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บทคัดย่อ

เด็กปฐมวัยถือได้ว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้ เพราะเด็กในวัยนี้สมองก�ำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ถ้าเด็กได้รับการปลูกฝัง ส่งเสริม พัฒนา และกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมตามวัยและเป็นไปตามศักยภาพนั้น
จะช่วยพัฒนาเซลล์สมองท�ำให้ส่งผลต่อสติปัญญาในการคิดของเด็กบทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอ
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย เพราะเป็นลักษณะ
พิเศษอย่างหนึ่งของการคิดที่จ�ำเป็นในการใช้ชีวิตประจ�ำวันของเด็กรวมถึงการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไปและทักษะการคิด
เพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive Function) ที่จะช่วยส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลของเด็กให้เป็นไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนาสมองของมนุษย์ ดังนัน้ จึงสมควรทีน่ กั การศึกษา ครูปฐมวัยรวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรจะร่วมกันน�ำทักษะ
การคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จไปใช้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลกับเด็กปฐมวัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ, การคิดเชิงเหตุผล, เด็กปฐมวัย
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ABSTRACT

Preschool children can be considered as a golden opportunity for learning. Becausethis period of time,
the brain grows rapidly. If they have the correct method, which are appropriate to their age andpotential, they
can be cultivated, promoted, developed and motivated. This can also help to develop the brain cells in
leading totheir intelligence. This study is aimed to present knowledge about promoting the logical thinking of
preschool children, whichis a main skill that should be promoted, sinceit is one of the characteristics of
thinking that is necessary in children’s daily life, also in children’s higher levels of learning, and executive
function in order to develop children’slogical thinking.This can be directly seen as the guidelines that
correspond to the potentials of human brain development. Therefore, early childhood teachers, and
related parties should collaboratively conduct the thinking skills for successful life in order to promote the
logical thinking of preschool children to be more efficient and effective.
Keywords: Executive Function, Reasoning Thinking, Preschool children

บทน�ำ

หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560
ได้กำ� หนดมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ในพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ส�ำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในมาตรฐานที่ 10
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 10.2 ระบุว่า มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560,
2560, น.32) ซึ่ ง ความสามารถในการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล
เป็ น ทั ก ษะหนึ่ ง ที่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในเด็ ก ปฐมวั ย
เพราะเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของการคิดที่จ�ำเป็น
ต่อการเรียนรู้ทุกแขนง (ทิศนา แขมมณี, 2561, น. 9) และ
เป็นหนึง่ ในองค์ประกอบทีม่ คี วามส�ำคัญของการขับเคลือ่ น
การสอนให้คิด ดังนั้น จึงควรส่งเสริมเด็กรู้จักใช้เหตุผล
และใช้ ก ระบวนการของเหตุ ผ ลให้ ม ากขึ้ น (บรรจง
อมรชีวิน, 2560, น. 59) แต่ในปัจจุบันพบว่า มีความเข้าใจ
ทีค่ ลาดเคลือ่ นในการจัดการศึกษาปฐมวัย ท�ำให้การศึกษา
ปฐมวัยเน้นเฉพาะด้านเนื้อหาสาระมากกว่าการพัฒนา
ด้ า นทั ก ษะกระบวนการในการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ล แสดงให้
เห็นว่าครูผู้สอนส่วนหนึ่งอาจไม่ได้จัดประสบการณ์เพื่อ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการให้ แ ก่ นั ก เรี ย นอย่ า งเป็ น องค์ ร วม
โดยแท้จริง (สุริยา ฆ้องเสนาะ, 2558, น. 1) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ชิน้ หนึง่ ได้ศกึ ษาสภาพปัญหาการจัดประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและความ
สามารถในการแสวงหาความรู ้ ข องเด็ ก ปฐมวั ย จากครู

ปฐมวัย พบว่า สิ่งที่มีปัญหามากที่สุด ได้แก่ ครูขาดความ
เข้าใจการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
(นิทรา ช่อสูงเนิน, สมชาย วรกิจเกษมสกุล, ฤทัยรัตน์
ชิดมงคล, วัชรีย์ ร่วมคิด, 2556, น. 55) ด้วยเหตุนี้จึงต้อง
มีการจัดประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผลเพือ่ ให้
เด็กสามารถคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและ
ผลได้ สามารถคิดหาค�ำตอบทีเ่ ป็นเหตุเป็นผล และสามารถ
บอกเหตุ ผ ลในการเลื อ กท� ำ สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ (กั น ตวรรณ
มีสมสาร, 2560, น.12-24) มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า ทักษะ
การคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive Function) ของเด็กจะ
เริม่ มีพฒ
ั นาการเจริญเติบโตรวดเร็วช่วงอายุระหว่าง 3 - 6 ปี
ซึ่งเป็นช่วงส�ำคัญที่สุด (Center on the Developing Child,
2011, p. 5) และช่วงระยะนี้เด็กเริ่มมีความคิดเป็นเหตุ
เป็นผล (Intuitive stage) การคิดของเด็กในระยะนีม้ เี หตุผล
ขึ้น มีความรู้ทางการค้นหาเหตุผลทางตรรกคณิตศาสตร์
เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในและจากการสร้างกิจกรรมเพื่อ
ให้เกิดทักษะทางสมองของเด็กเอง (ปัทมาวดี เล่ห์มงคล,
2560, น. 6-28)
ดังนั้น แนวคิดทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จจึงมี
ส่วนส�ำคัญและกระตุ้นให้กระบวนการท�ำงานของสมอง
ของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
เพราะเป็ น กระบวนการท� ำ งานของสมองที่ ป ระมวล
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ประสบการณ์ ใ นอดี ต และสถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น
มาประเมิน วิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผน เริ่มลงมือท�ำ
ตรวจสอบตนเอง และแก้ไขปัญหา (ปนัดดา ธนเศรษฐกร,
2562, น. 39) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทักษะการคิดเพื่อ
ชีวิตที่ส�ำเร็จดีขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนสมองที่ส�ำคัญ
ในการท�ำหน้าที่ควบคุมทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จคือ
สมองส่วนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปลือกสมองกลีบหน้า
ผากส่วนหน้าสุด (Hughes, et.al., 2010, pp. 30-31)
ทั ก ษะของสมองที่ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณสมองส่ ว น Prefrontal
Cortex ซึ่ ง มี บ ทบาทเสมื อ นศู น ย์ บั ญ ชาการของสมอง
ควบคุมการท�ำงานของสมองหลายส่วนให้ท�ำงานเชื่อม
ประสานกัน (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2561, น. 12) ดังนั้น
จึงควรส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้การคิดเชิงเหตุผลเพื่อให้
สอดคล้องกับการท�ำงานของสมองตามแนวทักษะการคิด
เพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับโลกยุคข้อมูล
ข่าวสาร (นิตยา คชภักดี, 2543, น. 3-5) หากผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับรู้และเข้าใจแนวคิดส�ำคัญของการพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลตามหลักการท�ำงานที่สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางสมองตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จส�ำหรับ
เด็กปฐมวัยนี้แล้วนั้น ก็จะเกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กและ
ประเทศชาติในอนาคตต่อไป
ผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อน�ำเสนอแนวคิด
ซึ่งแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 1) การคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างไร 2) ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ
(Executive Function) เป็นอย่างไร 3) แนวทางการจัด
กิจกรรมตามแนวทักษะการคิดเพือ่ ชีวติ ทีส่ ำ� เร็จ (Executive
Function) เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล 4) ข้อเสนอแนะ
และบทสรุปเพื่อให้เกิดความกระจ่าง เล็งเห็นความส�ำคัญ
และเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามส�ำหรับครู

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเป็นอย่างไร

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยเป็นความสามารถ
ในการท�ำความเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ สามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์จากเหตุไปหาผล และสามารถคิด
หาค�ำตอบที่เป็นเหตุและเป็นผลโดยใช้หลักการหรือข้อมูล
ที่มาจากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่มาเป็น

ฐานข้ อ มู ล ในการคิ ด (กั น ตวรรณ มี ส มสาร, 2560,
น. 12-14) ตามทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์เด็กอายุ 2-4 ปี
เป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้นสามารถจะเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์หรือมากกว่า
มาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันเหตุผลของเด็กวัยนี้
มีขอบเขตจ�ำกัดอยูเ่ พราะเด็กยังคงยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
ส่วนเด็กอายุ 4 - 7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ต่ า ง ๆ รอบตั ว ดี ขึ้ น รู ้ จั ก แยกประเภทรู ้ จั ก
ชิน้ ส่วนของวัตถุความหมายของจ�ำนวนเลขเริม่ มีพฒ
ั นาการ
เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ต่ ไ ม่ ชั ด เจนนั ก การคิ ด หาเหตุ ผ ล
ของเด็กยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนรับรู้หรือสัมผัสจากภายนอก
(พรรณีชูทัย เจนจิต, 2538, น.138-145) ซึ่งการคิดเชิง
เหตุ ผ ลของเด็ ก ปฐมวั ย นั้ น เป็ น การน� ำ เอาความรู ้
ประสบการณ์ เ ดิ ม และประสบการณ์ ใ หม่ ม าเชื่ อ มโยง
สัมพันธ์กันหาสาเหตุและผลในการกระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งแตกต่างจากความคิดเชิงเหตุผล
ของผู้ใหญ่ เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่อยู่ในพัฒนาการขั้นก่อน
ปฏิ บั ติ ก ารการคิ ด คื อ การคิ ด ของเด็ ก ขึ้ น อยู ่ กั บ การรั บ รู ้
ต่าง ๆ ดังนั้น การให้เหตุผลของเด็กจะมาจากสิ่งที่พบเห็น
หรื อ มี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วโยงกั บ การรั บ รู ้ การสั ง เกต
การเปรียบเทียบและความคิดรวบยอดตามระดับของเด็ก
จึงท�ำให้เด็กสามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจ (อารมณ์
สุวรรณปาล, 2555, น. 8-25) โดยการคิดเชิงเหตุผลที่เป็น
พื้นฐานของเด็กปฐมวัย(Renner and Stafford, 1979;
ลือชัย ชื่นอิ่ม, 2525; บุญชู สนั่นเสียง, 2527; ทิพย์ศิริ
กาญจนวาสี, 2550; กันตวรรณ มีสมสาร, 2560) สรุปมี
5 ประการ ดังนี้
1. การเปรียบเทียบ หมายถึง ให้เด็กได้ใช้เหตุผล
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งของสองสิ่ ง หรื อ ของหลายสิ่ ง เช่ น
ความยาว/ความสูง น�้ำหนัก ปริมาตร ฯลฯ
2. การจ� ำ แนกหมวดหมู ่ หมายถึ ง ให้ เ ด็ ก น� ำ
ประสบการณ์จากการสังเกต เปรียบเทียบ สรุป แล้วน�ำมา
จั ด เป็ น หมวดหมู ่ ด ้ ว ยเกณฑ์ ค วามแตกต่ า งหรื อ ความ
สัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึง่ เช่นจ�ำแนกแยก สิง่ ของ ออกเป็น
ประเภทต่างๆ โดยยึดโครงสร้าง หน้าที่ รูปร่าง ลักษณะ
คุณสมบัติเฉพาะ ฯลฯ
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3. การอนุกรม หมายถึง ให้เด็กใช้เหตุผลอธิบาย
ความหมายของสิ่งนั้น ๆ เช่น หาล�ำดับความเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งที่ก�ำหนดให้ แล้วหาความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งต่อไป
4. การอุปมาอุปไมย หมายถึง ให้เด็กวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะ
เดียวกัน เช่น เปรียบเทียบหาสิ่งที่คู่กันมาคู่หนึ่งแล้วน�ำไป
เปรียบเทียบคู่อื่น ๆ ที่มีลักษณะสัมพันธ์เป็นแนวเดียวกัน
5. การสรุปความ หมายถึง ให้เด็กได้น�ำข้อมูลที่ได้
จากการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ มาคิดหาข้อสรุป เช่น วัดความ
สามารถในการใช้เหตุการณ์ สรุปความตามเหตุการณ์นั้น
การคิดเชิงเหตุผลไม่ใช่ทักษะที่ใช้ได้บางเวลาหรือ
สถานการณ์พิเศษเท่านั้น แต่เป็นทักษะที่สามารถใช้ได้
ทุกวันคล้ายกับการพูดที่ต้องใช้อยู่เสมอ สามารถพัฒนา
ได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่ระยะปฐมวัย (จ�ำนง
วิบูลย์ศรี, 2536; รวีวรรณ สุวรรณเจริญ, พัฒนา ชัชพงศ์,
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2555, น.19) เพราะว่าถ้าเด็ก
ได้รับการศึกษาและพัฒนาให้เกิดการรู้จักใช้เหตุผลและ
ใช้กระบวนการของเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ และ
เพื่อให้การพัฒนานั้นเต็มศักยภาพนั้น ต้องสอดคล้องกับ
สมองตามแนวทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ ดั ง จะได้
กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป

ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive
Function) เป็นอย่างไร

นักการศึกษาไทยและต่างชาติได้ให้ความหมายของ
ทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ ชีวิต ที่ส�ำเร็จ (Executive Function)
หรือ(EF) ไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
Cooper-Kahn and Foster. (2013, p. 7) ได้ให้
ความหมายทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จว่า เป็นร่มใหญ่
ส�ำหรับกระบวนการท�ำงานของสมองทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแล
ในการคิด พฤติกรรม รวมถึงการด�ำเนินงานที่เชื่อมโยงของ
ระบบประสาทที่ ท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
สอดคล้องกับประเสริฐ ผลผลิตการพิมพ์ (2560, น. 1)
ได้กล่าวว่า เป็นความสามารถระดับสูงของสมองทีใ่ ช้ในการ
ควบคุ ม ความคิ ด อารมณ์ แ ละการกระท� ำเพื่ อ ไปให้ ถึ ง
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เป้าหมาย โดยสุภาวดี หาญเมธี (2558, น. 23) ได้กล่าวว่า
คือ ชุดกระบวนการทางความคิด (mental process) ที่
ช่วยให้เราคิดเป็น มีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจได้ก�ำกับอารมณ์
และพฤติกรรมตนเองได้ วางแผนท�ำงานเป็น มุ่งใจจดจ่อ
ท�ำอะไรไม่วอกแวก จ�ำค�ำสั่งและจัดการกับงานหลาย ๆ
อย่างให้ลุล่วง เรียบร้อยได้ จัดล�ำดับงานเป็นขั้นเป็นตอน
ยึดเป้าหมายแล้วท�ำไปเป็นขั้นตอนจนส�ำเร็จ คล้ายคลึงกับ
ทิ พ ากร ชี ว สกุ ล ยง (2562, น. 7) ให้ ค วามหมายคื อ
กระบวนการทางความคิ ด ในส่ ว น “สมองส่ ว นหน้ า ” ที่
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก การกระท�ำ เป็นความ
สามารถของสมองที่มนุษย์ใช้บริหารจัดการชีวิตในเรื่อง
ต่าง ๆ
จากความหมายของนักการศึกษาดังกล่าวสรุปได้วา่
ทั กษะการคิ ดเพื่ อชี วิตที่ ส�ำ เร็ จ (Executive Function)
หมายถึง กระบวนการท�ำงานของสมองในสมองส่วนหน้า
ที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม การคิ ด รวมถึ ง ด� ำ เนิ น งานที่ เ ชื่ อ มโยง
ของระบบประสาทที่ ท� ำ งานร่ ว มกั น โดยการประมวล
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันมาเพื่อช่วยให้เราคิดเป็น
มีเหตุผลและการกระท�ำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพื่อทราบ
ความหมายและเพือ่ เข้าใจยิง่ ขึน้ ต้องทราบรายละเอียดของ
องค์ประกอบทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive
Function) ดังรายละเอียดต่อไป
องค์ประกอบของทักษะการคิดเพือ่ ชีวติ ทีส่ ำ� เร็จ
(Executive Function)
จากการวิ เ คราะห์ ข ององค์ ป ระกอบจากนั ก การ
ศึกษาทั้งไทยและนักการศึกษาต่างประเทศของ (Bigler,
Howieson, Lezak & Tranel, 2012; Cooper-Kahn &
Foster, 2013; สุภาวดี หาญเมธี, 2558; ประเสริฐ ผลผลิต
การพิมพ์, 2560) โดยสังเคราะห์จากองค์ประกอบของ
Executive Function (EF) ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ
สรุปประเด็นความส�ำคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความจ�ำเพื่อน�ำมาใช้งาน หมายถึง ความจ�ำ
พร้อมใช้งานหรือใช้งานจริงๆเป็นการจ�ำ หรือเก็บข้อมูลจาก
ประสบการณ์ ที่ มี ค วามหมาย น� ำ ไปเชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา มีการประมวลผลแล้วน�ำมา
ใช้งานต่อได้อย่างทันท่วงที ไม่ใช่ความจ�ำระยะสั้น
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2. การยื ด หยุ ่ น ความคิ ด หมายถึ ง ความคิ ด
วิเคราะห์อย่างยืดหยุน่ เป็นกระบวนการต่อจากความจ�ำเพือ่
น�ำมาใช้งาน เมือ่ พบอุปสรรคสามารถปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้เกิด
ความไหลลื่น ไม่ยึดติดตายตัว โดยการเปลี่ยนมุมมอง
เปลีย่ นเป้าหมายทีว่ างแผน เปลีย่ นวิธี เปลีย่ นกระบวนทัศน์
3. การวางแผน หมายถึง ภาพรวมของกระบวนการ
ท�ำงาน ในการก�ำหนดล�ำดับขั้นตอนของความคิดในงาน
การเล่น เริ่มตั้งแต่ก�ำหนดเป้าหมายเป็นหลัก แล้ววางแผน
เพือ่ น�ำส่วนต่าง ๆ มาเชือ่ มต่อกัน จัดล�ำดับความส�ำคัญเป็น
4. การจดจ่อใส่ใจ หมายถึง ความตั้งใจ ตั้งมั่น มี
จิตใจจดจ่อนานต่อเนือ่ งพอทีจ่ ะท�ำงานชิน้ หนึง่ ให้สำ� เร็จแม้
จะมีสิ่งยั่วยุเร้าความสนใจ ก็ไม่วอกแวก
5. การติดตามตรวจสอบตนเอง หมายถึง การ
สั ง เกตพฤติ ก รรมของตั ว เองและทบทวนตั ว เองหรื อ
การงานที่ได้ท�ำไป ส�ำรวจจุดดีจุดบกพร่องหาทางปรับปรุง
แก้ไขตนเองซึ่งองค์ประกอบทั้ง 5 องค์ประกอบนี้ มีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กัน การกระตุ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
กั บ การส่ ง เสริ ม การคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของเด็ ก ปฐมวั ย นั้ น
มีแนวทางการจัดกิจกรรมการคิดเชิงเหตุผลตามแนวทักษะ
การคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จดังจะได้เสนอความคิดเห็นตาม
หัวข้อต่อไป
แนวทางการจัดกิจกรรมตามแนวทักษะการคิด
เพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ (Executive Function) เพื่อส่งเสริม
การคิดเชิงเหตุผล
จากการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ
Executive Function ตามหั ว ข้ อ ข้ า งต้ น ได้ น� ำ มาสรุ ป
แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล
โดยการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว
เกิดความท้าทายในแต่ละขั้นตอนท�ำให้เด็กได้เกิดการคิด
เชิงเหตุผลด้วยการลงมือกระท�ำ ซึ่งเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ
(สุภาวดี หาญเมธี, 2558; ประเสริฐ ผลผลิตการพิมพ์,
2562) สรุปมีกิจกรรมที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน ยกตัวอย่าง
กิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมค�ำถามชวนคิด เป็นกิจกรรมที่กระตุ้น
ให้เด็กได้เกิดการพัฒนาตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิต
ที่ส�ำเร็จมีแนวทางดังนี้

		 1.1 ความจ�ำเพือ่ น�ำมาใช้งาน เด็กเลือกเพือ่ น
ในห้อง 2 คน แล้วให้เหตุผลบอกว่า เพื่อนในห้อง 2 คน
เปรียบเทียบอย่างไร (การเปรียบเทียบ)
		 1.2 การยื ด หยุ ่ น ความคิ ด เด็ ก เลื อ กเพื่ อ น
ในห้องเพิ่มอีกเป็น 4 คน แล้วให้เหตุผลว่า จะจัดหมวดหมู่
ตามความแตกต่างหรือความเหมือนอย่างไร (การจ�ำแนก
หมวดหมู่)
		 1.3 การวางแผนเด็กเลือกเพือ่ นในห้องเพิม่ อีก
เป็น 6 คน แล้วให้เหตุผลบอกว่าจะวางแผนในวิธีการจัด
จ�ำแนกเป็นหมวดหมู่อย่างไร (การจ�ำแนกหมวดหมู่)
		 1.4 การจดจ่อใส่ใจ หลังจากที่วางแผนแล้ว
กระตุ้นชวนคิดให้ทบทวนขั้นตอนเด็กจึงลงมือปฏิบัติตาม
วิธีการที่ได้วางแผนไว้นั้น (การจ�ำแนกหมวดหมู่)
		 1.5 การติดตามตรวจสอบตนเองหลังจากที่
เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วนั้น ครูกระตุ้นให้เด็กคิดตรวจสอบ
เล่าว่าเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่
หากไม่ถูกจะปรับให้ถูกต้องอย่างไร ครูอาจช่วยเสริมด้วย
การให้ค�ำแนะน�ำ (การสรุปความ)
2. กิจกรรมเล่นอิสระเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็ก
ได้เกิดการพัฒนาตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ
ดังนี้
		 2.1 ความจ�ำเพื่อน�ำมาใช้งานครูน�ำลูกปัดสี
2 สี มาให้เล่น ครูก�ำหนดลูกปัดให้เด็กหาล�ำดับความ
เปลี่ยนแปลง แล้วให้เด็กบอกว่าลูกปัดที่ร้อยต่อไปเป็นสี
อะไร (การอนุกรม)
		 2.2 การยืดหยุน่ ความคิด ครูนำ� ลูกปัดสีมาเพิม่
เป็น 3 สี มาให้เล่น เด็กก�ำหนดลูกปัดเอง แล้วให้เด็กหา
ล�ำดับความเปลีย่ นแปลงโดยบอกว่าลูกปัดสีตอ่ ไปเป็นอะไร
(การอนุกรม)
		 2.3 การวางแผนครูน�ำลูกปัดมาเพิ่มอีก 4 สี
4 รูปทรง มาให้เล่นเด็กวางแผนก�ำหนดร้อยลูกปัดเองและ
บอกว่าจะวางแผนร้อยลูกปัดสีร้อยต่อไปจะเป็นอย่างไร
(การอนุกรม)
		 2.4 การจดจ่อใส่ใจ หลังจากที่วางแผนแล้ว
จึ ง ให้ เ ด็ ก ลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ นั้ น
(การอนุกรม)
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		 2.5 การติดตามตรวจสอบตนเองหลังจากที่
เด็กได้ลงมือปฏิบตั แิ ล้วนัน้ เด็กตรวจสอบเล่าว่าเป็นไปตาม
ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกจะปรับ
ให้ถูกต้องอย่างไร ครูอาจช่วยเสริมด้วยการให้ค�ำแนะน�ำ
(การสรุปความ)
3. กิจกรรมกลุม่ เป็นกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ให้เด็กได้เกิด
การพัฒนาตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จดังนี้
		 3.1 ความจ�ำเพื่อน�ำมาใช้งานครูจัดเตรียมให้
บล็ อ กให้ แ ต่ ก ลุ ่ ม มี ห ลายขนาด หลายสี หลายรู ป ทรง
เด็กเลือกไม้บล็อกมา 2 อัน แล้วให้เหตุผลบอกกับเพื่อน
ในกลุ่มว่า ไม้บล็อกมา 2 อัน เด็กเปรียบเทียบอย่างไร
โดยไม่ซ�้ำกับเพื่อนในกลุ่ม (การเปรียบเทียบ)
		 3.2 การยืดหยุน่ ความคิดให้เด็กในกลุม่ ช่วยกัน
บอกเหตุ ผ ลกั น ว่ า จะจั ด ไม้ บ ล็ อ กจ� ำ แนกเป็ น หมวดหมู ่
ตามความแตกต่างหรือความเหมือนอย่างไร (การจ�ำแนก
หมวดหมู่)
		 3.3 การวางแผน ครู ก� ำ หนดหั ว ข้ อ ว่ า ให้
แต่ ล ะกลุ ่ ม ช่ ว ยกั น สร้ า งบ้ า นจากไม้ บ ล็ อ กให้ มี รู ป ร่ า ง
เหมือนบ้านทีส่ ดุ สูงทีส่ ดุ แข็งแรงทีส่ ดุ แล้วให้เด็กแต่ละกลุม่
วางแผนต่อไม้บล็อกเป็นรูปได้อย่างไร ท�ำอย่างไรให้สงู ทีส่ ดุ
และแข็งแรงที่สุด จากนั้นมาเปรียบเทียบกันว่าของกลุ่มใด
มีรูปเหมือนที่สุด สูงที่สุดและแข็งแรงที่สุด (การเปรียบ
เทียบ)
		 3.4 การจดจ่อใส่ใจ หลังจากที่วางแผนแล้ว
จึ ง ให้ เ ด็ ก ในกลุ ่ ม ช่ ว ยกั น ลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ ไ ด้
วางแผนไว้นั้น (การเปรียบเทียบ)
		 3.5 การติ ด ตามตรวจสอบตนเองหลั ง จาก
ที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติแล้วนั้น เด็กตรวจสอบเล่าว่าเป็นไป
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถกู จะปรับ
ให้ถูกต้องอย่างไร ครูอาจช่วยเสริมด้วยการให้ค�ำแนะน�ำ
(การสรุปความ)
4. กิจกรรมเกมจับคู่ปริศนาเป็นกิจกรรมที่กระตุ้น
ให้เด็กได้เกิดการพัฒนาตามแนวทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่
ส�ำเร็จดังนี้

25

		 4.1 ความจ�ำเพื่อน�ำมาใช้งาน ครูน�ำบัตรเกม
มาให้ 1 ชุด เด็กหาล�ำดับความเปลี่ยนแปลงของภาพที่
ก� ำ หนดให้ แล้ ว ให้ เ ด็ ก บอกว่ า ภาพนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ์
เป็นแบบนี้ได้อย่างไร (การอุปมาอุปไมย)
		 4.2 การยืดหยุ่นความคิด ครูเปลี่ยนบัตรเกม
มาให้และเพิ่มอีกเด็กหาล�ำดับความเปลี่ยนแปลงของภาพ
ที่ก�ำหนดให้ (การอุปมาอุปไมย)
		 4.3 การวางแผนเด็กบอกวิธีการวางแผนว่า
จะหาล�ำดับความเปลี่ยนแปลงของภาพที่ก�ำหนดนั้นให้ได้
อย่างไร (การอุปมาอุปไมย)
		 4.4 การจดจ่อใส่ใจ หลังจากที่วางแผนแล้ว
จึ ง ให้ เ ด็ ก ลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี ก ารที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ นั้ น
(การอุปมาอุปไมย)
		 4.5 การติดตามตรวจสอบตนเองหลังจากที่
เด็กได้ลงมือปฏิบตั แิ ล้วนัน้ เด็กตรวจสอบเล่าว่าเป็นไปตาม
ที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกจะปรับ
ให้ถูกต้องอย่างไร ครูอาจช่วยเสริมด้วยการให้ค�ำแนะน�ำ
(การสรุปความ)
ดั ง นั้ น หากเด็ ก ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมให้
สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองตามแนวทักษะการคิดเพือ่
ชีวติ ทีส่ ำ� เร็จแล้วนัน้ เด็กจะสามารถใช้เหตุผลแก้ปญ
ั หาและ
ตั ด สิ น ใจได้ เ ด็ ก จะเติ บ โตเป็ น ผู ้ ใ หญ่ ที่ มี คุ ณ ภาพต่ อ ไป
ภายภาคหน้า

ข้อเสนอแนะ

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่า การคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย เกิดจากครูผสู้ อนส่วนหนึง่ อาจไม่ได้
จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กปฐมวัย
เป็นองค์รวม สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ศึกษาสภาพ
ปั ญ หาการจั ด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลและความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ของเด็กปฐมวัยจากครูปฐมวัย พบว่าสิ่งที่มีปัญหา
มากที่สุด ได้แก่ ครูขาดความเข้าใจการจัดประสบการณ์
เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล จึงเป็นที่มาของนักประสาท
วิทยาท�ำการศึกษาเกีย่ วกับพัฒนาการของสมองของมนุษย์
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จึงท�ำให้ได้ค้นพบว่า เด็กปฐมวัยนั้นเป็นวัยทองของการ
เรี ย นรู ้ เพราะว่ า สมองมีก ารพัฒนา โดยเซลล์ส มองจะ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่แรกเกิดและช่วงที่ส�ำคัญที่สุด
3-6 ปี จึงเหมาะสมที่จะกระตุ้นทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่
ส�ำเร็จ (Executive Function) เพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้เด็ก
เกิดการคิดเชิงเหตุผลที่เป็นไปตามอายุและพัฒนาการที่
สามารถจะพัฒนาขึ้นได้ดียิ่งขึ้นจากการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมอง ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะบางประการที่อาจจะช่วยให้
มี ค วามเข้ า ใจในเพื่ อ น� ำ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยไม่ มี ค วาม
คลาดเคลือ่ นในจัดการเรียนการสอนส�ำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. ส�ำหรับครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์นั้นใช้
แบบใดก็ย่อมได้และที่เป็น Active Learning หลักสูตร
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แต่ที่ส�ำคัญต้องเน้นเด็กเป็นไป
ตามแนว Executive Function และจะไปใช้ได้นั้น ต้องเริ่ม
จากครูผู้สอนพร้อมที่จะรับรู้ เข้าใจและตระหนักซึ่งจะน�ำ
ไปสู ่ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ พั ฒ นาเด็ ก อย่ า งเป็ น องค์ ร วม
โดยวางแผนวิ ธี ก ารจั ด ประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมกั บ
ธรรมชาติของเด็ก ออกแบบกิจกรรมและด�ำเนินกิจกรรม
ให้ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ทเี่ ชือ่ มโยงกับการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันของเด็กได้
2. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับการศึกษาปฐมวัยควรสร้างความตระหนัก Executive
Function ความส�ำคัญของการคิดเชิงเหตุของเด็กปฐมวัย
และการน�ำหลักการที่ถูกต้อง สอดคล้องไปใช้เพื่อให้เกิด
เข้าใจตรงกันโดยไม่คลาดเคลื่อนกันอีกต่อไป

บทสรุป

จากแนวคิ ด ส� ำ คั ญ ของการคิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลของ
เด็กปฐมวัยเป็นอย่างไร ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จ
(Executive Function) เป็นอย่างไร แนวทางการจัดกิจกรรม
ตามแนวทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ (Executive
Function) เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงเหตุผล ข้อเสนอแนะ
และบทสรุปตามที่น�ำเสนอมาแล้วข้างต้น ส่วนที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งคือครูผู้สอนจะต้องรับรู้เข้าใจและตระหนักในการ

กระตุ้นทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จเพื่อส่งเสริมการคิด
เชิงเหตุผลไปใช้กบั เด็กปฐมวัย ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กนั
ทั้งองค์ประกอบและแนวการส่งเสริมความคิดเชิงเหตุผล
เมื่อบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนา
แล้วนั้นก็ควรต้องมีการหมั่นพัฒนาตรวจสอบตนเองอยู่
เสมอ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามประแสโลกอย่างแท้จริง
ซึ่ ง มี ง านวิ จั ย ชิ้ น หนึ่ ง ของทั ก ษะการคิ ด เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ
พบว่า เด็กที่สามารถใส่ใจจดจ่อกับงานจดจ�ำค�ำสั่ง ข้อมูล
ควบคุมตนเองได้ ถึงแม้มีสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นและสามารถ
ปรั บ ตั ว ได้ ดี เ มื่ อ ต้ อ งเข้ า สั ง คมใหม่ จ ะเป็ น เด็ ก ที่ ป ระสบ
ความส� ำ เร็ จ ในการเรี ย น (Mcclelland, Acock and
Morrison, 2006, pp. 471-490) ดังนั้น ทักษะการคิด
เพื่อชีวิตที่ส�ำเร็จจึงเป็นส่วนส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาเด็ก
ในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ฯลฯ แต่ถ้าหาก
ยังมีความคลาดเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย แล้วไม่น�ำไปใช้นั้น แน่นอนว่าคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะด�ำรงอยู่ยาก แล้วอนาคต
ของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร คงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อ
คุณภาพของเด็กและเยาวชนไทยที่ก�ำลังจะเติบโตและ
เป็นก�ำลังในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไป
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