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สาระสังเขป

ทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จ หรือ Executive Functions (EF) เป็ นกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ในสมองส่วนหน้าที่
เกี่ยวข้องกับความคิด ความรูส้ กึ และการกระทํา ซึง่ เป็ นกระบวนการทางสมองขัน้ สูงทีช่ ่วยเชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตกับสิง่ ทีก่ าํ ลังทําอยู่ใน
ปัจจุบนั เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ รวมทัง้ การกระทําต่าง ๆ ของตน ส่งผลให้บุคคลมีความมุ่งมัน่ ใน
การทํางานให้สาํ เร็จตามเป้ าหมายทีต่ งั้ ไว้ โดยความสามารถดังกล่าวจะช่วยให้มกี ารควบคุมตนเองให้มรี ูปแบบความคิดที่หลากหลาย สามารถ
ปรับเปลีย่ นความคิด และความสนใจตามสถานการณ์ รวมถึงการปฏิบตั ิตามคําสัง่ ทีซ่ บั ซ้อน กระบวนการทางความคิดขัน้ สูงนี้สามารถพัฒนา
ได้ในวัยเด็กตอนต้นผ่านกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะด้านสังคม อารมณ์ และร่างกายเพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมองให้ดขี ้นึ โดยผูป้ กครองซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
ใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัย ทักษะเหล่านี้ตอ้ งได้รบั การฝึ กฝนอย่างต่อเนื่องสมํา่ เสมอในชีวติ ประจําวันเพื่อให้เป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในสมอง
ของเด็กโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ซึง่ เป็ นช่วงเวลาทีส่ มองมีการพัฒนา และเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เมื่อกระบวนการทางความคิดนี้
ได้รบั การพัฒนาจนเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสมองแล้วจะคงอยู่เป็ นลักษณะนิสยั หรือคุณสมบัติของบุคคลไปตลอดชีวติ การประเมิน
(Assessment) เป็ นวิธีการที่ช่วยให้รู ้ และเข้าใจความสามารถ พฤติกรรมที่เป็ นปัจจุบนั ของเด็กโดยมีจดุ มุ่งหมายเพือ่ ให้นาํ ข้อมูลนัน้ ไปใช้เพื่อ
การพัฒนาพฤติกรรม และความสามารถนัน้ ๆ ดังนัน้ ผูป้ กครองจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งทีต่ อ้ งมีความรู ้ และเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินทักษะ
สมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จของบุตรหลาน ด้วยวิธีการง่าย ๆ เช่นการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กปฐมวัยขณะเล่น การพูดคุย การทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวติ ประจําวัน และมีการบันทึกพฤติกรรมนัน้ เพือ่ การส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กมีทกั ษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จอย่างสมบูรณ์
คําสําคัญ: ผูป้ กครอง; การประเมิน; ทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จ; เด็กปฐมวัย
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SUMMARY
Executive Function (EF) is the mental process in the forebrain related to thinking, feeling, and behavior. They are
high-level brain functions connecting the past experiences with the present actions helping a person able to control
thoughts, emotions, decisions, and actions which encourage the person to determine toward their goals. This ability
helps the person to control themselves to own various patterns of thought, think outside the box, adjust their thought
and attention according to the situations, as well as follow the complicated instruction. The higher-order thinking
process could be developed during the early childhood stage through activities that require social, emotional, and
body skills to enhance Executive Function skills by parents. These skills require constant practice in daily life while at
home and school to be part of the children’s brain function, especially early childhood aged 3-5 years old which their
brains fully develop and grow. When this thinking process develops as the part of brain structure and maintains as
lifelong personality or quality of the person. The assessment is the approach to acknowledge and understand the
present ability and behavior of children with the purpose to utilize the information to develop that ability and
behavior. As such, parents need to comprehend the Executive Function assessment for the successful life of their
children with a simple method such as observing the early childhood while playing, talking, doing daily life activities,
and recording the behavior to enhance their development so the children can achieve the complete Executive
Function for the successful life.
Keywords: Parent, Assessment, Executive Function, Early childhood
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บทนํ า

ทักษะสมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จ หรือ Executive Functions
(EF) นัน้ มีคาํ ใช้ในภาษาไทยหลายคําแตกต่างกัน อาทิ ทักษะการคิด
เชิงบริหาร กระบวนการคิดขัน้ สูง การควบคุมความคิดการจัดการ
ความคิดขัน้ สูง ทักษะการคิดเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จ การบริหารการรูค้ ิด
ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาํ เร็จหรือทักษะสอง EF เป็ นต้น ซึ่งใน
บทความนี้จะใช้คําว่า ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาํ เร็จซึ่งหมายถึง
การทําหน้าที่ร ะดับ สู งของสมองที่ช่ ว ยให้ก ารควบคุ ม อารมณ์
ความคิดการตัดสินใจ และการกระทําต่าง ๆ จนส่งผลให้เด็กเกิด
พฤติกรรมที่ม่งุ สู่เป้ าหมายตามแผนที่วางไว้ และมุ่งมัน่ จนทํางาน
นั้น ได้ส ําเร็ จ ตามเป้ าหมาย (Monette, et al., 2011; Banich,
2009; Gilbert & Burgess, 2008; Anderson, 2002 แ ล ะ
นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล, 2557) ทักษะสมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จจึง
เป็ นกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้องกับการคิด ความรูส้ กึ และการกระทํา
เช่น การยัง้ ใจ การคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่น
ทางความคิด การตัง้ เป้ าหมาย วางแผน ความมุ่งมัน่ การจดจํา
และเรียกใช้ขอ้ มูลอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่องต่ าง ๆ และการทําสิ่งต่ าง ๆ อย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอนจน
บรรลุความสําเร็จ โดยกระบวนการนี้จะช่วยให้เกิ ดพฤติ กรรม
ใหม่ ๆ ที่หลากหลายเช่นการวางแผนในอนาคตหรือการเปลี่ยน
การกระทําจากสิง่ หนึ่งไปสู่อกี สิง่ หนึ่งหรือการรูจ้ กั หักห้ามใจต่อสิ่ง
ยัว่ ยุ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ส ามารถทํ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ ได้ส ํ า เร็ จ อย่ า งมี
จุดมุ่งหมายในชีวติ (Gilbert & Burgess, 2008)
กระบวนการทางปัญญาเหล่านี้สามารถพัฒนาได้ในวัยเด็ก
ตอนต้น ทัง้ นี้เพราะในสมองของเด็กทารกหลังคลอดจะมีเซลล์
ประสาทที่มีขนาดโตขึ้น และแตกแขนงประสาทอย่างมากมาย
แขนงประสาทเหล่านี้จะมีการสร้างจุดเชื่อมต่อสัญญาณประสาท
ทําให้เซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เริ่มติดต่อสื่อสาร และรับส่งข้อมูล
ระหว่างกันได้ ดังนัน้ การพัฒนากระบวนการทางสมองของเด็ก
ปฐมวัย จึงสามารถทําได้โดยผ่ านกิ จ กรรมที่ต อ้ งใช้ท กั ษะด้าน
สังคม อารมณ์ และร่างกาย เพราะจะช่วยให้สมองมีการพัฒนา
อย่ างรวดเร็ ว และเมื่ อ ได้ร ับ การพัฒ นาจนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
โครงสร้างสมองแล้วจะส่งผลให้เกิดเป็ นลักษณะนิสยั หรือคุณ
ลัก ษะที่ ฝัง แน่ น ในตัว เด็ ก จนเกิ ด เป็ นพฤติ ก รรมที่ ติ ด ตัว ไป
ตลอดชีวติ
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ความสําคัญของทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาํ เร็จ
ทัก ษะสมองเพื่อ ชี วิต ที่ส ําเร็ จ เริ่ม พัฒ นาหลังจากคลอด
โดยเฉพาะเด็กอายุ 3-5 ปี ถือเป็ นช่วงเวลาของโอกาสสําหรับการ
เจริญเติบโต และพัฒนาของทักษะสมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จ และจะ
พัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น และวัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Center on
the Developing Child at Harvard University, 2011, pp. 2-3)
การพัฒนาทักษะสมองในช่วงปฐมวัยจะมีความสําคัญเป็ นอย่างยิ่ง
เพราะเด็ก ที่มีพ ฒ
ั นาการด้านทัก ษะสมอง จะสามารถควบคุ ม
ตนเองให้สามารถทํางานอย่างมีเป้ าหมาย มีแบบแผนจนประสบ
ความสําเร็จซึ่งจะทําให้เด็กได้รบั ประโยชน์ในการดําเนินชีวติ ระยะ
ยาวในสังคม ทัง้ ด้านความสําเร็จทางการเรีย น พฤติ กรรมที่ดี
สุขภาพดี และประสบความสําเร็จในการทํางาน นอกจากนี้ทกั ษะ
สมองจะช่ วยสร้างพฤติกรรมเชิงบวก และช่ วยในการตัดสินใจ
ในทางทีส่ ร้างสรรค์ต่อตัวเอง และต่อคนอื่น ๆ ซึ่งหากกล่าวถึงคน
ที่ประสบความสําเร็จจะสังเกตได้ว่าบุคคลเหล่านัน้ มีคุณลักษณะ
สํา คัญ ที่ ค ล้ายกัน เช่ น เป็ น ผู ท้ ่ีส ามารถคิ ด และลงมื อ ทํา ได้
แก้ป ัญ หาเป็ น มีเป้ าหมายในการวางแผน มุ่งมัน่ ในการทําสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ลุล่วงไม่จนแต้มต่ ออุปสรรค์ปญ
ั หา สามารถควบคุม
อารมณ์พฤติกรรมการแสดงออกได้ดี รวมทัง้ เป็ นผูท้ ่ีมคี วามคิด
เป็ นเหตุเป็ นผล คิดวิเคราะห์ และตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (สํานัก งานสนับ สนุ น การสร้างสุ ข ภาพ (สสส.) และ
สถาบัน RLG, 2561, น. 9) คุณลักษณะต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว
นี้จะได้รบั การพัฒนาหากเด็กปฐมวัยได้รบั การส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านทักษะสมองอย่างต่อเนื่องสมํา่ เสมอ
องค์ป ระกอบของทัก ษะสมองเพื่ อ ชี วิ ต ที่ สําเร็ จ และลัก ษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กปฐมวัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของทักษะสมองเพื่อ
ชีวติ ที่สาํ เร็จ และคุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีพฒั นาการด้าน
ทักษะสมองจากนัก วิช าการ และนัก การศึ ก ษาอาทิ สํานัก งาน
สนั บ สนุ น การสร้า งสุ ข ภาพ (สสส.) และสถาบั น รั ก ลู ก
(Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) and RLG
Institute, 2019) Wiebe, Espy & Charak (2008); Gilbert &
Burgess (2008); Wenner, et al. (2013); Shaul& Schwartz

(2014); Bigler, Howieson, Lezak & Tranel (2012); CooperKahn & Foster (2013); Muangthong, W., et al. (2020)
สามารถสรุป องค์ป ระกอบทัก ษะสมองเพื่ อ ชี วิต ที่ส าํ เร็ จ และ
พฤติกรรมการแสดงออกได้ดงั นี้
1. ความจํา เพื่ อ การใช้ง าน (Working Memory) เป็ น
ความสามารถในการจํา และมีสมาธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ดี สามารถ
จดจําคําสัง่ ในการทํางานได้ นอกจากนี้ ย งั สามารถนําสิ่งที่เคย
เรียนรูม้ าก่อนหรือประสบการณ์เดิมมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. การยับ ยั้ง (Inhibitory Control) สามารถควบคุ ม
ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ รู จ้ กั การอดทน
การรอคอย และแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์
ต่าง ๆ
3. ความยืด หยุ่ น ทางความคิ ด (Cognitive Flexibility/
Shift) เป็ นความคิดที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนความคิดได้
หลากหลายโดยไม่ยดึ ติดกับความคิดเดิม เมือ่ พบอุปสรรคปัญหา
หรือสถานการณ์ทม่ี ลี าํ ดับความสําคัญทีเ่ ปลีย่ นไป สามารถเปลีย่ น
การเล่นหรือกิจกรรมจากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่งได้อย่าง
คล่องแคล่ว
4. ความจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง (Focus/Attention) เป็ น
ความสามารถในการจดจ่อกับสิ่งที่กาํ ลังทําอย่างต่อเนื่องอย่างมี
เป้ าหมายเพือ่ การทํางานให้สาํ เร็จ สามารถควบคุมตนเองต่อสิง่ เร้า
หรือสิง่ ยัว่ ยุทม่ี ากระตุน้ ความสนใจต่าง ๆ
5. การควบคุ ม อารมณ์ (Emotional Control) มี ก าร
แสดงออกทางอารมณ์ท่เี หมาะสมกับสถานการณ์ แสดงออกถึง
ความอดทน และให้อภัย ความเข้าใจ เห็นใจผูอ้ ่นื มีปฏิสมั พันธ์ท่ี
ดีกบั คนรอบข้างสามารถทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
ความสุข
6. การติ ด ตามตรวจสอบตนเอง (Self-Monitoring)
มีความสามารถในการสังเกต และทบทวนความคิด พฤติกรรม
การแสดงออกของตนเองทัง้ การพูด และการกระทํา ในระหว่าง
การลงมือทํากิจกรรมต่าง ๆ หรือเมื่อทําเสร็จแล้ว สามารถบอก
ข้อดี ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อให้มีการ
พัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จ
7. ความคิดริเริ่ม (Initiating) มีความสามารถในการริเริ่ม
และลงมือทํา จากการพิจารณาไตร่ตรองสู่การลงมือปฏิบตั ิโดยไม่
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ผัดวันประกันพรุ่ง กล้าตัดสินใจที่จะลองผิดลองถูกในการทํางาน
หรือการเล่น
8. การวางแผน และการจัด การ (Plan & Organize)
แสดงออกถึงความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็ นระบบ
มีขนั้ ตอน มีการกําหนดเป้ าหมายในการทําหรือการเล่น สามารถ
เลือกวิธีการในการลงมือทําหรือเล่นด้วยตนเองอย่างเป็ นลําดับ
เหมาะสม สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ลว่ งหน้า เพือ่ ทํา
ให้ตนเองมีความสําเร็จตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
9. ก าร มุ่ งเป้ าห ม าย (Goal-Directed Persistence)
เป็ นความสามารถในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเป้ าหมาย โดยมี
ความตัง้ ใจ มุ่งมัน่ อดทน และพร้อมจะฟันฝ่ าอุปสรรคให้ตนเอง
ประสบความสําเร็จในเรื่องต่าง ๆ ทัง้ กิจกรรมการเล่น และการทํา
กิจวัตรประจําวัน
จะเห็นได้ว่าคุ ณ ลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีทกั ษะสมอง
เพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จตามองค์ประกอบทัง้ 9 ด้านนัน้ จะเป็ นส่วนสําคัญ
ที่ เด็ ก จะได้ร ับ การพัฒ นาให้เป็ นผู ม้ ี ท กั ษะในศตวรรษที่ 21
ทีส่ งั คมต้องการ (อนงค์นารถ ยิ้มช้าง และคณะ, 2564; จุฬนิ ฑิพา
นพคุณ, 2564) ทัง้ ด้านการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ ความสามารถในการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ความสามารถ
ในการสื่อสารความคิด ความรูส้ กึ ของตนเอง ความคิดที่ยืดหยุ่น
สามารถปรับ ตัว ได้ทุ ก สภาวการณ์ และสามารถใช้ชี วิต อยู่ ใ น
วัฒนธรรม และสังคมทีแ่ ตกต่างหลากหลายได้อย่างมีความสุข
การส่งเสริม และพัฒ นาทัก ษะสมองเพื่ อชี วิต ที่ สําเร็จ ในเด็ ก
ปฐมวัย
ดังที่ได้ก ล่าวไว้แล้ว ว่ากระบวนการในการส่ งเสริ ม และ
พัฒนาทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จนัน้ สามารถพัฒนาได้ในวัยเด็ก
ตอนต้นดังนัน้ ในช่วงเด็กปฐมวัย 3-5 ปี น้้ ีจึงเป็ นช่วงเวลาที่สาํ คัญ
ที่สุ ด สําหรับ การพัฒ นาทัก ษะสมองเพื่อ ชีวิต ที่ส าํ เร็จ (Serpell
and Esposito, 2016) เด็กในช่วงวัยนี้ผูป้ กครองมีบทบาทสําคัญ
ที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการ เพราะเป็ นช่วงวัยที่ได้อยู่ใกล้ชิด
กับผูป้ กครองดังนัน้ การได้ทาํ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผูป้ กครอง
ในแต่ละวันจึงเป็ นโอกาสให้เด็กได้พฒั นาสมองส่วนหน้าซึ่งส่งผล
โดยตรงต่ อ การพัฒ นาทัก ษะสมอง (Dawson and Guare,
2009, p. 12) ซึ่ ง หลัก การส่ ง เสริ ม และพัฒ นาทัก ษะสมองที่
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สํา คัญ คื อ การส่ ง เสริ ม ที่ ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการ และ
กิจกรรมประจําวันของเด็กโดยผูป้ กครองควรสังเกตพัฒนาการ
ของเด็กเพื่อให้ความช่ วยเหลือ และกระตุน้ ให้เด็กมีพฒั นาการ
อย่างสมวัย ด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตวั เด็ก เช่น การเดิน
ข้ามถนน ผูป้ กครองควรจูงมือเด็กจนถึงถนนที่จะข้าม และพูดว่า
มองถนนทัง้ สองข้าง มองซ้าย มองขวา มองซ้ายอีกครัง้ ไม่มีรถ
แล้ว เดิ น ข้ามได้ เมื่อ เด็ ก ได้ยิน จะเปลี่ย นการรับ รู จ้ ากสิ่งที่อ ยู่
ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวเด็ก การทําช้า ๆ และคอยสังเกตจะเห็น
ว่าเมื่อไม่มสี ่งิ กระตุน้ จากภายนอกเด็กสามารถข้ามถนนได้ดว้ ย
ตนเอง การส่งเสริมพัฒ นาการจากกิจวัตรประจําวัน จะช่ วยให้
เด็กรู ว้ ่าในแต่ ละวันต้องทําอะไรบ้าง เพื่อให้กลายเป็ นกิจวัตรที่
ต้องทําในแต่ละวัน หรือให้ทางเลือกเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการ
เลือกตัดสินใจ โดยไม่ใช้การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรองเพื่อ
การเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กด้วยการให้เด็กทําในสิ่งที่ชอบ และสิ่ง
สํ า คั ญ คื อ ให้ก ารสนั บ สนุ นที่ เ พี ย งพอเพื่ อ ให้เ ด็ ก ประสบ
ความสําเร็จ การช่วยเหลือมากเกินไปเด็กอาจล้มเหลวเพราะไม่ได้
พัฒ นาศัก ยภาพของตนเองอย่ างเต็ ม ที่ ในขณะเดี ย วกัน การ
สนับสนุ นช่วยเหลือน้อยเกินไปเด็กอาจจะไม่พบกับความสําเร็จ
จนทําให้เกิดความท้อแท้ ดังนัน้ ผูป้ กครองจึงจําเป็ นต้องสังเกต
และพิจ ารณาตัด สิน ใจในการให้ก ารช่ วยเหลือ สนับ สนุ น อย่ าง
เหมาะสมโดยเฉพาะการสนับ สนุ น นี้ ต อ้ งเป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง
จนกว่าเด็กจะเกิดความชํานาญ และมีพฒั นาการทีด่ ขี ้นึ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวติ
ทีส่ าํ เร็จในเด็กปฐมวัย ผูป้ กครองเป็ นบุคคลทีม่ คี วามสําคัญอย่าง
ยิ่งเพราะเป็ นบุ ค คลที่เด็กมีค วามไว้วางใจ และมีค วามใกล้ชิด
โดยเฉพาะผูป้ กครองทีส่ ามารถส่งเสริมทักษะสมองได้ตลอดเวลา
ด้วยกิจกรรมในชีวติ ประจําวัน เช่น การฝึ กให้เด็กรูจ้ กั การรอคอย
เมือ่ ต้องการทํากิจกรรม หรือเล่นของเล่น การฝึ กให้เด็กรูจ้ กั ความ
ผิดหวังในสิ่งที่ตอ้ งการหรือมีความคิดที่ยืดหยุ่น เช่ น หากเด็ก
ต้อ งการกิ น ขนมเค้ก แต่ ไ ม่ ส ามารถจัด หาขนมเค้ก ให้เด็ ก ได้
ผูป้ กครองควรถามเด็กเพื่อให้เด็กเปลี่ยนไปเลือกขนมที่มีอยู่ใน
ขณะนัน้ แทนการตัง้ เป้ าหมายสําหรับกิจกรรมประจําวัน เช่น วันนี้
จะกวาดบ้าน ทําความสะอาดห้องนอน เป็ นต้น รวมทัง้ การฝึ กให้
เด็กรูจ้ กั การวางแผน เช่น เวลาจะทําอาหารง่าย ๆ ควรพูดคุยกับ
เด็กว่ าจะต้องเตรีย มสิ่งใดก่ อ นหลังเป็ นลําดับ เพื่อให้จะให้เด็ก
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ได้เรียนรูก้ ารวางแผนการทํางานจนบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้คือการ
ทําอาหารได้สาํ เร็จ
อย่างไรก็ตาม สิ่งทีผ่ ูป้ กครองควรต้องตระหนักอยู่เสมอคือ
การสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยอย่างสมํา่ เสมอ พัฒนาการ
ของทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จของเด็กปฐมวัยจะเจริญควบคู่ไป
กับพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะพัฒนาการ
ด้านสติปญ
ั ญาของเด็ก สําหรับเด็กวัย 3-5 ปี มีความสามารถใน
การใช้ภาษา และมีความเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์รอบ ๆ
ตัวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนัน้ ผู ป้ กครองควรชวนพูดคุยเรื่อง
ต่าง ๆ รอบตัว การฝึ กให้อ่านสัญลักษณ์ตวั อักษรต่าง ๆ การเล่า
เรื่องจากภาพหรือนิทาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมความสามารถ
ในการจํา และความจดจ่อต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
จะเห็นว่าสิ่งที่เป็ นส่วนสําคัญของการส่งเสริมทักษะสมอง
ของเด็กคือการสังเกตพฤติกรรม การพูด การแสดงออกของเด็ก
ปฐมวัย ดังนัน้ การวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจึง
เป็ นสิ่งจําเป็ นทีผ่ ูป้ กครองต้องนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะ
ส่งเสริมพัฒนาการให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กปฐมวัย
ดังที่ Cryan, J.R., et al. (1992, pp. 187-203) ได้ก ล่ าวไว้ว่ า
การวัด และประเมิน ผลพัฒ นาการเด็กนอกจากจะช่ วยในการ
วางแผน ปรับ ปรุง และพัฒ นาการเรียนการสอนให้สอดคล้อ ง
ความต้องการ และความสนใจของเด็กแล้ว ยังช่วยให้เด็ก และ
ผูป้ กครองเองตระหนักถึงพัฒนาการ การเรียนรู ้ ทําให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จในตนเองด้วย
การประเมินทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาํ เร็จของเด็กปฐมวัย
การประเมิน (Assessment) เป็ น กระบวนการรวบรวม
ตีความ ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินอย่างครอบคลุม
ครบถ้ว นเพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจปรับ ปรุ ง และพั ฒ นา
(Anderson, Ball, Murphy, 1975, pp. 26-27) ซึง่ กระบวนการ
ดังกล่าวต้องทําอย่างมีระบบ แบบแผน ด้วยเครื่องมือหรือวิธีการ
ที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ได้ผลการวัด และประเมินที่นาํ ไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงได้อย่างแท้จริง สําหรับการวัด และประเมินทักษะสมอง
เพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จสําหรับเด็กปฐมวัยนัน้ สามารถวัดประเมินได้จาก
การให้เด็ ก แสดงความสามารถออกมา (Performance Task)
แล้วผูป้ ระเมินทําหน้าที่สงั เกตพฤติกรรมตามที่กาํ หนดไว้ในแบบ
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ประเมินนัน้ ซึ่งเป็ นการวัด และประเมินทักษะที่เน้นกระบวนการ
หรือเป็ นการวัด และประเมินคุณภาพของกระบวนการในขณะที่
ป ฏิ บ ั ติ งาน อยู่ (Fitzpatrick, R. and Morrison, E. (1971,
pp. 237-270) วิธีการประเมินอีกรูปแบบหนึ่งคือการประเมินโดย
ใช้การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผูป้ กครองรวมทัง้ ตัวเด็กเองเพื่อให้
ทราบถึงความสามารถหรือพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนที่ตอ้ งการ
วัด และประเมิน วิธีการนี้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะดวก
รวดเร็วเพราะเป็ นการสอบถามจากบุคคลใกล้ชิดกับตัวเด็กผูถ้ ูก
ประเมิน เหมาะสําหรับการวัด และประเมินพัฒนาการในเด็กเล็ก
หรื อ ในกลุ่ ม ผู ถ้ ู ก ประเมิน ที่อ าจไม่ ส ามารถกระทํา หรื อ แสดง
พฤติ ก รรมความสามารถในช่ ว งระยะเวลาที่ กํา หนดได้ด ว้ ย
ข้อจํากัดต่าง ๆ ของผูถ้ ูกประเมิน
การวัด และประเมินทักษะสมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จของเด็ก
ปฐมวัยนัน้ มีวธิ ีการทีห่ ลากหลายตัง้ แต่วธิ ีการที่งา่ ยจนถึงวิธีการที่
ซับซ้อน แต่อย่างไรก็ตามในการวัด และประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยนัน้ มีหลักการสําคัญ ที่ผู ป้ กครองควรต้องพิจารณา
ดังนี้ (วไลพร เมฆไตรรัตน์, 2563, น. 267-268; สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา, 2561, น. 114-116)
1. มีการวางแผนการวัด และประเมินพัฒนาการอย่าง
เป็ นระบบโดยมีการกําหนดสิง่ ทีต่ อ้ งประเมิน วิธีการหรือเครื่องมือ
ทีใ่ ช้ในการวัด และประเมินอย่างชัดเจน
2. ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างครอบคลุมทุกด้านทัง้
ด้า นร่ างกายอารมณ์ จิ ต ใจสัง คม และสติ ป ัญ ญาซึ่ง ควรต้อ ง
สอดคล้อง และครอบคลุมคุณ ลักษณะตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง
ประสงค์แต่ละวัย
3. เน้น การประเมิ น เป็ น รายบุ ค คลอย่ า งสมํา่ เสมอ
โดยถื อ เป็ น กระบวนการที่ ต อ้ งดํา เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดย
คํานึงถึงการส่งเสริมพัฒนาการ และความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคน
4. กิจกรรมการประเมินควรมีความสอดคล้องกับการ
ทํากิจกรรมประจําวันของเด็กโดยจัดการประเมินให้เป็ นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมปกติ และเน้นการประเมินตามสภาพจริง
5. เลือ กวิธี ก ารประเมิน ให้ส อดคล้อ งเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ และคุณลักษณะที่ตอ้ งการประเมินโดยมีการบันทึก
ข้อมูลผลการประเมินไว้เป็ นหลักฐานอย่างเป็ นระบบ และคํานึงถึง
การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
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6. การประเมินพัฒ นาการต้องมีการสรุป และนําผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ด้วยการจัดทําข้อมูลผลการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กว่ามีพฒั นาการใดบ้างเป็ นจุดเด่นหรือ
จุดทีค่ วรได้รบั การส่งเสริมเป็ นรายบุคคล
สําหรับเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการทักษะสมองเพื่อ
ชีวิตที่สาํ เร็จนัน้ มีการพัฒ นาทัง้ ในต่ างประเทศ และในประเทศ
ไทย โดยเครื่องมือที่พฒั นาขึ้นจําแนกได้ 2 ประเภทซึง่ ผูป้ กครอง
ที่ส นใจอาจนํามาประยุ ก ต์ใช้ในการประเมิน พัฒ นาการทัก ษะ
สมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จของเด็กปฐมวัยได้ดงั นี้
1. เครื่องมือวัด และประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถเด็ก อาทิ 1) Minnesota Executive Function
Scale - Early Childhood (MEFS) พัฒ นาโดย Institute of
Child Development แห่ ง University of Minnesota ซึ่ ง มี
ลักษณะเป็ นการสังเกตพฤติกรรมของเด็กวัย 2-6 ปี ในการเลือก
ภาพสัตว์ตามรู ปร่าง และลักษณะลงกล่อง 2 ใบ ใช้เวลาในการ
ทดสอบประมาณ 2-7 นาทีเพือ่ วัดความสามารถในการจดจํา การ
ยับ ยัง้ และการยืด หยุ่ น ทางความคิ ด (Carlson, S. &Zelazo,
D. P., 2014) 2) Dimensional Change Card Sort Task (DCCS)
สําหรับเด็กอายุ 3-7 ปี มลี กั ษณะเป็ นการ์ดรูปสัตว์ทม่ี สี ี และสัตว์ท่ี
แตกต่ างกันให้เด็กเลือก และใส่กล่องเพื่อความสามารถในการ
จดจํา การยับ ยั้ง และความยื ด หยุ่ น ใช้เวลาในการทดสอบ
5 นาที (Zelazo, D.P, 2006) 3) Grass/Snow Stroop Task
เป็ นแบบทดสอบที่มลี กั ษณะเป็ นการวัดความสามารถโดยให้เด็ก
ให้เด็กเลือกแผ่นสีต่าง ๆ ที่ตรงกันข้ามกับที่ผูท้ าํ การทดสอบพูด
แบบทดสอบนี้ ใช้ใ นการทดสอบเด็ ก อายุ 2-3 ปี เพื่ อ วัด
ความสามารถในการจําเพื่อการใช้งาน การยับยัง้ พฤติกรรม และ
ความคิดทีย่ ดื หยุ่น (Carlson, S. M. & Moses, L. J., 2001)
2. เครื่ อ งมือ การวัด และประเมิน จากการสอบถาม
ผู ป้ กครอง อาทิเช่ น Behavioral Rating Inventory of Executive
Functions ห รื อ BRIEF-P (Gerard A. Gioia, et al., 2003)
ซึง่ ถูกนํามาใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประเมินพฤติกรรม
ทักษะสมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จในเด็กอายุ 2-6 ขวบ จํานวน 63 ข้อ
วัด ตามค่ ามาตรฐานของกลุ่ม เด็กอเมริกนั การแปลผลสําหรับ
BRIEF-P ต้อ งอาศัย ผู เ้ ชี่ ย วชาญในการแปลผล แบบวัด นี้ ใ ช้
สําหรับการวัดทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สาํ เร็จในด้านความสามารถ
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ในการยับยัง้ พฤติกรรมการยืดหยุ่นความคิดความจําขณะทํางาน
การควบคุมอารมณ์ และการวางแผนเพื่อการจัดการ (Gerard A
Gioia, et al., 2003) สํา หรับ ในประเทศไทยมี แ บบประเมิ น
พัฒ นาการด้านการคิ ด เชิงบริห ารในเด็ กก่ อ นวัย เรียนซึ่งได้ร บั
การพัฒ นาในปี 2557-2559 โดยนวลจันทร์ จุฑ าภักดีกุล และ
คณะมีลกั ษณะเป็ นการสอบถามพฤติกรรมเด็กจากครูท่ีใกล้ชิดเด็ก
จํานวน 32 ข้อสําหรับการประเมินความสามารถด้านการยับยัง้
พฤติกรรมการยืดหยุ่นทางความคิดการควบคุมอารมณ์ความจํา
ขณะทํางาน และการวางแผนจัดการ (นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
และคณะ, 2560)
การประเมิ น ทัก ษะสมองเพื่ อ ชี วิต ที่ ส ํา เร็ จ ของเด็ ก
ปฐมวัยนัน้ มีเป้ าหมายสําคัญคือการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
ตัดสินใจของผูป้ กครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ได้ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของเด็กแต่ละคน วิธีการที่
เหมาะสมสําหรับผูป้ กครองควรเป็ นวิธีการที่ไม่ซบั ซ้อนง่าย และ
สะดวก เช่น การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึกพฤติกรรมเด็ก
ไว้อ ย่ างเป็ น ระบบเพื่อ จะสามารถนํามาใช้ในการเปรีย บเทีย บ
พัฒ นาการที่ มี ก ารเปลี่ย นแปลงไป อาทิเช่ น ในการประเมิ น
ความสามารถในการจําเพื่อการใช้งาน ผูป้ กครองสามารถสังเกต
และสอบถามการจําสัญลักษณ์ หรือตัวอักษรต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ตวั เด็ก
การสังเกตพฤติกรรมเด็กเมื่อ เด็กอยู่ ในสถานการณ์ ท่ีต นเองมี
ความต้อ งการหรื อ อยากได้ส่ิง ใดสิ่งหนึ่ ง แล้ว เด็ ก มีก ารยับ ยัง้
ตนเองที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสม หรือการอดทนรอคอยสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการได้ หากเด็กมีพฤติกรรมยอมรับหรือเลือกสิ่ง
ใหม่ได้เมื่อไม่ได้ส่ิงที่ตอ้ งการแสดงว่าเด็กมีความคิดที่ยืดหยุ่น
หรือเด็กสามารถเล่าถึงเป้ าหมายในการเล่น การทํากิจกรรมในแต่
ละวัน รวมทัง้ การมีความจดจ่อต่ อการทําสิ่งหนึ่ งสิ่งพฤติ ก รรม
ต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นสิ่งบ่งชี้ท่สี าํ คัญที่ผูป้ กครองจะสามารถประเมิน
ได้ว่าเด็กมีพฒั นาการด้านทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จหรือไม่
สําหรับผูป้ กครองที่ตอ้ งการประเมินพัฒนาการทักษะ
สมองเพื่อชีวติ ที่สาํ เร็จของเด็กปฐมวัยอย่างครอบคลุมทัง้ 9 ด้าน
นัน้ สามารถประเมินจากสังเกตพฤติกรรม การพูดคุย และการ
แสดงออกของเด็กปฐมวัยในการทํากิจกรรมประจําวันของเด็ก
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ โดยผูป้ กครองควรมีการ
บันทึกพฤติกรรมที่สงั เกตเพื่อประเมินว่าเด็กแสดงพฤติกรรมนัน้
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เป็ นประจําสมํา่ เสมอ หรือแสดงพฤติกรรมบ่อย ๆ หรือนาน ๆ
ครัง้ หรือไม่แสดงพฤติกรรมนัน้ เลยโดยมีตวั อย่างการประเมิน
ทัก ษะสมองเพื่ อ ชีวิต ที่ส ําเร็ จ แต่ ล ะด้านดัง ต่ อ ไปนี้ (บัณ ฑิ ต า
อินสมบัติ และสุชานาฎ ไชยวรรณะ, 2564)
1. การประเมินพัฒนาการด้านความจําเพื่อการใช้งาน
ผูป้ กครองสามารถประเมินได้จากการสังเกตว่าเด็กสามารถจําสิง่ ที่
เคยบอกหรือสอนไปแล้วมาใช้ในชีวิต ประจําวันได้หรือไม่ เช่ น
การแปรงฟัน หลังตื่ น นอน การล้างมือ ก่ อ นรับ ประทานอาหาร
การทิ้งขยะลงถัง ฯลฯ หรื อ เมื่อ ชวนเด็ ก พู ด คุ ย ถึง นิ ท านหรื อ
เรื่องราวที่เคยเล่าให้ฟ ังแล้วเด็ก สามารถเล่าทบทวน หรือ ตอบ
คํา ถามเกี่ ย วกับ นิ ท านหรื อ เรื่ อ งเล่ าที่ ได้ฟ ัง มาได้ รวมทัง้ เด็ ก
สามารถเล่าลําดับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 23 ลําดับ เป็ นต้น
2. การประเมินพัฒ นาการด้านการยับยัง้ ผูป้ กครอง
สามารถประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมการอดทนรอคอย
การเล่นหรือการทํากิจกรรมโดยไม่แย่งของจากคนอื่น การอดทน
รอให้คนอื่นพูดจนจบโดยไม่พูดแทรก หรือสามารถทํากิจกรรมใน
เวลานาน ๆ ได้โดยไม่แสดงอาการลุกลี้ลุกลน รวมทัง้ สามารถ
ควบคุมตัวเองไม่รอ้ งไห้งอแงเมือ่ ต้องการสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เป็ นต้น
3. การประเมิ น พัฒ นาการด้า นความยื ด หยุ่ น ทาง
ความคิด ผูป้ กครองสามารถประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรม
ที่เด็กสามารถยอมรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยไม่
แสดงอาการหงุดหงิดหรืองอแง เช่น ยอมรับได้เมื่อมีการเปลีย่ น
หรื อ สลับ ที่ น อน การเปลี่ ย นของเล่ น หรื อ สถานที่ ท่ี คุ น้ เคย
การเปลีย่ นอาหารที่เคยรับประทาน หรือเมื่อต้องการเล่นของเล่น
ชิ้นหนึ่งแต่มผี ูเ้ ล่นอยู่ก่อนแล้วสามารถเลือกเล่นของเล่นอื่นแทนได้
เป็ นต้น
4. การประเมินพัฒนาการด้านความจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ผูป้ กครองสามารถประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กที่
สามารถทํางานหรือกิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้อย่างต่อเนื่องจน
สําเร็จ เช่น การเก็บหรือจัดของเล่นของใช้เข้าที่จนเสร็จเรียบร้อย
โดยไม่งอแง หรือความจดจ่อในการทํางานหรือกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่สนใจสิง่ รบกวน
5. การประเมิน พัฒ นาการด้านการควบคุ ม อารมณ์
ผูป้ กครองสามารถประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมเด็กไม่
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แสดงอาการโมโหหงุดหงิด งอแง เมื่อเจอปัญ หาเล็กน้อย เช่ น
เมื่อ ลืม ของ สวมรองเท้าไม่ ได้ หรือ ทํานมหกรวมทัง้ ไม่ แ สดง
อาการเกี้ยวกราดเมื่อถูกกลัน่ แกล้ง เด็กที่มีพฒั นาการด้านการ
ควบคุมอารมณ์จะมีอารมณ์ค่อนข้างคงที่ ไม่เปลีย่ นแปลงง่ายแม้
มีความโกรธก็จะหายได้เร็ว
6. การประเมินพัฒนาการด้านการติดตามตรวจสอบ
ตนเอง การประเมินในด้านนี้ผูป้ กครองต้องใช้การพูดคุยสอบถาม
เกี่ยวกับการกระทํา การพูด การแสดงออกของเด็กที่ได้กระทําไปแล้ว
เพือ่ ให้เด็กได้ตรวจสอบตนเอง เช่น หากเด็กมีอาการงอแงในตอน
เช้าหลังตื่นนอน ในช่วงสายหรือช่วงบ่ายที่เด็กมีอาการสดชื่นแล้ว
ผู ป้ กครองควรชวนพู ด คุ ย ว่ า ในวัน นี้ ห นู ท ํา ความดี อ ะไรบ้า ง
มีอะไรบ้างที่หนู ควรจะปรับปรุง หรือทําให้ดีข้ ึนรวมทัง้ ในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วผูป้ กครอง
ควรจะสอบถามถึงสิ่งที่เด็กคิ ดว่าเป็ น สิ่งที่ดีแล้ว และสิ่งที่ค วร
แก้ไขปรับปรุงของเด็กทัง้ การพูด การกระทํา และการแสดงออก
พร้อมทัง้ ถามถึงเหตุผลทีค่ วรต้องแก้ไขปรับปรุงด้วยทุกครัง้
7. การประเมินพัฒนาการด้านความคิดริเริ่ม ผูป้ กครอง
สามารถประเมินได้จากการพฤติกรรมของเด็กที่สามารถเริ่มต้นทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่ตอ้ งมีคนบอก เช่น เมื่อเห็นนํา้
หกเด็กสามารถไปหยิบผ้ามาเช็ดนํา้ หรือเลือกไม้กวาดมาเพื่อกวาด
เศษกระดาษที่ตกบนพื้น รวมทัง้ การเริ่มต้นเล่นของเล่นชิ้นใหม่ท่ไี ม่
คุน้ เคยโดยไม่ตอ้ งมีใครสอนเป็ นต้น
8. การประเมินพัฒนาการด้านการวางแผน และการจัดการ
ในการประเมินพัฒนาการด้านนี้ ผู ป้ กครองสามารถสังเกตได้จาก
พฤติกรรมของเด็กที่สามารถเก็บของเล่นของใช้ส่วนตัวเข้าที่ได้ดว้ ย
ตนเองอย่ างเป็ นระเบี ยบ หรื อสามารถทํ ากิ จวัต รประจําวัน ได้
ตามลําดับโดยไม่ตอ้ งคอยบอก เช่ น เมื่อตื่นนอนแล้ว สามารถเดิน
เข้าห้องนํา้ ล้างหน้า หยิบแปรงสีฟนั และเก็บเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อย
หรื อในขณะที่ช่วยกันประกอบอาหารผู ป้ กครองอาจถามถึงลําดับ
การเตรียมอาหารง่าย ๆ เช่น การทําไข่เจียวควรทําสิ่งใดก่อน จากนัน้
ทําอะไร เป็ นลําดับจนสําเร็จเป็ นไข่เจียว เป็ นต้น
9. การประเมิ น พัฒ นาการด้า นการมุ่ ง เป้ าหมาย
ผูป้ กครองสามารถประเมินได้จากการสังเกตความสามารถของ
เด็กในการอดทนเล่นหรือทํากิจกรรมได้สาํ เร็จตามที่ตอ้ งการโดย
ไม่ลม้ เลิกง่าย ๆ เช่ น เล่นต่ อไม้บล็อกเป็ นรู ปร่ าง ต่ อชุดตัวต่ อ
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หรือจิก๊ ซอว์จนสําเร็จ หรือสามารถทํากิจวัต รประจําวันได้ดว้ ย
ตนเองโดยไม่ตอ้ งมีใครบอก เช่น หยิบแปรงสีฟนั เอง ทานอาหาร
ได้เอง ใช้หลอดเจาะกล่องนมดื่มได้เอง เป็ นต้น
การสังเกตพฤติกรรมเพือ่ ประเมินทักษะสมองเพือ่ ชีวติ
ที่สาํ เร็จของเด็กปฐมวัยโดยผูป้ กครองนี้หากผลการสังเกตพบว่า
เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมได้บ่อย ๆ หรือเป็ นประจําสมํา่ เสมอ
จะเป็ นตัวบ่งชี้ว่าเด็กมีพฒั นาการทักษะสมองเพือ่ ชีวติ ทีส่ าํ เร็จ แต่
ในทางตรงข้ามหากเด็กไม่สามารถแสดงพฤติกรรมหรือนาน ๆ จะ
แสดงพฤติ ก รรมนั้น ๆ นัน่ แสดงว่ า เด็ ก มี ค วามบกพร่ อ งใน
พัฒ นาการทัก ษะสมองเพื่ อ ชี วิ ต ที่ ส ํา เร็ จ อย่ า งไรก็ ต ามสิ่ ง ที่
ผูป้ กครองควรตระหนักอยู่เสมอคือเด็กแต่ละคนจะมีพฒั นาการ
แต่ละด้านทีแ่ ตกต่างกันตามวัย และสภาพแวดล้อม โดยเด็กอาจ
มีพฒั นาการด้านหนึ่งสูงแต่ในขณะเดียวกันอาจมีความบกพร่อง
ในพัฒนาการอีกด้านหนึ่ง อาทิ เด็กคนหนึ่งสามารถจดจําเรื่องราว
ต่าง ๆ และนํามาใช้ในกิจกรรมประจําวันได้ แต่เมื่อมีใครขัดใจ
หรือไม่ได้ในสิ่งที่ตอ้ งการจะแสดงความเกรี้ยวกราด แสดงว่าเด็ก
คนนี้มคี วามจําเพือ่ การใช้งานแต่มคี วามบกพร่องด้านการควบคุม
อารมณ์ เป็ นต้น ดังนัน้ ความต่ อ เนื่ องสมํา่ เสมอในการสังเกต
พฤติกรรม รวมทัง้ การสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดรอบด้านจะ
ช่วยให้ผูป้ กครองได้ทราบว่าเด็กมีจุดเด่นหรือความบกพร่องใน
ด้านใด ซึ่งจะนําไปสู่การตัดสินใจส่งเสริมพัฒนาการได้ตรงตาม
ความต้องการของเด็กได้อย่างแท้จริง

บทสรุป

ทักษะสมองเพื่อ ชีวิตที่สาํ เร็จมีความสําคัญ ต่ อเด็ก ในวัย
ปฐมวัยเพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาทีต่ ่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่น และ
วัยผูใ้ หญ่ ผูป้ กครองมีความสําคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ ก เพราะเป็ น ผู ท้ ่ีเด็ ก มีค วามใกล้ชิ ด ไว้ว างใจ และมีก ารทํา
กิจกรรมร่วมกันมากทีส่ ุดดังนัน้ การประเมินทักษะสมองเพือ่ ชีวติ
ที่ ส ํ า เร็ จ โดยผู ป้ กครองอย่ า งสมํ า่ เสมอด้ว ยวิ ธี ก ารสัง เกต
พฤติ ก รรม และการแสดงออกของเด็ ก ในการทํา กิ จ กรรม
ประจําวัน ประกอบกับการจดบันทึกพฤติกรรมนัน้ อย่างต่อเนื่อง
จะช่ วยให้ผู ป้ กครองมีส ารสนเทศเกี่ ย วกับ พัฒ นาการของเด็ ก
ปฐมวัย ซึ่ ง ถื อ เป็ น สารสนเทศสํา คัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ผู ป้ กครอง
ตัด สิน ใจในการส่ ง เสริ ม พัฒ นาการของเด็ ก ได้ต รงกับ ความ
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ต้องการของเด็กอย่างแท้จริง อัน จะส่งผลต่ อการพัฒ นาทักษะ
และความสามารถในศตวรรษที่ 21 โดยคุ ณ ลัก ษณะต่ าง ๆ
เหล่านัน้ จะได้รบั การพัฒ นาจนกลายเป็ นส่วนหนึ่งของลักษณะ
นิสยั จนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพต่อไป
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