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ABSTRACT

ARTICLE INFO

The purpose of this study was to investigate the Executive Functions
(EF) characteristics of early childhood students. The eight study participants
included early childhood experts, administrators, teachers, and guardians.
The research instrument used in this study was an interview consisting of 15
questions brought up in a focus group discussion about the Executive
Functions (EF) of early childhood students. The interview was validated
using the IOC consistency index, which gave an average of 0.5 or more. The
researcher recorded the focus group discussion and presented the data by
using a descriptive text of the Executive Functions (EF) characteristics
discussion.
The results of the analysis of the group conversations with the experts
and practitioners gave consistent findings for Executive Functions (EF)
characteristics of early childhood students which included three aspects: 1)
inhibitory control, 2) idea shift, and 3) emotional control.
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การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย

บทคัดย่อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะความสามารถในการคิ ด เชิ ง บริ ห ารส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาปฐมวัย ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 8 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือข้อคาถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หาร
สาหรับเด็กปฐมวัย จานวน 15 ข้อ โดยคัดเลือกจากผลการตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ของคาถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารสาหรั บเด็กปฐมวัย ที่ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป ผูว้ ิจัยใช้วิธีการบันทึก
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และนาเสนอด้วยข้อความเชิงบรรยายที่ประกอบด้วยคุณลักษณะความสามารถ
ในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
ผลการวิจยั พบว่า ผลการสนทนากลุ่มกับผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูป้ ฏิบตั ิ โดยมีความคิดเห็นตรงกันว่าคุณลักษณะของ
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยควรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้งชัง่ ใจ ด้านการเปลี่ยนความคิดและ
ด้านการควบคุมอารมณ์

บทนำ
เด็กเป็ นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเพราะเป็ นความหวังของครอบครัว เป็ นผูส้ ื บทอดมรดกทางวัฒนธรรม
และเป็ นมนุษยชาติ อันเป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของประเทศชาติจึงขึ้นอยู่กบั คุณภาพ
ของเด็ก เพราะฉะนั้นเด็กที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกาย จิตใจ มีพฒั นาการในทุก ๆ ด้าน ที่เหมาะสม
กับวัย ไม่ว่าจะเป็ นพัฒนาการทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริ ยธรรม จะเป็ นผูท้ ี่สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ดังที่ปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยในหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนาเด็กตั้งแต่
แรกเกิดถึง 6 ปี บริ บูรณ์ อย่างเป็ นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริ บทสังคมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชี วิ ต ให้เ ด็ ก พัฒ นาไปสู่ ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ เกิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ ตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและ
ประเทศชาติ (Office of Academic Affairs and Educational Standards, 2017, p. 2)
สานักนายกรัฐมนตรี (Office of the Prime Minister, 2017, p. 40) ได้กล่าวถึงปัญหาของเด็กปฐมวัย
ว่า กลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5 ปี ) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยจากประชากรที่มีบุตรลดลงส่ งผลให้จานวนเด็ก
ปฐมวัยลดลงอย่างต่อเนื่ อง และยังมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ากว่าร้อยละ 27.5 โดยพัฒนาการที่ล่าช้าสุ ดคือ
พัฒนาการด้านภาษา สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวไม่มีความรู ้และเวลาในการเลี้ยงดู โดยที่ช่วงวัย 0-3 ปี
สมองจะมีพฒั นาการสู งสุ ด และส่ งผลต่อระดับสติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่ งการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะเสริ มสร้างการพัฒนาของสมองได้ร้อยละ 20-30 แต่มีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
6 เดือน เพียงร้อยละ 27.6 ขณะที่เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ที่ตอ้ งเริ่ มพัฒนาทักษะการอยูใ่ นสังคม พบว่า กว่าร้อยละ
76.3 จะอยู่ ใ นสถานศึ ก ษาเด็ ก ปฐมวัย ที่ ย ัง มี ปั ญ หาด้า นคุ ณ ภาพมาตรฐาน โดยปั จ จุ บัน มี ม าตรฐานที่
หลากหลายทั้งกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ และองค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ งผลต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนและครู ที่จะมีผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสม
กับแต่ละช่วงของเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ประเด็ น วิ ก ฤตที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาเด็ ก อย่ า งเป็ นองค์ ร วมที่
จาเป็ นต้องได้รับการดูแลและแก้ไขอย่างเร่ งด่วนมี 3 ประเด็น (Jatisathien, Meesasan, & Chaikarn, 2017, pp.
8-9) ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาที่พฒ
ั นาเด็กปฐมวัยแบบแยกส่ วนที่เน้นด้ านสติปัญญาเป็ นหลักและไม่ให้
ความสาคัญกับพัฒนาการด้านอื่น อนึ่งการพัฒนาทางด้านสติปัญญานั้นไม่ครบถ้วนตามที่หลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัยกาหนดไว้ การละเลยการส่ งเสริ มเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้และการอ่านส่ งผลให้เด็กไม่รักการอ่าน
ขาดการใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน เด็กพัฒนาได้ไม่เต็มศักยภาพและไม่เพียงพอต่อการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การเป็ นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ 2) การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ และการทางานของสมอง เช่น การเร่ งอ่านเขียนทั้งที่
เด็กยังไม่มีความพร้อมการทากิจกรรมแบบเดียวกันทั้งห้อง การเรี ยนรู ้ผ่านแบบฝึ กหัด การนัง่ ฟังครู อธิ บาย
เงียบ ๆ ทั้งวัน การจัด การศึกษาในลักษณะนี้ เป็ นการพัฒนาเด็กอย่างไม่เป็ นองค์รวมและไม่สอดคล้องกับ
พัฒนาการ ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กและการทางานของสมอง และ 3) การจัดการศึกษาที่เน้นด้าน
ความรู ้ที่ครู เป็ นผูบ้ อก อธิ บาย ออกคาสั่ง เป็ นเป็ นผูร้ ับข้อมูล เด็กไม่ได้ลงมือกระทา สารวจ ค้นคว้า ทดลอง
ส่ งผลให้เด็กขาดโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และไม่ได้พฒั นาคุณลักษณะและเจตคติ นอกจากนี้
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนโดยการพัฒนาเด็ก เพียงด้านความรู ้ แต่ไม่สามารถนาความรู ้ ไ ปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ ละเลยพัฒนาคุณลักษณะและเจตคติ ส่ งผลให้ประเทศไทยขาดความพร้อม
และเสี ยเปรี ยบในการแข่งขันกับประเทศอื่น
ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Early Childhood Development Act 2019:
Section 1, Section 5 (3)) ให้เด็กปฐมวัยมีพฒั นาการที่ดีรอบด้านทั้งทางร่ างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อให้เกิดทักษะที่ จาเป็ นพื้นฐานในการศึ กษาเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต
สามารถเรี ยนรู ้อย่างสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลและความต้องการจาเป็ นพิเศษ
จากรายงานวิ จัย ที่ มี ก ารส ารวจพัฒ นาการด้า นทั ก ษะของสมองส่ ว นหน้ า นวลจัน ทร์ จุ ฑ าภัก ดี กุ ล
(Chutapakdeekul, 2017, p. 146) ได้รายงานผลพัฒนาการด้านการคิดเชิ งบริ หารในเด็ก ปฐมวัย เมื่อเดื อน
ตุลาคม 2559 โดยศูนย์วิจยั ประสาทวิทยาศาสตร์ และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หรื อ
การวัดการคิดเชิงบริ หาร ในเด็กอายุ 2-6 ปี จานวน 2,965 คน ซึ่งกระจายอยูใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศ พบว่า
มีเด็กเกือบ 30% มีปัญหาเรื่ องพฤติกรรมในด้านการคิดเชิงบริ หารน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ ย ซึ่ งเด็กเหล่านี้ จะมี
ปั ญหาในเรื่ องการกากับตนเอง การกระทาโดยไม่คิด มีความใจร้อน ไม่สามารถรอคอยได้ วอกแวกง่าย
อีกทั้งไม่สามารถทางานที่ยากให้สาเร็ จได้ เด็กที่มีปัญหาในด้านพฤติกรรมเหล่านี้ จะส่ งผลให้ในระยะยาว
จะเป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็ จในด้านการเรี ยน การทางาน การอยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นในสังคม รวมทั้งมีโอกาส
เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมา ซึ่งจากผลการศึกษาในด้านความสามารถในการคิดเชิงบริ หารในต่างประเทศ
ได้มีการเปรี ยบเทียบเด็ก ที่ขาดการพัฒนาทักษะการคิดเชิ งบริ หาร เมื่อเทียบกับเด็กที่ มีทกั ษะการคิด เชิ ง
บริ หารที่ ดี พบว่า เด็ ก ที่ ไ ม่ ถู ก ฝึ กทัก ษะการคิ ด เชิ ง บริ หารจะมี รายได้น้อยกว่า นอกจากนี้ ย งั มี แ นวโน้ม
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ติดประวัติอาชญากรรมถึง 4 เท่า การใช้สิ่งเสพติดมากกว่าถึง 3 เท่า และมีโอกาสสู งที่จะเป็ นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
มากถึง 2 เท่า เพราะฉะนั้นจึ งไม่ควรที่ จะมองข้ามเด็กไทยกว่า 30% ที่มีพฒั นาการทางด้านความสามารถ
ในการคิดเชิงบริ หารล่าช้า โดยมีแนวทางนาเสนอที่สาคัญคือ ระบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้และการ
ดู แลเด็กในช่ วงปฐมวัยนั้นไม่ควรเร่ งเรี ยนเขียนอ่านเพียงอย่างเดี ยว เพราะทาให้เด็กเหล่านั้นขาดโอกาส
ในเรื่ องการฝึ กคิด การฝึ กตัดสิ นใจ และการฝึ กกากับตนเองเพื่อไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ครู ผูด้ ูแลเด็กในช่วง
ปฐมวัยควรมีพ้ืนฐานความรู ้ในการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก ตลอดจนสามารถจัดประสบการณ์เพื่อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่ งทักษะด้านการคิดเชิ งบริ หารนั้นเป็ นสุ ดยอดทางความคิดของมนุษย์
และมีความเกี่ยวข้องกับไอคิวน้อยมากหรื ออาจจะไม่เกี่ยวข้องกันแต่กลับเป็ นปั จจัยที่สาคัญอันจะส่ งผลต่อ
ความสาเร็ จในชี วิตของเด็ก ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผทู ้ างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยควรจะเข้าใจ
พัฒนาการด้านการคิดเชิงบริ หารเพื่อคิ ดหาวิธีช่วยให้เด็กเล็กมีพฒ
ั นาการด้านความสามารถในการคิดเชิ ง
บริ หารอย่างเหมาะสมกับวัย อันมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความเจริ ญและความสงบสุ ขของสังคม ช่วยลด
ปั ญ หาสั ง คมต่ า ง ๆ ที่ จ ะตามมาอี ก ภายหลัง ซึ่ ง ถื อ เป็ นการลงทุ น ที่ ใ ห้ ผ ลคุ้ม ค่ า เพราะหากเด็ ก ไทยมี
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดความเจริ ญความสุขสงบมาสู่สังคมไทย ช่วยลดปัญหา
ด้านสังคมต่าง ๆ ที่จะตามมา ในทางตรงกันข้ามหากเด็กมีความบกพร่ องของการคิดเชิงบริ หารจะทาให้เกิด
ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ตามมามากมายในภายหลัง หากองค์กรการศึกษาต่าง ๆ ปล่อยปละละเลยในเรื่ องนี้
ค่ า ใช้จ่ า ยในการแก้ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลัง จะสิ้ น เปลื อ งกว่ า มาก ความสามารถในการคิ ด เชิ ง บริ หาร
(Executive Functions) คือการทาหน้าที่ของสมองในระดับสู งที่ช่วยให้เรากากับตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรม
ที่มุ่งเป้าสู่ ความสาเร็ จ ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารจะพัฒนาได้ดีมากในเด็กปฐมวัย เด็กที่มีการพัฒนา
ความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารดีจะมีความพร้อมและประสบผลสาเร็ จทางการเรี ยนมากกว่า รวมทั้งมี
ปั ญ หาทางด้า นพฤติ ก รรมน้อ ยกว่ า อี ก ด้ว ย ในประเทศไทยยัง ไม่ เ คยมี ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ พัฒ นาการด้า น
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย การขาดข้อมูล ดังกล่าวจึงเป็ นอุปสรรคสาคัญต่อการ
ก าหนดทิ ศ ทางน าไปสู่ ก ารพัฒ นาเด็ ก ไทยให้ มี ทัก ษะการคิ ด และการก ากับ ตนเองไปสู่ ค วามส าเร็ จ
(Chutapakdeekul, 2016, p. 68)
แผนพัฒนาเด็ กปฐมวัยในอนาคตจึ งได้ก าหนดขึ้ นเป็ นประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ชาติ ด้านการพัฒ นาและ
เสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้กล่าวถึงการให้ความสาคัญต่อการลงทุนพัฒนาเด็ก ปฐมวัยในหัวข้อที่
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ในส่ วนของหัวข้อ 4.2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรี ยมความ
พร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ส่งเสริ มอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่ มตั้งครรภ์ ส่ งเสริ มการเกิดอย่างมี
คุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่ งเสริ มการให้สารอาหารที่จาเป็ นต่อสมองเด็ก และให้มีการ
ลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพฒ
ั นาการที่ สมวัยในทุกด้าน (Office of the National Economic and
Social Development Board.Office of the Prime Minister, 2018, p. 32)
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารเริ่ มพัฒนาหลังจากคลอด โดยเฉพาะในเด็กอายุ 3-5 ปี ซึ่งถือเป็ น
ช่ วงเวลาหน้า ต่า งแห่ ง โอกาสการเจริ ญ เติ บ โตและพัฒนาต่อ เนื่ องไปจนถึ งวัย รุ่ นและวัย ผูใ้ หญ่ต อนต้น
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การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริ หาร ช่วงปฐมวัยจะส่งผลต่ออนาคตคือ 1) ถ้าเด็กมีโอกาสพัฒนาการ
คิดเชิ งบริ หาร และการควบคุมตนเองได้ประสบความสาเร็ จ ย่อมจะส่ งผลให้เด็กคนนั้นได้รับประโยชน์
ในด้านการดาเนิ นชี วิตระยะยาว ทั้งด้านความสาเร็ จในการเรี ยน การมีพฤติกรรมที่ดี การมีสุขภาพดี และ
ความสาเร็จในหน้าที่การงาน 2) องค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาพื้นฐานของทักษะที่จาเป็ นในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ของเด็ก กิจกรรมที่เด็กจะได้รับโอกาสในการเข้าร่ วม สถานศึกษาที่เด็กได้อาศัย เรี ยนรู ้และเล่น
3) ถ้าเด็กไม่ได้ในสิ่ งที่ตอ้ งการจากปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ หญ่และเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก หรื อทา
ให้เด็กเกิดความเครี ยด พัฒนาการของเด็กอาจจะช้าหรื อบกพร่ อง ซึ่ งถือได้ว่าเป็ นโอกาสที่จะพัฒนาเด็ก
วัยรุ่ น และผูใ้ หญ่จะสามารถดูสัมพันธภาพ สภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่จะเสริ มสร้างทักษะเพื่อส่ งเสริ ม
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หาร เนื่ องจากเป็ นสิ่ งที่ง่ายและได้ผลที่สุดเมื่อพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ ม (Center on
the Developing Child at Harvard University, 2011, pp. 2-3)
อนึ่ งเด็กที่ มีความสามารถสนใจกับงาน จดจาคาสั่งและข้อมูล ควบคุมตนเองจากสิ่ ง เร้ าที่ เข้า มา
กระตุน้ และปรับตัวเมื่อเข้าสังคมใหม่ได้ดี จะเป็ นเด็กที่มีความสาเร็ จในเรื่ องการเรี ยน (McClelland, Acock,
& Morrison, 2006, pp. 471-490) แต่ถา้ หากเด็กปกติที่ขาดความสามารถในการคิดเชิ งบริ หาร จะประสบ
ปัญหาทางด้านพัฒนาการและการเตรี ยมความพร้อมที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่ดีในอนาคต ซึ่งเด็กควรจะได้รับ
การช่วยเหลือก่อนเบื้องต้นในด้านสติปัญญาเพื่อเสริ มสร้างความสามารถในการคิดเชิงบริ หาร โดยการจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริ หารเป็ นรายบุคคล (Sasser & Bierman, 2012, pp.
232-235) ดังนั้น ถ้าเราสามารถพัฒนาเด็กให้มีการคิ ดเชิ งบริ หารที่ ดีใ นช่ วงหน้า ต่างแห่ ง โอกาสของการ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงบริ หารซึ่ งสามารถพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงอายุ 3-5 ปี ย่อมจะเห็นว่าเด็ก
ในวันนี้ จะประสบเป้ าหมายแห่ งความสาเร็ จในเรื่ องการเรี ยนและการเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ
ในอนาคตต่อไป
นอกจากนี้ หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ยังได้ให้ความสาคัญด้านการพัฒนาสมอง
โดยมุ่งไปสู่ การเรี ยนรู ้และการเล่นของเด็ก ซึ่ งหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัยฉบับนี้ ยึดเอา “การเล่น” อย่างมี
จุดมุ่งหมาย เป็ นหัวใจสาคัญของการจัดประสบการณ์ ให้กับ เด็กให้เด็ก เรี ยนรู ้ ผ่า นประสาทสั มผัส ทั้ง ห้า
โดยครู จาเป็ นต้องเข้าใจและยอมรับว่าสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมตัวเด็กว่ามีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู ้และ
การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน สมองของเด็กมีความพิเศษเป็ นสมองที่สร้างสรรค์และมี
การเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กบั อารมณ์ สมองเป็ นอวัยวะที่สาคัญมากที่สุดและมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์
มารดาโดยในช่วงนี้ เซลล์สมองจะมีการพัฒนาเชื่ อมต่อและทาหน้าที่ในการควบคุมการทางานพื้นฐานของ
ร่ างกาย สาหรับในช่วงแรกเกิดถึงอายุ 3 ปี จะเป็ นช่วงที่เซลล์สมองเจริ ญเติบโตและขยายเครื อข่ายใยสมอง
อย่างรวดเร็ว ซึ่งปัจจัยในการพัฒนาของสมองประกอบด้วย พันธุกรรม โภชนาการและสิ่ งแวดล้อม สมองจะ
มีพฒั นาการที่สาคัญในการควบคุมและมีผลต่อการเรี ยนรู ้ ความคิด จินตนาการ ความฉลาด และพั ฒนาการ
ทุกด้าน การพัฒนาของสมองทาให้เด็กปฐมวัยสามารถเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ วกว่าวัยใด การเรี ยนรู ้ที่
สัมพันธ์กบั พัฒนาการทางสมอง เป็ นการเรี ยนรู ้จากของจริ งไปหาสัญลักษณ์จากง่ายไปหายาก จากรู ปธรรม
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การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย

ไปสู่ นามธรรมโดยคานึงถึงความสามารถตามวัยและพัฒนาการ อย่างไรก็ตามเมื่อสมองเจริ ญเติบโตในช่วง
วัย ต่า ง ๆ และเริ่ ม มี ค วามสามารถในการท าหน้า ที่ ใ นช่ วงเวลาที่ ต่า งกัน จะเห็ นว่า การเรี ย นรู ้ และทักษะ
บางอย่างจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ งที่เรี ยกว่า “หน้าต่างโอกาสของการเรี ยนรู ้” ซึ่งเมื่อผ่านช่วงเวลา
นั้นในแต่ละช่วงวัย ถ้าสมองไม่ได้รับการกระตุน้ หรื อได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมโอกาสที่จะฝึ กอาจยาก
หรื อทาไม่ได้เลย ผูใ้ หญ่ที่เลี้ยงดูเด็กเป็ นคนสาคัญที่จะต้องคอยสังเกต และใช้โอกาสนี้ ช่วยให้เด็กก้าวไปสู่
ความสามารถเฉพาะด้านในแต่ละช่ วงวัย สาหรับช่วงปฐมวัยเป็ นช่วงโอกาสที่สาคัญในการพัฒนาทัก ษะ
การคิ ด เชิ ง บริ ห ารหรื อ EF (Executive Function) ซึ่ ง เป็ นกระบวนการทางความคิ ด ของสมองส่ ว นหน้า
ทาหน้าที่เกี่ยวกับการคิด ความรู ้สึกและการกระทา โดยสมองส่ วนนี้ กาลังพัฒนามากที่สุด เป็ นช่วงของการ
พัฒ นาความสามารถในการคิ ด การจัด ระเบี ย บตนเองซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การยับ ยั้ง ชั่ง ใจ การคิ ด ไตร่ ต รอง
การควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การใส่ ใจจดจ่ อ การวางแผน การตั้งเป้ าหมาย ความมุ่งมัน่
การจดจา การเรี ยกใช้ขอ้ มูลอย่างมีประสิ ทธิภาพ การจัดลาดับความสาคัญของเรื่ องต่าง ๆ และการลงมือทา
อย่างเป็ นขั้นตอนจนสาเร็ จ ทักษะการคิดเชิงบริ หารหรื อ EF (Executive Function) จึงเป็ นทักษะที่ตอ้ งได้รับ
การฝึ กฝนในชีวิตประจาวันของเด็กผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ หลากหลายที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้คิด ลงมือทา
เพื่อให้เกิดความพร้อม และมีทกั ษะที่สาคัญต่อชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ สมองยังเป็ นอวัยวะสาคัญสาหรับ
การเรี ยนรู ้ภาษาและการสื่ อสาร การเรี ยนรู ้ภาษาแม่ของเด็กจะเกิดขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ จากการปฏิสัมพันธ์
กับ พ่ อแม่ และผูเ้ ลี้ ย งดู ใ นชี วิตประจาวันและสถานการณ์ รอบตัว สมองมี ตาแหน่ งรั บรู ้ ต่าง ๆ กัน ได้แก่
ส่ วนรับภาพ ส่ วนรับเสี ยง ส่ วนรับสัมผัสและรับรู ้การเคลื่อนไหวส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกาย สมองส่ วนต่าง ๆ
เหล่านี้ พฒั นาขึ้นมาได้ชา้ หรื อเร็ วขึ้นอยูก่ บั การกระตุน้ ของสิ่ งแวดล้อมภายนอก โดยสมองเด็กมีความจาผ่าน
การฟัง ต้องการรับรู ้ขอ้ มูลเสี ย งพร้อมเห็นภาพ เริ่ มรู ้จกั เสี ยงที่เหมือนและแตกต่างและสามารถเรี ยนรู ้จงั หวะ
ของคาได้จากการฟั งซ้ า ๆ สมองของเด็กที่เข้าใจเกี่ยวกับภาพ เสี ยง และสัมผัสแบบต่าง ๆ มีความสาคัญมาก
เพราะข้อมูลจากภาพ เสี ยงและสัมผัสเหล่านี้ จะก่อรู ปขึ้นเป็ นเรื่ องราวที่จะรับรู ้และเข้าใจซับซ้อนขึ้นเรื่ อย ๆ
ได้ในที่สุด สมองส่ วนหน้านั้นมีหน้าที่คิด ตัดสิ นใจ เชื่อมโยง การรับรู ้ไปสู่ การกระทาที่เป็ นลาดับขั้นตอน
สมองเด็กที่สามารถเรี ยนรู ้ภาษาได้ดีตอ้ งอยู่ในสิ่ งแวดล้อมของภาษาที่เรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมจึงจะเรี ยนรู ้ได้ดี
(Office of Academic Affairs and Educational Standards Ministry of Education, 2017, pp. 6-7)
ดังนั้นช่ วงวัยเด็กจึ งนับว่าเป็ นช่ วงโอกาสทองที่ จาเป็ นในการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิ ง
บริ หารหรื อ EF (Executive Function) ซึ่งเป็ นทักษะกระบวนการทางความคิดที่มาจากการสั่งการของสมอง
ส่ วนหน้า โดยทาหน้าที่เกี่ยวกับการกาหนดความคิด ความรู ้สึก และการกระทาซึ่งสมองส่ วนดังกล่าวนี้ กาลัง
พัฒนามากที่สุด นับได้ว่าเป็ นห้วงเวลาสาคัญของการพัฒนาการคิด การจัดระเบียบการทางานของตนเองซึ่ง
จะส่ งผลถึงเรื่ องการยับยั้งชัง่ ใจ การคิดใคร่ ครวญอย่างไตร่ ตรอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง การปรับเปลี่ยน
หรื อยืดหยุ่นทางความคิด การใส่ ใจจดจ่อ การคิดวางแผน การตั้งเป้ าหมายสู่ ความสาเร็ จ การจดจาข้อมูลจาก
ประสบการณ์ เ ดิ ม การน าข้อ มู ล ในหน่ ว ยความจ าออกมาใช้ไ ด้อ ย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ การจัดลาดับความสาคัญก่อน-หลัง ของเรื่ องต่าง ๆ และการลงมือปฏิบตั ิอย่างเป็ นขั้นตอนจน
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ส าเร็ จ ตามที่ ค าดหวัง ความสามารถในการคิ ด เชิ ง บริ ห าร หรื อ EF (Executive Function) จึ ง เป็ นทัก ษะ
จาเป็ นต้องได้รับการฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ องในชีวิตประจาวันของเด็กผ่านประสบการณ์ตรงที่
หลากหลายรู ปแบบ ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะความสามารถ
ในการคิดเชิ งบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยซึ่ งหากได้มีการนาไปใช้กบั เด็กปฐมวัยจะส่ งเสริ มให้เด็กมีความ
พร้อมในด้านการดารงชีวิต และมีทกั ษะที่จาเป็ นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หาร
สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิ คสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คือ ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ปฐมวัย ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวนทั้งสิ้ น 8 ท่าน
2. ตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. กำรกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำย คือผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษาปฐมวัย ผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน
ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวน 8 ท่าน จัดสนทนาเป็ น 1 กลุ่ม ดังนี้
1.1 ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็ นผูท้ ี่สอนนิ สิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดย
คัดเลือกจากผูท้ ี่มีประสบการณ์ดา้ นการทางานเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานวิจยั และ
ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหัวข้อวิจยั จานวน 2 ท่าน
1.2 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น หรื อผูท้ ี่ มี บทบาท อานาจ หน้าที่ ใ นการขั บเคลื่ อนหรื อดาเนิ นการตาม
นโยบาย ตัดสิ นใจ และมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการจัดการศึกษาปฐมวัย จานวน 2 ท่าน
1.3 ครู ผสู ้ อนปฐมวัย ที่มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัยไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี จานวน 2 ท่าน
1.4 ผูป้ กครองนักเรี ยน ซึ่ งคัดเลือกจากการอาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวระหว่างพ่อ แม่ ลูก และ
เป็ นตัวแทนผูป้ กครองในเรื่ องการทางานร่ วมกับโรงเรี ยนแทนผูป้ กครองคนอื่น ๆ จานวน 2 ท่าน
2. เครื่ องมื อที่ใช้ ในกำรวิจัย การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็ก
ปฐมวัย มีเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ดังนี้
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การศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย

2.1 ข้อคาถามในการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับ
เด็กปฐมวัย โดยมีการตรวจสอบคุณภาพคาถามสนทนากลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิง
บริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย ผูว้ ิจยั ดาเนินการโดยสร้างเครื่ องมือประเมินคุณภาพของคาถามแล้วให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ประเมินคุณภาพในด้านความเหมาะสมของข้อคาถาม จากนั้นผูว้ ิจยั ดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งคาถามตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วจึงนาคาถามไปจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากนั้นจึงนาข้อมูล
ที่ได้มาสรุ ป เพื่อให้ได้คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีความเหมาะสม
และสมบู ร ณ์ โดยผลการตรวจสอบค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง (IOC) ของค าถามเกี่ ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป โดยข้อคาถาม
ที่ผา่ นการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญมีจานวนทั้งสิ้ น 15 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็นดังนี้
2.1.1 ประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารด้านการยับยั้งชัง่ ใจ
2.1.2 ประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารด้านการเปลี่ยนความคิด
2.1.3 ประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารด้านการควบคุมอารมณ์
3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้นั ตอนดังต่อไปนี้
3.1 ผูว้ ิจยั ติ ดต่อกลุ่มเป้ าหมาย ดังนี้ ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการศึ กษาปฐมวัย ผูบ้ ริ หาร ครู ผูส้ อนใน
โรงเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยน จานวนทั้งสิ้ น 8 ท่าน
3.2. ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการทาวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูร้ ่ วมสนทนากลุ่มทั้ง 8 ท่าน
เพื่ อ ขอความร่ ว มมื อ ในการเข้า ร่ วมกิ จกรรมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ ย วกับ การศึ ก ษา
คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
3.3 จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิด
เชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย ตามประเด็นที่กาหนด
4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยอาศัย
ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ เพื่ อ ตอบวัต ถุ ป ระสงค์ วิ จัย จากนั้ น น าเสนอด้ว ยข้อ ความเชิ ง บรรยายที่
ประกอบด้วยคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยและการวิเคราะห์คุณลักษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยกับใช้เทคนิ คการวิเคราะห์เนื้ อหาเชิ งเครื่ องมือในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิค Triangulation ในระหว่างดาเนินการสนทนากลุ่ม
ผลกำรวิจัย
ผลจากการจัด สนทนากลุ่ ม กับ กลุ่ ม เป้ า หมายในจ านวนทั้ง สิ้ น 8 ท่ า น เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะ
ความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่ากลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญและผูป้ ฏิบตั ิมีความเห็นตรงกัน
ว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยควรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้งชัง่ ใจ
ด้านการเปลี่ยนความคิดและด้านการควบคุมอารมณ์ แต่อาจต้องปรับปรุ งเล็กน้อยเพื่ อให้ความสมบู รณ์
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มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเพิ่ ม รายละเอี ย ดของพฤติ ก รรมให้ เ ชื่ อ มโยงกับ ประสบการณ์ เ ดิ ม ซึ่ ง สะท้อ นไปถึ ง การ
แสดงออกทั้งที่บา้ นและที่ โรงเรี ยน สรุ ปได้ว่า คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารสาหรั บ เด็ก
ปฐมวัย ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การยับยั้งชัง่ ใจ จากการสนทนากลุ่มกับกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 8 ท่าน ได้สะท้อนประสบการณ์
ว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารควรมีความเชื่อมโยงของพฤติกรรมเด็กที่สะท้อนถึงการ
ยับยั้งชัง่ ใจ โดยเด็กจะสามารถรอคอยได้ มีความอดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
สะท้อนประสบการณ์ดงั นี้
“...ดิฉันคิดว่าการที่เด็กมีความยับยั้งชัง่ ใจจะช่วยให้เค้ามีสมาธิในการทางาน รู ้จกั การรอคอยและ
มีความรับผิดชอบมากขึ้น”
“...การที่ผูใ้ หญ่สร้างสถานการณ์จาลองเพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการเข้าแถวตามลาดับคิว
โดยไม่แทรกแถวเป็ นการช่วยส่งเสริ มให้เด็กมีความอดทนและรอคอยได้ เช่น การต่อคิวซื้อสิ นค้าเมื่อไปร้าน
สะดวกซื้อหรื อห้างสรรพสิ นค้า การต่อคิวรับของ”
“...เมื่ อมี ก ารท าน้ า หกเลอะเทอะ สามารถนาผ้ามาเช็ดเองเพราะเคยเห็ นแม่ทาให้ดู แสดงว่า
สามารถแก้ปัญหาได้เองโดยไม่ร้องไห้โวยวาย”
“...เด็กรู ้จกั กาลเทศะจากการฝึ กของผูป้ กครอง เวลามีแขกมาที่บา้ นจะไม่พูดแทรกขณะที่ผูใ้ หญ่
กาลังสนทนาอยู”่
“...ดิฉันคิดว่าการที่เด็กไปในสถานที่สาธารณะสามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกัน เช่น การไม่
ส่งเสี ยงดังรบกวนผูอ้ ื่น”
“...การรู ้จกั รอคอยเป็ นพฤติกรรมทางสังคมที่เด็กควรจะได้เรี ยนรู ้ เช่น การรับประทานอาหาร
พร้อมกันในครอบครัวหรื อที่โรงเรี ยน เป็ นการส่งเสริ มการทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น”
“...เด็กสามารถหลีกเลี่ยงการตอบโต้เมื่อพบกับการถูกกลัน่ แกล้ง ล้อเลียน เป็ นเพราะว่าได้รับการ
ส่งเสริ มจากผูใ้ กล้ชิดในการให้คาแนะนาและรับฟังปัญหา”
“...ถ้าเด็กได้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เค้าลดความรุ นแรง ก้าวร้าว จะช่วยให้เค้าสามารถปรับตัว
ให้อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้ดี”
ดังนั้นการยับยั้งชัง่ ใจ จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้ าหมายจึงเป็ นการส่ งเสริ มสมาธิในการ
ท างาน มี ค วามอดทน สามารถรอคอยตามล าดับ ก่ อ น-หลัง มี ความรั บผิดชอบ สามารถแก้ปั ญหา รู ้ จัก
กาลเทศะ ปฏิ บ ัติตามข้อตกลงร่ วมกัน ส่ ง เสริ มให้เรี ย นรู ้ ใ นการทากิ จกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่ น หลี ก เลี่ ย งการ
แก้ปัญหาด้วยความรุ นแรง และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมได้
ด้า นที่ 2 การเปลี่ ย นความคิ ด จากการสนทนากลุ่ ม กับ กลุ่ ม เป้ า หมายทั้ง 8 ท่ า น ได้ ส ะท้อ น
ประสบการณ์ว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารควรมีความเชื่ อมโยงของพฤติกรรมเด็กที่
สะท้อนถึงการเปลี่ยนความคิด การมีความรับผิดชอบต่อตนเอง การยืดหยุ่นทางความคิดเมื่อผูอ้ ื่นมีเหตุผลที่
ดีกว่า โดยผูเ้ ชี่ยวชาญสะท้อนประสบการณ์ดงั นี้
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“...ดิฉันเห็นว่าการที่เด็กรู ้จกั การปรับเปลี่ยนความคิดเป็ นเรื่ องที่ควรส่ งเสริ มเพราะจะทาให้เค้า
สามารถยอมรับเหตุผลของผูอ้ ื่น เช่น เมื่อจะไปเที่ยวสวนสัตว์น้องแต่งตัวด้วยชุดกระโปรง แล้วคุณแม่ให้
เหตุผลว่าควรจะเปลี่ยนเป็ นกางเกงดี หรื อไม่ ยุงจะได้ไม่กัดและคล่องตัวเวลาจะลงไปเลี้ยงสัตว์ เมื่อน้อง
ได้รับฟังเหตุผลแล้วน้องเห็นด้วยทาให้ยอมเปลี่ยนชุดในวันนั้น”
“...จะดีมากถ้าเด็กได้รับการฝึ กฝนให้สามารถลดการเอาแต่ใจตัวเอง ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ้ ื่น”
“...ในเด็กเล็กจะมีความถี่ในการแสดงพฤติกรรมออกมาโดยที่ผใู ้ หญ่สามารถสังเกตได้ เช่น การมี
สมาธิในการทางาน”
“...อยากให้ดูพ ฤติ ก รรมด้า นการยอมรั บในความแตกต่า งของตนเอง เช่ น วันไหนแต่ง กาย
ไม่เหมื อนเพื่อนมาโรงเรี ยนแล้วเดิ นไปบอกครู โดยไม่ร้องไห้ การลื มสิ่ งของบางอย่างแล้วไม่โวยวายกับ
ผูป้ กครอง”
“...การที่เด็กรู ้จกั ปรับตัวกับห้องใหม่ เพื่อนใหม่ ครู ใหม่ จะเป็ นการเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
ตัวเด็กเมื่อไปเรี ยนในระดับประถมจะสามารถปรับตัวได้ดี”
“...การที่เด็กได้เล่นและทากิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์จะช่วยให้เด็กสามารถต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์ได้”
“...ขณะที่เล่นกันกับน้องแล้วเล่นแรง พอแม่เตือนจะเปลี่ยนกิจกรรมการเล่นเพราะเค้าจะรู ้แล้วว่า
อาจจะเกิดอันตรายจากการเล่น เช่น ไม่วิ่งเล่นในห้องเพราะจะหกล้มได้”
“...สภาพแวดล้อมในครอบครัวเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะส่ งเสริ มให้เด็กรู ้ว่ากิจวัตรประจาวันของตนเอง
มีอะไรบ้าง แต่ละวันมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องอะไร”
ดังนั้นการเปลี่ยนความคิด จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้ าหมายได้กล่าวถึงการส่ งเสริ มการ
ยอมรับเหตุผลของผูอ้ ื่น ลดการเอาแต่ใจตัวเอง มีสมาธิในการทางานได้นานขึ้น ยอมรับในความแตกต่างของ
ตนเองเมื่อเทียบกับผูอ้ ื่น ปรับตัวเข้ากับ สิ่ งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย และการรับผิดชอบในการทากิจวัตรประจาวัน
ด้า นที่ 3 การควบคุ ม อารมณ์ จากการสนทนากลุ่ ม กับ กลุ่ ม เป้ า หมายทั้ง 8 ท่ า น ได้ ส ะท้อ น
ประสบการณ์ว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารควรมีความเชื่ อมโยงของพฤติกรรมเด็กที่
สะท้อนถึงการควบคุมอารมณ์ การรับฟังและหยุดพฤติกรรมของตนเองในขณะที่อารมณ์ไม่ปกติ ลดความ
เอาแต่ใจตัวเอง หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งและควบคุมอารมณ์ของตนเองโดยไม่
ก้าวร้าว รุ นแรง ซึ่งผูร้ ่ วมสนทนาได้สะท้อนประสบการณ์ดงั นี้
“...หากเด็ก สามารถควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้แสดงว่าเค้าจะสามารถหลีก เลี่ ยงความรุ นแรงในการ
ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อน อีกทั้งไม่เลียนแบบพฤติกรรมการก้าวร้าวของผูอ้ ื่น”
“...เมื่อน้องเล่นซนจนบาดเจ็บแล้วร้องไห้ คุณแม่ปลอบใจจะหยุดร้องทันที”
“...หากเพื่อนแกล้งจะไม่ตอบโต้แต่จะบอกผูใ้ หญ่หรื อเดินหนีแทน”
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“...ดิ ฉันคิดว่าการที่ เด็กรู ้ จกั ระงับความโกรธของตนเองนั้นเป็ นเพราะว่าได้รับการฝึ กจากผูท้ ี่
ใกล้ชิด เช่น การกลั้นหายใจ การไปล้างหน้า หรื อไปทากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้ลืมอารมณ์โกรธ”
“...คาสั่งหรื อเงื่ อนไขของผูป้ กครองมีบทบาทสาคัญกับลูกในการแสดงพฤติ กรรมหรื อคาพูด
ต่าง ๆ ออกมาจนกลายเป็ นความคุน้ เคย เช่น การรับฟังเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์”
“...การอบรมเลี้ยงดูของผูป้ กครองมีส่วนสาคัญในการฝึ กฝนคุณลักษณะที่ดีให้เกิดกับลูกได้ เช่น
เมื่อเพื่อนแกล้งแล้วที่บา้ นสอนให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์อย่างไร ซึ่งอาจจะมีบางบ้านที่สอนลูกแบบตาต่อตา
ฟันต่อฟันว่า...ตีมาตีกลับ ไม่โกง...ซึ่งเป็ นการสอนลูกไม่ถูกวิธี”
“...ในเด็กเล็กจะเริ่ มรู ้จกั การสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมผูใ้ หญ่ เช่น ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมผูป้ กครองควรทาอย่างไร การอบรมเรื่ องการร้องไห้เพื่อเรี ยกร้องสิ่ งของบางอย่างอาจจะฝึ กให้
พูดร้องขอโดยไม่งอแง ซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เด็กแสดงออกนั้นมาจากการเลียนแบบผูใ้ หญ่”
“...ถ้าเพื่อนเดินชนเค้าจะแก้ปัญหาอย่ างไร หากเพื่อนขอโทษจะยอมรับคาขอโทษและให้อภัย
หรื อไม่ สิ่ งเหล่านี้ผทู ้ ี่ใกล้ชิดเด็กอาจจะสอนทันทีที่เกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ ขึ้น”
ดังนั้นการควบคุมอารมณ์ จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวถึงการควบคุมตนเอง
ในการหลีกเลี่ยงความรุ นแรง การยอมรับการปลอบใจจากผูใ้ กล้ชิดเมื่อมีอารมณ์ไม่ปกติ ไม่ตอบโต้เมื่อถูก
เพื่อนแกล้ง การระงับความโกรธด้วยการฝึ กฝน การยอมรับเงื่อนไขของผูป้ กครองหลังจากได้รับการชี้แนะ
ถึงเหตุผลของคาสั่งนั้น การอบรมเลี้ยงดูจากทางบ้านในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ ยงต่อการทะเลาะ
เบาะแว้ง การเลียนแบบพฤติกรรมของผูท้ ี่ใกล้ชิด การขอโทษเมื่อทาผิดและการให้อภัยโดยยอมรับค าขอ
โทษเมื่อผูอ้ ื่นไม่ได้ต้ งั ใจ
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย สรุ ปได้ว่าประกอบ
ไปด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การยับยั้งชัง่ ใจ หมายถึง การรู ้จกั หยุดความต้องการหรื อหยุดยั้งพฤติกรรมของตนเองอย่าง
เหมาะสม รู ้จกั คิดก่อนทา หรื อรู ้จกั อดทนรอคอย ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรื อสิ่ งยัว่ ยุ เช่น เล่นหรื อ
ท างานโดยไม่ ส่ ง เสี ยงรบกวนผูอ้ ื่ น เข้า แถวตามล าดับคิวโดยไม่แทรกแถว ปฏิ บัติตามข้อตกลงร่ วมกัน
มีมารยาทในการฟัง - การพูดและหลีกเลี่ยงการตอบโต้เพื่อลดความรุ นแรงต่าง ๆ
ด้านที่ 2 การเปลี่ยนความคิด หมายถึง การปรับเปลี่ยนความคิดและการกระทาหรื อยืดหยุ่น เมื่ อ
จาเป็ น รู ้จกั เปลี่ยนมุมมอง คิดอิสระนอกกรอบได้ โดยสามารถทางานหลายอย่างสลับไปมาได้ เช่น ยอมรับ
ฟั งเหตุผลของผูอ้ ื่น มีสมาธิ ต้ งั ใจทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็ จ รับผิดชอบหน้าที่ประจาวัน ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับตนเอง
ด้า นที่ 3 การควบคุ ม อารมณ์ หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ใ ห้แสดงออกอย่า ง
เหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครี ยด หงุดหงิด และแสดงออกโดยไม่รบกวนผูอ้ ื่น เช่น เมื่อมี
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เหตุขดั แย้งกับเพื่อนสามารถประนี ประนอมได้ รับฟั งเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ ควบคุมอารมณ์เมื่ออยู่ใน
สถานการณ์ไม่ปกติ ระงับอารมณ์ของตนเองได้และรู ้จกั ให้อภัยในความผิดพลาดของผูอ้ ื่น
สรุ ปคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย ดังภาพประกอบต่อไปนี้

ภำพที่ 1 คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
อภิปรำยผล
การศึ กษาวิจยั ครั้ งนี้ เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
ผลการวิจยั พบว่าผลการสนทนากลุ่มกับ ผูร้ ่ วมสนทนาทั้ง 8 ท่าน โดยมีความคิดเห็นตรงกันว่าคุณลักษณะ
ของความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยควรมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการยับยั้งชัง่ ใจ ด้านการ
เปลี่ยนความคิดและด้านการควบคุมอารมณ์ แต่อาจต้องปรับปรุ งเล็กน้อยเพื่อให้ความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นโดย
เพิ่มรายละเอียดของพฤติกรรมให้เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมซึ่งสะท้อนไปถึงการแสดงออกทั้งที่บา้ นและ
ที่โรงเรี ยน แสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัยในส่ วนการ
ควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กปฐมวัย อาจมีเหตุผลที่เชื่อมโยงดังต่อไปนี้
1. ด้านการยับยั้งชัง่ ใจ เป็ นการส่งเสริ มสมาธิในการทางาน มีความอดทน สามารถรอคอยตามลาดับ
ก่อน-หลัง มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ปัญหา รู ้จกั กาลเทศะ ปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกัน ส่งเสริ มให้เรี ยนรู ้
ในการทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่น หลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาด้วยความรุ นแรง และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นใน
สังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับไดมอนด์ (Diamond, 2016, pp. 6-7) กล่าวถึงการยับยั้งชัง่ ใจว่าการควบคุมตนเอง
ให้จดจ่ อต่อสิ่ งที่ ทา อดกลั้นต่อสิ่ งที่ มาล่อใจ การยับยั้งนี้ รวมทั้งการกระทาและคาพูด เช่ น 1) ยับยั้งที่ จะ
ตอบโต้ทนั ที ควบคุมตนเอง ให้รอคอยหรื อให้เวลาตนเองที่จะคิด หาข้อมูลให้มากก่อนที่จะสรุ ป 2) ชะลอ
ความอยาก ควบคุมตนเองให้รอคอยสิ่ งที่ดีกว่าในภายหลังหรื อที่เรี ยกว่าการอดเปรี้ ยวไว้กินหวาน 3) ยับยั้ง
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ตนเองเพื่อไม่ให้แสดงออกถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกว่า เช่น
การไม่แทรกแถวแต่ไปเข้า แถวต่อท้าย หรื อไม่ใช้คาพูดที่ทาให้ผูอ้ ื่ นรู ้สึกเจ็บแต่จะคิดพิจารณาก่ อนพูด 4)
หน่วงเหนี่ยวบังคับตนเองที่จะตอบโต้อย่างเกินเลย 5) ทนต่อสิ่ งยัว่ ยวน เช่น ไม่รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อ
สุ ขภาพตนเองหรื อไม่ตามใจปาก ไม่ลองสิ่ งเสพติด เป็ นต้น นอกจากนี้ การยับยั้งเป็ นการควบคุมตนเองที่
เกี่ยวข้องกับวินยั ยับยั้งให้ตนอยู่กบั สิ่ งที่กาลังทา รวมทั้งทาให้เสร็ จทั้งที่สิ่งนั้นยากหรื อน่าเบื่อ ยับยั้งที่จะไป
ทาในสิ่ งอื่นที่ดูน่าสนุกกว่าและยังคงจดจ่อในสิ่ งที่ทาทั้งที่มีสิ่งล่อใจ นอกจากนี้ จิเอีย ไอซ์ควิช กายและเคน
วอร์ต้ ี (Gioia, Isquith, Guy, & Kenworthy, 2000, pp. 17-20) และไอซ์ควิช และจิเอีย (Isquith & Gioia, 2008,
p. online) ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย ด้านการยับยั้ง (Inhibit) ว่าเป็ น
ความสามารถทางการควบคุม การยับยั้ง เช่น ความสามารถในการยับยั้ง การต่อต้านความวู่วาม หรื อการไม่
แสดงพฤติกรรมความวู่วามและสามารถหยุดพฤติกรรมตนเองได้ในเวลาที่เหมาะสม มีความลาบากในการ
ต่อต้านพฤติกรรมที่วู่วามและพิจารณาถึงผลที่ จะเกิดขึ้นก่อนทา คือมีการควบคุมต่ากว่าเพื่อนรุ่ นเดี ย วกัน
มี ค วามยากล าบากในการอดทนในห้องเรี ย น พู ดสอดแทรก ขัดจังหวะ ส่ งเสี ย งดังในห้องเรี ย นบ่อย ๆ
เรี ยกร้องความสนใจจากผูใ้ หญ่มาก อาจจะเริ่ มต้นกิจกรรมหรื องานก่อนฟั งคาแนะนา ก่อนวางแผนพัฒนา
ก่อนจัดระบบความเข้าใจหรื อใจความสาคัญของสถานการณ์น้ นั ๆ ครู หรื อผูด้ ูแลมักจะให้การดูแลโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับความก้าวร้าวและการขาดการสังเกตความปลอดภัยของบุคคล เด็กอาจจะแสดงพฤติกรรมทางกาย
การตอบสนองทางกายที่ไม่เหมาะสมและทาลายกิจกรรมกลุ่มให้แตกแยกและล้มเหลวอย่างเป็ นปกติ ดังนั้น
การยับยั้งชัง่ ใจจึงเป็ นการรู ้จกั หยุดความต้องการหรื อหยุดยั้งพฤติกรรมของตนเองอย่างเหมาะสม รู ้จกั คิด
ก่อนทา หรื อรู ้จกั อดทนรอคอย ไม่ประพฤติตนไปตามความอยากหรื อสิ่ งยัว่ ยุ เช่น เล่นหรื อทางานโดยไม่ส่ง
เสี ยงรบกวนผูอ้ ื่น เข้าแถวตามลาดับคิวโดยไม่แทรกแถว ปฏิบตั ิตามข้อตกลงร่ วมกัน มีมารยาทในการฟัง การพูดและหลีกเลี่ยงการตอบโต้เพื่อลดความรุ นแรงต่าง ๆ
2. ด้านการเปลี่ยนความคิด จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้ าหมายได้กล่าวถึงการส่ งเสริ มการ
ยอมรับเหตุผลของผูอ้ ื่น ลดการเอาแต่ใจตัวเอง มีสมาธิในการทางานได้นานขึ้น ยอมรับในความแตกต่างของ
ตนเองเมื่อเทียบกับผูอ้ ื่น ปรับตัวเข้ากับสิ่ งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมที่อาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย และการรับผิดชอบในการทากิจวัตรประจาวัน ซึ่ งสอดคล้องกับคากล่าวของไดมอนด์
(Diamond, 2016, pp. 6-7) บอกว่าการเปลี่ยนความคิดเป็ นความสามารถที่จะคิดนอกกรอบ หรื อเห็นสิ่ งต่าง ๆ
จากหลายมุมมองที่ต่างกัน ปรับเปลี่ยนความคิด และการกระทาหรื อยืดหยุ่นเมื่อจาเป็ น สามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดได้โดยไม่ยดึ ติดความคิดเดิม รู ้จกั เปลี่ยนแนวคิดหรื อมุมมอง คิดอิสระนอกกรอบได้ สามารถทางาน
หลายอย่างสลับไปมาได้ นอกจากนี้ จิเอีย ไอซ์ควิช กายและเคนวอร์ ต้ ี (Gioia et al., 2000, pp. 17-20) และ
ไอซ์ควิช และจิเอีย (Isquith & Gioia, 2008, p. online) ได้กล่าวถึงความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับ
เด็ ก ปฐมวัย ด้า นการเปลี่ ย นความคิ ด (Shift) ว่า เป็ นความสามารถทางการเคลื่ อ นย้า ยอย่า งอิ ส ระจาก
สถานการณ์/กิจกรรมหนึ่ งไปอีกสถานการณ์/กิจกรรมหนึ่ ง หรื อมีมุมมองของปั ญหาไปเป็ นอย่างอื่ นใน
สภาวะแวดล้อมที่ตอ้ งการ หัวใจสาคัญคือการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในสิ่ งที่อดทน ความยืดหยุ่น
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ในการแก้ปั ญหา การเปลี่ ย นความสนใจหลากหลาย การเปลี่ ย นแปลงจุ ดสนใจจากความเชื่ อที่ มี ผลต่อ
พฤติกรรมหนึ่ งเป็ นอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงจากงานหนึ่ งไปสู่ งานหนึ่ ง เปลี่ยนจากสถานที่แห่ งหนึ่ งไปอีก
แห่ งหนึ่ ง มีความยุ่งยากใจ ในการคิดหรื อยอมรั บความแตกต่างของวิธีก ารแก้ปั ญหาและความสามารถ
ในการอธิบายความยืดหยุ่นของพฤติกรรมในกิจกรรมแบบวันต่อวันได้ ความบกพร่ องด้านการปรับเปลี่ยน
เป็ นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนหรื อคิดหาวิธีที่มีประสิ ทธิภาพใน การแก้ปัญหา ในขณะที่ความ
ยุ่งยากเหล่านี้ หากรุ นแรงขึ้นต้องใช้ความอดทนมาก ผูด้ ูแลอธิ บายว่าเด็กมีความยุ่งยากใจสาหรับการเปลี่ยน
วิธีอย่างมากหรื อไม่ยืดหยุ่น เช่น เด็กมักจะทากิจวัตรเดิม ๆ ซ้ า ๆ บางรายเด็กจะไม่สามารถหยุดความตั้งใจ
ในเรื่ องที่ ส นใจได้หรื อไม่ ส ามารถเปลี่ ย นความคิ ดให้ออกจากความผิ ดหวัง ได้ หรื อไม่ ย อมรั บ ในสิ่ ง ที่
ไม่ เ ป็ นไปตามที่ ต้อ งการ หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ ต ายตัว ไม่ ส ามารถยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงได้ ดัง นั้ น
การปรั บเปลี่ยนความคิด จึงสรุ ปได้ว่าเป็ นการกระทาหรื อยืดหยุ่น ความคิดเมื่อจาเป็ น รู ้จกั เปลี่ยนมุมมอง
คิดอิสระนอกกรอบได้ โดยสามารถทางานหลายอย่างสลับไปมาได้ เช่น ยอมรับฟังเหตุผลของผูอ้ ื่น มีสมาธิ
ตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็ จ รับผิดชอบหน้าที่ประจาวัน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและยอมรับ
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นกับตนเอง
3. ด้านการควบคุมอารมณ์ จากข้อความสะท้อนคิดของกลุ่มเป้าหมายได้กล่าวถึงการควบคุมตนเอง
ในการหลีกเลี่ยงความรุ นแรง การยอมรับการปลอบใจจากผูใ้ กล้ชิดเมื่อมีอารมณ์ไม่ปกติ ไม่ตอบโต้เมื่อถูก
เพื่อนแกล้ง การระงับความโกรธด้วยการฝึ กฝน การยอมรับเงื่อนไขของผูป้ กครองหลังจากได้รับการชี้แนะ
ถึงเหตุผลของคาสั่งนั้น การอบรมเลี้ยงดูจากทางบ้านในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ ยงต่อการทะเลาะ
เบาะแว้ง การเลียนแบบพฤติกรรมของผูท้ ี่ใกล้ชิด การขอโทษเมื่อทาผิดและการให้อภัยโดยยอมรับค าขอ
โทษเมื่อผูอ้ ื่นไม่ได้ต้ งั ใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของนวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล (Juthipakdeekul, 2016, pp.
73-74) ว่าเป็ นการควบคุมความรู ้สึกที่แสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ สามารถแสดง
อารมณ์ ใ ห้อยู่ใ นระดับ ที่เหมาะสม จัดการกับความเครี ยด หงุดหงิ ด และแสดงออกโดยไม่รบกวนผูอ้ ื่น
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับจิเอีย ไอซ์ควิช กายและเคนวอร์ ต้ ี (Gioia et al., 2000, pp. 17-20) และไอซ์ควิช
และจิ เอี ย (Isquith & Gioia, 2008, p. online) ได้ก ล่าวถึ งความสามารถในการคิ ด เชิ ง บริ หารส าหรั บ เด็ ก
ปฐมวัย ด้า นการควบคุ ม อารมณ์ ตนเอง (Emotional Control) ว่า เป็ นการแสดงออกทางอารมณ์ และการ
ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ เป็ นความสามารถที่เหมาะสมในการกากับอารมณ์ท้ งั หมดให้เบาบางลง
มีการตอบสนองเหตุการณ์อย่างเหมาะสม โดยไม่มีการประทุทนั ทีทนั ใด หรื อการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
บ่อย หรื อไม่อารมณ์เสี ยมากเกินกว่าที่จะยอมรับได้ การที่มีอารมณ์ที่แย่ทาให้มีการแสดงออกทางอารมณ์
การกระทา หรื อมีการแสดงความผิดปกติโดยการระเบิดอารมณ์ เด็กที่มีความยากลาบากด้านการควบคุม
อารมณ์อาจจะมี การตอบสนองโดยใช้ค าพู ดและกิ ริยาท่าทางแสดงออกมากเกิ นไปต่อสถานการณ์ ห รื อ
เหตุการณ์เล็ก ๆ น้อย ๆ ครู และผูด้ ูแลสามารถสังเกตพฤติกรรมได้จากการร้องไห้หรื อหัวเราะอย่างควบคุม
อารมณ์ไม่ได้จากการยุแหย่กระตุน้ เล็กน้อย หรื อเด็กมีอารมณ์เกรี้ ยวกราดโมโหบ่อยครั้ง หรื อมีความรุ นแรง
อย่างไม่เหมาะสมกับอายุ ดังนั้นการควบคุมอารมณ์จึงสรุ ปได้วา่ เป็ นความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้
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แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ จัดการกับความเครี ยด หงุดหงิด และแสดงออกโดยไม่รบกวน
ผูอ้ ื่น เช่น เมื่อมีเหตุขดั แย้งกับเพื่อนสามารถประนี ประนอมได้ รับฟั งเหตุผลโดยไม่ใช้อารมณ์ ควบคุม
อารมณ์เมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ไม่ปกติ ระงับอารมณ์ของตนเองได้และรู ้จกั ให้อภัยในความผิดพลาดของผูอ้ ื่ น
จากการศึกษาพบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการคิดเชิงบริ หารในระดับก่อนวัยเรี ยน ระดับปฐมวัย ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จะเห็นได้ว่าความสามารถในการคิดเชิงบริ หารมีความสาคัญต่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ควรส่งเสริ มและพัฒนาการคิดของเด็กให้เป็ นไปตามแนวทางที่สอดคล้องกับศักยภาพการ
พัฒนาสมองของมนุษย์และเป็ นความท้าทายอย่างยิ่งที่ผมู ้ ีอานาจ หน้าที่ในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเด็ก
ปฐมวัยจาเป็ นต้องปรับวิธีคิดและแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างฉับไวทันต่อสถานการณ์ โดยนาองค์ความรู ้ทาง
ประสาทวิทยาศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสมองในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนและการดูแลเด็กไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพสมอง เพื่อสร้างคน
รุ่ นใหม่ที่รู้จกั คิด รู ้จกั ตัดสิ นใจ รู ้จกั กากับ ตนเองไปสู่ ความสาเร็ จ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็ น
พลวัตของโลกในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
1. คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิ งบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย เป็ นคุณลักษณะที่มี ค วาม
เป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ ความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือที่แสดงถึงทักษะความสามารถในการ
จัดการตนเองโดยผ่านกระบวนการคิ ด การวางแผนจัดการ การจัดระบบ การตัดสิ นใจ มีสมาธิ ควบคุม
พฤติ ก รรม แก้ปั ญ หา และประเมิ น การตัด สิ น ใจของตนเองส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ดัง นั้น ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นและให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาจึงควรพิจารณานาทั้ง 3 ด้านไปใช้ท้ งั หมด ได้แก่ ด้านการ
ยับยั้งชัง่ ใจ ด้านการเปลี่ยนความคิดและด้านการควบคุมอารมณ์
2. ผลการวิจยั คุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย พบว่ามีความสาคัญ
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนั้นถ้าสถานศึกษา ผูบ้ ริ หาร ครู ปฐมวัยและผูป้ กครองตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การทางานกับเด็กปฐมวัยได้มีการนาคุณลักษณะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้กบั เด็กปฐมวัยอื่นจะส่ งเสริ ม
ให้เด็กสามารถนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิง่ ต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
3. สถานศึ ก ษาสั ง กัด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จัย และนวัต กรรม สั ง กัด ส านัก
การศึ ก ษา กรุ ง เทพมหานคร สั ง กัดส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน สามารถนาคุณลักษณะความสามารถในการคิดเชิงบริ หารสาหรับเด็กปฐมวัย
ที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจและสังคม เพื่อศึกษาทาความเข้าใจถึงจุดเด่น
และจุดด้อยของความสามรถในการคิดเชิงบริ หารของเด็กปฐมวัยเมื่อ อยู่ที่โรงเรี ยนและที่บา้ น เพื่อนาไปสู่
การวางแผนที่จะช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อไป
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