาและบตุร	และ

การอบรมเลี้ยงดูบุตร	เป็นปัจจัยที่ครอบคลมุทัง้ทีม่าจาก

ตวัเดก็เองและมารดาทีเ่ป็นผู้เลีย้งดูเดก็	ซึง่มีความสมัพนัธ์

กบัพฒันาการด้านการคิดเชิงบรหิารค่อนข้างมาก	อกีท้ังเป็น

ปัจจัยส�าคัญท่ีอาจมอิีทธต่ิอพฒันาการด้านการคิดเชิงบริหาร	

โดยพืน้อารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีนเป็นลกัษณะอารมณ์ท่ี

เดก็แสดงออกมอีทิธพิลต่อประสิทธิภาพการท�างานของ

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารผ่านฮอร์โมน	 สารสื่อ

ประสาท	 และเอนไซม์ในร่างกาย5	 จากการศึกษาพบว่า	

พืน้อารมณ์เดก็ทีม่อีารมณ์ในทางลบอยูบ่่อยๆ	มกัมปัีญหา

พฒันาการคิดเชงิบรหิารด้านการหยดุ/การยับยัง้พฤตกิรรม

ร้อยละ	32	(β	=	0.34,	p-value	<	0.001)	และพืน้อารมณ์

เดก็เลีย้งยากสามารถท�านายปัญหาพฒันาการด้านการคิด

เชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียนในทุกด้านได้ร้อยละ	 36	

(β	=	0.45,	p-value	<	0.001)13	ความเครียดในการเป็น

มารดา	หากมารดาไม่สามารถจัดการความเครยีดของตนเอง

ขณะดูแลบุตรได้	ส่งผลท�าให้ศักยภาพในการเป็นมารดา

ลดลง	อาจท�าให้ความต้องการของบตุรไม่ได้รับการตอบสนอง	

มีส่วนท�าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาพัฒนาการ

ด้านต่างๆ	 ทั้งร่างกาย	 สติปัญญา	 อารมณ์	 สังคม	 และ

พัฒนาการทางสมองของเด็ก	รวมถึงพัฒนาการด้านการ

คิดเชิงบรหิารบกพร่องไปด้วย14	ดังการศกึษาของเบญจวรรณ	

ป่ินทอง	และคณะ8	พบว่า	มารดาทีมี่ความเครยีดสงูส่งผล

ต่อพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารที่ไม่เหมาะสมใน
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เด็กวัยก่อนเรียน	(r	=	-0.147,	p-value	<	0.05)	และ

การศกึษาของ	Evi	SA	de	Cock	และคณะ15	พบว่า	มารดา

ที่มีความเครียดสูงสัมพันธ์กับปัญหาด้านพัฒนาการคิด

เชิงบริหารของบุตร	 (r	 =	 0.61,	 p-value	 <	 0.001)	

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรที่ดี	และ

การอบรมเลี้ยงดูบุตรด้วยการตอบสนองความต้องการที่

เพียงพอมคีวามส�าคญัในเสรมิสร้างการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็

ส่งผลต่อพฒันาการด้านการคิดเชิงบรหิาร16	สอดคล้องกบั

การศกึษาของ	Annie	Bernier	และคณะ6	พบว่า	เดก็อนุบาล

ทีม่คีวามผูกพนัทีมั่น่คงกบัมารดาสามารถท�านายพฒันาการ

ด้านการคิดเชิงบรหิารในทุกด้านได้ร้อยละ	22.2	(β	=	0.29,	

p-value	 <	 0.001)	 และการอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบการ

ตอบสนองความต้องการอย่างมีเหตุผลมีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัเดก็ทีพ่ฒันาการคดิเชงิบรหิารด้านการหยุด/

การยบัย้ังพฤติกรรมล่าช้า	(β	=	0.12,	p-value	<	0.001)16

	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 จะเห็นได้ว ่า	

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารมีความส�าคัญอย่างย่ิง	

เนือ่งจากหากเด็กมีพฒันาการด้านการคดิเชิงบรหิารอย่าง

มคีณุภาพตัง้แต่วัยก่อนเรียนน้ัน	จะส่งผลต่อความส�าเรจ็

ในชีวิตหลายด้านไปจนถึงวัยผู้ใหญ่	 เด็กที่มีการคิดเชิง

บริหารที่ดีกว่าจะมีความพร้อมในการเรียนมากกว่าและ

มีผลทางการเรียนดีกว่าเม่ือเทียบกับเด็กที่มีการคิดเชิง

บรหิารด้อยกว่า	โดยมปัีจจยัหลายประการทีเ่กีย่วข้องกบั

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร	 นอกจากนี้การศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยดังกล่าวที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการ

คิดเชงิบรหิารในประเทศไทยยงัพบน้อย	โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ในทางการพยาบาล	ซึง่พยาบาลเดก็มบีทบาทส�าคญัในการ

สร้างเสริมสุขภาพแก่เด็กวัยก่อนเรียนเพื่อให้มีสุขภาพ

ทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สติปัญญา	และสังคมที่ดี	

ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาปัจจยัท�านายพฒันาการคิดเชงิบรหิาร

ในเด็กวัยก่อนเรยีน	ได้แก่	พืน้อารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรยีน	

ความเครยีดในการเป็นมารดา	ความสมัพนัธ์ระหว่างมารดา

และบตุร	และการอบรมเลีย้งดูบตุร	ผลการศกึษาในคร้ังน้ี

สามารถน�าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนเพื่อ

พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิง

บริหารแก่เด็กวัยก่อนเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายพัฒนาการด้านการคิด

เชงิบรหิารในเดก็วัยก่อนเรียน	ได้แก่	พืน้อารมณ์ของเด็ก

วัยก่อนเรยีน	ความเครยีดในการเป็นมารดา	ความสมัพนัธ์

ระหว่างมารดาและบุตร	 และการอบรมเลี้ยงดูบุตร	 และ

ปัจจัยท�านายทีดี่ทีส่ดุต่อพฒันาการด้านการคดิเชงิบริหาร

ในเด็กวัยก่อนเรียน

กรอบแนวคิด
		 การวิจยัครัง้น้ีใช้แนวคดิพฒันาการด้านการคดิ

เชงิบรหิาร	(Executive	Functions)	ของ	Peter	Anderson1	

ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม	ทีก่ล่าวว่า	พฒันาการด้าน

การคิดเชิงบริหารเป็นความสามารถของสมองส่วนหน้าที่

ท�าหน้าที่ในการก�ากับควบคุมความคิด	อารมณ์	และการ

กระท�าเพีอ่ให้ไปถงึเป้าหมายประกอบด้วย	5	องค์ประกอบ	

คือ	 1)	 ความจ�าเพื่อใช้งาน	 2)	 การหยุด/การยับยั้ง

พฤติกรรม	 3)	 การเปลี่ยน/ยืดหยุ่นความคิด	 4)	 การ

ควบคุมอารมณ์	และ	5)	การวางแผนและจัดการท�างาน

ให้ส�าเร็จ	ซึ่งมีปัจจัยเฉพาะตัวเด็กและสิ่งแวดล้อมที่

แตกต่างกันที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร	

ได้แก่	 พื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	 ความเครียดใน

การเป็นมารดา	ความสมัพนัธ์ระหว่างมารดาและบตุรทีด่	ี

และการอบรมเลีย้งดูบตุร	สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคดิ

ดังภาพที่	1

ภำพที่ 1	กรอบแนวคิด
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วิธีกำรศึกษำ
	 การศึกษาครั้งน้ีเป็นแบบหาความสัมพันธ์เชิง

ท�านาย	(Predictive	 correlational	 research	design)	มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท�านายพัฒนาการด้านการ

คิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน

	 ประชำกร	คือ	มารดาที่น�าเด็กวัยก่อนเรียน

ท่ีมีอายุ	3-6	ปี	มารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขตเทศบาลเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์

	 กลุ่มตัวอย่ำง	 คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลาย

ข้ันตอนจากประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง	 จังหวัด

บุรีรัมย์	 และน�าบุตรมารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก	คือ	เป็นมารดาอายุตั้งแต่	18	ปี	

ข้ึนไป	 เป็นผู้ดูแลเด็กเป็นหลัก	 และพักอาศัยอยู่กับเด็ก	

สามารถอ่าน	เขียน	เข้าใจ	และสื่อสารภาษาไทยได้	และ

เด็กวัยก่อนเรียน	 มีสุขภาพแข็งแรง	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	

ไม่มคีวามผิดปกตหิรอืปัญหาทางด้านพฤติกรรม	ส�าหรบั

ครูผู ้ดูแลเด็กจ�านวน	 4	 คน	 เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารโดยการตอบแบบ

ประเมิน	 ซึ่งเป็นครูที่ได้รับมอบหมายให้สอน/ดูแลเด็ก

วัยก่อนเรียนมาไม่น้อยกว่า	3	เดือน

	 การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง	 ใช้วิธีการเปิด

ตารางการวิเคราะห์อ�านาจการทดสอบ	 โดยก�าหนดค่า

ความเชือ่มัน่	(α)	ทีร่ะดบันัยส�าคญั	0.05	ค่าอ�านาจทดสอบ
เท่ากับ	0.80	และค่าอิทธิพลของตัวแปรขนาดปานกลาง	

เท่ากับ	0.15	ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ	84	คน17

	 ข้ันตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	 เริ่มโดยจับ

สลากรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ�านวน	 2	 ศูนย์	 จาก

ทั้งหมด	 6	 ศูนย์	 ต่อจากน้ันจับฉลากรายช่ือเด็กที่มีอายุ

ระหว่าง	 3-6	 ปี	 และมีสุขภาพทั่วไปเป็นปกติในแต่ละ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง	2	แห่ง	ได้กลุ่มตัวอย่างจากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์	จ�านวน	55	คน	และ

ศนูย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต�าบลอิสาณมาจ�านวน	29	คน	

รวมทั้งหมด	84	คน	ดังภาพที่	2

ภำพที่ 2	ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง
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ปัจจัยท�านายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
สุวรัตน์ หลาบนอก, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

เครื่องมือที่ใช้ศึกษำ

		 ประกอบด้วยแบบสอบถามจ�านวน	6	ชุด	ดังนี้

		 ชุดที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป	ประกอบ

ด้วยข้อมลูส่วนบคุคลของเดก็	ได้แก่	เพศ	อาย	ุล�าดบัท่ีเกดิ	

และจ�านวนพีน้่อง	ข้อมลูส่วนบคุคลของมารดาและครอบครัว	

ได้แก่	อายุ	ระดับการศึกษา	อาชีพ	สถานภาพสมรส	และ

รายได้ของครอบครัว	ข้อมูลส่วนบุคคลของครูผู้ดูแลเด็ก	

ได้แก่	เพศ	ระดับการศึกษา	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ใน

ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก

	 ชุดที่ 2 แบบสอบถำมพื้นอำรมณ์เด็กวัยก่อน

เรยีน	น�ามาจากแบบสอบถามพืน้อารมณ์ของเดก็วัยก่อน

เรียนของนาตยา	แสงใส	และคณะ26	ประกอบไปด้วย

ข้อค�าถามท้ังหมด	 36	 ข้อ	 โดยแบ่งลักษณะพื้นอารมณ์

ของเด็กออกเป็น	6	ด้าน	ได้แก่	ด้านระดับกิจกรรม	

ด้านการปฏิบัติตัวเป็นเวลา	 ด้านปฏิกิริยาตอบสนองต่อ

บุคคลหรือสิ่งเร้าใหม่	 ด้านความสามารถในการปรับตัว	

ด้านความรุนแรงในการตอบสนอง	และด้านลกัษณะอารมณ์	

โดยให้มารดาเป็นผูต้อบแบบสอบถาม	ลกัษณะเป็นมาตร

ประมาณค่า	5	ระดบั	(1-5	คะแนน)	คะแนนทีเ่ป็นไปได้

อยูร่ะหว่าง	36-180	คะแนน	ความหมายของคะแนน	ถ้า

คะแนนย่ิงสงู	หมายถงึ	เด็กมลีกัษณะเลีย้งง่าย	ถ้าคะแนน

ยิ่งต�่า	หมายถึง	เด็กมีลักษณะเลี้ยงยาก

	 ชดุท่ี 3 แบบสอบถำมควำมเครียดในกำรเป็น

มำรดำ	 น�ามาจากแบบสอบถามความเครียดในการเป็น

มารดาของสุภาณี	ไกรกุล	และคณะ27	ประกอบไปด้วย

ข้อค�าถามทั้งหมด	36	ข้อ	แบ่งออกเป็น	3	องค์ประกอบ	

ได้แก่	 ความเครียดในการแสดงบทบาทเป็นมารดา	

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรที่ไม่ดี	 และลักษณะ

เด็กเลี้ยงยาก	 โดยให้มารดาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม	

ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	(1-5	คะแนน)	

คะแนนทีเ่ป็นไปได้อยูร่ะหว่าง	36-180	ความหมายของ

คะแนน	ถ้าคะแนนยิ่งสูง	หมายถึง	มารดามีความเครียด

มาก	ถ้าคะแนนยิง่ต�า่	หมายถงึ	มารดามคีวามเครียดน้อย	

	 ชุดที่ 4 แบบสอบถำมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

มำรดำและบุตร	 น�ามาจากแบบสอบถามความสัมพันธ์

ระหว่างมารดาและบตุรวัยก่อนเรยีนของณชันันท์	ชวีานนท์	

และมณรีตัน์	ภาคธปู28	ประกอบไปด้วยข้อค�าถามท้ังหมด	

26	 ข้อ	 โดยให้มารดาของเด็กเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม	

ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	(1-5	คะแนน)	

คะแนนทีเ่ป็นไปได้อยูร่ะหว่าง	26-130	คะแนน	ความหมาย

ของคะแนน	ถ้าคะแนนยิ่งสูง	หมายถึง	สัมพันธภาพดี	

ถ้าคะแนนยิ่งต�่า	หมายถึง	สัมพันธภาพไม่ดี

	 ชุดที่ 5 แบบสอบถำมกำรอบรมเลี้ยงดูบุตร	

น�ามาจากแบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผาสุก	

ป่ินแก้ว29	มท้ัีงหมด	36	ข้อ	แบ่งการอบรมเลีย้งดอูอกเป็น	

3	รปูแบบ	ได้แก่	แบบประชาธปิไตย	แบบเข้มงวดกวดขัน	

และแบบปล่อยตามใจเด็ก	 โดยให้มารดาเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า	 5	 ระดับ	

(1-5	คะแนน)	คะแนนที่เป็นไปได้อยู่ระหว่าง	26-130	

คะแนน	 คะแนนรวมในแต่ละแบบของการอบรมเลี้ยงด	ู

ถ้าค่าคะแนนรวมแบบใดสูงกว่าแบบอื่นๆ	แสดงว่า

ผู้เลี้ยงดูใช้วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กในแบบนั้น

	 ชุดที่ 6 แบบประเมินพัฒนำกำรด้ำนกำรคิด

เชิงบริหำรในเด็กวัยก่อนเรียน	 น�ามาจากแบบประเมิน

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน	

(เด็กอายุ	2-6	ปี)	ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและ

มหาวิทยาลัยมหิดล4	มีจ�านวนข้อค�าถามทั้งหมด	32	ข้อ	

ประกอบด้วย	ทกัษะด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กวัยก่อน

เรียน	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านการหยุด/การยับยั้งพฤติกรรม	

ด้านการเปลีย่น/การยดืหยุน่ทางความคิด	ด้านการควบคุม

อารมณ์	ด้านความจ�าขณะท�างาน	และการวางแผนจัดการ	

ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า	5	ระดับ	(0-4	คะแนน)	

คะแนนทีเ่ป็นไปได้อยู่ระหว่าง	0-128	คะแนน	ความหมาย

ของคะแนน	ถ้าคะแนนยิง่สงู	หมายถงึ	เด็กมพีฒันาการด้าน

การคิดเชิงบริหารเหมาะสมมาก	ถ้าคะแนนยิ่งต�่า	หมาย

ถงึ	เดก็มีพฒันาการด้านการคดิเชงิบริหารเหมาะสมน้อย	

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

	 แบบสอบถามชดุที	่2-6	ผู้วิจัยน�ามาใช้โดยไม่มี

การดัดแปลง	ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา

จากผู้ทรงคุณวุฒิจากการศึกษาคร้ังก่อนแล้ว	 และน�าไป

ทดลองใช้กับมารดาเด็กท่ีมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน	30	ราย	โดยชุดที	่2-5	ได้ค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั	0.72,	0.85,	0.91	และ	0.91	
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ตามล�าดับ	 ส�าหรับชุดที่	 6	 น�าไปทดลองใช้กับครูผู้ดูแล

เดก็วัยก่อนเรยีนจ�านวน	4	คน	โดยครูแต่ละคนประเมนิเดก็	

3	คน	แล้วน�าไปหาค่าความเชือ่มัน่ด้วยการหาความเท่าเทียม

กนัของการสงัเกต	(Interrater	reliability)	มค่ีาความเชือ่ม่ัน

เท่ากับ	0.87-1.00

กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง

	 การศกึษานีไ้ด้รบัการรับรองจากคณะกรรมการ

พจิารณาจรยิธรรมระดบับัณฑติศกึษา	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลยับรูพา	รหสั	03-05-2562	วันที	่17	มถุินายน	2562	

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ภายหลังเค้าโครงวิทยานิพนธ์และเคร่ืองมือท่ี

ใช้ส�าหรับการวิจัยได้รับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะ

กรรมการพิจารณาจริยธรรม	 จากคณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลยับรูพาแล้ว	ผู้วิจยัตดิต่อนายกเทศมนตร	ีและ

ผู้อ�านวยการกองการศกึษาของศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทัง้	2	แห่ง	

เพือ่ขออนุญาตเข้าเกบ็ข้อมูล	จากน้ันขอความร่วมมอืในการ

เกบ็ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง	อธบิายวัตถปุระสงค์	ข้ันตอน

การเกบ็ข้อมูล	ชีแ้จงการพทัิกษ์สทิธกิลุม่ตวัอย่างให้ทราบ	

และลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	ผู้วิจัยเกบ็ข้อมลู

ด้วยตนเอง	 โดยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในช่วงที่มารับบุตร

ตอนเยน็หลงัเลกิเรยีน	ใช้เวลาประมาณ	20-30	นาท	ีส่วน

ข้อมูลพฒันาการด้านการคิดเชงิบรหิารในเดก็วัยก่อนเรยีน

นั้น	ให้ครูผู้ดูแลเป็นผู้ตอบแบบประเมิน

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี	่ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และพสิยั	

ส�าหรบัคะแนนพืน้อารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	ความเครยีด

ในการเป็นมารดา	ความสมัพนัธ์ระหว่างมารดาและบตุร	การ

อบรมเลี้ยงดูบุตร	 และพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร

ในเด็กวัยก่อนเรียน	 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน	พสิยั	และวิเคราะห์ปัจจัยท�านายพฒันาการ

ด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน	 โดยใช้สถิติ

ถดถอยพหคุณูแบบข้ันตอน	(Stepwise	Multiple	Regression	

Analysis)	 ส�าหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ	 พบว่า	

ข้อมูลเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น	 (Assumption)	 คือ

ตัวท�านายและตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติ	

(Normality)	เป็นอสิระต่อกนั	และไม่เกดิ	Autocorrelation	

(ความเป็นอสิระของค่าความคลาดเคลือ่น)	ทดสอบโดยใช้

สถิติ	Durbin-watson	ค่าที่ได้อยู่ในช่วง	1.5-2.5	 ไม่มี	

Outliers	ไม่ม	ีLinear	relationship	และไม่มีความสมัพนัธ์

กันเองระหว่างตัวแปรอสิระ	(Multicollinearity)	ระหว่างตวั

ท�านายคู่ใดและตัวท�านายทุกคูม่ค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์	

(Correlation	 coefficients)	 ไม่สูงกว่า	 0.75	 จึงเป็นไป

ตามข้อตกลงของการใช้สถติิถดถอยพหคูุณแบบข้ันตอน

ผลกำรศึกษำ
	 กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาของเด็กวัยก่อนเรียน	

จ�านวน	84	คน	อายุเฉลี่ย	33.45	ปี	(SD	=	6.57)	มี

สถานภาพสมรสร้อยละ	 95.2	 จบการศึกษาระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลายหรือ	ปวช.	มากท่ีสดุร้อยละ	33.3	

มอีาชีพรับจ้างร้อยละ	36.9	มรีายได้ของครอบครวั	(รวม

บดิามารดา)	10,001-20,000	บาทต่อเดอืนร้อยละ	36.9

	 เด็กวัยก่อนเรียนจ�านวน	84	คน	อายเุฉลีย่	5.02	ปี	

(SD	=	0.91)	ส่วนใหญ่เป็นเดก็ผู้หญิงร้อยละ	60.7	เป็น

บุตรคนล�าดับที่	1	ร้อยละ	42.8

	 ครูผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียนอายุเฉลี่ย	41.25	ปี	

(SD	=	10.43)	ทัง้หมดเป็นเพศหญิงร้อยละ	100	จบการ

ศกึษาระดับปริญญาตรีร้อยละ	50	รองลงมาคือ	จบการ

ศึกษาระดับปริญญาโทร้อยละ	50	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลี่ย	 17.25	 ปี	 (SD	 =	 6.89)	

ทัง้หมดเป็นครทูีส่อนและดูแลเดก็มาแล้วอย่างน้อย	3	เดอืน

	 คะแนนพื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนจาก

คะแนนเต็ม	180	คะแนน	มค่ีาเฉลีย่	122.65	(SD	=	25.29)	

คะแนนความเครียดในการเป็นมารดามีค่าเฉลี่ย	 88.90	

(SD	=	17.53)	คะแนนความสมัพนัธ์ระหว่างมารดาและ

บตุรมค่ีาเฉลีย่	114.37	(SD	=	10.70)	คะแนนการอบรม

เลี้ยงดูบุตรมีค่าเฉลี่ย	4.24	(SD	=	0.62)	และคะแนน

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนมี

ค่าเฉลี่ย	91.67	(SD	=	15.48)

	 พืน้อารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรยีนลกัษณะเลีย้งง่าย

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพัฒนาการด้านการคิดเชิง
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ปัจจัยท�านายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
สุวรัตน์ หลาบนอก, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

บริหารในเด็กวัยก่อนเรียนในระดับปานกลางอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถติิ	(r	=	0.36,	p-value	<	0.001)	ความเครียด

ในการเป็นมารดามีความสมัพนัธ์ทางลบกบัพฒันาการด้าน

การคิดเชิงบรหิารในเดก็วัยก่อนเรยีนในระดบัต�า่อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถติ	ิ(r	=	-0.18,	p-value	<	0.045)	ความ

สมัพนัธ์ระหว่างมารดาและบตุรมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบั

พฒันาการด้านการคดิเชงิบรหิารในเดก็วัยก่อนเรยีนในระดบั

สงูอย่างมนัียส�าคญัทางสถติ	ิ(r	=	0.73,	p-value	<	0.001)	

และการอบรมเลีย้งดูบตุรแบบประชาธปิไตยมคีวามสมัพนัธ์

ทางบวกกบัพฒันาการด้านการคดิเชิงบริหารในเด็กวัยก่อน

เรียนในระดับต�่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (r	 =	 0.21,	

p-value	=	0.025)	ดงัตารางท่ี	1	

ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	เพื่อหาปัจจัยท�านายท่ีดีท่ีสุดของพัฒนาการด้านการคิดเชิง

														บริหารในเด็กวัยก่อนเรียน	(n	=	84)

ตัวแปร ∆R2 b SE β t p-value

ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร 0.533 0.530 0.057 0.674 9.297 <	0.001

ความเครียดในการเป็นมารดา 0.037 -0.179 0.061 -0.203 -2.923 0.005

การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบประชาธิปไตย 0.028 4.942 2.142 0.160 2.308 0.024

พื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนลักษณะเลี้ยงง่าย 0.023 6.248 2.841 0.159 2.199 0.031

Constant	=	47.501,	R2	=	0.622,	Adjusted	R2	=	0.602,	SE	=	7.725,	F
(4,79)

	=	32.437,	p-value	<	0.001	

สมกำรท�ำนำยในรูปคะแนนดิบ

	 พฒันาการด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กวัยก่อนเรยีน		

	 =	47.501	+	0.53	(ความสัมพันธ์มารดา	บุตร)	+	0.179	(ความเครียดการเป็นมารดา)	

	 			+	4.942	(อบรมเลี้ยงดูบุตรประชาธิปไตย)	+	6.248	(พื้นอารมณ์เด็กเลี้ยงง่าย)

สมกำรท�ำนำยในรูปคะแนนมำตรฐำน

	 Z(พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน)	

	 =	0.674	(ความสัมพันธ์มารดา	บุตร)	-	0.203	(ความเครียดการเป็นมารดา)	

	 			+	0.160	(อบรมเลี้ยงดูบุตรประชาธิปไตย)	+	0.159	(พื้นอารมณ์เด็กเลี้ยงง่าย)

	 ความสมัพนัธ์ระหว่างมารดาและบตุร	เป็นปัจจยั

ท�านายทีด่ทีีส่ดุและมนัียส�าคัญทางสถติิ	โดยสามารถท�านาย

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนได้

ร้อยละ	53.3	(β	=	0.674,	p-value	<	0.001)	รองลงมา

คือ	ความเครียดในการเป็นมารดา	เพิม่ข้ึนอกีร้อยละ	3.7	

(β	=	-0.203,	p-value	=	0.005)	การอบรมเลี้ยงดูบุตร

แบบประชาธิปไตย	เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ	2.8	(β=	0.160,	

p-value	=	0.024)	และพืน้อารมณ์เด็กมลีกัษณะเลีย้งง่าย	

เพิม่ข้ึนอกีร้อยละ	2.3	(β	=	0.159,	p-value	=	0.031)	

ซึง่ปัจจัยท้ังสีตั่วสามารถท�านายพฒันาการด้านการคิดเชงิ

บรหิารในเดก็วัยก่อนเรียนได้ร้อยละ	62.2	(R2	=	0.622,	

p-value	<	0.001)		ดังตารางที่	2

ตำรำงที ่1 ค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	(r)	แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่กึษากบัพฒันาการด้านการคิด

															เชงิบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน	(n	=	84)		

ตัวแปร พัฒนำกำรด้ำนกำรคิดเชิงบริหำร (r) p-value

พื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนลักษณะเลี้ยงง่าย 0.36 <	0.001

ความเครียดในการเป็นมารดา -0.18 0.045

ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร	 0.73 <	0.001

การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบประชาธิปไตย 0.21 0.025
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อภิปรำยผล
	 ความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรสามารถ

ท�านายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อน

เรียนได้ดีทีส่ดุร้อยละ	53.3	(β	=	0.674,	p-value	<	0.001)	

หมายความว่า	ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างมารดากับเด็กวัย

ก่อนเรยีนด	ี เดก็จะมีพฒันาการด้านการคิดเชงิบรหิารทีดี่	

ทั้งนี้อภิปรายได้ว่า	คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างมารดา

และบุตรเป็นสิ่งส�าคัญและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต

และพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม	

และพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อน

เรียนในทุกด้าน18	ซึ่งการที่มารดามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมั่นคง

และสม�า่เสมอกบับตุรจะท�าให้เด็กเปิดใจยอมรบัไว้วางใจ

และเชือ่ฟังสิง่ทีม่ารดาอบรมสัง่สอน	พร้อมส�าหรบัการเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาทักษะด้าน

พฒันาการด้านการคิดเชิงบรหิาร	ส�าหรบัเด็กวัยก่อนเรียน

ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรไม่ดีมักจะเกิด

ความสบัสนในเรือ่งความสมัพนัธ์	และสร้างสมัพนัธภาพ

กบัใครไม่ได้	ท�าให้เกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมในวัยเรียน9	

ดังการศึกษาของ	Annie	Bernier	และคณะ6	พบว่า	เด็ก

อนบุาลท่ีมอีารมณ์หรอืความผูกพนัท่ีมัน่คงแน่นแฟ้นทีดี่

กบัมารดาสามารถท�านายพฒันาการด้านการคดิเชงิบรหิาร

ในทกุด้านได้ร้อยละ	22.2	(β	=	0.29,	p-value	<	0.001)	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Celia	Matte-Gagne	 และ

คณะ19	 พบว่า	 ความรู้สึกผูกพันระหว่างมารดาและบุตร

สามารถท�านายรูปแบบพัฒนาการของทักษะด้านการ

คิดเชิงบริหารในเด็กชั้นประถมศึกษา

	 ความเครียดในการเป็นมารดาสามารถท�านาย

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนได้

ร้อยละ	3.7	(β	=	-0.203,	p-value	<	0.01)	หมายความว่า	

มารดาท่ีมีความเครียดมากท�าให้เด็กวัยก่อนเรียนมี

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารเหมาะสมน้อยลง	ทั้งน้ี

อภิปรายได้ว่า	 มารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองย่อม

ส่งผลให้มารดาเกดิความเครยีดในการเลีย้งดูบตุรได้	เมือ่

มารดาไม่สามารถจัดการกบัความเครยีดได้	ส่งผลให้เดก็

วัยก่อนเรียนมีระดับคอร์ติซอลเพิ่มสูงข้ึน20	 ซึ่งระดับ

คอร์ติซอลทีส่งูข้ึนจะไปยับยัง้การท�างานของสมองส่วนหน้า

และสมองส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการรบัรูแ้ละความจ�าของเดก็	

ส่งผลให้เด็กมปัีญหาพฤติกรรมทีเ่ป็นความบกพร่องของ

พฒันาการด้านการคิดเชิงบรหิาร21	สอดคล้องกบัการศกึษา

ของเบญจวรรณ	ปิ่นทอง	และคณะ8	พบว่า	มารดาที่ท�า

หน้าทีเ่ลีย้งดบูตุรด้วยตัวเองเป็นหลกั	เมือ่เกดิความเครยีด

จากภาระท�าหน้าที่และไม่สามารถจัดการความเครียดได้	

เม่ือความเครยีดในการเป็นมารดายิง่มาก	เด็กวัยก่อนเรยีน

จะมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารเหมาะสมน้อยลง	

และการศึกษาของ	Evi	SA	de	Cock	และคณะ15		พบว่า	

ความเครียดในการเป็นมารดามีความสัมพันธ ์กับ

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารที่เป็นปัญหาในเด็ก	

(r	=	0.61,	p-value	<	0.001)

	 การอบรมเลีย้งดูบตุรสามารถท�านายพฒันาการ

ด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนได้ร้อยละ	2.8	

(β	=	0.160,	p-value	<	0.05)	หมายความว่า	การเลี้ยง

ดูเด็กแบบประชาธิปไตย	 ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

การคิดเชิงบริหารเหมาะสมมากข้ึน	 ทั้งน้ีอภิปรายได้ว่า	

การอบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ

พฒันาการด้านการคิดเชิงบรหิาร	โดยการอบรมเลีย้งดูบตุร

ด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก	มผีลต่อการ

พัฒนาสมองส่วนหน้า	 ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เด็ก

สามารถควบคุมอารมณ์ความเครียด	 และส่งเสริมการ

ส�ารวจสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

แก้ปัญหาของเด็ก22	 โดยทั่วไปรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตยจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและ

พฒันาการด้านสติปัญญาเชิงบวกมากกว่าการเลีย้งดูแบบ

ไม่มปีระชาธปิไตย	ซึง่เดก็มกัได้รับการตอบสนองต่อความ

ต้องการลดลง	ส่งผลต่อพฒันาการด้านการคิดเชงิบรหิาร

ในการควบคุมตนเองของเด็กท่ีเป็นส่วนส�าคัญในการ

เรียนรู้	 การศึกษา	 และการปรับตัว22	 สอดคล้องกับการ

ศึกษาของ	Lynne	Vernon-Feagans	และคณะ10	พบว่า	

การเลี้ยงดูแบบละเลยและตามใจมีผลท�าให้พัฒนาการ

ด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กไม่เหมาะสม	เช่นเดียวกับ

การศึกษาที่พบว่า	การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบรุนแรงและ

การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบบังคับใช้ค�าสั่งมีความสัมพันธ์

ทางลบกับเด็กที่มีพัฒนาด้านการคิดเชิงบริหารในด้าน

การยบัยัง้พฤตกิรรมล่าช้า	(β	=	-0.09,	p-value	<	0.05,	

β	=	-0.28,	p-value	<	0.001	ตามล�าดับ)16,	23	
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ปัจจัยท�านายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
สุวรัตน์ หลาบนอก, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์, นุจรี ไชยมงคล

	 พืน้อารมณ์ของเดก็วัยก่อนเรยีนสามารถท�านาย

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนได้

ร้อยละ	2.3	(β	=	0.159,	p-value	<	0.05)	หมายความว่า	

เด็กวัยก่อนเรียนท่ีมีพื้นอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่าย	 จะมี

พฒันาการด้านการคดิเชงิบรหิารท่ีเหมาะสมเพิม่ข้ึน	ทัง้น้ี

อภปิรายได้ว่า	พืน้อารมณ์ของเด็กเป็นลกัษณะเฉพาะของ

พฤตกิรรมท่ีเดก็กระท�าและแสดงออกเพือ่ตอบสนองต่อ

บคุคลหรือสถานการณ์ต่างๆ	ทีป่รากฏตัง้แต่แรกเกดิจนโต	

ซึ่งหากเด็กมีพื้นอารมณ์เป็นแบบเด็กเลี้ยงง่าย	 เด็กจะมี

ความสามารถในการปรบัตวัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปได้เร็ว	 ลักษณะเป็นเด็กอารมณ์ดี	 เม่ือต้องเผชิญกับ

สถานการณ์ซับซ้อนตึงเครียดต่างๆ	เด็กจะมีการปรับตัว

ได้ดี7	ส่งผลต่อพฒันาการด้านการคิดเชงิบริหารด้านความจ�า

เพือ่ใช้งานการยบัยัง้ไตร่ตรอง	และการยดืหยุน่ทางความคิด

ดีตามไปด้วย24	ดงัการศกึษาของ	Melanie	Noel	และคณะ25	

พบว่า	 เด็กที่มีพื้นอารมณ์แบบเด็กเลี้ยงยากจะแสดง

อารมณ์ที่รุนแรง	ส่งผลให้การรับรู้เกี่ยวกับค�าศัพท์แย่ลง	

ความสามารถในการเล่าเร่ืองสัน้ลง	และมคีวามหมายความ

ชดัเจนน้อยลง	ส�าหรับเดก็ท่ีมพีืน้อารมณ์แบบเด็กเลีย้งง่าย	

เข้ากับสังคมง่าย	 มีแนวโน้มที่เล่าเรื่องราวได้ยาวขึ้นและ

มีความต่อเน่ืองของเร่ืองราวที่ดี	 และเด็กท่ีมีความ

กระตือรือร้นสูงมีแนวโน้มในการสร้างความชัดเจนของ

เรือ่งราวได้ดี	แสดงถงึพฒันาการทางสติปัญญาและความคิด

ของเด็กที่ดี	ส่วนเด็กที่มีพื้นอารมณ์แบบเด็กเลี้ยงยากจะ

มีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารลดลง13

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะกำรน�ำผลกำรศึกษำไปใช้	

		 พยาบาลและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล

เดก็วัยก่อนเรียนควรส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างมารดา

และบุตร	 โดยจัดกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างมารดาและบตุร	เช่น	กจิกรรมวันแม่	การเล่านิทาน

ก่อนนอน	เป็นต้น	ส่งเสรมิและให้ค�าแนะน�ามารดาในการ

เลี้ยงดูบุตรแบบประชาธิปไตย	และส่งเสริมครอบครัวใน

การช่วยเหลอืมารดาในการท�าบทบาทเพือ่ลดความเครียด

ของมารดา	เช่น	ส่งเสรมิบดิาหรอืญาตใินการช่วยเหลอืดูแล

เด็กเพือ่ให้มารดามเีวลาพกัผ่อน	เป็นต้น	รวมทัง้ส่งเสรมิ

พืน้อารมณ์ให้เด็กได้มโีอกาสแสดงออกถงึอารมณ์ของตน

อย่างเหมาะสม	ฝึกให้เข้าใจ	ความรู้สกึของตนเองและผู้อืน่	

เพือ่ให้เด็กวัยก่อนเรียนมพีฒันาการด้านการคดิเชิงบรหิาร

ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการศึกษาพัฒนาการด้านการคิดเชิง

บริหารในเด็กวัยก่อนเรียนเป็นรายด้าน	 โดยพิจารณา

เปรยีบเทยีบว่าด้านใดทีม่คีวามส�าคัญมากทีส่ดุ	เพือ่ศกึษา

ปัจจัยท�านายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย

ก่อนเรยีนในด้านน้ัน	ซึง่จะน�าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ

พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิง

บริหารในเด็กวัยก่อนเรียนที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

	 2.	พยาบาลและบคุลากรด้านสขุภาพควรพฒันา

รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารใน

เดก็วัยก่อนเรยีน	โดยเน้นการสร้างสมัพนัธภาพในครอบครวั	

การอบรมเลี้ยงดูบุตรแบบประชาธิปไตย	ส่งเสริมการท�า

บทบาทของมารดา	 และเน้นในเด็กวัยก่อนเรียนท่ีมีพื้น

อารมณ์แบบเด็กเลี้ยงยาก

กิตติกรรมประกำศ
		 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่ให้ทุน

อุดหนุนการท�าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา	และ

ขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือ

ในการวิจัยครั้งนี้
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