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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหาร  
ในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจ านวน 6 คน ประกอบด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 
กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยก าหนดประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการวิเคราะห์เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลโดยข้อค าถาม
ทุกข้อในแบบสัมภาษณ์มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50  เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จ
แล้วผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาโดยจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตาม
ลักษณะองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้าน
การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะการคิด
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เชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจนในทุกองค์ประกอบ คือ ไม่สามารถยับยั้งตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่
กับงาน มีปัญหาในการจดจ าและประมวลผลข้อมูล ขาดความยืดหยุ่นทางการคิด ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้ไม่ดี รวมทั้งขาดการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าส าคัญ 
 ทักษะการคิดเชิงบริหาร เด็กปฐมวัย ภาวะสมาธิสั้น 
 

ABSTRACT 
 This qualitative research purposed to study on characteristics of executive 
functions of preschool children with ADHD symptoms. The informants were 6 people who 
were experts in the aforementioned field selected by a purposive sampling approach. In-
depth interviews were used to collect data. This data was analyzed with content analysis. It 
was found that the characteristics of the executive functions of preschool children with 
ADHD Symptoms comprised of 5 aspects which are inhibit, working memory, cognitive 
flexibility/ shift, emotional control, and plan and organize. In Summary, this finding will be 
useful to enhance the executive functions of preschool children with ADHD symptoms with 
effectiveness. 
 
Keywords 
 Executive Functions Preschool Children ADHD Symptoms 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ภาวะสมาธิสั้นเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดของกรม
สุขภาพจิตเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบอัตราความชุกของโรคสมาธิสั้นในเด็กไทยถึงร้อยละ 8.1 ซึ่งมากกว่า
อุบัติการณ์ของโรคสมาธิสั้นที่พบในเด็กท่ัวโลกประมาณร้อยละ 5.29 จึงสามารถประมาณการได้ว่า ใน
ประเทศไทยมีเด็กท่ีเป็นโรคสมาธิสั้นอยู่ประมาณ 1 ล้านคน (Visanuyothin, et al., 2013) โรคสมาธิ
สั้นจึงเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่งในเด็กไทย (Ketumarn, et al., 2016) โดยเด็กที่มีภาวะสมาธิ
สั้นนั้นจะมีอาการขาดสมาธิ และ/หรืออยู่ไม่นิ่ง-หุนหันพลันแล่น จนท าให้เด็กมีการแสดงออกที่ไม่
สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ และส่งผลเสียต่อการเข้าสังคม การเรียน การท างานโดนตรง เด็กที่มี
ภาวะสมาธิสั้นจึงมีความบกพร่องทางความคิด ความจ า สมาธิ พฤติกรรม ตลอดจนทักษะต่าง ๆ ภาวะ
สมาธิสั้นจึงส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นอย่างมาก (Sadock, et al., 2015) ซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มี
ภาวะสมาธิสั้นตั้งแต่ตอนที่เด็กอายุยังน้อยมักได้ผลส าเร็จดี แต่หากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที ประมาณร้อยละ 60-80 ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่น และ
ร้อยละ 40-60 ของเด็กก็จะมีอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเด็กอย่างร้ายแรง
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ในหลาย ๆ ด้านในเวลาต่อมา เช่น ปัญหาทางการเรียน การเข้ากับผู้อ่ืน มีภาพพจน์ต่อตนเองไม่ดีมี
พฤติกรรมเสี่ยงอันตราย คุณภาพชีวิตต่ า มีปัญหาการใช้สารเสพติด เกิดความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพ รวมทั้งมีปัญหาทางอารมณ์ วิตกกังวล ซึมเศร้า มีพฤติกรรมก้าวร้าว และปัญหาทางสังคมต่าง 
ๆ ต่างมาอีกมาก  (Pornnoppadol, et al., 2014) ดังนั้นการสังเกตพบภาวะสมาธิสั้นของเด็กได้เร็ว 
และการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กได้เร็วจึงมีความจ าเป็นและมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
 ภาวะสมาธิสั้นจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่เมื่อเด็กอยู่ในช่วงปฐมวัย ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจะมีปัญหาการคิดขั้นสูง หรือทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องอย่างชัดเจน (Tamm, et al., 
2014; Byrne, et al., 1998; Skogan, 2015; Brocki, et al., 2010; Castellanos, et al., 2006) และ
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องก็เป็นเกณฑ์หนึ่งของภาวะสมาธิสั้นด้วยเช่นกัน (Wahlstedt, et al., 2008; 
Willcutt,    et al., 2005) ซึ่งทักษะการคิดเชิงบริหารที่บกพร่องไปนี้ส่งผลเสียต่อตัวเด็กเป็นอย่างมาก 
เพราะทักษะการคิดเชิงบริหารมีความส าคัญต่อการคิดของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน 
กล่าวคือ ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นเป็นความสามารถทางการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กมีสมาธิมีการ
ควบคุมยับยั้งตนเอง มีการปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ 
วางแผนก าหนดเป้าหมาย หาวิธีการท าให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้จักคิดไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือท าสิ่งต่าง ๆ เมื่อคิดแล้วก็สามารถลงมือปฏิบัติได้เป็นขั้นเป็นตอน 
รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงานและคอยควบคุมความคิดและการกระท าของตนให้จดจ่ออยู่ กับงาน ไม่
วอกแวกไปกับสิ่งเร้าต่าง ๆ (Serpell & Esposito, 2016) หากท างานแล้วเกิดปัญหาก็รู้จัก การคิด
วิเคราะห์หาทางแก้ไขได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล สามารถหาทางออกใหม่  ๆ ได้หลากหลาย ไม่ยึดติดอยู่
กับกรอบความคิดความเคยชินเดิม ๆ ซ้ า ๆ แต่สามารถปรับความคิดของตนได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย เช่น เจอคนใหม่ ๆ เรียนรู้สิ่ง
ใหม ่ๆ ที่ไม่เคยท า หรือเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามที่หวัง เด็กก็จะสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่ดี รู้จักอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่อ
อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้โดยง่าย (Gilbert & Burgess, 2008) รวมทั้งยังมีความสามารถ ในการคิด
คาดการณ์ผลที่จะตามมาจากการกระท าของตนได้เพ่ือเป็นข้อมูลในการเลือกท าสิ่งที่เหมาะสมอันจะ
น าไปสู่ความส าเร็จ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ท าในสิ่งที่ท าให้ตนต้องเสียใจในภายหลัง จึงท าให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ที่จะไม่ท าผิดซ้ า ๆ แต่รู้จักน าเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นเพ่ือให้การท างาน
ประสบความส าเร็จลงได้ด้วยดีในที่สุด ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของเด็ก
เป็นอย่างมากในทุก ๆ ด้านของชีวิต การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดความสูญเสียทางการศึกษา
และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างมหาศาล (Boon-yasidhi, 2010) 

จากการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่มีทักษะการคิดเชิงบริหารดีจะมีความสามารถในการ
ควบคุมปรับเปลี่ยนความคิด ความจ า อารมณ์ พฤติกรรมและการกระท าต่าง  ๆ ของตนเพ่ือให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายที่ตนวางไว้ได้ส าเร็จ ตรงกันข้ามกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นซึ่งมีการท างานของสมอง
บกพร่อง ส่งผลให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม การปรับตัวที่ด้อยคุณภาพ ท าให้มีปัญหา
ในด้านการด าเนินชีวิตและการท างานต่าง ๆ (Skogan, et al., 2015) ดังนั้น ทักษะการคิดเชิงบริหาร
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ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่
มีพัฒนาการปกตอิยู่มาก  

ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้น้อยมาก ซึ่งแม้จะมีการศึกษา
พบว่าเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติและเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีองค์ประกอบของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่คล้ายคลึงกัน แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะพัฒนาการของทักษะการ
คิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ
ปกติอยู่มาก (Skogan, 2015) ดังนั้น การศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงยังขาดองค์ความรู้ และจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาต่อไป ผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงความส าคัญในการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพ่ือ
เป็นแนวทางในการน าลักษณะเหล่านี้ไปเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้อย่างเหมาะสม เพ่ือช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระท าต่าง  ๆ 
ของตนได้ดีขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นทักษะที่มีความส าคัญมาก และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับเด็ก 
ในศตวรรษที่  21 (Saengsawang et al., 2016) ทั้งนี้ เป็นเพราะทักษะการคิดเชิงบริหารเป็น
กระบวนการคิดขั้นสูงที่ช่วยให้เด็กสามารถควบคุมความคิด การตัดสินใจ และการกระท าต่าง  ๆ จน
ส่งผลให้เด็กสามารถลงมือท าตามแผนที่วางไว้ และมุ่งมั่นจนท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
(Chutabhakdikul, 2014) รวมทั้งยังช่วยเอ้ืออ านวยให้เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ และสามารถเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ เนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันของเด็กย่อมมีความ
แตกต่างจากสิ่งที่เด็กเคยเจอมาก่อน ทักษะการคิดเชิงบริหารจึงช่วยจัดการกระบวนการทางความคิด
เพ่ือให้เด็กเกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เช่น การวางแผนอนาคต หรือการเปลี่ยนการกระท า
จากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง หรือการรู้จักหักห้ามใจต่อสิ่งยั่วยุต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กสามารถท าสิ่งต่าง ๆ ได้
ส าเร็จและมีจุดมุ่งหมายในชีวิต (Gilbert & Burgess, 2008) 

ในปัจจุบันมีนักวิชาการท่ีกล่าวถึงความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้คล้ายคลึงกัน เช่น 
แบลร์ (Blair, 2016) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารคือกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความจ า
ขณะท างาน การควบคุมยับยั้ง และความยืดหยุ่นทางความคิด ซึ่งความสามารถทางสติปัญญาเหล่านี้มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อพฤติกรรมและการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้เป็น
ผลส าเร็จ สอดคล้องกับเพรเจอร์ และคนอ่ืน ๆ (Prager, et al., 2016) ที่ให้ความหมายของทักษะ  
การคิดเชิงบริหารไว้ว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญาขั้นสูงที่ใช้ในการควบคุมตนเอง การยับยั้งต่อ
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม การยืดหยุ่นทางความคิด และความจ าขณะท างาน ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้
เริ่มพัฒนาในเด็กและจะส่งผลต่อทักษะอ่ืน ๆ ที่จะตามมา ซึ่งสอดคล้องคล้ายคลึงกับการให้
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ความหมายของธีโบดิว และคนอ่ืน ๆ (Thibodeau, et al., 2016) ที่กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหาร
เป็นกระบวนการของความคิดขั้นสูงที่ส่งผลให้บุคคลสามารถใช้ความคิดและการกระท าต่าง  ๆ เพ่ือ
การปรับตัวที่ดีข้ึน และตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ดีขึ้น 

ส าหรับในประเทศไทยมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของทักษะการคิดเชิงบริหารไว้บ้างดังนี้ 
เช่น Chutabhakdikul (2014) กล่าวว่าทักษะการคิดเชิงบริหารเป็นการท างานของสมองในระดับสูงที่
ช่วยควบคุมความคิด การตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ เพ่ือให้บุคคลสามารถเริ่มลงมือท าตามแผนงาน
ที่วางไว้และมุ่งมั่นท างานนั้นจนส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับ Hanmethee (2016) ที่กล่าวว่า
ทักษะการคิดเชิงบริหารคือชุดกระบวนการทางความคิดที่ช่วยให้บุคคลสามารถวางแผน มุ่งใจจดจ่อ 
จ าค าสั่ง จัดล าดับความส าคัญของงาน วางเป้าหมายและท าไปเป็นขั้นเป็นตอนจนส าเร็จ รวมทั้ง
ควบคุมแรงอยากและแรงกระตุ้นต่าง ๆ ไม่ให้วอกแวกสนใจสิ่งอ่ืน เพื่อจัดการกับงานหลาย ๆ อย่างให้
ลุล่วงเรียบร้อยได้ 

ส าหรับการศึกษาวิจัยเรื่ององค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยนั้น พบว่า
มีแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องและคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่นจากการศึกษาของไดมอนด์ และคนอื่น ๆ 
(Diamond, et al., 2007) ที่ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารใน
กลุ่มตัวอย่างเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 จ านวน 147 คน ซึ่งเป็นทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 5.1 ปี 
พบว่า ทักษะการคิดเชิงบริหารประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะ
ท างาน และด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยคนอ่ืน ๆ ในเวลา
ต่อมา ที่พบว่าทักษะการคิดเชิงบริหารมีลักษณะที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักดังกล่าวเช่นกัน 
(Friedman, et al., 2007; Gilbert & Burgess, 2008; Shaul & Schwartz, 2014) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ให้องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในด้านอ่ืนอีก เช่น ด้านการ
ควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ดังเช่นจากการศึกษาวิจัยของอิสควิทจิ 
โอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ในเด็กปฐมวัยว่าประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด 
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบซึ่ง
ลักษณะด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบนี้ นักการศึกษาบางคน
พิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบเสริมที่พัฒนามาจากองค์ประกอบหลักท้ังสาม ส่วนนักการศึกษาบางคน
พิจารณาว่าองค์ประกอบอ่ืนดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบหลักของทักษะการคิดเชิงบริหารด้วย 
(Diamond, et al., 2007) 

ส าหรับการศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยในประเทศไทยนั้น พบว่า
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของต่างประเทศ กล่าวคือ บางการศึกษาพบว่า ทักษะการคิด
เชิงบริหารประกอบด้วยลักษณะ 3 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน และด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด (Krachaechoem & Kaemkate, 2015) และบางการศึกษาก็พบว่าทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยลักษณะ 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะ
ท างาน ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็น
ระบบ (Chutabhakdikul, 2014; Hanmethee, 2016) 
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อย่างไรก็ตาม การศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นการศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ในเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นโดยตรง และในต่างประเทศก็มีการศึกษาในเรื่องนี้
น้อยมาก (Skogan, 2015) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ต่อไป 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
 1.1 ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นก่อนการไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1.2 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 1.3 ผู้วิจัยท าการก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสร้างรูปแบบการสัมภาษณ์ในเบื้องต้น โดยประเด็นค าถามจะสะท้อนถึง
ลักษณะและองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น จากนั้นจึงน า
ข้อมูลที่ได้มาท าการสรุป วิเคราะห์ ตรวจสอบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารที่มีความ
เหมาะสมต่อเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
 2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 6 คน ประกอบไปด้วย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมาร
แพทย์ด้านประสาทวิทยา และอาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนล้วนมีคุณสมบัติตรง
ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ คือ เป็นผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ มุมมอง ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยท าการคัดเลือก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 คนอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ผู้วิจัยท าการติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล เมื่อผู้ให้ข้อมูลตอบตกลงในการให้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ต่อไป 

2.2 ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล จนกระทั่งได้รูปแบบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารที่แน่นอน มีความซ้ ากันของข้อมูล ข้อมูลมีความอ่ิมตัวแล้ว ผู้วิจัยจึงยุติการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือด าเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ผู้วิจัยท าการก าหนดข้อค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึกจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยน าองค์ประกอบที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสรุปและวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อ
ค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก 
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3.2 ผู้วิจัยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยท าการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของประเด็นข้อ
ค าถามและภาษาที่ใช้ จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการปรับแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้แบบสัมภาษณ์มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากที่สุด 

3.3 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยา การศึกษา การวัดและประเมิน และ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 3 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ให้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อค าถามในการสัมภาษณ์ทุกข้อมีค่าความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 (Tirakanan, 2013) 

3.4 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ไปท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตามวันเวลา และสถานที่ที่ผู้วิจัยได้
ท าการนัดหมายไว้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกมาถอดเทปแบบค าต่อค า และ

ตรวจสอบความถูกต้องด้วยการฟังเทปซ้ า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสุด จากนั้นจึง
ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้รับตามลักษณะ
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น  โดยผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
เนื้อหาตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

4.1 การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยจัดท าเอกสารที่ได้จากการสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะ 
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูล 

4.2 การก าหนดรหัสข้อมูล ผู้วิจัยพิจารณาแนวคิดที่เกี่ยวข้องและวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ในครั้งนี้ และท าการก าหนดรหัสข้อมูลโดยใช้ค าหลักก าหนดรหัสไว้ โดยหลังการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน า
เทปบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลมาเปิดฟังทีละคน จากนั้นจึงท าการถอดความแบบค าต่อค า (Verbatim) 
ออกมาเป็นบทสนทนาที่เป็นตัวอักษร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการฟังเทปบันทึ ก 
ซ้ าเพ่ืออ่านทบทวนร่วมกับบทสนทนาตัวอักษรที่ถอดความไว้ จากนั้นจึงอ่านบทสนทนาตัวอักษรซ้ า
หลาย ๆ ครั้ง เพื่อท าความเข้าใจกับข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด 

4.3 การสร้างข้อสรุป ผู้วิจัยน าข้อความหรือประโยคส าคัญที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาสรุปเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 

4.4 การสร้างบทสรุป ผู้วิจัยน าข้อความหรือประโยคส าคัญตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น และข้อความที่ก าหนดความหมายแล้วมา
จัดรวมเป็นประเด็นหลัก 

4.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาเขียน
รายงานการวิจัย โดยเขียนอธิบายความหมายประเด็นหลักต่าง ๆ ให้มีความต่อเนื่องกลมกลืนกัน 
รวมทั้งคัดเลือกบทสนทนาที่มีความชัดเจนและสอดคล้องในการอธิบายถึงลักษณะของทักษะการคิด
เชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมาเขียนสนับสนุน และน าข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบความตรง
กับผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนอีกครั้ง หลังจากข้อมูลที่ได้มีความอ่ิมตัว ไม่มีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้นอีกแล้ว ผู้วิจัย 
จึงน าข้อมูลที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน 
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การยับยั้ง 

ความจ าขณะท างาน 

ทักษะการคิดเชิงบริหาร 
ความคิดยืดหยุ่น 

การควบคุมอารมณ์ 

การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิผู้ให้ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลต่อคณะกรรมการจริยธรรมในการวิจัย

และได้รับใบรับรองโครงการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (Certificate Number SWEC/E-136/2561) และผู้วิจัยมีการพิทักษ์สิทธิ
ของผู้ให้ข้อมูล โดยท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
และรายละเอียดของการวิจัยให้ทราบชัดเจน มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล 
รวมทั้งก่อนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยสอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลในการ
บันทึกเสียงทุกครั้ง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้รักษาความลับ (Confidentiality) ของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้นาม
สมมติและจะไม่เปิดเผยชื่อจริงของผู้ให้ข้อมูลในทุกกรณี รวมทั้งรักษาความลับอ่ืน ๆ ของผู้ให้ข้อมูล
ด้วยเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ด้านการเก็บรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
  
 จากภาพประกอบ 1 แสดงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบโดยมี
รายละเอียดผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการยับยั้ง (Inhibit) 
 คือความสามารถของเด็กในการควบคุมยับยั้งตนเองให้สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้
อย่างคงทน และสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งกระตุ้นเร้าต่าง  ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดทน โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองแสดง
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พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา การยับยั้งนี้จึงช่วยให้เด็กสามารถควบคุมตนเองให้แสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีลักษณะด้านการยับยั้งที่
บกพร่อง ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 พ่ีว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวกับเด็กสมาธิสั้นที่สุดน่ะ คือ inhibit เป็นเรื่องของการยับยั้ง
ควบคุมตัวเอง เด็กสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมเรื่องนี้ เขาจะได้จดจ่ออยู่กับงานได้อย่างคงทน ยับยั้ง
ตัวเองได้ คือเด็กรู้ว่าจะต้องท าอันนี้ แต่อยากจะลุกไปท าอย่างอ่ืน เขาก็ต้องหยุดก่อน เพราะรู้ว่า
เป้าหมายเขาคือต้องท าอันนี้ก่อน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นมักรอคอยไม่ได้ เวลานั่งฟังนิทานกับครู ก็จะลุกข้ึนลุกลง หรือเวลาที่ครูถาม
ก็จะรีบตอบโดยที่ไม่ฟังค าตอบของครูให้เสร็จ อันนี้เป็นลักษณะของ inhibit ที่ไม่ดี คือยับยั้งตัวเอง
ไม่ได้ แต่ถ้าเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนพัฒนา เขาจะมี inhibit ที่ดีขึ้น ต้องฝึกอย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง ฝึกโดยให้เขารู้สึกสนุกด้วย เช่น เล่นเกมการยับยั้งเคลื่อนไหว หรือเกมที่เขาต้องอยู่นิ่ง  ๆ นะ
ครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 

 “เด็กสมาธิสั้นขาดเรื่องของการจัดการควบคุมตัวเอง ขาดในเรื่องการมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน
ซึ่งก็เป็น ลักษณะหนึ่งของ EF ในเด็กสมาธิสั้น คือเขาขาดการควบคุมตัวเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่าง ๆ ที่
เข้ามา เขาขาดเรื่อง inhibit อย่างชัดเจน ถ้าจะปรับเรื่อง inhibit เขาอาจจะให้เขาเล่นเกมที่มีกติกา
อะไรบางอย่าง คือฝึกให้เขาอดทนได้เพ่ือที่จะไปถึงเป้าหมาย หรือว่าถ้าจะชนะได้ หนูต้องรอก่อนนะ 
เขาจะได้ฝึกเรื่องการยับยั้งชั่งใจ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 

 
แม้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะยังควบคุมยับยั้งตนเองได้ไม่ดีนัก คือเด็กไม่สามารถยับยั้ง

ตนเองให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน ไม่สามารถยับยั้งตนเองให้อดทนอดกลั้นต่อสิ่งกระตุ้นเร้าอ่ืน ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับงาน รวมทั้งไม่สามารถควบคุมยับยั้งตนเองให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่หากเด็กได้รับโอกาสในการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการยับยั้งอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ก็จะช่วย
เสริมสร้างให้เด็กมีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้นได้ โดยการฝึกฝนด้านการยับยั้งนี้ ควรฝึกโดยให้เด็ก       
มีความรู้สึกสนุกร่วมด้วย เช่น เล่นเกมควบคุมยับยั้งการเคลื่อนไหว เล่นเกมที่มีกฎกติกาเพ่ือฝึกให้เด็ก
รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอย เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ เป็นต้น 

2. ด้านความจ าขณะท างาน (Working Memory) 
 คือความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมูล และสามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ 
เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าได้ดี จดจ า
ค าสั่งของผู้อ่ืนได้ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมักจะมีปัญหาด้านความจ าขณะท างาน ดังค ากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 
 “Working Memory เป็นหน่วยความจ า คือการที่เราจ าข้อมูลไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วเราดึง
ข้อมูลมาใช้ได้เหมาะสม แต่เด็กสมาธิสั้นจะไม่สามารถดึงเอามาใช้ได้เหมาะสม คือ Working Memory 
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ของเขาไม่ค่อยดี ควรได้รับการส่งเสริม เช่น เล่นเกมฝึกความจ า ฝึกบ่อย ๆ ให้เขาจ าได้ดีขึ้น” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 5) 
 
 “Working Memory เป็นความสามารถในการจดจ าข้อมูล แล้วก็ประมวลผลนะครับ ซึ่งเด็ก
สมาธิสั้นจะเสียหายเรื่องนี้เยอะครับ เขาจะไม่สามารถจดจ าข้อมูลได้ดีนักครับถ้าไม่ได้รับการฝึก แต่ถ้า
ฝึกฝนบ่อย ๆ ท าข้อมูลให้ชัดเจน ช่วยให้จ าง่าย ก็จะช่วยเรื่อง working memory ได้ดีขึ้นครับ” (ผู้ให้
ข้อมูลคนที่ 6) 
 
 “Working Memory คือ การเอาความจ าที่มีออกมาใช้ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นเขาจะจดจ าข้อมูลได้
ทีละสั้น ๆ และจ าได้ไม่นาน ถ้าเกิดสั่งงานเขาหลายขั้นยาวเกินไปเขาอาจจะจ าไม่ได้ เวลาจะสั่งงานเขา
เราจึงควรพูดให้กระชับ ชัดเจน เริ่มจากบอกทีละข้ันตอน หรือใช้ภาพช่วยจ าก็ได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 
 ลักษณะด้านความจ าขณะท างานของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นท างานได้ไม่ดีนักโดย
เด็กไม่สามารถเก็บจดจ าข้อมูลไว้ได้นาน ไม่สามารถประมวลผล หรือดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม หากเด็กไม่ได้รับโอกาสในการฝึกฝนความจ า ก็จะยิ่งเสียโอกาสในการพัฒนา เด็กปฐมวัยที่มี
ภาวะสมาธิสั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนลักษณะด้านความจ าขณะท างานเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือ
เสริมสร้างความจ าขณะท างานให้ท างานได้ดีขึ้น ซึ่งวิธีการส่งเสริมความจ าขณะท างานของเด็กนี้
สามารถท าได้ด้วยการเล่นเกมฝึกความจ า ใช้ภาพช่วยจ า ท าข้อมูลให้จ าง่ายชัดเจนมากข้ึน เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เด็กจดจ าข้อมูลได้ดีขึ้น มีความจ าขณะท างานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

3. ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด (Cognitive Flexibility/ Shift) 
 คือความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของตนเองจาก
สถานการณ์ กิจกรรม กลุ่มคน หรือแง่มุมปัญหาหนึ่ง ๆ ไปสู่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่น 
ส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเด็ก
ปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการส่งเสริมความยืดหยุ่นทางการคิดให้เกิดการพัฒนาต่อไป ดังค า
กล่าวของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
 
 “Shift คือ ความคิดยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งได้อย่างคล่องแคล่ว
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ท าอยู่ สถานที่ที่เปลี่ยนไป หรือการเจอผู้คนใหม่  ๆ ซึ่งเด็กสมาธิสั้นมักจะยัง 
shift ได้ไม่เก่ง คือ การปรับตัวยืดหยุ่นของเขาควรได้รับการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความคิดยืดหยุ่น แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นเขาค่อนข้างขาดความคิดยืดหยุ่น คือเขาเป็นคนที่มี routine น่ะ และถ้า 
routine เปลี่ยนไปหรือผิดแผนนี่ เขาก็มักจะเครียด ไม่สบายใจ คือ เขาจะปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ได้ล าบาก
หน่อย ต้องให้เวลาเขาในการปรับตัว” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2) 
 
 “Shift นี้พัฒนาในช่วงเด็กปฐมวัย ฉะนั้นในเด็กสมาธิสั้นที่เขาไม่พร้อมจะนั่งฟังนั่งเรียนรู้นี่ 
การที่เขาจะ shift มันก็จะยุ่งยาก เขาก็จะตอบสนองไปตามสัญชาตญาณ เขาก็คงจะเสียโอกาสในการ
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เรียนรู้ เพราะตัว shift นี้คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่ง
ช่วยในเรื่องการปรับตัวแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นตัวช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ว่า ถ้าแก้ปัญหาแบบนี้ ผลจะ
ตามมาแบบนี้ ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ เขาควรปรับตัวยังไงน่ะครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 ลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิดของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นแตกต่างจากเด็ก
ปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติอยู่มาก โดยเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจะยังขาดความคิดยืดหยุ่น ขาด
ความสามารถในการปรับตัว และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งหากเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนด้านความ
ยืดหยุ่นทางการคิด ก็จะยิ่งท าให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจึง
ควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านความยืดหยุ่นทางการคิด เพ่ือเสริมสร้างให้เด็กมีความคิดที่
ยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ได้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถหาทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้นด้วย 

4. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) 
 คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมอารมณ์ของตนเองต่อสิ่งกระตุ้นเร้าต่าง ๆ เพ่ือให้มี
การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง
ได้ดี ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะไม่สามารถจัดการควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีนัก ดังค ากล่าว
ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  
 
 “เด็กสมาธิสั้นเป็นเด็กที่โกรธง่ายน่ะ โกรธง่ายมาก เมื่อถูกกระตุ้นเล็กน้อยก็อารมณ์ปรี๊ด
ขึ้นมาแล้ว คือโกรธแล้วจะระเบิดอารมณ์รุนแรง เด็กสมาธิสั้นเขามีลักษณะที่เรียกว่า  emotional 
dysregulation คือการควบคุมอารมณ์การจัดการอารมณ์เขาท าได้ยาก ควรได้รับสอนการส่งเสริมให้
เขาเข้าใจอารมณ์ของตัวเอง แล้วก็หาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เช่น พอรู้ว่าตัวเอง
โกรธ ก็ไปเล่น ไปดื่มน้ าเย็น ๆ หรือหายใจเข้าออกระบายความโกรธ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
  
 “เด็กสมาธิสั้นจะแสดงอารมณ์แบบหุนหันพลันแล่นและฉุนเฉียวได้ค่อนข้างชัดครับ 
เพราะว่า ด้วยความที่เขายับยั้งได้ไม่ดี ฉะนั้นเมื่อมีสิ่งกระตุ้นเข้ามานี่ เขาก็จะระเบิดอารมณ์ได้ง่าย แต่
ถ้าเขาได้รับการส่งเสริมเรื่องการยับยั้งแล้ว การควบคุมอารมณ์เขาจะท าได้ดีขึ้น เพราะพอยับยั้งได้ ก็
จะควบคุมอารมณ์ได้ด้วยครับ” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 
 “เด็กท่ีมีภาวะสมาธิสั้นจะอารมณ์ปรี๊ดแรงกว่าเด็กทั่วไป เพราะว่าอารมณ์มันขึ้นไปเร็วมาก
เช่นเดียวกับความคิดของเขา คือเขามี emotional control ที่มันบกพร่อง ซึ่งถ้าปรับเรื่อง inhibit ได้
นี่ เรื่องอารมณ์เขาน่าจะดีข้ึน” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5) 
 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะการควบคุมอารมณ์ตนเองที่บกพร่อง โดยเด็กจะถูก
กระตุ้นเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นจึงมีอารมณ์โมโหฉุนเฉียว หุนหันพลัน
แล่น โกรธง่าย ระเบิดอารมณ์รุนแรงได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไป ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากมีลักษณะด้านการ
ยับยั้งที่บกพร่องไป ดังนั้นหากเด็กได้รับการส่งเสริมฝึกฝนให้มีทักษะด้านการยับยั้งที่ดีขึ้น ลักษณะ
ด้านการควบคุมอารมณ์ของเด็กก็จะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นควรได้รับการ
ฝึกฝนส่งเสริมให้เข้าใจอารมณ์ของตัวเอง และรู้จักหาวิธีในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม
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โดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วย เพ่ือเด็กจะได้รู้จักระบายอารมณ์ และมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่
เหมาะสมต่อไป 
 

5. การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ (Plan & Organize) 
   คือความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ มีการตั้งเป้าหมาย             
ในการท างาน รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน เพ่ือให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และ
ท างานได้ส าเร็จ ซึ่งเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมีปัญหาเรื่องการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
ค่อนข้างมาก ดังค ากล่าวของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 
 
 “การ plan & organize จะเป็นตัวช่วยให้เด็กสมาธิสั้นมีเป้าหมาย ท างานได้เป็นระบบ และ
คงอยู่ในการท างานจนเสร็จได้ดีขึ้น คือถ้าเขาได้รับการส่งเสริม ได้รับค าแนะน า มีโครงสร้างให้เขานะ 
เขาจะท างานได้ตามล าดับขั้นตอนจนส าเร็จได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นนี่ plan & organize ของเขาไม่ดี คือเขาไม่สามารถหยุดนิ่งเพ่ือจะนั่งคิดและ
วิเคราะห์ได้นะครับ เพราะฉะนั้น พอเขาวิเคราะห์ไม่ได้ การวางแผนก็จะไม่ค่อยดี ท างานเสร็จไม่ทัน 
ซึ่งการท างานเสร็จไม่ทันนี่เป็นลักษณะหลักเลยล่ะครับที่คุณครูมักจะบอกว่าเด็กท างานเสร็จไม่ทัน 
เนื่องมาจาก plan & organize ที่เสียไปนะครับ แต่ถ้าเขาได้รับการฝึกฝน เช่น  ฝึกคิดเป็นหมวดหมู่ 
เขาก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ คิดวางแผนได้ดีขึ้น” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3) 
 
 “เด็กสมาธิสั้นมีปัญหาเรื่องการ plan การ organize การจัดล าดับความส าคัญของสิ่งที่
ต้องท า เรื่อง plan & organize นี่เป็นเรื่องของการท างานของสมองส่วนหน้าซึ่งเด็กสมาธิสั้นขาดตรง
นี้ไป มันก็เลยท าให้การท างานของเขาขาดการวางแผน ขาดระบบระเบียบ ท าให้ท างานไม่เสร็จ 
เนื่องจากขาดการวางแผนการจัดระบบระเบียบต่าง ๆ จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนส่งเสริม เช่น ชวน
เขาเล่นเกมท่ีต้องใช้การวางแผน ต่อตัวต่อ วางบล็อกให้สูง แบบนี้ก็ช่วยได้” (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4) 
 เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นมีลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบที่ไม่ค่อยดี โดย
เด็กไม่สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผนการท างาน จัดล าดับความส าคัญของงานที่ต้องท า เด็กจึงขาด
ระบบระเบียบในการท างาน ท าให้เด็กไม่สามารถท างานได้ส าเร็จทันเวลา เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้นจึงควรได้รับการฝึกฝนส่งเสริมลักษณะด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น ได้รับ
ค าแนะน าในการท างานอย่างมีโครงสร้าง ได้รับการฝึกฝนให้คิดเป็นหมวดหมู่ ได้ฝึกเล่นเกมที่ต้องใช้
การคิดการวางแผนอย่างสม่ าเสมอ ก็จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีการคิดวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ
ได้ดีขึ้น รู้จักตั้งเป้าหมายในการท างาน รวมทั้งหาทางให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้
ส าเร็จต่อไป 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิ
สั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านความ
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ยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งแม้ว่า
องค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นจะมี 5 องค์ประกอบ
เช่นเดียวกันกับเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการปกติ แต่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นนั้นมีลักษณะของทักษะ
การคิดเชิงบริหารที่ล่าช้ากว่า และมีคุณภาพด้อยกว่าทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการปกติ ดังนั้นการศึกษาเรื่องลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นจึงท าให้ทราบถึงลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็ก อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Chutabhakdikul (2014) ที่ศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิงบริหาร
ของเด็กปฐมวัย พบว่าประกอบด้วย ด้านการยับยั้ง ด้านความจ าขณะท างาน ด้านการเปลี่ยนความคิด
เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไปหรือความยืดหยุ่นทางการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ และด้านการวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ และเทียบเคียงได้กับการศึกษาของ Hanmethee (2016) ที่พบองค์ประกอบ
ของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กวัย 2-5 ปี ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้านคือ ด้านความจ าที่
น ามาใช้งาน ด้านการยับยั้งชั่งใจ ด้านการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายความคิด และด้านการวางแผนและการด าเนินการเพ่ือน าส่วนประกอบส าคัญ
ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน ซึ่งผลจากการศึกษานี้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอิสควิท จิโอ
ยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่พบองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
เล็กวัย 2-5 ปีว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการยับยั้ง ด้านการปรับเปลี่ยนความคิด 
ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน และด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ ดังนั้น 
ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ประกอบด้วย 5 ด้าน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ด้านการยับยั้ง  คือ ความสามารถของเด็กในการควบคุมความคิดให้สามารถจดจ่อ สนใจกับ
สิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยังยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่งอ่ืน  ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้อง เพ่ือจดจ่อกับงานได้จนส าเร็จ รวมทั้งก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่าง ๆ 
โดยมีการค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้
เด็กสามารถยับยั้งแนวโน้มความอยากที่จะท าพฤติกรรมเดิม ๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
พฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถยับยั้งตนเองไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนผู้อ่ืน 
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของไดมอนด์ 
และคนอื่น ๆ (Diamond, et al., 2007) ที่กล่าวว่า การยับยั้ง คือ การควบคุมความคิดให้สามารถจด
จ่อ สนใจกับสิ่งที่ก าลังท าอยู่ได้อย่างมีเป้าหมายและคงทน สามารถยับยั้งตนเองไม่ให้วอกแวกกับสิ่ง
อ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก ากับควบคุมตนเองให้มีความอดกลั้นต่อสิ่งล่อใจต่าง ๆ โดยมีการค านึงถึง
ความถูกต้องเหมาะสมเพ่ือไม่ให้ตนเองแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมา ท าให้เด็กสามารถยับยั้ง
แนวโน้มความอยากที่จะท าพฤติกรรมเดิม ๆ ของตนและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่ที่
เหมาะสม ส่งผลให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การยับยั้งนี้จึง
ช่วยท าให้เด็กสามารถควบคุมความสนใจและการกระท าของตนได้มากกว่าจะถูกควบคุมด้วยสิ่งเร้า 
อารมณ์ต่าง ๆ หรือแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมในรูปแบบเดิม ๆ  
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ด้านความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการเก็บจดจ าข้อมูลไว้ในใจและ
สามารถจัดการประมวลข้อมูลที่มีอยู่ในใจได้ ส่งผลให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าแผนการของ
ตนเอง จดจ าค าสั่งของผู้อ่ืน สามารถพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืน ๆ และท าการคิดค านวณในใจได้ 
สามารถที่จะท างานได้หลาย ๆ อย่าง รวมทั้งน าสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า 
ความจ าขณะท างาน คือ ความสามารถของเด็กในการจ าข้อมูลไว้ในใจและสามารถจัดการกับข้อมูล 
ในใจ เ พ่ือให้การท างานของตนส า เร็จลุล่ ว งได้ด้ วยดี  และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ  
Krachaechoem & Kaemkate (2015) ที่กล่าวว่า ความจ าขณะท างานคือความสามารถในการจดจ า
หรือเก็บรักษาข้อมูลและผสมผสานเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลที่มีอยู่ แล้วประมวลผลข้อมูลภายใน
ใจได้แม้ว่าก าลังมีสถานการณ์ที่ว้าวุ่นอยู่ 

ด้านความยืดหยุ่นทางการคิด คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนความคิดและ      
การกระท าของตนเองได้อย่างคล่องแคล่วยืดหยุ่นหลากหลาย ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์หรือ
ล าดับความส าคัญที่เปลี่ยนไปจากเดิม สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองโดยมองจากหลาย ๆ มุมที่จะท าให้
คิดแตกต่างไปจากเดิม ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิม ๆ ซ้ า ๆ สามารถคิดนอกกรอบได้ เพ่ือให้ตนเอง
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเทียบเคียงได้กับ
แนวคิดของไดมอนด์ และคนอื่น ๆ (Diamond et al., 2007) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือ 
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับความต้องการ
และล าดับของความส าคัญที่เปลี่ยนไป รวมทั้งมีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมอง คิดพิจารณาใน
แง่มุมอ่ืน ๆ และคิดนอกกรอบได้ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของกิลเบิร์ต และเบอร์เจส (Gilbert & 
Burgess, 2008) ที่กล่าวว่า ความยืดหยุ่นทางการคิด คือการคิดแบบยืดหยุ่น สามารถหาทางออก 
ใหม่ ๆ ได้หลากหลาย ไม่ติดอยู่กับกรอบความคิดความเคยชินเดิม ๆ ซ้ า ๆ แต่สามารถปรับความคิด
ของตนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย 
เช่น การเจอคนใหม่ ๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยท า หรือการเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไม่
เป็นไปตามที่หวัง เด็กก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้อย่างยืดหยุ่น มีการปรับตัวที่
ดี รู้จักอดทนแก้ไขปัญหา ไม่ล้มเลิกท้อถอยต่ออุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ได้โดยง่าย 

ด้านการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถของเด็กในการปรับเปลี่ยนควบคุมอารมณ์ของตน
เพ่ือให้มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี 
สามารถบอกได้ว่าตนเองรู้สึกอย่างไร และควรจัดการกับความรู้สึกอย่างไร เพ่ือให้มีการแสดงออกทาง
อารมณ์ที่เหมาะสม เมื่อโกรธผิดหวังเสียใจก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับคืนสู่ภาวะอารมณ์ปกติ  
ซึ่งเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Chutabhakdikul (2014) ที่กล่าวว่า การควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถ
ในการควบคุมอารมณ์ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามบริบทหรือสถานการณ์  ในขณะนั้น และ
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Hanmethee (2016) ที่กล่าวว่าการควบคุมอารมณ์ คือ ความสามารถ
ในการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แสดงไปตามอารมณ์ที่ก าลัง
เกิดข้ึน เด็กสามารถบอกตนเองได้ว่าก าลังรู้สึกอย่างไร และควรจัดการอย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ 

ด้านการวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือ ความสามารถของเด็กในการวางแผนการท างาน
อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน มีการตั้งเป้าหมายในการท างาน สามารถคิดหาวิธีการท างานที่เหมาะสม 
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เริ่มต้นลงมือท างานได้ด้วยตนเอง รู้จักจัดล าดับความส าคัญของงาน สามารถมองภาพรวมของงานและ
คาดการณ์ผลที่จะตามมาเพ่ือให้ตนเองสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และท างานได้ส าเร็จ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กับแนวคิดของอิสควิท จิโอยา และเอสพี (Isquith, Gioia & Espy, 2007) ที่กล่าวว่า 
การวางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ คือความสามารถของเด็กในการวางแผนจัดการกับงานต่าง  ๆ 
อย่างเป็นระบบ เช่น การตั้งเป้าหมาย การท างานเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
เป้าหมายได้ส าเร็จ และเทียบเคียงได้กับแนวคิดของ Hanmethee (2016) ที่กล่าวว่า การวางแผน
จัดการอย่างเป็นระบบ คือ การวางแผนและการด าเนินการการวางแผนเพ่ือน าส่วนประกอบส าคัญ
ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกัน เช่น การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวมของงาน การก าหนดกิจกรรม ฯลฯ กับ
การด าเนินการ คือ การแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน กระบวนการ และมีการด าเนินการตั้งแต่
จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

1.1  ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับลักษณะและองค์ประกอบของ
ทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้สามารถน าองค์
ความรู้นี้มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะ
สมาธิสั้นได้ต่อไป อย่างไรก็ดี ควรท าการศึกษาในเด็กปฐมวัยก่อนว่าเด็กมีความต้องการที่จะเสริมสร้าง
ทักษะการคิดเชิงบริหารในองค์ประกอบด้านใดเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะเด็กแต่ละคนอาจจะมีความ
จ าเป็นที่ต้องพัฒนาแตกต่างกัน 
 1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น
สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ด้วยกิจกรรมการเล่นที่มีความเหมาะสมต่อการเสริมสร้างทักษะการคิด 
เชิงบริหารของเด็กในด้านต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาในเรื่องนี้ต่อไปอย่างละเอียด เพ่ือเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการในด้านการเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แกเ่ด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นต่อไป 
 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

2.1 ด้านการบริการ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาพัฒนาเป็นแบบวัดทักษะการคิด
เชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น ซึ่งแบบวัดที่ได้สามารถช่วยให้ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย น ามาประเมินทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 ด้านการวิจัย จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น เพ่ือช่วยลด
ภาวะสมาธิสั้นของเด็ก และช่วยส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กให้พัฒนาได้ดีขึ้นต่อไป 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

3.1 ควรศึกษาและหารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างโปรแกรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิด 
เชิงบริหารให้แก่เด็กปฐมวัยที่มีภาวะสมาธิสั้น 
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3.2 ควรศึกษาลักษณะของทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นในช่วงวัยอ่ืน ๆ 
ซึ่งอาจจะมีลักษณะ องค์ประกอบ และความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารที่แตกต่างกัน 
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