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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรอายุ 2-6 ปี จ านวน 45 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ 38 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย MU.EF-101 
และกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตเด็ก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ และค่าคะแนนมาตรฐานที            
(T-Score) 
 ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กชาย คิดเป็นร้อยละ 63.16 ภาวะโภชนาการของเด็กชาย เมื่อพิจารณา
จากน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ พบว่าส่วนใหญ่มีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ      
พบว่า ส่วนใหญ่มีส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 87.50 และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่าส่วนใหญ่มี
รูปร่างสมส่วน คิดเป็นร้อย 75.00 ส่วนภาวะโภชนาการของเด็กหญิง เมื่อพิจารณาจากน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ พบว่า
ส่วนใหญ่ มีน้ าหนักเป็นไปตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.29 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ พบว่าส่วนใหญ่มีส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71.43 และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง พบว่าส่วนใหญ่มีรูปร่างสมส่วน คิดเป็นร้อย 50.00
นอกจากนี้ พบว่าพัฒนาการด้านความคิดเชิงบริหาร (EF) ในภาพรวมของเด็กชาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก        
(T > 60) คิดเป็นร้อยละ 45.38 และพัฒนาการในภาพรวมของเด็กหญิงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (T 45-55) 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ค าส าคัญ: ภาวะโภชนาการ / พัฒนาการ / การคิดเชิงบริหาร / เด็กวัยก่อนเรียน 
 

Abstract 
 The survey research aimed to study nutritional status and development of executive 
functions in preschool children, Tessaban 1 Klongsuanmak School, Kamphaeng Phet 
Province. The population consisted of 45 children and aged between 2-6 years. The sample 
consisted 38 consisted of 38 children. The research instruments included MU.EF-101 and 
growth chart were used for data collection. Percentage and Standard Score (T-Score) were 
used for data analysis.   
 The findings of the study showed that overall of boys’ nutritional status were normal 
weight standard (75.00%) when classified by weight for age, overall of them were normal 
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height standard (87.50) when classified by height for age, and overall of them were slim  
when classified by weight for height. Then girls’ nutritional status were normal weight 
standard (64.29%) when classified by weight for age, most of them were normal height 
standard (71.43) when classified by height for age, and most of them were slim  (50.00) when 
classified by weight for height. Moreover, the development of executive functions (EF) found 
that the overall development level of boys were very good (T> 60) at 45.38% and the overall 
development level of girls were moderate (T 45-55) at 50.00%, respectively. 
Keywords: Nutritional status / Development / Executive functions / Preschool children 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เด็กวัยก่อนเรียนเป็นวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการสูง และมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา เช่นเดียวกับทักษะทางกาย มีการพัฒนาอย่างค่อนข้างรวดเร็ว การให้
อาหารเด็กอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ครบทั้ง 5 หมู่ จะท าให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก มีระดับสติปัญญาไม่ดีเท่าท่ีควร 
และเจ็บป่วยบ่อย (ประไพพิศ สิงหเหม และคณะ, 2560, หน้า 226) ซึ่งเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูและการดูแลที่ดีเป็น
รากฐานส าคัญที่จะท าให้เด็กเติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพท่ีดี เด็กท่ีไม่พึงประสงค์ คือ เด็กท่ีได้รับการเลี้ยง
ดูให้เติบโตสมวัยมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ ไม่เจ็บป่วย มีการเจริญโตตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ด้าน คือ น้ าหนักตาม
เกณฑ์อายุ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) การได้รับโภชนาการที่ดีจึงส าคัญต่อเด็กวัยนี้เนื่องจากอาจส่งผลให้การเจริญเติบโตหยุดชะงัก    มีระดับ
สติปัญญาไม่ดีเท่าที่ควร และเจ็บป่วยบ่อย (จิรารัตน์ พร้อมมูล ตรีทิพย์ เครือหลี ชุติมา เพิงใหญ่ และวิภารัตน์ 
สุวรรณไวพัฒนะ, 2561, หน้า 171) 
 นอกจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการสูงที่เป็นไปตามวัยของเด็กก่อนวัยเรียนจะเป็นสิ่งส าคัญแล้ว 
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ที่ส าคัญอิกหนึ่งอย่างส าหรับเด็กวัยนี้ เนื่องจากพัฒนาการด้านการคิดเชิง
บริหารเป็นกระบวนการทางความคิด การท างานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความคิด 
ความรู้สึกและการกระท า การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้งเป้าหมาย 
วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจ าและเรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดล าดับความส าคัญของเรื่องต่าง ๆ และ
การท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตลอดจนบรรลุความส าเร็จ (จิระพร ชะโน , 2562, บทคัดย่อ) การคิดเชิงบริหารมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตมนุษย์ คือ จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่วัยเด็กเล็กและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุ่น ทักษะด้าน
ความจ า ขณะท างานจะพัฒนาเร็วกว่าด้านอื่น ๆ โดยจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงปลายขวบปีแรก และจะพัฒนาดีขึ้น  
เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องเมื่อเด็กโตขึ้น ส่วนทักษะด้านการหยุด การยับยั้งพฤติกรรมจะพัฒนาช้ากว่าคือช่วง 3-4 ปี 
จากนั้นเด็กจะเริ่มคิดยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนความคิดได้ในช่วง 4-5 ปี ทักษะทั้งสามด้านนี้จะท าให้เด็กรู้จักควบคุม 
อารมณ์ตามมาท าให้เด็กค่อย ๆ ก ากับตนเองได้ดีขึ้น การคิดเชิงบริหารจะยังพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงวัยรุ่นและ 
พัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จากนั้นเมื่อเข้าสู่วัยชราการคิดเชิงบริหารก็จะเริ่มเสื่อมลงตามวัย  (จิระพร ชะโน, 
2562, หน้า 9) การพัฒนาเด็กปฐมวัยคือการเข้าใจวิถี ชีวิตในวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็น ระยะเริ่มต้นของ
ชีวิตที่ละเอียดอ่อนและมีการ เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หลายด้านเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงเวลาส าคัญ
ที่สุดของการ สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและจิตใจเดก็จะสะสม ประสบการณ์การเรยีนรู้สิง่ต่างๆ รอบตัวจาก ผู้เลี้ยงดู
และสภาวะแวดล้อมในชีวิตประจ าวันเป็น พื้นฐานการเรียนรู้พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับบุคคล แต่ละคนจะต่างกันตาม
อิทธิพลของพันธุกรรมและ ประสบการณ์ที่ได้รับ (จิระพร ชะโน, 2562, หน้า 16)  
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 ถึงแม้ในประเทศไทยยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการคิดเชิงบริหารไม่มากนัก แต่มีข้อมูลผลการส ารวจพัฒนาการ
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กวัย 2-6 ปี จากแผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษ    
ที่ 21 ปี พ.ศ. 2562 โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีการเก็บข้อมูล
เพื่อหาค่าเกณฑ์มาตรฐานการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย ที่สุ่มตัวอย่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย ในเด็กอายุ 2-6 ปี จ านวน 2,965 พบว่า เด็กไทยวัย 2-6 ปี มีคะแนนพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารโดยรวม
ล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อยไปจนถึงล่าช้ามาก ประมาณเกือบร้อยละ 30 นอกจากน้ียังพบว่าเด็ก  วัย 2-6 ปี ที่เริ่ม
มีปัญหาพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ยเล็กน้อยจนถึงมีปัญหาอย่างชัดเจน มีมากกว่าร้อยละ 
30 นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร จะสัมพันธ์ความยากล าบากในการควบคุม
ก ากับตนเอง หุนหันพลันแล่น ใจร้อน รอคอยไม่เป็น สมาธิสั้น วอกแวกง่าย และในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อการ
เรียน การท างาน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น หนีเรียน ก้าวร้าว ติดบุหรี่ ติดสุรา เกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ติดพนัน ติดยาเสพติด การก่ออาชญากรรม ฯลฯ  ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมการคิดเชิงบริหารมี
ความเกี่ยวข้องกับโรคทางจิตเวช เช่น โรคซน สมาธิสั้น ย้ าคิดย้ าท า ซึมเศร้า ประพฤติผิดปกติ เกเรอันธพาล เป็นต้น 
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2563) ข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในจังหวัด
ก าแพงเพชรยังมีไม่มากและยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับโรงเรียนที่มีท าการสอนระดับก่อนวัยเรียนในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร ซึ่งโดยปกติจะมีการประเมินผลการเจริญเติบโตทางร่างกายจากการช่ังน้ าหนักและส่วนสูงซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงการได้รับอาหารที่ดีหรือไม่ และการประเมินพัฒนาการทางกายในด้านอื่น ๆ โดยใช้การสังเกตและแบบ
ประเมินของหน่วยงานที่เกี่ยวของ แต่การขาดข้อมูลเรื่องพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารอาจท าให้เกิดอุปสรรค
ส าคัญต่อการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีทักษะการคิดและการก ากับตนเองไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวน
หมาก จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อน าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพเด็กวัยก่อนเรียนให้เพิ่มมากขึ้น
และพร้อมท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งทางร่างกายและความคิดอย่างมีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัด
ก าแพงเพชร 

2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวน 
หมาก จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ของ
เด็กวัยก่อนเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร โดยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก อนุบาล
ช้ันปีที่ 1 จ านวน 18 คน อนุบาลช้ันปีที่ 2 จ านวน 17 คน และอนุบาลช้ันปีที่ 3 จ านวน 10 คน จ านวนทั้งสิ้น 45 
คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยใช้เกณฑ์การคัดเข้ากลุม่ตวัอย่าง คือ ต้องเป็นเด็ก
วัยก่อนเรียนที่มีอายุ 2-5 ปี สามารถพูดคุยสื่อสารได้ มีสติสัมปชัญญะ และผู้ปกครองยินดีที่จะให้เด็กให้ข้อมูล ส่วน
เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออก คือ เป็นเด็กเด็กวัยก่อนเรียนที่มีอายุ 6 ปี เด็กท่ีมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป และเด็กเดก็
วัยก่อนเรียนที่ไม่มีประวัติการเข้าเรียน ณ วันที่ท าการเก็บข้อมูล ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้นท้ังสิ้น 38 คน 
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 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่างโดยช้ีแจงรายละเอียด
ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การวิจัยโดยช้ีแจงวัตถุประสงค์และประโยชน์จากการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลจะ
ไม่มีการระบุช่ือของผู้ตอบแบบประเมินในแบบประเมิน และข้อมูลจะมีการน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมทั้งนี้
แบบสอบถามและข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าลายภายใน 1 ปี ภายหลังจากท่ีผลการวิจัยเผยแพร่ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก ได้แก่ เพศ วัน เดือน ปีเกิด น้ าหนัก และส่วนสูง 
 ส่วนท่ี 2 การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร แบบ MU.EF-101 (นวลจันทร์ จุฑาภักดี
กุล ปนัดดา ธนเศรษฐกร อรพินทร์ เลิศอวัสดาตระกูล และนุชนาฎ รักษี , 2560, ภาคผนวก) จ านวน 32 ข้อ แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการหยุด/การยับยั้งพฤติกรรมด้านการเปลี่ยน/ความยืดหยุ่นในการคิด ด้านการควบคุม
อารมณ์ด้านความจ าขณะท างาน ด้านการวางแผนจัดการ และด้านพัฒนาการโดยรวม โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ ไม่เคย ได้ 0 คะแนน 1-2 ครั้ง/เดือน ได้ 1 คะแนน 1-2 ครั้ง/สัปดาห์ ได้ 2 คะแนน 3-4 ครั้ง/สัปดาห์ 
ได้ 3 คะแนน ทุกวัน ได้ 4 คะแนน  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักวิจัยท าหนังสือเพื่อขอเข้ารวบรวมข้อมูลกับผู้แนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก 
และนัดหมายกับครูประจ าชั้นหรือผู้ดูแลเด็กในแต่ละชั้นเพื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 2. การประเมินระดับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียนใช้ MU.EF-101 ซึ่งผู้
ประเมินหลัก คือ ครูประจ าช้ันเรียนโดยมีนักวิจัยเป็นผู้ช่วยในระยะเวลา 3 เดือน ที่ผ่านมาเด็กมีพฤติกรรมเกิดขึ้น
บ่อยแค่ไหนให้เลือกตอบตามความเป็นจริงมากที่สุด โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และข้อมูลที่ได้จะถูกเทียบกบั
ค่าคะแนนมาตรฐานที (T-Score) 5 ระดับ กล่าวคือ 1. T > 60 หมายถึง คะแนนมาตรฐานทีสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก 
(ดีมาก) 2. T 56-60 หมายถึง คะแนนมาตรฐานทีสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (ดี) 3. T 45-55 หมายถึง คะแนนมาตรฐานที
อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย (ปานกลาง) 4. T 40-44 หมายถึง คะแนนมาตรฐานทีเริ่มต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย (ควรพัฒนา) 5. T < 
40 หมายถึง คะแนนมาตรฐานทีต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาก (ควรปรับปรุง) เพื่อแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการหยุด
และการยับยั้งพฤติกรรม ด้านการเปลี่ยน/ความยืดหยุ่นในการคิด ด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน 
และด้านการวางแผนจัดการงาน เป็นต้น  
 3. การประเมินภาวะโภชนาการท าโดยนักวิจัยเก็บข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง และวันเดือนปีเกิดเด็กแต่ละ
คน ด้วยตนเองในวันท่ีโรงเรียนมีการช่ังน้ าหนัก-ส่วนสูงของเด็กในโรงเรียน และน ามาเทียบกับกราฟแสดงการเติบโต 
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Growth chart) (ส านักโภชนาการ, กรมอนามัย, มปป.) โดยจ าแนกตาม
เกณฑ์ น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age) และน้ าหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง (weight for height) 
 4. ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลแบบประเมินพัฒนาการดา้นการคดิเชิงบริหารและภาวะทางสุขภาพท่ีจัดเกบ็ 
มาจากครูประจ าชั้นหรือผู้ดูแลเด็กในแต่ละครั้งที่ลงเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลทั่วไปของเด็ก และภาวะโภชนาการวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ  
(Percentage) 
 2. ข้อมูลพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็กวัยก่อนเรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี ่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 
คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร มีดังนี ้
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของเด็กวัยก่อนเรียน (n=38 คน) 
 
 เพศ  จ านวน ร้อยละ 
ชาย 24 63.16 
หญิง 4 36.84 

 
 จากตารางที ่1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเด็กชาย คิดเป็นร้อยละ 63.16   
ตารางที ่2 จ านวนและร้อยละของการมีภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนจ าแนกตามเพศ 
 

ภาวะโภชนาการ 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
น  าหนักตามเกณฑ์อายุ (weight for age) 
 น้ าหนักมากกว่าเกณฑ์    4 (16.67)  3 (21.43) 
 น้ าหนักตามเกณฑ์    18 (75.00) 9 (64.29) 
 น้ าหนักค่อนข้างน้อย   2 (8.33)  2 (14.29) 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age) 
    ส่วนสูงมากกว่าเกณฑ์ 1 (4.17)  2 (14.29) 
 ค่อนข้างสูง 1 (4.17)  0 (0.00)   
 ส่วนสูงตามเกณฑ์ 21 (87.50)  10 (71.43) 
 ค่อนข้างเตี้ย 1 (4.17)  2 (14.29) 
น  าหนักตามเกณฑส์่วนสูง (weight for height) 
 อ้วน  3 (12.50) 2 (14.29) 
 เริ่มอ้วน  1 (4.17) 0 (0.00)   
 ท้วม  0 (0.00)   1 (7.14) 
 สมส่วน  18 (75.00) 7 (50.00) 
 ค่อนข้างผอม 0 (0.00)   3 (21.43) 
 ผอม  2 (8.33) 1 (7.14) 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่าภาวะโภชนาการในเพศชายจ าแนกตามเกณฑ์น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  ส่วนใหญ่
น้ าหนักตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุส่วนใหญ่ส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 87.50 
และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงส่วนใหญ่สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ส่วนภาวะโภชนาการในเพศหญิงจจ าแนกตาม
เกณฑ์น้ าหนักตามเกณฑ์อายุส่วนใหญ่น้ าหนัก ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.29 ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุส่วนใหญ่
ส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 71.43 และน้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงส่วนใหญ่สมส่วน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียนเทียบกับค่าคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) จ าแนกตามเพศ 
 

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
ด้านการหยุดและการยับยั งพฤติกรรม 
 ดีมาก (T > 60)  8 (33.33)  3 (21.43) 
 ดี (T 56-60)  15 (62.50) 7 (50.00) 
 ปานกลาง (T 45-55)  1 (4.17) 3 (21.43) 
 ควรพัฒนา (T 40-44)  0 (0.00) 0 (0.00) 
 ควรปรับปรุง (T < 40) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ด้านการเปลี่ยน/ความยืดหยุ่นในการคิด 
 ดีมาก (T > 60)  4 (16.67) 1 (7.14) 
 ดี (T 56-60)  10 (41.67) 6 (42.86) 
 ปานกลาง (T 45-55)  9 (37.50) 7 (50.00) 
 ควรพัฒนา (T 40-44)  1 (4.17) 0 (0.00) 
 ควรปรับปรุง (T < 40) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ด้านการควบคุมอารมณ ์
 ดีมาก (T > 60)  6 (25.00) 1 (7.14) 
 ดี (T 56-60)  13 (54.17) 0 (0.00) 
 ปานกลาง (T 45-55)  5 (20.83)  13 (92.86) 
 ควรพัฒนา (T 40-44)  0 (0.00) 0 (0.00) 
 ควรปรับปรุง (T < 40) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ด้านความจ าขณะท างาน   
 ดีมาก (T > 60)  5 (20.83) 1 (7.14) 
 ดี (T 56-60)  12 (50.00)  5 (35.71) 
 ปานกลาง (T 45-55)  7 (29.17)  8 (57.14) 
 ควรพัฒนา (T 40-44)  0 (0.00) 0 (0.00) 
 ควรปรับปรุง (T < 40) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ด้านการวางแผนจัดการ 
 ดีมาก (T > 60)  3 (12.50)  1 (7.14) 
 ดี (T 56-60)  5 (20.83)  3 (21.43) 
 ปานกลาง ( T45-55)  15 (62.50)  9 (64.29) 
 ควรพัฒนา (T 40-44)  1 (4.17)  1 (7.14) 
 ควรปรับปรุง (T< 40) 0 (0.00) 0 (0.00) 
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 จากตารางที่ 3 พบว่าพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของในเพศชายเมื่อเทียบกับค่าคะแนนมาตรฐานที     
(T-Score) จ าแนกด้านการหยุดและการยับยั้งพฤติกรรมส่วนใหญ่อยู๋ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 62.50 ด้านการ
เปลี่ยน/ความยืดหยุ่นในการคิดส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 41.67 ด้านการควบคุม อารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 54.17 ด้านความจ าขณะท างานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.00 และด้านการ
วางแผนจัดการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.50 ส่วนพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของใน
เพศหญิงเมื่อเทียบกับค่าคะแนนมาตรฐานที (T-Score) จ าแนกด้านการหยุดและการยับยั้งพฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 50.00 ด้านการเปลี่ยน/ความยืดหยุ่นในการคิดส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ด้านการควบคุมอารมณ์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 92.86 ด้านความจ าขณะท างานส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.14 และด้านการวางแผนจัดการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 64.29 ตามล าดับ 
ตารางที ่4 จ านวนและร้อยละของพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียนโดยรวมเทียบกับค่าคะแนน
มาตรฐานที (T-Score) จ าแนกตามเพศ  
 

พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารโดยรวม 
เพศ 

ชาย (ร้อยละ) หญิง (ร้อยละ) 
      ดีมาก (T > 60)  11 (45.83) 1 (7.14) 
      ดี (T 56-60)  10 (41.67) 6 (42.86) 
      ปานกลาง ( T45-55)  3 (12.50)  7 (50.00) 
      ควรพัฒนา (T 40-44)  0 (0.00) 0 (0.00) 
      ควรปรับปรุง (T< 40) 0 (0.00) 0 (0.00) 

 
 จากตารางที ่4 พบว่าระดับของพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารโดยรวมของเด็กชายส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ดีมาก (T > 60) คิดเป็นร้อยละ 45.83 ส่วนระดับของพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารภาพรวมของเด็กหญิงส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (T 45-55) คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ถึงแม้ยังไม่ปรากฎหรือมีงานวิจัยรองรับอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็กกับการพัฒนาด้านการ
คิดเชิงบริหาร (EF) แต่พัฒนาการทั้งสองรูปแบบเป็นสิ่งที่จ าเป็นท่ีผู้ใกล้ชิด ครอบครัว หรือผู้ดูแลเด็ก รวมทั้งโรงเรียน
ถึงเวลาที่ต้องหันมาเอาใจใส่ เพื่อการเจริญเติบโตที่สมวัยและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็นสุขควบคู่กันไป 
การวิจัยจึงอภิปรายแยกรายประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
 1. ภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร จาก
ผลการวิจัย พบว่าทั้งเด็กหญิงและเด็กชายมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ น้ าหนักตามเกณฑ์
อายุ (weight for age) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (height for age) และน้ าหนักตามเกณฑ์ความสูง (weight for 
height) แต่ก็ยังพบปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนพร อึ้งอาภรณ์ (2556, หน้า 114) 
ที่ศึกษาภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กวัยก่อนเรียนอายุ 1-6 ปี ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยพบว่าคล้ายกันว่าเด็กก่อนวัยเรียนยังเผชิญต่อปัญหาทุพโภชนาการอยู่ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวริสา คุณากรธ ารง และศรัชฌา กาญจนสิงห์ (ม.ป.ป., หน้า 31) ที่ศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อภาวะ
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โภชนาการสูงดีสมส่วนในเด็กปฐมวัยไทย ผลการวิจัยพบว่าเด็กอายุ 8 เดือน 16 วัน – 5 ป สูงดีสมสวน เด็กอายุ 8 
เดือน 16 วัน - 2 ป สูงดีสมสวนมากกวาเด็กกลุมอายุ 3-5 ป แยกตามเพศ พบวาเด็กหญิงสูงดีสมสวนมากกวาเด็ก 
ชาย แยกตามภูมิภาคพบวา พบวาเด็กภาคเหนือ พบว่าสูงดีสมสวน แต่ก็ยังพบว่ายังมีเด็กกลุมที่มีปญหาทุพ
โภชนาการอยู่ 
 2. พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็กวัยก่อนเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก 
จังหวัดก าแพงเพชร จากผลการวิจัย พบว่าพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) โดยรวมของเด็กชายส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดับดีมาก (T > 60) ส่วนระดับของพัฒนาการภาพรวมของเด็กหญิงส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (T 45-55)    
คิดเป็นร้อยละ 50.00 ตามล าดับ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของจิระพร ชะโน และธนารัตน์ ศรีผ่องงาม (2562, บทคัดย่อ) 
ที่ศึกษาพัฒนาการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย โดยพบว่าพัฒนาการโดยรวมของเด็กปฐมวัย ส่วนมากอยู่ในระดับ
ปานกลาง (T 45-55)    
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ครูควรประเมินพัฒนาการเด็กทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร เพื่อ 
น าไปสู่การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการสมวัยของเด็ก 
 2. ครูประจ าช้ันหรือผู้ดูแลเด็กควรจัดกิจกรรมหรือจัดท าอาหารให้เด็กก่อนวัยเรียน เพื่อส่งเสริมภาวะ 
โภชนาการของเด็กให้เป็นไปตามเกณฑ์  
 3. ครูประจ าชั้นหรือผู้ดูแลเด็กควรจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาการด้านการคิดเชิง 
บริหารของเด็กวัยก่อนเรียนในแต่ละด้านพฤติกรรม ส าหรับเด็กชายครูประจ าชั้นหรือผู้ดูแลเด็กควรจัดการเรียนสอน
หรือกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเปลี่ยน/ความยืดหยุ่นในการคิด ด้านการวางแผนจัดการ ส่วนในเด็กหญิงครู
ประจ าช้ันหรือผู้ดูแลเด็กควรจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาด้านการเปลี่ยน/ความ ยืดหยุ่นในการ
คิดด้านการควบคุมอารมณ์ ด้านความจ าขณะท างาน ด้านการวางแผนจัดการ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการด้านการเชิงคิดเชิงบริหารของเด็กวัยก่อนเรียน 
 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองการส่งเสริมการมีภาวะโภชนาการและการพัฒนาการด้านการคิดเชิง
บริหารของเด็กวัยก่อนเรียน     
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