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ทัักษะการคิิดเชิิงบริิหาร
ประกอบด้้วยทัักษะพื้้�นฐาน

ทำำ�ความรู้้�จัักกัับ...

ทัักษะการคิิด
เชิิงบริิหาร
(Executive Function)
โดย กานดา เลิิศลดาลัักษณ์์

ทัักษะการคิิดเชิิงบริิหาร คืือ ทัักษะ
ทางการรู้้� คิิ ด ขั้้� น สูู ง ที่่� ช่่ ว ยให้้ เ รากำำ�กัั บ
ตนเองเพื่่�อมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายได้้ โดยสมอง
ส่่วนหน้้าสุุด (Prefrontal Cortex; PFC)
มีีบทบาทสำำ�คััญ เปรีียบเสมืือนเป็็น CEO
ทำำ� งานร่่ ว มกัั น กัั บ สมองอีีกหลายส่่ ว น
ช่่วยให้้เราควบคุุมและจััดการพฤติิกรรม
อารมณ์์ และความคิิด เพื่่�อทำำ�งานหรืือทำำ�
สิ่่�งต่่าง ๆ ได้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมาย

3 ทัักษะ

ความจำำ�ขณะทำำ�งาน
(Working memory)
เป็็นทัักษะความจำำ�ที่่�เก็็บข้้อมููลที่่�ได้้รัับเข้้ามาในระยะเวลาสั้้�น ๆ เพื่่�อนำำ�มาแปล
ผลและปฏิิบััติิการต่่อตััวอย่่างของการใช้้ความจำำ�ขณะทำำ�งานที่่�เห็็นได้้ชััดเจน
คืือ การคิิดคำำ�นวณที่่�ต้้องจำำ�ชุุดข้้อมููลตััวเลขเอาไว้้ และนำำ�มาตััวเลขเหล่่านั้้�น
มาคิิดคำำ�นวณต่่อ

การยัับยั้้�งและการหยุุด
(Inhibition)
เป็็นทัักษะที่่ช่� ว่ ยให้้เราไม่่หุนุ หัันพลัันแล่่น หรืือตอบสนองต่่อสิ่่ง� เร้้าทั้้ง� ภายในหรืือ
ภายนอกโดยปราศจากการยั้้�งคิิดไตร่่ตรอง แต่่จะช่่วยให้้มีีความยัับยั้้�งชั่่�งใจรอ
คอยเป็็น มีีสมาธิิ ตั้้�งใจจดจ่่อ คิิดและแสดงออกได้้อย่่างเหมาะสม

การคิิดยืืดหยุ่่�น
(Cognitive flexibility)
เป็็นความสามารถในการปรัับเปลี่่�ยนความคิิด หรืือมุุมมองเมื่่�อสถานการณ์์
ต่่าง ๆ เปลี่่�ยนแปลงไป ทำำ�ให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�นในการทำำ�งาน การตอบสนอง
ทางอารมณ์์และพฤติิกรรมยกตััวอย่่างเช่่นการคิิดหาวิิธีีแก้้ ไขปััญหาแบบใหม่่
เมื่่�อวิิธีีการแบบเก่่าไม่่ได้้ผล เป็็นต้้น

ทัักษะพื้้�นฐานทั้้ง� 3 ทัักษะที่่ก� ล่่าวมานี้้� จะพััฒนาต่่อยอด
ไปเป็็นทัักษะที่่สู� งู ขึ้้น� ได้้แก่่ การให้้เหตุุผล (Reasoning) การแก้้
ปััญหา (Problem solving) และการวางแผน (Planning)

	นัั ก วิิ จัั ย ทางด้้ า นจิิ ต วิิ ท ยาการ
รู้้�คิิดกล่่าวว่่า ทัักษะการคิิดเชิิงบริิหาร
นั้้� น สามารถทำำ� นายความสำำ� เร็็ จ ในชีีวิิ ต
สุุ ข ภาพ และคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของบุุ คคล
หนึ่่�งๆ ได้้ เด็็กที่่�มีีทัักษะการคิิดเชิิงบริิหาร
ที่่�ดีีนั้้�นจะมีีความพร้้อมในการเรีียน และ
มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียน
ที่่�ดีี หรืือในผู้้�ใหญ่่เองนั้้�น ผู้้�ที่่�มีีทัักษะการ
คิิดเชิิงบริิหารที่่�ดีี มีีแนวโน้้มที่่�จะประสบ
ความสำำ� เร็็ จ ในการทำำ� งานมีีคุุ ณ ภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี รวมไปถึึงการมีีความสััมพัันธ์์ที่่�
ดีีกัับผู้้�อื่่�นในทางตรงกัันข้้าม ผู้้�ที่่�มีีความ
บกพร่่องของทัักษะการคิิดเชิิงบริิหารนั้้�น
มีีแนวโน้้มที่่�จะมีีปััญหาพฤติิกรรม และก่่อ
ให้้เกิิดปััญหาสัังคมตามมา

อย่่ า งไรก็็ ต าม ทัั ก ษะการคิิ ด เชิิ ง
บริิหารนั้้น� ไม่่ใช่่พรสวรรค์์ที่ติ่� ดิ ตััวมาตั้้ง� แต่่
เกิิด แต่่เป็็นทัักษะที่่�สามารถฝึึกฝนให้้ดีีขึ้้�น
ได้้ และพััฒนาได้้ตลอดช่่วงชีีวิิต แต่่ช่่วง
เวลาสำำ�คััญในการพััฒนาทัักษะดัังกล่่าว
คืือ ช่่วงปฐมวััย อายุุ 4-6 ปีี เนื่่�องจากวััย
ดัังกล่่าวเป็็นช่่วงเวลาที่่ส� มองส่่วนหน้้าสุุด
กำำ�ลัังพััฒนาอย่่างรวดเร็็ว และทัักษะนี้้�จะ
พััฒนาอย่่างก้้าวกระโดดอีีกครั้้�งในช่่วง
วััยรุ่่�น ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�โครงข่่ายสมองจะถููก
พััฒนาอย่่างสมบููรณ์์
	ทั้้� ง นี้้� มีีกิิ จ กรรมหลายอย่่ า ง
ที่่� ส ามารถช่่ ว ยส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะการคิิ ด
เชิิงบริิหารได้้ เช่่น การฝึึกโดยตรงจาก
โปรแกรมคอมพิิ ว เตอร์์ การเล่่ น เกม
กระดาน การเล่่นโยคะ การเล่่นเทควัันโด
การฝึึกสติิ การเล่่นดนตรีี การฝึึกภาษา
หลัั ก สูู ต รการเรีี ย นการสอนแบบพิิ เ ศษ
เป็็นต้้น เนื่่�องจากกิิจกรรมแต่่ละประเภท
จะส่่ ง เสริิ ม ทัั ก ษะย่่ อ ยของการคิิ ด เชิิ ง
บริิหารได้้แตกต่่างกััน ในการฝึึกฝนจึึง
ควรเลืือกกิิจกรรมให้้เหมาะสม ไม่่ง่า่ ยหรืือ

ยากจนเกิินไป และต้้องสามารถท้้าทาย
ความสามารถของผู้้�ถููกฝึึก นอกจากนี้้�
ในการฝึึกฝนนั้้�นควรมีีความต่่อเนื่่�อง และ
สม่ำำ��เสมอ จึึงจะเห็็นผลของการพััฒนาได้้
อย่่างชััดเจน กิิจกรรมเหล่่านี้้�ไม่่เพีียงแต่่
ช่่วยส่่งเสริิมทัักษะการคิิดเชิิงบริิหารในคน
ปกติิเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีประโยชน์์อย่่างยิ่่�งต่่อ
ผู้้�ที่่�บกพร่่องในทัักษะดัังกล่่าว เช่่น เด็็กที่่�
เป็็นโรคซน สมาธิิสั้้�น (ADHD) กลุ่่�มคนที่่�
มีีสถานะทางเศรษฐกิิจสัังคมที่่�ไม่่ดีี หรืือผู้้�
สููงวััยที่่เ� ริ่่มมีี
� ภาวะสมองเสื่่อ� ม เป็็นต้้น เพื่่อ�
ช่่วยให้้พวกเขาเหล่่านั้้�น สามารถดำำ�เนิิน
ชีีวิิตได้้ดีี และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น
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