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Executive 
Functions 



หนังสือช่วยได้ พัฒนาทักษะ EF
ตอนที่ยังเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ก็ต้องให้ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง ซึ่งสามารถก่อทักษะ EF ได้หลาย

ด้านเกิดการพัฒนาขึ้นในสมองของเด็ก EF หรือ Executive Functions  เป็นกระบวนการทางความ

คิด ในสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระท�า รับเอาข้อมูลต่าง ๆ ที่เข้ามา 

คดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และแก้ปัญหา ก่อนทีเ่ราจะตอบสนองออกไป ช่วยให้เราหยดุคดิไตร่ตรองก่อน

ที่จะท�าอะไรลงไป เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายความส�าเร็จ

ทักษะ EF มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้

1 .  Work ing Memory การดึงข ้อมูลจาก

ประสบการณ์ที่ผ ่านมาที่จ�าและเก็บไว้มาใช้

ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ

2. Inhibition ความสามารถในการควบคุมความ

ต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

3. Shift/Cognitive Flexibility ความสามารถใน

การยืดหยุ ่ยหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดติดอยู่กับกรอบ

แนวคิดเดิม ๆ

4. Emotional Control ความสามารถในการ

ควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม

5. Focus/Attention ความสามารถในการใส่ใจ

จดจ่ออยูก่บัสิง่ทีท่�าอย่างต่อเนือ่งในช่วงเวลาหน่ึง 

โดยไม่วอกแวก

6. Self-Monitoring การรู้จักตนเอง รู้ว่าท�าอะไร

คิดอะไร สามารถประเมินหาข้อบกพร่องได้



7. Initialing ความสามารถในการริเริ่มและลงมือ

ท�าตามที่คิด กล้าท�า ไม่กลัวความล้มเหลว

8. Planning and Organizing ทักษะการท�างาน 

ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน และการมอง

เห็นภาพรวม

9. Goal-Directed Persistence ความพากเพียร

และอดทนมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

 ทักษะเหล่านี้ต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อ

เน่ืองสม�่าเสมอในชีวิตประจ�าวัน เพื่อให้เกิดการ 

ฝังชิป เป็นโครงสร้างในสมองของเด็ก 

แนวทางในการพัฒนาทักษะ EF

1. ช่วงเวลาทอง EF เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล�าดับขั้นตอน ในช่วงวัย 

3-6 ปี เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ 

EF ให้กับเด็ก เพราะเป็นช่วงท่ีสมองมีอัตราการ

เจรญิเตบิโตก้าวหน้า สามารถพฒันาทกัษะ EF ได้

มากที่สุด

2. สังเกตพฤติกรรม คุณพ่อคุรแม่ต้องคอยสังเกต

ว่าลูกมีจุดแข็ง จุดอ่อนในทักษะด้านใด เพื่อหา

แนวทางในการพฒันาหรอืปรบัปรงุทกัษะด้านนัน้

3. ฝึกฝนและพัฒนา ในการพัฒนาทักษะ EF นั้น

สามารถท�าได้หลายวิธี บางวิธีเกิดขึ้นในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น สร้างวินัยในการเข้าคิว ให้รู้จักรอ

เพื่อฝึกการควบคุมอารมณ์ คุณพ่อคุณแม่อาจจะ

หากิจกรรมต่าง ๆ มาให้ลูกท�าเพื่อพัฒนาทักษะ 

EF ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง เล่นดนตรี วาดภาพ 

เล่นกีฬา การเล่นอย่างสร้างสรรค์ ล้วนเป็น

กิจกรรมที่สามารถพัฒนาทักษะ EF ได้ เพราะ

กิจกรรมท�าให้เด็กมีสมาธิ จ�าและท�าสิ่งต่าง ๆ 

อย่างใจจดใจจ่อ รูจ้กัวางแผน ฝึกการคดิ การวาง

เป้าหมาย สร้างจินตนาการเพื่อน�าไปปรับใช้ ได้

เผชิญกับส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ เรียนรู้การเข้าสังคม

และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

4. ดแูลและใส่ใจ นอกจากจะพัฒนาทกัษะ EF แล้ว 

ยังต้องใส่ใจดูแลเรื่องอาหารการกิน การพักผ่อน 

ให้ความรักความอบอุ่น คอยเป็นก�าลังใจอยู่เสมอ 

เพื่อให้เด็กมีประสิทธิภาพในการรับรู้ เพราะถ้า

ประสาทสัมผัสทั้งหลายไม่ดีอาจส่งผลต่อการรับรู้

ของเด็ก ท�าให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะ EF ได้

อย่างเต็มท่ี และท่ีส�าคัญคืออย่าให้เด็กเครียด 

เพราะเมื่อเกิดความเครียดขึ้นส่วนหน้าก็จะไม่

ท�างาน

การอ่านเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือส�าคัญของการส่ง

เสริม EF เด็ก

 ในกระบวนการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง

นั้นมีทักษะ EF หลายด้านพัฒนาขึ้นในสมองของ

เด็กเสมอ ได้แก่ การจดจ่อตั้งใจฟัง เด็กได้คิดรู้สึก 

หรือจินตนาการไปตามเนื้อหา โดยน�าข้อมูลใหม่

ไปเชื่อมโยงกับข้อมูลเดิมในสมอง หากข้อมูลใหม่

แตกต่างไปจากข้อมูลเดิม เด็กอาจเกิดการปรับ

เปลี่ยนความคิด ยามที่นิ่งฟัง ภาวะอารมณ์ของ

เด็กจะสงบ หรือไหลล่ืนไปตามท้องเรื่อง เนื้อหา

ของหนงัสือเดก็แต่ละเล่ม ยงัอาจมจีดุหมายเฉพาะ

เพ่ือส่งเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านใดด้านหน่ึง 

เรื่องราวในหนังสือน�าไปสู่การคิดค้น สร้างสรรค์ 

ของเด็กให้เกิดการเรียนรู้และแข็งแรงยิ่งขึ้น

“การดูแลลูกที่ถูกต้องในวัยที่ส�าคัญ เป็นการ

พัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ”

* http://www.trueplookpanya.com ทรูปลูกปัญญา, สสส. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

วิธีวิทยาการประเมิน ศาสตร์แห่งคุณค่า : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงศาสตร์แห่งคุณค่า ศาสตร์แห่งกระบวนการที่ก่อให้เกิดสาสรสน

เทศแห่งคุณค่า ซึ่งเป็นความรู ้อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในยุค

โลกาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน เล่มนี้จึงน�าเสนอกระบวนทัศน์

มกีารประเมินคดัสรร ได้แก่ กระบวนทศัน์การประเมนิตามวตัถุประสงค์ กระบวนทศัน์การประเมนิ

เพื่อการจัดการ กระบวนทัศน์กระประเมินผลิตภัณฑ์ กระบวนทัศน์การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนทศัน์กระเมนิแบบสบืสวนสอบสวน กระบวนทัศน์การประเมนิเน้นทฤษฎ ีตลอดจนบทน�า

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของสังคมโลก สังคมไทย และวิสัยทัศน์การศึกษาส�าหรับวันพรุ่งนี้



การประเมินผลกระทบต่อ

สุขภาพ หลักการและเครื่อง

มือ

โดย ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร

เอชไอเอ (HIA) เป็นเครื่องมือที่

ส�าคัญในปจัจุบนัเอชไอเอได้ถูก

น�ามาใช้ในการประเมินผล 

กระทบจากโครงการ แผนงาน 

และนโยบายของรัฐเนื่องจาก

จดุเดน่ของเอชไอเอหลายอยา่ง 

ที่ส�าคัญ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

แนวคิดของเอชไอเอท่ีต้องการ

ให้มีการใช้เครื่องมือที่หลาก

หลาย ผู้เขียนได้น�าเสนอการ

ท�าเอชไอเอท่ีน่าสนใจจากทั่ว

โลกเพื่อเป็นตัวอย่างและชี้น�า

โอกาสการท�า เอชไอเอใน

ประเทศไทย

ร ว ม บ ท ค ว า ม ท า ง ก า ร

ประเมินโครงการ ชุมรวม

บทความ เล่มที่ 4

โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

จัดท�าขึ้นเพ่ือนักประเมิน ท่ี
สนใจในการประเมินโครงการ 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรื่อง
ตา่งๆ เกีย่วกบัโครงการไดอ้ยา่ง
เหมาะสม หลักในการเขยีนและ
วิเคราะห์โครงการ หลักการ
และแนวคิดในการประเมิน
โครงการ แบบจ�าลองในการ
ประเมินโครงการ การเขียน
โครงการการประเมินและกรณี
ตั ว อ ย่ า ง ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการ เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียน
รู้รูปแบบการประเมินในบริบท
ต่างๆ ผู้อ่านจะสามารถน�าไป
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

การตลาดยุคใหม่ใช้

ประสบการณ์

โดย โอซังจิน 

หลงัจากทีข่ายกนัแค่ท่ีตวัสนิคา้

มาระยะหนึ่ง นักการตลาดต่าง

ประเทศก็ เริ่มหันมาเล่นกับ

อารมณ์ ความรู้สึกของคนแทน 

เพราะการกระตุ้นอารรมณ์

ความรู้สึก กระทบถึงใจคนได้

เรว็ทีส่ดุ และมผีลกบัการตดัสนิ

ใจเมื่อ “การขาย“ ไม่ใช่เรื่อง

ง่ า ย อี ก ต่ อ ไ ป  ต้ อ ง

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล

ตา่งๆ ตอ้งด้ินรนขายแข่งกับคน

อื่นๆ ที่ขายสินค้าแบบเดียวกัน 

ถ้าลูกค้ามีประสบการณ์ท่ีดีต่อ

แบรนด์ก็เทา่กบัวา่ เรากุมหวัใจ

ลูกค้าไว้แล้ว

BOOK



การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 

Creative Age Marketing

โดย สมฤดี ศรีจรรยา

การตลาดยุคสร้างสรรค์ 4.0 

เป็นผู้เบิกเล่มแรก โดยเปล่ียน

มมุมองใหม ่มองการตลาดแบบ 

Creat ive Man โดยการ

ถอดรหัสหนังสือนักเขียนที่ผู้

เขียนนิยม 6 ท่านมาถ่ายทอด

และแบ่งเป็นยุค Creative Era 

1.0, 2.0, 3.0, และ 4.0, เป็นยุค

การตลาดในมุมมองแบบ Cre-

ative คอืมองไปในอนาคตกจ็ะ

เห็น Creative Marketing 

Trend ด้วย

พฒันา Android App ส�าหรับ 

Mobile Device & Smart-

watch

โดย กอบเกียรติ สระอุบล

น�าเสนอความรู้ส�าคัญในการ
พัฒนา Android App ส�าหรับ
สมารท์โฟน Tablet และสมารท์
วอชท์ ตั้งแต่ระดับเร่ิมต้นการ
ตดิตัง้ Tools เรียนรู้จาก Work-
shop ระบบแจง้เตอืน Notifica-
tions สมารท์วอชท์ การใชง้าน
ระบบแผนที ่ Google Map หนา้
ปัทม์ Watch Face (Digital & 
Analog) Fragments การใช้
เซ็นเซอร์ และอื่นๆ โดยในเล่ม
ได้อธิบายเน้ือหาอย่างละเอียด 
เข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

นกัแย่งยดึทีด่นิ การต่อสูค้รัง้

ใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน

โดย เฟรด เพียร์ซ

การแย่งยึดที่ดินรูปแบบใหม่
ก�าลังเกิดขึ้นไปทั่วโลก ด้วย
ค ว า ม ก ลั ว ว่ า อ า ห า ร จ ะ
ขาดแคลนในอนาคต หรือ
อ ย า ก ไ ด้ ก� า ไ ร จ า ก ภ า ว ะ
ขาดแคลนนั้น ที่ดินหลายผืนที่
ก�าลังถูกยึดครองนั้นมีขนาด
เท่าประเทศขนาดย่อมๆ เลยที
เดียว ไมว่า่สถานะทางกฎหมาย
ของธรุกรรมทีด่นินัน้จะเปน็เชน่
ไร แต่ทั้งหมดที่เกิดข้ึนสมควร
ได้รับความสนใจ หนังสือที่ีให้
ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับ
ขบวนการแย่งยึดที่ดิน ซึ่งเป็น
ห ลั ก ฐ า น ส� า คั ญ ที่ สุ ด ว่ า
ภูมิรัฐศาสตร์ด้านอาหารซึ่งยัง
เป็นเรื่องใหม่นี้ มีอยู่จริง

BOOK
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