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รหัสวิชา ED15101         2(1-2-3) 
 

ชื่อรายวิชา จิตวิทยาส าหรับครู   
  (Psychology for Teacher) 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียน 
และส่งเสริมความถนัดความสนใจของผู้เรียน ปฏิบัติน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน 
 

จุดประสงค ์
 1. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 
 2. มีความรู้ความเข้าใจความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และสามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  
 3. สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทางสมอง 
 4. สามารถน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

เนื้อหา 
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา  4 ชั่วโมง 
 บทน า 
 ความเป็นมาของจิตวิทยา 
 ความหมายของจิตวิทยา 
 สาขาของจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
 วิธีการศึกษา  
 แนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา   
 ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยา   
 สรุป 
 ค าถามท้ายบทที่ 1 



(14) 
 

บทที่ 2 จิตวิทยาการศึกษา     4 ชั่วโมง 
 บทน า 
 ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา   
 คุณลักษณะของจิตวิทยาการศึกษา   
 จิตวิทยาการศึกษากับความเป็นครู   
 การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน   
 ความแตกต่างระหว่างบุคคล   
 การปรับพฤติกรรม   
 สรุป   
 ค าถามท้ายบทที่ 2   
 เอกสารอ้างอิง   
บทที่ 3 จิตวิทยาพัฒนาการและคุณลักษณะของผู้เรียน   8 ชั่วโมง 
 บทน า 
 ความหมายของพัฒนาการ 

 หลักท่ัวไปของพัฒนาการ 
 วิธีศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ 
 คุณลักษณะของผู้เรียน 
 คุณลักษณะของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 สรุป 
 ค าถามท้ายบทที่ 3   
บทที่ 4 จิตวิทยาการเรียนรู้  8 ชั่วโมง   
 บทน า 
 ความหมายของการเรียนรู้ 
 กระบวนการของการเรียนรู้ 
 ประเภทของการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้   
 ทฤษฎีการเรียนรู้   
 ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้   
 ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง   
 สรุป 
 ค าถามท้ายบทที่ 4 
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บทที่ 5 พัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียนการสอน    8  ชั่วโมง 
 บทน า 
 ความหมายของสติปัญญา   
 ทฤษฎีทางสติปัญญา   
 ทฤษฎีกลุ่มความสามารถ   
 การส่งเสริมสติปัญญาของผู้เรียน   
 ความหมายและระบบการจ า   
 การลืมและสาเหตุของการลืม   
 ความหมายและกระบวนการคิด   
 สรุป   
 ค าถามท้ายบทที่ 5   
บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว   8 ชั่วโมง 
 บทน า   
 ความหมายของการแนะแนว   
 จุดมุ่งหมายของการแนะแนว   
 ความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะน า   
 ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว   
 หลักการแนะแนว   
 ปรัชญาการแนะแนว   
 ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการะแนะแนวและหลักการแนะแนว   
 ประโยชน์ของการแนะแนว   
 ประเภทของการแนะแนว   
 บริการแนะแนวที่ส าคัญ   
 ค าถามท้ายบทที่ 6   
 เอกสารอ้างอิง   
บทที่ 7 การให้ค าปรึกษา    8  ชั่วโมง 
 บทน า   
 ความหมายของการให้ค าปรึกษา   
 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา   
 หลักการของการให้ค าปรึกษา   
 กระบวนการในการให้ค าปรึกษา   
 ทักษะการให้ค าปรึกษา   
 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการให้ค าปรึกษา   
 คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา   
 สรุป   
 ค าถามท้ายบทที่ 7   
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บทที่ 8 จิตวิทยาเด็กพิเศษ    8  ชั่วโมง 
 บทน า   
 ความหมายของเด็กพิเศษ   
 ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ   
 การด าเนินการด้านการศึกษาพิเศษในประเทศไทย   
 การจัดการศึกษาพิเศษในระบบโรงเรียน   
 กระบวนการทางการศึกษาพิเศษ   
 สรุป   
 ค าถามท้ายบทที่ 8  
บทที่ 9 การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   8 ชั่วโมง 
 บทน า   
 ความหมายของความถนัด   
 ความแตกต่างระหว่างสติปัญญากับความถนัด   
 แบบทดสอบความถนัด   
 ประเภทของแบบทดสอบความถนัด   
 ชนิดของความถนัดที่มีการทดสอบ   
 ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด   
 ตัวอย่างแบบทดสอบความถนัด   
 ความสนใจของผู้เรียน   
 ธรรมชาติของความสนใจ   
 ลักษณะของความสนใจ   
 แนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน   
 วิธีการสร้างความสนใจ   
 การวัดความสนใจ   
 แบบส ารวจความสนใจที่ควรรู้จัก   
 การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน   
 ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน   
 ค าถามท้ายบทที่ 9   
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. วีดิทัศน์  (CD, DVD) 
 2. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
 3. ต าราประกอบการเรียนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. อธิบายภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ 
 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 3. การปฏิบัติการทางจิตวิทยาในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์จริง 
 4. มอบหมายงานให้ปฏิบัติการทางจิตวิทยาในชั้นเรียน 
 5. สรุปกิจกรรมพร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

2 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้าการน าเสนอ
รายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

30% 

3 การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความ 
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10% 

 
 การประเมินผล  (เกณฑ์การให้คะแนน) 
 ระบบค่าระดับคะแนนแบ่งเป็น 8 ระดับ 
 ระดับคะแนน A =        8         
 ระดับคะแนน B+ =        75-79 
 ระดับคะแนน B =        7 -74 
 ระดับคะแนน C+ =        65-69 
 ระดับคะแนน C =        6 -64 
 ระดับคะแนน D+ =        55-59 
 ระดับคะแนน D =        5 -54 
 ระดับคะแนน F =         -49 



 

 แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. อธิบายความหมายของจิตวิทยา   
 2. อธิบายสาขาจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
 3. น าเสนอตัวอย่างวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 
 4. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 
 5. บอกประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของจิตวิทยา 
 2. จิตวิทยากับความเป็นครู 
 3. สาขาจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
 4. วิธีการศึกษาจิตวิทยา 
 5. แนวคิดทฤษฎีของกลุ่มนักจิตวิทยา 
 6. ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยาการศึกษา 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที ่1 
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาด้วยการอธิบายแผนบริหารการสอนให้นักศึกษาได้เห็นภาพกว้างๆ ว่า 
ในรายวิชานี้นักศึกษาจะต้องเรียนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรบ้าง เกณฑ์ในการให้คะแนน หนังสืออ่าน
เพ่ิมเติม และข้อปฏิบัติในการเรียนในรายวิชานี้ พร้อมทั้งให้นักศึกษาซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัย 
 2. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 3. ให้นักศึกษาอภิปราย  ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับความหมายจิตวิทยา 
และจิตวิทยากับความเป็นครู 
 4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “กลุ่มแนวคิดของ
นักจิตวิทยา” และสรุปเพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 5. ก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมอบหมายให้
ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าส่งภายในสัปดาห์หน้า 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู้พ้ืนฐานและทฤษฎีทางจิตวิทยา” 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับจิตวิทยา ได้แก่  
  3.1 วารสารศึกษาศาสตร์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/edubuu 
  3.2 ทางจิตวิทยา http://library.slc.ac.th/library1/ index.php/2012-09-03-

02-58-42/2012-09-10-09-20-26 
 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาส าหรับครู  ได้แก่   
นุชรี  อุปมัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา.  (2544).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท.  (มปป.).  จิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิต. เชียงราย: คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเชียงราย. 
ปราณี  รามสูตร.  (2545).  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
 

การวัดและการประเมินผล 

 
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของจิตวิทยา   
2. อธิบายสาขาจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับจิตวิทยา 
 ส าหรับครู 
3. น าเสนอตัวอย่างวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา 

4. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 
5. บอกประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา 

1. การน าเสนอหน้า  
 ชั้นเรียน 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษามีคะแนน 
 การท างานกลุ่ม
 และการน าเสนอ 
 ผลงาน หน้าชั้น 
 ร้อยละ 75 
2. นักศึกษาท า
แบบฝึกหัด 
 ถูกต้องร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://library.slc.ac.th/library1/index.php/2012-09-03-02-58-42/2012-09-10-09-20-26
http://library.slc.ac.th/library1/index.php/2012-09-03-02-58-42/2012-09-10-09-20-26
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บทท่ี 1 
ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา 

 
 

บทน า 
 จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งในอดีตนักปราชญ์ในสมัยนั้น 
ได้สังเกตการกระท าของมนุษย์แต่ละคนมีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงเกิดค าถามว่า ท าไมจึงเป็นเช่นนั้น
ดังนั้นนักปราชญ์แต่ละท่าน จึงได้ศึกษาจนได้ข้อสรุปองค์ความรู้ว่า การแสดงออกของมนุษย์แต่ละคน
ที่มีความแตกต่างกันนั้น  เกิดจากสิ่งที่มีอ านาจเหนือธรรมชาติที่ดลบันดาลให้มนุษย์แสดงออกแตกต่างกัน 
ดังนั้นในมนุษย์ในอดีตจึงได้มีการเคารพเทพเจ้า ทั้งนี้เพ่ือให้ตนเอง และครอบครัวมีชีวิตที่ดี  มีความสุข 
ต่อมาก็มีนักปราชญ์ต่างๆ ช่วยกันค้นหาค าตอบ แต่ผลของค าตอบก็มาจากการเทียบเคียงความคิดของ
ตนเองและสรุปผลออกมา ซึ่งจะหาค าตอบที่ชัดเจนได้ยาก เพราะแต่ละคนจะมีเหตุผลตามประสบการณ์
ของตน ระยะต่อมา การศึกษาค้นคว้าก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามความก้าวหน้าของ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ฉะนั้นการศึกษาหาค าตอบในการกระท าของมนุษย์ในระยะต่อมา จึงเป็น
ในรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ การกระท าต่างๆ ของมนุษย์ก็ใช้ค าว่า “พฤติกรรม” มาแทนที่ และ 

ในระยะต่อมาพฤติกรรมของมนุษย์มีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้น จึงท าให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์มุ่งมั่นศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมมากขึ้น และเกิดค าว่า “จิตวิทยา” ขึ้น ดังนั้นการศึกษา
จิตวิทยาก็คือการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์  เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์  
มากยิ่งขึ้น  
 

ความเป็นมาของจิตวิทยา 
  จิตวิทยาเป็นวิชาที่มีการศึกษามาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณเมื่อสองพันกว่าปีล่วงมาแล้ว  
โดยในขณะนั้นนักปราชญ์เมธีคนส าคัญ อาทิ  เพลโต (Plato; 427-347 ก่อนคริสตกาล)  
และอริสโตเติล (Aristotle; 384-322 ก่อนคริสต์กาล)  ได้พยายามท าความเข้าใจและอธิบาย
เกี่ยวกับธรรมชาติการแสดงออกของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักปราชญ์ในขณะนั้นมีความเชื่อตรงกันที่ว่า
มนุษย์มีส่วนประกอบส าคัญสองส่วน  ได้แก่ ร่างกาย (Body) และ วิญญาณ (Soul) โดยวิญญาณจะมี
อิทธิพลเหนือร่างกายที่คอยควบคุมให้ร่างกายกระท าสิ่งต่างๆ  ดังนั้นการจะเข้าใจมนุษย์ได้จึงต้อง
อธิบายวิญญาณให้ชัดเจนเสียก่อน อย่างไรก็ตาม การอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณในขณะนั้นจะออกมาใน
ลักษณะแนวปรัชญามากกว่าจะพิสูจน์ทดลองในแง่วิทยาศาสตร์  ทั้งนี้เนื่องจากนักปราชญ์ในยุคกรีก 

มักนิยมหาค าตอบเกี่ยวกับวิญญาณโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลของตนผสมผสานกับความเชื่อทางศาสนา
ในขณะนั้น การใช้วิธีเช่นนี้ท าให้ได้ค าตอบออกมาหลากหลายไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน นักจิตวิทยา  

ในยุคหลังจึงขนานนามการใช้วิธีนี้ว่า อาร์มแชร์ (Armchair Method)  เพราะเป็นวิธีการหาค าตอบ
แบบนั่งอยู่กับที่  ไม่มีการค้นหา ทดลองหรือพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์ให้เห็นจริง  (เติมศักดิ์ คทวนิช, 
2546: 13) 



4 

  ในศตวรรษที่ 19 จิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์ได้ถือก าเนิดขึ้นมาจากความเชื่อที่ว่าจิตและ
พฤติกรรมเป็นสิ่งที่วิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งในปี ค.ศ. 1987 วิลเฮล์ม วุ้นด์ (Wilhelm Wundt) 
นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน เป็นคนแรกที่ได้บุกเบิกและใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาจิตวิทยา 
เขาได้สร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นแห่งแรกท่ีเมืองไลท์ซิก (Leipzing) ประเทศเยอรมันนี  
มีเครื่องมือ ในการทดลองและตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนๆ การศึกษาจิตวิทยา
จึงพัฒนาสู่วิธีการทางวิทยาศาสตร์  หมายความว่า  เป็นความรู้ทางจิตวิทยาที่เชื่อถือได้ เป็นความรู้ที่
ได้จาก การสังเกต การวัด  การทดลองและกาตรวจสอบอย่างรัดกุม มีระบบแบบแผน สามารถสรุป
เป็นกฎเกณฑ์และทฤษฎีต่างๆ เพ่ือน าไปใช้อธิบาย และควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ และกลายเป็น
แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ทางพฤติกรรมหรือพฤติกรรมศาสตร์  (Behavioral Science) (อารี พันธ์มณี, 
2546: 12, คัคนางค์  มณีศรี, 2555: 2)   
 

ความหมายของจิตวิทยา 
  ความหมายของค าว่าจิตวิทยานั้นมีความหมายตามยุคสมัยของการศึกษาค้นคว้าของ 
นักปรัชญาของยุคนั้นๆ เริ่มจากค าอธิบายที่ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์  จนถึงค าอธิบายตามหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์  ดังนี้ 
  เกรมา (Girma, 2005: 3-5) ได้อธิบายว่า ค าว่า  จิตวิทยา คือ ค าที่มาจากภาษากรีก  
2 ค า คือ “Psyche”  และ “Logos” โดยค าว่า “Psyche” หมายถึง  วิญญาณ  และ “Logos” 
หมายถึง การศึกษา ดังนั้นความหมายดั้งเดิมของจิตวิทยาจึงหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ
วิญญาณ  หรือจิตวิญญาณ  แต่ต่อมานักปรัชญา ได้ให้ความหมายของค าว่า “Psyche” หมายถึง 
จิตใจ  เนื่องจากจิตวิทยาเริ่มสนใจในการศึกษาจิตใจของบุคคลหรือกระบวนการทางจิตใจ เนื่องจาก
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตของมนุษย์ไม่เป็นรูปธรรม  และไม่สามารถวัดได้ ดังนั้นในเวลา
ต่อมาค าว่า  “จิตวิทยา” จึงถูกให้ความหมายว่า  เป็นวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมและกระบวนการ
ทางจิตของทั้งคนและสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยค า 2 ค า คือ ค าว่า “วิทยาศาสตร์ (Science)” และ 
“พฤติกรรม (Behavior)” วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและหลักการเฉพาะวิชา 
ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงเพ่ือใช้ในการอธิบายอย่างมีเป้าหมาย น าไปสู่การสร้างทฤษฎี และ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายข้อเท็จจริงเหล่านั้นจากการสร้างเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจะช่วยท านายอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ เช่น ชีววิทยา อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต กายวิภาควิทยา อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ สรีรวิทยา อธิบายเกี่ยวกับ
หน้าที่ของระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  ในท านองเดียวกัน จิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์
ที่ว่าด้วยระบบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ แรงจูงใจ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด และการกระท าของ
มนุษย์  โดยค้นหาและอธิบายภายใต้กฎและหลักการของพฤติกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรยาย 
อธิบาย  ท านาย  และน าไปสู่การปรับพฤติกรรมของมนุษย์ 
  ฮอคเคนบูรี่ และ ฮอคเคนบูรี่ (Hockenbury and Hockenbury, 2000: 2-3) กล่าวว่า 
จิตวิทยา ได้ถูกให้ความหมาย ในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม และกระบวนการทางจิต 
  โจห์ริ (Johri, 2006: 21-22) ได้อธิบายค าว่า จิตวิทยา นั้นมีความหมาย 2 ลักษณะ 
คือ จิตวิทยาบริสุทธิ์ และจิตวิทยาประยุกต์ จิตวิทยาบริสุทธิ์เป็นการก าหนดหลักการกว้างๆ ที่น ามา
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จากทฤษฎี  และเสนอเทคนิคต่างๆ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์  ซึ่งจะพบได้ในจิตวิทยาประยุกต์ 
ได้แก่ จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาอาชญากรรม จิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาการศึกษา ซึ่งจิตวิทยา
การศึกษาเป็นสาขาหนึ่งในจิตวิทยาประยุกต์ เป็นการประยุกต์รูปแบบการปฏิบัติ เป็นความพยายาม 

ที่จะประยุกต์ความรู้จากจิตวิทยาบริสุทธิ์เข้าสู่การศึกษา โดยการน าหลักการและเทคนิคต่างๆ  
มาอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ในสถานการณ์ทางการศึกษา หรืออีกนัยหนึ่ง จิตวิทยาการศึกษา คือ
การศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์  และพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  
  พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2544: 1) กล่าวว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์หรือสัตว์เป็นรายๆ ไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรม 

ที่สิ่งมีชีวิตนั้นแสดงออกมาว่าพฤติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์อะไร หรือมีความต้องการอย่างไร เพ่ือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้เข้าใจและตอบสนองพฤติกรรมดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี ้เพราะ
นักจิตวิทยามีความเชื่อว่า พฤติกรรมของคนเราที่แสดงออกมานั้นจะต้องมีสาเหตุ และพฤติกรรมนั้น 

ก็จะมีจุดมุ่งหมายด้วย 

  คัคนางค์ มณีศรี (2555: 1) กล่าวถึงความหมายของจิตวิทยาว่า อริสโตเติล (Aristotle) 
ใช้ค าว่า “Psyche” เมื่อพูดถึงแก่นของชีวิต (The essence of Life)  ค านี้มาจากภาษากรีกที่ว่า “mind” 
แปลว่า ลมหายใจ (Breath) และเชื่อว่า psyche จะหลุดออกจากร่างพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย 
นักจิตวิทยาสนใจการกระท า ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ เช่นเดียวกับอริสโตเติล จึงเอาค าว่า “Psyche” 
มาผนวกกับค าภาษากรีกว่า “Logos” ซึ่งแปลว่า “การศึกษาที่ว่าด้วย (The Study of)” กลายเป็นค าว่า 
“Psychology” 

  จากความหมายของค าว่าจิตวิทยาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้นเพ่ือให้เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ที่เจ้าของพฤติกรรม
แสดงออกนั้น  จึงจ าเป็นจะต้องศึกษาสาเหตุและลักษณะของพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
พฤติกรรมนั้นๆ  และน าไปสู่การปรับพฤติกรรมต่อไป 
 

สาขาของจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
  สาขาจิตวิทยามีขอบข่ายกว้างขวาง และเก่ียวข้องกับสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งสาขาจิตวิทยาที่
สัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครูมี (อารี  พันธ์มณี. 2546: 16-17, เติมศักดิ์  คทวณิช, 2546: 15-16,  
นงลักษณ์  ประเสริฐ และจริญทร  วินทะไชย์, 2548: 2, อริยา  คูหา, 2554: 78, เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท, 
มปป.: 18) ดังนี้  
  1. จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) เป็นจิตวิทยาที่มุ่งศึกษาถึงกฎเกณฑ์ 
ทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยทั่วไปของมนุษย์ 
  2. จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning) เป็นการศึกษาทฤษฎี 
การเรียนรู้ กระบวนการ ธรรมชาติของการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา การจ า การลืม รวมถึงปัญหา
ต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้  
  3. จิตวิทยาการศึกษา (Education Psychology) เป็นการศึกษาธรรมชาติของผู้เรียน 
ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  4. จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) เป็นการค้นคว้าถึง 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนถึงวัยชรา รวมทั้งอิทธิพลของพันธุกรรม 
และสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการและลักษณะความต้องการ ความสนใจของคนในวัยต่างๆ 
ซ่ึงอาจแบ่งเป็นจิตวิทยาเด็ก จิต จิตวิทยาวัยรุ่น และจิตวิทยาวัยผู้ใหญ่ 
  5. จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) เป็นการน าความรู้และกฎเกณฑ์ทาง
จิตวิทยาแขนงต่าง ๆ มาดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของมนุษย์ เช่น น าไปใช้ในการรักษาพยาบาล การให้ค าปรึกษาในวงการอุตสาหกรรม การควบคุม  
ผู้ประพฤติผิด เป็นต้น 
  6. จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality) เป็นการศึกษาคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของบุคคลที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ที่ท าให้บุคคลมีความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ
แตกต่างจากบุคคลอ่ืน ทั้งในด้านแนวคิด ทัศนคติ การปรับตัว ตลอดจนแก้ปัญหาด้วย 

  7. จิตวิทยาแนะแนว (Guidance Psychology) เป็นสาขาท่ีศึกษาเก่ียวกับการช่วย
ให้บุคคล สามารถเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจเลือกสิงต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 

อย่างฉลาด  มีเหตุผล รู้จักป้องกันปัญหา วางแผน และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  
  8. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นจิตวิทยาที่ศึกษาถึง
เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพ่ือช่วยให้บุคคลที่ก าลังประสบปัญหาได้เข้าใจปัญหา เห็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา  และสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยตนเอง ทั้งปัญหาการเรียน การเลือกอาชีพ 
การปรับตัวทางสังคมและปัญหาส่วนตัวในด้านต่างๆ  
  9. จิตวิทยาทางบวก (Positive Thinking) เป็นศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาบุคลิกภาพของ
บุคคลให้เป็นผู้ที่มีความสุขจากการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีมุมมองชีวิตและวิธีคิดต่อโลกในเชิงบวก 

 

วิธีการศึกษาจิตวิทยา 
  วิธีที่นักจิตวิทยาใช้ในการศึกษาจิตวิทยา อาจแบ่งได้เป็น 2 ใหญ่ๆ คือ วิธีธรรมชาติ 
และวิธีทดลอง (ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์, 2551: 19) ดังนี้ 
  1. วิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ (Natural Method)  
  2. วิธีการทดลอง (Experimental Method)  
  วิธีการธรรมชาติ และวิธีการทดลองแตกต่างกันที่บทบาทของผู้วิจัยในวิธีการศึกษา
ธรรมชาต ิ ผู้วิจัยไม่แตะต้องสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่แม้แต่นิดเดียว จะท าหน้าที่สังเกต บันทึก รวบรวม และ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่ตนศึกษาเพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัย  พฤติกรรมที่สังเกตและบันทึกเป็น
พฤติกรรมที่เกิด ในสภาพเป็นจริงตามธรรมชาติ เช่น การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาใน
หอพัก ส่วนวิธีทดลอง  ผู้วิจัยจงใจเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์อย่ างใดอย่างหนึ่ง  
แล้วค่อยสังเกตพฤติกรรมที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ เช่น การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน  
2 วิธี ว่าวิธีใดจะมีประสิทธิภาพต่อความสัมฤทธิผลของผู้เรียน ซึ่งมีรายละเอียดของวิธีการศึกษา
จิตวิทยาดังนี้  
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  1. วิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ (Natural Method) 
   1.1 การตรวจสอบตนเองหรือการพินิจภายใน (Introspection) หมายถึงการให้
บุคคลส ารวจตรวจสอบตนเอง ด้วยการย้อนทบทวนการกระท าและความรู้สึกนึกคิดของตนเองในอดีต
ที่ผ่านมา แล้วรายงานความรู้สึกออกมา โดยการอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระท ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น ต้องการทราบว่าท าไมเด็กนักเรียนคนหนึ่งจึงชอบพูดปดเสมอๆ ก็เล่าสาเหตุหรือเหตุการณ์ในอดีต
ที่เป็นเหตุให้มีพฤติกรรมเช่นนั้น ก็จะท าให้ทราบที่มาของพฤติกรรมและได้แนวทางในการช่วยเหลือ 
การตรวจสอบตนเอง จะได้รับข้อมูลตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ เพราะผู้รายงานมีประสบการณ์
และอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง หากผู้รายงานจดจ าเหตุการณ์ได้แม่นย าจะมีความจริงในการรายงาน
อย่างซื่อสัตย์ไม่ปิดบัง และบิดเบือนความจริง แต่หากผู้รายงานจ าเหตุการณ์หรือเรื่องราวไม่ได้  หรือ 
ไม่ต้องการรายงานข้อมูลที่แท้จริงให้ทราบ  ก็จะท าให้การตีความหมายของเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ผิดพลาดไม่ตรงตามข้อเท็จจริง (อารีย์  พันธ์มณี, 2546 : 20)   
   1.2 การสังเกต (Observation) หมายถึง การสังเกตในสภาพการณ์จริงๆ 
เช่น สังเกตพฤติกรรมการเล่นของเด็กในสนามฟุตบอล ผู้สังเกตจะไม่พยายามท าอะไรที่กระทบกระเทือน
สภาพการณ์ตามที่เป็นจริง พฤติกรรมที่สังเกตได้จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การป้องกัน
ไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยทั่วไปผู้สังเกตจะเข้าร่วมในฐานะผู้ร่วมกิจกรรม และสังเกต
พฤติกรรมของคนอ่ืนๆ ไปด้วย หรือไม่ก็ต้องใช้วิธีอ่ืนๆ ที่ไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว (ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์, 
2551: 19-20) 
   1.3 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ฉะนั้น
ค าถามที่ถามจึงต้องใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และการสัมภาษณ์จะประสบ
ความส าเร็จ หากผู้สัมภาษณ์มีความเป็นกันเอง และสร้างสัมพันธ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์อย่างดี (ปรียาพร 
วงค์อนุตรโรจน์, 2551: 23) 
   1.4 การส ารวจ (Survey) เป็นการศึกษากลุ่มบุคคลเป็นจ านวนมากๆ โดยมี
การสุ่มตัวอย่าง (Randomization) จากประชากรทั้งหมดมาท าการศึกษา ซึ่งในการศึกษาอาจใช้วิธีการ
สังเกตหรือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม หรือท าแบบทดสอบ หรือ
อาจใช้หลายวิธีร่วมกันขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ศึกษาว่าต้องการทราบเรื่องใดบ้าง (นุชลี  อุปภัย, 2555: 
15) 
   1.5 การศึกษารายกรณี (Case Study) เป็นการศึกษาบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งอย่างละเอียดโดยใช้วิธีการต่างๆ เป็นระยะเวลานานพอสมควร เพ่ือจะได้ทราบพัฒนาการ 
แนวโน้มและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อบุคคลนั้น (นุชลี  อุปภัย, 2555: 15) การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี
จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดต่างๆ ของผู้ที่ต้องการศึกษา ตั้งแต่เรื่องประวัติ  เรื่องราวของครอบครัว 
ประวัติพัฒนาการ  ประวัติสุขภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจ ความถนัด เป็นต้น และใน
การรวบรวมข้อมูลอาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการประมวลให้ได้ข้อมูลให้ละเอียดและตรงประเด็นมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์
หาทางช่วยเหลือต่อไป (อารีย์  พันธ์มณี, 2546: 21) 
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  2. วิธีทดลอง (Experimental Study)   
   ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2551: 24-25) กล่าวว่า วิธีการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคล  โดยการสร้างสถานการณ์บางอย่างขึ้นมา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ตามที่ผู้ศึกษา
ต้องการ  แล้วคอยสังเกตพฤติกรรมที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งการทอลองสามารถท า
ในสภาพธรรมชาติ เช่น การทดลองกับนักเรียนในห้องเรียน เรียกว่า เป็นการทดลองในสนาม (Field 
Experiment)  การควบคุมตัวแปรในการทดลองในสนาม ไม่สามารถท าให้รัดกุมทุกอย่าง หากต้องการ
ควบคุมตัวแปรอย่างรัดกุมแน่นอน การทดลองต้องท าในห้องปฏิบัติการเรียกว่า การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ ในการศึกษาด้วยวิธีทดลองควรค านึงถึง 1) จุดมุ่งหมายของการทดลอง โดยวาง
จุดมุ่งหมายให้แน่ชัด เพ่ือแก้ปัญหาและหาข้อเท็จจริง เพ่ือพัฒนาทฤษฎี หรือเพ่ือทดสอบทฤษฎีว่า
ถูกต้องหรือเป็นไปตามหลักการหรือไม่ 2)  ตัวแปร (Variable) หมายถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงค่าได้  ในการ
ทดลองตัวแปรที่ผู้วิจัยเป็นผู้ เปลี่ยนค่าเรียกว่า  ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ  ( Independent 
Variable)  ส่วนตัวแปรที่เป็นผลตามมาเรียกว่า  ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  เพราะเป็น
ตัวแปรที่มีค่าแปรผันตามค่าของตัวแปรอิสระ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

จึงเป็นเหตุเป็นผล โดยที่ตัวแปรอิสระเป็นเหตุ  ส่วนตัวแปรตามเป็นผล 3) การควบคุม (Control)  
การควบคุมตัวแปรต่างๆ ให้คงที่ เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงมากที่สุด แล้วแปรผันเฉพาะตัวแปรต้นที่
ต้องการศึกษาเท่านั้น การควบคุมตัวแปรอื่นๆ ให้คงที่ กระท าโดยการให้มีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข เงื่อนไข
หนึ่งเป็นเงื่อนไขทดลอง (Experimental  Condition) ส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งเป็นเงื่อนไขควบคุม 
(Control Condition) เงื่อนไขทั้งสองแตกต่างกันที่เงือ่นไขทดลองมีการแปรผันตัวแปรต้น ส่วนเงื่อนไข
ควบคุมไม่มี 
 

แนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยา 
  นับตั้งแต่จิตวิทยาได้กลายมาเป็นวิทยาศาสตร์ ก็ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างกว้างขวาง 
และจิตวิทยาก็ได้ถูกน าไปใช้กันหลายวงการอาชีพ ท าให้แนวความคิดการศึกษาด้านจิตวิทยาแตกแยก
กันออกไปเป็นหลายกลุ่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มต่างศึกษาค้นคว้าไปในแนวของตน สร้างเป็นแนวคิดเป็น
กฎเกณฑ์ เป็นความเชื่อ หรือทฤษฎีขึ้นมา อย่างไรก็ตาม พวกที่มีแนวความคิดคล้ายคลึงกัน ก็รวมกลุ่ม
เรียกว่า กลุ่มจิตวิทยา (School of Psychology) (พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา, 2544: 20-30; อารี  พันธ์มณี, 
2546: 25-29; นุชรี อุปภัย, 2555: 5-6; Hockenbury & Hockenbury, (2000: 4-9) สรุปได้ดังนี้ 
  1. กลุ่มโครงสร้างจิต 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 วิลเฮ็ลม แมกซ์ วุ้นด์ (Wilhelm Max Wundt) 
ที่มา:  http://www.lycos.com/info/wilhelm-wundt-leipzig-university.html 

http://www.lycos.com/info/wilhelm-wundt-leipzig-university.html
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  นักจิตวิทยากลุ่มโครงสร้างจิต (Structuralism) นี้ได้ถูกริเริ่มโดย วิลเฮ็ลม วุ้นด์ 
(Wilhem Wundt)  นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน  ได้สร้างห้องทดลองทางจิตวิทยาขึ้นเป็นครั้งแรก 
ในปี ค.ศ. 1879 ที่เมืองไลท์ซิก ประเทศเยอรมันนี ได้ศึกษาโครงสร้างของจิตและเชื่อว่าสิ่งที่ประกอบ
ขึ้นมาเป็นจิตนั้น ประกอบด้วย 
  การสัมผัส (Sensation) คือ การท างานของอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 อันได้แก่ หู ตา จมูก
ลิ้น และผิวหนัง โดยการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ เช่น ตามองเห็น จมูกได้กลิ่น เป็นต้น   
  ความรู้สึก (Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายของการสัมผัส เช่น  
ตามองเห็นสิ่งเร้าก็ตีความหมายว่า สวย น่าเกลียด หู ได้ยินเสียงก็ตีความว่าไพเราะ เป็นต้น 
  จินตภาพ (Image) คือ การคิดและวิเคราะห์ ตลอดจนการจดจ าประสบการณ์ต่างๆ   
ที่ได้รับจากการสัมผัสและการรู้สึก 
  เมื่อโครงสร้างทั้ง 3 เหล่านี้ มารวมเข้าด้วยกันแล้วประกอบขึ้นเป็นโครงสร้างของจิต 

ที่เรารู้จักคือ การรับรู้ (Perception) อารมณ์ (Emotion) และความรู้ (Knowledge) นั่นเอง 
  อย่างไรก็ตามจากแนวความคิดของวุ้นด์นี้ ได้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นโดย เอ็ดวาร์ด ทิเชอร์เนอร์ 
(Tichener Edward B.) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นศิษย์เอกของ วุ้นด์ และเป็นผู้น าแนวคิดทาง
จิตวิทยานี้ไปเผยแพร่ในอเมริกา กลุ่มแนวคิดโครงสร้างทางจิตใช้วิธีศึกษาด้วยการตรวจสอบตนเอง 
หรือวิธีพินิจภายใน (Introspection) โดยให้เจ้าตัวบรรยายความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจให้ทราบ  
เพราะตนเองย่อมเข้าใจในความคิดความรู้สึกการตัดสินใจของตนเองได้ดีกว่าผู้อ่ืน 
  บทบาทส าคัญของจิตวิทยากลุ่ม โครงสร้างจิตที่มีต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มีดังนี้ 
  1 ความเชื่อในเรื่ององค์ประกอบของบุคคล ยอมรับว่า บุคคลประกอบด้วย ร่างกาย
และจิตใจ จิตใจยังแบ่งย่อยได้ เช่น ส่วนเกี่ยวกับการคิด ความจ า ความรักสวยรักงาม ฯลฯ 

  2. การยอมรับเอาระเบียบวิธีที่ว่าด้วยการแยกจิตออกฝึกเป็นส่วนๆ (Method of 
Mental of Formal Discipline) มาใช้ในการจัดการศึกษา นักการศึกษาเชื่อว่าบุคคลมีลักษณะอย่าง
เดียวกับวัตถุ (Material) หรือเครื่องจักร หากต้องการฝึกจิตธาตุส่วนใดให้มีความสามารถต้องฝึกฝน
เรื่องนั้นโดยเฉพาะ เช่น ด้านความจ าต้องให้ท่องจ า ด้านการคิดต้องให้เรียนวิชาที่ส่งเสริมการคิด เช่น 
คณิตศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะความเชื่อที่ว่าจิตของคนเราแยกออกเป็นส่วนๆ ดังนั้น ถ้าต้องการ
ให้ส่วนไหนมีความสามารถ มีทักษะทางใดก็ต้องมุ่งฝึก ส่วนนั้นมากเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 จอห์น ดิวอ้ี John Dewey 
ที่มา:  http://www.wijai48.com/ learning_stye/experince_learning/learningbydoing.htm 
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ภาพที่ 1.3 วิลเลี่ยม เจมส์ (William James) 
ที่มา:  http://www.pbs.org/wgbh/ questionofgod/voices/james.html 

 
  2. กลุ่มหน้าที่ของจิต 
   กลุ่มหน้าที่ของจิต (Functionalism) เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1900 
ผู้ให้ก าเนิดหรือผู้น ากลุ่มคือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, 1859-1952) คณบดีคณะวิชาการศึกษา 

แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก วิลเลี่ยม เจมส์ (William James, 1842-1910) ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยา
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ผู้เขียนต าราจิตวิทยาชื่อ Principles of Psychology และวูดเวอร์ธ 
(Woodworth) และเจมส์ แองเกลล์ (James Angell) 
   จิตวิทยากลุ่มหน้าที่ของจิตได้แนวความคิดจากทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์  
ดารวิน  ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ Origin of Species เมื่อ ค.ศ. 1859 โดยมีจุดเน้นที่ว่าสัตว์ที่ด ารงพันธ์
อยู่ได้จะต้องต่อสู้และปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นความเห็นของนักจิตวิทยากลุ่มนี้  
เชื่อว่าการจะเข้าใจถึงการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั้น ต้องศึกษาถึงหน้าที่ของจิตต่อการปรับตัว 
อีกทั้งควรสนใจว่าจิตท าหน้าที่อะไร ท าอย่างไร รวมถึงอากัปกิริยาที่แสดงออกให้เห็น  กล่าวคือ
การศึกษาพฤติกรรมนั้นจะสนใจศึกษาทั้งกิริยาที่แสดงออกภายนอกและความรู้สึกภายใน กลุ่มหน้าที่
จิต เชื่อว่า จิตมีหน้าที่ควบคุมการกระท ากิจกรรมของร่างกายให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อม  ฉะนั้นการศึกษาจิตในรูปของการกระท ากิจกรรมต่างๆ ให้สามารถปรับตัวให้เหมาะสม
กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเรียนรู้ก็จะช่วยให้คนปรับตัวดีขึ้น 

   สรุปแนวคิดของกลุ่มหน้าที่จิต ดังนี้ 
   1. การกระท าทั้งหมด (The total Activities) หรือการแสดงออกของคน เป็นการ
แสดงออก ของจิตเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในการศึกษาจิตใจคนก็ต้องศึกษาการแสดงออก
ของเขาในสถานการณ์ต่างๆ 

   2. การกระท าหรือการแสดงออกทั้งหมดขึ้นอยู่หรือเกี่ยวข้องกับประสบการณ์
ของ แต่ละคน (The Experience of Individual) เสมอ พฤติกรรมของคนจึงแตกต่างกัน 

   นักจิตวิทยากลุ่มนี้จึงมุ่งศึกษาวิธีการเรียนรู้ การจูงใจ การแก้ปัญหา ตลอดจน
ความจ าของคน เพ่ือหาทางให้ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 
   แนวคิดของกลุ่มหน้าที่จิต มีอิทธิพลมากต่อวงการศึกษาปัจจุบัน เนื่องจากความมุ่ง
หมายของการศึกษาประการหนึ่งก็คือ เพ่ือให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยความผาสุก การปรับตัว 

http://www.pbs.org/wgbh/
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ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องต้องศึกษา ทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการปรับตัวให้เข้ากับ
ธรรมชาติ เป็นปรัชญาการศึกษาซึ่งได้กลายเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่ส าคัญในปัจจุบัน “การศึกษา 
คือ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม” วิธีการเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์มากที่สุด 

   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของกลุ่มหน้าที่จิต คือ การสังเกตและการทดลอง และ
เช่นเดียวกับกลุ่มโครงสร้างจิต กลุ่มหน้าที่จิตก็มีแนวคิดเดียวกันเกี่ยวกับบุคคล คือ การแสดงออกของ
บุคคลจะเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของเขาเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1.4 จอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) 
ที่มา:  http://planetjanet-lynn.blogspot.com/ 2011/02/steer-clear-of-religion-and-

politics.html 
 
  3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
   พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1912 จอห์น 
บี วัตสัน (John B. Watson, 1878-1958) เป็นผู้น าเสนอโดยอาศัยแนว ความคิดของนักจิตวิทยา
รัสเซียชื่อ พาฟลอฟ (Pavlov) ผู้ซึ่งได้ให้ค าอธิบายเรื่องการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพราะการวางเงื่อนไข 
(Conditioned Response) กับ เบชทีเร (Bechterey) ศิษย์คนส าคัญคนหนึ่งของ Ivan P. Pavlov 
(1846-1936) เป็นพ้ืนฐานขั้นต้น  
   แนวความคิดทางจิตวิทยาของนักจิตวิทยารัสเซียทั้งสองท่านนี้ เป็นที่รู้จักกัน
ในชื่อที่เรียกว่า การสร้างปฏิกิริยาสะท้อน วัตสัน ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาของพาฟลอฟ ท าให้เห็น
ว่าพฤติกรรมของอินทรีย์นั้น เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Reflex) ต่อสิ่งเร้า 
   อี แวน พาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov) ได้ทดลองให้เห็นว่า สุนัขสามารถเรียนรู้ 
การสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่อง โดยการวางเงื่อนไข เมื่อสุนัขเกิดความรู้สึกหิว ให้น าอาหารพร้อมการ  

สั่นกระดิ่งมาพร้อมกัน เมื่อท าบ่อยครั้ง สุนัขเกิดการเรียนรู้  เมื่อมีเสียงกระดิ่งอาหารจะมามันจะ
น้ าลายไหล ขณะนั้นเมื่อสุนัขสร้างสัมพันธ์ต่อเนื่องแล้ว ได้ยินเสียงกระดิ่งมันก็จะน้ าไหล 

   วัตสัน เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย John Hopkins ระหว่าง ค.ศ. 1908-

1920 เขา เชื่อว่า การจะศึกษาการกระท าหรือพฤติกรรมจะถูกต้องกว่าการศึกษาจิต เพราะจิตเป็น
สิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้  ไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง แต่พฤติกรรมสามารถสังเกตโดยตรงด้วย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรืออาจใช้เครื่องมือวัดช่วยในการสังเกตการศึกษาพฤติกรรมจึงถือว่าเป็น

http://planetjanet-lynn.blogspot.com/
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การศึกษาที่เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถน าเสนอข้อมูลต่างๆ ของพฤติกรรมจากคนที่เฝ้าดูอยู่ได้  
หรือจากเครื่องมือวัดที่ใช้ก็ได้ 
   นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง บี.เอฟ สกินเนอร์ ก็เชื่อว่าในเรื่องสิ่งเร้า
กับการตอบสนอง เขามีความเห็นว่า พฤติกรรมมี 2 ชนิด มีดังนี ้
   1. พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งเร้าโดยตรง เช่น สัตว์น้ าลายไหล
เมื่อได้ลิ้มรสอาหารหรือได้กลิ่นอาหาร 
   2. พฤติกรรมที่ต้องกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน จึงจะเกิดพฤติกรรมที่
ต้องการ เช่น ต้องเสียบไฟเปิดเครื่องโทรทัศน์ ก่อนถึงจะเห็นภาพในจอ 

   แนวคิดที่ส าคัญของกลุ่มพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง  โดยมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการแสดงอาการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
และการตอบสนองติดต่อกันไปเรื่อยๆ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ 
   สรุปสาระส าคัญของแนวทัศนะกลุ่มพฤติกรรมนิยม มีดังนี้ 

   1. การวางเงื่อนไข (Conditioning) เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม 

   2. พฤติกรรมของคนท่ีปรากฏขึ้นส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นไป
เองตามธรรมชาติ 
   3. การเรียนรู้ของคนสามารถศึกษาได้จากการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ 
    4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาของกลุ่มพฤติกรรมนิยม คือ การสังเกตและการ
ทดลอง 
  4. กลุ่มจิตวิเคราะห์  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.5 ซิกมันต์ ฟรอยด์  (Sigmund Freud) 
ที่มา:  http://www.docmagi.com/hypnosis/breuer-and-freud/ 

 
   กลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เกิดขึ้นในประเทศออสเตรีย ค.ศ. 1900 
ผู้ให้ก าเนิดหรือผู้น ากลุ่ม คือ ซิกมันต์ ฟรอยด์ (1856-1939) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของวงการแพทย์มาก  
เริ่มแพร่หลายเมื่อแสตนเลย์ ฮอลล์ (Stanley Hall) เชิญ ฟรอยด์ไปปาฐกถาที่มหาวิทยาลัยคลาร์ก 
เมื่อ ค.ศ. 1909 และพัฒนาเป็นรากฐานวิชาจิตวิทยาคลินิก เมื่อ ค.ศ. 1938  

http://www.docmagi.com/hypnosis/breuer-and-freud/
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 1. ฟรอยด์มีความคิดว่า มนุษย์เรามีจิต 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1.1 จิตส านึก (Conscious Mind) คือ สภาพที่มีสติ รู้ตัว รู้ว่าตัวก าลังท าอะไรอยู่ หรือ
ก าลังจะท าอะไร รู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไร ท าอะไร อยู่ที่ไหน ก าลังรู้สึกอย่างไรต่อสิ่งใดการ
แสดงอะไรออกไปก็แสดงไปตามหลักเหตุผล แสดงตามแรงผลักดันจากภายนอกสอดคล้องกับหลัก
แห่งความเป็นจริง (Principle of Reality) 
  1.2 จิตกึ่งส านึก (Subconscious Mind) คือ สภาพที่ไม่รู้ตัวในบางขณะ เช่น 
กระดิกเท้า ผิวปาก ฮัมเพลง โดยไม่รู้ตัว พูดอะไรออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ และถือว่าประสบการณ์ต่างๆ 
ที่เก็บไว้ในรูปของความทรงจ าก็เป็นส่วนของจิตใต้ส านึกด้วย เช่น ความขมขื่น ความประทับใจในอดีต 
ถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าทบทวนเหตุการณ์ทีไรก็ท าให้เกิดเศร้าทุกข์ หรือปลื้มใจทุกที 
  1.3 จิตใต้ส านึก (Unconscious Mind) เป็นส่วนของพฤติกรรมภายในที่เจ้าตัวไม่
รู้สึกตัวเลย อาจเนื่องมาจากเจ้าตัวพยายามเก็บกดเอาไว้ เช่น อิจฉาน้อง เกลียดครู อยากท าร้าย
ชาวต่างชาติ ฯลฯ เป็นสิ่งที่เก็บกดเอาไว้ หรือพยายามที่จะลืม แล้วในที่สุดก็ลืมๆ ไป ดูเหมือนลืมไปจริงๆ 
แต่ที่จริงไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่ในตัวในลักษณะจิตใต้ส านึก และจะแสดงออกมาในรูปของความฝัน 
การละเมอ การพลั้งปากพูดออกมา พฤติกรรมผิดปกติต่างๆ ความสามารถด้านจินตนาการใน 

ศิลปวรรณคดี นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของ Id ซึ่งมีอยู่ในตัวเราเป็นพลังที่ผลักดันให้เราแสดงออก 

ซึ่งพฤติกรรมตามหลักแห่งความพอใจ แต่สิ่งนั้นถูกกดหรือข่มไว้จนถอยร่นไปอยู่ในสภาพที่เราไม่รู้ตัว 

 ฟรอยด์เชื่อว่า บุคลิกภาพของมนุษย์ประกอบด้วยการท างานของระบบ 3 ระบบ คือ Id  Ego  
และ Superego  
 1. ระบบ Id เป็นส่วนประกอบทางกาย (Biological Component) เป็นระบบดั้งเดิมของ
บุคลิกภาพประกอบด้วยทุกอย่างที่สืบทอดมาแต่เกิด รวมทั้งสัญชาตญาณ ซึ่งเป็นแรงขับให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมต่างๆ 
  1.1 สัญชาตญาณแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
   1.1.1 สัญชาตญาณของการด ารงชีวิต (Life Instinct) เป็นสัญชาตญาณ 

ที่ตอบสนองความต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไป โดยเฉพาะสัญชาตญาณทางเพศ (Sexual Instinct) ซึ่งฟรอยด์ 
ให้ชื่อว่า “Libido” เป็นแกนส าคัญของการแสดงพฤติกรรมต่างๆ 

   1.1.2 สัญชาตญาณของการตายหรือความก้าวร้าว เป็นสัญชาตญาณท่ีฟรอยด์ 
(Freud) เชื่อว่ามีอยู่ในตัวคนทุกคน การนินทาเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวของคนอย่างหนึ่ง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนเป็นอันตราย ในการด ารงชีวิตซึ่งก็เป็นสิ่งน าไปสู่ความตาย 
  1.2 หน้าที่ของ Id 
   1.2.1 สร้างแรงขับสัญชาตญาณ (Instinctive Force) ออกมาเพ่ือให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมและสัญชาตญาณ (Instinct) 
   1.2.2  กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักแห่ง
ความพึงพอใจ (Principle of Pleasure) ดังนั้นพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลที่แสดงออกมาภายใต้
อิทธิพลของ Id จึงมีพฤติกรรมที่ป่าเถื่อน หยาบคาย แข็งกร้าว เห็นแก่ตัว โหดร้าย ฯลฯ 

   1.2.3 เป็นแกนกลางของบุคลิกภาพของบุคคล 
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 2. ระบบ Ego คือ พลังจิตส่วนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสม หมายถึง  
สิ่งต่างๆ ที่บุคคลได้รับมาจากการเรียนรู้ เป็นพลังส่วนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว ฉะนั้นพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออกมาเพราะพลังของ Ego จึงมีลักษณะเป็นพฤติกรรมที่ผ่านการฝึกหัดอบรมมาแล้ว (Learned 
or Trained Behaviors) Ego หมายถึง พลังที่ควบคุมไม่ให้แสดงพฤติกรรมที่สังคมไม่ปรารถนาออกมา
และปรับตัวไม่ให้เกิดทุกข์ทรมานเมื่อความต้องการถูกกดไว้ (Repression) หาทางให้ความต้องการ
ที่เกิดจาก Id ได้รับการตอบสนองแต่ไม่ขัดกับคุณธรรม กล่าวคือ พยายามยับยั้งการสนองความต้องการ
ที่เกิดจาก Id ให้เหมาะสม 
  2.1 หน้าที่ของ Ego 
   2.1.1 ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับหลักแห่งความ
เป็นจริง (Principle of Reality) คือ ควบคุมความอยากอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมมิให้
ปรากฏออกมาภายนอกได้ ใช้หลักความเป็นจริง (Principle of Reality) มาคอยควบคุมหลักแห่ง
ความพอใจ (Principle of Pleasure) ควบคุมมิให้ความต้องการที่เกิดจากพลังของ Id ในสิ่งที่ไม่ประสงค์
ของสังคมปรากฏออกมา 
   2.1.2 ผ่อนคลายความทุกข์เนื่องจากการเก็บกด ระงับความขัดแย้งระหว่าง
ความต้องการเพ่ือสนองความพอใจของตน (Id) กับความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งท าให้คนเราเกิดความทุกข์ร้อน
กระวนกระวาย อาจรุนแรงถึงเป็นโรคจิตโรคประสาทก็ได้ ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้
ด าเนินไปอย่างเหมาะสมภายใต้อิทธิพลของ Id และ Superego คือ พยายามแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ  
ที่เกิดขึ้นจากความอยาก เพราะข้อขัดแย้งต่างๆ นี้เองเป็นที่มาของความทุกข์ร้อน พยายามมิให้เกิด
ความทุกข์โดยการเก็บความอยากเหล่านั้น Ego ท าหน้าที่ใช้กลวิธาน หรือวิธีป้องกันตัว (Defense 
Mechanisms) ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ กลไกในการแก้ไข หรือคลายความทุกข์อาจแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมาโดยไม่รู้สึกตัว เช่น การก้าวร้าว เก็บกดทนแทนหรือหลีกเลี่ยง 
   2.1.3 ท าให้บุคคลเป็นผู้มีวุฒิภาวะ (Maturity) คือ สะสมความสามารถ รู้จักตน 
พ่ึงตนเองได้เมื่อเผชิญกับแรงดันจากความเป็นจริงภายนอก 

 3. ระบบ Superego เป็นส่วนประกอบทางสังคม (Social Component) เป็นระบบ 

มโนธรรม ซึ่งมนุษย์ได้รับการขัดเกลาจากสังคมให้รู้สิ่งดีและสิ่งเลวร้าย เป็นตัวแทนของคุณธรรมหรือ
ค่านิยมตามประเพณีอุดมคติของสังคม ซึ่งพ่อแม่แปลความหมายและบังคับให้เด็กปฏิบัติ โดยอาศัย
ระบบการให้รางวัลและการลงโทษ เป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมบังคับให้บุคคลก้าวสู่มาตรฐาน 

อันไร้ข้อบกพร่องมากกว่าให้มีความสุข  
  3.1 หน้าที่ของ SUPEREGO 
   3.1.1 หักห้ามอารมณ์ที่พลุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงของ ID โดยเฉพาะเรื่องเพศ
และความก้าวร้าวรุนแรง 
   3.1.2 ชักจูง ให้ไปสู่เป้าหมายทางศีลธรรมแทนที่เป้าหมายตามความเป็นจริง 
   3.1.3  พยายามควบคุมพฤติกรรมให้เข้าสู่มาตรฐาน 
   สรุปสาระส าคัญของแนวทัศนะกลุ่มจิตวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

   1. การเข้าใจถึงส่วนลึกของจิตใจและพลังที่อยู่ภายใต้ของมนุษย์แต่ละคนอีก
ทั้งความสามารถท่ีจะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้ความทุกข์ใจของมนุษย์แต่ละคนบรรเทาลง 
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   2. การเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่แสดงออกนั้น ส่วนใหญ่มักจะถูก
ควบคุมโดยจิตใต้ส านึก (Unconscious) 
   3. พัฒนาการในช่วงวัยเด็กตอนต้นมี อิทธิพลส าคัญ ซึ่ งสามารถส่งผลถึง
พฤติกรรมวัยผู้ใหญ่ได้ 
   4. การเข้าใจถึงวิถีทางของมนุษย์ที่พยายามลดความวิตกกังวล ด้วยการสร้าง
กลไกทางจิต 

   5. วิธีการที่จิตวิเคราะห์ใช้ ได้แก่ การระบายความในใจ (Free Association)  
การระบายอารมณ์ (Transference) การวิเคราะห์ความฝัน (Dream Analysis) การต่อต้าน (Resistance) 
การแปลความหมาย (Interpretation) 
  5. กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลท์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.6  แมกซ์ เวอร์ไธเมอร์  (Max Wertheimer) 
ที่มา:  http://allpsych.com/biographies/wertheimer. html 

 

   กลุ่มจิตวิทยา (Gestalt Psychology) เกสตัลท์เกิดขึ้นในประเทศเยอรมัน เมื่อ 
ค.ศ.1913 ผู้น ากลุ่มคือ แมกซ์ เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer. 1880) โคห์เลอร์ (Kohler, 1877) 
และ เคริท คอฟกา (Kurt Koffka, 1886) นักจิตวิทยาเหล่านี้ เป็นชาวยิว อยู่ในประเทศเยอรมัน 
เมื่อถูกฮิตเลอร์ขับไล่ จึงหนีไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ด าเนินงานของเขาต่อไปจนเป็นที่
รู้จักแพร่หลายทั่วไป หลังจากทฤษฎีที่ซบเซาไป เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และเริ่มมาแพร่หลาย
ในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลังสงคราม ซึ่งต่อมา เคริท เลวิน (Kurt Lewin, 1890-1947) น าทฤษฎีเกส
ตอลท์มาปรับปรุงดัดแปลง  ทฤษฎีนี้มีชื่อใหม่ในระยะหลังว่า Field Theory (ทฤษฎีสนาม) จิตวิทยา 
เกสตอลท์ได้รับความสนใจจากโคห์เลอร์ ได้รับเชิญเป็นนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา  
ใน ค.ศ. 1959 ค าว่า “Gestalt” เป็นค าใน ภาษาเยอรมัน หมายความว่า Totality หรือ A whole 
Configuration หรือ See as a Whole จึงหมายถึง จิตวิทยาที่ยึดถือเอาส่วนรวมทั้งหมดเป็นส าคัญ 

   นักจิตวิทยากลุ่มนี้ มีความเห็นว่า การศึกษาจิตวิทยานั้นต้องศึกษาพฤติกรรม
ทางจิตเป็นส่วนรวม จะแยกศึกษาทีละส่วนไม่ได้ เขามีความเชื่อมั่นในการรวมหน่วยต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น 

   กลุ่มเกสตอลท์พิจารณาพฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์ทุกๆ อย่างเป็น
ส่วนรวม เน้นในเรื่องส่วนรวม มากกว่าส่วนย่อย เพ่งเล็งถึงส่วนทั้งหมดในลักษณะที่เป็นอันหนึ่ง  

http://allpsych.com/biographies/wertheimer
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อันเดียวกัน มีความคิดว่า ครั้งแรกที่เรามองวัตถุเราจะมองทั้งหมดก่อนแล้วจึงจะแยกดูเป็นส่วนย่อย
เป็นส่วนๆ ไป เช่น ดูสี ดูขนาด ท านองเดียวกันถ้าเรามองบ้านครั้งแรก เรามองบ้านทั้งหลังก่อนแล้วจึงดู
ส่วนประกอบ เช่น หลังคา หน้าต่าง เสา การที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆ นั้น เราจะรับรู้ลักษณะทั้งหมดเป็น
ส่วนรวม รายละเอียดจะถูกมองข้ามไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ นอกจากจะพิจารณาในแง่ที่เกี่ยวพันกับ
ส่วนรวมเท่านั้น เช่น เรามองดูภาพโดยรวมๆ  เราทราบว่าเป็นภาพอะไรทั้งๆ ที่ไม่ได้พิจารณาส่วนย่อย
อย่างละเอียด การรับรู้ของคนเราจะรับรู้เป็นส่วนรวมก่อนการพิจารณารายละเอียดส่วนย่อย กลุ่ม 

เกสตอลทม์ีแนวคิดว่า “ส่วนรวมมีความส าคัญมากกว่าส่วนย่อยที่มารวมกัน” 

   กลุ่มเกสตอลท์อธิบายหลักการว่า ส่วนประกอบของหน่วยเมื่อรวมกันเข้าแล้ว  
จะไม่เท่ากับหน่วยที่รวมกัน เป็นโครงสร้างแล้วเปรียบได้กับว่า กองไม้ อิฐ ซีเมนต์ เหล็ก ฯลฯ ถ้าแยก
เป็นกองๆ จะมีค่าต่ ากว่า บ้าน เพราะเป็นหน่วยรวมซึ่งมีโครงสร้างให้เห็นชัดเจน บ้านสองหลังสร้าง
ด้วยวัสดุเหล่านี้จ านวนเท่ากัน อาจสร้างไม่เหมือนกัน ค่าของบ้านอาจจะมีราคาไม่เท่ากัน หลังหนึ่ง
อาจจะสวยกว่าอีกหลังก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการใช้วัสดุมาผสมผสานกันให้เหมาะสม ท านอง
เดียวกัน ในรูปของพฤติกรรมก็เช่นกัน การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม การที่จะแสดง
ออกมาในรูปใดมักเนื่องมาจากคุณสมบัติโดยส่วนรวมของบุคคลนั้นๆ เช่น การประสมประสานกัน
ระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก ทักษะหรือความสามารถในการกระท า ไม่ได้เกิดเพราะสิ่งใด 

สิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวและถึงแม้ว่าสิ่งเร้าสิ่งเดียวกัน ปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลนั้น ก็อาจจะแตกต่าง
กันตามกาลเวลา ทั้งนี้เนื่องจากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นท าให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ทักษะ 
ความสามารถ ฯลฯ เปลี่ยนไปจากเดิม นักจิตวิทยากลุ่มนี้จึงไม่แยกศึกษาส่วนต่างๆ แต่จะมุ่งศึกษา
พฤติกรรมทางจิตเป็นส่วนรวม ในการเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม บุคคลจะเรียนรู้จากส่วนรวมก่อนแล้วจึงแยก
เป็นส่วนย่อย   
   1. แนวคิดท่ีส าคัญของจิตวิทยา เกสตอลท์ มี 2 ประการ คือ ดังนี้ 
    1.1 การรับรู้ (Perception) การที่คนเราจะรับรู้สถานการณ์ได้เข้าใจทั้งหมด
นั้นจะต้องรับรู้ส่วนรวมทั้งหมด แล้วจึงพิจารณาส่วนย่อยเป็นส่วนๆ ภายหลัง จึงจะสามารถทราบถึง
ความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ท าให้เข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็นสิ่งเร้าได้อย่างถูกต้อง แน่นแฟ้น 

    1.2 การหยั่งเห็น (Insight) กลุ่มเกสตอลท์เชื่อว่าการแก้ปัญหาเป็นวิธีการ
เรียนรู้ของคนและสัตว์ชั้นสูง ความคิดที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ปัญหาท าให้ลุล่วงไปได้เรียกว่า หยั่งเห็น 
(Insight) วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในโรงเรียน 
ความสามารถในการแก้ปัญหาของคนเราขึ้นอยู่กับความสามารถในการหยั่งเห็น ถ้าเกิดการหยั่งเห็น
ขึ้นเมือ่ใดก็คือการแก้ปัญหาได้เมื่อนั้น และเม่ือแก้ปัญหาได้ก็หมายถึงเกิดการรับรู้ขึ้นแล้วนั่นเอง 
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  6.  กลุ่มจิตวิทยามนุษยนิยม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7 อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) 
ที่มา:  http://www.abraham-maslow.com/m_motivation/Maslow_Quotes.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.8 คารล์ โรเจอรส์ (Carl Rogers) 

ที่มา:  http://www.psychologytoday.com/blog/one-among-

many/201001/michelangelo-meets-carl-rogers 

 
   กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanistic Psychology) เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อ คศ. 1950 โดยมี อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1908-1970) และคารล์ โรเจอรส์  
(Carl Rogers, 1902-1987) เป็นผู้น ากลุ่ม โดยได้แนวคิดจากจิตวิทยาเกสตอลท์ ซึ่งมีจุดเน้นคือ 
ความอิสรเสรีของจิตวิญญาณของคน (Free Will) ซึ่งหมายถึง การที่มนุษย์สามารถที่จะตัดสินใจ
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเขา โดยแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ มองว่า มนุษย์ตามธรรมชาติมีความโน้ม
เอียงที่จะมีการพัฒนาไปในสิ่งที่ดีขึ้น ถ้าไม่ถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้น และพวกเขาเชื่อต่อไปว่า 
ลักษณะของชีวิตของมนุษย์ไม่สามารถศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ความรัก ความเกลียด ความกลัว  
ความสุข ความรับผิดชอบ รวมถึงความหมายของชีวิตเพราะลักษณะเหล่านี้ ไม่สามารถให้ค าจ ากัด
ความเฉพาะหรือถูกจัดกระท าได้ พวกเขาจึงศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์  
โดยใช้วิธีการต่างๆ ศึกษา เช่น วิธีการปรนัย การศึกษาประวัติรายบุคคล 
 

http://www.abraham-maslow.com/m_motivation/Maslow_Quotes.asp
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   1. ความเชื่อเบื้องต้นของนักจิตวิทยากลุ่มนี้คือ 
    1.1 เชื่อว่ามนุษย์ ก็คือ สัตว์โลกประเภทหนึ่ง มีจิตใจ มีความต้องการ
ความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจ  และมีความสามารถเฉพาะตน 
    1.2 เชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนต่างก็พยายามจะรู้จักและเข้าใจตนเอง และ
ยอมรับในสมรรถวิสัยของตน 
    1.3 มีความเชื่อว่า ในเมื่อมนุษย์เราทุกคนต่างก็เข้าใจผู้อ่ืน และยอมรับ
ตนเองอยู่แล้ว ต่างคนก็ต่างมุ่งสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในแก่ตนเอง 
    1.4 เนื่องจากมนุษย์เราแต่ละคนต่างพยายามปรับปรุงตัวเองให้เป็นมนุษย์ 
ที่สมบูรณ์ ฉะนั้นควรจะมีอิสระที่เลือกกระท า เลือกประสบการณ์ของตนเอง ก าหนดความต้องการ
ของตนเอง ตัดสินใจเรื่องใดๆ ด้วยตนเอง 
    1.5 มีความเห็นว่า วิธีการค้นคว้าเสาะแสวงหาความรู้หรือข้อเท็จจริงต่างๆ 
เป็นสิ่งจ าเป็นและมีความส าคัญกว่าความรู้หรือข้อเท็จจริง เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 

ประโยชน์ของการศึกษาจิตวิทยา 
  จิตวิทยาการศึกษามีประโยชน์แก่บุคคลทุกประเภท โดยเฉพาะครูผู้สอน ผู้บริหาร
การศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ บิดามารดา ผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยให้สร้างสัมพันธ์ที่ดี กับเด็กได้อย่าง
ราบรื่นและเป็นสุข ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
  6.1 ช่วยให้ครูสามารถเข้าใจตนเอง รู้จักพิจารณาตนเอง ตรวจสอบตนเองทั้งด้านดี
และข้อบกพร่อง รวมทั้งความสนใจ ความต้องการ ความสามารถ ซึ่งจะท าให้ครูสามารถคิดและ
ตัดสินใจกระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
  6.2 ช่วยให้ครูเข้าใจทฤษฎีวิธีการใหม่ๆ และสามารถน าความรู้เหล่านั้นมาจัด 

การเรียนการสอน ตลอดจนน าเทคนิคมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่เด็กอย่างยิ่ง เช่น  
ในการเรียนสิ่งที่เป็นนามธรรม ครูจ าเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้เด็กเข้าใจง่าย
ยิ่งขึ้น เป็นต้น 
  6.3 ช่วยให้ครูเข้าใจธรรมชาติ ความเจริญเติบโตของเด็ก และสามารถน าความรู้มา
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติ ความต้องการ ความสนใจของเด็ก
แต่ละวัยได้ 
  6.4 ช่วยให้ครูเข้าใจและสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน วิธีจัดกิจกรรม ตลอดจน
วิธีการวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของผู้เรียนและถูกต้องตาม
หลักการ 
  6.5 ช่วยให้ครูรู้จักวิธีการศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือหาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาของ
เด็กและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปอย่างดีที่สุด 
  6.6 ช่วยให้ครูมีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็ก มีความเข้าใจเด็กและสามารถท างานกับเด็ก
ได้อย่างราบรื่น 
  6.7 ช่วยให้ผู้บริหารการศึกษาได้วางแผนการศึกษา การจัดหลักสูตร อุปกรณ์การ
สอนและการบริหารการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 



19 
 

  6.8 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี การที่เรารู้จักจิตใจคนอ่ืน รู้ความ
ต้องการ ความสนใจและปรับตัวให้เข้ากับลักษณะเหล่านั้นได้ ก็ท าให้เราสามารถเข้ากับคนอ่ืนในสังคมได้ 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข 
 

สรุป 
 การศึกษาจิตวิทยาเริ่มมีการศึกษาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยนักปราชญ์ในยุคโบราณ 

ได้พยายามท าความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของการแสดงออกของมนุษย์ โดยเชื่อว่ามนุษย์
ประกอบด้วย ร่างกาย กับ วิญญาณ จากความเชื่อนี้ท าให้นักปราชญ์ค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิญาณ 

ซึ่งค าอธิบายเกี่ยวกับวิญญาณมีอธิพลต่อการแสดงออกของมนุษย์เป็นค าอธิบายในเชิงปรัชญา ต่อมาใน
ศตวรรษที่ 19 การค้นคว้าหาค าอธิบายเกี่ยวกับการแสดงออกของมนุษย์เป็นไปในเชิงวิทยาศาสตร์ 
มากขึ้น และได้มีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายการแสดงออกของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งใน
ปัจจุบันเรียกว่า “พฤติกรรม” นั่นเอง ดังนั้นการศึกษาและการน าหลักการ หรือวิธีการทางจิตวิทยา 
รวมทั้งกลุ่มแนวคิดของนักศึกษาจิตวิทยาที่ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ให้เข้าใจ เพ่ือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนนั้นจ าเป็นจะต้องเข้าใจความหมายของจิตวิทยาว่าเป็นวิชาที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ การเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ จะช่วยให้ผู้ที่เป็นครูเข้าใจ
ผู้เรียนมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแนวทางในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น   
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ค าถามท้ายบทที่ 1 
 
 

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได้ศึกษาจนจบบทเรียนนี้แล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้  โดยอาศัยหลัก
วิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 1. ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด จงอธิบาย 
 2. ให้เขียนอธิบายการน าความรู้จากสาขาวิชาจิตวิทยามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ลงในตารางด้านล่างนี้ให้ละเอียด 
 

สาขาวิชาจิตวิทยา การน าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
1. จิตวิทยาทั่วไป  
2. จิตวิทยาการเรียนรู้  
3. จิตวิทยาการศึกษา  
4. จิตวิทยาพัฒนาการ  
5. จิตวิทยาประยุกต์  
6. จิตวิทยาบุคลิกภาพ  
7. จิตวิทยาแนะแนว  
8. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  
 

 3. ให้นักศึกษา ศึกษาวิธีการทางจิตวิทยาทั้งวิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ และวิธีการศึกษา
แบบวิธีทดลอง และยกตัวอย่างวิธีการศึกษาทางจิตวิทยามาให้เข้าใจ 

 4. ให้นักศึกษาสรุปแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา พร้อมทั้งการน าทฤษฎีไปใช้ลงในตาราง
ด้านล่างนี้ 
 

กลุ่มนักจิตวิทยา แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา การน าไปใช ้
1. กลุ่มโครงสร้างทางจิต   
2. กลุ่มหน้าที่ของจิต   
3. กลุ่มพฤติกรรมนิยม   
4. กลุ่มจิตวิเคราะห์   
5. กลุ่มจิตวิทยาเกลตอลท์   
6. กลุ่มมนุษย์นิยม   
 
 5. การศึกษาทางจิตวิทยาเกิดประโยชน์ส าหรับครูอย่างไรบ้าง จงอธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
ประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  2 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษา 
 2. น าเสนอตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน  
 3.   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 4. เลือกวิธีการในการปรับพฤติกรรมเพ่ือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในชั้นเรียน 
 

เนื้อหาสาระ 
 

 1. ความหมายคุณลักษณะของจิตวิทยาการศึกษา 
 2. การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน  
 3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4. การปรับพฤติกรรม 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 2 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และพฤติกรรมมนุษย์ 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาศึกษากรณีปัญหาของนักเรียนในชั้นเรียน 
 4. น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาการศึกษา” 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เนท เกี่ยวกับแรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และการปรับพฤติกรรม  
  3.1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง http://e-book.ram.edu/audiobook/ 
  3.2 ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
   http://www.youtube.com/watch?v=6h7JzFAKul0 
  3.3 วารสารพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://bsris.swu.ac.th/journal/ 
 

http://e-book.ram.edu/audiobook/
http://www.youtube.com/watch?v=6h7JzFAKul0
http://bsris.swu.ac.th/journal/
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 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา 
สมโภชน์  เอ่ียมสุภาษิต.  (2553).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ:  
 ส านักพิมพ์แห่งจุาาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมพร  สุทัศนีย์.  (2547).  จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์แห่ง 
 จุาาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 254. 
 

การวัดและการประเมินผล 

 
จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ
ของจิตวิทยาการศึกษา 

2. น าเสนอตัวอย่างการสร้าง
แรงจูงใจในชั้นเรียน  

3. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

4. เลือกวิธีการในการปรับพฤติกรรม 
เพ่ือปรับพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในชั้นเรียน 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษาตอบถูกต้อง  
 ได้ร้อยละ  80 
2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมา
เรียน/ความสนใจอยู่ใน
ระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน
อยู่ในระดับดี 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามในประเด็นที่
ก าหนดให้อภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

บทท่ี 2 
จิตวิทยาการศึกษา 

 
 

บทน า 
 จิตวิทยาการศึกษา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยการที่ครูจะ
สอนนักเรียนในชั้นเรียนนั้นไม่ใช่สอนเพียงแค่การให้เนื้อหาสาระในบทเรียนเท่านั้น การกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจ ใส่ใจในการเรียน หรือที่เรียกว่า การสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนก็เป็นเรื่องส าคัญ เนื่องจาก
ความสนใจหรือการเอาใจใส่ต่อการเรียนจะต้องมาจากตัวนักเรียนเอง ถ้าครูสามารถโน้มน้าวใจนักเรียน
ให้เห็นความส าคัญของการเรียน จะช่วยให้นักเรียนสนใจเรียนเพ่ิมขึ้น ประกอบกับนักเรียนแต่ละคน
มีความแตกต่าง ดังนั้นครูจึงควรเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนด้วยจะช่วยให้การจัด 
การเรียนรู้ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้างแรงจูงใจและการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลแล้ว การปรับพฤติกรรมของนักเรียนก็มีส่วนส าคัญที่ครูทุกคนจะต้องตระหนัก  เนื่องจาก
นักเรียนในชั้นเรียนอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การขาดวินัยในชั้นเรียน พฤติกรรม
ไม่รับผิดชอบในการเรียน การที่ครูมีความรู้ความสามารถในการน าเทคนิควิธีการในการปรับพฤติกรรม
ในชั้นเรียนมาใช้ปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
 

ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา 
 จิตวิทยาการศึกษา เป็นแขนงหนึ่ งของจิตวิทยาที่น าเอาความรู้ พ้ืนฐานทางจิตวิทยา 

การพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการเรียนรู้และสภาพปัญหาการเรียนรู้ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผล
ต่อพฤติกรรมของผู้เรียนและผู้สอน มาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการศึกษา การแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรียนและส่งเสริมสภาพการเรียนรู้ 
 สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 1) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษา
และครูจ าเป็นจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เหมือนกับวิศวกรที่จ าเป็น
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
 ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2551: 15-16) กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษา เป็นจิตวิทยา
ประยุกต์  (Applied Psychology) แขนงหนึ่งของจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้ครูได้
น าความรู้ในด้านต่างๆ ทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ เชาวน์ปัญญา ความคิด ภาษา 
ทักษะ  เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็นต้น ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้นั้น 
ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและบรรลุถึงเป้าหมายของการศึกษา 

 นุชรี อุปภัย (2555: 8-9) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการจัด 
การเรียนการสอน โดยน าหลักการ ความรู้ ทฤษฎี และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพการเรียนการสอนจริง จึงท าให้จิตวิทยาการศึกษา
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ต้องเกี่ยวพันกับเรื่องราวต่างๆ มากมายหมายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมของผู้เรียน กระบวน 
การเรียนการสอนของครู การบริหารจัดการศึกษา รวมถึงบริบทที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 จากค าอธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา สรุปได้ว่าจิตวิทยาการศึกษาหมายถึง การน า
หลักการ  แนวคิดทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ทางจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการทางการศึกษา กล่าวคือ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นครูในฐานะที่เป็นผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในจิตวิทยาการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในการปรับพฤติกรรมนักเรียน และ 
 

คุณลักษณะของจิตวิทยาการศึกษา 
 ครอนบาค (Cronbach, Lee. 1990: 42) ได้ให้แนวคิดคุณลักษณะของจิตวิทยาการศึกษา
ไว้ 4 แนวคิด ดังนี้ 
 1. จิตวิทยาการศึกษาต้องสัมพันธ์กับปัญหาของสถานศึกษา 
  ถ้าจิตวิทยาการศึกษาเน้นแต่ทางด้านวิชาการ โดยไม่น าเอาหลักการทางจิตวิทยามา
สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานในห้องเรียน ผู้เรียนจะเกิดอุปสรรคในการปรับตัวส าหรับการด าเนินชีวิต 
ดังนั้นจิตวิทยาการศึกษาจึงเป็นไปในทางท่ีจะน าเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้เกี่ยวกับการศึกษา 
 2. จิตวิทยาการศึกษาต้องมีการศึกษาวิจัยมาเป็นองค์ประกอบ 
  การศึกษาวิจัยจะท าให้ผู้ เรียนรู้ข้อเท็จจริง และแนวทางที่จะส่งเสริม พัฒนาและ 

วางแนวทางแก้ปัญหาของสิ่งที่ศึกษา ฉะนั้นการให้ผู้เรียนทราบถึงข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานจากการ
ศึกษาวิจัยทดลอง ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง แทนการเชื่อความคิดที่ถูกใจ ฉะนั้น
จิตวิทยาการศึกษาที่มีการศึกษาวิจัยเป็นองค์ประกอบก็จะช่วยให้มีหลักฐานสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 3. จิตวิทยาการศึกษาต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรม 
  การศึกษาจิตวิทยาเบื้องต้น เราอาจเข้าใจการสรุปกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น 
“ผู้เรียนที่ได้รับค าชมเชย จะตั้งใจเรียนมากกว่าผู้เรียนที่ถูกต าหนิ” แต่เมื่อเรียนสาขาของจิตวิทยามากขึ้น 
เราก็จะเข้าใจได้ว่า พฤติกรรมที่กล่าวไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องแรงจูงใจและการเรียนรู้ของมนุษย์ 
ฉะนั้นจิตวิทยาการศึกษา จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืนๆ อีกหลายอย่างของพฤติกรรม 
 4. จิตวิทยาการศึกษาต้องมีความชัดเจน 
  จิตวิทยาการศึกษาเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ที่จะประกอบอาชีพการสอน ฉะนั้นผู้ประกอบ
อาชีพการสอนจะต้องเข้าใจสาระของจิตวิทยาการศึกษาอย่างถ่องแท้ อีกทั้งแสวงหาตัวอย่างและ
วิธีการที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 

จิตวิทยาการศึกษากับความเป็นครู 
 จิตวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้ เพ่ือศึกษาสาเหตุ และค าอธิบาย
พฤติกรรมนั้นๆ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ และจากพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ให้เป็นพฤติกรรมที่คงทน ถาวร อีกทั้งการน าแนวคิดทฤษฎี
ทางจิตวิทยามาใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย ดังที่  
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 มาร์ทายน์ และคณะ (Martyn และคณะ. 2011: 3) ได้กล่าวว่า ความรู้ด้านจิตวิทยา และ
เทคนิคในการศึกษาเก่ียวกับจิตวิทยาสามารถช่วยให้เข้าใจปัญหาต่างๆ ได้ เนื่องจากจิตวิทยาเกี่ยวข้อง
กับการหาความจริงอย่างมีเหตุผลของสิ่งที่บุคคลคิดและสิ่งที่พวกเขาท า จิตวิทยาประกอบด้วยหัวข้อ
กว้างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ดังเช่น จิตวิทยาการศึกษา หมายถึง  
บริบทของการประยุกต์จากทฤษฎีทางจิตวิทยา และเทคนิคเพื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เราคิดและเรียนรู้
ได้อย่างไร และเราสามารถบอกถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ของนักเรียน 
 สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 4-5) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู 
ดังนี้ 
 1. ช่วยครูให้รู้จักลักษณะนิสัย (Characteristics) ของนักเรียนที่ครูต้องสอน โดยทราบ
หลักพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 
 2. ช่วยให้ครูมีความเข้าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น อัตมโนทัศน์ 
(Self Concept) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้บทบาทของครูในการที่จะช่วยนักเรียนให้มีอัตมโนทัศน์
ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร 
 3. ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือจะได้ช่วยนักเรียนเป็นรายบุคคล
ให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 4. ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและชั้นพัฒนาการของ
นักเรียน เพ่ือจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ 
 5. ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น แรงจูงใจ 
อัตมโนทัศน์ และการตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน 
 6. ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพ่ือท าให้การสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 
  6.1 ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยค านึงถึงลักษณะและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียนที่จะต้องสอน และสามารถท่ีจะเขียนวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งที่
ครูคาดหวังให้นักเรียนเรียนรู้มีอะไรบ้าง โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียน
ทราบว่า เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถท าอะไรได้บ้าง 
  6.2 ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสม โดยค านึงถึงลักษณะ
นิสัยของนักเรียนและวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
  6.3 ช่วยครูในการประเมิน ไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียนเท่านั้น 
แต่ใช้ในการประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนสอน ในระหว่างที่ท าการสอน เพ่ือจะได้ทราบว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมีปัญหาในการเรียนรู้อะไรบ้าง 
 7. ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นักจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดี 
เช่น การเรียนรู้จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling)   
 8. ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพฤติกรรมของครู
ที่มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพฤติกรรมของครูที่มีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การใช้
ค าถาม การให้การเสริมแรง และการท าตนเป็นแบบ   
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 9. ช่วยครูให้ทราบว่า นักเรียนมีผลการเรียนดี ไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัญญาเพียง
อย่างเดียว แต่มอีงค์ประกอบอื่นๆ เช่น แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของนักเรียน
และความคาดหวังของครูที่มีต่อตัวนักเรียน 
 10. ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรัก และไว้วางใจซึ่งกันและกัน นักเรียน
ต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและนักเรียนรักโรงเรียน 
อยากมาโรงเรียน 

 

การสร้างแรงจูงใจในช้ันเรียน 
 การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน เรามักจะพบว่านักเรียนแต่ละคนแสดงพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน นักเรียน บางคนตั้งใจเรียน บางคนไม่ตั้งใจเรียน บางคนส่งการบ้านตรงเวลา บางคนส่งการบ้านไม่
ตรงเวลา และเรามักจะตั้งค าถามเสมอๆ ว่าท าไม่ถึงเป็นแบบนี้ พฤติกรรมเหล่านี้มีสาเหตุมาจากอะไร 
นักจิตวิทยาได้ศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของพฤติกรรมไว้มากมาย ซึ่งนักจิตวิทยาหลายท่านเชื่อว่า สาเหตุ
ของการแสดงพฤติกรรมต่างๆ นั้นเกิดจาก “แรงจูงใจ” ซึ่งแรงจูงใจนี้ จะเป็นองค์ประกอบที่กระตุ้น 
ให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมาย และนักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาอย่างลึกซึ้ง
มากขึ้น จึงพบว่า “แรงจูงใจ” เกิดขึ้นจาก “ความต้องการ” ดังนั้นแรงจูงใจ กับความต้องการจึงมี
ความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลมีความต้องการมาก  ก็จะเกิดแรงจูงใจมาก ถ้าความต้องการน้อย 
แรงจูงใจก็จะน้อยตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ญาณดา มีความต้องการที่จะสอบได้ที่ 1 ดังนั้น ญาณดา  
มีแรงจูงใจในการเรียนมาก จึงแสดงพฤติกรรมการตั้งใจเรียน ส่งการบ้านตรงเวลา ทบทวนบทเรียน
ทุกๆ วัน แต่วันหนึ่ง ญาณดามีคนรัก ความต้องการของญาณดาเปลี่ยนจากการเรียนเป็นอยากอยู่ใกล้
คนรักมากขึ้น ดังนั้นแรงจูงใจในการเรียนจึงลดลง แต่แรงจูงใจในการอยู่ใกล้คนรักมากกว่า ดังนั้น
ญาณดาจึงแสดงพฤติกรรมหนีเรียนไปหาคนรักบ้าง ไม่มาโรงเรียนบ้าง สุดท้ายการเรียนก็เริ่มแย่ เป็นต้น 
ดังภาพที่ 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  แสดงความสัมพันธ์ของความต้องการกับแรงจูงใจ 
 

จะเห็นได้ว่าการแสดงพฤติกรรมของคนเรานั้นเกิดข้ึนมาจากความต้องการ ซึ่งความต้องการนี้
จะมีบทบาทท าให้เกิดแรงจูงใจ  ดังการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ครูจะต้องส ารวจความต้องการ
ของนักเรียนก่อนเป็นเบื้องต้น ว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการอะไร โดยเฉพาะการสอนเรื่องที่

ระดับของแรงจูงใจ 

ระดับของความตอ้งการ 

ความต้องการมาก  
แรงจูงใจมาก ความต้องการน้อย  

แรงจูงใจน้อย 
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เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ครูจะต้องรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างไร เพราะถ้าหากนักเรียนยังไม่มีความต้องการที่จะรู้ หรือต้องการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว การสอนให้นักเรียนด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ   
 สุรางค์  โคว้ตระกูล (2545) ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง จึงต้อง
อาศัยพฤติกรรมที่สังเกตได้ เป็นสิ่งที่อ้างอิง แต่บางครั้งจะบอกสาเหตุของพฤติกรรมผิดด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 
 1. พฤติกรรมอย่างเดียวกันอาจจะเนื่องมาจากสาเหตุต่างกัน เช่น พฤติกรรม “การขโมยเงิน” 
ของเด็ก อาจจะเนื่องมาจากเด็กอยากได้เงินไปซื้อขนม หรืออาจจะขโมยเพราะอยากมีเงินซื้อของเล่น
ให้เพ่ือนเพราะอยากให้เพื่อนรัก 
 2. แรงจูงใจอย่างเดียวกัน อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
นักเรียนที่ต้องการความสนใจและความรักจากครู นักเรียนคนหนึ่งอาจจะมีพฤติกรรมตั้งใจเรียนเพ่ือ
ท าคะแนนให้ดี แต่นักเรียนอีกคนหนึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมก่อกวนความสงบของห้องเรียนเพ่ือ
เรียกร้องความสนใจจากครู 
 3. พฤติกรรมอย่างเดียวกัน อาจจะเนื่องมาจากแรงจูงใจหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น นักเรียน 

ทีใ่ช้ความพยายามอย่างมาก เพ่ือจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ อาจจะมีสาเหตุหลายประการ เป็นต้นว่า 
เพ่ือจะมีอาชีพที่ดีมีเกียรติในอนาคต เพ่ือจะให้พ่อแม่มีความสุข และเพ่ือจะมีโอกาสที่จะอยู่กับคนรัก  
หรือเพ่ือนรักในขณะที่ก าลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน  
 1. ความหมายของแรงจูงใจ 
  แรงจูงใจ หรือ Motive หมายถึง พลังที่กระตุ้นหรือดึงสิ่งที่อยู่ภายในบุคคลให้แสดง
พฤติกรรมออกมา  
  ส่วนการจูงใจ หรือ Motivation หมายถึง การน าสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่เป็นแรงจูงใจมา
กระตุ้นหรือผลักดัน ให้บุคลแสดงพฤติกรรมอย่างมีทิศทาง เพ่ือบรรลุเป้าหมาย สิ่งกระตุ้นนั้นอาจจะเป็น
รางวัล  การสร้างความคาดหวัง เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลมีแรงจูงใจแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะแสดงพฤติกรรม
อย่างมีทิศทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย แต่ต้องอาศัยสิ่งที่ท าให้เกิดแรงจูงใจมาช่วยให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น นางสาวชื่นใจ มีความต้องการ ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง นางสาวชื่นใจ จึงเกิด แรงจูงใจ  ในการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แต่นางสาวชื่นใจ
ไม่รู้ว่าจะต้องท าอย่างไร คุณครูจึงท า การจูงใจนางสาวชื่นใจ โดยการให้ความรู้ ดูตัวอย่าง และการลงมือ
ปฏิบัติจริง และให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้นางสาวพอใจบรรลุเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ 
คือ การประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการท างานแรงจูงใจดังภาพที่ 2.2 
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ภาพที่  2.2  แสดงการท างานของแรงจูงใจ 

 
 2. รูปแบบของแรงจูงใจ 
  บุคคลแต่ละคนมีรูปแบบแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ซึ่งนักจิตวิทยาได้แบ่งรูปแบบ แรงจูงใจ
ของมนุษย์ออกเป็นหลายรูปแบบที่ส าคัญ มีดังนี้ (เติมศักดิ์  คทวณิช. 2546) 
  2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ
ที่จะพยายามท ากิจกรรมใดที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ว่างานนั้น
จะมีความยากล าบากหรือประสบปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็ตาม บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
จะอดทนและไม่เกิดความย่อท้อ ในทางตรงข้ามกลับยิ่งจะพยายามหาทางฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ  เหล่านั้นด้วยตนเองเพ่ือความส าเร็จและความภาคภูมิใจที่จะเกิดข้ึนกับตน  
  2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการ
ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม เพ่ือให้ผู้อ่ืนรัก ยอมรับ ยกย่อง เคารพ และแสดงไมตรี
จิตต่อตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากไม่ต้องการที่จะอยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง อย่างไรก็ตามรูปแบบของพฤติกรรม
การสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละสังคมก็จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และค่านิยมของแต่ละสังคม พฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงจะมีความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา ใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และชอบเข้าสังคม 
  2.3 แรงจูงใจใฝ่อ านาจ (Power Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่จะ
มีอ านาจเหนือผู้อ่ืน มีความทะเยอทะยาน รักความก้าวหน้า แสวงหาต าแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้ที่มีแรงจูงใจสูงเกินไป อาจจะไม่ค านึงถึงความถูกต้องและความชอบธรรม
ในการได้มาซึ่งอ านาจ ชอบโต้เถียง คัดค้าน เอาชนะ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ต้องการเป็นใหญ่ 
ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง จะเกิดความเครียดเมื่อตนเองอยู่ในฐานะผู้แพ้ เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรมี
แรงจูงใจใฝ่อ านาจในระดับที่พอเหมาะ ทั้งนี้เนื่องจากจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการ
ที่จะแสวงหาความก้าวหน้าให้กับตน 

 3. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
  การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจนั้น ได้มีนักจิตวิทยาได้ท าการศึกษาค้นคว้าและ 

มีแนวคิดดังนี้ (นุชลี  อุปภัย. 2555)   
  3.1 แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behavioral Approaches to Motivation) 
นักจิตวิทยากลุ่มนี้อธิบายการเกิดแรงจูงใจในตัวบุคคล โดยเน้นไปที่รางวัล (Reward) หรือ สิ่งล่อใจ 
(Incentive)  ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ควบคุมการเกิดพฤติกรรมของบุคคลในการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 

ความต้องการ แรงจูงใจ การจูงใจ แสดงพฤติกรรม บรรลเุป้าหมาย 

ครูส ารวจ 
ความต้องการ 

ครูแสวงหา 
สิ่งกระตุ้น 
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การที่บุคคลจะท าพฤติกรรมหรือไม่หรือท าพฤติกรรมได้ดีมากน้อยเพียงใดมิได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ภายในตัวบุคคล  แต่ข้ึนอยู่กับความต้องการในผลตอบแทนที่จะได้รับ 
  3.2 แนวคิดของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic Approaches to Motivation)  
กลุ่มมนุษย์นิยมมีแนวคิดตรงข้ามกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม โดยเชื่อว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดการ
จูงใจในการท าพฤติกรรมของบุคคลคือ แรงผลักดันจากภายในตัวบุคคล เช่น ความต้องการพัฒนา
ตนเอง  ความต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ความต้องการเอาชนะอุปสรรค ความต้องการ
แสดงความสามารถ เป็นต้น ซึ่งความต้องการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

โดยธรรมชาติดังนั้น ตามความคิดเห็นของนักจิตวิทยากลุ่มนี้ การจูงใจให้บุคคลกระท าพฤติกรรม 

จึงเป็นการกระตุ้นความต้องการตามธรรมชาติภายในตัวบุคคลออกมานั่นเอง 
  3.3 แนวคิดของกลุ่มปัญญานิยม (Cognitive Approaches to Motivation) กลุ่มปัญญา
นิยมมีแนวคิดตรงกันข้ามกับกลุ่มพฤติกรรมนิยมเช่นกัน โดยกลุ่มนี้เชื่อว่า การจูงใจการท าพฤติกรรม
ของบุคคลเป็นผลมาจากการที่บุคคลใช้ความคิดพิจารณา เช่น วางแผน ก าหนดเป้าหมายทิศทาง และ
ความคาดหวัง เป็นต้น ซึ่งผลจากการใช้ความคิดวิจารณญาณดังกล่าวในการท าพฤติกรรม และถึงแม้
นักจิตวิทยากลุ่มนี้จะเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าภายนอก  
แต่การตอบสนองจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลใช้ความคิด พิจารณา ตีความสิ่งเร้าภายนอกที่ประสบนั้นก่อน  
โดยนักจิตวิทยากลุ่มนี้เชื่อว่า ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มีความกระตือรือร้นและพยายามค้นหาข้อมูล
เพ่ือแก้ปัญหาที่ประสบ ดังนั้นจึงมิได้เกิดการจูงใจในการท าพฤติกรรมเพียงเพื่อต้องการรางวัลหรือ
สิ่งตอบแทนเท่านั้น 
  3.4 แนวคิดของกลุ่มการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Approaches to 
Motivation) กลุ่มการเรียนรู้ทางสังคมอธิบายการจูงใจว่า เป็นผลมาจากปัจจัย 2 ประการที่เกิดจาก
ความคิดหรือการพิจารณาของบุคคลคือ 1) ความคาดหวังว่าตนเองจะสามารถท าให้บรรลุเป้าหมายได้  
2) คุณค่าของผลตอบแทนที่ได้รับ ดังนั้น การที่บุคคลจะเกิดแรงจูงใจในการท าพฤติกรรมจึงเท่ากับ
ความคาดหวัง X คุณค่าของผลตอบแทน   
 4. องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 
  อารี พันธ์มณี (2542: 56) กล่าวว่า ลักษณะของแรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้  
  4.1 ธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทุกคนจะมีธรรมชาติของคนแตกต่างกันกับคนอ่ืน 
หรือมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ประกอบด้วย  
   4.1.1 แรงขับ แรงขับของบุคคลจัดว่า เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการเกิดพฤติกรรม
แรงขับ เป็นสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลภายในของร่างกายของมนุษย์ 
   4.1.2 ความวิตกกังวล จากการศึกษาพบว่า ความวิตกกังวลจะมีผลตอการ
เรียนรู้หรือกระท าพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความวิตกกังวลใจสูงมากมักจะมีการ
กระท าหรือพฤติกรรมด้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีความกังวลใจ และเมื่อศึกษาต่อไปพบว่า กลุ่มที่มีความวิตก
กังวลใจน้อยควรจะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ส่วนกลุ่มที่มีความวิตกกังวลสูงแม้จะได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้า ก็ไม่ท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้  
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  4.2 สถานการณ์ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อมย่อมจะ
ส่งผลท าให้บุคคลเกิดแรงจูงใจได้แตกต่างกัน เป็นต้นว่า ส่งผลให้บุคคลเกิดความสับสนวุ่นวาย หรือ
อ่ืนๆ และวัฒนธรรมแต่ละสังคมย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียนมีความแตกต่างกันไปด้วย 
ลักษณะสถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่  
   4.2.1 การแข่งขัน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาจะเอาชนะ
ผู้ อ่ืนหรือความปรารถนาจะท าให้ตนเองมีสภาพการณ์ที่ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึกที่มี 
ความต้องการการแข่งขันหรือเอาชนะผู้หนึ่งผู้ใด หรือท าตัวให้ดีขึ้น จัดเป็นเรื่องของการแข่งขัน 
นั้นแสดงว่า เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ลักษณะการแข่งขันจะมีลักษณะที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ  
   4.2.2 ความร่วมมือ หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
แรงผลักดันทางสังคม เป็นลักษณะของการมีพฤติกรรมแบบประนีประนอมให้ความช่วยเหลือเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน เพ่ือให้งานหรือพฤติกรรมที่มุ่งปรารถนานั้นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้น ความร่วมมือของ
บุคคล จึงจัดว่าเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น 
   4.2.3 การตั้งเป้าหมาย หมายถึง การที่บุคคลได้มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตได้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลท าให้บุคคลมีความพยายามที่จะกระท าสิ่งต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตน
ได้ตั้งความหวังไว้ แต่ในบางครั้งแม้ว่าบุคคลจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ก็ตาม แต่บุคคลนั้นก็ไม่สามารถจะ
กระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไวก็ได้ ด้วยเหตุนี้การตั้งเป้าหมายในชีวิต จึงเป็นแรงจูงใจ
ในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ลักษณะของการตั้งเป้าหมายมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
   4.2.4 การตั้งความทะเยอทะยาน เป็นการตั้งความหวังสูงไว้ การตั้งความหวัง
สูงหรือการเกิดความทะเยอทะยานจึงเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้น แต่ถ้าบุคคลตั้งความ
ทะเยอทะยานสูงเกินความสามารถของตนเองแล้ว จะท าให้บุคคลนั้นเกิดความล้มเหลวได้ง่าย ท าให้ไม่
มีแรงจูงใจหรือเกิดความท้อถอยในการท างานนั้นๆ หรือถ้าบุคคลตั้งความหวังไว้ต่ ากว่าความสามารถ
ของตนเองก็ท าให้บุคคลไม่มีแรงจูงใจพอที่จะกระท าพฤติกรรมต่างๆ ต่อไป  
  4.3 ความเข้มของแรงจูงใจ โดยปกติแล้ว ลักษณะของความเข้มของแรงจูงใจใน 

แต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับลักษณะต่อไปนี้  
   4.3.1 การเสริมแรง หมายถึง การส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
เกิดขึน้แล้วใหม่ ความคงทนถาวร หรือเกิดช้าๆ  
   4.3.2 ความสนใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด การที่บุคคลจะกระท า
พฤติกรรมใดๆ ได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสนใจของบุคคลนั้น ประการหนึ่ งถ้าบุคคล ไม่มี
ความสนใจ ยอมจะท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ได้ค่อนข้างยาก 
 5. บทบาทของผู้สอนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแรงจูงใจของผู้เรียน  
  วรรณี ลิ้มอักษร (2541) ได้กล่าวถึงบทบาทครูผู้สอนควรปฏิบัติเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้เรียน ดังนี้  
  1. กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมีความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้น โดยใช้
ประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งค าถาม “ท าไม” ให้ผู้เรียนรู้ได้ค้นหา
ค าตอบให้มากที่สุด  



33 
 

  2. สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนในความสามารถท่ีเขามี เพ่ือให้ผู้เรียนน า
ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด ไปใช้ในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ   
  สุรางค์  โคว้ตระกูล (2545) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมแรงจูงใจ
ของนักเรียน อาจจะแบ่งออกเป็น 3 อย่างดังต่อไปนี้ 
  1. การปรับปรุงการสอนของครูโดยตรง 
  2. ท างานร่วมกับนักเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน 
  3. ท างานร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 การที่ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ครูตั้งไว้นั้น ครูผู้สอน
จ าเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพราะแรงจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม  
ในการจัดการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ครูจะต้องทราบก่อนว่านักเรียนแต่ละคนมีความต้องการ
ที่จะเรียนเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด เพราะการจัดการเรียนรู้จะประสบความส าเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ
ของผู้เรียนด้วย  ดังนั้นถ้าผู้เรียนไม่ต้องการเรียน หรือไม่สนใจ และครูจัดการเรียนรู้ทั้งๆ ที่ทราบว่า
ผู้เรียนไม่สนใจ การจัดการเรียนรู้นั้นก็ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน แรงจูงใจในการเรียน
ของผู้เรียนก็จะไม่เกิดขึ้น ในขณะที่เมื่อครูทราบความต้องการของผู้เรียนแล้ว ถ้าผู้เรียนไม่มีความต้องการ
เรียน ครูจะต้องท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญ  นั่นก็คือ ครูจะต้องสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ
ที่จะเรียน เพราะความต้องการเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ ดังนั้นบทบาทของครูในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในความสามารถ
ของตนเอง ตลอดทั้งปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะ
ช่วยครูประสบความส าเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้ 
 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 พฤติกรรมของมนุษย์มีความซับซ้อน ยากที่จะท าความเข้าใจได้ง่ายๆ จึงมีผู้พยายามจะท า
ความกระจ่างกับพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยการศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน มันก็ยังมี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งก็จะถูกสรุปกัน
เป็นส่วนใหญ่ว่า การเกิดพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในตัวมนุษย์ 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน แล้วจึงถูกกล่อมเกลาด้วยสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดังค ากล่าวที่เราอาจได้ยินตามสถาบันการศึกษา “นักศึกษาที่นี ่ร้อยพ่อพันแม่” ซึ่งก็หมายถึง 
นักศึกษามาจากพ่อแม่ที่ต่างกัน พันธุกรรมก็ไม่เหมือนกัน บางครั้งพ่อแม่เดียวกัน พันธุกรรมเดียวกัน
เจริญเติบโตขึ้น สิ่งแวดล้อมอาจแตกต่างกัน บุคคลที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือแม้แต่ฝาแฝดก็แตกต่างกัน 
 โดยภาพรวม มนุษย์จะมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ตื่นเต้น ดีใจ เมื่อถูกรางวัลใหญ่ของสลากกิน
แบ่ง หรือโดนเข็มแทง จะรู้สึกเจ็บ แต่โดยรายละเอียดมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะ
ภายนอก เช่น รูปร่าง ผิวพรรณ ท่าทาง และลักษณะภายใน (ทางจิตใจ) เช่น ความต้องการ ทัศนคติ 
ความสนใจ ฯลฯ 
 1. ความหมายความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนใหญ่จะ 

มุ่งประเด็น ศึกษาไปที่รายละเอียดของความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั้นความหมายของ 
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ความแตกต่างก็จะมาจากข้อมูลของความแตกต่างระหว่างบุคคลที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแต่ละ
ท่านเขียน มีดังนี ้
  ไบเอ็จและฮันด์ (Biage & Hunt. 1979 110) อธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลก็คือ 
การศึกษาให้เข้าใจส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันและส่วนที่ไม่เหมือนกันของคน 
  อารี  พันธ์มณี (2546: 31) กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า หมายถึง ลักษณะ
ของบุคคลแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกันแตกต่างกัน มีลักษณะหรือแบบไม่ซ้ าใคร และไม่เหมือนใคร  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ท าให้บุคคลมีเอกลักษณ์ของตน 
  สรุปความแตกต่างระหว่างบุคคลก็คือ ความไม่เหมือนกันของบุคคลทั้ง 4 ด้านคือ 
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
  ฉะนั้นความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้จึงหมายถึง ความแตกต่างของบุคคล
หรือลักษณะเฉพาะของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน ซึ่ งสัมพันธ์กับความสามารถ
ทางด้านสติปัญญา ความคิด ไหวพริบ การแก้ปัญหา และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
 2. ประเภทของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักจิตวิทยาและนักการศึกษา 
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า แต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไปมากมาย พอสรุปรวมๆ เป็น  
4 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 ความแตกต่างทางร่างกาย (Physical) 
   วิลเลียม เชลดอน (William Sheldon) ซึ่งเป็นแพทย์ชาวอเมริกันได้ศึกษา
ลักษะความแตกต่างทางร่างกายของมนุษย์ เขาเชื่อว่าลักษณะของบุคคลมีพ้ืนฐานมาจากยีน (Gene) 
ร่วมกับสิ่งแวดล้อมของมดลูก  ลักษณะของรูปร่างยากต่อการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอาจจะ
เปลี่ยน เมื่อได้รับความกดดันจากสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว ประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดจนการศึกษาที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด และทัศนคติ  เชลดอนแบ่งโครงสร้างทาง
ร่างกายออกเป็น 3 ประเภท คือ พวกอ้วน (Endomorphy) พวกสมส่วน (Mesomorphy) และพวกผอม
บาง (Ectomorphy) จากนั้น  เชลดอน ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเพศ
ชายทั้งหมด โดยศึกษาเป็นเวลาหลายปี ผลจากการศึกษาครั้งนี้   เชลดอน พบว่า ลักษณะโครงสร้าง
ทางร่างกายของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ เขาจึงแบ่งประเภทของบุคลิกภาพตามลักษณะ
โครงสร้างทางร่างกาย (Constitutional Types) ออกเป็น 3 ประเภท (ศรีวรรณ จันทร์วงศ์, 2549)   
   2.1.1 Endomorphy เป็นพวกที่มีโครงสร้างทางร่างกายอ้วนเตี้ย มีลักษะตัวกลม 
เนื้อมากไขมันมาก ร้อนง่าย เคลื่อนย้ายไม่คล่องตัว ชอบการรับประทานและรับประทานจุ ชอบสนุกสนาน 
รักความสะดวกสบาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
   2.1.2 Mesomorphy ลักษณะของคนแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเป็นมัดอย่างเห็นได้
ชัด ชอบ ออกก าลังในกิจกรรมต่างๆ ชอบการผจญภัยประเภทใช้ก าลัง เป็นคนกระตือรือร้น ตัดสินใจเร็ว 
กล้าหาญ ใจหนักแน่น พูดตรง ไปตรงมา ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่ชอบอยู่ในที่แคบ 
   2.1.3 Ectomorphy เป็นพวกที่มีลักษณะคนผอมไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ ไม่ชอบ
เข้าสังคม มีความสุข ที่อยู่เป็นที่ทาง มีระเบียบ บางครั้งหยุมหยิม ฉลาด มีความรับผิดชอบสูง 
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   เครชเมอร์ (Kretschmer อ้างจาก อารี  พันธุ์มณี. 2546: 33) ได้แบ่งลักษณะ
ความแตกต่างของมนุษย์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   1. แอสทีนิก ไทป์ (Asthenic Type) หรือเลพโตซัม ไทป์ (Leptosome 
Type) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะผอมสูง ตัวยาว แขนขายาว เป็นคนช่างคิด เงียบเหงา เจ้าอารมณ์ 
จัดว่าเป็นพวกที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
   2. ปิคนิก ไทป์ (Pyknic Type) หมายถึง บุคคลที่มีรูปร่างอ้วน เตี้ย หนา 
มักจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงและอ่อนไหวง่าย สลับกันระหว่างความร่าเริงและความเศร้า 
   3. แอทเลอติก ไทป์ (Athletic Type) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะระหว่าง 
Asthenic และ Pyknic กล่าวคือ เป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรง ชอบออกก าลังกาย ร่าเริง ชอบสนุกสนาน 
   4. ดิสพลาสติค ไทป์ (Dysplastic Type) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะรูปร่าง 
ไม่สอดคล้องกับสติปัญญา มักเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ แต่ระดับสติปัญญาค่อนข้างต่ าและข้ีโรค 
  2.2 ความแตกต่างทางอารมณ์ (Emotion) 
   ความแตกต่างทางอารมณ์ คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถที่จะ
ควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ขณะเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อารมณ์ที่บุคคลแสดงออกมานั้นมีระดับ
ต่างๆ กัน เช่น อย่างเบาบาง อย่างรุนแรง ความแตกต่างทางอารมณ์ระหว่างหญิงกับชาย จะปรากฏ
เห็นชัดมากมาตั้งแต่วัยเด็กเล็กข้ึนไปจนถึงผู้ใหญ่ เด็กชายพัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้ดีกว่าเด็กหญิง 
คือ หนักแน่น มั่นคงกว่า หญิงมักใจน้อย อารมณ์อ่อนไหว แปรปรวนบ่อย โกรธง่าย รักง่าย เกลียดง่าย 
อิจฉา ขี้อาย ขี้สงสาร หัวเราะง่าย ร้องไห้ง่าย 
   อารมณ์เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แสดงออกมา เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า 
ทั้งภายในและภายนอก 
   อารมณ์คือ ความหวั่นไหวของร่างกาย อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด  
เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้เมื่อภายหลัง แต่ก็เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก จนบางอย่างยากท่ีจะเข้าใจได้ เช่น 
เยือกเย็น อิจฉาริษยา โมโหฉุนเฉียว ขลาด อารมณ์ร้อน อารมณ์ขัน น้อยใจ ขยะแขยง เกลียด แต่ละคนมี
อารมณ์ต่างๆ กัน อารมณ์ส าคัญอย่างกว้างๆ คือ อารมณ์รัก โกรธ กลัว อารมณ์พัฒนางอกงามมา
เรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มมีชีวิตจนถึงวัยชรา จึงไม่ต้องสงสัยว่าแต่ละคนย่อมจะมีอารมณ์แตกต่างกัน เพราะทุก
คนเรียนรู้ต่างกัน ภายใต้สภาพการณ์แวดล้อมที่ผิดแผกแตกต่างกัน มีความกดดัน มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์ของชีวิตที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิดา-มารดา 
ตั้งแต่วัยแรกเกิด การช่วยเสริมสร้างพัฒนาอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมาทีละน้อย เริ่มจากความรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัย สุขสบาย จะกลายมาเป็นความรักในที่สุด ถ้าเริ่มจากความผิดหวัง ความขัดแย้ง ความคับข้องใจ 
จะกลายมาเป็นความโกรธ เกลียด 
  2.3 ความแตกต่างทางสังคม (Social) 
   มนุษย์จะมีพฤติกรรมของตนแตกต่างกับผู้อ่ืน เช่น ลักษณะการพูด การแต่งกาย 
ท่าทาง กิริยามารยาท การปรับตัว เป็นต้น ทั้งนี้เพราะแต่ละคนมาจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน แม้ว่าจะอยู่ในสังคมเดียวกัน ก็ยังมีความแตกต่างกัน ยิ่งสภาพแวดล้อมต่างกัน ก็ยิ่งมี  
ความแตกต่างกันมาก เช่น คนที่เกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา จะปรับตัวในสังคมได้ง่ายกว่า
ประเทศทางเอเชีย ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูต่างกันย่อมมีนิสัยสังคมต่างกัน ครอบครัว 
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ที่มั่งคั่งสมบูรณ์มีแต่ความอบอุ่น สุขภาพจิตย่อมจะดีกว่าครอบครัวที่มีปัญหา อยู่ในสภาพบ้านแตก 
(Broken Home) คนเราเกิดมาจะต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ก็มีความสัมพันธ์กับ
ครอบครัวเครือญาติ ครั้นเด็กยิ่งเจริญวัยก็ยิ่งขยายวงกว้างออกไปสู่โรงเรียน เพ่ือนบ้าน สู่โลกภายนอก
คือ สังคมทั่วไป ตลอดเวลาที่มีการสัมพันธ์ สังสรรค์ สังคมซึ่งกันและกัน คนเราได้สั มผัส ได้พบ
ประสบการณ์ต่างๆ กัน จึงสร้างแบบของการตอบสนองขึ้นมาต่างๆ กันไม่เหมือนกันทั้งนั้น  
การตอบสนองนี้ถือเป็นเรื่องลักษณะแตกต่างทางสังคมทั้งสิ้นไม่มีใครประพฤติตอบสนองต่อเหตุการณ์
อย่างเดียวกันเหมือนกัน เพราะต่างมาจากรากฐาน ฐานะทางสังคมและการอบรมที่แตกต่างกัน 
พฤติกรรมการแสดงออก เช่น กริยา ท่าทาง จึงต่างกันออกไป เนื่องจากวัฒนธรรม ขนบประเพณี 
มารยาท ศีลธรรมแตกต่างกัน 
  2.4 ความแตกต่างทางสติปัญญา (Intelligence) 
   ความแตกต่างทางสติปัญญา คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถ 

ที่เก่ียวกับการคิดและความสามารถในการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
   สติปัญญาเป็นความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
สติปัญญาเป็นพันธุกรรม แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ก็สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ดีขึ้น โดยการ
อบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมด้านการศึกษา และกิจกรรมจากครอบครัว โรงเรียนและสังคม  ซึ่งเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญที่ก่อให้เกิดความแตกต่างของบุคคล 
 3. องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  องค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้บุคคลแตกต่างกันมีอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
  3.1 พันธุกรรม (Heredity)  
   พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ-แม่ และบรรพบุรุษ 
โดยผ่านขบวนการทางชีววิทยา ตัวอย่างที่เรารู้จักกันดีคือ สีผิว ความสูง ลักษณะผม เป็นต้น  
ส่วนสภาพแวดล้อมนั้น เรานับรวมตั้งแต่สภาพแวดล้อมนับแต่การปฏิสนธิเป็นต้นมา นั่นคือ 
สภาพแวดล้อมในครรภ์ หลังคลอด วัยทารก วัยเด็ก จนกระท่ังสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
   ลักษณะทางพันธุกรรมถูกถ่ายทอดโดยผ่านโครงสร้างที่คล้ายเส้นด้ายเล็กๆ ที่อยู่
ในนิวเคลียส (Nucleus) ของเซลล์ ซึ่งเรียกว่า “โครโมโซม” (Chromosome) ดังภาพที่ 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดง “เซลล์” และ “โครโมโซม” 
ที่มา:  http://biologyds.blogspot.com/2010/12/gene-and-chromosome.html 

http://biologyds.blogspot.com/2010/12/gene-and-chromosome.html
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   ในแต่ละ “โครโมโซม” สามารถ่ายทอดได้หลายลักษณะทางพันธุกรรม แต่ละ
หน่วยจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว เราเรียกว่า “ยีน” (Gene) ดังนั้น “ยีน” 
จึงเป็นหน่วยพ้ืนฐานของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ต าแหน่งของ “ยีน” แต่ละตัวบน “โครโมโซม” 
เราเรียกว่า “โลกัส” (Locus) เมื่อนักวิทยาศาสตร์ศึกษาลงไปในรายละเอียดแล้วก็พบว่า ทั้งยีนและ
โครโมโซม มีองค์ประกอบทางชีวเคมีเป็น กรด ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (DNA) ดังภาพที่ 2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.4 แสดงโครโมโซมของ DNA ประกอบด้วย สาย 2 สาย พันกันคล้ายบันไดเวียน 
แต่ละสายประกอบด้วย โมเลกุลของน้ าตาลและฟอสเฟต 

ที่มา:  http://www.gotoknow.org/blog/kroomaneerat/139198 
 
   สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจ านวนโครโมโซมไม่เท่ากัน “โครโมโซม” เหล่านี้จะอยู่กัน
เป็นคู่ ๆ ซึ่งในคนมี 23 คู่ ในทุก ๆ เซลล์ ยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์สืบพันธุ์มีการแบ่งตัวแบบพิเศษ  

ที่เรียกว่า “ไมโอซีส” (Miosis) ท าให้มีการแยกโครโมโซมแต่ละคู่ออกจากกัน ท าให้แต่ละเซลล์ 
มีโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่ง คือ มีเพียง 23 โครโมโซม ดังนั้นเมื่อมีการสืบพันธุ์ของเพศชายที่เราเรียกว่า 
“สเปอร์ม” (Sperm) จะมารวมกันกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิง ที่ เราเรียกว่า “ไข่” (Ovum) 
กลายเป็นเซลล์เซลล์เดียว โครโมโซมของทั้ง 2 ฝ่าย ก็จะมาร่วมกันเป็น 23 คู่ และแบ่งตัวออกเรื่อยๆ 
และค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง แยกแยะเป็นอวัยวะต่าง ๆ จนเป็นทารกที่มีลักษณะต่าง ๆ ครบถ้วน ดังนั้น
ลูกซึ่งจะมีลักษณะของทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่อย่างละครึ่งมารวมกัน 
   โครโมโซมทั้ง 23 คู่ของคน มีลักษณะดังในภาพที่ 2.4 จะเห็นได้ว่าคู่สุดท้าย 

มีลักษณะพิเศษ ซึ่งจะท าหน้าที่ก าหนดเพศว่าเป็นชายหรือหญิง จึงเรียกว่า “โครโมโซม” คู่ของ
โครโมโซมเพศหญิงมีลักษณะเหมือนกันเรียกว่า  XX แต่ละคู่ของโครโมโซมเพศชายมีลักษณะต่างกัน
เรียกว่า XY ดังนั้นเมื่อเราย้อนกลับไปทบทวนถึงการผสมพันธุ์ จะเห็นได้ว่าไข่ทุกใบจะประกอบด้วย 
โครโมโซม X แต่สเปอร์มจะประกอบด้วย โครโมโซม X หรือ Y ก็ได้ ถ้าสเปอร์ม X มารวมกับไข่ X  
ก็จะได้ทารกออกมาเป็นเพศหญิง (XX) ถ้าสเปอร์ม Y มารวมกับไข่ X ก็จะได้ทารกออกมาเป็น 

เพศชาย (XY) 



38 
 

 4. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
  มนุษย์เกิดมาย่อมมีลักษณะรูปร่าง สติปัญญา เหมือนกับบรรพบุรุษ โดยลักษณะเด่น
หรือลักษณะข่มจะปรากฏให้เห็นก่อน ส่วนลักษณะด้อยหรืออ่อนจะยังไม่ปรากฏ แต่จะปรากฏออกมา
ในรุ่นหลังๆ ได้ โดยคุณลักษณะที่จะสืบทอดไปยังลูกหลานนั้น จะต้องเป็นคุณลักษณะที่บรรพบุรุษ  

ได้สืบทอดมาจากรุ่นก่อนเช่นกัน ลักษณะอ่ืนที่ได้รับเพ่ิมเติมภายหลังหาได้ตกทอดไปถึงบุตรหลาน  

ไม่ ทั้งนี้เพราะได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ได้รับเพ่ิมเติมภายหลังมิได้มีอิทธิพลต่อเซลล์สืบพันธุ์ จึงไม่มีผลต่อ
พันธุกรรมเลย 
  พ่อแม่มีความสามารถทางดนตรี หาได้ถ่ายทอดความสามารถทางการเล่นดนตรีมาถึง
ลูกหลานไม่ คงมีแต่แนวโน้มที่จะท าให้ลูกหลานสนใจการเล่นดนตรี และท าตามอย่างพ่อแม่บ้าง ทั้งนี้
เพราะเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น 
  เป็นที่ยอมรับกันว่าลักษณะต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ และเป็นที่
ปรากฏเด่นชัด ได้แก่ 
  4.1 ลักษณะทางกาย ได้แก่ 
   4.1.1 ขนาดร่างกาย เช่น สูง เตี้ย อ้วน ผอม ผมหยิก จมูกโด่ง 
   4.1.2  เพศและลักษณะประจ าเพศ ลักษณะประจ าเพศ หมายถึง สิ่งที่ท าให้
หญิงหรือชายแตกต่างกันในเรื่องรูปร่างลักษณะ หน้าตา เสียง เช่น เพศหญิงมีหน้าอกใหญ่ เอวเล็ก สะโพก
ผาย เสียงแหลม เป็นต้น 
   4.1.3 ลักษณะของสีตาและสีผม เช่น ตาสีด า ผมสีน้ าตาล 
   4.1.4 ชนิดของกลุ่มเลือด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม A, B, AB หรือ O ลูกจะต้องมี
กลุ่มเลือดเหมือนหรือสอดคล้องกับพ่อแม่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอ 
   6.1.5 ลักษณะความผิดปกติและความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ตาบอดสี 
เพดานปากโหว่ ศีรษะล้าน นิ้วเกิน เป็นต้น 
   4.1.6 การท างานของต่อมไร้ท่อ 
  4.2 ลักษณะทางสติปัญญา 
   สติปัญญาของคนเรานั้นมีองค์ประกอบส าคัญอยู่กับพันธุกรรม แต่สิ่งแวดล้อม  
ก็มีส่วนท าให้สติปัญญาดีขึ้นหรือเลวลงได้ จากการศึกษาของ ก็อดดาร์ด (Henry E Goddard) ศึกษา
ครอบครัวของ  กัลลิแกค (Kallikak) กัลลิแกค เป็นทหารมีภรรยา 2 คน คนหนึ่งเป็นหญิงปัญญาอ่อน 
ท างานตามบาร์ ปรากฏว่าลูกเกิดมา สองในสามคนเป็นปัญญาอ่อนประกอบอาชีพชั้นต่ า เช่น อาชญากร 
ขอทาน โสเภณี ส่วนหญิงภรรยาอีกคนเป็นคนปกติ มีลูกทีมีสติปัญญาค่อนข้างสูงเป็นส่วนมากและ
ประกอบอาชีพดีเป็นที่ยอมรรับของสังคม 
  4.3 โรคบางอย่างสามารถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น 
   4.3.1 โรคเบาหวาน โรคลมบ้าหมู 
   4.3.2 โรคโลหิตไหลไม่หยุด (Hemophilia) 
   4.3.3 โรคผิวสีเผือก 
   4.3.4 โรคที่ท าให้สมองช้าหรือปัญญาอ่อน (Phenylketonuria) 
   4.3.5 โรคซึ่งเกิดจากการผิดปกติของโครโมโซม 
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   ลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเหล่านี้ จะต้องเป็นลักษณะที่มีอยู่คงที่ใน
ยีนส์ของบุคคล ส่วนลักษณะที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ขาด้วนเพราะอุบัติเหตุ การผ่าตัดตาชั้นเดียวให้
เป็นตาสองชั้น เป็นลักษณะที่ไม่สามารถจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 
 5. สิ่งแวดล้อม (Environment) 
  สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรา เป็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวที่มีผลต่อความแตกตางของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมมีสภาพทั้งดีและเลว คือ เป็นทั้งคุณและโทษต่อเรา 
  สิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ตัวอย่างเช่น สภาพดินฟ้าอากาศ พลังงาน 
มนุษย์สัตว์ พืช สิ่งของวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 
  สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่กล่อมเกลาแต่ละบุคคลที่มาสัมพันธ์กับทุกคน อันได้แก่ อาหาร 
อากาศ สภาพท้องที่ทางภูมิศาสตร์ ชนิดของบ้านและเพ่ือนบ้าน โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ 
สิ่งแวดล้อมนี้จะบ่งชี้ถึงการเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น และการรู้รสของแต่ละคน 
  สิ่งแวดล้อมมีความส าคัญสูงยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งแวดล้อมเป็นผลรวมทั้งหมดของสิ่งเร้า 

ที่แต่ละคนได้รับตั้งแต่เกิดจนตาย สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความแตกต่างของอินทรีย์อันนอกเหนือไปจาก
อิทธิพลของพันธุกรรม พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องการก าเนิดของคนและการก าเนิดชีวิต ไว้ดังนี้ (สุชา 
จันทน์เอม. 2519: 66) 
  5.1 สว่างมาแล้วสว่างไป หมายถึง บุคคลมีพันธุกรรมดีมาแต่ก าเนิด เมื่อมาอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะช่วยให้คน ๆ คนนั้นมีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพัฒนาเต็มที่ 
  5.2 สว่างมาแล้วมืดไป หมายถึง บุคคลเกิดมามีพันธุกรรมดี แต่ตกอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่เลว ก็ย่อมท าให้บุคคลนั้นถึงซึ่งความเสื่อมได้ 
  5.3 มืดมาแล้วสว่างไป หมายถึง บุคคลที่เกิดมามีพันธุกรรมไม่ค่อยดีแต่อยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ก็ช่วยให้บุคคลนั้นเจริญก้าวหน้า พัฒนาได้เต็มท่ี 
  5.4 มืดมาแล้วมืดไป หมายถึง บุคคลมีพันธุกรรมไม่ค่อยดีและยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว 
ก็ต้องถึงความเสื่อมอย่างแน่นอน 
  จะเห็นว่า สิ่งแวดล้อมอาจเป็นทั้งช่วยเร่งและถ่วงความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ของเราได้ นั่นคือ สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องชี้ชีวิตได้ 
 6. สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเด็กในระยะอยู่ในครรภ์มารดา 
  สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเรามีอยู่ 2 ชนิดคือ สิ่งแวดล้อมก่อนเกิด ซึ่งเป็นช่วยที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตในระยะอยู่ในครรภ์มารดา และสิ่งแวดล้อมหลังเกิด 
  ในระยะที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดานั้น สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อเด็กประกอบด้วย 

สิ่งต่อไปนี้ 
  6.1 ส่วนของร่างกายของมารดาที่เด็กอาศัยหล่อเลี้ยงชีวิต เช่น ถุงน้ าคร่ า รกที่ติดกับ
ผนังมดลูกของแม่เชื่อมมาถึงสายสะดือของเด็ก และเป็นหนทางที่เด็กรับเอาอาหาร คือ เลือดของมารดา
มาเลี้ยงร่างกาย ส่วนประกอบที่ส าคัญๆ ที่กล่าวมานี้ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและไม่มีสิ่งเบียดเบียน 
  6.2 อาหารของมารดา มารดาในระยะตั้งครรภ์ต้องการอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลัก
อนามัย อาหารที่มีคุณค่าของมารดาจะกลายไปเป็นอาหารที่มีคุณค่าต่อเด็กด้วย มารดาที่ไม่ได้รับคุณค่า
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อาหารเพียงพอจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น เด็กอาจคลอดก่อนก าหนด เด็กเป็นโรคขาดอาหาร 
เลือดผิดปกติ  
  6.3 สุขภาพของมารดา มีอิทธิพลเหนือความเจริญของเด็ก มารดาที่เป็นโรคร้ายแรง 
เช่น ซิฟิสิส โลหิตเป็นพิษเหล่านี้ย่อมจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก 
  6.4 ยาที่มารดารับเข้าไป ยาบางชนิดอาจเป็นอันตรายแก่เด็กได้ เช่น มารดากินยา
ควินิน แก้มาลาเรียเข้าไปมากเด็กอาจหูหนวก 
  6.5 บุหรี่ มารดาที่สูบบุหรี่เกินกว่าวันละ 10 มวน อาจท าให้เด็กแท้งหรือคลอดก่อน
ก าหนดได้ ถ้าคลอดก่อนก าหนด น้ าหนักจะน้อยกว่าปกติ สติปัญญาก็เจริญช้า  
  6.6 กัมมันตภาพรังสี เช่น มารดาได้รับรังสีเอ็กซ์ (X-ray) อาจเป็นอันตรายต่อเด็กใน
ครรภ์ได้ เพราะเซลล์ต่างๆ ของเด็กมีความไวต่อรังสีมากกว่าเซลล์ของผู้ใหญ่ และเซลล์ของเด็กมีน้อย  
อีกท้ังยังอ่อนแออยู่มาก ดังนั้นการตายของเซลล์อันเนื่องจากการรับรังสีท าให้เด็กพิการได้ 
  6.7 องค์ประกอบของโลหิต (Rh Blood Factor) ลักษณะโลหิตที่ตรงข้ามของมารดา
และเด็ก (คือ มีกลุ่มเลือดคนละกลุ่ม) เช่น เด็กได้รับ Rh บวกจากบิดา Rh บวกจะมีโปรตีน แต่ในมารดา
มี Rh ลบไม่มีโปรตีน ตามปกติแล้วเลือดของเด็กและเลือดของมารดาจะแยกกันโดยรกเป็นเครื่องกั้น 
แต่บางครั้งจะมีเลือดของเด็กน้อยที่ผ่านรกออกไปได้ ท าให้มารดาได้รับโปรตีนเป็นสารแปลกปลอม 
ร่างกายมารดาจึงสร้างสารต้าน (Anti-bodies)  ขึ้นมาต่อต้าน ท าให้เป็นพิษต่อเด็ก เพราะไปเป็นตัว
ลดออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเด็กและท าลายสมองของเด็กท าให้มีการแท้งเกิดขึ้นในระยะแรกๆ ของการ
ตั้งครรภ์ 
  6.8 อุบัติเหตุ เช่น มารดาพลัดตก หกล้ม อาจเกิดการกระทบกระเทือนถึงเด็กในครรภ์ได้ 
เด็กอาจแท้ง หรือเซลล์บางส่วนถูกระเทือนจนไม่สามารถเจริญเติบโตตามปกติได้ 
  6.9 สารพิษต่างๆ มารดาที่ได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น พิษปรอท พิษสารตะกั่ว 
ก็จะถ่ายทอดสารพิษนั้นกับเด็กในครรภ์ ท าให้เด็กพิการทั้งร่างกายและสมอง 
  6.10 อารมณ์ของมารดา มารดาที่อารมณ์เครียดจะท าให้ต่อมอะดรีแนลผลิตฮอร์โมน
ผ่านสายรกเข้าสู่เด็กในครรภ์ เด็กนั้นอาจมีอาการโรคประสาทภายหลังได้ และจากผลการค้นคว้าทาง
แพทย์ ก็พบเพ่ิมเติมว่า มารดามีครรภ์ที่กระทบกระเทือนใจอย่างแรงท าให้เด็กเกิดขาด้วนแขนด้วน 
ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นใบ้ หูหนวก 
  6.11 การได้รับการดูแลจากแพทย์ แพทย์จะช่วยแนะน าแนวปฏิบัติที่ เหมาะสม  
ในการบ ารุงรักษาครรภ์ เช่น เรื่องอาหาร ถ้าได้รับการดูแลจากแพทย์ดีพอ เด็กจะไม่แท้ง จะไม่คลอดก่อน
ก าหนด ตลอดจนแพทย์จะช่วยดูแลในการคลอดให้ด้วย 
  6.12 ทัศนคติของบิดามารดาและบุคคลในครอบครัว ทุกคนต้องการเด็กมาเพ่ิมเป็น
สมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือไม่บิดามารดามีความพร้อมที่จะมีเด็กหรือไม่ ฐานะทางเศรษฐกิจเอ้ืออ านวย
ต่อการมีเด็กหรือไม ่
  6.13 อายุของมารดา อายุที่เหมาะสมในการเป็นมารดาคือ อายุ 23 -29 ปี มารดา
ที่สูงอายุมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุตร 
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  6.14 การได้รับความกระทบกระเทือนในการคลอด ในขณะคลอด ถ้ามารดามีกระดูก
เชิงกรานเล็ก เด็กคลอดยากอาจต้องใช้คีมคีบหัวเด็ก หรืออาจใช้เครื่องดูดหัวเด็กออกมาอาจท าให้
กระดูกศีรษะของเด็ก ซึ่งยังอ่อนได้รับความกระทบกระเทือนท าให้เด็กเป็นปัญญาอ่อน  
 7. องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของบุคคล 
  เมื่อเด็กคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อความแตกต่างของบุคคล
ทางบุคลิกภาพของเด็กอย่างมาก พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กจะแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว ซึ่งกล่าวได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ 
  7.1 สิ่งแวดล้อมท่ัวๆ ไป ได้แก่ 
   7.1.1 ดินฟ้าอากาศ สภาพทางภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของคนได้มาก เช่น คนในเขตอบอุ่นมีร่างกายใหญ่โตกว่าคน  
ในเขตร้อน ขยันขันแข็งกว่า เป็นต้น 
   7.1.2 อาหาร มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม 
จิตใจ การได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่างกัน การได้รับปริมาณอาหารแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อ
พัฒนาการ ตลอดจนการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
   7.1.3 อุบัติเหตุ เด็กที่พลัดตกหกล้มศีรษะกระทบพ้ืนอย่างแรง ย่อมท าให้
สมองกระทบกระเทือนกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปได้ 
   7.1.4 เชื้อโรคต่างๆ เป็นตัวการส าคัญที่คอยบั่นทอนความเจริญเติบโตทุกด้าน
ในตัวเด็ก เด็กควรต้องได้รับการฉีดยา ปลูกฝี หรือรับสารป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมาย 
ถ้าละเลยเด็กอาจพิการ เสียชีวิตหรืออาจพัฒนาการผิดปกติไปเลย 
  7.2 สภาพทางบ้าน บ้านนับเป็นสถาบันส าคัญอันดับแรกที่เด็กจะได้รับประสบการณ์
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเขาโดยตรง สภาพที่ควรกล่าวถึงมีดังนี้ 
   7.2.1 วิธีการอบรมเลี้ยงดู เริ่มตั้งแต่การพิจารณาให้นมว่าเด็กควรได้รับนมแม่
หรือนมขวด มีผลเสียต่างกันอย่างไร โดยเน้นว่าวิธีการในการอบรมเลี้ยงดูที่ส าคัญ บิดามารดาต้องท า
ให้เด็กรู้สึกว่าตนได้รับความรัก ความอบอุ่น บิดามารดาต้องฝึกให้เด็กมีความเป็นตัวของตนเอง  
ฝึกการพ่ึงตนเองเมื่อโตขึ้น การให้รางวัลและการลงโทษเด็กนั้น ผู้ใหญ่ต้องท าด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
และถ้าควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดกวดขันจนเกินไปนั้น อาจท าให้เด็กมีนิสั ยก้าวร้าว ซึ่งจะขัดขวาง
การพัฒนาวินัยทางสังคมได้ 
   7.2.2 ความรักความเอาใจใส่ของบิดามารดา ท าให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัย มั่นคง ถ้าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยท าให้เด็กรู้สึกว้าเหว่ ขี้อ้อน หรืออาจท้อถอย เงียบขรึม 
ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก 
   7.2.3 การให้เสรีภาพให้เหมาะสมกับวัย มีการฝึกให้รับประทานเอง ฝึกการ
ขับถ่าย การช่วยเหลือตัวเองในด้านต่าง ๆ การคบเพ่ือน การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
   7.2.4 จุดมุ่งหมายของบิดามารดา บิดามารดาไม่ควรปล่อยให้ชีวิตเด็กเป็นไป
ตามบุญตามกรรม แต่ควรตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตไว้บ้าง โดยไม่ตั้งไว้สูงเกินไป โดยให้ค านึงถึงความสามารถ
และสติปัญญาของเด็ก ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกเรียนและการตัดสินใจประกอบอาชีพ 
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   7.2.5 ฐานะทางเศรษฐกิจ บ้านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมักจะมี
วิธีการอบรมเลี้ยงดูต่างกันด้วย เช่น ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ามักใช้วิธีการลงโทษ 
เช่น การเฆ่ียนตี การกักขัง การดุด่า เป็นต้น 
  7.3 สภาพโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถาบันที่ส าคัญรองลงมาจากบ้าน ในการให้การศึกษา
อบรมเลี้ยงดู 
  7.4 สถาบันอื่น ๆ ได้แก่ 
   7.4.1 สถาบันทางศาสนา ได้แก่ วัด ซึ่งเป็นสถาบันที่ส าคัญในการอบรมศึกษา
เล่าเรียนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันวัดยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีแก่คนในท้องถิ่น บางวัดยังเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมแก่เด็กโดยตรง โดยการจัดตั้ง
โรงเรียนสอนชั้นประถมและมัธยม บางวัดอาจเปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอีกด้วย 
   7.4.2 องค์กรและสมาคมต่าง ๆ เช่น ศูนย์เยาวชน สถานสงเคราะห์ 
   7.4.3 สถาบันทางอาชีพต่าง ๆ เช่น โรงเรียน กลุ่มอาชีพ 
   7.4.4 สื่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบัน
สิ่งเหล่านี้ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเด็กมากขึ้นทุกวัน ทางบ้านและโรงเรียนควรมีบทบาทส าคัญ  
ในการส่งเสริมให้เด็กได้ดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ตลอดจนอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านวารสารที่มี
ประโยชน์และหัดให้เด็กรู้จักใช้วิจารณญาณเพ่ือเลือกแสวงหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตตนเองในภายหน้า 
 ความคิด ความรู้สึก และการแสดงออกของบุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เกิดมา
จากการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมให้บุคคลมีบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน  มีความคิด 
ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกต่างกัน ดังนั้น การท าความเข้าใจกับความแตกต่างระหว่างบุคคลจะช่วย
ท าให้เกิดความเข้าใจในบุคคลแต่ละคนยิ่งขึ้น ซึ่งการจ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นสามารถ
จ าแนกออกเป็นความแตกต่างทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งความ
แตกต่างแต่ละประเภทจะอธิบายถึงรายละเอียดของความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยที่ความแตกต่างทางด้าน
ร่างกาย นักจิตวิทยาได้จ าแนกประเภทรูปร่างของบุคคล คือ คนที่มีรูปร่างอ้วน มักจะเป็นบุคคลที่มี
อารมณ์ดี บุคคลที่มีรูปร่างสมส่วน จะเป็นบุคคลที่กระตือรือร้น บุคคลที่มีรูปร่างผอมจะจัดอยู่ในบุคคล
ประเภทไม่ค่อยชอบเข้าสังคม ส่วนคนที่พิการจะเป็นบุคคลที่สิ้นหวัง ไม่มั่นใจในตนเอง แต่การพิจารณา
ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะจ าเป็นต้องศึกษาความแตกต่างทางด้านอารมณ์ สังคม และด้านสติปัญญา
ควบคู่กันด้วย จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและยอมรับกับบุคคลแต่ละคนได้ 
 องค์ประกอบของความแตกต่างระหว่างบุคคล ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพันธุกรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบด้านพันธุกรรมที่ส่งผลให้บุคคลเกิดความแตกต่าง คือ ลักษณะทาง
พันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางร่างกาย ลักษณะทาง
สติปัญญา และโรคบางชนิดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ ส่วนองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม คือทุกสิ่ง 
ทุกอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเรา ที่มีผลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม
ทั่วไป อันได้แก่ ดินฟ้าอากาศ อาหารการกิน การเกิดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งเชื้อโรคบางอย่าง 
สิ่งแวดล้อมทางบ้าน ซึ่งก็คือ การอบรมเลี้ยงดู ความรัก การดูแลความเอาใจใส่ การให้อิสระ ความคาดหวัง
ของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความรุนแรงในครอบครัวและชุมชน 
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ก็มีส่วนท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน จึงมีผลท าให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลขึ้น สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ การดูแลอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดี
ให้กับนักเรียน การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีส่วนช่วยให้บุคคลเกิด การเรียนรู้ และน าไปสู่ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้ และสถาบันศาสนา ก็มีส่วนให้บุคคลมีความแตกต่างกันได้ ดังนั้น คนแต่ละคนได้รับ
การอบรมเลี้ยงดู การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การกล่อมเกลาจิตใจจากศาสนาที่ต่างกัน มีผลท าให้
เกิดความแตกต่าง ดังนั้น การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จะช่วยให้ครู
เห็นความส าคัญ และจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
เด็กในเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพต่อไป   
 

การปรับพฤติกรรม 
 การปรับพฤติกรรมเป็นการน าแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมมาประยุกต์ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในโรงพยาบาล โรงเรียน สถานกักกัน
เยาวชนและผู้กระท าผิด โรงงานอุตสาหกรรม วงการธุรกิจ หรือแม้กระทั่งในชุมชน เป็นต้น ซึ่งเราเรียก
การแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่วางอยู่บนแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยมนี้ว่า 
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) หรือพฤติกรรมบ าบัด (Behavior Therapy) (สมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต. 2553) 
 1. ความหมายของการปรับพฤติกรรม 

  พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิกิริยาต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจจะรู้
ได้โดยการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรม รวมถึงการตอบสนองทางกล้ามเนื้อ และ 

การท างานของต่อมต่างๆ ในร่างกายด้วยการแสดงออกของมนุษย์มี 2 ชนิด ดังนี้ 
  1.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่คนสังเกตได้โดยประสาท
สัมผัสของเขาเองหรือใช้เครื่องมือ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

   1.1.1 พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมที่คนอ่ืนสามารถ
สังเกตได้ โดยมิจ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ซับซ้อนช่วย เช่น การเคลื่อนไหวของแขน การร้องไห้  
การเต้นของหัวใจ ฯลฯ 
   1.1.2 พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรมภายนอก 

ที่ต้องอาศัยเครื่องมือหรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยในการสังเกต เช่น คลื่นสมอง 
(Electro- encephalogram = EEG) ซึ่งเราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องน าเอาเข็มน าไฟฟ้า
ที่เรียกว่า Microelectrode ไปสัมผัสกับผนังศีรษะเพ่ือเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าผ่าน Amplifier ให้ขยาย
ขีดเป็นเส้นคลื่นให้เราสังเกตด้วยตาเปล่าได้ หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าตาลในโลหิตก็ต้องใช้
เครื่องมือวัด 

  1.2 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้นรับรู้ เช่น  
การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกหิว เป็นพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นความในใจ มีหลายอย่าง เช่น 
   1.2.1 พฤติกรรมที่เป็นความรู้สึกจากการสัมผัส  (Sensation)  เช่น การเห็น  
การได้ยิน  การได้กลิ่น การรู้รส การรู้สัมผัส 
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   1.2.2 พฤติกรรมที่เป็นการเข้าใจหรือตีความ (Interpreting) เช่น พอเราได้ยิน 
เสียงเราก็ทราบความหมาย แต่ถ้าพูดภาษาท่ีเราไม่รู้เรื่องได้ยินเสียงก็เป็นพฤติกรรมในข้อที่ 1 

   1.2.3 พฤติกรรมที่เป็นความจ า (Remembering) หรือสัญญา ความจ าได้
หมายถึง ความรู้ในพระพุทธศาสนา ถ้าขาดข้อนี้เราก็จะไม่มีวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบัน 

   1.2.4 พฤติกรรมที่ เป็นการคิด (Thinking) และการตัดสินใจ (Decision 
Making) อาจจะเป็นจินตนาการคิดหาเหตุผล คิดฟุ้งซ่าน ฯลฯ  
 2. เทคนิคในการปรับพฤติกรรม 
  ในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
นั้นมีวิธีการอยู่หลายเทคนิค ซึ่งเทคนิคดังต่อไปนี้เป็นเทคนิคท่ีใช้กันมากในการปรับพฤติกรรมนักเรียน 

ในชั้นเรียน 
  2.1 เทคนิคการควบคุมตนเอง 
   2.1.1 แนวคิดพ้ืนฐาน 

    การควบคุมตนเอง เป็นวิธีการที่บุคคลจะต้องก าหนดตนเองให้คิด รู้สึก 
และกระท าไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ มีผู้ที่ศึกษาการควบคุมตนเองของมนุษย์มากมาย และต่างก็
ให้แนวความคิดและความหมายที่แตกต่างและคล้ายคลึงกันมากมาย จะกล่าวถึงความหมายของ 

การควบคุมตนเอง ของบางท่านเท่านั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคิดรวบยอดเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

การควบคุมตนเอง 
    ไรท์ (Wright, 1975: 82) กล่าวว่า การควบคุมตนเอง คือ ความสามารถ
ของบุคคลที่จะบังคับนิสัยตนเอง พฤติกรรมของตนเอง เมื่อเผชิญกับสิ่งยั่วยุและสถานการณ์กดดัน 
โดยปราศจากรางวัล หรือการสนับสนุนจากภายนอก 
    คอร์เมียร์ และค่อร์เมีย (Cormier and Cormier. 1979: 476-477) 
อธิบายว่า  การควบคุมตนเอง คือ กระบวนการที่บุคคลใช้วิธีการใดหรือหลายวิธีรวมกันเพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยบุคคลนั้นเป็น  

ผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมาย กระบวนการที่จะน าไปสู่เป้าหมายและควบคุมตัวแปรทั้งภายในและ
ภายนอกของบุคคล อันจะมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนมีการประเมินเป้าหมายด้วยตนเอง 
ส่วนผู้บ าบัดหรือผู้ให้ค าปรึกษานั้นมีบทบาทเพียงเป็นผู้ฝึกวิธีการที่เหมาะสมให้เท่านั้น 
    ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2536: 111) ให้ความคิดเห็นว่า การควบคุม
ตนเองเป็นวิธีการที่พึงประสงค์ที่สุดของการปรับพฤติกรรมเพราะหากว่าผู้รับการปรับพฤติกรรมที่มี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้วรู้จักการควบคุมตนเองสามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรู้เงื่อนไขผลกรรม 
ก็จะช่วยให้เขาสามารถแสดงพฤติกรรมหรืมีการกระท าที่เหมาะสม ตลอดทั้งสามารถตระหนักถึงผล
กรรมที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของเขา และเมื่อผู้รับการปรับพฤติกรรมของ
เขาได้รับการปรับแล้วนั้นสามารถรู้จักการควบคุมตนเอง ความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ปรับพฤติกรรม
ต่อไปอีกนั้นก็ยุติลง 
    มาลินี จุฑะรพ (2537: 300) ให้ความหมายว่า การควบคุมตนเอง คือ 
การให้บุคคลที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาสังเกตและรายงานพฤติกรรมของตนเองว่า พฤติกรรมของตน
นั้นเกิดขึ้นเวลาใด และในสถานการณ์ใดมากท่ีสุด แล้วรายงานต่อผู้ที่จะแก้ปัญหา 
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    จากที่กล่าวมาแล้ว สรุป ได้ว่า การควบคุมตนเอง หมายถึง กระบวนการ
ที่บุคคลกระท าเพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ซึ่งจะต้องเลือกกระท า
พฤติกรรมที่จะให้ผลลัพธ์ที่ออกมาน่าพอใจ 
   2.1.2 วิธีการควบคุมตนเอง 
    การจะเกิดทักษะในการควบคุมจนเองได้ต้องใช้วิธีการฝึกการควบคุม
ตนเอง โดยทั่วไปมี 2 วิธี ดังนี้ 
    1) การควบคุมสิ่งเร้า 
     การควบคุมสิ่งเร้า เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้า เพ่ือให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าที่เคยกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
เพ่ือให้บุคคลเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมภายใต้สภาพสิ่งเร้าที่เหมาะสม โดยอาศัยหลักการว่า 
เมื่อบุคคลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์สิ่งเร้าที่เกิดขึ้นก่อนกับพฤติกรรมได้แล้ว สิ่งเร้า
จะเป็นตัวแนะให้บุคคลแสดงพฤติกรรม แต่ถ้าไม่มีการเสนอสิ่งเร้า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นจะไม่เกิด 
ขณะเดียวกันเมื่อบุคคลสามารถเชื่อมโยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กับสิ่งเร้าที่จัดสภาพขึ้นใหม่ หรือ
เปลี่ยนแปลงใหม่สิ่งเร้านั้นก็จะเร้าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม ด้วยหลักการดังกล่าว จึงสามารถ
ลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุคคล โดยการลดความถี่ของสิ่งเร้าที่เป็นตัวแนะหรือที่เป็นปัญหา  
เป็นการลดก าลังของตัวแนะ บุคคลจึงอาจใช้วิธีที่จะไม่อยู่ในสภาพสิ่งเร้าที่เป็นตัวแนะให้เกิดพฤติกรรม 

ที่เป็นปัญหา 
     วิธีการควบคุมสิ่งเร้า จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพที่จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งยังมีผลช่วยให้บุคคลสามารถ
เรียนรู้ได้ดีขึ้นและควบคุมพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการควบคุมสิ่งเร้าเพ่ือปรับพฤติกรรมบุคคลนั้น
สามารถกระท าได้  โดยการก าหนดสถานการณ์สิ่งเร้าใหม่ เพ่ือให้สิ่งเร้านั้นไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่
เฉพาะเจาะจง เช่น 
     การก าจัดขอบเขตพฤติกรรมให้เกิดขึ้นในสภาพการณ์สิ่งเร้าเพียง  
2-3 อย่าง เพื่อให้พฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่เหมาะสม เช่น ติดรูปคนอ้วนมาก และรูปนางแบบ
ที่มีทรวดทรง หรือทานอาหารที่มีไขมันบ้าง แต่ไม่มีไขมันด้วย 
     หาสิ่งเร้าที่เป็นตัวช่วยพฤติกรรมที่ตั้งหมายไว้เช่น หาเครื่องชั่ง
น้ าหนักและชั่งทุกวัน หรือตัดเสื้อผ้าให้พอดีตัว  หรือออกก าลังกายทุกวัน 
    2) การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
     การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 
     (1) ขั้นตอนที่ 1 การตั้งเป้าหมาย (Coal Setting) หมายถึง การก าหนด
พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้บุคคลรู้ถึงพฤติกรรมที่ต้องการกระท าอย่างเด่นชัด 
และยังใช้เป้าหมายเป็นเกณฑ์ในการประเมินว่าพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้น ขณะนี้ได้มี
การเปลี่ยนในลักษณะที่เพ่ิมขึ้น ลดลงหรือคงเดิม โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรมที่ท าจริงกับพฤติกรรม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือให้การเสริมแรงตนเองต่อไป 
     การตั้งเป้าหมายมี 2 ลักษณะได้แก่ การตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง และ
การตั้งเป้าหมายด้วยคนอ่ืน 
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     การที่บุคคลเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องกระท าด้วยตนเอง เป็นสิ่ง
ที่ดีเพราะบุคคลได้ตระหนักถึงความสามารถของตนเองมากกว่าผู้อ่ืน จึงมีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหมายได้
เหมาะสมกับความสามารถของตน และคาดหวังต่อโอกาสที่จะกระท าได้บรรลุตามเป้าหมายนั้น  
ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงจูงใจที่จะกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายนั้นมากขึ้น เมื่อผู้ตั้งเป้าหมายด้วย
ตนเองท าพฤติกรรมและได้รับผลตามเป้าหมาย ก็จะเกิดความพึงพอใจในตนเอง แต่ข้อพึงระวังใน 

การตั้งเป้าหมายด้วยตนเองคือ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวที่บุคคลเคยได้รับจากการท าพฤติกรรมนั้น ส่วนการตั้งเป้าหมายด้วย
บุคคลอ่ืน คือ ผู้อ่ืนเป็นผู้ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายให้แก่ผู้ปรับพฤติกรรม เมื่อผู้ถูกปรับไม่สามารถ
ก าหนดเป้าหมายส าหรับตนเองได้อย่างเหมาะสม 
     กระบวนการในการตั้งเป้าหมาย ควรมีขั้นตอนดังนี้ 
     ก) เก็บข้อมูลโดยวัดระดับความสามารถขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับ 

การกระท าพฤติกรรมของบุคคลที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
     ข) ก าหนดพฤติกรรมเป้าหมายที่จะใช้ในการปรับพฤติกรรมให้
ชัดเจน เฉพาะเจาะจงและชี้แนะการกระท าได้ 
     ค) ก าหนดสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขพฤติกรรมเป้าหมายที่จะ
เกิดข้ึน 
     ง) ก าหนดระดับหรือปริมาณของพฤติกรรมเป้าหมาย เพ่ือเป็นตัว
ชี้หรือบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
     จ) ก าหนดเป้าหมายหลัก แล้วแบ่งเป้าหมายหลัก ออกเป็น
เป้าหมายย่อยๆ ก่อนเพ่ือให้บุคคลได้กระท าทีละขั้นตอน ซึ่งเมื่อบุคคลท าได้ส าเร็จที่ละขั้นตอน จะท า
ให้มีแรงจูงใจท าในขั้นตอนต่อไป และในที่สุดก็สามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้ 
    ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2547: 10) กล่าวว่า การตั้งเป้าหมายย่อยครั้ง
แรกควรก าหนดปริมาณ (จ านวนครั้ง) ที่จะท าพฤติกรรมที่น่าปรารถนานั้น ให้เพ่ิมจากเดิมประมาณ
ร้อยละ 10-15 ไม่ควรตั้งเป้าหมายไกลเกินไป เพราะอาจท าไม่ได้และเกิดความล้มเหลวเสียก่อน 
นอกจากการก าหนดปริมาณแล้ว ทางด้านคุณภาพก็ควรจะเพ่ิมที่ละน้อย โดยท าสิ่งที่ง่ายที่ สุดให้ได้
เสียก่อน  แล้วจึงตั้งเป้าหมายต่อไปให้ตนท าสิ่งที่ยากยิ่งขึ้นได้ การกระท าต่างๆ นั้น ถ้าต้องท าเพียง
ครั้งเดียวก็มักจะไม่ยากล าบากมากนัก แต่พฤติกรรมที่ต้องท าบ่อยๆ อย่างสม่ าเสมอนั้นยากกว่าหลาย
เท่า เช่น  การออกก าลังกายเพียงหนเดียว เพ่ือความสนุกสนานกับกลุ่มเพ่ือน ไม่ยากเท่ากับการต้อง
ออกก าลังเป็นประจ าทุกวันๆ ละ 30-45 นาที เพ่ือสุขภาพที่ดีและการควบคุมน้ าหนักตัวด้วย 
    ดังนั้น การตั้งเป้าหมายควรระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นสิ่งที่บุคคล
สามารถปฏิบัติ ได้  มุ่ งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยเฉพาะ เช่น เพ่ือให้มีสุ ขภาพดี  
ต้องรับประทานอาหารที่เหมาะสมในปริมาณพอดี และปฏิบัติตัวตามแพทย์แนะน า การตั้งเป้าหมาย
อย่างชัดเจน ต้องระบุอย่างเจาะจงเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ คือ ต้องระบุว่า อะไร (What) เมื่อไร 
(When) ที่ไหน (Where)  และกับใคร (With Whom) การตั้งเป้าหมายควรตั้งอยู่ในระดับกลางๆ  
ที่บุคคลนั้นสามารถจะกระท าได้  ซึ่งการตั้งเป้าหมายที่มีความขัดแย้งกับตนเองจะไม่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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    นอกจากนี้ ควรระบุระยะเวลาที่แน่นอนในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
ซึ่งในการป้องกันและรักษาโรคส าหรับบุคคลที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ อาจก าหนดระยะเวลาที่สั้น 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประสบผลส าเร็จ 
    (2) ขั้นตอนที่ 2 การเตือนตนเอง (Self-monitoring) 
     การเตือนตนเองเป็นกระบวนการที่บุคคลสังเกตและบันทึกพฤติกรรม
เป้าหมายด้วยตนเอง เป็นการตรวจสอบพฤติกรรมตนเอง เพ่ือให้ทราบว่าในเวลานั้นตนก าลังท าอะไร
อยู่ ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติบุคคลไม่เคยสังเกตและมักขาดความระมัดระวังต่อการกระท าของตนเอง 
ดังนั้นจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเมื่อใดที่บุคคลเริ่มสังเกตและแยกแยะได้ว่า
ตนเองก าลังท าอะไร ในสภาพการณ์ใดแล้ว การควบคุมตนเองจะเกิดขึ้น และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เหมาะสม โดยบุคคลสามารถสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเป็นระบบ 
เช่นเดียวกับการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมโดยผู้อ่ืน เพ่ือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเป้าหมายที่เกิดขึ้น 
กับตนเองโดยเน้นจ านวนครั้ง หรือช่วงเวลา หรือระดับที่พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้น ซึ่งสามารถใช้ได้กับ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วย (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2543: 335) 
     การเตือนตนเอง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสังเกตพฤติกรรม
ตนเอง  (Self-observation) และการบันทึกพฤติกรรมตนเอง (Self-recording) ในการสังเกตจะช่วยให้
บุคคลสามารถพิจารณาได้ว่าพฤติกรรมเป้าหมายได้เกิดขึ้นหรือไม่ ส่วนการบันทึก จะช่วยให้บุคคล
ทราบถึงทิศทางของพฤติกรรม และเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินตนเองว่าพฤติกรรมเป้าหมายเกิดขึ้น
ตรงตามเกณฑ์ที่จะได้รับการเสริมแรงหรือไม่ ซึ่งข้อมูลจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง 
จะต้องเป็นข้อมูลที่มีความตรง และถูกต้องตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง การเตือนตนเองจึงจัดว่าเป็น
เทคนิคที่มีความส าคัญมากในการควบคุมตนเอง โดยผู้รับการปรับพฤติกรรมต้องสังเกตพฤติกรรม
เป้าหมายในขั้นที่หนึ่งแล้วบันทึกเป็นระยะๆ เพ่ือใช้เป็นเส้นฐาน (Baseline Phase) ระยะการใช้เทคนิค 
(Treatment Phase) ซึ่งผลที่ได้รับจากการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเอง จะเป็นข้อมูลให้บุคคล
เปรียบเทียบการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเป้าหมาย  ระหว่างก่อนและหลังการ
ด าเนินการปรับพฤติกรรม และเป็นข้อมูลย้อนกลับ ท าให้บุคคลทราบว่าตนเองแสดงพฤติกรรม
เป้าหมายนั้นระดับใด  ซึ่งถ้าเป็นข้อมูลในทางบวก ก็จะเป็นตัวเสริมแรงต่อพฤติกรรมเป้าหมายอีกด้วยท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คอร์เมีย และคอร์เมีย (1979: 50) ได้เสนอขั้นตอนด าเนินการ
เพ่ือให้การเตือนตนเองมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
     (1) จ าแนกพฤติกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนว่า จะต้องสังเกตพฤติกรรม
อะไร 
     (2) ก าหนดเวลาที่จะสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
     (3) ก าหนดวิธีการบันทึกและเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึก 
     (4) เริ่มท าการสังเกตและบันทึกพฤติกรรม 
     (5) แสดงผลการบันทึกพฤติกรรมที่อาจเป็นรูปของกราฟ หรือ
แผนภาพ 
     (6) วิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่จะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
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    (3) ขั้นตอนที่ 3 การประเมินตนเอง (Self-evaluation) 
     เป็นการประเมินพฤติกรรมของตนเองจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
และบันทึกพฤติกรรมของตนเอง แล้วเปรียบกับเกณฑ์การกระท าพฤติกรรมเป้าหมายที่ตนตั้งไว้ บุคคล
ก็ให้การเสริมแรงตนเองตามเงื่อนไขการเสริมแรงที่ตนก าหนด เช่น อาจจะแสดงความพึงพอใจ  
ความภาคภูมิใจต่อตนเอง เป็นต้น และจะท าให้บุคคลยังคงมีพฤติกรรมนั้นต่อไป แต่หากพบว่าตนเองได้
กระท าพฤติกรรมต่ ากว่าเกณฑ์พฤติกรรมเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะลงโทษหรือเกิดความละอายเสียใจต่อ
ตนเองแทน และบุคคลก็จะใช้เป็นข้อมูลพิจารณาว่า เหตุใดจึงไม่บรรลุเป้าหมาย เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปสู่
การตั้งเป้าหมายใหม่ เพ่ือท าพฤติกรรมนั้นให้ส าเร็จ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพที่ 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.5 การแสดงกระบวนการประเมินตนเอง 
ที่มา: ประทีป จินงี่, 2540: 215 

 
    (4) ขั้นตอนที่ 4 การเสริมแรงตนเอง (Self-reinforcement)     
     การเสริมแรงตนเองเป็นการที่บุคคลก าหนดเงื่อนไขในการเสริมแรง
ตนเอง และจัดผลกรรมที่เป็นแรงเสริมนั้นเพ่ิมขึ้น โดยที่เจ้าของพฤติกรรมเป็นผู้ ด าเนินการเพ่ือให้ได้ 
แรงเสริมนั้นด้วยตนเอง  
     การเสริมแรงตนเอง จะเป็นวิธีหนึ่งที่น ามาใช้เมื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ตามความต้องการ ดังนั้นบุคคลต้องเป็นผู้พิจารณาว่า เมื่อไรที่ตนเองจะได้รับการ
เสริมแรงหรือลงโทษด้วยตนเอง และต่อพฤติกรรมอะไร จึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมตนเองพร้อมทั้งประเมินตนเองว่า พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด
หรือไม ่

  2.2 การเสนอตัวแบบ (Modeling Procedures) 
   2.2.1 แนวคิดพ้ืนฐาน 
    สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2553: 253-254) กล่าวว่า การเสนอตัวแบบนั้น 
เป็นเทคนิคที่พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura)  
ที่มีความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนเรานั้นไม่ได้เป็นผลมาจากการที่คนเรามี

การสังเกตตนเอง 

เกณฑ์การกระท า 

เปรียบเทียบ 

การกระท า 

การกระท า<เกณฑ์ 

การกระท า>เกณฑ์ 
การกระท า = เกณฑ์ 

 

เสริมแรงตนเอง 

ลงโทษตนเอง 
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ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เท่านั้น หากแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย
ความคิดและความรู้สึกอีกด้วย ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 นี้ (พฤติกรรม สภาพแวดล้อม ส่วนบุคคล) จะมีลักษณะ
ของการก าหนดซึ่งกันและกันอยู่ ถ้าปัจจัยใดเปลี่ยนแปลงไป อีกสองปัจจัยที่เหลือก็จะเปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย ซึ่งแนวทางในการเสนอตัวแบบนี้จะพิจารณาในการจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือให้บุคคลเกิ ด
ความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นบางอย่าง ซึ่งความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นนี่เองจะส่งผลให้บุคคล
ตัดสินใจที่จะแสดงพฤติกรรมหรือไม่แสดงพฤติกรรม ลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ ดังภาพที่ 
2.6 
 
     A                  B1                 B                 C 
 

ภาพที่ 2.6  แสดงถึงลักษณะของกระบวนการเสนอตัวแบบ 
ที่มา :  สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต (2553). ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม, กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุาาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 254. 
 
 โดยที่   A   =  การเสนอตัวแบบ 
   B   =  ความคิดหรือความรู้สึกของผู้สังเกตตัวแบบ 
   B1  =  พฤติกรรมที่แสดงออก 
   C   =  ผลกรรม 
 
 จากภาพประกอบ จะเห็นได้ว่าในกระบวนการเสนอตัวแบบนั้นจะต้องมีการเสนอตัวแบบ 
(A) ที่ท าให้ผู้สังเกตเกิดความสนใจและคิดอยากที่จะท าตาม (B1) เมื่อบุคคลแสดงพฤติกรรม (B)  
ตามตัวแบบแล้ว สิ่งที่ตามมาคือ ผลกรรม (C) ที่เกิดขึ้นต่อพฤติกรรมนั้น ถ้าพฤติกรรมที่ท าตามตัว
แบบได้รับการเสริมแรงทางบวก พฤติกรรมนั้นจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น แต่ถ้าพฤติกรรมที่ท าตามตัวแบบ
แล้วได้รับการลงโทษพฤติกรรมนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย 
 สมพร สุทัศนีย์ (2547: 126-132) ได้กล่าวถึง แนวคิดในการเรียนรู้ที่เกิดจากการเสนอตัว
แบบ คือ การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) แบนดูร่าเชื่อว่าบุคคลจะเรียนรู้จาก
การสังเกตตัวแบบซึ่งมีทั้งตัวแบบที่เป็นตนจริง และตัวแบบสัญลักษณ์ การสังเกตตัวแบบท าให้บุคคล
เรียนรู้ทั้งพฤติกรรมการแสดงออก ความคิด อารมณ์และอ่ืนๆ พร้อมๆ กัน ตัวแบบที่บุคคลเห็นจะช่วย
ให้บุคคลเรียนรู้พฤติกรรมใหม่ เสริมพฤติกรรมเดิมให้ดีขึ้นและยับยั้งการแสดงพฤติกรรมบางอย่าง  
(สมพร สุทัศนีย์, 2547: 127; อ้างอิงจาก Ross, 1981) กระบวนการเรียนรู้จากการสังเกตตัวแบบ
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 
 1. กระบวนการตั้งใจ (Attention Process) การเรียนรู้โดยการสังเกตเป็นการเรียนรู้
ทางอ้อม ซึ่งบุคคลต้องมีความตั้งใจจึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างแม่นย า ความตั้งใจจะเป็นตัวก าหนดว่า
จะสังเกตอะไรจากตัวแบบ องค์ประกอบที่ท าให้เกิดความตั้งใจ คือ 
  1.1 ตัวแบบ ต้องเป็นตัวแบบที่เด่นชัด น่าสนใจ พฤติกรรมของตัวแบบไม่ซับซ้อน
และมีคุณค่าควรแก่การเลียนแบบ 
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  1.2 ตัวผู้สังเกต จะต้องมีความสามารถในการรับรู้ความทั้งผัสสะทั้งห้าและอ่ืนๆ ด้วย 
 2. กระบวนการเก็บจ า (Retention Process) อิทธิพลที่บุคคลได้รับจากตัวแบบมาก 

เกิดจากการจ าคุณลักษณะของตัวแบบ หลังจากสังเกตตัวแบบแล้วบุคคลก็จะเปลี่ยนข้อมูลจากตัวแบบ
เป็นสัญลักษณ์เพ่ือง่ายแก่การจ า การจัดระบบทางปัญญา  ฝึกทบทวนและซักซ้อมด้วยการกระท า 
เช่น เห็นภาพดารานักร้องโบกมือให้แก่ผู้ชม บุคคลก็แปลงเป็นสัญลักษณ์และภาษาที่สามารถทบทวน 
และแสดงออกได้ในเวลาต่อมา  
 3. กระบวนการแสดงพฤติกรรม (Production Process) เป็นกระบวนการที่บุคคลแปลง
สัญลักษณ์ที่เก็บจ าออกมาเป็นพฤติกรรม การแสดงพฤติกรรมได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จ าได้จาก 

ตัวแบบ การสังเกตพฤติกรรมตนเองได้ข้อมูลย้อนกลับจากการกระท าของตนเองเปรียบเทียบกับ  

มโนภาพที่จ าได้ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้สังเกต คือ ความสามารถทางกายและความสามารถ
ทางทักษะที่จะแสดงพฤติกรรมได้ตามตัวแบบ 
 4. กระบวนการจูงใจ (Motivation  Process) เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้แล้วจะแสดงพฤติกรรม
หรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการจูงใจ ซึ่งประกอบด้วย สิ่งล่อใจภายนอก ได้แก่ วัตถุสิ่งของ สังคม ฯลฯ 
สิ่งล่อใจที่ผู้อ่ืนได้รับและลักษณะของผู้สังเกต ได้แก่ ความพอใจในสิ่งล่อใจ อคติจากการเปรียบเทียบทาง
สังคม ฯลฯ 
 

สรุป 
 จิตวิทยาการศึกษา หมายถึง การน าหลักการ แนวคิดทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ ทางจิตวิทยา 

มาใช้ในกระบวนการทางการศึกษา โดยจิตวิทยาการศึกษามีคุณลักษณะคือ จิตวิทยาการศึกษาต้อง
สัมพันธ์กับปัญหาของสถานศึกษา มีการศึกษาวิจัย เข้าใจองค์ประกอบของพฤติกรรม และต้องมี  
ความชัดเจน โดยจิตวิทยาการศึกษาประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งเป็นการที่ครูจะต้องท าให้
ผู้เรียนเห็นความส าคัญ ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน ดังนั้น บทบาทของครูในการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้เรียนโดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในความสามารถของ
ตนเอง ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งประกอบด้วยความแตกต่างด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ประกอบกับการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนจากพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์  เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์  โดยมีเทคนิคการปรับพฤติกรรมคือ เทคนิคการควบคุม
ตนเอง 
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ค าถามท้ายบทที่ 2 
 
 
 หลังจากที่ได้ศึกษาจนจบบทเรียนนี้แล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ โดยอาศัยหลัก
วิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 
 1. จงอธิบายความส าคัญของจิตวิทยาการศึกษาที่มีต่อวิชาชีพครู  
 2. ให้อธิบายการสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
 3. จงอธิบายเหตุผลที่บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 
 4. ให้ยกตัวอย่าง และอธิบายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในชั้นเรียนอย่างน้อย 
3 พฤติกรรม  พร้อมทั้งวิธีการปรับพฤติกรรม 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 
จิตวิทยาพัฒนาการและคุณลักษณะของผูเ้รียน 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนจบบทเรียนที่แล้วนักเรียนสามารถ 

 1. อธิบายหลักการของพัฒนาการของมนุษย์ได้ 
 2. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ได้ 
 3. อธิบายทางทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ 
 4. อธิบายประเภทของผู้เรียนในวัยต่าง ๆ 

 

เนื้อหาสาระ   
 1. ความหมายของพัฒนาการ 
 2. หลักการพัฒนาการ 
 3. วิธีการศึกษาพัฒนาการ 
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 
 5. ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ 
 6. คุณลักษณะของผู้เรียนระดับต่าง ๆ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่  3 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
 2. ให้นักศึกษาอภิปราย  ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “เรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษย์” และน าเสนอแนวคิดของแต่ละทฤษฎีพร้อมทั้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ตามทฤษฎีนั้นๆ 
 4. ก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมอบหมายให้
ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าส่งภายในสัปดาห์หน้า 
 5. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ค้นคว้าหาคุณลักษณะของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้า 
 สัปดาห์ที่  4 
 1. ให้นักศึกษาออกมาน าเสนอ คุณลักษณะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
ตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปคุณลักษณะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
ตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้จากการฟังการน าเสนอ
ของเพ่ือนแต่ละกลุ่มลงในกระดาษท่ีอาจารย์แจกให้ 
 3. น าเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยสรุป 
 4. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “คุณลักษณะพัฒนาการของผู้เรียน” 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ และคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 
  3.1 พัฒนาการของมนุษย์  
   http://base.bcnpy.ac.th/family/web_link/005.htm 
 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการศึกษา 
  4.1 จิตวิทยาพัฒนาการ http://e-book.ram.edu/ebook/inside/ html/ 
dlbook.asp?code=PC290 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายหลักการของ

พัฒนาการของมนุษย์ได้ 
2. อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พัฒนาการของมนุษย์ได้ 
3. อธิบายทางทฤษฎีเกี่ยวกับ

การพัฒนาการของมนุษย์ไป
ประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนได้ 

4. อธิบายของผู้เรียนในวัยต่างๆ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้ 
    ร้อยละ 80 
2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมา
เรียน/ความสนใจ อยู่ใน 

    ระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่
ในระดับดี 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามในประเด็นที่
ก าหนดให้อภิปรายกลุ่ม 

 
 

 
 

http://e-book.ram.edu/ebook/inside/%20html/%20dlbook.asp?code=PC290
http://e-book.ram.edu/ebook/inside/%20html/%20dlbook.asp?code=PC290
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บทท่ี 3 
จิตวิทยาพัฒนาการและคุณลักษณะของผู้เรียน 

 
 

บทน า 
 พัฒนาการของมนุษย์ เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาให้ความสนใจในการศึกษา
ค้นคว้ากันมาก เพราะลักษณะของบุคคลในแนวทางด าเนินชีวิตที่สัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งรอบๆ ตัว 
บางคนก็เชื่อว่าเพราะการอบรมเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อม บ้างก็เชื่อว่าเป็นผลของการเจริญเติบโตของ
ร่างกาย และพัฒนาการในชั้นต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ อีกทั้งยังเน้นถึงสิ่งส าคัญ ก็คือ การพัฒนาการของ
แต่ละคนจะเป็นเอกลักษณ์ (Unigue) ซึ่งก็หมายถึง การพัฒนาการของแต่ละบุคคล จะมีลักษณะ 

แบบแผนเฉพาะตนไม่เหมือนกับผู้ใด แม้แต่ฝาแฝดเหมือนที่ออกมาจากไข่ใบเดียวกัน 
 

ความหมายของพัฒนาการ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2557: http://www.royin.go.th/th/home/) ก าหนดความหมาย
ของค าว่า พัฒนาการ คือ การท าความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางเจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางด ี 
 อุบลรัตน์  เพ็งสถิต (2542: 3) กล่าวว่า พัฒนาการ หมายถึง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมีระเบียบแบบแผน งานพัฒนาการต่างๆ จะเป็นกระบวนการเฉพาะอย่าง ซึ่งจะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในหลายๆ แง่ เช่น ทางด้านสรีระ ทางโครงสร้างของรูปร่าง และอ่ืนๆ 

 อัชรา  เอิบสุขสิริ (2556: 12) ได้สรุปว่า จิตวิทยาพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตาย เกิดขึ้นจากภายในร่างกายประกอบด้วย
กระบวนการของความงอกงาม (Growth) และความเสื่อม (Decline) โดยมีพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
เป็นตัวก าหนดผลของพัฒนาการ ซึ่งพัฒนาการนี้ จะน าไปสู่วุฒิภาวะและการเรียนรู้ของบุคคล  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพัฒนาการบ่างเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม 
 การพัฒนาการ (Development) คือ ระบบความเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน และเป็นขั้นตอนช่วยให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากความหมายของพัฒนาการ เราจะเห็นว่าสิ่งส าคัญของการพัฒนาการ คือ ระบบ  

ความเจริญเติบโต ซึ่งก็เป็นสิ่งส าคัญที่เราจะต้องท าความเข้าใจ 
 ความเจริญเติบโต (Growth) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาด รูปร่าง สัดส่วน 
กระดูก และกล้ามเนื้อ ที่มีคุณสมบัติดีขึ้น มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน การเจริญเติบโตนี้รวมถึง การเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
 พัฒนาการของมนุษย์ทั้ง 4 ด้าน 
 1. ด้านร่างกาย ความเจริญเติบโตที่เก่ียวกับร่างกายทั้งหมด 
 2. ด้านอารมณ์ ความเจริญเติบโตที่เก่ียวกับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 
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 3. ด้านสังคม ความเจริญเติบโตที่เก่ียวกับความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ บุคคลอ่ืน 
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในสังคม 
 4. ด้านสติปัญญา ความเจริญเติบโตที่เกี่ยวกับความคิดของบุคคล ทั้งในด้านการคิดอย่าง
มีเหตุผล คิดแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 

หลักทั่วไปของพัฒนาการ 
 สิ่งมีชีวิตทุกๆ อย่างไม่ว่าจะประกอบไปด้วยเซลล์ๆ เดียวหรือหลายเซลล์ก็ตาม ขบวนการ
เปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้
อาจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการ ซึ่งพัฒนาการของคนด าเนินไปตามหลักท่ัวไปดังนี้ (ศรีวรรณ จันทร์วงศ์. 
2549) 
 1. พัฒนาการของเด็กทุกคนจะด าเนินไปตามแบบแผนเป็นขั้นๆ ไม่กระโดดข้ามกัน  
ไม่ซับซ้อน และไม่มีการหยุดนิ่ง เช่น ความเจริญเติบโตของเด็ก จะเริ่มจากศีรษะก่อน แล้วจึงจะมี
พัฒนาการไปสู่ส่วนกลาง เช่น ยกศีรษะได้ก่อนยกทรวงอก สามารถควบคุมล าตัวได้ก่อนแขนและขา 
ควบคุมแขนและขาได้ก่อน มือและเท้า เป็นต้น 
 2. พัฒนาการของเด็กทุกคน เริ่มมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นส่วนรวมก่อนส่วนปลีกย่อย เช่น 
เด็กจะเคลื่อนไหว มือแขนทั้งสองข้างไร้ทิศทางก่อนจะหยิบหรือจับวัสดุสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้แน่นทั้งสองข้าง 
หรือเด็กจะถนัดใช้มือทั้งสองข้างจับหรือหยิบสิ่งของก่อนที่จะถนัดใช้มือข้างหนึ่งข้างใด 
 3. พัฒนาการของเด็กจะด าเนินไปพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน และทุกด้านจะต้องมีความสัมพันธ์ 
ซึ่งกันและกัน เช่น พัฒนาการทางกายและทางจิตใจ จะต้องสัมพันธ์กับพัฒนาทางอารมณ์และทางสังคม 
เช่น เด็กวัย 2 ขวบขึ้น สามารถพูดเป็นวลี หรือประโยคได้ ซึ่งระยะนี้พัฒนาการทางสติปัญญาได้เจริญ
มาจนสามารถจ าเสียงและเข้าใจความหมายของเสียงนั้นไม่สับสนกัน อีกทั้งเมื่อผู้ใหญ่ตอบสนองการกระท า
ของเด็ก เด็กจะแสดงอาการพึงพอใจ 
 4. พัฒนาการของเด็กโดยปกติจะผ่านพัฒนาการตามล าดับขั้นด้วยอัตราไม่เท่ากัน บางคน
เจริญรวดเร็ว ในขั้นหนึ่ง แต่บางคนเจริญเติบโตไปอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตามเด็กทุกคนจะต้องเจริญเติบโต
ถึงขีดสุดของตน ไม่ช้าก็เร็ว ฉะนั้นผู้ใหญ่ควรเข้าใจสมรรถภาพความสามารถ สภาวะอารมณ์ การปรับตัว
ของเด็กแต่ละคนย่อมจะเจริญเติบโตแตกต่างกัน 
 5. การพัฒนาการจะเกิดในลักษณะที่ต่อเนื่องกัน (Continuity) การพัฒนาการเป็น
กระบวนการที่เกิดต่อเนื่องกันตลอดเวลา กล่าวคือ พัฒนาการทุกด้านไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด แต่ต้อง
อาศัยเวลาในการพัฒนามาก่อน ตั้งแต่เด็กเริ่มปฏิสนธิ ตัวอย่างเช่น การพูด เด็กจะค่อยๆ พัฒนาการจาก
การเปล่งเสียง การพูดอ้อแอ้ การพูดเป็นค าๆ เป็นประโยค จนกระทั่งเด็กสามารถสื่อความหมาย  
โดยใช้ค าพูดเม่ือเด็กเข้าสังคมได้  
 6. ส่วนต่างๆ ของร่างกายจะมีอัตราการพัฒนาการแตกต่างกัน เช่น ขนาดของสมอง 

จะเจริญเติบโตรวดเร็วขึ้น เมื่ออายุ 6-8 ปี ส่วนร่างกายจะเจริญเติบโตเต็มที่ในวัยรุ่น ส าหรับ
พัฒนาการทางสติปัญญาจะเจริญถึงขีดสุดในวัยหนุ่มสาว เป็นต้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วสติปัญญาของ
มนุษย์จะเจริญเติบโตเต็มที่เม่ืออายุ 16-18 ปี 
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 7. พัฒนาการสามารถท านายได้ แม้เราไม่สามารถที่จะหาเครื่องมือส าหรับวัดอัตรา
การพัฒนาการได้แน่นอน แต่การพัฒนาในระยะแรกของเด็กแต่ละคน เป็นเครื่องชี้ให้เห็นแนวโน้มของ
การพัฒนาการในระยะต่อไปได้ เช่น วัยเด็ก ถ้าเด็กมีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโต โครงร่าง
ของร่างกายใหญ่ ย่อมแสดงว่าในระยะต่อไปถ้าไม่มีอุปสรรคที่ขัดขวางการเจริญเติบโต เด็กคนนั้นย่อม
มีร่างกายแข็งแรง เจริญงอกงามมากกว่าเด็กท่ีมีพัฒนาการทางกายระยะแรกช้ากว่า 
 กระบวนการพัฒนาการเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของการพัฒนาการ เพื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กจะได้ส่ งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการถึงขีด
สุดและเพ่ือบิดามารดาของเด็กจะได้ไม่เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาการของเด็ก
มากเกินไป ถ้าเผอิญเด็กในความดูแลมีพัฒนาการที่เร็วหรือช้าไปกว่าปกติไม่มากนัก เพราะอย่างไร  

ก็ตาม เด็กปกติย่อมสามารถผ่านพัฒนาการทุกข้ันไปได้อย่างสะดวก  
 

วิธีศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ 
 ในการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์สามารถสรุปได้เป็น 4 แนวทาง ดังนี้ (อุบลรัตน์ เพ็งสถิต.
2542: 9-10)  
 1. แนวทางท่ี 1 วิธีแบบโนโมธีติค (Nomothetic Approach)  
  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะวิธีการนี้ 
จะช่วยให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เข้าใจหลักพัฒนาการของมนุษย์ทั่วไป วิธีการดังกล่าว
เป็นวิธีที่ต้องการจะส ารวจถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ และมีเกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงของบุคคล ด้วยเหตุนี้เอง วิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่จะต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์ และ 

มีการใช้กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มใหญ่ วิธีการศึกษาแบบนี้ จึงจัดว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันแพร่หลายวิธีหนึ่ง 
เพราะเป็นการศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของบุคคลในลักษณะทั่วๆ ไป ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของ
การศึกษาพัฒนาการของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 2. แนวทางท่ี 2 วิธีการแบบไอดิโอกราฟฟิค (Idiographic Approach)   
  เป็นการศึกษารายละเอียดในส่วนปลีกย่อยของแต่ละบุคคล เช่น ชีวประวัติ  (Case 
Histories  หรือ Biographies) วิธีการดังกล่าวจึงนับว่าเป็นเรื่องของการศึกษาเฉพาะบุคคล และนิยม
ใช้มากในทางจิตวิทยาคลินิก ทั้งนี้เพราะวิธีการนี้ จะท าให้ทราบถึงปัญหาที่ซับซ้อนของแต่ละบุคคล
ทราบว่าลักษณะบุคลิกภาพเฉพาะอย่างของบุคคลนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ความสัมพันธ์ที่แต่ละคนได้
รับมาจากพันธุกรรมและประสบการณ์ท่ีแต่ละคนเผชิญอยู่นั้นมีผลท าให้แต่ละบุคคลมีพัฒนาการต่อไป
เป็นอย่างไร 
 3. แนวทางท่ี 3 การศึกษาระยะยาว (Longitudinal Method) 
  การศึกษาระยะยาวนี้จะใช้ระยะเวลาอันยาวนานในการศึกษาเด็ก อาจจะใช้ระยะเวลา 
10 ปี หรือมากกว่านั้นก็ได้ ซึ่งการศึกษาแบบนี้จะให้คุณค่ามากทีเดียวถ้าต้องการศึกษาถึงความสูงหรือ
ต่ าของระดับสติปัญญา ความต้องการในการพ่ึงพาผู้อ่ืน หรือการศึกษาถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เป็นต้น 
ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษาที่ใช้ระยะเวลาอันยาวนานนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์เริ่มแรกของ
ชีวิตมาก ทั้งนี้เพราะประสบการณ์ที่บุคคลได้รับมาตั้งแต่แรกเกิดนั้นจะมีผลต่อบุคลิกภาพในวัยต่อมา 
ดังตัวอย่างการศึกษาที่ค้นพบว่า เด็กที่แม่ไม่ยอมรับตั้งแต่ระยะแรกเกิดนั้น จะมีผลต่อพฤติกรรมทาง
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สังคมของเด็ก วิธีการศึกษาระยะยาวนี้ จะมีกลุ่มตัวอย่างเท่าใดก็ได้  แต่กลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องได้รับ
การศึกษาทดลองต่อเนื่องกันไปไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไรก็ตาม ฉะนั้นแม้ว่าวิธีการศึกษาระยะยาวนี้จะให้
คุณค่ามาก แต่ก็ล าบากในการเก็บข้อมูลไม่น้อยเพราะเหตุว่าผู้ที่ถูกศึกษาอาจจะสิ้นชีวิตก่อนที่
การศึกษาจะสิ้นสุดลงก็ได ้
 4. แนวทางท่ี 4 การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-section Method) 
  การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้ไม่ได้ศึกษาโดยการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกันและศึกษากัน
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอันยาวนาน แต่จะใช้เวลาช่วงหนึ่งส าหรับการศึกษา การศึกษาแบบนี้ใช้กับ
กลุ่มเด็กท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันจ านวนมากๆ และมีอายุต่างกันหลายระดับอายุ เพ่ือเปรียบเทียบ
ลักษณะของพัฒนาการในวัยต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการศึกษาการเจริญเติบโตของกระดูกเด็ก
โดยใช้วิธีการแบบภาคตัดขวางนี้ จะต้องเลือกเด็ก 10 คน ในแต่ละกลุ่มที่มีอายุต่างกัน คือ 2 ปี 4 ปี  
6 ปี 8 ปี 10 ปี และ 12 ปี หลังจากนั้นจึงน าค่าเฉลี่ยของอายุเด็กกับลักษณะการเจริญเติบโตของ
โครงสร้างกระดูกท้ัง 6 กลุ่มมาเปรียบเทียบกัน ท าให้จะเห็นลักษณะของพัฒนาการที่ชัดเจน 

 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์สรุปได้เป็น 4 ปัจจัยดังนี้ (ศรีวรรณ จันทร์วงษ์. 
2548: 29-30)  
 1. ปัจจัยทางด้านชีวภาพ (Biological Factors) 
  อิทธิพลทางด้านชีววิทยาจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเจริญทางวุฒิภาวะ (Maturation) 
ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของชีวิต ในการพัฒนาเบื้องต้นนั้น ความเจริญของเด็ก
จะเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนที่สามารถท านายได้เป็นขั้นตอน อย่างไรก็ดี แม้ว่าความเจริญ
ทางด้านวุฒิภาวะจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นไปทุกทีก็ตาม แต่ก็มิใช่จะเกิดในอัตราเดียวกันทั้งหมดในทุกช่วง
ของอายุ หมายความว่า กราฟของความเจริญทางวุฒิภาวะไม่ได้สูงขึ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันกับจ านวน
ของอายุที่สูงขึ้น 
 2. ปัจจัยทางด้านสรีรวิทยา (Physical Maturation) 
  ในการศึกษาเรื่องพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาจะเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด นับแต่แรกเกิดเป็นต้นมา ในระยะนั้นเด็กจะบังคับการเคลื่อนไหวตามที่เขาต้องการ
ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง นอน ยืน เดิน กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะต้องอาศัยความพร้อมทาง
สรีรวิทยาทั้งสิ้น กล้ามเนื้อระบบประสาทจะต้องท างานผสานกันอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ต่อมาเมื่อ
เด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกระยะหนึ่ง ในช่วงนี้ร่างกายจะมีการผลิต
ฮอร์โมนจากต่อมชนิดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและเตรียมพร้อมบุคคลในเรื่องทางเพศอันจะ
น าสู่ขบวนการสืบพันธุ์อย่างสมบูรณ์ต่อไป 
 3. ปัจจัยทางด้านความคิดสติปัญญา (Cognitive Growth) 
  เรื่องการเจริญทางด้านความคิด สติปัญญา การให้เหตุผล จัดเป็นหัวใจส าคัญอีก
ประการหนึ่งของการศึกษาพัฒนาการ นักจิตวิทยาไม่เพียงต้องการทราบว่าเด็กรู้อะไรบ้างเท่านั้น เขายัง
ประสงค์ที่จะทราบว่าสิ่งที่เด็กรู้นั้น รู้มาได้อย่างไรอีกด้วย และการศึกษาถึงความเจริญทางด้านความคิด
ของบุคคลก็เช่นเดียวกับการศึกษาถึงพัฒนาการด้านอ่ืน กล่าวคือ ความคิดของเด็กจะมีการพัฒนาเป็น
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ขั้นๆ ไปจากขั้นต่ าไปสู่ขั้นสูง เด็กจะค่อยๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขามากขึ้นทุกที 
ทั้งในด้านคุณสมบัติและเชิงปริมาณโดยเฉพาะในด้านความคิดและการให้เหตุผล การเปลี่ยนแปลง
ในด้านนี้ จะค่อยๆ เริ่มมาตั้งแต่วัยเด็กตอนต้น จนถึงวัยรุ่นตอนปลาย 
 4. ปัจจัยทางด้าน สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural-factors) 
  อิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรม จะมีบทบาทส าคัญที่จะก าหนดพฤติกรรมของบุคคล
ให้เป็นไปตามขั้นของการเจริญเติบโต พัฒนาการทุกขั้นสังคมจะก าหนดแบบแผนการปฏิบัติของ 
ทุกคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งจะมีผลสะท้อนไปถึงพัฒนาการทางจิตใจโดยตรง 
  กล่าวโดยสรุป ปัจจัยทางสังคม และวัฒนธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ของบุคคลโดยตรง และจะเป็นสิ่งส าคัญในการชี้แนวให้พฤติกรรมของเขาด าเนินไปตามรูปแบบที่ได้รับ
ปฏิบัติจากชนส่วนใหญ่ของสังคม 
 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ 
 แนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์มีหลากหลาย ทฤษฎีแต่ละทฤษฎี  
มีจุดเด่นแตกต่างกัน แต่ความคิดที่หลายหลากนั้น มีความเกี่ยวพันจากพ้ืนฐานเดียวกัน ที่เชื่อว่าพัฒนาการ
ของมนุษย์เป็นกระบวนการต่อเนื่องในช่วงชีวิต และมีลักษณะเด่นเฉพาะในแต่ละวัย 
 1. ทฤษฎีพัฒนาการของฟรอยด์  
  ฟรอยด์ (Freud) เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรีย เป็นนักจิตวิทยาที่มีผลงานค้นคว้าทาง
จิตวิทยาเป็นจ านวนมาก ฟรอยด์เชื่อว่า ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กมีผลโดยตรงต่อ
พัฒนาการและบุคลิกภาพของบุคคลเมื่อโตขึ้น ทัศนะของฟรอยด์เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์คือ 
มนุษย์ถูกก าหนดมา (Deterministic) เป็นพ้ืนฐาน พฤติกรรมของมนุษย์ได้รับการก าหนดโดยแรงผลักดัน
ที่ไร้เหตุผล แรงจูงใจในระดับจิตไร้ส านึก และแรงขับทางด้านชีวภาพและทางด้านสัญชาตญาณ โดยที่
แรงผลักดัน แรงจูงใจ และแรงขับเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นโดยผ่านขั้นตอนหลักต่างๆทางด้านจิตเพศ 
(Psychosexual) ในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต ในทัศนะของจิตวิเคราะห์นั้น บุคลิกภาพประกอบไปด้วย
ระบบ 3 ระบบ คือ อิด (Id: สัญญาชาติญาณดิบ) อีโก้ (Ego: ความเป็นเหตุเป็นผล) และซุปเปอร์อีโก้ 
(Superego: มโนธรรม) ทั้ง 3 ระบบนี้เป็นชื่อต่างๆ ของโครงสร้างทางด้านจิตใจ และไม่ควรถูกมองใน
ฐานะที่เป็นแบบจ าลอง ที่แยกการท าหน้าที่ของบุคลิกภาพออกจากกัน บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล 

จะท าหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์รวมมากกว่าที่จะแยกขาดจากกันเป็นส่วนต่างๆ 3 ส่วน อิด (Id: สัญญาชาติ
ญาณดิบ) เป็นองค์ประกอบทางด้านชีวภาพ อีโก้ (Ego: ความเป็นเหตุเป็นผล) เป็นองค์ประกอบ
ทางด้านจิตใจ และซุปเปอร์อีโก้ (Superego: มโนธรรม) เป็นองค์ประกอบทางสังคม และฟรอยด์ 
ได้แบ่งพัฒนาการของมนุษย์ ดังนี้ (Corey. 2005: 56-58) 
  นอกจากนี้  ฟรอยด์ แบ่งระดับพัฒนาการของมนุษย์ออกตามวัย เริ่มตั้งแต่วัยทารก
จนถึงวัยผู้ใหญ่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ 1) ขั้นปาก (Oral Stage) 2) ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) 
3) ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage) 4) ขั้นแฝง (Latency Stage) และ 5) ขั้นสนใจเพศตรงข้าม 
(Gennitic  Stage) มีรายละเอียดดังนี้ (สุรางค์  โคว้ตระกูล. 2545: 33-35) ดังนี้   
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  1.1 ขั้นปาก (Oral Stage) 
   ขั้นปาก (0-18 เดือน) ฟรอยด์เรียกขั้นนี้ว่า ออรอล เพราะความพึงพอใจอยู่ที่ 
ช่องปาก เริ่มตั้งเกิด เด็กอ่อนจนถึงอายุราวๆ 2 ปี หรือวัยทารก เป็นวัยที่ความพึงพอใจเกิดจากการ 

ดูดนมแม่  นมขวด และดูดนิ้ว เป็นต้น ในวัยนี้ความคับข้องใจ (Frustration) จะเกิดขึ้น ถ้าเด็กหิวแต่
แม่ไม่ได้ให้นมเลย หรือให้นมแต่ไม่พอใจ ถ้าหากเด็กเกิดความคับข้องใจ จะท าให้เกิดภาวะที่เรียกว่า 
“การติดตรึงอยู่กับที่” (Fixation) ได้ และมีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพเรียกว่า “Oral Personality”  
มีลักษณะที่ชอบพูดมาก และมักจะติดบุหรี่ เหล้า และชอบดูดหรือกัดอยู่เสมอ โดยเฉพาะเวลาที่มี
ความเครียด  บางครั้งแสดงด้วยการดูดนิ้ว หรือดินสอ ปากกา ผู้มีลักษณะแบบนี้อาจจะชอบพูดจาถาก
ถาง เหน็บแนม  เสียดสีผู้อ่ืน 
  1.2 ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) 
   ขั้นทวารหนัก (18 เดือน-3 ปี) ฟรอยด์กล่าวว่า เด็กวัยนี้  ได้รับความพึงพอใจ
ทางทวารหนัก คือ จากการขับถ่ายอุจจาระ และในระยะซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งและความคับข้อง
ใจของเด็กวัยนี้ เพราะพ่อแม่มักจะหัดให้เด็กใช้กระโถนและต้องขับถ่ายเป็นเวลา เนื่องจากเจ้าของ
ความต้องการของผู้ฝึก และความต้องการของเด็กเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ตรงกันของเด็ก คือ ความอยาก
ที่จะถ่ายเมื่อไรก็ควรจะท าได้ เด็กอยากจะขับถ่ายเวลาที่มีความต้องการ กับการที่พ่อแม่หัดให้ขับถ่าย
เป็นเวลา บางทีเกิดความขัดแย้งมาก อาจท าให้เกิด Fixation และท าให้เกิดมีบุคลิกภาพแบบ “Anal 
Personality” ผู้ที่มีพฤติกรรมแบบนี้ อาจจะเป็นที่ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นพิเศษ และ
ค่อนข้างประหยัด มัธยัสถ์ หรืออาจมีบุคลิกภาพตรงข้าม คือ อาจจะเป็นคนที่ใจกว้าง และไม่มี 
ความเป็นระเบียบ  เห็นได้จากห้องท างานส่วนตัวจะรกไม่เป็นระเบียบ 

  1.3 ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage) 
   ขั้นอวัยวะเพศ (3-5 ปี) ความพึงพอใจของเด็กวัยนี้ อยู่ที่อวัยวะสืบพันธุ์ เด็กมักจะ
จับจ้องลูบคล าอวัยวะเพศ ระยะนี้  ฟรอยด์กล่าวว่า เด็กผู้ชายมีปมเอ็ดดิปุส (Oedipus Complex) 
ฟรอยด์อธิบายการเกิดของปมเอ็ดดิปุสว่า เด็กผู้ชายติดแม่และรักแม่มาก และต้องการที่จะเป็นเจ้าของแม่
แต่เพียงคนเดียว และต้องการร่วมรักกับแม่ แต่ขณะเดียวกันก็ทราบว่าแม่และพ่อรักกันและก็รู้ดีว่า 
ตนด้อยกว่าพ่อทุกอย่าง ทั้งด้านก าลังและอ านาจ ประกอบกับความรักพ่อและกลัวพ่อ ฉะนั้น เด็กก็จะ
พยายามที่จะเก็บกดความรู้สึกที่อยากเป็นเจ้าของแม่แต่คนเดียว และพยายามท าตัวให้เหมือนกับพ่อ
ทุกอย่าง ฟรอยด์เรียกกระบวนการนี้ว่า “Resolution of Oedipus Complex” เป็นกระบวนการที่
เด็กชายเลียนแบบพ่อ ท าตัวให้เหมือน “ผู้ชาย” ส่วนเด็กหญิงมีปมอิเล็คตรา (Electra Complex)  
ซึ่งฟรอยด์ก็ได้ความคิดมาจากนิยายกรีก เหมือนกับปมเอ็ดดิปุส ฟรอยด์อธิบายว่า แรกทีเดียวเด็กหญิง 
ก็รักแม่มากเหมือนเด็กชาย แต่เมื่อโตขึ้นพบว่า ตนเองไม่มีอวัยวะเพศเหมือนเด็กชาย จึงคิดว่า แม่เป็น
คนรับผิดชอบ และมีความรู้สึกอิจฉาผู้ที่มีอวัยวะเพศชาย แต่เมื่อท าอะไรไม่ได้ก็ยอมรับและโกรธแม่มาก  
ถอนความรักจากแม่มารักพ่อที่มีอวัยวะเพศที่ตนปรารถนาจะมี แต่ก็รู้ว่าพ่อและแม่รักกันเด็กหญิง
จึงแก้ปัญหาโดยใช้กลไกป้องกันตน โดยเก็บความรู้สึกความต้องการของตน (Repression) และ
เปลี่ยนจากโกรธเกลียดแม่ มาเป็นรักแม่ (Reaction Formation) ขณะเดียวกันก็อยากท าตัวเหมือน
แม่ จึงเลียนแบบแม่ สรุปได้ว่า เด็กหญิงมีความรักพ่อแต่รู้ว่าแย่งพ่อมาจากแม่ไม่ได้ จึงเลียนแบบแม่ 
คือ ถือแม่เปน็แบบฉบับหรือต้นแบบของพฤติกรรมของ “ผู้หญิง” 
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  1.4 ขั้นแฝง (Latency Stage) 
   ขั้นแฝง (6-12 ปี) เป็นระยะที่  ฟรอยด์ กล่าวว่า เด็กเก็บกดความต้องการทางเพศ
หรือความต้องการทางเพศสงบลง (Quiescence Period) เด็กชายมักเล่นหรือจับกลุ่มกับเด็กชาย 
ส่วนเด็กหญิงก็จะเล่นหรือจับกลุ่มกับเด็กหญิง 
  1.5 ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (Genital Stage) 
   ขั้นสนใจเพศตรงข้าม วัยนี้จะมีความสนใจในเพศตรงข้าม ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้น
ของวัยผู้ใหญ่ 
  ฟรอยด์กล่าวว่า ถ้าเด็กโชคดีและผ่านวัยแต่ละวัยโดยไม่มีปัญหาก็จะเจริญเติบโต  
เป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพปกติ แต่ถ้าเด็กมีปัญหาในแต่ละขั้นของพัฒนาการก็จะมีบุคลิกภาพผิดปกติไป  
 2. ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน  
  อีริค อีริคสัน (Erik Erikson) เป็นชาวเยอรมัน ภายหลังอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกา  
ได้ศึกษาแนวคิดทางจิตวิเคราะห์จาก แอนนา ฟรอยด์ (Anna Freud) ลูกสาวของฟรอยด์ แต่มี 
ความคิดเห็นต่างจาก ฟรอยด์ ในประเด็นที่ว่า บุคลิกภาพของมนุษย์พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 
ด้วยพลังทางสังคมมิใช่พลังทางเพศตามที่ ฟรอยด์ เสนอ อีริคสัน แบ่งพัฒนาการของมนุษย์เป็น 8 ขั้น 
โดย 5 ขั้นแรกคล้ายกับขั้นของ ฟรอยด์ พัฒนาการแต่ละขั้นติดต่อสืบเนื่องกันตลอดเวลา โดยมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นตัวน าไปสู่พัฒนาการขั้นต่อๆ ไป ในแต่ละข้ันพัฒนาการท่ีแบ่ง อิริคสัน 

ใช้ค าเรียกว่า  “Sense of” ก็เพราะเขาเชื่อว่า ในแต่ละขั้นเด็กจะต้องพบกับปัญหาเฉพาะ ซึ่งถ้า
แก้ปัญหาได้ส าเร็จก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีเหลือตกค้างอยู่ก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่พัฒนาการขั้นต่อไป แต่ถ้า
แก้ปัญหาไม่ได้ก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ด ีมีรายละเอียด ดังนี้ (พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์. 2547:  89) 
  2.1 ขั้นสร้างความรู้สึกไว้วางใจ-ความไม่ไว้วางใจ 
   ความรัก ความเอาใจใส่ และความใกล้ชิดจากมารดาหรือพ่ีเลี้ยงเป็นอย่างดี  
เด็กจะเกิดความรู้สึกไว้วางใจและความอบอุ่นมั่นคง ในทางตรงกันข้ามถ้าถูกทอดทิ้งและมิได้รับ
ความรักจะเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจใคร ในวัยนี้เด็กจะเกี่ยวข้องกับผู้ใกล้ชิด ได้แก่ บิดา มารดาและหรือ 

พ่ีเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่  
  2.2 ขั้นสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง-ความไม่ม่ันใจในตนเอง 
   ช่วงอายุ 1-4 ขวบ วัยนี้จะแสดงออกให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีความ
เป็นตัวของตัวเอง ในทางตรงข้าม ถ้าเด็กมิได้รับความส าเร็จหรือความพอใจ เด็กจะเกิดความอายและ
กลัวการแสดงออก เกิดความไม่ม่ันใจในตนเอง ในวัยเด็กจะเกี่ยวข้องกับบิดามารดาและหรือพ่ีเลี้ยง 
  2.3 ขั้นสร้างความคิดริเริ่ม-มีความรู้สึกผิด 
   ช่วงอายุ 4-5 ขวบ วัยนี้เด็กจะเลียนแบบสมาชิกในครอบครัวมีความคิดสร้างสรรค์ 
อยากรู้อยากเห็น ทดลองสิ่งใหม่ๆ ถา้ทดลองแล้วผิดพลาดถูกผู้ใกล้ชิดต าหนิ ติเตียน เด็กจะเกิดความขยาด
และหวาดกลัว ในวัยนี้เด็กจะเก่ียวข้องกับสมาชิกในครอบครัวและเด็กๆ นอกบ้าน 
  2.4 การสร้างความรู้รับผิดชอบ-ความรู้สึกต่ าต้อย 
   ช่วงอายุ 6-12 ปี วัยนี้เด็กจะเริ่มเกี่ยวข้องกับสังคมมากขึ้นตามล าดับ จะขยันเรียน 
ขยันอ่านหนังสือประเภทต่างๆ พูดคุยและอวดโชว์ความเด่น และความสามารถของตนเพ่ือให้เพ่ือน
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ยอมรับ ถ้าเด็กท าไม่ได้เขาจะผิดหวัง และมีความรู้สึกเป็นปมด้อย ยิ่งถ้าถูกผู้ใหญ่แสดงความเบื่อหน่าย 
ต าหนิอยู่ตลอดก็จะเป็นคนที่มีความรู้สึกต่ าต้อย 
  2.5 ขั้นสร้างความเป็นเอกลักษณ์-ความสับสนในบทบาท 
   ช่วงอายุ 13-18 ปี วัยนี้เด็กจะสร้างเอกลักษณ์หรือบุคลิกภาพของตน โดยเลียนแบบ
จากเพ่ือนๆ หรือผู้ใกล้ชิด ถ้ายังสร้างเอกลักษณ์ของตนไม่ได้จะเกิดความว้าวุ่นสับสน ว้าเหว่ และหมดหวัง 
  2.6 ขั้นสร้างความผูกพัน-การแยกตัว 
   ช่วงอายุ 19-40 ปี เป็นวัยที่เปลี่ยนไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องการติดต่อและสัมพันธ์
กับเพ่ือนต่างเพศ จนเป็นเพ่ือนสนิทและหรือเป็นเพ่ือนคู่ชีวิต ยอมที่จะเป็นผู้น าในบางขณะและเป็น 

ผู้ตามในบางขณะ ถ้าผิดหวังจะแยกตนเองออกจากสังคม หรืออยู่ตามล าพัง ในวัยนี้จะมีเพ่ือนรัก 
เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนสนิทเป็นจ านวนมาก 
  2.7 ขั้นสร้างความเป็นประโยชน์ให้กับสังคม-คิดถึงแต่ตนเอง 
   ช่วงอายุ 41-60 ปี เป็นวัยที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และจะพัฒนาเป็น
ผู้ใหญ่ที่ท าประโยชน์ให้กับสังคมด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มุ่งประโยชน์ส่วนตัว แต่ถ้าพบกับความล้มเหลว
ในชีวิต ก็จะท้อถอย เหนื่อยหน่ายในชีวิต คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว แม้จะน าประโยชน์ทางสังคมก็มักมี
ประโยชน์ส่วนตนแฝงอยู่เสมอ 
  2.8 ขั้นสร้างบูรณาการในชีวิต-ความสิ้นหวัง 
   ช่วงอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป เป็นวัยที่ต้องการความมั่นคงสมบูรณ์ในชีวิต จะ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จของชีวิตและผลงานของตน ถ้าผิดหวังจะเกิดความรู้สึกล้มเหลวในชีวิต และ
สิ้นหวังเสียดายเวลาที่ผ่านไป ไม่ยอมรับสภาพของตน 
 3. ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ 
  เพียเจต์ (Piaget) เป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ได้รับปริญญาเอกทางสัตว์วิทยา ในปี ค.ศ. 1918 เพียเจต์ เชื่อว่า มนุษย์มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะจัด
พฤติกรรมและความคิดให้เป็นระบบ มีความต่อเนื่อง เชื่อมโยง เป็นกลุ่มเป็นพวก เกิดเป็นโครงสร้าง
ทางความคิดที่จะใช้ในการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ ที่แวดล้อม 
แล้วสร้างเป็นโครงสร้างทางความคิดใหม่ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงสร้างความคิด
ใหม่นี้ ก็จะถูกน าไปใช้ในการท าความเข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ต่อไปอีก เกิดเป็นโครงสร้างทาง
ความคิดใหม่ที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง เพียเจต์ ให้ชื่อโครงสร้างทางความคิดนี้ว่า สกีมา 
(Schema) สกีมาจึงเป็นโครงสร้างของพฤติกรรมและความคิดต่างๆ ที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดี  
โดยบางสกีมาอาจมีขนาดเล็กและมีลักษณะง่ายๆ ในขณะที่บางสกีมามีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน 
เมื่อสกีมาใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้น พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับ
การปรุงแต่งให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (นุชลี  อุปภัย. 2555: 39-40) 
  ศรีเรือน แก้วกังวาน (2549: 56-57) กล่าวถึง หลักการของพัฒนาการด้านการรับรู้
ตามแนวคิดของเพียเจต์ได้แบ่งพัฒนาการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการรับรู้ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ
โลก ที่ปรากฏต่อตัวบุคคลนั้น (Assimilation) และขั้นตอนการปรับเปลี่ยนแนวคิดของบุคคลในการ
รับรู้ข้อมูลใหม่ (Accommodation) ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ จะเกิดขึ้นโดยผ่านหลักการที่มีความสัมพันธ์ 
ซ่ึงกันและกัน 3 ประการ คือ การจัดระบบ (Organization) การปรับตัว (Adaptation) และการรักษา
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สมดุล (Equilibration) หลักการเหล่านี้จะมีความสืบเนื่องต่อกันในกระบวนการพัฒนาการไปตาม
สภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ   
  3.1 ขั้นของพัฒนาการทางสติปัญญา ของเพียเจต์ แบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 
   3.1.1 ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (แรกเกิด-พูดได้) เด็กจะเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมโดยการรับรู้และการเคลื่อนไหว เป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมประสบการณ์ เพ่ือช่วยในการคิด 
ระยะนี้จะเริ่มสัญลักษณ์ของวัตถุ 
   3.1.2 ขั้นเกิดสังกัปและความคิดแบบใช้การหยั่งรู้ (2-7 ปี) เป็นขั้นของความคิด 
ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้และการเคลื่อนไหว โดยจะเข้าใจสัญลักษณ์ที่มาแทนวัตถุจริง เข้าใจในสิ่ง
ซับซ้อน ได้บ้าง แต่ยังขาดประสบการณ์ในทางความคิด เป็นเหตุให้เรื่องท่ีคิดผิดพลาดได้ 
   3.1.3 ขั้นปฏิบัติการทางความคิดโดยใช้วัตถุหรือสิ่งที่มีตัวตน (7-11 ปี) ขั้นนี้
เด็กจะเข้าใจความคงที่ของปริมาณ ขนาด น้ าหนัก และความสูงโดยไม่ค านึงถึงสภาวะแวดล้อม 

ในขณะเดียวกันเด็กจะสามารถเปรียบเทียบปริมาณของน้ าได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะลักษณะใด 
   3.1.4 ขั้นปฏิบัติการทางความคิดนามธรรม (12 ปีขึ้นไป) เด็กจะมีอิสระ
ในทางความคิดใช้วิธีคิดแบบอนุมาน และสามารถคิดแบบตั้งสมมุติฐานและคิดหาทางพิสูจน์ได้  
เป็นพัฒนาการทางความคิดขั้นสูงสุด 
  3.2 ขั้นของการพัฒนาทางสังคม เพียเจต์ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
   3.2.1 ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) เป็นระยะที่ยึดว่าตนมี
ความส าคัญท่ีสุด มักจะพูดเรื่องของตนเอง โดยไม่รับรู้ผู้อ่ืนจะเข้าใจหรือไม่ วงสังคมในระยะนี้จะแคบ
แค่ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว (วัยทารกและวัยเด็กตอนต้น) 
   3.2.2 พยายามเข้าสังคม (อายุ 6-12 ปี) เป็นระยะที่เริ่มเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกัน 
จ าเป็นต้องมีการติดต่อและพ่ึงพาอาศัยกัน ลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง โลกของเด็กขยายไปสู่เพ่ือนฝูง 
ครูและบุคคลอ่ืนๆ ที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิด เป็นระยะส าคัญที่จะเป็นเครื่องชี้บอกถึงอนาคตทางสังคม 
 3.2.3 เกิดการยอมรับและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เป็นระยะพัฒนาขั้นสูงสุดทางสังคม 
รู้จักยอมรับนับถือผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น แทนการยึดความคิดของตนเองเป็นเกณฑ์ 
การเปลี่ยนแปลงระยะนี้เริ่มตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ ระยะนี้มีทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ รวมทั้ง
ต้องการที่จะร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะ 
 4. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
  โคลเบอร์ก (Kohlberg, Lawrence) นักจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาเชื่อว่า พัฒนาการ
ทางสติปัญญาเป็นรากฐานของพัฒนาการทางจริยธรรม เขาจึงขยายทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
ของเปียเจต์ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ละเอียดลออยิ่งขึ้น เขาได้ท าการวิเคราะห์เหตุผลเชิงจริยธรรม และ
วัดระดับการพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลในหลายสังคมและวัฒนธรรม แล้วสรุปการพัฒนาการ
ทางจริยธรรมของมนุษย์ทั่วโลกแบ่งออกเป็นขั้นๆ ได้ 6 ขั้น โดยที่ขั้นต่ าจะพบมากในเด็กทั่วโลก 

ส่วนขั้นสูงสุดจะพบแต่ในผู้ใหญ่บางคนในบางวัฒนธรรมเท่านั้น พัฒนาการทางจริยธรรมจะเป็นไปตาม
ขั้น จากขั้นที่หนึ่งไปตามล าดับจนถึงขั้นที่หก โดยไม่มีการข้ามขั้น เพราะการใช้เหตุผลในขั้นสูงขึ้นไป
จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยการมีความสามารถในการใช้เหตุผลในขั้นที่อยู่ต่ ากว่าเสียก่อน มนุษย์ทุกคนไม่
จ าเป็นต้องพัฒนาทางจริยธรรมไปถึงขั้นสุดท้าย อาจจะหยุดชะงักที่ข้ันใดขั้นหนึ่งก็ได้ โคลเบอร์กพบว่า 
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ผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีพัฒนาการทางจริยธรรมถึงข้ันที่ 4 เท่านั้น และบางครั้งบุคคลก็อาจจะย้อนกลับมา
ใช้ในขั้นต่ าๆ ก็ได้ เพราะอารมณ์ของคนเราไม่แน่นอน (ดวงเดือน  พันธุมนาวิน และ จรรจา สุวรรณทัต. 
2520: 14) 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบอร์ก ได้แบ่งพัฒนาการทางจริยธรรมออกเป็น  
3 ระดับ แต่ละระดับแยกออกเป็น 2 ระยะหรือ 2 ขั้น (Stage) ตามลักษณะการให้เหตุผลทาง
จริยธรรมดังนี้  
  4.1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ หรือก่อนที่จะมีจริยธรรม (Preconventional or Premoral 
Level) เป็นระดับที่ต่ าสุดของการมีจริยธรรม จริยธรรมในระดับนี้ของเด็กจะถูกควบคุมด้วยรางวัล
และการลงโทษ และการตัดสินจริยธรรมจะมาจากเกณฑ์ภายนอกโดยเฉพาะจากพ่อแม่ ระบบนี้  
เด็กจะตัดสินจริยธรรม โดยใช้ผลที่ตนได้รับเป็นเกณฑ์ในการประเมินจริยธรรม คือ ถ้าเขาถูกลงโทษ
เขาจะคิดว่าเขาท าไม่ดี ถ้าได้รับรางวัลก็แสดงว่าเขาท าดี เด็กที่อายุต่ ากว่า 10 ปี โดยทั่วไปจะมีจริยธรรม
อยู่ในระดบันี้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
   4.1.1 ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีกการลงโทษ เป็นหลักหรือเหตุผลของการกระท า 
ซึ่งเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 7 ขวบใช้มาก เขาจะมีพฤติกรรมต่างๆ ในลักษณะมุ่งที่จะหลบหลีกไม่ให้
ตนเองต้องถูกลงโทษ เพราะกลัวว่าตนเองจะเจ็บหรือล าบาก เด็กจะยอมท าตามค าสั่งหรือกฎเกณฑ์
ของผู้ใหญ่ เพราะไม่ต้องการให้ตนถูกลงโทษมากกว่าอย่างอ่ืน เช่น ยอมสีฟันหลังอาหารเพราะกลัว  

พ่อดุ หรือไม่หยิบขนมกินก่อนได้รับอนุญาตเพราะกลัวแม่ตี 
   4.1.2 ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ โดยทั่วไปจะมี
อายุระหว่าง 7-10 ปี เพราะจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมก็สาเหตุมาจากว่าต้องการได้ประโยชน์ เลือก
กระท าพฤติกรรมจริยธรรมในส่วนที่จะน าความพอใจ ความสุข หรือประโยชน์มาสู่ตน เริ่มพยายามท า
เพ่ือต้องการรางวัล และรู้จักการแลกเปลี่ยนกันแบบเด็กๆ คือ เมื่อเขาท าอะไรให้ฉัน ฉันก็ควรท าอะไร
ตอบแทนเขาบ้าง โดยเฉพาะสิ่งที่ท านั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือได้รับรางวัล ในขั้นนี้บุคคล
ยังยึดตัวเองอยู่ (Egocentric) การจูงใจให้เด็กในวัยนี้กระท าความดี จึงควรจะใช้วิธีให้สัญญาว่าจะให้
รางวัลหรือชมเชยมากกว่าการขู่เข็ญ ลงโทษ เด็กที่มีจริยธรรมอยู่ในขั้นนี้จะมีแรงจูงใจที่จะกระท าสิ่งที่
เป็นผลดีแก่ตน เช่น เด็กหญิงจะช่วยบิดารดน้ าต้นไม้เพ่ือจะได้รับค าชมเชย เด็กชายจะถอดรองเท้า  

ไม่ย่ าดินเป็นเทือกเข้าบ้าน เพ่ือมารดาจะได้พอใจ และหาขนมอร่อย ๆ ไว้ให้เขากินเป็นรางวัล 
  4.2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) เป็นระดับจริยธรรมที่สูงขึ้นมา
จากระดับแรก ผู้ที่มีจริยธรรมในระดับนี้  อายุโดยประมาณตั้งแต่ 10-16 ปี จริยธรรมในระดับนี้  
จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ของสังคม เขาจะเข้าในกฎเกณฑ์ได้ดีขึ้น และเริ่มเปลี่ยนจากการ  

ยึดตนเองเป็นหลัก (Egocentric) มายึดเกณฑ์ของสังคมเป็นหลัก แต่ก็ต้องอาศัยการควบคุม 

จากภายนอกในการทีจ่ะท าความดี ละเว้นความชั่ว แต่รู้จักแสดงบทบาทตามที่สังคมก าหนดได้ และรู้จัก
เอาใจเขามาใส่ใจเราได้แล้ว รู้จักเคารพกฎ และให้ความส าคัญแก่กลุ่ม ถ้าควบคุมความประพฤติอย่าง
รัดกุม เขาก็จะไม่คดโกง จริยธรรมในระดับนี้แบ่งได้เป็น 2 ขั้นต่อจากระดับแรก คือ 
   4.2.1 ขั้นที่ 3 หลักการท าตามที่คนอ่ืนเห็นว่าดี ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้จะมีอายุ
ประมาณ 10-13 ปี เขาจะคาดหวังว่า สิ่งที่เขาท าไปนั้นคนอื่นจะต้องเห็นว่าดี หรือคาดว่าคนอื่นเขาว่าดี
หรือถกูต้อง เขาจึงจะท าพฤติกรรมนั้น บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้มีลักษณะไม่เป็นตัวของตัวเอง ชอบ
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คล้อยตามการชักจูงของผู้อื่น โดยเฉพาะเพ่ือน เพ่ือให้เป็นที่ชอบพอของเพ่ือน ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
เขาก็จะเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดีได้ 
   4.2.2 ขั้นที่ 4 หลักการท าตามหน้าที่ ผู้ที่จะมีจริยธรรมในขั้นนี้ได้ จะมีอายุ
ประมาณ 13-16 ปี บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้จะรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของตน และสามารถท าตาม
หน้าที่ของตนตามกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนด เขาจะเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม เคารพกฎหมาย บุคคลที่มี
จริยธรรมในขั้นนี้ถือว่า มีจริยธรรมที่ดีพอควร ถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมใดมีจริยธรรมถึงขั้นนี้แล้ว สังคม
นั้นก็สงบสุขและร่มเย็น  
    เด็กวัยรุ่นในขั้นนี้ จะตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของตนเองในกลุ่ม
ต่างๆ และมีศรัทธาต่อกฎเกณฑ์ของกลุ่มมากพอสมควร ฉะนั้นจึงจ าเป็นที่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ ครูผู้ปกครอง
จะได้ดูแลแนะน าให้เด็กวัยรุ่นของตนได้เข้ากลุ่มที่ดี  เพ่ือเด็กจะได้ท าตามกฎเกณฑ์ที่ดีที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม 
  4.3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ทฤษฎี (Post Conventional level) เป็นระดับจริยธรรม
สูงสุด โดยทั่วไปผู้ที่มีจริยธรรมขั้นนี้ได้ จะมีอายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป คือ ความสามารถทางความคิด
การตัดสินใจเป็นผู้ใหญ่ได้โดยสมบูรณ์ การตัดสินคุณธรรม จริยธรรมต่างๆ จะมาจากเหตุผลภายใน 
(Internal reasoning) ใช้มาตรฐานของสังคมเป็นเกณฑ์ของพฤติกรรมมากกว่าจะใช้การคิดส านึกของ
ตนหรือความต้องการของงานเป็นหลักในการตัดสินบุคคลในระดับนี้จึงมีหลักประจ าใจ และปฏิบัติไป
ตามอุดมคติของตน ซึ่งถือเป็นจริยธรรมขั้นสูงสุดที่จะปรากฏได้ในบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ 
(หมายถึง เป็นผู้ใหญ่ที่มีระดับความคิดสูงและจริยธรรมสูง มิใช่เป็นผู้ใหญ่ที่สูงแต่อายุอย่างเดียว) 
จริยธรรมในระดับนี้แบ่งเป็น 2 ขั้น เช่นกัน คือ 
   4.3.1 ขั้นที่ 5 หลักการท าตามค ามั่นสัญญา ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้จะมี
ลักษณะ มีเหตุมีผล มีหลักการมากกว่าการใช้อารมณ์ ถือความส าคัญของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน นับ
ถือสิทธิและให้ความเสมอภาค ความยุติธรรมแก่ผู้อ่ืน จะไม่ท าพฤติกรรมให้ขัดต่อสิทธิของผู้อ่ืน สามารถ
ควบคุมบังคับจิตใจของตัวเอง มิให้หลงใหลไปกับสิ่งยั่วยุได้ คือ ถือค ามั่นสัญญาและปณิธานของตนไม่
หวั่นไหวไปกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ มีความเคารพตนเองและต้องการให้ผู้อ่ืนเคารพตนด้วย ผู้ที่มีจริยธรรมใน
ขั้นนี้ได้ จะมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป บางคนเรียกผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ว่า “ผู้มีธรรม (ความรับผิดชอบ)  
อยู่ในหัวใจ” (Ethics of Responsibility) 
   4.3.2 ขั้นที่ 6 หลักการท าตามอุดมคติสากล ผู้ที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ถือว่าเป็น
ผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ เป็นจริยธรรมขั้นสูงสุด มีการยืดหยุ่นจริยธรรมอยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ ทั้งปวง 
สามารถและกล้าท าลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพ่ือสิ่งที่ดีกว่าได้ จะไม่ยอมท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน 
มักจะท าพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือจุดมุ่งหมายในบั้นปลาย อันเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่ มีความเสียสละ และ
ยุติธรรมอย่างยิ่ง แม้ชีวิตก็อาจสละได้เพ่ืออุดมคตินั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมประจ าใจอย่าง
สมบูรณ์และถูกต้อง มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสูง เช่น มีหิริโอตัปปะ คือ ความละอายแก่ใจตนเองใน
การท าชั่ว แม้เพียงแต่คิดเท่านั้นก็จะละอายใจแล้วและมีความเกรงกลัวต่อบาป เพราะมีความเชื่อใน
หลักสากลว่า ความเลวนั้นถ้าบุคคลกระท าแล้ว แม้จะรอดพ้นไม่ถูกผู้ใดลงโทษ แต่โทษที่ได้รับนั้นก็คือ 
ผู้กระท าความเลวนั้น จะมีจิตใจต่ าลง 
 จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ โคลเบอร์ก ที่กล่าวมานี้พอสรุปเป็นตารางที่ 1 ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 แสดงขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
 

ขั้นการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม ระดับของจริยธรรม 
ขั้นที่ 1  หลักการหลบหลีกการถูกลงโทษ  (2 - 7 ปี) 
ขั้นที่ 2  หลักการแสวงหารางวัล  (7 - 10 ปี) 

1.  ระดับก่อนกฎเกณฑ์ ( 2 - 10 ปี )  
     Precoventional level 

ขั้นที่ 3  หลักการท าตามที่ผู้อ่ืนเห็นว่าดี  (10 – 13 ปี) 
ขั้นที่ 4  หลักการท าตามหน้าที่ทางสังคม  (13 – 16 ปี) 

2.  ระดับกฎเกณฑ์  ( 10 - 16 ปี ) 
     Conventional level 

ขั้นที่ 5  หลักการท าตามค าม่ันสัญญา  (16 ปีขึ้นไป) 
ขั้นที่ 6  หลักการอุดมคติสากล  (ผู้ใหญ่สมบูรณ์) 

3.  ระดับเหนือเกณฑ์  ( 16 ปีขึ้นไป) 
     Post Conventional level 

1 

 อ้างอิง http://www.psychologycharts.com/kohlberg-stages-of-moral-
development.html 
 

คุณลักษณะของผู้เรียน 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่อยู่ร่วมกัน มีการปะทะสัมพันธ์พูดคุย สังสรรค์ การรู้จักซึ่งกันและ
กัน ก็จะท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ในขบวนการเรียนการสอนก็เช่นกัน การรู้จักกันและกันก็จะช่วยให้
กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้สอนต้องรู้ว่าผู้เรียนของตนมีคุณลักษณะ
อย่างไร 
 1. คุณลักษณะของผู้เรียนระดับปฐมวัย 
  ผู้เรียนระดับอนุบาลศึกษา อาจจะเรียกได้ว่า เป็นวัยเด็กตอนต้น หรืออีกชื่อหนึ่งว่า 

วัยเด็กก่อนเข้าโรงเรียน วัยเด็กระดับอนุบาลเป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 2 -6 ปี ลักษณะที่ส าคัญของ
พัฒนาการในวัยนี้ คือ เด็กมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือตนเองได้ดีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
กิจการดูแลความสะอาดของร่างกาย การแต่งกาย และสภาพความเป็นอยู่ทั่วไป 
  1.1 พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
   วัยนี้ เด็กหญิงและเด็กชายจะมีพัฒนาการทางด้านความเจริญเติบโตของ
ร่างกายแบบเดียวกัน 
   อัตราการเจริญเติบโตทางความสูงจะเพ่ิมมากโดยเฉลี่ยจะเพ่ิมประมาณปีละ 3 นิ้ว 
   น้ าหนักจะเพ่ิมข้ึน โดยเฉลี่ย 3-5 ปอนด์ 
   สัดส่วนของใบหน้า มีลักษณะเล็ก ส่วนที่มองดูใหญ่คือ อวัยวะส่วนคางเพราะ
ขากรรไกรเป็นส่วนที่มีพัฒนาเร็วกว่าส่วนอื่นๆ 
   เส้นผมจะมีสีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
   อายุ 3-4 ปี ฟันน้ านมของเด็กจะเริ่มหลุด และฟันถาวรขึ้นมาแทนที่ การงอก
ของฟันแท้ที่ข้ึนมาแทนฟันน้ านม จะช่วยท าให้การพูดของเด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
   อายุ 4-5 ปี เด็กจะมีรูปร่างดีขึ้น หน้าท้องแบนราบ อกกว้างขึ้น เอวมองชัดเจนขึ้น 
   เด็กในวัยนี้สามารถใช้มือท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างแคล่วคล่อง เช่น สามารถ
ป้อนอาหารเอง แต่งตัวเอง เช่น หวีผม อาบน้ า ทีแรกอาจจะต้องมีผู้ช่วยเหลือบ้าง แต่ต่อไปจะท าได้
เอง เด็กอายุ 3 ขวบ สามารถใช้ค้อนตอกตะปูลงบนไม้ได้ ปั้นดินน้ ามันเป็นรูปต่างๆ ได้ นอกจากนั้น เด็ก
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วัยนี้ยังชอบเล่นโยนลูกบอลและรับลูกบอล ความสามารถจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเด็กอายุ 6 ขวบ  
ก็สามารถท่ีจะท าสิ่งต่างๆ ด้วยมือได้มากขึ้น เป็นต้น 
   การใช้ขาได้แคล่วคล่องขึ้น นอกจากเดินได้อย่างมั่นคงแล้ว เด็กจะสนใจกิจกรรม
ต่างๆ ที่ต้องใช้ขา เช่น กระโดดสูง กระโดดไกล การวิ่ง การเล่นเกมต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะการวิ่ง 
การปีนป่าย การถีบจักรยานสามล้อส าหรับเด็ก เป็นต้น 
  1.2 พัฒนาการทางสติปัญญา 
   การทีเ่ด็กจะมีความสามารถสื่อสารติดต่อกับผู้อ่ืนได้ เด็กจะต้องมีความเข้าใจใน
สิ่งที่ตนเองพูดก่อน โดยปกติเด็กจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับค าต่างๆ ได้ โดยการแสดงออกทางสีหน้าและ
ลักษณะท่าทาง นอกจากนี้ ความเข้าใจของเด็กยังขึ้นอยู่กับการฟัง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เด็กที่มี
ระดับสติปัญญาสูง จะมีความตั้งใจในการฟังมากกว่าเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ า ซึ่งในเรื่องนี้มีการค้นพบว่า 
เด็กท่ีมีระดับสติปัญญาสูง จะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 
ครอบครัวที่ไม่ค่อยมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือไม่มีเลย นอกจากการฟังแล้ว เด็กจะสามารถเรียนรู้และ
จดจ าความหมายใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ในวัยนี้เด็กจะสามารถจ าศัพท์ได้เพ่ิมขึ้นรวดเร็ว รู้จักค ามากขึ้น 
สามารถใช้ภาษาได้กว้างขวางขึ้น ในตอนแรกๆ เด็กจะใช้ประโยคสั้นๆ มีเพียง 3-4 ค า แต่เมื่ออายุ
ประมาณ 4 ขวบ จะสามารถพูดประโยคได้ยาวขึ้น พออายุ 5 ปี เด็กจะสามารถเรียกชื่อค าต่างๆ  
ได้โดยไม่มีการผิดพลาด แต่ในเรื่องพัฒนาการทางภาษานี้อาจจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปบ้างใน
ระยะแรกๆ ดังนี้ 
   1.2.1 การพูดไม่ชัด เด็กเล็กๆ บางคนออกเสียงค าต่างๆ ได้อย่างชัดเจน  
แต่บางคน ก็พูดไม่ชัด พ่อแม่ต้องให้โอกาสเด็กได้ฝึกพูดมากๆ คอยแก้ไขให้ และถ้าเด็กบางคนพูดไม่
ชัดเจนเกินอายุที่สมควรแล้ว พ่อแม่ไม่ควรแสดงความรู้สึกให้เด็กเห็น จะต้องอดทนรอเพราะ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน เด็กบางคนพูดชัดได้เร็ว บางคนพูดชัดได้ช้ากว่าคนอ่ืน 
   1.2.2 การพูดติดอ่าง คือ การพูดซ้ าพยางค์ เด็กวัย 2-3 ขวบ มักจะพูดซ้ าแบบ
ติดอ่าง เพราะเพ่ิงหัดพูด พ่อแม่ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป ต้องยอมรับข้อบกพร่องของ เด็ก และ 

ช่วยฝึกให้เด็กหัดพูดมากๆ ก็จะหายไปเอง ถ้าพ่อแม่เคร่งครัดจนเกินไป เด็กจะเกิดความวิตกกังวลและ 

เกิดความเครียดยิ่งขึ้น ท าให้เป็นผลร้ายทางจิตใจแก่เด็กได้ 
  1.3 พัฒนาการทางอารมณ ์
   เด็กวัยนี้มักเจ้าอารมณ์ อาจเนื่องจากความหงุดหงิดเพราะไม่ได้นอนกลางวัน 
หรือกินอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกายก็ได้ ท าให้โมโหร้าย  อิจฉาริษยาอย่างไม่มีเหตุผล 
อย่างไรก็ตาม เด็กแต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกัน เนื่องจากสุขภาพต่างกัน สิ่ งแวดล้อมต่างกัน และ 

การเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า อารมณ์ของเด็กแต่ละคนจะถูกควบคุมตาม
สภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เด็กแต่ละคนได้รับมา อารมณ์ของเด็ก เช่น ความกลัว  
ความตกใจ ความโกรธ ความร าคาญใจ และความคับข้องใจ จะเพ่ิมขึ้น ซึ่งบุคคลใกล้ชิด จะมีส่วนต่อ
อารมณ์ของเด็ก ถ้าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆ ได้ ก็จะมีผลต่อลักษณะบุคลิกภาพของเด็ก
เมื่อเติบโตขึ้น 
   ส าหรับอารมณ์ที่ปรากฏชัดเจนในเด็กระดับอนุบาลศึกษา คือ ความโกรธ  
ความกลัว ความอิจฉาริษยา ความอยากรู้อยากเห็น ความร่าเริง ความรัก 
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   1.3.1 ความโกรธ  ความโกรธจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่สุด และจะ
เป็นเรื่องธรรมดาส าหรับวัยเด็กตอนต้น ทั้งนี้เพราะเด็กจะต้องเผชิญกับลักษณะหรือสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างมากมาย ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ก่อให้เกิดความโกรธแต่ตัวเด็ก หรือในบางครั้ง เด็กอาจจะใช้
ความโกรธให้เป็นประโยชน์เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนปรารถนา ลักษณะความโกรธของเด็กวัยนี้เกิดขึ้นได้ 
เนื่องจากมีความขัดแย้งในการเล่นสิ่งของ การขับถ่าย การแต่งกาย มีความสับสนในกิจกรรมต่างๆ 
หรือถูกขัดขวางมิให้ท ากิจกรรมในสิ่งที่ตนปรารถนา 
   นอกจากนั้น สภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่จะมีผลท าให้เด็กเกิดความโกรธ 

ได้ง่ายและอาจจะเกิดความโกรธได้บ่อยครั้ง ลักษณะการแสดงออกซึ่งความโกรธของเด็กนั้น จะเป็น
ลักษณะการแสดงออกโดยการลงมือลงเท้า และจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งส าหรับครอบครัวท่ีมีพ่ีน้องหลายคน 
   ลักษณะอาการโกรธแบบลงมือลงเท้า หมายถึง ลักษณะการร้องไห้ของเด็ก 

มีการร้องกรีด กระทืบเท้า เตะ กระโดดไปมา ต่อต้าน ขว้างสิ่งของลงบนพ้ืน บีบจมูก เดินขากระเผลก 
บางครั้งอาจจะนั่งหรือนอนลงบนพื้น และท าร้ายตัวเอง เช่น ดึงผม ตีหน้าอกของตัวเอง เป็นต้น 
   ลักษณะอาการโกรธของเด็กวัย 3-4 ขวบ จะมีลักษณะอาการโกรธแบบลงมือลง
เท้า แต่เมื่ออายุ 4 ขวบ ความโกรธของเด็กจะมีการแสดงออกโดยมุ่งตรงไปยังสิ่งที่ท าให้ตนโกรธไม่
ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ตาม นอกจากนั้น ลักษณะการแสดงออกของความโกรธแบบอ่ืนๆ 

ยังประกอบด้วย ลักษณะหน้าบึ้ง ครุ่นคิด และร้องไห้ 
   1.3.2 ความกลัว วัยเด็กตอนต้นนี้เด็กจะมีความรู้สึกกลัวต่อสิ่งต่างๆ มากกว่า 

วัยเด็กอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีระดับสติปัญญาดีจะมีความสามารถในการแยกแยะและจดจ า
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ดี ในระยะแรกของความกลัวนี้ เด็กจะมีความรู้สึกกลัวในสิ่งที่
ไม่มีเหตุผลมากกว่าสิ่งที่มีเหตุผล เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น การตอบสนองของเด็กที่มีต่อความกลัวย่อมจะ
มากขึ้นตามอายุของเด็ก รูปแบบของการสนองตอบในเรื่องความกลัว โดยทั่วไปนั้นจะมีลักษณะของ
การวิ่งหนีจากเหตุการณ์ หรือหลบซ่อน หรือพยายามหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัว 
   ตามปกติ ความกลัวของเด็กจะเกิดขึ้นได้โดยการวางเงื่อนไข การเลียนแบบ 

และการจดจ าเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความกลัวหรือเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพอใจนั่นเอง เช่น 
เมื่อเด็กได้ยินเสียงที่น่ากลัวทางวิทยุ ถ้าเด็กได้ยินเสียงทางวิทยุอีกจะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกกลัวได้
เช่นกัน นอกจากนั้นแล้ว ความกลัวของเด็กอาจจะเกิดเนื่องมาจากการเลียนแบบบุคคลที่เด็กใกล้ชิด 
เมื่อผู้ใหญ่กลัวเด็กจะกลัวตามไปด้วย เช่น กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า เนื่องมาจากเด็กเห็นมารดามีความกลัว 

เด็กก็จะแสดงอาการกลัวตามไปด้วย 
   ความกลัวของเด็กจะสามารถลดลงได้จะลงได้เมื่อเด็กนั้นมีอายุมากขึ้น และมี
ความวิตกกังวลเกิดขึ้นมาแทนที่ ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงจากทางบ้าน เด็กจะมี
ความรู้สึกกระวนกระวายใจมาก เมื่อเด็กเกิดความกังวลใจ ผลก็คือ ความกลัวของเด็กจะลดลงจนถึง
เด็กจะไม่มีความกลัวในสิ่งใดเลย 
   1.3.3 ความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยาเป็นความโกรธที่พุ่งไปสู่บุคคล 
อาจจะเนื่องมาจากสถานภาพทางสังคม อารมณ์อิจฉาริษยาจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอายุ 2-5 ปี หรือเมื่อเด็กมี
น้องใหม ่
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   ในวัยเด็กตอนต้น การแสดงถึงลักษณะความอิจฉาริษยาจะมีการแสดงออก
โดยตรง คือ เด็กจะต่อต้านกับบุคคลที่ตนเกิดความอิจฉาริษยา เช่น ตีน้องเพราะตนริษยาน้อง เป็นต้น 
แต่ในบางครั้งการแสดงออกซ่ึงความอิจฉาริษยานั้น จะเป็นลักษณะที่มีพฤติกรรมย้อนกลับไปสู่แบบวัย
เด็กอีกครั้งหนึ่ง เช่น การดูดนิ้ว การปัสสาวะรดที่นอน การซุกซนผิดปกติ มีลักษณะปฏิเสธต่อการกิน
หรืออาจจะมีการแสดงออกในลักษณะความเจ็บป่วยทางร่างกาย บางครั้งอาจจะมีการแสดงออกใน
ลักษณะของความหวาดกลัว 
   1.3.4 ความอยากรู้อยากเห็น ในวัยเด็กนี้ เด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นใน
ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในบ้านเรือนร้านค้า และอะไรก็ตามที่เด็กจะสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างจะ
เป็นสิ่งที่เด็กต้องการเรียนรู้ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น เด็กอาจจะมีความสงสัยในเรื่องรูปร่างของตนว่าท าไม
จึงมคีวามแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ หรืออวัยวะร่างกายของคนเรานั้นสามารถท างานได้อย่างไร เป็นต้น 
   ด้วยเหตุนี้เอง วัยเด็กตอนต้นจึงจัดว่าเป็นวัยเจ้าปัญหา (Questioning Age) 
โดยที่เด็กจะมีการตั้งค าถามตั้งแต่ปีที่ 2-3 เรื่อยไปจนกระทั่งปีที่ 6 ของอายุเด็ก ถ้าเด็กคนใดก็ตาม
ได้รับค าอธิบายในค าถามจะท าให้เด็กเกิดความพอใจ และเด็กจะไม่พอใจเมื่อไม่ได้รับค าอธิบายและจะ
มีผลท าให้ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กลดลงไป 
   ส าหรับเด็กที่ฉลาดจะเป็นเด็กที่มีความสามารถในการจดจ าและสังเกตสิ่งต่างๆ 
ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ฉลาด เมื่อเด็กฉลาดมีความสามารถเช่นนั้น ท าให้เด็กพยายามที่จะซักถามในสิ่งที่ตน
สงสัยได้ดีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น ผลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่า เด็กที่มีความมั่นคงทางอารมณ์จะเป็น
เด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเด็กที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ และในเรื่องเพศของเด็ก 

ก็เช่นกัน เด็กหญิงจะมีความสนใจหรือมีความสงสัยในสิ่งต่างๆ น้อยกว่าเด็กชายเพราะพ่อแม่มักจะ
เข้มงวดเอากับเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย 
   1.3.5 ความร่าเริง วัยเด็กตอนต้นนี้ เด็กจะมีความรู้สึกท่ีเป็นสุขเป็นอย่างมาก 
ความสุขของเด็กที่เกิดขึ้นนี้อาจจะอธิบายได้ในลักษณะความร่าเริงของเด็ก และโดยทั่วไปของเด็กวัยนี้ 
จะมีความรู้สึกสนุกสนานมาก สาเหตุที่ท าให้เด็กมีความรู้สึกเป็นสุขได้นั้น เนื่องมาจาก ลักษณะทาง
ร่างกายมีความแข็งแรงมีสุขภาพดี มองเห็นสถานการณ์ที่ไม่กลมกลืนต่างๆ เกิดเสียงดังขึ้นมาอย่าง
ทันทีทันใด หรือมีการเลียนค าพูดของบุคคลอ่ืน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท าให้เด็กเกิดความรู้สึกร่าเริงได้ 
นอกจากนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีบุคคลอ่ืนมาเล่นด้วย แม้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงก็ตามจะท าให้เกิด
ความสุขได้ 
   การตอบสนองที่จะเป็นเครื่องแสดงว่าเด็กมีความร่าเริงคือ การยิ้ม การหัวเราะ  
การปรบมือ การกระโดดขึ้นลง การกอดรัดวัตถุหรือบุคคลที่ท าให้เด็กมีความสุข ฉะนั้นการแสดงออก
ซึ่งอารมณ์ร่าเริงนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะความเข้มของสิ่งเร้าที่มาเร้า รวมทั้งขึ้นอยู่กับความกดดันทางสังคม
อีกด้วย 
   1.3.6 ความรัก วัยเด็กอนุบาลนี้ เด็กจะไม่เพียงแต่รักในบุคคลเท่านั้น แต่เด็ก
จะมีความรักต่อสัตว์หรือวัตถุที่เขาเล่นอยู่อีกด้วย เด็กวัยนี้จะแสดงความรักอย่างเปิดเผยเช่นเดียวกับ
อารมณ์อ่ืน ๆ เขาจะกอดจูบลูบคล าบุคคลหรือวัตถุที่เขารัก อยากอยู่ใกล้ ๆ ตลอดเวลา 
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  1.4 พัฒนาการทางสังคม 
   เด็กในวัยนี้จะเริ่มเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ จะพยายามเล่นกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน และ
จะเริ่มเล่นกันเป็นกลุ่มในช่วงอายุ 3-6 ปี เด็กจะมีการคบเพ่ือนมากขึ้น การรับรองเห็นชอบจากเพ่ือน
กลายมามีความส าคัญมากกว่าที่ได้รับจากผู้ใหญ่ การรับรองเห็นชอบจากเพ่ือนๆ จะมีส่วนช่วยกระตุ้น
ให้เด็กมีพฤตกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป ดังนั้น ช่วงอายุ 3-6 ปี นับว่าเป็นช่วงที่มีความส าคัญ
ส าหรับพัฒนาการทางสังคม เพราะจะเป็นการฝึกให้เด็กมีการเข้าสังคม ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
บางคนอาจจะมีลักษณะของการเป็นผู้น าแต่เด็กบางคนอาจจะมีลักษณะอิสระ ลักษณะที่ปรากฏในวัย
เด็กอนุบาลนี้ จะมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมในระยะต่อมาของชีวิต ในวัยนี้จะมีพฤติกรรมทางสังคม
เกิดข้ึนหลายอย่าง ที่ส าคัญได้แก่ 
   1.4.1 ความดื้อรั้น ความดื้อรั้นเกิดเป็นปกติกับเด็กอายุ 2-3 ปี และพฤติกรรมนี้ 
จะค่อยๆ ทวีขึ้น ในระหว่างเด็กอายุ 3-4 ปี ซึ่งเด็กแต่ละคนจะแสดงอาการดื้อรั้นในรูปที่แตกต่างกัน 
บางคนแสดงออกด้วยการชอบท าอะไรตรงกันข้ามกับที่ต้องการให้เขาท า บางคนแสดงออกด้วยการเงียบ 
ไม่โต้ตอบ ท าเป็นไม่ได้ยิน ไม่เข้าใจ ไม่ไยดี และไม่น าพา แต่ส าหรับเด็กที่มีการปรับตัวได้ดี จะเรียนรู้
ที่จะโอนอ่อน และให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืน 
   1.4.2 ความก้าวร้าว ความก้าวร้าวจะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็กวัยนี้  เมื่อ
เด็กมีความคับข้องใจ หรือถูกลงโทษอย่างรุนแรง เมื่ออายุ 4 -5 ปี เด็กจะมีการแสดงความก้าวร้าว  
โดยทางวาจามากกว่าการแสดงออกทางร่างกาย 
   1.4.3 การทะเลาะวิวาท เด็กวัยนี้เป็นวัยของการทะเลาะวิวาท เพราะเด็กยัง
ขาดประสบการณ์ในการเล่นกับเพ่ือนอย่างดี เมื่อโกรธก็จะแย่งของเล่นที่เด็กอ่ืนก าลังเล่นไปเสีย และ
มักจะร้องไห้ ทุบตีกัน เตะ ต่อย กัดกัน เป็นต้น วัย 3 ขวบเป็นวัยที่ชอบทะเลาะกันมากที่สุด หลังจาก
นั้นเมื่อเด็กอายุมากกว่า 3 ปี ไปแล้ว เด็กจะมีการปรับตัวทางสังคม ซึ่งจะมีผลท าให้การทะเลาะวิวาท
ของเด็กลดน้อยลง อย่างไรก็ตามในเรื่องของการทะเลาะวิวาทของเด็กวัยนี้ ก็นับว่ามีประโยชน์ไม่น้อย 
เพราะการทะเลาะวิวาทจะเป็นวิธีการที่สอนให้เด็กรู้จักปฏิบัติและมีการปรับตัว เพ่ือที่จะอยู่ในสังคม
ต่อไป 
   1.4.4 การคบเพ่ือน เพ่ือนของเด็กวัยนี้ส่วนมากเป็นพ่ีน้อง หรือผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวเดียวกัน การคบเพ่ือนของเด็กจะคบแบบเป็นเพ่ือนเล่นมากกว่าเพ่ือนแท้ เด็กมักจะเปลี่ยน
เพ่ือนเล่น เมื่อความสนใจในการเล่นเปลี่ยนไป ฉะนั้นความสัมพันธ์ในเรื่องการเล่นของเด็ก ขณะที่อยู่ใน
ครอบครัวนั้นจะมีความส าคัญต่อบทบาทในการปรับตัวนอกบ้านของเด็ก เด็กที่มีเพ่ือนซึ่งมีวุฒิภาวะ
ระดับเท่ากันและมีอายุไล่เลี่ยกันจะมีส่วนช่วยท าให้ปรับตัวในสังคมได้ดี และในการเลือกคบเพ่ือนของ
เด็กในวัยนี้จะไม่มีการเลือกคบเพ่ือนตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2. คุณลักษณะของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
  2.1 พัฒนาการทางกาย 
   เด็กเมื่ออายุครบ 6 ปีขึ้นไป อัตราการเจริญเติบโตจะลดลงไป ช่วงที่ร่างกาย
เปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างช้าๆ ดังนี้ 
   2.1.1 ร่างกายของเด็กจะขยายทางส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง แขนขายาวออก 
กล้ามเนื้อแขนขา ท างานประสานกันดีข้ึน 
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   2.1.2 รูปร่างเปลี่ยนแปลงเข้าลักษณะผู้ใหญ่มากข้ึน 
   2.1.3 อวัยวะภายในและระบบการหมุนเวียนของโลหิตเจริญเติบโตเต็มที่ 
ยกเว้นหัวใจคงเจริญช้ากว่าอวัยวะอ่ืนๆ 
   2.1.4 ฟันแท้ข้ึนแทนที่ฟันน้ านม 
   2.1.5 สมองหนักเกือบเต็มที ่
   2.1.6 อวัยวะเพศเติบโตช้า รวมถึงกล้ามเนื้อตาหรือมือมีการพัฒนาการช้า 
และมีอัตราการเจริญเติบโตไม่เท่ากันในเด็กแต่ละคน 
  นอกจากนี้ วัยเด็กตอนต้นมีพลังงานมากขึ้นจึงมักไม่ใคร่อยู่นิ่ง ชอบท ากิจกรรมและ
ท าอย่างรวดเร็วไม่ค่อยระมัดระวังท าให้ประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
  2.2 พัฒนาการทางอารมณ ์
   ความต้องการของเด็กวัยนี้กว้างขวางมาก และเมื่อหาทางตอบสนองความต้องการ
ไม่ได้ ก็เกิดอารมณ์ตึงเครียด แต่ถ้าตอบสนองความต้องการได้ส าเร็จก็จะมีอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน  
มีแรงจูงใจที่จะท ากิจกรรมต่างๆ ต่อไป เด็กวัยนี้มีความต้องการความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคง
ปลอดภัย และเอาใจใส่จากครู นอกจากครูแล้วเด็กยังมีเพ่ือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งในระยะแรก การแสวงหา 

การยอมรับจากครแูละเพื่อน อาจเป็นวิธีการที่ไม่นิ่มนวล เพราะยังไม่รู้จักคิด ควบคุมความรู้สึกยัง
ไม่ได้ มักจะแสดงความเอาแต่ใจตัว ทะเลาะวิวาทกันต้องการเป็นผู ้ชนะ ระยะปีหลังๆ พอเด็ก
ปรับตัวเข้ากับโรงเรียน การเรียนดีขึ้น รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักยับยั้งใจไม่แสดงความรู้สึกออกมาเป็น
พฤติกรรมไม่ดีทันที นั่นคือ เด็กสามารถปรับตัว ปรับใจได้แล้วจึงเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  2.3 พัฒนาการทางสังคม 
   วัยเด็กตอนกลางนี้ แม้ว่าครอบครัวจะยังคงมีอิทธิพลต่อเด็กอยู่ แต่เด็กก็ออกมา
พบกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีสังคมกว้างขวางขึ้น เพราะอยู่ในโรงเรียนย่อมมีความสัมพันธ์กับบุคคล
หลายวัยหลายประเภท เด็กจะมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลต่างๆ ที่โรงเรียนได้ดี
เพียงไร ขึ้นอยู่กับการอบรมที่ได้จากทางบ้านเป็นส าคัญ ถ้าทางบ้านให้โอกาสเด็กได้เล่นกับเด็กอ่ืนๆ 
และคอยแนะให้เด็กมีพฤติกรรมที่ถูกต้องแล้ว เด็กก็จะสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้เป็นอย่างดี ไม่
ขลาดอายเพ่ือนหน้าใหม่ ถ้าปล่อยให้เด็กว้าเหว่และเล่นแต่กับเพ่ือนสมมุติอยู่เสมอท าให้เด็กปรับตัว
เข้ากับผู้อ่ืนได้ยาก เมื่อเข้าโรงเรียนเพราะเพ่ือนเล่นสมมุติไม่มีชีวิตจิตใจ ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบที่จะสอน
ให้เด็กรู้ว่าตนควรจะท าอะไร 
   อย่างไรก็ตามการสังคมของเด็กวัยนี้ก็ยังไม่กว้างขวางมากนัก แม้จะเริ่มเข้ากลุ่ม
เพ่ือนบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นกลุ่มเพ่ือนเด็กๆ ทั้งการเล่นก็ยังคงเป็นการเล่นที่ต่างคนต่างเล่นเพียงแต่
อยู่รวมกลุ่มเท่านั้น วิธีการเล่นก็เปลี่ยนอยู่เสมอส่วนมากมักเอาแต่ใจตัวต้องการเอาชนะเพ่ือน ต้องมี
ผู้ใหญ่คอยช่วยแนะน าอยู่ด้วย การเล่นจึงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่น เมื่อเจริญวัยขึ้นมีการเรียนรู้ที่จะ
ปรับตัวให้เพ่ือนฝูงยอมรับได้ดีขึ้น รู้จักยอมรับฟังและท าตามความคิดเห็นของผู้อ่ืนได้ เด็กวัยนี้ยังเล่น
รวมกันทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย และชอบเล่นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวทั้งตัว เช่น วิ่งไล่จับกัน 
ต่อเมื่อเข้าวัยเด็กตอนปลายชอบเล่นเป็นทีมและชอบกิจกรรมที่มีกฎเกณฑ์มากขึ้น ให้ความร่วมมือกับ
หมู่คณะดีขึ้น เพราะเป็นวัยรวมหมู่รวมพวก เด็กชอบเลียนแบบกัน ท าอะไรเหมือนๆ กัน 
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  2.4 พัฒนาการทางสติปัญญา 

   พัฒนาการทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถที่จะกิจกรรมทางสมองให้
บรรลุผลตามที่ตนต้องการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คนที่มีเชาวน์ปัญญาสูงจะสามารถปรับตัวเองให้
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ และรู้จักวางโครงการให้ตรงจุดประสงค์กับงานที่ตนท าอยู่ การที่จะช่วย
ให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ  ได้ดีเพียงใดนั้นก็จะต้องจัดให้เด็กได้ท ากิจกรรม
หลายๆ อย่างอยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นทางให้เกิดการเรียนรู้อันเป็นทางเพ่ิมพูนความงอกงามทางปัญญา 
 โดยทีอ่งค์ประกอบที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสติปัญญา 
 1. สิ่งเร้า สิ่งเร้าเป็นสิ่งส าคัญที่จะกระตุ้นให้เด็กมีกิจกรรมต่างๆ หรือมีประสบการณ์ใหม่
เพ่ือการเรียนรู้ได้ ซึ่งได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติของบิดามารดาที่มีต่อเด็ก สิ่งเร้าต่างๆ 
เหล่านี้จะท าให้เด็กมีความพร้อมที่จะท ากิจกรรมต่างๆ และเข้าใจตัวเองได้ว่ามีความสามารถมากน้อย
เพียงใดในการท ากิจกรรมนั้นๆ 
 2. แรงจูงใจ เด็กวัยนี้ช่วงความสนใจยังอยู่ในระยะสั้น และมีความสนใจในสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น 
ความสนใจที่มีมากคือ สนใจในการเล่น โรงเรียนควรจะได้จัดให้มีการเล่นผสมผสานกับการเรียนให้
เหมาะสม นอกจากนั้นยังสนใจสัตว์เลี้ยง ภาพระบายสี เพลง นิทาน เมื่ออ่านออกแล้วก็สนใจการอ่าน 
ชอบอ่านหนังสือนิทาน นิยายเรื่องนางฟ้า อ่านเรื่องการ์ตูน และผจญภัย เรื่องทางวิทยาศาสตร์ ผู้ใหญ่
ไมค่วรเร่งเร้าให้เด็กสนใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่พอใจมากเกินไป ต้องให้เด็กมีอิสระและตัดสินใจด้วยตนเอง 
  พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กในวัยนี้เกิดจากการที่เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในโรงเรียน 
โดยเฉพาะจากการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ การได้เห็นภาพยนตร์และโทรทัศน์ ท าให้รู้จักค้นคว้าลง
มือท าเอง เหล่านี้เป็นมูลเหตุส าคัญท าให้เด็กสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ พัฒนาการทางปัญญา
ที่เห็นชัดคือ มีจินตนาการสูงขึ้นเพราะได้รากฐานจากการอ่าน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ จะคิดท า
และประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ทั้งท่ีเป็นงานอดิเรกและกิจกรรมในชั้นเรียน 
 3. คุณลักษณะของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาจะมี 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  เด็กมัธยมศึกษาตอนต้นอายุประมาณ 10 ปีขึ้นไป ถึง 14 ปี 
  เด็กมัธยมศึกษาตอนปลายอายุประมาณ 14-18 ปี 
  ลักษณะของเด็กระดับมัธยมศึกษานั้น ในช่วงนี้เด็กส่วนใหญ่ จะยังคงสูงขึ้น และ
น้ าหนักเพ่ิมข้ึนอย่างสม่ าเสมอ ถ้าเด็กคนใดมีกระบวนการเจริญเติบโตเร็ว ก็จะเข้าสู่รุ่นหนุ่มสาวเร็ว 

  3.1 พัฒนาการทางร่างกาย 
   3.1.1 แสดงวุฒิภาวะทางเพศ 
    : เด็กหญิง สะโพกขยายออก ทรวงอกจะค่อยๆ เพ่ิมขึ้น มีขนขึ้นที่
อวัยวะเพศและมีระดู (ข้ึนอยู่กับอัตราพัฒนาการเร็วช้าของเด็กหญิง) 
    : เด็กชาย กล้ามเนื้อใหญ่มากกว้างขึ้น มีขนตามแขนและหน้าแข้ง  
เสียงห้าวขึ้น และเปลี่ยนเมื่ออายุ 14 ปีเต็ม มีน้ าอสุจิเคลื่อนไหวในเวลาหลับ 
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   3.1.2 ความสูงจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ าหนักจะเพ่ิมตามตัวไปด้วย 
   3.1.3 ในช่วงอายุ 10-14 ปี 
   3.1.4 ส่วนสูง 
    เด็กชาย - อัตราการเพ่ิมส่วนสูง 6-8 ช.ม./ปี 
    เด็กหญิง - อัตราการเพ่ิมส่วนสูง 5-6 ช.ม./ปี 
   3.1.5 น้ าหนักตัว 
    เด็กชาย - น้ าหนักตัวจะเพ่ิม 5-6 กก./ปี 
    เด็กหญิง - น้ าหนักตัวจะเพ่ิม 4-5 กก./ปี 
   3.1.6 กล้ามเนื้อ 
    น้ าหนักของกล้ามเนื้อ ในร่างกายประมาณร้อยละ 40 ของน้ าหนักตัว
เด็กชายจะมีกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ และแข็งแรงกว่าเด็กชาย 
  3.2 พัฒนาการทางอารมณ ์
   เด็กวัยนี้มีความกังวลใจ เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว 

มากที่สุด นอกจากนี้เด็กยังกลัวความผิดหวังในการเรียน และกลัวการเสียหน้าในหมู่เพื่อนฝูง 
   ความต้องการ เด็กวัยนี้ มีความต้องการเพ่ิมขึ้นจากวัยเด็กตอนกลางหลายอย่าง เช่น 
   3.2.1 ความต้องการเล่นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทักษะ 
   3.2.2 ต้องการอาหารที่มีคุณค่า 
   3.2.3 ต้องการพักผ่อนอย่างพอเพียง 
   3.2.4 ต้องการแนะน าให้เข้าใจสภาวะความเจริญเติบโตตามธรรมชาติ 
   3.2.5 ต้องการได้รับรองความสามารถ และการได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
   3.2.6 ต้องการความรัก ความอบอุ่น และความยกย่องชมเชยจากผู้ใหญ่ 
   3.2.7 ต้องการสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และหนังสือที่ช่วยให้ความคิด  
ในการท ากิจกรรม ริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือใช้ก าลังเคลื่อนไหว โดยที่ผู้ใหญ่ไม่บังคับ 
  3.3 พัฒนาการทางสังคม 
   ในวัยนี้เด็กหญิงและเด็กชายเล่นด้วยกันน้อยลง แต่ก็มีความสนใจซึ่งกันและกันมี
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศเกิดขึ้น อย่างไรก็ดีเด็กสนใจการรวมกลุ่ม และมีความรักกลุ่มมาก ต้องการ
ให้กลุ่มยอมรับตน เด็กชายจะมีการคบกันเป็นแก๊ง และจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การผจญภัย การขัดขืน
ค าห้ามของผู้ใหญ่ ชอบรวมกันต่อต้านผู้ใหญ่ ในเรื่องนี้ครูที่เข้าใจควรปล่อยให้เด็กได้ท าสิ่งที่เขาต้องการ
ไปก่อน ไม่บังคับเสียทีเดียวแต่ช่วยให้โน้มน้าวและแนะน าแก้ไขภายหลัง ทั้งนี้จะท าให้เด็กเรียนรู้
การแก้ปัญหาจากประสบการณ์ท่ีได้มาเองด้วย 
   ความสนใจ เด็กวัยนี้สนใจการเล่น โดยมากจะยึดการเล่นเป็นการระบาย
ความเครียด เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นความต้องการของร่างกายและจิตใจ ผู้ใหญ่
ควรหาเครื่องเล่นที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ตามที่เด็กต้องการให้ เพ่ือให้เด็กสามารถวางโครงการท ากิจกรรม
ของตนเองได้ เด็กชายวัย 10 ขวบ จะสนใจการเล่นเป็นทีม แสดงความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ ชอบการ 

เล่นกลางแจ้งที่มีกฎเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังชอบเล่นวิ่งแข่ง เล่นโลดโผน ใช้ความว่องไว ใช้เครื่องยนต์
กลไก ส่วนเด็กหญิงชอบการครัว การตัดเย็บ ตกแต่งบ้าน และการแสดงที่เกี่ยวกับเรื่องจริง กิจกรรม



 74 

ต่างๆ เหล่านี้ นับว่าเป็นประโยชน์มาก นอกจากจะช่วยให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังท าให้เด็กมี
ความรู้มากขึ้นด้วย 
   นอกจากการเล่นแล้ว เด็กวัยนี้ยังสนใจ การสะสม เป็นงานอดิเรกกันมาก ดังนั้น 
ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจและแนะแนวให้เด็กรู้จักสะสมสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น สะสมแสตมป์ ก็จะเป็นกิจกรรม
ที่ให้คุณค่าทางการศึกษา และสร้างจิตนิสัยที่ดีงาม เพราะเด็กจะได้เรียนการแยกประเภทและช่วยให้มี
ระเบียบจัดเข้ากลุ่มได้ด้วย 
  3.4 พัฒนาการทางสติปัญญา 
   เด็กในระดับมัธยมศึกษานี้ พัฒนาการทางสมองเจริญอย่างรวดเร็ว จนถึงขีดสุด 
อายุ 18 ปี ในช่วงนี้เด็กจะมีความจ าและสมาธิดี ความคิดก็เจริญกว้างไกลขึ้น มีจินตนาการมากขึ้น 
โดยเฉพาะการฝันกลางวัน 
   นอกจากนี้แล้ว เด็กวัยนี้ยังมีความสามารถในการใช้เหตุผลมากขึ้น มีความสามารถ
ในทางใช้ค าพูดที่เป็นนามธรรมสูง เข้าใจความหมายของค าพูดได้ถูกต้อง และสามารถให้ค าจ ากัด
ความแก่ค าที่เป็นนามธรรมได้ ส าหรับเด็กที่มีความสามารถในการใช้ค าพูดที่เป็นนามธรรมสูง ก็จะ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

 4. คุณลักษณะของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
  ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 17-18 ถึง 21-25 ปี ซึ่งยังคงอยู่
ระหว่างวัยรุ่นตอนปลายและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น นับว่าเป็นระยะที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในช่วงวัยพัฒนาการ
ของมนุษย์ เพราะเป็นระยะทีมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย การท างานของอวัยวะทุกส่วน   
มีการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  วัยนี้จะเป็นวัยที่ใช้ชีวิตในขั้นอุดมศึกษา เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งทาง
สังคม เป็นเหตุให้มีการพัฒนาแบบแผนของพฤติกรรมที่จะเป็นผู้ใหญ่ รวมถึงพัฒนาพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายที่หวังไว้ ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องเรียนรู้ลักษณะที่จะต้องเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านความนึกคิดและปรัชญาชีวิต 

  4.1 ลักษณะของการพัฒนาการ 
   การปรับตัวของวัยนี้จะพัฒนามาตั้งแต่วัยรุ่นตอนต้น และค่อยๆ สมบูรณ์แบบขึ้น 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบุคลิกภาพ สิ่งแวดล้อม การอบรมเลี้ยงดู 
   รูปแบบของปัญหามักอยู่ในเรื่องการปรับตัวในสังคม ครอบครัว สิ่งดึงดูด
ความสนใจ เศรษฐกิจความส าเร็จทางการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างเพศ 
  4.2 พัฒนาการทางร่างกาย 
   วัยนี้ ส่วนใหญ่ร่างกายจะพัฒนาเต็มที่ แต่ลักษณะบางส่วนอาจจะยังไม่พัฒนา
เต็มที่ แต่จะค่อยๆ พัฒนาต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสของการเรียนรู้และการช่วยเหลือส่งเสริมของบุคคล
ที่อยู่ใกล้ชิด ในช่วงนี้เนื่องจากมีการแบ่งแยกหน้าที่ของกล้ามเนื้อประเภทต่างๆ จึงรู้จักควบคุมและใช้
อวัยวะต่างๆ ได้คล่องแคล่วขึ้น นอกจากนี้ระบบกล้ามเนื้อจะเจริญเติบโต ซึ่งร่างกายก็จะใหญ่โต
แข็งแรง ลักษณะแต่เดิมที่ดูเก้งก้างนั้นก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงมีส่วนโค้งและเว้ามากขึ้น รูปร่างลักษณะ
จะได้สัดส่วนดีขึ้น 
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   ด้านส่วนสูงและน้ าหนัก ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น พันธุกรรม การเลี้ยงดู  
การอนามัย ทั้งก่อนและหลังคลอด การออกก าลังกายและสภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงอายุของการบรรลุ
วุฒิภาวะของแต่ละบุคคลจะมีอิทธิพลต่อขนาดของรูปร่าง คนที่บรรลุวุฒิภาวะช้ามักจะมีรูปร่างช้ากว่า
พวกท่ีบรรลุวุฒิภาวะเร็ว และบุคคลที่บรรลุวุฒิภาวะเร็วจะมีน้ าหนักมากกว่าด้วย 
   วัยนี้ หัวใจจะโตเป็นปกติ กระเพาะอาหารจะใหญ่และล าไส้ยาวขึ้น ช่วงนี้ระบบ
ย่อยอาหารจะท างานช้าลง ท าให้อัตราการเจริญอาหารลดลง 
  4.3 พัฒนาการทางอารมณ ์
   อารมณ์ของผู้ เรียนระดับอุดมศึกษาระยะนี้อารมณ์ที่รุนแรงค่อยๆ สงบลง  
มีความสุขุมเยือกเย็น สุภาพขึ้น มีความอดกลั้นด้านความรู้สึกมากขึ้น ความกลัวในสิ่งต่างๆ น้อยลง แต่
ความวิตกกังวลใจเพ่ิมขึ้น ซึ่งมักจะเกี่ยวกับปมด้อยของตนเอง และสถานการณ์ต่างๆ ที่ตนนึกฝันถึง 
แต่อย่างไรก็ตามเขาก็มักจะยืนหยัดต่อสู้แม้จะมีความกลัวความวิตกกังวลอยู่มากก็ตาม ความวิตก
กังวลของวัยนี้อาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 
   4.3.1 ความวิตกกังวลด้านประสาท ซึ่งเป็นผลจากความรู้สึกไม่เท่าเทียมกับ 

คนอ่ืนท าให้บางครั้ง เกิดพฤติกรรมกลไกในการปรับตัว (Defense Mechanism) อันเป็นสาเหตุให้เกิด
การฝันกลางวัน 
   4.3.2 ความวิตกกังวลด้านสังคม เกิดกังวลใจในสภาวะสังคม ความมีหน้ามีตา 
ซึ่งก็แสดงออกโดยการแต่งกาย บ้านที่อยู่ ยานพาหนะที่จะใช้ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และจะยึดถือวัตถุ
เหล่านี้มากขึ้น 
   ในวัยนี้ จะมีทั้งอารมณ์น่าพึงประสงค์และไม่น่าพึงปรารถนา ระคนปนกันไปอัน
ได้แก่ ความกลัว ความกังวลใจ ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความพอใจ ร่าเริง สนุกสนาน ความรักและ
ความอยากรู ้อยากเห็น เหล่านี้ย่อมจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในรูปต่างๆ ตามลักษณะของอารมณ์  
ผู้ที่รู้สึกตนมีปมด้อยน้อยหน้าไม่เทียบทันเพ่ือนฝูงก็มักเป็นคนเก็บตัว เหนียมอายหรือไม่ก็อิจฉาริษยา
ผู้ที่มีอะไรๆ ดีกว่าเหนือกว่า ส่วนผู้ที่มีปมเด่นก็มักชอบอวดอ้างหรือแสดงตน และช่วงนี้อยู่ในระยะ
ที่ก าลังเรียนรู้ เพื่อควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง การบรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เกิดทันที 
แต่จะชะลอดูความเหมาะสมตามกาลเทศะ 
  4.4 พัฒนาการทางสติปัญญา 
   วัยนี้ มีความเจริญทางด้านสมองสมบูรณ์ถึงขั้นวุฒิภาวะ (Mental Maturity) 
สนใจความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ ตามความถนัดของตน ระยะนี้เป็นวัยที่ค านึงถึงการมีปรัชญาชีวิต 
โดยมุ่งในเรื่อง ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนาและการเมือง รวมถึงการค านึงเกี่ยวกับความรัก ความส าเร็จ
และความปลอดภัย เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ ค านึงเรื่องอาชีพ และความก้าวหน้าของตนเองในอนาคต 
 

สรุป 
 พัฒนาการคือระบบของการความเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน และ
เป็นขั้นตอนช่วยให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการทั่วไปของ
พัฒนาการ  ได้แก่ พัฒนาการของเด็กทุกคนจะด าเนินไปตามแบบแผนเป็นขั้นๆ ไม่กระโดดข้ามขั้น  
มีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นส่วนรวมก่อนส่วนปลีกย่อย พัฒนาการจะด าเนินการไปพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน  
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ผ่านพัฒนาการตามล าดับขั้นตอนไม่เท่ากัน พัฒนาการจะเกิดในลักษณะที่ต่อเนื่องกัน มีอัตราการ
พัฒนาการแตกต่างกัน  และพัฒนาการสามารถท านายได้ โดยมีวิธีการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์  
4 แนวทาง คือ วิธีโนโมธีติค  ไอดิโอกราฟฟิค การศึกษาระยะยาว และการศึกษาภาคตัดขวาง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ประกอบด้วย ปัจจัยทางชีวภาพ ด้านสรีรวิทยา ด้านความคิด
สติปัญญา และด้านสังคมและวัฒนธรรม  การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์จ าเป็นจะต้องศึกษาทฤษฎี
พัฒนาการ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการของ  ซิกมันด์ ฟรอยด์ ที่กล่าวถึงพัฒนาการ 5 ขั้น คือ ขั้นปาก  
ขั้นทวารหนัก ขั้นอวัยวะเพศ ขั้นแฝง และขั้นสนใจเพศตรงข้าม ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน 
แบ่งเป็น 8 ขั้น ขั้นสร้างความรู้สึกไว้วางใจ ความไม่ไว้วางใจ ขั้นสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 
ความไม่มั่นใจในตนเอง ขั้นสร้างความคิดริเริ่ม มีความรู้สึกผิด ขั้นการสร้างความรู้รับผิดชอบ 
ความรู ้ส ึกต่ าต้อย ขั ้นสร้างความเป็นเอกลักษณ์ ความสับสนในบทบาท ขั้นสร้างความผูกพัน  
การแยกตัว ขั้นสร้างความเป็นประโยชน์ให้กับสังคม-คิดถึงแต่ตนเอง และข้ันสร้างบูรณาการในชีวิต 
ความสิ้นหวัง ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ ประกอบด้วยขั้นพัฒนาการ 4 ขั้น คือ ขั้นประสาทรับรู้และ
ความเคลื่อนไหว ขั้นเกิดสังกัปและความคิดแบบใช้การหยั่งรู้ ขั้นปฏิบัติการทางความคิดโดยใช้วัตถุ
หรือสิ่งที่มีตัวตน และขั้นปฏิบัติการทางความคิดนามธรรม ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของ  
โคลเบอร์ก ได้แก่ ระดับก่อนเกณฑ์  หรือก่อนที่จะมีจริยธรรม ระดับตามเกณฑ์ และระดับเหนือเกณฑ์ 
การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการเพ่ือน าไปอธิบายคุณลักษณะของผู้เรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจลักษณะตามวัยของผู้เรียนซึ่งจะท าให้การ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
 1. พัฒนาการของมนุษย์คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร 
 2. หลักของพัฒนาการมีอะไรบ้าง 
 3. การเรียนรู้เรื่องพัฒนาการเด็กมีประโยชน์ส าหรับครูอย่างไร 
 4. ให้บอกคุณลักษณะของผู้เรียนในวัยต่างๆ มา พอสังเขป 
 5. ให้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดและทฤษฎีพัฒนาการแต่ละทฤษฎีต่อไปนี้  
แล้วสรุปสาระส าคัญของแต่ละทฤษฎี และให้แสดงความคิดเห็นว่าแต่ละทฤษฎี ครูสามารถน าเอา
แนวคิดไปใช้ในการพัฒนาเด็กได้อย่างไร 
  5.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดของ เพียเจท์ 
  5.2 ทฤษฎีพัฒนาการของ ฟรอยด์ 
  5.3 ทฤษฎีพัฒนาการของ อีริคสัน 
  5.4 ทฤษฎีพัฒนาการของ โคลเบอร์ก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 
จิตวิทยาการเรียนรู ้

 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ 
 2. น าเสนอตัวอย่างกระบวนการของการเรียนรู้ได้ 
 3. น าเสนอ ทฤษฎีการเรียนรู้ได้ 
 4. แสดงบทบาทสมมติการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการเรียนรู้ 
 2. กระบวนการเรียนรู้ 
 3. ประเภทของการเรียนรู้ 
 4. องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
 5. ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 5 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
 2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “พฤติกรรมการเรียนรู้” 
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 4. ก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมอบหมายให้
ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าส่งภายในสัปดาห์หน้า 
 5. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ค้นคว้าทฤษฎีกี่เรียนรู้ กลุ่มละ 1 ทฤษฎี  
แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมทั้งแสดงบทบาทสมมติการสอนตามที่ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับ
มอบหมายในสัปดาห์หน้า 
 สัปดาห์ที่ 6 
 1. ให้นักศึกษาออกมาน าเสนอ ทฤษฎีการเรียนรู้พร้อมทั้งแสดงบทบาทสมมติการสอน
ตามท่ีทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายการน าแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้แต่ละ
ทฤษฎีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร ที่ได้จากการฟังการน าเสนอของเพ่ือนแต่ละกลุ่มลงใน
กระดาษที่อาจารย์แจกให้ 
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 3. น าเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยสรุป 
 4. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “พฤติกรรมการเรียนรู้” 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับพฤติกรรม และทฤษฎีการเรียนรู้ 
  3.1 http://www.teachersaslearners.com/front/blog_one/81 
  3.2 http://www.qlf.or.th/Home/Contents/623 
  3.3 http://www.curric.net/center/math/math_strategies.pdf 
  3.4 http://hdimagegallery.net/thorndike+puzzle+box 
 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ 
 

การวัดผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/ความสนใจ 
 2. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือซักถามในประเด็นที่ก าหนดให้อภิปรายกลุ่ม 
 3. ตรวจสอบผลงานจากการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความหมายของการ

เรียนรู้ 
2. น าเสนอตัวอย่างกระบวนการ 

ของการเรียนรู้ได้ 
3. น าเสนอ ทฤษฎีการเรียนรู้ได้ 
4. แสดงบทบาทสมมติการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมา
เรียน/ความสนใจ อยู่ใน
ระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 อยู่ในระดับดี 
4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือ 
 ซักถามในประเด็นที่ 
ก าหนดให้อภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 

http://www.teachersaslearners.com/front/blog_one/81
http://www.qlf.or.th/Home/Contents/623
http://www.curric.net/center/math/math_strategies.pdf
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บทท่ี 4 
จิตวิทยาการเรียนรู้ 

 
 

บทน า 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมมนุษย์นั้น ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากประการหนึ่ง คือ ท าไม
พฤติกรรมของมนุษย์จึงเปลี่ยนไป เราได้ศึกษาแล้วว่า พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปได้ตามวัยหรือ
ตามวุฒิภาวะ (Maturation) แต่เมื่อเราสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ในชีวิตประจ าวัน ก็จะพบว่า 
การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มิได้เกิดข้ึนตามวัยหรือวุฒิภาวะเท่านั้น มันเกิดขึ้นเพราะอะไร มันเกิดขึ้นได้
อย่างไร มีหลักการและองค์ประกอบอะไรบ้าง สาระในบทนี้จะช่วยตอบค าถามเหล่านี้ได้มากทีเดียว 
 

ความหมายของการเรียนรู้ 
 นักจิตวิทยาได้อธิบายความหมายและให้ทัศนะเกี่ยวกับการเรียนรู้มากมาย ในที่นี้จะ
กล่าวถึง บางท่าน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคิดรวบยอดเก่ียวกับการเรียนรู้ 
 แอล เจ ครอนบาช (L. J Cronbach. 1990: 71)  ให้แนวคิดว่า การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการได้มีประสบการณ์ 
 ฮิลการ์ด  (Hilgard. 1975: 194) สรุปว่า การเรียนรู้ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
กิจกรรม  ในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 บารอน (Baron. 1981: 136) เชื่อว่า การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ที่คงทน
ถาวร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ 
 อารี  พันธ์มณี  (2540: 86) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นี้เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ 

การฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะ 
 สรุป การเรียนรู้ คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งมีผลเนื่องมาจากประสบการณ์  
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะถาวร 
 1. ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หมายถึง ประสบการณ์ทางตรง
และประสบการณ์ทางอ้อม 
 2. ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนรู้ได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง เช่น 
เด็กเล็กทานปลา แล้วก้างติดคอ เด็กทั้งเจ็บและตกใจ ผู้ใหญ่พยายามแก้ไขโดยให้กลืนปั้นข้าวเหนียว
พยายามให้อาเจียน สุดท้ายต้องส่งโรงพยาบาลให้หมอแก้ไข ต่อมาเมื่อเด็กเห็นปลา จะไม่ยอมทาน
ปลาอีกเลย ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ประสบการณ์ตรงจากการทานปลาแล้วก้างติดคอ มีผลท าให้เด็กเกิด
การเรียนรู้ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเคยทานปลาเป็นไม่ยอมแตะต้องปลาอีก 
  ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง 
แต่ได้รับจากค าบอกเล่า การอบรมสั่งสอน จากสื่อต่างๆ หนังสือพิมพ์ หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์
หรือสื่อมวลชนต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในชั้นเรียนของนักศึกษาปี 1 ของมหาวิทยาลัยภาคอีสานแห่งหนึ่ง 



 82 

อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละคนแนะน าความเป็นมาของตัวเอง นักศึกษาหญิงคนหนึ่งแนะน าว่า 
ตนเองมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาคใต้) ดาราเป็นนักศึกษาคนหนึ่งในห้อง นึกในใจว่า นักศึกษา
คนนี้ต้องใจด าพอดู ทัง้ๆ ที่ไม่เคยมีเพ่ือนเป็นคนใต้ ไม่เคยไปเท่ียวใต้ 
  นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่ควรท าความเข้าใจเพ่ิมขึ้นบางประการ กล่าวคือ ประเด็นแรก 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกินความแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในนิยามนี้ รวมความถึงพฤติกรรม
ภายในด้วย ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจเป็นไปได้ทั้ง 4 กรณี คือ การท าพฤติกรรมใหม่ 
การเลิกท า การเพิ่มพฤติกรรมที ่เคยท าให้มากขึ ้น และการลดพฤติกรรมที ่เคยท าให้น้อยลง  
ล้วนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งสิ้น 
  ประเด็นที่สอง คือ การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ เกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์หรือการฝึกนั้น หมายความว่าอย่างไร ประเด็นนี้หมายความว่า การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่เกิดข้ึนตามวัยหรือวุฒิภาวะมิได้อยู่ในขอบข่ายของการเรียนรู้นั่นเอง 
  ส่วนประเด็นที่สาม คือ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรนั้น 
เป็นอย่างไร ในประเด็นนี้ แสดงว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นต้องคงอยู่ค่อนข้างนานจนกว่า  
จะได้รับประสบการณ์หรือการฝึกใหม่ จึงเกิดการเปลี่ยนใหม่ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิด
จากประสบอุบัติเหตุ เช่น ถูกหนามต า ท าให้การเดินเปลี่ยนแปลงไป พอเอาหนามออก แผลที่หนามต าหาย
ก็เดินเหมือนเดิม ไม่ถือเป็นเรื่องของการเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากมีสารหรือ
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย พอสารหรือสิ่งนั้นหมดฤทธิ์ พฤติกรรมนั้นก็หายไป ไม่ถือเป็นการเรียนรู้
ด้วยเหมือนกัน เช่น ชายคนหนึ่งปกติไม่ชอบพูดชอบคุย แต่พอดื่มเหล้าเข้าไปจะคุยจ้อทีเดียว  
พอหมดฤทธิ์เหล้าก็ไม่พูดไม่คุยเหมือนเดิม เป็นต้น 
  เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ เหล่านี้แล้ว จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ 
จะเกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ กรณีที่ 1 มนุษย์เราเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะการเรียนรู้  กรณีที่ 2 มนุษย์
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะวุฒิภาวะ และกรณีที่ 3 มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะ
อุบัติเหตุ หรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย ในบทนี้เราจะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิด
จากการเรียนรู้เท่านั้น 

  ส าหรับข้อสรุปของการเรียนรู้ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จะไม่รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากเหตุอ่ืน เช่น การเจริญเติบโต  พัฒนาการ วุฒิภาวะ ความเจ็บป่วย  
อุบัติเหตุ ฤทธิ์ยา สารเคมี ฯลฯ 
 

กระบวนการของการเรียนรู้ 
 การเรียนรู้ของมนุษย์อาจเกิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายหรืออาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญก็ได้ การเกิด 
การเรียนรู้ของบุคคลมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. มีสิ่งเร้า (Stimulus) มาเร้าอินทรีย์ (Organism) 
 2.  เกิดการรับสัมผัส (Sensation) อวัยวะรับสัมผัส เปลี่ยนเป็นประสาทสัมผัส  ส่งกระแส
สัมผัสไปยังระบบประสาทส่วนกลาง (สมอง) 
 3. สมองตีความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้ 
 4. การรับรู้สรุปผลออกมาเป็นสังกัป (Conception) 
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 5. เมื่อเกิดสังกัปแล้ว ก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งเร้าตามที่รับรู้เป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงว่าเกิดการเรียนรู้ เขียนเป็นภาพได้ดังภาพที่ 4.1 

 
 

             
             
       

 
 
 
 

 
ภาพที่  4.1  กระบวนการของการเรียนรู้ 

 
 บุคคลจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการรับรู้ ซึ่งมีบทบาทมาก การรับรู้ 
สิ่งเร้าของบุคคลจากภายนอกจะขึ้นอยู่กับตัวสิ่งเร้าและประสาทสัมผัสของผู้รับรู้แล้ว ยังขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมของผู้รับรู้ 
 ในการเรียนรู้สิ่งที่มีการวางจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ไว้ การที่จะรู้ว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้
ตามที่ต้องการหรือไม่ พิจารณาได้จากปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้า กล่าวคือ ถ้าผลที่ได้รับเป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายที่วางไว้แสดงว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว 
 ส่วนครอนบาช (Cronbach. 1990: 68-70) อธิบายถึง กระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการ
ซึ่งประกอบด้วย 7 ส่วนของพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. จุดประสงค์ (Goal) ก่อนการเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ควรได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้ เช่น 
ตามที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้ในแต่ละวิชา และให้ผู้เรียนได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ครู-อาจารย์จึงได้ประเมินผลตามจุดประสงค์
ดังกล่าว ถ้านักเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์ใดก็ให้เรียนซ้ าจนกว่าจะผ่านจุดประสงค์นั้น 
 2. ความพร้อม (Readiness) ก่อนการเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ผู้เรียนจะต้องเตรียมตัวให้
พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งแวดล้อม  การเตรียมตัวให้พร้อมย่อมจะช่วยให้การ
เรียนรู้ด าเนินไปด้วยดี  ดังค ากล่าวที่ว่า “การเตรียมตัวให้ดีเท่ากับการมีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว” 
 3. สถานการณ์ (Situation) ได้แก่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
เช่น ในห้องเรียนจะได้แก่ ครู บทเรียน สื่อการสอน  สภาพอากาศ และมลพิษต่างๆ (ถ้ามี) ส าหรับ 

การเรียนรู้ในห้องสมุด หรือสถานที่นอกห้องเรียน บรรยากาศ ได้แก่ บทเรียน สภาพสื่อการสอน 
สภาพอากาศ มลพิษต่างๆ ทั้งทางเสียง แสง กลิ่น และภยันตรายต่างๆ ถ้าสถานการณ์เป็นบวกส าหรับ
ผู้เรียนจะช่วยในการเรียนรู้ได้ดี ในทางตรงกันข้ามถ้าสถานการณ์เป็นลบจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ 
 4. การแปลความหมาย ( Interpretion) เมื่อผู้ เรียนได้พบกับสถานการณ์อาจจะใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม ผู้เรียนจะต้องรับสัมผัส เช่น ตาดู หูฟัง ใช้ลิ้น และหรือมือสัมผัสใน
บรรดาสิ่งเร้า ค าสั่ง หรือเนื้อหาสาระต่างๆ แล้วจะต้องแปลความหมายให้ถูกต้อง เป็นความเข้าใจที่

Stimulus 
สิ่งเร้า 

Response 
ปฏิกิริยาตอบสนอง 

เรียนรู้ 
(เปลี่ยนพฤติกรรม) 

Conception 
ความคิดรวบยอด 

Perception 
การรับรู้ 

Sensation 
รับสัมผัส 



 84 

ตรงกัน จะได้น าไปใช้ ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้เรียนแปลความหมายเบี่ยงเบนไป 
ผลก็คือเกิดการรับรู้ที่ผิดพลาดได้  ดังนั้นถ้าผู้เรียนได้ตรวจสอบการแปลความหมายของตนให้ถูกต้อง
แล้วจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพได้ 
 5. การตอบสนอง (Response) เมื่อผู้เรียนได้แปลความหมายของสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถ้าผู้เรียน
ได้เรียนรู้เรื่องการรบกวนแล้วต่อไปครูได้มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด ผู้เรียนก็จะลงมือท าและ
ท าได้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นได้ 
 6. ผลต่อเนื่อง (Consequence) เป็นผลต่อเนื่องจากการตอบสนอง ถ้าการตอบสนอง
ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ก็เกิดขึ้น เมื่อครู-อาจารย์ประเมินผลก็ปรากฏว่านักเรียนผ่าน
จุดประสงค์ต่างๆ ตามที่ก าหนดเป็นขั้นต่ าไว้ ครู-อาจารย์ยอมรับว่านักเรียนมีผลต่อเนื่องดีและได้เกิด 

การเรียนรู้แล้ว ในทางตรงข้ามถ้าผู้เรียนตอบสนองไม่ดี หรือการประเมินผลสรุปได้ว่าผู้เรียนไม่ผ่าน
จุดประสงค์ ย่อมแสดงว่าผลต่อเนื่องไม่ดี ผู้เรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้ 
 7. ปฏิกิริยาต่อการขัดขวาง (Reaction to Thwarting) เมื่อผู้เรียนได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการเรียนรู้จากการก าหนดจุดประสงค์การเตรียมความพร้อม การพบกับสถานการณ์  
การแปลความหมาย การตอบสนอง และผลต่อเนื่องที่ได้รับ ถ้าผลต่อเนื่องเป็นที่พึงพอใจและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้างต้น การเรียนรู้ก็เกิดขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าผลต่อเนื่องไม่เป็นที่พึงพอใจ
และหรือไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของบทเรียน การเรียนรู้ย่อมจะไม่เกิดขึ้น  แสดงว่าผู้เรียนพบกับ
ปัญหาและอุปสรรค ผู้เรียนจะต้องกลับไปเริ่มต้นนับ 1 ใหม่  จนกว่าจะบรรลุผลส าเร็จ หรือถ้ายอมแพ้
อาจจะเปลี่ยนบทเรียนหรือขอถอนวิชานั้นๆ ไป เพ่ือไปเรียนวิชาใหม่ก็ได้ 
 

ประเภทของการเรียนรู้ 
 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom. 1956: 90) นักวัดผลชาวอเมริกัน ได้จ าแนกประเภท
พฤติกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive Domain) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

ด้านความรู้  ความจ า ความเข้าใจ ความคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า และการน า
ความรู้ไปใช้สถานการณ์อ่ืนได้ซึ่งเป็นผลของการเรี ยนรู้ที่เป็นความสามารถในทางสมองทั้งสิ้น  
เมื่อบุคคลเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด (สังกัป Concept) ใหม่ๆ ขึ้น ย่อมเกิดความรู้ ความเข้าใจ  
ในสิ่งต่างๆ มากขึ้น สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
  พฤติกรรมประเภทนี้ได้แก่ การเรียนรู้ข้อเท็จจริง (Facts) การเรียนรู้ความคิดรวบยอด
หรือสังกัป (Concepts) การเรียนรู้หลักการ (Principles) หรือกฎเกณฑ์ (Rules) และการเรียนรู้ 
แก้ปัญหา (Problem Solving) ตามล าดับเพราะความสามารถแก้ปัญหาเป็นความจ าเป็นสูงสุดของ
มนุษย ์
 2. พฤติกรรมด้านจิตใจหรืออารมณ์ (Affective Domain) 
  เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ หรืออารมณ์หรือความรู้สึก ได้แก่ การท าให้ผู้เรียน
เกิดความพอใจ (Like) เกิดรสนิยม (Taste) เกิดเจตคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) หรืออ่ืนๆ  
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ในท านองเดียวกัน เช่น ความภูมิใจ ความศรัทธา ความซาบซึ้ง การเห็นคุณค่า ฯลฯ ล้วนเป็น พฤติกรรม 

ทีเ่กิดข้ึนจากการเรียนรู้ทั้งสิ้น มิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
 3. พฤติกรรมด้านทักษะและการใช้อวัยวะต่าง ๆ (Psychomotor Domain)  
  เป็นการเรียนรู้ให้เกิดความช านาญหรือทักษะในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ เช่น ทักษะ 
ในการอ่าน การพูด การเขียน การท าการฝีมือ กีฬา การเล่นดนตรี การฟ้อนร า การค านวณ เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงในด้านความช านาญนี้เกิดทักษะทางร่างกาย (Physical Skill) และทักษะทางจิต 
(Psychological Skill) หรือทักษะทางอารมณ์ (Emotional Skill)  พฤติกรรมด้านทักษะและการใช้
อวัยวะต่าง ๆ อาจจ าแนกทักษะได้เป็น 2 ประเภทคือ 
  3.1 ทักษะทางกลไกการสัมผัส (Sensory Motor Skills) เป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติไม่ซับซ้อนมากนัก  มักเกี่ยวข้องกับการใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น การเต้นร า การท าการฝีมือ 
การเล่นกีฬา  เป็นต้น 
  3.2 ทักษะทางกลไกการรับรู้ (Perceptual-motor Skills) เป็นทักษะที่มีความซับซ้อน
กว่าประเภทแรก เพราะเกี่ยวข้องเรื่องของความจ า และการคิด จะต้องเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งต่างๆ หลายอย่าง เช่น การวาดภาพ ต้องคิด จินตนาการ จ าได้ 
  ซึ่งประเภทของทักษะอาจแบ่งออกอีกวิธีหนึ่งเป็น 3 ประเภท เพื่อความสะดวกใน
การอธิบาย  ได้แก่ 
  1. ทักษะที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการท างานต้องใช้กล้ามเนื้อประสานกับ
ประสาทอ่ืนๆ ได้แก่ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทสัมผัส เช่น พิมพ์ดีด ทอผ้า ขับรถ 
  2. ทักษะที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาและสัญลักษณ์ซึ่งต้องอาศัยความรู้  ความจ าเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย เช่น การอ่าน  การเขียน  การพูด 
  3. ทักษะที่เก่ียวกับการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งต้องอาศัยความถนัดตามธรรมชาติเข้า
มาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การเต้นร า ร้องเพลง การเล่นดนตรี การวาดรูป ปั้น แกะสลัก เป็นต้น 
  ถ้าสังเกตพิจารณาจากทั้ง 3 ด้าน จะเห็นได้ว่า การเรียนรู้มิใช่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ภายนอกที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมไปถึงพฤติกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย
กระบวนการทางจิตใจด้วย 
 

องค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้ 
 ประสาท อิศรปรีดา (2520: 7-8) อธิบายว่า การที่จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ จะต้องมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานอย่างน้อยที่สุด 4 ประการ ดังนี้ 
 1. แรงจูงใจ (Motive) 
  ในขณะที่มีชีวิตอยู่ร่างกายย่อมมีความต้องการต่างๆ เมื่อใดที่ร่างกายเกิดความต้องการ
หรือเกิดความไม่สมดุลขึ้น จะมีแรงขับ (Drive) หรือแรงจูงใจ (Motive) เกิดขึ้นภายในอินทรีย์ผลักดัน
ให้หาสิ่งที่ขาดไปนั้นมาให้ร่างกายอยู่ในภาวะที่พอดี แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้ 
เพราะเป็นตัวจักรส าคัญหรือเป็นต้นตอท่ีแท้จริงของพฤติกรรม 
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 2. สิ่งจูงใจ (Incentive) 
  สิ่งจูงใจเป็นสิ่งที่จะลดความเครียดและน าไปสู่ความพอใจ นักจิตวิทยาเชื่อว่าสิ่งจูงใจ  
จะเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของการเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะพิจารณาว่าแรงจูงใจซึ่งเป็นภาวะภายในของ
อินทรีย์  และกิจกรรมต่างๆ ล้วนเกิดข้ึนจากสิ่งจูงใจทั้งสิ้น 
 3. อุปสรรค (A Barrier or Block) 
  นับเป็นพ้ืนฐานส าคัญอีกประการหนึ่งของการเรียนรู้  เพราะอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวาง
ย่อมท าให้เกิดปัญหา การทีผู่้เรียนเกิดปัญหาจะท าให้ผู้เรียนพยายามท าซ้ าๆ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเพื่อจะฟันฝ่าอุปสรรคนั้นไปสู่เป้าหมายให้ได้ 
 4. กิจกรรม (Activity) 
  กิจกรรมหรือการตอบสนองของอินทรีย์ เป็นส่วนที่จะท าให้ทราบว่า ใครเกิดการเรียนรู้
หรือไม่ เพียงใด ช้าหรือเร็วอย่างไร และเป็นสิ่งที่ใช้อ้างอิง ( Infer) ไปถึงความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจ 
ที่ซ่อนเร้นอยู่ได้ เราจะสังเกตเห็นว่าคนเรามักจะชอบประกอบกิจกรรมที่น าความส าเร็จหรือความพอใจ
มาให้ซ้ าๆ อยู่เสมอแม้ว่าจะไปเจอปัญหาใหม่ๆ ส่วนกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ไม่เคยน าความส าเร็จ
มาให้นั้น มักจะหลีกเลี่ยง 
 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
 จ าเนียร  ช่วงโชติ  (2532: 76) กล่าวถึง องค์ประกอบที่ส าคัญของการเรียนรู้ มีดังนี้ 
 1. ระบบประสาท การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการรับรู้ของประสาทสัมผัส ระบบ
ประสาทเป็นสิ่งเก้ือหนุนการเรียนรู้อย่างส าคัญ 
 2. ระดับสติปัญญา ผู้มีสติปัญญาในระดับสูงจะเรียนรู้ได้มาก เร็ว ถูกต้องดีกว่าบุคคลที่มี
สติปัญญาต่ า 
 3. แรงจูงใจ เป็นสิ่งกระตุ้นอย่างหนึ่งที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ 
 4. อารมณ์ มีผลต่อประสิทธิภาพทางปัญญา เด็กที่มีความรู้สึกไม่มั่นคง มีความกังวล 
หวาดกลัว ตื่นเต้น มีความวุ่นวายทางอารมณ์ การสอบ การเรียนรู้ การจ า อาจสับสน ไม่ดีเท่าที่ควร 
 5. ความเหนื่อยล้า ความเหนื่อยล้าทางร่างกาย เช่น ท างานอย่างหนัก ออกก าลังเต็มที่ 
หรือความเหนื่อยล้าทางสมอง เช่น หลังจากใช้ความคิดเป็นเวลายาวนาน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้   
มีผลแทรกแซงท าให้เรียนรู้ไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น หรือเรียนรู้ไม่ได้ผลเลย 
 6. การจ า การลืม ความจ า เป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้ และการลืมเป็นอุปสรรค
ของการเรียนรู้ 
 7. วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆ มาก มีผลต่อการเรียนรู้ด้วย 
 8. การพัฒนาตนเองของบุคคล พัฒนาการของมนุษย์เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล การจัด 
การเรียนการสอนให้ได้ผลดีต้องค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนด้วย 
 9. การเชื่อมโยงการฝึกในสิ่งท่ีเรียนรู้ไปแล้ว หมายความถึงว่า เมื่อบุคคลได้เรียนหรือฝึก
อะไรไปแล้ว เกิดผลต่อเนื่องไปยังการเรียนรู้สิ่งใหม่ หรือการฝึกสิ่งใหม่ เช่น ผู้ที่ขี่รถจักรยานจนเก่งแล้ว  
มาหัดขับจักรยานยนต์จะรู้สึกง่ายเข้า การเชื่อมโยงการฝึกจะเกิดขึ้นมาก ถ้าหากสิ่งเดิมกับสิ่งใหม่มี
ความคล้ายคลึงกันมากๆ 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจ าวันของสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหลายนั้น สภาพที่เกิด
เองตามธรรมชาติ เราเรียกว่า เป็นปรากฏการณ์ (Phenomena) เมื่อมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นในลักษณะ
อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่อย่างสม่ าเสมอ ก็น่าที่จะมีกฎเกณฑ์หรือเหตุผลบางอย่างที่ท าให้
เกิดปรากฏการณ์อันนั้น ความคิดของคนเราในการสร้างความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างนี้ เรียกว่า 
เป็นการสันนิษฐาน (Assumption) 
 การสันนิษฐานของเรานั้น ถ้าเรามีความประสงค์อยากจะทดสอบว่า จริงหรือไม่ หรือ 

ถ้าอยากจะทราบว่า เหตุที่เราผิดกับผลที่เห็นจากปรากฏการณ์นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร การทดสอบ
นั้นจ าเป็นจะต้องอาศัยความเข้าใจจากประสบการณ์ และการเรียนรู้เข้าช่วยด้วย และในการทดสอบ  
หรือพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนั้นๆ จ าเป็นที่จะต้องตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ขึ้นมา 
 เมื่อการทดสอบ หรือพิสูจน์ได้ว่า สมมติฐานที่เราตั้งนั้นเป็นจริง ในสถานการณ์ทั่วๆ ไปใน
ที่สุดก็เกิดเป็นทฤษฎี (Theory) 
 

ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้ 
 วิน เฟรด เอฟ ฮิลล์ (Winfred F Hill. 1990: 22-24) ได้ให้ความหมายและความส าคัญทฤษฎี 
“ทฤษฎี หมายถึง ผลรวมของค าอธิบาย ที่ได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่ อย่างมีระเบียบแบบแผนแล้วเพ่ือ
น าไปใช้ในการอธิบายเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างเดียวกันในโอกาสต่อไป การก าหนดทฤษฎี
ขึ้นมาท าให้ทราบถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องนั้น หลักทั่วๆ ไป และกฎเกณฑ์ส าหรับปฏิบัติให้ได้ผลตาม 

ที่ต้องการ” 
 ส าหรับ เบนจามิน โวลแมน (Benjoumin Wolman. 1973: 33) ได้ให้ความหมายของ 
ค าว่า ทฤษฎีไว้ดังนี้ “ทฤษฎีต่างๆ ย่อมหมายถึง ผลรวมของข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ค้นพบแล้ว โดยจัดเป็น
ระบบของแนวความคิด เพ่ือใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ร่วมกัน โดยอาศัยหลักทางตรรกวิทยา 
(Logics) ช่วยด้วย ดังนั้นทฤษฎีต่างๆ ย่อมมีทั้งผิดและถูกและมีประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันไป” 
 ดังนั้น จากความหมายของค าว่าทฤษฎีข้างต้น เราอาจสรุปความหมายของทฤษฎีการเรียนรู้
ได้ดังนี้ คือ 
 “ทฤษฎีการเรียนรู้ หมายถึง ผลรวมของค าอธิบาย หรือความเชื่อในเรื่องการเรียนรู้ที่ได้จัด
ไว้อย่างมีระเบียบแบบแผน (Systematic Interpretation of an Area of Knowledge) และใน
ทฤษฎีการเรียนรู้อันใดอันหนึ่งย่อมประกอบด้วยกฎเกณฑ์ย่อยๆ ของทฤษฎีนั้นๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลตามความเชื่อนั้นๆ” 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories)  
 2. ทฤษฎีความรู้  ความเข้าใจ  หรือทฤษฎีสนาม (Cognitive or Field Theories) 
 1. ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories)  
  ประกอบด้วย 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการเชื่อมโยง และทฤษฎีการวางเงื่อนไข ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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  1.1 ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง  (Associative Theories) 
   ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Bond Theories) หรือบางครั้ งเรียกทฤษฎีสัมพันธ์ 
(Connectionism) หรือทฤษฎีสิ่งเร้าและการตอบสนอง (S.R. Theory) ผู้เป็นเจ้าทฤษฎี คือ ธอร์นไดค์ 
(Thorndike) 
   ทฤษฎีการเชื่อมโยง  ธอร์นไดค์ (Thorndike. 1874-1949) ได้ท าการทดลอง
พบว่า  การเรียนรู้ของอินทรีย์ที่ด้อยความสามารถเกิดจากการลองผิดลองถูก (Trial and Error)  
ซึ่งต่อมาเขานิยมเรียกว่า การเรียนรู้แบบเชื่อมโยง การทดลองของ  ธอร์นไดค์  ที่รู้จักกันดี ก็คือ  
การเอาแมวหิวใส่ในกรง  ข้างนอกกรงมีอาหารทิ้งไว้ให้แมวเห็น ในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกกับ
บานประตูไว้  ส่วนปลายอีกข้างหนึ่ งเมื่อถูกดึงจะท าให้ประตู เปิด ธอร์นไดค์ได้สังเกตเห็นว่า  
ในระยะแรกๆ แมวจะวิ่งไปวิ่งมา  ข่วนโน่นกัดนี่  เผอิญไปถูกเชือกท าให้ประตูเปิด แมวออกไปกิน
อาหารได้ เมื่อจับแมวใส่กรงครั้งต่อๆ ไป แมวจึงดึงเชือกได้เร็วขึ้น จนกระทั่งในที่สุดแมวสามารถ 

ดึงเชือกได้ในทันท ีธอร์นไดค์ ได้สรุปว่า  การลองผิดลองถูก (Trial and Error) จะน าไปสู่การเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองและการเรียนรู้ก็คือ การที่มีการเชื่อมโยง (Connection) ระหว่าง 
สิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Responses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.2  การทดลองของธอร์นไดค์   
ที่มา : http://www.slideshare.net/Fashla/thorndikes-theory-of-learning-map 

 
   การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial-Error Learning) มีใจความส าคัญว่า  
เมื่ออินทรีย์กระทบกับสิ่งเร้า อินทรีย์จะลองใช้วิธีตอบสนองต่อสิ่งเร้าหลายๆ วิธี จนพบกับวิธีที่
เหมาะสม และถูกต้องกับเหตุการณ์และสถานการณ์ เมื่อได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องก็ จะน าไปต่อ
เองเข้ากับสิ่งเร้านั้นๆ มีผลให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์และล าดับขั้นที่จะน าไปสู่การเรียนรู้
แบบนี้คือ 
   1. มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร้าให้อินทรีย์แสดงการตอบสนองหรือ
แสดงพฤติกรรมออกมา 
   2. อินทรีย์จะแสดงอาการตอบสนองหลายๆ อย่าง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

http://www.slideshare.net/Fashla/thorndikes-theory-of-learning-map
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   3. ปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่ท าให้เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป 
   4. เมื่อปฏิกิริยาตอบสนองที่ไม่ท าให้เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป จนเหลือ
ปฏิกิริยาที่ท าให้เกิดความพอใจ อินทรีย์จะถือเอากิริยาตอบสนองที่ถูกต้องและจะแสดงตอบสนองต่อ
สิ่งเร้านั้น มากระทบ (Interaction) อีก 
 
        R1  (ขีดข่วนพื้น) 
        R2  (ส่งเสียงร้องดัง) 
        R3  (ส่งเสียงฟ่อๆ และท าตัวโก่ง) 
        R4  (วิ่งไปรอบๆ) 
        R5  (ผลักฝาผนังและประตู) 
        R6  (กดคานเปิดประตูได้) 
 

ภาพที่  4.3  แผนภูมิแสดงการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกของ ธอร์นไดค์ 
 
 2. กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดค์ 

 

 
 

ธอร์นไดค์  (Thorndike : 1874-1949) 
 

    ธอร์นไดค์  ได้ตั้งกฎการเรียนรู้ม ี3 กฎ ดังนี้ 
    1) กฎแห่งผล (Law of Effect) ธอร์นไดค์ กล่าวว่า เมื่อการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับอาการตอบสนองน าความพอใจมาให้การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับอาการตอบสนอง 
ก็จะแน่นแฟ้นขึ้น ถ้าความสัมพันธ์นี้ น าความร าคาญใจมาให้ ความสัมพันธ์นี้ ก็จะคลายความแน่นแฟ้นลง 
หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าจะให้ผู้เรียนเรียนรู้อะไรจะต้องมีรางวัลให้ (รางวัลมิได้หมายถึง สิ่งของแต่
อย่างเดียว แต่รวมเอาทุกสิ่ง ทุกอย่างที่ท าให้ผู้เรียนรู้ รู้สึกพอใจเช่น การให้ค าชมเชย เป็นต้น)  
เมื่อผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมา ถ้าจะให้พฤติกรรมบางอย่างหายไป เมื่อผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมนั้นออกมาจะต้องมีการท าโทษเมื่อ ธอร์นไดค์ ประกาศกฎแห่งผลออกมาเช่นนี้ มีผู้พยายาม
ทดลองเพ่ิมเติม และมีผู้โต้แย้งเป็นอันมาก ต่อมา ธอร์นไดค์ พบว่า การท าโทษมิได้ท าให้การเชื่อมโยง
คลายลงในที่สุด ก็สรุปว่า ถ้าการท าโทษมีผลอยู่บ้าง ก็ไม่ได้ท าให้การเชื่อมโยงอันเก่าคลายลง แต่จะ
เป็นการบังคับให้ผู้เรียนพยายามลองแสดงอาการตอบสนองอย่างอ่ืน ในที่สุด ธอร์นไดค์ จึงล้มเลิก 

สถานการณ์
หรือสิ่งเร้า 
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กฎแห่งผลที่เกี่ยวกับการท าโทษ  แต่ยังคงเหลือกฎแห่งผลในด้านการให้รางวัลไว้ว่า รางวัลเท่านั้นที่ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 
    การประยุกต์ใช้กฎแห่งผลในการจัดการเรียนการสอน 
     1 การจะมอบหมายงานให้ผู้เรียนท า ควรเป็นงานที่เหมาะสมกับ
ระดับวัยและความสามารถของผู้เรียน เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้ประสบความส าเร็จ 
     2. ระหว่างการท างาน เมื่อพบข้อผิดพลาด หาวิธีการที่สร้างสรรค์ให้
ผู้เรียนแก้ไขได้ด้วยตนเอง 
     3 ให้ผู้เรียนรู้ผลของการท างานทันทีหรือโดยเร็ว 
     4. ควรจัดเตรียมการเรียนการสอนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ไม่ว่า
จะเป็นเนื้อหาสาระ อุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงการประเมินผล เพ่ือผู้เรียนจะได้กระตือรือร้น  
มีความพอใจ อยากเรียน 
    2) กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) จากการสังเกตเมื่อเอาแมวใส่กรง
ครั้งหลัง  แมวจะหาทางออกจากกรงได้เร็วขึ้น เมื่อทดลองนานๆ เข้าแมวก็สามารถออกจากกรงได้ทันที 
ตามลักษณะนี้  ธอร์นไดค ์อธิบายว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองได้สัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น  
และความสัมพันธ์นี้จะแน่นแฟ้นขึ้น เมื่อมีการฝึกหัดหรือท าซ้ าบ่อยๆ และความสัมพันธ์นี้จะคลายอ่อน
ลงเมื่อไม่ได้ใช้ และ ธอร์นไดค์ เชื่อว่า การกระท าที่ไม่มีรางวัลเป็นผลตอบแทนหลังการตอบสนองนั้นๆ 
สิ้นสุดลง เป็นเรื่องที่ไม่มีความหมายต่อการเรียนรู้เลย หรือพูดได้ว่า การกระท าของอินทรีย์ทุกครั้ง
จะต้องลงเอยด้วยความส าเร็จ มิฉะนั้นการกระท านั้นก็ไม่มีความหมาย 
    การประยุกต์ใช้กฎแห่งการฝึกหัดในการจัดการเรียนการสอน 
     1. จัดแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนท าหลังการสอน ถ้าผิดพลาดให้แก้ไข 

     2. หาวิธีการให้ผู้เรียนถามและตอบขณะที่สอน 
     3. จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและให้ผู้เรียนสรุปทบทวนสิ่งที่
กระท า 
    3) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ของ ธอร์นไดค์ ตั้งกฎ
แห่งความพร้อมนี้ เพ่ือเสริมกฎแห่งผล และได้อธิบายไว้ในรูปของการเตรียมตัวการเตรียมพร้อม  
(ในการที่จะตอบสนองกิจกรรมที่ตามมาหลังจากการที่มีการเตรียมตัวพร้อมแล้ว) เช่น ในสถานการณ์
ของแมวในกรงแมวจะท าอะไรออกมานั้น แมวจะต้องหิว แมวสามารถเอาเท้าตะปบเชือกที่ห้อยแขวนอยู่
นั้นได้และมีประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ว่าได้รับผลพอใจหรือไม่ของพฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้ว เป็นต้น 
หรือถ้าเป็นมนุษย์พร้อมจะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ พร้อมที่จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่จ าเป็น
ส าหรับกระบวนการเรียนรู้นั้น เช่น จะต้องมีร่างกายสูงพอ แข็งแรงพอและอยู่ในสภาวะจูงใจที่
เหมาะสม  ผู้เรียนจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น ธอร์นไดค์ ให้หลักไว้ 3 ข้อ คือ 
     (1) เมื่อหน่วยของการกระท า พร้อมที่จะแสดงออก ถูกผู้กระท าด้วย
ความสบายหรือพอใจไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงการกระท านี้ได้ 
     (2) ถ้าหน่วยของการกระท าพร้อมที่จะแสดงออก แต่ไม่ได้แสดง
จะท าให้เกิดความไม่สบายใจ และกระตุ้นให้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและสิ่งเร้าแยกออกจาก
กันด้วยความไม่สบายใจนั้น 
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     (3) ถ้าหน่วยของการกระท ายังไม่พร้อมที่จะแสดงออก แต่จ าเป็นต้อง
แสดงออก การแสดงออกนั้นๆ ก็จะท าให้ผู้แสดงออกด้วยความไม่สบายใจไม่พอใจเช่นกัน 
    ถึงแม้ว่า  ธอร์นไดค์ ได้ปรับปรุงแก้ไขและขยายแนวความคิดของเขาอยู่
ตลอดเวลา  ท าให้กฎแห่งความพร้อมและกฎแห่งการฝึกหัดหย่อนความส าคัญลงไป ยังคงเหลือ
เพียงกฎแห่งผลที ่เป็นที่ยอมรับกันอยู่  แต่ในกฎนี้ก็เหลือเพียงด้านของรางวัลที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
ส่วนด้านการลงโทษกับการเรียนรู้นั้นถูกตัดทิ้งไป 
    การประยุกต์ใช้กฎแห่งความพร้อมในการจดัการเรียนการสอน 
    1. ควรมีการเกริ่นน าเข้าสู่บทเรียน มีวิธีการกระตุ้นให้เด็กอยากเรียน 
    2. ทบทวนความรู้เก่า เพ่ือจะเชื่อมโยงการสอนความรู้ใหม่ 
    3. เตรียมบทเรียนส าเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาสาระความรู้ ให้เหมาะสม
กับ ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน 
    องค์ประกอบในการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
    ธอร์นไดค ์ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการเรียนรู้ไว้ 6 ประการด้วยกัน คือ 
    1. สมรรถภาพ (Capacity) สมรรถภาพในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับจ านวน
ของ “Bonds” (ความเชื่อมโยง, ความสัมพันธ์) ถ้ามี Bonds มากก็มีสมรรถภาพในการเรียนรู้มาก 
ความแตกต่างระหว่างความเฉียวฉลาด และความทึบ (Bright and Dull) ขึ้นอยู่กับปริมาณมากกว่า
คุณภาพ แม้จะเชื่อว่าสติปัญญานั้นมีขอบเขตทั้งความกว้างขวางและความลึกซึ้งก็ตาม 
    2. การฝึกฝน (Practice) การกระท าซ้ าๆ กันหรือการฝึกหัดจะไม่ช่วย
ให้เกิดการเชื่อมโยงเสมอไป แต่ถ้าการกระท านั้นมีรางวัลจะท าให้สายใยของการเชื่อมโยงนั้นแข็งขึ้น 
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้าผู้ท าเห็นผลของการกระท า จึงจะช่วยให้การฝึกฝนได้ดี 
    3. การจูงใจ (Motivation) ได้แก่ การให้รางวัลและการท าโทษ 
ธอร์นไดค ์เชื่อว่า รางวัลหรือความส าเร็จ ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น ส่วนการ
ท าโทษหรือการประสบความผิดหวังย่อมท าให้เกิดการกระท าที่ถดถอย คือ ไม่อยากมีพฤติกรรมอย่าง
นั้นๆ ซ้ าอีก 
    4. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความเชื่อมโยงที่
เหมาะสมเกี่ยวกับความเข้าใจนั้นๆ โดยอาศัยหลักของการถ่ายโยงการเรียนรู้ ซึ่งถือว่า เราจะเข้าใจ
สถานการณ์นั้นได้ดีขึ้น ถ้าสถานการณ์ใหม่มีสิ่งคล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิม 
    5. การถ่ายโยง (Transfer) การถ่ายโยงจะเกิดขึ้นถ้าสถานการณ์ใหม่มีสิ่ง
คล้ายคลึงกับสถานการณ์เดิม เราจะสามารถเรียนสถานการณ์ใหม่ได้ดี และเร็วขึ้น 
    6. การลืม (Forgetting หรือ Law of Disuse) การลืมจะเกิดขึ้น  
เมื่อไม่มีการฝึกฝน ฝึกหัด หรือปฏิบัติบ่อยๆ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ ซึ่งต่างจากของ ฟรอยด์  
ซึ่งกล่าวว่า การลืมเกิดจากการที่ เจ้าตัวต้องการจะลืมจึงได้เก็บกดเรื่องนั้นลงไปสู่จิตไร้ส านึก 
    ทฤษฎีการเรียนรู้ของ  ธอร์นไดค์ นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียน
การสอน  แม้ว่าจะถูกโจมตีหรือมีทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้นมาแข่งขัน ก็ท าให้ส่วนปลีกย่อยของทฤษฎีนี้
เลือนหายไปเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงนิยมใช้อยู่ในวงการศึกษา 
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 3. ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theories) แยกออกเป็น 2 ประเภท  
  3.1 การวางเงื่อนไขแบบ Classical Conditioning ได้แก่ ทฤษฎีของ พาฟลอฟ (Pavlov) 
  3.2 การวางเงื่อนไขแบบ Operant Conditioning ได้แก่ ทฤษฎีของสกินเนอร์ (Skinner) 
  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theories) 
  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical 
Conditioning) และการวางเงื่อนไขแบบแสดงอาการกระท า (Operant Conditioning) 
  ความแตกต่างระหว่าง การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค และ การวางเงื่อนไขแบบแสดง
อาการกระท า อยู่ที่ว่าในการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค การตอบสนองของอินทรีย์เกิดขึ้น โดยมิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของอินทรีย์ เช่น อาการน้ าลายไหลของสุนัขในการทดลองของ พาฟลอฟ (Pavlov)  
ส่วนในการวางเงื่อนไขแบบแสดงอาการกระท าการตอบสนองของอินทรีย์เกิดขึ้นโดยที่อินทรีย์ เป็น
ผู้กระท า เช่น การจิกคานในกรงของนกพิราบหรือการเหยียบคานในกรงของหนูในการทดลองของ  
สกินเนอร์ (Skinner) หรือเราอาจกล่าวว่าในการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค การตอบสนองเกิดขึ้น
เพราะถูกสิ่งเร้าไปดึง (Elicit) ออกมา ส่วนในการวางเงื่อนไขแบบแสดงอาการกระท า การตอบสนอง
เกิดข้ึนเพราะอินทรีย์เป็นผู้ส่ง (Emit) ออกไป และมิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าโดยตรง 
 4. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.5  พาฟลอฟ 
(Ivan P. Pavlov, 1846-1936) 

 
  การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขชนิดนี้  ซึ่งถือกันเป็นแบบอย่างได้แก่  การทดลองของพา
ฟลอฟ (Ivan P. Pavlov. 1846-1936) นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย พาฟลอฟ เริ่มท าการทดลอง โดยให้สุนัข
หิวยืนบนแท่นในห้องเก็บเสียง มีเครื่องรั้งพอสมควรไม่ให้สุนัขเคลื่อนที่ เขาเจาะรูเล็กๆ ที่แก้มสุนัข
แล้วเอาหลอดยางใส่เข้าไปเชื่อมต่อมน้ าลาย เมื่อสุนัขน้ าลายไหล น้ าลายจะไหลไปตามท่อสู่กระบอก
เก็บท าให้เขาสามารถทราบได้ว่า สุนัขน้ าลายไหลหรือไม่ และถ้าไหลมีปริมาณมากน้อยเพียงไร  
(ดังภาพ) 
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ภาพที่ 4.6 เครื่องมือการทดลองของ พาฟลอฟ 
ที่มา : http://www.simplypsychology.org/pavlov.html 

 
  ก่อนการวางเงื่อนไข  ได้มีการทดสอบบางประการ  โดยการฉายแสงไฟเพ่ือก่อให้เกิด 

สิ่งเร้าขึ้น  สุนัขจะไม่มีอาการน้ าลายไหล  หลังจากนั้น 2-3 นาที  ก็ส่งเนื้อบดมาให้สุนัขเห็น สุนัขก าลัง
หิวจะเริ่มน้ าลายไหลทันที ท าเช่นนี้หลายๆ ครั้ง ดังแผนผัง คือ 
 
  (แสงไฟ)   (เนื้อบด)          (น้ าลายไหล) 
  Light    Meat powder         Salivaration 
 
  หลังจากฉายแสงไฟแล้วให้เนื ้อบดควบคู่ไปหลายๆ ครั้ง หลังจากนั้นฉายแสงไฟ 

อย่างเดียวโดยไม่ต้องให้เนื้อบด ปรากฏว่า สุนัขจะมีน้ าลายไหล แสดงว่า แสงไฟเกิดมีความสามารถที่จะ
ดึงการตอบสนองได้ นั่นคือ สุนัขได้ถูกวางเงื่อนไข (ได้เรียนรู้ ) ให้น้ าลายไหลจากแสงไฟแล้ว 
ความสัมพันธ์ทีเ่กิดข้ึนอาจเขียนแผนผังได้ดังนี้ 
 
   S (แสงไฟ) 
 
            S (เนื้อบด)          R (น้ าลายไหล) 
 

  ในที่นี้ เนื้อบด คือ สิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus) เขียนย่อ 
U.S. 
  แสงไฟ  คือ สิ่งเร้าที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus) เขียนย่อ C.S. 
  สุนัขน้ าลายไหลเมื่อเห็นเนื้อบด เป็นการตอบสนองที่ไม่ได้วางเงื่อนไข (Unconditioned 
Response) เขียนย่อ U.R. 
  สุนัขน้ าลายไหลเมื่อเห็นแสงไฟ เป็นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned 
Response) เขียนย่อ C.R. 
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 การควบคู่กันของแสงไฟ (CS) และเนื้อบด (US) บ่อยๆ จะท าให้การตอบสนองที่ถูกวาง
เงื่อนไขเข้มแข็งขึ้น เราเรียกว่า การควบคู่กับแสงไฟและเนื้อบดนี้ว่า เป็นแรงหนุนก าลังหรือรางวัล 
(Reinforcement) 
  ภายหลังถ้าเราให้แต่แสงไฟแล้วไม่ให้เนื้อบดหลายๆ ครั้งเข้า น้ าลายสุนัขที่ไหลจะ
ค่อยๆ ลดน้อยลงๆ จนไม่ไหลอีก เรียกว่า สุนัขนั้นได้เกิด การดับสูญพฤติกรรม (Extinction) จนไม่
สามารถจะตอบสนองสิ่งเร้าตามเงื่อนไขได้ 
  อย่างไรก็ตาม  เมื่อลบพฤติกรรมของสุนัขจนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงไฟแล้ว 
เว้นไว้สัก 2-3 วัน  แล้วน ามาทดลองใหม่ เมื่อเห็นแสงไฟสุนัขจะมีน้ าลายไหลอีก พฤติกรรมเช่นนี้  
เราเรียกว่า การร าลึกการตอบสนอง (Spontaneous Recovery) 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ 
  1. ใช้ศึกษาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู้ของทารก เด็กปัญญาอ่อน  
เด็กพิการ ตลอดจนสัตว์อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น มีทารกคนหนึ่งไม่ตอบสนองต่อเสียงใดๆ เราจะทดสอบว่า 
ทารกนี้ หูหนวกหรือไม่ก็โดยใช้วิธีการวางเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   ในตอนแรกใช้เข็มแทงที่เท้า (UCS) ของทารกเบาๆ ปรากฏว่าทารกจะกระตุก 

เท้าหนี (UCR) ต่อมาก็เริ่มวางเงื่อนไขโดยสั่นกระดิ่ง (CS) ทุกครั้งก่อนที่จะใช้เข็มแทงที่เท้าของทารก 
ท าเช่นนี้เรื่อยๆ ไปจนกระท่ัง ถ้าปรากฏว่า ทารกชักเท้าหนี (CR) ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่ง ทั้งๆ ที่ยัง
ไม่ได้แทงเข็ม แสดงว่าทารกนั้นหูไม่หนวก 
  2. ใช้ในการแก้พฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหา เด็กที่ชอบปัสสาวะรดที่นอน อาจจะ 

แก้ได้โดยให้การปวดปัสสาวะเป็น CS (สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข) และให้เสียงกระดิ่ง ซึ่งดังพอจะท าให้เด็ก
ตกใจตื่น เป็น UCS (สิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข) กระดิ่งนี้จะมีวงจรต่อไปยังฟูกที่นอน ซึ่งถ้าเด็ก
ปัสสาวะลงมาบนฟูกจะมีผลให้กระดิ่งสั่นเกิดเสียงขึ้นมาได้ 
   ในระยะแรกการปวดปัสสาวะ เด็กจะไม่รู้สึกตัวตื่นขึ้นมา ต่อเมื่อเขาถูกวางเงื่อนไข
โดยที่เมื่อปัสสาวะรดที่นอนเม่ือใด ก็จะเกิดเสียงกระดิ่งดังขึ้น ท าให้เด็กตกใจตื่นทุกครั้ง ถ้าวางเงื่อนไข
เช่นนี้ไปเรื่อยๆ ต่อมาเพียงแต่เด็กปวดปัสสาวะ (CS) ก็จะมีผลให้เขาตกใจตื่นขึ้นมาได้ (CR) และ 

จะสามารถแก้การปัสสาวะรดที่นอนได้ในที่สุด 
  3. ใช้ในการปลูกฝังด้านทัศนคติและอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์กลัว ทัศนคติ 
ความชอบ หรือไม่ชอบในสิ่งต่างๆ 
  การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
  1. ครูควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกัน เช่น ผู้เรียนชอบกิจกรรมเล่น
เกม แต่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ครูก็จัดท าโจทย์คณิตศาสตร์ออกมาเป็นเกม หรือให้ผู้เรียนน าเสนอสิ่งที่
ตนชอบ  และหาวิธีการให้ทุกคนมีโอกาสท าสิ่งที่ตนชอบ เช่น ธนูชอบร้องเพลงลูกทุ่ง ก่อนเข้าสู่
บทเรียน ธนูออกมาร้องเพลง 5-10 นาที ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
   ผู้เรียนไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ 
   ผู้เรียนชอบร้องเพลงให้คนอ่ืนฟัง 
   ผู้เรียนชอบที่จะมาเรียนชั่วโมงคณิตศาสตร์ เพราะจะได้มาร้องเพลงให้เพ่ือนฟัง 
   คณิตศาสตร์ เป็นสิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข C.S. (Conditional Stimulus) 
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   ได้มาร้องเพลงให้เพ่ือนฟัง หรือผู้เรียนได้ท าสิ่งที่ตนชอบ เป็นสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวาง
เงื่อนไข U.C.S. (Unconditional  Stimulus) 
  2. ครูควรหารูปแบบการสอนที่หลากหลาย ผู้เรียนชอบรูปแบบที่หลากหลายเลยชอบ
วิชาที่ตนเคยไม่ชอบ 
  3. ผู้เรียนอาจไม่ชอบครูผู้สอน ครูควรสื่อสารกับผู้เรียนด้วยมิตรไมตรีอย่างสม่ าเสมอ 
เมือ่เด็กคุ้นเคยกับครูที่มีไมตรีจิต ความไม่ชอบก็จะลดลงจนกลับมาชอบ 
 5. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงอาการกระท า (Operant Conditioning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.9  สกินเนอร์ 
(Burrhus Ferderick Skinner, 1904-1990) 

 
  การเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขชนิดนี้ เบรร์ฮัส เฟรเดริค สกินเนอร์  (Burrhus Ferderick 
Skinner. 1904-1990) เป็นผู้คิดขึ้น โดยการทดลองจับหนูขาวที่ก าลังหิวใส่ลงในกล่องเก็บเสียงขนาด  
12” x 12” ฝากล่องด้านหนึ่งมีคานยื่นออกมา คานนี้ มีกลไกต่อไปยังที่เก็บอาหารของหนูเมื่อ 

หนูกดคานกลไกจะไปบังคับให้อาหารหล่นลงมาในกล่องครั้งละ 1 เม็ด ซึ่งเราสามารถเขียนแผนผังได้ดังนี้ 
R. (การกดคาน)..................................................S. (อาหาร) 

  การเรียนรู้แบบนี้  สัตว์ถูกทดลองจะต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตามเงื่อนไขเสียก่อน  
จึงจะได้แรงหนุนก าลังหรือรางวัล (reinforcement) 
  การวางเงื่อนไขชนิดนี้ ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่า สิ่งเร้าคืออะไร เราทราบว่าปฏิกิริยา
การตอบสนอง คือ การกดคาน แรงหนุนก าลัง คือ อาหาร แต่สิ่งเร้าที่ท าให้หนูกดคานคืออะไรเราไม่ทราบ 
  การวางเงื่อนไขชนิดนี้ที่มีชื่อว่า การวางเงื่อนไขแบบแสดงอาการกระท า (Operant 
Conditioning)  ก็เนื่องจากเหตุที่ว่าหนูต้องมีการกระท า (Operate) เสียก่อน จึงจะได้อาหารหรือ 

แรงหนุนก าลัง 
  เราสามารถลบพฤติกรรมได้ โดยถอดกล่องอาหารออก เมื่อหนูกดคานไม่มีอาหาร 

ตกลงมาหลายๆ ครั้งเข้า การกดคานก็จะค่อยๆ ลดน้อยลง จนกระท่ังหายไปในท่ีสุด 
  สกินเนอร์  มีความเห็นว่า พฤติกรรมมี 2 ชนิด ดังนี้ 
  1. Respondent Behavior คือ พฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งเร้าโดยตรง 
เช่น สัตว์น้ าลายไหลเมื่อได้ลิ้มรสอาหาร 
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  2. Operant Behavior คือ พฤติกรรมที่ต้องมีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน 
จึงจะเกิดพฤติกรรมที่ต้องการ เช่น การพูดโทรศัพท์จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีการไปหยิบหูโทรศัพท์หมุนเลข
โทร เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 เครื่องมือการทดลองการเรียนรู้แบบวางเงื่อนไขของ สกินเนอร์ 
ที่มา : http://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 การทดลองของ สกินเนอร์ 
ที่มา : http://www.freeinfosociety.com/article.php?id=100 

 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกินเนอร์ 
  1. ใช้ในการปลูกฝังพฤติกรรมบางอย่าง (Shaping Behavior) หลักส าคัญของทฤษฎี 
การวางเงื่อนไขของ สกินเนอร์ ก็คือ เราสามารถควบคุมการตอบสนองได้ด้วยวิธีการเสริมแรง กล่าวคือ 
เราจะให้การเสริมแรงเฉพาะในเมื่อมีการตอบสนองที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การฝึกสัตว์ตามโรงละครสัตว์ โดย
ให้สัตว์แสดงสิ่งต่างๆ ที่ผู้ฝึกต้องการ เช่น ให้ปลาโลมากระโดดลอดบ่วง ให้ไก่จิกไพ่ออกมาจากกอง
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การฝึกสุนัขให้กดออดสัญญาณ (Buzzer) ด้วยจมูก การให้หนูเล่นบาสเกตบอล การให้นกพิราบเดิน 

ชูหัวสูงในระดับที่ต้องการและอ่ืน ๆ ฯลฯ 
   ในการทดลองสัตว์พวกนี้ เขาจะให้อาหารเป็นรางวัลหรือเป็นตัวเสริมแรงทุกครั้ง 
ที่มันเข้าไปใกล้สิ่งที่ผู้ฝึกต้องการหรือเมื่อมันท าได้เป็นผลส าเร็จ ครั้งต่อๆ ไปก็จะให้การเสริมแรงเรื่อยๆ 
จนในที่สุดมันจะท าได้ทันทีท่ีผู้ฝึกสั่งให้ท า 
   จากการฝึกสัตว์นี้ เราจึงสามารถใช้หลักการเสริมแรงปลูกฝังพฤติกรรมใหม่ๆ ให้แก่
เด็กได้ โดยการวางแผนว่า จะปลูกฝังพฤติกรรมอะไรให้เกิดกับเด็กจะใช้ตัวเสริมแรงอะไร จะให้
เด็กมีการตอบสนองอย่างไร และจะจัดตารางการฝึกพฤติกรรมอย่างไร เป็นต้น 
  2. การสร้างบทเรียนส าเร็จรูป (Program Learning) จากหลักการของ  สกินเนอร์  
ที่ว่าจะให้รางวัลทุกครั้ง เมื่อสัตว์ที่น ามาทดลองสามารถตอบสนองตามที่เราต้องการนั้น ท าให้เกิด
บทเรียนส าเร็จรูปและการสอนโดยใช้เครื่องจักร (Teaching Machine) ขึ้น บทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามล าพัง โดยให้บทเรียนจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ จัดล าดับให้เป็นเหตุเป็นผล  
เริ่มจากง่ายไปหายาก เมื่อผู้เรียนตอบค าถามในแต่ละข้อ ก็จะมีค าตอบออกมาให้ทราบว่าถูกหรือผิด 
เมื่อผู้เรียนตอบถูก เขาก็จะได้รับการเสริมแรง ซึ่งมผีลท าให้เขาอยากตอบค าถามในข้อต่อๆ ไป 
  การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
  1. ครูควรใช้การเสริมแรงวางเงื่อนไขพฤติกรรม เช่น กล่าวชมทุกครั้งที่ผู้เรียนท างาน 
ตัวอย่าง  วันนี้หนูเขียนหนังสือเรียบร้อยขึ้น หรือยกย่องผู้เรียนที่แต่งกายถูกระเบียบ พูดจาไพเราะ  
ให้เพ่ือนๆ ในชั้นเรียนฟัง 
  2. ใส่ใจในการกระท าของผู้เรียนทุกครั้ง เช่น ตอบรับค าทักทาย ตอบรับการแสดง 
ความเคารพ 
  3. ให้โอกาสผู้เรียนเมื่อท าผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นการกระท าหรือการเรียน 
 6. ทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ หรือสนาม (Cognitive or Field Theories) 
  นักทฤษฎีนี้ เป็นนักจิตวิทยา กลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) เป็นชาวเยอรมัน  
3 คน ชื่อ Max Wertheimer, Kurt Koffka และ Wolfgang Kohler ได้ตั้งทฤษฎีการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น 
(Insight Learning) ซึ่ง เน้นถึงความส าคัญของส่วนรวมและถือว่า ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของ
ส่วนย่อยๆ เช่น รูปสามเหลี่ยมย่อมมีอะไรมากกว่าด้านสามด้าน เป็นต้น 
  นักทฤษฎีนี้ เป็นนักจิตวิทยากลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Psychology) เป็นชาวเยอรมัน 3 คน 
ชื่อ แม็กซ์  เวอร์ไทเมอร์, เคริท คอฟท์ และ วอฟกัง โคห์เลอร์ (Max Wertheimer, Kurt Koffka และ 
Wolfgang Kohler) ได้ตั้งทฤษฎีการเรียนรู้แบบหยั่งเห็น (Insight Learning) ซึ่งเน้นถึงความส าคัญของ
ส่วนรวมและถือว่า ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อยๆ เช่น รูปสามเหลี่ยมย่อมมีอะไรมากกว่า
ด้านสามด้าน เป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่า ในการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้สิ่งใด คนเราจะพิจารณาโครงร่าง
ของปัญหานั้น โดยส่วนรวมทุกแง่ทุกมุมเสียก่อน (Response ต่อสถานการณ์ทั้งหมด) จากนั้น ก็จะ
แยกส่วนรวมออกเป็นส่วนย่อย เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างส่วนย่อยๆ นั้น ให้แจ่มแจ้ง จนในที่สุด 
ก็เกิดความคิดหรือมองเห็นช่องทางในการแก้ปัญหานั้นขึ้นมาโดยฉับพลัน เกิดเป็นความเข้าใจอย่าง
แจ่มแจ้งทะลุปรุโปร่ง ซึ่งเรียกว่า เกิดความหยั่งเห็นหรือเกิดความคิดเห็นแจ้งภายใน (Insight) 
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  ความหมายของค าว่า Gestalt ซึ่งเป็นค าในภาษาเยอรมันนั้นแปลว่า รูป ลักษณะ หรือ 
โครงสร้าง (Form หรือ Configuration) ซึ่งเป็นค าท่ีอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ของอินทรีย์โดยเน้น
ถึงความสามารถในการที่จะหยั่งรู้ หรือหยั่งเห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาที่ตนประสบอยู่เพื่อให้แก้ปัญหานั้นได้โดยการมองสถานการณ์อย่างรอบคอบ ทุกแง่ทุกมุม
และอาศัยความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นส่วนในการที่จะหยั่งเห็นสถานการณ์หรือมองเห็นช่องทาง
ในการจะแก้ปัญหาต่อไป 

  นักจิตวิทยาในกลุ่มเกสตัลส์  มีความสนใจเป็นพิเศษในกระบวนการรับรู้และการแก้ปัญหา
ของอินทรีย์ในสถานการณ์ที่ประสบอยู่ ในการแก้ปัญหานั้นอินทรีย์จะท าการวิเคราะห์ สถานการณ์
ปัจจุบันที่ประสบอยู่  และพยายามใช้สิ่งที่ตนเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพ่ือแก้ปัญหานั้น 
  ในการทดลองของ  Kohler นักจิตวิทยาคนหนึ่งในกลุ่มจิตวิทยา Gestalt นี้ ครั้งหนึ่ง 
Kohler  ได้สร้างสถานการณ์ให้ลิงซิมแปนซีแก้ปัญหาโดยใช้ท่อนไม้ท่อนหนึ่งหรือมากกว่าเป็นเครื่องมือ
ในการเขี่ยเอากล้วย ซึ่งอยู่นอกกรงและลิงไม่สามารถจะเอ้ือมมือหยิบได้ถึง ในตอนแรกลิงเริ่มเกิด
ความเข้าใจในสถานการณ์ในการหยิบท่อนไม้ขึ้นมาและขว้างไปที่กล้วยนั้น  แต่ไม่ถูกแต่ลิงซิมแปนซีชื่อ
สุลต่าน ซึ่งเป็นลิงที่ฉลาดที่สุดในบรรดาลิงที่ Kohler เลี้ยงไว้ สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ โดยการน า
ท่อนไม้สองท่อนมาต่อกันเข้าเหมือนกับท่านต่อกิ่งไม้ 2 กิ่งเข้าด้วยกันเพ่ือท าเป็นคันเบ็ดตกปลา จึงท า
ให้เขี่ยกล้วยขึ้นมาได้ แม้ว่ากระบวนการแก้ปัญหานี้จะค่อนข้างชักช้า และการที่ลิงน าท่อนไม้ 2 ท่อน
มาผูกต่อกันในครั้งแรกสุดนั้น ดูคล้ายๆ ว่าจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญมากกว่าเป็นการเจตนา อย่างไรก็ดี
หลังจากการแก้ปัญหาได้ในครั้งแรกนี้แล้วลิงสุลต่าน “มองเห็นแนวทาง” หรือ “เกิดความคิด”   
ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีและเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีก ลิงตัวนี้ก็พร้อมที่จะแก้ปัญหาท านอง
นี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 การทดลองของโคห์เลอร์ 
ที่มา : http://edufocus.blogspot.com/2012/03/theinsight-learning-theory-theoryof.html 
 
 จากการทดลองนี้  Kohler แปลความหมายพฤติกรรมของลิงว่าเป็นความพยายามใน 

การแก้ปัญหาอย่างฉลาด เมื่อมันประสบปัญหาลิงก็จะท าการส ารวจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องหรืออาจ
คิดเห็นทะลุปรุโปร่งถึงความเป็นไปได้ หรือโอกาสในการประสบความส าเร็จของกิจกรรมแล้วจึ งท า 
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การทดสอบเพ่ือดูว่าวิธีการแก้ปัญหาที่คิดได้นั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ จากการทดลองท านองนี้
หลายๆ ครั้ง Kohler  มีความสนใจเป็นพิเศษเกี ่ยวกับวิธ ีการที ่ล ิงอาจจะ “เห็น” คุณค่าของ
เครื่องมือซึ่งเป็นสิ่งเร้าอันหนึ่งที่ลิงสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ การที่ลิงมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร้าต่างๆ เหล่านี้ เรียกว่าได้เกิด “การหยั่งเห็น” ขึ้น และการได้กระท าพฤติกรรม
ที่ได้รับความส าเร็จนี้ซ้ าๆ หลังจากท่ีได้เกิดการหยั่งเห็นขึ้นจึงเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้โดยการหยั่งเห็น 
(Insight Learning) 
 สรุปแนวคิดของ กลุ่มเกสตอลท์ มีหลักการดังนี้ 
 1. คนเราจะเกิดการรับรู้ สิ่ งเร้าในลักษณะเป็นส่วนรวมก่อน แล้วจึงน าไปสู่การเห็น 

ความแตกต่างของส่วนย่อย 
 2. การเรียนรู้ คือ การแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
 3. การเรียนรู้เกิดจากการหยั่งเห็น (Insight) 
 ตัวประกอบที่ขัดขวางการหยั่งเห็น 

 1. ผู้เรียนขาดแรงจูงใจที่จะคิด 
 2. ผู้เรียนมีประสบการณ์จ ากัด 
 3. สิ่งเร้ากระจายอยู่ห่างกันเกินไป จนผู้เรียนมองไม่เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเร้ากับปัญหา 
 4. นิสัยและความคิดเห็นแบบเก่าๆ เป็นอุปสรรคขวางกั้นการมองเห็นความหมายในรูปใหม ่
 ข้อคิดจากการเรียนรู้แบบ Insight 
 การเรียนรู้แบบ Insight ท าให้เราได้ข้อคิด ดังนี้ 
 1. การเรียนแบบนี้ ขึ้นอยู่กับการจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
 2. ครั้งต่อไป เมื่อพบปัญหาเดิม ผู้เรียนจะใช้วิธีที่เรียนรู้แล้วแก้ปัญหาทันที 
 3. ผู้เรียนอาจน าวิธีแก้ปัญหาเดิม มาดัดแปลงใช้กับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นปัญหา 
 การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
 1. ครูควรให้ผู้เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะเรียนเป็นภาพรวม และสอนเนื้อหาเป็นขั้นตอนให้
เชื่อมโยงกัน 
 2. ครูควรจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเอง และให้เด็กคิดรูปแบบ
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 3. ครูควรประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การสอบถาม หรือ 

การทดสอบ 
 

สรุป 
 การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมีผลเนื่องมาจากประสบการณ์ 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร กระบวนการของการเรียนรู้ประกอบด้วย  
5 ขั้นตอน คือ เริ่มจากมีสิ่งเร้ามาเร้าอินทรีย์ อินทรีย์เกิดการรับสัมผัส เปลี่ยนเป็นประสามสัมผัส  
ส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสาทส่วนกลาง นั่นก็คือ  สมอง สมองตีความหมายโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู้และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง ซึ่งการรับรู้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
พฤติกรรมทางสมอง พฤติกรรมด้านจิตใจหรืออารมณ์ พฤติกรรมด้านทักษะและการใช้อวัยวะต่างๆ 
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การเรียนรู้ประกอบไปด้วย แรงจูงใจ สิ่งจูงใจ อุปสรรค และกิจกรรม โดยมีทฤษฎีที่อธิบายการเรียนรู้ 
2 กลุ่ม ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเชื่อมโยงของ ธอร์นไดค์ 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของ พาฟลอฟ และทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระท าของ 
สกินเนอร์ ทฤษฎีความรู้ ความเข้าใจ หรือทฤษฎีสนาม ได้แก่ ทฤษฎีกลุ่มเกสตัลท์ โดยแต่ละทฤษฎี
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและช่วยให้การเรียนรู้
ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

ค าถามท้ายบท 
 
 
 1. ให้อธิบายความหมายและประเภทของการเรียนรู้ 
 2. ให้อธิบายองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างละเอียด 
 3. ให้นักศึกษาอธิบายเรื่องการเรียนรู้ มาพอสังเขป 
 4. ให้นักศึกษาเขียนความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
พัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียนการสอน 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. สามารถอธิบายความหมายของสติปัญญา 
 2. สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีทางสติปัญญา 
 3. สามารถอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของสติปัญญา 
 2. ทฤษฎีทางสติปัญญา 
 3. การจ า การลืม 

 4. การคิด 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 7 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “ทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญา” 
และน าเสนอหน้าชั้นเรียน   
 4. ก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมอบหมายให้
ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าส่งภายในสัปดาห์หน้า 
 5. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้าดังนี้   
  กลุ่มที่  1  การจ าของมนุษย์กับการจัดการเรียนการสอน 
  กลุ่มท่ี  2  การลืม  อุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ 
  กลุ่มท่ี  3  การคิดของมนุษย์  
  กลุ่มท่ี  4  การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาการคิดและน าเสนอในชั้นเรียนในสัปดาห์หน้า 
 สัปดาห์ที่  8 
 1. ให้นักศึกษาออกมาน าเสนอ รายงาน หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายการน าแนวคิดที่ได้จากการฟังการน าเสนอของ
เพ่ือนแต่ละกลุ่ม ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างไรลงในกระดาษท่ีอาจารย์แจกให้ 
 3. นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยสรุป 
 4. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “พัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียน
การสอน” 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียน
การสอน 
  3.1 http://www.happyhomeclinic.com/ 
  3.2 http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/ 
  3.3 http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf 
  3.4 http://e-book.ram.edu/e-book/s/SE742/chapter3.pdf 
  3.5 http://e-book.ram.edu/e-book/inside/html/link.asp?ID=PC 
 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียนการสอน 
วิจารณ์  พานิชย์.  (2556).  การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: ส.เจริญการพิมพ์. 
 

การวัดผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/ความสนใจ 
 2. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือซักถามในประเด็นที่ก าหนดให้อภิปรายกลุ่ม 
 3. ตรวจสอบผลงานจากการตอบค าถามท้ายบทเรียนของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ 
2. น าเสนอตัวอย่างกระบวนการของ

การเรียนรู้ได้ 
3. น าเสนอ ทฤษฎีการเรียนรู้ได ้
4. แสดงบทบาทสมมติการสอนตาม

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้              
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/
การมาเรียน/ความสนใจ 
อยู่ในระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าชั้น
เรียนอยู่ในระดับดี 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือ
ซักถามในประเด็นที่
ก าหนดให้อภิปรายกลุ่ม 

 
 
 

http://www.happyhomeclinic.com/
http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/
http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf
http://e-book.ram.edu/e-book/s/SE742/chapter3.pdf
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บทที่ 5 
พัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียนการสอน 

 
 

บทน า 
 การด าเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตกาล เราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ
ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ล่าสัตว์และหาอาหารการกินจากในป่าจนกระทั่งรู้จักใช้เครื่องมือ รู้จักเพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์ รู้จักสร้างที่พักอาศัย ตลอดจนสร้างสิ่งต่างๆ ที่ช่วยด ารงชีวิตในปัจจุบัน การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในการด ารงชีวิต ล้วนแต่ต้องใช้สติปัญญาของคนทั้งสิ้น สภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวคนยิ่งเจริญมากขึ้นเท่าไร ก็แสดงให้เห็นว่าต้องใช้สติปัญญาของคนมากขึ้น 
ซึ่งก็ปรากฏชัด เช่น บ้านเรือนที่สะดวกสบาย ปลอดภัย มีเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
ที่ท าให้โลกแคบเข้า การสามารถติดต่อรับรู้ข่าวสารในเวลาเดียวกันทั่วโลก โดยใช้ระบบดาวเทียม 
เรามีเครื่องทุนแรงที่ช่วยให้การใช้ชีวิตที่เร่งด่วนของมนุษย์สามารถลดความเครียดลง และเครื่องทุ่นแรง
ต่างๆ ก็ช่วยให้มนุษย์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดพฤติกรรม
ไม่ว่าจะเป็นความพร้อม วุฒิภาวะ ปัจจัยทางชีววิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยา สิ่งที่นักจิตวิทยาให้ความสนใจ
ศึกษามากสิ่งหนึ่งคือ เรื่องสติปัญญา 
 สติปัญญาเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ และแตกต่างจากมนุษย์
ด้วยกันเอง โดยทั่วไปคนมักจะเชื่อว่าบุคคลที่มีสติปัญญาในระดับสูง จะประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ประกอบอาชีพ และการปรับตัวในสังคม ซึ่งในความเป็นจริงที่
ปรากฏก็ไม่ใช่เสมอไป สติปัญญาเป็นนามธรรม มีความซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาในการศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่า พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสติปัญญาหรือไม่ ในที่นี้ผู้เขียนไม่มี
จุดประสงค์ที่ลงลึกไปใน รายละเอียดที่ซับซ้อนเห็นได้ยาก จะเน้นแต่ความส าคัญในหลักการใหญ่ๆ ให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องสติปัญญา 
 

ความหมายของสติปัญญา 

 สติปัญญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Intelligence มีความหมายที่ยังสับสน ไม่ตรงกันเป็นหนึ่ง
เดียว นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้ความหมายสติปัญญาดังนี้ 
 ซูเปอร์ (Super, 1949: 58-59) กล่าวว่า  สติปัญญา หมายถึง  ความถนัดของบุคคลที่มี
ลักษณะรวมๆ หลายสภาวะ และความถนัดนี้ท าให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้  
 เวอร์นอน (Vernon, 1960: 28) กล่าวว่า สติปัญญา หมายถึง ความสามารถที่ได้รับ 

การพัฒนามาจากประสบการณ์ที่มีประโยชน์ ความสามารถในการปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 
ความสามารถในการการปฏิบัติ หรือความสามารถในการเรียนรู้ 
 สุวรรณเพ็ชร์ (Suwannapet. 2002: 158) ได้ให้ความหมายของสติปัญญาว่า ความฉลาด 
เชาวน์ ความสามารถที่จะเรียนรู้ถึงสถานการณ์ใหม่ๆ สามารถสรุปความคิด หรือรับรู้ความสัมพันธ์  
อันซับซ้อนของสิ่งต่างๆ ได้ 
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 ลักขณา  สริวัฒน์ (2544: 57) กล่าวว่า สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหา
โดยมีสมองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  และความเจริญเติบโตทางสติปัญญาของบุคคลมักจะแสดงออก
ให้เห็นได้ในลักษณะของความสามารถในการคิดค้นด้วยเหตุผลอันก่อให้เกิดการสร่งสรรค์ 
 สรุป สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน 

การปรับตนและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
 แบบทดสอบทางสติปัญญา 
 ดังที่กล่าวมาแล้ว บอริงค์ เชื่อว่า สติปัญญาเป็นสิ่งที่ทดสอบได้โดยแบบทดสอบ เอดเวิร์ด 
แอล ธอร์น ไดค์ (Edward L. Thorndike, 1874-1949) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ก็ใช้วิธีวัดสติปัญญาโดย
การสร้างแบบสอบถาม เพ่ือค้นหาความสามารถในการใช้สมอง ฉะนั้น ในการศึกษาเรื่องสติปัญญาจึง
ควรศึกษาการทดสอบวัดสติปัญญาให้เข้าใจดี 
 บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งแบบทดสอบสติปัญญา เป็นนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศส 
ชื่อ อัลเฟรด บิเนต์ (Alfred Binet) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 อัลเฟรด บิเนต์ (Alfred Binet) 
(http://www.thelogics.org/thelogicsdefinitionofiq.html) 

 
 ใน ค.ศ. 1904 กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศฝรั่งเศส ต้องการปรับปรุงการสอนเด็กเรียนอ่อน 
และเด็กเรียนช้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมอบหมายให้ บิเนต์ ด าเนินการ บิเนต์ และเพ่ือนร่วมงาน
ของเขาคือ ทีโอดอร์ ไซมอน (Theodore Simon) ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส เหมือนกันมีความเห็นว่า การวัด
ความสามารถทางด้านสติปัญญาของเด็กเสียก่อนมีความจ าเป็นในการวางแผนการศึกษาดังกล่าว 
ทั้งสองจึงได้สร้างแบบทดสอบวัดสติปัญญาขึ้น และได้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ ปี 1905 แบบทดสอบนี้ เรียกว่า 
Binet-Simon Test แบบนี้ มีอยู่ 30 ข้อ เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ตัวอย่างของแบบทดสอบ ได้แก่ 
การทดสอบการระลึกได้ถึงสิ่งของในภาพที่เคยได้ดูแล้ว การพูดตามค าบอก การจ าวัตถุต่างๆ  
ในรูปภาพ เป็นต้น และในปี ค.ศ. 1908 เขาได้ปรับปรุงแบบทดสอบดังกล่าวและจัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ 
 ใน ค.ศ. 1911 เขาได้พิมพ์แบบทดสอบวัดสติปัญญาขึ้นมาใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแบบทดสอบ 

ที่เชื่อถือได้ แล้วมีมาตรฐานมากกว่าแบบทดสอบที่เขาได้จัดท าในครั้งก่อนแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ทางการทดสอบทางสติปัญญาเป็นอย่างมาก 
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 ใน ค.ศ. 1916 ลูอิส เทอร์แมน (Lewis Terman) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ได้ดัดแปลงแก้ไขข้อทดสอบของบิเนต์ออกเผยแพร่ เรียกกันว่า Stanford-Binet Test 
และต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1937 เรียกว่า Revised Standford-Binet Scale  
 

 
 

ภาพที่ 5.2 ลูอิส เทอร์แมน (Lewis Terman) 
http://www.infopedia.pt/$lewis-terman 

 
 เทอร์แมนมีความเชื่อเช่นเดียวกับ บิเนต์ ว่า ตลอดเวลาที่มีการเจริญเติบโตทางกาย ก็จะมี
การเจริญเติบโตทางสมองด้วย ฉะนั้นเด็กจึงมีสติปัญญาสูงขึ้นทุกทีจนถึงระยะหลังวัยรุ่น การเจริญ 
เติบโตทางสมองจึงช้าลง และหยุดลงในที่สุด 
 ในแบบทดสอบที่ปรับปรุงใหม่นี้ เทอร์แมน ได้วางรากฐานให้แก่แนวความคิดเรื่อง IQ  
(ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่า ผลหารแสดงเชาวน์ หรือ เกณฑ์ภาคเชาวน์) ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ในปัจจุบัน IQ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างอายุสมอง (MA Mental Age) กับอายุจริง (CA = Chronological 
Age) และคูณด้วย 100 [ค าว่า IQ บัญญัติขึ้น โดย สเติร์น (William Stern) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน 
ต้ังแต่ พ.ศ. 1914] 
 สูตรการค านวณหา IQ คือ 
 

 IQ = 100
Age) ical(Chronologอายุจริง

Age) (Mentalอายุสมอง   

 ตัวอย่างการค านวณ : เด็กคนหนึ่งมีอายุ 10 ปี ท าแบบทดสอบได้เท่ากับอายุสมอง 12 ปี 
IQ ของเด็กคนนี้คือ 
 

 สูตร 

 IQ = 100
Age) ical(Chronologอายุจริง

Age) (Mentalอายุสมอง   

 IQ = 100
10

10012   

  IQ ของเด็กคนนี้จะมีค่าเท่ากับ 120  
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 การค านวณหาระดับ IQ ดังที่ เทอร์แมน คิดขึ้นนี้ มีข้อจ ากัด คือ ถ้าน าไปใช้กับผู้ใหญ่  
จะปรากฏว่า ระดับ IQ ต่ าลงเรื่อยๆ ตามอายุ เพราะการเจริญเติบโตทางสมองจะหยุดลงเมื่ออายุ
ประมาณ 15 ปี แต่อายุจริงจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นในระยะหลังนักจิตวิทยาจึงก าหนดให้ใช้อายุจริง
ของผู้ใหญ่เท่ากับ 15 ปี ตลอดไป 
 นอกจากนี้ แบบทดสอบสติปัญญาของ เทอร์แมน ยังมีเรื่องการใช้ภาษามาก เด็กที่ไม่ถนัด
ทางภาษาจึงได้คะแนนน้อย ท าให้การตีความหมายหรือผลของการค านวณ IQ ที่ออกมาผิดพลาดไปได้ 
ดังนั้น ต่อมาจึงมีแบบวัดสติปัญญาที่ยอมรับกันแพร่หลายอีกแบบหนึ่ง คือ แบบทดสอบสติปัญญาของ
เวคสเลอร์ 
 เดวิค เวคสเลอร์ (David Wechsler, 1896-1981) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึ่งประจ าอยู่ที่
โรงพยาบาล Bellevue ในนิวยอร์ค ท างานเกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจิต เขาพบว่า เครื่องทดสอบ
สติปัญญาที่ใช้อยู่ เช่นของ Standford-Binet โดยมากจะเป็นการทดสอบปากเปล่าและไม่ค่อยเที่ยงตรง 
เขาพบว่า คนซึ่งปกติมีความรู้ทางวิชาการสูง มักจะไม่ค่อยเก่งในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรงกันข้าม
คนที่ท าข้อสอบได้คะแนนต่ า แต่การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาประจ าวันกลับท าได้ดี เขาจึงสร้าง
แบบทดสอบวัดสติปัญญาขึ้นในปี ค.ศ. 1955 เรียกว่า Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 
ประกอบด้วย มาตราวัด 2 มาตรา คือ มาตราวัดทางภาษา (Verbal Scale) และมาตราวัดการกระท า 
(Performance Scale) แต่ละมาตราประกอบด้วยข้อสอบย่อยๆ หลายส่วน ดังนี้ 
 มาตราวัดทางภาษา (Verbal Scale) 
 ความรู้รอบตัว (Information) ถามความรู้รอบตัว เช่น ถามว่าทับทิมคืออะไร 
 ตัวเลข (Digit Span) ให้พูดซ้ าตัวเลขที่ผู้ทดสอบอ่านให้ฟัง เช่น 5, 1, 8, 2 (ทั้งตามและ
ย้อนกลับ) 
 ค าศัพท์ (Vocabulary) ให้นิยามค า เช่น “ก าไร” “เศรษฐกิจ”  
 คณิตศาสตร์ (Arithmetic) ให้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยให้คิดในใจ เช่น มะม่วงขายใน
ราคา 3 ผล 5 บาท ซื้อ 15 ผล จะกี่บาท 
 ความเข้าใจ (Comprehension) ตอบปัญหาโดยใช้เหตุผลทางภาษา เช่น ท าไมคนเราจึง
เก็บเงินไว้ในธนาคาร 
 ความคล้าย (Similarities) ให้ตอบเปรียบเทียบความคล้าย เช่น อากาศ และน้ าคล้ายกัน
อย่างไร 
 มาตราวัดการกระท า (Performance) 
 การเพ่ิมความสมบูรณ์ของภาพที่ขาดไป (Picture Complete) ให้หาว่าส่วนใดในภาพที่
ก าหนดให้นั้นหายไป 
 การจัดภาพ (Picture-arrangement) ให้จัดเรียงล าดับภาพที่ก าหนดให้บนบัตรให้เข้ากับ
เหตุการณ์และเล่าเรื่องให้ฟัง 
 การจัดบล๊อก (Block Design) ให้จัดชิ้นส่วนของบล๊อกสีต่างๆ ให้เป็นรูปร่างให้เหมือนกับ
ตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
 ประกอบชิ้นส่วน (Object Assembly) ให้ประกอบชิ้นส่วนที่ก าหนดให้ให้เป็นรูปที่เหมาะสม 
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 ใช้สัญลักษณ์แทนตัวเลข (Digit Symbol) ให้ลอกสัญลักษณ์ที่ไม่มีความหมายลงแทน
ตัวเลข โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะท าได้ 
 ระดับสติปัญญาของบุคคล 
 เทอร์แมนและเบอร์ริล (Terman and Merril, 1973) ได้ส ารวจระดับสติปัญญาของเด็ก 
จ านวนมากกว่า 3,000 คน อายุตั้งแต่ เกือบ 3 ปี-18 ปี ได้แบ่งระดับเกณฑ์ภาคสติปัญญา หรือผลหาร
แสดงสติปัญญาของบุคคล ไว้ดังนี้ 
 

ระดับ IQ ความหมาย ความสามารถทางการเรียนและการงาน 

140 ขึ้นไป Genius (อัจฉริยะ) สามารถเรียนได้ถึงข้ันปริญญาเอก เป็นผู้น าใน
วิชาการสาขาและอาชีพต่างๆ คล่องแคล่ว รวดเร็ว 

120-139 Very Superior (ฉลาดมาก) สามารถเรียนจบมหาวิทยาลัย ประกอบอาชีพที่ใช้
สมองได้ดี 

110-119 Superior (ฉลาด) เรียนจบปริญญาตรีได้ ท างานพวกก่ึงอาชีพ และ
งานที่ใช้ฝีมือความช านาญพิเศษได้ 

90-109 Normal หรือ Average  
(ปกติ ปานกลาง) 

มีความสามารถปานกลาง เรียนได้จบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ท างานอาชีพที่ใช้ความช านาญธรรมดา
ได้ 

80-89 Backward หรือ Low 
Average หรือ Dullness 
(ค่อนข้างโง่ต่ ากว่าปกติ หรือ
ปัญญาทึบ) 

เรียนจบชั้นประถมศึกษาได้ ท างานพวกค้าขาย
เล็กๆ น้อยๆ เป็นกรรมกรแรงงานที่ใช้ฝีมือความ
ช านาญได้บ้าง 

70-79 Borderline (โง่คาบเส้น) มีโอกาสจบชั้นประถมศึกษาได้ มักท างานเป็น
กรรมกรแรงงานหรือลูกมือปฏิบัติงานต่างๆ 

50-69 Moron (โง่เขลา โง่ทึ่ม) ต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษจึงจะอ่านออกเขียนได้ 
ท างานประเภทที่ไม่ต้องใช้ความคิดหรืองานฝีมือ
ง่ายๆ ได้ แต่ท างานประเภทที่ต้องใช้ความคิดไม่ได้
เลย 

20-49 Imbecile (โง่เขลา โง่มาก) มีความสามารถเท่ากับเด็ก 6-7 ขวบ ท างานง่ายๆ 
ได้แต่ต้องฝึกนาน ป้องกันตัวเองง่ายๆ ได้ เข้าใจ
ภาษาได้ไม่ดีนัก 

ต่ ากว่า 20 Idiot (โง่เง่า) ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ มีความคิดและความสามารถ
ในการปรับตัวเท่ากับเด็กอายุ 3 ขวบ ป้องกันตัวเอง
จากอันตรายต่างๆ ไม่ได้เลย 
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ทฤษฎีทางสตปิัญญา 
 นักจิตวิทยาซึ่งสนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสติปัญญาต่างก็มีความคิดหลายหลาก แตกต่างกัน
ออกไป จึงมีการตั้งทฤษฎีขึ้นมาหลายทฤษฎี เช่น 
 1. ทฤษฎีองค์ประกอบสองตัว (Two Factor Theory)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.3 ชาลส์ สเปียร์แมน (Charles Spearman) 
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/spearman.htm 

 
  ชาลส์ สเปียร์แมน (Charles Spearman, 1863-1945) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษท าการศึกษา  
โครงสร้างทางสติปัญญาในช่วงปี ค.ศ. 1904 เขาเชื่อว่า ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ตัว ดังนี้ 
  1.1 องค์ประกอบพ้ืนฐานทั่วๆไป (General Ability) หรือ “G” Factor เป็นความสามารถ
พ้ืนฐานในการท ากิจกรรมทางสมองของมนุษย์ ที่เกิดในการด ารงชีวิต ความสามารถชนิดนี้สอดแทรกอยู่
ในทุกๆ อิริยาบถของความคิดและการกระท า เป็นตัวชี้ ความฉลาดของมนุษย์ และปริมาณของ
องค์ประกอบ “g” ก็สืบทอดกันทางพันธุกรรมด้วย 
  1.2 องค์ประกอบเฉพาะอย่าง (Specification) หรือ “S” Factor เป็นความสามารถใน
การท ากิจกรรมเฉพาะอย่าง สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละคนจะมีไม่เหมือนกัน 
เช่น ความสามารถทางศิลปะ เครื่องยนต์กลไก ดนตรี ร้องเพลง เป็นต้น ความสามารถเฉพาะอย่าง
นี้ต้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมของบุคคลรวมทั้งระดับการศึกษา และเพศ ซึ่งมีความส าคัญต่อองค์ประกอบ
นี้มาก ฉะนั้น ชาลส์ สเปียร์แมน จึงสรุป สติปัญญาของมนุษย์มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ “g” และ 
“s” บุคคลที่มี “g” อยู่ในระดับสูงไม่จ าเป็นว่าจะสามารถท างานทุกอย่างได้ดี งานที่ต้องใช้ “s” อยู่ใน
ระดับสูง ได้แก่ งานที่ต้องการทักษะเฉพาะ เช่น งานศิลป์ ดนตรี จักรกล ฯลฯ  แต่คนที่มี “g” อยู่ใน
ระดับสูงและมี “s” ของงานเฉพาะอยู่ในระดับสูงด้วย เขาก็สามารถท างาน ดังกล่าวได้ดี ส าหรับจ านวน
ขององค์ประกอบ “s” สเปียร์แมนอธิบายว่าไม่สามารถบอกจ านวนได้ ซึ่งมีอยู่เท่ากับจ านวนของกิจกรรม 
ส่วนองค์ประกอบ “g” มีเพียงตัวเดียวเพราะเป็นความสามารถพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกอย่าง 
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 2. ทฤษฎีฟลูอิลและคริสไตลของแคทแทล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.4 เรย์มอนด์ บี แคทแทล (Raymond B. Cattell) 
http://www.stthomasu.ca/~jgillis/cattell.html 

 
  เรย์มอนด์ บี แคทแทล (Raymond B. Cattell อ้างจาก Joni E Johnston, 2000: 
230) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเห็นด้วยกับ สเปียร์แมน เกี่ยวกับแนวคิดเรื่ององค์ประกอบเฉพาะอย่าง 
แต่แคทแทล คิดว่าองค์ประกอบพ้ืนฐานทั่วไป “g” ของ สเปียร์แมน กว้างเกินไป ดังนั้น แคทแทล  
จึงแบ่งองค์ประกอบของสติปัญญาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  2.1 ความสามารถทั่วไปฟลูอิค (Fluid General Abilities) เป็นความสามารถที่ได้รับการ 
สืบทอดจากพันธุกรรม ไม่สามารถหาต าแหน่งของสมองได้ว่าสมองส่วนใดควบคุมความสามารถนี้  
หากสมองส่วนใดบาดเจ็บจะกระทบกระเทือนความสามารถทั่วไปฟลูอิคทั้งหมด ความสามารถทั่วไป 
ฟลูอิค จึงเปรียบเทียบเสมือน สมองไหล (Fluid) เป็นความสามารถที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางปัญญาทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการปรับตัวและการแก้ปัญหาที่ไม่เคยประสบมาก่อน 
และเรียกสติปัญญาที่ เป็นส่วนของความสามารถทั่วไป  ฟลูอิค นี้ว่า สติปัญญาฟลูอิค (Fluid 
Intelligence) 
  2.2 ความสามารถทั่วไป คริสตัลไลซ์ (Crystallized General Abilities) เป็นความสามารถ
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ มีต าแหน่งของสมองที่ควบคุมความสามารถด้านนี้แน่ชัด 
หากมีสมองส่วนหนึ่งบาดเจ็บ ความสามารถท่ัวไป คริสตัลไลซ์ ที่ถูกควบคุมจากสมองส่วนนั้นเท่านั้นที่
ได้รับผลกระทบส่วนความสามารถทั่วไป คริสตัลไลซ์ ที่ถูกควบคุมจากสมองส่วนอ่ืน ซึ่งยังปกติอยู่จะไม่ได้
รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากความสามารถนี้เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ที่สะสมมา  

จึงเปรียบเสมือน การตกผลึก (Crystallized) ของประสบการณ์และเรียกสติปัญญาที่เป็นส่วนของ
ความสามารถทั่วไปคริสตัลไลซ์ นี้ว่า “สติปัญญาคริสตัลไลซ์ (Crystallized Intelligence) 
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 3.  ทฤษฎีกลุ่มความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.5 หลุยส์ แอล เธอร์สโตน (Louis L. Thurstone) 
http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-0463-

8_409#page-1 

 
  หลุยส์ แอล เธอร์สโตน (Louis L. Thurstone, 1887-1955) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
อธิบายว่า ความสามารถพ้ืนฐานทางสมองหรือความสามารถปฐมภูมิทางสมอง (Primary Mental 
Abilities) ของมนุษย์ประกอบไปด้วย กลุ่มความสามารถท่ีส าคัญ มี 7 กลุ่ม ดังนี้ 
  3.1 ความเข้าใจภาษา (Verbal Comprehension) เป็นความสามารถด้านความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความสัมพันธ์ของถ้อยค า เช่น ความเข้าใจในอุปมาอุปมัย ประโยค 

ทีส่ับสน การสรุปความ เป็นต้น 
  3.2 ความสามารถในการคิดค านวณ (Numerical Ability) เป็นความสามารถในการคิด
ค านวณคณิตศาสตร์ง่ายๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
  3.3 ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้ 
ค าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือพูด เช่น ค าพ้องรูป พ้องเสียง ค าเหมือน ค าตรงข้าม เป็นต้น 
  3.4 การสร้างความสัมพันธ์ทางมโนภาพ (Spatial Relation) เป็นความสามารถใน 

การสร้างจินตนาการเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆ เช่น มีรูปทรงเรขาคณิตอยู่ชุดหนึ่ง ศึกษารูปทรงเรขาคณิต  

ที่ให้นี้ แล้วน ามาประกอบเป็นรูปทรงอันใหม่ โดยใช้จินตนาการ ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  3.5 ความจ า (Memory) เป็นความสามารถในการน าเอาสิ่งที่ท่องจ าไว้ออกมาใช้ 
  3.6 ความเร็วในการรับรู้ (Perceptual Speed) เป็นความสามารถในการจ ารายละเอียด
ของสิ่งที่เห็นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.7 การใช้เหตุผล (Reasoning) เป็นความสามารถในการคิดหาข้อสรุปหรือกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทั้งการคิดแบบนิรนัยและแบบอุปนัย 
  การวัดความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาตามแนวคิดของ เธอร์สโตน นี้ ต้องสร้าง
แบบทดสอบเป็นชุดย่อยๆ แต่ละชุดย่อยก็วัดความสามารถในแต่ละด้าน แบบทดสอบลักษณะนี้
เรียกว่า แบตเตอรี่ของแบบทดสอบ (Test Battery) 
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 4. ทฤษฎีพหุปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.6 โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 
http://www.theatreinmotion.com/resources.htm 

 
  โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner อ้างจาก Hockenbury & Hockenbury, 2000: 
290-291) นักจิตวิทยาร่วมสมัยชาวอเมริกัน ได้ขยายความคิดพ้ืนฐานของเธอร์สโตน (Thurstone)  
ในเรื่องสติปัญญาว่า สติปัญญาเป็นความสามารถทางสมองที่ท างานอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม การ์ดเนอร์
ได้ขยายค าจ ากัดความของค าว่า สติปัญญาแทนที่จะวิเคราะห์ความสามารถทางสติปัญญา จากผลการ
ทดสอบเท่านั้น การ์ดเนอร์ (1985-1993) ยังมองไปที่ชนิดของทักษะและผลิตผลที่แสดงถึงค่านิยมใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เขายังได้ศึกษารายบุคคลที่สมองถูกท าลาย และพบว่า ความสามารถทาง
สมองบางส่วนยังคงอยู่ในขณะที่บางส่วนสูญเสียไป เขาเห็นว่าการที่เป็นเช่นนี้แสดงว่า ความสามารถ
ทางสมองด้านต่างๆ เป็นความแตกต่างทางด้านชีววิทยาและถูกควบคุมโดยส่วนต่างๆ ของสมองแต่ละส่วน 
  การ์ดเนอร์ ได้เสนอแนะเช่นเดียวกับ เธอร์สโตน ว่า ความสามารถทางสมองแต่ละด้าน
เป็นอิสระแก่กันและไม่สามารถบอกได้อย่างแม่นย าจากการวัดสติปัญญาเพียงครั้งเดียว การ์ดเนอร์ เชื่อว่า
สติปัญญาเป็นลักษณะ “พหุปัญญา” (Multiple Intelligences) เขาเห็นว่า “เอกปัญญา” (An 
Intelligence) คือความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการสร้างผลิตผลที่แสดงค่านิยมภายใต้สถานการณ์
ของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง หรือหลายวัฒนธรรม ดังนั้น เขาจึงเชื่อว่าสติปัญญาจะต้องอธิบาย
ด้วยบริบทของเฉพาะวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง การ์ดเนอร์ (1998) ได้เสนอสติปัญญาด้านต่างๆ 8 ด้าน  
ที่เป็นอิสระแก่กัน ดังนี้ 
  4.1 สติปัญญาทางด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ได้แก่ ความเชี่ยวชาญใน 

การใช้ภาษาปรากฏใน กวี นักเขียน นักพูด นักเล่านิทาน 
  4.2 สติปัญญาทางด้านตรรกทางคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) 
ได้แก่ สติปัญญาทีแ่สดงออกทางด้านตรรกทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในนักวิทยาศาสตร์ 
นักคณิตศาสตร์ นักเดินเรือ นักส ารวจ 
  4.3 สติปัญญาทางด้านดนตรี (Music Intelligence) ปรากฏในนักดนตรี นักแต่งเพลง 
นักร้อง 



114 
 

  4.4 สติปัญญาในการรับรู้ระยะห่าง (Spatial Intelligence) ได้แก่ สติปัญญาใน 

การรับรู้ มองเห็นความสัมพันธ์ของวัตถุหรือความเคลื่อนไหว ที่ปรากฏในปฏิมากร จิตรกร นักเล่น
หมากรุก สถาปนิก 
  4.5 สติปัญญาในการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Bodily-kinesthetic 
Intelligence) ได้แก่ สติปัญญาในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือ จับถือวัตถุต่างๆ  
อย่างช านาญ ปรากฏในนักกีฬา นักเต้นร า นักประดิษฐ์งานศิลปะ 
  4.6 สติปัญญาในด้านการรับรู้ผู้อ่ืน (Interpersonal Intelligence) ได้แก่ การเข้าใจ
อารมณ ์เจตนา จุดประสงค์ของผู้อื่น ปรากฏในนักการเมือง นักขาย นักจิตวิทยาคลินิก 
  4.7 สติปัญญาในด้านการรับรู้ตัวเอง (Intrapersonal Intelligence) ได้แก่ การเข้าใจ
อารมณ ์เจตนา จุดประสงค์ของตัวเองปรากฏในนักเขียนเรียงความ นักปรัชญา 
  4.8 สติปัญญาในด้านการรับรู้ธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ได้แก่ การรับรู้ 
รูปแบบของธรรมชาติ ปรากฏในสิ่งแวดล้อม นักสัตววิทยา นักพฤษศาสตร์ 
  สติปัญญาบางด้านที่ การ์ดเนอร์ ได้เน้นมากนี้ เช่น สติปัญญาด้านตรรกทางคณิตศาสตร์ 
อาจจะวัดได้ด้วยแบบทดสอบมาตรฐานวัดสติปัญญา แต่สติปัญญาทางด้านอื่นๆ เช่น สติปัญญา ใน
การควบคุมกล้ามเนื้อของร่างกายก็ดีหรือสติปัญญาทางด้านดนตรีจะดูจากผลของแบบทดสอบมาตรฐานวัด
สติปัญญาไม่ได้ แต่ความสามารถเหล่านี้ เป็นที่ยอมรับและเป็นค่านิยมอย่างสูงในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
รวมทั้งวัฒนธรรมของเราเองตามท่ีการ์ดเนอร์ได้ชี้ให้เห็น 
 
 5. ทฤษฎีโครงสร้างสติปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.7 กิลฟอร์ด (Guilford) 
http://innovators-guide.ch/2012/12/joy-paul-guilford/ 

 
  กิลฟอร์ด (Guilford, 1967: 89-90) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันศึกษาโครงสร้างของ
สติปัญญา เรียกว่า Structure of Intellect กิลฟอร์ด ต่อต้านความคิดของ สเปียร์แมน เกี่ยวกับ 
องค์ประกอบพ้ืนฐานทั่วไป “g” รวมถึง ผู้ที่มีแนวคิดว่าสติปัญญาประกอบด้วยจ านวนไม่มากนักของ
ความสามารถกิลฟอร์ด จัดรวมสติปัญญาเข้าเป็นระบบแล้วเสนอรูปจ าลองของสติปัญญาว่ามี 3 ด้าน คือ 
ด้านเนื้อหา (Content) ด้านปฏิบัติการ (Operation) และด้านผลผลิต (Product) กิลฟอร์ด เน้นว่า 
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ถ้าจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสมองของมนุษย์ จะต้องท าความเข้าใจกับกระบวนการ
ท างานของสมอง ชนิดของเนื้อหาที่น าไปคิด และผลที่ได้จากการคิด 
  ในแต่ละด้าน กิลฟอร์ด จ าแนกออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อีก ดังนี้ 
  5.1 เนื้อหา (Content) หมายถึง สาระของสิ่งเร้าที่ป้อนให้สมองปฏิบัติการรู้ จ า คิด 
และประเมิน อาจเป็นสิ่งของ เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเนื้อหา 4 ชนิดคือ 
   5.1.1 ภาพ (Figural) 
   5.1.2 สัญลักษณ์ (Symbolic) 
   5.1.3 ภาษา (Semantic) 
   5.1.4 พฤติกรรม (Behavior) 
  5.2 การปฏิบัติการ (Operation) หมายถึง การท างานของสมองมี 5 อย่าง คือ 
   5.2.1 การรู้ (Cognition) 
   5.2.2 การจ า (Memory) 
   5.2.3 การคิดอเนกนัย (Divergent Thinking) 
   5.2.4 การคิดเอกนัย (Convergent Thinking) 
   5.2.5 การประเมิน (Evaluation) 
  5.3 ผลิตผล (Product) หมายถึง ผลของการปฏิบัติการทางสมองที่กระท าต่อเนื้อหา
แต่ละชนิด ผลผลิตมี 6 ชนิด ดังนี้ 
   5.3.1 หน่วย (Units) 
   5.3.2 ประเภท (Classes) 
   5.3.3 ความสัมพันธ์ (Relations) 
   5.3.4 ระบบ (Systems) 
   5.3.5 การแปลงรูป (Transformations) 
   5.3.6 การประยุกต์ (Implications) 
   กิจกรรมทางสมองแต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 อย่าง 
เนื้อหาที่ป้อนเข้ามาก็จะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งใน 4 ชนิดและผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติการของสมอง 
จะออกมาเป็นผลชนิดใดชนิดหนึ่ง 6 ชนิดนั้นเสมอ ตัวอย่าง คนไปตลาดเห็นมะม่วงหลากหลาย
พันธุ์ขายอยู่ที่แผง เขาสามารถจ าแนกพันธุ์ของมะม่วงต่างๆ ได้ แสดงว่า คนคนนี้มีกิจกรรมทางสมอง
ดังนี้ 
   1. เนื้อหา คือภาพ (ภาพของมะม่วงแต่ละพันธุ์ที่เขามองเห็น) 
   2. ปฏิบัติการทางสมอง คือ การรู้จักพันธุ์ของมะม่วงแต่ละลูกว่าเป็นมะม่วงพันธุ์
อะไร 
   3. ผลผลิต ก็คือ ความสามารถของบุคคลนั้นในการมองภาพแล้วรู้ประเภทได้ 
  ดังนั้นถ้าพิจารณาทั้ง 3 ด้าน (ผู้ศึกษาเรื่องสติปัญญาบางคนก็เรียกว่า 3 มิติ) แล้ว
ความสามารถทางสมองของคนมีองค์ประกอบ 120 ชนิด (4 x 5 x 6) ดังแสดงได้ด้วยแผนภาพต่อไปนี้ 
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รูปที่  5.8   ความสามารถทางสมองของคนมีองค์ประกอบ 120 ชนิด 
ที่มา :  http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=50909 

 
 6. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.9 เพียเจต์ (Piaget) 
http://ehlt.flinders.edu.au/education/DLiT/2004/18stages/piaget.htm 

 
  เพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก โดยอธิบาย
ว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นผลมาจากพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ ดังนั้น  
การจัด การเรียนรู้ให้กับเด็กควรจัดตามพัฒนาการทางสติปัญญาในแต่ละวัยจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาไปอย่างรวดเร็ว ทฤษฎีทางสติปัญญาของ เพียเจต์ ก าหนดหลักของพัฒนาการไว้  
3 ประเด็น ดังนี้ 
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  6.1 พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามระดับวุฒิภาวะ (Maturation) เป็นกระบวนการที่
แน่นอนนั่นคือพัฒนาการวัยหลังอาจท านายได้จากลักษณะของวัยตอนต้น 
  6.2 พัฒนาการของเด็กเป็นไปตามการสะสมการเรียนรู้ (Learning) ที่ได้จาก
ประสบการณ์กับสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเขา 
  6.3 พัฒนาการของเด็กเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างทฤษฎีวุฒิภาวะ (Maturational 
Theory) และทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory)  
 เพียเจต์ เชื่อว่า สติปัญญาของบุคคลมีการพัฒนาเป็นล าดับขั้นตามวัย ดังนี้  
 1. ขั้นการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensori-motor Period) เป็นขั้นพัฒนาการในวัย  
0-2 ปี เด็กในวัยนี้มีความคิดตามการรับรู้และการกระท า  
 2. ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Pre-operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในวัย 2-7 ปี 
ความคิดของเด็กยังขึ้นอยู่กับการรับรู้และการกระท าเป็นส่วนใหญ่ แต่เริ่มเรียนรู้สัญลักษณ์และการใช้
เหตุผลได้บ้าง  
 3. ขั้นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการในวัย 
7-11 ปี เด็กสามารถสร้างภาพในใจ คิดย้อนกลับ และเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่างๆ  

ได้มากขึ้น  
 4. ขั้นการคิดแบบนามธรรม (Formal Operational Period) เป็นขั้นพัฒนาการ ในช่วง 
11-15 ปี เด็กสามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมและคิดตั้งสมมุติฐานได้  
 นอกจากนี้ เพียเจต์ ยังได้อธิบายกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการทางสติปัญญาไว้ว่า 
บุคคลเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึม (Assimilation) ข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ
เข้าไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างทางสติปัญญาเดิมของตน เป็นเหตุให้โครงสร้างเดิมเปลี่ยนไป แต่หากบุคคล
ไมส่ามารถปรับประสบการณ์กับประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะไม่สมดุล ซึ่งบุคคลต้องใช้
กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) เข้าไปช่วย จากแนวคิดทฤษฎีตามที่กล่าวมา ซึ่งจะ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีหลักการดังนี้  
 1. ครูควรค านึงถึงพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน และจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
อย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่ควรบังคับให้เด็กเรียนในขณะที่ยังไม่พร้อมเพราะ
อาจท าให้เด็กเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนได้  
 2. ครูควรเริ่มสอนจากสิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือมีประสบการณ์มาก่อน แล้วจึงเสนอสิ่งใหม่ที่มี
ความสัมพันธ์กับสิ่งเก่าจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี  
 3. ครูควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนรับประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวทั้งทางธรรมชาติ กายภาพและบุคคล รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีทั้งหลาย  
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้ซึมซับรับข้อมูลต่างๆเข้าสู่โครงสร้างทางสติปัญญาของตน ถ้าเกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญา ซึ่งบุคคลจะต้องใช้กระบวนการปรับสภาวะ (Accommodation) ช่วยสร้างความหมายของ
ข้อมูลใหม่และเก่าให้แก่ตนเอง (ทิศนา แขมมณ.ี 2545: 17)  
 
 
 



118 
 

การส่งเสริมสติปัญญาของผู้เรียน 

 การส่งเสริมสติปัญญาให้กับผู้เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้นั้นต้องค านึงถึงบทเรียน เนื้อหาวิชา ซึ่งในแต่ละวิชาจะต้องสอนให้นักเรียน
ได้ใช้สติปัญญาได้เต็มศักยภาพโดยเฉพาะเรื่องการสอนให้นักเรียนจ าได้ และคิดเป็น ซึ่งในชีวิตประจ าวัน
ของเรามีสิ่งต่างๆ ที่ต้องจ ามากมาย ต้องจ าค าบอก ค าสั่ง จ าเหตุการณ์ต่างๆ จ าเรื่องที่เรียนรู้ เป็นต้น 
ในทางจิตวิทยาถือว่าการจ านี้เป็นพฤติกรรมภายในอย่างหนึ่ง ปัญหาน่าสนใจก็คือ เราจ าสิ่งต่างๆ  
ไว้อย่างไร การจ าสิ่งต่างๆ บางครั้งก็ไม่สมบูรณ์ มีบางส่วนหายไปหรือเกิดการลืมขึ้น ท าไมเราจึงลืม  
จะมีวิธีการปรับปรุงความจ าอย่างไร เป็นปัญหาที่นักจิตวิทยาพยายามศึกษาค้นคว้าหาค าตอบมา  

ตีแผ่ให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องเหล่านี้ นอกจากการจ าการลืมแล้ว มนุษย์เรายังมีการ
คิดอีกด้วย การคิดนี้เป็นพฤติกรรมภายในชนิดหนึ่งเช่นกันและเชื่อกันว่ามนุษย์มีการคิดที่มีศักยภาพสูง
กว่าการคิดของสัตว์อ่ืนๆ อันท าให้มนุษย์มีอ านาจเหนือสัตว์ทั้งปวงได้ การคิดของมนุษย์เป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใดของมนุษย์บ้าง ในบทนี้เราจะมาท าความเข้าใจและหาค าตอบของค าถาม
เหล่านี้ กันต่อไป 
 

ความหมายและระบบของการจ า 
 ก่อนที่เราจะหาค าตอบว่าเราจ าสิ่งต่างๆ อย่างไร เราควรมาท าความเข้าใจความหมายของ
การจ า (Memory) เสียก่อน โดยทั่วไปเราถือว่า การจ า คือ การสะสมข้อมูลของสิ่งเร้าที่ได้รับสัมผัส
หรือเรียนรู้แล้วเก็บไว้ใช้เมื่อต้องการ แม้สิ่งเร้านั้นจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม เราจ าคนหนึ่ง คนใดได้
ก็เพราะสะสมข้อมูลต่างๆ ของบุคคลนั้นเก็บไว้ เมื่อพบบุคคลนั้นอีกเราก็จ าบุคคลนั้นได้ เราจ า  
ค าบรรยายได้เพราะเราสะสมข้อมูลในค าบรรยายเก็บไว้ เมื่อใครมาถามเราก็สามารถอธิบายหรือ
พรรณนาถึงเรื่องต่างๆ ที่ได้ฟังมาได้ เมื่อเราเข้าใจความหมายของการจ าแล้ว ประเด็นต่อไปก็คือ เรามี
การจ าอย่างไรบ้างจากการศึกษาเรื่องการจ าของมนุษย์ว่า มนุษย์เรามีการจ าหรือการสะสมข้อมูลของ
สิ่งเร้าเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
 1. ระบบความจ าในตัวรับสัมผัส (Sensory Memory) เป็นการสะสมหรือการคงอยู่
ของข้อมูลในตัวรับสัมผัสภายหลังการเสนอหรือการปรากฏของสิ่งเร้า เช่น การฉายภาพให้ดูแวบหนึ่ง
ภาพที่ปรากฏยังคง “ติดตา” ของเราอยู่แม้ภาพท่ีเป็นสิ่งเร้าจะหายไปแล้วก็ตาม และเราจะพบว่าภาพ
นั้นจะอยู่ในตาชั่วขณะก่อนส่งไปให้สมองรับรู้หรือตีความ การฉายภาพยนตร์เป็นการฉายภาพนิ่งให้
เราดูทีละภาพแต่ฉายให้เราดูในเวลาอันสั้น ภาพที่ฉายก่อนยังคงสะสมอยู่ที่ตาก็มีภาพใหม่ตามเข้า
มาแล้วถูกส่งไปให้สมองรับรู้ต่อเนื่องกันไปท าให้เกิดการรับรู้การเคลื่อนไหวของตัวละครในภาพยนตร์
ในแบบต่อเนื่องกัน เราจึงดูภาพยนตร์สนุก การเห็นไฟหน้าร้านอาหารหรือหน้าโรงภาพยนตร์ 
เคลื่อนต่อเนื่องกันทั้งๆ ที่ความจริงมันเปิดดับต่อๆ กัน ก็เป็นเช่นเดียวกัน การสะสมข้อมูลของสิ่งเร้าไว้
ที่ตาก่อนส่งไปให้สมองรับรู้นี้เรียกว่า ความจ าภาพติดตา ( Iconic Memory) การได้ยิน 

ก็เช่นเดียวกัน คลื่นเสียงที่เป็นสิ่งเร้าจะถูกสะสมอยู่ที่หูชั่วขณะหนึ่งก่อนส่งไปให้สมองรับรู้หรือตีความ 
เช่น บางครั้งเราได้ยินใครพูด เราก็ถามว่า “ว่าไงนะ” แต่เขายังไม่ทันตอบเราก็ร้อง “อ๋อ นึกออกแล้ว” 
แสดงว่าเสียงที่เขาพูดยังไม่ถูกส่งไปยังสมองท าให้เราเกิดการรับรู้ จึงรู้สิ่งที่เขาพูดโดยไม่ต้องพูดซ้ าอีก 
ตัวอย่างนี้ เป็นหลักฐานแสดงว่ามีการสะสมข้อมูลของเสียงนั้นไว้ที่หูก่อนส่งไปยังสมองและ 
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เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความจ าเสียงก้องหู (Echoic Memory) ความจ าภาพติดตาและความจ าเสียง
ก้องหูเป็นหลักฐานแสดงว่า เรามีการจ าในตัวรับสัมผัส 
 2. ระบบความจ าระยะสั้น (Short-term Memory) เป็นการสะสมข้อมูลของสิ่งเร้าที่
เกิดขึ้นหลังการรับรู้ของสมองแล้ว แต่สิ่งนั้นจะหายไปจากความจ าในเวลาอันรวดเร็ว เช่น เวลาเรา
หมุนโทรศัพท์ซึ่งเป็นหลายเลขท่ีเราไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่ไม่มีคนรับสายเรามักจะวางหู แล้วหมุนใหม่ 
การหมุนใหม่เราจะดูหมายเลขใหม่อีกเช่นกัน แสดงว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้หมุนครั้งแรก   
ได้หายไปจากความจ าของเราแล้ว การจดจ าค าบรรยายเราก็ใช้ความจ าระบบนี้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อเรา
เสร็จเงยหน้าขึ้นถูกถามว่า 5 ค าสุดท้าย เขียนว่าอะไร มักก้มดูใหม่เสมอ ความจ าระยะสั้นมักเรียกย่อๆ ว่า 
ความจ า “STM” 
  แม้ความจ าเป็น STM จะเป็นการจ าไว้ในเวลาอันสั้น นักจิตวิทยาก็สนใจว่า การจ าไว้
ในเวลาอันสั้น ๆ นั้น มนุษย์เราจะจ าได้คราวละเท่าไร จากการทดลองพบว่า คนโดยทั่วไปจะจ าได้คราว
ละ 72 หน่วย (Chunk) จ านวนหน่วยที่จ าได้นี้เรียกว่า ช่วงความจ า (Memory Spon) พวกปัญญา
อ่อนจะมีช่วงความจ าน้อยกว่านี้ ส่วนพวกปัญญาเลิศก็จะมีช่วงความจ ามากกว่านี้ เราจะพบเสมอว่า 
รายการตัวเลข หรือสิ่งของที่ต้องการให้คนจ าง่าย จะประกอบด้วยรายการที่ไม่เกินจากช่วงความจ า 
เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ป้ายทะเบียนเลขรถยนต์ เป็นต้น 
 3. ระบบความจ าระยะยาว (Long-term Memory) เป็นการสะสมข้อมูลของสิ่งเร้าที่
เกิดขึ้นหลังการรับรู้ของสมองเช่นเดียวกับความจ า STM แต่ข้อมูลนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นเวลานานนับ
ชั่วโมง หรืออาจเป็นวัน เป็นเดือน เป็นปีก็ได้ ชื่อพ่อแม่ ชื่อคนรัก ชื่อลูก ชื่อเพ่ือนสนิท สูตรคูณ วันเกิด
ของเรา ฯลฯ เราจะเก็บไว้ในระบบความจ า “LTM” ข้อมูลที่เราเก็บไว้ใน LTM จะเป็น “ความหมาย” 
หรือ “ความเข้าใจ” ในสิ่งที่เรารับรู้มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสิ่งนั้น ดังนั้นเมื่อเรา
พยายามจ าเรื่องที่มีคนเล่าให้เราฟังเพ่ือไปเล่าต่อ เราจะจ าใจความของเรื่องเท่านั้น เรามิได้จ าเป็นประโยค
ต่อประโยคหรือเป็นค าต่อค าแต่อย่างใด 
  เนื่องจากความจ า STM และ LTM เกิดขึ้นหลังการรับรู้ของสมองแล้วเช่นเดียวกัน 
ต่างกันที่ความคงทนของสิ่งที่จ า ท าให้เกิดปัญหาว่าความจ าทั้งสองนี้คือความจ าในระบบเดียวกัน
หรือไม่ จากหลักฐานทางการแพทย์ว่า การผ่าตัดสมองส่วนที่เรียกว่า ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) 
ในระบบลิมบิค (Limbic System) ซึ่งอยู่ลึกไปต่อจากสมองกลีบขมับ (Temporal Lobe) ท าให้คนไข้
ไม่สามารถจ าสิ่งใหม่ๆ ไว้ใน LTM ทั้งๆ ที่เรื่องในอดีตยังจ าไว้ใน LTM อยู่ เช่น ยังคงจ าลูกที่เกิดก่อน
ไปรับการผ่าตัดได้แม่นย า แต่ลูกที่เกิดหลังผ่าตัดกลับจ าได้ชั่วคราวเท่านั้น ต้องมีการทบทวนความจ า
กันอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่าคนที่สูญเสียฮิปโปแคมบัส จะไม่เกิดการจ า LTM อีกเว้นแต่สิ่งที่เคยอยู่ใน 
LTM แล้วจึงถือว่าความจ า STM กับ LTM เป็นความจ าคนละระบบกัน 
  การเก็บข้อมูลข่าวสารของสิ่งเร้าไว้ใน LTM นี้  จะเก็บไว้ในรูปของรอยความจ า 
(Memory Trace) ซึ่งรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีหลักฐานที่พอเชื่อได้ว่าเมื่อ
มนุษย์เกิดรอยความจ าในเรื่องใดแล้วรอยความจ านั้นจะถาวร เช่น คนที่สมองได้รับความกระทบกระเทือน
จนลืมเหตุการณ์ในอดีต เราก็สามารถฟ้ืนความจ ากลับมาได้ทีละน้อยๆ หากรอยความจ าเลือนหายไป 
เราคงไม่สามารถรื้อฟ้ืนความจ าสิ่งนั้นกลับมาได้ อย่างไรก็ตามเรื่องความมั่นคงถาวรของรอยความจ านี้  
ยังโต้เถียงกันอยู่ คงต้องอาศัยเวลาค้นคว้าศึกษากันต่อไป 
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สิ่งเร้า ฝังตัว ความจ า STM 
ความจ า  
LTM 

การลืม 

สลายตัว 

การทบทวน 

  ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ การเปลี่ยนความจ า STM เป็นความจ า LTM 
แอคคินสันและทิฟฟริน (Atkinson and Thiffrin, 1968) ได้เสนอทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ 
(Two Process Theory of Memory) อธิบายความสัมพันธ์ของความจ า STM และ LTM ไว้  
มีใจความว่า เมื่อข้อมูลของสิ่งเร้าเข้ามาสู่ความจ า STM ต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลา มิฉะนั้นสิ่ง
นั้นจะหายไปจากความจ าอย่างรวดเร็ว หรือเกิดการสลายตัวท าให้เกิดการลืมขึ้น การทบทวนป้องกัน
มิให้สิ่งนั้นหายไปจากความจ า STM สิ่งใดที่อยู่ในความจ า STM ยาวนานขึ้นจะมีโอกาสฝังตัว  
ในความจ า LTM มากขึ้น การเปลี่ยนความจ า STM เป็นความจ า LTM จึงมากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยน
ความจ า STM เป็นความจ า LTM ต้องอาศัยการทบทวนและเราสามารถแสดงความสัมพันธ์ของ
ความจ า 2 ระบบนี้ได้ดังภาพที่ 5.10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.10 ความสัมพันธ์ของการจ า และการลืม 

 

การลืมและสาเหตุของการลืม 
 การลืม (Forgetting) มักเกิดคู่กับการจ าเสมอ แต่เป็นไปในลักษณะตรงกันข้ามจึงมักนิยาม
ว่า การลืม คือ การเสื่อมสูญไปของสิ่งที่บุคคลได้เรียนรู้หรือสะสมไว้แล้ว เราทราบว่าบุคคลเกิด 

การลืมก็เพราะเขาไม่สามารถน าเอาสิ่งนั้นออกมาใช้ได้เมื่อต้องการ การลืมนี้เกิดขึ้นได้ แม้เราจะเก็บ
สิ่งนั้นไว้ใน LTM แล้วก็ตาม ถ้าเราไม่สามารถรื้อฟ้ืนรอยความจ านั้นออกมาได้ ในเรื่องการลืมนี้ สิ่งที่
นักจิตวิทยาสนใจศึกษาค้นคว้ากันมากก็คือ ท าไมจึงเกิดการลืมขึ้น การอธิบายถึงสาเหตุของการลืมที่
กล่าวถึงกันในปัจจุบันมี 3 แนวคิด ดังนี้ 
 1. การลืมเกิดจากการไม่ได้ใช้ (Decay Through Disuse) อธิบายว่า สิ่งใดก็ตามที่เรา
จ าไว้ได้แล้ว หากไม่ได้ใช้มันอีกนานเข้าเราก็จะลืมสิ่งนั้น การอธิบายสาเหตุการลืมเช่นนี้ มักถูกโต้แย้ง
ว่า ไม่สามารถอธิบายการลืมได้ตามความเป็นจริงทุกกรณี ซึ ่งในเชิงวิชาการแล้วถือว่าเป็น
ค าอธิบายที่ยังใช้ไม่ได้ เราจะพบเสมอว่า มีหลายสิ่งที่เราเคยจ าได้แม้ไม่ได้ใช้สิ่งนั้นเป็นเวลานาน  
เราก็ยังคงจ าได้ เช่น การจ าโครงสร้างของโคลงสี่สุภาพ แม้เราจะเลิกฝึกฝนแต่งโคลงสี่สุภาพมานาน
แล้วก็ตามเรายังคงจ าได้ดี ดังนั้นจึงถือกันว่าการอธิบายสาเหตุการลืมตามแนวคิดนี้ยังไม่ถูกต้องรัดกุม 
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 2. การลืมเกิดจากการรบกวน (Interference) เป็นการอธิบายสาเหตุของการลืมที่ยอมรับ
กัน  ในปัจจุบันโดยอธิบายว่า เนื่องจากเรามีสิ่งที่ต้องจ ามากมายและต้องพยายามจ าประสบการณ์
ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้สิ่งที่ต้องจ านั้นมีการรบกวนซึ่งกันและกัน จึงเกิดการเสื่อมสูญไปบ้างหรือ 

เกิดการลืมขึ้นนั่นเอง การรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างที่เราพยายามจ านี้เกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 การตามรบกวน (Proactive Interference) หมายถึง สิ่งที่เราจ าไว้ได้ก่อนแล้ว
ไปรบกวนสิ่งที่พยายามจ าภายหลัง ท าให้เราจ าสิ่งหลังได้น้อยกว่าที่ควรหรือท าให้เกิดการลืมสิ่งที่เข้า
มาในความจ าทีหลังนั่นเอง ซึ่งตรงกับค ากล่าวที่ว่าได้หน้าลืมหลัง 
  2.2 การย้อนรบกวน (Retroactive Interference) หมายถึง สิ่งที่เราจ าภายหลังไป
รบกวนท าให้สิ่งที่เราจ าไว้ได้ก่อนแล้วเสื่อมสูญไป หรือเกิดการลืมสิ่งที่เคยจ าไว้ได้ก่อนแล้ว ซึ่งตรงกับ
ค ากล่าวที่ว่าได้หลังลืมหน้า 
 3. การลืมเกิดจากการถูกจูงใจให้ลืม (Motivated Forgetting) เป็นแนวคิดที่อธิบาย
ว่า การเสื่อมสูญของข้อมูล ไปจากความจ าของมนุษย์เราเพราะความจงใจหรือความต้องการที่จะ
ลืมสิ่งนั้นเสีย โดยเฉพาะเมื่อพยายามจ าสิ่งนั้นแล้วได้รับผลที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่จ าจะเสื่อมสูญไปได้
ง่าย นักเรียนที่ท่องศัพท์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ครูก าหนดแล้วถูกท าโทษจะจ าค าศัพท์ที ่ท่องได้แล้ว
น้อยลง การล้างสมองทหารอเมริกันที่เป็นเชลยศึกในสงครามเกาหลีก็เป็นไปตามแนวคิดนี้ 
ประสบการณ์ท่ีมีผลต่อการเกิดอารมณ์ด้านลบ มนุษย์เราจะพยายามลืมหรือเก็บกดไว้ในจิตไร้ส านึกท า
ให้เกิดการลืมขึ้น ค าอธิบายสาเหตุตามแนวคิดนี้มักมีผู้โต้แย้งว่ามีหลายสิ่งที่เราจ าได้เพราะถูกท าโทษ 
เช่น เราจ าสิ่งนี้ได้แม่นย า เพราะถูกแม่ท าโทษนับครั้งไม่ถ้วน อันเป็นข้อโต้แย้งถูกลบล้างได้ว่าการจ าได้
แม่นย า นั้นหาใช่ผลของการท าโทษไม่ แต่จ าได้เพราะการเรียนเกิน (Over Learning) มากกว่า 
 

ความหมายและกระบวนการคิด 
 การคิด (Thinking) เป็นพฤติกรรมอีกชนิดหนึ่งที่จัดเป็นพฤติกรรมภายในของมนุษย์ 
เกิดขึ้น อยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะหลับ นอกจากนี้การคิดยังเป็นพฤติกรรมที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจาก
สัตว์อ่ืนๆ เพราะสามารถคิดได้สลับซับซ้อน ความคิดมีคุณค่าต่อมนุษย์มาก ท าให้มนุษย์สามารถ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและสามารถหลบหลีกอันตรายต่างๆ เพ่ือความปลอดภัย
ของตน อย่างไรก็ตาม ความคิดก็อาจมีโทษมหันต์เหมือนกัน เพราะมนุษย์อาจคิดท าสิ ่งชั่วร้าย 
เป็นภัยต่อผู ้อื ่น ต่อประเทศชาติ หรืออาจคิดท าร้ายตนเอง เช่น คิดจนเครียดเป็นผลกระทบต่อ
สุขภาพกายหรือสุขภาพจิต คิดฆ่าตัวตาย ฯลฯ 
 ความหมายของการคิด 

 การคิดเป็นแบบแผนของพฤติกรรมทางสมองที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับการรับรู้และ 

การเรียนรู้ เป็นกระบวนการของการแก้ปัญหาของมนุษย์ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ จึงเทความสนใจเรื่อง
ของการคิด สรุปความหมายออกมาตามการศึกษาค้นคว้าของตน ในที่นี้จะยกมาพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 ยีน พิอาเจท์ (Jean Piaget. 1973: 428) เชื่อว่า การคิด คือ การปฏิบัติการทางสมอง  
ซ่ึงเด็กและผูใ้หญ่จะมีความคิดผดิกันไกล เพราะปฏบัิติการทางสมองหมายถึง การท่ีสมองแปลงความรู้
ใหม่ให้ เหมาะที่จะเก็บเข้าที่ เข้าทาง (Accommodation) ดั งนั้น เมื่อสมองท างานจึงต้องมี
กระบวนการคู่เกิดขึ้นเสมอ คือ การรับ (Assimilation) และการเก็บ “เก็บ” เอาความรู้ใหม่นั้นไป 
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ปรุงแต่งรูปแบบความคิด (Thonght Pattern) เพ่ือเอาไว้ใช้เวลาเผชิญกับปัญญา ความรู้ที่กล่าวถึง ได้มา
จากปฏิบัติการทางสมอง โดยสมองท าหน้าที่แปลง (Transform) สิ่งใหม่เข้ามา โดยอาศัยความรู้เดิม 

ที่มีอยู่บ้างแล้ว จัดเก็บความรู้นั้นเข้าที่เข้าทาง ไม่ใช่จัดใส่ทั้งดุ้น 
 ทามา คารรอล (Tama Carrol. 1989: 22) ให้ความหมายการคิดว่า เป็นกระบวนการ
จัดการข่าวสารข้อมูลในสมองอย่างมีล าดับขั้นตอน 
 ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ (กันยา  สุวรรณแสง, 2532: 108, อ้างอิงใน ก่อ  สวัสดิพานิชย์. มปป.) 
อธิบายว่า การคิด คือ พฤติกรรมทางจิตใจซึ่งมีแนวทางอันแน่วแน่ พฤติกรรมเช่นนี้ เกิดจากปัญหา
ที่จะต้องแก้ การแก้ปัญหาต้องอาศัยนามธรรม และสัญลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ การคิดมักจะจงลงด้วย
การสรุปผลในขั้นสุดท้าย ซึ่งก็สรุปให้เห็นว่า การคิดมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. ปัญหาเป็นต้นเหตุที่ท าให้เกิดการคิด 
 2. การคิดมีแนวทางชัดเจน ไม่เบี่ยงเบนออกนอกทางได้ง่าย ๆ 
 3. แนวทางการคิดก็คือ การแก้ปัญหานั่นเอง 
 4. การคิดอาศัยนามธรรม และสัญลักษณ์อันได้แก่ ภาษาส่วนใหญ่ 
 ศิริโสภาคย์  บูรพาเดชะ (2528: 220) กล่าวว่า การคิด คือ กระบวนการเกิดสัญลักษณ์ 
ในสมองโดยที่บุคคลเข้าใจเหตุการณ์หนึ่งๆ หรือสิ่งหนึ่งๆ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของต่างๆ  
และเหตุการณต์่างๆ โดยไม่จ าเป็นต้องมองเห็นสิ่งนั้นๆ หรือเหตุการณ์นั้นๆ 
 สรุป การคิด (Thinking) เป็นพฤติกรรมอีกชนิดหนึ่งที่จัดเป็นพฤติกรรมภายในและ
ภายนอกส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการของกิจกรรมทางสมอง 
 1. กระบวนการการคิด 
  การคิดเป็นกระบวนการท างานของสมองที่เกี่ยวพันกับการรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อตัวเอง
และสิ่งต่างๆ ที่ตนประสบมา การจะชัดเจนกับเรื่องของการคิด ก็ควรจะท าความเข้าใจกับกระบวนการ
ของการคิดดังต่อไปนี้ 
  1.1 การล าดับขั้นตอนของกระบวนการคิดในสมอง 
  1.2 การท างานของสมองเกี่ยวกับการคิด 
 2. การจัดล าดับขั้นตอนของกระบวนการคิดในสมอง 
  กระบวนการคิดเริ่มจากการประมวลข่าวสารข้อมูลเป็นล าดับขั้นต่อ ตั้งแต่การรับรู้ซึ่ง
เกิดจากอวัยวะรับสัมผัสอันได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รับข่าวสารจากสิ่งเร้าที่มากระทบอวัยวะสัมผัส 
(อวัยวะสัมผัสแต่ละอย่างจะมีประสาทสัมผัส และกระแสประสาทสัมผัสจะวิ่งไปยังระบบประสาท
ส่วนกลาง โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สมอง เกิดการตีความ การบันทึก เก็บจ าข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูล) 
ดังภาพที่ 5.11 
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       ทบทวน 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

    
 
            การลืม                   การลืม            การลืม 
 

 
ภาพที่  5.11  การจัดล าดับขั้นตอนของกระบวนการคิด 

 
 3. การท างานของสมองเกี่ยวกับการคิด 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับการท างานของสมองพบว่า สมองมีการแบ่งหน้าที่การท างาน
เป็นสัดเป็นส่วน โดยแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ้าย ท างานเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล และสมองซีก
ขวาท างานเก่ียวกับอารมณ์ แต่ละซีกแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในงานด้านที่ต่างกันดังนี้ 
  3.1 สมองซีกขวา ท างานเกี่ยวกับด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคิดสร้างส รรค์ 
จินตนาการ สัญชาติญาณ การสังเคราะห์ ศิลปะ ดนตรี คุณธรรม สัญชาตญาณ และเรื่องของทิศทางสมอง
ข้างขวาจะท าหน้าที่สร้างกระบวนการต่างๆ อย่างรวดเร็ว สามารถท าอะไรหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน  
จะมองภาพแบบรวมๆ มาก 
  3.2 สมองซีกซ้าย ท างานเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล การคิดเชิงวิเคราะห์ การจัดระบบ 
สมองข้างซ้ายที่จะท าได้ทีละอย่าง เจาะรายละเอียด การควบคุมเก่ียวกับภาษา ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ  
การวิเคราะห์ การพูด การเขียน และการแสดงออก 
  อย่างไรก็ตาม การท าหน้าที่แต่ละอย่างสมองทั้งสองข้างจะท างานประสานกัน แต่สมอง
ข้างใดข้างหนึ่งอาจจะท างานมากกว่าอีกข้างหนึ่ง เช่น เมื่อได้ยินเสียงดนตรี และรู้ว่านี่คือ เสียงดนตรี 
จะเป็นหน้าที่สมองข้างขวา แต่ความซาบซึ้งในเสียงเพลง สมองทั้งสองข้างจะท าหน้าที่พร้อมกัน  
สมองซีกซ้ายและซกีขวา จะมีพ้ืนที่การสั่งงานต่างๆ ดังในรูปภาพที่ 5.12 
 
 
 

การเก็บจ า (Retention) 
 

ความจ าระยะยาว 
  -  เก็บข้อมูลไว้

เป็นเวลานาน 

ความจ าสัมผัส 
  -  ภาพ 
  -  เสียง 
  -  กลิ่น 

  -  รส 
  -  สัมผัส 
 

ประสาทรับ
สัมผัส 
  -  ตา 
  -  ห ู

  -  จมูก 

  -  ลิ้น 
  -  กาย 
 

ความจ าระยะสั้น/
ความจ าปฏิบัติการ 
  -  เก็บจ าข้อมูล

ไว้ในเวลาสั้น 
ๆ 
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ภาพที่ 5.12 การท างานของสมอง 
ที่มา:  http://www.novabizz.com/NovaAce/Brain.htm 

 
 สมองประกอบด้วยเซลล์และเยื่อเป็นจ านวนมาก สมองจะแบ่งส่วนออกเป็นศูนย์กลางต่างๆ 
ด้านหน้าจะท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับความรู้สึก ส่งงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเรียนรู้ 
การจ า ความคิด อารมณ์ ส าหรับศูนย์กลางการสัมผัสรับความรู้สึกจะอยู่ตรงกลางใกล้กันกับส่วนหน้า 
ศูนย์กลางความรู้สึกได้ยิน จะอยู่ที่สมองด้านขมับ ศูนย์กลางการมองเห็นอยู่ที่ท้ายทอย 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับการท าหน้าที่ของสมองทั้งสองซีกจะท างานประสานกัน แต่สมองข้าง
ใดข้างหนึ่งอาจจะท างานมากกว่าอีกข้างหนึ่ง เช่น เมื่อได้ยินเสียงเปียโน ก็รู้ว่านี่คือเสียงของ 

เครื่องดนตรีเปียโน แต่ความซาบซึ้งในท านองเพลง สมองทั้งสองข้างจะท างานพร้อมกัน 
 4. ประเภทของความคิด 
  มีการแบ่งประเภทของความคิดออกเป็นหลายแบบ หลายประเภท แล้วแต่ว่าใครจะยึด
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นหลักในการแบ่ง ผู้เขียนขอเรียบเรียงประเภทของความคิดต่างๆ ที่นักจิตวิทยา
หลากหลายแบ่งเอาไว้ ดังนี้ 
  4.1 การคิดฟุ้งซ่าน เป็นการปรุงแต่งต่อเติมข้อมูลเพ่ิมไปจากข้อมูลของสิ่งเร้าที่รับรู้เข้า
มาอย่างไร้จุดมุ่งหมายหรือที่เรียกกันว่าการคิดแบบไม่มีจุดหมาย (Non-directed Thinking) การคิด
ประเภทนี้ เกิดข้ึนได้ทุกขณะจิต ไม่ว่าขณะเรียน ขณะท างานบ้าน ขณะนั่งรถยนต์ การคิดฟุ้งท าให้เรา
เกิดการโล่งใจต่อการกระท านั้น หากเราใส่ใจสิ่งที่ก าลังท าอยู่การคิดฟุ้งจะไม่เกิดขึ้น รูปแบบของการคิดฟุ้ง
สามารถจ าแนกได้เป็น 3 ชนิด 
   4.1.1 การคิดเชื่อมโยง (Associative Thinking) เป็นการปรุงแต่งข้อมูลที่รับรู้
ด้วยการเชื่อมโยงสิ่งนั้นเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความจ าหรือประสบการณ์ เช่น เห็นพยาบาลก็คิดถึง
โรงพยาบาล ได้ยินคนพูดว่าทหารก็คิดถึงพ่อ ดังที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ล้วนเป็นการคิดแบบนี้ทั้งสิ้น 
   4.1.2 การนึกฝัน (Fantasy) เป็นการคิดฟุ้งในแบบเชื่อมโยงนั่นเอง แต่เป็น
การเชื่อมโยงสิ่งที่รับรู้ไปสู่สิ่งอ่ืนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตามที่ปรารถนา การคิดแบบนี้จึงเป็นเครื่องสะท้อน
ความปรารถนาของบุคคล หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การฝันกลางวัน (Day Dream) เช่น บุคคล 
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ที่ถูกคุมขัง เห็นนักบินผ่านคุกไปก็เกิดความคิดว่าถ้าเราบินได้ ก็จะบินข้ามก าแพงออกไป แล้วไปท าสิ่ง
ต่าง ๆ ตามที่ต้องการ แต่ขณะนั้นยังคงอยู่ในคุกหรือนักศึกษาที่ก าลังรอธนาณัติจากทางบ้าน  

ก็นึกฝันว่าถ้าธนาณัติจะน าเงินไปท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ ตามท่ีปรารถนาแต่ขณะนั้นธนาณัติยังไม่มา เป็นต้น 
   4.1.3 การฝัน (Dream) ในขณะที่เรานอนหลับเราจะมีการฝัน ซึ่งถือว่าเป็น
การคิดในขณะหลับเป็นการคิดประเภทการคิดฟุ้ง เพราะเราไม่สามารถควบคุมการฝันให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายได้ การตรวจสอบการฝันใช้การวัดคลื่นสมองและการเคลื่อนไหวของลูกตา  ถ้าคลื่นสมอง
เปลี่ยนจากช้า เป็นเร็ว และมีการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็ว (Rapid Eye Movement ย่อว่า 
REM) จะสันนิษฐานว่าบุคคลนั้นก าลังฝัน การหลับของมนุษย์เราแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน คือเป็นเร็ว 
และมีการเคลื่อนไหวของลูกตาอย่างรวดเร็ว (Rapid Eye Movement ย่อว่า REM) จะสันนิษฐานว่า
บุคคลนั้นก าลังฝัน การหลับของมนุษย์เราแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1) ขั้นที่ 1 ขั้นง่วง เป็นขั้นที่คลื่นสมองมีความถี่ลดลงต่างจากคลื่นสมอง
ขณะนั้นแล้วนอนหลับตา 
    2) ขั้นที่ 2 ขั้นเคลิ้ มหลับ คลื่ นสมองมีความถี่ ลดลงไปอีก และ 

ไม่สม่ าเสมอมากขึ้น 
    3) ขั้นที่ 3 ขั้นหลับ คลื่นสมองจะช้าและไม่สม่ าเสมอมากยิ่งขึ้น 

ผู้หลับถึงข้ันนี้ต้องปลุกจึงจะตื่น และไม่สามารถรับรู้ต่อสิ่งเร้าภายนอก 
    4) ขั้นที่ 4 ขั้นหลับสนิท คลื่นสมองจะช้ามากที่สุดและไม่มีความ
สม่ าเสมอมากที่สุดต้องปลุกอย่างแรงจึงจะตื่น 
   ในขณะนอนหลับ การหลับของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นต่างๆ เป็นวัฎจักร 
กล่าวคือ จะเริ่มขั้นที่ 1-2-3 และ 4 แล้วถอยกลับขั้นมาเป็นขั้นที่ 3-2-1 ใหม่ สลับกันตลอดเวลา 

ที่นอนหลับ การหลับในขั้นที่ 4 หรือหลับสนิทในคนหนุ่มสาวจะกินเวลาประมาณ 14 -20 นาที  
และ จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้น 
   จากการศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) จะมีการฝันเมื่อการหลับมี 
REM เกิดขึ้น และพบว่าการเกิด REM นี้ จะเกิดในการหลับขั้นที่ 1 เป็นส่วนใหญ่หรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งว่า การฝันของคนเราส่วนใหญ่จะเกิดขณะหลับในขั้นที่ 1 นั่นเอง มีการศึกษาว่า ในขณะหลับแล้ว
ไม่มีสภาพ REM หรือลูกตาไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว (Non-rapid Eye Movement: NREM) 
คนเราจะฝันหรือไม่ พบว่า คนจ านวนน้อยที่ตอบว่ามีการฝันในสภาพ NREM และไม่สามารถ
ปะติดปะต่อเรื่องที่ฝันได้ หรือกล่าวได้ว่ามีน้อยคนที่จะฝันในสภาพ NREM และถ้ามีการฝันก็มักจ า
เรื่องที่ฝันไม่ค่อยได้ ดังนั้นจึงถือว่าการฝันเกิดขึ้นในช่วงที่คลื่นสมองเปลี่ยนจากความถี่ช้าเป็นเร็วและ 
มี REM การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการฝันมีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
   1. คนเราจะฝันทุกคืน ถ้าพยายามปลุกไม่ให้ฝันจะพบว่า ในคืนต่อมาจะ 

ฝันบ่อยข้ึนเหมือนเป็นการชดเชยที่คืนก่อนไม่ได้ฝัน 
   2. สิ่งเร้าภายนอกที่เกิดขณะฝันจะเข้าไปสู่เรื่องราวของความฝันด้วย เช่น 
ขณะที่คนก าลังฝัน (มีสภาพ REM) เราเรียกชื่อบุคคลนั้น คนคนนี้จะฝันว่ามีคนเรียกตน 
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   3. ลักษณะการเคลื่อนไหวของลูกตามีความสัมพันธ์กับเรื่องที่ฝัน เช่น ขณะที่
คนฝันมีการเคลื่อนไหวลูกตาขึ้น-ลง เรื่องที่ฝันจะมีการเคลื่อนไหวของวัตถุในแนวดิ่ง เช่น ฝันว่าก าลัง 

ดูเขา จุดพลุขึ้นไปในท้องฟ้า เป็นต้น 
   4. ภายในความฝันเป็นภาพมีสี 
   5. การฝันกับการละเมอไม่เกี่ยวกัน เพราะมีหลักฐานพบว่า การละเมอมักเกิด
ในสภาพหลับ REM ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่มีการฝัน 
  4.2 การคิดตรึกตรอง เป็นการคิดหรือการปรุงแต่งข้อมูล ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะหา 

ข้อยุติหรือข้อสรุปที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุด หรือเรียกว่า การคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย (Directed Thinking) 
การคิดตรึกตรองมี 4 ชนิด ดังนี้ 
   4.2.1 การอุปนัย (Induction) เป็นการปรุงแต่งข้อมูลหรือการคิดที่มุ่งหา
ข้อสรุป โดยอาศัยข้อมูลจากตัวอย่างบางส่วน น ามาสรุปเป็นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นทั้งหมด เช่น 
ข้อมูลจากการชิมส้มบางผลก็สรุปว่า ส้มทั้งกระจาดเป็นอย่างไร ชิมแกงเพียงค าเดียวก็สรุปได้ว่า  
แกงทั้งหม้อรสชาติเป็นอย่างไร เป็นต้น 
   4.2.2 การนิรนัย (Deduction) เป็นการปรุงแต่งข้อมูล หรือคิดหาข้อสรุปโดย
อาศัยหลักการหรือข้อความที่มีอยู่แล้วสรุปไปสู่อีกข้อความหนึ่งตามหลักการให้เหตุผล เช่น เรามี
ความรู้อยู่แล้วว่า “บัณฑิตที่จบไปจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นคนมีคุณภาพ” และทราบว่า 
“ปรีชาส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี” ท าให้เราคิดหาข้อสรุปต่อไปได้ว่า “ปรีชา
เป็นคนมีคุณภาพ” 
   4.2.3 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ปัญหาคือ ความแตกต่างระหว่าง
สภาพ ที่เราต้องการกับสภาพการณ์ที่อยู่ ในปัจจุบัน การแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดหาทางขจัด 

ความแตกต่างดังกล่าวให้หมดไป เช่น ต้องการไปถึงที่ท างานให้ได้ก่อน 8.00 น. แต่ที่เป็นอยู่ไปถึงได้
อย่างรวดเร็วที่สุด 9.00 น. หรือต้องการขับมอเตอร์ไซด์ให้เพ่ือนแต่เข้าเกียร์ยังไม่ได้ เป็นต้น  
วิธีแก้ปัญหาของมนุษย์เราท าได้ทั้งในแบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) และแบบคิดอย่างมี
ขั้นตอนหรือคิดอย่างมีกระบวนการ ปัญหาบางอย่างก็แก้ไขส าเร็จด้วยการลองผิดลองถูก เช่น  
การเข้าเกียร์มอเตอร์ไซด์ แต่ก็มีปัญหามากมายที่เราต้องใช้ความคิดอย่างมีขั้นตอน หากเราพิจารณา
วิธีการแก้ปัญหาที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันของเรา จะพบว่าเป็นกระบวนที่มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1) ขั้นที่ 1 ขั้นวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นที่เราพิจารณาว่าอะไรที่จะมา
ขจัดความแตกต่างระหว่างความต้องการกับสภาพปัจจุบันได้ และถือว่าสิ่งนั้นคือ เป้าหมายที่เรา
ต้องการไปให้ถึงแล้ววิเคราะห์ต่อไปว่า อะไรเป็นอุปสรรคที่ท าให้เราไปถึงเป้าหมายนั้ นยังไม่ได้บ้าง  
ขั้นนี้เป็นขั้นก าหนดเป้าหมายและอุปสรรค 
    2) ขั้นที่ 2 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นที่เราพยายามแสวงหาความรู้
และข้อมูลที่เก่ียวกับอุปสรรคและเป้าหมายที่วิเคราะห์ไว้ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดในสิ่งเหล่านั้น 
    3) ขั้นที่ 3 ขั้นสร้างแนวทางขจัดอุปสรรค การรวบรวมความรู้และ
ข้อมูลในขั้นที่ 2 ท าให้เราพบแนวทางขจัดอุปสรรค ซึ่งอาจมีหลายแนวทางหรือแนวทางเดียวกันก็ได้ 
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    4) ขั้นที่  4 ขั้นตกลงเลือกแนวทางขจัดอุปสรรค หากแนวทางที่
พัฒนาขึ้นในขั้นที่ 3 มีหลายแนวทางเราต้องตัดสินใจเลือกว่าจะใช้แนวทางใดจึงจะได้ประโยชน์หรือ
เหมาะสมกับเรามากที่สุด 
    5) ขั้นที่ 5 ขั้นด าเนินการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่เราลงมือปฏิบัติตาม
แนวทางที่เลือกไว้ เพ่ือให้อุปสรรคหมดไปและบรรลุเป้าหมายในที่สุด ซึ่งมีผลให้ความแตกต่างระหว่าง 
ความต้องการกับสภาพการณ์ปัจจุบันหมดไป 
  4.3 การคิดสร้างสรรค์ 
   ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ หรือผลิตผล
ใหมแ่ละมีประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา 
   ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน สังคม
และการด ารงชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น บุคคลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ใน 

การคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ รวมทั้งการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของสังคม 
   4.3.1 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
    กระบวนการคิดสร้างสรรค์ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1) ขั้นการเตรียม (Preparation) เป็นขั้นก าหนดปัญหา รวบรวมข้อมูล 

ที่เก่ียวข้องกับปัญหาและคิดเก่ียวกับแนวโน้มของปัญหา 
    2) ขั้นฟักตัว (Incubation) เป็นระยะของการครุ่นคิด ทบทวนปัญหา  
คิดหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้กับปัญหาที่เผชิญอยู่ โดยที่ความคิดเหล่านั้น
ยังไม่เป็นระเบียบ 
    3) ขั้นกระจ่างชัด (Illumination) เป็นขั้นที่เกิดความชัดเจน มองเห็น 
ค าตอบหรือหนทางแก้ปัญหา ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยการหยั่งเห็นอย่างทันทีทันใดหรือที่เรียกว่า เป็นความคิด
วาบขึ้นมาอย่างทันทีทันใด 
    4) ขั้นพิสูจน์หรือตรวจสอบ (Verification) เป็นขั้นที่ท าการทดสอบ 
ตรวจสอบ กลั่นกรองค าตอบที่เป็นความคิดท่ีวาบเข้ามาในสมองเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ผลจริง 
   4.3.2 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
    ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ 
(Torrance, 1964)  
    1) ความคล่องแคล่วในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดหา
ค าตอบได้อย่างรวดเร็ว ได้ปริมาณค าตอบเป็นจ านวนมากในเวลาจ ากัด 
    2) ความยืดหยุ่นในการคิด หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบ
ได้หลายประเภทและหลายทิศทาง 
    3) ความไม่ซ้ าแบบใคร หมายถึง ความสามารถในการคิดหาค าตอบ 

ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ าแบบใครหรือซ้ ากับที่มีอยู่ 
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  4.4 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) หมายถึง กระบวนการคิด
ระดับสูง  ที่เป็นความสามารถทางปัญญาขั้นสูงและต้องใช้ความสามารถหลากหลายในการคิด  
เพ่ือพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพ่ือการตัดสินใจ ได้แก่  ความสามารถในการคิดรวบยอด  
การประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาอย่าง
รอบด้านทั้งข้อมูลเชิงวิชาการ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และข้อมูลส่วนตัวของผู้คิด ให้เกิดความชัดเจน
ถูกต้องแม่นย า เกี่ยวข้องตรงประเด็น สม่ าเสมอคงเส้นคงวา มีหลักฐานตรวจสอบได้ มีเหตุผล  
มีความลุ่มลึกมีความกว้างขวาง และเป็นธรรมไม่ล าเอียง น าไปสู่การสรุปและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ 
ที่เป็นปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ. 2556: 110)    
 

สรุป 
 สติปัญญา ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Intelligence ซึ่งหมายถึง ความสามารถใน 

การเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับตนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งการจะรู้ว่ามนุษย์มี 
ความแตกต่างกันด้านสติปัญญาอย่างไรนั้น นักจิตวิทยาที่ให้ความสนใจเรื่องสติปัญญาได้สร้าง
แบบทดสอบทางสติปัญญาและได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งแบบทดสอบสติปัญญา คือ 
อัลเฟรต บิเนต์ (Alfred Binet) และมีการพัฒนาแบบทดสอบวัดสติปัญญาที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
โดยนักจิตวิทยาที่ศึกษาค้นคว้าทดลองจนสร้างเป็นทฤษฎีทางสติปัญญาหลายท่าน ดังนั ้น 

การส่งเสริมสติปัญญาของผู้เรียน จึง มีความส าคัญยิ่ง  ซึ่งการส่งเสริมสติปัญญาต้องเริ่มที่การท า
ความเข้าใจกับการจ า การลืม และการคิด  การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน 

การจดจ าเนื้อหาสาระไม่ใช่เพียงแต่จัดการเรียนรู้หน้าชั้นเรียนเท่านั้น แต่จะต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และกระตุ้นให้ผู้เรียนจดจ าบทเรียนให้ได้   ไม่เช่นนั้น  ผู้เรียนจะเกิดการลืม ซึ่งการลืมเป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และยังท าให้การจัด การเรียนรู้ของครูไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร อีกทั้ง
คุณครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด ให้ผู้เรียนด้วย เพราะการสอนให้ผู้เรียนคิดเป็น แก้ปัญหาได้ 
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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ค าถามท้ายบท 
 
ค าชี้แจง 
 
 1. จงอธิบายความแตกต่างของความสามารถทั่วไปฟลูอิคกับคริสตัลไลซ์ พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 2. ท่านเข้าใจทฤษฎีพหุปัญญาอย่างไร จงอธิบาย 
 3. จงอธิบาย ความหมายและระบบของความจ า มาพอสังเขป 
 4. ท่านจะมีวิธีการปรับปรุงการจ าของผู้เรียนได้อย่างไร 
 5. อธิบายการท างานของสมองเกี่ยวกับการคิดมาให้เข้าใจ 
 6. จงยกตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของผู้เรียนมา 1 แผน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 
การแนะแนว 

 
 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 1. บอกความหมายและจุดมุ่งหมาย  หลักการ  และปรัชญาของการแนะแนวได้ 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะน าได้ 
 3. อธิบายความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนวได้ 
 4. บอกประโยชน์ของการแนะแนวได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 
 2. ความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะน า 
 3. ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว 
 4. หลักการแนะแนว 
 5. ปรัชญาการแนะแนว 
 6. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนว 
 7. ประโยชน์ของการแนะแนว 
 8. ประเภทของการแนะแนว 
 9. บริการแนะแนวที่ส าคัญ 
 10. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 9 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “การแนะแนว” และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
 3. ก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมอบหมาย  

ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าส่งภายในสัปดาห์หน้า 
 4. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ศึกษาค้นคว้าการจัดบริการแนะแนว กลุ่มละ 
1 บริการ แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้า 
 สัปดาห์ที่ 10 
 1. ให้นักศึกษาออกมาน าเสนอ บริการแนะแนว  หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
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 2. ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายการน าแนวคิดจากการจัดบริการแนะแนวทั้ง  5  
บริการ ที่ได้จากการฟังการน าเสนอของเพ่ือนแต่ละกลุ่ม ไปให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้อย่างไร  
ลงในกระดาษท่ีอาจารย์แจกให้ 
 3. น าเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่มโดยสรุป 
 4. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การแนะแนว” 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับการแนะแนว 
  3.1 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย http://www.thaiguidance.net/News-
19.aspx 
  3.2 สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thaipsy.com/ 
  3.3 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  http://academic.obec.go.th/web/ 
node/326 
  3.4 แนะแนวการศึกษาและชีวิต http://guidance.obec.go.th/?p=82 
 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการแนะแนว 
นงลักษณ์  ประเสริฐ และ จรินทร  วินทพไชย์.  (2548). หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธีร์ ทิพกฤต.  (2553).  ครูแนะแนวภาคปฏิบัติ ประสบการณ์จริงที่มากกว่าทฤษฎี. ระยอง: คิดดี มีดี  
 จ ากัด.  
 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 
1. บอกความหมายและ

จุดมุ่งหมาย หลักการ และ
ปรัชญาของการแนะแนวได้ 

2. เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการแนะแนวและ
การแนะน าได้ 

3. อธิบายความส าคัญและ
ความจ าเป็นของการแนะ
แนวได้ 

4. บอกประโยชน์ของการแนะ
แนวได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้ร้อยละ  
80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/ความ
สนใจ อยู่ในระดับดี 

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ใน
ระดับดี 

4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือซักถาม
ในประเด็นที่ก าหนดให้อภิปราย
กลุ่ม 

http://www.thaiguidance.net/News-19.aspx
http://www.thaiguidance.net/News-19.aspx
http://www.thaipsy.com/
http://academic.obec.go.th/web/%20node/326
http://academic.obec.go.th/web/%20node/326
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บทท่ี 6 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว 

 
 

บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้สภาพเศรษฐกิจสังคม  
มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น การศึกษาในสถาบันการศึกษาเชิงวิชาการ เป็นเพียงพัฒนาการ
ทางสติปัญญา ไม่สามารถช่วยให้เด็กปรับตัวในสภาวะสังคมปัจจุบันได้อย่างราบรื่น จ าเป็นต้องมีผู้ช่วย
ให้เด็กพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้อย่างเหมาะสม ครูแนะแนวจึงมีบทบาทในการช่วย
พัฒนาให้เด็กมีความชัดเจนในตัวเอง และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของตนด้วยเทคนิคและวิธีการ
แนะแนว 
 

ความหมายของการแนะแนว 
 ค าว่า “การแนะแนว” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Guidance ซึ่งมีความหมายว่า 
“การชี้แนวทาง” หรือ “การชี้ช่องทาง” ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่าการแนะแนวต่างๆ กัน ดังนี้ 
 คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V.Good, 1973: 270) ได้อธิบายความหมายของ “การแนะแนว” 
(Guidance) ด้วย 
 1. การแนะแนว คือ แบบของการช่วยเหลือที่มีระเบียบแบบแผนอย่างหนึ่ง (นอกเหนือ 
จากการสอนตามปกติ) แก่นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เขารู้จักแสวงหาความรู้ความฉลาด 
โดยปราศจากการบังคับใดๆ เป็นการน าทางให้เขารู้จักการน าตนเอง 
 2. การแนะแนว หมายถึง กลวิธีในการน าเด็กไปสู่จุดหมายที่ เขาปรารถนา โดยจัด
สิ่งแวดล้อมให้สนองความต้องการมูลฐานของเขาและช่วยให้ความต้องการของเขาสัมฤทธิ์ผล 
 3. การแนะแนว คือ วิธีที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการสอนแบบพัฒนาการ (Progressive Teaching) 
โดยการที่ครูเป็นผู้น าเด็กให้รู้จักค้นคว้า และช่วยให้ความต้องการของเขาได้รับการตอบสนอง 
 คราร์ว และ คาร์ว (Crow and Crow. 1960: 1) ให้ความหมายของการแนะแนวในแง่ว่า คือ 
การที่ผู้ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ให้สามารถ 

ที่จะช่วยเหลือตนเองได้ และตัดสินใจ รวมทั้งรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาทุกๆ ด้านของตนเองได้ด้วยดี 
 โจเนส (Jones J. Arther. 1951: 71) อธิบายความหมายของการแนะแนวว่า เป็นการช่วยเหลือ 
ให้บุคคลรู้จักตัดสินใจว่าเขาต้องการจะไปไหน เขาต้องการจะท าอะไร ช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจได้ว่า 
เขาจะท าให้ความหวังหรือจุดมุ่งหมายของเขาสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร ช่วยให้เขาสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งเขาต้องประสบในชีวิตได้ด้วยดี 
 มีลเลอร์ คาร์รอล (Miller H. Carroll. 1976: 13) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทางการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้สามารถเข้าใจตนเอง ตัดสินใจ
ได้ด้วยตนเอง และมีการวางแผนในการพัฒนาระบบของชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 
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 วัชรี ทรัพย์มี (2531: 1) สรุปความหมายของการแนะแนวว่า เป็นกระบวนการช่วยเหลือ
บุคคลให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เขาสามารถน าตนเองได้ เป็นต้นว่าตัดสินใจได้ว่าจะศึกษา
ด้านใด ประกอบอาชีพใด หรือแก้ปัญหาอย่างไร และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข ความเจริญ 
ก้าวหน้าในชีวิต  ได้พัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดในทุกด้าน 
 อนนต์ อนันตรังสี (2521: 2) นักการศึกษาของไทยกล่าวว่า การแนะแนว คือ บริการอย่าง
หนึ่ง ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนให้รู้จักตนอย่างดี รู้ถึงความสามารถและขอบเขต
แห่งความสามารถของตน ตลอดจนรู้โอกาสและช่องทางต่างๆ ที่จะใช้ความสามารถ ที่ตนมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
 สรุป การแนะแนวเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืนและสามารถ
ปรับตัวในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  สามารถวางแนวชีวิตอนาคตของตน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอันจะน าไปสู่ความสุขและความส าเร็จในชีวิต 
 

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว 
 การแนะแนวที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่างๆ โดยทั่วไป มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ (วัฒนา พัชราวนิช, 
2526: 252-253) 
 1. เพ่ือช่วยให้บุคคลสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง ยอมรับต่อสภาพที่แท้จริงของตนเอง 
และมีความรู้สึกพอใจในสภาพของตนเอง 
 2. เพ่ือให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รู้จักป้องกันปัญหา
และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและเป็นผู้น าตนเอง 
 3. เพ่ือให้มีการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม รู้จักวิเคราะห์  
ว่าตนเองมีความสามารถหรือมีข้อบกพร่องอะไรบ้างในด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม 
 4. เพ่ือให้รู้จักเข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และด าเนิน
ชีวิตตนเองอยู่ได้อย่างฉลาด และเป็นสุข 
 5. เพ่ือให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการเรียน สามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความถนัดของ
ตนเอง และประกอบอาชีพตามความถนัด มีประสิทธิภาพในการท างานอันจะเป็นประโยชนต่อตนเอง 
ต่อครอบครัว และประเทศชาติต่อไป 
 6. เพ่ือให้รู้จักควบคุมอารมณ์  ฝึกให้รู้จักอดทน แข็งแรง และสามารถชนะอุปสรรคต่างๆ 
ได้ด้วยดี 
 7. เพ่ือช่วยให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีงามสร้างนิสัยที่ดี รู้จักมนุษยสัมพันธ์
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 
 8. เพ่ือช่วยให้บุคคลเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว  
สังคม และประเทศชาติ 
 9. เพ่ือช่วยให้บุคคลหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และหาวิธีการใน 

การป้องกันปัญหาที่ถูกวิธี 
 10. เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมแก่นักเรียน  ท าให้นักเรียนสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
และช่วยพัฒนาความสนใจในด้านสันทนาการ อันจะท าให้ชีวิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
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 11. เพ่ือให้ความรู้ทางด้านต่างๆ แก่นักเรียน ทั้งทางด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้โอกาส
ศึกษาหาความรู้ทุกๆ ด้าน รวมทั้งแนวทางในการท างานหรือแนวทางในการประกอบอาชีพ 
 12. เพ่ือให้บุคคลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษากับงาน โดยให้นักเรียนได้รับ
ความรู้จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มากที่สุด และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
 13. เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ อย่างดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของแต่ละอาชีพ 
 14. เพ่ือให้บุคคลเข้าใจถึงสภาพชีวิตที่แท้จริง และรู้ซึ้งถึงความส าคัญของเศรษฐกิจที่มีต่อ
ชีวิตของมนุษย์  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับตนเองและครอบครัว
ต่อไปภายภาคหน้า 
 15. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของตนเอง ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ
ในชีวิต อันจะเป็นผลให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาคุณภาพและลักษณะต่างๆ ให้ดีที่สุด 
 16. เพ่ือให้รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเองทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพและสิ่งอ่ืนๆ 
 17. เพ่ือให้รู้จักเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง และรู้จักวิธีการที่จะ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของตนเอง 
 18. เพ่ือให้บุคคลเข้าใจถึงความส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย  รวมทั้งบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการแสดงออกต่างๆ ของนักเรียน 
 19. เพ่ือให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยน สุขุมเยือกเย็น รู้จักให้ความเป็นมิตร และให้ความร่วมมือ
กับบุคคลทั่วไป 
 20. เพื่อช่วยให้ครูเกิดความเข้าใจนักเรียนได้อย่างดีและถูกต้อง อันจะเป็นแนวทางใน  
การช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 

ความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะน า 
 มีความสับสนว่า การแนะแนวคือ การแนะน า แต่ความจริงแล้ว การแนะแนวจะต่างกันกับ
การแนะน าเพราะการแนะแนวเป็นการชี้ช่องทางให้เด็กรู้จักตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อม และวางแนวชีวิตของตนเอง พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้รับบริการแนะแนวคือ ผู้ที่เรียนรู้ตนเอง
และก าหนดโชคชะตาของตน 
 ส าหรับการแนะน ามุ่งที่จะให้ผู้รับปฏิบัติตามค าแนะน าของตนโดยไม่สนใจว่า ผู้นั้นจะเต็ม
ใจหรือไม่หรือผู้นั้นจะเกิดการเรียนรู้ เกิดความกระจ่างด้วยตนเองหรือไม่ พร้อมที่จะรับผิดชอบตนเอง
หรือเปล่า ฉะนั้นผลที่เกิดข้ึนจากการแนะน าจะก่อให้เกิดผลเสียหายมากกว่าผลดี นั่นคือ 
 ในกรณีที่เด็กน าข้อแนะน านั้นไปปฏิบัติ จะด้วยความเชื่อถือหรือถูกบังคับก็ตาม หากปฏิบัติ
แล้วไม่ได้ผลนักเรียนจะกลับมาโทษครูผู้แนะน าที่เป็นต้นเหตุให้เขาได้รับความผิดพลาดเสียหาย ถ้ายิ่ง
เป็นเรื่องส าคัญผู้ให้ค าแนะน าจะรู้สึกเป็นหนี้ความผิดนั้น และในกรณีที่นักเรียนปฏิบัติตามแล้วได้ผล 
จะท าให้นักเรียนเชื่อถือและพ่ึงครูผู้ให้ค าแนะน ายิ่งขึ้น จนอาจก่อให้เกิดความอ่อนแอ คิดไม่เป็นต้อง
พ่ึงผู้อื่นมากกว่าพึ่งตนเอง 
 



 136 

 ฉะนั้น จะเห็นว่าการแนะน าไม่ช่วยให้คนฉลาดคิดเป็น ตัดสินใจเป็น รับผิดชอบตนเอง และ
พ่ึงตนเอง ซึ่งตรงกันข้ามการแนะแนวต้องการให้บุคคลช่วยตนเองโดยผ่านกระบวนการที่มีการศึกษา
ข้อมูล และมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง  
 

ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว 

 บริการแนะแนว นับว่าเป็นบริการที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องจัดขึ้นเพ่ือความรู้ 
ความเข้าใจรวมทั้งการช่วยเหลือทุกๆ ด้านแก่บุคคลโดยไม่จ ากัดเพศและวัย การจัดบริการแนะแนวอาจจะ
ท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่ก็ได้  ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ความเหมาะสม เพราะปัญหาบางอย่าง อาจเป็น
ปัญหาของกลุ่ม แต่ปัญหาบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาของแต่ละบุคคล 
 สาเหตุที่จ าเป็นจะต้องมีบริการแนะแนวสืบเนื่องมาจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม
มากมาย การอยู่รวมกลุ่มกันของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเป็นของธรรมดา 
นอกจากนั้น การที่มนุษย์ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือความมีชีวิตอยู่รอด และด าเนินชีวิตอยู่ตามสมควรแก่
อัตภาพ ท าให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของมนุษย์เริ่มแรกเกิดจากปัญหาครอบครัว  จะค่อยๆ 
เป็นปัญหาที่สืบเนื่องไปสู่สังคมนอกบ้าน เพ่ือนบ้าน จากสังคมกลุ่มเล็กไปสู่สังคมกลุ่มใหญ่ และค่อยๆ 
กลายไปเป็นปัญหาของประเทศชาติไปในที่สุด การแนะแนวจะช่วยป้องกันปัญหา  ลดปัญหาต่างๆ  
ให้ลดน้อยลง 
 

หลักการแนะแนว 
 1. การแนะแนวเป็นวิธีการช่วยเหลือบุคคลในกระบวนการของการพัฒนา มุ่งส่งเสริม
ให้บุคคลเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ มีความสามารถที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย 
เป็นการน าเอาวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยเหลือบุคคล รวบรวมประสบการณ์และทัศนคติต่างๆ ที่บุคคล
ได้รับมาเสริมสร้างการพัฒนาการทุกๆ ด้านของตนเอง 
 2. การแนะแนวจะเกี่ยวข้องกับความนึกคิดของตนเองซึ่งสัมพันธ์กับสังคมภายนอก  
ซึ่งการแนะแนวจะจัดอยู่ในลักษณะของการรับรู้ของบุคคลเป็นการส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวของเขา 
 3. การแนะแนวขึ้นอยู่กับการยอมรับความมีคุณค่าของแต่ละบุคคล และยอมรับใน
สิทธิส่วนตัวเกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้แนะแนวจ าเป็นที่จะต้องยอมรับว่าทุกๆ 
คนเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีความสามารถที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยตนเอง ซึ่งบุคคลมีคุณค่า
เพียงพอ  ที่จะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง และสามารถแสดงบทบาทอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 4. การแนะแนวช่วยให้บุคคลมีความสามารถที่จะเลือกกระท าสิ่งใดๆ ได้อย่างฉลาด 
รู้จักวางแผน รู้จักแสดงบทบาทและรู้จักวิธีการปรับตัว  อุปสรรคส าคัญของบุคคลที่จะไปสู่
ความส าเร็จมักจะอยู่ที่การวางแผน และแนวทางในการพัฒนาตนเอง การแนะแนวช่วยให้บุคคลเข้าใจ
แผนงานอย่างชัดแจ้ง เข้าใจตนเอง และเข้าใจวิธีการที่จะกระท าตนเองให้อยู่ในสภาพของสมาชิกของ
สังคมที่ดี การแนะแนวให้อิสระแก่บุคคลที่จะเลือกวิธีการต่างๆ กระท าตนอย่างบุคคลที่ฉลาดและมี 
ความรับผิดชอบสูง 
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 5. การแนะแนวเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่การร่วมมือไม่ใช่การบังคับ การแนะแนวเกี่ยวข้อง
กับแรงจูงใจภายใน และความประสงค์ที่จะปรับปรุงมากกว่าการเกิดจากแรงจูงใจภายนอก การต่อต้าน
ความขุ่นข้องหมองใจใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นควรจะได้รับการแก้ไข เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจอันดีงาม 
 6. การแนะแนวเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการศึกษาที่ต้องต่อเนื่องกันและเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอน ซึ่งต้องเริ่มจากชั้นประถมศึกษาต่อเนื่องไปถึงชั้นมัธยมศึกษา ควรจะอยู่ร่วมกันเป็น
หน่วยเดียวกัน ไม่ควรแบ่งแยกออกจากโครงการที่ทางโรงเรียนจัดไว้ 
 7. การแนะแนวเป็นการศึกษาที่กว้างขวางของบุคคลและสภาพสังคมที่บุคคลเกี่ยวข้องด้วย 
ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงความอ่อนแอ ความเข้มแข็ง และ
ลักษณะรวมๆ ของบุคคลเสียก่อน การที่จะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วนั้นจ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยเทคนิคและวิธีการต่างๆ มากมาย   
 8. การแนะแนวมีบทบาทในการด าเนินงานอย่างแคล่วคล่องว่องไว  ผู้ให้ค าปรึกษา 
บิดามารดา ครู นักจิตวิทยา และบุคคลทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ไปสู่
ขีดสูงสุดของความสามารถ และความรับผิดชอบของตนเอง จ าเป็นจะต้องด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 9. การแนะแนวช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงสภาพของความเป็นจริงและลักษณะที่แท้จริง
ของตนเอง ท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจตนเอง (Self-understanding) ยอมรับต่อสภาพของความเป็นจริง 
 10. การแนะแนวจัดเป็นรายบุคคล เป็นการจัดบริการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ให้แก่นักเรียนเป็นการส่วนตัว 
 

ปรัชญาการแนะแนว 
 ปกติแล้วในการปฏิบัติงานใดก็ตาม คนเราย่อมปฏิบัติไปตามความเชื่อของตนและความเชื่อ 
ที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับและเป็นแนวปฏิบัติ เรียกว่าปรัชญา และปรัชญาที่น ามาปฏิบัติสรุปเป็น
กฎเกณฑ์ได้แน่นอน เรียกว่า ทฤษฎีหรือหลักการ และจุดที่เราหวังจะบรรลุถึงในการปฏิบัติเรียกว่า 
เป้าหมาย 
 ปรัชญาแนะแนว มาจากการยอมรับในหลักประชาธิปไตย จิตวิทยาและสังคมวิทยา เช่น 

 1. คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความไม่เหมือนกันนี้จะเห็นได้จากรูปร่างหน้าตา นิสัย ความถนัด 
ความสามารถซึ่งมีสาเหตุที่อธิบายได้ไม่ใช่เกิดจากโดยบังเอิญ 
 2. พฤติกรรมทุกอย่างต้องมีสาเหตุ การที่คนเราท าอะไรลงไปหรือเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่เกิด
จากผีสางเทวดา 
 3. มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงยิ่ง ฉะนั้นโรงเรียนก็ดีหรือสถาบันต่างๆ ในสังคมก็ดีจะต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาคนให้เจริญขึ้นในทุกๆ ด้าน เพ่ือเป็นการสงวนไว้ซึ่ง ทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resorce) เพ่ือจะได้ใช้พลังมนุษย์ให้ได้สูงสุด 
 4 มนุษย์มีศักดิ์ และสิทธิเท่าเทียมกัน ฉะนั้นบุคลากรมีสิทธิ์ในการจัดการกับชีวิตของ
ตนเองในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของชีวิตได้อย่างเต็มที่ 
 5. บุคคลจะมีความสุขก็ในเมื่อแต่ละบุคคลได้รับการศึกษาจนสุดขีด แห่งสติปัญญาและ
ความสามารถของเขา มีแผนการด าเนินชีวิตที่ถูกหลักวิชาการสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งก าลังเผชิญหน้าอยู่
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และซึ่งอาจจะต้องเผชิญในอนาคต และใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาให้เกิดประโยชน์
แก่ตนเองและต่อสังคมให้มากท่ีสุด 
 6. คนย่อมมีปัญหา ไม่เวลาใดเวลาหนึ่ง และพฤติกรรมของคนๆ หนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบ
ไปยังบุคคลอ่ืน เพราะคนเป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่รวมกัน บางปัญหาซึ่งไม่สลับซับซ้อนจนผู้ที่มีปัญหา 

ก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่บางปัญหาก็ยุ่งซับซ้อนจนผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนว 
 

ปรัชญาแนะแนว หลักการแนะแนว 
มนุษย์ทกุคนมีความแตกต่างกัน การแนะแนวต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล  ฉะนั้นในกระบวนการช่วยเหลือบุคคล 
จะต้องมีกลวิธีและกิจกรรมต่างๆ กัน 

พฤติกรรมทุกคนย่อมมีสาเหตุ 
 

การแนะแนวจะมีประสิทธิภาพ จะต้องศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กให้ถ่องแท้ 

มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรใีนตนเอง 
 

การแนะแนว คือ กระบวนการช่วยให้บุคคลเข้าใจ
ตนเอง และช่วยเหลือตนเองได้ ผู้แนะแนวพึง
ตระหนักว่าการตัดสินใจเป็นหน้าที่ของตัวเด็กเอง 

มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งที่จะต้องพัฒนา          
ให้ถึงขีดสุดในทุกๆ ด้าน  
 

การแนะแนวมิได้มุ่งแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว  
แต่มุ่งป้องกันปัญหาและการส่งเสริมพัฒนา 
การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษา 

มนุษย์จะมีความสุข เมื่อได้ด าเนินชีวิตให้
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 

กระบวนการแนะแนวมีหลักในการช่วยให้บุคคล
ปรับตัวได้ในปัจจุบัน และมีการวางแผนที่ดีใน
อนาคต 

มนุษย์ทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือ การแนะแนวเป็นบริการที่จัดให้กับเด็กทุกคน 
กระบวนการแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเนื่อง 

 

ประโยชน์ของการแนะแนว 
 การแนะแนวนับว่ามีประโยชน์มากมายต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม การที่ผู้เรียน
ขาดประสบการณ์ ขาดผู้ให้การช่วยเหลือชี้แนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นเหตุให้ต้องด าเนินชีวิต
ผิดพลาด  ประสบกับปัญหาบางอย่างที่ร้ายแรงที่อาจจะท าลายอนาคตได้  เป็นการสายเกินกว่าที่จะแก้ไข 
การจัด บริการแนะแนวจะช่วยขจัดปัญหาทุกๆ ด้าน ช่วยให้นักเรียนมองเห็นปัญหาแล้วเกิด 

ความกระจ่างขึ้นในใจ สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ยอมรับสภาพที่แท้จริงของตนเอง 
พยายามที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด รู้จักระมัดระวังตัวในการด าเนินชีวิต รู้จักตั้ง “เป้าหมาย
ของชีวิต” ความส าเร็จในชีวิตมนุษย์อยู่ที่การรู้จักก าหนดเป้าหมายที่อยู่ในความสามารถของตนเองที่จะ
ก้าวไปถึง ไม่เกียจคร้านรอคอยโชคชะตา บุคคลที่มีหลักในการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของ 

การแนะแนวจะเป็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 
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ประเภทของการแนะแนว 
 เนื้อหาประเภทของการแนะแนว  มีผู้แบ่งไว้หลายทัศนะด้วยกัน แต่พอสรุปเป็นประเภท
ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. การแนะแนวการศึกษา  
  การแนะแนวการศึกษา (Education Guidance) หมายถึง การแนะแนวที่เน้นให้
ค าปรึกษา หารือในด้านการเล่าเรียน ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ เพ่ือช่วยชี้แนะให้
ผู้เรียนได้รู้จักเลือกเรียนให้เหมาะสมกับความถนัด ความสามารถของตน รู้จักวิธีเรียน รู้จักค้นคว้า
หาความรู้ การจดบันทึกย่อ  รู้จักวิธีพูด วิธีเรียน การแบ่งเวลาเรียนได้ เพ่ือให้ประสบผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนตลอดจนรู้จักตัดสินใจในการเลือกสถานที่เรียนต่อ เตรียมตัวก่อนสอบคัดเลือก และรู้จักปรับตัว
ได้อย่างเหมาะสมในสถาบันใหม่ท่ีเข้าไปศึกษา 
 2. การแนะแนวอาชีพ  
  การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือบุคคล
ให้รู้จักเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ โดยเริ่มจากรู้จักเตรียมตัว เพ่ือ
ประกอบอาชีพ วิธีการท างานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการปรับตัว
อย่างมีความสุขในการประกอบอาชีพนั้นๆ การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพนั้น Frank Parsons กล่าวว่า จะต้องให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้ 
  2.1 ช่วยให้ผู้ได้รับการแนะแนว ได้รู้จักตัวเองในด้านความถนัด ความสามารถ ฯลฯ 
  2.2 ให้ความรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพอย่างกว้างขวาง เพื่อเราจะได้มีโอกาส
ในการเลือกอาชีพหลายอาชีพ ทราบถึงโอกาสของความก้าวหน้าในแต่ละอาชีพ เพ่ือจะได้ตัดสินใจ
เลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
  2.3 รู้จักตัดสินใจเลือกอาชีพด้วยตัวของตัวเอง เพราะไม่มีใครรู้จักตัวเองได้ดีเท่ากับ
ตัวเองรู้จักตัวเอง 
  2.4 ปรับปรุงตัวเองทั้งในด้านบุคลิกภาพ การท างาน ให้เหมาะสมกับอาชีพของตัวเอง 
 3. การแนะแนวส่วนตัวและสังคม  
  การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) เป็นกระบวนการ
ชี้แนะแนวทางให้แก่บุคคลในด้านปัญหาการเงิน การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนฝูง ครูอาจารย์ บุคคลใน
ครอบครัว และสภาพที่อยู่อาศัย 
 

บริการแนะแนวที่ส าคัญ 
 

 การแนะแนว เป็นกระบวนการช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสามารถปรับตัวได้อย่าง
มีความสุขในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ กระบวนการที่จะช่วยชี้ช่องทางให้เด็กรู้ จักเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อ่ืน  
มีบริการ ที่ส าคัญ 5  ดังนี้ 
 1. บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูล (Inventory Service)  
  ในการปฏิบัติงานแนะแนว เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ และ
เทคนิคที่ถูกต้องเหมาะสม ดุจเดียวกับแพทย์ที่จะรักษาคนไข้จ าเป็น ต้องมีเครื่องมือในการตรวจ
ร่างกายเพ่ือการวินิจฉัย และการให้ยา ใช้วิธีรักษาที่ถูกต้องกับโรค 
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  ความจริงแล้ว เทคนิคและเครื่องมือเป็นสิ่งซึ่งสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น การทดสอบ
เป็นเทคนิคหรือกลวิธีในการแนะแนวที่ส าคัญอย่างหนึ่ง แบบทดสอบซึ่งเป็นเครื่องมือก็ย่อมมีความส าคัญ
เช่นกัน ถ้าจะแบ่งตามลักษณะเด่นว่าอะไรเป็นเทคนิคการแนะแนวและอะไรเป็น เครื่องมือแนะแนว  
ก็พอจะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
  เทคนิคการแนะแนว  อุปกรณ์เครื่องมือการแนะแนว 
  การสัมภาษณ์ (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  การสังเกต (Observation) แบบทดสอบ (Test)  
  อัตชีวประวัติ (Autobiography) แบบส ารวจปัญหา (Checklist)  
  การศึกษาเฉพาะราย (Case study) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
  กลวิธีให้บุคคลระบายความในใจ พฤติกรรมพรรณนา (Behavior Description) 
  (Projective Technique) ระเบียนพฤติการณ์ (Ancedotal Record) 
  การแนะแนวหมู่ (Group Guidance) ระเบียนสะสม (cumulative Record) 
  การให้ค าปรึกษาหารือ (Counseling) การเขียนบันทึกประจ าวัน (Diary) 
  การวางตัวบุคคล (Placement)  สังคมมิติ (Sociogram) 
  การติดตามผล (Follow up)  
 2. บริการสนเทศ (Information Service) 
  ในปัจจุบันสังคมในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการศึกษาและอาชีพใหม่ๆ ก็มีปรากฏขึ้นมากมาย ตลอดจนสภาพที่ซับซ้อนของสังคม ฉะนั้น
การจัดหลักสูตรเฉพาะความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว ดูจะไม่พอเพียงที่จะท าให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีบริการที่จะให้บุคคลแต่ละคน
ที่เรียนอยู่  ได้รับข่าวสารความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพและ
การปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมได้ด้วยความสุขและพอใจ ซึ่งเราเรียกบริการนี้ว่า บริการสนเทศ 
  ข้อสนเทศแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ข้อสนเทศด้านการศึกษา (Educational 
Information) ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational Information) และข้อสนเทศด้านส่วนตัวและ
สังคม (Personal-Social Information) 
  2.1 ข้อสนเทศด้านการศึกษา (Educational Information) คือการให้ข้อมูล
ข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่น แนะแนวทางวิธี 
การเรียนที่ถูกต้อง หลักสูตร การวัดผล การเลือกวิชาเรียน กิจกรรมต่างๆ ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ 
ข้อบังคับของโรงเรียน แนวทางการศึกษาต่อ คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษา วิธีสมัคร หลักสูตร ค่าใช้จ่าย 
โอกาสก้าวหน้า  ข้อดี ข้อเสียในการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และรายละเอียดอื่นๆ ของสถาบัน  
ซึ ่งข้อมูลเหล่านี ้ ต้องเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อเด็กในการใช้ข้อมูลดังกล่าว  
เป็นองค์ประกอบใน การตัดสินใจเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 

   2.1.1 ข้อสนเทศด้านการศึกษา อาจประกอบไปด้วย 

   2.1.2 ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน 
   2.1.3 หลักสูตรและการวัดผล 
   2.1.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน 
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   2.1.5 วิธีการเรียนที่ดี ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ 
   2.1.6 ทุนการศึกษาของสถาบัน 
   2.1.7 รายละเอียดต่างๆ ของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาท่ัวๆ ไป 
   2.1.8 สังคมและการด าเนินชีวิตของการเรียนในสถานศึกษาขั้นสูงในแต่ละขั้น 
   กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจัดในการให้ข้อสนเทศด้านการศึกษา มีดังนี้ 
   1. บริการห้องสมุด ห้องสมุดเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน มีความส าคัญต่อการ
เรียนมาก เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการต่างๆ ได้ทุกแขนงวิชา เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
สุขศึกษา เป็นต้น 
   2. การจัดป้ายนิเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ และประโยชน์
ในการน าไปประกอบวิชาเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และสนใจป้ายนิเทศสามารถจัด
ให้สัมพันธ์กับวิชาเรียนต่างๆ ได้หลายอย่าง เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น 
   3. การจัดชุมนุมและนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  ศิลปะ และกีฬา ฯลฯ 
   4. การใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนในการสอนแต่ละวิชาควรจัดอุปกรณ์ เพ่ือ
ประกอบการสอน เพ่ือนักเรียนจะได้มีความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น 
   5. การจัดการปาฐกถา เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของเด็กในด้านความรู้
รอบตัวที่เรียนอยู่และโดยทั่วไป เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน  
ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น 
   6. การศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้ความรู้ด้านทัศนศึกษา นักเรียนจะได้มี
ประสบการณก์ว้างขวางต่อไป จะได้เปลี่ยนบรรยากาศของการเรียน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
  2.2 ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational Information) คือ ข้อมูลที่ช่วยให้บุคคล
สามารถในการเลือกและเตรียมการส าหรับประกอบอาชีพ และช่วยให้เกิดความมั่นคงและก้าวหน้าใน
งานที่จะท า สรุปคือ การให้ข้อมูลที่ช่วยให้บุคคลเลือกศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือที่จะไปประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่จะท าและมีความมั่นคงก้าวหน้า  

ในการท างาน 
   2.2.1 ข้อสนเทศทางอาชีพ สรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 
    1) ชนิดของอาชีพ คือ รายละเอียดของอาชีพว่ามีลักษณะการท างาน
อย่างไร  ความม่ันคงปลอดภัย  อันตรายมากน้อยแค่ไหน 
    2) สิ่งตอบแทนต่างๆ คือ เงินเดือนและสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทน
ล่วงเวลา  ค่ารักษาพยาบาล  บริการรถรับส่ง  ที่พักอาศัย และอ่ืนๆ 
    3) ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ คือ การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง
โอกาสในการได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
    4) คุณสมบัติ เพศ วัย รูปร่างลักษณะ ระดับการศึกษา ประสบการณ์และ
ความสามารถพิเศษ 
    5) วิธีการสมัคร เช่น การสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบ เกณฑ์
การตัดสิน ช่วงระยะเวลารับสมัครและสอบ 
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    6) ความต้องการของตลาด โอกาสของการเข้าท างาน ความต้องการ
ของอาชีพในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 
   2.2.2 กิจกรรมที่ควรจะจัดให้แก่เด็กมีดังนี้ 
    1) การให้ความรู้ด้านแนะแนว โดยสอนให้สัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ โดย 
     (1) ชี้ให้เห็นคุณค่าของวิชาสามัญที่เรียนอยู่ว่า มีประโยชน์ส าหรับ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่ออย่างไร นอกจากนี้เวลาสอนจริงๆ อาจเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือ
แบบฝึกหัดให้เกี่ยวข้องกับอาชีพ เป็นการเน้นได้อีกด้วย 
     (2) แทรกความรู้ทางด้านอาชีพ  ในการสอนวิชาต่างๆ 
    2) จัดให้มีการปาฐกถาเกี่ยวกับงานอาชีพท่ีสนใจ 
    3) จัดให้มีชุมนุมอาชีพ เช่น ชุมนุมหัตถศึกษา ชุมนุมยุวกสิกร ชุมนุม
แม่บ้านการเรือน ชุมนุมดนตรี เป็นต้น 
    4) จัดให้มีวันประชุมใหญ่ “วันอาชีพ” แล้วเชิญผู้เชี่ยวชาญอาชีพ
สาขาต่างๆ มากล่าวปาฐกถาในที่ประชุม 
    5) จัดให้มีทัศนศึกษา กล่าวคือ การฉายภาพยนตร์ เรื่องการประกอบ 
อาชีพ  จัดท าป้ายนิเทศ  ฝึกให้อ่านป้ายนิเทศ  จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาชีพ 
    6) จัดให้มีการทัศนาจรไปชมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านค้า  
เพ่ือให้เข้าใจการท าผลิตผล  หรืองานทางด้านธุรกิจ  ให้นักเรียนเห็นสภาพการท างานที่แท้จริงของ
พนักงาน  หรือลักษณะการท างาน และหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ กัน 
  2.3 ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม (Personal-social Information) หมายถึง 
ข้อมูลที่มุ่งช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งทางกายและจิตใจ มีความมั่นคง สามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   2.3.1 ข้อสนเทศในด้านส่วนตัวและสังคม อาจกล่าวได้เป็นลักษณะย่อยๆ  
พอสังเขปดังนี้ 
    1) ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง 
    2) ลักษณะของบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปร่างหน้าตา 
ท่าทาง  กิริยา  มารยาทและการแต่งกายที่เหมาะสม 
    3) มารยาทและการวางตัวในสังคม 
    4) กิจกรรมที่ควรท าในเวลาว่าง 
    5) การวางแผนการใช้เงิน 
    6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
    7) การรักษาสุขภาพอนามัยในการด ารงชีวิต 
   2.3.2 กิจกรรมที่ควรจะจัดให้เด็ก ได้แก่ 
    1 การประถมนิเทศ  จัดขึ้นในวันเปิดเรียนใหม่  เพ่ือเด็กจะได้ปรับตัวให้
เข้ากับสภาพโรงเรียนและกฎข้อบังคับต่างๆ และเพ่ือจะได้แนะแนวทางในการเรียนด้วย 
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    2 บริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก เช่น ติดต่อขอความช่วยเหลือจากอนามัย
โรงเรียน 
    3 จัดบริการหาทุนการศึกษา เช่น ทุกวันเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน
ขาดแคลน 
    4 จัดวันอบรมศีลธรรมในวันสุดสัปดาห์ 
    5 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 3. บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 
  ในสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินชีวิตของนักเรียนและนักศึกษา บริการให้
ค าปรึกษา เป็นบริการหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยให้ผู้ประสบปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างฉลาด และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
  การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยคนด้านการพูดคุยกันแบบพิเศษแบบหนึ่งอันเกิด
จากบุคคล 2 ฝ่าย ท างานร่วมกัน คือ ฝ่ายให้ค าปรึกษากับฝ่ายที่มาขอค าปรึกษา โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือฝ่ายขอค าปรึกษา ให้สามารถช่วยตนเองแก้ปัญหาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ที่จะวางโครงการในอนาคตได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดศึกษาในบทที่ 8 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น) 
 4. บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service)  
  4.1 บริการจัดวางตัวบุคคล คือ บริการที่จัดให้บุคคลได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมกับระดับ
สติปัญญาความสนใจ อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถพิเศษ สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพ
โดยทั่วไปของตนและความต้องการของสังคมในด้านการศึกษาและอาชีพ 
   การจัดวางตัวบุคคลนี้แตกต่างจากการให้ค าปรึกษาหารือถึงแม้บริการทั้งสอง
อย่างจะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากก็ตาม การให้ค าปรึกษานั้นเป็นการช่วยเหลือแก่นักเรียนใน 

การวางแผนการและการตัดสินใจอย่างฉลาด 
   ส่วนการจัดวางตัวบุคคลเป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนด าเนินการตามแผนการ 
และปฏิบัติการในสิ่งที่ตนได้เลือกไว้อย่างฉลาดนั้นแล้ว 
   บริการนี้ต้องจัดไว้อย่างมีระบบให้นักเรียนได้เลือกด าเนินการตามที่เลือกไว้อย่าง
เหมาะสมทั้งในการเลือกวิชาเรียน เลือกสายการเรียนและอาชีพ โดยทางโรงเรียนจัดบริการต่างๆ ให้ เช่น 
   4.1.1 การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มเข้าข้ันตามความเหมาะสมแก่อัตภาพ 

   4.1.2 การจัดให้มีบริการสอนซ่อมเสริมแก่เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียน 

   4.1.3 การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีระดับสติปัญญาต่ าหรือฉลาดมาก 

   4.1.4 การช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อ 

   4.1.5 วางแผนกประกอบอาชีพ ฝึกงาน หางาน ท างานนอกเวลาหารายได้พิเศษ 

   4.1.6 การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน หรือนายจ้างซึ่งจะรับช่วงเด็กต่อไป 

   บริการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดนี้เพ่ือช่วยให้เด็กได้เตรียมตัวหรือด าเนินการให้ตรง
ตามจุดหมายปลายทางตามแผนประสบความสุข และความส าเร็จอย่างดีที่สุด 
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  4.2 จุดมุ่งหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล 
   4.2.1 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างเหมาะสม เช่น เลือกวิชาเรียน  
เลือกสายการเรียนเลือกหลักสูตร 

   4.2.2 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาเรื่องการวางแผน ทางอาชีพอย่าง
เหมาะสม โดยมี ผู้แนะแนวคอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

   4.2.3 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพ โดยจัดหางาน
พิเศษนอกเวลาเรียนทั้งยังเป็นการสอนงความต้องการของสังคมหรือชุมชนอีกด้วย 
   4.2.4 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้มีงานท าตามความถนัด ความสามารถ ซึ่งรวมทั้ง
นักเรียนที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือจบขั้นสูงหรือชุมชนอีกด้วย 
   4.2.5 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้ใช้โอกาสในโรงเรียน ให้เป็นประโยชน์การพัฒนา
ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิกชุมชนต่างๆ ตามความสนใจ
และเหมาะสม 
  4.3 ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคคล 
   แบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ 

   4.3.1 การวางตัวบุคคลทางการศึกษา (Education Placement) 
    หมายถึง การจัดบริการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่นักเรียนในด้านที่
เกี่ยวกับการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนวิชาที่เหมาสมตามความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาและ 

ความสนใจของนักเรียน เพ่ือที่จะได้ก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลในการเรียน โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไปว่า จะต้อง
ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ เพ่ือจะได้ช่วยให้เขาตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 
   4.3.2 การจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ (Vocational Placement) 
    มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้ออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ตนเอง เมื่อบุคคลส าเร็จการศึกษาแล้วหรือ เพ่ือให้บุคคลที่ออกจากสถานศึกษากลางคันได้มีโอกาส
ประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง 
    ในการจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ ควรจะช่วยให้บุคคลได้งานที่เหมาะสม
คือ ถือหลัก “Put the Right Man in to the Right Place (Job) หมายถึง การบรรจุคนให้เหมาะสมกับ
งาน เพ่ือจะช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ ก้าวหน้าในการท างาน 
 5. บริการติดตามผล (Follow-up Service) 
  การติดตามผลเป็นการบริการหนึ่งในหลายบริการที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินงานแนะแนว การปรับปรุงการเรียนการสอนและประโยชน์ในการบริการโรงเรียนโดยทั่วไป 
  5.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามผลอาจจ าแนกได้ 
   5.1.1 เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ เช่น การเรียน 
การสังคม 
   5.1.2 เพ่ือประเมินผลวิธีการสอน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนว่าด าเนินไปได้ดี
เพียงใด 
   5.1.3 เพ่ือน ามาปรับปรุงบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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   5.1.4 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นักเรียนแล้วน ามาวิจัยเพื่อประโยชน์ของนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป 
  5.2 ประเภทของการติดตามผล 
   5.2.1 การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวไปแล้ว   
   5.2.2 การติดตามผลนักเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน   
   5.2.3 การติดตามผลนักเรียนที่เป็นกรณีพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีปัญหาทาง
จิตใจ 
   5.2.4 การติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน  
   5.2.5 การติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  
   การติดตามผลทั้ง 5 ประเภทนี้ การติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาไป
แล้ว เป็นการติดตามผลที่ยากแก่การปฏิบัติ ส่วนใหญ่มักจะติดตามผลในระยะเพียงหนึ่งปีเท่านั้น 
เพราะยิ่งนักเรียนส าเร็จการศึกษาไปนานเท่าไร การติดต่อก็ยิ่งล าบากข้ึน 
  5.3 จุดมุ่งหมาย 
   5.3.1 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนรุ่นปัจจุบัน ได้ทราบและเตรียมตัวที่จะเข้า
สู่สภาพศึกษาหรืออาชีพที่ต้องการ 

   5.3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการที่จะน ามาประเมินผลการเรียนการสอน
ตลอดจนหลักสูตรที่ใช้ 
   5.3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว 

  5.4 วิธีการใช้ในการติดตามผล 

   5.4.1 สัมภาษณ์ 

   5.4.2 ส่งแบบสอบถามไปให้นักเรียนที่เรียนจบไปแล้ว 

   5.4.3 เชิญนักเรียนเก่ามาโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพ่ือเล่าเรื่องราวหรืออภิปราย 

   5.4.4 จัดงานสังสรรค์นักเรียนเก่า 

  5.5 ข้อล้มเหลว 

   5.5.1 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษานั้น ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือ
ประกอบอาชีพจึงไม่อยากให้ใครทราบ  
   5.5.2 ศิษย์เก่าไม่เห็นความส าคัญของการติดตามผล จึงไม่ส่งแบบสอบถาม
กลับคืนมายังโรงเรียน 

   5.5.3 ระยะเวลาที่จะกรอกแบบสอบถามนานเกินไป 

   5.5.4 เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในระบบ การสื่อสาร วิธีการอ่ืนๆ 
    1) สอบถามจากครู-อาจารย์ในโรงเรียนที่รู้จักและทราบว่าศิษย์เก่าไป
ศึกษาต่อที่ไหนหรือประกอบอาชีพอะไร ที่ใด 
    2) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ธุรการ 
    3) ส่งแบบสอบถามไปถึงสถาบันต่างๆ  
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สรุป 
  
 การแนะแนวเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก  เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างถ่องแท้  เมื่อ
ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองแล้วก็จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้ และสามารถน าตนเองได้               
การแนะแนวมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันปัญหา  เพ่ือแก้ปัญหา  และเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา                         
การแนะแนวมีความแตกต่างจากการแนะน า  กล่าวคือ  การแนะแนวเป็นการชี้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบ
แนวทางในการแก้ปัญหา  ส่วนการแนะน าเป็นการบอกวิธีการแก้ปัญหา  ปรัชญาและหลั กการของ
การแนะแนวนั้นมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การแนะแนวแบ่งได้เป็น  3  ประเภท  
ได้แก่  การแนะแนวด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ  และด้านส่วนตัวและสังคม  ซึ่งจัดให้การแนะแนวมี  
5  บริการ  คือ  บริการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการให้ค าปรึกษา  
บริการจัดวางตัวบุคคล  และบริการติดตามผล  ซึ่งทั้ง 5 บริการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จัก  เข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนได้  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
 1. ให้บอกความแตกต่างของการแนะแนวและการแนะน า 
 2. อธิบายความสัมพันธ์ของปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนวมาให้เข้าใจ 
 3. อธิบายบริการแนะแนวที่ส าคัญทั้ง 5 บริการมาพอสังเขป 
 4. ให้เขียนโครงการแนะแนวด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม ด้านละ  
2 โครงการ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
การให้ค าปรึกษา 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของจุดมุ่งหมาย หลักการและประเภทของการให้ค าปรึกษาได้ 
 2. บอกความคาดหวังของผู้มาขอค าปรึกได้ 
 3. อธิบายคุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาได้ 
 4. ใช้ทักษะของการไห้ค าปรึกษาได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
 2. จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 3. หลักการของการให้ค าปรึกษา 
 4. ประเภทของการให้ค าปรึกษา  
 5. ความคาดหวังของผู้มาขอค าปรึกษา 
 6. คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 
 7. ทักษะการให้ค าปรึกษา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 11 
 1. ให้นักศึกษาดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 

 2. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft 
PowerPoint 
 3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและช่วยกันอภิปรายอธิบายความหมายของจุดมุ่งหมาย หลักการ
ประเภทของการให้ค าปรึกษา ความคาดหวังของผู้มาขอค าปรึก คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
 4. ก าหนดให้นักศึกษา ศึกษาทักษะของการไห้ค าปรึกษามาให้เข้าใจ และเตรียมฝึก
ปฏิบัติการใช้เทคนิคการให้ค าปรึกษาในสัปดาห์ต่อไป 
 สัปดาห์ที่ 12 
 1. อาจารย์สาธิตทักษะการให้ค าปรึกษา 

 2. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 3 คน ให้ฝึกการให้ค าปรึกษาโดยการให้คนที่ 1 เป็ นผู้ให้
ค าปรึกษา คนที่ 2 เป็นผู้รับค าปรึกษา และคนที่ 3 เป็นผู้สังเกตการณ์ โดยให้ค าปรึกษาตามสถานการณ์
ที่อาจารย์ก าหนด และสลับบทบาทให้ครบทุกคน    
 3. อาจารย์และนักศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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 4. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การให้ค าปรึกษา” 
 3. แหล่งเรียนรู้จากเครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
  3.1 สมาคมสมาริตันส์ แห่งประเทศไทย   
http://www.helplink.net/dev/foundation_detail.php?id=13 
  3.2 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา http://thai-counseling.blogspot.com/ 
  3.3 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
http://bsri.swu.ac.th/index2.asp 
  3.4 รวบรวมเอกสารเพ่ือการเผยแพร่ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://guidance.go.th/ebooks/ 
 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา  
ศรีวรรณ  จันทรวงศ์.  (2543).  เทคนิคในการให้ค าปรึกษา. อุดรธานี: สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 
ดวงมณี  จงรักษ์.  (2549).  ทฤษฎีกรให้ค าปรึกษาและจิตวิทยาบ าบัดเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:  
 ส านักพิมพ์ ส.ส.ส. 
 

การวดัและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของจุดมุ่งหมาย 
หลักการและประเภทของการให้
ค าปรึกษาได้ 

2. บอกความคาดหวังของผู้มา  
 ขอค าปรึกได้ 
3. อธิบายคุณลักษณะของผู้ให้

ค าปรึกษาได้ 
4. ใช้ทักษะของการไห้ค าปรึกษาได้ 

1. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
3. แบบประเมินทักษะการ

ให้ค าปรึกษา 

1. นักศึกษามีคะแนนการ
ท างานกลุ่มและการน าเสนอ
ผลงานหน้าชั้นร้อยละ 75 

2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 

3. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะ        
การให้ค าปรึกษาได้ถูกต้อง 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.helplink.net/dev/foundation_detail.php?id=13
http://thai-counseling.blogspot.com/
http://bsri.swu.ac.th/index2.asp
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บทท่ี 7 

การให้ค าปรึกษา 
 
 

บทน า 
 ธรรมดาคนเราไม่ว่าจะเป็นใคร ที่ ไหน เป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่ ก็มีโอกาสประสบปัญหา 

ได้ทุกโอกาส หลายคนสับสนและงงงวยต่อการคิดแก้ปัญหา การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือคน ช่วยให้บุคคลเข้าใจปัญหาและค้นหาแนวทางที่จะแก้ปัญหา แม้ว่ามีบางครั้งกระบวนการ
ของการให้ค าปรึกษาจะเกิดอุปสรรคและไม่สามารถลุล่วงในการช่วยให้ผู้ประสบปัญหาเข้าใจปัญหา
ของตน เนื่องจากกลไกที่เป็นองค์ประกอบของตัวบุคคลนั้นๆ แต่โดยทั่วๆ ไป การให้ค าปรึกษาที่เป็น
ศาสตร์ และผู้มีศึกษาและฝึกวิธีการในการให้ค าปรึกษาก็สามารถช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถค้นหา
แนวทางในการแก้ปัญหา หรือถ้าค้นหาแนวทางท่ีจะแก้ปัญหายังไม่ได้ก็สามารถอยู่กับปัญหาของตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่ละเอียดอ่อน เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
ของบุคคล ฉะนั้นผู้ที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ต้องได้รับการฝึกฝนทางวิชาชีพมาอย่างดี จึงจะสามารถ
ให้บริการทางการให้ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม เพราะการให้ค าปรึกษาเป็นศาสตร์เฉพาะอย่าง 
จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ทฤษฎี หลักการและเทคนิค ตลอดจนใช้ลักษณะเฉพาะตัวมาด าเนินการให้
ค าปรึกษา กระบวนการให้ค าปรึกษาจึงจะได้ผลดี 
 ระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายมาขอค าปรึกษา (Counselee) กับฝ่ายผู้ให้ค าปรึกษา 
(Counselor) นั่นเอง 
 จากการที่การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการหรือระบบเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งที่สามารถ
ช่วยคนในการคิดเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้ที่ท าการศึกษาทางด้านการแนะแนว จึงมีความคิดเห็นและ
มติเหมือนกันว่า “การให้ค าปรึกษา คือ หัวใจของการแนะแนว” 
 

ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศอังกฤษ (NAMH. 1970 citing King. 1999) ได้ให้ความหมาย
ของการให้ค าปรึกษาว่า การให้ค าปรึกษาเป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 2 คน คนหนึ่ง คือ ผู้รับ
ค าปรึกษามีความต้องการที่ได้รับโอกาสในการพูดถึงปัญหาของตนเอง ส่วนอีกคนหนึ่งคือผู้ให้ค าปรึกษา
มีความไวต่อความรู้สึก และมีวุฒิภาวะที่จะตระหนักถึงความไม่สบายใจ และความขัดแย้งในใจของ
ผู้มาขอรับค าปรึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ โจนส์ (Jones. 1970) ได้เสนอแนะว่าการให้ค าปรึกษา คือ
กระบวนที่ท าให้เกิดความสามารถ ซึ่งกระบวนการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้บุคคลได้ด าเนินชีวิต
อย่างมีสติ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะโดยผ่านการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   
แต่ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งการให้ค าปรึกษาเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษา ผู้รับค าปรึกษาจะเกิดความไว้วางใจและความมั่นใจที่จะ
ทลายก าแพงที่ตนเองสร้างขึ้นมา วิลเลี่ยมส์ (Williams. 1973: 113) คือ ลักษณะของกระบวนการใน
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การสร้างสัมพันธภาพที่มีลักษณะเฉพาะระหว่างผู้ให้ค าปรึกษา และผู้รับค าปรึกษาที่เป็นผู้ที่น าผู้รับ
ค าปรึกษาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังนี ้
 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม (การแสดงออก ทักษะในการรับมือกับปัญหา ทักษะ
ในการตัดสินใจ และ/หรือทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ) 
 2. การเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อ (วิธีการคิดเกี่ยวกับตนเอง และผู้อ่ืน รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่าง) 
หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ท่ีสัมพันธ์กับการรับรู้ 
 3. ระดับของความทุกข์ทางอารมณ์ (ความรู้สึกไม่สบายใจ หรือความทุกข์ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อม) (Patterson and Welfel. 1999)    
 การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาซึ่งเป็น 

นักวิชาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรม กับผู้รับค าปรึกษาซึ่งต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษา
เข้าใจตนเอง  เข้าใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ได้ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจ และทักษะในการแก้ปัญหา 
ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้ตนเองพัฒนาขึ้น (วัชรี  ทรัพย์มี. 2533: 98) ซึ่งเป็น
กระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยผู้ขอรับค าปรึกษาพบปะกับผู้ให้ค าปรึกษา ภายใต้สัมพันธภาพที่
ช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น ผู้ให้
ค าปรึกษาใช้เทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยาช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษามีโอกาสส ารวจความรู้สึก ค่านิยม 
ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตนเองเพื่อน าไปสู่ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือก
เป้าหมายในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การให้ค าปรึกษาควรด าเนินการในสภาพที่มีลักษณะ 

เป็นส่วนตัว มีแบบแผนทางวิชาชีพ โดยผู้ให้ค าปรึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูล 

ของผู้ขอรับค าปรึกษาไว้ เป็นความลับ (อาภา  จันทรสกุล.  2545: 57)  โดยทั่วไปการให้ค าปรึกษา 
เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในการให้ค าปรึกษา  ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับค าปรึกษา
ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านส่วนตัว สังคม ด้านการศึกษาและอาชีพ ให้เกิด
ความเข้าใจในตนเองและสิ่งแวดล้อม  จนสามารถตัดสินใจและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม รู้สึกว่า
ตนเองมีคุณค่าและ มุ่งพัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญงอกงามอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน (เมธินินทร์ 
ภิณญูชน. 2539: 46) 
 จากความหมายของการให้ค าปรึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษา หมายถึง 
กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือให้บุคคลที่ก าลังเผชิญกับปัญหา ได้เข้าใจปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง รวมถึงการเลือกการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่ท าหน้าที่  
ในการให้ความช่วยเหลือจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความสามารถในการให้ค าปรึกษา กระบวนการ
ของการให้ค าปรึกษาจะอยู่ภายใต้สัมพันธภาพที่อบอุ่น จริงใจ และสบายใจที่เปิดเผยตนเองระหว่าง
ผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษา 
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จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถรับผิดชอบ
ต่อตนเอง พ่ึงตนเองได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระ มีความสุขในชีวิตและได้ใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาของตน (จีน แบรี่. 2537: 103) จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษามีทั้ง
จุดมุ่งหมายในระยะสั้นและจุดมุ่งหมายระยะยาวในอนาคต (วัชรี  ทรัพย์มี 2533. อ้างอิงจาก George 
and Cristiani. 1995) ดังนี้ 
 1. เป้าหมายระยะส้ัน 
  1.1 ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา คือ  
การส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่แนวทางที่พึงปรารถนา   
  1.2 ส่งเสริมความสามารถของผู้รับค าปรึกษาให้ค าปรึกษาในการตัดสิ นใจและ
วางโครงการในอนาคต จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาไม่ใช่เป็นการตัดสินใจให้ผู้รับค าปรึกษา  
แต่ส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 ส่งเสริมการปรับปรุงสัมพันธภาพ มนุษย์เราต้องอยู่ในสังคม ดังนั้น เราจึงต้องมี
การปะทะสัมพันธ์กบับุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา หลายคนมีปัญหาด้านสัมพันธภาพ ซึ่งอาจเนื่องมาจากบุคคล
นั้นมีปมด้อย ปมเด่น หรือขาดทักษะทางสังคม ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาปรับปรุง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาปรับปรุงสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนจะช่วยให้เขา
สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  1.4 ส่งเสริมทักษะของผู้รับค าปรึกษาในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต 
การส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้วิธีการ และมีทักษะในการแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาน าไปใช้กับ
สภาพการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเขาได้   
 2. เป้าหมายระยะยาว 
  ส าหรับจุดมุ่งหมายระยะยาวในอนาคต ให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพัฒนาตนเองอย่าง
เต็มที่ ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (วัชรี ทรัพย์มี . 2533 อ้างอิงจาก; Rogers. 
1961) ประมวลลักษณะของบุคคลที่มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้คือ 
  2.1 มีการตระหนักรู้  คือ ตระหนักรู้ ในส่วนดีส่วนบกพร่อง ตระหนักในแรงจูงใจ  
ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึกของตนเอง  
  2.2 มีพฤติกรรมที่สม่ าเสมอ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  2.3 ควบคุมตนเองได้ ไม่วู่วาม หรือวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ ไม่ท้อแท้ สิ้นหวัง สงสาร
ตนเอง และปล่อยชีวิตตามยถากรรม   
  2.4 มีความสามารถที่จะด าเนินการกับสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
ไม่ใช้อารมณ ์ไม่หนีปัญหา 
  2.5 มีความมุ่งมั่นในการกระท า ไม่จับจด เมื่อตัดสินใจจะท าสิ่งใดแล้วก็จะมีใจจดจ่อ
และมุ่งมั่นในการกระท าจนส าเร็จลุล่วง 
 จากเป้าหมายของการให้ค าปรึกษาดังกล่าวข้างต้น สามารถก าหนดเป้าหมายในการให้
ค าปรึกษาได้ดังนี้ (1) ช่วยให้บุคคลที่มีความทุกข์ใจ กลุ้มใจ  มีปัญหาเกิดความรู้สึกสบายใจขึ้น  
(2) ช่วยให้บุคคลเกิดความเข้าใจในตัวเองชัดเจน แจ่มแจ้งขึ้น เข้าใจในปัญหาของตนเองดีขึ้น (3) ช่วยให้
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บุคคลได้ปรับปรุงตนให้เข้ากับโรงเรียน และสังคมที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ได้อย่างดี (4) ช่วยให้บุคคล
มีความรู้สึกอบอุ่น ไม่ถูกทอดทิ้ง และเห็นว่าชีวิตของเขานั้นยังมีความหมาย ได้รับความเอาใจใส่จาก
ผู้ให้ค าปรึกษา (ศรีวรรณ จันทรวงศ์. 2549) 
 จากจุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาดังกล่าวมาแล้วข้างต้นสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษานั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ระบายความทุกข์ใจของตนเองโดยมีผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้รับััง  
สนับสนุน ให้ก าลังใจ และกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความกระจ่างในความทุกข์ของตนเองและ
แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง   
 

หลักการของการให้ค าปรึกษา 
 1. การให้ค าปรึกษา ผู้ที่ให้ค าปรึกษา (Counselor) ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะโดยเฉพาะการใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษาแต่ละคน 
 2. การให้ค าปรึกษาจะต้องค านึงถึงเด็กทั้งคน ไม่ควรคิดว่าเป็นปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
เพราะปัญหาของเด็ก เช่น ปัญหาส่วนตัวและสังคม ปัญหาการเรียน โดยมากมักจะเกี่ยวข้องกัน 

ผลจากปัญหาหนึ่งมักจะท าให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมา 
 3. การให้ค าปรึกษาจะต้องยอมรับ ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กท้ังทางด้าน
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสังคม ในการช่วยเหลือบุคคลจะต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบทั้งสองด้วย 
 4. การตัดสินใจ การรับผิดชอบในปัญหา ควรเป็นสิทธิและเป็นหน้าที่ของผู้รับค าปรึกษาอย่าง
เต็มที ่
 

กระบวนการในการให้ค าปรึกษา 
 กล่าวถึงข้ันตอนของการให้ค าปรึกษาว่า การให้ค าปรึกษามักจะได้รับการอธิบายในลักษณะ 
ทีเ่ป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งยุติ การยุติก็คือปัญหานั้นได้รับ
การแก้ไข การด าเนินการอาจจะอธิบายเป็นขั้นตอนซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาจะด าเนินไป
พร้อมกนั ซึ่งข้ันตอนในการให้ค าปรึกษามีดังนี้ 
 1. การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ ผู้ให้ค าปรึกษาจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับ
ค าปรึกษาโดยอาศัยเทคนิคและทักษะต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการให้
การให้ค าปรึกษาในขณะเดียวกันก็ให้ผู้รับค าปรึกษาทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงใน
การบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ เนื้อหา บทบาทของทั้งสองฝ่าย พฤติกรรม 
เวลาและการรักษาความลับ ทั้งนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องชี้แจงหากผู้รับค าปรึกษาไม่ให้ความร่วมมือ  
ในกระบวนการให้การให้ค าปรึกษา 
 2. การส ารวจปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้ทักษะต่างๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยและกระตุ้นให้
ผู้รับค าปรึกษาใช้ศักยภาพของตนที่มีอยู่เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการของตนเอง ซึ่งขั้นตอนนี้
จะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน สติปัญญา ความสามารถ ลักษณะนิสัยของผู้รับ
ค าปรึกษา และความช านาญในการใช้ทักษะของผู้ให้ค าปรึกษา 
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 3. เข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาใช้ทักษะเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง
อย่างแท้จริง และมองเห็นแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น 
 4. การวางแผนการแก้ปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด่วนตัดสินใจจัดการปัญหา
ของผู้รับค าปรึกษา แต่จะคอยให้ก าลังใจผู้รับค าปรึกษาในการวางแผนปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ก่อน หากผู้รับค าปรึกษาหมดหนทางและคิดไม่ออก ผู้ให้ค าปรึกษาจึงจะเสนอแนะ แล้วเปิดโอกาส
ให้ผู้รับค าปรึกษาได้แสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะนั้นๆ เพ่ือให้เขาพิจารณาความเหมาะสมและ
เลือกทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง ซึ่งผู้รับค าปรึกษาเห็นว่าสามารถท าได้จริงมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง มิใช่เป็นเรื่องที่ ต้องบังคับให้ปฏิบัติ  
 5. ยุติกระบวนการ ควรให้สัญญาณแก่ผู้รับค าปรึกษาได้รู้ตัวก่อนหมดเวลาของการให้
ค าปรึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้สรุปสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการสนทนาครั้งนี้  โดยผู้ให้
ค าปรึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นที่ขาดหายไป ในกรณีที่จ าเป็นต้องส่งต่อให้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ 
จะต้องให้ข้อมูลและท าความเข้าใจกับผู้รับค าปรึกษาอย่างชัดเจน แต่ถ้าไม่มีการส่งต่อผู้ให้ค าปรึกษา
ควรเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาทราบว่าเขาสามารถพบได้ในครั้งต่อไปถ้าเขาต้องการ และนัดหมาย
วันเวลาที่เหมาะสม  พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาในการปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจระหว่าง 
การให้ค าปรึกษาก่อนยุติการให้ค าปรึกษาควรสนทนาเล็กน้อยในเรื่องทั่วๆ ไปและกล่าวอ าลา (จีน แบรี่, 
2537) 
 

ทักษะการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษาแบบจุลภาค เป็นกลวิธีในการสอนทักษะในการให้ความช่วยเหลือแต่ละ
ทักษะอย่างเป็นระบบโดยการใช้วีดิทัศน์ คู่มือปฏิบัติซึ่งแบ่งทักษะออกเป็นขั้นๆ และใช้วิธีสังเกตด้วย
ตนเอง  (Ivey. 2007) ซึ่งการให้ค าปรึกษาแบบจุลภาคเป็นวิธีการให้การฝึกอบรมให้ผู้ที่ยังใหม่ต่อ
อาชีพทาง การให้ค าปรึกษา (วัชรี ธุวธรรม. 2533) ส าหรับทักษะต่างๆ ในการให้ค าปรึกษาแบบจุลภาค 
ได้แก่ การััง การถาม การสะท้อนความรู้สึก การให้ข้อมูลย้อนกลับ การทวนความ การเจาะจง การพูด
แบบเผชิญหน้า การให้ก าลังใจ และการสรุปความ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ทักษะการฟัง 
  สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการให้ค าปรึกษาคือความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษาที่จะสื่อสารกับ
ผู้รับค าปรึกษาด้วยการัังและการพูดคุย การัังผู้มารับค าปรึกษานั้นเป็นการวิเคราะห์ค าพูดต่างๆ ซึ่ง
สามารถที่จะพูดคุยหรือส ารวจปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง (Ivey, 2007) ทักษะการัังได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวาง ร้อยละ 50 ของการให้ค าปรึกษาจะใช้ทักษะการัังที่มีประสิทธิภาพ การัังยังหมายถึง
การให้การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือให้บุคคลได้ส ารวจสิ่งที่เขาคิดหรือรู้สึก การัังสามารถช่วย
ให้บุคคลได้แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ หรือเกิดความชัดเจนในปัญหาที่ประสบอยู่มากขึ้น (D’Andrea. 
1983) 
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  เมธินินทร์  ภิณญูชน (2539) ได้กล่าวถึง ทักษะการัังดังนี้ 
  1. การัังที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ให้
ค าปรึกษา เพราะจะช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถเรียนรู้โลกส่วนตัว การรับรู้ความคิด ความรู้สึก และ
เจตคติของผู้รับค าปรึกษาได้อย่างดี 
  2. การัังเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การรับข่าวสาร การท า
ความเข้าใจกับข่าวสาร และการส่งข่าวสารย้อนกลับ 
  3. ผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีเมื่อรับข่าวสารแล้ว ควรท าความเข้าใจกับข่าวสารโดยไม่สอดแทรก
ความคิดและความรู้สึกส่วนตัว และไม่ใช้บรรทัดฐานและค่านิยมของตนเองตัดสินผู้รับค าปรึกษา  
  การส่งข่าวสารย้อนกลับ หรือการตอบสนองต่อข่าวสารที่รับมา ที่ผู้ ให้ค าปรึกษา 

ใช้กันอยู่ ได้แก่ การท าความกระจ่าง การทวนความ การสะท้อน และการสรุปความ การตอบสนอง 
แต่ละลักษณะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพ่ือให้การตอบสนองเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษามาก
ที่สุด 
 2. ทักษะการถาม 
  ทักษะการถาม เป็นทักษะที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา เพราะการถามเป็นตัวน าใน 

การจัด ระบบจัดทิศทางของการสัมภาษณ์เพ่ือการปรึกษา ค าถามช่วยให้เกิดการเริ่มต้น รวมทั้งช่วย
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายที่ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการน าผู้รับค าปรึกษาไป ค าถามที่ดีของผู้ให้ค าปรึกษาช่วย
ให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจตัวเองทั้งในแง่พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก ความหมายที่เขาให้กับ
ประสบการณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ อีกมากมาย (อาภา  จันทรสกุล. 2544) ดั้งนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้
ค าถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ภูมิหลัง ความสนใจ จุดดี จุดอ่อนของผู้รับค าปรึกษา 
เพ่ือที่จะช่วยผู้รับค าปรึกษาได้มีโอกาสเข้าใจถึงปัญหาและตัวของผู้รับค าปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น ค าถามที่ดี
จะเป็นค าถามที่ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาตลอดถึงอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง 
ค าถามที่จะน าไปสู่ค าตอบว่า “ใช่-ไม่ใช่” “จริง-ไม่จริง” เป็นค าถามที่จะตัดการสนทนา หรือการบอก
เล่าอย่างละเอียดจากปากของผู้รับค าปรึกษา เช่น “เธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ใช่ไหม” แต่ควร
จะเปลี่ยนเป็น  “ลองเล่าถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ัังหน่อยซิ” หรือ “เธอมีความรู้สึกอย่างไร 
กับเรื่องทีเ่กิดข้ึน” (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา. 2543)   
  การใช้ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย “ท าไม” มักท าให้ผู้รับค าปรึกษา เกิดความรู้สึกว่าตนเองได้
ท าผิดอยู่ ซึ่งอาจจะท าให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาได้ 
นอกจากนั้น การใช้ค าถามในลักษณะนี้มักจะน าไปสู่การหาเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลนั้นอาจมีบางส่วน
ที่ไม่เป็นจริงได้  ดังนั้นค าถามว่า “ท าไม” จึงไม่ค่อยเหมาะสม ที่จะน ามาใช้ในระหว่างการให้ค าปรึกษา 
(จีน  แบรี่. 2537)  
 3. ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 
  การสะท้อนความรู้สึกเป็นการตอบรับที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้ตอบต่อสาระ ที่ผู้ค าปรึกษากล่าว
ในส่วนที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แฝงอยู่เบื้องหลังค าพูด เป็นการสื่อความเข้าอกเข้าใจ (กรรณิการ์ 
นลราชสุวัจน์. 2545) จุดประสงค์ของการสะท้อนความรู้สึก ก็คือการช่วยน าความรู้สึกที่คลุมเครือ
ออกมาให้กระจ่างขึ้น ก่อนจะสะท้อนความรู้สึก ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความสามารถในการัังและ
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ติดตามไปด้วยว่าค าพูดเช่นนั้นของผู้รับค าปรึกษาเกิดจากความรู้สึกอย่างไร แล้วจึงสะท้อนออกมา 
(วัชรี ทรัพย์มี. 2533) ถ้าจะกล่าวถึงข้ันตอนของการสะท้อนความรู้สึก (D’Andrea. 1983) ได้กล่าวถึง 
ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ระบุความรู้สึกที่เกิดขึ้น ซึ่งขั้นนี้จะท าให้ความรู้สึกบางอย่างได้ถูกเปิดเผย
ออกมาด้วยการที่ผู้ให้ค าปรึกษาถามถึงความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาว่า “คุณรู้สึกอย่างไร” การทวน
ค าพูดที่แสดงถึงความรู้สึกเพ่ือท าให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความชัดเจนกับความรู้สึกของตนเอง และ 

การสะท้อนความรู้สึกเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือน าความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาให้แสดงออกมา  
แต่ว่าการสะท้อนความรู้สึกเป็นสิ่งที่ยากที่สุด และง่ายที่สุด เพราะว่าความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 

จะสะท้อนออกมาเป็นภาษาท่าทาง   
  ขั้นที่ 2 การนิยามและสร้างความชัดเจนให้กับความรู้สึก ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 

ที่เกิดขึ้น เช่น “ฉันรู้สึกพ่ายแพ้” ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะพบสิ่งที่แสดงความหมายของค าว่า “พ่ายแพ้”  
ในขั้นนี้จึงต้องให้ความหมายความรู้สึกท่ีแสดงออกมา 
  ขั้นที่ 3 การยอมรับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ผู้รับค าปรึกษาจะต้องยอมรับความรู้สึกของ
ตนเอง และรับผิดชอบต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
  ขั้นที่ 4 การจัดการกับความรู้สึก เมื่อเกิดความชัดเจนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้รับ
ค าปรึกษาจะเกิดการยอมรับและจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้  
 4. ทักษะการทวนความ 
  การทวนความคือการทวนเนื้อหาที่ส าคัญในค าพูดของผู้รับค าปรึกษากลับไปให้เขา 

ได้ยิน โดยผู้ให้ค าปรึกษาเรียบเรียงประโยคด้วยการใช้ค าพูดใหม่ที่กระชับและกระจ่างชัด เจนแต่ได้
สาระหรือประเด็นส าคัญๆ เท่ากับค าพูดที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อมาเพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจ  
ท าความเข้าใจกับความคิด พฤติกรรมของตนเองและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ให้กระจ่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น (อาภา  จันทรสกุล. 2544) การทวนความที่ดี คือ การที่ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถสะท้อนเนื้อหา 

ที่ตนเองรับรู้จากการัังผู้รับค าปรึกษาด้วยภาษาพูดของตนเองที่มีความชัดเจน สั้น กระชับ และ 

ตรงประเด็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปแล้วท าให้เกิดผลดีต่อการให้ค าปรึกษา เพราะช่วยให้
ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเองมากขึ้น เกิดความกระจ่างในความคิด และสถานการณ์ที่ตนเองประสบอยู่  
ในขณะเดียวกันก็คล้ายกับเป็นการตรวจสอบการรับรู้ข่าวสารของผู้ให้ค าปรึกษาว่าถูกต้องหรือ
คลาดเคลื่อนอย่างไร  หากผู้ให้ค าปรึกษาสามารถทวนความได้ถูกต้องก็จะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่า
ตนเองได้รับความเข้าใจ  ท าให้เกิดเจตคติที่ดี ต่อผู้ให้ค าปรึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการส ารวจ 

ได้ลึกซึ้งขึ้น หากการทวนความเกิด ความคลาดเคลื่อนผู้รับค าปรึกษามีโอกาสที่จะแก้ไขการรับรู้ที่
ผิดพลาดไปของผู้ให้ค าปรึกษา  แต่ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่า  
ผู้ให้ค าปรึกษาไม่มีสมาธิหรือใจจดจ่อในเรื่องที่ผู้รับค าปรึกษาพูด หรือไม่มีทักษะที่จะสะท้อนความ 

ที่เหมาะสมหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่าง  (เมธินินทร์  ภิณญูชน. 2539) 
 5. ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการพูดเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของตนเอง เพ่ือให้ได้รู้ว่าผู้อ่ืนมองเขาอย่างไร วัตถุประสงค์ของทักษะ 

การให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้รับค าปรึกษาสามารถมองเห็นหรือรับรู้ตนเอง
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ได้เหมือนกับที่ผู้อื่นมอง (จีน แบรี่. 2537) ซึ่งเมื่อไหร่ควรใช้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (อาภา จันทรสกุล. 
2544)  พิจารณาดังนี ้
  5.1. เมื่อต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาส ารวจและรับรู้พฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาใน
สายตาของผู้ให้ค าปรึกษา 
  5.2. เมื่อต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาตระหนักว่า ผู้อ่ืนรับรู้พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก
เขาได้ และพฤตกิรรมของเขามีผลต่อปฏิสัมพันธ์ 
 6. ทักษะการเจาะจง 
  ทักษะการเจาะจงเป็นทักษะหนึ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาพูด
เกี่ยวกับตนเองให้มากที่สุด และประกอบกับการเลือกให้ความใส่ใจต่อค าพูดหนึ่ง โดยเฉพาะจะช่วยให้
ผู้รับค าปรึกษารู้และตัดสินใจว่า จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไป จุดประสงค์ของการให้ค าปรึกษาก็คือ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ขอค าปรึกษาไม่ใช่เพ่ือผู้อ่ืน แต่เพ่ือบุคคลที่อยู่ตรงหน้าผู้ให้ค าปรึกษา ดังนั้นจะต้องใช้
ทักษะการเจาะจง เพ่ือให้การให้ค าปรึกษาเป็นประโยชน์ต่อผู้รับค าปรึกษามากที่สุด เลือกให้ความใส่
ใจในค าใดค าหนึ่งที่ผู้ขอค าปรึกษาเล่า โดยพิจารณาความเป็นไปได้ ทุกทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ
ผู้ขอค าปรึกษาซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (Ivey, 2007) 
  6.1 การเจาะจงที่ผู้ขอค าปรึกษา (Client Focus) 
  6.2 การเจาะจงที่ผู้อื่น (Other-person Focus) 
  6.3 การเจาะจงที่ปัญหา และโครงเรื่องส าคัญ (Problem/Main Theme Focus) 
  6.4 การเจาะจงที่ผู้ให้ค าปรึกษา หรือผู้สัมภาษณ์ (Interviewer Focus) 
  6.5 การเจาะจงที่กลุ่ม (“We” Focus or Mutual Group Focus) 
  6.6. การเจาะจงที่วัฒนธรรม (Cultural) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และบริบท
ทางสังคมที่เก่ียวข้อง (Contextual Focus) 
  ทักษะการเจาะจงจะท าให้ผู้ขอค าปรึกษาให้ความใส่ใจเกี่ยวกับพฤติกรรม  ความคิด 
และความรู้สึกของตนเองพร้อมที่จะเปิดเผย ส ารวจเพื่อความเข้าใจตนอย่างลึกซึ้ง 
 7. ทักษะการให้ก าลังใจ 
  การให้ก าลังใจเป็นการแสดงความสนใจ ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูดมาแล้ว  
(จีน  แบรี่, 2537) และเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่ามีผู้ให้ก าลังใจ ช่วยให้เขามีความคิด
ริเริ่มที่จะต่อสู้ รวมถึงมีความมั่นใจตนเองมากขึ้น (พัชรีวัลย์  ก าเนิดเพชร์. 2533) การให้ก าลังใจจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษาเล่าเรื่องต่อ หรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม (Ivey. 2007) ดังนั้น วิธีให้
ก าลังใจว่าควรปฏิบัติ (วัชรี ทรัพย์มี. 2533) ดังนี้ 
  7.1 สนับสนุนค าพูดของผู้รับค าปรึกษา เช่น พูดว่า “นั่นเป็นความคิดท่ีดีทีเดียว” 
  7.2 ชี้แจงแก่ผู้รับค าปรึกษาว่าปัญหาของเขามีทางแก้ไขได้ เช่น บอกว่า มีวิธีการที่จะ
ช่วยให้เขาเรียนดีขึ้น 
 8. ทักษะการสรุปความ 
  การสรุปความ คือ การจัดล าดับ และรวบรวมประเด็นส าคัญต่างๆ ที่พูดคุยกันไปแล้ว
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา มาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบ แล้วสรุปกลับไปให้ผู้รับค าปรึกษา 
(อาภา  จันทรสกุล, 2544)  ในระหว่างการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา อาจสนทนากัน
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หลายเรื่องพร้อมๆ กัน และอาจเกิดความสับสน ดังนั้น การใช้ทักษะในการสรุปความก็คือ การพยายาม
รวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแล้วนั้นให้เป็นประโยคเดียว โดยครอบคลุมเนื้อเรื่องต่างๆ ที่ได้สนทนามาแต่ละตอน
ของการสนทนา ในการสรุปความจ าเป็นต้องอาศัยความจ าในเรื่องต่างๆ ที่พูดคุยกันมาเป็นอย่างดี  
สิ่งที่พึงระลึกถึงในการสรุปก็คือ อย่าน าเอาความคิดใหม่เติมเข้ามาในการสรุปแต่ควรเป็นการรวบรวม
สิ่งต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันมาแล้ว (พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา. 2543)   
 

ทักษะการสื่อสารเพ่ือการให้ค าปรึกษา 

 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการให้ค าปรึกษาที่จะฝึกให้กับเพ่ือนนั้น ประกอบด้วย ทักษะการใส่ใจ  
ทักษะการจริงใจ และทักษะการเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา (Tindall and Gry. 
1985)  ดังนี้ 
 1. ทักษะการใส่ใจ เป็นพฤติกรรมที่สื ่อให้เห็นถึงการยอมรับผู ้รับค าปรึกษาทั้งหมด  
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว จะสื่อสารออกมาเมื่อผู้ให้ค าปรึกษาต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาเห็นถึงความ
ตั ้งใจที ่จะให้ความช่วยเหลือ และทักษะการใส่ใจยังหมายถึงภาษาพูดและภาษาท่าทางที่ผู้ให้
ค าปรึกษาแสดงถึงการให้ค ามั่นสัญญาที่จะช่วยเหลือผู้รับค าปรึกษาอย่างเต็มที่ หรือในอีกความหมาย
หนึ่งก็คือ การแสดงพฤติกรรมของการเป็นผู้ัังที่ดี คือ ตั้งใจััง และการตั้งใจัังนี้จะช่วยให้การให้
ค าปรึกษาประสบความส าเร็จได้ 
 2. ทักษะการจริงใจ เป็นทักษะที่ผู้ให้ค าปรึกษาสื่อให้ผู้รับค าปรึกษาเห็นถึงความซื่อสัตย์
ต่อความรู้สึกของผู้ให้ค าปรึกษาในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการของการให้ค าปรึกษา ซึ่งการใช้
ทักษะการจริงใจนี้ เป็นทักษะที่ผู้ให้ค าปรึกษาแสดงความรู้สึกของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมของผู้รับ
ค าปรึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นการักษาสัมพันธภาพระหว่างกัน 
 3. ทักษะการเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึก หมายถึง ทักษะที่ต้องท าความเข้าใจกับผู้รับ
ค าปรึกษาอย่างสมบูรณ์ในเรื่องของความรู้สึกระดับทั่วๆ ไป หรือความรู้สึกที่ลึกมากๆ ความคิด 
การแสดงท่าทางที่ผู้รับค าปรึกษาแสดงออกมา และผู้ให้ค าปรึกษาสื่อสารออกมาให้ผู้รับค าปรึกษาได้
เข้าใจเรื่องราว ความคิด พฤติกรรมและความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นประโยคต่างๆ 
ที่ผู้ให้ค าปรึกษาพูดให้ผู้รับค าปรึกษาััง หรือแม้กระทั่งเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและ
เรื่องราวของผู้รับค าปรึกษา ในอีกทางหนึ่งผู้ให้ค าปรึกษาจะตอบสนองกับสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อออกมา 
แล้วผู้ให้ค าปรึกษาสามารถแยกแยะความรู้สึกและเรื่องราวที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อออกมา และผู้ให้ค าปรึกษา
สื่อสารกลับไปให้ผู้รับค าปรึกษาัังอย่างง่ายๆ เพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจถึงความรู้สึกและเรื่องราว
ของตนเองมากขึ้น ซึ่งการใช้ทักษะการเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษานี้  ผู้ให้ค าปรึกษา
ไมค่วรแสดงออกเกินความเป็นจริง 
  ทักษะการสื่อสารเพ่ือการให้ค าปรึกษานั้นประกอบด้วยทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ทักษะการใส่ใจ ทักษะการััง ทักษะการถาม และทักษะการเงียบ (Henlen Cowie and Wallace. 
2000) ดังที่ มิลล์ (Mill. 2005) ได้ท าการฝึกอบรมการให้ค าปรึกษาแก่เพ่ือน โดยฝึกทักษะพ้ืนฐาน 

ในการให้ค าปรึกษา และทักษะการสื่อสารเพ่ือการให้ค าปรึกษา ซึ่งทักษะการสื่อสารเพ่ือการให้
ค าปรึกษาจะฝึกทักษะการเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา ทักษะการถาม เป็นต้น 
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  ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อการให้ค าปรึกษา ได้แก่ ทักษะ
การใส่ใจ ทักษะการจริงใจ และทักษะการเข้าใจเรื่องราวและความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 
 

คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 
 1. ลักษณะความเป็นคนกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ความเป็นธรรมชาติคนมี
ความรู้สึก รู้ร้อน รู้หนาว ผิดพลาดได้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะมีความรู้ ในเชิง
วิชาชีพ เข้าใจจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ศึกษาหาความรู้ เทคนิคและวิธีการให้เชี่ยวชาญ การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสร้างความมั่นใจและความหวังให้เกิดขึ้นกับผู้ที่จะมาขอค าปรึกษา อีกทั้งยัง
สามารถช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การยอมรับและความใส่ใจ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความเชื่อว่า ทุกคนมีความเป็นคน
เหมือนกัน ผู้มาขอค าปรึกษาไม่ได้หมายความว่าจะด้อยกว่าเรา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องยอมรับผู้มา 

ขอค าปรึกษาให้ได้เหมือนกับยอมรับตนเอง 
  สังคมตะวันตก ตะวันออก เหมือนกัน คือ กลังคนอ่ืนจะปฏิบัติต่อตนเองว่าตนเองด้อย
กว่า เวลามีปัญหาที่เขามาหาผู้ให้ค าปรึกษา เขาจะมาด้วยความระมัดระวั ง คอยสังเกตดูว่า ผู้ให้
ค าปรึกษายอมรับเขาไหม ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจ เขาจะไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง มีบ่อยครั้งที่ขบวนการให้
ค าปรึกษาไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
 3. การเข้าใจและร่วมรับอารมณ์ การร่วมรับอารมณ์ ต้องเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความรู้สึก 
เวลารับข้อมูลรับอย่างเข้าใจ เป็นการร่วมอารมณ์ (Subjective) เวลาตีความออกมา ต้องมีข้อมูล 
(Objective) มีเหตุผล การมีอารมณ์ร่วมมาก ก็ไม่ดี จะท าให้เรามีลักษณะล าเอียงไม่เป็นกลาง รอเจอร์ส 
(Rogers. 1961: 91) เน้นว่า ผู้ให้ค าปรึกษาต้องรับรู้ความรู้สึกของผู้มาขอค าปรึกษา ซึ่งเป็นความจริง
ของตัวเขา ตัวอย่าง โชเัอร์ขับรถอยู่เห็นเงาตระคุ่มๆ คิดว่าเป็นก้อนหิน จึงหักหลบ คนที่จะท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษา ต้องรู้สึกให้ได้ก่อนว่าความรู้สึกของโชเัอร์เป็นอย่างไรเสียก่อน แล้วค่อยดูว่าความเป็น
จริงคืออะไร หรือ ตัวอย่าง เด็กบางคนเกิดผิดหวัง คิดอยากฆ่าตัวตาย เราได้ยินแล้วคิดว่า เด็กไม่ฉลาดเลย
ที่คิดอยากฆ่าตัวตาย ในลักษณะนี้เราจะตัดสินว่าเด็กไม่ฉลาดนั้น เราตัดสินใจไม่ได้ ต้องใช้อารมณ์ร่วม 
(Subjective) ก่อน แล้วจึงหาข้อมูล  
 4. แสดงออกถึงความอบอุ่นและมีความเป็นเพื่อนมนุษย์ เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจจริง 
ที่จะให้ความช่วยเหลือ สื่อให้ผู้มาขอค าปรึกษาทราบถึงความใส่ใจทางกาย ระดับเสียง น้ าเสียง และ
การสัมผัส ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้ความช่วยเหลือผู้ขอค าปรึกษาบนพ้ืนฐานของความรู้สึกเป็น  

เพ่ือนมนุษย์ มีจิตใจพร้อมให้การช่วยเหลือผู้มีความทุกข์กังวล ต้องการความช่วยเหลือที่จะแก้ไขหรือ
พัฒนาตนเอง 
 5. ความจริงใจและสื่อให้รับรู้ได้ เป็นการกระท าที่ผู้ให้ค าปรึกษาไม่เสแสร้ง ไม่สวม
หน้ากาก มีความเป็นตัวของตัวเอง เปิดเผย ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีเทคนิคและทักษะในการสื่อ ถ้าไม่
สามารถสื่อได้ ขบวนการให้ค าปรึกษาก็ไม่มีผล ตัวอย่าง สิ่งที่สื่อได้เวลาเราไปหาพระ ถึงท่านยังไม่ได้
เทศน์ เราสัมผัสความเมตตาได้ เราจะขยับตัวเข้าไปใกล้ขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าไปเรือนจ า  
เจอนักโทษเดินไปเดินมา เราจะผงะถอย ทั้งๆ ที่นักโทษนั้นไม่สามารถออกมาจากที่คุมขัง มาท าอะไร
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เราได้ ฉะนั้นระยะของผู้ให้ค าปรึกษาก็สามารถสื่อได้ การมองตา การประสานตา เป็นการสื่อที่ดีที่
แสดงออกถึงความจริงใจ ใส่ใจ 
 6. มีความเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดต่างๆ ของตัวเองออกมา
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรมชาติ การแสดงความเปิดเผยและเป็นธรรมชาติของผู้ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้
ผู้มาขอค าปรึกษา เกิดความรู้สึกใกล้ชิดขึ้น น าไปสู่ความไว้วางใจ ขบวนการให้ค าปรึกษาก็จะมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น ผู้ให้ค าปรึกษาไม่เป็นธรรมชาติจะพยายามแสดงตามบทบาทที่ตนเองคิดว่าผู้ให้ค าปรึกษาควรจะ
แสดงอย่างนั้น อย่างนี้ คนที่ไม่เป็นธรรมชาติจะท าอะไรก็กลัวว่า จะถูกไหม จะดีไหม ตลอดเวลา 
 7. มีความไวต่อการรับรู้ ผู้ให้ค าปรึกษาควรไวต่อการรับรู้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้มารับค า
ปรึกษาและสิ่งที่เกิดขึ้นในขบวนการให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการกับปัญหาของผู้มา
ขอค าปรึกษา อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาในเรื่องไวต่อการรับรู้กับความรู้สึก
ไว คนเราถ้าไวต่อการรับรู้ ก็จะดีในแง่ที่เรารับข้อมูลได้ง่าย แต่ถ้าความรู้สึกไว จะไม่ค่อยดี เพราะ
บางครั้งไม่มีข้อมูล ก็ตีความหมายแล้ว ท าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ได้ง่าย เช่น โกรธ เจ็บปวด 
 8. ไว้วางใจได้ การสร้างความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งที่ท าขึ้นมาง่ายๆ ผู้ให้ค าปรึกษาที่น่าไว้วางใจ
จะต้องเป็นคนซื่อตรง เชื่อถือได้ ัังได้ และช่วยให้ผู้มาขอค าปรึกษา สามารถระบายสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายใน
ออกมาได้ เมื่อผู้มาขอค าปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ก็จะสามารถเปิดเผยความลับส่วนตัวของเขาได้  
ซึ่งจะท าให้ขบวนการให้ความช่วยเหลือได้ผลมากขึ้น 
 9. มีความเป็นอิสระ ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้อิสระกับผู้มาขอค าปรึกษา เพ่ือจะตัดสินใจกับ
แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มีสูตรส าเร็จรูปให้เขา 
 

สรุป 
 การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยให้บุคคลที่ประสบปัญหาสามารถเข้าใจ กระจ่างชัด
ในปัญหาและวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เด็กที่มี
ความทุกข์ใจ กลุ้มใจ มีปัญหา ได้เกิดความรู้สึกสบายใจดีขึ้น เกิดความเข้าใจในตัวเองชัดเจน แจ่มแจ้งขึ้น 
เข้าใจในปัญหาของตนดีขึ้น ได้ปรับปรุงตนให้เข้ากับโรงเรียน และสังคมที่เด็กเกี่ยวข้องอยู่ได้อย่างดี 
มีความรู้สึกอบอุ่น ไม่ถูกทอดทิ้ง และเห็นว่าชีวิตของเขานั้นยังมีความหมาย ได้รับความเอาใจใส่จากครู
ผู้ให้ค าปรึกษา พ่ึงหลักการของการให้ค าปรึกษา คือ การให้ค าปรึกษา ผู้ที่ให้ค าปรึกษา ควรจะเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะโดยเฉพาะการใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษา
แต่ละคน จะต้องค านึงถึงเด็กทั้งคน ไม่ใช่แค่ค านึงถึงแต่ตัวปัญหา จะต้องยอมรับ ในเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของเด็ก การตัดสินใจ การรับผิดชอบในปัญหา ควรเป็นสิทธิและเป็นหน้าที่ของผู้รับค าปรึกษา
อย่างเต็มที ่
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ค าถามท้ายบท 
 
 
 1. จงอธิบายความหมายของการให้ค าปรึกษามาให้เข้าใจ 
 2. เป้าหมายของการให้ค าปรึกษาเป็นอย่างไร จงอธิบาย 
 3. ท่านคิดว่าผู้มาขอค าปรึกษามีความคาดหวังอย่างไร 
 4. ให้บอกคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้ให้ค าปรึกษามาให้เข้าใจ 
 5. จงอธิบายทักษะทั้ง 8 ทักษะของการให้ค าปรึกษา และยกตัวอย่างการใช้ทักษะใน 

การให้ค าปรึกษาลงในตารางด้านล่างนี้ 
 

ทักษะการให้ค าปรึกษา ตัวอย่างบทสนทนา 
ตัวอย่าง 
ทักษะการทวนความ 

 
ผู้รับค าปรึกษา : วันนี้ดิฉันมีความกังวลใจเรื่องการสอบ 
ที่เพ่ิงผ่านมาเมื่อวานนี้จังเลยค่ะ 
ผู้ให้ค าปรึกษา : คุณรู้สึกกังวลกับการสอบเมื่อวานนี้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของเด็กพิเศษได้ 
 2. บอกประเภทของเด็กพิเศษได้ 
 3. อธิบายการด าเนินการด้านการศึกษาพิเศษในประเทศไทยได้ 
 4. อธิบายการจัดการศึกษาพิเศษในระบบโรงเรียนได้ 
 5. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของเด็กพิเศษ 
 2. ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ 
 3. การด าเนินการด้านการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
 4. การจัดการศึกษาพิเศษในระบบโรงเรียน  
 5. กระบวนการทางการศึกษาพิเศษ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 12 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
 2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับเด็กพิเศษ 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “ประเภทและลักษณะของ
เด็กพิเศษ” และสรุปเพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 4. ก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
พิเศษเพ่ิมเติมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ น าเสนอในสัปดาห์หน้า 
 สัปดาห์ที่ 13 
 1. นักศึกษาน าเสนอการออกแบบจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษพร้อมทั้งสาธิตวิธีการสอน 

 2. นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม 
 3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษ 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาเด็กพิเศษ” 
 3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต  เกี่ยวกับ จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ 
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  3.1 ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ http://special.obec.go.th/Home/Home 
  3.2  การศึกษาพิเศษออนไลน์ http://www.sedthailand.com/ 
  3.3 โทรทัศน์ครู http://www.thaiteachers.tv/video_list.php?tag=27 
  3.4 วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
http://rise.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=9498 

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ 
มะลิวัลย์  ลับไพรี.  (2549).  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กฉลาดและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 เฉพาะทาง. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

การวัดและประเมินผล 
 

จุดประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายความหมายของเด็ก 
 พิเศษได้ 
2. บอกประเภทของเด็กพิเศษได้ 
3. อธิบายการด าเนินการด้าน

การศึกษาพิเศษในประเทศ
ไทยได้ 

4. อธิบายการจัดการศึกษา
พิเศษในระบบโรงเรียนได้ 

5. สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้  
 ร้อยละ  80 
2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมา
เรียน/ความสนใจ อยู่ใน 

 ระดับดี 
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ใน

ระดับดี 
4. สุ่มตัวแทนนักศึกษาเพ่ือ

ซักถามในประเด็นที่ก าหนดให้
อภิปรายกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://special.obec.go.th/Home/Home
http://www.sedthailand.com/
http://www.thaiteachers.tv/video_list.php?tag=27
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บทท่ี 8 
จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

 
 

บทน า 
 ศาสตร์จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ เป็นศาสตร์ที่มีความเป็นพิเศษ กล่าวคือ มีขอบข่าย
กว้างขวางมากทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ในการให้การเรียนรู้ วิธีสอน 
หลักสูตร วิธีคัดแยก วิธีบ าบัดรักษา วิธีการฝึกอบรม ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ 
ประมาณ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ศาสตร์ด้านนี้เป็นศาสตร์ที่ศึกษาร่วมกันกับหลายศาสตร์อย่างเป็น 
สหวิทยาการอย่างจริงจัง อาทิ จิตวิทยา แพทยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ 
การช่วยเหลือให้การศึกษาและเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้ ดังนั้น ความเข้าใจเด็กพิเศษเป็นบันได
เบื้องต้นที่น าไปสู่การยอมรับและการช่วยเหลือแก้ไขอย่างถูกวิธี ความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็น โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กเหล่านี้ ทั้งฝ่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู แพทย์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องดูแลเด็กเหล่านี้ ในหน้าที่ต่างๆ กัน หากเป็นที่ยอมรับกันว่า การเข้าใจ การดูแล และการจัด
การศึกษาเด็กปกติธรรมดาให้พัฒนาไปจนเต็มศักยภาพของเขาเป็นเรื่องยาก การเข้าใจและยอมรับ 
รวมทั้งการดูแลให้การศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ มีความยากยิ่งกว่า เพราะลักษณะความเป็นพิเศษก็มี
ความซับซ้อน การดูแล การให้การศึกษาและช่วยเหลือเขาก็มีความซับซ้อนยุ่งยากกว่าเด็กปกติทั่วไป 
(ศรีเรือน  แก้วกังวาน, 2550)   
 

ความหมายเด็กพิเศษ 
 ผดุง  อารยะวิญญู (2541)  ได้กล่าวถึง ความหมายของ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”  
ว่าเป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Children with Special Needs” และมีค าท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษท่ีควรทราบความหมาย  ดังนี้ 
 1. Impairment หมายถึง สภาพความบกพร่อง อาจเป็นความบกพร่องทางกาย ทางสติปัญญา 
เนื้อเยื่อ หรือระบบเส้นประสาทก็ได้ เช่น นิ้วมือด้วน แขนด้วน โรคหัวใจ เป็นต้น 
 2. Disability หมายถึง การไร้สมรรถภาพ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงความบกพร่อง 
ในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบกพร่องไป อวัยวะส่วนนั้นไม่อาจท างานได้ดี
เหมือนอวัยวะปกติ การไร้สมรรถภาพหรือด้อยสมรรถภาพจึงขึ้นอยู่กับความบกพร่อง หากอวัยวะ
บกพร่องมากอวัยวะนั้นอาจท างานได้ไม่เต็มที่หรือท างานไม่ได้เลย เช่น คนที่นิ้วมือด้วนทุกนิ้ว 

ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ แต่ถ้านิ้วมือด้วน 2 นิ้ว อาจเขียนหนังสือได ้แต่เขียนได้ด้วยความล าบาก 

 3. Handicap หมายถึง ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
เขา ท าให้เขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเท่ากับคนปกติ แต่หากมีการแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องให้
สามารถใช้งานได้ดังเดิมแล้ว สภาพความบกพร่องอาจหมดไป บุคคลผู้นั้นจึงไม่ใช่ผู้มีความบกพร่องอีก
ต่อไป เช่น ทหารพรานคนหนึ่งถูกตัดขาข้างหนึ่ง บุคคลผู้นี้ มีความบกพร่องเพราะถูกตัดขา แต่ถ้าเขาใส่
ขาเทียมและฝึกฝนการใช้ขาเทียมจนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี สภาพความบกพร่องก็หมดไป   
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 4. Exception Children ภาษาไทยใช้ค าว่า “เด็กนอกระดับ” หมายถึง เด็กที่มีสภาพ
ร่างกายและสติปัญญาแตกต่างจากเด็กปกติ เด็กนอกระดับ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กปัญญาอ่อน  
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (และสุขภาพ) เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กที่มี
ความบกพร่องทางภาษา เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ และเด็กพิการซ้ าซ้อน  
 5. Children with Special Needs ภาษาไทยใช้ค าว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” 
หมายถึง เด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างไปจากเด็กปกติ การให้การศึกษาส าหรับ 

เด็กเหล่านี้จึงควรมีลักษณะแตกต่างไปจากเด็กปกติในด้านเนื้อหา วิธีการ และการประเมินผล  
 

ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ 
 การพิจารณาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  มุ่งเน้นเกี่ยวกับวิธีการเรียนการสอน  
การประเมินผล และเครื่องมืออุปกรณ์การสอนที่แตกต่างไปจากเด็กทั่วไป  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ได้แบ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ออกเป็น 10 ประเภท โดยเป็นเด็กพิการที่ต้องการการจัด
การศึกษาพิเศษ 9 ประเภท และ เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 1 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มี 
ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มี 
ความบกพร่องทางพฤติกรรม อารมณ ์สังคมเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กออทิสติค 
เด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อนหรือเด็กพิการซ้อน และเด็กปัญญาเลิศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ผดุง 
อารยะวิญญูล. 2539) 
 1. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 26 เดซิเบล
ขึ้นไป วัดด้วยเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถี่ 500 1000 และ 2000 Hz ในหูข้างที่ดีกว่า โดยเด็กที่สูญเสีย
การได้ยินระหว่าง 26-89 เดซิเบล จัดว่าเป็นเด็กหูตึง เป็นกลุ่มที่สูญเสียการได้ยินเล็กน้อยจนถึงรุนแรง 
ส่วนเด็กที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบลขึ้นไป จัดว่าเป็นเด็กหูหนวก เด็กกลุ่มนี้ ไม่สามารถใช้
การได้ยินให้เป็นประโยชน์เต็มประสิทธิภาพในการฟัง อาจเป็นเด็กที่สูญเสียการได้ยินมาแต่ก าเนิดหรือ
สูญเสียการได้ยินภายหลัง ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จะมีปัญหาหลักทางการพูด
และภาษา นั่นคือ เด็กบางคนอาจพูดไม่ชัด หรือพูดไม่ได้ มีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ในวงจ ากัด  
เรียงค าในประโยคผิดหลักภาษา ฯลฯ ซึ่งความรุนแรงของปัญหานี้ ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้
ยิน อายุที่เริ่มสูญเสียการได้ยิน และการได้รับการฝึกฝนของเด็ก นอกจากปัญหาทางด้านการพูดและ
ภาษา เด็กอาจมีปัญหาด้านการปรับตัว เนื่องจากความคับข้องใจที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  
ซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาพฤติกรรมตามมาได้ อย่างไรก็ตาม เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมี
ระดับสติปัญญาเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ดังนั้นจึงสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยวิธีการสอนที่ช่วย 

ลดอุปสรรคหรือลดข้อจ ากัดทางภาษาท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม  
 2.  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง เด็กที่มีปัญหาในการใช้สายตาเพ่ือการ
เรียนหนังสือ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ เด็กตาบอดบางส่วนหรือเด็กสายตาเลือนราง และเด็กตาบอด 
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โดยเด็กตาบอดบางส่วนหรือเด็กสายตาเลือนราง คือ เด็กที่มีสายตาบกพร่อง ภายหลังจากการแก้ไข
แล้ว มีสายตาอยู่ระหว่าง 20/70 และ 20/200 ฟุต สามารถมองเห็นได้บ้าง จึงสามารถใช้สายตาใน 

การเรียนในหนังสือได้บ้าง ส่วนเด็กตาบอด คือ เด็กที่มีสายตาเหลืออยู่น้อยมากหรือไม่มีเลย 
ภายหลังจากการแก้ไขแล้วมีสายตาเกินกว่า 20/200 ฟุต ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้สายตาในการเรียน
หนังสือได้ ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น จะมีปัญหาความล่าช้าของพัฒนาการ 
เนื่องจากเด็กขาดช่องรับการเรียนรู้จากประสาทการรับรู้ทางตา ความล่าช้าของพัฒนาการในเด็กกลุ่ม
นี้ ได้แก่ พัฒนาการด้านความคิด พัฒนาการทางด้านภาษา พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในด้านความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับระยะทาง ทิศ ด้านซ้าย-ขวา และต าแหน่งที่ตั้ง และพัฒนาการทางสังคม โดยปัจจัยที่
น่าสนใจประการหนึ่งของปัญหาพัฒนาการทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ก็คือ 
ทัศนคติของคนในสังคมส่วนใหญ่ ที่มีต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เกิดขึ้นในแง่ของ 
ความสงสารและการสงเคราะห์ ท าให้เด็กขาดการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปในโลกของ
ความเป็นจริง  
 3. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กทั่วไปและ
เมื่อวัดระดับสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว พบว่า มีระดับต่ ากว่าเด็กทั่วไปนอกจากนี้ 
เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะพบว่า มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กท่ัวไปในวัยเดียวกัน ลักษณะของเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จะมีปัญหาทางบุคลิกภาพ ขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจาก
ความล้มเหลวในการท างานต่างๆและต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน ปัญหาทางการเรียนรู้สิ่งที่มีความซับซ้อน 
หลายขั้นตอนและมีความเป็นนามธรรมสูง ปัญหาภาษาและการพูด ปัญหาทางร่างกายและสุขภาพ 
เนื่องจากความอ่อนแรง และการท างานไม่ประสานกันของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ซึ่งในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาขั้นรุนแรงจะส่งผลต่อการช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจ าวันด้วย  
 4. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง เด็กที่มีล าตัว แขน หรือ  
ขาผิดปกติ ได้แก่ เด็กท่ีมีเท้าใหญ่ หนา หรือผิดรูป เด็กที่มีกล้ามเนื้อลีบหรืออ่อนแรง ท าให้เด็ก 

ไม่สามารถเรียนในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับเด็กทั่วไปได้ จึงจ าเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้
สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของเด็ก ยังรวมไปถึงเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องเข้ารับ  
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกัน ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายหรือสุขภาพ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีความบกพร่องของกล้ามเนื้อและกระดูกจนไม่สามารถ
ควบคุมกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวได้ เนื่องจากสาเหตุของอัมพาตของสมอง (Cerebral Palsy: CP) 
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงเด็กที่มีสาเหตุจากโรคโปลิโอหรือวัณโรคกระดูก เด็กที่แขนหรือขาขาด เด็กที่มี
การหดตัวของอวัยวะบางส่วน เนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้เรื้อรัง เด็กที่เป็นโรคลมชัก 
เด็กที่เป็นโรคเลือดไหล ไม่หยุด (Hemophilia) เด็กที่เป็นโรคหัวใจ เด็กที่เป็นโรคมะเร็งในส่วนของ
อวัยวะต่างๆ ฯลฯ ปัญหาทางร่างกายและสุขภาพเหล่านี้ อาจส่งผลต่อเด็กในด้านการรับรู้ เกิดปัญหา
ทางอารมณ ์สังคมและพฤติกรรม  
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 5. เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องในกระบวนการทาง
จิตวิทยา ท าให้เด็กมีปัญหาการใช้ภาษา ทั้งด้านการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน และการสะกดค า 
หรือมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์ โดยมิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกายทางการเห็น ทางการ
ได้ยิน ระดับสติปัญญา อารมณ์ หรือสภาพแวดล้อม ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในการเรียนรู้ด้านภาษา โดยเฉพาะการอ่าน และการเขียน ท าให้บางครั้งสังเกต
ได้ว่า เด็กจะอ่านข้ามบรรทัด อ่านข้ามค า อ่านสลับกัน อ่านไม่ออก จ าค าหรือจ าเรื่องที่อ่านไม่ได้  
ส่วนปัญหาด้านคณิตศาสตร์ จะพบว่า เด็กจะมีปัญหาในการเรียนรู้ขนาดและรูปทรง การนับ การใช้
เครื่องหมาย และการค านวณ นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กในกลุ่มนี้จะมีปัญหาทางการรับรู้ทางสายตา และ
ทางการฟัง นั่นคือ เด็กอาจจะไม่สามารถจ าแนกด้วยสายตาว่า สิ่งที่มองเห็นมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  หรือไม่สามารถจ าแนกเสียงที่ได้ยินได้ว่าเสียงที่ได้ยิน คือ เสียงอะไรบ้าง ปัญหา
ทางด้านการเคลื่อนไหว ก็สามารถพบได้ในเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งลักษณะและความรุนแรงของปัญหา 

การเคลื่อนไหว อาจแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน บางคนอาจจะมีการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป อยู่ไม่
นิ่ง บางคนอาจจะมีความเชื่องช้า บางคนอาจจะไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อของร่างกายได้ ซึ่งปัญหา
ทางการเรียนรู้และการเคลื่อนไหวเหล่านี้ อาจส่งผลให้เด็กมีปัญหาด้านอารมณ์และสังคม ปัญหาใน
การจ า และปัญหาด้านความสนใจ ได้อีกด้วย  
 6. เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึง เด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากเด็กในวัยเดียวกัน
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง แม้จะได้รับบริการด้านการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแล้วก็ตามท าให้ เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางการเรียนอย่างเชื่องช้าและมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางพฤติกรรมเหล่านี้ ต้องมิได้มีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางร่างกาย ประสาท
สัมผัสด้านการรับรู้ หรือสติปัญญา ลักษณะของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม อาจเกิดจากความขัดแย้ง
ภายในตัวเด็กเอง เช่น ความวิตกกังวล ความรู้สึกมีปมด้อย ต้องการหลีกหนีออกจากสังคม ฯลฯ 
และพฤติกรรมที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น การก้าวร้าวก่อกวน 

การเคลื่อนไหวที่ผิดปกต ิและการปรับตัวต่อสังคมในทางที่ไม่ถูกต้อง  
 7. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
  เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องใน 

การเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูดจนไม่สามารถสื่อความหมายกับผู้อ่ืนได้ตามปกติ  เช่น การพูดไม่ชัด 
จังหวะการพูดไม่ด ีคุณภาพของเสียงผิดปกติ ตลอดจนการพูดผิดปกติที่เกิดจากการมีพยาธิสภาพของ
ระบบประสาทส่วนกลางหรือระบบประสาทส่วนปลาย รวมทั้งความบกพร่องทั้งในด้านการรับรู้และ
การอสดงออกทางภาษา เป็นต้น (ดารณ ีศักดิ์ศิริผล. 2548) 
 8. เด็กออทิสติก 
  เด็กออทิสติกเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องมาจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท (Neurological Disorder) ซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กตลอดช่วงชีวิต ทั้งด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมาย ความเข้าใจภาษาของทั้งภาษาพูด และไม่ใช่ภาษาพูด 
การสร้างสัมพันธภาพทางสังคม จินตนาการในการเล่น ฯลฯ โดยความผิดปกตินี้มักจะเกิดขึ้นก่อนอายุ 
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3 ขวบ อัตราการเกิดของเด็กออทิสติกในปัจจุบัน คือ 1 ต่อ 125 คน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากในอดีตที่คาดการณ์ว่า
พบเด็กออทิสติกในอัตรา 1 ต่อ 500 คน ในเด็กชายพบมากเป็น 4 เท่าของเด็กหญิง ไม่จ าเพาะเจาะจง
ในด้านของเชื้อชาติ ศาสนา และพ้ืนฐานทางสังคมของครอบครัว (Grand Rapids Autism Program, 
2003) ลักษณะทั่วไปของเด็กออทิสติกมักจะท ากิจกรรมในลักษณะซ้ าๆ และเคลื่อนไหวที่มีแบบแผน
ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ผิดปกติ มีพัฒนาการล่าช้า และมีปัญหาทางการพูดและ
ภาษา อย่างไรก็ตามเด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีระดับความสามารถ สติปัญญาและพฤติกรรมที่หลากหลาย
และแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดของช่วงความสนใจและมีความบกพร่องของทักษะทางสังคม 
(ผดุง อารยะวิญญู. 2539; Pierangelo, 2003)  ท าให้พบว่าเด็กไม่สามารถสร้างสัมพันธภาพหรือ 

คงสัมพันธภาพกับเพ่ือนหรือบุคคลรอบข้างได้อย่างไรก็ตามลักษณะของเด็ก ออทิสติกยังมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ละสเปคตรัม ได้แก่  
  8.1 ออทิสซึ่ม (Autism) เป็นประเภทที่มีกลุ่มอาการล่าช้าทางพัฒนาการรุนแรง  
ทั้งในด้านสติปัญญาความคิด ภาษาและการสื่อสาร ทักษะทางสังคม พฤติกรรมและช่วงความสนใจต่อ
สิ่งแวดล้อมลักษณะซ้ าๆ  
  8.2 แอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Syndrome) เป็นประเภทที่มีกลุ่มอาการล่าช้า
ทางพัฒนาการรุนแรงน้อยที่สุดหรือเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในระดับสูงของกลุ่มอาการ  ออทิสติก 
(High Functioning Autism) พัฒนาการทางสติปัญญาและภาษาปกติ แต่มีปัญหาหลักทางด้าน
ทักษะทางสังคมและพฤติกรรม  
  8.3 เพอร์วาซีพ (Pervasive Developmental Disorder-not Oherwise Specified 
(PDD-NOS) เป็นเด็กที่แสดงอาการบางประการที่คล้ายกับเด็กออทิสติกหรือเด็กแอสเพอร์เกอร์ แต่ก็มี
ลักษณะบางประการที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การวินิจฉัยของเด็กออทิสติกหรือเด็กแอสเพอร์เกอร์  
  8.4 ชายด์ฮูด ดีสอินเตอร์เกร์ทีฟ (Childhood Disintegrative Disorder (CDD) 
เป็นเด็กในกลุ่มอาการออทิสติกที่มีปัญหาเรื่องการจ าและการใช้ค าศัพท์ต่างๆอย่างรุนแรง  ร่วมกับ
ปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการควบคุมการขับถ่าย อาการชัก สติปัญญา ภาษา และทักษะทางสังคม  
  8.5 เรทท์ ซินโดม (Rett’s Syndrome) เป็นกลุ่มอาการท่ีค่อยข้างพบน้อยและมี 
ความรุนแรงของพัฒนาการด้านต่างๆอย่างมาก มีอาการส่วนใหญ่เหมือนกลุ่มอาการออทิสติก 
นักวิชาการบางกลุ่ม จึงไม่แยก Rett’s Syndrome ออกมาเป็นสเปคตรัมหนึ่งของกลุ่มอาการออทิสติก 
แต่กลับรวมไว้ในกลุ่มของออทิสซึ่ม เนื่องจากพิจารณาตามลักษณะการให้บริการหรือความช่วยเหลือ
ว่ามีความใกล้เคียงกัน (Pierangelo, 2003) 
 9. เด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน หรือเด็กพิการซ้อน 
  เด็กท่ีมีความบกพร่องซ้ าซ้อน หมายถึง เด็กที่มีสภาพความบกพร่องทางอวัยวะส่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกายมากกว่า 1 ความบกพร่อง เด็กเหล่านี้อาจไม่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรม
การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ จึงต้องมีการจัดบริการทาง
การศึกษาและบริการด้านอ่ืนเพ่ิมเติม ส่วนมากเป็นเด็กที่มีสภาพความบกพร่องในระดับรุนแรง 
ลักษณะของเด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน จะมีปัญหาในการช่วยเหลือตัวเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน 
ปัญหาการสื่อสาร ไม่สามารถเข้าใจผู้อ่ืนและไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจความต้องการของตนเองได้ 
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ปัญหาการเคลื่อนไหว ไม่สามารถหยิบจับ นั่ง ยืน หรือเดินได้ด้วยตนเอง ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ไม่มีความหมาย หรือเป็นการท าร้ายตนเองและผู้อ่ืนและปัญหาทางสังคม เนื่องจากเด็กไม่สามารถรับรู้
หรือเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนได้ ซึ่งระดับความรุนแรงของปัญหาเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับ
ความรุนแรงของความบกพร่องซ้ าซ้อนที่เกิดขึ้นกับเด็ก และการช่วยเหลือ ฝึกฝนและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
 10. เด็กปัญญาเลิศ 
  เด็กปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถทางสมองสูงกว่าเด็กทั่วไปเป็นเด็กที่มี
ระดับสติปัญญาที่วัดได้จากแบบทดสอบมาตรฐานได้ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 
2 ขึ้นไป ลักษณะของเด็กปัญญาเลิศ พบว่า มีความเฉลียวฉลาด และพัฒนาการเร็วกว่าเด็กทั่วไป 
อาจจะเป็นทางด้านภาษา เช่น พูดเก่ง ใช้ค าศัพท์สูง สื่อความหมายได้ดี อ่านหนังสือได้ และมีความคิด
สร้างสรรค์มากกว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน ทางด้านความคิดรวบยอด จะมองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล ช่างสังเกต ความจ าดี และเข้าใจสิ่งที่เป็นนามธรรมทางด้านสังคม จะพบว่า  
เด็กสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์และคงสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนได้ง่ายและทางด้านบุคลิกภาพ  
จะแสดงออกถึงพลังกายและแรงจูงใจในการท างานต่างๆได้สูง มีความมุ่งมั่น รู้จักวางแผนในอนาคต  
มีช่วงความสนใจยาว เป็นต้น  
  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เป็นเด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างไปจากเด็ก
ทั่วไป ซึ่งแต่ละประเภทก็มีลักษณะ และความต้องการจ าเป็นที่แตกต่างกัน แม้แต่ในเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษประเภทเดียวกัน ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันด้วย การให้ความช่วยเหลือและบริการจึงต้อง 
ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบริการนั้นสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการจ าเป็นของเด็กได้อย่างสอดคล้องและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดย สิ่งส าคัญประการหนึ่ง
ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือ การให้บริการช่วยเหลือตั้งแต่แรกพบความผิดปกติ
หรือที่เรียกว่า การให้บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention Program: EI) ซึ่งมีหลักฐาน
งานวิจัยตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา บ่งชี้ว่าการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มที่เข้มข้นใน
ช่วงเวลาก่อนที่เด็กจะเข้าสู่ระบบโรงเรียน 2 ปี ท าให้เด็กมีผลพัฒนาการความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด 
(National Research Council. 2001: Online) ซึ่งโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพควรเริ่มสอนทักษะ
การสื่อสารและทักษะทางสังคมให้แก่เด็กตั้งแต่เริ่มต้นโปรแกรม ร่วมกับการฝึกทักษะทางด้านร่างกาย
สติปัญญาและการรับรู้ด้านต่างๆ 
 

การด าเนินการด้านการศึกษาพิเศษในประเทศไทย 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้รวมเอาศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเภทหนึ่ง 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. 2542) ซึ่งถือว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
เป็นกระบวนการฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อม ให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆตั้งแต่แรก
เกิดหรือตั้งแต่เมื่อทราบว่ามีความต้องการพิเศษ โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพที่มีอยู่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งต้องมีการประเมินศักยภาพเบื้องต้นและสภาพ 

ความต้องการพิเศษที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
น ามาวิเคราะห์และวางแผนร่วมกับผู้ปกครอง การปฏิบัติการฟ้ืนฟูตามแผนร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง
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และบุคคลที่มีความรู้ตลอดจนการประเมินผลท้ังระหว่างการให้บริการและหลังการให้บริการช่วยเหลือ 
ทั้งนี้  ระบบการให้ บริการที่จัดขึ้นต้องเป็นไปตามความต้องการจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล  
(ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2543) 
 ขอบข่ายของการด าเนินการเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  โดยมีสถานศึกษาเฉพาะความพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าเขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ท าหน้าที่เป็นหน่วยงาน
ที่ส าคัญด้านการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษภายใต้โครงสร้าง
การบริหารงานของส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถสรุปบทบาท
หน้าที่และรูปแบบการปฏิบัติงานด้านให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษของหน่วยงานทั้งสามได้ดังนี้คือ 
 1. สถานศึกษาเฉพาะความพิการ จัดระบบบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียม
ความพร้อมให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคลของผู้เรียน โดยมีการจัดท าคู่มือและ
เอกสารเกี่ยวกับการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเฉพาะครอบครัว การจัดประชุมเรื่องแผนการ
ให้บริการเฉพาะครอบครัว การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาพิเศษ และให้บริการสนับสนุน
ที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม โดยขอบข่ายงานในด้านการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนั้น  
จะเน้นการให้บริการช่วยเหลือเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภทที่มีอายุระหว่าง 
0-7 ปี และให้ค าแนะน าแก่ครอบครัวในการช่วยเหลือดูแลเด็ก ศูนย์บริการนี้ได้กระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศไทย โดยเริ่มจากศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษา
พิเศษสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกที่พัฒนาระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ในลักษณะ
ของศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการและครอบครัว  ในปี พ.ศ. 2532 หลังจากนั้น ได้มี
การขยายออกไปสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และศูนย์การศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งในปัจจุบันก าลังขยายโครงการก่อตั้ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษในมหาวิทยาลัยราชภัฏอีกหลายแห่ง 
 3. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าเขตการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเฉพาะครอบครัว จัดท าแผนบริการเฉพาะครอบครัวจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล เตรียมความพร้อมด้านการศึกษา จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่เพ่ือให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม พัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
ครอบคลุมถึงการประสานกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประเมิน ติดตามผล
การด าเนินการ เพ่ือการจัดบริการให้ความช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมส าหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษทุกประเภท (ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. 2548) 
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การจัดการศึกษาพิเศษในระบบโรงเรียน 
 1. การจัดชั้นเรียน 
  การจัดชั้นเรียนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกา
อาศัยแนวความคิดของการจัดให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive 
Environment: LRE) ตามกฎหมายการศึกษาพิเศษ PL 94-142 อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัด
น้อยที่สุด ไม่ได้หมายความว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนจะต้องเรียนอยู่ในชั้นเรียนปกติ ซึ่งใน
ประเด็นนี้ นักการศึกษาพิเศษจะต้องท าความเข้าใจกับครูผู้สอน ผู้ปกครอง และตัวเด็กเอง เพื่อให้
ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมที่สุดส าหรับเด็กแต่ละบุคคล  แม้ว่า การจัด
ชั้นเรียนในปัจจุบัน เชื่อว่า การจัดให้เด็กได้เรียนในชั้นเรียนพิเศษ แยกออกจากเด็กทั่วไปจะช่วยให้เด็ก
ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างสูงสุด แต่ตามแนวคิดของการจัดให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี
ข้อจ ากัดน้อยที่สุด ถือว่าการแยกเด็กออกจากชั้นเรียนปกติเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดมากที่สุด 
และวิถีทางที่ถูกต้องนั้นคือ เราควรจะให้เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด ที่เขาสามารถ
จะเรียนได้ก่อนแล้วจึงค่อยๆ เคลื่อนไปสู่ระดับที่มีข้อจ ากัดมากขึ้นตามความเหมาะสม และสิ่งส าคัญ
อีกประการหนึ่งในการจัดชั้นเรียนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็คือ การเสนอทางเลือกของการจัด 
การเรียนการสอนที่หลากหลาย และเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุด รูปแบบการจัดชั้นเรียน 

จากสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุดไปหามากที่สุดได้ดังนี้ 
 1. ชั้นเรียนปกติ การเรียนในชั้นเรียนปกติถือเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด
ส าหรับเด็กทั่วไปทุกคน แต่การจัดชั้นเรียนปกติที่ไม่มีบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษที่จ าเป็น
ก็อาจไม่เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่มีความพิการรุนแรง 
 2. ชั้นเรียนปกติที่มีครูผู้ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา ครูผู้ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาถือเป็นบริการ
ช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษที่จัดครูให้เข้าไปช่วยเหลือเด็กในชั้นเรียนแทนที่จะแยกเด็กออกมารับ
บริการนอกชั้นเรียน 
 3. ชั้นเรียนปกติที่มีบริการเสริมบางอย่าง การจัดชั้นเรียนในลักษณะนี้เหมาะส าหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อยและต้องการบริการเสริมบางอย่าง  แต่การเรียน 

ในชั้นเรียนปกติถือว่า เป็นหลักใหญ่ของช่วงวันในโรงเรียน บริการเสริมเหล่านี้ ได้แก่ พลศึกษา
ดัดแปลง บริการแก้ไขการพูด บริการให้ค าปรึกษาแนะแนว กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด ฯลฯ 
 4. ชั้นเรียนปกติที่มีบริการความช่วยเหลือจากผู้เชี ่ยวชาญที่หมุนเวียนไปให้บริการ  
ในแต่ละโรงเรียนบริการประเภทนี้เหมาะส าหรับโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ านวนไม่มาก 
แต่บริการเสริมเหล่านั้น เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับเด็ก อย่างไรก็ตามการที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญมาอยู่ประจ า
ที่โรงเรียนอาจจะไม่คุ้มค่าในทางงบประมาณและเวลา 
 5. ชั้นเรียนปกติที่มีห้องเสริมวิชาการ การจัดชั้นเรียนในลักษณะนี้จะเป็นการแยกบริการ 
ที่จ าเป็นส าหรับเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษเข้าไปไว้ในห้องที่แยกเฉพาะออกไปจากห้องเรียน อัตราส่วน
ของครูต่อเด็กในการจัดบริการในลักษณะนี้ประมาณ 5:1 และจ านวนระยะเวลาที่ใช้ในห้องเสริม
วิชาการนี้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของเวลาช่วงวันที่เด็กอยู่ในโรงเรียน 
 6. การเรียนร่วมบางเวลา การจัดชั้นเรียนในลักษณะส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
เหมาะกับการจัดสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดมากขึ้นและแตกต่างจากชั้นเรียนปกติ เพ่ือให้เกิดการแสดง
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พฤติกรรม และการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเด็กในกลุ่มนี้ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้จากการเรียน
ในชั้นเรียนปกติเต็มเวลาหรือแม้แต่ชั้นเรียนปกติที่มีบริการเสริมจากห้องเสริมวิชาการแต่เด็กสามารถ
ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ได้จากการเข้าเรียนร่วมบางเวลาของช่วงวันในโรงเรียน 
 7. ชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลาในโรงเรียนปกติ การจัดชั้นเรียนในลักษณะนี้อาจจะถือว่า  
เป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุดส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ไม่ประสบความส าเร็จ
ในการเข้าร่วมในชั้นเรียนปกติทุกประเภทหรือแม้แต่การเรียนร่วมบางเวลา  เด็กกลุ่มนี้ ต้องการ
โปรแกรมการเรียนการสอนที่มีโครงสร้างและมีการดูแลใกล้ชิดมากขึ้น แต่ข้อจ ากัดเหล่านี้ ไม่รวมถึง
การด าเนินชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆนอกชั้นเรียน 
 8. โรงเรียนพิเศษแบบไป-กลับนอกเขตพื้นที่การศึกษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

ที่มีข้อจ ากัดประเภทนี้ เหมาะส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับรุนแรงที่ต้องการอยู่ใน  
สภาพแวดล้อมของการบ าบัดและการดูแลอย่างใกล้ชิดจากครูการศึกษาพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การฝึกมาเฉพาะทาง ส าหรับโปรแกรมนี้ควรมีอัตราส่วนของครูต่อเด็กต่อผู้ช่วย จ านวน 6:1:1 หรือ 
6:1:2 หรือ 9:1:1 หรือ 9:1:2 หรือ 12:1:1 หรือ 15:1:1 ระยะเวลาประมาณ 10 หรือ 12 เดือนขึ้นอยู่กับ
ระดับความรุนแรงและความต้องการเฉพาะบุคคลของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 9. โรงเรียนประจ า การจัดชั้นเรียนแบบให้อยู่ในโรงเรียนประจ าเป็นการจัดให้เด็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดมากขึ้น ลักษณะและระยะเวลาของการให้เด็กกลับไปเยี่ยมบ้านขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยต่างๆ ที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่หรือทีมผู้ดูแลภายหลังจากการประเมินและการสังเกตเด็ก 
 10. การสอนที่บ้าน ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ า กัดมากที่มักใช้ส า หรับเด็กที่ก าลังอยู่
ในกระบวนการของการเชื่อมต่อระหว่างแต่ละระบบการให้บริการและยังไม่ได้รับการจัดชั้นเรียน 

ที่เหมาะสม ให้โปรแกรมในลักษณะนี้ ไม่ควรที่จะใช้เป็นระยะเวลานานเนื่องจากถือว่า เป็นรูปแบบ 

ที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดทางสังคมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 11. การสอนในโรงพยาบาลหรือสถาบัน เป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดมากที่สุด  
แต่อาจจะถือได้ว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุดส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

บางประเภท ได้แก่ เด็กที่มีลักษณะของการท าร้ายตนเองอย่างรุนแรง เด็กที่มีประวัติของโรคซึมเศร้า 
หรือเด็กที่มีอาการของความผิดปกติทางสมองอย่างรุนแรงมาก เป็นต้น (Pierangelo. 2003) 
 การจัดชั้นเรียนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด สิ่งที่ครูและ
ทีมการศึกษาต้องพิจารณาควบคู่กับการจัดชั้นเรียนคือ การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพในชั้นเรียน
ให้เหมาะสมกับข้อจ ากัดและความต้องการของเด็ก ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียน
ควรมีการจัดพ้ืนที่และหมวดหมู่สิ่งของอย่างเป็นระเบียบและมองเห็นได้อย่างชัดเจน  จัดพื้นที่ใน
การท ากิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีเสียงรบกวน ตารางการท ากิจกรรม
ต่างๆ ต้องแจ้งให้เด็กได้ทราบล่วงหน้า เพ่ือให้เด็กสามารถคาดการณ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้ 
กิจกรรมรายบุคคลควรมีการจัดระบบเพ่ือให้เด็กทราบว่า จะต้องท าอะไร อย่างไร ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลดังนี้ คือ งานอะไรที่ต้องการให้เด็กท า มีจ านวนงานกี่ชิ้น เวลาที่เด็กควรจะท าเสร็จ และผลลัพธ์
หลังจากท่ีเด็กท างานเสร็จคืออะไร มีการใช้สื่อการเรียนรู้ทางสายตา และสื่อการเรียนรู้ด้วยเสียงอย่าง
เหมาะสมส าหรับเด็กแต่ละบุคคล (National Center for Early Development and Learning. 
2002; & Pierangelo. 2003) 
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กระบวนการทางการศึกษาพิเศษ 
 1. ระยะก่อนการส่งต่อ (Pre-referral) 
  เมื่อเด็กนักเรียนคนใดคนหนึ่งมีข้อบ่งชี้ถึงปัญหาความยากล าบากทางการเรียนรู้
หรือมีความล่าช้าของพัฒนาการ พ่อแม่/ผู้ปกครองควรติดต่อกับครูผู้สอนหรือผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพื่อหาวิธีการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่า เด็กควรจะเข้าสู่กระบวนการก่อนการส่งต่อนี้ 
ได้แก่ มีความยากล าบากในการท างานหรือท ากิจกรรมใดๆ มีความยากล าบากในการท าตามค าสั่ง 
แสดงอารมณ์โมโหอย่างรุนแรงอย่างไม่สมเหตุสมผลอยู่บ่อยครั้ง มีความยากล าบากในการท า 

ความเข้าใจสิ่งที่อ่าน มีความยากล าบากในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูดหรือการเขียน 
มีความยากล าบาก ในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน ไม่สามารถพูด
ได้ดีเท่ากับเด็ก ในวัยเดียวกัน สนใจเพียงเล็กน้อยต่อของเล่นหรือเรื่องราวที่เด็กวัยเดียวกันสนใจ 
แสดงพฤติกรรมสับสนหรืออาการงง และไม่สามารถจะเล่นกับเด็กคนอ่ืนๆได้ 
 2. การจัดบริการช่วยเหลือให้แก่เด็ก (Intervention) 
  การจัดระบบการให้บริการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะถูกเปลี่ยนแปลงให้มี
แบบแผนเหมือนกันทั้งท่ีบ้านและที่โรงเรียน ซึ่งแบบแผนนี้เป็นสิ่งเกิดจากผลของกระบวนในระยะก่อน
การส่งต่อ (Pre-Referral) ซึ่งในระหว่างการจัดบริการช่วยเหลือนี้ ผู้ปกครองควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
การสังเกตเด็กที่บ้าน และการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กเพ่ือให้เกิดความคาดหวัง  และ
ความเข้าใจที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งควรแลกเปลี่ยนข้อมูลเหล่านี้กับทางโรงเรียนด้วย 
นอกจากนี้ ผู้ปกครองควรได้รับค าแนะน าจากทางโรงเรียนเพ่ือน าเด็กเข้ารับบริการเสริม เช่น การซ่อมเสริม
การอ่านและคณิตศาสตร์ การให้ค าปรึกษา ความช่วยเหลือทางจิตวิทยา บริการสังคมสงเคราะห์ 
และบริการชุมชน 
 3. ระยะการส่งต่อ (Referral) 
  เมื่อสิ้นระยะก่อนการส่งต่อหรือ ระยะการจัดบริการช่วยเหลือ จะมีการจัดประชุมเพ่ือ
อภิปรายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเด็ก ถ้าพบว่า โปรแกรมที่จัดให้ยังไม่ประสบผลส าเร็จ ในระยะ
การส่งต่อนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเฉพาะ
บุคคล โดยผู้ปกครองและเด็กถือเป็นหนึ่งในทีมนี้ ซึ่งจะต้องท างานร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนและ
ทีมทางการแพทย์ เพ่ือร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจจัดสรรบริการเสริมเพ่ิมเติมหรือวางแผนการประเมิน
ส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลให้มีความชัดเจนมากขึ้น การประเมินส าหรับเด็กเป็นรายบุคคลนี้จะจัดขึ้น
เมื่อที่ประชุมมีความสงสัยว่าเด็กอาจจะมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา  การท างานร่วมกับ
คณะกรรมการนี้ ผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการประเมิน ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถ
เห็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กผ่านทางแบบทดสอบและการสังเกตปัจจัยด้านต่างๆ ของความบกพร่องที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จทางการศึกษาของเด็ก 
 4. การประเมิน 
  การประเมินเป็นการใช้แบบทดสอบพิเศษ การสังเกต และกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการตัดสินใจว่าเด็กจ าเป็นต้องได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษหรือไม่ผู้ปกครอง
จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก ความคาดหวัง และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก ดังนั้น
ผู้ปกครองควรหาค าตอบเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการประเมินนี้ เพราะการประเมินนี้ จะส าเร็จ
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ลงได้ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย รวมทั้งมีการใช้แบบทดสอบที่หลากหลาย ภายใต้การด าเนินการ
ประเมินด้วยภาษาหรือวิธีการสื่อสารที่เด็กเข้าใจดีที่สุดส าหรับผลของการประเมินนี้  จะท าให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับความสามารถและความต้องการจ าเป็นของเด็ก เพ่ือช่วยในการพิจารณาจัดรูปแบบการศึกษา
พิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 
 5. การพิจารณาสิทธิในการรับบริการทางการศึกษาพิเศษ (Eligibility) 
  หลังจากการประเมินเสร็จสิ้นลงแล้ว จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการอีกครั้ง เพ่ือ
พิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ ในขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถแสดงความคิดเห็นว่าเด็กสมควรที่จะ
ได้รับการศึกษาพิเศษจริงๆหรือไม่ อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการจะต้องพิจารณาตามเกณฑ์ของเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ 
 6. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan: IEP) 
  ถ้าพบว่า เด็กมีสิทธิจะได้รับการจัดการศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองจะต้องเข้าร่วมในแผน 
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งแผนนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
  6.1 ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับเด็ก 
  6.2 บริการที่เด็กจะได้รับ หมายถึง บริการในทางการศึกษาและบริการที่เกี่ยวข้อง  
นั่นคือจะต้องระบุว่า เด็กจะได้รับการบรรจุเด็กจะเข้ารับการศึกษาในโครงการส าหรับเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษประเภทใด และบริการอ่ืนที่ทางโรงเรียนจัดควบคู่ไปกับบริการทางการศึกษา
พิเศษคือ บริการอะไรบ้าง 
  6.3 การเรียนร่วมในชั้นปกติ ต้องระบุว่าให้เด็กเรียนร่วมในลักษณะใด 
  6.4 ระดับความสามารถปัจจุบันของเด็ก ในด้านต่างๆ เช่น พ้ืนความรู้ด้านวิชาทักษะ 
การพูดและภาษา วุฒิภาวะทางสังคม การใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้ การเคลื่อนไหว การช่วยตัวเอง 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการเตรียมอาชีพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดเนื้อหาและ
หลักสูตรที่จะสอนเด็กได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็ก 
  6.5 เป้าหมายระยะยาวส าหรับช่วงเวลา 1 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถ
ของเด็ก ไม่ควรก าหนดให้สูงเกินไป 
  6.6 จุดประสงค์ระยะสั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จุดมุ่งหมายระยะสั้นเป็นจุดมุ่งหมายใน 
1 ภาคเรียน โดยต้องยึดเป้าหมายระยะยาวเป็นหลัก 
  6.7 เกณฑ์การวัดผล ควรมีการวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่โดยทั่วไปแล้วจะมี 
การวัดผล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรืออาจท าได้บ่อยกว่านั้น เพ่ือเป็นการประเมินว่าเด็กสามารถเรียนรู้
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ 
  6.8 ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาที่ครูน าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ ซึ่งต้อง
ก าหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแผน โดยอาจท าเป็นรายปีหรือใน 1 ภาคเรียนก็ได้ ตามความเหมาะสม 
  6.9 การลงลายมือก ากับ แผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลควรระบุผู้รับผิดชอบ ซึ่งอาจ
เป็นครูผู้สอน หรือเป็นคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ครูใหญ่ ครูแนะแนว ครูผู้สอน และผู้ปกครอง  
เป็นต้น ซึ่งจะลงลายมือชื่อกับตอนท้ายของแผนเพ่ือแสดงว่า เห็นด้วยกับแผนที่ได้จัดขึ้น ความคิดเห็น
และความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการเรียนของเด็กจะถูกน ามาพิจารณา
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจะด าเนินการต่างๆตามแผนได้ก็ต่อเมื่อผู้ปกครองเห็นด้วยและ
ลงลายมือชื่อ อย่างไรก็ตามอาจจะมีการพิจารณาแผน ใหม่อีกครั้งตามความตกลงของคณะกรรมการ 
  6.10 ข้อมูลอ่ืนๆ หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้แผนนี้ 
เช่น ประวัติการเจ็บป่วย แบบทดสอบที่ใช้ในการวินิจฉัยเด็ก การปรับพฤติกรรม การวางแผนเพ่ือ 
การให้บริการในระยะเชื่อมต่อ ฯลฯ 
  6.11 การจัดชั้นเรียน เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดส าหรับเด็ก  
ซึ่งจะพิจารณาตามความต้องการจ าเป็นและความสามารถของเด็ก เป้าประสงค์และบริการที่ได้
ก าหนดไว้ การตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนจะท าได้ภายหลังจากที่ท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น และจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด
ส าหรับเด็กด้วย 
  6.12 การพิจารณาประจ าปี เพ่ือที่เราจะทราบว่าเด็กมีความก้าวหน้าบรรลุเป้าประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือไม่นั้น จะต้องมีการประชุมเพ่ือพิจารณาแผน
ประจ าปี สิ่งที่ผู้ปกครองสังเกตได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบ
ควรน ามาแลกเปลี่ยนในที่ประชุม นอกจากนี้ผู้ปกครองอาจน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
เดิมมาพิจารณาก่อนการประชุมและจดบันทึกสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแผนต่อไปของเด็ก  อย่างไร 

ก็ตาม ถ้าทางสถานศึกษาไม่ได้ก าหนดการประชุมเพ่ือพิจารณาความก้าวหน้าของเด็กตามแผนนี้  
ผู้ปกครองสามารถเรียกร้องให้มีการจัดประชุมขึ้นได้ 
  6.13 การประเมินซ้ าในรอบ 3 ปี เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นทาง การศึกษา 
ในปัจจุบันและประเมินว่าเด็กสมควรได้รับการศึกษาพิเศษต่อไปหรือไม่  แต่ผู้ปกครองและบุคลากร
โรงเรียนสามารถด าเนินการประเมินได้ก่อนครบ 3 ปี ถ้าเห็นว่ามีความจ าเป็น (ผดุง อารยะวิญญู, 
2539; & Department of Defense Dependents Schools, 1997)   
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับกระบวนการทางการศึกษาพิเศษของประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่จัดการศึกษาพิเศษ โดยมีทั้งการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบของโรงเรียนเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท และการจัดโครงการ
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ยังไม่สามารถจัดการด าเนินการให้เป็นระบบอย่างราบรื่นตามกระบวนการ 
ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาพิเศษของประเทศสหรัฐอเมริกาดังกระบวนการข้างต้นได้  
กล่าวคือ แม้การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยจะจัดขึ้นตามกระบวนการของการค้นหาเด็ก  
และการให้บริการช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่เด็กตามแนวทางเช่นเดียวกับอารยะประเทศ  
แต่กระบวนการเหล่านี้ มักเกิดขึ้นอย่างไม่ระบบและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในกระบวนการของ 
การรับเด็กเข้าเรียน ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ มีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนและรับในจ านวนจ ากัด เนื่องจาก
โรงเรียนมีขีดความสามารถในการรับเด็กค่อนข้างจ ากัด จึงมีเด็กจ านวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าเรียนใน
สถานศึกษาได้ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเฉพาะหรือโรงเรียนในโครงการเรียนร่วม เมื่อทางโรงเรียนไม่
สามารถรับเด็กเข้าเรียน จะแนะน าให้เด็กไปเรียนที่โรงเรียนอ่ืน โดยบางแห่งทางโรงเรียนอาจมี
จดหมายให้ผู้ปกครองท าไปในการส่งต่อบางแห่งอาจแนะน าด้วยวาจา หรือบางแห่งผู้ปกครองต้องหา
โรงเรียนใหม่เองโดยไม่มีการแนะน าโรงเรียนที่ใหม่ใดๆ เลยก็ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบการส่งต่อและ
กระบวนการทางการศึกษาพิเศษของไทยยังไม่เป็นระบบที่เป็นทางการเท่าที่ควร 
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สรุป 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง บุคคลที่มีความบกพร่อง อาจเป็นความบกพร่องทางกาย 
ทางสติปัญญา เนื้อเยื่อ หรือระบบเส้นประสาท การไร้สมรรถภาพ มีความบกพร่องทางร่างกาย 
เด็กนอกระดับ ซึ่งหมายถึง เด็กที่ใสภาพร่างกายและสติปัญญาแตกต่างจากเด็กปกติ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ 
เด็กปัญญาอ่อน เด็กที่มีความบกพร้องทางสายตา บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท 
ปัญหาทางพฤติกรรม บกพร่องทางภาษา มีปัญหาในการเรียนรู้ และเด็กที่พิการซ้ าซ้อน ในประเทศไทย
ได้มีการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้รวมเอาศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเภทหนึ่ง  
ซึ่งถือว่า การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การจัดการศึกษาพิเศษในระบบโรงเรียน ซึ่งมีการชั้นเรียน
โดยการเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเด็กมากที่สุด คือ ชั้นเรียนปกติ ชั้นเรียนปกติที่มีครูผู้ช่วยเหลือให้
ค าปรึกษา ชั้นเรียนปกติที่มีบริการเสริมบางอย่าง ชั้นเรียนปกติที่มีบริการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ 
ชั้นเรียนปกติที่มีห้องเสริมวิชาการ เป็นต้น กระบวนการทางการศึกษาพิเศษ เริ่มจากระยะก่อนการส่งต่อ
การจัดบริการช่วยเหลือให้แก่เด็ก ระยะการส่งต่อ การประเมิน การพิจารณาสิทธิ แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
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ค าถามท้ายบท 
 
 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ พอสังเขป 
 1. จงอธิบายความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท  อย่างละเอียด 
 2. จงเขียนอธิบายการจัดชั้นเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 3. จงเขียนกระบวนการทางการศึกษาพิเศษมาเป็นแผนภาพให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
 4. ให้นักศึกษาสรุปประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษและหาภาพประกอบประเภทและ
ลักษณะของเด็กพิเศษลงในตารางต่อไปนี้ 
 
ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ ค าอธิบาย ภาพประกอบ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 
การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1. อธิบายความหมายของความถนัดของผู้เรียนได้ 
 2. อธิบายธรรมชาติของความสนใจของผู้เรียนได้ 
 3. สามารถจัดการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้ 
 4. สามารถเขียนแผนการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนได้ 
 5. บอกสาเหตุและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียนได้ 
 
เนื้อหาสาระ 
 1. ความถนัดของผู้เรียน 
  1.1 แบบทดสอบความถนัด 
  1.2 ประเภทของแบบทดสอบความถนัด 
  1.3 ชนิดของแบบทดสอบความถนัด 
  1.4 ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด 
 2. ความสนใจของผู้เรียน 
  2.1 ธรรมชาติของความสนใจ 
  2.2 แนวการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน 
  2.3 วิธีการสร้างความสนใจ 
  2.4 การวัดความสนใจ 
  2.5 แบบส ารวจความสนใจ 
 3. การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 4. ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 สัปดาห์ที่ 14 
 1. บรรยายน า และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 
 2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเก่ียวกับการส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ร่วมกันศึกษาเอกสารประกอบการสอน “ความถนัด และความสนใจ” 
และสรุปเพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
 4. ก าหนดให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจ และเขียนแผนการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพ่ือน าเสนอในสัปดาห์หน้า 
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 สัปดาห์ที่ 15 
 1. นักศึกษาน าเสนอแผนการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน และสาธิต
ประกอบ การน าเสนอ 

 2. นักศึกษาร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 
 3. อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันสรุปการการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน” 
 3. เครอืข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ “การส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน” 
  3.1 สถาบันสังคมศึกษา ส านักวิทยาการและมาตราานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนาาน กระทรวงศึกษาธิการ http://social.obec.go.th/home 

  3.2 MyfirstBrain.com http://www.myfirstbrain.com/ 
teacher_view.aspx?ID= 14317 
  3.3 กรมการจัดหางาน  http://www.jobdoe.com/singburi/index.php/2013-

06-06-16-24-04?id=32 

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับ“การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน” 
E-Book เอกสารที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
(http://guidance.obec.go.th/?cat=7) 
 

การวัดและการประเมินผล 
 

จุดประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
1. อธิบายความหมายของความถนัด
 ของผู้เรียนได้ 
2. อธิบายธรรมชาติของความสนใจ
 ของผู้เรียนได้ 
3. สามารถจัดการเรียนรู้ตามความ
 ถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 ได้ 
4. สามารถเขียนแผนการส่งเสริม
 ความถนัดและความสนใจของ
 ผู้เรียนได ้
5. บอกสาเหตุและแนวทางแก้ไข
 พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของ
 ผู้เรียนได ้

1. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. แบบฝึกหัดท้ายบท 
 

1. นักศึกษามีคะแนน 
 การท างานกลุ่มและ 
 การน าเสนอผลงานหน้าชั้น 
 ร้อยละ 75 
2. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 
 ถูกต้องร้อยละ 80 

http://www.myfirstbrain.com/
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID
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บทท่ี 9 
การส่งเสรมิความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

 
 

บทน า 
 ความถนัดตรงกับภาษาอังกฤษว่า Aptitude เป็นค าที่มาจากภาษากรีกว่า Aptos หมายถึง  
ความเหมาะสมที่มีต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ (Fitted for)  ส่วนความสนใจเป็นส่วนหนึ่งของที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้  ดังนั้นจึงมีการน าเอาเครื่องมือมาใช้วัดว่าบุคคลใดเหมาะสมที่จะเรียนอะไร หรือ
ประกอบอาชีพอะไร ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าบุคลที่ได้เรียนหรือประกอบอาชีพตามความถนัดและ             
ความสนใจของตนเองแล้ว จะส่งผลให้บุคคลนั้นประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานและการด าเนิน
ชีวิต   
 

ความหมายของความถนัด 
 พจนานุกรมจิตวิทยาของ B.Suwannapet ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความถนัด 
หมายถึง  ความสามารถตามธรรมชาติที่มีอยู่ในตัว เพ่ือที่จะเรียนรู้สิ่งใดๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความช านาญ 
และเกิดทักษะ” 
 พจนานุกรมจิตวิทยาของ Warren ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความถนัด หมายถึง สภาวะ
หรือมวลคุณสมบัติต่างๆ ที่มีส่วนท าให้เห็นถึงความสามารถของแต่ละบุคคลที่ ได้มาด้วยการฝึกฝน  
การเรียนรู้ ทักษะ หรือการตอบสนองบางอย่าง เช่น ความสามารถในการพูดภาษา ความสามารถใน
การเล่นดนตรี” 
 อิงลิช และ อิงลิช (English and English) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า “ความถนัด คือ ศักยภาพ
ของบุคคลในการที่จะเรียนรู้ หรือฝึกฝนทักษะบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ยกตัวอย่างเช่น  
นาย ก. มีความถนัดทางดนตรี หมายความว่า นาย ก. มีศักยภาพที่สามารถฝึกฝนให้เกิดทักษะทางด้าน
ดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2544: 47) ได้กล่าวถึง ความถนัดว่า ความถนัดเป็นสมรรถภาพทาง
สมองที่ประกอบด้วย ความสามารเฉพาะหลายด้านซึ่งความสามารถแต่ละด้านจะมีคุณภาพแตกต่าง
กันออกไป ความถนัดมิได้หมายความถึงสมรรถภาพทางสมองที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด แต่ความถนัด
เป็นความถนัดหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคคลโดยการน าเอาความรู้หรือหลักวิชามาใช้
ตัดสินปัญหาหรือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง   
 มาลี จุฑา (2542: 180) ได้สรุปความถนัดว่า เป็นสมรรถภาพทางสมองของบุคคลที่พร้อม
จะเข้าเรียน เพ่ือการศึกษาอบรม เพ่ือความส าเร็จในการเรียน การปฏิบัติงานและเพ่ือการพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 
 สรุปความหมายของ ความถนัด หมายถึง ความสามารถของบุคคลซึ่ งประกอบด้วย 
ความสามารถหลายด้าน ซึ่งบุคคลแต่ละคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกัน ถ้าบุคคลใดมีความถนัดด้านใด
และได้รับการฝึกฝนความถนัดด้านนั้นจนเกิดเป็นทักษะ บุคคลนั้น จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้น
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เป็นอย่างดี  เช่น นาย ก มีความถนัดทางด้านดนตรี  และได้รับการฝึกทักษะทางด้านดนตรี นาย ก  
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี สามารถฝึกและให้ค าปรึกษาทางดนตรีแก่ผู้อื่นได้ 
 ชวาล  แพรัตกุล  ได้วิเคราะห์ความถนัดไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความถนัดไม่ได้หมายถึงความรู้  คือ ไม่ต้องการวัดความรู้หรือประสบการณ์ที่มีว่า  
มีมากน้อยเพียงใด แต่ต้องการวัดว่ามีความสามารถน าความรู้  หรือประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ได้
อย่างไร 
 2. ความถนัดไม่ได้หมายถึง ความเร็ว แต่หมายถึง ความยากง่ายของงานเป็นหลัก คือ  
ไม่ต้องการวัดความเร็ว แต่วัดถึงความสามารถที่จะท างานที่ซับซ้อนได้ถูกต้องมากกว่า 
 3. ความถนัดไม่ได้หมายถึงกรรมพันธุ์ คือ ลูกไม่จ าเป็นต้องมีความถนัดตามพ่อแม่ แต่การ
ที่ลูกสามารถด าเนินอาชีพตามพ่อแม่ได้นั้น อาจเนื่องจากสิ่งแวดล้อม  การฝึกฝนและประสบการณ์ 
 4. ความถนัดไม่หมายถึงสมรรถภาพชนิดเดียว คือ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีความถนัดเพียง
อย่างเดียวแต่ละอย่างมีสัดส่วนของความสามารถแตกต่างกัน 
 5. ความถนัดไม่หมายถึงพรหมลิขิต คือ ความถนัดสามารถยืดหยุ่นหรือปรับปรุงแก้ไขได้ 
 

ความแตกต่างระหว่างสตปิัญญากับความถนัด 
 อารี  พันธ์มณี  ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสติปัญญากับความถนัดไว้ดังนี้ 
 

ที ่ สติปัญญา ความถนัด 
1 ต้องเปรียบเทียบกับคนอ่ืน  จึงทราบว่ามี

สติปัญญาสูงหรือต่ า 
ไม่ต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน  แต่ดูจาก
ประสิทธิภาพของงานที่ส าเร็จแล้วของแต่ละ
บุคคล 

2 เป็นพฤติกรรมภายใน  ซึ่งไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องพยายามดึง
พฤติกรรมภายในออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอก จึงจะสังเกตเห็นและวัดได้ 

เป็นพฤติกรรมภายนอก สามารถสังเกตเห็น
และวัดได้ 

3 ผู้ที่มีสติปัญญาสูง  ไม่จ ำเป็นต้อง มีความ
ถนัดสูงด้วย   

ในกรณีที่เป็นความถนัดทางด้านกลไกของ
ร่างกาย  ทักษะของกล้ามเนื้อ  และการสัมผัส   

4 ผู้ที่มีสติปัญญาสูง  จะมีความถนัดสูงด้วย ในกรณีที่ความถนัดที่เป็นความสามารถทาง
สมองเฉพาะด้าน   

 * ถ้าสติปัญญาสูงจะมีความถนัดทางด้านสมองเฉพาะด้าน และทักษะของกล้ามเนื้อนี้สูงด้วย 
 

แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) 
 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดสมรรถภาพของ
แต่ละคนที่พร้อมจะเรียนหรือศึกษา หรือด าเนินงานด้วยสมรรถภาพหรือความสามารถนั้นๆ ต่อไป 

ในอนาคต เป็นการวัดเพ่ือให้บุคคลได้ทราบว่าตนเองมีความถนัดในด้านใด พร้อมในเรื่องใด เพ่ือจะได้
เพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ หรือเลือกด าเนินกิจกรรมในสิ่งที่ตนเองถนัด  (http://kc.hri.tu.ac.th) 

http://kc.hri.tu.ac.th/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A
http://kc.hri.tu.ac.th/
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 แบบทดสอบความถนัด คือ แบบทดสอบที่ออกแบบมาเพ่ือวัดศักยภาพสู่ความส าเร็จ 
บางครั้งค าว่า “ความถนัด” ถูกใช้ในความหมายที่ผิดว่าเป็น “ความสามารถ” หรือ “ความส าเร็จ”  
ซึ่งสามารถแยกแยะความต่างได้ดังนี้ (ฟิลิป  คาร์เตอร์ แปลโดย รัชนี  เอนกพีระศักดิ์) 
 1. ความถนัด  คือคุณจะสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วหรือง่ายดายเพียงใดในอนาคต 
 2. ความสามารถ  คือสิ่งที่คุณสามารถแสดงให้เห็นในปัจจุบัน 
 3. ความส าเร็จ  คือสิ่งที่คุณท าส าเร็จแล้วในอดีต 
 

ประเภทของแบบทดสอบความถนัด 
 แบบทดสอบความถนัดสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. แบบทดสอบความถนัดชนิดตัวประกอบพหุคูณ (Multifactor Aptitude Test) แบบทดสอบ
ชนิดนี้ ใช้วัดความถนัดชนิดต่างๆ หลายชนิด บางชนิดก็มีส่วนสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความถนัดทางการเรียน 
จนท าให้บางคนเรียกว่า แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน 
 2. แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Separate Test of Special Aptitude) เป็นแบบทดสอบ 

ที่สร้างขึ้นเพ่ือทดสอบความถนัดทางด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพียงด้านเดียว   
 

ชนิดของความถนัดที่มีการทดสอบ 
 ความถนัดทั้งหลายของบุคคลที่มีการสร้างแบบทดสอบ หรือเครื่องมือทดสอบขึ้นมาวัดนั้น  
อาจแยกกล่าวชนิดใหญ่ๆ ได้ 4 ชนิด ดังนี้ (พนม  ลิ้มอารีย์. 2548)   
 1. ความถนัดที่เป็นความสามารถทางด้านสองเฉพาะด้าน (Specific Mental Abilities) 
  ความถนัดชนิดนี้เป็นความสามารถทางสมองด้านต่างๆ ของบุคคล ซึ่งเธอสโตน  
ได้สรุปไว้ว่า ความถนัดที่เป็นความสามารถทางสมองเฉพาะด้านนั้นที่ส าคัญมี 7 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 
ความสามารถทางความเข้าใจภาษา ความสามารถในการใช้ค าได้อย่างคล่องแคล่ว ความสามารถ
ทางด้านเลขจ านวน ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ ความสามารถทางด้านการรับรู้ ความสามารถ
ทางด้านความจ า และความสามารถทางด้านเหตุผล   
 2. ความถนัดที่เป็นความสามารถของกลไกในร่างกาย (Motor Abilities) 
  เป็นความสามารถที่เกี่ยวกับความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของแขน ความแข็งแรง
และยืดหยุ่นของล าตัว การรักษาสมดุลเมื่ออยู่กับที่และขณะเคลื่อนไหว การประสานงานกันของ
กล้ามเนื้อส่วนใหญ่และพลังในการเคลื่อนไหว 
 3. ความถนัดที่เป็นความสามารถทางการสัมผัส (Sensory Abilities)  
  เป็นความสามารถที่รวมลักษณะทางด้านการสัมผัส เช่น การได้ยิน การมองเห็น 
การดมกลิ่น เป็นต้น 
 4. ความถนัดที่เป็นทักษะของกล้ามเนื้อและสมอง (Psycho-Motor Skills) 
  เป็นความสามารถที่รวมลักษณะทางด้านการสัมผัสและกลไกของร่างกายเข้าด้วยกัน  
ความถนัดด้านนี้ได้แก่ความสามารถต่อไปนี้ คือ การควบคุมความแม่นย า การประสานงานของแขน
และขา ความไวในการตอบสนอง ความรวดเร็วของการเคลื่อนไหว การควบคุมอัตราความเร็ว 



188 

ความคล่องแคล่วในการใช้มือ ความคล่องแคล่วในการใช้นิ้ว ความเที่ยงตรงของแขนและมือ ความเร็ว
ของข้อมือและนิ้ว 
 

ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด 
 1. ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้ถึงศักยภาพหรือระดับความสามารถของนักเรียน ท าให้
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 2. ช่วยให้ครูจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้ถึงระดับความสามารถและความถนัดของตน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตของตน 
 4. ช่วยให้ครูและผู้แนะแนวรู้ข้อบกพร่องของนักเรียน ท าให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ได้ถูกต้อง 
 

ตัวอย่างแบบทดสอบความถนัด 
 ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา 
 แบบให้หาสิ่งตรงข้ามกับท่ีก าหนด สิ่งที่ก าหนดอาจเป็นค า  วลี  หรือประโยคก็ได้  เช่น 
 1. ปักดิ่ง 
  ก.  วิ่งฉิว   ข.  พุ่งโด่ง  ค.  พุ่งปราด ง. ตกวูบ 
 2. เขาเป็นที่น่าทึ่ง 
  ก.  น่าคบ   ข.  น่าร าคาญ ค.  ไม่น่าสนใจ ง. น่าเกียด 
 แบบให้ค าที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องในรูปของหน้าที่  ประโยชน์  หรือลักษณะ  เช่น 
 1. บ่ม 
  ก.  ข้าว   ข.  ปลา  ค.  ผัก  ง. ผลไม้  จ.  น้ าตาล 
 2. จม 
  ก.  ทึบ ข.  หนา  ค.  แน่น  ง. หนัก  จ.  ใหญ่ 
 แบบให้เลือกค าหรือข้อความเติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด 
 1. เด็กเอาเงินไปซื้อ.................กิน 
  ก.  ข้าวและน้ า    ข.  ขนมและผลไม้  
  ค.  น้ าอัดลมและขนม  ง.  ช็อกโกแลตและนม 
  จ.  ลูกกวาดและน้ าหวาน 

 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางด้านจ านวน   
 แบบเรียงล าดับจ านวน  เป็นแบบที่ใช้ค้นหาระบบของตัวเลขที่เรียงกันไว้  ตัวข้อสอบอาจ
ให้หาเลขตัวต่อไป  หรือหาตัวเลขที่เว้นไว้  เช่น 
 1. 1  3  5  7  9  .....?..... 
  ก.  8    ข.  10  ค.  11  ง. 13 
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 2. 
2
3     3     9     36   .....?..... 

  ก.  180    ข.  720  ค.  900  ง. 1080 

 แบบโจทย์คณิตศาสตร์  เป็นการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วๆ ไป  เช่น 
 1.  22.3 + 4.08 – 6.12  เปน็เท่าไร? 
  ก.  20.01    ข.  20.09 ค.  20.10 ง. 20.26 จ.  20.17 

 2.  
3
11

9
2

8
1    เป็นเท่าไร? 

  ก.  
6
1    ข. 

6
7    ค.  

9
11    ง. 

18
19

  จ.  
18
27  

 แบบความคิดรวบยอด เป็นค าถามประเภทความเข้าใจ ไม่ค่อยมุ่งในการค านวณตัวเลข เช่น 
 1. รถไฟสองขบวนวิ่งไปทางเดียวกัน  จะผ่านพ้นกันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอะไร มากที่สุด? 
  ก.  ความยาวของทั้งสองขบวน 
  ข.  อัตราความเร็วของทั้งสองขบวน 
  ค.  ความแตกต่างของความยาวของทั้งสองขบวน 
  ง.  ความแตกต่างของอัตราความเร็วของทั้งสองขบวน 
  จ.  จ านวนน้ าหนักของแต่ละโบกี้ท่ีแต่ละขบวนลากจูง 
 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางด้านเหตุผล   
 แบบอุปมาอุปไมย  เช่น 
 1. ลบ  :  บวก ทุกข์  :   
  ก.  โศก    ข.  สุข  ค.  โรค  ง. จน 
 2. เชียงใหม่  :  กรุงเทพฯ บาเกียว  :   
  ก.  โตเกียว    ข.  ลูซอน ค.  ภูเก็ต ง. มะนิลา 
 แบบสรุปความ  ให้หาข้อสรุปจากข้อความ  ข้อมูล  ข่างสารที่ก าหนดให้  โดยไม่น าข้อมูล
ข่าวสารจาที่อื่น  จากที่รู้มาก่อน  มาร่วมสรุป  เช่น 
 1. ด าขาวกว่าแดง  แดงขาวกว่าขาว  ขาวด ากว่าด่าง  ใครด าที่สุด 
  ก.  ด า   ข.  แดง  ค.  ขาว  ง. ด่าง  จ.  สรุปไม่ได้ 
 2. ถนน  ก.  ขนานกับถนน ข.  และถนน ค.  แต่ตั้งฉากกับถนน ง.  และถนน จ.  ฉะนั้น 
  ก.  ถนน  ข.  ตั้งฉากกับถนน  ง.  ข.  ถนน  จ.  ขนานกับถนน  ค. 
  ค.  ถนน  ก.  ขนานกับถนน  ง.  ง.  ถนน  ค.  ตั้งฉากกับถนน  ข. 
  จ.  ยังสรุปไม่ได้ 
 แบบจัดเข้าพวก  เป็นแบบที่ก าหนดค ามาให้กลุ่มหนึ่ง  ให้หาค าที่ให้ไว้เป็นตัวเลือกอีกหนึ่ง
ค ามาเข้าพวกกับท่ีก าหนดให้  เช่น   
 1. ระนาด  ฆ้อง  กลอง  ..... 
  ก.  ซอ    ข.  ปี่  ค.  ขลุ่ย  ง. ฉิ่ง  จ.  แตร 
 2. ดึง  สาว  ชัก  ..... 
  ก.  ผลัด   ข.  ฉุด  ค.  มัด  ง. น้าว  จ.  กระแทก 
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 ตัวอย่างแบบวัดความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้ค า   
 แบบให้เขียนชื่อที่มีลักษณะที่ก าหนด  เช่น 
 1. จงเขียนชื่อผลไม้  กลม  กินได้มาให้มากท่ีสุดในเวลา  2  นาที 
  ส้มโอ  กระท้อน  แตงโม  .......... 
 2. จงเขียนค า  2  พยางค์  ที่มีความหมายโดยขึ้นต้นด้วยตัว  “ส” 
  สไบ  สะพาน  สนใจ  สนอง  ............. 
 แบบให้เติมค าวิภัติ  (Prefix)  เช่น 
 ค าชี้แจง  ให้หาค ามาเติมหน้าค าเหล่านี้เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ 
 1. ................  ต่าง 2. ..................อ้ี 3. ...............สงค์ 4.  ..................นวย 
 5. ................เนียม 6. ..................สอ 7. ...............วิต 8.  ..................ทิตย์ 
 แบบให้เติมค าปัจจัย  (Suffix)  เช่น 
 ค าชี้แจง  ให้หาค ามาเติมหลังค าเหล่านี้เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ 
 1. อา................ 2. ภรร.................. 3. ศา...............  4.  มัง.................. 
 5. อู................ 6. ภู.................. 7. บัน...............  8.  ก า..................  
 แบบให้เขียนค าตามข้อแม้ที่ก าหนด 
 ค าชี้แจง  ให้เขียนค าสองพยางค์ ที่มีความหมาย และขึ้นต้นด้วยอักษร “ช” มาให้มาก
ที่สุด 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................................................................................................. 
 

ความสนใจของผู้เรียน 
 ความสนใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้ เป็นแรงกระตุ้นให้เกิด
การเรียนรู้ ถ้าปราศจากความสนใจ การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ยากหรือเกิดขึ้นน้อยมาก ความรู้เกี่ยวกับ
ความสนใจของแต่ละบุคล จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เน้นถึงบุคลิกภาพของเขา แม้ว่าจะได้มีการศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสนใจ แต่การตัดสินว่าบุคคลหนึ่งๆ มีความสนใจสิ่งใดแน่นอนเป็นเรื่องล าบาก
ในวงการแนะแนว 
 อย่างไรก็ดีจะต้องระลึกไว้ว่าความสนใจและความชอบ บางสิ่งบางอย่างก็มิได้ประกันว่า 
บุคคลนั้น มีความสามารถท างานนั้นๆ ได้ส าเร็จ เช่น เด็กหญิงผู้หนึ่งอาจเลือกเรียนวิชาพยาบาลเป็น
อาชีพต่อไป แต่เธออาจขาดคุณสมบัติทางด้านสุขภาพ หรือความสามารถทางวิชาการ ซึ่งมีผลให้เธอ
ไม่สามารถเข้าเรียนพยาบาลได้   
 

ธรรมชาติของความสนใจ 
 ความสนใจ แสดงถึงความโน้มเอียงของบุคคลที่จะเลือกหรือกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เขาชอบ
มากกว่าสิ่งอ่ืน ความสนใจแสดงถึงความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคลหรือความรู้สึกของความตั้งใจ 
หรือความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของบางอย่าง 
 Super ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสนใจของบุคคลไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
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 1. ความสนใจที่แสดงออกโดยใช้ค าพูดหรือถ้อยค า 
  ความสนใจที่บุคคลแสดงออกด้วยถ้อยค านั้น เป็นความสนใจเกี่ยวกับวัตถุ  งานหรือ
อาชีพ  โดยบุคคลจะตอบว่า เขาชอบ ไม่ชอบ หรือเฉยๆ ต่อกิจกรรมต่างๆ ที่ปรากฏออกมาในรูปของ
ค าถาม  การวินิจฉัยความสนใจโดยใช้ถ้อยค าหรือพูดออกมานั้น แม้ว่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทราบ 

ความสนใจของบุคคลใดก็ตาม แต่ก็ให้คุณค่าจ ากัดที่ยังเชื่อถือไม่ได้เต็มที่นัก 
 2. ความสนใจที่เนื่องจากการเข้าร่วมในกิจกรรมหรืออาชีพ 
  การที่บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมบางอย่างหรืออาชีพใดๆ ก็ตาม อาจเป็นเครื่องแสดงถึง
ความสนใจของบุคคลนั้น ที่มีต่อกิจกรรมหรืออาชีพนั้นๆ อย่างไรก็ตาม พึงระลึกว่า การเข้าร่วมของ
บุคคลในกิจกรรมหรืออาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ไม่ได้บ่งชัดเสมอไปว่า เขาสนใจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริง 
เขาอาจเพียงแต่ได้รับความเพลิดเพลิน และการที่บุคคลไม่เข้าร่วมในกิจกรรมใดก็ไม่ได้หมายความว่า
บุคคลนั้น ไม่สนใจต่อสิ่งนั้น เขาอาจสนใจ แต่เนื่องจากมีอุปสรรคหลายอย่างที่กีดกันมิให้เขาเข้าร่วม 
ก็เป็นได้ 
 3. ความสนใจที่วัดได้โดยแบบทดสอบ 
  ความสัมฤทธิ์ผลในด้านวิชาการเป็นเครื่องทดสอบความสนใจของบุคคลที่มีต่อวิชาและ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้อีกประการหนึ่ง แต่คะแนนหรือหน่วยกิตก็เป็นเพียงแหล่งของเงื่อนไข
ส าหรับพิจารณาเท่านั้น สิ่งส าคัญที่จะช่วยชี้ให้เห็นความสนใจของบุคคลเพ่ิมเติมคือ ความส าเร็จและ
ความไม่ส าเร็จของบุคคลในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน และเมื่อความสัมฤทธิ์ผล
ในด้านวิชาการและด้านกิจกรรมของบุคคลได้ประมวลเข้ากันแล้ว ก็อาจเห็นได้เด่นชัดว่าบุคคลนั้น 

มีความสนใจในสิ่งใดบ้าง 
 4. ความสนใจที่วัดได้โดยแบบส ารวจ 

  ความสนใจที่วัดได้ด้วยวิธีการใช้แบบส ารวจ ได้มีการวินิจฉัยกันมานานแล้ว ต่อมามี 
การแก้ไขปรับปรุงวิธีการสร้างและการตรวจคะแนน และหลังจากนั้น ได้มีการใช้แบบส ารวจความสนใจ
อย่างแพร่หลายในวงการศึกษาและแนะแนว 
 

ลักษณะของความสนใจ 
 วนิช บรรจง และคนอ่ืนๆ (2516: 32-33) อ้างถึงคุณลักษณะของความสนใจ มีดังนี้ 
 1. ความสนใจเป็นความรู้สึกหรือเจตคติที่เข้มข้นอยู่ในวงแคบ คือ คนเราจะต้องมีความสนใจ
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอย่างๆ ไป 
 2. ความสนใจเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล คนหนึ่งอาจจะมีความสนใจ ต่อสิ่งหนึ่งแต่คน
หนึ่งอาจจะไม่สนใจต่อสิ่งนั้นเลยก็ได้ 
 3. เมื่อมีความสนใจบุคคลย่อมมีความมุ่งหมายต่อสิ่งนั้นและเอาใจใส่จดจ่อต่อสิ่งที่ตนสนใจ 
 4. เมื่อเกิดความสนในต่อสิ่งใดแล้ว บุคคลย่อมมีความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ่งนั้น
เช่น ต้องการอยากรู้อยากเห็นให้มากข้ึน ต้องการที่จะท าเป็น เป็นต้น 
 5. บุคคลย่อมมีความมุ่งมั่น ที่จะท าให้ส าเร็จตามความมุ่งหมาย ถ้ามีความสนใจ ต่อสิ่งนั้นๆ 
อย่างแท้จริง 
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แนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผู้เรียน 
 สุโท เจริญสุข (2522: 72) ให้แนวการจัดการเรียนตามความสนใจของผู้เรียนไว้ดังนี้ 
 1. ค านึงถึงสัญชาติญาณความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนโดยน าเอาเรื ่องราวหรือ  

สิ่งแปลกใหมม่าเล่าหรือแสดงให้นักเรียนดู 
 2. ท าบทเรียนให้สนุกโดยใช้อุปกรณ์การสอนหรือเทคนิควิธีการสอนหลายๆ รูปแบบ 
 3. ท าให้บทเรียนกระจ่าง โดยใช้ถ้อยค าที่ง่ายๆ หรือ เน้นรูปธรรมมากกว่านามธรรม 
 4. ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการเรียน 

อยู่เสมอ ด้วยการใช้ค าถาม ใช้กิจกรรม หรืออุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยสอน 
 5. จัดสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวให้ผู้เรียนน่าสนใจ เช่น จัดนิทรรศการ การอภิปรายจัดชุมนุม 
จัดการแสดงหนังสือ ฯลฯ 
 

วิธีการสร้างความสนใจ 
 วนิช บรรจง และคนอ่ืนๆ (2516: 33-34) เสนอแนะวิธีการสร้างความสนใจไว้ดังนี้ 
 1. ก่อนจะสอนเรื่องใดก็จาม ต้องสร้างความรู้พ้ืนาานในเรื่องนั้นๆ ให้แก่นักเรียนก่อน 
 2. จัดบทเรียนให้เหมาะกับความสามารถในการเรียนของนักเรียน 
 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท างานได้ส าเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน 
 4. ชี้แจงให้นักเรียนเห็นความก้าวหน้าของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้นักเรียน
อยากเรียนและมีความสนใจในงานนั้นมากข้ึน 
 5. ในการสอนครูควรชี้ให้นักเรียนได้เห็นความน่าสนใจของเรื่องที่เรียน 
 6. จัดสภาพในการเรียนให้เป็นที่น่ารื่นรมย์ 
 7. ในการสอนแต่ละครั้ง ครูควรจัดหาอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมมาใช้ 
 8. ในการสอนแต่ละครั้ง ครูต้องมุ่งสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชานั้นควบคู่ไปด้วย 
 9. ควรจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด 
 10. จัดบทเรียนให้มีความหมายต่อชีวิตของนักเรียน 
 สรุปได้ว่า การสร้างความสนใจในบทเรียน เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของครูผู้สอนที่จะต้องท าให้
เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่เร้าความสนใจดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอยากจะเรียนรู้ ติดตาม แสวงหาค าตอบเพ่ือที่จะท า
ให้ผู้เรียน ประสบความส าเร็จในการเรียนต่อไป 
 

การวัดความสนใจ 
 การที่จะวัดความสนใจ ให้ได้ผลถูกต้องที่สุด นั้นเป็นเรื่องท่ีท าได้ยาก ทั้งนี้เพราะความสนใจ
ของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป และขึ้นอยู่กังองค์ประกอบหลายประการ เช่น สติปัญญาอายุ 
เพศ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์เดิม การพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ สภาพทางสังคมและเศรษากิจ
รวมถึงการศึกษา การประกอบอาชีพ ฯลฯ 
 โพเวลล์ (ไตรเทพ โห้โก. 2533: 41 อ้างอิงจาก Powell. 1963: 238) ได้เสนอวิธีวัด 

ความสนใจซึ่งสามารถวัดได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
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 1. การใช้แบบวัดความสนใจ (Interest Inventories) โดยให้แสดงความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบต่อความต้องการต่างๆ ของแบบวัดความสนใจ 
 2. การใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open Endend Questionnaires) โดยให้อิสระ
ในการตอบค าถามต่างๆ ของแบบวัดความสนใจ 
 3. การสัมภาษณ์ (Interviews) จะท าให้ผู้สัมภาษณ์สามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมของ 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ การวัดความสนใจสามารถท าได้หลายวิธีการ การที่จะเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น
จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เนื้อหา และเทคนิควิธีการสอน เพ่ือให้เกิดผลดีและวัดได้ตรง
มากที่สุด  
 

แบบส ารวจความสนใจที่ควรรู้จัก 

 1. The Strong Vocational Interest Blank (SVIB) 
  เป็นแบบส ารวจความสนใจที่ยึดถือหลักว่า “บุคคลที่ประกอบอาชีพเดียวกันจะมี 
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ รอบตัวคล้ายคลึงกัน ดังนั้น ผู้มีความสนใจคล้ายคลึงกันกับกลุ่มชนในอาชีพ
ใดก็น่าจะประสบผลส าเร็จในงานอาชีพนั้นเป็นอย่างดี” ประกอบด้วยรายการค าถาม 317 รายการ 
ครอบคลุมอาชีพ รายวิชา กิจกรรม ประเภทของคน และความพึงพอใจในงานด้านต่างๆ ผู้ถูกประเมิน
จะตอบ 3 ลักษณะ คือ ชอบ-like, ไม่ชอบ-dislike และ เฉยๆ-indifferent 
 2. The Kuder Occupational Interest Survey  
  มีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพต่างๆ ไว้ 100 กลุ่มกิจกรรม ผู้ถูกส ารวจ
จะต้องเลือกตอบว่า ชอบกิจกรรมใดมากที่สุดและไม่ชอบกิจกรรมใดมากที่สุด ระบบของกิจกรรม 

ที่ชอบมากที่สุดจะเป็นตัวชี้ความน่าจะเป็นของความสนใจในอาชีพใดอาชีพหนึ่งของคนๆ นั้น  
 อย่างไรก็ตาม แบบส ารวจความสนใจและความพึงพอใจในอาชีพทั้งสองแบบ ก็เป็นเพียง
เครื่องมือในการแนะแนวให้คนมีโอกาสเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเท่านั้น 
 

การส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 การที่ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน ได้ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง จะช่วยให้นักเรียนวางแผนการศึกษา และการประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
ดังนั้น นักเรียนจะมีแนวทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิตได้   
 การให้บริการแนะแนวในโรงเรียน เป็นบริการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด
และความสนใจของตนเองได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 9.1 ความสัมพันธ์ระหว่างบริการแนะแนวและการส่งเสริมความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียน 

ผู้เรียนจะได้รับข้อมูล ข้อสนเทศต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับความถนัด และความสนใจ  
ของตนเอง รวมทั้งแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 
ที่ผู้เรียนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 

1 บริการเก็บรวบรวมข้อมูล
 นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2 บริการสนเทศ 
 (การศึกษา  อาชีพ และส่วนตัว
 สังคม) 

 

3.  บริการให้ค าปรึกษา 

 

4.  บริการจัดวางตัวบุคคล 

 

5.  บริการติดตามผล 

 

ผู้เรียนจะได้ค้นพบความถนัดและความ
สนใจ ของตนเองจากเครื่องมือต่างๆ ที่ครู
แนะแนวจัดเตรียมให้ 

ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจตนเองว่าตนเองมี
ความถนัด  และมีความสนใจทางด้านใด  
สามารถมาขอรับค าปรึกษาจากครูแนะแนว
ได้ 

 

เมื่อผู้เรียนเข้าใจตนเองว่าตนเองมีความถนัด  
และมีความสนใจทางด้านใดแล้ว ก็สามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ   
ในสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจ   

 

ฝ่ายแนะแนวจะมีระบบติดตามผลส าหรับ
นักเรียนที่เข้ามารับบริการว่าได้รับบริการแล้ว
เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ครูแนะแนวมี
ข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือหรือส่งเสริมนักเรียน
ต่อไป 
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 ดังนั้น สิ่งที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต้องค านึงถึงในการส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของนักเรียน ดังนี้ 
 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  ครูควรจะเข้าใจและยอมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถทางสมองและ
สติปัญญาที่แตกต่างกัน  มีนิสัยใจคอและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน 
 2. วัยของนักเรียน 
  พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจะมีผลท าให้พฤติกรรมและความสนใจของนักเรียน
แตกต่างกันไป 
 3. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 
  เด็กแต่ละคนย่อมจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไป เช่น มีความถนัดหรือ
ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษกว่าด้านอื่นๆ หรือต่างจากเด็กคนอื่น 
 4. สิ่งแวดล้อมของเด็ก เช่น สภาพครอบครัวซึ่งมีวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้ง
สภาพทางเศรษากิจที่แตกต่างกัน 
 

ปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
 ในปัจจุบันสังคมที่ผกผันและเศรษากิจที่บีบรัดท าให้พ่อแม่ต้องรับภาระหนักในการท า งาน
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปอยู่นอกบ้าน เวลาที่ใกล้ชิดดูแลเอาใจใส่ลูกมีน้อยลง จึงเป็นที่น่าเสียดายที่คุณลักษณะ
ต่างๆ ของเด็กในวัยเรียนไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร และที่น่าเป็นห่วงคือ ความห่างเหินระหว่าง 
พ่อแม่กับลูกมีมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาและความขัดแย้งระหว่างเด็กกับพ่อแม่ได้ 
 ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้หลายประการด้วยกัน เด็กที่มีพ้ืนาานทางจิตใจปกติอาจจะรู้สึกว่า
พ่อแม่ไม่ได้ให้ความสนใจในความเป็นอยู่ จึงเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่ห่างเหิน ถึงเวลาอยู่บ้านก็ต่างคน
ต่างอยู่ท ากิจกรรมของตนเอง เมื่อมีปัญหาก็ไม่รู้จะพูดให้พ่อแม่เข้าใจได้อย่างไรหรือพยายาม 

เล่าหลายๆ ครั้ง ก็ยังไม่มีใครรับฟัง เด็กบางคนอาจจะเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ด้วยการออดอ้อน 
หรือท าท่าทางแปลกๆ ให้พ่อแม่สนใจก็กลับได้รับการเฉยเมยหรือดุว่าซน จุกจิกจู้จี้ ส าหรับเด็กมีพ้ืนาาน
ไม่ดี อาจจะแสดงพฤติกรรมในทางลบ เช่น ก้าวร้าว ดื้อดึง ท าลายของใช้ของเล่นหรือมีความผิดปกติ
อ่ืนๆ ที่รุนแรงยิ่งขึ้น  (งานแนะแนวและศูนย์เพ่ือนเด็ก โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ, 
2553: ออนไลน์)  ซึ่งกรมสุขภาพจิต (2546) ได้เสนอแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาดังนี้ 
 แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
 1. ปัญหาการเรียน 
  ปัญหาการเรียน เป็นปัญหาที่แสดงออกหลายรูปแบบลักษณะปัญหาเป็นเรื่อง 

ที่เก่ียวกับการเรียนโดยเฉพาะ  หรือเป็นอากรที่แสดงออกทางพฤติกรรมลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
  1.1 ผลการเรียนต่ า ไม่สนใจเรียน เล่น พูดคุยในชั้นเรียน 
  1.2 เบื่อหน่าย นั่งหลับ ไม่มีสมาธิ ความสนใจสั้น เหม่อลอย 
  1.3 ท างานช้า ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมาย 
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  สาเหตุ 
  1. ระดับเชาวน์ปัญญา ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติ ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน มีความบกพร่องใน
การเรียนรู้ ไม่ถนัดในบางวิชา 
  2. ปัญหาการเจ็บป่วย มีความบกพร่องทางร่างกาย พัฒนาการทางร่างกายช้า การใช้
กล้ามเนื้ออวัยวะของร่างกายในการเคลื่อนไหวหยิบจับวัตถุ กระท าได้ไม่สมวัย สายตาสั้น หูน้ าหนวก 
หูตึง โรคโลหิตจาง ความดันต่ า การขาดสารอาหาร มีอาการปดศีรษะ ปวดท้อง โรคประจ าตัวเรื้อรัง  
มีความผิดปกติทางระบบประสาท สมอง เช่น โรคลมชักแบบไม่มีอาการกระตุก แต่จะไม่รู้ตัว มีอาการ
คล้ายเหม่อในระยะสั้น หรือหยุดท ากิจกรรมขณะนั้นไปชั่วครู่ ประมาณ 3-5 วินาที หลังจากนั้น จะท า
กิจกรรมต่อได้ตามปกติ 
  3. ลักษณะบุคลิกภาพ อุปนิสัย มีลักษณะเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้น ขาดความเชื่อมั่น 
ไม่กล้าแสดงออก มีปมด้อย ดื้อเงียบ ก้าวร้าว ต่อต้านหรือมีพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่ง ขาดสมาธิ 
  4. ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ มีความเครียด ความกดดัน ความก้าวร้าว ท าให้ขาดแรงจูงใจ 
ไม่สามารถใช้ศักยภาพ เชาวน์ปัญญาที่มีอยู่ได้เต็มที่ สาเหตุปัญหาทางอารมณ์จิตใจ มีดังนี ้
   4.1 าานะเศรษากิจ การเงิน ยากจน ขาดการกระตุ้นส่งเสริม ทั้งด้านวัตถุและ
แรงจูงใจในเรื่องการเรียน 
   4.2 ครอบครัว ย้ายที่อยู่บ่อย เร่ร่อน ต้องย้ายโรงเรียน เกิดปัญหาปรับตัวกับเพ่ือน 
ครู สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  
   4.3 การเลี้ยงดูที่ขาดความสนใจ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบิดามารดา ผู้ปกครอง 
ถูกทอดทิ้ง ต้องช่วยตนเอง หรือรับภาระในครอบครัวเกินวัย 
   4.4 ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท บิดามารดาหย่าร้าง แยกกันอยู่  บิดา
มารดารักลูกไม่เท่ากัน 
   4.5 การอบรมเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ขาดการฝึกฝนเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบ
ระเบียบวินัย 
  5. ปัญหาทางสังคมสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ปัญหาทางโรงเรียน 
    5.1.1 หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนไม่เหมาะสม กิจกรรมมาก
หรือน้อยเกินไป บริการด้านวิชาการ บริการด้านต่างๆ ไม่ตอบสนองความต้องการของักเรียน 
    5.1.2 กฎระเบียบ วินัยเข้มงวดหรือปล่อยมากเกินไป เกิดความกดดัน 
เครียด สับสนในการรับรู้ มีปัญหาในแนวทางปฏิบัติ 
   5.2 ปัญหาครู 
    5.2.1 ครูขาดความพร้อมในการเตรียมการจัดการเรียนการสอน บุคลากร
น้อย อุปกรณ์ไม่พอเพียง กิจกรรม วิธีการสอนไม่เหมาะสม ครูมีงานพิเศษ ขาดความสนใจ  
ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ 
    5.2.2 ครูมีปัญหาด้านสุขภาพจิต บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
จิตใจไม่เหมาะสม 
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    5.2.3 ครูขาดความเข้าใจนักเรียน ไม่ยอมรับปัญหา ขาดความยุติธรรม 
ใช้วิธีการลงโทษ ดุด่ารุนแรง ขาดเหตุผล 
    5.2.4 ครูขาดการประสานงานกับเพ่ือนร่วมงานที่เกี่ยวข้องขาดการสื่อสาร
ท าความเข้าใจกับนักเรียน และกับผู้ปกครองในการหาข้อมูล สาเหตุ ปัญหา อาการ 
   5.3 ปัญหาการปรับตัวกับเพ่ือน เพ่ือนข่มขู่ รังแก ล้อเลียน ถูกชักจูงให้มีพฤติกรรม
ที่เป็นปัญหา หรอืเป็นการลอกเลียนแบบท าตามเพ่ือน 
   5.4 สภาพสิ่งแวดล้อม อยู่ในชุมชนแออัด แหล่งเสพติด การพนัน แหล่งมั่วสุมทาง
เพศ การเห็นแบบอย่างไม่เหมาะสมจากบุคคลรอบข้าง 
   5.5 สื่อสิงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ วิดีโอ ภาพยนตร์ การแสดง 
โฆษณาท่ีจูงใจให้เลียนแบบประพฤติปฏิบัติตามในค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง 
  แนวทางการช่วยเหลือ 
  1. กรณีเรื่องเชาวน์ปัญญา ประเมินระดับเชาวน์ปัญญาโดย 
   1.1 ดูประวัติผลการเรียนในอดีต 
   1.2 ทดสอบเชาวน์ปัญญาโดยหน่วยงานที่ ให้บริการหรือใช้แบบประเมิน
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 
  2. กรณีเรื่องโรค การเจ็บป่วยฝ่ายกาย ส่งพบแพทย์ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยรักษา 
  3. กรณีจากบุคลิกภาพ ฝึกการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะ 
การจัดกิจกรรมการให้ก าลังใจ การเสริมแรงทางบวก 
 2. ปัญหาพฤติกรรม 
  2.1 ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ ไม่มีเพ่ือน (มีพฤติกรรมที่เพ่ือนไม่ยอมรับ) ไม่สามารถ 
เข้ากลุ่ม พูดคุย เล่น ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน 
   สาเหตุ 
   1. บุคลิกภาพ อุปนิสัยการแสดงออกที่ก้าวร้าว ชวนทะเลาะ ต่อต้าน เอาเปรียบ
ผู้อื่น เห็นแก่ตัว ยึดความคิดความต้องการของตนเป็นใหญ่ 
   2. บุคลิกภาพ อ่อนแอ ไม่เชื่อมั่น ไม่กล้าแสดงออก ขี้อาย ขลาดกลัว 
   3. ขาดทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การแสดองออก การพูดคุยสื่อสาร 
   4. มีปมด้อย ด้านร่างกาย รูปร่างหน้าตา ลักษณะท่าทาง และความพิการทาง
ร่างกาย 
   5. ปมด้อยด้านการเรียนอ่อน เรียนช้า เรียนไม่ทันเพ่ือน 
   6. ปมด้อยด้านครอบครัว าานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแต่งกาย สิ่งของเครื่องใช้ 
   7. สภาพครอบครัวที่ย้ายที่อยู่ ย้ายโรงเรียนบ่อย ต้องปรับตัวกับเพ่ือน ครูและ
สิ่งแวดล้อมใหม ่
   8. ปัญหาอารมณ์จิตใจจากปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ขาดความรัก 

ความอบอุ่น 
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   แนวทางช่วยเหลือแก้ไข 
   1. ให้ความเข้าใจ สนใจ เอาใจใส่ 
   2. พบพดคุยให้ระบายความคิด ความรู้สึกต่อการปรับตัวในโรงเรียน 
   3. ให้หาศักยภาพ ความสามารถที่มีในตนเอง กระตุ้นส่งเสริมให้ก าลังใจและ
ชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติ 
   4. ฝึกฝนทักษะทางสังคม   
    4.1 ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
    4.2 ทักษะการสื่อสารภาษา ท่าทาง 
    4.3 ทักษะการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการเสริมแรงทาบวก 
   6. จัดบทบาทสมมติให้กลุ่มได้วิเคราะห์บทบาท การปรับตัว การยอมรับ  
ไม่ยอมรับของกลุ่มในบทบาทสมมติ สรุปแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือแก้ไข 
  2.2 พฤติกรรม กิริยามารยาท ท่าทางการแสดงออก การใช้ภาษาไม่สุภาพ 
   สาเหตุ 
   1. แสดงออกตามลักษณะค่านิยม สมัยนิยมของกลุ่ม 
   2. ต้องการความสนใจ เป็นคนเด่น ได้รับการยอมรับชื่นจากกลุ่มเพ่ือน 
   3. เรียนรู้ ลอกเลียนแบบจากบุคคลในครอบครัว จากกลุ่มเพ่ือน สิ่งแวดล้อม 
และสื่อต่างๆ   
   4. ขาดการฝึกฝน เรียนรู้ในการแสดงออกกิริยามารยาทที่เหมาะสม 
   5. เป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อพฤติกรรมท่าทีค าพูดของบุคคลอ่ืน 
   6. ทดแทน ชดเชยปมด้อยของตนเองในด้านอ่ืนๆ  
   แนวทางการช่วยเหลือ 
   1. กรณีไม่รุนแรง ไม่สนใจต่อพฤติกรรม การแสดงออก ค าพูดที่ไม่เหมาะสม 
   2. ให้ประเมินพฤติกรรม ค าพูด ผลที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง 
   3. ให้ค าชี้แนะถึงการแสดงพฤติกรรม ค าพูดที่เหมาะสม 
   4. ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าตนเอง ในความคิด ค าพูด การกระท า การแสดงออก
ที่เหมาะสม 
    5. ฝึกทักษะการแสดงออกในการพัฒนาการบุคลิกภาพ ท่าทาง การพูด การสื่อสาร
เพ่ือสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
  2.3 ก่อกวน คุยเสียงดังในห้องเรียน ชวนทะเลาะ โต้เถียงไม่เชื่อฟังต่อต้าน 
   สาเหตุ  
   1. บิดามารดารักตามใจ ท าให้เด็กเอาแต่ใจตนเอง ท าตามอารมณ์ ความต้องการ
ของตนเอง จนติดเป็นนิสัย 
   2. บิดามารดาเจ้าระเบียบ บังคับ เมงวดมากเกินไป ชอบต าหนิค าสั่งตั้งกฎเกณฑ ์
เด็กเก็บกด ไม่กล้าแสดงออกท่ีบ้าน ใช้การแสดงออกท่ีโรงเรียนเป็นการระบายทดแทน 
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   3. ครอบครัวขาดความรัก ความอบอุ่น ครอบครัวแตกแยกต่างคนต่างอยู่  
เด็กแสดงออกเพ่ือเรียกร้องความสนใจ 
   4. การอบรมเลี้ยงดูใครอบครัว และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีระเบียบวินัย ขาดการฝึกฝน
เรียนรู้ บิดามารดาไม่เป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 
   5. มีปมด้อยในเรื่องส่วนตัว ครอบครัว แสดงออกเพ่ือทดแทน สร้างปมเด่นให้กับ
ตนเอง 
   แนวทางช่วยเหลือแก้ไข 
   1. กรณีรุนแรง ไม่ใช้การลงโทษ ต าหนิ 
   2. ใช้กฎระเบียบในการดูแลให้เกิดการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ 
   3. ให้หาข้อดี ความสามารถของตนเอง และกระตุ้นส่งเสริมให้แสดงออกในทาง
สร้างสรรค์ 
   4. ให้ความสนใจ ชมเชยให้เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าในการกระท าดี 
   5. มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้ความส าคัญให้มีบทบาทในกิจกรรม
ของส่วนรวม 
 3. ปัญหาอารมณ์ 
  3.1 โมโหง่าย ฉุนเฉียว เจ้าอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 
   สาเหตุ 
   1. ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผิดๆ จากแบบอย่างของบิดามารดา หรือผู้ใกล้ชิด  
ที่แสดงอารมณ์รุนแรง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายไม่คงที่ 
   2. การเลี้ยงดูจากครอบครัวที่รัก ตามใจมากเกินไป ขาดขอบเขตชี้แนะการกระท า
ที่เหมาะสม ท าให้เด็กเอาแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ 
   3. การเลี้ยงดู ประสบการณ์ที่ได้รับความกดดัน ถูกบังคับ เข้มงวด ดุว่าต าหนิ 
ไม่สามารถแสดงออกโต้ตอบได้ เก็บกดความโกรธ ความก้าวร้าวจากครอบครัวมาแสดงออกกับบุคคล
อ่ืนเป็นการระบาย ทดแทน และเรียกร้องความสนใจ 
   4. โรคฝ่ายกาย ไทรอยด์ ความผิดปกติของระบบประสาทสมอง โรคลมชัก 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ท าให้เกิดความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์พฤติกรรมการแสดงออก 
   แนวทางช่วยเหลือแก้ไข 
   1. ไม่สนใจพฤติกรรมที่เป็นปัญหาถ้าการแสดงออกไม่รุนแรง ไม่ก่อความเดือดร้อน 
หรือผลเสียต่อตนเอง และผู้อ่ืน แต่ให้ความสนใจเมื่อมีพฤติกรรมที่เหมาะสม 
   2. เข้าใจ รับฟัง ใช้ค าพูดที่มีเหตุผล ด้วยท่าทีที่สงบ ไม่แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
รุนแรง ให้ระบายพูดคุย 
   3. ใช้หลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเสริมแรงทางบวก 
   4. มีกิจกรรมที่ได้ระบาย แสดงออกท่ีเหมาะสม เช่น กีฬา ดนตรี   
   5. กรณีสงสัย ความผิดปกติทางฝ่ายกาย สมอง ส่งปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจวินิจฉัย เพ่ือให้ค าแนะน ารักษาต่อ 
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  3.2 ไม่กล้าแสดงออก ไม่ม่ันใจ ขีอ้าย เงียบขรึม 
   สาเหตุ 
   1. รูปแบบบุคลิกภาพ การแสดงออกของบิดามารดา ผู้ใกล้ชิดในครอบครัว 
สิ่งแวดล้อมที่ขาดทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น 
   2. ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ดี ไม่ได้รับความรัก ความสนใจจากบิดามารดา 
รู้สึกตนเองไม่มีคณุค่า ไม่ภูมิใจ ขาดความเชื่อม่ันในตนเอง 
   3. การอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาบังคับ เข้มงวด ดุว่า ใช้การลงโทษรุนแรง  
เด็กมีความกลัว เก็บกด ไม่กล้าแสดงออก 
   4. การเลี้ยงดูที่บิดามารดาไม่เปิดโอกาสให้คิด ท าด้วยตนเอง บิดามารดา 

เป็นผู้ดูแลจัดการให้ทุกอย่าง 
   5. เมื่อคิดและท าผิดพลาดได้รับการลงโทษ ต าหนิ ไม่ได้รับการส่งเสริมให้
ก าลังใจ ท าให้ไม่กล้าแสดงออก เพราะกลัวผิด กลัวถูกท าโทษ ต าหนิ 
   6. มีปมด้อยด้านร่างกาย รูปร่างหน้าตา บุคลิกภาพ ปัญหาการเรียน เรียนช้า  
เรียนอ่อน ไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 
   แนวทางการช่วยเหลือแก้ไข 
   1. กระตุ้นส่งเสริมให้หาศักยภาพ เห็นความสามารถ ข้อดีของตนเอง เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจในคุณค่าของตนเอง 
   2. สร้างแรงจูงใจ ชมเชย ให้ก าลังใจ เมื่อสามารถแสดงออกได้เหมาะสม 
   3. ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม รับผิดชอบงานร่วมกันกับเพ่ือน ได้แสดงความสามารถ 
   4. ฝึกทักษะทางสังคม เข้าค่าย กิจกรรมกลุ่ม ผู้น า พูดหน้าชั้น 
 

สรุป 
 
 ความถนัดเป็นความสามารถของบุคคลซึ่งแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน  ความถนัด
ไม่ได้หมายถึงความรู้  ความเร็ว  ความถนัดไม่ได้มาจากกรรมพันธุ์  ความถนัดไม่ได้มาจากพรหมลิขิต  
แต่ความถนัดเป็นความสามารถของบุคคลที่สามารถวัดได้จากเครื่องมือวัดความถนัด  ความสนใจเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการเรียนรู้  เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้  ดังนั้นครูหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนจึงต้องส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียนผ่านบริการแนะแนวทั้ง  5  
บริการ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ     
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ค าถามท้ายบท 
 
 
 1. ให้นักศึกษาเขียนอธิบายเกี่ยวกับความถนัดของผู้เรียน 
 2. ให้นักศึกษาเขียนอธิบายความสนใจของผู้เรียน 
 3. ให้นักศึกษาเขียนโครงการการส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 4. ให้นักศึกษายกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์  
พร้อมทั้งอธิบายสาเหตุ และเสนอแนวทางการการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต.  (2546).  คู่มือครูส าหรับช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
 สุขภาพจิต. กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
งานแนะแนวและศูนย์เพ่ือนเด็ก โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.  (2553). พ่อแม่ 
 กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 จาก  
 http://prathom.swu.ac.th/satit/N_friend/17_2.htm  
วัชรี  ทรัพย์มี.  (2531).  การแนะแนวในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วัฒนา  พัชราวนิช.  (2526).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์.  
อนนต์  อนันตรังสี.  (2521).  หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
Crow, Lester and Alice Crow.  (1960).  An Introduction to Guidance. New York:  
 American Book Company. 
Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education 3rd ed. New York: Mc Grow. Hill  
 Book Company. 
Jones, Arthur J.  (1951).  Prineiple of Guidance Methods. New York : Mc Grow. Hill  
 Book Company.  
Miller, Carrol H.  (1976).  Foundations of Guidance. New York: Harper & Row  
 publisher, Inc. 
 

 



 
 

บรรณานุกรม 
 
 
กรรณิการ์  นลราชสุวัจน์.  (2545).  ทักษะท่ีจ าเป็นในการให้ค าปรึกษา.  ใน  ประมวลสาระชุดวิชา 
 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้ค าปรึกษา หน่วยที่ 9-15.  หน้า  367-413. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
กระทรวงสาธารณสุข, กรมสุขภาพจิต.  (2546).  คู่มือครูส าหรับช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
 สุขภาพจิต. กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 
กันยา  สุวรรณแสง.  (2532).  จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: บริษัทบ ารุงสาสน์. 
งานแนะแนวและศูนย์เพ่ือนเด็ก โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ.  (2553). พ่อแม่ 
 กับสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 จาก  
 http://prathom.swu.ac.th/satit/N_friend/17_2.htm  
จ าเนียร  ช่วงโชติ  และคณะ.  (2532).  จิตวิทยาการรับรู้และเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
จีน  แบรี่.  (2537).  คู่มือการฝึกทักษะให้การปรึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ชวนพิศ  ทองทวี.  (2542).  จิตวิทยาการศึกษา. มหาสารคาม: วิทยาลัยครูมหาสารคาม.  
ชัยพร  วิชชาวุธ.  (2518).  ความจ ามนุษย์. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ดารณี ศักดิ์ศิริผล.  (2548).  เทคโนโลยีส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 1. กรุงเทพฯ: ร าไทยเพรส. 
ทองเรียน  อมรัชกุล.  (2521).  เทคนิคเบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย  
 ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก.  
นวลศิริ  เปาโรหิตย์ และคณะ.  (2521).  จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
น้อมฤดี  จงพยุทะ.  (2516).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: มิตรสยาม. 
นุชรี  อุปภัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นุชรี  อุปมัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
 มหาวิทยาลัย. 
นุชลี  อุปภัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ประทีป  จินงี่.  (2540).  เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิเคราะห์ และการปรับพฤติกรรม. 
 กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
ปราณี  รามสูตร.  (2545).  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
ผดุง อารยะวิญญู.  (2533).  การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:  
 แว่นแก้ว.  
 . (2541).  การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ:  
 พี เอ แอน พริ้นติ้ง. 
 .  (2542).  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม. กรุงเทพฯ: แว่นแก้ว. 
ผ่องพรรณ  เกิดพิทักษ์.  (2536).  การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย. 
พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา.  (2543).  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา. กรุงเทพฯ  พัฒนาศึกษา. 



204 
 

พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา.  (2544).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 
พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์.  (2547).  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย.  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.  (2542).  (ออนไลน์).  แหล่งที่มา: http://www.moe.  
 go.th/webld/NAMO/Web-suksa.htm  วันที่สืบค้น 16 กุมภาพันธ์ 2547. 
พัชรีวัลย์  ก าเนิดเพชร์.  (2533).  “การแนะแนวและการให้ค าปรึกษาเชิงจิตวิทยาส าหรับอาจารย์ 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, ในเอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ: 
 ศูนย์การให้ค าปรึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 
เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท.  (มปป.).  จิตวิทยาเพื่อพัฒนาชีวิต. เชียงราย: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเชียงราย. 
มาลินี จุฑะรพ.  (2537).  จิตวิทยาการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ: อักษรพิพัฒน์. 
เมธินินทร์  ภิณญูชน.  (2539).  เอกสารค าสอนวิชาแนะแนว 622: การฝึกปฏิบัติการให้ค าปรึกษา.  
 กรุงเทพฯ: ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
โยธิน  ศันสนยุทธ.  (2531).  จิตวิทยา. คณะครุศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ลักขณา  สริวัฒน์.  (2544).  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 
วรรณี  ลิ้มอักษร.  (2541).  จติวิทยาการศึกษา. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
วัชรี  ทรัพย์มี.  (2525).  ทฤษฎีและกระบวนการให้ค าปรึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 .  (2531).  การแนะแนวในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
 .  (2531).  การแนะแนวในโรงเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,  
 .  (2533).  ทฤษฎีและกระบวนการให้บริการปรึกษา. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์  
วัฒนา  พัชราวนิช.  (2526).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์.  
 .  (2526).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
ศรีเรือน  แก้วกังวาล.  (2549).  จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร์. 
 .  (2550).  จิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน. 
ศรีวรรณ  จันทรวงศ์.  (2543).  เทคนิคในการให้ค าปรึกษา. อุดรธานี: สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 
 .  (2549).  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน. อุดรธานี. 
 .  (2549).  จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน. อุดรธานี:  
 สยามการพิมพ์. 
 .  (2549).  ชุดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
 วิชาจิตวิทยาส าหรับครู (๑๐๕๑๑๐๔).  อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 อุดรธานี. 
 .  (2549).  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. อุดรธานี: สยามการพิมพ์. 
 .  (2549).  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. อุดรธานี: สยามการพิมพ์. 
สมพร  สุทัศนีย์.  (2547).  จิตวิทยาการปกครองช้ันเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ 
 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

http://www.moe/


205 
 

สมโภชน์  เอี่ยมสุภาษิต.  (2553).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: 
 ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  (2543).  พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
 พ.ศ. 2543. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://special.obec.go.th/aboun/prp.html  
 วันที่สืบค้น16 กุมภาพันธ์ 2547. 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ.  (2547).  งานนโยบายด้านการเรียนร่วม:โครงการโรงเรียนแกนน า 
 จัดการเรียนร่วม. กรุงเทพฯ: ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 
สุรางค์ โค้วตระกูล.  (2545).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. 
อนนต์  อนันตรังสี.  (2521).  หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 . (2521).  หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์,  
อริยา  คูหา.  (2554).  จิตวิทยาทางบวก (Positive Thinking). วารสารรูสมิแล วารสารวิทยบริการ  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 32(3) กันยายน-ธันวาคม, 77-82. 
อัชรา  เอิบสุขสิริ.  (2556).  จิตวิทยาสาหรับครู. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
อัมพา  โชติกเสถียร.  (2514).  คู่มือการเสริมสร้างทักษะในการให้ค าปรึกษา. (ฉบับโรเนียว). 
อาภา  จันทรสกุล.  (2545).  ทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษาในสถาบันการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 10.  
 กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
อารี  พันธ์มณี.  (2540).  คิดอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: ต้นอ้อแกรมมี่จ ากัด. 
 . (2546).  จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: ใยไหม ครีเอทีฟกรุ๊ป. 
 . (2540).  คิดอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: บริษัทต้นอ้อ แกรมม่ีจ ากัด.  
อุดม  จ ารัสพันธุ์.  (2534).  จิตวิทยาทั่วไป. อุดรธานี: วิทยาลัยครูอุดรธานี. 
อุบลรัตน์   เพ็งสถิตย์.  (2548).  จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 . (2539).  จิตวิทยาพัฒนาการ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Atkinson, R.L, Athinson, R.C and Hilgard E. R. (1987).  Introduction to Psychology.  
 New York: Harcourt Brace Javanovick.   
Baron Robert A.  (1981).  Psychological: The Essential Science. Boston: Allyn and  
 Bacon. 
Baron, Robert A.  (1989).  Psychology: The Essential Science.  Boston: Allyn and Bacon. 
Baron, Robert A.  (1992).  Psychology. Boston: Allyn and Bacon. 
Barron, F. & Marrington, D.M.  Creativity intelligence and personality. Annual  
 Review of Psychology. 
Bloom, Benjamin A.  (1956).  Taxonomy of Education Objective Handbook I:  
 Cognitive Domain. New York: David Mc Kay Company. 
Bruner, J.  (1960).  The Process of Education.  New York: Random House. 
Corey G.  (2005).  Theory and practice of group counseling. 8th  edition.  California: R.R.  
 Donnelly & Sons. 

http://special.obec.go.th/aboun/prp.html


206 
 

Cronbach, Lee J.  (1990).  Essentials of Psychological Testing. 5th ed. New York: Harper & Row. 
Cronbach.  (1990).  Essentials of psychological testing. 5th ed. New York: Harper &  
 Row.  
Cronboch L.J.  (1990).  Essential of Psychological Testing. 5th ed. New York: Harper &  
 Row. 
Crow, Lester and Alice Crow.  (1960).  An Introduction to Guidance. New York:  
 American Book Company. 
Crow, Lester and Alice Crow.  (1960).  An Introduction to Guidance. New York:  
 American Book Company. 
D’Andrea, V.J. & Salovey, P.  (1983).  Peer counseling Skill and Perspectives.  
 Palo Alto, California: Science and Behavior Books. 
Department of defense dependents schools.  (1997).  The Special Education  
 Process from Early Intervention to Post-School Transition. (Online). 
Available: http://www.odedodea.edu/instruction/curriculum/sped/pdf/ section2.pdf. 
 Retrieved April 14, 2004. 
Feldman, R.S.  (1994).  Essentials of Understand Psychology. New York: Mc Graw.  
Freud, Sigmud.  (1962).  The Ego and the Id.  Translated by Jaan Rivere and edited  
 by James Strachey. New York : Norton. 
Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education 3rd ed. New York: Mc Grow. Hill  
 Book Company. 
Good, Carter V.  (1973).  Dictionary of Education 3rd ed. New York: Mc Grow. Hill  
 Book Company. 
Guilford, J.P.  (1968).  The Nature of Human Intelligence. New York: Mc Graw-Hill  
 Book Co. 
Guiwitiz, James.  (1990).  Psychology, looking at ourselves. Boston:  Little Brown & Company. 
Hilgard, E.R.  (1975).  Introduction to Psychology. New York: Harcourt, Brace & World. 
Hilgard, Ernest, R.  (1992).  Cons-ciousnees and cognition. New York: Appleton  
 Century Crofts. 
Hill, W.F.  (1990).  Learning: A Survey of Psychological Interpretations. New York:  
 Harper Row, Publishers. 
Hockenbury & Hockenbury.  (2000).  Psychology. 2rd ed.  New York: Worth Publishers.  
Hockenbury & Hockenbury.  (2000).  Psychology. 2rd ed. New York: Worth Publishers. 
Ivey, A. E., & Bradford-Ivey, M.  (2007).  Intentional interviewing and counseling:  
 Facilitating client development in a multicultural society. 6th ed.  
 Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole. 
 

http://www.odedodea.edu/instruction/curriculum/sped/pdf/


207 
 

Johnston, Joni E.  (2000).  The complete Idiot’s Guide to Psychology. Indianapolis:  
 Mac millon U.SA., Inc. 
Johri, P.K.  (2006).  Educational Psychology. New Delhi: SBS Publishers & Distributors. 
Jones, A.  (1970).  School Counseling in Practice. London: Ward Lock Education. 
Jones, Arthur J.  (1951).  Prineiple of Guidance Methods. New York: Mc Grow. Hill  
 Book Company. 
Jones, Arthur J.  (1951).  Prineiple of Guidance Methods. New York : Mc Grow. Hill  
 Book Company.  
Kegam, J. and Segal, J.  (1992).  Psychology an Introduction. New York: Harcourt  
 Brace Jovanovich: Allyn.  
Lahey, Benyamin B.  (2001).  An Introduction to Psychology. 1st ed. Chicago: McGraw  
 Hill Companies. 
Martyn L.  (2011).  The Psychology of Education. 2nd ed. UK: MPG Books Group. 
Mill, M.E.  (2005).  Portfolio Management as a tool for Peer Hepers to Monitor  
 their Development. Master of Arts (Psychology) University of South Africa”. 
Miller, Carrol H.  (1976).  Foundations of Guidance. New York: Harper & Row  
 publisher, Inc.  
Miller, Carrol H.  (1976).  Foundations of Guidance. New York: Harper & Row  
 publisher, Inc. 
Morrn L. Biage and Mourice P.  (1979).  Hunt Psychological Foundation of  
 Education. 5th ed. New York: Harper & Row.  
National Association for Mental Health.  (1970).  Annual Report 1969–70. NAMH,  
 London. 
National Center for Early Development and Learning. (2002). Transition to  
 Kindergarten. in Early Childhood Research & Policy Briefs. (Online).  
 Available: http://www.fpg.unc.edu/~ncedl/PDFs/TranBrief.pdf. Retrieved Jan  
 12, 2005. 
National Research Council.  (2001).  Educating Children with Autism. National  
 Academy Press, Washington D.C. 
Patterson E.L. & Welfel R.E.  (1999).  The Counseling Process. 5th ed. Stamford:  
 Thomson Learning. 
Pierangelo, Roger.  (2003).  The Special Educator’s Book of Lists. 2nd ed. John Wiley &  
 Sons, San Francisco: Jossey-Bass Publications. 
Pirget   J.  (1974).  The Origins of Intelligence in Children.  New York: Basic Books, Inc.,  
 Publishers.  
 



208 
 

Pirget J.  (1974).  The Origins of Intelligence in Children. New York: Basic Books, Inc.,  
 Publishers.  
Robert Ornstein and Laura Carstensen.  (1991).  Psychology the Study of human  
 experience. 3rd ed. Harcourt  Brace Foranolch, Publishers New York Hill. 
Super, Donald E.  (1949).  Appraising Vocational Fittess. New York: Harper and  
 Brothers. 
Suwannapet B.  (2002).  Dictionaly of Psychology. 2nd ed. Bangkok: Sermmit  
 Publishing, Co., Ltd. 
Tindall A.J. &  Gray H.D.  (1985).  Peer Counseling An In-Depth Look At Training  
 Peer Helpers. 2nd ed. Indiana: Accelerated development inc. 
Vernon, Philip E. (1960). Intelligence and Attainment Test. London: University of  
 London Press Ltd. 
Wade, Carole & Favris, Corol.  (1996).  Psychology. 4th ed. New York: Harper Collin  
 College Publisher. 
Williams, K.  (1973).  The School Counsellor. London: Methuen. 
Wolman, Benjamin B.  (1973).  Dictionary of Bahavioral science. New York: Van  
 Wostranol Reinhold Company. 
Wright.  (1975).  How to develop a teacher rating instrument. Journal of Higher  
 Education, 46(6), 653-660. 
Zimbardo, Philyo G and Richard J. Gerrig.  (1999).  Psychology and Life. 15th ed.  
 New York: Harper Collins College Publishers. 
 
 
 
 
 
 




	ปกหน้า
	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	แผนบริหารการสอนจิจวิทยาสำหรับครู
	บทที่-1
	บทที่-2
	บทที่-3
	บทที่-4
	บทที่-5
	บทที่-6
	บทที่-7
	บทที่-8
	บทที่-9
	บรรณานุกรมรวม
	ปกหลัง

