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การส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยประกอบด้วยการส่งเสริมพัฒนาการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองและ

คุณครูยงัสามารถส่งเสริมพฒันาการเพิม่เตมิอีก 4 ด้านและพฒันาทกัษะ EF ควบคู่

ไปด้วย ซึง่จะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างสมบรูณ์และมีคุณภาพ สามารถท�าหน้าทีต่่าง ๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้เด็กสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ดี 

ซึ่งพัฒนาการ 4 ด้านดังกล่าว ประกอบด้วย

Gross motor (GM) หมายถึง พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว

Fine Motor (FM) หมายถงึ พฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็และสตปัิญญา

Receptive Language (RL) หมายถึง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษา

Expressive Language (EL) หมายถึง พัฒนาการด้านการใช้ภาษา

Personal and Social (PS) หมายถึง พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเอง

และสังคม

พัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะ EF

เด็ก 2 – 6 ปี
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Executive Functions (EF) คือ ความสามารถระดับสูงของสมอง

มนุษย์ที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์และการกระท�า เพื่อไปถึง 

เป้าหมาย นิยามของค�าว่า Executive Functions ในภาษาไทยมหีลายนยิาม

ที่มีความหมายในลักษณะใกล้เคียงกัน ในที่นี้จะขอใช้ค�าว่า “EF” จากงาน

วจิยัทัว่โลกชีช้ดัและตรงกันว่า EF พฒันาได้ดทีีส่ดุในช่วงปฐมวยั (อาย ุ3-6 

ปี) แล้วจะกลายเป็นทกัษะชวีติและอุปนิสยัของมนษุย์คนนัน้ไปตลอดชวีติ 

(ปนัดดา ธนเศรษฐกร, 2560) เพราะการพัฒนา EF ในเด็กคือการพัฒนา

อย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านอารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัยที่เด็กๆ ควรได้รับการ

พัฒนากระบวนทัศน์ในการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง จะ

ท�าให้เด็กมีประสบการณ์ตรงที่จะพัฒนาให้เด็กคนนั้นมีทักษะการคิดและ

การก�ากับตนเองเพื่อไปสู่ความส�าเร็จในชีวิต และการที่เด็กจะควบคุม

ตนเองได้ต้องผ่านกระบวนการ 3 อย่างคือ (ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 

2559)

1. มีความสามารถในการจดจ่อได้นาน (Focus) 

2. มีความสามารถที่จะไม่วอกแวก (Distraction)

3. มีความสามารถในการประวิงเวลาที่มีความสุข หรือ ท�าสิ่งที่

ล�าบากให้เสร็จก่อนจึงไปท�าสิ่งที่อยากท�า (Delayed gratification)

การที่เด็กคนหน่ึงจะไปให้ถึงเป้าหมายได้ เขาจะต้องต้ังเป้าหมาย 

(goal/target) เป็นอันดับแรก หลงัจากนัน้เขาต้องมคีวามคิดอ่าน วางแผน 

ลงมือท�า ระหว่างลงมือท�าเขายังต้องควบคุมการกระท�าและอารมณ์ของ

เขาไม่ให้ออกนอกเส้นทางจนกว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายนั้น  EF ไม่ได้เกิด

ขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาที่เด็กคนหน่ึงได้
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ทดลองท�าซ�้าแล้วซ�้าเล่า ตั้งแต่อายุ 3 ปีเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงอายุ 20-25 

ปีโดยประมาณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองส่วนหน้า (prefrontal cortex) 

พัฒนาเต็มที่ สมองส่วนหน้าของมนุษย์เป็นพื้นที่ท�างานของกระบวนการ

ท�างานของ EF  ทีมี่ความส�าคัญต่อการคดิ ไตร่ตรอง วเิคราะห์ ประมวลผล 

และตัดสินใจแสดงออกเป็นการกระท�าหรือพฤติกรรมต่างๆ (ปนัดดา  

ธนเศรษฐกร, 2561) ในนิยามเชงิวชิาการของ EF ได้มผู้ีเชีย่วชาญหลายท่าน

ให้ความหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไว้ ดังนี้

Executive Functions คือ การคิดเชิงบริหาร การท�าหน้าที่ระดับ

สงูของสมองทีช่่วยให้เราก�ากับตนเองเพือ่ให้เกิดพฤตกิรรมทีมุ่ง่สูเ่ป้าหมาย 

ทักษะการคิดเชิงบริหารพัฒนาอย่างมากในเด็กปฐมวัย เด็กที่มีการ

พัฒนาการคิดเชิงบริหารดีจะมีความพร้อม และประสบผลส�าเร็จทางการ

เรียนมากกว่า รวมทั้งมีปัญหาพฤติกรรมน้อยกว่าด้วย ในประเทศไทยยัง

ไม่เคยมข้ีอมลูเก่ียวกับพฒันาการด้านการคิดเชงิบริหารในเด็กปฐมวยั การ

ขาดข้อมูลดังกล่าวจงึเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการก�าหนดทศิทางการพฒันา

เด็กไทยให้มีทกัษะการคิด และการก�ากับตนเองไปสูค่วามส�าเร็จ (นวลจนัทร์ 

จุฑาภักดีกุล, 2560)

Executive Functions คือ ทักษะการคิดเชิงบริหารทางสมอง เป็น 

กระบวนการทางความคิด (Mental process) ในสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการคิด ความรู้สึกและการกระท�า เช่น การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การ

ควบคุมอารมณ์ การยืดหยุ่นทางความคิด การต้ังเป้าหมาย วางแผน  

ความมุ่งม่ัน การจดจ�าและเรียกใช้ข้อมลูอย่างมปีระสทิธภิาพ การจดัล�าดบั

ความส�าคัญของเร่ืองต่างๆ และการท�าส่ิงต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน  

จนบรรลคุวามส�าเร็จ ซึง่เป็นทกัษะทีม่นษุย์เราทกุคนต้องใช้ มคีวามส�าคัญ

อย่างยิ่งต่อทั้งความส�าเร็จในการเรียน การท�างาน รวมทั้งการมีชีวิต

ครอบครัว และทักษะ EF นี้ นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่าส�าคัญกว่า IQ 

(สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย, 2559)  
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 Executive Function คือ ทักษะการคิดเชิงบริหารทางสมอง การ

ท�างานของสมองด้านการจัดการซึ่งมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในชีวิต โดย

อาศัยกระบวนการทางปัญญา (cognitive process) เช่น การยบัยัง้ความคิด 

การแก้ปัญหา การวางเป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติ (goal-directed 

behavior) การจดจ�าความยดืหยุน่ทางปัญญา (cognitive flexibility) เป็น

ความสามารถในการควบคุมความคิดตนเอง ซึ่งมี 3 กลุ่ม แบ่งเป็น 9 ด้าน 

ได้แก่ 

กลุ่มทักษะพื้นฐาน 

1.  Working memory = ความจ�าทีน่�ามาใช้งาน หรือ ความสามารถ

ในการเก็บประมวล และดึงข้อมูลที่เก็บในคลังสมองออกมาใช้ตาม

สถานการณ์ที่ต้องการ 

2. Inhibitory Control = ความสามารถในการยั้งคิดไตร่ตรอง

ควบคุมแรงอยาก หยุดคิดก่อนที่จะท�า

3. Shiftingหรือ Cognitive Flexibility = ความสามารถในการ

ยืดหยุ่น พลิกแพลง ปรับตัว เป็นจุดต้ังต้นของการคิดนอกกรอบ คิด

สร้างสรรค์ 

กลุ่มทักษะก�ากับตนเอง 
4. Focus Attention = ความสามารถในการใส่ใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่

ท�าอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยไม่วอกแวก 

5. Emotional Control = ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้

อยู่ในระดับทีเ่หมาะสม จดัการกับอารมณ์ไม่ให้รบกวนผู้อืน่ ไม่โกรธเกร้ียว

ฉุนเฉียว ขี้หงุดหงิดง่าย จัดการกับความเครียดความเหงาได้ มีอารมณ์

มั่นคง และแสดงออกแบบที่ไม่รบกวนผู้อื่น 
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6. Self-Monitoring = คือ การประเมินตนเองรวมถึงสะท้อนผล

การท�างาน เพือ่หาจดุบกพร่อง แล้วแก้ไขพฒันาให้ดีขึน้ การวางแผน และ

การจัดระบบด�าเนินการ เริ่มตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การเห็นภาพรวม จัด

ล�าดับความส�าคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการแตกเป้าหมาย ให้เป็นขั้น

ตอน รวมถึงรู้ตัวว่า ก�าลังท�าอะไร ได้ผลอย่างไร 

กลุ่มทักษะปฏิบัต ิ
7. Initiating = ความสามารถในการริเริ่ม และลงมือท�า กล้าคิด

กล้าท�า ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 

8. Planning and Organizing = การวางแผน และด�าเนนิการตัง้แต่

ต้ังเป้าหมาย เหน็ภาพรวม จดัล�าดับความส�าคัญ จดัระบบ จนถงึการด�าเนิน

การ และประเมินผล 

9.  Goal- Directed Persistence = ความพากเพียรให้บรรลุ 

เป้าหมายมุง่มัน่ ฝ่าฟันอปุสรรค และล้มแล้วลกุได้ เมือ่ต้ังใจ และลงมอืท�า

แล้ว มีความมุ่งมัน่บากบัน่ไม่ว่าจะมอุีปสรรคใดๆ ก็พร้อมฝ่าฟันจนถงึความ

ส�าเร็จ (ปาณิสรา ฤทธิ์เรืองเดช, 2559)

ดังน้ันในบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองและคุณครูจะช่วยพัฒนา

ความสามารถทัง้ 3 ส่วนได้โดยผ่านการเล่นกับเดก็ การเล่านิทาน และการ

ฝึกให้เด็กช่วยท�างานบ้าน เช่น ล้างจาน ตากผ้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วย

ให้เด็กมีใจจดจ่อ ไม่วอกแวก และสามารถท�างานที่ต้องท�าก่อนจึงไปเล่น

ได้ เด็กที่ได้เล่นมาก สมองส่วนหน้าก็จะได้รับการพัฒนามาก และเด็กที่มี

ประสบการณ์ตรงมากก็จะมข้ีอมลูไว้คิด วเิคราะห์และเปรียบเทยีบมาก ซึง่

จะส่งเสริมและพฒันาให้เด็กมคีวามมุง่มัน่ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนถงึความ

ส�าเร็จ สามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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สรุป
พัฒนาการ 4 ด�าน 

และทักษะ EF 
เด็ก 2 – 6 ป�

Gross motor (GM) 
หมายถึง พัฒนาการ
ด�านการเคลื่อนไหว

Fine Motor (FM) 
หมายถึง พัฒนาการ
ด�านกล�ามเนื้อมัดเล็ก

และสติป�ญญา

Expressive Language (EL) 
หมายถึง พัฒนาการ

ด�านการใช�ภาษา

Personal and Social (PS) 
หมายถึง พัฒนาการ

ด�านการช�วยเหลือตนเอง
และสังคม

Executive Function (EF)
หมายถึง 
ทักษะการคิด
เชิงบริหารทางสมอง

Receptive Language (RL) 
หมายถึง พัฒนาการ
ด�านการเข�าใจภาษา

GM FM

RL

ELPS

EF



25–29 เดือน 
(2 ปี 1 เดือน–2 ปี 5 เดือน)
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กระโดดเท้าพ้นพื้นทั้ง 2 ข้าง (GM)

แก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยตัวเอง 
หรือใช้เครื่องมือช่วย (FM)
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บอกชื่ออวัยวะของร่างกาย
ถูกต้อง 7 จุด (RL)

พูดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL)
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ล้างและเช็ดมือได้เอง (PS)



30 เดือน 
(2 ปี 6 เดือน)
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กระโดดข้ามเชือกที่วางเป็นเส้นตรง
บนพื้นไปข้างหน้าได้ (GM)

ขว้างลูกบอล
อย่างเต็มแรงได้ (GM)
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ต่อวัสดุทรงสี่เหลี่ยม 8 อัน 
ในแนวตั้งได้ (EF)

สอนให้รู้จักจำานวนนับ 1 (FM)
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ฟังนิทานได้นาน 5 นาที (RL)

ทำาตามคำาบอกเกี่ยวกับการวางวัสดุข้างบน
และข้างล่าง (ใต้) (RL) EF



19

พูดติดต่อกัน 2 คำาขึ้นไปอย่างมีความหมาย
โดยใช้คำากริยาถูกต้อง (EL) EF

ร้องเพลงได้บางคำา
หรือร้องคลอตามทำานอง (PS) EF



20

สอนให้รู้จักเล่น/รอตามคิว (PS)



21

31–36 เดือน 
(2 ปี 7 เดือน – 3 ปี)



22

ยืนขาเดียว 1 วินาที (GM)

เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องกัน (FM)



23

ให้หยิบของ 2 สิ่ง ที่อยู่ในห้องเดียวกัน
มาให้ได้ถูกต้องตามคำาสั่ง (RL)

ใส่กางเกง (ขอบยางยืด) ได้เอง (PS)



24

พูดติดต่อกัน 3 - 4 คำาได้ 
อย่างน้อย 4 ความหมาย (EL)



25

37–41 เดือน 
(3 ปี 1 เดือน – 3 ปี 5 เดือน)



26

ยืนขาเดียว 3 วินาที (GM)

เลียนแบบวาดรปูวงกลม (FM)



27

ทำาตามคำาสั่งได้ 2 กริยากับวัตถุ 2 ชนิด (RL)

ใช้คำาถามว่า ใคร อะไร ที่ไหน ทำาไม (EL) EF



28

ทำาตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนำา (PS) EF

ช่วยทำางานขั้นตอนเดียวได้เอง (PS)



29

42 เดือน 
(3 ปี 6 เดือน)



30

ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM)

ใช้แขนรับลูกบอล/ตุ๊กตาผ้า/
วัสดุที่ไม่อันตรายได้  (GM)



31

ยืนขาเดียว 5 วินาที (GM) แยกรูปทรงเรขาคณิตได้ 3 แบบ (FM) EF

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ
ที่ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM) EF



32

เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ (FM)

วางวัตถุไว้ข้างหน้าและข้างหลัง ตามสั่งได้ (RL)



33

เลือกจัดกลุ่มวัตถุตามประเภทได้ (RL) EF

พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม ๆ่ ได้ (EL) EF



34

พูด “ขอ” หรือ “ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง (EL) EF

บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง (PS) EF



35

ใส่เสื้อผ่าหน้าได้เอง (ไม่ต้องติดกระดุม) (PS) EF



36

43-48 เดือน
(3 ปี 7 เดือน – 4 ปี)



37

กระโดดขาเดียวได้ อย่างน้อย 2 ครั้ง (GM)

ตัดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ขนาด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น 
(โดยใช้กรรไกรปลายมน) (FM)



38

วาดรูปกากะบาทตามตัวอย่าง (FM)

เลือกวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า และเล็กกว่า (RL)



39

พูดเป็นประโยค 3 คำาติดต่อกัน โดยมีความหมาย 
และเหมาะสมกับโอกาสได้ (EL)

ใส่กระดุมขนาดใหญ่อย่างน้อย 2 ซม. ได้เอง 
3 เม็ด (PS)



40

49-54 เดือน
(4 ปี 1 เดือน–4 ปี 6 เดือน)



41

กระโดดไปด้านข้าง ซ้าย/ขวา ถอยหลัง (GM)

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภาพ ที่ตัดออก
เป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ (FM)



42

เลือกรูปภาพที่แสดงเวลา กลางวัน กลางคืน (RL)

เมื่อถามว่าจะทำาอย่างไร เมื่อหิว/ไม่สบาย/รู้สึกร้อน 
แล้วตอบได้ถูกต้อง (EL)



43

ล้างก้นและล้างมือหลังถ่ายอุจจาระได้ (PS)



44

55–60 เดือน
(4 ปี 7 เดือน-5 ปี)



45

เดินต่อส้นเท้า (GM)

จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)



46

เลือกสีตามคำาสั่งได้ 8 สี (RL)

ผลัดกันคุยกับเพื่อนในกลุ่มผ่านบทบาท
สมมติ หรือ ผ่านการเล่านิทาน (EL) EF



47

เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่ (PS)



48

60 เดือน
(5 ปี) ถึงตรงนี้



49

วาดรูป  (FM)

เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าได้ (GM)



50

วาดรูปคนได้หกส่วน (FM)

จับใจความได้เมื่อฟังนิทานหรือเรื่องเล่า (RL)



51

รู้จักจำานวนห้าจากการหัดนับวัสดุ
ในบ้าน/ที่โรงเรียน(RL)

อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ 5 ตัว (EL)



52

รู้จักให้เหตุผล (EL + EF)

รู้จักแสดงความเห็นใจหรือช่วยเหลือ
เมื่อเห็นเพื่อนไม่สบาย (PS)



53

61–66 เดือน
(5 ปี - 5 ปี 6 เดือน)



54

กระโดดขาเดียวไปข้างหน้า 4 ครั้ง ทำาทีละครั้ง (GM)

ตัดกระดาษตามเส้นตรงต่อเนื่อง ยาว 15 ซม. (FM)



55

บวกเลขเบื้องต้น ไม่เกินหลักสิบ (RL)

อธิบายคุณสมบัติของสิ่งของได้หกชนิด (EL)



56

ช่วยงานบ้าน (PS)



57

67–72 เดือน
(5 ปี 7 เดือน–6 ปี)



58

วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง (GM)

ลอกรูปสามเหลี่ยม (FM)



59

ลบเลข (RL)

บอกชื่อของในสามหมวดหลักต่อไปนี้ได้ 
คือ หมวดสัตว์ เสื้อผ้า อาหาร (EL)



60

แปรงฟันได้ทั่วทั้งปาก (PS)



61

73–78 เดือน
(6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน)



62

เขียนชื่อตนเองได้ถูกต้อง (FM)

เคลื่อนไหวร่างกายตามสัญญาณเสียง/
มือที่เด็กได้ยิน/เห็น (GM + EF)



63

อ่านหนังสือที่มีภาพ และเล่าเรื่องได้ (RL)

คิดเชิงเหตุผลและอธิบายเหตุผล (EL)



64

ทำางานที่ได้รับมอบหมายจนสำาเร็จ (PS)



65
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