
พัฒนาสมองลูกน้อย

ส่ิงเล็กๆ 
ท่ีสร้างลูก

Executive Function (EF) = ทักษะการคิดเพ่ือชีวิตท่ีสำเร็จ



การพัฒนาสมองของเด็ก นอกเหนือจากเรื่อง IQ และ EQ 
การฝึกทักษะ EF-Executive Function (ทักษะการคิด
เพ่ือชีวิตท่ีสำาเร็จ) เป็นสิ่งจำาเป็นและสำาคัญท่ีจะเป็นรากฐาน
กระบวนการคิด ตัดสินใจ และการกระทำาที่มีส่วนช่วยให้

ลูกน้อยในวันนี้เป็นคนที่ประสบความสำาเร็จได้ในอนาคต
ซึ่งทักษะ EF ไม่ได้มีติดตัวเรามา แต่เราทุกคนมีศักยภาพที่จะ

ฝึกฝนให้เกิดทักษะ EF ได้ ซึ่งพ่อแม่สามารถ
ช่วยฝึกฝนทักษะนี้ให้กับลูก



 หากอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือ 
Executive Function หรือ EF คือ 
กระบวนการทางความคิดในส่วน 
“สมองส่วนหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับ
ความคิด ความรู้สึก การกระทำา เป็น
ความสามารถของสมองที่ใช้บริหาร
จัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ เพื่อกำากับ
ตัวเราให้เกิดพฤติกรรมท่ีมุ่งสู่เป้าหมาย

 นอกจากน้ี EF ยังช่วยให้เรา
คิดอย่างมีเหตุผล รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักการ
วางแผน มีความมุ่งมั่น มีการจดจำา
สิ่งต่างๆ เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
ยืดหยุ่นความคิดเป็น หรือสามารถ
จัดลำาดับความสำาคัญในชีวิต รวมท้ัง
รูจ้กัรเิริม่และลงมือทำาสิง่ต่างๆ อยา่ง
เปน็ขัน้เปน็ตอน ซ่ึงทกัษะเหล่านีเ้ป็น
สิ่งที่ทุกคนต้องใช้และมีผลต่อความ
สำาเร็จทั้งการงาน การเรียน และ
การใช้ชีวิต

ทักษะ EF 
ช่วยพัฒนา

สมองลูกน้อย



 เม่ือตอ้งเจอสถานการณใ์หม่
หรอืไมคุ่น้เคย เช่น ยา้ยโรงเรยีน 
เปลี่ยนที่ทำางาน พบครูใหม่ พบ
เพื่อนใหม่ เมื่อผลของงานท่ี
ทำาออกมาไม่เป็นไปตามท่ีคาด
มีปัญหาที่ต้องหาทางแก้ ไข 
เมื่อเราต้องระงับความคิดและ
การกระทำาเพื่ออดทนต่อสิ่ง
ยั่ วยุต่ างๆ หรือเมื่อต้องอยู่
ใ นสถานการณ์ คั บขั นห รือ
สถานการณ์ที่ ต้อง ตัดสินใจ 
ทักษะ EF จะช่วยให้เราคิดและ
ตดัสนิใจอยา่งถกูตอ้ง และเลอืก
ทำาในสิ่งที่สำาคัญกับความสำาเร็จ
ของงาน

เมื่อไรที่ต้องใช้ EF
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ทักษะความจำาที่นำามาใช้งาน 
(Working Memory)
คอื ทกัษะความจำาหรอืเกบ็ข้อมลูจากประสบการณท์ีผ่า่นมา 
และดึงมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ

 
ทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง 
(Inhibitory Control)
คือ ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเอง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทักษะการยืดหยุ่นความคิด 
(Shift Cognitive Flexibility)
คือ ความสามารถในการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได ้

ทักษะการใส่ใจจดจ่อ 
(Focus) 
คือ ความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจ
อยู่กับสิ่งที่ทำาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง

การควบคุมอารมณ์ 
(Emotion Control)
คือ ความสามารถในการควบคุมการแสดงออก
ทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ทักษะ EF ที่สำาคัญมี 9 ด้าน ดังนี้
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การประเมินตัวเอง 
(Self-Monitoring)
คือ การสะท้อนการกระทำาของตนเอง รู้จักตนเอง 
รวมถึงการประเมินการงานเพื่อหาข้อบกพร่อง

การริเริ่มและลงมือทำา 
(Initiating) 
คือ ความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำาตามที่คิด 
ไม่กลัวความล้มเหลว และไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

การวางแผนและการจัดระบบดำาเนินการ
(Planning and Organizing)
คือ ทักษะการทำางาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย 
การวางแผน การมองเห็นภาพรวม

การมุ่งเป้าหมาย
(Goal-Directed Persistence) 
คือ ความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจและลงมือทำา
สิ่งใดแล้ว ก็มีความมุ่งมั่นอดทน ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ 
ก็พร้อมฝ่าฟันให้สำาเร็จ

 EF จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่
วัยเด็กเล็กและพัฒนาขึ้นจนถึงวัยรุ่น โดยทักษะด้าน
ความจำาที่นำามาใช้งาน (Working Memory) จะ
พัฒนาเร็วกว่าด้านอื่นตั้งแต่ช่วงปลายขวบปีแรกและ
จะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ เม่ือเด็กโตขึ้น ส่วนทักษะการ
ยบัยัง้ชัง่ใจ-คดิไตรต่รอง (Inhibitory Control) จะเริม่
ในช่วงปฐมวัยและจะพัฒนาเต็มท่ีเม่ือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 
และเสื่อมลงเมื่อเข้าสู่วัยชรา

เด็กช่วงวัย 3-6 ขวบ เป็นช่วง
เวลาที่ ดีที่ สุดในการพัฒนา
ทักษะ EF ด้านต่างๆ ให้กับเด็ก 
เพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้า
พัฒนามากที่สุด



 มีงานวิจัยระบุว่า เด็กท่ีมี EF ดี จะมีความพร้อม
ทางการเรียนมากกว่าเด็กที่  EF ไม่ดี  และประสบ
ความสำาเร็จได้ในการเรียนทุกระดับตั้ งแต่อนุบาล
ไปจนถึงมหาวิทยาลัยและในการทำางาน นอกจากน้ี
ทักษะ EF ยังเป็นตัวบ่งบอกถึงความพร้อมทางการ
เรียนมากกว่าระดับสติปัญญา ( IQ)  อีกทั้ งยั งส่ ง
ผลอย่างยิ่งกับด้านทักษะคณิตศาสตร์และการอ่าน

EF สำาคัญต่อการเรียนของเด็ก



ความจำาดี มีสมาธิจดจ่อ
กับงานที่ทำา

อย่างต่อเนื่อง
จนงานเสร็จ

รู้จัก
ขอความ
ช่วยเหลือ
เมื่อจำาเป็น

สามารถ
คาดการณ์
ผลของการ

กระทำาได้

รู้จักอดทน
รอคอยที่จะทำา
หรือพูดในเวลา

ที่เหมาะสม

เด็กที่มี EF ดีเป็นอย่างไร

ไม่
รบกวน

ผู้อื่น



รู้จักยับยั้ง
ควบคุมตนเอง
ไม่ให้ทำาในสิ่งที่

ไม่ถูกต้อง
ไม่เหมาะสม

มีเป้าหมาย
ชัดเจน

สามารถทำางาน
ให้เสร็จตาม

กำาหนดและได้
ผลสำาเร็จที่ดี

มีความคิดยืดหยุ่น 
เปลี่ยนความคิด

ได้เมื่อเงื่อนไข
และสถานการณ์

เปลี่ยนไป

รู้จักประเมินตนเอง 
นำาจุดบกพร่อง
มาปรับปรุงการ
ทำางานของตน

ให้ดีขึ้น
สามารถ

ทำางานกับผู้อื่น
ได้อย่าง

มีความสุข

มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับคนรอบข้าง

เข้าอก
เข้าใจ

และเห็นใจ
ผู้อื่น



เดก็ทีม่ปีญัหาความบกพรอ่ง EF เปน็อยา่งไร

ปัญหาด้านการยับยั้ง
• ไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมของตัวเอง
 มีผลกระทบหรือรบกวนผู้อื่น
• อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย
• วอกแวกง่ายขณะทำากิจกรรม
• หุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจ

ปัญหาด้านการเปลี่ยน
ความคิดยืดหยุ่น
• มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ
• อารมณ์เสียเมื่อมีการเปลี่ยนแผนหรือ
 เปลี่ยนกิจวัตรประจำาวัน
• ใช้เวลานานกว่าจะรู้สึกวางใจใน
 สถานที่ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่

ปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์
• ระเบิดอารมณ์โกรธอย่างรุนแรง
• โกรธฉุนเฉียวด้วยเหตุผลเพียงเล็กน้อย
• เมื่อผิดหวังจะเสียใจเป็นเวลานานกว่า
 เด็กคนอื่น



ปัญหาด้านการวางแผนจัดการ

ปญัหาดา้นความจำาขณะทำางาน
• เมื่อสั่งให้ทำางาน 2 อย่าง เด็กสามารถ
 จำาได้เพียงคำาสั่งแรกหรือคำาสั่งสุดท้ายเท่านั้น
• ทำาผิดเรื่องเดิมซ้ำาๆ แม้เคยสอนหรือ
 ช่วยเหลือไปแล้ว
• ลืมว่ากำาลังทำาอะไรขณะที่ทำากิจกรรมนั้นอยู่

• ต้องบอกให้เริ่มลงมือทำางาน แม้ว่าเด็กจะเต็มใจทำา
• ไม่สามารถหาเสื้อผ้า รองเท้า ของเล่น หรือ
 หนังสือเจอ แม้ว่าจะชี้แนะอย่างเฉพาะเจาะจงแล้ว
• ทิ้งของเกลื่อนกลาด แม้ว่าจะได้รับการสอนหรือ
 แนะนำาแล้วก็ตาม
• ไม่สามารถทำางานให้เสร็จได้ แม้ว่าจะได้รับ
 การแนะแนวทางแล้วก็ตาม

  และนอกเหนอืจากการพฒันา EF จะ
ขึน้อยูก่บัการพฒันาสมองสว่นหนา้สดุ
แล้ว ยังข้ึนอยู่กับปัจจัยพื้นฐานที่แตก
ต่างของเด็กแต่ละคนด้วย เช่น เด็กมี
การพัฒนาการล่าช้าหรือเปล่า เด็กอยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่มีความเส่ียงสูงหรือไม่ 
เดก็มคีวามไวตอ่ส่ิงเรา้รอบตวัมากนอ้ย
แค่ไหน เด็กมีความเครียด ความเหงา 
ความเศร้า หรือนอนหลับพักผ่อนไม่
เพียงพอหรือไม่ เป็นต้น

 น่ันก็คือ ส่ิงแวดล้อมในครอบครัว 
และวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็มีความ
สำาคัญส่งผลต่อ EF ของเด็ก



 นอกจากนี้เราสามารถส่งเสริม EF ผ่านการเล่นและการเรียนรู้ เช่น การเล่านิทาน การเล่น
กับลูก การเลือกของเล่นหรือเกม พาเด็กไปเรียนรู้นอกสถานที่ เพราะการที่เด็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมแบบเดิมๆ ก็จะคิดแบบเดิมๆ เมื่อไรที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนจากเดิมจะกระตุ้นให้
เด็กต้องคิดด้วยสมองส่วนหน้ามากขึ้น เป็นต้น

 รวมถงึกจิกรรมเสริมทกัษะ เชน่ การฝกึดนตร ีกฬีา ศลิปะตา่งๆ กน็บัเปน็กิจกรรมทีฝ่กึการคดิเชงิ
บรหิารทีด่ ีเพราะต้องใชส้มาธ ิทำาอยา่งเปน็ลำาดบัขัน้ตอน และตอ้งมวีนิยัในการฝกึซอ้มจงึจะสำาเรจ็

วิธีพัฒนาทักษะ EF ในเด็ก

สภาพแวดล้อมที่สะอาด 
สงบ ปลอดภัย มีสิ่งที่
กระตุ้นการเรียนรู้ของ

เด็ก เช่น หนังสือ 
ของเล่น เป็นต้น

ฝึกความรับผิดชอบ
ในบ้านเล็กๆ น้อยๆ

ออกกำาลังกาย
สม่ำาเสมอ

สอนให้เด็กพึ่งพา
ตัวเองตามวัย

มีโอกาสเรียนรู้
ด้วยการลงมือทำา

สอนให้รู้จัก
คิดก่อนตอบ 
คิดก่อนทำา

ฝึกให้รู้จักการ
อดทนรอคอย

สอนให้เด็ก
รู้จักจัดการ
ความเครียด

ทำาให้เด็กรู้สึก
ผูกพันไว้วางใจ

กับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู

ส่งเสริมให้เด็ก
ทำางานจนเสร็จ

กินอิ่ม นอนหลับ
ให้เพียงพอ

สอนให้รู้จัก
จัดการกับ

อารมณ์ตัวเอง



นิทาน

 นิทานเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ช่วย
พัฒนาและสร้างเสริมทักษะ EF ของ
เด็กได้ เพราะนิทานช่วยปูรากฐานของ
ภาษาและทักษะต่างๆ รวมถึงปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติในการมอง
โลก อีกทั้งยังสามารถกำาหนดอนาคต
และทิศทางของเด็กได้ด้วยว่าจะเติบโต
ไปในทิศทางใด ซึ่งเทคนิคคือการเลือก
นิทานสำาหรับเด็กปฐมวัยควรเป็น
เรื่องราวใกล้ตัวเด็ก และเป็นเรื่อง
เดียวกัน ไม่ได้แยกเรื่องเป็นตอนสั้นๆ

นิทานที่เป็น
เรื่องราวเกี่ยว
กับตัวเอง อาทิ 
เรื่องของอารมณ์ 
ความโกรธ งอน 
เสียใจ เป็นต้น 

นิทานเกี่ยวกับ
สัมพันธภาพ
ของพ่อแม่ เพื่อน 
สิ่งแวดล้อม สังคม 
เพราะเป็นวัยที่
เริ่มเรียนรู้โลก
มุมใหม่ๆ มากขึ้น 

สำาหรับเด็กแรกเกิด–3 ขวบ

 นอกจากนี้พ่อแม่ควรมีการตั้งคำาถาม
ปลายเปิดให้เด็กได้ตอบตามความคิดและ
จินตนาการ ซึ่งคำาตอบของเด็กจะไม่มีถูก - 
ผิด ขณะเดียวกันก็ควรจะแทรกทักษะ EF 
ทีอ่ยูใ่นนทิานแตล่ะเรือ่งให้เดก็ดว้ย ตรงนีจ้ะ
ช่วยกระตุ้นให้ EF ของเด็กได้รับการพัฒนา

อุปกรณ์ช่วยพัฒนา EF ของลูก

สำาหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบขึ้นไป



ของเล่น

 การเลือกของเล่นหรือเกมควร
เลือกที่ต้องใช้สมาธิและความจำาเพื่อ
ฝึกให้เด็กคิด ฝึกจินตนาการ เช่น 
ตัวต่อเลโก้ หมากฮอส หมากรุก 
เป็นต้น พวกนี้จะช่วยฝึกสมองส่วน
หน้า พัฒนาความคิดของเด็ก และ
ควรเลี่ยงของเล่นสำาเร็จรูป เพราะ
นอกจากไม่ได้ช่วยให้เด็กฝึกคิดแล้ว 
ต่อไปจะทำาให้เด็กขี้เกียจคิด เมื่อเจอ
ปญัหาจะยอมแพ้ตอ่อปุสรรคโดยงา่ย

 การแก้ปัญหาท่ีรุนแรง อาทิ 
การลงโทษด้วยการตีหรือว่า
กล่าวรุนแรง ความเศร้า ความ
โดดเด่ียว ความกลัว เป็นต้น

 ความเครียดนับเป็นตัวการ
สำาคัญท่ีหยุดย้ังการคิดโดย
สมองส่วนหน้า และยับย้ังการ
พัฒนา EF ของเด็ก

สิ่งที่ส่งผลลบต่อการสร้างทักษะ EF



 รูไ้หมการใหน้มแม่อยา่งเดยีวนานมากกวา่ 6 เดอืน เมือ่ลกูโตขึน้
จะมีพัฒนาการด้าน EF และพัฒนาการด้านอื่นๆ ดีกว่าเด็กที่
เลี้ยงด้วยนมแม่แบบระยะสั้น

 อกีทัง้ฮอรโ์มนของความเปน็แม ่Oxytocinซ่ึงผลติขึน้ในสมองส่ง
เข้าสูก่ระแสเลอืดไปสูส่ว่นตา่งๆ ของรา่งกาย ฮอรโ์มนนีไ้มเ่พียงส่งผล
ให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของวงจรประสาทในสมองของแม่
ยังมีผลต่อการสร้างสมองของลูกอีกด้วย เพราะฮอร์โมนชนิดน้ีมี
อยู่ในน้ำานมแม่ โดย Oxytocin จะมีมากใน 2 วันแรกหลังคลอด
และจะลดน้อยลงในวันต่อๆ มา แต่ปริมาณ Oxytocin ในน้ำานมจะ
มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ หากแม่เลี้ยงลูกด้วยน้ำานมตนเองในวันต่อๆ มา 
เมื่อลูกดูดนมอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ช่วยพัฒนา 
EF ของลูก
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