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บทคัดย่อ
การคิดเชิงบริหาร (Executive Functions: EFs) เป็นกระบวนการทางความคิด การทำางานของ

สมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความคิด ความรู้สึก และการกระทำา การยั้งใจคิดไตร่ตรอง 
การควบคมุอารมณ ์การยดืหยุน่ทางความคดิ การตัง้เปา้หมาย วางแผน ความมุง่มัน่ การจดจำาและเรยีก
ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำาดับความสำาคัญของเรื่องต่างๆ และการทำางานอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอนจนบรรลุความสำาเร็จ ทักษะ EFs สำาคัญกว่า IQ และ EQ ช่วงวัย 2-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาสำาคัญในการ
พัฒนาทักษะ EFs ให้กับเด็ก ซึ่ง ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความจำาที่นำามาใช้งาน 2) การ
ยั้งคิด 3) การยืดหยุ่นทางความคิด 4) การควบคุมอารมณ์ 5) การวางแผนและการจัดระบบดำาเนินการ 
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญของทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ และมีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในชีวิต

คำ�สำ�คัญ: การคิดเชิงบริหาร สมองส่วนหน้า เด็กปฐมวัย 

Abstract 
Executive Functions (EFs) are a mental process dealing with organizing of ideas, 

feelings and actions, thoughtful thinking, emotional control,cognitive flexibility,setting goals, 
planning, engaging, remembering, and executing information effectively, prioritizing things and 
working step by step to achieve success. EFs skills are more important than IQ and EQ. This 
2-6 year period is an important time to develop EFs skills for children, which includes 5 skills.  
1) memory used 2) restraint 3) flexibility 4) emotional control 5) planning and organizing. 
This is the basis of the skills that every human being must use and influence life success.
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บทนำา
สมองและระบบประสาทของมนุษย์ เป็น

อวัยวะที่มีความสำาคัญมากที่สุดการดำารงชีวิต ทั้ง
ใน ระหว่างที่มีสุขภาพดีและในช่วงที่มีการเจ็บ
ป่วย โดยตลอดอายุขัย นับจาก ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ 
มารดา หลังคลอด จนเจริญเติบโตและพัฒนา ใน
ช่วง ปฐมวัย วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และ วัยชรา ความ
รู้จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วง
ศตวรรษที่ผ่านมา ทำาให้เราทราบว่า สมองและ
ระบบประสาทเป็นระบบควบคุม ท่ีสำาคัญ ท่ีทำา
หน้าที่โปรแกรมและควบคุมแบบแผนการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ พัฒนาการของ
สมองเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เชาวน์ปัญญา ภาษา 
นอกจากนี้สมองและระบบประสาทยัง ควบคุม
สติสัมปชัญญะ สมาธิ ความสนใจ การตัดสินใจ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล การวางแผน ความ
รับผิดชอบ ความรู้สึก ผิด ชอบ ช่ัว ดี รวมทั้ง 
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาของสมองเป็น
ปัจจัยที่กำาหนดศักยภาพอนาคตของสุขภาวะและ
คุณภาพของชีวิตมนุษย์ (Eric R. Kandal, James 
H.Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven 
A. Siegelbaum and A.J Hudspeth, 2012) 
พัฒนาการในเด็กปฐมวัย มีการเปลี่ยนแปลง
ด้านการทำาหน้าที่ (Function) และวุฒิภาวะ  
(Maturation) ของอวัยวะระบบต่างๆ รวม
ทั้งตัวบุคคลทำาให้สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ทำาสิง่ทีย่ากสลบัซบัซอ้นมากขึน้ เพ่ิม
ทักษะใหม่ๆ และความสามารถในการปรับตัวต่อ
สิ่งแวดล้อมการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก
และจำาเป็นอยา่งยิง่ทีผู่ใ้หก้ารดูแลและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กับเด็กควรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
เด็กและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กเพ่ือที่จะได้
วางแผนการจดัประสบการณแ์ละสง่เสรมิศกัยภาพ
การเรียนรู้อย่างเต็มที่ ด้วยพัฒนาการของเด็กวัย

เตาะแตะสามารถจำาแนกเป็นแต่ละด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา (นิตยา คชภักดี. 2551) 

จากการศึกษาพบว่าการกำากับตนเอง
ของปฐมวัย (Self – Regulation in Early  
Childhood) มีความสำาคัญอย่างยิ่ง การวิจัย
ปัจจุบันบ่งชี้ว่า การควบคุมตนเองสามารถ
พยากรณ์ ศักยภาพ ความพร้อมทางการเรียน
และความสำาเร็จทางการศึกษา (Castellanos, F. 
Xavier,Sonuga-Barke, Edmund J S, Milham, 
Michael P., Tannock, Rosemary. 2006) 
โดยเฉพาะบุคคลที่มีการคิดเชิงบริหารที่ดี จะมี
ความสามารถในการกำากับตนเอง จึงมีโอกาสที่
จะประสบความสำาเร็จ ทั้งในด้านการเรียน การ
ทำางานและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

ความหมาย 
จากการศึกษา การคิด เชิ งบริหาร  

(Executive Functions: EFs) หรือ หน้าที่การ
บริหารจัดการของสมอง เป็นกระบวนการทาง
ความคดิ (Mental process) การทำางานของสมอง
ส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความคิด 
ความรู้สึก และการกระทำา การยั้งใจคิดไตร่ตรอง 
การควบคมุอารมณ ์การยดืหยุ่นทางความคดิ การ
ตั้งเป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำาและ
เรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำาดับ
ความสำาคัญของเรื่องต่างๆ และการทำาสิ่งต่างๆ 
อย่างเปน็ขัน้เปน็ตอนจนบรรลคุวามสำาเรจ็ ซึง่เปน็
ทักษะที่มนุษย์เราทุกคนต้องใช้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ความสำาเร็จในชวีติ ทกัษะ EFs นีนั้กวชิาการระดบั
โลกบ่งชี้แล้วว่า สำาคัญกว่า IQ และ EQ โดยมีงาน
วิจัยชี้ชัดว่าช่วงวัย 2-6 ปีนี้ เป็นช่วงเวลาสำาคัญใน
การพัฒนาทักษะ EFs ให้กับเด็ก 

องค์ประกอบ

การคิดเชิงบริหาร สำาหรับเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วยทักษะ 5 ด้าน ได้แก่1) ความจำาท่ี
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นำามาใช้งาน (Working memory) 2) การยั้งคิด 
(Inhibitory Control) 3) การยืดหยุ่นทางความคิด 
(Shift หรือ Cognitive Flexibility) 4) การควบคุม
อารมณ์ (Emotional Control)) 5) การวางแผน
และการจัดระบบดำาเนินการ (Planning and  
Organizing) การคิดเชิงบริหารที่เป็นพื้นฐานใน
เด็กปฐมวัย มีดังนี้ คือ 

1. ความจำาขณะทำางาน (working  
memory) คือความสามารถในการจำาข้อมูลไว้ใน
ใจและจัดการข้อมูลเหล่านัน้เพ่ือทำาความเขา้ใจกบั
สิ่งต่างๆ เพื่อคิดแก้ปัญหา จำาเป็นต้องอาศัยการมี
ความ ตั้งใจจดจ่อ (attention) เป็นพื้นฐานสำาคัญ 

2 .  การหยุด การยับ ย้ังพฤติกรรม  
(inhibitory control) หมายถงึ การยับย้ังพฤติกรรม
ตนเองไม่หุนหันพลันแล่น หยุดคิดก่อนทำา หยุด
พฤติกรรมที่รบกวนผู้อื่นหรือทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
รวมถึง การยับยั้งความคิดไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยใน
เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง ควบคุมความคิดให้จดจ่อกับ
เรื่องที่กำาลังทำา

3. ความยืดหยุ่นทางความคิด (shift/
cognitive flexibility) หมายถงึ การเปลีย่นความคิด
ไดย้ดึติดความคดิเดยีว รู้จกัเปลีย่นมมุมองคดินอก
กรอบได้ สามารถทำางานหลายอย่างสลับไปมาได้
ความสามารถในการคิดยืดหยุ่นจะพัฒนาช้ากว่า
ความจำาขณะทำางานและการยับยั้ง พฤติกรรม

4. การควบคุมอารมณ์ (emotional  
control) คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์
ให้แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

5. การวางแผนการจัดการ (plan/ 
organize) คือการวางแผนจัดการงาให้สำาเร็จ 
ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย จัดลำาดับความสำาคัญของ
งาน เริ่มต้นลงมือทำา การไม่ติดกับปัญหาเล็กน้อย
จนลืมภาพรวมของงาน การคาดการณ์ผลของ
การกระทำา การติดตามสะทอ้นผลจากการกระทำา
เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

ทักษะทั้ง 5 ด้านนี้เป็นพื้นฐานสำาคัญที่
จะทำาให้เด็กพัฒนาทักษะ EF ข้ันที่ยากข้ึนไปอีก
เมื่อเขาโตขึ้น ซึ่งจะทำาให้เด็กมีพฤติกรรมมุ่งสู่เป้า
หมายตามมาเมื่อถึงวัยเรียน เช่น จำาได้ว่าต้องทำา
สิ่งใดบ้าง ต้องเสร็จเมื่อไร ต้องทำาอะไรก่อนหลัง 
เริ่มต้นลงมือทำางานได้เองโดยไม่ต้องมีคนบอก 
ทบทวนบทเรียนโดยไม่ต้องมีคนคอยเตือน กำากับ
ตนเองให้จดจ่อกับงานจนเสร็จไม่วอกแวกไปกับ
สิ่งล่อใจ มุ่งมั่นทำางานที่ยากให้สำาเร็จ ไม่ย่อท้อ
เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค รู้จักแก้ปัญหาด้วยวิธีที่
หลากหลายเปลีย่นวกิฤตเปน็โอกาสได ้รูจ้กัตดิตาม
สะทอ้นผลจากการกระทำาของตนเองเพือ่ปรับปรงุ
งานให้ดีขึ้น ทักษะเหล่านี้ต่างหากที่ต้องสร้างต้อง
สอนกันใหเ้ปน็ตัง้แตวั่ยเดก็เพราะมคีวามสำาคญัตอ่
การทีค่นเราจะประสบความสำาเรจ็และหากเลยวยั
เด็กไปแล้วจะสอนยากกว่ามาก

การคิดเชิงบริหารมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดช่วงชีวิตมนุษย์ คือจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่วัย
เด็กเล็กและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนถึงวัยรุ่น ทักษะ
ด้านความจำาขณะทำางานจะพัฒนาเร็วกว่าด้าน
อื่นๆ โดยจะเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงปลายขวบปีแรก
และจะพฒันาดขีึน้เรือ่ยๆ อยา่งตอ่เน่ืองเมือ่เดก็โต
ขึ้น ส่วนทักษะด้านการหยุด การยับยั้งพฤติกรรม
จะพัฒนาช้ากว่าคือช่วง 3-4 ปี จากนั้นเด็กจะเริ่ม
คิดยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนความคิดได้ในช่วง 4-5 
ปี ทักษะทั้งสามด้านนี้จะทำาให้เด็กรู้จักควบคุม
อารมณ์ตามมาทำาให้เด็กค่อยๆ กำากับตนเองได้ดี 
ขึ้น EF จะยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ จนถึงวัยรุ่นและ
พัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ จากนั้นเมื่อเข้าสู่
วัยชราการคิดเชิงบริหารก็จะเริ่มเสื่อมลงตามวัย 
คอืมกีารพฒันาในลกัษณะกราฟรปูระฆงัคว่ำา การ
พฒันาการคดิเชงิบริหารมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกับ
การพัฒนาของสมองส่วนหน้า (PFC) ซึ่งใช้เวลา
ยาวนานกว่าสมองส่วนอื่นๆ (Diamond, 2013)
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สมองของคนเราทำางานตลอดเวลา ไม่
ว่าหลับ หรือตื่นแต่การทำางานในแต่ละส่วนจะ
แตกต่างกัน การทำางานของสมอง ขึ้นอยู่กับเซลล์
ประสาทที่มีอยู่เป็นจำานวนแสนล้านเซลล์ เซลล์
ประสาทเหล่าน้ีจะติดต่อกันโดยใช้ระบบสารเคมี 
และประจุไฟฟ้า เซลล์ประสาทตัวที่หน่ึงอาจจะ
ยับยั้งการทำางานของเซลล์ประสาทตัวท่ีสอง ใน
ขณะที่เซลล์ประสาทตัวที่สาม กลับกระตุ้นการ
ทำางาน ของเซลลป์ระสาทตัวทีส่องไมว่า่จะเปน็การ
กระตุ้น หรือการยับยั้ง จะทำาให้เซลล์ประสาทส่ง
กระแสไฟฟ้าออกมาผลลัพธ์ อาจจะเป็น การกระ
ตุ้น หรือยับยั้งก็ได้ Seeley R.R. (2006) สมอง
อยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง (Central Ner-
vous System ; CNS) สามารถแบ่งสมองตาม
พัฒนาการออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. สมองส่วนหน้า (Forebrain) ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน ได้แก่ Telencephalon สมองส่วนนี้
พฒันาไปเปน็สมองใหญแ่ละกลุม่เซลลป์ระสาทใน
ชั้นลึกของสมองและ Diencephalon สมองส่วนนี้ 
ได้แก่ thalamus, epithalamus, subthalamus 
และ hypothalamus อยู่ระหว่าง cerebrum กับ 
midbrain สามารถแบ่งสมองส่วนหน้าออกเป็น 4 
ส่วน ได้แก่

2. สมองส่วนกลาง (Mesencephalon 
หรือ Midbrain) สมองส่วนน้ีอยู่ระหว่าง dien-
cephalon กับ pons ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
tectum, tegmentumและ cerebral peduncle

3. สมองสว่นหลงั (Rhombencephalon  
หรือ hindbrain) อยู่ระหว่างสมองส่วนกลาง
และไขสันหลัง ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
Metencephalon ซึ่งพัฒนาไปเป็นสมองส่วน 
pons และ cerebellum และ Myelencephalon 
พัฒนาไปเป็นสมองส่วน medulla oblongata

 

สมองในขณะมีชีวิตลักษณะปกติเป็น
สีชมพู น้ำาหนักเฉลี่ยสมองของเพศชายประมาณ 
1,600 กรัม และเพศหญิงประมาณ 1,450 กรัม 
ภายในเนือ้สมองประกอบดว้ยเสน้ใยประสาทและ
เซลล์ประสาทที่ประสานกันไปมาอย่างซับซ้อน

พฒันาการของสมองเปน็รากฐานของการ
พฒันาทกุๆ ดา้น ทัง้รา่งกาย จติใจ อารมณ ์เชาวน์
ปญัญา ภาษา นอกจากนีส้มองและระบบประสาท
ยัง ควบคุมสติสัมปชัญญะ สมาธิ ความสนใจ การ
ตัดสินใจ ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผล การวางแผน 
ความรับผิดชอบ ความรู้สึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี รวม
ทั้ง คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาของสมอง
เป็นปัจจัยที่กำาหนดศักยภาพอนาคตของสุขภาวะ
และคณุภาพของชวีติมนษุย ์(Eric R. Kandal and 
et al., 2012 )

จากการศึกษา การคิด เชิ งบริหาร  
Executive Functions (EFs) หรือ หน้าที่การ
บริหารจัดการของสมอง เป็นกระบวนการทาง
ความคิด การทำางานของสมองส่วนหน้า Frontal 
lobe มขีนาดใหญท่ีสุ่ด เปน็ทีอ่ยูข่องเซลลป์ระสาท
สัง่การ (motor neuron) พืน้ที ่(area) ของ frontal 

ภ�พที่ 1 พัฒนาการของสมอง
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lobe เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านความคิด ความ
รู้สึก และการกระทำา การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การ
ควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การตั้ง
เป้าหมาย วางแผน ความมุ่งมั่น การจดจำาและ
เรียกใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลำาดับ
ความสำาคัญของเรื่องต่างๆ และการทำาสิ่งต่างๆ 
อย่างเป็นข้ันเป็นตอนจนบรรลุความสำาเร็จ ซึ่ง
เป็นทักษะท่ีมนุษย์เราทุกคนต้องใช้ ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อความสำาเร็จ 

คว�มสำ�คัญ

โลกในศตวรรษที่  21 เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว และซับซ้อนมาก เด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ 

หากมีทกัษะ การบรหิารจดัการของสมอง
บกพร่อง ชีวิตอาจตกเป็นทาสของสิ่งเร้าทั้งหลาย 
อาทิ ยาเสพติด การพนัน แอลกอฮอล์ ฯลฯ ได้
ง่ายกว่า แต่หากได้รับการฝึกฝนทักษะ EFs มาดี 
บุคคลน้ันกจ็ะคดิวเิคราะหเ์ปน็ มหีลกัการวธิคีดิ มี
การไตร่ตรอง สามารถตัดสินใจได้เหมาะสม เป็น
คนที่ทำางานเป็น รู้จักวางแผนก่อนลงมือทำา เป็น
ระบบ หากทำาไปแล้วเกิดอุปสรรค ก็ลุกขึ้นสู้ต่อได้ 
รู้จักแก้ไข หรือคิดค้นหาทางออกใหม่ๆ ไม่ยึดติด
อยู่กับกรอบความคดิเดิมๆ นอกจากนี ้ยังสามารถ
จัดสัมพันธภาพได้ดี เพราะรู้จักควบคุมอารมณ์ 
และพฤติกรรมตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน หรือคนในครอบครัวEFs จึงเป็นพื้นฐาน
ของทักษะสำาคัญที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21 นั่นเอง 
(สถาบันอาร์แอลจี. 2558) เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่มี
ความสำาคัญอย่างยิ่งเพราะในช่วงปฐมวัยเป็นช่วง
สำาคัญของการสร้างรากฐานของชีวิต การอบรม
เล้ียงดูในระยะต้นของชีวิตควรมีพ้ืนฐาน ในการ
ให้ความรักและความอบอุ่นเป็นสำาคัญและเมื่อ
เด็กโตข้ึนเขาจำาเป็นที่จะต้องได้รับ สิ่งแวดล้อมที่
จะสร้างเสริมพัฒนาการของเขาให้กว้างขวางออก
ไปซึ่งสภาพที่แวดล้อมเด็กและทัศนคติของพ่อแม่
จะเข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กโดยเฉพาะแบบแผน

ของครอบครัวและวิธีการอบรมเลี้ยงดูรวมทั้ง
พฤติกรรมที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อเด็กมีส่วนเกี่ยวข้อง
กบัพฒันาการของเดก็โดยตรงทัง้ส้ินการเรยีนรูท้าง
สังคมคร้ังแรกของเด็กจะเกิดข้ึนที่บ้านจากการที่
เด็กได้มีสัมพันธ์กับสมาชิกภายในครอบครัวโดย
เฉพาะอยา่งยิง่จากผูท่ี้เปน็แมข่องเขา ดงันัน้วธิกีาร
อบรมเลีย้งดูทารกของแมจ่งึมผีลต่อพฤตกิรรมและ
ความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจของทารกทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต

แนวท�งก�รส่งเสริม

ข้ อ มู ล จ า ก ศู น ย์ พั ฒน า เ ด็ ก  ข อ ง
มหาวทิยาลยัฮาวารด์ (Center on the Developing  
Child, 2015) ได้อธิบายแนวการจัด กิจกรรม
การคิดเชิงบริหารของสมองสำาหรับเด็กอายุ 3-5 
ปี ไว้ดังนี้ 

การคิดเชิงบริหารของสมองและการ
กำากับตนเอง (Self-regulation) มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในเด็กที่มีอายุ 3-5 ปี ดังนั้นจึงมีความ
สำาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหากิจกรรมที่เหมาะ
สมเพื่อพัฒนาเด็กแต่ละคนเด็กในวัยนี้จำาเป็นที่จะ
ตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุการเรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาท
และโครงสร้าง (structures) ด้วยตัวเอง ดังนั้น
เป้าหมายในการพัฒนาเด็กในวัยนี้คือการค่อยๆ 
เปลี่ยนเด็กให้พึ่งพาผู้ใหญ่น้อยลง เมื่อเด็กมีความ
พรอ้มใหเ้ดก็ได้ชว่ยเหลอืตวัเองมากขึน้และลดการ
ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ลง 

กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการคิดเชิงบริหาร
ของสมองสำาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ได้แก่

1. การเล่นตามจินตนาการ (Imaginary 
play) ในระหว่างที่เด็กมีการเล่นตามจินตนาการ
อย่างตั้งใจ เด็กจะพัฒนากฎระเบียบ (develop 
rules) เพือ่เปน็แนวทางในการเลน่ตามบทบาทสม
มตินั้นๆ เด็กจะมีความคิดที่ซับซ้อนอยู่ในใจและ
ทำาตามบทบาทที่ได้รับ เด็กจะพยายามยับยั้งแรง
กระตุ้นหรือการกระทำาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับ
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บทบาททีไ่ดร้บั การเล่นของเด็กจะอยู่บนพ้ืนฐานที่
เดก็พบเจอในชวีติประจำาวนั เชน่ เมือ่ไมส่บายเดก็
จะไปหาหมอ เด็กที่เล่นบทบาทเป็นผู้ป่วยก็จะพูด 
ทำาหน้าเศร้าและกลัว ส่วนเด็กที่เล่นบทบาทเป็น
หมอก็ทำาหน้าที่ตรวจผู้ป่วย จะแสดงอาการสงบ
และม่ันใจ ส่วนเด็กที่เล่นบทบาทเป็นพ่อแม่ก็จะ
แสดงอาการเป็นห่วง เป็นต้น เมื่อเด็กมีแนวโน้ม
ที่จะเล่นคนเดียว เด็กในช่วงวัยนี้กำาลังเรียนรู้ที่จะ
เล่นร่วมกับผู้อื่นและมักจะควบคุมพฤติกรรมของ
กันและกันให้อยู่ในบทบาทที่เล่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่
สำาคัญในการพัฒนาการกำากับตนเองของเด็ก

1.1 แนวทางในการสนับสนุนให้เด็กเล่น
โดยใช้จินตนาการขั้นสูง

 1.1.1 ให้เด็กได้อ่านหนังสือ เล่น
ภาคสนาม และดูวีดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กรู้มาก
พอเกี่ยวกับสถานการณ์และบทบาทในการเล่น
บทบาทสมมติ

 1.1.2 จัดหาอุปกรณ์และของเล่น
อย่างหลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเล่นของเด็ก 
เด็กก่อนวัยเรียนต้องการอุปกรณ์ในการเล่นที่
เหมอืนจรงิ เชน่ ชดุของเลน่แพทย ์ในขณะทีเ่ด็กโต
สามารถนำาสิ่งต่างๆ มาเป็นอุปกรณ์ในการเล่นได้ 
เช่น นำากระดาษมาม้วนทำาเป็นเฝือกสำาหรับดาม
เม่ือแขนหัก ซึ่งการนำาสิ่งของต่างๆ ที่คุ้นเคยมา
ใช้ประกอบการเล่นเป็นการฝึกความยืดหยุ่นทาง
ความคิด

 1.1.3 ให้เด็กได้เล่นโดยใช้อุปกรณ์
ด้วยตัวเอง เด็กจะประเมินว่าอะไรคือสิ่งจำาเป็น
แล้วเก็บข้อมูลไว้ในใจ และให้เด็กทำาตามที่คิดไว้
โดยไม่ลังเล เด็กจะได้รับการฝึกให้เลือกในสิ่งที่
เด็กสนใจ ฝึกความจำาที่นำามาใช้งาน (working 
memory) และฝึกการวางแผน หากแผนที่วางไว้
ใช้ไม่ได้ เด็กจะปรับความคิดและลงมือทำาใหม่ จะ
เป็นการท้าทายความสามารถในเรื่องการยืดหยุ่น
ทางความคิดของเด็ก (challenging their cogni-

tive flexibility)

1.1.4 การวางแผนการเล่นเป็นวิธีที่ดีใน
การจัดระเบียบการเล่น โดยออกแบบโปรแกรม
การเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อสร้างการกำากับตนเอง 
ซึ่งเป็นเครื่องมือทางด้านจิตใจ เด็กจะมีการ
ตัดสินใจว่าเด็กจะเล่นบทบาทสมมติเป็นใครและ
ทำาอะไรก่อนที่เด็กจะเริ่มเล่น และให้เด็กได้ลงมือ
เขียนแผนการเล่นบนกระดาษ การให้เด็กได้มีการ
วางแผนก่อนการเล่นหมายความว่าเด็กได้มีการ
คิดก่อนเล่นและลงมือกระทำาตามมา ดังนั้นจะ
เป็นการช่วยฝึกเด็กให้รู้จักการควบคุมการยับยั้ง 
(inhibitory control) ซึ่งการวางแผนการเล่นเป็นก
ลุม่จะสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดม้กีารวางแผนรว่มกนั มกีาร
คิดแผนไว้ในใจ และนำาแผนไปใช้ในระหว่างการ
เล่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางสังคม 
(social problem solving) รวมทั้งแก้ไขภาษาพูด
ของเด็กด้วย (oral language)

2. การเล่านิทาน (Storytelling)

เด็กจะชอบการเล่านิทาน ส่วนต้นของ
เรื่องควรเป็นการเล่าแบบเป็นลำาดับเหตุการณ์ 
ลำาดับต่อมาควรเล่าให้เช่ือมโยงกับเหตุการณ์ก่อน
หน้าที่เล่าไป แต่ไม่ต้องมีภาพรวมหรือโครงสร้าง
ของนิทานซึ่งจะช่วยพัฒนาการวางแผนที่ซับซ้อน
และเปน็ระเบยีบใหก้บัเดก็ หากตอ้งการเพิม่ความ
ซับซ้อนของเนื้อเรื่องเพิ่มขึ้น เด็กควรจะได้รับการ
ฝกึการจัดการในสว่นของความจำาเพือ่นำาไปใชง้าน
ของสมอง (working memory)

2.1 วิธีที่ช่วยสนับสนุนการเล่านิทาน

 2.2.1 ส่งเสริมเด็กให้เล่านิทานของ
ตัวเองให้เด็กเขียนเรื่องราวต่างๆ ลงบนกระดาษ
และอา่นใหเ้พือ่นฟงั เดก็สามารถวาดรปูและสรา้ง
หนังสือของตัวเองผู้ใหญ่ช่วยแก้ไขโดยตรวจเช็ค
รูปภาพและคำาต่างๆ ให้ความสนใจและเพิ่มเติม
รายละเอียดต่างๆ ให้กับเด็ก
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 2.2.2 ให้เด็กเล่านิทานในกลุ่มโดย
ให้เด็กหนึ่งเป็นคนเล่านิทาน ส่วนเด็กคนอื่นๆ ใน
กลุ่มให้ฟังและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เด็กๆ 
จะตอ้งใหค้วามสนใจในสิง่ทีเ่พือ่นพูดมกีารสะท้อน
เร่ืองราวของนิทานที่อาจเป็นไปได้ และปรับแต่ง
เพิม่เติมนิทานให้สมบรูณย์ิง่ขึน้ จงึเปน็การทา้ทาย
ความสนใจ ความจำาเพ่ือนำาไปใช้งานของสมอง 
และการควบคุมตนเองของเด็ก 

 2.2.3 ให้เด็กได้แสดงนิทานท่ีเด็ก
เขียน นิทานจะต้องมีโครงเร่ืองท่ีทำาให้เด็กได้
แสดงออก เด็กจะต้องสนใจและทำาตามเนื้อเรื่อง 
โดยเกิดการยับยั้งแรงกระตุ้นในการสร้างเนื้อเรื่อง
ใหม่

 2.2.4 ครอบครัวที่ ใช้สองภาษา
สามารถเลา่นิทานโดยใช้ภาษาของตวัเองได้ มงีาน
วิจัยท่ีบ่งชี้ว่าการใช้สองภาษาสามารถสร้างความ
หลากหลายซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ
ทางการคิดเชิงบริหารของสมองในเด็กทุกช่วงอายุ 
ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้เด็กใช้สองภาษา

3. การท้าทายการเคลือ่นไหวโดยใช้เพลง
และเกม

การใช้ เพลงและเกมการเคลื่อนไหว
จะช่วยสนับสนุนการคิดเชิงบริหารของสมอง 
เนื่องจากเด็กได้มีการเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ
ประสานการทำางานระหว่างการพูดเป็นการ
กระทำาและเพลง ส่งเสริมการควบคุมการยับย้ัง
ตนเองและส่งเสริมความจำาเพ่ือนำาไปใช้งานของ
สมอง นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการควบคุม
ตนเองอีกด้วย

3.1 สร้างโอกาสต่างๆ ให้เด็กได้ทำา
กิจกรรมทางกาย เชน่ การปีนป่าย ยนืหรือเดนิบน
คานทรงตัว (balance beams) เล่นกระดานหก 
(seesaws) เป็นต้น สร้างความท้าทายให้กับเด็ก
โดยการให้เด็กได้เคลื่อนไหวผ่านอุปสรรคต่างๆ 
และมีการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การก

ระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (skipping) หรือการฝึก
ความสมดุล (balancing) เมื่อเด็กได้พยายามทำา
กิจกรรมใหม่หรือยากมากขึ้น เด็กจะมีความสนใจ 
ควบคมุตนเอง (monitor) และปรบัการกระทำาของ
ตนเอง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

3.2 ส่งเสริมให้เด็กควบคุมความสนใจ
ผ่านกิจกรรมที่เงียบสงบ ทำาให้เด็กลดการถูก
กระตุ้นลงและตั้งใจมากขึ้น เช่น การยืนหรือเดิน
บนคานทรงตวั หรอืการฝกึโยคะร่วมกบัการหายใจ 
ช้าๆ 

3.3 การเล่นประกอบเพลง โดยให้เด็ก
เต้นเร็วๆ และช้าลงเช่น Freeze dance เป็นการ
เต้นที่สนุกโดยให้เด็กหยุดเต้นและค้างไว้ที่ท่าทาง
นั้นๆ เมื่อเพลงหยุดเด็กจะต้องหยุดการเต้นแล้ว
มองไปที่รูปภาพที่ผู้ใหญ่เอาให้ดูและทำาท่าทาง
ตามรูปภาพที่เห็น

3.4 การรอ้งเพลงและทำาทา่ทางประกอบ
เพลงซ้ำาๆ จะเป็นกิจกรรมที่ท้าทายต่อความจำา
เพื่อนำาไปใช้งานของสมองของเด็ก ตัวอย่างเช่น 
การเต้นประกอบ การร้องเพลงเป็นคำา และการ
ร้องเพลงย้อนคำา เพลงที่ร้องยาวๆ และซ้ำาๆ เช่น 
เพลงพยัญชนะ เป็นต้น

3.5 เกม เพลงพื้นบ้าน คล้ายๆ เพลง
เกีย่วกบัสวนสัตว ์เปน็เพลงทีส่นุก การทำากจิกรรม
ประกอบที่ซับซ้อน ประกอบด้วย การหาคู่เป็น
กิจกรรมที่ต้องอาศัยสมาธิ

4. เกมเงียบและกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
อื่นๆ 

4.1 เกมจบัคูแ่ละกจิกรรมการเรยีงลำาดบั 
ใหเ้ดก็ไดจ้บัคูห่รอืจดัเรยีงลำาดบัของเกมทีแ่ตกตา่ง
กัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นทางความคิด 
เริม่จากกจิกรรมทีง่่ายๆ เชน่ จบัคูส่ ีแลว้เพิม่ความ
ยากขึ้นเรื่อยๆ เช่น จับคู่สีและรูปร่าง ตัวอย่างเกม
ที่ท้าทายความสามารถของเด็ก 
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4.2 เกมปรศินาทีม่คีวามซบัซอ้น สามารถ
นำามาเลน่ได้ในเดก็วยัน้ี เป็นการฝกึความจำาเพ่ือนำา
ไปใช้งานของสมองผ่านทางสายตา และฝึกทักษะ
การวางแผน

4.3 เกมทำาอาหารเป็นเกมที่สนุกสำาหรับ
เด็ก เป็นการฝึกการยับยั้งเนื่องจากต้องรอคำาสั่ง
ฝึกความจำาเพื่อนำาไปใช้งานของสมองในขณะที่มี
การคิดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการทำาอาหารภายในใจ 
และมุ่งเน้นความสนใจเมื่อมีการชั่ง การตวง และ
การนับ 

สรปุไดว้า่ หากเด็กได้รบัการฝกึฝนทกัษะ 
EFs มาดี บุคคลนั้นก็จะคิดวิเคราะห์เป็น มีหลัก
การวิธีคิด มีการไตร่ตรอง สามารถตัดสินใจได้
เหมาะสม เป็นคนที่ทำางานเป็น รู้จักวางแผนก่อน
ลงมือทำา เป็นระบบ หากทำาไปแล้วเกิดอุปสรรค 
ก็ลุกขึ้นสู้ต่อได้ รู้จักแก้ไข หรือคิดค้นหาทางออก
ใหม่ๆ  ไมย่ดึตดิอยูก่บักรอบความคิดเดิม นอกจาก
นี้ ยังสามารถจัดสัมพันธภาพได้ดี เพราะรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมตนเอง จนเป็นที่
ยอมรบัของเพ่ือนรว่มงาน หรอืคนในครอบครวัEFs 
จงึเป็นพืน้ฐานของทกัษะสำาคญัทีต่อ้งมใีนศตวรรษ
ที่ 21 นั่นเอง

การประเมินการคิดเชิงบริหาร
แบบประเมินในต่างประเทศ มีช่ือว่า 

BRIEF®: Behavior Rating Inventory of  
Executive Function® ซึ่งเป็นรายการจัดลำาดับ
พฤติกรรมการคิดเชิงบริหารแต่ละด้าน Peter  
K Isquith and others. (2008) ได้แก่ การยั้ง
คิด (Inhibit) การยืดหยุ่นทางความคิด (Shift 
หรือ Cognitive Flexibility) การควบคุมอารมณ์  
(Emotional Control) ความจำาที่นำามาใช้งาน 
(Working memory) การวางแผนและการจัด
ระบบดำาเนินการ (Planning and Organizing) 
โดยบันทึกความถี่ของพฤติกรรมโดยผู้ดูแลเด็ก

ซึ่งในประเทศไทย รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑา
ภักดีกุล นักวิจัยด้านประสาทวิทยา และคณะจาก
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ศึกษา
วิจัยและรวบรวมงานวิจัยจากต่างประเทศ ตัว
ย่าง แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย ผู้ประเมินโดยครูและผู้ดูแล
เด็ก สอบถาม ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมาเด็กมี
พฤติกรรมเกิดข้ึนบ่อยแค่ไหน ให้เลือกตอบข้อที่ 
ตรงกับความจริงมากที่สุด โดยนำาผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ สรุปผลการประเมินพัฒนาการด้าน
การคิดเชิงบริหาร แปลผลตามคะแนน คะแนน
มาตรฐานที (T-Score) เป็นคะแนนที่แปลงรูปมา
จากคะแนนดิบเพื่อให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น 
คะแนนมาตรฐานที คือคะแนนที่มีค่าเฉลี่ย 50 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 โดยยังมีลักษณะ
การกระจายของข้อมูลเหมือนกับการกระจาย
ของคะแนนดิบ เครื่องมือที่ใช้ประเมิน เด็กชาย 
หญิง ที่มีอายุ 2-6 ปี เท่านั้น แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
1) แบบ MU-EF-101 เป็นคำาถามเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมเชงิบวกทีแ่สดงถงึพฒันาการดา้นการคดิ
เชงิบรหิารแตล่ะดา้นของเดก็ปฐมวยั และ 2) แบบ  
MU-EF-102 เปน็คำาถามเกีย่วกับปญัหาพฤตกิรรม
ในชัน้เรยีนทีแ่สดงถงึความบกพรอ่งดา้นการคดิเชงิ
บริหารแต่ละด้านของเด็กปฐมวัย แบบประเมินทั้ง
สองชดุมรีปูแบบขอ้คำาถามจำานวน 32 ขอ้ แบง่ตาม
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ ก. ตัวบ่งชี้ด้าน การหยุด การยับยั้ง
พฤติกรรม (Inhibit) จำานวน 10 ข้อ

ข. ตวับง่ชีด้า้นการเปลีย่น/ ยดืหยนุความ
คิด (Shift) จำานวน 5 ข้อ

ค. ตัวบง่ชีด้า้นการควบคมุอารมณ ์(Emo-
tional Control) จำานวน 5 ข้อ

ง. ตัวบ่ง ช้ี ด้านความจำาขณะทำางาน 
(Working memory) จำานวน 6 ข้อ

จ. ตัวบ่งชี้ด้านการวางแผนจัดการ (plan 
/organization) จำานวน 6 ข้อ
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ต�ร�ง 1 ตัวอย่างแบบประเมินพัฒนาการการคิดเชิงบริหาร แบบ MU-EF-101

ข้อ พฤติกรรม ไม่เคย
1-2 ครั้ง/

เดือน
1-2 ครั้ง/
สัปด�ห์

3-4 ครั้ง/
สัปด�ห์

ทุกวัน

1 ตั้งใจทำากิจกรรมของตนเองไม่รบกวนผู้อื่น 0 1 2 3 4

2 เมื่อขัดแย้งกับเพื่อนไม่ใช้กำาลังแก้ปัญหา 0 1 2 3 4

3 จดจ่อกับกิจกรรมในชั้นเรียนที่ครูสอน 0 1 2 3 4

4 ทำากิจกรรมที่ครูมอบหมายเสร็จในเวลาที่กำาหนด 0 1 2 3 4

5 เข้าคิวรอได้ อดทนรอคอยได้ 0 1 2 3 4

6 รู้จักรอที่จะพูด ไม่พูดแทรกในขณะที่ผู้อื่นกำาลังพูด 0 1 2 3 4

7 เมื่อต้องการของที่เพื่อนกำาลังเล่นอยู่ รู้จักขอ
อนุญาต หรือ รอให้เพื่อนเล่นเสร็จก่อน

0 1 2 3 4

8 หยุดเล่นเสียงดังเมื่อครูเตือน 0 1 2 3 4

9 จดจ่อกับงานที่ทำาไม่วอกแวกง่าย 0 1 2 3 4

10 เล่นอย่างระวัง รู้จักหยุดเมื่อเห็นว่าการเล่นแรงขึ้น
จนอาจบาดเจ็บหรือเกิดอันตราย

0 1 2 3 4

ข้อ 1-10 ตัวบ่งชี้ พัฒน�ก�รด้�นก�รยับยั้งพฤติกรรม รวม................... คะแนน (1) 

11 เปลี่ยนกิจกรรมตามตารางแต่ละช่วงของวันได้
โดยไม่มีปัญหา

0 1 2 3 4

12 ปรับตัวเข้ากับสถานที่ใหม่ได้โดยใช้เวลาไม่นาน 0 1 2 3 4

13 ปรับตัวเข้ากับครูคนใหม่ เพื่อนใหม่ ได้โดยใช้
เวลาไม่นานนัก

0 1 2 3 4

14 เมื่อถูกเพื่อนปฏิเสธที่จะเล่นด้วยหรือถูกแย่งของ
เล่นเด็กสามารถเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นโดยไม่
หงุดหงิด

0 1 2 3 4

15 ทำากิจกรรมต่อไปได้ แม้สิ่งแวดล้อมจะวุ่นวาย 0 1 2 3 4

จากตัวอย่างแบบประเมิน ได้แบ่งการ
ประเมินพฤติกรรม ตามตัวบ่งชี้ พัฒนาการด้าน
การยับยั้งพฤติกรรม พัฒนาการด้านการเปลี่ยน
หรือความยืดหยุ่นในการคิด พัฒนาการด้านการ
ควบคุมอารมณ์ ตัวบ่งชี้ ปัญญาด้านความจำาขณะ

ทำางาน ตัวบ่งชี้ปัญหาด้านการวางแผนจัดการ ซึ่ง
จะแปลผลเป็น ระดับดีมาก ดี ปานกลาง ควร
พัฒนา และ ควรปรับปรุง อย่างไรก็ตามการ
ประเมินพฤติกรรมของเด็กเพื่อต้องการคัดกรอง
และหาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมต่อไป 
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บทสรุป
การพัฒนาเด็กปฐมวัยคือการเข้าใจวิถี

ชีวิตในวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เป็น
ระยะเริ่มต้นของชีวิตที่ละเอียดอ่อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ หลายด้านเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน
อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงเวลาสำาคัญท่ีสุดของการ
สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตและจิตใจเด็กจะสะสม
ประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวจาก 
ผูเ้ลีย้งดแูละสภาวะแวดลอ้มในชวีติประจำาวนัเปน็
พื้นฐานการเรียนรู้พัฒนาการที่เกิดขึ้นกับบุคคล
แตล่ะคนจะตา่งกนัตามอทิธพิลของพันธกุรรมและ
ประสบการณท์ีไ่ดร้บั ดังนัน้การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

ใหเ้กดิทกัษะการคิดเชงิบรหิารเป็นพืน้ฐานทีส่ำาคญั 
ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่1) ความจำาทีน่ำามาใชง้าน (Working  
memory) 2) การยั้งคิด (Inhibitory Control)  
3) การยดืหยุน่ทางความคดิ (Shift หรือ Cognitive 
Flexibility) 4) การควบคุมอารมณ์ (Emotional 
Control)) 5) การวางแผนและการจดัระบบดำาเนนิ
การ (Planning and Organizing) เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการเรียนระดับสูงขึ้นไป 
นอกจากความแตกต่างของเด็กแต่ละคนแล้ว สิ่ง
แวดล้อมในครอบครัวและการเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็
มีความสำาคัญเช่นกันซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การคิดเชิงบริหารของเด็กด้วย
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