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บทคัดย่อ

เด็กปฐมวัย ถือเป็น วัย ทองแห่งการเรียนรู้ เพราะเป็ นช่ วงเวลาที่ส มองพัฒ นาสูงสุ ดและส่ งผลต่ อ
สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนา
ทักษะและความสามารถในระดับที่ สูง ขึ้นต่ อไป การเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็นฐานและการคิด เชิง บริหารเป็ น
หลักการที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้เกี่ยวกับสมองทั้งองค์ประกอบและกลไกหน้าที่การทางานของสมอง
แต่ มี จุ ด เน้ น ที่ ต่ า งกั น จึ ง ท าให้ เป้ า หมาย หลั กการ และการปฏิบั ติ แ ตกต่ า งกั น ไป ดั ง นั้ น การน าหลั ก การ
“การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ส มองเป็ น ฐาน” หรื อ “การคิ ด เชิ ง บริ ห าร” สู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาการ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงขึ้นอยู่กับครู ผู้ปกครองเลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวั ย
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการวางรากฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่จะเป็นกาลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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Abstract

Early childhood is a critical period of learning for children because the developing
brain affects cognition, personality and emotional intelligence. Developing children at this age
is an important foundation for further skill and ability development. Brain Based Learning and
Executive Functions are principles based on brain knowledge, including brain composition and
brain function. Both principles have different practices that focus on different parts of the
brain, principals, and goals. When applying and put into practice the principles “Brain Based
Learning" or "Executive Functions", it is up to the teachers or parents to select the appropriate
goals in order to develop and enhance learning in early childhood children. These principles
will help to promote the early childhood stage’s full potential and will also help to be a
foundation of human resource development for the country's development.
Keywords: Learning development, Early childhood children, Brain Based Learning, Executive
Functions
บทนา

ประเทศไทยมุ่งพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างทุ นของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนา
คนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 แต่สถานการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น
ในสั ง คมไทยปั จ จุ บั น นั้ น แม้ ว่ า คนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ ก ช่ ว งวั ย แต่ ยั ง มี ปั ญ หาด้ า นสติ ปั ญ ญา
ผลการพัฒนาตามช่วงวัยพบว่ากลุ่มวัยเด็ก ระดับเชาว์ปัญญามีค่าเฉลี่ยลดลง ส่วนเด็กวัยเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 50 และมาตรฐานความสามารถของผู้ เ รี ย นในเรื่ อ งการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
มีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างต่า (แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด
พ.ศ. 2555–2559, 2555) นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศได้ระบุว่าหลักการสาคัญ คือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
มุ่งสร้างคุณ ภาพชี วิตที่ดี สาหรับคนไทย พั ฒนาคนให้มี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่ รู้ มีความรู้ มีทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งกาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุท ธศาสตร์ผ ลิ ต และพั ฒ นากาลั ง คนที่ มุ่ ง หวั ง ให้กาลั งคนได้ รับ การผลิ ต และพั ฒ นาเพื่ อเสริม สร้า งศักยภาพ
การแข่ง ขันของประเทศ และมี องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัต กรรม สนับ สนุ น การพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ง ยื น
(แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–2564, 2559: ก)
เด็กปฐมวัยถือเป็นวั ยทองแห่งการเรีย นรู้ เพราะเป็ นช่ว งเวลาที่สมองพัฒนาสูง สุด และส่งผ ลต่ อ
สติปัญญา บุคลิกภาพ และความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาเด็กในช่วงวัยนี้จึงเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนา
ทั กษะ ความสามารถในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น จนกระทั่ ง เด็ ก เติ บ โตเป็ น ผู้ ใ หญ่ ที่ มี คุณ ภาพและเป็ น ก าลั ง ส าคั ญ ใน
การพัฒนาประเทศต่อไป โดยการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
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จะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคตถึง 7 เท่า (Heckman, 2012: 31-47) ดังนั้นการพัฒนาคนนอกจาก
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมแล้ว จึงจาเป็นต้องให้ความสาคัญในด้านการศึกษาด้วยแต่ผลการศึกษาสภาพ
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก พบว่า โรงเรียนยังไม่มีการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน ขาดรูปแบบกิจกรรม
ที่เหมาะสมและไม่ได้เกิดจากความต้องการของเด็ก โรงเรียนจึง ต้องการพัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านการพัฒนาสมอง (ฐิตพัฒน์ สตางค์จันทร์, ภั ทรธิรา ผลงาม, ภัทราพร เกษสังข์, และ จุลดิษฐ
อุปฮาต, 2560: 2153) วิกฤตด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้อ งกับ
พัฒนาการและการทางานของสมอง โดยแนวทางการแก้ไขวิกฤตดังกล่าวคือต้องพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับ
การทางานของสมอง (ชนิพรรณ จาติเสถียร, กันตวรรณ มีสมสาร, และ อภิรดี ไชยกาล, 2560: 4-12)
ศาสตร์ทางการศึกษามี ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กมา
ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ด้ ว ยวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า และทั น สมั ย ท าให้ ม นุ ษ ย์ วิ จั ย ต่ อ ยอด
องค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างมากมาย รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้จากศาสตร์อื่น ๆ
เข้ า มาใช้ ร่ ว มกั บ ศาสตร์ ท างการศึก ษา ดั ง เช่ น ความรู้เ กี่ ย วกั บ การท างานของสมอง ซึ่ ง ในอดี ต จะใช้ เ พี ย ง
การสังเกตพฤติกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลายาวนานจนได้ข้อสรุป มีการตรวจสอบและเชื่อถือได้
เกิดเป็นทฤษฎีที่นามาใช้กันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งมีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถฉายภาพการ
ทางานภายในสมองโดยการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging: MRI) ซึ่งถือได้
ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์สามารถศึกษาและเข้าใจกลไกการทางานสมองและการเรียนรู้ของมนุษย์ได้มาก
ยิ่งขึ้น (McNeil, 2009) องค์ความรู้เกี่ยวกับสมอง ทั้งองค์ประกอบและกลไกหน้าที่การทางานของสมอง ทาให้
วงการแพทย์และนั กการศึกษาเล็ง เห็นความส าคัญ ที่จ ะน าความรู้ดั งกล่า วสู่ การพัฒ นาการเรียนรู้ของเด็ กที่
สอดคล้องกับการพัฒนาของสมองตามช่วงวัย ซึ่งสมองเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเด็กปฐมวัย ดังนั้นจึงมีนักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาให้ความสนใจในการนาองค์ความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาเด็กปฐมวัยก่อนที่จะสาย
เกินไป และผ่านพ้นช่วงเวลาที่สมองกาลังพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งหลักการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กบน
พื้ น ฐานขององค์ ค วามรู้ ท างสมองที่ น่ า สนใจและก าลั ง อยู่ ใ นกระแสของนั ก การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น คื อ
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) และการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions:
EF) แล้ ว ในฐานะของนัก การศึก ษา ครู ผู้ ป กครอง และผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ องทางการศึก ษา ควรนาหลั ก การใด
ระหว่าง “Brain Based Learning” หรือ “Executive Functions” ไปใช้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
การเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยให้เหมาะสม พัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ?
มารู้จักสมอง
สมองของเด็กแรกเกิดมีประมาณหนึ่งแสนล้านเซลล์ และไม่เพิม่ จานวนขึ้น แต่จะขยายตัวและเพิ่ม
สายใยประสาทเพื่อเชื่อมระหว่างเซลล์ เซลล์สมองประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ตัวเซลล์สมอง (Cell body)
2) สายใยประสาทรับข้อมูล (Dendrite) และ 3) สายใยประสาทส่งข้อมูล (Axon)
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์สมอง 2 ตัวติดต่อกันผ่านสายใยประสาทที่ส่งผ่านข้อมูลซึ่งกันและกัน
โดยข้อมูลจะส่งจากเซลล์สมองตัวส่ง ผ่านทางสายใยส่งข้อมูลไปยังสายใยรับข้ อมูลของเซลล์ประสาทตัวรับ
โดยมีจุดเชื่อม (Synapses) ระหว่างเซลล์ เมื่อมีข้อมูลผ่านจุดเชื่อมนี้บ่อย ๆ จะทาให้จุดเชื่อมนี้แข็งแรง ซึ่งเซลล์
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สมองแต่ละตัวจะเชื่อมกัน 5,000–10,000 ตัว ทั้งนี้สายใยประสาทส่งข้อมูลมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ เรียกว่า “ไมอีลิน”
(Myelin) ทาหน้าที่เป็นฉนวนไฟฟ้าหุ้มเพื่อให้ข้อมูลสามารถส่งผ่านได้อย่างรวดเร็ว ในวัยเด็กจะสร้างใยประสาท
ได้เร็วกว่าและง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่ ถ้ายิ่งใช้บ่อย สายใยประสาทก็จะแข็งแรง ข้อมูลเดินทางได้เร็วขึ้น ทาให้เด็ก
เรียนรู้ได้ง่ายและเร็วขึ้น (กมลพรรณ ชีวพันธุศรี, 2545)
ซีรีบรัม (Cerebrum) คือ สมองชั้นบนสุดซึ่งจะแบ่งสมองออกเป็นสองซีก คือ สมองซีกซ้ายและสมอง
ซีกขวา สมองสองส่วนนี้ทาหน้าที่แตกต่างกัน แต่ติดต่อกันด้วยเส้นใยที่หนาแน่น และถูกปกคลุมไปด้วยเปลือก
นอกบาง ๆ เรียกว่า “นีโอคอรเท็ค” (Neocortex) ประกอบด้วยเซลล์ประสาท มีเส้นเลือดมาเลี้ยงเป็นจานวน
มากจึงทาให้มีสีเข้ม เรียกว่า “เนื้อสีเทา” (Gray matter) ส่วนภายในจะมีสีขาวและเต็มไปด้วยใยประสาทจานวน
มากที่เชื่อมการทางานของสมองทั้งสองซีก โดยสมองซีกซ้ายจะควบคุมการทางานของร่างกายซีกขวา และสมอง
ซีกขวาจะควบคุมการทางานของร่างกายซีกซ้าย
สมองทั้งสองซีกทาหน้าที่ไม่เหมือนกัน โดยสมองซีกซ้ายใช้สาหรับการคิดวิเคราะห์ ภาษาสัญลักษณ์
และกระบวนการ ตรรกะ ควบคุ ม พฤติ ก รรม รู้ เ วลาและสถานที่ ส่ ว นสมองซี ก ขวาท างานเกี่ ย วกั บ
การวาดภาพ ภาษาท่ า ทาง ความสนุ ก สนานทางดนตรี จิ น ตนาการ ไหวพริ บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และ
การสังเคราะห์ (วาร์ด และ ดาลีย์ , 2549) ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมมักให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมอง
ซีกซ้ายมากกว่าซีกขวา แต่ในปัจจุบันเราควรให้ความสาคัญและพัฒนาสมองทั้งสองซีกเท่ากัน เพื่อพัฒนาเด็ก
อย่างรอบด้าน นอกจากสมองทั้งสองซีกแล้ว สมองยังสามารถแบ่งโครงสร้างตามระดับการคิด โดยแบ่งออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
1. ก้านสมอง (Brainstem) เป็นส่ วนแรกที่จ ะพัฒ นาตั้ง แต่เริ่มมี การปฏิสนธิ มีหน้ าที่ควบคุม
การตอบสนองตามสัญชาตญาณ เป็นสมองส่วนที่ ใช้สาหรับการคิดเพื่อการอยู่รอด ไม่ใช่การคิดที่สลับซับซ้อน
โดยก้านสมองจะควบคุมการทางานของร่ายกายอย่างเป็นอัตโนมัติ เช่น ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ และ
การหายใจในภาวะเครียดหรือตกใจ เป็นต้น ซึ่งจะทาทุกอย่างเพื่อการอยู่รอด
2. ลิมบิกเบรน (Limbic Brain) สมองส่วนนี้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งเชื่อมต่อกับสมองส่วน
ที่เกี่ยวกับสัญชาตญาณและความเป็นเหตุเป็นผล มีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ แรงจูงใจ เมื่อมีการกระตุ้นด้านอารมณ์
จะทาให้เกิดความสนใจและความจา ดังนั้นสมองส่วนนี้จึงถือเป็นกุญแจสาคัญหนึ่งในขั้นตอนการเรียนรู้ที่ดีได้
3. คอร์เทกซ์ใหม่ (Neocortex) เป็นชั้นที่อยู่บนสมองส่วนลิมบิก เป็นสมองระดับความคิดซับซ้อน
สูงสุด การจัดลาดับความสาคัญ มีหน้าที่เกี่ยวกับคาสั่งที่สลับซับซ้อน การวางแผน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ (กมลพรรณ ชีวพันธุศรี, 2545; วาร์ด และ ดาลีย์, 2549; Sousa, 2006)
ซึ่งเป็นสมองชั้นเดียวกับที่แบ่งสมองออกเป็นสองซีกคือซีกซ้ายและซีกขวาดังที่กล่าวถึงข้างต้น
ซีรีบรัมอาจแบ่งได้เป็น 4 บริเวณ ซึ่งทาหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่
1. สมองกลีบหน้า (Frontal lobe) ทางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
2. สมองกลีบข้าง (Parietal lobe) ช่วยกระบวนการสื่อสารจากประสาทสัมผัสต่าง ๆ
3. สมองกลีบท้ายทอย (Occipital lobe) ควบคุมการมองเห็น
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4. สมองกลีบขมับ (Temporal lobe) ควบคุมความจา การได้ยินและภาษา (วิทยากร เชียงกูล,
2547; Sousa, 2006)
องค์ความรู้เกี่ยวกับสมองข้างต้นถูกนาไปใช้เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ BBL ซึ่งให้ความสาคัญกับการทางาน
ของสมองทุกส่วนทั้งแบบแยกส่วนและแบบองค์รวม โดยเน้นช่วงเวลาสาคัญที่ สมองแต่ละส่วนตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าภายนอกและสร้างโครงข่ายใยประสาท หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นช่วงที่ สมองส่วนนั้น ๆ พัฒนาดี
ที่สุดเรียกช่วงเวลาดังกล่าวว่า “หน้าต่างแห่งโอกาส” (Windows of Opportunity) เช่น ถ้าเด็กที่มีสมองปกติ
แต่ไม่มีโอกาสมองเห็นสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเลยจนกระทั่งอายุ 2 ปี เด็กคนนี้จะตาบอดตลอดชีวิต และถ้าเด็กที่ ไม่
เคยได้ยินเสียงอะไรเลยก่อนอายุ 12 เดือน เด็กคนนี้ก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถเรียนรู้ภาษาได้ เมื่อช่วงเวลาที่
หน้าต่างแห่งโอกาสนั้นปิดลง เซลล์สมองส่วนนั้นจะถูกทาลายไปหรือฟื้น ฟูปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปสาหรับ
การใช้งานด้านอื่น ๆ แทน (Diamond and Hopson, 1998 อ้างถึงใน Sousa, 2006)
ในขณะที่ BBL ให้ความสาคัญกับการทางานของสมองทุกส่วนทั้งแบบแยกส่วนและแบบองค์รวมแต่
EF มุ่งเน้นเฉพาะสมองกลีบหน้า ที่เรียกว่า “คอร์เทกซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า ” (Prefrontal Cortex) ซึ่งอยู่
บริเวณหลังภายในหน้าผากของคนเรานั่นเอง ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการวางแผน การจัดระบบ
ความคิด การใช้เหตุผล การจัดการกับอารมณ์ ความจาขณะทางาน ถือได้ว่า การคิดเชิงบริหารเป็นศูนย์กลางใน
การทางานของสมอง (Caine et al., 2009) หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดที่คอยดูแลควบคุมการทางานต่าง ๆ เพื่อให้
มนุษย์สามารถที่จะทางานต่าง ๆ ได้อย่างสาเร็จ สมองส่วนนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นกุญแจสาคัญในการพัฒนา EF
(Dawson and Guare, 2009) และอาจเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสติปัญญาของเด็กไทย เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไปในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป
เมื่อรู้จักและเข้าใจองค์ประกอบและกลไกหน้าที่ของสมองแล้ว จะเห็นได้ว่า BBL และ EF มีจุดเน้น
และให้ความสาคัญกับส่วนประกอบของสมองที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนาองค์ความรู้ ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงอยู่บนพื้นฐานหลักการที่แตกต่างกัน
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) คืออะไร
การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) หรือการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวิธีการที่สมองเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอาศัยแนวคิดจากหลากหลายสาขาวิชาที่มาตอบ
คาถามพื้นฐานว่า “อะไรเป็นสิ่งที่ดีสาหรับสมอง” ซึ่งเป็นการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น วิชาเคมีประสาทวิทยา
จิตวิทยา สังคมวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยา เป็นต้น ทั้งนี้คือการคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละศาสตร์จะอธิบาย
องค์ความรู้ตามวิธีการของตนเอง ดังนั้นด้านการศึกษาจึงนาความรู้เกี่ยวกับสมองมาพิจารณา โดยให้มุ่งเน้นที่จะ
ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด บ่อยที่สุด และผิดพลาดน้อยที่สุด โดยยึดหลักการของการเรียนรู้ตาม
หลักการพัฒนาสมอง (Jensen, 2000)
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หลักการของ BBL
Caine and Caine (1994) ได้เสนอหลักการของ BBL ซึ่งเป็นหลักการการเรียนรู้บนพื้นฐานความ
เข้าใจธรรมชาติการทางานและการเรียนรู้ของสมอง โดยมีหลักการ 12 ข้อ ดังนี้
1. สมองเป็นองค์รวมที่มีระบบชีวิต ซับซ้อน และมีการปรับตัว
2. สมองคือสมองในสังคมที่แวดล้อม
3. การค้นหาสิ่งที่มีความหมายต้องมาจากภายใน
4. การค้นหาสิ่งที่มีความหมายเกิดขึ้นผ่านรูปแบบ
5. อารมณ์ความรู้สึกมีความสาคัญต่อการวิเคราะห์สู่รูปแบบ
6. สมองรับรู้จากสื่อสัมผัสทั้งหมด และสร้างความเข้าใจขึ้น ทั้งในส่วนย่อยและองค์รวมในเวลา
เดียวกัน
7. การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อสิ่งที่สนใจอยู่และสิ่งที่บังเอิญรับรู้ไปพร้อม ๆ กัน
8. การเรียนรู้เกิดขึ้นในสมองทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัว
9. สมองมีระบบในการสร้างความจาอย่างน้อยสองระบบ
10.สมองเรียนรู้โดยการพัฒนาต่อยอด
11.การเรียนรู้จะมากขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะท้าทาย และจะถูกยับยั้งเมื่ออยู่ในภาวะไม่มั่นคง อันตราย
หรือถูกข่มขู่
12.สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน
หลักการทั้ง 12 ข้อเน้นความรู้ความเข้าใจสมองเกี่ยวกับ การทางานและการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้สาหรับเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
สมองที่มีความซับซ้อน
หลักการของ BBL สู่การประยุกต์ใช้
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (2558: 23-42) เสนอการนาหลักการของ
BBL ไปใช้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ครูควรให้เด็กมีโอกาส ดังนี้
1) เชื่อมโยงสิ่งที่จะเรียนรู้ใหม่กับสิ่งที่เรียนรู้มาก่อนแล้ว
2) ศึกษาทดลองและลงมือทาซ้า ให้สมองคุ้นเคยกับความรู้ใหม่
3) ศึกษาทดลองและลงมือทาซ้า ย้า ทวน ทาให้เข้าใจความรู้ใหม่
4) อ่านและฟังบรรยาย ทาให้สะท้อนสิ่งที่กาลังเรียนรู้ไปได้
5) ประยุกต์ความคิดรวบยอด ทักษะ และความรู้ไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ในชีวิต
6) ขัดเกลาและปรับปรุงผลงาน ทาให้เข้าใจความรู้ ทักษะนั้นดียิ่งขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเคลื่อนไหว ด้านภาษา ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านการคิด เป็นต้น ซึ่งมีจุดเน้นวิธีการสอนที่แตกต่างกันตามเนื้อหาสาระที่ต้องการให้เด็ก
ได้รับ ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้อาจดาเนินการตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
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1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อม และการทบทวนความรู้เดิม
เชื่อมโยงความรู้ใหม่
2) ขั้นดาเนินการสอน ประกอบด้วย กระตุ้นเร้า ลงมือปฏิบัติ และฝึกปฏิบัติในบริบทต่าง ๆ
3) ขั้นสรุป คือการสรุปเป็นความคิดรวบยอด
3. การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เช่น อุณภูมิเหมาะสม แสงสว่างเพียงพอ
มีพื้นที่และอุปกรณ์เหมาะสมกับการทากิจกรรมที่หลากหลาย ห้องเรี ยนตกแต่ง ให้น่าสนใจด้วยความรู้และ
ผลงานเด็ก จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีชีวิต อบอุ่นและผ่อนคลาย เป็นต้น
4. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก เพื่อให้รู้ว่าควรทาอะไร และไม่ควรทาอะไร เช่น เด็กปฐมวั ยเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น
และจินตนาการ ผู้ปกครองควรจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ให้เด็กได้ทางานศิลปะ เช่น สีเทียน กระดาษ แต่
อย่าสนใจว่าจะพาลูกไปเรียนศิลปะที่ไหน เป็นต้น
5. การวัดและประเมินพัฒนาการ ครูสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการเพียงใดก่อนและหลังการเรียนรู้
โดยเน้นที่กระบวนการและความก้าวหน้าของเด็ก มากกว่าที่จะตัดสินว่าเด็กมีคะแนนเท่าไหร่จากการสอบ
นอกจากนี้ยังมีการนาองค์ความรู้เกี่ยวกับสมองไปพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
BBL และการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า เด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 มีพัฒนาการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง และหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (กนิษฐา ทัพมอญ, วารีรัตน แกวอุไร, อมรรัตน วัฒนาธร, และ
อังคณา ออนธานี, 2559: 25)
อีกทั้งยังมีการใช้หลักการของ BBL ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้ในระดับมาก (อังสนา ศรีสวนแตง,
2556: 223-236) นอกจากการมุ่งพัฒนาการเรียนรู้สาหรับเด็กแล้ว การสร้างความเข้าใจให้ครูก็เป็นสิ่งที่ต้องให้
ความสาคัญเช่นกัน โดยมีผู้วิจัยสร้างและทดลองใช้โปรแกรมฝึกอบรมครูเรื่องการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยทาง
สมองในการจัดการเรียนการสอนชั้นเด็กวัยอนุบาล โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางสมองและทฤษฎีพหุปัญญา
ผลการวิจัยพบว่าครูมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับเด็กวัยอนุบาลตามหลักการเรียนรู้ของสมองมาก
ยิ่งขึ้น (รุจิรัตน์ บัวลา, 2546) ดังนั้นหลักการของ BBL สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้โดยอยู่บนฐานองค์ความรู้ทางสมอง

การคิดเชิงบริหาร (EF) คืออะไร
การคิดเชิงบริหาร (EF) คือ ร่มใหญ่สาหรับกระบวนการทางสติปัญญาที่มีบทบาทเกี่ยวกับการดูแล
ตรวจตราการคิดและพฤติกรรม ซึ่งทางานร่วมกับระบบประสาทเป็นฐานของการดาเนินการที่ทางานร่วมกันทั้ง
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โดยตรงและทางานไปพร้อม ๆ กัน เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่างประสบความสาเร็จ (Cooper-Kahn and Foster,
2013) ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ 5 ด้าน ได้แก่
1. การสลับ (Shift) คือ ความสามารถในการเปลี่ยนความสนใจจากสถานการณ์ห นึ่งไปยังอีก
สถานการณ์หนึ่ง เช่น ไม่รสู้ ึกเสียใจเมื่อต้องเปลี่ยนกิจกรรมหรือกิจวัตรประจาวัน เป็นต้น
2. การยับยั้งชั่งใจ (Inhibit) คือ ความสามารถในการตอบสนองหรือการกระทาจากสิ่งที่มา
กระตุ้น และหยุดพฤติกรรมได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น หยุดเล่นของเล่นเมื่อครูบอกว่าหมดเวลาเล่น เป็นต้น
3. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) คือ ความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์
ระดับกลางที่ไม่มากหรือน้อยเกินไป เช่น ร้องไห้เสียใจเมื่อถูกเพื่อนแกล้ง ยิ้มดีใจเมื่อได้รับของขวัญ เป็นต้น
4. ความจาขณะทางาน (Working Memory) คือ ความสามารถในการทาให้ข้อมูลใหม่อยู่เสมอ
และคงอยู่ตลอดการทางาน เช่น สามารถพูดคุยในหัวเรื่องเดิมได้ จดจาสิ่งที่เพิ่งฟังจบ เป็นต้น
5. การวางแผน (Plan/Organize) คื อ ความสามารถในการคิด วางแผน น าไปใช้ ดู ผ ลการ
ดาเนินการ และตรวจสอบผลการดาเนินการตามแผน เช่น ทางานเสร็จอย่ างรวดเร็วตามแผนที่วางไว้ (Isquith
et al., 2005: 209-215)
Center on the Developing Child at Harvard University (2011: 2-3) กล่าวว่า EF เริ่มพัฒนา
หลังจากคลอด โดยเฉพาะเด็กอายุ 3 – 5 ปี ถือเป็นช่วงเวลาของหน้าต่างแห่งโอกาสสาหรับการเจริญเติบโตและ
พัฒนาของ EF และจะพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งการพัฒนา EF ช่วงปฐมวัย จะส่งผล
ต่ออนาคต คือ
1. ถ้าเด็กมีโอกาสพัฒนา EF และการควบคุมตนเองได้ประสบความสาเร็จ จะทาให้เด็กได้รับ
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตระยะยาวในสังคม ทั้งด้านความสาเร็จทางการเรียน พฤติก รรมที่ดี สุขภาพดี และ
ประสบความสาเร็จในการทางาน
2. องค์ประกอบที่สาคัญของการพัฒนาพื้นฐานของทักษะที่จาเป็นในการสร้างการปฏิสัมพันธ์ของ
เด็ก กิจกรรมที่เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วม และสถานที่ที่เด็กอาศัย เรียนรู้ และเล่น
3. ถ้าเด็กไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่และเงื่อนไขในสภาพแวดล้อมรอบตัว
เด็ก หรือถ้ายิ่งเลวร้ายคือเป็นสาเหตุให้เด็กเกิดความเครียด พัฒนาการของเด็กอาจจะช้าหรือบกพร่อง ซึ่งถือได้
ว่าเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ที่จะสามารถดูแลสัมพันธภาพ สภาพแวดล้อม และกิจกรรมที่จะ
เสริมสร้างทักษะ เพื่อส่งเสริมความสามารถของ EF เนื่องจากเป็นสิ่งที่ง่ายและได้ผลที่สุดเมื่อพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ม
งานวิจัยพบว่า เด็กที่สามารถมีความสนใจกับงาน จดจาคาสั่งและข้อมูล ควบคุมตนเองจากสิ่งเร้าที่
เข้ามากระตุ้น และปรับตัวเมื่อต้องเข้าสังคมใหม่ได้ดี จะเป็นเด็กที่ประสบความสาเร็จในการเรียน (Mcclelland,
Acock and Morrison, 2006: 471–490) แต่ในเด็กปกติที่ขาด EF จะพบปัญหาด้านพัฒนาการการเตรียม
ความพร้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในอนาคต ซึ่งเด็กควรได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นในด้านสติปัญญาเพื่อส่งเสริม
EF โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการทักษะ EF เป็นรายบุคคล(Sasser and Bierman, 2012)
ดังนั้น ถ้าเราสามารถพัฒนาเด็กให้มี EF ที่ดีในช่วงที่หน้าต่างแห่งโอกาสการพัฒนา EF ของเด็กสามารถพัฒนาได้
ดีที่สุดในช่วงอายุ 3 – 5 ปี เด็กในวันนี้จะประสบความสาเร็จในการเรียนและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน
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อนาคตต่อไป นักการศึกษาจึงเริ่มให้ความสนใจ นาองค์ความรู้ทางด้านสมอง งานวิจัยต่างๆ มาศึกษาและ
รวบรวม แล้วเสนอหลักการเพื่อพัฒนาทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย
หลักการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ของเด็ก
Dawson and Guare (2009) เสนอหลักการพัฒนาทักษะ EF ของเด็ก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎที่
ใช้ในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถจัดการกับการทางานได้สาเร็จด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วนร่วม
และฝึกฝนทักษะ EF ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้
1. สอนทักษะที่เด็กยังบกพร่องดีกว่าคาดหวังว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เองจากการสังเกตหรือซึมซับ
เด็กแต่ละคนมีทักษะ EF ที่แตกต่างกัน เด็กบางคนสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายสาเร็จได้ด้วยตนเอง แต่เด็ก
บางคนอาจจะทาไม่ได้หรือติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างการทางาน จึงทาให้ไม่สามารถทางานได้จนสาเร็จ
หรืออาจกล่าวได้ว่างานนั้นมีระดับทักษะ EF ที่สูงกว่าทักษะที่เด็กคนนั้นมีอยู่ ดังนั้นครูจึงต้องช่วยสอนเด็กอย่าง
เป็นขั้นตอน โดยระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ระบุเป้าหมายของพฤติกรรมที่ต้องการให้เด็กทาได้ และพัฒนา
ขั้นตอนที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ แล้วดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ในระยะเริ่มต้นครูอาจเป็นผู้ช่วยเหลือ
ดูแลอย่างใกล้ชิดก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลง
2. คานึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก บ่อยครั้งที่ผู้ปกครอง ครูคาดหวังว่าเด็กจะต้องทาสิ่งนั้นสิ่งนี้
ได้ซึ่งสูงกว่าระดับพัฒนาการของเด็กที่ควรจะเป็น แต่ครูควรสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการตามวัยหรือไม่ อะไรที่เด็ก
ทาไม่ได้หรือทาได้ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน แล้วรีบให้ความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กสามารถมีพัฒนาการอย่างสมวัย
3. เปลี่ยนการช่วยเหลือจากสิ่งภายนอกสู่ภายในตัวเด็ก คอร์เทกซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า ที่
ควบคุมการทางานหรือ EF ในเด็กยังมีขนาดเล็กมาก และยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่เหมือนผู้ใหญ่ ดังนั้นการฝึกฝน
ทักษะ EFทุกทักษะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเด็ก เช่น การเดินข้ามถนน ครูเดินจูงมือเด็กจนถึงถนนที่จะ
ข้าม ครูพูดว่ามองทั้งสองข้าง มองซ้าย มองขวา มองซ้ายอีกครั้ง ไม่มีรถแล้วเดินข้ามได้ เมื่อเด็กได้ยินก็จะเปลี่ยน
จากสิ่งที่อยู่ภายนอกเข้าสู่ภายในตัวเด็ก ทาซ้า ๆ และคอยสังเกตว่าถ้าเมื่อไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเด็กสามารถ
ข้ามถนนได้ด้วยตนเอง เป็นต้น
4. ระลึกเสมอว่าสิ่งต่าง ๆ ภายนอกตัวเด็กสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสภาพแวดล้อม
เด็กบางคนอยากดูโทรทัศน์จนละเลยการทาการบ้าน ผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจจะปิดโทรทัศน์หรือเปลี่ยน
สถานที่ในการทาการบ้านที่ไม่มีโทรทัศน์ให้ดู ส่วนการทางานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจต้องมีหลากหลายแนวทาง
เพื่อให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งเด็กแต่ละคนก็มีแนวทางที่แตกต่างกัน เช่น การปั้นส้ม เด็กบางคนอาจเริ่มจากการปั้น
ผลส้ม กิ่งและใบไม้ แล้วค่อยนามาประกอบกันเป็นผลส้ม แต่เด็กอีกคนอาจปั้นผลส้มเพียงอย่างเดียว โดยไม่ว่า
จะเป็ น แนวทางใด แต่ ผลลั พธ์ สุ ดท้ ายคือผลส้ ม เหมื อนกัน นอกจากนี้ การปฏิสัม พั นธ์ กับเด็ก อาจต้องอาศั ย
หลากหลายวิธี เช่น การชี้แนะ การเตือนความจา การตรวจสอบว่าเด็กเข้าใจถูกต้อง เป็นต้น
5. กระตุ้นให้เด็ก ใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนาทั ก ษะให้เกิดความชานาญและ
ควบคุมได้มากกว่าที่จะใช้การบังคับต่อสู้เพื่อให้เด็กทา เด็กมักจะทาในสิ่งที่เด็กอยากทา ซึ่งบางอย่างอาจจะ
ขัด แย้ง กั บ สิ่ง ที่ ครูหรือผู้ป กครองต้ องการ ดั งนั้ น ครูหรือผู้ป กครองควรมี กิจ วั ต รประจาวั น ให้เด็ กรู้ว่ า ต้องท า
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อะไรบ้าง เพื่อให้กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทาในแต่ละวัน หรือให้ทางเลือกเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเลือกตัดสินใจ
ไม่ใช่การบังคับ หรือใช้การเจรจาต่อรองเพื่อที่จะเปลี่ยนจากการบังคับให้ทาเป็นสิ่งที่เด็กอยากทา
6. สร้างงานที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้ความพยายามอย่างมากที่สุด
งานที่ต้องใช้ความพยายามมีอยู่สองอย่าง คือ งานที่เราไม่ค่อยถนั ดกับงานที่เราทาได้แต่ไม่อยากทา เช่นเดียวกับ
เด็ก เมื่อให้งานที่เด็กไม่ค่อยถนัด ครูอาจต้องแยกงานนั้น ๆ ออกเป็นส่วน ๆ แล้วให้เด็กทาในแต่ละส่วนไม่ว่าจะ
เป็นส่วนใดก่อนหรือหลังก็ตาม จนท้ายที่สุดเด็กสามารถทางานนั้นได้อย่างสาเร็จ
7. ใช้สิ่งกระตุ้นเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ การกระตุ้นคือการให้รางวัลที่ถื อว่าเป็นสิ่งที่ทาเป็นปกติ
และเรียบง่าย เช่น ช่วยแม่ทาความสะอาดบ้าน ผลที่ตามมาคือบ้านที่สะอาด น่าอยู่ และความภาคภูมิใจของเด็ก
ที่สามารถทาได้ เป็นต้น แล้วเด็กจะเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการในการทางานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
8. ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้เด็กประสบความสาเร็จ ให้ความสาคัญกับการสนับสนุนที่
เพียงพอและเด็กประสบความสาเร็จอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือมากเกินไป นั่นหมายความว่าเด็กล้มเหลวเพราะ
ไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการทางาน หรือช่วยเหลือน้อยเกินไปจนเด็กไม่สามารถประสบความสาเร็จได้
9. สนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะเกิดความชานาญและประสบความสาเร็จ
การแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ การสอนทักษะ การทาจนสาเร็จซ้า ๆ แต่สุดท้ายเด็กก็ล้มเหลวเมื่อต้องทางานด้วย
ตนเอง ดังนั้นการสนับสนุนและดูแลเด็กจึงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าเด็กจะเกิดความชานาญและมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น
10.หยุดให้การสนับสนุน การดูแล และการกระตุ้น ต้องค่อยๆ ถอนตัวออกมา อย่าออกมาทันที
ถ้าสนับและดูแลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอทุกครั้ง อาจไม่ทราบได้เลยว่าเด็กสามารถทาได้ด้วยตนเองหรือไม่ ครูอาจ
ต้องลดบทบาทบางอย่างลง และสังเกตว่าเด็กยังสามารถทางานได้ด้วยตนเองหรือไม่ แต่ถ้าลดบทบาทแล้วเด็ก
ทาไม่ได้ อาจต้องรักษาบทบาทนั้นไว้ก่อน แล้วค่อยหาช่วงจังหวะเวลาที่จะค่อย ๆ ลดบทบาทนั้น ๆ ลงจนเด็ก
สามารถทางานได้ประสบความสาเร็จด้วยตนเอง
หลั ก การทั้ ง 10 ข้ อ จะเห็น ได้ ว่ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บทบาทของผู้ ใ หญ่ ครู หรื อผู้ ป กครองที่ จ ะ
ช่วยเหลือเด็กพัฒนาทักษะ EF ได้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสลับ การยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์
ความจาขณะทางาน และการวางแผน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเด็กแต่ละคนต้องการได้รับการพัฒนาทักษะด้านใดเป็น
พิเศษ ซึ่งครูหรือผู้ปกครองก็สามารถนาหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะ EF ที่เติบโตและ
พัฒนาไปตามวัย ซึ่งเด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองและปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างประสบความสาเร็จ

หลักการพัฒนาทักษะ EF สู่การประยุกต์ใช้
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การพัฒนาเด็กให้มีทักษะ EF ที่ดี คงไม่สามารถสร้างได้ภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ต้องค่อย ๆ แทรก
ซึมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวันของเด็ก Dawson and Guare (2014: 432-438) ได้นา
หลักการทั้ง 10 ข้อสาหรับการพัฒนาทักษะ EF สู่การประยุกต์ใช้ โดยมี 3 วิธี ดังนี้
1. การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม คือการเปลี่ยนเงื่อนไขหรือสถานการณ์จากภายนอกของเด็กที่จะ
ช่วยพัฒนาทักษะ EF หรือลดผลกระทบทางลบที่ทาให้ทักษะ EF ไม่ดี ซึ่งอาจรวมถึง
1) เปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางกายภาพหรือสังคมเพื่อลดปัญหา เช่น เด็กปฐมวัยที่ขาดการยับยั้ง
ชั่งใจ อาจใช้ผ้าคลุมมุมประสบการณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียนขณะทากิจกรรมวงกลม เป็นต้น
2) เปลี่ยนธรรมชาติของงานที่เราคาดหวังให้เด็กแสดงออก เช่น การประดิษผลงานศิลปะที่ต้องใช้
เวลาและมีหลายขั้นตอน ครูแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และประเมินผลงานเป็นส่วน ๆ เป็นต้น
3) เปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เช่น เปลี่ยนจากการบอกให้ทาเป็นการใช้สัญลักษณ์หรือเตือน
ความจา เป็นต้น
2. สอนทักษะ การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอาจจะช่วยให้เด็กประสบความสาเร็จบ้างแม้จะเล็กน้อย
แต่ก็ส่งผลต่อทักษะ EF ของเด็กที่ยังพัฒนาไม่ดีนัก อย่างน้อยการสอนทักษะที่เด็กต้องการการช่วยเหลือก็ทาให้
เด็กลดความเครียดลงและพัฒนาทักษะ EF ซึ่งครูจะต้องการให้เวลากับเด็กในการทางานต่าง ๆ และเพื่อให้แน่ใจ
ว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กนั้นเหมาะกับเด็กโดยเฉพาะ ทั้งนี้ในบริบทของโรงเรียนครูสามารถสอนทักษะ EF
ให้แก่เด็ก โดยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่
1) ระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น เด็กเริ่มทาการบ้านได้ แต่ทาไม่เสร็จ เพราะลืมเอาอุปกรณ์
ดินสอ สี ฯลฯ ที่ต้องใช้ทาการบ้านกลับบ้าน เป็นต้น
2) ตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น เด็กต้องเอาอุปกรณ์ทาการบ้านกลับ
บ้านให้ครบ เป็นต้น
3) สร้างกระบวนการหรือขั้นตอนที่นาไปสู่เป้าหมาย เช่น ทารายการตรวจสอบว่าจะต้องเอาอะไร
กลับบ้านบ้าง และดาเนินการตรวจสอบก่อนกลับบ้านทุกครั้ง เป็นต้น
4) ดูแลตรวจตราเด็กให้ปฏิบัติตามกระบวนการหรือขั้นตอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย เช่น
ก) เตือนเด็กก่อนเริ่มปฏิบัติ ข) กระตุ้นว่าเด็กปฏิบัติตามขั้นตอนครบทุกขั้นหรือไม่ ค) สังเกตว่าเด็กปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทุกขั้น ง) ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก และ จ) ชื่นชมว่าเด็กปฏิบัติทุกขั้นตอนจนสาเร็จ
5) ประเมินกระบวนการ โดยการสังเกตว่าเด็กท าได้หรือไม่ จาเป็นต้ องแบ่ ง กระบวนการให้
ละเอียดขึ้นหรือไม่ หรือลดกระบวนการลง
6) ลดการดูแลลงเรื่อย ๆ เช่น ก) กระตุ้นให้เด็กปฏิบัติตามทุกขั้นตอน แต่บางขั้นตอนก็ปล่อยให้
เด็กทบทวนความจาและปฏิบัติเอง ข) ให้เด็กตรวจสอบตนเองว่างานสาเร็จ ค) ให้เด็กตรวจสอบว่าตนเองปฏิบัติ
ทุกขั้นตอนของกระบวนการ แล้วบอกครูเมื่อเสร็จ ง) พยายามให้เด็กตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง โดยไม่มี
การช่วยเหลือจากครู
3. จูงใจเด็กให้ใช้ทักษะ EF ครูจูงใจให้เด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการแนะนาเบื้องต้นด้วย
วิธีการเชิงบวกและใช้การกระตุ้นให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้การจูงใจแบบไม่เป็นทางการ คือ
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1) ให้เด็กมองถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเด็กทางานได้สาเร็จ เช่น ทาการบ้านเสร็จแล้วจะได้
ออกไปปั่นจักรยาน เป็นต้น
2) ให้ทางเลือกระหว่างกิจกรรมที่เด็กชอบและไม่ชอบ เช่น ทางานก่อนแล้วค่อยดูโทรทัศน์
เป็นต้น
3) ให้เวลาพักผ่อนระหว่างงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้เด็กเก็บของเล่นและปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์
ระหว่างที่เก็บของเล่นเสร็จก็ให้เด็กพักเล่นต่อไม้บล็อก 5 นาที แล้วจึงปัดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
4) ให้ ค าชมเชยที่ เ ฉพาะเจาะจงในการเสริ ม แรงเมื่ อ เด็ ก ใช้ ทั ก ษะ EF เช่ น วั น นี้ ห นู ร ะบายสี
เสร็จเองโดยที่ครูไม่ได้ช่วยเลย เป็นต้น
นอกจากนี้ผลงานวิจัยเรื่องทักษะของกล้ามเนื้อเล็กและ EF ที่สร้างความสาเร็จทางการเรียนของเด็ก
อนุบาล พบว่า ทั้งทักษะของกล้ามเนื้อเล็กและ EF ของเด็กอนุบาลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสาเร็จ
ทางการเรียนของเด็กอนุบาล (Cameron et al., 2012: 1229–1244) ดังนั้นการให้เด็กได้ใช้ทักษะของ
กล้ามเนื้อเล็กอาจมีผลทาให้เด็กพัฒนาทักษะ EF ได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้การประยุกต์ใช้หลักการเพื่อพัฒนาทักษะ EF
เป็นการพัฒนาตามความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคลที่สามารถสอดแทรกในกิจกรรมประจาวัน เพื่อลดปัญหา
หรือสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เด็กทางานสาเร็จ และกระตุ้นให้เด็กสามารถทางานได้อย่างประสบความสาเร็จด้วย
ตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการดาเนินชีวิต การเรียน และการทางานของเด็กในอนาคต
บทสรุป

หลักการของ BBL และ EF ล้วนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น แต่การให้
ความสาคัญขององค์ความรู้ทางสมองมีจุดเน้นที่ต่างกัน จึงทาให้เป้าหมาย หลักการ และการปฏิบัติเพื่อพัฒนา
เด็กแตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
Brain – Based Learning (BBL)
Executive Functions (EF)
องค์ความรู้ทางสมอง โครงสร้างทางสมอง เซลล์สมอง การซินแนปส์ สมองซีกซ้ายซีกขวา สมองสามส่วน
เกี่ยวกับระดับการคิด กระบวนการเรียนรู้ของสมอง
โครงสร้างทางสมอง สมองทุ ก ส่ ว น ทั้ ง แบบแยกส่ ว น และ สมองส่วน Prefrontal หรือ Executive
เป็นองค์รวม
Functions
เป้าหมาย
น าองค์ ค วามรู้ ท างสมองเกี่ ย วกั บ การ ช่วยเหลือให้เด็กสามารถจัดการตนเอง
เรียนรู้มาจัดการเรียนรู้ให้ แก่เด็ก โดย เพื่อให้ง านส าเร็จตามเป้ าหมายได้ด้ว ย
สอดคล้ องกับ การพั ฒ นาสมอง เพื่ อให้ ตนเอง
เด็กพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
หลักการ
1. สมองเป็ น องค์ ร วมที่ มี ร ะบบชี วิ ต 1. สอนทั ก ษะที่ เ ด็ ก ยั ง บกพร่ อ งดี ก ว่ า
ซับซ้อน และมีการปรับตัว
คาดหวังว่าเด็กจะเรียนรู้ได้เองจากการ
2. สมองคือสมองในสังคมที่แวดล้อม
สังเกตหรือซึมซับ
3. การค้ น หาสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายต้ อ งมา 2. คานึงถึงระดับพัฒนาการของเด็ก
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Brain – Based Learning (BBL)
จากภายใน
4. การค้ น หาสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายเกิ ด ขึ้ น
ผ่านรูปแบบ
5. อารมณ์ความรู้สึกมีความสาคัญต่อการ
วิเคราะห์สู่รูปแบบ
6. สมองรับรู้จากสื่อสัมผัสทั้งหมด และ
สร้างความเข้าใจขึ้น ทั้งในส่วนย่อยและ
องค์รวมในเวลาเดียวกัน
7. การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อสิ่งที่สนใจอยู่และ
สิ่งที่บังเอิญรับรู้ไปพร้อม ๆ กัน
8. การเรียนรู้เกิดขึ้นในสมองทั้งแบบรู้ตัว
และไม่รู้ตัว
9. สมองมี ร ะบบในการสร้ า งความจ า
อย่างน้อยสองระบบ
10. สมองเรียนรู้โดยการพัฒนาต่อยอด
11. การเรียนรู้มากขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะท้า
ทาย และถู ก ยั บ ยั้ ง เมื่ อ อยู่ ใ นภาวะไม่
มั่นคง อันตรายหรือถูกข่มขู่
12. สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวไม่
เหมือนกัน

Executive Functions (EF)
3. เปลี่ยนการช่วยเหลือจากสิ่งภายนอก
สู่ภายในตัวเด็ก
4. ระลึ ก เสมอว่ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ ภายนอก
ตัวเด็กสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้ง
สภาพแวดล้อม
5. กระตุ้ น ให้เด็กใช้ แรงขับภายในของ
ตนเองในการพัฒนาทักษะให้เกิดความ
ชานาญและควบคุมได้ มากกว่าที่จะใช้
การบังคับต่อสู้เพื่อให้เด็กทา
6. สร้างงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กได้ใช้
ความพยายามอย่างมากที่สุด
7. ใช้สิ่งกระตุ้นเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้
8. ให้การสนับสนุนที่เพียงพอเพื่อให้เด็ก
ประสบความสาเร็จ
9. สนั บ สนุ น และดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกว่ า เด็ ก จะเกิ ด ความช านาญและ
ประสบความสาเร็จ
10. หยุดให้การสนับสนุน การดูแล และ
การกระตุ้น ต้องค่อย ๆ ถอนตัวออกมา
อย่าออกมาทันที
1. การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
1. การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
2. การจัดการเรียนรู้
2. การสอน
3. การจั ด การชั้ น เรีย นและสิ่ ง แวดล้ อ ม 3. การจูงใจให้ใช้ทักษะ EF
เพื่อการเรียนรู้
4. การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ป กครองและ
ชุมชน
5. การวัดและประเมินพัฒนาการ
6. การอบรมครู
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องค์ความรู้ทางสมอง แม้จะมีจุดเริ่มต้นจากการพยายามทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไก
การทางานของสมอง แต่เป้าหมายในการนาองค์ความรู้นั้นแตกต่างกัน โดย BBL เน้นที่การนาองค์ความรู้มา
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ กให้เด็ กเกิดการเรียนรู้อย่ างเต็ มศักยภาพตามการเรียนรู้ของสมอง ในขณะที่ EF
มุ่งช่วยเหลือให้เด็กสามารถจัดการตนเองเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยตนเอง ดังนั้นหลักการในการ
พัฒนาเด็กจึงแตกต่างกัน มีเพียงการมุ่งให้การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นภายในตัวเด็ก และการเรียนรู้ที่ดีต้องมีความท้า
ทายให้เด็กได้ใช้ความพยายามที่ปรากฏเหมือนกันทั้งสองหลักการ เนื่องจากการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
สมองนั่นเอง จึงส่งผลต่อการนาหลักการสู่การปฏิบัติจึงแตกต่างกัน ถึงแม้ว่าทั้งสองหลักการจะกล่าวถึงการจัด
สภาพแวดล้อม การสอนหรือการจัดการเรียนรู้ แต่มีวิธี การและรายละเอี ยดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการนา
หลักการข้างต้นไปใช้ อาจไม่สามารถบอกได้ว่าหลักการของ BBL หรือ EF ดีกว่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับครู ผู้ปกครองที่
จะนาหลักการนั้นไปใช้ให้สอดคล้องตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างให้
เด็ กปฐมวั ย พั ฒ นาการการเรีย นรู้ไ ด้ อย่ า งเต็ ม ตามศัก ยภาพ และเป็ น การวางรากฐานส าคัญ ในการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกาลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
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