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ค ำน ำ 

 เอกสารการสอนประกอบการสอนชุดนี ้  จดัท าขึน้เพื่อประกอบการจดัการเรียนรู้ในรายวิชา  
จิตวิทยาส าหรับครู (Psychology  for  Teachers) รหสัวิชา  ED15101  ส าหรับนกัศกึษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี  ผู้สอนได้รวบรวมเนือ้หาเก่ียวกับจิตวิทยาท่ีครอบคลมุค าอธิบายรายวิชา  
และจ าเป็นส าหรับนักศึกษาครู  ภายในเล่มนีมี้เนือ้หาสาระความรู้พืน้ฐานทางจิตวิทยาท่ีส าคัญ  คือ  
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจิตวิทยา  จิตวิทยาการศึกษา  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจิตวิทยาพัฒนาการ  
จิตวิทยาการเรียน  รูปแบบการเรียนรู้  การจ า  การลืม และการคิดของมนษุย์  เชาวน์ปัญญา  จิตวิทยาการ
แนะแนว  จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา  และจิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ  เนือ้หาสาระท่ีรวบรวมไว้ในเล่มนีจ้ะ
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจในหลกัจิตวิทยาท่ีจะน าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนและในวิชาชีพครูใน
อนาคต  นอกจากเนือ้หาสาระแล้วผู้ เรียนยงัได้ฝึกปฏิบตัิการทางจิตวิทยาด้านตา่งๆ  ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา
ท่ีรวบรวมไว้นี ้ ซึง่จะท าให้นกัศกึษารู้  เข้าใจ  และน าไปประยกุต์กบัการจดัการเรียนการสอนในอนาคตและ
ชีวิตประจ าวนัได้ 

 ในการรวบรวมเอกสารประกอบการสอนชุดนี ้ ผู้ เขียนขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร  ต ารา  และ
งานวิจัย  ท่ีได้น ามาใช้อ้างอิงท าให้เอกสารประกอบการสอนชุดนีส้มบูรณ์  ขอขอบคุณบุคคลผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องท่ีท าให้การรวบรวมในครัง้นีเ้สร็จสิน้สมบูรณ์  ทัง้ในส่วนของการแนะน า  การช่วยเหลือ  การให้
ก าลงัใจ และการให้โอกาส  จนท าให้การจดัท าเอกสารประกอบการสอนชุดนีส้ าเร็จ  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารประกอบการสอนชดุนีจ้ะมีประโยชน์ส าหรับนกัศกึษาครู  และบคุคลท่ีมีความสนใจได้เป็นอยา่งดี 
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แผนบริหารการสอน 

(Course Syllabus) 
 

รหสัวิชา ED15101 

ช่ือรายวิชา จิตวิทยาส าหรับครู (Psychology for Teachers) 
หน่วยกิต 3 (2-2-5) 
ผู้สอน  อาจารย์สอนประจนัทร์  เสยีงเยน็ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวิทยาพืน้ฐาน จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้ เรียน และส่งเสริมความถนดัความสนใจของผู้ เรียน ปฏิบัติน าหลกัจิตวิทยาไปใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางสมอง แบบการเรียนรู้ศกัยภาพและความถนดัของผู้ เรียน 

 

จุดประสงค์ทั่วไป 

 ในการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาส าหรับครูนี ้ มีจดุประสงค์เพื่อให้นกัศกึษา 

 1. มีความรู้ความเข้าใจและประยกุต์จิตวทิยาพืน้ฐาน จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ จิตวิทยาการศกึษา จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ การแนะแนว  และการให้ค าปรึกษา ในการ
จดัการเรียนการสอนได้ 

 2. มีความรู้ความเข้าใจความถนดัและความสนใจของผู้ เรียน และสามารถจดักิจกรรม
สง่เสริมความถนดัและความสนใจของผู้ เรียนได้  
 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าหลกัจิตวิทยามาประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบั
พฒันาการทางสมองของผู้ เรียนได้ 

4. น าหลกัจิตวิทยาไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ได้ 

5. มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใช้จิตวิทยาส าหรับครูในการปฏิบตัิหน้าท่ีของความเป็นครู 
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เนือ้หา 

บทท่ี  1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจิตวทิยา 

บทน า 

ความเป็นมาของจิตวิทยา 

ความหมายของจิตวิทยา 

พฤตกิรรม 

สาขาจิตวทิยาท่ีสมัพนัธ์กบัวิชาชีพครู 

วิธีการศกึษาทางจิตวิทยา 

กลุม่แนวคดิทางจิตวิทยา 

ประโยชน์ของการศกึษาจิตวทิยา 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 1 

เอกสารอ้างอิง 
 

8  ชัว่โมง 

บทท่ี  2   จิตวิทยาการศกึษา 

บทน า 

ความเป็นมาและความหมายของจิตวทิยาการศกึษา 

คณุลกัษณะจิตวิทยาการศกึษา 

ขอบขา่ยจิตวิทยาการศกึษา 

บทบาทจิตวทิยาการศกึษา 

ประโยชน์ของจิตวิทยาการศกึษา 

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน  
สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 2 

เอกสารอ้างอิง 

 

 

4  ชัว่โมง 
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บทท่ี  3   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการ 

บทน า 

ความหมายของพฒันาการ 

หลกัการพฒันาการ 

วิธีการศกึษาพฒันาการ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการของมนษุย์ 

คณุลกัษณะของผู้ เรียนระดบัตา่ง ๆ 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 3 

เอกสารอ้างอิง 

 

8  ชัว่โมง 

บทท่ี  4 พฤตกิรรมการเรียนรู้ 

บทน า 

ความหมายของการเรียนรู้ 

พฤตกิรรมท่ีไมน่บัวา่เป็นการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้ 

ประเภทของการเรียนรู้ 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 4 

เอกสารอ้างอิง 

4  ชัว่โมง 

บทท่ี  5 รูปแบบการเรียนรู้ 

บทน า 

ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้   

4  ชัว่โมง 
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ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ฃองคอล์บ   
ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของฮนัน่ี และมมัฟอร์ด 

รูปแบบการเรียนรู้ Fleming’s VAK/VARK model   

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 5 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทท่ี  6   การจ า  การลมื  และการคดิ 

บทน า 

ความหมายและระบบของความจ า 

กระบวนการของความจ า  
ประเภทของความจ า 

การวดัความจ า 

การลืม 

เทคนิคในการช่วยพฒันาความจ า  

การคดิ 

กระบวนการคดิ 

ประเภทของการคิด 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 6 

เอกสารอ้างอิง 

 

4 ชัว่โมง 

บทท่ี  7 เชาวน์ปัญญา 

บทน า 

ความหมายของเชาวน์ปัญญา 

แบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญา 

ระดบัสติปัญญาของบคุคล 

4  ชัว่โมง 
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องค์ประกอบของเชาวน์ปัญญา 

ทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญา 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 7 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทท่ี 8 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการแนะแนว 

บทน า 

ความหมายและจดุมุง่หมายของการแนะแนว 

ความแตกตา่งระหวา่งการแนะแนวและการแนะน า  

ความส าคญัและความจ าเป็นของการแนะแนว 

หลกัการแนะแนว 

ปรัชญาการแนะแนว 

คณุสมบตัิของครูแนะแนว  
จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 

ประเภทของการแนะแนว 

บริการแนะแนว 

ประโยชน์ของการจดับริการแนะแนวในโรงเรียน 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 8 

เอกสารอ้างอิง 

 

8  ชัว่โมง 

บทท่ี  9 การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น 

บทน า 

ความหมายของการให้ค าปรึกษา 

ความส าคญัของการให้ค าปรึกษา 

หลกัการของการให้ค าปรึกษา 

กระบวนการให้ค าปรึกษา 

8 ชัว่โมง 
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ประเภทของการให้ค าปรึกษา  
ความคาดหวงัของผู้มาขอค าปรึกษา 

คณุลกัษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 

ทกัษะการให้ค าปรึกษาสรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 9 

เอกสารอ้างอิง 

 

บทท่ี 10   จิตวิทยาส าหรับเด็กพิเศษ 

บทน า 

ความหมายของเดก็พิเศษ 

ประเภทของเดก็พิเศษ 

วิธีการศกึษาเด็กพิเศษ 

รูปแบบการจดัการศกึษาพิเศษส าหรับเดก็พิการ 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือเดก็พิเศษ 

บคุลากรท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเด็กพิเศษ 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทท่ี 10 

เอกสารอ้างอิง 

4  ชัว่โมง 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. อธิบายทฤษฎีและแนวทางฝึกปฏิบตัิ ด้วย Microsoft Power-point และวีดิทศัน์ /            
คลิปวีดีโอ 

 2. อภิปราย ซกัถาม และร่วมกนัสรุปในเนือ้หาสาระท่ีส าคญั 

 3. ให้นกัศกึษาศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเนือ้หาในเอกสารประกอบการสอน  และน าเสนอ
หน้าชัน้เป็นรายกลุม่ 

 4. ให้นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียนเป็นรายบคุคล 

 5. ให้นกัศกึษาท ากิจกรรมกลุม่ภายในห้องเรียนตามใบกิจกรรม/เนือ้หาสาระในแตล่ะบท 

 6. ให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิตามหลกัการทางจิตวิทยาในสถานการณ์จ าลองและ 

สถานการณ์จริง 

 7. ให้นกัศกึษาสรุปเนือ้หาสาระเป็นแผนภมูิความคดิ(Mind map) 
 8. ร่วมกนัสรุปกิจกรรม และเสนอแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัและการประกอบ
วิชาชีพ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. น าเสนอเนือ้หาสาระด้วย Microsoft Power-point 

 2. วีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 

 3. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวทิยาส าหรับครู 

 4. ต ารา/งานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัจิตวิทยา 

 

แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ส านกัวิทยบริการมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. โรงเรียน/สถานศกึษา 

 4. แหลง่การเรียนรู้ทางอนิเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยา  นกัศกึษาสามารถสืบค้นข้อมลูท่ี
ต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.  

 

 

 

 

http://www.google.co.th/
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การประเมินผลการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค  บทท่ี 1-4 

สอบปลายภาค  บทท่ี 5-10 

8 

16 

20% 

30% 

2 วิเคราะห์กรณีศกึษา 

ศกึษาค้นคว้าและน าเสนอรายงาน 

การท างานกลุม่และผลงาน 

การอา่นและสรุปบทความ 

การสง่งานตามท่ีมอบหมาย 

การท าแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน 

การฝึกปฏิบตักิารทางจิตวิทยา 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

40% 

3 การเข้าชัน้เรียน 

การมีสว่นร่วมอภิปรายเสนอความ 

คิดเห็นในชัน้เรียน 

ตลอดภาค 

การศกึษา 

10% 

 

 การประเมินผล  (เกณฑ์การให้คะแนน) 
 การประเมนิผล ก าหนดเกณฑ์การให้ระดบัผลการเรียน ดงันี ้

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึน้ไป ได้ระดบัผลการเรียน A 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 75-79 ได้ระดบัผลการเรียน B+ 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 70-74 ได้ระดบัผลการเรียน B 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 65-69 ได้ระดบัผลการเรียน C+ 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-64 ได้ระดบัผลการเรียน C 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 55-59 ได้ระดบัผลการเรียน D+ 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 50-54 ได้ระดบัผลการเรียน D 

  ได้คะแนนรวมร้อยละต ่ากวา่ 50  ได้ระดบัผลการเรียน F 

  สง่งานไมค่รบ /ขาดสอบกลางภาค /ไมร่่วมกิจกรรมในชัน้เรียน ได้ระดบัผลการเรียน I 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจติวทิยา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของจิตวิทยาได้ 

 2. อธิบายความเป็นมาของจิตวิทยา  
 3. อธิบายความหมายของพฤตกิรรมได้ 

 4. อธิบายวิธีการศกึษาพฤตกิรรมได้ 

 5. อธิบายแนวคดิทฤษฎีทางจิตวิทยากลุม่ตา่ง ๆ ได้ 

 6. บอกประโยชน์ของการศกึษาจิตวิทยาได้ 

 

เนือ้หาสาระ 

 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 

 1. บทน า 

 2. ความเป็นมาของจิตวทิยา 

 3. ความหมายของจิตวทิยา 

 4. พฤติกรรม 

 5. สาขาจิตวิทยาท่ีสมัพนัธ์กบัวิชาชีพครู 

 6. วิธีการศกึษาทางจิตวิทยา 

 7. กลุม่แนวคดิทางจิตวิทยา 

 8.ประโยชน์ของการศกึษาจิตวิทยา 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 1 

 1. ปฐมนิเทศการเรียนรายวิชา  ด้วยการอธิบายแผนบริหารการสอน  และสร้างข้อตกลงใน
การศกึษาในรายวิชานีต้ลอดทัง้ภาคเรียน 

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีส าคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซกัถาม 

 4. มอบหมายให้นกัศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบักลุม่แนวคดิทางจิตวิทยา 



 2 

 สัปดาห์ที่ 2 

 1.ทบทวนความรู้เดิมท่ีเรียนในสปัดาห์ท่ี 1 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและ
แสดงความคดิเห็น  
 2.  อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีส าคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3.  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซกัถาม 

 4. ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น  6 กลุม่  แล้วศกึษาหวัข้อ “แนวคดิของกลุม่แนวคดิทางด้าน
จิตวิทยา”  ทัง้  6  กลุม่ตามท่ีมอบหมาย โดยใช้กิจกรรม Home Group ในการแลกเปลี่ยนกบักลุม่
อ่ืน แล้วน าเสนอหน้าชัน้ 

 5. แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5 กลุม่  มอบหมายงานให้แตล่ะกลุม่ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบั
พฒันาการของผู้ เรียนในระดบัตา่ง ๆ   
 6. ให้ตอบค าถามท้ายบทท่ี 1 และน าสง่ในสปัดาห์หน้า 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจิตวิทยา” 
 2. การน าเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดิทศัน์ / คลปิวีดีโอ 

 3. ต าราหรือหนงัสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 

กฤตวรรณ  ค าสม. (2557). จติวิทยาส าหรับครู. อดุรธานี: คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 อดุรธานี. 
จิราภรณ์  ตัง้กิตติภาภรณ์.(2557).จติวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ณฐัภร  อินทยุศ.(2556).จติวิทยาทั่วไป.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.(2550).จติวิทยา. ขอนแก่น:ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษา  
 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
ศรีวรรณ  จนัทรวงศ์.(2549). พฤตกิรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน.  อดุรธานี : สยามการพิมพ์,  
อชัรา  เอิบสขุสิริ.(2559).จติวิทยาส าหรับครู. พิมพ์ครัง้ท่ี 3.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 4. ใบกิจกรรมกลุม่ หวัข้อ “แนวคดิของกลุม่แนวคดิทางด้านจิตวิทยา” 
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แหล่งการเรียนรู้ 

 1. ส านกัวิทยาบริการมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอนิเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยา โดยนกัศกึษาสามารถสืบค้นข้อมลูท่ี
ต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.”   
 

การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของ
จิตวิทยาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย
ความหมายของจิตวิทยาได้
ชดัเจนและครบถ้วน 

2. นักศึกษามีคะแนนการท า
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

2. อธิบายความเป็นมาของ
จิตวิทยา  

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย
ความเป็นมาของจิตวิทยาได้ 

2. นักศึกษามีคะแนนการท า
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

3.  อธิบายความหมายของ
พฤตกิรรมได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย
ความหมายของพฤติกรรมได้
ชดัเจนและครบถ้วน 

2. นักศึกษามีคะแนนการท า
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

4 .  อ ธิ บ า ย วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า
พฤตกิรรมได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษาสามารถอธิบายวิธี
การศกึษาพฤตกิรรมได้ 

2. นักศึกษามีคะแนนการท า
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

http://www.google.co.th/
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จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

5. อธิบายแนวคิดทฤษฎีทาง
จิตวิทยากลุม่ตา่ง ๆ ได้ 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการน าเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 . นัก ศึ ก ษ า มี ค ะ แ น น ก า ร
ท างานกลุ่มและการน าเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการท า
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

6. บอกประโยชน์ของ
การศกึษาจิตวทิยาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .  นักศึกษาสามารถบอก
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
จิตวิทยาได้ 

2. นักศึกษามีคะแนนการท า
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจติวทิยา 
 

บทนํา 
 ในสงัคมการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์  อาจจะมีหลายๆ อย่างท่ีมนุษย์สงสยั  และ
พยายามศึกษาหาข้อเท็จจริง  ทัง้สิ่งท่ีเป็นธรรมชาติ  และสิ่งท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษย์เอง  
ผลจากการศึกษามีทัง้ได้คําตอบท่ีชดัเจน  บางอย่างก็ได้คําตอบท่ีไม่ชดัเจน  บางอย่างก็ยงัไม่ได้
คําตอบ  การกระทําหลาย ๆ อย่างของมนุษย์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม ไม่ว่าเป็นยุคสมยัใด มีบางครัง้ท่ี
ผู้กระทําไม่สามารถอธิบายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างชดัเจน  เพราะแม้แตต่นเองก็ยงัไม่สามารถเข้าใจ
ถ่องแท้  มนุษย์จึงพยายามท่ีจะค้นหาคําอธิบายเร่ืองต่าง ๆ ของมนุษย์ด้วยกันเอง  โดยเฉพาะ   
การกระทํา  ในสมัยโบราณเช่ือว่า การกระทําของมนุษย์เกิดจากสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือธรรมชาต ิ 

ต่อมามีนกัปราชญ์หลายท่าน  ช่วยกันค้นหาคําตอบ  และสรุปเป็นหลกัการ  แต่ผลของคําตอบ
สว่นใหญ่มาจากการเทียบเคียงความคิดและเหตผุลของตนเองของนกัปราชญ์  ซึง่จะหาคําตอบท่ี
ชดัเจนได้ยาก  เพราะแต่ละคนจะมีเหตผุลตามประสบการณ์ของตนเอง  ระยะต่อมาสงัคมเป็น
สงัคมท่ีต้องการพิสจูน์  และหาหลกัฐานยืนยนัท่ีแน่นอน  จึงนํามาสูก่ารยดึเป็นแนวทางปฏิบตัิ  ซึง่
ถือเป็นยคุของวิทยาศาสตร์  การศกึษาการกระทําของมนษุย์ยงัคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และพฒันา
ตามความก้าวหน้าของการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์ ฉะนัน้การศกึษาหาคําตอบในการกระทําของ
มนุษย์ในระยะต่อมา จึงเป็นในรูปแบบทางวิทยาศาสตร์ การกระทําต่าง ๆ ของมนุษย์ก็ใช้คําว่า 
“พฤติกรรม” แทนแนวคิดของจิตวิทยาในระยะเร่ิมแรก เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับวิญญาณ (Soul) 

โดยแทรกอยู่ในวิชาปรัชญา ต่อมาในปี ค.ศ. 1879 เม่ือ วิลเฮล์ม วุนด์ ได้ตัง้ห้องทดลองทาง
จิตวิทยาขึน้เป็นแห่งแรกของโลกท่ีประเทศเยอรมนี จิตวิทยาก็ได้มีฐานะเป็นจิตวิทยาเชิง
วิทยาศาสตร์อย่างชดัเจนแม้ว่าจะเป็นศาสตร์ค่อนข้างใหม่ แต่ก็มีพฒันาการท่ีรวดเร็วมาก เป็นท่ี
ยอมรับและนําไปประยกุต์ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ปัจจบุนัมีการศกึษาค้นคว้าและวิจยัทางจิตวิทยา
มากมาย จนเกิดเป็นจิตวิทยาสาขาใหม ่ๆ ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 
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ความเป็นมาของจติวิทยา 
    จิตวิทยาเป็นวิชาท่ีมีกําเนิดมานานแล้วตัง้แตส่มยัของอลสิโตเตลิ (Aristotle) แตใ่นระยะ
เร่ิมแรกนัน้ ยงัเป็นสว่นหนึง่ของวิชาปรัชญาอยู ่เป็นวิชาท่ีศกึษาเก่ียวกบัจิตวิญญาณ ตาม 

ความหมายของคําว่า “Psychology” ซึง่มีรากศพัท์มาจากคําในภาษากรีก คือ Psyche หมายถึง 
วิญญาณ (Soul) และ Logos หมายถึง การศกึษา (Study) 

     เน่ืองจากในสมัยโบราณมนุษย์มีความเช่ือว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่าง ๆ มี
อํานาจหรือสิ่งลึกลบับางอย่างมาบงัคบัให้เกิดขึน้และคอยควบคมุปรากฏการณ์นัน้ ๆ ภายในตวั
มนษุย์เองก็มีสิ่งลึกลบัแอบแฝงอยู่ในร่างกาย สิ่งนัน้คือวิญญาณ นัน่เอง วิญญาณจะคอยกระตุ้น
และควบคุมกิริยาอาการต่าง ๆ ของร่างกาย จากความเช่ือดงักล่าวทําให้นักปรัชญาเกิดความ
สนใจและพยายามคิดหาคําตอบเก่ียวกบัเร่ืองของวิญญาณแตก็่ไม่มีคําตอบของใครเป็นท่ียอมรับ
กนัโดยทัว่ไป วิญญาณคืออะไร อยู่ท่ีไหน มีตวัตนหรือลกัษณะอย่างไร ก็ยงัไม่มีคําตอบท่ีแน่นอน 

เน่ืองจากวิญญาณเป็นสิ่งท่ีอยู่นอกเหนือการรับรู้ทางอวยัวะการรับรู้ทางความรู้สกึ ไม่สามารถจบั
ต้องมองเห็น และพิสจูน์ให้เห็นจริงได้ ดงันัน้ การศกึษาทางจิตวิทยาในเร่ืองของวิญญาณจึงคอ่ย ๆ 
เส่ือมลงในเวลาตอ่มา 
     เม่ือวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้ ความสําเร็จของวิธีการทดลองในวิชา
ฟิสิกส์และเคมี รวมทัง้ความรู้ทางสรีระวิทยาและอิทธิพลของทฤษฎีวิวฒันาการของ ชาร์ล ดาร์วิน 

(Charles Darwin) ได้กระตุ้นให้นกัปรัชญาบางคนคดิวา่ จิตและพฤตกิรรมของมนษุย์ควรจะศกึษา
โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเช่นกนั และลกัษณะเนือ้หาวิชาของจิตวิทยาก็ควรจะแปรรูป
ไปเป็นแบบกายภาพให้มากขึน้ จากการศกึษาเก่ียวกบัวิญญาณ นกัจิตวิทยาได้หนัมาสนใจศกึษา
เร่ืองของจิตสํานกึหรือความรู้ตวั (Conscious) แทน ทัง้นีเ้พราะเป็นเร่ืองท่ีสามารถพิสจูน์ทดลองได้
ดีกวา่วิญญาณ 

    จอห์น ล็อค (John Lock, 1932-1704) นกัปรัชญาชาวองักฤษกลา่วว่า จิตสํานึก ก็คือ
ความรู้ตวัของมนษุย์นัน้เอง เป็นการท่ีเรารู้ตวัว่าเราเป็นใคร กําลงัคิดอะไร รู้สกึอย่างไร และ กําลงั
ทําอะไรอยู่ จิตสํานึกเกิดจากการเก็บสะสมประสบการณ์ตา่ง ๆ ท่ีได้จากการเรียนรู้ ล็อคเช่ือว่าใน
วัยเด็กจิตจะว่างเปล่า เม่ือโตขึน้จิตสํานึกก็ยิ่งจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมมากขึน้ ดังนัน้ 

สิง่แวดล้อมจงึมีอิทธิพลตอ่จิตสํานกึหรือความรู้ตวัของมนษุย์มาก 
    ในปี ค.ศ. 1879 วิชาจิตวิทยาเร่ิมก้าวมาสู่ยคุใหม่ และมีฐานะเป็นวิทยาศาสตร์อย่าง
แท้จริง เม่ือ วิลเฮล์ม วุ้นด์ (Wilhelm Wundt, 1832-1920) ได้จดัตัง้ห้องปฏิบตัิการทางจิตวิทยา
ขึน้เป็นแห่งแรกของโลก ท่ีมหาวิทยาลยัไลป์ซิก ประเทศเยอรมนั เพ่ือทําการศึกษาเก่ียวจิตสํานึก 
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(Sensation) ซึ่งเป็นการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างเหตุการณ์ทางกายภาพและประสบการณ์
ทางการรู้สึกของบุคคลท่ีเกิดขึน้จากเหตุการณ์นัน้ ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่า จิตวิทยาพึ่งจะแยกตัว
ออกมาจากวิชาปรัชญาเม่ือร้อยกว่าปีท่ีผ่านามานีเ้อง ต่อมาในปี ค.ศ.1883 มหาวิทยาลยัจอห์น 

ฮิปกิน้ส์ ก็ได้ตัง้ห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาอย่างเป็นทางการขึน้ นับเป็นแห่งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หลังจากนัน้ไม่ก่ีปี มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ได้จัดตัง้ภาควิชาจิตวิทยาและ
ห้องปฏิบตักิารทางจิตวิทยาขึน้เช่นกนั 

 ในช่วงเวลานัน้ นอกจากการศกึษาจิตในระดบัจิตสํานึกแล้ว ยงัมีนกัจิตวิทยาอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งสนใจศึกษาจิตในระดับจิตไร้สํานึก (Unconscious) นักจิตวิทยาในกลุ่มนีมี้จิตแพทย์ชาว
ออสเตรียช่ือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, 1856-1938) เป็นผู้ นํากลุ่ม ฟรอยด์กล่าวว่า 
บคุคลนัน้มีทัง้ความรู้ตวัและความไมรู้่ตวั ความรู้ตวัเป็นจิตสํานึก สว่นความไม่รู้ตวัเป็นจิตในระดบั
จิตไร้สํานึก สิ่งท่ีอยู่ในจิตไร้สํานึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนษุย์มาก ทัง้นีเ้พราะสิ่งเหลา่นัน้จะ
เป็นแรงผลกัดนักระตุ้นทําให้มนุษย์ทํากิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนัน้ ความผิดปกติทางจิตหลาย
อยา่งมกัจะมีสาเหตมุาจากจิตไร้สํานกึ 
 ในปี ค.ศ. 1913 จอห์น วัตสัน (John Watson, 1879-1938) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัได้
เรียกร้องให้นักจิตวิทยาหันมาศึกษาพฤติกรรมแทนการศึกษาในเร่ืองของความรู้ตัวและจิต
วิญญาณ ทัง้นีเ้พราะเร่ืองเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง แม้จะอนุมานจากสิ่งท่ี
มองเห็นก็ยงัไม่ได้ สว่นพฤติกรรมนัน้เป็นสิ่งท่ีทําการสงัเกตโดยบคุคลได้ และวิทยาศาสตร์ก็ตัง้อยู่
บนรากฐานของสิง่ท่ีสงัเกตได้ ดงันัน้ การศกึษาพฤตกิรรมจึงปฏิบตัิในเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่าง
ดี ต่อมาข้อเสนอของวตัสนัได้พฒันาเป็นกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา เรียกว่า กลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) ซึ่งกลุ่มแนวคิดนีไ้ด้มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการศึกษาทางจิตวิทยาในยคุต่อ ๆ 
มาเป็นอยา่งมาก 
 นกัจิตวิทยาเป็นจํานวนมากมีความเห็นตรงกนัว่า จิตวิทยาควรศกึษาพฤติกรรม แม้แตน่กั
จิทยาในกลุ่มท่ีต้องการให้จิตวิทยาศกึษาปรากฏการณ์ทางจิต (Mental Events) ท่ีเกิดขึน้ภายใน
ตวับคุคล ก็ยงัมีความเห็นวา่จะต้องเร่ิมการศกึษาท่ีพฤตกิรรมก่อน 

 สงัคมในปัจจุบนัมีความเจริญก้าวหน้าและซบัซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตวั
ตามเพ่ือให้อยูใ่นสงัคมได้อย่างปกติสขุ  คนมุ่งมัน่ศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมมากขึน้  ตอ่มาจึงมีการ
ใช้คําว่า   “จิตวิทยา”  อย่างกว้างขวาง  จิตวิทยาจึงเข้ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนษุย์
ในทกุด้าน   
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ความหมายของจติวิทยา 
 มนษุย์พยายามท่ีจะหาคําตอบกบัการกระทําของมนษุย์ด้วยกนัเอง โดยการศกึษาค้นคว้า
ในรูปแบบต่าง ๆ   แต่คําตอบท่ีได้กลบัไม่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ เม่ือมีการศึกษาแต่ละครัง้ 
คําตอบ ก็เปล่ียนแปลงไป  เพราะการศกึษาค้นคว้านัน้มาจากความคิดและเหตผุลของผู้ศกึษาเอง 
ซึง่แตล่ะท่านมีประสบการณ์ตา่งกนั ในปี  ค.ศ. 1560  เมลาธอน (Melanchthon) นกัปรัชญาชาว
เยอรมนั  พยายามศึกษาหาคําตอบจากกระทําของมนุษย์   และได้นําคําว่า “Psychology”หรือ  
จิตวิทยา มาใช้   

จิตวิทยา มาจากภาษาองักฤษว่า  Psychology   โดยมีรากศพัท์มาจากภาษากรีก 2 คํา  
คือ 
  Psyche  กบั  Logos  

  Psyche  มีความหมายวา่  จิตหรือวิญญาณ  

Logos มีความหมายวา่  ศาสตร์หรือการศกึษา 
รวมเป็น Psychology หรือ จิตวิทยา  ดงันัน้ตามรากศพัท์จึงหมายถึง คือ ศาสตร์ท่ีศกึษา

เก่ียวกบัวิญญาณหรือจิต  ซึง่สญัลกัษณ์ของจิตวิทยาก็มาจากตวัอกัษรตวัหนึ่งของภาษากรีก  คือ 
“”  โดยจิตวิทยากําเนิดมาจากวตัถปุระสงค์เพ่ือให้มนษุย์ได้เข้าใจในมนษุย์ด้วยกนัเอง  ซึง่เดิมที
อยู่ในกรอบของวิชาปรัชญา  เพราะใช้หลกัคิดในการไตร่ตรอง  วิธีพิจารณาความจริงและการหา
เหตผุลสว่นตวัของนกัปรัชญา  ถึงแม้จะมีผู้สนใจศกึษาด้านจิตวิทยามากขึน้ แตก็่ยงัสรุปให้ชดัเจน
ไมไ่ด้วา่  “จิต”  คืออะไร  นกัจิตวิทยาในแตล่ะยคุก็พยายามศกึษาวิถีชีวิตและการกระทําตา่งๆ ของ
มนุษย์  โดยทําการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และมีการทดลองด้วย  จากการศึกษาการกระทําของ
มนษุย์อยา่งตอ่เน่ือง  ทําให้เห็นและเข้าใจในความเป็นมนษุย์ชดัเจนขึน้  และนกัจิตวิทยา  ได้ใช้คํา
ว่า “พฤติกรรม” (Behavior) แทนลกัษณะการกระทําของมนุษย์  เม่ือจิตวิทยาพฒันาขึน้มาอย่าง
ตอ่เน่ือง  ประกอบกบัความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคม  ซึง่ให้ความสําคญักบัเร่ืองท่ีพิสจูน์ได้  หรือ
วิทยาศาสตร์  จึงได้มีการศึกษาค้นคว้าในเชิงวิชาการมากขึน้  และจิตวิทยาได้เร่ิมศึกษาในเชิง
วิทยาศาสตร์ เม่ือ วิลเฮล์ม แมกซ์  วุ้นด์ (Wilhem Max Wundt) นกัสรีรวิทยาและปรัชญาชาว
เยอรมันได้เปิดห้องปฏิบัติการทางจิตวิทยาอย่างเป็นทางการห้องแรกของโลกท่ีเมืองไลป์ซิก 
(Leipzig) ในประเทศเยอรมนั เม่ือปี ค.ศ.1879  และ วุ้นด์  ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งจิตวิทยา
การทดลอง ดงัแสดงในภาพท่ี 1.1 
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คําว่า  จิตวิทยา (Psychology)  มีนกัการศึกษาให้ความหมายไว้หลายท่าน ในท่ีนีจ้ะ
ยกตวัอยา่งบางท่าน  เพ่ือให้เข้าใจความหมายของจิตวิทยาเป็นเบือ้งต้น  ดงันี ้

เดโช  สวานนท์ (2528 :1) สรุปความหมายของจิตวิทยาว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศกึษา
อากปักริยา และการแสดงออกต่างๆ ท่ีมนุษย์ได้กระทําหรือแสดงออก เช่น ชีวิตเกิดมาได้อย่างไร 
แก้ปัญหาอยา่งไร มีอะไรบ้างเป็นแรงผลกัดนัให้มนษุย์ดิน้รน ฯลฯ 

นิตย์  บหุงามงคล (2537 : 1) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาว่า จิตวิทยาเป็นการศกึษา
เร่ืองราวของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีศึกษานัน้ อาจเป็นได้ทัง้พฤติกรรมมนุษย์และสัตว์ คําว่า
พฤติกรรมมีความหมายรวมทัง้พฤติกรรมภายนอกท่ีสงัเกตได้ วดัได้ด้วยตาเปล่า และพฤติกรรม
ภายในท่ีจะต้องเคร่ืองมือช่วยในการวดั 

อบุลรัตน์   เพ็งสถิติ (2548 : 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จิตวิทยา หมายถึง การศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีการศึกษาพฤติกรรมหรือการกระทําของสตัว์ เพ่ือนําผลท่ีได้
จากการศกึษาดงักลา่ว มาประยกุต์ใช้และเปรียบเทียบกบัลกัษณะการกระทําของมนษุย์ตอ่ไป 

บารอน (Baron.1992 : 6) ได้สรุปไว้ว่า จิตวิทยาเป็นศาสตร์แห่งพฤติกรรม (behavior) 

และกระบวนการทางปัญญา (cognitive process) เป็นการศกึษาเก่ียวกบัสิ่งท่ีเราคิด  รู้สกึ  หรือ
กระทํา ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

ภาพท่ี 1.1 : วุ้นด์ และลกูศษิย์  กําลงัศกึษาค้นคว้าทางด้านจิตวิทยาในห้องปฏิบตักิารทางจิตวิทยา   
ท่ีมา: www.nici.ru.nl 
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จอห์นสตนั (Johnston, 2000 : 4) ให้ความหมายของจิตวิทยาว่า  จิตวิทยาเป็นศาสตร์
ของธรรมชาติมนษุย์ ซึง่ศกึษาเก่ียวกบัสภาวะจิตใจและพฤติกรรม  เพ่ือสามารถเข้าใจได้ว่า ทําไม
ผู้คนถึงคิด และกระทําในสิ่งท่ีทํา รวมถึงการส่ือสารซึง่กนัและกนั การแก้ปัญหา และการเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ  

จากข้อความเบือ้งต้นสามารถสรุปความหมายของจิตวิทยาได้ว่า  จิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ี
ศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษย์และสตัว์  กระบวนการทางจิต  และกระบวนการทางปัญญา
ของมนษุย์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   
 

พฤตกิรรม 

    เม่ือจิตวิทยาเป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ การศึกษาพฤติกรรมของ
มนษุย์ ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจมนษุย์ดีขึน้ ดงัท่ี จอห์น  บี. วตัสนั (John B. Watson) (อ้างจาก 
R.L Alkinson., R.C Alkinson and Hilgaed, 1983 : 14) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนักลุม่พฤติกรรม
นิยม กล่าวว่า “การศึกษาเพ่ือทําความเข้าใจมนุษย์ จะต้องดจูากพฤติกรรมท่ีปรากฏออกมาให้
เห็น” และเขายังเน้นต่อไปว่าจิตวิทยาคือหมวดหมู่หนึ่งของศาสตร์ธรรมชาติซึ่งศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมมนุษย์เป็นสาระสําคญั ฉะนัน้สาระความรู้ทางจิตวิทยาจึงพยายามทําความเข้าใจคน 

โดยมุ่งไปท่ีพฤติกรรมและศกึษาคนในแง่มมุทางพฤติกรรม แต่ในช่วงระยะท่ีจิตวิทยามีการศกึษา
ค้นคว้าตัง้แตเ่ชิงปรัชญาจนถึงยคุวิทยาศาสตร์ นกัจิตวิทยาท่ีทําการศกึษาข้อเท็จจริงในการกระทํา
ของมนษุย์ จะอธิบายในแง่ของสญัชาตญาณ ซึง่ก็มีนกัจิตวิทยาหลายท่านไม่เห็นด้วย หนึ่งในผู้ ไม่
เห็นด้วยคือ วตัสนั (John B. Watson) อธิบายว่า พฤติกรรมของมนษุย์ได้มาจากการเรียนรู้ การ
ฝึกฝน โดยเขาทําการทดลองจากความเช่ือของนกัจิตวิทยาท่ีกล่าวว่า แมวมีสญัชาตญาณในการ
จบัหน ูวตัสนัจงึทดลองเลีย้งลกูแมวตวัเลก็ๆ ไว้รวมกบัหน ูโดยไม่ให้ลกูแมวมีโอกาสเห็นแมวตวัอ่ืน
จับหนู เม่ือลูกแมวโตและยังอยู่กับหนูท่ีโตมาด้วยกัน แมวก็ยังหยอกล้อเล่นกับหนู โดยไม่ทํา
อันตรายหนูเลย วัตสันจึงมั่นใจว่าแมวจับหนูไม่ใช่เป็นเพราะสัญชาตญาณและเขาเช่ือว่า 
พฤตกิรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ต้องเคยเห็น เคยรู้ เคยฝึกฝน ฯลฯ ซึง่วตัสนัก็สรุปว่า พฤติกรรมเป็นผลมา
จากการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



 11 

 1. ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับพฤตกิรรม 

 การศกึษาค้นคว้าของวตัสนั กระตุ้นให้นกัจิตวิทยาหลาย ๆ ท่านพยายามศกึษาค้นคว้าหา 
ข้อสรุปของพฤตกิรรม ผลของการศกึษาค้นคว้าก็พอสรุปพอสงัเขปดงันี ้(กนัยา  สวุรรณแสง, 2532 : 
90 - 91) 

  1.1 พฤติกรรมบางอย่างที่ เคยเช่ือว่าเป็นเร่ืองของสัญชาตญาณนัน้ แท้ท่ีจริง
เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ นกัจิตวิทยาได้พยายามสงัเกตถึงเร่ืองการท่ีแมวจบัหนตูอ่ไปอีก และพบว่า
การท่ีแมวจบัหนเูป็นเพราะได้รับการสัง่สอนจากแม่แมว กล่าวคือ ในขัน้แรกนัน้แม่จะจบัหนมูาตวั
หนึ่งแต่ยงัไม่ฆ่าให้ตาย เพียงแต่ทําให้บาดเจ็บมาก ๆ จนเกือบจะวิ่งหนีไม่ไหวแล้วนํามาวางไว้
ตรงหน้าลกูแมว ครัง้แรก ๆ ลกูแมวจะทําอะไรไมถ่กู นอกจากใช้เท้าเข่ียเป็นของเลน่ หนก็ูจะหนี แต่
ก็ไปได้ช้า ๆ แม่แมวก็จะตะครุบให้ดเูป็นตวัอย่างแล้วนํามาวางไว้ตรงหน้าลกูแมวอีก เหตกุารณ์
เช่นนีจ้ะเกิดขึน้ซํา้ ๆ กนัจนลกูแมวหดัตะครุบตามท่ีแม่แมวทําให้ดแูตก็่ยงัไม่คลอ่ง ตอ่มาแม่แมวก็
จะไปจบัหนตูวัใหม่ให้ลกูแมวใช้เป็นแบบฝึกหดั ตอ่ ๆ มาเม่ือลกูแมวตะครุบหนไูด้ดีขึน้ หนตูวัหลงั 
ๆ ท่ีแม่แมวจบัมาให้ลกูแมวทําแบบฝึกหดัก็จะทําให้บาดเจ็บน้อยลงเพียงทําให้อ่อนเพลียเล็กน้อย 
หนก็ูจะหนีได้เร็วขึน้ ลกูแมวจึงมีโอกาสได้ทําแบบฝึกหดัท่ียากขึน้ไปเร่ือย จนถึงขึน้สดุท้ายแม่แมว
จะจบัหนโูดยไม่ให้มีบาดแผลเลยมาให้ลกูแมวหดั จนกระทัง่ลกูแมวสามารถจบัหนไูด้เอง จากผล
ของการสงัเกตนีส้รุปได้ว่า การท่ีแมวจับหนูเป็นเพราะได้รับการฝึกฝนมาก่อนไม่ใช่เป็นเพราะ
สญัชาตญาณ 

  1.2 พฤติกรรมบางอย่างของส่ิงมีชีวิตซึ่ งเคยเช่ือกันว่า เป็นพฤติกรรมอัน
เน่ืองมาจากสัญชาตญาณนัน้ จากผลการศึกษาค้นคว้าแสดงให้เห็นว่า เป็นพฤติกรรมที่
เกิดจากวุฒิภาวะ ดังเช่น การย้ายถ่ินของปลาเซลมอน(Salmon) ซึ่งเคยเช่ือว่าเป็นเพราะ
สญัชาตญาณนัน่แท้จริงเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองจากวฒุิภาวะ กล่าวคือ ปลาชนิดนีมี้
เซลล์ท่ีไวต่อแสงเป็นอย่างมากอยู่ท่ี  ผิวหนงั เรียกว่า Light-Sensitive Cells เม่ือโตขึน้เซลล์ก็
ทํางานได้ดีขึน้ จึงต้องร่นลงมาในท่ีนํา้ลกึเร่ือย ๆ เพ่ือให้พ้นจากการรบกวนของแสง จนท้ายท่ีสดุก็
ลงไปอยู่ในทะเล เม่ืออายุประมาณ 2-3 ปี ปลาชนิดนีก็้เจริญเติบโตถึงระยะท่ีวางไข่ การ
เปล่ียนแปลงในร่างกายทําให้ปลาต้องการอากาศท่ีมีออกซเิจนมากขึน้ จงึต้องย้ายขึน้มาในท่ีนํา้ตืน้
เร่ือย ๆ ไปจนในท่ีสดุก็ถึงต้นนํา้ซึง่ได้เวลาวางไขพ่อดี เม่ือไขก่ลายเป็นลกูปลาและลกูปลาเหลา่นีโ้ต
ขึน้ก็ร่นไปหานํา้ลึกเร่ือยไป จนถึงระยะยาววางไข่ก็จะย้อนกลบัไปยงัต้นนํา้อีก เป็นเช่นนีเ้ร่ือยไป  

ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2 
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  1.3 พฤตกิรรมบางอย่างของส่ิงมีชีวิตก็ยังถือว่า เป็นพฤตกิรรมอันเน่ืองมาจาก
สัญชาตญาณอยู่ เพราะไม่สามารถหาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์ได้ว่า เป็นผลมาจากส่ิงอ่ืน ดงัเช่น 

การสร้างรังของนก Oriole รังของนกชนิดนีมี้ลกัษณะผิดจากรังนกชนิดอ่ืน คือ ห้อยลงมาจากก่ิงไม้
หรือพุ่มไม้  นกัจิตวิทยาได้ทดลองนําไข่นก Oriole มาฟักและเลีย้งไว้ในห้องทดลองโดยไม่ให้นก
เหล่านีมี้โอกาสเห็นนกชนิดใด ๆ ทํารังเลยแม้แต่น้อย แต่เม่ือถึงเวลาท่ีจะวางไข่นกท่ีเลีย้งใน
ห้องทดลองเหล่านีจ้ะสร้างรังได้เอง ลกัษณะของรังท่ีสร้างขึน้นัน้ก็มีลกัษณะตามเผ่าพนัธุ์ของตน
อีกด้วย ดงัแสดงในภาพท่ี 1.3 

 

 จากผลการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวข้างต้น นักจิตวิทยาจึงสรุปข้อคิดเห็นไว้กว้าง ๆ ว่า   
พฤติกรรมของสตัว์ชัน้ต่ํามกัจะเน่ืองจากสญัชาตญาณ พฤติกรรมของสตัว์ชัน้สงูขึน้มานัน้ก็จะเป็น
เร่ืองของสญัชาตญาณน้อยลงกลายเป็นเร่ืองของวฒุิภาวะและการเรียนรู้มากขึน้ ยิ่งในสตัว์ชัน้สงู
ขึน้มาอีก พฤติกรรมอนัเน่ืองจากสญัชาตญาณก็จะยิ่งน้อยลงกลายเป็นเร่ืองของวุฒิภาวะและการเรียนรู้

ภาพท่ี 1.3  การสร้างรังของนก Oriole

ท่ีมา:www.lifestyle.hunsa.com 

ภาพท่ี 1.2  หมีขาวตวัใหญ่กําลงัจบักิน 

     ปลาเซลมอนท่ีวา่ยนํา้ไปยงั 
      แหลง่สืบพนัธุ์และวางไข ่
ท่ีมา:www. cherokee.exteen.com 
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มากย่ิงขึน้  ส่วนพฤติกรรมของมนุษย์นัน้เช่ือว่าเป็นเร่ืองของวุฒิภาวะและการจูงใจทัง้สิน้            

ไมมี่เร่ืองของสญัชาตญาณเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเลย 
2. ความหมายของพฤตกิรรม 

 มีผู้ให้ความหมายของพฤตกิรรมไว้ ดงันี ้

 ปรีชา  วิคหโต (2544: 5)ได้ให้ความหมายไว้วา่  พฤตกิรรม  หมายถึง  การกระทํา
ทกุอยา่งของมนษุย์  ไมว่า่การกระทํานัน้ผู้กระทําจะรู้ตวัหรือไมรู้่ตวัก็ตาม ไมว่า่คนอ่ืนจะสงัเกตเห็น
การกระทํานัน้ได้หรือไมไ่ด้ก็ตาม  และไมว่า่การกระทํานัน้จะพงึประสงค์หรือไมพ่งึประสงค์ก็ตาม 

 ศรีวรรณ  จนัทรวงศ์ (2549:2) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า  พฤติกรรม  

หมายถึง  กิจกรรม  หรือปฏิกิริยาต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต  ซึ่งอาจจะรู้ได้โดยการสงัเกตหรือการใช้
เคร่ืองมือช่วยวดัพฤตกิรรม  รวมถึงการตอบสนองทางกล้ามเนือ้  และการทํางานของตอ่มตา่งๆ ใน
ร่างกาย 

 พฤติกรรม (behavior) หมายถึง กิจกรรม  ปฏิกิริยาต่างๆ  การแสดงออกของ
สิ่งมีชีวิต ทัง้ท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั  อาจจะรู้ได้โดยการสงัเกตด้วยประสาทสมัผสั  หรือใช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยวดัพฤตกิรรม   และการตอบสนองทางกล้ามเนือ้ รวมถึงการทํางานของตอ่มตา่งๆ 
ในร่างกาย 

3. ธรรมชาตขิองพฤตกิรรมของมนุษย์ 
 เพ่ือให้เข้าใจตวัพฤติกรรมมากขึน้  จึงขอกล่าวถึงธรรมชาติของพฤติกรรมมนษุย์  

ดงันี ้

 3.1. พฤติกรรมมนษุย์มีความสลบัซบัซ้อน  ถ้าดจูากตวัพฤติกรรมเองอาจจะไม่
ซบัซ้อน  แต่ถ้าสงัเกตจากกระบวนการเกิดของพฤติกรรมจะเห็นถึงความซบัซ้อน  พฤติกรรมหนึ่ง
จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยักลไกตา่งๆ ประกอบด้วย 

 3.1.1 สิง่เร้า (Stimulus)หรือตวักระตุ้น   

 3.1.2 หน่วยรับความรู้สกึ (Recepter)  หรือประสาทสมัผสั 
 3.1.3 ระบบประสาทสว่นกลาง (Central nerverous systen) 

 3.1.4 หน่วยปฏิบตังิาน (Effector) 

 3.1.5 พฤตกิรรม(Behavior)  

ดงัแสดงในภาพท่ี 1.4 
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 3.2. พฤติกรรมมนษุย์สามารถพฒันาและเรียนรู้ได้ พฤติกรรมของมนษุย์ส่วน
ใหญ่เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้  เช่น  การเขียนหนงัสือ  การเลน่กีฬา  การใช้เทคโนโลยี  
เป็นต้น  อาจจะพูดได้ว่าการดําเนินชีวิตของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ทัง้นัน้  ดังนัน้  มนุษย์มี
ศกัยภาพท่ีจะพฒันาหรือปรับเปล่ียนพฤตกิรรมให้ดีขึน้ได้   

 3.3. พฤติกรรมมนษุย์เกิดขึน้โดยมีสาเหต ุ  พฤติกรรมของมนษุย์แตล่ะอย่างล้วน
แตมี่เหตปัุจจยั 

 3.4. พฤติกรรมมนุษย์มีการผสานสัมพันธ์กัน  ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
อย่างเด็ดขาด  ในพฤติกรรมอย่างหนึ่งจะต้องมีความสมัพนัธ์กนัระหว่าง  ความรู้สกึ  ความคิด  

และการกระทํา  ทัง้สามอย่างนีจ้ะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  เช่น  เรารู้สกึชอบเพ่ือนคนหนึ่ง  เราก็
จะคดิวา่เพ่ือนคนนีน้่ารัก  เป็นคนดี  มีนํา้ใจ  และเราก็จะยิม้ให้ ทกัทาย  ช่วยเหลือกนั  เป็นต้น 

 3.5. พฤติกรรมมนุษย์เปล่ียนแปลงไปตามช่วงอาย ุ  เม่ือมนุษย์อายมุากขึน้  

พฤตกิรรมก็จะเปลี่ยนไปตามวยั  เน่ืองจากมนษุย์มีการเรียนรู้ว่าควรหรือไม่ควรทําสิ่งใดในวยัใดวยั
หนึ่ง  เช่น  ตอนเป็นเด็กเอาแต่ใจ  พอโตเป็นผู้ ใหญ่ก็รู้จกัเอาใจเขามาใช่ใจเราและมีเหตมีุผลมาก
ขึน้   

 

ภาพท่ี 1.4 : กระบวนการเกิดพฤตกิรรม 

ท่ีมา: www.sahavicha.com 
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4. ประเภทของพฤตกิรรม 

การจดัประเภทของพฤตกิรรมของมนษุย์ขึน้อยูก่บัเกณฑ์ท่ีใช้จดั  ในแตล่ะสาขาวิชาก็มี
เกณฑ์ท่ีตา่งกนั  ในท่ีแบง่ประเภทของพฤตกิรรมออกหลกัการ  3  เกณฑ์  คือ  หลกัการสงัเกต  
หลกัการรู้ตวั  และหลกัการยอมรับทางสงัคม  ดงันี ้

  4.1. ใช้หลักการในการสังเกต  แบง่พฤตกิรรมเป็น  2  ประเภท  ดงันี ้

   4.1.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt  Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ อ่ืน
สงัเกตได้โดยประสาทสมัผัสของเขาเองหรือใช้เคร่ืองมือ  พฤติกรรมประเภทนีแ้บ่งตามวิธีการ
สงัเกตได้  2  ลกัษณะ  ดงันี ้

     1) พฤติกรรมโมลาร์ (Molar Behavior) ได้แก่พฤติกรรมท่ีคนอ่ืน
สามารถสงัเกตได้โดยตรงด้วยประสาทสมัผสัทัง้  5  ไม่ต้องอาศยัเคร่ืองมือช่วยวดั  เช่น การไหว้  
การยกมือ  การยิม้  การหวัเราะ  การร้องไห้  การเดนิ  การวิ่ง  การนอน  เป็นต้น 

     2) พฤติกรรมโมเลกลุ (Molecular Behavior) ได้แก่พฤติกรรมท่ี
สงัเกตด้วยประสาทสมัผสัไม่ได้  ต้องอาศยัเคร่ืองมือหรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการสงัเกต  
เช่น ความดนัโลหิต  กระแสประสาท  คล่ืนสมอง  การเปลี่ยนแปลงปริมาณนํา้ตาลในโลหิต เป็นต้น 

   4.1.2  พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ อ่ืนสงัเกต
ไมไ่ด้  มีแตเ่จ้าตวัเท่านัน้ท่ีรู้  คนอ่ืนจะรู้ได้เม่ือเจ้าตวับอก  หรือแสดงออกด้วยการกระทํา  มีดงันี ้

   1) ความรู้สึกจากการสมัผสั (Sensation) เช่น การเห็น การได้ยิน 
การได้กลิน่ การรู้รส  การรู้สมัผสั 
   2) การเข้าใจ  ตีความ  หรือการสรุปความ (Interpreting) เช่น  

เราได้ยินเสียงเราก็ทราบความหมาย  แต่ถ้าพดูภาษาท่ีเราไม่รู้เร่ืองได้ยินเสียงก็เป็นพฤติกรรมใน
ข้อท่ี 1 

   3)  ความจํา (Remembering) หรือสญัญา  ความจําได้หมายรู้  
เป็นการจําสิง่ตา่งๆ  ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิต  หรือเป็นประสบการณ์ชีวิต  ถ้าขาดข้อนีเ้ราก็จะไมมี่
วิวฒันาการมาถึงปัจจบุนั 

   4) การคิด (Thinking) และการตดัสินใจ (Decision Making) 

อาจจะเป็นจินตนาการคดิหาเหตผุล  คดิฟุ้ งซา่น ฯลฯ  
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 4.2. ใช้หลักการในการรู้ตวั  แบง่พฤตกิรรมเป็น  2  ประเภท  ดงันี ้

  4.2.1 พฤติกรรมท่ีรู้ตวั เป็นพฤติกรรมผู้กระทํารู้ตวั  หรือจงใจทําพฤติกรรมนัน้  

เช่น  การยิม้  การพูดคยุ  นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์เรียกพฤติกรรมประเภทนีว้่า  พฤติกรรม
จิตสํานกึ (Concious) 

  4.2.2 พฤติกรรมท่ีไม่รู้ตวั  เป็นพฤติกรรมท่ีผู้กระทําไม่รู้ตวั  หรือไม่ได้ตัง้ใจ  เช่น  

ความฝัน  นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์เรียกพฤติกรรมประเภทนีว้่า  พฤติกรรมจิตใต้สํานึก 
(Unconcious) 

 4.3. ใช้หลักการยอมรับทางสังคม  แบง่พฤตกิรรมเป็น  2  ประเภท  ดงันี ้

  4.3.1 พฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ (Desirable  Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีสงัคมยก
ยอ่งวา่  ดี  ถกู  เหมาะสม  และควรกระทํา  เช่น  การทําตามหน้าท่ี  ทําตามจารีตประเพณี  เคารพ
กฎหมาย  เป็นต้น 

  4.3.2 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ (Undesirable  Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ี
สงัคมประณามว่า  เลว  ผิด  ไม่เหมาะสม  และไม่ควรกระทํา  เช่น  การทําร้ายกนั  การฆ่ามนษุย์  
การกระทําผิดกฎหมายบ้านเมือง  เป็นต้น 

 

สาขาจติวิทยาที่สัมพันธ์กับวิชาชีพครู 
 สาขาจิตวิทยาท่ีสมัพนัธ์กบัผู้จะเป็นครู ควรจะเป็นจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา พอ
สรุปได้ดงัตอ่ไปนีคื้อ 
 1. จิตวิทยาทัว่ไป (General Psychology) ศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมทัว่ ๆ ไป ของมนษุย์ 
รวมถึงหลกัการและกฎเกณฑ์เบือ้งต้นทัว่ไป เช่น ระบบสรีระ การรับรู้ การเรียนรู้ อารมณ์ เชาวน์
ปัญญา บคุลกิภาพ ฯลฯ 
 2. จิตวิทยาการเรียนรู้ (Psychology of Learning) เป็นศาสตร์ท่ีศกึษาด้านพฤติกรรมท่ี
สมัพนัธ์กบัการเรียนรู้ของบคุคล ซึง่ก็คือ การนําเอาความรู้ทางจิตวิทยามาประยกุต์ใช้ให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อยา่งเหมาะสม 

 3. จิตวิทยาการศึกษา (Education Psychology) เป็นการศึกษาธรรมชาติของผู้ เรียน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ แล้วการนําเอาความรู้ทางจิตวิทยามาใช้ในการศึกษา  การ
พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตร  การบริหารและจัดการศึกษา  การปฏิบัติการสอนในห้องเรียน  

พฤติกรรมการจดักระบวนการเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้   เพ่ือให้
ผู้ เรียนเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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 4. จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) เป็นการค้นคว้าถึงการ
เจริญเตบิโตและพฒันาการของมนษุย์ ตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิจนถึงวยัชรา รวมทัง้อิทธิพลของพนัธุกรรม 

และสิ่งแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาการและลกัษณะความต้องการ ความสนใจของคนในวยั
ตา่ง ๆ ซึง่อาจแบง่เป็นจิตวิทยาเดก็ จิต จิตวิทยาวยัรุ่น และจิตวิทยาวยัผู้ใหญ่ 

 5. จิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) เป็นการนําความรู้และกฎเกณฑ์ทาง
จิตวิทยาแขนงต่าง ๆ มาดัดแปลงใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือนําไปใช้ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์ เช่น นําไปใช้ในการรักษาพยาบาล การให้คําปรึกษาในวงการอตุสาหกรรม 

การควบคมุผู้ประพฤตผิิด เป็นต้น 

 6. จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Psychology of Personality) เป็นการศึกษาคุณลกัษณะ
เฉพาะตวัของบคุคลท่ีเป็นตวักําหนดพฤติกรรม ท่ีทําให้บุคคลมีความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ
แตกตา่งจากบคุคลอ่ืน ทัง้ในด้านแนวคดิ ทศันคต ิการปรับตวั ตลอดจนแก้ปัญหาด้วย 
 7. จิตวิทยาแนะแนว (Guidance Psychology) เป็นสาขาท่ีศึกษาเก่ียวกับการช่วยให้
บคุคล สามารถเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน และสามารถปรับตวัในสงัคมอยา่งมีความสขุ 
 8. จิตวิทยาการให้คําปรึกษา (Counseling Psychology) เป็นสาขาท่ีศึกษาทฤษฎี 

หลกัการ และวิธีการในการช่วยเหลือบคุคลท่ีประสบอปุสรรคปัญหา ให้สามารถเข้าใจปัญหาและ
วางแผนในการจดัการกบัปัญหาของตนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

วิธีการศึกษาทางจติวิทยา 
 วิธีการต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษาพฤติกรรมในจิตวิทยา อาจแบ่งได้เป็น 2 วิธี 
(มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550:10-14) ดงันี ้

 1. วิธีการที่ใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  1.1. การสงัเกต (Observation) เป็นวิธีรวบรวมข้อมลูโดยการสงัเกตและจดบนัทึก
เหตกุารณ์ท่ีเกิดในสถานการณ์จริงตามธรรมชาต ิตวัอยา่งเช่น การสงัเกตพฤตกิรรมของทารกในช่วง
อายุต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในขณะท่ีดูการแข่งขันกีฬา เป็นต้น การสังเกต
พฤติกรรมเพ่ือการศึกษาวิจัยนัน้ต่างจากการสังเกตในชีวิตประจําวัน เพราะต้องเป็นระบบ มี
เหตผุล มีระเบียบแบบแผนและหลกัการสงัเกตท่ีแน่นอน ผู้สงัเกตจะต้องได้รับการฝึกฝนในเร่ือง
ของการ ใช้ความสงัเกต การบนัทึกพฤติกรรม ตลอดจนการตีความหมายของข้อมลู ซึง่จะต้องไม่
ลําเอียงหรือนําความคิดเห็นส่วนตวัเข้ามาเก่ียวข้อง และเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริง
มากท่ีสดุควรจะมีการป้องกนัการรู้ตวัของผู้ถกูสงัเกตด้วย เฉพาะถ้าผู้ถกูสงัเกตทราบว่าตนกําลงั
ถูกสงัเกตเขาอาจเสแสร้งหรือแกล้งทํา ทําให้การแสดงพฤติกรรมไม่เป็นไปตามธรรมชาติ การ
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ป้องกนัการรู้ตวัของผู้ถกูสงัเกตอาจทําได้โดยการแอบสงัเกตไม่ให้รู้ตวั ด้วยการใช้กระจกมองทาง
เดียว (Oneway Mirror) หรือการทําตนให้เป็นเหมือนสมาชิกคนหนึง่ของกลุม่ แล้วเข้าไปอยูใ่นกลุม่ 

และประพฤติปฏิบัติตนเช่นเดียวกับกลุ่มตามสภาพการณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือทําการสังเกต
พฤตกิรรมตอ่ไป ในบางกรณี การสงัเกตจะได้ผลเป็นท่ีน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ ถ้านําเอาเคร่ืองมือตา่ง 
ๆ เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมลู เช่น เคร่ืองบนัทึกเสียงหรือเคร่ืองบนัทึกภาพ เป็นต้น วิธีการสงัเกต
อย่างเป็นระบบทําให้ทราบว่าบุคคลแสดงพฤติกรรมอะไร และมีความแตกต่างของพฤติกรรม
อยา่งไรบ้าง ภายหลงัจากทําการสงัเกตหลาย ๆ ครัง้ นกัจิตวิทยาจะใช้หลกัเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ 
สรุปอ้างอิงไปถึงสิง่ท่ีอาจจะเป็นสาเหตขุองพฤตกิรรมนัน้ ๆ ได้ 
  1.2 การสํารวจ (Survey) เป็นวิธีรวบรวมข้อมลูโดยการให้บคุคลได้ตอบคําถามท่ี
เตรียมไว้แล้วจํานวนหนึง่ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสรุปความคดิเห็น ทศันคต ิหรือความรู้สกึท่ีมีตอ่สิ่งใด
สิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ วิธีนีเ้หมาะกบัการศกึษาพฤติกรรมของบุคคลจํานวนมาก ๆ ภายในระยะเวลา
อันสัน้หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง พฤติกรรมบางอย่างเป็นสิ่งท่ียากต่อการสังเกต ดังนัน้ใน
บางครัง้นกัจิตวิทยาจึงต้องรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสํารวจ ซึ่งอาจจะสํารวจโดยการสมัภาษณ์ 

(Interview) หรือโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ก็ได้ ตวัอย่างเช่น การสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้การสมัภาษณ์การสํารวจ
ความคดิเห็นของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การประกวดนางสาวไทย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นต้น 

  1 .3 การสัมภาษณ์  (Interview)โดยทั่วไปแล้ว  การสัมภาษณ์ดีกว่าการใช้
แบบสอบถาม เพราะใช้ได้กับบุคคลทุก ๆ ระดับการศึกษา และมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า 
นอกจากนัน้ยงัได้สงัเกตพฤติกรรมของผู้ถกูสมัภาษณ์อีกด้วยสว่นข้อจํากดัของการสมัภาษณ์ ก็คือ 
ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก และผู้ สัมภาษณ์จะต้องได้รับการฝึกฝนวิธีและเทคนิคในการ
สัมภาษณ์มาก่อน จึงจะทําให้การสัมภาษณ์ได้ผลดี ในกรณีท่ีข้อคําถามเป็นเร่ืองส่วนตัวมาก
เกินไป หรือผู้ถกูสมัภาษณ์รู้สกึวา่ หากตอบไปแล้วจะเป็นอนัตรายตอ่ตนเอง เช่น การสํารวจปัญหา
ยาเสพตดิ หรือการศกึษาปัญหาเพศสมัพนัธ์ การสํารวจหรือการเก็บข้อมลูเก่ียวกบัเร่ืองเหลา่นีค้วร
ใช้การตอบแบบสอบถามโดยไม่ต้องระบุช่ือผู้ ตอบ จะได้ผลดีกว่าการสัมภาษณ์ แต่การใช้
แบบสอบถามก็มีข้อจํากดั คือ ใช้ได้เฉพาะกบับุคคลท่ีมีการศึกษาเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์ คําถามจะต้องชดัเจนและเป็นท่ีเข้าใจตรงกนั และตรง
กบัวตัถปุระสงค์ของการศกึษา นอกจากนัน้จะต้องแน่ใจว่า กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา มีความ
เป็นตวัแทนของประชากรท่ีแท้จริง สว่นข้อมลูท่ีได้จะถกูต้อง ตรงกบัความเป็นจริงมากน้อยเพียงใด
นัน้ ก็ยงัขึน้อยูก่บัความร่วมมือและความเข้าใจของผู้ถกูสมัภาษณ์ หรือผู้ตอบแบบสอบถามอีกด้วย 
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  1.4. การศึกษารายกรณี (Case Study) เป็นวิธีศึกษาเพ่ือสืบหาสาเหตขุอง
พฤติกรรมในปัจจบุนั โดยอาศยัข้อมลูตัง้แตใ่นอดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบภมูิหลงั
ของครอบครัวสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนสขุภาพทางกาย อารมณ์และการปรับตวัทางสงัคม
ของบุคคล วิธีการศึกษาแบบนีม้ักจะใช้ศึกษาบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิต หรือใช้ในการสืบ
ประวตัิของบุคคลเป็นการศึกษาท่ีใช้วิธีการในการรวบรวมข้อมลูหลาย ๆ วิธี เช่น การสงัเกต การ
สมัภาษณ์ผู้ ท่ีถูกศึกษาโดยตรง การสอบถามจากญาติพ่ีน้องท่ีใกล้ชิด รวมทัง้การรวบรวมข้อมลู
จากหลกัฐานท่ีเป็นเอกสารหรือบนัทึกต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นคะแนนจากการทําแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาก็ได้ 

 ในกรณีท่ีเร่ืองท่ีต้องการจะศึกษาเป็นเร่ืองลึกซึง้มีรายละเอียดและต้องการความต่อเน่ือง  
ควรใช้วิธีการศกึษาแบบระยะยาว (Longitudinal Study) ซึง่เป็นการติดตามศกึษาพฤติกรรมของ
บคุคล หรือกลุม่บคุคลเป็นระยะเวลายาวนานติดตอ่กนั และจะต้องใช้กลุม่ตวัอย่างเดิมเสมอ วิธีนี ้
เหมาะกับการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษย์ เพราะต้องติดตามการศึกษาพฤติกรรมใด
พฤติกรรมหนึ่งเป็นเวลานาน เช่น ตัง้แต่เด็กจนโต การศกึษาแบบระยะยาวมีข้อจํากดั คือ ต้องใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายมาก นอกจากนัน้ยังมีปัญหาเก่ียวกับการถอนตัวของผู้ ถูกศึกษาหรือผู้ วิจัย
กลางคันอีกด้วย เพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าวนักจิตวิทยาอาจจะเปล่ียนมาใช้ วิธีศึกษาท่ีเรียกว่า 
การศกึษาภาคตดัขวาง (Crossectional Study) ก็ได้ วิธีนีเ้ป็นการศกึษาหลาย ๆ คนท่ีมีอายตุา่ง ๆ 
กนัตามช่วงอายท่ีุต้องการ แล้วเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีต้องการศกึษาไปพร้อม ๆ กนั และเพ่ือให้
ได้ข้อมูลท่ีตรงกับความเป็นจริงผู้ ศึกษาจะต้องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างวัย และความ
แตกตา่งของกลุม่บคุคลท่ีนํามาศกึษาด้วย 
  1.5. การหาสหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการหาความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างตวัแปร (Variable) ท่ีต้องการศกึษา ตวัแปรในท่ีนีห้มายถึง คณุลกัษณะตา่ง ๆ ของสิ่งของ 
เหตุการณ์ บุคคล หรืออะไรก็ได้ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงค่าได้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ี
ต้องการศึกษาแสดงได้ด้วยค่าดรรชนีท่ีเรียกว่า “สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์” (Correlation of 

Coefficient) คา่ r นีจ้ะมีคา่อยู่ระหว่าง -1 และ +1 เม่ือสมัประสิทธ์ิมีคา่เป็นบวก หมายความว่า 
ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์กนัทางบวก กล่าวคือ ถ้าตวัแปรตวัหนึ่งมีค่าเพิ่มขึน้ อีกตวัหนึ่งจะมี
ค่าเพิ่มตามไปด้วย เช่น ความสมัพนัธ์ระหว่างจํานวนชัว่โมงท่ีดหูนงัสือกบัปริมาณของความจําท่ี
ค่าเป็นบวก ในบางกรณีค่า r เป็นลบ ก็หมายความว่า ความสมัพนัธ์ของตวัแปรเป็นไปในทาง
ตรงกนัข้าม คือ เม่ือตวัแปรตวัหนึง่มีคา่เพิ่มขึน้ ตวัแปรอีกตวัหนึง่จะมีคา่ลดลง เช่น จํานวนชัว่โมงท่ี
ดูหนังสือกับจํานวนชั่วโมงท่ีดูโทรทัศน์ ถ้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0 (ศูนย์)                  
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ก็หมายความวา่ตวัแปรทัง้สองไมมี่ความสมัพนัธ์กนัเลย เช่น ความสงูของนกัศกึษากบัเกรดเฉล่ียท่ี
ได้ เป็นต้น 

  ในการศกึษาด้วยวิธีการหาสหสมัพนัธ์นี ้เราจะทราบแตเ่พียงว่า ตวัแปรท่ีศกึษามี
ความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ มีมากหรือน้อยเพียงใด แต่ไม่สามารถกล่าวอ้างได้ว่าตวัแปรทัง้สองเป็น
เหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ตวัอย่างเช่น การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการสูบบุหร่ีกับการเป็น
มะเร็งปอด สรุปได้ว่า การสบูบหุร่ีมีความสมัพนัธ์กบัการเป็นมะเร็งท่ีปอด แต่ยงัไม่สามารถสรุปได้
ว่า การสบูบหุร่ีเป็นสาเหตขุองการเป็นมะเร็งท่ีปอด (แตอ่ย่างไรก็ตาม การสบูบหุร่ีนัน้เป็นอนัตราย
ตอ่สขุภาพแน่นอน) 

  1.6. วิธีการทดลอง (Experimental Method) เป็นวิธีศกึษาพฤติกรรมท่ีผู้ศกึษา
ทําหน้าท่ีควบคุมสภาวะเง่ือนไข หรือสร้างสถานการณ์ต่าง ๆ ขึน้มา เพ่ือให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ของการทดลอง แล้วติดตามผลของการเปล่ียนสภาพการณ์ว่าทําให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างไรวิธีนีช้่วยให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร (Variable) ได้ชดัเจนกว่าการ
หาสหสมัพนัธ์ สามารถพิสจูน์ให้เห็นจริงและสรุปเป็นเหตเุป็นผลซึง่กนัและกนัได้ 

  ในวิธีการทดลองนัน้ ตวัแปร หมายถึง สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงค่าได้ ตวัแปรท่ีผู้ทดลอง
ทําการเปล่ียนแปลงค่า เรียกว่า ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ส่วนตวัแปรท่ีเป็นผล
ตามมาจากการเปล่ียนแปลงนัน้ เรียกว่า ตวัแปรตาม (Dependent Variable) เน่ืองจากตวัแปร
ตามจะมีค่าแปรผนัตามค่าของตวัแปรอิสระ ความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามเป็น
เหตเุป็นผลกนั โดยท่ีตวัแปรอิสระเป็นเหต ุและตวัแปรตามเป็นผล ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การศึกษา
พฤตกิรรมโดยการทกลอง ก็คือ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามนัน่เอง 
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ ทดลองต้องการจะศึกษาว่า วิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรมจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้หรือไม ่ในการศกึษาครัง้นี ้“วิธีสอน” ถือวา่เป็นตวัแปรอิสระ สว่น “ผล
การเรียน” หรือ “คะแนนจากการสอบ” เป็นตวัแปรตาม ในการทดลองทางจิตวิทยามกัจะมีกลุ่ม
ตวัอย่างอย่างน้อย 2 กลุ่ม เพ่ือนําผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกัน กลุ่มแรกเรียกว่า กลุ่มทดลอง 
(Experiment Group) หมายถึง กลุม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพการณ์ไปจากการสอนด้วยวิธีปกต ิ

คือ สอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม กลุม่ท่ีสอง เรียกว่า กลุม่ควบคมุ (Control Group) เป็นกลุม่
ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงใด ๆ สอนโดยใช้วิธีการสอนตามปกติ หลงัจากท่ีการเรียนการสอนตาม
เง่ือนไขของการทดลองเสร็จสิน้แล้ว ก็นําผลการเรียนของทัง้สองกลุม่มาเปรียบเทียบกนั ถ้าผลการ
เรียนของกลุม่ทดลองดีกวา่ ก็แสดงวา่ บทเรียนแบบโปรแกรมช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกวา่
วิธีสอนตามธรรมดาทั่ว ๆ ไปสิ่งสําคัญท่ีจะต้องคํานึงถึงในวิธีการทดลองก็คือ การควบคุม
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สถานการณ์หรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีต้องการศึกษา โดยจะต้องป้องกันมิให้ความ
แตกต่างระหว่างผลการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มีสาเหตมุาจากตวัแปรแทรกซ้อน 

(Intervening Variable) เหล่านีใ้นการศกึษาผลของการใช้แบบเรียนโปรแกรมท่ีได้กลา่วไปแล้วนัน้ 

มีตัวแปรแทรกซ้อนท่ีไม่เก่ียวข้องกับวิธีสอนและต้องควบคุมให้ดี คือ สภาพห้องเรียน ระดับ
สตปัิญญา ความสามารถของผู้ เรียน เนือ้หาวิชาท่ีสอน และครูท่ีทําการสอน สิ่งเหลา่นีต้้องควบคมุ
ให้มีความเท่าเทียมกนัให้มากท่ีสดุ ทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุเพ่ือให้ผลการทดลองเป็นท่ี
น่าเช่ือถือ  
 2. วธีิการที่ใช้ในการศกึษาทางจติวิทยาโดยเฉพาะ 
  วิธีการศกึษาพฤตกิรรมท่ีใช้กนัในเฉพาะการศกึษาทางจิตวิทยาแบง่ได้เป็น 2 

ประเภท ดงันี ้

  2.1. การใช้เคร่ืองมือทางจิตวิทยา (Psychological Instrument) เคร่ืองมือทาง
จิตวิทยามีหลายประเภท เช่น เคร่ืองมือวดัความแม่นยําเท่ียงตรงในการใช้มือ (Groove Type 

Steadiness Tests) เคร่ืองมือวัดการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย (Psychogalvanometer) และ
เคร่ืองช่วยสอน (Teaching Machine)  

  2.2. การใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา (Psychological Test) การใช้แบบทดสอบ
ทางจิตวิทยาเป็นวิธีศึกษาพฤติกรรมโดยดูผลจากการทดสอบ แบบทดสอบทางจิตวิทยาท่ีใช้มี
หลายประเภท เช่น แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา แบบทดสอบความถนดั แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนและแบบทดสอบบคุลกิภาพ เป็นต้น ผลของการทดสอยจะเช่ือถือได้มากน้อยเพียงใด 

ขึน้อยูก่บัความเท่ียงและความตรงของแบบทดสอบนัน้เป็นสําคญั 

  ในบางกรณีนักจิตวิทยาอาจใช้วิธีให้เด็กเล่นของเล่นต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กได้แสดง
ความรู้สึกหรือทัศนคติท่ีมีต่อสิ่งต่าง ๆ ออกมาเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได้โดยง่าย วิธีนี ้
เรียกว่า การบําบดัโดยวิธีเลน่ (Play Therapy) และใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

กับผู้ ใหญ่โดยให้แสดงละครเป็นตัวเองหรือแสดงเป็นคนอ่ืน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลนัน้แสดง
ความรู้สกึนกึคดิตา่ง ๆ ออกมาเช่นกนั 

  วิธีท่ีใช้ในการศกึษาทางจิตวิทยาท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ไม่สามารถกล่าวได้ว่าวิธีใดดี
ท่ีสดุ วิธีใดจะเหมาะสมหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัเร่ืองท่ีต้องการศึกษาเป็นสําคญัแต่โดยทัว่ไปแล้ว ถ้า
ต้องการให้ผลการศึกษาถูกต้องสมบูรณ์มากท่ีสดุ ควรจะใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน  ในปัจจุบนั
นกัจิตวิทยา ได้ใช้วิธีการทดลองกนัมากขึน้ในการศกึษาทฤษฎีทางจิตวิทยา เพราะการทดลองเป็น
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  สามารถพิสจูน์ได้และเป็นท่ียอมรับ 
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กลุ่มแนวคดิของทางจติวทิยา 
 นับตัง้แต่จิตวิทยาได้ปรับเปล่ียนมาเป็นวิทยาศาสตร์ ก็ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่าง
กว้างขวาง และจิตวิทยาก็ได้ถกูนําไปใช้กนัหลายวงการอาชีพ ทําให้แนวความคิดทางการศึกษา
แตกแยกกนัออกไปเป็นหลายกลุ่ม เพราะแต่ละกลุ่มต่างศกึษาค้นคว้าไปในแนวของตน สร้างเป็น
แนวคิดเป็นกฎเกณฑ์ เป็นความเช่ือ หรือทฤษฎีขึน้มา อย่างไรก็ตาม พวกท่ีมีแนวความคิด
คล้ายคลงึกนั ก็รวมกลุม่เรียกว่า กลุม่จิตวิทยา (School of Psychology) กลุม่จิตวิทยาท่ีสําคญัๆ 
พอสรุปได้ดงันี ้

 1. กลุ่มโครงสร้างจติ (Structuralism) 

 แนวคิดทางจิตวิทยากลุ่มนีก่้อตัง้ขึน้ในประเทศเยอรมนันี โดยนักสรีรวิทยาและนัก
ปรัชญาช่ือ วิลเฮ็ลม แมกซ์ วุ้นด์ (Wilhem max wundt) นกัจิตวิทยากลุ่มนีมี้ความเช่ือว่า มนษุย์
ประกอบด้วยร่างกายและจิต ซึง่ตา่งก็เป็นอิสระแก่กนัและกนั แตทํ่างานสมัพนัธ์กนั พฤติกรรมของ
มนษุย์เกิดจากการทํางานของร่างกายท่ีเป็นไปตามการสัง่การของจิต ดงันัน้ นกัจิตวิทยากลุ่มนีจ้ึง
สนใจศกึษาจิตในระดบัท่ีเรียกวา่ จิตสํานกึ แนวคดินีไ้ด้รับอิทธิพลจากแนวคดิของนกัปรัชญาหลาย
คน เช่น 

1. พลาโต (Plato ก่อนค.ศ. 427-347) เช่ือว่ามนุษย์แตกต่างจากสตัว์ เพราะมนษุย์
ประกอบด้วยจิตซึง่ทําหน้าท่ีในการสร้างแนวคดิ  

2. อริสโตเตลิ  (Aristotle ก่อนค.ศ. 384-322) เช่ือในเร่ืองชีวิตจิตใจ (Mental life) 

3. โสคราตสิ (Socrates ก่อน ค.ศ. 470-399) เช่ือวา่ ความรู้ คือ การรู้จกัมโนภาพ ซึง่
เกิดจากการทํางานของร่างกาย สําหรับร่างกายก็ทํางานตามจินตภาพท่ีเกิดขึน้ตามสภาวะจิตใจ 

 

 
ภาพท่ี 1.5  Wilhelm Max Wundt 

ท่ีมา: www.britannica.com 
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จากแนวคดิท่ีเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนัทัง้ 3 คน วุ้นด์ จงึสรุปเป็นแนวคดิของเขาไว้วา่ จิต 

(Mind) มีองค์ประกอบอิสระตา่งๆ รวมกนัเป็นโครงสร้างแห่งจิต  โดยเปรียบเทียบจิตของคนเหมือน
ธาตใุนวิชาเคมี เรียกวา่ จิตธาต ุ(Mental Element) ประกอบด้วย ธาต ุ2 ชนิด คือ ความรู้สกึ 
(Feeling) บวกกบัการสมัผสั (Sensation) 

อยา่งไรก็ตามจากแนวความคดิของวุ้นด์นี ้ได้มีการพฒันาเพิ่มขึน้โดยเอ็ดวาร์ด ทิเชอร์
เนอร์ (Edward B.Tichener,1967-1927) นกัจิตวิทยาชาวองักฤษ ซึง่ศกึษาจิตวิทยาดษุฎีบณัฑิตท่ี
มหาวิทยาลัยไลป์ซิกกับวุ้ นด์  ทิเชอร์เนอร์ได้ตัง้กลุ่มโครงสร้างจิตขึน้ท่ีมหาวิทยาลัยคอร์แนว 
(Cornell  University) ประเทศสหรัฐอเมริกา  และได้พฒันาแนวคิดตอ่จากวุ้นด์ โดยเพิ่มเติมจินต
ภาพ (Image) เข้าไปด้วย จิตธาตทุัง้ 3 เม่ือสมัพนัธ์กนัภายใต้สถานการณ์แวดล้อม ก็จะก่อให้เกิด
รูปจิตผสมขึน้ เช่น ความคิด (Thinking) อารมณ์ (Emotion) ความจํา (Memory) การหาเหตุผล
หรือสาเหต ุ(Reasoning) ฯลฯ โดยนยัเดียวกันกบัทางเคมีท่ีไฮโดรเจน เม่ือรวมตวัเม่ือรวมตวักับ
ออกซเิจนภายใต้สดัสว่นท่ีเหมาะสมและความกดดนัท่ีพอดีจะได้เป็นนํา้ 
 จากแนวคิดท่ีเกิดขึน้นี ้จึงเกิดเป็นจิตวิทยาโครงสร้างจิต ซึง่ใช้วิธีพินิจภายใน หรือการ
ตรวจสอบตนเอง (Introspection) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้า  วิธีพินิจภายใน คือ การ
พิจารณาความรู้สกึ ความคดิของตนด้วยตนเอง  ทิเชอร์เนอร์  อธิบายวา่ ถ้าให้บคุคลสมัผสัหนงัสือ
เล่มหนึ่ง บางคนก็รู้สึกสมัผสัเห็นสีสนัของหนงัสือ บางคนอาจจะรู้สึกถึงกลิ่นของหนงัสือ หรืออีก
หลายความรู้สึกท่ีบุคคลจะมีจากประสบการณ์ของคนๆนัน้ ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์และถูก
โจมตีอย่างหนึ่งอย่างหนกัว่ายากท่ีจะหาความชดัเจนในเชิงวิทยาศาสตร์  เพราะยึดตวับุคคลทัง้
ความคดิ  ความรู้สกึของตวับคุคล  ซึง่แตล่ะบคุคลมีความแตกตา่งกนั 

 อิทธิพลหรือบทบาทสําคญัของจิตวิทยากลุม่ โครงสร้างจิตท่ีมีตอ่การดําเนินชีวิตของคน
ดงันี ้

 1. ความเช่ือในเร่ืององค์ประกอบของบุคคล ยอมรับว่า บคุคลประกอบด้วย ร่างกาย
และจิตใจ จิตใจยงัแบง่ยอ่ยได้ เช่น สว่นเก่ียวกบัการคดิ ความจํา ความรักสวยรักงาม ฯลฯ 
 2. การยอมรับเอาระเบียบวิธีท่ีว่าด้วยการแยกจิตออกฝึกเป็นส่วน ๆ (Method of 

Mental of Formal Discipline) มาใช้ในการจดัการศกึษา  นกัการศกึษาเช่ือว่าบคุคลมีลกัษณะ
อย่างเดียวกับวตัถุ (Material) หรือเคร่ืองจกัร  หากต้องการฝึกจิตธาตสุ่วนใดให้มีความสามารถ
ต้องฝึกฝนเร่ืองนัน้โดยเฉพาะ เช่น ด้านความจําต้องให้ท่องจํา ด้านการคิดต้องให้เรียนวิชาท่ี
สง่เสริมการคดิ ทัง้นีเ้พราะความเช่ือท่ีวา่จิตของคนเราแยกออกเป็นสว่น ๆ  ดงันี ้ถ้าต้องการให้สว่น
ไหนมีความสามารถ มีทกัษะทางใดก็ต้องมุง่ฝึก  สว่นนัน้มากเป็นพิเศษ 
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ภาพท่ี 1.6 John Dewey 

ท่ีมา: http://campus.dokeos.com 

 
ภาพท่ี 1.7 William  James 

ท่ีมา: http://alchetron.com/William-James-1173864-W 

 

 กลุ่มโครงสร้างจิตค่อยๆ หายไปจากกลุ่มจิตวิทยาหลงัจากการเสียชีวิตของชิเทอร์
เนอร์ในปี 1927 

 2. กลุ่มหน้าที่ของจติ (Functionalism) 

 เกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกาเม่ือ ค.ศ.1900 ผู้ ให้กําเนิดหรือผู้ นํากลุ่มคือ จอห์น ดิวอี ้(John 

Dewey 1859 - 1952) คณบดีคณะวิชาการศกึษา   มหาวิทยาลยัชิคาโก วิลเล่ียม เจมส์ (William 

James 1842:1910) ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด   ผู้ เขียนตําราจิตวิทยาช่ือ 
Principles of Psychology และเจมส์ แองเจิล (James Angell,1869-1949)  
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จิตวิทยากลุ่มหน้าท่ีของจิตได้แนวความคิดจากทฤษฎีวิวฒันาการของชาลส์  ดาร์วิน  ซึ่ง
เขียนไว้ในหนงัสือ Origin of Species เม่ือ ค.ศ.1859 โดยมีจุดเน้นท่ีว่าสตัว์ท่ีดํารงพนัธ์อยู่ได้
จะต้องตอ่สู้และปรับตวัเองให้สอดคล้องกบัสิง่แวดล้อม  ฉะนัน้ความเห็นของนกัจิตวิทยากลุม่นีเ้ช่ือ
ว่าการจะเข้าใจถึงการปรับตวัของสิ่งมีชีวิตนัน้  ต้องศึกษาถึงหน้าท่ีของจิตต่อการปรับตวั  อีกทัง้
ควรสนใจว่าจิตทําหน้าท่ีอะไร ทําอย่างไร รวมถึงอากัปกิริยาท่ีแสดงออกให้เห็น  กล่าวคือ
การศึกษาพฤติกรรมนัน้จะสนใจศึกษาทัง้กิริยาท่ีแสดงออกภายนอกและความรู้สึกภายในกลุ่ม
หน้าท่ีจิต เช่ือวา่ จิตมีหน้าท่ีควบคมุการกระทํากิจกรรมของร่างกายให้สามารถปรับตวัให้เหมาะสม
กับสิ่งแวดล้อม  ฉะนัน้การศึกษาจิตในรูปของการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถปรับตวัให้
เหมาะสมกบัสิง่แวดล้อม รวมทัง้การเรียนรู้ก็จะช่วยให้คนปรับตวัดีขึน้ 

สรุปแนวคดิของกลุ่มหน้าที่จติ คือ 
 1. การกระทําทัง้หมด (The total activities) หรือการแสดงออกของคน เป็นการแสดงออก ของ
จิตเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม  ดงันัน้ในการศกึษาจิตใจคนก็ต้องศกึษาการแสดงออกของเขา
ในสถานการณ์ตา่ง ๆ 
 2. การกระทําหรือการแสดงออกทัง้หมดขึน้อยูห่รือเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ของแตล่ะคน 

(The experience of individual) เสมอ พฤตกิรรมของคนจงึแตกตา่งกนั 

 นกัจิตวิทยากลุ่มนีจ้ึงมุ่งศึกษาวิธีการเรียนรู้ การจูงใจ  การแก้ปัญหา  ตลอดจนความจํา
ของคน  เพ่ือหาทางให้ปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ 

 แนวคิดของกลุ่ม หน้าท่ีจิต  มีอิทธิพลมากต่อวงการศึกษาปัจจุบนั  เน่ืองจากความมุ่งหมาย
ของการศกึษาประการหนึง่ก็คือ  เพ่ือให้มนษุย์ดํารงชีวติอยูใ่นสงัคมได้ด้วยความผาสกุ  การปรับตวั ให้
เข้ากบัสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเร่ืองต้องศกึษา  ทัง้การปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมและ การปรับตวัให้เข้ากบั  

ธรรมชาติ  เป็นปรัชญาการศึกษาซึ่งได้กลายเป็นจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ีสําคญัในปัจจุบนั         

“การศึกษา คือ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม”  วิธีการเรียนการสอนต้องให้ผู้ เ รียนได้             

ประสบการณ์มากท่ีสดุ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาของกลุ่มหน้าท่ีจิต คือ การสงัเกตและการทดลอง และ
เช่นเดียวกบักลุม่โครงสร้างจิต กลุ่มหน้าท่ีจิตก็มีแนวคิดเดียวกนัเก่ียวกบับคุคล คือ การแสดงออก
ของบคุคลจะเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ของเขาเสมอ 
 

3 กลุ่มพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 

         กลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในสหรัฐอเมริกา เม่ือ ค.ศ.1912 จอห์น 

บี วตัสนั (John B. Watson 1878-1958) เป็นผู้ ให้กําเนิดโดยอาศยัแนว ความคิดของนกัจิตวิทยา
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รัสเซียช่ือ พาฟลอฟ (Pavlov) ผู้ซึ่งได้ให้คําอธิบายเร่ืองการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพราะการวาง
เง่ือนไข(Conditioned Response) กบั เบชทีเร (Bechterey) ศิษย์คนสําคญัคนหนึ่งของ Ivan P. 

Pavlov (1846 -1936) เป็นพืน้ฐานขัน้ต้น  
 แนวความคิดทางจิตวิทยาของนกัจิตวิทยารัสเซียทัง้สองท่านนี ้เป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือท่ีเรียกว่า
คําอธิบายเก่ียวกับการสร้างปฏิกิริยาสะท้อน  วตัสนั ได้รับอิทธิพลจากการศึกษาของพาฟลอฟ      

ทําให้เห็นว่าพฤติกรรมของอินทรีย์นัน้  เกิดขึน้จากปฏิกิริยาสนองท่ีถกูวางเง่ือนไข (Conditioned 

reflex) ตอ่สิง่เร้า อี แวน พาฟลอฟ (Ivan P. Pavlov) ได้ทดลองให้เห็นว่า สนุขัสามารถเรียนรู้        
การสร้างสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง โดยการวางเง่ือนไข เม่ือสนุขัเกิดความรู้สกึหิว ให้นําอาหารพร้อมการสัน่
กระดิง่มาพร้อมกนั เม่ือทําบอ่ยครัง้ สนุขัเกิดการเรียนรู้ เม่ือมีเสียงกระดิง่ อาหารจะมา มนัจะ 
นํา้ลายไหล ขณะนัน้เม่ือสนุขัสร้างสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองแล้ว ได้ยินเสียงกระดิง่มนัก็จะนํา้ไหล 

 จอห์น บี วตัสนั (John B. Watson) เป็นอาจารย์สอนอยู่ท่ีมหาวิทยาลยั John Hopkins 

ระหว่าง ค.ศ.1908-1920 กล่าวค้าน  ไม่เห็นด้วยกับวิธีพินิจภายในหรือวิธีการตรวจสอบตนเอง 
(Introspection) เห็นว่าเป็นวิธีท่ีแคบมากไม่มีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์เช่ือถือได้ยาก  ไม่น่าเช่ือ  
ขึน้อยูก่บัความจําหรือความเอนเอียงสว่นตวัของผู้ให้ข้อมลู  เขาเช่ือวา่การจะศกึษาการกระทําหรือ
พฤติกรรมจะถูกต้องกว่า เพราะจิตเป็นสิ่งท่ีพิสูจน์ไม่ได้  ไม่สามารถสงัเกตเห็นได้โดยตรง  แต่
พฤติกรรมสามารถสงัเกตโดยตรงด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 หรืออาจใช้เคร่ืองมือวดัช่วยในการสงัเกต 
การศกึษาพฤติกรรมจึงถือว่าเป็นการศกึษาท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะสามารถนําเสนอข้อมลูต่างๆ ของ
พฤตกิรรมจากคนท่ีเฝ้าดอูยูไ่ด้  หรือจากเคร่ืองมือวดัท่ีใช้ก็ได้ 

         
ภาพท่ี 1.8 John B. Watson 

ท่ีมา:www.kucity.kasetsart.org 
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 นักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีมีช่ือเสียง บี.เอฟ สกินเนอร์ เช่ือว่าในเร่ืองสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนอง และเขามีความเห็นวา่ พฤตกิรรมมี 2 ชนิด  ดงันี ้

 1. พฤตกิรรมท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุของสิง่เร้าโดยตรง เช่น สตัว์นํา้ลายไหลเม่ือได้ลิม้
รสอาหารหรือได้กลิน่อาหาร 
 2. พฤติกรรมท่ีต้องกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน จึงจะเกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ 
เช่น ต้องเสียบไฟเปิดเคร่ืองโทรทศัน์ ก่อนถึงจะเห็นภาพในจอ 
 แนวคิดท่ีสําคัญของกลุ่มพฤติกรรมนิยมมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับ        

การตอบสนอง  โดยมีความเช่ือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการแสดงอาการตอบสนองต่อสิ่ง
เร้าและการตอบสนองตดิตอ่กนัไปเร่ือยๆ จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

สรุปสาระสาํคัญของแนวทศันะกลุ่มพฤตกิรรมนิยม 

 1.  การวางเง่ือนไข (Conditioning) เป็นสาเหตสุําคญัท่ีทําให้เกิดและเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม 

 2.   พฤติกรรมของคนท่ีปรากฏขึน้ส่วนมากเกิดจากการเรียนรู้มากกว่าจะเป็นไปเองตาม
ธรรมชาต ิ

 3.  การเรียนรู้ของคนสามารถศกึษาได้จากการศกึษาพฤตกิรรมของสตัว์ 
 4.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาของกลุม่พฤตกิรรมนิยม คือ การสงัเกตและการทดลอง 
 

4. กลุ่มจติวิเคราะห์ (Psychoanalysis) 

 กลุม่จิตวิเคราะห์เป็นแนวคดิเกิดขึน้ในประเทศออสเตรีย ค.ศ.1900 ผู้ให้กําเนิดหรือ   ผู้ นํา
กลุ่ม คือ จิตแพทย์ยิว ชาวเวียนนา  ซิกมนัต์ ฟรอยด์ (1856-1939) ซึ่งเป็นท่ียอมรับของวงการ
แพทย์มาก  เร่ิมแพร่หลายเม่ือแสตนเลย์ ฮอลล์ (Stanley Hall) เชิญ ฟรอยด์ไปปาฐกถาท่ี
มหาวิทยาลยัคลาร์ก เม่ือ ค.ศ.1909 และพฒันาเป็นรากฐานวิชาจิตวิทยาคลนิิก เม่ือ ค.ศ.1938  

 4.1. พืน้ฐานแนวความคดิ 
 พืน้ฐานแนวความคดิของกลุม่จิตวิเคราะห์มาจาก 3 แนวคดิ ดงันี ้

  4.1.1. จิตแพทย์ (Psychiatry) ใช้ระเบียบวิธีการศกึษาพฤติกรรมของบคุคล ด้วย
การแยกจิตออกวิเคราะห์ซึ่งเรียกว่า ระเบียบวิธีของจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์  วิธีการศึกษา เช่น 

การสะกดจิตการสงัเกตพฤติกรรมจากภายในคลินิก และการสืบประวตัิโดยการปลอ่ยให้บคุคลนัน้
เป็นผู้ เลา่เร่ืองราวตา่งๆ อยา่งอิสระ  หรือด้วยความรู้สกึสบายใจ ทฤษฎีของ ฟรอยด์สว่นใหญ่ได้มา
จากการศกึษาของคนอปกติ  เน่ืองจากเขาเป็นจิตแพทย์จึงมุ่งศกึษาสาเหตคุวามวิปริตทางจิตเพ่ือ
จะหาทางแก้ไขให้คืนดี 
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  4.1.2. วิชาฟิสิกส์  จากทฤษฎีการคงรูปของพลงังาน  ท่ีว่าพลงังานย่อมไม่สูญ
หายไป แตย่อ่มเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะอ่ืนได้  ทําให้ฟรอยด์กําหนดให้จิตมีสภาวะเป็นพลงังาน
ชนิดหนึ่ง  พลงังานท่ีเกิดจากจิตไร้สํานึก  มีบทบาทสําคญัต่อการแสดงพฤติกรรมของบคุคลมาก
ท่ีสดุ 

  4 .1 .3 .  จิตวิทยากลุ่ม ท่ี เ น้นความสําคัญของความมุ่ งหมาย  (Purposive 

Psychology) ท่ีว่าการแสดงพฤติกรรมของบุคคลเป็นการกระทําท่ีมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายและบรรลุ
จดุมุง่หมาย 
 

 4.2 ลักษณะของจติ 
  ฟรอยด์มีความเช่ือวา่ มนษุย์เรามีจิต 3 ลกัษณะ  ดงันี ้

  4.2.1. จิตสํานึก (Conscious Mind) คือ สภาพท่ีมีสติ รู้ตวั รู้ว่าตวักําลงัทําอะไร
อยู่ หรือกําลังจะทําอะไร  รู้จักตัวเองว่าเป็นใคร ต้องการอะไร  ทําอะไร  อยู่ท่ีไหน  กําลังรู้สึก
อย่างไรต่อสิ่งใดการแสดงอะไรออกไปก็แสดงไปตามหลักเหตุผล  แสดงตามแรงผลักดันจาก
ภายนอกสอดคล้องกบัหลกัแห่งความเป็นจริง (Principle of Reality) 

  4.2.2. จิตกึ่งสํานึก (Subconscious Mind)  คือ สภาพท่ีไม่รู้ตวัในบางขณะ เช่น 

กระดิกเท้า  ผิวปาก ฮมัเพลง โดยไม่รู้ตวั พดูอะไรออกมาโดยไม่ได้ตัง้ใจ  และถือว่าประสบการณ์
ต่างๆ ท่ีเก็บไว้ในรูปของความทรงจําก็เป็นส่วนของจิตใต้สํานึกด้วย เช่น ความขมข่ืน  ความ

 
ภาพท่ี 1.9  Sigmund  Freud 

ท่ีมา:www.impoppap.blogspot.com 
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ประทบัใจในอดีต  ถ้าไมน่กึถึงก็ไมรู้่สกึอะไร  แตถ้่าทบทวนเหตกุารณ์ทีไรก็ทําให้เกิดเศร้าทกุข์ หรือ
ปลืม้ใจทกุที 

  4.2.3. จิตใต้สํานึก (Unconscious Mind) เป็นสว่นของพฤติกรรมภายในท่ีเจ้าตวั
ไม่รู้สึกตวัเลย  อาจเน่ืองมาจากเจ้าตวัพยายามเก็บกดเอาไว้ เช่น อิจฉาน้อง เกลียดครู อยากทํา
ร้ายชาวตา่งชาต ิฯลฯ เป็นสิง่ท่ีเก็บกดเอาไว้ หรือพยายามท่ีจะลืม  แล้วในท่ีสดุก็ลืม ๆ ไป ดเูหมือน
ลืมไปจริงๆ แต่ท่ีจริงไม่ได้หายไปไหน  ยงัอยู่ในตวัในลกัษณะจิตใต้สํานึก  และจะแสดงออกมาใน
รูปของความฝัน  การละเมอ การพลัง้ปากพดูออกมา  พฤติกรรมผิดปกติตา่งๆ ความสามารถด้าน
จินตนาการในศิลปวรรณคดี  นอกจากนีย้งัเป็นเร่ืองของ Id ซึง่มีอยู่ในตวัเราเป็นพลงัท่ีผลกัดนัให้
เราแสดงออกซึง่พฤติกรรมตามหลกัแห่งความพอใจ  แต่สิ่งนัน้ถกูกดหรือข่มไว้จนถอยร่นไปอยู่ใน
สภาพท่ีเราไมรู้่ตวั 
  กลุ่มนีเ้น้นความสําคญัในเร่ืองจิตใต้สํานึกและขบวนการปฏิบตัิงานของจิตใต้
สํานึก โดยถือว่าเป็นแก่นสําคญัของสกลุนี ้ พยายามค้นให้พบถึงสภาพจิตใต้สํานึก  ซึง่เช่ือว่าเป็น
สาเหตท่ีุทําให้เกิดความผิดปกตทิางจิตหรือระบบประสาท  ฟรอยด์ได้ศกึษาค้นพบว่าจิตใต้สํานึกมี
อิทธิพลตอ่ พฤติกรรมของคนโดยทางอ้อม (ศกึษาจากการรักษาคนไข้ซึง่มีปัญหาเร่ืองบคุลิกภาพ)  

เช่ืออย่างมากว่าจิตใต้สํานึกเป็นเหตจุงูใจให้บุคคลมีพฤติกรรมแทบทกุอย่าง จิตรู้สํานึกเป็นเพียง
สว่นน้อยเท่านัน้  ถ้าเปรียบเป็นก้อนนํา้แข็งท่ีลอยอยูใ่นนํา้  จิตรู้สํานกึก็เป็นเสมือนสว่นท่ีโผลพ้่นนํา้  
และจิตใต้สํานึกมีจํานวนมากซึง่ถกูเก็บกดเอาไว้เปรียบเสมือนนํา้แข็งใต้นํา้  การท่ีจะเข้าใจบคุคล
จึงจําเป็นต้องศึกษาจิตใต้สํานึกของเขาให้มากท่ีสุด  โดยศึกษาจากความฝันคําพูดท่ีพลัง้เผลอ  
พดูขณะเมา หรือการท่ีแสดงออกโดยไม่รู้ตวั และยงัมีความเช่ือว่าพฤติกรรมทัง้หลายหรือแรงจงูใจ
มีสาเหตมุาจากพลงัผลกัดนัทางเพศ  ความเช่ือนีมี้ผู้ตอ่ต้านมากในระยะแรก ๆ แตแ่นวคดิของกลุม่
นีเ้ป็นท่ียอมรับในวงการแพทย์สําหรับการบําบดัรักษาอาการผิดปกติทางจิต  ปัญหาทางอารมณ์  

ปัญหาทางบคุลกิภาพ 

  ความคิดหลกัของฟรอยด์  ก็มีอยู่ว่าจิตมีลกัษณะเป็นพลงังาน  เรียกว่าพลงัจิต  

พลงังานจิตนีเ้ป็นผู้ควบคมุการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ของร่างกายทัง้หมด  เม่ือพดูถึงพลงังานจิต
เป็นคํารวม ๆ  ก็จะต้องหมายถึงว่ามีสภาพเป็นทัง้ท่ีใต้สํานึกและท่ีรู้สํานึก  ขอให้หลบัตาเห็นเป็น
คล้ายเส้นกัน้ขวางอยู่  พลงังานจิตใต้สํานึกก็จะพยายามดนัท่ีจะขึน้เลยเหนือเส้นกัน้  เข้าไปอยู่ใน
ภาวะรู้สกึ  แตใ่นขณะเดียวกนัก็อาจจะมีแรงกดผลกัดนัเอาไว้  ฝ่ายไหนมีกําลงัเหนือกว่าฝ่ายนัน้ก็
ชนะไป  ดงัแสดงในภาพท่ี 1.10 
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      แรงกด 

 

        จิตรู้สาํนกึ 
 

   เส้นแบง่ระดบั 

        จิตใต้สํานกึ 
 

 

 

     แรงดนั 

 

  ภาพท่ี 1.10 แสดงแรงกดของจิตสํานกึ  และแรงดนัของจิตใต้สํานกึ 
 

  ฟรอยด์เช่ือว่า  ความทะเยอทะยานในกิจกรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์นัน้ได้รับอิทธิพล   
มาจากจิตใต้สํานึกมากท่ีสดุ  โดยปกติไม่ว่ามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมใด ๆ ออกมา  ย่อมอยู่ใต้การ
บงัคับของจิตสํานึก  การแสดงออกของจิตใต้สํานึกหารู้สึกตัวไม่  ไม่สามารถควบคุมได้  พวก
วิกลจริตเป็นเพราะจิตใต้สํานกึนีเ้องบนัดาลให้มีพฤตกิรรมแปลกๆ กลายเป็นผู้ มีบคุลิกภาพผิดจาก
คนธรรมดา (Personality Defect) หรือจิตผิดปกติ (Mental Disorder) จิตใต้สํานึกเกิดจากความ
ต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนองของมนษุย์ แล้วถกูเก็บไว้และมกัจะแสดงออกในรูปของความฝัน  

การละเมอ และพลัง้ปาก ความปรารถนา กล่าวคือ ความปรารถนาท่ีสงัคมไม่ยอมรับโดยถกูห้าม
ปราม  หรือลงโทษทําให้เดก็เกิดความรู้สกึจะทําอยา่งไร  เกิดความอดึอดั วุน่วายใจ ท่ีกลายมาเป็น
ส่วนของจิตใต้สํานึกซึ่งจะแสดงออกมาในรูปของความฝัน  คําพูดท่ีหลุดปาก หรือการกระทําท่ี
แสดงออกมาโดยไม่รู้สึกตัว  ความปรารถนาท่ีเป็นจิตใต้สํานึกส่วนใหญ่เป็นความปรารถนา
ทางด้านเพศ  มูลเหตุจูงใจของคนมีต้นเหตุมาจากความปรารถนาทางเพศ แต่ฟรอยด์ให้
ความหมายของคําวา่เพศ ของเขาไว้อยา่งกว้างขวาง  ได้ชีใ้ห้เห็นว่าการแสดงพฤติกรรมของบคุคล
นัน้ยอ่มดําเนินไปสูจ่ดุมุง่หมายเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัแห่งความพงึพอใจ หรือเพ่ือความสบายใจ
เป็นสําคญั ซึง่ส่วนมากเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีมีสาเหตมุาจากสญัชาตญาณของการดํารงพนัธุ์  
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แต่การแสดงพฤติกรรมต่างๆ  ต้องสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรม  ด้วยเหตุนีเ้อง  พฤติกรรมหลายอย่างท่ีแสดงออกมา เช่น พฤติกรรมท่ีเกิดจาก
สญัชาตญาณของการดํารงพนัธุ์ ซึ่งเกิดขึน้ตัง้แต่วยัเด็ก พอโตขึน้พบกบัหลกัแห่งความเป็นจริงก็
ต้องสะกดกลัน้ไว้ในบางครัง้ก็เกิดการขดัแย้งอย่างรุนแรง  ระหว่างความต้องการท่ีแสดงพฤติกรรม  

เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัแห่งความพึงพอใจ กบัแรงกดดนัจากความจริงภายนอก ผลท่ีเกิดขึน้คือ 
พลงัของจิตใต้สํานกึสว่นหนึง่ของพฤตกิรรมท่ีมนษุย์ได้รับแรงผลกัดนัจากแรงจงูใจจากจิตใต้สํานึก 
และเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในระยะ 5 ปีแรกของชีวิต  ซึ่งมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ  ฟรอยด์เช่ือว่า
บคุลกิภาพของมนษุย์ประกอบด้วยการทํางานของระบบ 3 ระบบ ดงันี ้

 4.3. ระบบ Id  เป็นสว่นประกอบทางกาย  (biological component)  เป็นระบบดัง้เดิม
ของบุคลิกภาพประกอบด้วยทุกอย่างท่ีสืบทอดมาแต่เกิด  รวมทัง้สญัชาตญาณซึ่งเป็นแรงขบัให้
มนษุย์แสดงพฤตกิรรมตา่งๆ   
  4.3.1 สัญชาตญาณ 

   ฟรอยด์   ได้แบง่สญัชาตญาณแบง่ออกเป็น 2 ประเภท  ดงันี ้

    1) สญัชาตญาณของการดํารงชีวิต (life instinct) เป็นสญัชาตญาณท่ี
ตอบสนองความต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไป โดยเฉพาะสญัชาตญาณทางเพศ (sexual instinct) ซึ่ง    
ฟรอยด์ให้ช่ือวา่ “Libido” เป็นแกนสําคญัของการแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ 
    2) สัญชาตญาณของการตายหรือความก้าวร้าว เป็นสัญชาตญาณท่ี    

ฟรอยด์ (Freud) เช่ือว่ามีอยู่ในตวัคนทกุคน  การนินทาเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวของคนอย่างหนึ่ง  สิ่ง
ตา่ง ๆ  เหลา่นีล้้วนเป็นอนัตราย ในการดํารงชีวิตซึง่ก็เป็นสิง่นําไปสูค่วามตาย 
  Id เป็นพืน้ฐานการก่อเกิดบคุลกิภาพ 

 

 คนตอบสนอง  เรียนรู้  สิง่แวดล้อมภายนอก 
 ความต้องการ  รับสถานการณ์ตา่งๆ 
 เบือ้งต้น (ID)  เผชิญตอ่ความจริง 
 

 4.3.2.หน้าที่ของ Id 

   1) สร้างแรงขบัสญัชาตญาณ (instinctive force) ออกมาเพ่ือให้บคุคล
แสดงพฤตกิรรมและสญัชาตญาณ (Instinct) 
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   2) กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัแห่ง
ความพึงพอใจ (principle of pleasure) ดงันัน้พฤติกรรมต่างๆ ของบคุคลท่ีแสดงออกมาภายใต้
อิทธิพลของ Id จงึมีพฤตกิรรมท่ีป่าเถ่ือน   หยาบคาย แข็งกร้าว เห็นแก่ตวั โหดร้าย ฯลฯ 
   3) เป็นแกนกลางของบคุลกิภาพของบคุคล 
  4.4. ระบบ Ego  คือ พลงัจิตส่วนท่ีควบคุมการแสดงพฤติกรรมให้เหมาะสม 

หมายถึง  สิ่งต่างๆ ท่ีบุคคลได้รับมาจากการเรียนรู้ เป็นพลงัส่วนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้ว 
ฉะนัน้พฤตกิรรมท่ีบคุคลแสดงออกมาเพราะพลงัของ Ego จงึมีลกัษณะเป็นพฤตกิรรมท่ีผา่นการฝึกหดั
อบรมมาแล้ว (learned or trained behaviors) Ego หมายถึง การดิน้รนของร่างกายเพ่ือสนอง
ความต้องการท่ีเกิดขึน้ Ego หมายถึง พลงัท่ีควบคมุไม่ให้แสดงพฤติกรรมท่ีสงัคมไม่ปรารถนา
ออกมาและปรับตวัไม่ให้เกิดทกุข์ทรมานเม่ือความต้องการถกูกดไว้ (repression) หาทางให้ความ
ต้องการท่ีเกิดจาก Id ได้รับการตอบสนองแตไ่ม่ขดักบัคณุธรรม กลา่วคือ พยายามยบัยัง้การสนอง
ความต้องการท่ีเกิดจาก Id ให้เหมาะสม Ego เป็นพลงัท่ีคอยห้ามมนษุย์ไม่ให้แสดงพฤติกรรม
สนองตามท่ี Id ต้องการให้ขดักับคณุธรรม  วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมและ
พยายามปรับปรุงตนให้บรรลวุฒุิภาวะให้สงูสดุเท่าท่ีจะทําได้เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม Ego 

เป็นพลังส่วนท่ีควบคุมการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของคนให้ดําเนินไปอย่างเหมาะสมภายใต้
อิทธิพลของจิตและ Super ego พยายามแก้ไขข้อขดัแย้งตา่งๆ ของ Id และ Super ego ซึง่บาง
กรณีถ้าความขดัแย้งมีมากจะเกิดความวิตกกงัวล กระวนกระวายจนเป็นโรคจิต โรคประสาทได้ วิธี
หนึง่ท่ีเป็นทางออกของ Ego กลไกการป้องกนัตวัหรือใช้กลวิธาน (defense mechanism)  

 4.4.1 หน้าที่ของ Ego 

    1) ควบคมุการแสดงพฤติกรรมของบคุคลให้สอดคล้องกบัหลกั
แห่งความเป็นจริง (Principle of Reality) คือ ควบคมุความอยากอนัไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาของ
สงัคมมิให้ปรากฏออกมาภายนอกได้ ใช้หลกัความเป็นจริง (Principle of Reality) มาคอยควบคมุ
หลกัแห่งความพอใจ (Principle of Pleasure) ควบคมุมิให้ความต้องการท่ีเกิดจากพลงัของ Id ใน
สิง่ท่ีไมป่ระสงค์ของสงัคมปรากฏออกมา 
    2) ผ่อนคลายความทกุข์เน่ืองจากการเก็บกด ระงบัความขดัแย้ง
ระหว่างความต้องการเพ่ือสนองความพอใจของตน (Id) กบัความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีซึง่ทําให้คนเรา
เกิดความทุกข์ร้อนกระวนกระวาย อาจรุนแรงถึงเป็นโรคจิตโรคประสาทก็ได้  ควบคุมการแสดง
พฤติกรรมของบุคคลให้ดําเนินไปอย่างเหมาะสมภายใต้อิทธิพลของ Id และ Superego คือ 
พยายามแก้ไขข้อขดัแย้งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากความอยาก เพราะข้อขดัแย้งต่างๆ นีเ้องเป็นท่ีมาของ
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ความทุกข์ร้อน พยายามมิให้เกิดความทุกข์โดยการเก็บความอยากเหล่านัน้ Ego ทําหน้าท่ีใช้กล
วิธาน หรือวิธีป้องกนัตวั (defense mechanisms) ไมใ่ห้เกิดความเดือดร้อนเป็นทกุข์ กลไกในการแก้ไข 
หรือคลายความทกุข์อาจแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาโดยไม่รู้สกึตวั เช่น การก้าวร้าว เก็บกดทน
แทนหรือหลีกเล่ียง 
   3) ทําให้บคุคลเป็นผู้ มีวฒุิภาวะ (Maturity) คือสะสมความสามารถ รู้จกั
ตน พึง่ตนเองได้เม่ือเผชิญกบัแรงดนัจากความเป็นจริงภายนอก 
  4.5. ระบบ Superego เป็นสว่นประกอบทางสงัคม (Social Component) เป็นระบบ
มโนธรรม ซึ่งมนุษย์ได้รับการขดัเกลาจากสงัคมให้รู้สิ่งดีและสิ่งเลวร้าย  เป็นตวัแทนของคณุธรรม
หรือค่านิยมตามประเพณีอุดมคติของสงัคม  ซึ่งพ่อแม่แปลความหมายและบงัคบัให้เด็กปฏิบตั ิ 

โดยอาศยัระบบการให้รางวลัและการลงโทษ  เป็นเคร่ืองควบคมุพฤติกรรมบงัคบัให้บุคคลก้าวสู่
มาตรฐานอนัไร้ข้อบกพร่องมากกวา่ให้มีความสขุ   
   4.5.1 หน้าที่ของ  SUPEREGO 

    1) หกัห้ามอารมณ์ท่ีพลุง่ขึน้มาอย่างรุนแรงของ  ID โดยเฉพาะ
เร่ืองเพศและความก้าวร้าวรุนแรง 
    2) ชักจูง ให้ไปสู่เป้าหมายทางศีลธรรมแทนท่ีเป้าหมายตาม
ความเป็นจริง 
    3) พยายามควบคมุพฤตกิรรมให้เข้าสูม่าตรฐาน 

  4.6 สรุปสาระสาํคัญของแนวคดิกลุ่มจติวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
   4.6.1. การเข้าใจถึงส่วนลกึของจิตใจและพลงัท่ีอยู่ภายใต้ของมนุษย์แต่
ละคนอีกทัง้ความสามารถท่ีจะนําไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้ความทกุข์ใจของมนษุย์แตล่ะคนบรรเทาลง 
   4.6.2. การเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์ท่ีแสดงออกนัน้  ส่วนใหญ่
มกัจะถกูควบคมุโดยจิตใต้สํานกึ (unconscious) 

   4.6.3. พัฒนาการในช่วงวัยเด็กตอนต้นมีอิทธิพลสําคัญ  ซึ่งสามารถ
สง่ผลถึงพฤตกิรรมวยัผู้ใหญ่ได้ 

   4.6.4. การเข้าใจถึงวิถีทางของมนุษย์ท่ีพยายามลดความวิตกกังวล ด้วย
การสร้างกลไกทางจิต 
   4.6.5. วิธีการท่ีจิตวิเคราะห์ใช้ได้แก่ การระบายความในใจ (free 

association) การระบายอารมณ์ (transference) การวิเคราะห์ความฝัน (dream analysis) การ
ตอ่ต้าน (resistance) การแปลความหมาย (interpretation) 
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  หลกัสําคญัของกลุม่จิตวิเคราะห์  สามารถทําความเข้าใจเป็นภาพรวมคือ  การท่ี
จะเข้าใจถึงส่วนลึกของจิตใจและพลังท่ีมีอยู่ภายในตัวคน  เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมต่างๆ  
ฟรอยด์ (Freud) เน้นว่า  ควรทําความเข้าใจกับจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก  และ อุปมา จิตของ
มนุษย์เปรียบเสมือนก้อนนํา้แข็งท่ีกําลงัลอยอยู่ในนํา้  จิตสํานึก (conscious) เปรียบเหมือนก้อน
นํา้แข็งท่ีลอยอยู่เหนือผิวนํา้  ส่วนท่ีอยู่ใต้ผิวนํา้นีคื้อ จิตใต้สํานึก (unconscious) ฟรอยด์ (Freud) 

เช่ือว่ามีถึงเก้าในสิบ (9/10) ส่วนของก้อนนํา้แข็ง  ซึ่งจิตใต้สํานึกนีเ้ป็นท่ีสะสมของประสบการณ์
ความทรงจําและสิง่ตา่ง ๆ  ท่ีมนษุย์พยายามเก็บกดไว้  รวมถึงแรงจงูใจและความต้องการตา่ง ๆ  ท่ี
ไมส่ามารถแสดงออกได้ในภาวะปกต ิ

  ผลจากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับจิตสํานึกและจิตใต้สํานึก  เป็นผลงานท่ีสร้าง
ช่ือเสียงให้กับฟรอยด์ (Freud) มาก  เพราะเป็นสิ่งสําคญัท่ีช่วยให้มนุษย์เข้าใจถึงพฤติกรรมและ
ปัญหาท่ีเก่ียวกบับคุลกิภาพของมนษุย์  ถึงแม้วา่เราจะไมส่ามารถศกึษาจิตใต้สํานกึได้โดยทางตรง  
แตจิ่ตใต้สํานกึก็จะแสดงให้เห็นในรูปของพฤตกิรรมตามลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันี ้

  1. ข้อมลูท่ีได้ภายหลงัการสะกดจิต  โดยเฉพาะข้อมูลการใช้เทคนิคการระบาย
ความในใจ (Free  Association)  

  2. การพดูพลัง้ปาก (Slips of the tongue) เช่น ขณะท่ีเรากําลงัพดูสนทนากบั
บคุคลหนึง่  แตใ่จไปนกึถึงอีกบคุคลหนึง่  จงึเรียกช่ือบคุคลท่ีเราสนทนาด้วยผิดไป 

  3. ความฝัน (Dream) ฟรอยด์ถือวา่  ความฝันเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแทนความต้องการ
หรือความขดัแย้งท่ีซอ่นอยูใ่นสว่นลกึ 
 

 .5. กลุ่มจติวิทยาเกสตอลท์ (Gestalt Psychology)  

 กลุ่มจิตวิทยาเกสตอลท์เป็นแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในประเทศเยอรมนั เม่ือ ค.ศ.1913 ผู้ นํากลุ่ม
คือ แมกซ์ เวอร์ไธเมอร์ (Max Wertheimer 1880) โคห์เลอร์ (Kohler, 1877) และ เคริท คอฟกา 
(Kurt Koffka 1886) นกัจิตวิทยาเหลา่นีเ้ป็นชาวยิว อยู่ในประเทศเยอรมนัเม่ือถกูฮิตเลอร์ขบัไล ่ จึง
หนีไปตัง้ถ่ินฐานอยู ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ดําเนินงานของเขาตอ่ไปจนเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายทัว่ไป 

หลงัจากทฤษฎีท่ีซบเซาไป เน่ืองจากสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และเร่ิมมาแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาเม่ือ
หลงัสงคราม  ซึง่ต่อมา  เคริท เลวิน (Kurt Lewin 1890-1947) นําทฤษฎีเกสตอลท์มาปรับปรุง
ดดัแปลง  ทฤษฎีนีมี้ช่ือใหม่ในระยะหลงัว่า Field Theory (ทฤษฎีสนาม) จิตวิทยาเกสตอลท์ได้รับ
ความสนใจจาก      โคห์เลอร์  ได้รับเชิญเป็นนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา  ใน ค.ศ.

1959 คําว่า  “Gestalt”  เป็นคําใน ภาษาเยอรมนั หมายความว่า Totality หรือ A whole 
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configuration หรือ see as a whole หรือกระสวน   โครงร่าง รูปร่าง (pattern) สนาม (field) การรวม
หน่วยยอ่ย (configuretion) หรือโครงรูปแห่งการรวมหน่วย (การรวมเป็นรูปร่าง) หรือโครงสร้างของการ
รวมหน่วย (โครงสร้างของสว่นรวม) (form configuration หรือ organization)  

 

ส่วนรวมทัง้หมด หรือโครงสร้างทัง้หมดจิตวิทยากลุ่มเกสตอลท์นิยมจึงหมายถึง จิตวิทยาท่ียึดถือ
เอาสว่นรวมทัง้หมดเป็นสําคญั 

  นกัจิตวิทยากลุม่นีมี้ความเห็นว่า การศกึษาจิตวิทยานัน้ต้องศกึษาพฤติกรรมทาง
จิตเป็นสว่นรวม จะแยกศกึษาทีละสว่นไมไ่ด้ เขามีความเช่ือมัน่ในการรวมหน่วยตา่ง ๆ อยา่งแน่นแฟ้น 
  กลุม่เกสตอลท์เห็นว่าวิธีการของพฤติกรรมนิยมท่ีพยายามแยกพฤติกรรมออกมา
เป็นหน่วยย่อย เช่น สิ่งเร้าและการตอบสนองนัน้  เป็นวิธีการท่ีไม่ใช่เร่ืองของจิตวิทยา น่าจะเป็น
เร่ืองของเคมีหรือศาสตร์บริสุทธ์ิแขนงอ่ืน ๆ ฉะนัน้ กลุ่มเกสตอลท์จึงไม่พยายามแยกพฤติกรรม

ออกเป็นส่วน ๆ แล้วศึกษารายละเอียดของแต่ละส่วนเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ แต่ใช้วิธีตรงกันข้าม 

กล่าวคือ พิจารณา  พฤติกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ทุก ๆ อย่างเป็นส่วนรวม เน้นในเร่ือง
สว่นรวม (whole) มากกว่าส่วนย่อย เพ่งเล็งถึงส่วนทัง้หมดในลกัษณะท่ีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั มี
ความคิดว่าครัง้แรกท่ีเรามองวตัถเุราจะมองทัง้หมดก่อนแล้วจึงจะแยกดเูป็นส่วนย่อยเป็นส่วน ๆ 
ไป เช่น ดูสี ดูขนาด ทํานองเดียวกันถ้าเรามองบ้านครัง้แรก เรามองบ้านทัง้หลังก่อนแล้วจึงดู
สว่นประกอบ เช่น หลงัคา หน้าตา่ง เสา การท่ีเรามองเห็นสิง่ตา่ง ๆ  นัน้ เราจะรับรู้ลกัษณะทัง้หมด
เป็นส่วนรวม รายละเอียดจะถูกมองข้ามไปไม่ได้รับการเอาใจใส่ นอกจากจะพิจารณาในแง่ท่ี

 
ภาพท่ี 1.11  Max Wertheimer 

ท่ีมา: http://quandocabecanaotemjuizo.blogspot.com 
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เก่ียวพนักับส่วนรวมเท่านัน้ เช่น เรามองดูภาพโดยรวม ๆ  เราทราบว่าเป็นภาพอะไรทัง้ๆ ท่ีไม่ได้
พิจารณาส่วนย่อยอย่างละเอียด  การรับรู้ของคนเราจะรับรู้เป็นส่วนรวมก่อนการพิจารณา
รายละเอียดส่วนย่อย กลุ่มเกสตอลท์มีแนวคิดว่า “ส่วนรวมมีความสําคญัมากกว่าส่วนย่อยท่ีมา
รวมกนั” 

  กลุ่มเกสตอลท์อธิบายหลกัการว่า ส่วนประกอบของหน่วยเม่ือรวมกนัเข้าแล้วจะ
ไม่เท่ากบัหน่วยท่ีรวมกนั เป็นโครงสร้างแล้วเปรียบได้กบัว่า กองไม้ อิฐ ซีเมนต์ เหล็ก ฯลฯ ถ้าแยก
เป็นกอง ๆ จะมีค่าต่ํากว่า บ้าน เพราะเป็นหน่วยรวมซึ่งมีโครงสร้างให้เห็นชดัเจน  บ้านสองหลงั
สร้างด้วยวสัดเุหล่านีจํ้านวนเท่ากนั  อาจสร้างไม่เหมือนกัน ค่าของบ้านอาจจะมีราคาไม่เท่ากัน  

หลังหนึ่งอาจจะสวยกว่าอีกหลังก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเทคนิควิธีการใช้วัสดุมาผสมผสานกันให้
เหมาะสม ทํานองเดียวกัน ในรูปของพฤติกรรมก็เช่นกัน การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม การท่ีจะแสดงออกมาในรูปใดมกัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิโดยส่วนรวมของบุคคลนัน้ๆ 
เช่น การประสมประสานกนัระหว่างความรู้ความเข้าใจ ความรู้สกึ ทกัษะหรือความสามารถในการ
กระทํา  ไม่ได้เกิดเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวและถึงแม้ว่าสิ่งเร้าสิ่งเดียวกัน  ปฏิกิริยา
ตอบสนองของบคุคลนัน้ก็อาจจะ  แตกต่างกนัตามกาลเวลา ทัง้นีเ้น่ืองจากประสบการณ์ท่ีเพิ่มขึน้
ทําให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ทกัษะ ความสามารถ ฯลฯ เปล่ียนไปจากเดิม  นกัจิตวิทยา
กลุ่มนีจ้ึงไม่แยกศึกษาส่วนต่างๆ แต่จะมุ่งศกึษาพฤติกรรมทางจิตเป็นส่วนรวม ในการเรียนรู้ใด ๆ 
ก็ตาม บุคคลจะเรียนรู้จากส่วนรวมก่อนแล้วจึงแยกเป็นส่วนย่อย  จึงขดักับกลุ่มพฤติกรรมนิยม 

(Behaviorism) ซึ่งเน้นส่วนย่อยมากกว่า ส่วนรวม  กลุ่มเกสตอลท์เน้นว่าส่วนรวมมีค่าและมี
ความหมายมากกว่าผลรวมของส่วนย่อย ๆ ความคิดนี  ้  ขัดแย้งกับแนวความคิดของกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม  ซึ่งพยายามแยกศึกษาส่วนย่อยต่าง ๆ  ทีละส่วนจนเข้าใจแล้วจึงรวมเป็นส่วน
ทัง้หมดในภายหลงั กลุม่เกสตอลท์เน้นวา่การเรียนรู้ไมใ่ช่แตเ่พียงผลรวมของความสมัพนัธ์ระหว่าง
สิ่งเร้าและการตอบสนองนัน้  แต่เป็น การรับรู้และแปล ความหมายของสถานการณ์ทัง้หมดเป็น
สว่นรวม 

  5.1 แนวคดิที่สาํคัญของจติวิทยาเกสตอลท์ 

  แนวคดิท่ีสาํคญัของจิตวิทยาเกสตอลท์มี 2 ประการ ดงันี ้

  5.1.1 การรับรู้ (Perception) การท่ีคนเราจะรับรู้สถานการณ์ได้เข้าใจทัง้หมดนัน้
จะต้องรับรู้สว่นรวมทัง้หมด  แล้วจงึพิจารณาสว่นยอ่ยเป็นสว่น ๆ ภายหลงั  จึงจะสามารถทราบถึง
ความ สมัพนัธ์ของสว่นตา่ง ๆ ทําให้เข้าใจสถานการณ์ท่ีเป็นสิง่เร้าได้อยา่งถกูต้อง แน่นแฟ้น 
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  5.1.2 การหยัง่เห็น (Insight) กลุม่เกสตอลท์เช่ือวา่การแก้ปัญหาเป็นวิธีการเรียนรู้
ของคนและสตัว์ชัน้สงู  ความคิดท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการแก้ปัญหาทําให้ลลุ่วงไปได้  เรียกว่า หยัง่เห็น 

(Insight) วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (problem solving method) จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทในโรงเรียน  

ความสามารถในการแก้ปัญหาของคนเราขึน้อยู่กบัความสามารถในการหยัง่เห็น  ถ้าเกิดการหยัง่
เห็นขึน้เม่ือใดก็คือการแก้ปัญหาได้เม่ือนัน้  และเม่ือแก้ปัญหาได้ก็หมายถึงเกิดการรับรู้ขึน้แล้ว
นัน่เอง 
 

 6. กลุ่มจติวิทยามนุษยนิยม (Humanistic Psychology) 

  กลุ่มมนุษยนิยมเป็นกลุ่มแนวคิดท่ีเกิดขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เม่ือ ค.ศ.

1950  ผู้ นํากลุม่นี ้ได้แก่ อบัราฮมั มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, 1908 – 1970) และ คารล์ โร
เจอรส์  (Carl Rogers, 1902 – 1987)  

 กลุ่มนีไ้ม่เห็นด้วยกับกลุ่มพฤติกรรมนิยมท่ีมองมนุษย์เป็นเคร่ืองจกัรมากเกินไป 

ทําให้ดูเหมือนว่ามนุษย์นัน้ไม่สามารถควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้ แสดงพฤติกรรมอยู่ภายใต้
อิทธิพลของสิง่แวดล้อม แนวคิดกลุม่มนษุย์นิยมเน้นคณุคา่และความสําคญัของความเป็นมนษุย์
โดยมีความเช่ือว่ามนษุย์นัน้มีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ (Unique) เฉพาะตวัแตกต่างไปจากบคุคล
อ่ืนมีความปรารถนาท่ีเป็นอิสระ รู้จักคิดตัดสินใจและเลือกกระทําสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนัน้ยงัมีแรงจงูใจท่ีจะพฒันาตนเองไปสูร่ะดบัท่ีสมบรูณ์ขึน้อีกด้วย การแสดงพฤติกรรมจะ
ขึน้อยู่กบัตวัของเขาเองว่าเขารับรู้และตีความหมายเหตกุารณ์นัน้อย่างไร ดงันัน้ กลุ่มมนษุยนิยม

 
        ภาพท่ี 1.12  Abraham H. Maslow  

       ท่ีมา: http://veerasit-dba04.blogspot.com 

 
        ภาพท่ี 1.13  Carl Rogers 

       ท่ีมา: http://pairsasiwimon.exteen.com 
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จึงสนใจศึกษาการรับรู้ของบุคคลท่ีเก่ียวกับตนเอง บุคคลอ่ืน และโลกท่ีเขาอาศยัอยู่ เพราะสิ่ง
เหลา่นีมี้อิทธิพลตอ่การแสดงพฤตกิรรม ของบคุคลมาก  
  การท่ีมนุษย์สามารถท่ีจะตัดสินใจเก่ียวกับวิถีชีวิตของเขา  โดยแนวคิดของ
นกัจิตวิทยากลุ่มนี ้เช่ือว่า  มนุษย์ตามธรรมชาติมีความโน้มเอียงท่ีจะมีการพฒันาไปในสิ่งท่ีดีขึน้  

ถ้าไม่ถูกขดัขวางหรือมีอุปสรรคเกิดขึน้  และพวกเขาเช่ือต่อไปว่า ลกัษณะของชีวิตของมนุษย์ไม่
สามารถศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ความรัก  ความเกลียด  ความกลัว  ความสุข  ความ
รับผิดชอบ  รวมถึงความหมายของชีวิตเพราะลกัษณะเหลา่นี ้ไม่สามารถให้คําจํากดัความเฉพาะ
หรือถกูจดักระทําได้  พวกเขาจึงศึกษาเก่ียวกบัความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมนุษย์  โดยใช้
วิธีการตา่ง ๆ ศกึษา เช่น วิธีการปรนยั  การศกึษาประวตัริายบคุคล 
  ปัจจุบนั กลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาในระยะเร่ิมแรก ได้แก่ กลุ่มโครงสร้างทางจิต 

และกลุ่มหน้าท่ีจิตได้เส่ือมความนิยมลงไปบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบท่ีสําคญัของกลุ่ม
แนวคิดเหลา่นี ้ก็ยงัถกูรวบรวมไว้เป็นความรู้พืน้ฐานของวิชาจิตวิทยา สําหรับกลุ่มพฤติกรรมนิยม
และกลุ่มจิตวิเคราะห์ยงัเป็นท่ีนิยมอยู่ แต่ว่าได้ถูกปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปบ้างตามแนวคิดของ
นกัจิตวิทยาในปัจจบุนั จิตวิทยาเกสตอลท์ ได้พฒันามาเป็นจิตวิทยาความรู้ความเข้าใจ สว่นกลุม่
มนษุยนิยมเป็นแนวคดิทางจิตวิทยาท่ีเกิดขึน้ใหมเ่ม่ือประมาณ 50 ปีท่ีผ่านมานีเ้อง ผลของการเกิด
กลุม่แนวคิดทางจิตวิทยาใหม่ ๆ ทําให้นกัจิตวิทยามีทางเลือกมากขึน้ในการนําแนวคิดเหลา่นัน้มา
ใช้อธิบายและทําความเข้าใจพฤตกิรรมท่ีต้องการศกึษาได้อยา่งเหมาะสม 

 

ประโยชน์ของการศึกษาจติวิทยา 
 จิตวิทยามีประโยชน์แก่บุคคลทุกประเภท โดยเฉพาะครูผู้ สอน ผู้บริหารการศึกษา นัก
สงัคมสงเคราะห์ บิดามารดา ผู้ปกครอง ซึ่งจะช่วยให้สร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กได้อย่างราบร่ืนและ
เป็นสขุ ประโยชน์ของจิตวิทยาการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้(กฤตวรรณ  คําสม,2557:18-19) 

 1. ช่วยให้ครูสามารถเข้าใจตนเอง รู้จักพิจารณาตนเอง ตรวจสอบตนเองทัง้ด้านดีและ
ข้อบกพร่อง รวมทัง้ความสนใจ ความต้องการ ความสามารถ ซึ่งจะทําให้ครูสามารถคิดและ
ตดัสนิใจกระทําสิง่ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมท่ีสดุ 

 2. ช่วยให้ครูเข้าใจทฤษฎีวิธีการใหม่ ๆ และสามารถนําความรู้เหลา่นัน้มาจดัการเรียนการ
สอน ตลอดจนนําเทคนิคมาใช้ได้อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่เดก็อยา่งยิ่ง เช่น ในการเรียน
สิ่งท่ีเป็นนามธรรม ครูจําเป็นต้องใช้วสัดอุปุกรณ์เพ่ือประกอบการเรียนการสอนให้เด็กเข้าใจง่าย
ยิ่งขึน้ เป็นต้น 
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 3. ช่วยให้ครูเข้าใจธรรมชาติ ความเจริญเติบโตของเด็ก และสามารถนําความรู้มาจดัการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัธรรมชาต ิความต้องการ ความสนใจของเดก็แตล่ะวยั 
 4. ช่วยให้ครูเข้าใจและสามารถเตรียมบทเรียน วิธีสอน วิธีจดักิจกรรม ตลอดจนวิธีการ
วดัผลประเมินผลการศกึษาให้สอดคล้องกบัความเจริญเตบิโตของผู้ เรียนและถกูต้องตามหลกัการ 
 5. ช่วยให้ครูรู้จกัวิธีการศกึษาเป็นรายบคุคล เพ่ือหาทางช่วยเหลือแก้ปัญหาของเด็กและ
สง่เสริมพฒันาการของเดก็ให้เป็นไปอยา่งดีท่ีสดุ 

 6. ช่วยให้ครูมีสมัพันธภาพท่ีดีกับเด็ก มีความเข้าใจเด็กและสามารถทํางานกับเด็กได้
อยา่งราบร่ืน 

 7. ช่วยให้ผู้บริหารการศกึษาได้วางแผนการศกึษา การจดัหลกัสตูร อปุกรณ์การสอนและ
การบริหารการศกึษาได้อยา่งถกูต้อง 
 8. ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี การท่ีเรารู้จักจิตใจคนอ่ืน รู้ความ
ต้องการ ความสนใจและปรับตวัให้เข้ากบัลกัษณะเหล่านัน้ได้ ก็ทําให้เราสามารถเข้ากบัคนอ่ืนใน
สงัคมได้ สามารถอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งปกตสิขุ 
 

สรุป 

 การศึกษาจิตวิทยา  เป็นเร่ืองสําคัญต่อวงการศึกษามาก  เพราะเป็นแนวคิดท่ีมี
วิวฒันาการมาตัง้แตย่คุสมยักรีกโบราณ  ผ่านกระบวนการคิดของนกัปราชญ์จากยคุหนึ่งสูย่คุหนึ่ง
โดยใช้หลกัการคิดเชิงเหตผุล  การสงัเกต  และการทดลอง  จนแนวคิดทางจิตวิทยาเป็นแนวคิดท่ี
ได้รับการยอมรับในยคุวิทยาศาสตร์  เน่ืองจากมีกระบวนการศกึษาในเชิงวิทยาศาสตร์  นัน่คือ การ
ทดลอง  ถึงแม้ในช่วงระยะแรกจิตวิทยาจะเน้นด้านจิตใจหรือวิญญาณ  แต่ในปัจจบุนัจิตวิทยาได้
ให้ความสําคัญกับสิ่งท่ีสามารถพิสูจน์ได้จับได้มากขึน้  นั่นคือ “พฤติกรรม”  อาจกล่าวได้ว่า  
การศึกษา “จิตวิทยา” นําไปสู่การเข้าใจ  “พฤติกรรม”  โดยเฉพาะพฤติกรรมมนุษย์  เน่ืองจาก
จิตวิทยานบัว่าเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้มนษุย์ตระหนกัถึงคณุคา่ของความเป็นมนษุย์
และคณุคา่ของการปรับตวัเพ่ือความสขุสมบรูณ์ของการอยู่ร่วมกนัในสงัคม  จะเห็นได้จากแนวคิด
ทฤษฎีของกลุ่มแนวคิดทางด้านจิตวิทยากลุ่มต่างๆ  ฉะนัน้ครูจึงต้องทําความเข้าใจในจิตวิทยา  
พฤติกรรม  วิธีการศกึษาพฤติกรรม  และกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยา  เพ่ือจะนําไปประยกุต์กบัการ
จดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา  และพฒันาผู้ เรียนให้มีพฤตกิรรมท่ีเหมาะสม 
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ใบกจิกรรมที่ 1.1 

 

 ให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่  ศกึษาแนวคดิจิตวิทยาของกลุม่แนวคดิท่ีได้รับมอบหมาย  แล้ว
สรุปประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

 

กลุม่แนวคดิ........................................................... 
ได้รับอิทธิพลจาก ผู้ นํากลุม่ แนวคดิสําคญั การนําไปใช้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 หลงัจากท่ีสมาชิกในกลุม่ศกึษา ทําความเข้าใจกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายแล้ว  ให้สมาชิก  1  
คน  ประจําอยู่ในกลุม่  สว่นสมาชิกท่ีเหลือให้แยกไปเข้ากลุ่มอ่ืน  กลุม่ละ  1  คน  เม่ือได้กลุ่มใหม่
แล้ว  ให้แต่ละคนพูดเร่ืองท่ีตนเองได้ทําความเข้าใจมา  เม่ือพูดหมดทุกคนแล้วให้กลบักลุ่มเดิม  

แล้วสรุปสิง่ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนให้สมาชิกทกุคนได้รับทราบ 

 ตอ่จากนัน้ให้แตล่ะกลุม่สรุปเป็นองค์ความคิดรวบยอด  โดยทําเป็น  Mind  Mapping ใน
กระดาษฟลปิชาร์ท  แล้วนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

 



 41 

คาํถามท้ายบทที่ 1 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับจติวทิยา 

 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัจิตวิทยาแล้ว  ให้นกัศกึษาตอบ
คําถามตอ่ไปนี ้ โดยอาศยัหลกัวชิาการ  หลกัความเป็นจริง และความคดิเห็นของนกัศกึษา
ประกอบในการตอบคําถาม 
 1. จิตวทิยา คืออะไร  มุง่ศกึษาเก่ียวกบัอะไร 
 2. พฤตกิรรมคืออะไร มีก่ีประเภท  อะไรบ้าง   
 3. พฤตกิรรมภายนอกกบัพฤตกิรรมภายในแตกตา่งกนัอยา่งไร ให้อธิบายพร้อมนําเสนอ
ตวัอยา่ง 
 4. จิตวทิยามีความเก่ียวข้องกบัวชิาชีพครูอยา่งไร 
 5. วิธีการศกึษาจิตวทิยามีวิธีอะไรบ้าง  
 6. ให้นกัศกึษาอธิบายแนวคดิทางด้านจิตวิทยา  ทัง้ 6 กลุม่  ดงันี ้

  6.1 กลุม่โครงสร้างจิต 
  6.2 กลุม่หน้าท่ีจิต 
  6.3 กลุม่พฤตกิรรมนิยม 

  6.4 กลุม่จิตวเิคราะห์ 

  6.5 กลุม่เกสตอลท์ 

  6.6 กลุม่มนษุยนิยม 

  โดยการอธิบายต้องประกอบด้วยประเดน็เหลา่นี ้คือ 
   - ผู้ นํากลุม่ 

   - แนวคดิท่ีสาํคญั 

   - การนําแนวคดิไปใช้ประโยชน์ 

 7. การศกึษาจิตวิทยามีประโยชน์สําหรับครูหรือบคุลากรทางการศกึษาอยา่งไร 
 8. นกัศกึษาจะประยกุต์จิตวทิยาในชีวิตประจําวนัได้อยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 2 

จติวทิยาการศกึษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความเป็นมา ความหมาย คณุลกัษณะ ขอบขา่ย และบทบาทของจิตวทิยา
การศกึษาได้ 

 2. บอกประโยชน์ของจิตวทิยาการศกึษาได้ 

 3. อธิบายความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ 

 4. บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ 

 5. อธิบายการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน องค์ประกอบของการสร้างบรรยากาศในชัน้
เรียนได้ และบทบาทของครูในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนได้  

 6. อธิบายใช้เทคนิคในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนได้ 

 7. บอกความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และการแสดงทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ เรียน 

 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความเป็นมาและความหมายของจิตวทิยาการศกึษา 
 3. คณุลกัษณะจิตวิทยาการศกึษา 
 4. ขอบขา่ยจิตวิทยาการศกึษา 
 5. บทบาทจิตวิทยาการศกึษา 
 6. ประโยชน์ของจิตวิทยาการศกึษา 
 7. ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  
 8. การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน  
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 3 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 1 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2.  อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3.  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4.  แบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็น 5  กลุม่  ให้นกัศกึษาระดมความคดิเห็นในหวัข้อ “ความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล” และเขียนสรุปประเดน็ตา่ง ๆ ลงในกระดาษฟลปิชาร์ท  แล้วให้แตล่ะกลุม่
ออกมานําเสนอหน้าชัน้ 

 5.  แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 5 กลุม่  มอบหมายงานให้แตล่ะกลุม่ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบั
เทคนิคการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน  และทดลองใช้ในสปัดาห์หน้า 
 6. ให้นกัศกึษาตอบคําถามท้ายบทท่ี 2 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาการศกึษา” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
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 4. ใบกิจกรรม 2 กิจกรรม  ดงันี ้

  4.1 กิจกรรมความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
  4.2 กิจกรรมเทคนิคการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน 

 5. แบบสอบถามการยอมรับและทศันคตติอ่นกัเรียนท่ีมีความแตกตา่งกนั 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยาการศกึษา  ความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล  และการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน  นกัศกึษาสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  

WWW.GOOGLE.CO.TH.”   

 

การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วธีิการ ผลทีค่าดหวงั 

1. อธิบายความเป็นมา 
ความหมาย คณุลกัษณะ 
ขอบขา่ย และบทบาทของ
จิตวิทยาการศกึษาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. มีคะแนนการทําแบบฝึกหดั
ถกูต้อง ร้อยละ 80 

2. บอกประโยชน์ของจิตวทิยา
การศกึษาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3. อธิบายความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคลได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษามีคะแนนการ
ทํางานกลุม่และการนําเสนอ  
ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

4. บอกปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษามีคะแนนการ
ทํางานกลุม่และการนําเสนอ  
ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
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จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วธีิการ ผลทีค่าดหวงั 
5. อธิบายการสร้างบรรยากาศ
ในชัน้เรียน องค์ประกอบของ
การสร้างบรรยากาศในชัน้
เรียนได้ และบทบาทของครูใน
การสร้างบรรยากาศในชัน้
เรียนได้  

 

1. สงัเกตพฤตกิรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1.นกัศกึษามีคะแนนการ
ทํางานกลุม่และการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุม่ ร้อยละ 
100 

3. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

6. ใช้เทคนิคในการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียนได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

3. นําเสนอเทคนิคการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียนหน้าชัน้ 

1. นกัศกึษามีคะแนนการ
ทํางานกลุม่และการนําเสนอ  
ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

7. ยอมรับในความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล และมีทศันคตท่ีิ
ดีตอ่ผู้ เรียน 

 

1.แบบสอบถามการยอมรับ
และทศันคตติอ่นกัเรียนท่ีมี
ความแตกตา่งกนั 

1. นกัศกึษามีการยอมรับและ
ทศันคตติอ่นกัเรียนท่ีมีความ
แตกตา่งกนัในระดบัดี  

 

 

 

  



บทที่ 2 

จติวทิยาการศกึษา 
 

บทนํา 
 จิตวิทยาการศึกษาไม่ใช่ศาสตร์เด่ียว ๆ ท่ีจะสามารถสรุปขอบข่ายสาระได้ ในตวัเอง แต่
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ใหญ่ ๆ ท่ีสําคญั 2 ศาสตร์ คือ จิตวิทยาและการศึกษา ซึ่งทัง้สอง
ศาสตร์มีปรัชญา ท่ีมา และลกัษณะหลายอยา่งท่ีแตกตา่งกนัโดยสิน้เชิง 
 จิตวิทยาเป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพ่ือหาหลักและกฎเกณฑ์ในการอธิบาย
พฤติกรรมต่าง ๆ ซึง่เป็นลกัษณะของการศกึษาหาความรู้ทางทฤษฎีในห้องปฏิบตัิการ และตลอด
ระยะเวลาของการศึกษาทางจิตวิทยาท่ีผ่านมาได้มีการคิดค้นทฤษฎีมากมาย ท่ีพยายามอธิบาย
และคาดคะเนเหตผุลในการแสดงกรรมต่าง ๆ ของมนษุย์รวมทัง้พยายามคิดค้นหาวิธีท่ีจะควบคมุ
พฤติกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวซึ่งต้องอาศยัระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ในขณะเดียวกนัก็เป็นการ
ยากมากท่ีจะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ได้อย่างแน่ชัด 

เน่ืองจากมีปัจจยัหลายประการเข้ามาเก่ียวข้องกบัการแสดงพฤติกรรมและปัจจยัตา่ง ๆ ดงักลา่วก็
ไมส่ามารถกําหนดขอบเขตได้อยา่งชดัเจน 

 ในขณะท่ี “การศกึษา” ซึง่ในท่ีนีห้มายถึง การให้การศกึษาแก่บคุคล อนัเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ี
มีปรัชญา จดุมุง่หมาย ความเป็นมา และวิธีดําเนินการท่ีแตกตา่งจากศาสตร์ทางจิตวิทยา โดยการ
ให้การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการบริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือมุ่งพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการดําเนินชีวิตและประกอบ
อาชีพเพ่ือการดํารงอยู่ของตนเองและสงัคมอย่างมีความสุข จึงเห็นได้ว่าการให้การศึกษาเป็น
กระบวนการพฒันาบคุคลในลกัษณะของการดําเนินการท่ีต้องมีการปฏิบตัิในสถานการณ์จริงมิใช่
ลักษณะของการศึกษาหาแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์จากการ
ค้นคว้าทดลองในห้องปฏิบตักิารดงัเช่นวิธีการศกึษาทางจิตวิทยา 
 จะเห็นได้วา่จิตวิทยาในการศกึษามีลกัษณะธรรมชาตขิองสองวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั คือ 
วฒันธรรมหนึ่งเป็นนักทฤษฎี อีกวฒันธรรมหนึ่งเป็นนกัปฏิบตัิ ซึ่ง Sprinthall และ Sprinthall 

(1990:4) กล่าวว่า “จิตวิทยาการศึกษาเป็นความพยายามเช่ือมต่อสองวฒันธรรมท่ีแตกต่างเข้า
ด้วยกัน” โดยอาศัยซึ่งกันและกันในการศึกษาหาความรู้ เน่ืองจากการปฏิบัติการหรือการ
ดําเนินการใดท่ีปราศจากทฤษฎีเป็นพืน้ฐานแนวคิดนีอ้าจทําให้เกิดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการ
ปฏิบตัิ หรือไม่สามารถให้คําอธิบายท่ีมีความหมายชดัเจนต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต 
และในทางตรงกนัข้าม การค้นหาความรู้ทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่สามารถนํามาอธิบาย
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หรือนํามาใช้อยา่งเป็นรูปธรรมได้จริงในทางปฏิบตัหิรือแนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีนัน้ ๆ อาจเป็นคน
ละกรณีกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงก็เป็นได้ ดงันัน้ จิตวิทยาการศึกษาจึงขาดไม่ได้ท่ีจะต้องมีทัง้
แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา เพ่ือเป็นหลักและพืน้ฐานความคิดในการศึกษาหาความรู้และ
แก้ปัญหาการจดัการศกึษาท่ีกําลงัปรากฏอยูใ่นสภาพการณ์ของความเป็นจริงนัน่เอง 
 Thorndike (อ้างใน Anderson, 1998: 1) นกัจิตวทิยาผู้ซึง่เขียนบทความเก่ียวกบัจิตวิทยา
การศกึษาขึน้เป็นครัง้แรกได้เปรียบนกัจิตวทิยาการศกึษาวา่ "เสมือนคนกลางท่ีเป็นส่ือประสาน
ระหวา่งศาสตร์ทางจิตวิทยาและศลิปะในการสอนเข้าด้วยกนั" ดงันัน้ จงึอาจสรุปสาระสําคญัของ
จิตวิทยาการศกึษาได้วา่ จิตวิทยาการศกึษาเป็นการศกึษาหาความรู้เพ่ือท่ีจะนํามาใช้ในการจดั
ดําเนินการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ โดยอาศยัแนวคดิและทฤษฎีทางจิตวทิยามาเป็น
พืน้ฐานในการสร้างสรรค์ศลิปะการสอนให้เกิดคณุคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

 

ความเป็นมาของจติวิทยาการศึกษา 
 มีนักปรัชญานักการศึกษาและนักจิตวิทยามากมายท่ีมีส่วนในการสร้างกรอบแนวคิด
ให้กบัจิตวิทยาการศกึษาแตใ่นท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงบคุคล 4 คน ดงันี ้(นชุลี  อปุภยั,2556:3-8) 

1. William James : ผู้จุดประกายจติวิทยาการศกึษา 
 ครัง้แรกท่ีก่อกําเนิดขึน้จิตวิทยามิได้ถกูจดัเป็นวิชาด้านวทิยาศาสตร์แตถ่กูรวมเป็นสว่น
หนึง่ของวชิาปรัชญาในขณะนัน้ (ราวปี 1890) William James ซึง่เป็นอาจารย์ประจํามหาวทิยาลยั 
Harvard ได้พยายามดําเนินการอยา่งเป็นระบบเพ่ือเรียกร้องให้จิตวทิยาแยกตวัเป็นศาสตร์อิสระ 
รวมทัง้พยายามอยา่งยิ่งยวดท่ีจะนําความรู้ทางจิตวทิยามาประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง เพ่ือมีให้เป็น
เพียงศาสตร์ท่ีศกึษาหาความรู้อยูแ่ตเ่ฉพาะในห้องทดลอง 
 William James ทุ่มเทความพยายามให้กบัการศกึษาและการทําความเข้าใจกระบวนการ
เรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นอยา่งมากการบรรยายท่ีสาํคญัยิ่งของเค้าท่ีมีผลตอ่วงการจิตวิทยา
การศกึษาคือการบรรยายในหวัข้อ “คยุกบัครูเก่ียวกบัจิตวิทยา” (Talks to teachers on 

psychology) ท่ีเน้นวา่ทกุสว่นและทกุขัน้ตอนของการศกึษาขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของครูผู้
ปฏิบตักิารสอนในชัน้เรียนดงันัน้ความคดิสร้างสรรค์ของครูในฐานะท่ีเป็นส่ือกลางของการนํา
ความรู้ไปสูผู่้ เรียนจงึมีความสําคญัยิ่งตอ่ความสาํเร็จในการจดัการเรียนการสอน 

 James (อ้างถงึใน Sprinthall & Sprinthall, 1990: 12-14) มีแนวความคดิวา่ จิตวิทยา
การศกึษาควรเป็นการศกึษาและการทําความเข้าใจกบักระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียน ท่ี
ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมตามสภาพจริง และท่ีสาํคญัต้องเข้าใจความคดิตลอดจนความรู้สกึ
ของผู้ เรียน จนสามารถดงึความคดิและความสนใจของผู้ เรียนหรือให้มาอยูก่บัเนือ้หาสาระท่ีครู
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สอน James ไมส่นบัสนนุ ให้นกัการศกึษาและครูพึง่พิงหรือรอคอยคําตอบจากทฤษฎีทางจิตวิทยา 
และไมต้่องการให้นกัจิตวิทยานําแนวคดิทฤษฎีท่ีศกึษามาอธิบายพฤตกิรรมในชัน้เรียนท่ีมีความ
ซบัซ้อนเกินกวา่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึง่จะอธิบายได้ เขายืนยนัวา่การศกึษาหาความรู้ ทางจิตวทิยา
การศกึษาจะต้องดําเนินการในชัน้เรียนเพ่ือจะได้ทราบปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนใน
สภาพท่ีเป็นจริง รวมทัง้ต้องอาศยัข้อมลูท่ีเป็นอตันยัและปรนยัประกอบ อยา่งไรก็ตามการศกึษาใน
ลกัษณะนีถ้กูวจิารณ์วา่ทําได้ยากยิ่งเน่ืองจากมีตวัแปรมากมายเข้ามาเก่ียวข้องและคําตอบท่ีได้
จากการศกึษาดงักลา่วก็ขาดความเช่ือถือได้ในทางวทิยาศาสตร์ ด้วยเหตนีุจ้งึทําให้ยคุนัน้ยงัคง
ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัจิตวทิยาการศกึษาในห้องทดลองปฏิบตักิาร 
 2. Stanley Hall : ผู้บูรณาการจติวิทยาสู่การศกึษา 
 Stanley Hall ได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้ ท่ีริเร่ิมดําเนินการจดัการให้จิตวทิยาเป็นศาสตร์
และวิชาชีพอยา่งจริงจงัในสหรัฐอเมริกา เขาเป็นบคุคลแรกท่ีเร่ิมศกึษาค้นคว้าธรรมชาตขิองมนษุย์
ในช่วงวยัเดก็และวยัรุ่น จนได้รับการยกยอ่งวา่เป็นผู้บกุเบกิให้เกิดการเคล่ือนไหวทางการศกึษา
บคุคลในวยัเดก็ นอกจากนีย้งัเป็นบคุคลแรกท่ีนําแบบสอบถามมาใช้ในการศกึษาเดก็และวยัรุ่น 

และระหวา่งท่ีเป็นอธิการบดีอยูท่ี่มหาวิทยาลยั clark เขาเป็นผู้ ริเร่ิมจดัทําวารสารทางจิตวทิยาขึน้
เป็นครัง้แรกในสหรัฐอเมริกา และยงัได้จดัให้มีการประชมุสมัมนา โดยเชิญนกัจิตวทิยาท่ีมีช่ือเสียง
ทัง้จากยโุรปและอเมริกาเข้าร่วมสมัมนาเป็นจํานวนมาก เช่น Sigmund Freud และ Carl Jung 

เป็นต้น 

 นอกจากนี ้Hall ยงัจดัสร้างห้องทดลองปฏิบตักิารทางจิตวิทยาขึน้ เพ่ือให้นกัศกึษา ท่ีเรียน
จิตวิทยาในมหาวิทยาลยัได้ศกึษาวิจยัในระหวา่งการศกึษาเลา่เรียน จากการริเร่ิมดําเนินการหลาย 
ๆ อยา่งดงักลา่ว ทําให้ Hall ได้รับการยกยอ่งให้เป็นผู้ นําของการปฏิรูปการศกึษาในเวลาตอ่มา 
 แนวคิดเก่ียวกับการประยุกต์จิตวิทยาเข้ากับการศึกษาเกิดขึน้ขณะท่ี Hall ศึกษาและ
ท่องเท่ียวอยู่ในยโุรปในระยะเวลาหนึ่งและเม่ือกลบัสหรัฐอเมริกา เขาพยายามบรูณาการจิตวิทยา
และการศึกษาเข้าด้วยกัน โดยเช่ือว่าการศึกษาเป็นจิตวิทยาประยุกต์อย่างหนึ่ง (Goodchild, 

1996: 69-99) ขณะท่ีเป็นอาจารย์อยู่ท่ีมหาวิทยาลยั Johns Hopkins และระหว่างท่ีเป็นอธิการบดี
ท่ีมหาวิทยาลยั Clark เขาจัดทําหลกัสูตรรายวิชา จดัสมัมนาจดัพิมพ์เอกสารและบทความท่ี
เก่ียวข้องกับปัญหาการเรียนการสอน การศึกษาธรรมชาติทางจิตวิทยาของเด็ก และจิตวิทยา
การศึกษามากมาย ร่วมกับลูกศิษย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนกัจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ีสําคญั
หลายคน อาทิ James McKeen Cattell, John Dewey และ L.M. Terman โดยเฉพาะ Terman 

ได้กลา่วถึง Hall วา่เป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของวงการจิตวิทยาอเมริกนั (Watson , Sr., 2000: 5) 
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 3. John Dewey : จติวิทยาและทฤษฎีทางการศกึษา 
 John Dewey เป็นทัง้นกัปราชญ์และนกัจิตวิทยา เขาเป็นต้นกําเนิดของแนวคิดทาง
จิตวิทยากลุม่หน้าท่ีแห่งจิต (Functionalist) และกลุม่พฤติกรรมนิยม (Behaviorist) (Shook,1998-

2003: 2) ท่ีเช่ือว่าความสําคญัของสิ่งแวดล้อมมีผลตอ่พฤติกรรมมนษุย์ และเช่ือว่าการศกึษาเป็น
กระบวนการทางสังคมในอันท่ีจะเตรียมบุคคลเพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตสร้างสรรค์คุณค่าและ
ประโยชน์แก่สงัคมตอ่ไป 

 อย่างไรก็ตามแนวคิดเก่ียวกับความเก่ียวพันของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (person-in-

environmental) ของ John Dewey กลบัได้รับความสําคญัน้อยกว่าแนวคิดของเขา เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั (Child-Centered Curriculum) ซึง่ Dewey เน้นว่า
จะต้องจดัประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียนตามความสามารถและความสนใจของผู้ เรียนและถึงแม้จะมี
การนําความคิดนีไ้ปจัดเป็นการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนทําทุกอย่างได้ตามใจตนเองก็ตามแต่
ปรัชญาพืน้ฐานของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญัตามแนวความคิดของ 
Dewey ก็ยังคงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรม และการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจบุนั 

Dewey เห็นวา่ ผู้ เรียนมีใช้ภาชนะวา่งเปลา่ท่ีคอยการเตมิความรู้เข้าไปเสมือนเป็นผู้รองรับ
ทกุอย่างท่ีผู้สอนป้อนให้ เขาเน้นว่าการทําความเข้าใจพฒันาการและการเจริญเติบโตในด้านต่าง 
ๆ ของผู้ เรียนเป็นสิง่จําเป็นท่ีผู้สอนจะต้องศกึษาหาความรู้ เขาเช่ือวา่หน้าท่ีหลกัของสถานศกึษาคือ
จะต้องสอนให้ผู้ เรียนเป็นนกัคิดโดยช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้วิธีการคิดมิใช่ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ข้อมลูและ
ความรู้มากมายจากบทเรียน (Campbell, 1995: 215-216) และจะต้องให้ผู้ เรียนเข้ามามีส่วนใน
กระบวนการเรียนการสอนเช่นเดียวกบัครูผู้สอน เน่ืองจากการมีส่วนร่วมจะช่วยทําให้ผู้ เรียนเกิด
ความกระตือรือร้นในการเรียน (Active Learning) ท่ีสําคญัการให้ผู้ เรียนได้มีประสบการณ์ตรงใน
สิ่งท่ีเรียนจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ นอกจากนี ้Dewey ยงัมีมมุมองท่ีกว้างไกล โดย
เห็นว่าโรงเรียนจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตและการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วิถีทางของประชาธิปไตย การแก้ปัญหา คณุธรรมและจริยธรรม
ไปในเวลาเดียวกนั 

 จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการจดัการศกึษาของ John Dewey ล้วนแล้วแตมี่อิทธิพลอย่างยิ่ง
ต่อการจดัการศึกษาในปัจจุบนัท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดและวิเคราะห์
มากกวา่การหาหนทางให้ผู้ เรียนจดจําเนือ้หาในบทเรียนท่ีผู้สอนเสนอ 
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 4. Edward Thorndike : บดิาแห่งจติวทิยาการศกึษา 
Edward Thorndike เป็นนกัจิตวิทยาการศึกษาท่ีสร้างสรรค์ผลงานมากมายอนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการจดัการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบความสามารถใน
การเรียนรู้ แบบวัดเชาว์ปัญญาและความถนัดของเด็ก เทคนิคการสอนผู้ เรียนวัยผู้ ใหญ่โดยใช้
กระบวนการกลุม่วีดีทศัน์ และภาพยนตร์ช่วยสอน การจดัทศันศกึษา การสอนโดยการสวมบทบาท 

และการศึกษาเป็นรายกรณี เป็นต้น นอกจากนี ้Thorndike ยงัเขียนตําราซึ่งนับว่าเป็นตํารา
จิตวิทยาการศกึษาเลม่แรกของโลกในปี 1903 

Thorndike เน้นการศึกษาทดลองในห้องปฏิบตัิการเพ่ือหาคําตอบให้กับปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบักระบวนการเรียนการสอนในชัน้เรียน โดยเช่ือวา่คําตอบท่ีได้จากการศกึษาจะมีความชดัเจน
และเช่ือถือได้ เน่ืองจากใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีระบบระเบียบมิใช่เป็นเพียงการสังเกต
พฤตกิรรมของผู้ เรียนในชัน้เรียนและสรุปผลตามความเข้าใจสว่นบคุคลสําหรับการศกึษาทดลองท่ี
มีช่ือเสียงของ Thorndike และมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในเวลาต่อมาคือการศึกษา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของแมวท่ีต้องอาศยักระบวนการลองผิดลองถกูและสถานการณ์ท่ีทําให้เกิด
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดจนการฝึกฝนฝึกหัดซึ่งทัง้หมดนีนํ้าไปสู่ทฤษฎีท่ีได้ประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการถ่ายโอนการเรียนรู้ในเวลาตอ่มาน้องจากการทดลองใน
ห้องปฏิบตัิการแล้ว Thorndike ยงัได้คิดเคร่ืองมือวดัมากมายท่ีมีประโยชน์ต่อวงการศึกษาอาทิ
แบบวดัผลการเรียนรู้แบบวดัความถนดัซึ่งช่วยให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้สอนใน
การทําความเข้าใจผู้ เรียนอย่างไรก็ตามวิธีการศกึษาในห้องปฏิบตัิการทดลองและความจํากดัของ
เคร่ืองมือวดัทําให้วิธีการดงักล่าวของ Thorndike ถกูวิจารณ์ว่าเป็นการให้ความรู้เก่ียวกบัปัญหา
ของกระบวนการเรียนการสอนในขอบเขตท่ีจํากดัซึง่การศกึษาหาความรู้ในทางจิตวิทยาการศกึษา
ควรจะต้องมีการศกึษาพฤติกรรมของผู้ เรียนในสภาพแวดล้อมจริงท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนจึงจะทําให้
ได้ข้อมลูความรู้ท่ีครอบคลมุปัญหาทกุด้านท่ีเก่ียวข้อง 
 จะเห็นได้ว่าเส้นทางของจิตวิทยาการศึกษามาจากการนําศาสตร์ทางจิตวิทยามา
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาโดยนักจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อวงการศึกษาทุกคนได้
พยายามประยกุต์ความรู้และวิธีการศกึษาทางจิตวิทยามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจดัการเรียน
การสอนในสภาพจริงเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาอย่างเต็มท่ี โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพ่ือให้
มนษุย์สามารถศกึษาสงัคมให้มัน่คงตอ่ไป 

 



 52

 

ความหมายของจติวิทยาการศึกษา 
 ได้มีนกัการศกึษาให้ความหมายของจิตวิทยาการศกึษาไว้ ดงันี ้

 สรุางค์  โค้วตระกลู (2553:1) ได้กลา่วถึงจิตวิทยาการศกึษาไว้ว่า  จิตวิทยาการศกึษาเป็น
วิทยาศาสตร์ท่ีศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการเรียนรู้  และพฒันาการของผู้ เรียน  ในสภาพการเรียน    การ
สอนหรือในชัน้เรียน  เพ่ือค้นคิดทฤษฎีและหลกัการท่ีจะนํามาช่วยในการแก้ปัญหาทางการศกึษา  
และสง่เสริมการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ 

 นชุลี  อปุภยั (2556:8) ได้กลา่วไว้วา่ จิตวิทยาการศกึษาเก่ียวข้องกบัการเพิ่มประสทิธิภาพ
การเรียนการสอน โดยนําหลกัการ ความรู้ ทฤษฎี และวิธีการศกึษาทางจิตวิทยามาประยกุต์ใช้เพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสภาพการเรียนการสอนจริง จึงทําให้จิตวิทยา
การศกึษาต้องเก่ียวพนักบัเร่ืองราวต่าง ๆ มากมายหลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมผู้ เรียน 

กระบวนการเรียนการสอนของครู การบริหารจดัการศกึษา รวมทัง้บริบทท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
 กฤตวรรณ  คําสม (2557:26) ได้ความหมายไว้ว่า จิตวิทยาการศึกษา หมายถึง การนํา
หลกัการ  แนวคิดทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ ทางจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการทางการศกึษา  ทัง้นี ้
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

 จากข้อมูลนีส้ามารถสรุปความหมายของจิตวิทยาการศึกษาได้ว่า จิตวิทยาการศึกษา 
หมายถึง  สาขาจิตวิทยาแขนงหนึง่ท่ีนําเอาความรู้พืน้ฐานทางจิตวิทยา   การพฒันาการของมนษุย์   
วิธีการเรียนรู้  สภาพปัญหาการเรียนรู้   และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ เรียน
และผู้สอน   มาประยกุต์ในการจดักระบวนการศกึษา   การแก้ไขปัญหาของผู้ เรียนและสง่เสริมการ
เรียนรู้ 
 

คุณลักษณะของจติวิทยาการศึกษา 
 ครอนบาช (Cronbach, Lee. 1990:42) ได้ให้แนวคิดคณุลกัษณะของจิตวิทยาการศกึษา
ไว้ 4 อยา่ง ดงันี ้

 1. จิตวิทยาการศกึษาต้องสมัพนัธ์กบัปัญหาของสถานศกึษา 
      ถ้าจิตวิทยาการศึกษาเน้นแต่ทางด้านวิชาการ โดยไม่นําเอาหลกัการทางจิตวิทยามา
สมัพนัธ์กบัการปฏิบตัิงานในห้องเรียน ผู้ เรียนจะเกิดอปุสรรคในการปรับตวัสําหรับการดําเนินชีวิต 

ดงันัน่จิตวิทยาการศกึษาจงึเป็นไปในทางท่ีจะนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้เก่ียวกบัการศกึษา 
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 2. จิตวิทยาการศกึษาต้องมีการศกึษาวิจยัมาเป็นองค์ประกอบ 

  การศึกษาวิจยัจะทําให้ผู้ เรียนรู้ข้อเท็จจริง และแนวทางท่ีจะส่งเสริม พฒันาและ
วางแนวทางแก้ปัญหาของสิ่งท่ีศกึษา ฉะนัน้การให้ผู้ เรียนทราบถึงข้อเท็จจริงท่ีมีหลกัฐานจากการ
ศกึษาวิจยัทดลอง ก็จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีถกูต้อง แทนการเช่ือความคิดท่ีถกูใจ ฉะนัน้
จิตวิทยาการศกึษาท่ีมีการศกึษาวิจยัเป็นองค์ประกอบก็จะช่วยให้มีหลกัฐานสนบัสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพ 

 3. จิตวิทยาการศกึษาต้องมีความเข้าใจองค์ประกอบของพฤตกิรรม 

  การศึกษาจิตวิทยาเบือ้งต้น เราอาจเข้าใจการสรุปกฎเกณฑ์เก่ียวกับพฤติกรรม 

เช่น “ผู้ เรียนท่ีได้รับคําชมเชย จะตัง้ใจเรียนมากกว่าผู้ เรียนท่ีถูกตําหนิ” แต่เม่ือเรียนสาขาของ
จิตวิทยามากขึน้ เราก็จะเข้าใจได้ว่า พฤติกรรมท่ีกล่าวไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเร่ืองแรงจงูใจและ
การเรียนรู้ของมนษุย์ ฉะนัน้จิตวิทยาการศกึษา จะต้องพิจารณาองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง
ของพฤตกิรรม 

 4. จิตวิทยาการศกึษาต้องมีความชดัเจน 

  จิตวิทยาการศกึษาเก่ียวข้องโดยตรงกบัผู้ ท่ีจะประกอบวิชาชีพครู  ฉะนัน้ครูผู้สอน
จะต้องเข้าใจสาระของจิตวิทยาการศึกษาอย่างถ่องแท้  อีกทัง้แสวงหาตัวอย่างและวิธีการท่ี
สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

ขอบข่ายของจติวิทยาการศึกษา 
 จิตวิทยาการศึกษาเก่ียวข้องกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยนําหลกัการ 
ความรู้ ทฤษฎี และวิธีการศกึษาทางจิตวิทยามาประยกุต์ใช้เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในสภาพการเรียนการสอนจริง จึงทําให้จิตวิทยาการศึกษาต้องเก่ียวพนักบัเร่ืองราวต่าง ๆ 
มากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมผู้ เรียน กระบวนการเรียนการสอนของครู การ
บริหารจดัการศึกษา รวมทัง้บริบทท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ Anderson (1998: 1-2) กล่าวถึงขอบข่าย
เนือ้หาสาระตา่ง ๆ ท่ีนกัจิตวิทยาการศกึษาควรทราบ ดงันี ้

 1. นกัจิตวิทยาการศึกษาต้องทราบถึงวิธีการศึกษาธรรมความเข้าใจมนุษย์รวมทัง้ต้องมี
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับแนวคิดของจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic Orientation ) 

พฤตกิรรมนิยม (Behavioral Orientation) ปัญญานิยม (Cognitive Orientation) และจิตวิเคราะห์ 

(Psychoanalysis) เพ่ือท่ีจะช่วยให้สามารถเข้าใจผู้ เรียนได้อยา่งลกึซึง้ 
 2. นกัจิตวิทยาการศกึษาต้องรู้เร่ืองราวของทฤษฎีและงานวิจยัท่ีได้มาจากจิตวิทยาสาขา
ต่างๆได้แก่  จิตวิทยาพฒันาการ  นกัจิตวิทยาการศึกษาจะต้องทําความเข้าใจทฤษฎีพฒันาการ
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ของนกัจิตวิทยาหลายท่าน  เช่น Piaget, Erikson, Kohlberg , Freud เป็นต้น พฒันาการทาง
ภาษา  นกัจิตวิทยาการศกึษาต้องศกึษาผลงานของนกัวิชาการ  เช่น  Vygotsky , Chomsky เป็น
ต้น  การจูงใจ  นักจิตวิทยาการศึกษาต้องศึกษาทฤษฎีของนักจิตวิทยา  เช่น  Hull, Lewin, 

Maslow , McClelland เป็นต้น  การคิดและกระบวนการจัดการกับความคิดของผู้ เรียน 

(Metacognitive) การทดสอบและการแปลผล  ซึ่งนักจิตวิทยาการศึกษาต้องทราบเร่ืองราว
เก่ียวกบัแบบทดสอบตา่ง ๆ เช่น  แบบทดสอบเชาว์ปัญญา  แบบทดสอบบคุลกิภาพ  เป็นต้น 

 3. นกัจิตวิทยาการศกึษาต้องติดตามพฒันาการของการจดัการชัน้เรียนและการออกแบบ
การสอนการวดัและตรวจสอบรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Learning Styles) ตลอดจนวิธีการนํา
รูปแบบการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสอนและ
การศกึษาทางไกล 
 นอกจากขอบข่ายเนือ้หาดังกล่าวแล้ว นักจิตวิทยาการศึกษาจะต้องสามารถประยุกต์
งานวิจยัท่ีได้จากทกุแขนงความรู้มาปรับใช้ในชัน้เรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้ เรียน และเพ่ือ
เตรียมผู้ เรียนให้พร้อมสําหรับอนาคตท่ีไม่อาจจะคาดเดาได้ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
การศึกษาตลอดชีวิต Anderson (1998: 1) ได้สรุปขอบข่ายของจิตวิทยาการศึกษาไว้ในรูปของ
ไดอะแกรมตอ่ไปนี ้

 การเรียนวิชาจิตวิทยาการศกึษา ผู้ศกึษาจะต้องมีความรอบรู้ในหลากหลายสาขา ทัง้ด้าน
จิตวิทยา ด้านการศกึษา ด้านการวดัผล ด้านสถานการณ์ปัจจบุนัของสงัคม และแนวโน้มท่ีอาจจะ
เป็นไปในอนาคต เพ่ือจะได้นําความรู้ทัง้หมดมาประมวลและประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การ
จดัการเรียนการสอนในสภาพการณ์ปัจจบุนั ทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนให้ได้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะ
ทําได้ 
 

บทบาทของจติวิทยาการศึกษา 
 Wittrock (1992: 138) กล่าวถึงสาระของจิตวิทยาการศกึษาว่า "จิตวิทยาการศกึษาเป็น
การศึกษาสภาพปัญหาทางการศึกษา จนทําให้ได้หลักการ รูปแบบ ทฤษฎี กระบวนการสอน 

วิธีการสอน การวิจยั การวิเคราะห์ทางสถิติ การประเมินผล และเทคนิควิธีการดําเนินการวดัผลท่ี
เหมาะสมกบักระบวนการทางความคดิและอารมณ์ของผู้ เรียน ตลอดจนกระบวนการท่ีซบัซ้อนทาง
สงัคมและวฒันธรรมของโรงเรียน" จากสาระดงักลา่วเป็นการเน้นให้เห็นว่า จิตวิทยาการศกึษาเป็น
ศาสตร์ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีเฉพาะตัว คือ การค้นหาแนวทางและวิธีการท่ีจะทําให้สามารถจัด
การศกึษาได้สมกบัลกัษณะของผู้ เรียนและบริบททัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา 
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 อย่างไรก็ตาม การท่ีนักจิตวิทยาการศึกษาจะได้มาซึ่งแนวทางและวิธีการท่ีเหมาะสม
ดงักล่าวต้องอาศยัความรู้และวิธีการทางจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมทัง้
จะต้องมีความรอบรู้ในหลากหลายสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหลกัและวิธีการสอน การวิจยั
และสถิติ การวดัและการประเมินผล สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นต้น จึงจะทําให้สามารถ
ค้นหาแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหาและปรับปรุงพฒันาผู้ เรียนได้ตามศกัยภาพ
ของแตล่ะบคุคล ตลอดจนสอดคล้องกบับริบทท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งลงตวั 
 จะเห็นได้วา่บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัของจิตวิทยาการศกึษา คือ การหาหนทางและวิธีการท่ี
เหมาะสมเพ่ือนํามาใช้ในการแก้ปัญหาหรือพฒันาผู้ เรียน นักจิตวิทยาการศึกษาจึงจําเป็นต้อง
ศกึษาค้นคว้าเพ่ือหาหนทางและวิธีการท่ีเหมาะสมดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม วิธีการศกึษาค้นคว้าทาง
จิตวิทยาการศกึษาต้องมีขัน้ตอนและวิธีการศกึษาท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือจะได้สามารถสรุป เป็นหลกัการ
และทฤษฎีท่ีเหมาะสมในการนําไปใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน สําหรับกระบวนการศึกษา
ค้นคว้าท่ีจะทําให้ได้คําตอบหรือทําให้สามารถสรุปเป็นทฤษฎีท่ีน่าเช่ือถือได้ก็คือการวิจยั Woolfolk 

(2004: 11) กล่าวว่าหน้าท่ีหลกัของจิตวิทยาการศกึษามี 2 ประการคือ 1) ดําเนินการวิจยัเพ่ือหา
คําตอบท่ีเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาและพฒันาผู้ เรียน 2) รวบรวมผลการศกึษาต่าง ๆ เข้าด้วยกนั
เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายแนวคดิเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการพฒันาผู้ เรียน 

 เน่ืองจากบทบาทสําคญัของนกัจิตวิทยาการศกึษาคือ การดําเนินการศกึษาวิจยั ดงันัน้ ใน
ท่ีนีจ้ะกล่าวถึงแนวคิดและวิธีการดําเนินการวิจัยแบบต่าง ๆ ท่ีนักจิตวิทยาการศึกษาใช้ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ หรือแก้ปัญหาท่ีเก่ียวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ เรียน อันได้แก่ การวิจัยเชิง
บรรยายและการวิจยัเชิงทดลอง 
 นอกจากบทบาทในการวิจัยเพ่ือหาคําตอบให้กับปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนแล้ว 
นักจิตวิทยาการศึกษายังต้องพยายามสร้างองค์ความรู้ให้กับสาขาของตน โดยการนําข้อมูล
เก่ียวข้องทัง้หมดท่ีได้จากการศกึษา ค้นคว้า วิจยั มาประมวลและสร้างเป็นหลกัการ แนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีจะช่วยให้สามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการจดัการเรียน
การสอนของตนเองได้ 

 จะเห็นได้ว่าทกุบทบาทของจิตวิทยาการศกึษาช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของครูผู้สอน
อย่างเห็นได้ชดั ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ครูผู้สอนเกิดความเข้าใจในตวัผู้ เรียน ช่วยแก้ปัญหาในทกุ
ขัน้ตอนของกระบวนการจดัการเรียนการสอน ช่วยให้สามารถค้นหาสาเหตขุองพฤติกรรมปัญหา
ของผู้ เรียนจนได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมปัญหาดงักลา่วได้อย่างเหมาะสม เกิดการ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพย่ิงขึน้โดยอตัโนมตั ิ
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ประโยชน์ของจติวิทยาการศึกษา 
 ในยคุแรกท่ีจิตวิทยาการศกึษาเร่ิมก่อตัง้ขึน้แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการศกึษาของ
จิตวิทยาการศกึษายงัคงผกูตดิอยูก่บัศาสตร์ทางจิตวิทยา ในลกัษณะของการนําความรู้และทฤษฎี
ทางจิตวิทยามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการวัดพฤติกรรมผู้ เรียน ดังท่ี 

Thorndike (1910 อ้างถึงใน Green, 1996: 3-7) เขียนไว้ในบทความช่ือ The Contribution of 

Psychology to Education ท่ีตีพิมพ์ในวารสารจิตวิทยาการศกึษาเลม่แรก อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนั
มีแนวโน้มท่ีจิตวิทยาการศกึษาจะแยกตวัเป็นศาสตร์อิสระท่ีมีแนวคดิ ทฤษฎี และการศกึษาวิจยัใน
สภาพการเรียนการสอนโดยเฉพาะ Berliner (1992: 143-144) กล่าวว่า ผู้ ท่ีสนใจศกึษาจิตวิทยา
การศกึษาไม่ควรคิดว่าสิ่งท่ีตนเองศกึษาเป็นสาขาหนึ่งของจิตวิทยาหรือเป็นจิตวิทยาประยกุต์ แต่
ควรปฏิบตัิตนในฐานะของนกัจิตวิทยาการศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ มิใช่นกัจิตวิทยาท่ีสนใจด้าน
การศึกษา และท่ีสําคญัจะต้องพยายามทําให้การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนมี
คุณค่า น่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับ และได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการจัด
การศกึษาอยา่งแท้จริง 
 จากบทบาทของจิตวิทยาการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาวิจยั และการประมวลข้อมลู
เพ่ือหาหลกัการและทฤษฎีนีเ้อง ทําให้จิตวิทยาการศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน (Output) ท่ีเป็น
ประโยชน์มากมายทัง้ประโยชน์ท่ีได้รับโดยตรง อันได้แก่ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนใน
สภาพการณ์จริง และการได้มาซึ่งทฤษฎีหรือองค์ความรู้ท่ีจะทําให้เข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา ซึ่งทฤษฎีหรือองค์ความรู้นีส้ามารถก่อให้เกิดประโยชน์เก่ียวเน่ือง 
(Outcome) ตามมามากมาย เช่น การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการจดัการเรียนการสอน การคิดค้น
นวัตกรรมท่ีสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการเรียนการสอน รวมทัง้การให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษา เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ท่ีเก่ียวเน่ือง
ดังกล่าวก็จะย้อนกลับมาทําให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนในท่ีสุด สําหรับประโยชน์โดยตรงและ
ประโยชน์เก่ียวเน่ืองท่ีได้รับจากการศกึษาวิจยัทางจิตวิทยาการศกึษาสามารถเขียนเป็นไดอะแกรม 

ได้ดงันี ้

 จะเห็นได้วา่จิตวิทยาการศกึษามีทฤษฎีและองค์ความรู้เก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียนการ
สอนรวมทัง้มีผลการวิจยัสนบัสนนุท่ีจะชว่ยให้ผู้สอนสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในสภาพการณ์จริงในชัน้เรียนได้ ตลอดจนสามารถนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและอปุสรรค
ตา่ง ๆ ท่ีขดัขวางการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อยา่งมีหลกัมีเกณฑ์ และมีแนวคดิท่ีสดีสนบัสนนุ ซึง่จะทํา
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ให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาได้อยา่งมีคณุภาพและมีประสทิธิภาพกวา่การดําเนินการหรือการ
แก้ปัญหาตามสามญัสํานกึท่ีขาดทัง้ความเท่ียงตรงและความน่าเช่ือถือ 
 

ครูกับจติวิทยาการศกึษา 
 มีหลายคนท่ีเป็นครูโดยไม่ได้ผ่านการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษามาก่อน จึงอาจมีข้อ
สงสยับางประการเกิดขึน้ เช่น “ทําไมคนท่ีเรียนครูต้องเรียนจิตวิทยาการศึกษา” และ “ถ้าไม่มี
ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการศึกษาจะเป็นครูได้หรือไม่” ซึ่งจากประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา
ข้างต้นก็พอจะทําให้สามารถตอบคําถามเหล่านีไ้ด้ว่าจิตวิทยาการศกึษามีประโยชน์ต่อวิชาชีพครู
เพียงไร ครูท่ีไม่มี ความรู้ด้านจิตวิทยาการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นครูท่ีดีอาจสามารถ
พฒันาประสิทธิภาพการสอนของตนเองได้ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาและการลอง
ผิดลองถูกจนค้นพบกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการสอน อย่างไรก็ตาม การได้ศึกษาเนือ้หาสาระของ
จิตวิทยาการศกึษาก่อนประกอบวิชาชีพครู จะช่วยเตรียมครูผู้สอนให้สามารถจดักระบวนการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมองเห็นลู่ทางในการพฒันาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
อยา่งตอ่เน่ือง เนือ้หาสาระตอ่ไปนีจ้ะไมข่อกลา่วถงึประโยชน์ของจิตวิทยาการศกึษาเพิ่มเตมิอีก แต่
จะยํา้ถึงความจําเป็นของจิตวิทยาการศกึษาตอ่การเป็นครูให้กระจ่างยิ่งขึน้ 

 จะเห็นได้วา่องค์ประกอบท่ีทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้มิใช่อยูท่ี่เนือ้หาท่ีผู้สอนนํามาเสนอ
ให้ผู้ เรียนเพียงอยา่งเดียวเพราะถึงแม้ผู้สอนจะมีความรู้และมีความเช่ียวชาญในเนือ้หาสาระนัน้ ๆ 
เป็นอยา่งดีเพียงใดก็ตาม หรือเนือ้หาสาระนัน้ ๆ ได้ถกูจดัเตรียมขึน้มาอยา่งดีเย่ียมเพียงใดก็ตาม ก็
ไมไ่ด้หมายความวา่เม่ือผู้สอนนําไปถ่ายทอดให้ผู้ เรียนแล้วผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนือ้หาสาระ      
นัน้ ๆ เข้าไปได้ทนัทีโดยอตัโนมตัเิน่ืองจากยงัมีปัจจยัประกอบอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมีผลตอ่การ
เรียนรู้หรือการซมึซบัเนือ้หาสาระนัน้ ๆ เพ่ือก่อให้เกิดเป็นความรู้และทกัษะขึน้ในตวัผู้ เรียน Gagne' 

(1967 : 6) กลา่วถงึองค์ประกอบท่ีทําให้บคุคลเกิดการเรียนรู้วา่จะต้องประกอบด้วย 1) ผู้ เรียน                   

2) สถานการณ์ท่ีมาเราหรือกระตุ้นผู้ เรียน (Stimulus Situation) และ 3) ผลการแสดงออกของ
ผู้ เรียนท่ีเกิดจากการกระตุ้น (Response) โดยองค์ประกอบทัง้ 3 จะต้องมีคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม 

จงึจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี เชน่ ผู้ เรียนจะต้องมีความพร้อม เนือ้หาหรือสถานการณ์ท่ี
นํามาเสนอจะต้องมีความชดัเจนนา่สนใจและผลการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนแสดงออกมาจะต้องถกูต้อง
เหมาะสมตามท่ีต้องการให้เกิด เป็นต้น สว่น กนัยา สวุรรณแสง (2540: 159-165) ได้กลา่วถึง
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้วา่จะต้องประกอบด้วยปัจจยัตอ่ไปนี ้
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  1. ผู้ เรียน ซึง่จะต้องคํานงึถงึ เพศ อาย ุวฒุภิาวะ และความพร้อมของผู้ เรียน 

ตลอดจนประสบการณ์เดมิ สตปัิญญา แรงจงูใจ อารมณ์ และความบกพร่องทางกายบางประการ 
  2. บทเรียน ซึง่ได้แก่ ความยากงา่ย ความหมาย และการแบง่เนือ้หา เป็นต้น 

  3. วิธีเรียน วธีิสอน ได้แก่ การจดักิจกรรม การใช้เคร่ืองลอ่ใจ การฝึกฝน การ
เสริมแรงเป็นต้น 

 นอกจากนี ้แสงเดือน ทวีสนิ (2545: 21) ได้ระบปัุจจยัท่ีมีผลตอ่การเรียนรู้ไว้เชน่เดียวกบั
กนัยา สวุรรณแสง วา่ต้องประกอบด้วย ผู้ เรียน บทเรียน (เนือ้หาวิชาและแหลง่ค้นคว้า) และวิธี
เรียน วิธีสอนแตไ่ด้เพิ่มเตมิในสว่นของการคดิวิเคราะห์และทกัษะในการแก้ปัญหาเข้าไปเป็นอีก
องค์ประกอบหนึง่ 
 Shulman (อ้างถึงใน Woolfolk, 2004: 6) สรุปลกัษณะของครูท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
สอนวา่จะต้องมีความรู้ในเร่ืองตอ่ไปนี ้

  1. ความรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอน 

  2. วิธีการสอนทัว่ ๆ ไป เชน่ หลกัการบริหารจดัการชัน้เรียน การวดัและ
ประเมินผล เป็นต้น 

  3. โปรแกรมและวสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัวิชาท่ีสอนตามหลกัสตูร 
  4. ความรู้เก่ียวกบัการสอนเฉพาะสาขาวิชา เชน่ วิธีการสอนท่ีเหมาะสําหรับ
นกัศกึษาในสาขาวิชา วิธีการสอนเฉพาะท่ีใช้ในการถ่ายทอดแนวคดิบางอยา่ง เป็นต้น 

  5. บคุลกิภาพและความเป็นมาของผู้ เรียน 

  6. ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน เช่น เรียนเป็นคู ่เรียนเป็นกลุม่ยอ่ย เรียน
เป็นทีม เรียนเป็นชัน้เรียนปกต ิเป็นต้น 

  7. จดุมุง่หมายของการสอน 

 จะเห็นได้วา่ในการทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ต้องประกอบด้วยปัจจยัมากมาย ไมว่า่จะ
เป็นคณุภาพของเนือ้หาสาระหรือประสบการณ์ท่ีนําไปสอน คณุลกัษณะและธรรมชาตขิองผู้ เรียน 

เทคนิควธีิการเรียนของผู้ เรียน ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู รวมทัง้ความรู้เก่ียวกบับริบท
อ่ืน ๆ ท่ีมีสว่นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไว้ ดงันัน้ ครูจงึจําเป็นต้องเรียนรู้ปัจจยั
หรือองค์ประกอบของการเรียนรู้มากมาย ซึง่เร่ืองราวดงักลา่วจดัเป็นเนือ้หาสาระของจิตวทิยา
การศกึษาแทบทัง้สิน้ เน่ืองจากจิตวทิยาการศกึษาเป็นการพยายามหาคําตอบเพ่ือท่ีจะอธิบาย
พฤตกิรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน จนได้มาซึง่หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี ท่ีสามารถนําไปใช้
ในการแก้ปัญหาพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียนได้ หรือบทบาท ของจิตวิทยาการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง
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กบัการวจิยัก็ทําให้ได้มาซึง่การปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการเรียนการสอน รวมทัง้ทําให้ได้
องค์ประกอบความรู้ใหม ่ๆ ท่ีช่วยทําให้การเรียนการสอนมีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ ดงันัน้ ผู้สอนจําเป็น
อยา่งยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้ทางจิตวทิยาการศกึษาควบคูไ่ปกบัความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะท่ีตนเอง
สอน และท่ีสําคญัต้องสามารถศกึษาวิจยัและ / หรือนําความรู้ไปใช้เพ่ือแก้ปัญหา หรือปรับปรุง 
หรือเพิ่มประสทิธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึน้ จงึอาจกลา่วอีกนยัหนึง่ได้วา่ผู้สอนควรต้องเป็น
ทัง้ครูและนกัจิตวิทยาการศกึษาในเวลาเดียวกนั 

 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
     ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผู้ เรียนเป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพ
ในการเรียนของผู้ เรียนซึง่ผู้สอนควรต้องทําความเข้าใจความแตกต่างในด้านต่าง ๆ ก่อนท่ีจะวาง
แผนการสอน เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ผู้ เรียนหลายคนต้องประสบกบัปัญหา เช่น การถกูดถูกูเหยียดหยาม 

การถกูกีดกนัจากกลุม่ การเลือกปฏิบตั ิความกดดนั และความคาดหวงัของผู้สอน ความเบ่ือหน่าย
ในสิง่ท่ีเรียน เป็นต้น 

 พฤตกิรรมของมนษุย์มีความซบัซ้อน ยากท่ีจะทําความเข้าใจได้ง่าย ๆ จงึมีผู้พยายาม
จะทําความกระจ่างกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ด้วยการศกึษาค้นคว้ามาตัง้แตบ่รรพกาล จนถงึ
ปัจจบุนั มนัก็ยงัมีการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดพฤตกิรรมของมนษุย์ 
ซึง่ก็จะถกูสรุปกนัเป็นสว่นใหญ่วา่ การเกิดพฤตกิรรมของมนษุย์เป็นผลกระทบขององค์ประกอบ
ตา่ง ๆ ในตวัมนษุย์ ซึง่มีความแตกตา่งกนั แล้วจงึถกูกลอ่มเกลาด้วยสิง่แวดล้อม ทําให้เกิดความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล ดงัคํากลา่วท่ีเราอาจได้ยินตามสถาบนัการศกึษา “นกัศกึษาท่ีน่ีร้อยพอ่พนั
แม”่ ซึง่ก็หมายถึง นกัศกึษามาจากพอ่แมท่ี่ตา่งกนั พนัธกุรรมก็ไมเ่หมือนกนั บางครัง้พอ่แม่
เดียวกนั พนัธกุรรมเดียวกนั เจริญเตบิโตขึน้ สิง่แวดล้อมอาจแตกตา่งกนั บคุคลท่ีมีพอ่แมเ่ดียวกนั 

หรือแม้แตฝ่าแฝดก็แตกตา่งกนั 

 โดยภาพรวมมนษุย์จะมีความคล้ายคลงึกนั เชน่ ต่ืนเต้น ดีใจ เม่ือถกูรางวลัใหญ่ของสลาก
กินแบง่ หรือโดนเข็มแทง จะรู้สกึเจ็บ แตโ่ดยรายละเอียดมนษุย์แตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั ทัง้
ลกัษณะภายนอก เช่น รูปร่าง ผวิพรรณ ท่าทาง และลกัษณะภายใน (ทางจิตใจ) เช่น ความ
ต้องการ ทศันคต ิความสนใจ ฯลฯ 
 1. ประวัตกิารศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 นกัจิตวทิยาและนกัการศกึษา มีการศกึษารวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลอยา่งมีหลกัการ มีระบบ แบบแผน ซึง่ก็มีจดุประสงค์เดียวกนัคือ ให้เข้าใจความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล ดงันี ้
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 พลาโต (Plato, 427 – 347 ก่อน ค.ศ.) นกัปรัชญาชาวกรีก ศกึษาเก่ียวกบัมนษุย์และเขียน
ไว้ในหนงัสือ The republic วา่ ไมมี่บคุคล 2 คน ท่ีเกิดมาเหมือนกนัทกุอยา่ง (No two persons 

are born exactly alike) 

 อริสโตเตลิ (Aristotle, 384 – 322 ก่อน ค.ศ.) นกัปรัชญากรีกเช่นกนั ได้กลา่วไว้วา่ บคุคล
มีความแตกตา่ง จากแนวความคดิของอริสโตเตลิ ทําให้เกิดการศกึษาเร่ืองความแตกตา่งของ
บคุคลกว้างขวางขึน้ 

 ในช่วงระยะแรกของคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 19 นกัจิตวทิยาสว่นใหญ่ให้ความสนใจ
เก่ียวกบัการค้นพบกฎทัว่ไปของธรรมชาตขิองมนษุย์ ซึง่สามารถใช้ได้กบัทกุคนมากกวา่ท่ีจะสนใจ
เร่ือง ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
 ในช่วงระยะแรกของคร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 19 นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
เก่ียวกบัการค้นพบกฎทัว่ไปของธรรมชาติของมนษุย์ ซึง่สามารถใช้ได้กบัทกุคนมากกว่าท่ีจะสนใจ
เร่ือง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ต่อมา วิลเฮ็ล์ม แมกซ์ วุ้นท์ (Wilhelm Max Wundt) 

นกัจิตวิทยาชาวเยอรมนัเป็นคนแรกท่ีให้ความสนใจกบัความแตกต่างของบคุคลจากแบบทดสอบ
ความแตกตา่งระหว่างบคุคลของ แคทแทล (Cattell) ซึง่ “แคทแทลก็เป็นคนแรกท่ีใช้ mental test 

เพ่ือแยกแยะความแตกต่างของบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาความแตกต่างของบุคคลใน
ระยะนีก็้ไมส่ามารถท่ีจะให้ผลได้อยา่งมีนยัสําคญั 

 ปี ค.ศ. 1904 อลัเฟรด บเินต์ (Alfread Binet) ได้พฒันาแบบทดสอบทางสมอง เพ่ือให้เห็น
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลชดัเจนมากขึน้ 

 ในปี ค.ศ. 1916 ลูอิส เทอร์แมน (Lewis Terman) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ท่ี
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ได้ดัดแปลงแก้ไขข้อทดสอบของบิเนต์ออกเผยแพร่ เรียกใหม่ว่า 
Standford Binet Test และเป็นท่ีรู้จกัมาจนปัจจบุนันี ้

 เม่ือเร่ิมสงครามโลกครัง้ท่ี 1 นักจิตวิทยาและนักการศึกษา  เพิ่มความสนใจศึกษาวิจัย
เร่ือง  ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  โดยเฉพาะเร่ือง สติปัญญา  เพ่ือจะได้บคุคลท่ีมีความสามารถ  
สําหรับดําเนินการให้ความสามารถเหมาะสมกบังาน การศกึษาวิจยัความแตกต่างระหว่างบคุคล
ยงัคงดําเนินอยา่งตอ่เน่ืองจนสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 

 2 ความหมายความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 นักจิตวิทยาและนักการศึกษาท่ีศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนใหญ่จะมุ่ง
ประเด็นศึกษาไปท่ีรายละเอียดของความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนัน้ความหมายของความ
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แตกต่างก็จะมาจากข้อมลูของความแตกต่างระหว่างบคุคลท่ีนกัจิตวิทยาและนกัการศกึษาแต่ละ
ท่านเขียนถึง ดงันี ้

 ไบเอ็จและฮนัด์ (Biage & Hunt, 1979 : 110) ได้กลา่วไว้วา่  ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
ก็คือ สว่นท่ีมีความคล้ายคลงึกนัและสว่นท่ีไมเ่หมือนกนัของคน 

 น้อมฤดี  จงพยหุะ  และคณะ (2516 : 120) ได้ให้ความหมายไว้วา่  ความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล หมายถึง ความแตกตา่งระหวา่งทัง้หมดโดยสว่นรวมของคนคนหนึง่ แตแ่ตกตา่งจากอีกคน
หนึง่ในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ทางกาย อารมณ์ สงัคมและสตปัิญญา 
 กนัยา  สวุรรณแสง (2532 : 69) ได้กลา่วไว้วา่  ความแตกตา่งระหว่างบคุคล คือ แตล่ะคน
ในโลกนีย้่อมมีความแตกต่างกันบ้างไม่มากก็น้อย ทัง้ภายนอกคือ ทางกายและภายในคือ นิสยั 
จิตใจ สตปัิญญา ความถนดั ความสามารถ ความสนใจ เจตคต ิความต้องการ 
 อารี  พันธ์มณี (2546 : 31) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า 
หมายถึง ลกัษณะของบุคคลแต่ละคน ซึ่งไม่เหมือนกันแตกต่างกัน มีลกัษณะหรือแบบไม่ซํา้ใคร 
และไม่เหมือนใคร ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางกาย อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ซึ่งความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล ทําให้บคุคลมีเอกลกัษณ์ของตน 

 จากข้อมูลข้างต้นความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถสรุปได้ว่า หมายถึง ความไม่
เหมือนกันหรือความคล้ายคลึงกนัของบุคคลหรือลกัษณะเฉพาะของบุคคลในทุกๆด้าน  ทัง้ด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา 
 3. ประเภทของความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  จากการศึกษาค้นคว้าในเร่ือง ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนกัจิตวิทยาและนกัการ
ศกึษา ตัง้แต่สมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั พบว่า แต่ละคนมีความแตกต่างกนัออกไปมากมาย พอสรุป
รวม ๆ เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

  3.1 ความแตกต่างทางร่างกาย (Physical) 

  ความแตกต่างทางร่างกาย หมายถึง ความแตกต่างของลกัษณะทางร่างกายท่ี
เห็นได้ชัด ตลอดจนปาก จมูก หู ตา และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละ
บคุคล 
   วิลเลียม เชลดอน (William Sheldon) ซึง่เป็นแพทย์ชาวอเมริกนัได้ศกึษาลกัษะ
ความแตกต่างทางร่างกายของมนุษย์ เขาเช่ือว่าลักษณะของบุคคลมีพืน้ฐานมาจากยีน (gene) 

ร่วมกบัสิ่งแวดล้อมของมดลกู  ลกัษณะของรูปร่างยากต่อการเปล่ียนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอาจจะ
เปล่ียน  เม่ือได้รับความกดดันจากสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว  ประเพณี  

วฒันธรรม  ตลอดจนการศกึษาท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านความคิด และทศันคติ  เชลดอน
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แบ่งโครงสร้างทางร่างกายออกเป็น 3 ประเภท คือ พวกอ้วน (Endomorphy) พวกสมส่วน 
(Mesomorphy) และพวกผอมบาง (Ectomorphy) จากนัน้เชลดอนได้ใช้วิธีการสมัภาษณ์ และสงัเกต
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นเพศชายทัง้หมด โดยศึกษาเป็นเวลาหลายปี ผลจากการศึกษาครัง้นี ้          

เชลดอน พบวา่ ลกัษณะโครงสร้างทางร่างกายของมนษุย์มีความสมัพนัธ์กบับคุลกิภาพ เขาจึงแบง่
ประเภทของบคุลิกภาพตามลกัษณะโครงสร้างทางร่างกาย (Constitutional types) ออกเป็น 3 

ประเภท ดงันี ้

   1. Endomorphy เป็นพวกท่ีมีโครงสร้างทางร่างกายอ้วนเตีย้ มีลกัษณะ
ตวักลมเนือ้มากไขมนัมากร้อนงา่ยเคล่ือนย้ายไมค่ลอ่งตวั  ชอบการรับประทานและรับประทานจ ุ             
ชอบสนกุสนาน รักความสะดวกสบาย มีมนษุยสมัพนัธ์ดี 
   2. Mesomorphy  ลกัษณะของคนแข็งแรงมีกล้ามเนือ้เป็นมดัอยา่งเห็น
ได้ชดั ชอบ ออกกําลงัในกิจกรรมตา่ง  ๆชอบการผจญภยัประเภทใช้กําลงั เป็นคนกระตือรือร้น ตดัสนิใจ
เร็ว  กล้าหาญ  ใจหนกัแนน่  พดูตรง ไปตรงมา  คอ่นข้างก้าวร้าว  ไมช่อบอยูใ่นท่ีแคบ 

   3. Ectomorphy  เป็นพวกท่ีมีลกัษณะคนผอมไมค่อ่ยมีกล้ามเนือ้ ไม่ชอบ
เข้าสงัคม  มีความสขุุม  อยู่เป็นท่ีทาง  มีระเบียบ  บางครัง้หยุมหยิม ฉลาด  มีปฏิภาณไหวพริบ    

มีความรับผิดชอบสงู  ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงลกัษณะของบคุคลท่ีมีลกัษณะแบบ  Ectomorphy  Mesomorphy  และ Endomorphy 

ท่ีมา  : http://www.puntofape.com/biotipos-porque-el-musculo-se-convierte-en-grasa-4085/ 
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  เครชเมอร์ (Kretschmer อ้างจาก อารี  พนัธุ์มณี, 2546 : 33) ได้แบง่ลกัษณะ
ความแตกตา่งของมนษุย์ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1. แอสทีนิก ไทป์ (Asthenic Type) หรือเลพโตซมั ไทป์ (Leptosome 

Type) หมายถึง บคุคลท่ีมีลกัษณะผอมสงู ตวัยาว แขนขายาว เป็นคนช่างคดิ เงียบเหงา เจ้า
อารมณ์ จดัวา่เป็นพวกท่ีมีบคุลกิภาพแบบเก็บตวั 
   2. ปิคนิก ไทป์ (Pyknic Type) หมายถงึ บคุคลท่ีมีรูปร่างอ้วน เตีย้ หนา 
มกัจะมีอารมณ์เปล่ียนแปลงและออ่นไหวง่าย สลบักนัระหวา่งความร่าเริงและความเศร้า 
   3. แอทเลอตกิ ไทป์ (Athletic Type) หมายถึง บคุคลท่ีมีลกัษณะระหวา่ง 
Asthenic และ Pyknic กลา่วคือ เป็นคนท่ีมีรูปร่างแข็งแรง ชอบออกกําลงักาย ร่าเริง ชอบ
สนกุสนาน 

   4. ดสิพลาสตคิ ไทป์ (Dysplastic Type) หมายถงึ บคุคลท่ีมีลกัษณะ
รูปร่างไมส่อดคล้องกบัสตปัิญญา มกัเป็นคนท่ีมีรูปร่างสงูใหญ่ แตร่ะดบัสตปัิญญาคอ่นข้างต่ําและ
ขีโ้รค 

  ความแตกตา่งทางด้านร่างกาย สามารถใช้เคร่ืองมือวดัได้หลายวิธี เช่น เคร่ืองมือ
ท่ีเรียกว่า Hand Dynamometer เป็นเคร่ืองวดัแรงกดดนัอนัเล็ก ๆ มีเข็มชีร้ะดบัความแรง เพ่ือวดัดู
กําลงัของมือ หรืออาจจะใช้เคร่ืองชัง่นํา้หนกั เคร่ืองวดัความสงู หรือเคร่ืองวดัอตัราการเต้นของหวัใจ 
เป็นต้น 
  3.2 ความแตกต่างทางอารมณ์ (Emotion) 

  ความแตกต่างทางอารมณ์ คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถท่ีจะ
ควบคมุพฤติกรรมต่าง ๆ ขณะเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อารมณ์ท่ีบุคคลแสดงออกมานัน้มี
ระดบัต่าง ๆ กนั เช่น อย่างเบาบาง อย่างรุนแรง ความแตกต่างทางอารมณ์ระหว่างหญิงกับชาย 
จะปรากฏเห็นชดัมากมาตัง้แตว่ยัเดก็เลก็ขึน้ไปจนถึงผู้ใหญ่ เดก็ชายพฒันาการทางด้านอารมณ์ได้
ดีกวา่เดก็หญิง คือ หนกัแน่น มัน่คงกวา่ หญิงมกัใจน้อย อารมณ์อ่อนไหว แปรปรวนบอ่ย โกรธง่าย 
รักง่าย เกลียดง่าย อิจฉา ขีอ้าย ขีส้งสาร หวัเราะง่าย ร้องไห้ง่าย 
  อารมณ์คือ ความหวัน่ไหวของร่างกาย อารมณ์ไม่ใช่สิ่งท่ีติดตวัมาแตกํ่าเนิด เป็น
สิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้เม่ือภายหลงั แตก็่เป็นสิ่งท่ีซบัซ้อนมาก จนบางอย่างยากท่ีจะเข้าใจได้ เช่น 

เยือกเย็น อิจฉาริษยา โมโหฉนุเฉียว ขลาด อารมณ์ร้อน อารมณ์ขนั น้อยใจ ขยะแขยง เกลียด แต่
ละคนมีอารมณ์ต่าง ๆ กนั อารมณ์สําคญัอย่างกว้าง ๆ  คือ อารมณ์รัก โกรธ กลวั อารมณ์พฒันา
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งอกงามมาเร่ือย ๆ ตัง้แต่เร่ิมมีชีวิตจนถึงวัยชรา จึงไม่ต้องสงสัยว่าแต่ละคนย่อมจะมีอารมณ์
แตกตา่งกนั เพราะทกุคนเรียนรู้ต่างกนั ภายใต้สภาพการณ์แวดล้อมท่ีผิดแผกแตกต่างกนั มีความ
กดดัน มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์ของชีวิตท่ีแตกต่างกัน 

ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบับดิา-มารดา ตัง้แตว่ยัแรกเกิด การช่วยเสริมสร้างพฒันาอารมณ์ตา่ง ๆ ขึน้มา
ทีละน้อย เร่ิมจากความรู้สกึอบอุ่น ปลอดภยั สขุสบาย จะกลายมาเป็นความรักในท่ีสดุ ถ้าเร่ิมจาก
ความผิดหวงั ความขดัแย้ง ความคบัข้องใจ จะกลายมาเป็นความโกรธ เกลียด 

  3.3 ความแตกต่างทางสังคม (Social) 

  มนษุย์จะมีพฤติกรรมของตนแตกต่างกบัผู้ อ่ืน เช่น ลกัษณะการพดู การแต่งกาย 
ท่าทาง กิริยามารยาท การปรับตวั เป็นต้น ทัง้นีเ้พราะแตล่ะคนมาจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมท่ี
แตกตา่งกนั แม้วา่จะอยูใ่นสงัคมเดียวกนั ก็ยงัมีความแตกตา่งกนั ยิ่งสภาพแวดล้อมตา่งกนั ก็ยิ่งมี
ความแตกตา่งกนัมาก เช่น คนท่ีเกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา จะปรับตวัในสงัคมได้ง่าย
กว่าประเทศทางเอเชีย ฉะนัน้จึงกล่าวได้ว่า เด็กท่ีได้รับการเลีย้งดตู่างกนัย่อมมีนิสยัสงัคมต่างกนั 

ครอบครัวท่ีมัง่คัง่สมบูรณ์มีแต่ความอบอุ่น สุขภาพจิตย่อมจะดีกว่าครอบครัวท่ีมีปัญหา อยู่ใน
สภาพบ้านแตก (Broken Home) คนเราเกิดมาจะต้องอยู่ร่วมกนัในสงัคม ตัง้แตย่งัเป็นเด็กเล็ก ก็มี
ความสมัพนัธ์กบัครอบครัวเครือญาต ิครัน้เดก็ยิ่งเจริญวยัก็ยิ่งขยายวงกว้างออกไปสูโ่รงเรียน เพ่ือน
บ้าน สูโ่ลกภายนอกคือ สงัคมทัว่ไป ตลอดเวลาท่ีมีการสมัพนัธ์ สงัสรรค์ สงัคมซึง่กนัและกนั คนเรา
ได้สัมผัส ได้พบประสบการณ์ต่าง ๆ กัน จึงสร้างแบบของการตอบสนองขึน้มาต่าง ๆ กันไม่
เหมือนกนัทัง้นัน้ การตอบสนองนีถื้อเป็นเร่ืองลกัษณะแตกต่างทางสงัคมทัง้สิน้ไม่มีใครประพฤติ
ตอบสนองต่อเหตกุารณ์อย่างเดียวกนัเหมือนกนั เพราะต่างมาจากรากฐาน ฐานะทางสงัคมและ
การอบรมท่ีแตกต่างกัน พฤติกรรมการแสดงออก เช่น กริยา ท่าทาง จึงต่างกนัออกไป เน่ืองจาก
วฒันธรรม ขนบประเพณี มารยาท ศีลธรรมแตกตา่งกนั 

  การพบปะสงัสรรค์หรือการสงัคมซึง่กนัและกนั จะเป็นระหว่างบิดามารดากบับตุร 
ระหวา่งหมูพ่ี่น้อง ระหวา่งเพ่ือนฝงู ร่วมเพศตา่งเพศ ร่วมวยัและตา่งวยัก็ตามย่อมจะสร้างแบบการ
ตอบสนองต่อการสัมพันธ์สังคมนัน้ ๆ ขึน้มาก ลูกจะเรียนรู้วิธีปฏิบตัิต่อบิดามารดา เพ่ือนรู้วิธี
ตอบสนองต่อเพ่ือน สามีรู้การปฏิบตัิต่อภรรยาและโดยนยักลบักนั การตอบสนองพวกเหล่านี ้เรา
จดัให้อยูใ่นเร่ืองของความแตกตา่งทางสงัคมทัง้สิน้ 

 เน่ืองจากแตล่ะคนก็เกิดมาคนละเวลา ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมือนกนั มีเหตกุารณ์ท่ีจะ
เกิดขึน้แก่ชีวิตผิดกนั การสร้างสรรค์การตอบสนองในทางสงัคมจงึมีผลให้แตกตา่งกนัออกไป เด็กท่ี
ได้รับการเลีย้งดอูย่างอดอยากจะหวงัว่าให้มีพฤติกรรมในสงัคมเหมือนเด็กท่ีได้รับการเลีย้งดอูย่าง
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ดีไม่ได้ บุตรท่ีมารดาเอาใจใส่ทะนุถนอมไม่ยอมให้แตะต้องทัง้งานหนักงานเบา อยากได้อะไรก็
เพียงแต่เสียเวลาเอ่ยปาก โดยท่ีไม่ทนัจะต้องอ้อนวอนขอ ย่อมจะมีลกัษณะการเข้าคน เข้าสงัคม 

ผิดไปจากเด็กท่ีถกูปกครองอย่างแบบทรราชย์ ไม่มีความคิดอะไรเป็นของตนเอง จะทําอะไรก็ต้อง
อยูใ่นขอบเขตวิสยั และยอ่มจะผิดกบัเดก็ท่ีถกูเลีย้งดแูบบทอดทิง้ 
  ผู้ ท่ีเราเก่ียวข้องคบหาสมาคมด้วยนัน้ มาจากสงัคมตา่ง ๆ กนั มาจากครอบครัวท่ี
ให้การเลีย้งดมูาผิดกนั มาจากสิ่งแวดล้อมผิดกนัด้วยลกัษณะต่าง ๆ เหล่านี ้ย่อมจะมีผลขดัเกลา
ให้พฤติกรรมทางสงัคม เป็นต้น เช่น การพดูจา การแต่งตวั การวางตวั การเช่ือมัน่ในตวัเอง ความ
ละอายต่อผู้คนมาก ๆ และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ผิดแผกแตกต่างกนัออกไป และถ้าหากว่าลกัษณะ
พฤตกิรรมทางสงัคมตา่ง ๆ นัน้ได้กระทําจนเป็นนิสยัประจําตวัเสียแล้ว ก็ยากจะแก้ไขเปล่ียนแปลง 
  พฤตกิรรมในทางสงัคมนัน้เปลี่ยนแปลงได้ และจะเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เม่ือในวยั
เดก็อาจจะเป็นอยา่งหนึง่ ซึง่ผิดแผกกบัในวยัรุ่น และวยัผู้ใหญ่ ความเจริญเติบโตทางอายก็ุมีผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลง ทัง้ทางกายและทางสงัคม 

  3.4  ความแตกต่างทางสตปัิญญา (Intelligence) 

  สตปัิญญาเป็นความสามารถทางสมองท่ีบคุคลแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัไปไม่
มากก็น้อยเม่ือบคุคลท่ีมีความแตกตา่งทางเชาวน์ปัญญามาอยูร่วมกนัและต้องเรียนรู้ในสิง่
เดียวกนัจงึเป็นเร่ืองท้าทายสําหรับผู้สอนท่ีจะต้องทําให้ผู้ เรียนท่ีมีความแตกตา่งด้านความสามารถ
ทางสมองดงักลา่วได้รับประโยชน์จากสิง่ท่ีเรียนให้มากท่ีสดุ ดงันัน้ เร่ืองราวของเชาวน์ปัญญาจงึ
เป็นหวัข้อหนึง่ท่ีครูผู้สอนควรทราบ เพ่ือจะได้ทําความรู้จกัและเข้าใจความแตกตา่งด้านนีข้อง
ผู้ เรียนให้มากขึน้ ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงความหมายของเชาวน์ปัญญา ลกัษณะและโครงสร้างของ
เชาวน์ปัญญา การวดัเชาวน์ปัญญา และลกัษณะเชาวน์ปัญญาของผู้ เรียนแตล่ะกมุตามลําดบั 

  สตปัิญญาเป็นความสามารถในการเรียนรู้และปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม 

สตปัิญญาเป็นพนัธุกรรม แม้วา่จะเปล่ียนแปลงไมไ่ด้ แตก็่สามารถสง่เสริมสนบัสนนุให้ดีขึน้ โดย
การอบรมเลีย้งด ูการสง่เสริมด้านการศกึษา และกิจกรรมจากครอบครัว โรงเรียนและสงัคม ซึง่เป็น
สิง่แวดล้อมท่ีสําคญัท่ีก่อให้เกิดความแตกตา่งของบคุคล 
 4 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  องค์ประกอบสําคญัท่ีทําให้บคุคลแตกตา่งกนัมีอยู ่2 ประการ ดงันี ้

  4.1 พันธุกรรม (Heredity)  

  พนัธกุรรม หมายถงึ ลกัษณะท่ีได้รับการถ่ายทอดจากพอ่-แม ่และบรรพบรุุษ โดย
ผา่นขบวนการทางชีววิทยา ตวัอยา่งท่ีเรารู้จกักนัดีคือ สีผิว ความสงู ลกัษณะผม เป็นต้น สว่น
สภาพแวดล้อมนัน้ เรานบัรวมตัง้แตส่ภาพแวดล้อมนบัแตก่ารปฏิสนธิเป็นต้นมา นัน่คือ 



 66

สภาพแวดล้อมในครรภ์ หลงัคลอด วยัทารก วยัเดก็ จนกระทัง่สภาพแวดล้อมท่ีเขาเตบิโตเป็น
ผู้ใหญ่ 

  ลกัษณะทางพนัธุกรรมถกูถ่ายทอดโดยผา่นโครงสร้างท่ีคล้ายเส้นด้ายเลก็ ๆ ท่ีอยู่
ในนิวเคลียส (Nucleus) ของเซลล์  (ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2) ซึง่เรียกวา่ โครโมโซม  

 

  ในแตล่ะ “โครโมโซม” สามารถถ่ายทอดได้หลายลกัษณะทางพนัธุกรรม แตล่ะ
หนว่ยจะถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมเพียงลกัษณะเดียว เราเรียกวา่ “ยีน” (Gene) ดงันัน้ “ยีน” 

จงึเป็นหน่วยพืน้ฐานของการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ตําแหนง่ของ “ยีน” แตล่ะตวับน “โครโมโซม” 

เราเรียกวา่ “โลกสั” (Locus) เม่ือนกัวทิยาศาสตร์ศกึษาลงไปในรายละเอียดแล้วก็พบวา่ ทัง้ยีนและ
โครโมโซม มีองค์ประกอบทางชีวเคมีเป็น กรด ท่ีเรียกวา่ ดีเอ็นเอ (DNA) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.3 

 
 

  ภาพท่ี 2.2 “เซลล์” 
  ท่ีมา:http://www.thaigoodview.com/node/17529 
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  สิง่มีชีวิตแตล่ะชนิดมีจํานวนโครโมโซมไมเ่ท่ากนั “โครโมโซม” เหลา่นีจ้ะอยูก่นั
เป็นคู ่ๆ ซึง่ในคนมี 23 คู ่ในทกุ ๆ เซลล์ ยกเว้นเซลล์สืบพนัธุ์ เซลล์สืบพนัธุ์มีการแบง่ตวัแบบพิเศษ
ท่ีเรียกวา่ “ไมโอซีส” (Miosis) ทําให้มีการแยกโครโมโซมแตล่ะคูอ่อกจากกนั ทําให้แตล่ะเซลล์มี
โครโมโซมเพียงคร่ึงหนึง่ คือ มีเพียง 23 โครโมโซม ดงันัน้เม่ือมีการสืบพนัธุ์ของเพศชายท่ีเรา
เรียกวา่ “สเปอร์ม” (Sperm) จะมารวมกนักบัเซลล์สืบพนัธุ์ของเพศหญิง ท่ีเราเรียกวา่ “ไข”่ 
(Ovum) กลายเป็นเซลล์เซลล์เดียว โครโมโซมของทัง้ 2 ฝ่าย ก็จะมาร่วมกนัเป็น 23 คู ่และแบง่ตวั
ออกเร่ือย ๆ และคอ่ย ๆ เปล่ียนแปลง แยกแยะเป็นอวยัวะตา่ง ๆ จนเป็นทารกท่ีมีลกัษณะตา่ง ๆ 
ครบถ้วน ดงันัน้ลกูซึง่จะมีลกัษณะของทัง้ฝ่ายพอ่และฝ่ายแมอ่ยา่งละคร่ึงมารวมกนั 

  โครโมโซมทัง้ 23 คู่ของคน มีลักษณะดังในภาพท่ี 4 จะเห็นได้ว่าคู่สุดท้ายมี
ลกัษณะพิเศษ ซึ่งจะทําหน้าท่ีกําหนดเพศว่าเป็นชายหรือหญิง จึงเรียกว่า “โครโมโซม” คู่ของ
โครโมโซมเพศหญิงมีลกัษณะเหมือนกันเรียกว่า XX แต่ละคู่ของโครโมโซมเพศชายมีลกัษณะ
ต่างกันเรียกว่า XY ดังนัน้เม่ือเราย้อนกลับไปทบทวนถึงการผสมพันธุ์ จะเห็นได้ว่าไข่ทุกใบจะ
ประกอบด้วย โครโมโซม X แตส่เปอร์มจะประกอบด้วย โครโมโซม X หรือ Y ก็ได้ ถ้าสเปอร์ม X มา
รวมกับไข่ X ก็จะได้ทารกออกมาเป็นเพศหญิง (XX) ถ้าสเปอร์ม Y มารวมกับไข่ X ก็จะได้ทารก
ออกมาเป็นเพศชาย (XY)โครโมโซมของคน 22 คู่แรกจะเหมือนกนั  ไม่ว่าในเพศไหน  ส่วนคู่ท่ี 23 

จะต่างกนั  ตามภาพท่ี 4 โครโมโซม คูท่ี่ 23 ก เป็นเพศหญิง  คู่ท่ี 23 ข เป็นเพศชาย  ดงัแสดงใน
ภาพท่ี 2.4  และ 2.5 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงแบบจําลองของ DNA และโครโมโซม 

ท่ีมา:https://sites.google.com/site/biobiobiotech/chiw-molekul-khxng-sing-mi-chiwit/kharbohidert 
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ภาพท่ี 2.4 แสดงการท่ีโครโมโซมแบง่ตวัจากบดิามารดาและมารวมกนัในบตุร
ท่ีมา:https://sites.google.com/site/marisa44638/khormosom-laea-kar-thaythxd-laksna-

phanthukrrm/yin-laea-kar-khwbkhum-laksna-phanthukrrm 
 

  4.1.1 ลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
    มนษุย์เกิดมายอ่มมีลกัษณะรูปร่าง สติปัญญา เหมือนกบับรรพบรุุษ โดย
ลกัษณะเด่นหรือลกัษณะข่มจะปรากฏให้เห็นก่อน ส่วนลกัษณะด้อยหรืออ่อนจะยงัไม่ปรากฏ แต่

 

 

ภาพท่ี 2.5 แสดงโครโมโซมของมนษุย์ 
ท่ีมา:http://www.omsschools.com/school/school_teacher/index.php?id_teacher=475&

lesson_id=428 
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จะปรากฏออกมาในรุ่นหลัง ๆ ได้ โดยคุณลักษณะท่ีจะสืบทอดไปยังลูกหลานนัน้ จะต้องเป็น
คณุลกัษณะท่ีบรรพบรุุษได้สืบทอดมาจากรุ่นก่อนเช่นกนั ลกัษณะอ่ืนท่ีได้รับเพิ่มเตมิภายหลงัหาได้
ตกทอดไปถึงบตุรหลานไม่ ทัง้นีเ้พราะได้พิสจูน์แล้วว่าสิ่งท่ีได้รับเพิ่มเติมภายหลงัมิได้มีอิทธิพลต่อ
เซลล์สืบพนัธุ์ จงึไมมี่ผลตอ่พนัธุกรรมเลย 
    พ่อแม่มีความสามารถทางดนตรี หาได้ถ่ายทอดความสามารถทางการ
เล่นดนตรีมาถึงลกูหลานไม่ คงมีแต่แนวโน้มท่ีจะทําให้ลกูหลานสนใจการเล่นดนตรี และทําตาม
อยา่งพอ่แมบ้่าง ทัง้นีเ้พราะเดก็อยูใ่นสภาพแวดล้อมเช่นนัน้ 

   เป็นท่ียอมรับกนัว่าลกัษณะต่อไปนีเ้ป็นลกัษณะท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได้ และ
เป็นท่ี ปรากฏเดน่ชดั ดงันี ้

   1. ลกัษณะทางกาย ได้แก่ 
    1.1.ขนาดร่างกาย เชน่ สงู เตีย้ อ้วน ผอม ผมหยิก จมกูโดง่ 
    1.2. เพศและลกัษณะประจําเพศ ลกัษณะประจําเพศ หมายถงึ     
สิง่ท่ีทําให้หญิงหรือชายแตกตา่งกนัในเร่ืองรูปร่างลกัษณะ หน้าตา เสียง  เช่น เพศหญิงมี                 

หน้าอกใหญ่ เอวเลก็ สะโพกผาย เสียงแหลม เป็นต้น 

    1.3. ลกัษณะของสีตาและสีผม เชน่ ตาสีดํา ผมสีนํา้ตาล 
    1.4. ชนิดของกลุม่เลือด ไมว่า่จะเป็นกลุม่ A, B, AB หรือ O ลกู
จะต้องมีกลุม่เลือดเหมือนหรือสอดคล้องกบัพอ่แมห่รือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสมอ 
    1.5. ลกัษณะความผิดปกตแิละความบกพร่องทางร่างกาย เชน่ 

ตาบอดส ีเพดาน ปากโหว ่ศีรษะล้าน นิว้เกิน เป็นต้น 

    1.6. การทํางานของตอ่มไร้ทอ่ 
 2. ลกัษณะทางสตปัิญญา 
       สติปัญญาของคนเรานัน้มีองค์ประกอบสําคัญอยู่กับพันธุกรรม แต่
สิ่งแวดล้อมก็มีส่วนทําให้สติปัญญาดีขึน้หรือเลวลงได้ จากการศึกษาของก็อดดาร์ด (Henry E 

Goddard) ศึกษาครอบครัวของกัลลิแกค (Kallikak) กัลลิแกค เป็นทหารมีภรรยา 2 คน คนหนึ่ง
เป็นหญิงปัญญาอ่อน ทํางานตามบาร์ ปรากฏว่าลูกเกิดมา สองในสามคนเป็นปัญญาอ่อน
ประกอบอาชีพชัน้ต่ํา เช่น อาชญากร ขอทาน โสเภณี สว่นหญิงภรรยาอีกคนเป็นคนปกติ มีลกูทีมี
สตปัิญญาคอ่นข้างสงูเป็นสว่นมากและประกอบอาชีพดีเป็นท่ียอมรรับของสงัคม 

   3. โรคบางอยา่ง สามารถ่ายทอดทางพนัธกุรรมได้ เช่น 

    3.1. โรคเบาหวาน โรคลมบ้าหม ู
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     3.2. โรคโลหิตไหลไมห่ยดุ 
    3.3. โรคผิวสีเผือก 
    3.4. โรคท่ีทําให้สมองช้าหรือปัญญาออ่น  

    3.5. โรคซึง่เกิดจากการผิดปกตขิองโครโมโซม 

  ลกัษณะท่ีได้รับการถ่ายทอดทางพนัธุกรรมเหลา่นีจ้ะต้องเป็นลกัษณะท่ีมีอยู่คงท่ี
ในยีนส์ของบคุคล สว่นลกัษณะท่ีเกิดขึน้ภายหลงั เช่น ขาด้วนเพราะอบุตัเิหต ุการผา่ตดัตาชัน้เดียว
ให้เป็นตาสองชัน้ เป็นลกัษณะท่ีไมส่ามารถจะถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได้ 

  4.2 ส่ิงแวดล้อม (Environment) 

   สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัตวัเรา เป็นสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัท่ีมีผลตอ่ความแตกตางของมนษุย์ สิ่งแวดล้อมมีสภาพทัง้ดีและเลว คือ เป็นทัง้
คณุและโทษตอ่เรา 
   สิง่แวดล้อมมีทัง้สิง่มีชีวิตและสิง่ไมมี่ชีวิต ตวัอยา่งเช่น สภาพดนิฟ้า
อากาศ พลงังาน มนษุย์สตัว์ พืช สิง่ของวตัถ ุตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ง ๆ 
   สิง่แวดล้อมเป็นสิง่ท่ีกลอ่มเกลาแตล่ะบคุคลท่ีมาสมัพนัธ์กบัทกุคน อนั
ได้แก่ อาหาร อากาศ สภาพท้องท่ีทางภมูศิาสตร์ ชนิดของบ้านและเพ่ือนบ้าน โรงเรียน ชมุชนและ
ประเทศชาต ิสิง่แวดล้อมนีจ้ะบง่ชีถ้งึการเห็น การได้ยิน การสมัผสั การได้กล◌ิ◌่น และการรู้รสของ
แตล่ะคน 

   สิ่งแวดล้อมมีความสําคญัสูงยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ สิ่งแวดล้อมเป็นผลรวม
ทัง้หมดของสิ่งเร้าท่ีแต่ละคนได้รับตัง้แต่เกิดจนตาย สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อความแตกต่างของ
อินทรีย์อนันอกเหนือไปจากอิทธิพลของพนัธุกรรม พระพทุธเจ้าได้ตรัสถึงเร่ืองการกําเนิดของคน
และการกําเนิดชีวิต ไว้ดงันี ้(สชุา  จนัทน์เอม, 2519 : 66) 

   1. สวา่งมาแล้วสวา่งไป หมายถงึ บคุคลมีพนัธกุรรมดีมาแตกํ่าเนิด เม่ือมา
อยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ีดีก็จะชว่ยให้คน ๆ คนนัน้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการพฒันาเตม็ท่ี 

   2. สวา่งมาแล้วมืดไป หมายถึง บคุคลเกิดมามีพนัธกุรรมดี แตต่กอยูใ่น
สิง่แวดล้อมท่ีเลว ก็ยอ่มทําให้บคุคลนัน้ถึงซึง่ความเส่ือมได้ 

   3. มืดมาแล้วสวา่งไป หมายถึง บคุคลท่ีเกิดมามีพนัธุกรรมไมค่อ่ยดีแต่
อยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ีดี ก็ช่วยให้บคุคลนัน้เจริญก้าวหน้า พฒันาได้เตม็ท่ี 

   4. มืดมาแล้วมืดไป หมายถงึ บคุคลมีพนัธุกรรมไมค่อ่ยดีและยงัอยูใ่น
สิง่แวดล้อมท่ีเลว ก็ต้องถึงความเส่ือมอยา่งแนน่อน 
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   จะเห็นวา่สิง่แวดล้อมอาจเป็นทัง้ช่วยเร่งและถ่วงความเจริญงอกงามและ
พฒันาการของเราได้ นัน่คือ สิง่แวดล้อมเป็นเคร่ืองชีชี้วติได้ 

   4.2.1 ส่ิงแวดล้อมที่มีอทิธิพลต่อเดก็ในระยะอยู่ในครรภ์มารดา 
   สิง่แวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่เรามีอยู ่2 ชนิดคือ สิง่แวดล้อมก่อนเกิด ซึง่เป็น
ช่วยท่ีมีอิทธิพลตอ่ชีวิตในระยะอยูใ่นครรภ์มารดา และสิง่แวดล้อมหลงัเกิด 

   ในระยะท่ีเดก็อยูใ่นครรภ์มารดานัน้ สิง่แวดล้อมท่ีมีอิทธิพลตอ่เดก็
ประกอบด้วยสิง่ตอ่ไปนี ้

    1) สว่นของร่างกายของมารดาท่ีเดก็อาศยัหลอ่เลีย้งชีวิต เช่น ถงุ
นํา้คร่ํา รกท่ีติดกับผนังมดลูกของแม่เช่ือมมาถึงสายสะดือของเด็ก และเป็นหนทางท่ีเด็กรับเอา
อาหาร คือ เลือดของมารดามาเลีย้งร่างกาย ส่วนประกอบท่ีสําคญั ๆ ท่ีกลา่วมานีต้้องอยู่ในสภาพ
สมบรูณ์ แข็งแรงและไมมี่สิง่เบียดเบียน 

    2) อาหารของมารดา มารดาในระยะตัง้ครรภ์ต้องการอาหารท่ีมี
คณุค่าและถูกหลกัอนามยั อาหารท่ีมีคณุค่าของมารดาจะกลายไปเป็นอาหารท่ีมีคณุค่าต่อเด็ก
ด้วย มารดาท่ีไม่ได้รับคุณค่าอาหารเพียงพอจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น เด็กอาจ
คลอดก่อนกําหนด เด็กเป็นโรคขาดอาหาร เลือดผิดปกติ อาหารท่ีมารดาควรได้รับเพ่ือสขุภาพของ
ตนเองและของเดก็มี ดงันี ้

    (1) เนือ้ นม ไข ่ถัว่ ให้ความเจริญเตบิโตแก่เดก็และสร้าง 
นํา้นมแม ่

    (2) งา ปลาเลก็ กุ้ง ยอดแค สะเดา สร้างกระดกูและฟันให้เดก็ 
    (3) ตบั ไขแ่ดง ผกักระถิน มะพร้าว นํา้ตาล ป้องกนัโรคโลหิตจาง 
ช่วยสร้างเลือดของเดก็ 
    (4) ฟักทอง ตําลงึ มนัเทศ มะละกอสกุ ผกับุ้ง สร้างความ
เจริญเตบิโต บํารุงสายตาและเพิ่มความต้านทานโรค 
    (5) ข้าวซ้อมมือ ถัว่ กล้วย สร้างความเจริญ บํารุงประสาท 

ป้องกนัโรคเหน็บชา  
  แตบ่างสิง่บางอยา่งก็เป็นพษิภยัแก่เดก็ได้ เช่น ถ้ากินผงชรูสมากเกินไป เดก็อาจ
เป็นโรคเย่ือหุ้มสมองอกัเสบ หรือพกิารได้ 

   3) สขุภาพของมารดา มีอิทธิพลเหนือความเจริญของเด็ก มารดาท่ีเป็น
โรคร้ายแรง เช่น ซิฟิสิส โลหิตเป็นพิษเหล่านีย้่อมจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของเด็ก เด็กอาจไม่
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แข็งแรง พิการหรือตาย มารดาท่ีตอ่มไร้ท่อ (Endocrine Gland) ทํางานไม่ได้ อาจจะไม่มีฮอร์โมน
ชนิดท่ีช่วยให้ทารกท่ีกําลงัเจริญอยูย่ดึตดิอยูก่บัผนงัมดลกูได้อยา่งสงบสบาย แตจ่ะทําให้มดลกูบีบ
รัดตวั ซึง่จะปรากฏเป็นการแท้งหรือเกิดการคลอดก่อนกําหนดได้ มารดาท่ีเป็นหดัเยอรมนัอาจทํา
ให้เดก็พิการ ตาบอด หหูนวกหรือเป็นปัญญาออ่นได้ 

   4) ยาท่ีมารดารับเข้าไป ยาบางชนิดอาจเป็นอันตรายแก่เด็กได้ เช่น 

มารดากินยาควินิน แก้มาลาเรียเข้าไปมากเด็กอาจหูหนวก ถ้ามารดาติดมอร์ฟีนลูกออกมาจะ      
มึนงงเหมือนคนติดฝ่ิน ยาทา ลิโดไมต์ (Thalidomide) ซึ่งเป็นยาแก้แพ้จะทําให้เด็กคลอดใหม่มี
รูปร่างผิดปกต ิเช่น ไมมี่แขนแตมี่มือ ไมมี่ขาแตมี่เท้า หรือแขนลีบขาลีบ 

   5) บุหร่ี มารดาท่ีสบูบุหร่ีเกินกว่าวนัละ 10 มวน อาจทําให้เด็กแท้งหรือ
คลอดก่อนกําหนดได้ ถ้าคลอดก่อนกําหนด นํา้หนกัจะน้อยกว่าปกติ สติปัญญาก็เจริญช้า เคยมี
การทดลองพบว่า เด็กในครรภ์ 7 เดือน ซึง่หวัใจเต้นปกติประมาณ 140 ครัง้ตอ่นาที เม่ือมารดาสบู
บหุร่ีเข้าไปสกั 2 – 3 ครัง้ หวัใจเด็กในครรภ์จะเต้นเร็วขึน้เป็น 180 ครัง้ต่อนาที แต่ในบางรายกลบั
เต้นช้าลงไปนาทีละ 17 ครัง้ 
   6) กัมมันตภาพรังสี เช่น มารดาได้รับรังสีเอ็กซ์ (X-Ray) อาจเป็น
อนัตรายต่อเด็กในครรภ์ได้ เพราะเซลล์ต่าง ๆ ของเด็กมีความไวต่อรังสีมากกว่าเซลล์ของผู้ ใหญ่ 

และเซลล์ของเด็กมีน้อย อีกทัง้ยงัอ่อนแออยู่มาก ดงันัน้การตายของเซลล์อนัเน่ืองจากการรับรังสี
ทําให้เด็กพิการได้ เช่น มีรูปร่างแคระแกรน หวัเล็ก ปัญญาอ่อน ลกูตาเล็ก การเจริญเติบโตของ
กระดกูผิดปกต ิและเดก็มีโอกาสเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งในเม็ดเลือดสงูกวา่คนทัว่ไป 

   7) องค์ประกอบของโลหิต (Rh Blood Factor) ลกัษณะโลหิตท่ีตรงข้าม
ของมารดาและเด็ก (คือ มีกลุ่มเลือดคนละกลุ่ม) เช่น เด็กได้รับ Rh บวกจากบิดา Rh บวกจะมี
โปรตีน แต่ในมารดามี Rh ลบไม่มีโปรตีน ตามปกติแล้วเลือดของเด็กและเลือดของมารดาจะ
แยกกันโดยรกเป็นเคร่ืองกัน้ แต่บางครัง้จะมีเลือดของเด็กน้อยท่ีผ่านรกออกไปได้ ทําให้มารดา
ได้รับโปรตีนเป็นสารแปลกปลอม ร่างกายมารดาจึงสร้างสารต้าน (Anti - Bodies)  ขึน้มาตอ่ต้าน 

ทําให้เป็นพิษต่อเด็ก เพราะไปเป็นตวัลดออกซิเจนท่ีไปเลีย้งเด็กและทําลายสมองของเด็กทําให้มี
การแท้งเกิดขึน้ในระยะแรก ๆ ของการตัง้ครรภ์ 

   8) อบุตัิเหต ุเช่น มารดาพลดัตก หกล้ม อาจเกิดการกระทบกระเทือนถึง
เดก็ในครรภ์ได้ เดก็อาจแท้ง หรือเซลล์บางสว่นถกูระเทือนจนไมส่ามารถเจริญเตบิโตตามปกตไิด้ 

   9) สารพิษต่าง ๆ มารดาท่ีได้รับสารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น พิษปรอท 

พิษสารตะกัว่ ก็จะถ่ายทอดสารพิษนัน้กบัเดก็ในครรภ์ ทําให้เดก็พิการทัง้ร่างกายและสมอง 
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   10) อารมณ์ของมารดา มารดาท่ีอารมณ์เครียดจะทําให้ต่อมอะดรีแน
ลผลิตฮอร์โมนผ่านสายรกเข้าสู่เด็กในครรภ์ เด็กนัน้อาจมีอาการโรคประสาทภายหลงัได้ และจาก
ผลการค้นคว้าทางแพทย์ ก็พบเพิ่มเติมว่า มารดามีครรภ์ท่ีกระทบกระเทือนใจอย่างแรงทําให้เด็ก
เกิดขาด้วนแขนด้วน ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นใบ้ หหูนวก ทัง้นีก้ลา่วได้ว่า อารมณ์ของมารดาทํา
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสารเคมีในร่างกาย ทําให้เดก็ในครรภ์เป็นเช่นนัน้ไปด้วย ซึง่มีผลตอ่การ
ตาย การพิการ และมีผลตอ่สภาวะทางอารมณ์ของเดก็เม่ือกําเนิดออกมาแล้ว 
   11) การได้รับการดูแลจากแพทย์ แพทย์จะช่วยแนะนําแนวปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการบํารุงรักษาครรภ์ เช่น เร่ืองอาหาร ถ้าได้รับการดแูลจากแพทย์ดีพอ เด็กจะไม่แท้ง 
จะไมค่ลอดก่อนกําหนด ตลอดจนแพทย์จะช่วยดแูลในการคลอดให้ด้วย 
   12) ทศันคติของบิดามารดาและบุคคลในครอบครัว ทุกคนต้องการเด็ก
มาเพ่ิมเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือไม่บิดามารดามีความพร้อมท่ีจะมีเด็กหรือไม่ ฐานะทาง
เศรษฐกิจเอือ้อํานวยตอ่การมีเดก็หรือไม ่เร่ืองเหลา่นีย้อ่มสง่ผลตอ่เด็กในครรภ์ได้เสมอ สามีภรรยา
บางคู่อาจแต่งงานด้วยเหตผุลบางประการ เช่น ต้องการเป็นเพ่ือนสนิท เป็นท่ีพึ่งของกันและกัน 

ต้องการให้คนอ่ืนรักตนแตผู่้ เดียว เม่ือจะมีเดก็มาใหมก็่อาจไมพ่อใจท่ีความรักของตวัเองจะต้องถกู
แบง่ออกไป 

   13) อายขุองมารดา อายท่ีุเหมาะสมในการเป็นมารดาคือ อาย ุ23 – 29 

ปี มารดาท่ีสงูอายมุกัจะมีปัญหาเก่ียวกบับตุร เช่น การตายของเดก็และมารดา การคลอดก่อนหรือ
หลงักําหนด ความบกพร่องของเด็ก ความแข็งแรงของร่างกายและสมองเด็ก การทํางานผิดปกติ
ของตอ่มตา่ง ๆ ของเด็ก โดยเฉพาะการเกิดโรคสมองพิการ (Down’s Syndrome) ท่ีเกิดกบัเด็กใน
ครรภ์มารดาสงูอายทํุาให้เดก็เจริญช้า มีอาการผิดปกตร้ิายแรงทางประสาท สตปัิญญาโง่เขลามาก 
มารดาท่ีมีอายสุงูมากมีโอกาสทําให้เดก็เป็นโรคนีม้าก  
   14) การได้รับความกระทบกระเทือนในการคลอด ในขณะคลอด ถ้ามารดา
มีกระดกูเชิงกรานเล็ก เด็กคลอดยากอาจต้องใช้คีมคีบหวัเด็ก หรืออาจใช้เคร่ืองดดูหวัเด็กออกมา
อาจทําให้กระดกูศีรษะของเด็ก ซึ่งยงัอ่อนได้รับความกระทบกระเทือนทําให้เด็กเป็นปัญญาอ่อน 

เป็นโรคลมชกัได้ และถ้าเด็กคลอดยากต้องติดอยู่ท่ีกระดกูเชิงกรานของมารดาอยู่นานทําให้สมอง
ขาดออกซเิจน ถ้าเกิน 3 นาที ก็จะทําให้เดก็ปัญญาอ่อนได้เช่นกนั เด็กบางคนอาจเกิดการบาดเจ็บ
ฉีกขาดหรือเกิดความผิดปกตริะหวา่งคลอดก็ยอ่มกระทบกระเทือนได้เช่นกนั 
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   4.2.2 องค์ประกอบของส่ิงแวดล้อมที่มีอทิธิพลต่อความแตกต่าง
ของบุคคล 
   เม่ือเดก็คลอดจากครรภ์มารดาแล้ว สิง่แวดล้อมจะมีอิทธิพลตอ่ความ
แตกตา่งของบคุคลทางบคุลกิภาพของเดก็อยา่งมาก พฤตกิรรมตา่ง ๆ ของเดก็จะแปรเปล่ียนไป
ตามสิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบตวั ซึง่กลา่วได้เป็น 4 ประการใหญ่ ๆ ดงันี ้

    4.2.1.1 ส่ิงแวดล้อมทั่ว ๆ ไป 

     1) ดนิฟ้าอากาศ สภาพทางภมูิศาสตร์มีสว่นช่วย
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสงัคมของคนได้มาก เช่น คนในเขตอบอุน่
มีร่างกายใหญ่โตกวา่คนในเขตร้อน ขยนัขนัแข็งกวา่ เป็นต้น 

     2) อาหาร มีอิทธิพลตอ่ความเจริญเตบิโตทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์  สงัคม จิตใจ การได้รับสารอาหารท่ีมีคณุคา่ตา่งกนั การได้รับปริมาณอาหาร
แตกตา่งกนั ยอ่มสง่ผลตอ่พฒันาการ ตลอดจนการเกิดโรคภยัไข้เจ็บตา่ง ๆ 
     3) อบุตัเิหต ุเดก็ท่ีพลดัตกหกล้มศีรษะกระทบพืน้อยา่ง
แรง ยอ่มทําให้สมองกระทบกระเทือนกลายเป็นคนปัญญาออ่นไปได้ 

     4) เชือ้โรคตา่ง ๆ เป็นตวัการสําคญัท่ีคอยบัน่ทอนความ
เจริญเติบโตทกุด้านในตวัเด็ก เด็กควรต้องได้รับการฉีดยา ปลกูฝี หรือรับสารป้องกนัโรคตา่ง ๆ ซึง่
ปัจจบุนัมีอยูม่ากมาย ถ้าละเลยเดก็อาจพิการ เสียชีวิตหรืออาจพฒันาการผิดปกตไิปเลย 
    4.2.1.2 สภาพทางบ้าน  

        บ้านนบัเป็นสถาบนัสําคญัอนัดบัแรกท่ีเดก็จะได้รับ
ประสบการณ์      ตา่ง ๆ ท่ีสง่ผลตอ่พฒันาการของเขาโดยตรง สภาพท่ีควรกลา่วถึงมี ดงันี ้

     1) วิธีการอบรมเลีย้งด ูเร่ิมตัง้แต่การพิจารณาให้นมว่า
เด็กควรได้รับนมแม่หรือนมขวด มีผลเสียต่างกันอย่างไร โดยเน้นว่าวิธีการในการอบรมเลีย้งดท่ีู
สําคญั บิดามารดาต้องทําให้เด็กรู้สกึว่าตนได้รับความรัก ความอบอุ่น บิดามารดาต้องฝึกให้เด็กมี
ความเป็นตวัของตนเอง ฝึกการพึง่ตนเองเม่ือโตขึน้ การให้รางวลัและการลงโทษเดก็นัน้ ผู้ใหญ่ต้อง
ทําด้วยเหตผุล ไมใ่ช้อารมณ์และถ้าควบคมุดแูลอย่างเข้มงวดกวดขนัจนเกินไปนัน้ อาจทําให้เด็กมี
นิสยัก้าวร้าว ซึง่จะขดัขวางการพฒันาวินยัทางสงัคมได้ 

     2) ความรักความเอาใจใสข่องบดิามารดา ทําให้เดก็เกิด
ความรู้สกึอบอุน่ ปลอดภยั มัน่คง ถ้าผู้ปกครองปลอ่ยปละละเลยทําให้เดก็รู้สกึว้าเหว ่ขีอ้้อน หรือ
อาจท้อถอย เงียบขรึม สง่ผลตอ่พฒันาการของเดก็อยา่งมาก 



 75 

     3) การให้เสรีภาพให้เหมาะสมกบัวยั มีการฝึกให้
รับประทานเอง ฝึกการขบัถ่าย การช่วยเหลือตวัเองในด้านตา่ง ๆ การคบเพ่ือน การตดัสนิใจเลือก
อาชีพ 

     4) จดุมุง่หมายของบดิามารดา บดิามารดาไมค่วรปลอ่ย
ให้ชีวิตเดก็เป็นไปตามบญุตามกรรม แตค่วรตัง้จดุมุง่หมายของชีวติไว้บ้าง โดยไมต่ัง้ไว้สงูเกินไป 

โดยให้คํานงึถงึความสามารถและสตปัิญญาของเดก็ ควรให้เดก็มีสว่นร่วมในการเลือกเรียนและ
การตดัสนิใจประกอบอาชีพ 

     5) ฐานะทางเศรษฐกิจ บ้านท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกันมักจะมีวิธีการอบรมเลีย้งดูต่างกันด้วย เช่น ครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมต่ํามกัใช้วิธีการลงโทษ เช่น การเฆ่ียนตี การกกัขงั การดดุา่ เป็นต้น 

    4.2.1.3 สถานศึกษา  
    โรงเรียนหรือสถานศกึษาเป็นสถาบนัท่ีสําคญัรองลงมาจากบ้าน 

ในการให้การศกึษา  อบรมผู้ เรียน  บริบทของสถานศกึษาท่ีต่างกนัก็ย่อมส่งผลต่อผู้ เรียนแตกต่าง
กนัได้  เช่น  โรงเรียนประจําจงัหวดั  กบั โรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลจากตวัเมือง   โรงเรียนรัฐบาล กบั 

โรงเรียนเอกชน เป็นต้น 

    4.2.1.4 สถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ  

          1) สถาบนัทางศาสนา ได้แก่ วดั ซึง่เป็นสถาบนัท่ีสําคญั
ในการอบรมศึกษาเล่าเรียนมาตัง้แต่สมัยโบราณ ปัจจุบันวัดยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแก่คนในท้องถ่ิน บางวดัยงัเป็นแหลง่ให้การศกึษาอบรมแก่เด็ก
โดยตรง โดยการจดัตัง้โรงเรียนสอนชัน้ประถมและมธัยม บางวดัอาจเปิดสอนชัน้เด็กเล็กก่อนวยั
เรียนอีกด้วย 
     2) องค์กรและสมาคมตา่ง ๆ เช่น ศนูย์เยาวชน สถาน
สงเคราะห์ 

     3) สถาบนัทางอาชีพตา่ง ๆ เช่น โรงเรียน กลุม่อาชีพ 

     4)  สื่อมวลชน  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ 

ภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบนัสิ่งเหล่านีเ้ข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเด็กมากขึน้ทุกวนั ทางบ้านและโรงเรียน
ควรมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้เด็กได้ดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ตลอดจนอ่าน
หนงัสือพิมพ์ อ่านวารสารท่ีมีประโยชน์และหดัให้เด็กรู้จกัใช้วิจารณญาณเพ่ือเลือกแสวงหาความรู้
จากสิง่เหลา่นี ้เพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ตอ่ชีวิตตนเองในภายหน้า 
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การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน 

 กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เกิดประสิทธิภาพอีก
ประการหนึ่งท่ีขาดไม่ได้คือบรรยากาศในชัน้เรียน เพราะถ้าผู้ เรียนมีความสขุ อบอุ่นใจ สนกุสนาน 

มีความปลอดภยัทางจิต ปราศจากความกดดนัต่างๆ มีสมัพนัธภาพท่ีดีกับครู กับเพ่ือนๆ ในชัน้
เรียน ยอ่มสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี และพร้อมท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตน บรรยากาศในชัน้เรียน
ท่ีกล่าวถึงเป็นบรรยากาศทางจิตวิทยาท่ีมีความละเอียดอ่อนต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจ ความ
จริงใจ การมีทักษะในการแสดงออกทางพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพประจําตวั ท่าทีการ
สื่อสารทัง้ทางวาจาและภาษากาย รวมทัง้มนษุยสมัพนัธ์ ตลอดจนการเข้าใจปัญหาของผู้ เรียน ซึง่
ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการนํามาใช้ในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนทัง้สิน้ ดงันัน้ครูซึ่งมีหน้าท่ี
สําคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้จึงจําเป็นต้องให้ความสําคญั ด้วยการสนใจศึกษาความรู้จาก
หลกัการ เทคนิคและกระบวนการทางจิตวิทยา เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างความสมัพนัธ์และความ
เข้าใจผู้ เรียน รวมทัง้การฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

สามารถส่ือสารความต้องการ ความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียน 

 1. ลักษณะบรรยากาศที่ดใีนชัน้เรียน 

  บรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียนต้องเป็นบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เป็น
กนัเอง ยอมรับและสง่เสริมความสําคญัของผู้ เรียน ให้ความรู้สกึเป็นอิสระและได้ใช้ความสามารถ
ของผู้ เรียนมาเป็นประโยชน์ในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่าทีและพฤติกรรมของครูจะต้อง
แสดงให้เห็นว่า มีความตระหนกัในความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ เรียน ยกย่อง ยอมรับนบัถือ ให้เกียรติ
และสนใจปัญหาของผู้ เรียนอย่างจริงใจ เป็นบรรยากาศท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจซึ่งกนัและ
กนั แต่ทัง้นีต้้องคํานึงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลกั มากกว่าการตอบสนอง
ความต้องการของครูผู้สอนแตฝ่่ายเดียว 
 2. ความสาํคัญบรรยากาศในชัน้เรียน 

  บรรยากาศในชัน้เรียนท่ีดี เป็นสิง่ท่ีจะเอือ้อํานวยและสง่เสริมประสทิธิภาพในการ
เรียนรู้และการพฒันาบคุลกิภาพของผู้ เรียน จงึควรพิจารณาในเร่ืองตอ่ไปนี ้

  ด้านพฒันาการเรียนรู้ การท่ีผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
ขึน้อยู่กับคุณลักษณะของครูผู้ สอนว่าจะสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนให้เป็นไปในลักษณะใด 

ครูผู้สอนจะเป็นผู้ มีสว่นสง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปในภาวะท่ีพงึประสงค์ได้ก็ตอ่เม่ือครูได้
ตระหนกัในความสําคญัของการใช้ห้องเรียนให้เป็นสถานท่ีปฏิบตัิการทดลอง พฒันาความรู้ความ
เข้าใจ ทักษะ ค่านิยมของผู้ เรียน พยายามสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมให้กิจกรรมของ
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กระบวนการเรียนการสอนอย่างเต็มท่ี สนกุสนานกบัการเรียน มีชีวิตชีวาในการเรียนมากกว่าท่ีจะ
เป็นผู้ คอยรับคําสั่ง ฟังและจดตามเท่านัน้ ซึ่งนอกจากจะเป็นบรรยากาศท่ีไม่ท้าทายแล้ว ยัง
ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายไมน่่าสนใจ 
  ด้านตวัผู้ เรียน บรรยากาศในชัน้เรียนท่ีดีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จกัตนเอง ด้าน
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ เป็นโอกาสให้ได้ฝึกปฏิบัติ การควบคุมตนเอง การมี
ความสามารถพิจารณาเลือกสรรวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม การท่ีครูยอมรับนบัถือให้
เกียรติผู้ เรียนในฐานะบคุคล มีเจตคติท่ีดีและมีความจริงใจต่อผู้ เรียน ย่อมส่งผลให้ผู้ เรียนยอมรับ
นบัถือในตวัครูผู้สอนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณุลกัษณะของครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นความเช่ือ 
คา่นิยม ปรัชญา อดุมคติของครูท่ีแตกต่างกนั จะมีอิทธิพลและส่งผลตอ่ผู้ เรียนให้แตกต่างกนัด้วย 
เช่น ผู้สอนท่ีชอบวางอํานาจ ก้าวร้าว ชอบลงโทษ ติเตียน วิพากษ์วิจารณ์ผู้ เรียน บรรยากาศในชัน้
เรียนก็จะเป็นไปในทางลบ และจะนํามาซึ่งความล้มเหลวในการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ 

  การนําแนวคิดด้านจิตวิทยาพฒันาการมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน
ก็นบัว่าสําคญั โดยพิจารณาความเหมาะสมของระดบัพฒันาการในกลุ่มผู้ เรียน ครูควรคํานึงถึง
ความสําคญัในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความสมดลุสอดคล้องกบัระดบัความสามารถและ
พฒันาการของผู้ เรียนท่ีจะนําไปสูค่วามรับผิดชอบ การช่วยตนเอง ความสนใจ ซึง่จะช่วยให้ผู้ เรียน
สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้สําเร็จ มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตนเองได้อย่าง
เหมาะสม มีพฒันาการท่ีดีตามวยัและประสบความสําเร็จในท่ีสดุ 

  จากการศกึษาโดยใช้กระบวนการทางสงัคมเก่ียวกบัการเลีย้งดแูละฝึกอบรมเด็ก
ของพอ่แม ่พบวา่ การฝึกอบรมมีสว่นช่วยสง่เสริมแนะแนวทางตอ่ครูผู้สอนในการนํามาประยกุต์ใช้
ในการจดัชัน้เรียน พ่อแม่ท่ีอบรมเลีย้งดลูกูโดยให้ความรักและความอบอุ่น มีเหตมีุผล จะมีส่วน
เสริมสร้างเดก็ให้มีการพฒันาและการปรับตวัได้เป็นอยา่งดี การท่ีครูผู้สอนตระหนกัรู้ถึงการยอมรับ
นับถือผู้ เรียน ตามท่ีเขาควรจะเป็นในแต่ละบุคคล รวมทัง้การควบคุม การบงัคบั การเรียกร้อง 
ความมัน่คง การยืดหยุน่ ด้วยการปรับสิ่งเหลา่นีเ้ป็นไปอย่างมีเหตผุลและเหมาะสม จะนําไปสูก่าร
พฒันาวฒุิภาวะของผู้ เรียนได้อย่างดี และพฤติกรรมของผู้ เรียนจะเป็นไปในทางบวกมากกว่าการ
เน้นพฤตกิรรมการเรียนการสอน ท่ีเข้มงวดและการทําโทษ ดงันัน้การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนท่ี
ดี จะช่วยให้การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้พฒันาพฤติกรรมตนเองใน
ด้านตา่งๆ อีกด้วย 
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 3. องค์ประกอบของบรรยากาศในชัน้เรียน 

  โดยทัว่ไปการเรียนการสอนมีองค์ประกอบสําคญัท่ีเก่ียวข้องกนั 3 ประการคือ 
ครูผู้สอน ผู้ เรียน และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูผู้สอนกบัผู้ เรียน 

  ครูผู้สอน เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัยิง่ในการจดัการเรียนการสอน เพราะจะเป็นผู้
กําหนดบรรยากาศเก่ียวกบัการเรียนการสอนแตล่ะครัง้ให้เป็นไปในลกัษณะอยา่งไร 
  ผู้ เรียน มีส่วนต่อบรรยากาศในชัน้เรียนด้วยเช่นกนั พฤติกรรมของผู้ เรียนไม่ว่าจะ
เป็นความสนใจ ท่าทีของการแสดงพฤติกรรม แรงจงูใจ ความร่วมมือ การมีวินยั ความเช่ือมัน่ การ
เห็นคณุคา่ของตนเอง ตลอดจนการเคารพให้เกียรติผู้ อ่ืนโดยเฉพาะกบัครู เป็นผลมาจากการท่ีเด็ก
ได้รับและเห็นตวัอย่างจากบุคคลแวดล้อมและท่ีสําคญัคือจากพฤติกรรมของครูท่ีมีต่อตวัเขาใน
ขณะท่ีอยู่ในชัน้เรียน หรือเป็นผลมาจากบรรยากาศในชัน้เรียนนัน่เอง ซึ่งทัง้ครูและผู้ เรียนมีส่วน
สมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั 

  ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบัผู้ เรียน ตามท่ีกล่าวแล้ว ถ้าครูมีความสามารถใน
การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน มีทกัษะในการแสดงออกทางพฤตกิรรมและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 

มีคณุภาพ เสมอต้นเสมอปลาย ย่อมสง่ผลให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึท่ีดีตอ่ครู การเรียนรู้เกิดจากการมี
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผู้ เรียนจะนํามาซึง่ความร่วมมือ ความเข้าใจและยอมรับซึง่กนัและกนั อนั
จะเป็นพืน้ฐานท่ีสําคญัตอ่การมีปฏิสมัพนัธ์เชิงบวก บรรยากาศในชัน้เรียนยอ่มราบร่ืน 

  จากองค์ประกอบทัง้ 3 จะเห็นวา่ ครูผู้สอนเป็นจดุเร่ิมต้นของการเกิดบรรยากาศ
ในชัน้เรียนท่ีดี จงึจะขอเน้นไปท่ีตวัครูผู้สอนเป็นสําคญั 

  ลกัษณะของครูผู้สอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ มี
หลายประการ เช่น มีความรู้ลุ่มลึกในเนือ้หาวิชาท่ีสอนอย่างชัดเจน สามารถนําความรู้นัน้มา
ถ่ายทอดได้ มีเจตคติท่ีดีตอ่การสอน ซึง่หมายถึงมีความปรารถนาดีต่อผู้ เรียน รักวิชาท่ีสอนและรัก
การสอน มีความรู้สึกอยากสอน ส่วนองค์ประกอบท่ีสําคญัและจําเป็นท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ ท่ี
ผู้สอนจะขาดไปเสียไม่ได้นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการสอนแล้ว ครูจะต้องมีความ
เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ เรียนไมแ่สดงพฤตกิรรมก้าวร้าวด้วยวาจาและท่าทีตอ่ผู้ เรียน ปฏิบตัิตอ่ผู้ เรียน
ด้วยความรู้สึกใกล้ชิด มีความห่วงใยผู้ เรียน ยอมรับผู้ เรียนอย่างท่ีเขาเป็น พยายามส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน มีความสขุในการเรียน ซึง่ทัง้หมดล้วนแตเ่ป็นพืน้ฐานของการ
จดัการเรียนการสอนทัง้สิน้ 

  ครูต้องใช้ห้องเรียนเป็นสถานท่ีปฏิบตัิการสําหรับผู้ เรียนเก่ียวกบัการพฒันา และ
ค้นพบตนเอง เป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับความรู้เก่ียวกับตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
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ดงันัน้ ห้องเรียนควรจะมีบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ทางบวกเพื่อพฒันา
ตนเอง ให้มีทรรศนะอนักว้างไกลต่อสงัคมท่ีผู้ เรียนพบปะและอาศยัอยู่ การส่งเสริมบรรยากาศ
เหล่านีใ้ห้เกิดขึน้นัน้ ผู้สอนจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ือถือในความสามารถของผู้ เรียนในฐานะเป็น
บุคคล มีความรู้สึกไวต่อความคิดของผู้ เรียน มีความกระตือรือร้นพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ เรียนให้
พฒันาไปจนถึงขีดสดุของแตล่ะบคุคล 
 4. บทบาทของครูในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน 

  สิง่ท่ีครูผู้สอนต้องปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดบรรยากาศท่ีสง่ผลดีตอ่การเรียนรู้ได้แก่ 
  4.1 การยอมรับผู้ เรียนในฐานะบุคคล การท่ีผู้สอนตระหนกัว่าผู้ เรียนแต่ละคนมี
ลกัษณะเฉพาะตน การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนัน้ยงัไม่เพียงพอ จะต้องแสดงออก
ทางด้านการปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบต่อการกระทํา ซึ่งแสดงให้เห็นการยอมรับนัน้ด้วย 
บรรยากาศแห่งความไว้วางใจ คือ การให้ความอบอุ่นและความจริงใจระหว่างครูและศิษย์ เน้นให้
ผู้ เรียนแต่ละคนพยายามค้นคว้าความจริงได้ด้วยตนเอง การค้นพบลกัษณะเฉพาะของตนเองใน
วิถีทางท่ีควรเป็น ถ้าบรรยากาศในห้องเรียนท่ีมีแต่การแข่งขนั ความก้าวร้าว ความกดดนั มีอคต ิ

การเอารัดเอาเปรียบ สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นประสบการณ์ทางลบท่ีจะไมส่ง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์ ไม่พฒันาความรู้ความสามารถ การรู้จักแก้ปัญหา การเลือก การตดัสินใจ 
ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเอง รวมทัง้การไม่รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองและการช่วย
ตวัเอง ดงันัน้ ครูผู้สอนจะต้องแสดงพฤติกรรมท่ีมีความอบอุ่นเป็นตวัแทนของกลุม่เพ่ือนและสงัคม 

พฤติกรรมของครูจดัเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีจะสร้างประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ตระหนกัและรับรู้ว่า เขา
ได้รับการยอมรับท่ีเต็มไปด้วยความรักใคร่ชอบพอ เสริมสร้างการตอบสนองความต้องการท่ีจะ
นําไปสูก่ารพฒันาลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคลซึง่เป็นสิง่ท่ีสําคญัและมีคณุคา่ จากสิง่ท่ีกลา่วมา
ข้างต้น ครูผู้สอนจึงต้องมีความอดทน ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสนบัสนุน
ผู้ เรียนอยูเ่สมอ 
  4.2 การส่ือสารแบบเปิด เพ่ือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ในการท่ีจะคิด วิเคราะห์ 

เลือกสรรท่ีจะพฒันาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การสนับสนุนและพฒันาตวัผู้ เรียนท่ีจะเป็นตวัเองนัน้ 

สิ่งจําเป็นพืน้ฐานประการแรกคือ การส่ือสารแบบเปิดท่ีอยู่ในบรรยากาศของการยอมรับเก่ียวกบั
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อารมณ์ ความรู้สึก ค่านิยม พฤติกรรมและแนวคิดของแต่ละ
บุคคลท่ีมีภูมิหลังแตกต่างกัน รวมทัง้การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศในชัน้เรียนท่ี
ตอบสนองประสบการณ์เช่นนี ้จะเกิดขึน้ได้จากเนือ้หาสาระ กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่ สามารถพฒันาตนเองได้ ช่วยเหลือ
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ตนเองได้ และพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผู้ อ่ืน ปัจจุบนัการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนส่วนใหญ่จะ
มุ่งเน้นถึงผลสมัฤทธ์ิทางด้านการเรียนหรือสาระความรู้ มากกว่าด้านความรู้สึก ค่านิยมท่ีควรจะ
ปลกูฝังและพฒันาให้ผู้ เรียน บรรยากาศในการเรียนเช่นนัน้อาจจะทําให้ผู้ เรียนเบ่ือหน่าย มีความ
กดดนั ไมส่นกุกบับทเรียน และสง่ผลให้ไมช่อบวิชาท่ีเรียนนัน้ได้ในท่ีสดุ 

  4.3 การตระหนกัถงึสิง่ตอ่ไปนีอ้ยูเ่สมอ ในการจดักระบวนการเรียนการสอน  

สิง่ท่ีครูต้องตระหนกัถงึ ได้แก่ 
   4.3.1 การร่วมมือและการแขง่ขนัของผู้ เรียนภายในชัน้เรียน ประกอบด้วย 
    1) บรรยากาศท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนร่วมมือกนัแก้ปัญหา 
    2) การให้แรงเสริมหรือรางวลั 
    3) บรรยากาศท่ีผู้ เรียนต่างร่วมมือกนั จะมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั
มากกว่าในบรรยากาศท่ีมีการแข่งขนักัน ผู้ เรียนท่ีเรียนอ่อน ปานกลาง จะได้ประโยชน์มากท่ีสดุ
จากการร่วมมือกบัผู้ เรียนอ่ืนๆ สว่นผู้ เรียนท่ีเรียนดีจะมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

   4.3.2 ลกัษณะพฤตกิรรมและบคุลกิภาพของครูผู้สอนจะมีอิทธิพลตอ่การ
เรียนรู้ของผู้ เรียน 

   4.3.3 มีความร่วมมือระหวา่งครูผู้สอนกบัผู้ เรียนโดยคํานงึถึง
วตัถปุระสงค์การเรียนเป็นหลกัสําคญั 

   4.3.4 ความรู้สกึและเจตคตขิองผู้ เรียนท่ีมีตอ่กลุม่เพ่ือน ครูผู้สอน และ
โรงเรียนของผู้ เรียน 

   จะเห็นว่าผู้สอนเป็นบุคคลท่ีมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นสิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลและส่งผลต่อการเรียนของผู้ เรียนทัง้ทางด้านความรู้ ความสามารถ 
คณุลกัษณะและคา่นิยม เป็นการช่วยพฒันาผู้ เรียนให้มีทรรศนะอนักว้างไกล 
  บรรยากาศในชัน้เรียนจะเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศทางจิตวิทยา ซึง่ผู้สอนเป็นผู้ มีสว่น
กําหนดให้มีขึน้ หรือบรรยากาศทางกายภาพและทางสงัคม ก็เป็นสิ่งจําเป็นท่ีครูจะต้องคํานึงถึง
ด้วย  เพราะจะสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อกระบวนการเรียนการสอนให้ดําเนินไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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 5 เทคนิคการสร้างบรรยากาศทางจติวิทยา 
  วิธีการทางจิตวิทยาท่ีครูต้องเข้าใจและควรเรียนรู้เพ่ือนําไปใช้ฝึกฝนตนเองให้
สามารถ และมีทกัษะในการปฏิบตัไิด้อย่างคลอ่งแคลว่ จนเป็นธรรมชาตขิองนิสยัประจําตนอยา่ง
กลมกลืนได้แก่เร่ืองตอ่ไปนี ้

  5.1 บรรยากาศแห่งความใกล้ชิด ผู้ เรียนทุกคนมีความต้องการท่ีจะได้รับการ
สมัผสัแตะต้องและความเอาใจใสห่รือความสนใจจากครูผู้สอนรวมทัง้เพ่ือนๆ ในชัน้เรียน และทกุๆ 
คนมีความต้องการท่ีจะกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ความต้องการเหล่านี ้
เป็นความต้องการทัง้ทางกายและทางจิตใจ การกระทําใดๆ ก็ตามจะเป็นตวับ่งชีท่ี้แสดงความ
สนใจให้ปรากฏตอ่ผู้ อ่ืน ผู้ เรียนบางคนอาจต้องการความเอาใจใสนี่ม้ากกว่าคนอ่ืน เพ่ือช่วยให้เขา
รู้สกึมัน่คงปลอดภยัทางด้านจิตใจ ซึง่ครูผู้สอนอาจพิจารณาให้ความเอาใจใสนี่ใ้นรูปของการสมัผสั
แตะต้องทางกายโดยตรง หรือในรูปแบบของสญัลกัษณ์ท่ีสื่อถึงความเอาใจใส่เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สกึใกล้ชิด เช่น การมอง การยิม้ให้ การสบตา การใช้คําพดู การแสดงออกทางสีหน้าท่าทาง
หรือด้วยการกระทําใดๆ ก็ตามท่ีเป็นการแสดงให้ผู้ เรียนรู้สกึสมัผสัและรับรู้ว่ามีความใกล้ชิด ได้รับ
ความเอาใจใส่จากครูผู้ สอน การเอาใจใส่ทางบวกท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของอารมณ์ 

ความรู้สึกของผู้ เรียน ก็จะทําให้ผู้ เรียนมีความรู้สึกท่ีดีมีชีวิตชีวา กระฉับกระเฉง และรู้สึกว่าตนมี
ความสําคญั เป็นการเพิ่มพนูความรู้สกึทางด้านดีให้แก่ผู้ เรียน ซึง่จะช่วยสง่เสริมการรับรู้ของผู้ เรียน
อย่างน่าพึงพอใจ ความรู้สึกท่ีตามมาก็คือความรู้สึกปรารถนาดีและความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และ
ผู้ อ่ืน ถ้าครูผู้สอนให้ความสนใจสิง่เหลา่นีอ้ยา่งจริงใจ และควบคูไ่ปกบัการเปิดเผยตรงไปตรงมา ไม่
กระทําเกินกว่าปกติธรรมดาก็จดัเป็นการเสริมสร้างพฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้มาก ดงันัน้สิ่งท่ี
ครูผู้สอนควรปฏิบตั ิดงันี ้

   5.1.1 การแสดงท่าทีและกิริยาท่ีงดงามตอ่กนั การเร่ิมต้นแบบไทยโดย
การกลา่วทกัทาย การยิม้ และท่าทีท่ีเป็นมติร 
   5.1.2 การให้คําพดูท่ีดีๆ ใช้ภาษาสภุาพ ออ่นโยนซึง่กนัและกนัจะทําให้
ผู้ เรียนรู้สกึวา่ครูผู้สอนมีความปรารถนาดี 
   5.1.3 ต้องมีความตัง้ใจท่ีจะมีความคดิในสิง่ท่ีดีงามตอ่กนั มีความ
ปรารถนาดีท่ีจะเกือ้กลูกนัเสมอ อนัมาจากสว่นลกึของจิตใจ 
   5.1.4 ต้องไม่ทําตนเป็นบุคคลท่ีน่ารังเกียจ พึงระลึกอยู่เสมอว่า บางสิ่ง
บางอยา่งนัน้บคุคลอ่ืนอาจจะประพฤตปิฏิบตัไิด้ แตเ่รากระทําไมไ่ด้เพราะเราเป็นครู มีความเช่ือมัน่
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ในสิ่งท่ีดี ไม่หลงตวัเอง อย่าลืมว่าบุคลิกภาพไม่ได้หมายถึงความหล่อหรือความงาม แต่หมายถึง
ภาพท่ีประทบัใจผู้ เรียน 

   5.1.5 มีการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั เพ่ือเป็นการสร้างสายใยแหง่ไมตรีจิต
ท่ีดีตอ่กนั พร้อมท่ีจะชว่ยผู้ เรียนเสมอ 
   5.1.6 มีความยืดหยุ่นในด้านความคิดเห็น เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ 

ย่อมขึน้อยู่กบัการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูผู้สอนกบัผู้ เรียน และผู้ เรียนกบัผู้ เรียน ดงันัน้การออมชอม
กนับ้างในด้านความคดิเห็น เป็นสิง่ท่ีจะเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนท่ีน่าสนใจ 
  5.2 บรรยากาศท่ีมีความอบอุ่น ครูผู้สอนจะต้องไม่ลืมว่าความอบอุ่นทางจิตใจ
เป็นความรู้สึกพืน้ฐานของผู้ เรียนท่ีมีอิทธิพลและจะส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียน การท่ี
ครูผู้สอนมีความเข้าใจผู้ เรียน มีความเป็นมิตร ช่วยชีแ้นะเก่ียวกบัการเรียนการสอนอย่างมีระบบ
เป็นขัน้ตอน ทําให้ผู้ เรียนรู้สกึว่ามีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนัทําให้รู้สกึอยากเรียน รักการเรียน รัก
วิชาท่ีเรียน รวมทัง้รักเพ่ือนร่วมชัน้เรียนด้วย 
  5.3 บรรยากาศท่ีมีการยอมรับนับถือ การยอมรับผู้ เรียนอย่างท่ีเขาเป็น และ
ตระหนักถึงลักษณะเฉพาะ ข้อดีข้อจํากัดของแต่ละบุคคล รวมทัง้ภูมิหลังของผู้ เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกนั เม่ือครูให้ความนบัถือผู้ เรียน หมายถึงว่าครูมีความสนใจท่ีจะส่งเสริมให้บคุคลนัน้ได้
พฒันาก้าวหน้าขึน้มาด้วยตวัเองและด้วยวิธีการของเขาเอง การยอมรับนบัถือต้องไม่เป็นการเห็น
แก่ได้ ไมฉ่กฉวยโอกาสหรือการเอาเปรียบจากผู้ เรียน การท่ีครูเห็นคณุคา่ในตวัผู้ เรียนว่าเป็นบคุคล
ท่ีสําคญัมากกว่าการเรียนการสอนนัน้ เพราะว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในสถานการณ์ท่ีแตกต่าง
กนัรวมทัง้เวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ด้วย ครูผู้สอนควรตระหนกัดีว่าการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ เรียน
นัน้ จะช่วยให้ผู้ เรียนยอมรับนบัถือตนเอง ซึง่จะมีผลตอ่การทํากิจกรรมตา่งๆ ของผู้ เรียนตอ่ไป สิ่งท่ี
ครูควรพฒันาตนเองคือ ทกัษะในการแสดงออกในการยอมรับ ซึง่มี 3 ประการ ดงันี ้

   5.3.1 การฟังด้วยความเข้าใจ เป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียนด้วย      
ความตัง้ใจ ถ้าครูผู้ สอนมิได้เข้าใจว่าผู้ เรียนนัน้กําลงัพูดว่าอะไร ครูก็คงไม่สามารถตอบสนอง
ในทางยอมรับได้ นอกจากนัน้ การรับฟังยงัเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ และการให้ความ
สนใจเร่ืองราวนัน้ๆ การสื่อความหมายก็จะกระทําได้อย่างอิสระ และมีความไว้วางใจในตวัผู้ รับฟัง
มากขึน้ 

   5.3.2 การแสดงถึงความอบอุ่นและความนิยมชมชอบ เป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไปว่า ความอบอุ่นใจเป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างยิ่งในการพฒันาทางด้านจิตใจ ทัง้ยงัก่อให้เกิด
ความมัน่ใจและความรู้สกึว่าตนเองเป็นท่ียอมรับของบคุคลอ่ืน การกระตุ้นหรือสนบัสนนุความคิด
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ของผู้ เรียน กระทําได้โดยการแสดงความรู้สกึนิยมชมชอบอย่างลกึซึง้ ซึง่จะทําให้ผู้ เรียนนัน้รู้สกึว่า
สามารถจะแสดงความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเต็มท่ี รู้สกึว่าตนเองมีความสําคญัและแสดงออก
อย่างจริงใจในการท่ีจะเป็นตวัของเขาเอง การให้ความอบอุ่นและสนบัสนนุเช่นนี ้มิได้หมายความ
วา่ครูผู้สอนจะต้องเห็นด้วยกบัการกระทําของผู้ เรียนทกุประการ ดงันัน้ ครูควรจะเข้าใจว่า การเห็น
ด้วย ต่างกบัการยอมรับ ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ ครูไม่จําเป็นต้องให้สมาชิกในชัน้
เห็นด้วยกับการกระทําของครูผู้สอนหรือสมาชิกในกลุ่มโดยปราศจากเหตผุล ซึ่งบรรยากาศของ
ความเป็นมิตรท่ีแท้จริงก็จะเกิดขึน้ เม่ือสมาชิกในกลุม่เตม็ใจท่ีจะบอกถึงพฤตกิรรมท่ีเขาไมเ่ห็นด้วย
นัน้ ในลกัษณะท่ีการยอมรับกนัยงัคงมีอยู่ นัน่คือการแสดงความไม่เห็นด้วยในความคิดเห็นหรือ
การกระทํา แตม่ิได้หมายความวา่ไมย่อมรับในบคุคลนัน้ 

   5.3.3 การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึน้ จะทําให้สมาชิกในกลุ่ม
แสดงออกได้อย่างเปิดเผย เพราะเขารู้สกึว่ามีผู้สนบัสนนุเขา การสื่อความหมายให้ผู้ อ่ืนรู้สกึว่าเขา
เป็นท่ียอมรับ จะทําให้มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดยิ่งขึน้ การยอมรับนี ้ถ้าผู้สอนทําให้เกิดขึน้ได้รวดเร็ว
เพียงใด ก็ยิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจแก่ผู้ เรียนให้แสดงออกมากขึน้เพียงนัน้ 

  ครูท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําหลกัจิตวิทยามาใช้ในการทําความ
เข้าใจ ความต้องการของผู้ เรียน ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ตอบสนองผู้ เรียนได้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสม มีทักษะในการส่ือสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ เ รียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพฒันาบุคลิกภาพของ
ผู้ เรียนให้มีพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ได้อยา่งมีคณุภาพ ดงันัน้ครูท่ีประสบความสําเร็จในการสอน จึง
มกัมาจากครูท่ีประสบความสําเร็จในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในชัน้เรียน 

 

บทสรุป 

 จิตวิทยาการศกึษามาจากศาสตร์  2  ศาสตร์  คือ  จิตวิทยา  และการศกึษา  ซึง่มีแนวคิด  

หลกัการ  ท่ีแตกต่างกนั  แต่สามารถท่ีจะนํามาเกือ้หนุนหรือสมัพนัธ์กัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจัดกาเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  เม่ือครูมีความรู้
ทางด้านจิตวิทยาและนํามาประยุกต์กับการสอนจะทําให้ผู้ เรียนได้รับประโยชน์ตามความ
เหมาะสมกบัพฒันาการของผู้ เรียน  จิตวิทยาการศกึษาจะต้องเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของผู้ เรียน ก 
ระบวนการจัดการเรียนการสอน  และมีนักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจในการศึกษา  โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จึงทําให้จิตวิทยาการศกึษาเป็นวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษาวิจยัเก่ียวกบั
การเรียนรู้  และพฒันาการของผู้ เรียน  ในสภาพการเรียนการสอนหรือในชัน้เรียน  ดงันัน้จิตวิทยา
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การศึกษา  จึงมีบทบาทสําคญัในการจัดการเรียนการสอน  ในการจัดการศึกษาหรือการสร้าง
หลักสูตรนัน้  ต้องคํานึงถึง  ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ธรรมชาติของบุคคลและการสร้าง
บรรยากาศในชัน้เรียน  ครูจึงต้องมีความรู้ทางจิตวิทยาการศกึษา  เพ่ือจะได้เข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้ เรียนและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
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ใบกิจกรรมที่ 2.1 
 ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่  5  กลุม่ ๆ ละ  6  คน  แล้วให้ระดมความคดิเห็น  ในประเดน็ดงันี ้

  1. ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
  2. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
  3. การยอมรับ และการไมย่อมรับความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  จะสง่ผลกระทบ
อยา่งไรบ้าง 
 หลงัจากท่ีนกัศกึษาระดมความคดิเห็นแล้วให้แตล่ะกลุม่เขียนสรุปประเดน็ตา่งๆ จากการ
ระดมความคดิเห็นลงในกระดาษฟลปิชาร์ท  และนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

 

ใบกิจกรรมที่ 2.2 
 หลงัจากท่ีนกัศกึษาแตแ่ตล่ะกลุม่ได้ระดมสมองในประเดน็ “ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล”
แล้ว  ให้ช่วยกนัในกลุม่/ทีม  คดิกิจกรรม/เทคนิคในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน  โดยคํานงึถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  และให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 86

คาํถามท้ายบทที่ 2 
จติวทิยาการศกึษา 

 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาได้ศกึษาเก่ียวกบัจิตวิทยาการศกึษาแล้ว  ให้นกัศกึษาตอบ
คําถามต่อไปนี  ้ โดยอาศัยหลักวิชาการ  หลักความเป็นจริง และความคิดเห็นของนักศึกษา
ประกอบในการตอบคําถาม 

 1. ให้นกัศกึษาอธิบายความเป็นมา  และความหมายของจิตวิทยาการศกึษาพอสงัเขป 

 2. ให้นกัศกึษาอธิบายคณุลกัษณะ ขอบขา่ย และบทบาทของจิตวทิยาการศกึษา 
 3. จิตวิทยาการศกึษามีประโยชน์ตอ่การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษาอยา่งไร 
 4. ให้นกัศกึษาอธิบายความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมาให้เข้าใจ 
 5. จงสรุปประเภทของความแตกตา่งระหวา่งบคุคลให้ชดัเจน 

 6. จงอธิบายองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งบคุคลมาพอสงัเขป 

 7. ครูมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนอยา่งไร  และถ้านกัศกึษาเป็นครูผู้สอน
ในโรงเรียนจะสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนอยา่งไร  เพ่ือให้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดี 
 8. การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียนมีองค์ประกอบอยา่งไรบ้าง 
 9. จงอธิบายเทคนิคในการสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน  พร้อมยกตวัอยา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

เอกสารอ้างองิ 
 

กฤตวรรณ  คําสม. (2557).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจติวิทยาสาํหรับครู. อดุรธานี: 

 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 

กนัยา  สวุรรณแสง.(2540). จติวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : บริษัทบํารุงสาสน์. 

น้อมฤดี  จงพยหุะ และคณะ.(2516).คู่มือการศกึษาวชิาจติวทิยาการศกึษา. กรุงเทพฯ :  
 มิตรสยาม. 

นชุลี  อปุภยั.(2556).จติวิทยาการศกึษา.พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลยั. 
ศรีวรรณ  จนัทรวงศ์. (2549). จติวิทยาเพื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน.  อดุรธานี : 

 สยามการพมิพ์. 

สรุางค์  โค้วตระกลู.(2553).จติวิทยาการศึกษา.พิมพ์ครัง้ท่ี 9.กรุงเทพฯ:สํานกัพมิพ์แห่ง 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
แสงเดือน ทวีสนิ.(2545).จติวิทยาการศกึษา.พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: ไทยเสง็. 
อารี  พนัธ์มณี. (2546).จติวทิยาสร้างสรรค์การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : ใยไหม ครีเอทีฟกรุ๊ป. 

Anderson, M.(1998).Educational  psychology.[Online]. Sources : 

 http://facultyweb.conrtland.edu/andersmd/whatis.html.(Accessed 9
th
  march, 

 2004). 

Biage, M.L and  Hunt,J.M.(1979).Hunt  Phychological  Foundation  of  Education. 5
th
 ed. 

 New  York: Harper & Row. 

Berliner,C.D.(1992).”Telling  the  stories  of  education  psychology” .Education  

 Psychologist. 27(2),143-161,Lawrence Darlbaum Assoviates, Inc. 

Campbell,J.(1995).Understanding John Dewey:Nature and Cooperative intelligence. 

 Peru, IL:Open  Count  Publishing  Co. 

Cronbach, L.J.(1990).Essentials  of  Psychological  Testing. 5
th
 ed.New  York: 

 Harper&Row. 

Gagne'.R.(1967).The  conditions  of  learning. New  Tork:Holt, Rinehart  and  

 Winston,Inc. 



 88

Goodchild, L.F.(1996). “G. Stanley  Hall  and  the  study  of  higher  education”. Review  of  

 Higher  Education 20,no. 1:69-99. 

Green, C.D.(1996).Classics  in  the  history  of  psychology. [Online]. Sources: 

  http://pragmatism.org/genealogy/dewey.htm.(Accessed 15
th
  Suptember,2003). 

Morrn L. Biage and Mourice P. (1979) Hunt Psychological Foundation of Education.   

 5
th
 ed, New York : Harper & Row. 

Shook, J.(1998).John  Dewey.[Online].Sources:http://psychclassics.yorku.ca/ 

 Thorndike/education.htm.(Accessed  6
th
  March,2004). 

Sprinthall, N.A.and  Sprinthall,R.C.(1990).Educational  psychology. 5
th
  ed. New  

 York:McGraw-Hill. 

Watson , Sr., R.I.(2000).Granville  Stanley  Hall.[Online].Sources:http://educ. 

 southern.edu/tour/who/pioneers/hall.htm.(Accessed 6
th
  March,2004). 

Wittrock, M.C.(1992).”An  empowering  conception  of  educational  psychology”. 

 Educational  Psychology, 27,129-142. 

Woolfolk, A.E.(2004).Educational  psychology. 9
th
 ed. Boston: pearson  Education, Inc. 

 

 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 3 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจติวทิยาพฒันาการ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของพฒันาการได้ 

 2. อธิบายหลกัของพฒันาการของมนษุย์ได้ 

 3. อธิบายวิธีการศกึษาพฒันาการของมนษุย์ได้ 

 4. อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการของมนษุย์ได้ 

 5. อธิบายทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาการของมนษุย์ได้ 

 6. อธิบายคณุลกัษณะของผู้ เรียนวยัตา่ง ๆ 
 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายของพฒันาการ 
 3. หลกัการพฒันาการ 
 4. วิธีการศกึษาพฒันาการ 
 5. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฒันาการ 
 6. ทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการของมนษุย์ 
 7. คณุลกัษณะของผู้ เรียนระดบัตา่ง ๆ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 4  

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 2 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. แบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็น 5 กลุม่  ให้นกัศกึษาระดมความคดิเห็นในหวัข้อ “ทฤษฎี
พฒันาการของนกัจิตวทิยา ” แล้วนําเสนอหน้าชัน้ 
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 5. แบง่นกัศกึษาเป็น 5 กลุม่ ให้ศกึษา  ค้นคว้าพฒันาการของผู้ เรียนในระดบัตา่ง ๆ และ
นําเสนอในสปัดาห์หน้า 
 สัปดาห์ที่ 5 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในสปัดาห์ท่ี 4 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดง
ความคดิเห็น  

 2. ให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่นําเสนองานท่ีได้รับมอบหมายในสปัดาห์ท่ี  3   

 3. ให้นกัศกึษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบคณุลกัษณะของผู้ เรียนแตล่ะระดบักบัทฤษฎี
พฒันาการของนกัจิตวทิยา 
 6. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 3 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการ” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลติ (2541).จติวิทยาพัฒนาการสาํหรับพยาบาล.สงขลา:ชานเมืองการพิมพ์. 
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 จฬุาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั. 
ศรีเรือน แก้วกงัวาน.(2540).จติวิทยาพัฒนาการชีวิตทกุช่วงวัย.กรุงเทพฯ:สํานกัพมิพ์
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สชุา  จนัทน์เอม.(2540).จติวิทยาพัฒนาการ.กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช. 
 4. ใบกิจกรรมกลุม่  2  กิจกรรม 

  4.1 กิจกรรมกลุม่หวัข้อ  “ทฤษฎีพฒันาการของนกัจิตวิทยา” 
  4.2 กิจกรรมกลุม่หวัข้อ  “พฒันาการของผู้ เรียน” 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการ  นกัศกึษาสามารถสืบค้น
ข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH. 

 

การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของ
พฒันาการได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

2. อธิบายหลกัของพฒันาการ
ของมนษุย์ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3.อ ธิ บ า ย วิ ธี ก า ร ศึ ก ษ า
พฒันาการของมนษุย์ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

4.อธิบายปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฒันาการของมนษุย์ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

5.อธิบายทฤษฎีเก่ียวกับการ
พฒันาการของมนษุย์ได้ 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการณ์นําเสนอหน้า 
ชัน้เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

การทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1.นกัศึกษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

2. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
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จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 
6. อธิบายคุณลักษณะของ
ผู้ เรียนวยัตา่ง ๆ 
 

1. ซกัถาม 

2. การนําเสนอหน้าชัน้ 

3. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .  นักศึกษา มีคะแนนการ
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 



บทที่ 3 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจติวทิยาพฒันาการ 
 

บทนํา 
 นกัการศกึษาได้ให้ความสนใจค้นคว้าเก่ียวกบัพฒันาการของมนษุย์  เพราะเป็นลกัษณะ
ของบคุคลในแนวทางดําเนินชีวิตท่ีสมัพนัธ์กบับคุคลและสิ่งรอบ ๆ ตวั ซึง่มีหลายความเช่ือว่าเป็น
เพราะการอบรมเลีย้งด ู สิง่แวดล้อม  การเจริญเติบโตของร่างกาย และพฒันาการในช่วงชัน้ตา่ง ๆ 
ของชีวิตมนุษย์  อีกทัง้ยังเน้นถึงสิ่งสําคัญ  คือ การพัฒนาการของแต่ละคนจะเป็นเอกลักษณ์ 

(Unigue) ซึ่งก็หมายถึง การพัฒนาการของแต่ละบุคคล จะมีลักษณะแบบแผนเฉพาะตนไม่
เหมือนกบัคนอ่ืน   แม้แตฝ่าแฝดเหมือนท่ีออกมาจากไขใ่บเดียวกนั 

 

ความหมายของพัฒนาการ 
 นกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายของคําวา่พฒันาการ ดงันี ้ 

 สชุา จนัทร์เอม (2540 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฒันาการ หมายถึง ลําดบัของการ
เปล่ียนแปลงหรือกระบวนการเปล่ียนแปลง (process of change) ของมนษุย์ทกุสว่นท่ีตอ่เน่ืองกนั
ไปในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ตัง้แต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต การเปล่ียนแปลงนีจ้ะก้าวหน้าไปเร่ือย ๆ เป็น
ขัน้ ๆ จากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเพ่ือท่ีจะไปสู่วฒุิภาวะ ทําให้มีลกัษณะและความสามารถ
ใหม ่ๆ เกิดขึน้ ซึง่มีผลทําให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ตามลําดบั  

 ศรีเรือน แก้วกงัวาล (2540 : 21) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  พฒันาการ  หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยา่งสม่ําเสมอและตอ่เน่ืองทัง้ท่ีสงัเกตได้ง่าย ชดัเจน และมองเห็นได้ยาก ไม่
ชดัเจน ตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิจนกระทัง่วาระสดุท้ายของชีวิต  

 ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต (2541 : 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  พฒันาการ หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน มีขัน้ตอน เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้าน
เจริญเติบโตงอกงามและถดถอย และเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลรวมของวุฒิภาวะและ
ประสบการณ์  

 อัชรา   เอิบสุขสิ ริ  (2557:27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  พัฒนาการ   หมายถึง  การ
เปล่ียนแปลงทัง้ด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์  และสังคม  ภายใต้อิทธิพลของพันธุกรรมและ
สิง่แวดล้อม   
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 จากความหมายดังกล่าวพอสรุปความหมายของพัฒนาการได้ว่า  พัฒนาการ 
(Development) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง  ในด้านต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตอย่างมีระเบียบ
แบบแผน   ท่ีมีความต่อเน่ือง  และเป็นขัน้ตอน  ตัง้แต่ปฏิสนธิจนถึงตาย  ช่วยให้สามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการเปล่ียนแปลงนีเ้ป็นได้ทัง้ด้านบวก  คือ  
เพิ่มขึน้  และด้านลบ คือ ร่วงโรย  หลดุลว่ง  สญูสิน้ ขึน้อยูก่บัประสบการณ์ท่ีได้รับ ซึง่นําไปสูค่วาม
มีวฒุิภาวะ 
 สิ่งสําคญัของการพฒันาการ คือ ระบบความเจริญเติบโต ซึ่งก็เป็นสิ่งสําคญัท่ีเราจะต้อง
ทําความเข้าใจ  เพราะการเจริญเตบิโตเป็นสว่นหนึง่ของพฒันาการ 
 ความเจริญเติบโต (Growth)หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาด รูปร่าง 
สดัสว่น กระดกู และกล้ามเนือ้ ท่ีมีคณุสมบตัทิางด้านบวก  ในทกุ ๆ ด้าน  ซึง่ไม่ได้เป็นผลมาจากการ
เรียนรู้ 
 ในการศกึษาพฒันาการของมนษุย์ อาจแบง่ช่วงชีวิตของคนเราเป็นวยั (Developmental Stages) 

ตา่ง ๆ ดงันี ้

  วยัก่อนคลอด  ช่วงเวลา 280 วนั ในครรภ์ 

  วยัทารก   แรกคลอด - 2 ปี 

  วยัเดก็ตอนต้น  2 - 5 ปี 

  วยัเดก็ตอนกลาง  5 - 12 ปี 

  วยัรุ่น   12 - 20 ปี 

  วยัผู้ใหญ่ตอนต้น 20 - 40 ปี 

  วยักลางคน  40 - 60 ปี 

  วยัชรา   60 ปี เป็นต้นไป 

 การแบง่ช่วงชีวิตของเราออกเป็นวยัตา่ง ๆ โดยใช้เกณฑ์อายเุป็นเพียงโดยประมาณเพ่ือ
สะดวกในการศกึษา เพราะตามวยัหรือระดบัอายดุงักลา่วจะมีกลุม่พฤตกิรรมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของวยัเกิดขึน้และพฒันาไป และเป็นพืน้ฐานของพฤตกิรรมหรือพฒันาการในวยัตอ่มา  
 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จากพฒันาการ  แบง่เป็น 4 ด้าน ดงันี ้

  1. ด้านร่างกาย ได้แก่  ความเจริญเตบิโตท่ีเก่ียวกบัร่างกายทัง้หมด 

  2. ด้านอารมณ์ ได้แก่  ความเจริญเติบโตท่ีเก่ียวกับความสามารถในการควบคุม
อารมณ์ 
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  3. ด้านสงัคม ได้แก่  ความเจริญเติบโตท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการปรับตวัให้เข้า
กบับคุคลอ่ืน รวมทัง้สิง่แวดล้อมตา่ง ๆ ในสงัคม 

  4. ด้านสติปัญญา ได้แก่ ความเจริญเติบโตท่ีเก่ียวกบัความคิดของบุคคล ทัง้ในด้าน
การคดิอยา่งมีเหตผุล คดิแก้ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้และคดิสร้างสรรค์สิง่ใหม ่ๆ  

 

หลักทั่วไปของพัฒนาการ  
 พัฒนาการของมนุษย์เร่ิมต้นตัง้แต่ไข่ผสมกับอสุจิ  ทําให้เกิดการปฏิสนธิของชีวิตใหม ่ 

จากนัน้กระบนการพฒันาการก็เร่ิมขึน้  และดําเนินการอย่างต่อเน่ือง  ไม่หยดุน่ิง  จนกว่าจะตาย 
ดังนัน้  สิ่งมีชีวิตทุก ๆ อย่าง  ไม่ว่าจะประกอบไปด้วยเซลล์ ๆ เดียวหรือหลายเซลล์ก็ตาม 

ขบวนการเปล่ียนแปลงมักจะเกิดขึน้อย่างสม่ําเสมอและเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน            

การเปล่ียนแปลงเช่นนีอ้าจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการ  เฮอร์ลอกค์ (Hurlock,1972) กล่าวว่า 
พฒันาการของคนดําเนินไปตามหลกัทัว่ไป ดงันี ้

 1. พัฒนาการของมนุษย์จะดําเนินไปตามแบบแผนเป็นขัน้ ๆ ไม่กระโดดข้ามกัน             

ไม่ซบัซ้อน และไม่มีการหยดุน่ิง เช่น ความเจริญเติบโตของเด็ก จะเร่ิมจากศีรษะก่อน แล้วจึงจะมี
พฒันาการไปสูส่่วนกลาง เช่น ยกศีรษะได้ก่อนยกทรวงอก สามารถควบคมุลําตวัได้ก่อนแขนและ
ขา ควบคมุแขนและขาได้ก่อน มือและเท้า เป็นต้น 

 2. พฒันาการของมนุษย์ เร่ิมมีปฏิกิริยาตอบสนองเป็นส่วนรวมก่อนส่วนปลีกย่อย เช่น 

เด็กจะเคลื่อนไหว มือแขนทัง้สองข้างไร้ทิศทางก่อนจะหยิบหรือจับวัสดุสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้แน่นทัง้     
สองข้าง หรือเดก็จะถนดัใช้มือทัง้สองข้างจบัหรือหยิบสิง่ของก่อนท่ีจะถนดัใช้มือข้างหนึง่ข้างใด 

 3. พัฒนาการของมนุษย์จะดําเนินไปพร้อมกันทัง้  4  ด้าน  และทุกด้านจะต้องมี
ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เช่น พฒันาการทางกายและทางจิตใจ จะต้องสมัพนัธ์กบัพฒันาทาง
อารมณ์และทางสังคม เช่น เด็กวัย 2 ขวบขึน้ สามารถพูดเป็นวลี หรือประโยคได้ ซึ่งระยะนี ้
พฒันาการทางสติปัญญาได้เจริญมาจนสามารถจําเสียงและเข้าใจความหมายของเสียงนัน้ไม่
สบัสนกนั อีกทัง้เม่ือผู้ใหญ่ตอบสนองการกระทําของเดก็ เดก็จะแสดงอาการพงึพอใจ 
 4. พฒันาการของมนษุย์โดยปกตจิะผา่นพฒันาการตามลําดบัขัน้ด้วยอตัราไมเ่ท่ากนั บาง
คนเจริญรวดเร็ว ในขัน้หนึ่ง แต่บางคนเจริญเติบโตไปอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตามเด็กทุกคนจะต้อง
เจริญเติบโตถึงขีดสดุของตน ไม่ช้าก็เร็ว ฉะนัน้ผู้ ใหญ่ควรเข้าใจสมรรถภาพความสามารถ สภาวะ
อารมณ์ การปรับตวัของเดก็แตล่ะคนยอ่มจะเจริญเตบิโตแตกตา่งกนั 
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 5. การพฒันาการของมนษุย์จะเกิดในลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนั (Continuity) การพฒันาการ
เป็นกระบวนการท่ีเกิดต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา กล่าวคือ พฒันาการทกุด้านไม่ได้เกิดขึน้ทนัทีทนัใด 

แต่ต้องอาศยัเวลาในการพฒันามาก่อน ตัง้แต่เด็กเร่ิมปฏิสนธิ ตวัอย่างเช่น การพดู เด็กจะค่อย ๆ 
พฒันาการจากการเปล่งเสียง การพดูอ้อแอ้ การพดูเป็นคํา ๆ เป็นประโยค จนกระทัง่เด็กสามารถ
สื่อความหมาย โดยใช้คําพดูเม่ือเดก็เข้าสงัคมได้  

 6. ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจะมีอตัราการพฒันาการแตกต่างกนั เช่น ขนาดของสมองจะ
เจริญเติบโตรวดเร็วขึน้ เม่ืออายุ 6 - 8 ปี ส่วนร่างกายจะเจริญเติบโตเต็มท่ีในวัยรุ่น สําหรับ
พฒันาการทางสตปัิญญาจะเจริญถึงขีดสดุในวยัหนุ่มสาว เป็นต้น ซึง่โดยเฉล่ียแล้วสติปัญญาของ
มนษุย์จะเจริญเตบิโตเตม็ท่ีเม่ืออาย ุ16 - 18 ปี 

 7. พฒันาการสามารถทํานายได้ แม้เราไม่สามารถท่ีจะหาเคร่ืองมือสําหรับวดัอตัราการ
พฒันาการได้แน่นอน แต่การพฒันาในระยะแรกของเด็กแตล่ะคน เป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นแนวโน้มของ
การพฒันาการในระยะตอ่ไปได้ เช่น วยัเดก็ ถ้าเดก็มีสขุภาพแข็งแรง ร่างกายเจริญเติบโต โครงร่าง
ของร่างกายใหญ่ ย่อมแสดงว่าในระยะตอ่ไปถ้าไม่มีอปุสรรคท่ีขดัขวางการเจริญเติบโต เด็กคนนัน้
ยอ่มมีร่างกายแข็งแรง เจริญงอกงามมากกวา่เดก็ท่ีมีพฒันาการทางกายระยะแรกช้ากวา่ 
 กระบวนการพฒันาการเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับบุคคลทั่วไป ดงันัน้จึงจําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของการพฒันาการ เพ่ือผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเด็กจะได้สง่เสริมให้เด็กมีพฒันาการถึงขีด
สดุและเพ่ือบิดามารดาของเด็กจะได้ไม่เกิดความวิตกกังวลเก่ียวกับกระบวนการพฒันาการของ
เด็กมากเกินไป ถ้าเผอิญเด็กในความดแูลมีพฒันาการท่ีเร็วหรือช้าไปกว่าปกติไม่มากนกั เพราะ
อย่างไรก็ตาม เด็กปกติย่อมสามารถผ่านพฒันาการทุกขัน้ไปได้อย่างสะดวก ถึงแม้พฒันาการใน
แต่ละขัน้ บางครัง้ผู้ ใหญ่อาจคิดว่าเป็นปัญหา เช่น บางครัง้เด็กอาจแสดงพฤติกรรมเพ่ือเรียกร้อง
ความสนใจ เช่น การร้องกร๊ีดเม่ือไม่พอใจ หรือเกิดจากภาวะปรับตวัท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น การแสดง
อาการเก้งก้างของเด็กวยัรุ่น ซึง่ร่างกายเจริญเติบโตเร็วเกินไป เป็นต้น พฤติกรรมเหล่านีผู้้ ใหญ่ท่ีมี
ความรู้เร่ืองการพฒันาการท่ีเป็นเร่ืองปกตธิรรมดาตามกระสวนของการพฒันาการ 
 

วิธีศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ 
 ในการศกึษาพฒันาการของมนษุย์ มีวิธีท่ีนิยมใช้อยู ่2 วิธี คือ 
  1. การศึกษาระยะยาว (Longitudinal method) 

        วิธีนีเ้ป็นการศกึษาในช่วงระยะยาวนาน เป็นการศกึษาแบบตลอดชีวิต เช่น ศกึษา
คน ๆ หนึ่งตัง้แต่ระยะวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ ใหญ่ จนถึงวัยชรา การศึกษาระยะยาวนีอ้าจจะใช้
ระยะเวลา 10 ปี หรือมากกว่านัน้ วิธีนีผู้้ ศึกษาต้องเลือกตัวอย่างท่ีต้องการศึกษาและติดตาม



 97 

พฒันาการของลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง โดยเฉพาะติดตามไปตามอายตุา่ง ๆ ซึง่เป็นการสิน้เปลือง
และเสียเวลานานมาก อย่างไรก็ตามลกัษณะท่ีสําคญั ๆ ในด้านพฒันาการก็ได้มาจากการศึกษา
ระยะยาวนีเ้ช่นกัน ตัวอย่างการศึกษาเก่ียวกับความจําของเด็ก ของ เพียเจต์ นักจิตวิทยา
พฒันาการ ชาวสวิส ก็อาศยัการศกึษาระยะยาว 
  ข้อดี ของการศกึษาระยะยาว คือ ทําให้สามารถทราบสาเหตท่ีุแท้จริงของพฤติกรรมท่ี
ต้องการศกึษา 
  ข้อเสีย คือ สิน้เปลืองเวลา และเงินทองมาก 
  2. การศึกษาระยะสัน้ (Cross – section method) 

        วิธีนีเ้ป็นการศึกษาเด็กเฉพาะช่วงอายุท่ีน่าสนใจเป็นการสังเกตลักษณะบาง
ลกัษณะท่ีต้องการศึกษาและสุ่มตวัอย่าง เพ่ือทําการศึกษา ตวัอย่างเช่น ต้องการศึกษาเก่ียวกับ
ความสามารถในการคิดและการสร้างความคิดรวบยอดของเด็กอายตุัง้แต่ 4 – 10 ปี ก็ให้เด็กอายุ
ตัง้แต่ 4 – 10 ปี ทําแบบทดสอบ โดยให้อายตุามปี ปีละกลุ่มทําแบบสอบถาม ซึ่งต้องใช้หลกัทาง
สถิต ิโดยการหาคา่เฉลี่ยและนํามาเปรียบเทียบกนั และเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน แล้วจึงนําผลมา
สรุปตีความหมายผลการทดลอง ซึง่ก็ทําให้ช่วงเวลาท่ีใช้ในการศกึษาสัน้เข้า 
   ข้อดี คือ ได้ข้อมลูท่ีพอจะเช่ือถือได้ และนํามาตัง้เป็นกฎเกณฑ์ได้ เพราะได้จาก
กลุม่เดก็จํานวนมากในระดบัอายเุดียวกนั สิง่สําคญัวิธีนีป้ระหยดัทัง้เวลาและคา่ใช้จ่าย 
   ข้อเสีย คือ บางครัง้ไม่สามารถจะบอกได้ว่า ข้อมลูเช่น สิ่งแวดล้อมมีส่วนกําหนด
พฤตกิรรมของเดก็หรือไม ่เพราะระยะเวลาในการศกึษาน้อยไป 

 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ 
 1. ปัจจัยทางด้านชีวภาพ (Biological factors) 

  อิทธิพลทางด้านชีววิทยาจะเ ก่ียวข้องโดยตรงกับความเจริญทางวุฒิภาวะ 
(maturation) ซึ่งจะส่งผลไปถึงการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงของชีวิต ในการพฒันาเบือ้งต้นนัน้ 

ความเจริญของเด็กจะเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนท่ีสามารถทํานายได้เป็นขัน้ตอน อย่างไรก็ดี 

แม้ว่าความเจริญทางด้านวุฒิภาวะจะมีแนวโน้มท่ีสูงขึน้ไปทุกทีก็ตาม แต่ก็มิใช่จะเกิดในอัตรา
เดียวกนัทัง้หมดในทุกช่วงของอาย ุหมายความว่า กราฟของความเจริญทางวฒุิภาวะไม่ได้สงูขึน้
ในอตัราสว่นท่ีเท่ากนักบัจํานวนของอายท่ีุสงูขึน้ 
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  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ในการเจริญเติบโตจากขัน้หนึ่งไปสู่อีกขัน้หนึ่ง มิได้เกิดขึน้อย่าง
รวดเร็วหรือทันทีทันใด ส่วนใหญ่แล้วพัฒนาการจะไปสะดุดอยู่ในช่วงว่างขัน้หนึ่ง ๆ เสมอ 
เน่ืองจากขัน้ท่ีเดก็กําลงัพฒันาไปสูน่ัน้ มกัจะเป็นช่วงท่ีสงูกวา่ขัน้เก่าเสมอ เด็กจะพบว่า เขายงัไม่มี
ความสามารถท่ีจะทําในสิ่งท่ีใหม่ ๆ ได้ แม้ว่าเขาจะลองพยายามเท่าไรก็ตาม ตวัอย่างเช่น ใน
ระยะแรกเกิดส่วนใหญ่จะพอใจท่ีมารดาป้อนอาหารให้เขา แต่ต่อมาเม่ือเขามีความสามารถท่ีจะ
หยิบจบัสิ่งของเองแล้ว เขามกัต้องการตกัอาหารใสป่ากเองและเขาก็จะพบความพยายามของเขา
ประสบความลําบากอย่างยิ่ง ในบางครัง้อาหารจะไม่เข้าปากเลยก็มี หรืออีกตวัอย่างหนึ่งท่ีเห็นได้
ทัว่ ๆ ไปในช่วงพฒันาการของเด็กท่ีเข้าสู่ขัน้วยัรุ่นก็คือ เด็กวยันีจ้ะมีความเจริญทางร่างกายได้
อยา่งชดัเจน แตค่วามเจริญทางจิตใจเตบิโตช้ากวา่ทางร่างกายมาก สิ่งท่ีเด็กคิดว่าเขาควรจะทําได้
กบัความสามารถท่ีแท้จริงมกัจะเดินสวนทางกันอยู่เสมอ ซึ่งผลก็คือ แรงผลกัดนัท่ีทําให้เด็กวยันี ้
เกิดความรู้สกึขดัแย้งใจ และตอ่ต้านกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ได้ง่าย 
 2. ปัจจัยทางด้านสรีรวิทยา (Physical maturation) 

  ในการศกึษาเร่ืองพฒันาการ การเปล่ียนแปลงด้านสรีรวิทยาจะเป็นสิ่งท่ีเห็นได้อย่าง
ชดัเจนท่ีสดุ นบัแต่แรกเกิดเป็นต้นมา ในระยะนัน้เด็กจะบงัคบัการเคล่ือนไหวตามท่ีเขาต้องการ
ได้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการนัง่ นอน ยืน เดิน กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีจ้ะต้องอาศยัความพร้อมทาง
สรีรวิทยาทัง้สิน้ กล้ามเนือ้ระบบประสาทจะต้องทํางานผสานกนัอยา่งเป็นระเบียบแบบแผน ตอ่มา
เม่ือเด็กย่างเข้าสู่วยัรุ่นก็จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอีกระยะหนึ่ง ในช่วงนีร่้างกายจะมีการ
ผลิตฮอร์โมนจากต่อมชนิดต่าง ๆ เพ่ือช่วยในการเจริญเติบโตและเตรียมพร้อมบุคคลในเร่ืองทาง
เพศอนัจะนําสูข่บวนการสืบพนัธุ์อยา่งสมบรูณ์ตอ่ไป 

    การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวิทยานีดํ้าเนินไปตามกฎของการเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ โดยท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกับขบวนการเรียนรู้เลย การเปล่ียนแปลงทางร่างกายนีจ้ะมีผล
สะท้อนถึงการเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ ซึง่ในบางครัง้อาจทําให้เกิดความสบัสนกบับคุคลได้ง่าย ๆ 
แต่อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงเหล่านีน้บัเป็นสิ่งจําเป็น และเก่ียวข้องกับการปรับตวัโดยตรง 
เด็กจะต้องมีการปรับตัวครัง้แล้วครัง้เล่า เพ่ือท่ีจะนําไปสู่สภาวะของความสมดุลของเขาเอง 
ขบวนการเหล่านีอ้าจก่อให้เกิดความขดัแย้งใจ และอึดอดัใจบ้างในระยะหนึ่ง แต่เม่ือดจูากผลใน
ระยะยาวแล้ว พัฒนาการทางสรีรวิทยาจะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ในการทํากิจกรรมใหม ่

เข้าใจถึงสภาพความสามารถของเขาและใช้ให้เป็นประโยชน์กบัตวัเขาให้ได้มากท่ีสดุ 
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 3 ปัจจัยทางด้านความคดิสตปัิญญา (Cognitive growth) 

  เร่ืองการเจริญทางด้านความคิด สติปัญญา การให้เหตุผล จัดเป็นหัวใจสําคญัอีก
ประการหนึ่งของการศกึษาพฒันาการ นกัจิตวิทยาไม่เพียงต้องการทราบว่าเด็กรู้อะไรบ้างเท่านัน้ 

เขายังประสงค์ท่ีจะทราบว่าสิ่งท่ีเด็กรู้นัน้ รู้มาได้อย่างไรอีกด้วย และการศึกษาถึงความเจริญ
ทางด้านความคิดของบคุคลก็เช่นเดียวกบัการศกึษาถึงพฒันาการด้านอ่ืน กล่าวคือ ความคิดของ
เด็กจะมีการพัฒนาเป็นขัน้ ๆ ไปจากขัน้ต่ําไปสู่ขัน้สูง เด็กจะค่อย ๆ มีความเข้าใจเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเขามากขึน้ทุกที ทัง้ในด้านคุณสมบัติและเชิงปริมาณโดยเฉพาะในด้าน
ความคดิและการให้เหตผุล การเปลี่ยนแปลงในด้านนีจ้ะคอ่ย ๆ เร่ิมมาตัง้แตว่ยัเดก็ตอนต้นเร่ือยไป 

จนถึงวยัรุ่นตอนปลาย 
  ฟรอยด์ นกัจิตวิทยาชาวออสเตรีย ได้แบง่การพฒันาทางความคิดของบคุคลออกเป็น 

3 ระดบักว้าง ๆ อาจเปรียบได้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง ทํางานกนัคนละระดบัจะทําหน้าท่ี
ของตนไปพร้อม ๆ กบัขบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ของการเจริญเตบิโต 

  ในเด็กเล็ก เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีทําหน้าท่ีจะจัดอยู่ในระดับต่ํา หรือระดับแรก 
ประกอบด้วย ชิน้สว่นง่าย ๆ ไม่สลบัซบัซ้อน ความคิดหรือข้อมลูท่ีสง่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็นไปใน
รูปของสญัชาตญาณท่ีมีอารมณ์เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ฟรอยด์เรียกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ระดบันี ้
ว่า primary process thinking ความคิดต่าง ๆ จะประกอบด้วย  อารมณ์ท่ีเกิดในขณะนัน้ 

ความคิดแต่ละอนัจะเช่ือมต่อกนัอย่างง่าย ๆ คอมพิวเตอร์จะยงัไม่สามารถแยกข้อมลูภายในจาก
ข้อมลูท่ีส่งมาจากภายนอกได้ กลา่วคือ โลก “ภายใน” กบัโลก “ภายนอก” จะไม่มีการแบ่งแยกกนั
อย่างเด็ดขาดชัดเจน กล่าวโดยสรุป การทํางานหรือขบวนการคิดหาเหตุผลยงัอยู่ในขัน้แรกเร่ิม 

และยงัไมมี่ประสทิธิภาพมากนกั 
  เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าข้อมูลทางด้านอารมณ์ มิได้มีเฉพาะคอมพิวเตอร์ในขัน้นีเ้ท่านัน้ 

อารมณ์ยงัติดตามบุคคลไปในขัน้พฒันาการท่ีสูงขึน้ไปอีกด้วย จะเห็นได้จากในระยะต้นเด็กจะ
เรียนรู้ข้อมลูเก่ียวกับตนเองว่า เขาคือใคร สิ่งแวดล้อมเป็นเช่นไร และเขาควรปฏิบตัิตนเช่นไรใน
สถานการณ์หนึ่ง ๆ เขาจะเติบโตขึน้มากบัความคุ้นเคยตอ่สิ่งท่ีเขาพบเห็นในวยัเด็ก และจะคอ่ย ๆ 
กลายเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตเขา ซึง่เดก็จะต้องเรียนรู้ท่ียอมรับมนัโดยปริยาย อารมณ์สนองตอบของ
เด็กท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมจะติดตัวเขาไปในทุกระดับของพัฒนาการ ต่อเม่ือเด็กค่อยเจริญวัยขึน้ 

ขบวนการใช้ความคิดเร่ิมเปล่ียนไป คอมพิวเตอร์ในระดบัต้นจะได้รับการแทนท่ีโดยคอมพิวเตอร์
ระดบัสงูกว่าเดิม หรือระดบัท่ี 2 คอมพิวเตอร์ระดบันีจ้ะมีลกัษณะท่ีเห็นเด่นชดัเจนกว่าขัน้ต้นก็คือ 
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ความมีระเบียบมากขึน้ในด้านโครงสร้าง ตลอดจนกระทัง่ถึงการให้เหตผุลการจดัการกบัข้อมลูก็
กระทําอย่างรัดกมุ เข้าใจปัญหาและวิจยัตามสภาพความเป็นจริง โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ใน
อดีตมากขึน้ ซึง่ผลก็คือ พฤติกรรมของเด็กจะค่อย ๆ มีการเปลี่ยนไปเช่นกนั การวางแผนและการ
ดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

  ระยะท่ีสองนีเ้ด็กจะมีอายุราว 5 – 7 ขวบ เด็กจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้เคียง
สภาพท่ีแท้จริง โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เข้าช่วย เร่ิมเข้าใจในสิ่งท่ีควรไม่ควรและหดัท่ีจะสร้างความ
รับผิดชอบให้ตนเองบ้างแล้ว 
  ระยะสดุท้าย คือ ระยะของคอมพิวเตอร์ท่ี 3 หรือระดบัท่ี 3 ในช่วงนีค้วามคิดอ่านจะมี
ลกัษณะคล้ายกบัระดบัท่ี 2 มาก แต่มีพิเศษกว่าท่ีว่าสามารถแสดงความเข้าใจและมีความคิดท่ี
สลับซับซ้อนมากกว่าระดับท่ีสอง ในการแก้ไขปัญหาก็เช่นเดียวกัน สามารถเข้าใจถึงปัญหา
ประเภทนามธรรมของเขาได้ ระยะท่ีสามนี ้จะเห็นปรากฏอยา่งชดัเจนในวยัรุ่น 

 4 ปัจจัยทางด้าน สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural – factors) 

  อิทธิพลของสังคม และวัฒนธรรม จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะกําหนดพฤติกรรมของ
บคุคลให้เป็นไปตามขัน้ของการเจริญเตบิโต พฒันาการทกุขัน้สงัคมจะกําหนดแบบแผนการปฏิบตัิ
ของทกุคนในสงัคมนัน้ ๆ ซึง่จะมีผลสะท้อนไปถึงพฒันาการทางจิตใจโดยตรง 
  เด็กยิ่งโตขึน้ จะพบว่า เขาจะต้องไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางสงัคมมากขึน้ทุกขณะ 
กิจกรรมเหลา่นีส้งัคมจะคาดหมายให้เขาปฏิบตัิตาม และในการกระทําดงักลา่วบคุคลจะต้องปรับ
ตนเองให้เปล่ียนไปตามท่ีสงัคมกําหนด เดก็จะต้องทํากิจกรรมของขัน้แรกตามท่ีสงัคมกําหนดให้ได้
ก่อนท่ีจะผ่านไปสู่ขัน้สงู ๆ อ่ืน ๆ ความสามารถท่ีจะทําให้ได้ตามสงัคมกําหนดนีจ้ะต้องเก่ียวกับ
ความพร้อมทางสรีรวิทยา ชีววิทยา และทางสติปัญญาประกอบกันไป ความสามารถในการทํา
กิจกรรมสงัคมไมส่ามารถเกิดโดดเด่ียวได้ 

  ตวัอยา่งเช่น สงัคมจะมีความหวงัตอ่นาย ก อาย ุ20 ปี ท่ีแตง่งานแล้ว กบั นาย ข อาย ุ
20 ปี ท่ียงัไม่ได้แต่งงาน ไม่เหมือนกนั นาย ก จะพบว่า เขามีหน้าท่ีหลาย ๆ ชนิด ท่ีจะต้องทําใน
ฐานะบคุคลท่ีแตง่งานแล้ว นอกเหนือไปจากเม่ือครัง้ยงัเป็นโสดอยู ่ถ้านาย ก สามารถทําได้ตามขัน้
เหล่านี ้เขาจะรู้สึกสบายใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม แต่ถ้าหากเขามิได้ปฏิบตัิตนตามขัน้ท่ีทาง
สังคมกําหนดไว้ หรือถ้าตนแตกต่างออกไปจากปทัสถานส่วนใหญ่ (norm) ของสังคม เขาจะ
ประสบกบัความรู้สกึกดดนัและอดึอดัท่ีมีผลตอ่สขุภาพจิตของเขาอยา่งยิ่ง 
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  กล่าวโดยสรุป ปัจจยัทางสงัคม และวฒันธรรมจะเข้ามาเก่ียวข้องกบัการพฒันาการ
ของบคุคลโดยตรง และจะเป็นสิ่งสําคญัในการชีแ้นวให้พฤติกรรมของเขาดําเนินไปตามรูปแบบท่ี
ได้รับปฏิบตัจิากชนสว่นใหญ่ของสงัคม 

 

ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการของมนุษย์ 
 แนวความคดิทางทฤษฎีเก่ียวกบัพฒันาการของมนษุย์มีหลากหลาย ทฤษฎีแตล่ะทฤษฎีมี
จุดเด่นแตกต่างกัน แต่ความคิดท่ีหลายหลากนัน้ มีความเก่ียวพนัจากพืน้ฐานเดียวกัน ท่ีเช่ือว่า
พฒันาการของมนษุย์เป็นกระบวนการตอ่เน่ืองในช่วงชีวิต และมีลกัษณะเดน่เฉพาะในแตล่ะวยั 
 1. ทฤษฎีพัฒนาการของฟรอยด์ (Freud) 

  ฟรอยด์ (Freud) เป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรีย เป็นนกัจิตวิทยาท่ีมีผลงานค้นคว้าทาง
จิตวิทยาเป็นจํานวนมาก ฟรอยด์เช่ือว่า ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในวยัเด็กมีผลโดยตรงต่อ
พฒันาการและบคุลกิภาพของบคุคลเม่ือโตขึน้ 

  ฟรอยด์ แบง่พฒันาการของมนษุย์ท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม เป็น 5 ระยะด้วยกนั ดงันี ้

  ระยะที่ 1  ความสขุอยูท่ี่ปาก (Oral stage) 

  อายรุะหว่าง 1 – 2 ปี เป็นช่วงท่ีมีความสขุด้วยการกิน วยันีย้งัพึ่งตวัเองไม่ได้ ถ้าการ
เลีย้งดขูองแม่ดีเหมาะสม หิวก็ได้กิน หนาวก็ได้รับความอบอุ่น การสมัผสัแตะต้องนํามาซึ่งความ
สบาย ทําให้เดก็เจริญเตบิโตตามพฒันาการได้ดี 

  ช่วงนีเ้ด็กมีความสุขด้วยการดูด กอด การดูดถ้าเด็กได้รับความสุขทางด้านนีอ้ย่าง
เพียงพอ ในท่ีสดุจะเลิกดดูไปเอง สําหรับเด็กท่ียงัไม่เลิกดดูแม้ว่าจะโตแล้ว เป็นเคร่ืองชีแ้นะให้เห็น
ว่า การตอบสนองความสขุทางปากของเด็กยงัไม่เหมาะสม อาจจะมากไป จนกระทัง่เด็กติดเป็น
นิสยั หรือน้อยไปจนกระทัง่ยงัมีความต้องการอยู ่เน่ืองจากวยันีเ้ดก็ยงัช่วยตวัเองไมไ่ด้ ฉะนัน้ การท่ี
เด็กร้องแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือ อย่าปล่อยให้เด็กร้องอยู่เช่นนัน้ ควรเข้าไปหาทันที 

โดยเฉพาะในช่วง 1 – 2 ปี หากปล่อยให้เด็กร้องโดยไม่มีการตอบสนองจากผู้ ใหญ่จะมีผลต่อการ
พฒันาบคุลกิภาพตอ่ไป 

  ในช่วงนีก้ารตอบสนอง oral need คือ อาหาร การตอบสนองการกินของเด็กแตล่ะคน
ไม่เหมือนกัน การให้อาหารตามเวลาต้องให้ตามเวลาท่ีเด็กต้องการ การหย่านมเป็นสิ่งท่ีเด็กไม่
พอใจเป็นอย่างท่ีสุดแต่จําเป็นต้องทํา เพราะเด็กมีฟันและนมของแม่มีคุณภาพไม่ดี ให้เด็กพบ
สภาพนี ้  เม่ือพร้อมอยา่ทําโดยเคร่งครัด จะต้องผอ่นปรน และจะต้องพยายามเข้าใจธรรมชาติของ
เดก็ แมท่ี่เคร่งครัดยดึตํารามากเกินไปจะทําให้มีผลตอ่การพฒันาการ ในวยันีถ้้าการเลีย้งดขูองแม่
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บกพร่องจะเป็นผลเสียในระยะยาว สว่นผลท่ีเกิดขึน้เฉพาะหน้าคือ เดก็ดือ้ ร้องไห้ กินยาก เหงา ซมึ 

เม่ือวิเคราะห์โดยทฤษฎีจิตวิเคราะห์แล้วบอกว่า คนท่ีช่างกิน ช่างพดู หรือพดูจาว่าผู้ อ่ืนในลกัษณะ
ท่ีทําให้เจ็บแสบมาก ๆ เป็นลกัษณะท่ีเรียกว่า “verbal sadism” นัน้สืบเน่ืองจากการตอบสนอง
ความสขุทางปาก เป็นต้น 

  ระยะที่ 2 ความสขุอยูท่ี่ทวารหนกั (Anal stage) 

  อาย ุ2 – 3 ปี ระยะนีแ้หลง่ของความสขุอยูท่ี่การขบัถ่าย แตร่ะยะนีก็้เป็นระยะท่ีผู้ ใหญ่
จะต้องฝึกหดัเด็กให้รู้จกัการขบัถ่ายเช่นกนั เช่น ฝึกให้รักษาความสะอาด ฝึกให้รู้จกัถ่ายเป็นท่ีทาง 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความคบัข้องใจ ผู้ ใหญ่ควรรู้จกัผ่อนปรนไม่เข้มงวดกวดขนักัน เพราะหากเป็นไป
อยา่ง เข้มงวดกวดขนัจะเกิดปัญหา เดก็จะพยายามควบคมุตนอย่างมาก กลายเป็นคนท่ีทําอะไรมี
ลกัษณะ “เกินไป” เช่น เก่ียวกับเร่ืองความสะอาด การตรงต่อเวลา การเล็งผลเลิศ หรือบางคนก็
เป็นคนใจแคบ เห็นแก่ตวั เม่ือวิเคราะห์โดยทฤษฎีจิตวิเคราะห์แล้วบอกว่า เน่ืองจากปัญหาการ
ขบัถ่ายตัง้แตเ่ดก็หรือคนท่ีมีอาชีพเป็นช่างปัน้เม่ือศกึษาย้อนหลงัไปแล้วจะพบวา่ มีความคบัข้องใจ
เก่ียวกบัการขบัถ่ายตัง้แตเ่ลก็เช่นกนั 

  ระยะที่ 3  ความสขุอยูก่บัความสนใจเร่ืองอวยัวะเพศ (Phallic stage) 

  อายรุะหว่าง 3 – 6 ปี วยันีเ้ด็กเร่ิมสนใจอวยัวะเพศ มีความพึงพอใจกบัการได้จบัต้อง 
เน่ืองจากเกิดความอยากรู้อยากเห็น ในขณะเดียวกนัเกิดความสขุ ความสบาย เป็นเร่ืองปกติของ
เดก็วยันี ้ไมค่วรท่ีผู้ใหญ่จะตกอกตกใจหรือมีการห้ามปรามอย่างเข้มงวดกวดขนั ควรคอ่ยเป็นคอ่ย
ไป 

  วัยนีเ้ด็กเรียนรู้ท่ีจะแยกเพศและเลียนแบบการเป็นผู้ หญิงผู้ ชาย ในช่วงระยะนี ้
ครอบครัวใดมีเร่ืองทะเลาะกันบ่อย ๆ พ่อเมาทุบตีแม่ สิ่งเหล่านีจ้ะมีผลต่อพัฒนาการด้าน
บคุลิกภาพตอ่ไป เช่น เด็กผู้หญิงอาจเกิดความรู้สกึเกลียดผู้ชายอย่างฝังใจ หรือเด็กผู้หญิงบางคน
มีความรู้สึกไม่อยากเป็น    ผู้หญิงเพราะเป็นผู้หญิงแล้วถูกรังแก จึงพยายามทําตวัให้เข้มแข็งมี
บุคลิกภาพคล้ายผู้ ชาย (Tomboy) ส่วนเด็กผู้ ชายบางคนเห็นพ่อทารุณโหดร้าย เกิดความรู้สึก
รังเกียจไม่อยากเป็นผู้ชาย ประกอบกับความสงสารแม่ จึงพยายามทําตวัให้นุ่มนวล มีลกัษณะ
คล้ายหญิง (Sissy) สิง่เหลา่นีล้้วนมีสาเหตคุวามเป็นมาจากวยัเดก็ทัง้สิน้ 

  ฟรอยด์กล่าวว่า  เด็กทุกคนจะมีพัฒนาการต่อไปได้ดีนัน้  ควรเป็นผู้ ท่ีประสบ
ความสําเร็จในระยะต่าง ๆ ของชีวิต คือ เก่ียวกบัเร่ือง oral, anal และ phallic ซึง่หมายความว่า 
ความสขุ ความพอใจซึง่ได้รับในช่วงตา่ง ๆ เหลา่นัน้เป็นไปอยา่งเพียงพอ ในทางตรงกนัข้าม ถ้าเดก็
ไมไ่ด้รับการสนองตอบอยา่งเหมาะสม อาจจะได้รับความพงึพอใจมากไป หรือได้รับความพงึพอใจ
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น้อยไปหรือได้รับประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีรุนแรง (Traumatic experience) ในช่วงใด
ช่วงหนึ่งดงักล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดสภาพการติดตนั (Fixation) ในช่วงนัน้ ๆ ทําให้การพฒันาการ
หยดุชะงกัไมดํ่าเนินสูข่ัน้ตอ่ไป ซึง่ทําให้มีผลตอ่พฒันาการด้านบคุลิกภาพ ซึง่ ฟรอยด์ หมายความ
วา่ คนจะมีบคุลกิภาพตอ่ไปอยา่งไรนัน้ ได้รับอิทธิพลจากช่วงแรกของชีวิตเก่ียวกบัเร่ืองนี ้เราพอจะ
สามารถทํานายพฤตกิรรมของคนโดยทัว่ ๆ ไปได้วา่ เกิดการตดิตนัในช่วงใด เช่น คนท่ีตดิตนัในช่วง 
oral stage จะกลายเป็นคนติดสรุางอมแงม หรือบางคนมีลกัษณะเศร้าซมึหรือบางคนเป็นคนท่ี
มองโลกในแง่ดีจนเกินไป และบางคนเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ร้ายจนเกินไป สําหรับคนท่ีติดตัน
ในช่วง anal stage จะกลายเป็นคนโลภ ขีเ้หนียว เป็นคนก้าวร้าว หรือเป็นคนท่ีดือ้แพ่งหรือเป็นคน
ท่ีเข้มงวดกวดกนั เคร่งครัด ส่วนท่ีติดตนัในช่วง phallic stage มกัจะเป็นคนชอบโอ้อวด หลงตน 

หรือเป็นคนท่ีทําหยิ่งยะโส 
  ขัน้ที่ 4  (Latency Stage) 

  เป็นพฒันาการอีกก้าวหนึ่งของเด็ก มีช่วงอายุตัง้แต่ประมาณ 6 ปี ไปจนถึงวยัท่ีเด็ก
เตรียมตวัจะเข้าสูว่ยัรุ่น (Puberty) เป็นระยะท่ีเด็กเร่ิมเรียนชัน้ประถมศกึษา ระยะนีเ้ป็นระยะท่ีเด็ก
มีพฒันาการทางด้านสงัคม เด็กจะเร่ิมให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวัเขา เพ่ือแสวงหา
คา่นิยม ทศันคติ เพราะเด็กต้องการความรู้ ความเข้าใจและทกัษะเพ่ือพฒันาตนเองให้สอดคล้อง
กบังานท่ีจะต้องทําตอ่ไปตลอดถึงการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม 

  ขัน้ที่ 5  (Genital Stage) 

  ฟรอยด์เช่ือว่า พฒันาการทางบุคลิกภาพส่วนใหญ่มีอิทธิพลมาจากในช่วง 5 ปีแรก
ของชีวิต สําหรับพฒันาการในช่วงหลงั จากนัน้ฟรอยด์ถือว่า เป็นส่วนเสริมแต่งให้บุคคลก้าวไปสู่
ความสมบูรณ์แห่งชีวิตมากขึน้ พัฒนาการในระยะ Genital นี ้เร่ิมตัง้แต่วัยรุ่นถึงวัยผู้ ใหญ่ เม่ือ
บุคคลเข้าสู่วยัรุ่น ความรู้สึกนึกคิด โดยเฉพาะในเร่ืองเพศจะเปล่ียนไปจากเดิม เด็กชายต้องการ
เลียนแบบพ่อในขณะท่ีเด็กหญิงจะเลียนแบบแม่ ค่านิยมทางสงัคมต่าง ๆ จะไหลเข้าสู่จิตใจเด็ก 
ความพงึพอใจและความสขุตา่ง ๆ เป็นแรงขบัมาจากวฒุิภาวะทางเพศ วยัรุ่นมีความสนใจเพศตรง
ข้าม มีแรงจูงใจท่ีจะรักผู้ อ่ืน ความเห็นแก่ตวัจะลดน้อยลง สามารถช่วยตวัเองได้มากขึน้ และใน
เวลาเดียวกนัก็ต้องการอิสระจากพ่อแม่มากขึน้ด้วย หากการอบรมเลีย้งด ูและสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ 
เป็นไปด้วยความราบร่ืน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอนัดี วยัรุ่นจะเติบโตขึน้เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีมี
อนาคตแจ่มใสตอ่ไปภายหน้า 
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 2 ทฤษฎีพัฒนาการของอีริคสัน (Erikson) 

  อีริค อีริคสนั (Erik Erikson) เป็นชาวเยอรมนั ภายหลงัอพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกา ได้
ศกึษาแนวคิดทางจิตวิเคราะห์จาก แอนนา ฟรอยด์ (Anna Freud) ลกูสาวของฟรอยด์ แตมี่ความ
คิดเห็นต่างจากฟรอยด์ ในประเด็นท่ีว่า บุคลิกภาพของมนุษย์พฒันาเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 

ด้วยพลงัทางสงัคมมิใช่พลงัทางเพศตามท่ีฟรอยด์เสนอ อีริคสนั แบ่งพฒันาการของมนษุย์เป็น 8 

ขัน้ แต่ละขัน้จะแสดงถึงบุคลิกภาพ 2 แบบท่ีตรงกันข้าม พัฒนาการในขัน้แรกจะส่งผลถึง
พฒันาการในขัน้ตอ่ไปด้วย 
  1. ขัน้สร้างความรู้สึกไว้วางใจ - ความไม่ไว้วางใจ 
      ความรัก ความเอาใจใส ่และความใกล้ชิดจากมารดาหรือพ่ีเลีย้งเป็นอยา่งดี เด็กจะ
เกิดความรู้สกึไว้วางใจและความอบอุ่นมัน่คง ในทางตรงกนัข้ามถ้าถกูทอดทิง้และมิได้รับความรัก
จะเกิดความรู้สกึไม่ไว้วางใจใคร ในวยันีเ้ด็กจะเก่ียวข้องกบัผู้ ใกล้ชิด ได้แก่ บิดา มารดา และหรือ        
พ่ีเลีย้งเป็นสว่นใหญ่ 

  2. ขัน้สร้างความรู้สึกเป็นตวัของตวัเอง - ความไม่ม่ันใจในตนเอง 
      ช่วงอาย ุ1 – 4 ขวบ วยันีจ้ะแสดงออกให้เห็นวา่ตนเองมีความสามารถ มีความเป็น
ตวัของตวัเอง ในทางตรงข้าม ถ้าเด็กมิได้รับความสําเร็จหรือความพอใจ เด็กจะเกิดความอายและ
กลวัการแสดงออก เกิดความไม่มัน่ใจในตนเอง ในวยัเด็กจะเก่ียวข้องกับบิดามารดาและหรือพ่ี
เลีย้ง 
  3. ขัน้สร้างความคดิริเร่ิม - มีความรู้สึกผิด 
       ช่วงอายุ 4 – 5 ขวบ วัยนีเ้ด็กจะเลียนแบบสมาชิกในครอบครัวมีความคิด
สร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น ทดลองสิ่งใหม่ ๆ ถ้าทดลองแล้วผิดพลาดถกูผู้ ใกล้ชิด ตําหนิ ติเตียน 

เด็กจะเกิดความขยาดและหวาดกลวั ในวยันีเ้ด็กจะเก่ียวข้องกับสมาชิกในครอบครัวและเด็ก ๆ 
นอกบ้าน 

  4. การสร้างความรู้รับผิดชอบ - ความรู้สึกตํ่าต้อย 
       ช่วงอายุ 6 – 12 ปี วยันีเ้ด็กจะเร่ิมเก่ียวข้องกับสงัคมมากขึน้ตามลําดบั จะขยนั
เรียน ขยันอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ พูดคุยและอวดโชว์ความเด่น และความสามารถของตน
เพ่ือให้เพ่ือนยอมรับ ถ้าเด็กทําไม่ได้เขาจะผิดหวงั และมีความรู้สึกเป็นปมด้อย ยิ่งถ้าถูกผู้ ใหญ่
แสดงความเบ่ือหน่าย ตําหนิอยูต่ลอดก็จะเป็นคนท่ีมีความรู้สกึต่ําต้อย 
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  5. ขัน้สร้างความเป็นเอกลักษณ์ - ความสับสนในบทบาท 

      ช่วงอายุ 13 – 18 ปี วัยนีเ้ด็กจะสร้างเอกลักษณ์หรือบุคลิกภาพของตน โดย
เลียนแบบจากเพ่ือน ๆ หรือผู้ ใกล้ชิด ถ้ายงัสร้างเอกลกัษณ์ของตนไม่ได้จะเกิดความว้าวุ่นสบัสน 

ว้าเหว ่และหมดหวงั 
  6. ขัน้สร้างความผูกพัน - การแยกตวั 
       ช่วงอายุ 19 – 40 ปี เป็นวัยท่ีเปล่ียนไปสู่ความเป็นผู้ ใหญ่ ต้องการติดต่อและ
สมัพนัธ์กบัเพ่ือนตา่งเพศ จนเป็นเพ่ือนสนิทและหรือเป็นเพ่ือนคูชี่วิต ยอมท่ีจะเป็นผู้ นําในบางขณะ
และเป็นผู้ตามในบางขณะ ถ้าผิดหวงัจะแยกตนเองออกจากสงัคม หรืออยู่ตามลําพงั ในวยันีจ้ะมี
เพ่ือนรัก เพ่ือนร่วมงานและเพ่ือนสนิทเป็นจํานวนมาก 
  7. ขัน้สร้างความเป็นประโยชน์ให้กับสังคม - คดิถงึแต่ตนเอง 
      ช่วงอายุ 41 – 60 ปี เป็นวยัท่ีมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว และจะพฒันาเป็น
ผู้ ใหญ่ท่ีทําประโยชน์ให้กบัสงัคมด้วยความบริสทุธ์ิใจ ไม่มุ่งประโยชน์ส่วนตวั แต่ถ้าพบกับความ
ล้มเหลวในชีวิต ก็จะท้อถอยเหน่ือยหนา่ยในชีวิต คดิถึงแตป่ระโยชน์สว่นตวั แม้จะนําประโยชน์ทาง
สงัคม ก็มกัมีประโยชน์สว่นตนแฝงอยูเ่สมอ 
  8. ขัน้สร้างบูรณาการในชีวิต - ความสิน้หวัง 
      ช่วงอายุตัง้แต่ 61 ปีขึน้ไป เป็นวัยท่ีต้องการความมั่นคงสมบูรณ์ในชีวิต จะ
ภาคภมูิใจในความสําเร็จของชีวิตและผลงานของตน ถ้าผิดหวงัจะเกิดความรู้สึกล้มเหลวในชีวิต 

และสิน้หวงัเสียดายเวลาท่ีผา่นไป ไมย่อมรับสภาพของตน 

 

 3 ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (Gesell’s Theory of Development) 

  กีเซล นกัจิตวิทยาพฒันาการในเร่ือง วุฒิภาวะ เขายํา้ถึงความเก่ียวพนัระหว่างวุฒิ
ภาวะและการเจริญเติบโตของร่างกาย กีเซลเช่ือว่า พฒันาการจะเกิดขึน้อย่างเป็นระเบียบตาม
แบบแผนตามธรรมชาติ ได้กําหนดเป็นขัน้ ๆ ไป และมีผลทางพฤติกรรม ซึ่งหมายถึง การ
เปล่ียนแปลงทางด้านวฒุิภาวะ การเกิดความพร้อมทางด้านวฒุิภาวะ จะก่อให้เกิดความพร้อมของ
ร่างกาย ท่ีจะทําให้เกิดพฤตกิรรมใหมแ่ละเป็นตวักําหนดพฒันาการทางอารมณ์ของเดก็ด้วย 
  กีเซล เช่ือในแรงขบั ซึง่เกิดภายในมนษุย์เป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่ต้องอาศยัแรงกระตุ้น
จากภายนอก ประสบการณ์ไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับพฒันาการ การท่ีเด็กในแต่ละวยัสามารถทํา
กิจกรรมตา่ง ๆ ได้นัน้ เน่ืองมาจากพฒันาการทางด้านร่างกายพร้อมท่ีจะทําได้ 

  ทฤษฎีของกีเซล ได้วางมาตรฐานสําหรับการเจริญเติบโตตามช่วงอายตุ่าง ๆ เขาจึง
สร้างจากเกณฑ์มาตรฐานสําหรับวดัพฤตกิรรม 
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  การสร้างเกณฑ์มาตรฐานสําหรับวดัพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่าง ๆ นัน้ สร้าง
การศกึษาระยะยาว แล้วสร้างเป็นตารางพฒันาการใช้มาตรฐานวดัพฤตกิรรมเดก็ทัว่ไป 

  กีเซลได้แบง่พฒันาการออกเป็น 4 กลุม่ใหญ่ ๆ ดงันี ้

   1. พฤติกรรมทางการเคล่ือนไหว ครอบคลุมถึงการบงัคบัอวัยวะต่าง ๆ ใน
ร่างกายและความสมัพนัธ์ทางการเคล่ือนไหวทัง้หมด 

   2. พฤตกิรรมทางการปรับตวั  ครอบคลมุทางด้านความเช่ือมโยงของการใช้มือ
และสายตาในการถือวตัถ ุการเข้าถึงวตัถ ุการแก้ปัญหาในทางปฏิบตัิ การสํารวจและการจดัทําตอ่
วตัถ ุ
   3. พฤติกรรมทางด้านภาษา  ครอบคลุมทางด้านการติดต่อส่ือสาร เช่น การ
แสดงออกทางด้านใบหน้า การใช้อวยัวะตา่ง ๆ การลากเสียง การใช้ภาษาพดู รวมทัง้ความเข้าใจจาก
การสื่อสารของคนอ่ืน 

   4. พฤติกรรมทางด้านสังคม - ตัวบุคคล ครอบคลมุถึงการตอบสนองของเด็ก
ตอ่บคุคลอ่ืนในด้านวฒันธรรมทางสงัคม เช่น การเลีย้งด ูการฝึกการขบัถ่าย การตอบสนองตอ่การ
ฝึกหดัในสงัคม เช่น การเลน่ การยิม้ การตอบสนองตอ่วตัถบุางอยา่ง เช่น กระจกเงา เป็น 

 

 4 ทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์ (Piaget Theory) 

  เพียเจต์ (Piaget) เป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยัเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ได้รับปริญญาเอกทางสตัว์วิทยา ในปี ค.ศ. 1918 แต่กลบัมาสนใจศกึษาทางจิตวิทยา เป็นผู้สร้าง
ทฤษฎีพฒันาการทางสตปัิญญาและเน้นวา่ ระดบัสตปัิญญาและความคิดริเร่ิมพฒันาการจากการ
ปะทะอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งบคุคลและสิง่แวดล้อม 

  การปะทะ(Interaction) หมายถึง กระบวนการปรับตวัของอินทรีย์กบัสิ่งแวดล้อม
ภายนอก ซึง่เป็นกระบวนการท่ีตอ่เน่ืองและปรับปรุงอยูต่ลอดเวลา เพ่ือจะก่อให้เกิดความสมดลุกบั
ธรรมชาต ิการปะทะและการปรับปรุงจะต้องประกอบด้วย 
  1. การดูดซึม assimilation หมายถึง การรับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพ่ือเป็น
ประสบการณ์ของตน ซึ่งการรับรู้จะได้ผลเพียงใดย่อมขึน้กับความสามารถในการรับรู้ ได้แก่ 
ประสาทสมัผสัตา่ง ๆ 
  2 .  การปรับขยายความรู้ใหม่ให้ เ ข้ากับความรู้ เดิม  accommodation เป็น
กระบวนการรวบรวมแยกแยะสิ่งแวดล้อม เพ่ือเปลี่ยนแปลงความคิดและเข้าใจสิ่งแวดล้อมตรงกบั
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สภาพความเป็นจริงมากขึน้ โดยการนําประสบการณ์เดิมเข้าไปสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ
จนกระทัง่เกิดความรู้ใหมเ่พิ่มขึน้ 

  3. ความสมดุล equilibration ในการท่ีเด็กมี interaction กับสิ่งใดก็ตามในครัง้
แรก เด็กจะพยายามทําความเข้าใจประสบการณ์ใหม่ ด้วยการใช้ความคิดเก่าหรือประสบการณ์
เดมิ (Assimilation) แตเ่ม่ือปรากฏวา่ไมป่ระสบความสําเร็จ เดก็จะต้องเปล่ียนความคิดเก่ียวกบัสิ่ง
ต่าง ๆ  (Accommodation) จนกระทัง่ในท่ีสุด เด็กสามารถผสมผสานความคิดใหม่นัน้ ให้
กลมกลืนเข้ากบัความคิดเก่า สภาพการณ์เช่นนีก่้อให้เกิดความสมดลุ equilibration ซึ่งทําให้คน
สามารถปรับตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ 

  ขัน้ของพัฒนาการทางสตปัิญญา แบง่เป็น 4 ขัน้ 

  1. ขัน้ประสาทรับรู้และการเคล่ือนไหว (แรกเกิด - พูดได้) เด็กจะเรียนรู้
สิง่แวดล้อมโดยการรับรู้และการเคล่ือนไหว เป็นจดุเร่ิมต้นในการรวบรวมประสบการณ์ เพ่ือช่วยใน
การคดิ ระยะนีจ้ะเร่ิมสญัลกัษณ์ของวตัถ ุ
  2. ขัน้เกิดสังกัปและความคดิแบบใช้การหยั่งรู้ (2 - 7 ปี) เป็นขัน้ของความคิด 

ซึง่เป็นผลมาจากการรับรู้และการเคล่ือนไหว โดยจะเข้าใจสญัลกัษณ์ท่ีมาแทนวตัถจุริง เข้าใจในส่ิง
ซบัซ้อนได้บ้าง แตย่งัขาดประสบการณ์ในทางความคดิ เป็นเหตใุห้เร่ืองท่ีคดิผิดพลาดได้ 

  3. ขัน้ปฏิบัติการทางความคิดโดยใช้วัตถุหรือส่ิงที่มีตัวตน (7 - 11 ปี) ขัน้นี ้
เดก็จะเข้าใจความคงท่ีของปริมาณ ขนาด นํา้หนกั และความสงูโดยไมคํ่านงึถึงสภาวะแวดล้อม ใน
ขณะเดียวกนัเด็กจะสามารถเปรียบเทียบปริมาณของนํา้ได้ถกูต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในภาชนะลกัษณะ
ใด 

  4. ขัน้ปฏิบัติการทางความคิดนามธรรม (12 ปีขึน้ไป) เด็กจะมีอิสระในทาง
ความคิดใช้วิธีคิดแบบอนุมาน และสามารถคิดแบบตัง้สมมุติฐานและคิดหาทางพิสูจน์ได้ เป็น
พฒันาการทางความคดิขัน้สงูสดุ 

  ขัน้ของการพัฒนาทางสังคม เพียเจต์ แบง่เป็น 3 ระยะ 
  1. ยดึตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentrism) เป็นระยะท่ียดึว่าตนมีความสําคญั
ท่ีสุด มักจะพูดเร่ืองของตนเอง โดยไม่รับรู้ผู้ อ่ืนจะเข้าใจหรือไม่ วงสังคมในระยะนีจ้ะแคบแค่
ความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบับคุคลในครอบครัว (วยัทารกและวยัเดก็ตอนต้น) 

  2. พยายามเข้าสังคม (อาย ุ6 – 12 ปี) เป็นระยะท่ีเร่ิมเข้าใจว่า การอยู่ร่วมกัน
จําเป็นต้องมีการติดต่อและพึง่พาอาศยักนั ลดการยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง โลกของเด็กขยายไปสู่
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เพ่ือนฝงู ครูและบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเด็กมีโอกาสใกล้ชิด เป็นระยะสําคญัท่ีจะเป็นเคร่ืองชีบ้อกถึงอนาคต
ทางสงัคม 

  3. เกิดการยอมรับและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เป็นระยะพัฒนาขัน้สูงสุดทาง
สงัคม รู้จกัยอมรับนบัถือผู้ อ่ืน ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน แทนการยึดความคิดของตนเองเป็น
เกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงระยะนีเ้ร่ิมตัง้แตว่ยัรุ่นจนถึงวยัผู้ใหญ่ ระยะนีมี้ทัง้เพศเดียวกนัและตา่งเพศ 

รวมทัง้ต้องการท่ีจะร่วมกิจกรรมกบัหมูค่ณะ 
 

5 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
  โคลเบอร์ก (Kohlberg, Lawrence) นกัจิตวิทยาชาวสหรัฐอเมริกาเช่ือว่า พฒันาการ
ทางสติปัญญาเป็นรากฐานของพัฒนาการทางจริยธรรม เขาจึงขยายทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเปียเจต์ให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ละเอียดลออย่ิงขึน้ เขาได้ทําการวิเคราะห์เหตุผลเชิง
จริยธรรม และวดัระดบัการพฒันาการทางจริยธรรมของบคุคลในหลายสงัคมและวฒันธรรม แล้ว
สรุปการพฒันาการทางจริยธรรมของมนุษย์ทัว่โลกแบ่งออกเป็นขัน้ ๆ ได้ 6 ขัน้ โดยท่ีขัน้ต่ําจะพบ
มากในเด็กทัว่โลก ส่วนขัน้สงูสดุจะพบแต่ในผู้ ใหญ่บางคนในบางวฒันธรรมเท่านัน้ พฒันาการทาง
จริยธรรมจะเป็นไปตามขัน้ จากขัน้ท่ีหนึ่งไปตามลําดบัจนถึงขัน้ท่ีหก โดยไม่มีการข้ามขัน้ เพราะ
การใช้เหตผุลในขัน้สงูขึน้ไปจะเกิดมีขึน้ได้ด้วยการมีความสามารถในการใช้เหตผุลในขัน้ท่ีอยู่ต่ํา
กว่าเสียก่อน มนษุย์ทกุคนไม่จําเป็นต้องพฒันาทางจริยธรรมไปถึงขัน้สดุท้าย อาจจะหยดุชะงกัท่ี
ขัน้ใดขัน้หนึ่งก็ได้ โคลเบอร์กพบว่า ผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีพฒันาการทางจริยธรรมถึงขัน้ท่ี 4 เท่านัน้ 

และบางครัง้บุคคลก็อาจจะย้อนกลบัมาใช้ในขัน้ต่ํา ๆ ก็ได้ เพราะอารมณ์ของคนเราไม่แน่นอน 

(ดวงเดือน  พนัธุมนาวิน และ จรรจา สวุรรณทตั, 2520 :14) 

  ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก ได้แบ่งพฒันาการทางจริยธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั แตล่ะระดบัแยกออกเป็น 2 ระยะหรือ 2 ขัน้ (Stage) ตามลกัษณะการให้เหตผุล
ทางจริยธรรม ดงันี ้

  1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์ หรือก่อนที่จะมีจริยธรรม (Preconventional or 

Premoral level) เป็นระดบัท่ีต่ําสดุของการมีจริยธรรม จริยธรรมในระดบันีข้องเด็กจะถกูควบคมุ
ด้วยรางวลัและการลงโทษ และการตดัสนิจริยธรรมจะมาจากเกณฑ์ภายนอกโดยเฉพาะจากพ่อแม ่

ระบบนีเ้ด็กจะตดัสินจริยธรรม โดยใช้ผลท่ีตนได้รับเป็นเกณฑ์ในการประเมินจริยธรรม คือ ถ้าเขา
ถูกลงโทษเขาจะคิดว่าเขาทําไม่ดี ถ้าได้รับรางวัลก็แสดงว่าเขาทําดี เด็กท่ีอายุต่ํากว่า 10 ปี 

โดยทัว่ไปจะมีจริยธรรมอยูใ่นระดบันี ้ซึง่แบง่ได้เป็น 2 ระยะ ดงันี ้
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  ขัน้ที่ 1 หลกัการหลบหลีกการลงโทษ เป็นหลกัหรือเหตผุลของการกระทํา       ซึง่
เด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 7 ขวบใช้มาก เขาจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ ในลักษณะมุ่งท่ีจะหลบหลีกไม่ให้
ตนเองต้องถูกลงโทษ เพราะกลัวว่าตนเองจะเจ็บหรือลําบาก เด็กจะยอมทําตามคําสั่งหรือ
กฎเกณฑ์ของผู้ใหญ่ เพราะไมต้่องการให้ตนถกูลงโทษมากกว่าอย่างอ่ืน เช่น ยอมสีฟันหลงัอาหาร
เพราะกลวัพอ่ด ุหรือไมห่ยิบขนมกินก่อนได้รับอนญุาตเพราะกลวัแมตี่ 

  ขัน้ที่ 2 หลกัการแสวงหารางวลั ผู้ ท่ีมีจริยธรรมในขัน้นี ้โดยทัว่ไปจะมีอายรุะหว่าง   
7 – 1 0 ปี เพราะจะมีพฤติกรรมทางจริยธรรมก็สาเหตมุาจากว่าต้องการได้ประโยชน์ เลือกกระทํา
พฤตกิรรมจริยธรรมในสว่นท่ีจะนําความพอใจ ความสขุ หรือประโยชน์มาสูต่น เร่ิมพยายามทําเพ่ือ
ต้องการรางวลั และรู้จกัการแลกเปล่ียนกนัแบบเด็ก ๆ คือ เม่ือเขาทําอะไรให้ฉนั ฉนัก็ควรทําอะไร
ตอบแทนเขาบ้าง โดยเฉพาะสิ่งท่ีทํานัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือได้รับรางวัล ในขัน้นี ้
บุคคลยังยึดตัวเองอยู่ (Egocentric) การจูงใจให้เด็กในวัยนีก้ระทําความดี จึงควรจะใช้วิธีให้
สัญญาว่าจะให้รางวัลหรือชมเชยมากกว่าการขู่เข็ญ ลงโทษ เด็กท่ีมีจริยธรรมอยู่ในขัน้นีจ้ะมี
แรงจูงใจท่ีจะกระทําสิ่งท่ีเป็นผลดีแก่ตน เช่น เด็กหญิงจะช่วยบิดารดนํา้ต้นไม้เพ่ือจะได้รับ            

คําชมเชย เด็กชายจะถอดรองเท้าไม่ย่ําดินเป็นเทือกเข้าบ้าน เพ่ือมารดาจะได้พอใจ และหาขนม  

อร่อย ๆ ไว้ให้เขากินเป็นรางวลั 
 2. ระดับตามกฎเกณฑ์ (Coventional level) เป็นระดบัจริยธรรมท่ีสงูขึน้มาจากระดบั
แรก ผู้ ท่ีมีจริยธรรมในระดบันีอ้ายโุดยประมาณตัง้แต ่10 – 16 ปี จริยธรรมในระดบันีจ้ะเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของกลุ่ม ของสงัคม เขาจะเข้าในกฎเกณฑ์ได้ดีขึน้ และเร่ิมเปล่ียนจากการยดึตนเองเป็น
หลกั (Egocentric) มายดึเกณฑ์ของสงัคมเป็นหลกั แตก็่ต้องอาศยัการควบคมุจากภายนอกในการ
ท่ีจะทําความดี ละเว้นความชัว่ แต่รู้จกัแสดงบทบาทตามท่ีสงัคมกําหนดได้ และรู้จกัเอาใจเขามา
ใส่ใจเราได้แล้ว รู้จกัเคารพกฎ และให้ความสําคญัแก่กลุ่ม ถ้าควบคมุความประพฤติอย่างรัดกุม 

เขาก็จะไมค่ดโกง จริยธรรมในระดบันีแ้บง่ได้เป็น 2 ขัน้ตอ่จากระดบัแรก ดงันี ้

  ขัน้ที่ 3 หลกัการทําตามท่ีคนอ่ืนเห็นว่าดี ผู้ ท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีจ้ะมีอายุประมาณ       

10 – 13 ปี เขาจะคาดหวงัว่า สิ่งท่ีเขาทําไปนัน้คนอ่ืนจะต้องเห็นว่าดี หรือคาดว่าคนอ่ืนเขาว่าดีหรือ
ถกูต้อง เขาจึงจะทําพฤติกรรมนัน้ บคุคลท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีมี้ลกัษณะไม่เป็นตวัของตวัเอง ชอบ
คล้อยตามการชกัจงูของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะเพ่ือน เพ่ือให้เป็นท่ีชอบพอของเพ่ือน ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อม
ท่ีดีเขาก็จะเป็นผู้ มีจริยธรรมท่ีดีได้ 
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  ขัน้ที่ 4 หลักการทําตามหน้าท่ี ผู้ ท่ีจะมีจริยธรรมในขัน้นีไ้ด้ จะมีอายุประมาณ        

13 - 16 ปี บคุคลท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีจ้ะรู้ถึงบทบาทและหน้าท่ีของตน และสามารถทําตามหน้าท่ี
ของตนตามกฎเกณฑ์ท่ีสงัคมกําหนด  เขาจะเคารพกฎเกณฑ์ของกลุ่ม เคารพกฎหมาย บคุคลท่ีมี
จริยธรรมในขัน้นีถื้อว่ามีจริยธรรมท่ีดีพอควร ถ้าคนส่วนใหญ่ในสงัคมใดมีจริยธรรมถึงขัน้นีแ้ล้ว 
สงัคมนัน้ก็สงบสขุและร่มเย็น  

  เดก็วยัรุ่นในขัน้นี ้จะตระหนกัถึงบทบาท และหน้าท่ีของตนเองในกลุม่ตา่ง ๆ และ
มีศรัทธาต่อกฎเกณฑ์ของกลุ่มมากพอสมควร ฉะนัน้จึงจําเป็นท่ีผู้ ท่ีเป็นพ่อแม่ ครูผู้ปกครองจะได้
ดแูลแนะนําให้เด็กวยัรุ่นของตนได้เข้ากลุ่มท่ีดี  เพ่ือเด็กจะได้ทําตามกฎเกณฑ์ท่ีดีท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคม 

  3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์ ทฤษฎี (Post Conventional level) เป็นระดบั
จริยธรรมสงูสดุ โดยทัว่ไปผู้ ท่ีมีจริยธรรมขัน้นีไ้ด้ จะมีอายปุระมาณ 16 ปีขึน้ไป คือ ความสามารถ
ทางความคิดการตดัสินใจเป็นผู้ ใหญ่ได้โดยสมบรูณ์ การตดัสินคณุธรรม จริยธรรมต่าง ๆ จะมาจาก
เหตผุลภายใน (Internal reasoning) ใช้มาตรฐานของสงัคมเป็นเกณฑ์ของพฤติกรรมมากกว่าจะ
ใช้การคิดสํานึกของตนหรือความต้องการของงานเป็นหลกัในการตดัสินบคุคลในระดบันีจ้ึงมีหลกั
ประจําใจ และปฏิบตัิไปตามอดุมคติของตน ซึง่ถือเป็นจริยธรรมขัน้สงูสดุท่ีจะปรากฏได้ในบคุคลท่ี
เป็นผู้ใหญ่อยา่งสมบรูณ์ (หมายถึงเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีระดบัความคดิสงูและจริยธรรมสงู มิใช่เป็นผู้ ใหญ่
ท่ีสงูแตอ่ายอุยา่งเดียว) จริยธรรมในระดบันีแ้บง่เป็น 2 ขัน้ เช่นกนั คือ 
   ขัน้ที่  5 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา ผู้ ท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีจ้ะมี
ลกัษณะ มีเหตมีุผล  มีหลกัการมากกว่าการใช้อารมณ์ ถือความสําคญัของส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน นบัถือสิทธิและให้ความเสมอภาค ความยตุิธรรมแก่ผู้ อ่ืน จะไม่ทําพฤติกรรมให้ขดัต่อสิทธิของ
ผู้ อ่ืน สามารถควบคมุบงัคบัจิตใจของตวัเอง มิให้หลงใหลไปกบัสิง่ยัว่ยไุด้ คือ ถือคํามัน่สญัญาและ
ปณิธานของตนไม่หวัน่ไหวไปกบัสิ่งยัว่ยตุา่ง ๆ มีความเคารพตนเองและต้องการให้ผู้ อ่ืนเคารพตน
ด้วย ผู้ ท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีไ้ด้ จะมีอายุตัง้แต่ 16 ปีขึน้ไป บางคนเรียกผู้ ท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีว้่า “ผู้ มี
ธรรม (ความรับผิดชอบ) อยูใ่นหวัใจ” (Ethics of responsibility) 

   ขัน้ที่ 6 หลกัการทําตามอุดมคติสากล ผู้ ท่ีมีจริยธรรมในขัน้นีถื้อว่าเป็น
ผู้ ใหญ่โดยสมบรูณ์ เป็นจริยธรรมขัน้สงูสดุ มีการยืดหยุ่นจริยธรรมอยู่เหนือกฎเกณฑ์ใด ๆ ทัง้ปวง 
สามารถและกล้าทําลายสิง่หนึง่สิง่ใดเพ่ือสิง่ท่ีดีกว่าได้ จะไม่ยอมทําในสิ่งท่ีไม่ถกูต้องอย่างแน่นอน 

มกัจะทําพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือจุดมุ่งหมายในบัน้ปลาย อนัเป็นอดุมคติท่ียิ่งใหญ่ มีความเสียสละ 
และยุติธรรมอย่างยิ่ง แม้ชีวิตก็อาจสละได้เพ่ืออุดมคตินัน้ ๆ นอกจากนีย้งัมีหลกัธรรมประจําใจ
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อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีสูง เช่น มีหิริโอตปัปะ คือ ความละอายแก่ใจ
ตนเองในการทําชัว่  แม้เพียงแตค่ิดเท่านัน้ก็จะละอายใจแล้วและมีความเกรงกลวัตอ่บาป เพราะมี
ความเช่ือในหลกัสากลว่า ความเลวนัน้ถ้าบุคคลกระทําแล้ว แม้จะรอดพ้นไม่ถูกผู้ ใดลงโทษ แต่
โทษท่ีได้รับนัน้ก็คือ  ผู้กระทําความเลวนัน้จะมีจิตใจต่ําลง 
 จากทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก พอสรุปได้  ดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 แสดงขัน้พฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก 
ขัน้การใช้เหตผุลเชิงจริยธรรม ระดบัของจริยธรรม 

ขัน้ท่ี 1  หลกัการหลบหลีกการถกูลงโทษ  (2 - 7 ปี) 

ขัน้ท่ี 2  หลกัการแสวงหารางวลั  (7 - 10 ปี) 

1.  ระดบัก่อนกฎเกณฑ์ ( 2 - 10 ปี )  

     Precoventional level 

ขัน้ท่ี 3  หลกัการทําตามท่ีผู้ อ่ืนเห็นวา่ดี  (10 – 13 ปี) 

ขัน้ท่ี 4  หลกัการทําตามหน้าท่ีทางสงัคม  (13 – 16 ปี) 

2.  ระดบักฎเกณฑ์  ( 10 - 16 ปี ) 

     Coventional level 

ขัน้ท่ี 5  หลกัการทําตามคํามัน่สญัญา  (16 ปีขึน้ไป) 

ขัน้ท่ี 6  หลกัการอดุมคตสิากล  (ผู้ใหญ่สมบรูณ์) 

3.  ระดบัเหนือเกณฑ์  ( 16 ปีขึน้ไป) 

     Post Conventional level 

 

 

6 ทฤษฎีพัฒนาการของบรูเนอร์ (Bruner) 

 บรูเนอร์ (Jerome Bruner) เป็นศาสตราจารย์ทางจิตวทิยาท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ทฤษฎี
ของเขามีส่วนคล้ายกับทฤษฎีของเพียเจต์อยู่มาก จะต่างกันก็คือ บรูเนอร์เน้นความสัมพันธ์
ระหวา่งวฒันธรรม (สิง่แวดล้อม) กบัพฒันาการทางสติปัญญา ซึง่เพียเจต์ไม่เอ่ยถึง บรูเนอร์เช่ือว่า 
มนษุย์สามารถใช้วฒันธรรมเป็นเคร่ืองขยายความสามารถของตนให้มากยิ่งขึน้ ซึง่ทําให้คนรุ่นหลงั
มีความรู้ความก้าวหน้ายิ่งกว่าคนรุ่นแรกขึน้ไปเป็นลําดบั เป็นเหตใุห้มนุษย์ก้าวจากสมยัหิน มาสู่
สมยัวิทยาศาสตร์ท่ีมีเทคโนโลยีก้าวหน้าในเวลาไม่นาน เม่ือเปรียบเทียบกบัอายขุองมนษุย์ ซึง่เกิด
มาในโลกนีห้ลาย ๆ พนัปี 

 บรูเนอร์ สนใจในพฤติกรรมของเด็กตัง้แต่วยัทารก ปรากฏการณ์ท่ีค้นพบคือ ทารกเรียนรู้
โลกรอบ ๆ ตน นบัแต่แรกเกิด เขาทดลองกับวตัถุในระดบัสายตาของเด็กเม่ือเขาค่อย ๆ เคล่ือน
วตัถดุวงตาของเด็กทารกจะเคล่ือนตามวตัถท่ีุตนจบัจ้อง แม้แต่การเคล่ือนไหวของมือข้างหนึ่งไป
ประสานงานกบัมืออีกข้างหนึง่ เพ่ือจบัสิง่ของเอาไว้ จากการศกึษาและสงัเกตอยา่งใกล้ชิด เขาสรุป
ได้ว่า กว่าการประสานงานระหว่างตากบัมือจะเป็นไปอย่างคล่องแคล่วก็ต้องกินเวลาเรียนรู้อย่าง
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น้อย 2 ปี ระยะเวลาการเรียนรู้นีเ้อง ก่อให้เกิดกระบวนการท่ีทําให้มนุษย์ก้าวหน้ากว่าบรรพบุรุษ 

ทําให้มีการศกึษาค้นคว้ามากขึน้ 

 ในขณะเดียวกนัมีการศกึษาพฤตกิรรมของเดก็ท่ีไมไ่ด้เตบิโตขึน้มาในสงัคมมนษุย์ เช่น เดก็
ท่ีพลัดเข้าไปในฝูงสัตว์ ปรากฏว่าเด็กประเภทนี ้ไม่รู้จักใช้มือในการหยิบวัตถุอย่างถูกต้อง ใช้
วิธีการตะปบสิง่ของกบัใช้มือในการวิ่งและเดินเป็นสว่นใหญ่ นอกจากนีย้งัไม่รู้จกัใช้มือในการหยิบ
จบัภาชนะหรืออาหารอยา่งถกูต้อง แตใ่ช้วิธีปากกดัหรือลิน้เลียเท่านัน้ 

 ซึ่งแสดงว่า การเรียนรู้ต้องอาศยัพืน้ฐานทางร่างกายและวฒันธรรมในการเจริญเติบโต 

และการอบรมเลีย้งด ู

 แนวคดิของบรูเนอร์เก่ียวกับหลักการสอน 

      บรูเนอร์ได้เสนอหลกัการท่ีเก่ียวกบัการสอนไว้ 4 ประการ 
  1.หลักการเก่ียวกับโครงสร้างของความรู้ 
       บรูเนอร์ เน้นว่าการจัดแจงเรียบเรียงเนือ้หาหรือโครงสร้างของความรู้เป็น
สิง่จําเป็นมากท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้มองเห็นความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้หรือประสบการณ์เดิม กบั
ความรู้หรือประสบการณ์ใหม ่ๆ 
       ครูจะต้องหาวิธีการสอนท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงโครงสร้างพืน้ฐาน 

หรือการจัดแจงเรียบเรียงความรู้ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปท่ีมีความสัมพันธ์กัน และให้สอดคล้องกับ
พฒันาการทางสตปัิญญาให้มากท่ีสดุ 

   2. หลักการเรียนเก่ียวกับแรงจูงใจ 
        บรูเนอร์เช่ือว่า กิจกรรมทางการใช้สติปัญญาจะประสบผลสําเร็จ
อย่างเต็มท่ีก็ต่อเม่ือผู้ เรียนมีความพอใจหรือมีแรงจูงใจเท่านัน้ บรูเนอร์ให้ความเห็นว่า ธรรมชาติ
ของเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้ว ครูจะหาวิธีการให้เด็กสนใจต่อการเรียนรู้ ด้วยการสร้าง
แรงจงูใจภายในให้เกิดขึน้ในตวัเดก็ 
   3. หลักการเก่ียวกับความพร้อม 

        บรูเนอร์ เน้นว่า การท่ีคนจะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้สอน
จะต้องจดัรูปแบบของกิจกรรม ทกัษะและฝึกหดัให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความเจริญงอกงาม 

ทางสตปัิญญาของเดก็ เดก็จงึมีแรงจงูใจและความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
   4. หลักการเก่ียวกับการคดิแบบ Intuition 

        บรูเนอร์เช่ือว่า การเรียนของเด็กโดยใช้การคิดแบบ Intuition มี
ความสําคญั เพราะเป็นเทคนิคการหาเหตผุลของสติปัญญา อาจเป็นการคาดคะเน หรือการเดา
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อยา่งมีหลกัวิชา ซึง่อาจจะเป็นข้อสรุปท่ีสมเหตสุมผลหรือไมก็่ได้ บรูเนอร์ เน้นว่า การคิดแบบนีเ้ป็น
การคดิท่ีนําไปสูค่วามคดิสร้างสรรค์ 

  บรูเนอร์สรุปทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ ไว้ดงันี ้

  วิธีท่ีคนจะเกิดการเรียนรู้ในสิง่ใดสิง่หนึง่มีอยู ่3 วิธี คือ 
   1. โดยการกระทําสิง่นัน้ 

   2. โดยการรับรู้ภาษาและจินตนาการ 
   3. โดยการใช้ความหมายทางสญัลกัษณ์ เช่น ภาษา 
  ขัน้ของพัฒนาการทางสตปัิญญาของบรูเนอร์ 
  บรูเนอร์แบง่พฒันาการทางสตปัิญญาและการคดิออกเป็น 3 ขัน้ ดงันี ้

   1. ขัน้การกระทํา (Enactive stage)เป็นขัน้ท่ีเดก็จะเรียนรู้จากการกระทํา 
การเรียนรู้จะผา่นทางการแสดงออก การเลียนแบบ หรือการลงมือกระทํากบัวตัถ ุ
   2. ขัน้จินตนาการ (Iconic stage)เป็นขัน้ท่ีเดก็จะเรียนรู้เก่ียวกบัความคดิ
รวบยอด กฎ และหลกัการ การเรียนรู้จะเก่ียวข้องกบัความจริงมากขึน้ เขาจะเกิดความคดิจากการ
รับรู้เป็นสว่นใหญ่ อาจมีจินตนาการบ้างแตย่งัไมส่ามารถคดิได้ลกึซึง้นกั 
   3. ขัน้สญัลกัษณ์ (Symbolic) เป็นขัน้ท่ีเดก็เรียนรู้ความสมัพนัธ์ของ
สิง่ของ สามารถเกิดความคดิรวบยอดในสิง่ตา่ง ๆ ท่ีซบัซ้อนได้มากขึน้ สามารถเข้าใจความสมัพนัธ์
ของสิง่ของตา่ง ๆ ได้ เป็นขัน้ท่ีใกล้เคียงกบัพฒันาการ ขัน้ปฏิบตักิารคดิด้วยรูปธรรมและปฏิบตักิาร
คดิด้วยนามธรรมของเพียเจต์ 

  เน่ืองจากผลของการศกึษาของบรูเนอร์ เขาสรุปผลวา่ สิง่แวดล้อมทางวฒันธรรม
จะเป็นสิง่สําคญัในการเร่งความเจริญงอกงามทางสตปัิญญา ซึง่ในการศกึษาของเขาได้เน้นให้เห็น
ถึงบทบาทของการสอนในโรงเรียนภาษา และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ซึง่มีอิทธิพลตอ่ความงอกงามทาง
สตปัิญญาและการคดิ 

  สําหรับเร่ืองของความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาและการคดิของสมองนัน้ ยงัเป็นเร่ือง
ท่ีขดัแย้งกนัของนกัวิชาการท่ีทําการศกึษาเร่ืองนีอ้ยู ่และยงัไมส่ามารถตกลงกนัได้ จงึเกิดเป็น
แนวคดิท่ีแตกตา่งกนัอยู ่2 ฝ่าย คือ 
  ฝ่ายแรก เช่ือวา่ การคดิกบัภาษา (พดู) เป็นสิง่เดียวกนั ผู้ ท่ีคดิเก่งยอ่มใช้ภาษา 
(พดู) ได้เก่งหรือผู้ ท่ีใช้ภาษา (พดู) ได้ดียอ่มมีความสามารถในการคดิสงู 
  ฝ่ายที่สอง มีความคดิตรงกนัข้าม กลุม่นีเ้ช่ือวา่ การคดิเกิดขึน้เป็นอิสระจาก
ภาษา ภาษาเป็นเพียงพาหะท่ีจะนําการคดิท่ีเกิดขึน้ให้สมบรูณ์แล้ว จงึแสดงออกมา 
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  สําหรับบรูเนอร์ เขาสนบัสนนุฝ่ายแรก เพราะเขาก็เช่ือวา่ ภาษาเป็นองค์ประกอบ
ท่ีสําคญัของการคดิ  สว่นเพียเจต์ สนบัสนนุฝ่ายหลงั เขาเช่ือวา่ ภาษาเป็นสิง่ท่ีใช้เพียงการ
แลกเปล่ียนและการส่ือสารความคดิ แตไ่มไ่ด้ช่วยสง่เสริมให้เกิดความก้าวหน้าหรือพฒันาความคดิ 

  นอกจากนี ้บรูเนอร์ยงัถือวา่ การเรียนรู้ของบคุคลจะมีประสทิธิภาพเพียงใด ขึน้อยู่
กบักิจกรรมทางสมอง ในความสามารถสร้างความคดิรวบยอดในสิง่ท่ีเรียนรู้ได้เพียงใด หรือ
ความสามารถในการจดัเข้าพวก หรือจดัประเภทในสิง่ท่ีจะเรียนได้แคไ่หน ซึง่บรูเนอร์ ให้ความ
คดิเห็นวา่ มนษุย์มีความสามารถอยา่งน่าอศัจรรย์ ในการแยกแยะสิง่ตา่ง ๆ หรือสามารถจดัสิง่ 
ตา่ง ๆ เข้าพวกกนัได้อยา่งดี เช่น สามารถรวมสีตา่ง ๆ เข้าเป็นแนวเดียวกนั เรียกเป็นสีใหม ่หรือ
แยกคนออกเป็นชัน้สงัคมจากบคุลกิภาพท่ีคล้ายกนั การนบัถือศาสนา เชือ้ชาต ิขนาด อาย ุฯลฯ 
ถ้ามนษุย์ไมมี่ความสามารถท่ีจะจดัสิง่ตา่ง ๆ เข้าพวกได้แล้ว มนษุย์ก็อาจไมเ่กิดความคดิหรือการ
เรียนรู้ขึน้ได้ 

 

คุณลักษณะของผู้เรียนวัยต่าง ๆ 

 มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ท่ีอยู่ร่วมกนั มีการปะทะสมัพนัธ์พดูคยุ สงัสรรค์ การรู้จกัซึง่กนัและ
กนั ก็จะทําให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดี ในขบวนการเรียนการสอนก็เช่นกนั การรู้จกักนัและกนัก็จะช่วย
ให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีผู้สอนต้องรู้ว่าผู้ เรียนของตนมีคณุลกัษณะ
อยา่งไร 

1. คุณลักษณะของผู้เรียนระดบัอนุบาลศึกษา 
  ผู้ เรียนระดบัอนุบาลศึกษา อาจจะเรียกได้ว่า เป็นวยัเด็กตอนต้น หรืออีกช่ือหนึ่ง
ว่า วยัเด็กก่อนเข้าโรงเรียน วยัเด็กระดบัอนุบาลเป็นวยัท่ีมีอายรุะหว่าง 2 – 6 ปี ลกัษณะท่ีสําคญั
ของพฒันาการในวยันี ้คือ เด็กมีความสามารถในการท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้ดีมากขึน้ ไม่ว่าจะ
เป็นกิจการดแูลความสะอาดของร่างกาย การแตง่กาย และสภาพความเป็นอยูท่ัว่ไป 

  1.1 ลักษณะทั่วไปที่สาํคัญของเดก็ระดบัอนุบาล 
   ลกัษณะทัว่ไปท่ีสําคญัของเดก็ระดบัอนบุาลมีหลายประการ ดงันี ้

   1.1.1. เป็นช่วงระยะเวลาของการเตรียมตวัเข้าสู่โรงเรียน แต่โรงเรียน
ดงักล่าวจะมีความแตกต่างไปจากโรงเรียนทัว่ ๆ ไป เพราะเน้นการให้เด็กเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืน เน้นในการปรับตวัเข้ากบัสงัคมท่ีแตกตา่งจากบ้าน ซึง่ท่ีบ้านเดก็ ไมต้่องมีกฎเกณฑ์ ระเบียบท่ี
ต้องปฏิบตัติาม การเรียนในระดบันีจ้ะเน้นการเลน่มากกวา่การเรียนเชิงวิชาการ 
   1.1.2. เป็นช่วงระยะเวลาของการเตรียมตัวเข้ากลุ่มเพ่ือน เป็นช่วง
ระยะเวลาท่ีมีความสําคญั เพราะเด็กจะต้องมีการเรียนรู้พืน้ฐานต่าง ๆ ตามพฤติกรรมทางสงัคม 
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ซึง่ก็จะเป็นการช่วยให้เดก็สามารถจดัระบบในชีวิตของตนตามสงัคม เพ่ือให้สามารถปรับตนได้ง่าย
ตอ่ไปในอนาคต  

   1.1.3. เป็นช่วงระยะเวลาของการสํารวจค้นคว้า เด็กวยันีจ้ะมีความสขุ
ความพอใจท่ีจะสํารวจสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เขาจะสนใจสิ่งท่ีเขาเห็นว่าคืออะไร สนใจบคุคลและสิ่ง
รอบตวัวา่มีความรู้สกึเป็นอยา่งไร 
   1.1.4. เป็นช่วงระยะเวลาของการเกิดปัญหา ในระยะนีเ้ด็กจะมีลกัษณะ
ไมย่อมเช่ือฟัง ชอบปฏิเสธบอ่ยครัง้ บางครัง้เด็กจะมีลกัษณะงอแง เจ้าอารมณ์ หรืออาจจะมีความ
หวาดกลวั และริษยามากขึน้ 

   1.1.5. เป็นช่วงเวลาของการต่อต้าน ในช่วงนีเ้ด็กจะต่อต้านความ
ช่วยเหลือจากพอ่แมแ่ละบคุคลอ่ืนท่ีมีอายมุากวา่ 
  1.2 พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
   วยันี ้เด็กหญิงและเด็กชายจะมีพัฒนาการทางด้านความเจริญเติบโต
ของร่างกายแบบเดียวกนั 

   อตัราการเจริญเติบโตทางความสงูจะเพ่ิมมากโดยเฉลี่ยจะเพิ่มประมาณ
ปีละ 3 นิว้ 
   นํา้หนกัจะเพิ่มขึน้ โดยเฉล่ีย 3 – 5 ปอนด์ 
   สดัส่วนของใบหน้า มีลกัษณะเล็ก ส่วนท่ีมองดใูหญ่คือ อวยัวะส่วนคาง
เพราะ ขากรรไกรเป็นสว่นท่ีมีพฒันาเร็วกวา่สว่นอ่ืน ๆ 
   เส้นผมจะมีสีท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

   อาย ุ3 – 4 ปี ฟันนํา้นมของเดก็จะเร่ิมหลดุ และฟันถาวรขึน้มาแทนท่ี การ
งอกของฟันแท้ท่ีขึน้มาแทนฟันนํา้นม จะช่วยทําให้การพดูของเดก็มีพฒันาการท่ีดีขึน้ 

   อาย ุ4 – 5 ปี เด็กจะมีรูปร่างดีขึน้ หน้าท้องแบนราบ อกกว้างขึน้ เอวมอง
ชดัเจนขึน้ 

   เด็กในวัยนีส้ามารถใช้มือทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแคล่วคล่อง เช่น 

สามารถป้อนอาหารเอง แต่งตวัเอง เช่น หวีผม อาบนํา้ ทีแรกอาจจะต้องมีผู้ ช่วยเหลือบ้าง แต่
ตอ่ไปจะทําได้เอง เด็กอาย ุ3 ขวบ สามารถใช้ค้อนตอกตะปลูงบนไม้ได้ ปัน้ดินนํา้มนัเป็นรูปต่าง ๆ 
ได้ นอกจากนัน้เด็กวยันีย้งัชอบเล่นโยนลูกบอลและรับลูกบอล ความสามารถจะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
เม่ือเดก็อาย ุ6 ขวบ ก็สามารถท่ีจะทําสิง่ตา่ง ๆ ด้วยมือได้มากขึน้ เป็นต้น 
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   การใช้ขาได้แคล่วคล่องขึน้ นอกจากเดินได้อย่างมัน่คงแล้ว เด็กจะสนใจ
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีต้องใช้ขา เช่น กระโดดสงู กระโดดไกล การวิ่ง การเล่นเกมต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ทกัษะ
การวิ่ง การปีนป่าย การถีบจกัรยานสามล้อสําหรับเดก็ เป็นต้น 

  1.3 พัฒนาการทางสตปัิญญา 
  การท่ีเด็กจะมีความสามารถส่ือสารติดต่อกบัผู้ อ่ืนได้ เด็กจะต้องมีความเข้าใจใน
สิ่งท่ีตนเองพูดก่อน โดยปกติเด็กจะมีความเข้าใจเก่ียวกับคําต่าง ๆ ได้ โดยการแสดงออกทางสี
หน้าและลกัษณะท่าทาง นอกจากนี ้ความเข้าใจของเด็กยงัขึน้อยู่กับการฟัง ซึ่งจากการศึกษา
พบวา่ เดก็ท่ีมีระดบัสติปัญญาสงู จะมีความตัง้ใจในการฟังมากกว่าเด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาต่ํา ซึง่
ในเร่ืองนีมี้การค้นพบว่า เด็กท่ีมีระดบัสติปัญญาสงู จะเป็นเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี หรืออีกนยัหนึ่งก็คือ ครอบครัวท่ีไม่ค่อยมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือไม่มีเลย นอกจาก
การฟังแล้ว เด็กจะสามารถเรียนรู้และจดจําความหมายใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ ในวยันีเ้ด็กจะสามารถจํา
ศพัท์ได้เพิ่มขึน้รวดเร็ว รู้จกัคํามากขึน้ สามารถใช้ภาษาได้กว้างขวางขึน้ ในตอนแรก ๆ เด็กจะใช้
ประโยคสัน้ ๆ มีเพียง 3 – 4 คํา แต่เม่ืออายปุระมาณ 4 ขวบ จะสามารถพดูประโยคได้ยาวขึน้ พอ
อายุ 5 ปี เด็กจะสามารถเรียกช่ือคําต่าง ๆ ได้โดยไม่มีการผิดพลาด แต่ในเร่ืองพัฒนาการทาง
ภาษานีอ้าจจะมีพฤตกิรรมท่ีผิดปกตไิปบ้างในระยะแรก ๆ ดงันี ้

   1.3.1.การพดูไม่ชดั เด็กเล็ก ๆ บางคนออกเสียงคําตา่ง ๆ ได้อย่างชดัเจน 

แต่บางคนก็พดูไม่ชดั พ่อแม่ต้องให้โอกาสเด็กได้ฝึกพดูมาก ๆ คอยแก้ไขให้ และถ้าเด็กบางคนพดู
ไม่ชดัเจนเกินอายุท่ีสมควรแล้ว พ่อแม่ไม่ควรแสดงความรู้สึกให้เด็กเห็น จะต้องอดทนรอเพราะ
พฒันาการของเดก็แตล่ะคนไมเ่หมือนกนั เดก็บางคนพดูชดัได้เร็ว บางคนพดูชดัได้ช้ากวา่คนอ่ืน 

   1.3.2.การพดูติดอ่าง คือ การพดูซํา้พยางค์ เด็กวยั 2 – 3 ขวบ มกัจะพดู
ซํา้แบบตดิอา่ง เพราะเพิ่งหดัพดู พ่อแม่ไม่ควรวิตกกงัวลจนเกินไป ต้องยอมรับข้อบกพร่องของเด็ก 
และช่วยฝึกให้เด็กหดัพดูมาก ๆ ก็จะหายไปเอง ถ้าพ่อแม่เคร่งครัดจนเกินไป เด็กจะเกิดความวิตก
กงัวลและเกิดความเครียดยิ่งขึน้ ทําให้เป็นผลร้ายทางจิตใจแก่เดก็ได้ 

  1.4 พัฒนาการทางอารมณ์ 

  เด็กวัยนีม้ักเจ้าอารมณ์ อาจเน่ืองจากความหงุดหงิดเพราะไม่ได้นอนกลางวัน 

หรือกินอาหารไม่พอกับความต้องการของร่างกายก็ได้ ทําให้โมโหร้าย  อิจฉาริษยาอย่างไม่มี
เหตผุล อย่างไรก็ตามเด็กแต่ละคนมีอารมณ์ไม่เหมือนกัน เน่ืองจากสขุภาพต่างกัน สิ่งแวดล้อม
ตา่งกนั และการเลีย้งดท่ีูแตกตา่งกนั ฉะนัน้อาจกลา่วได้ว่า อารมณ์ของเด็กแตล่ะคนจะถกูควบคมุ
ตามสภาพแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ท่ีเด็กแต่ละคนได้รับมา อารมณ์ของเด็ก เช่น ความ
กลวั ความตกใจ ความโกรธ ความรําคาญใจ และความคบัข้องใจ จะเพิ่มขึน้ ซึง่บคุคลใกล้ชิด จะมี
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ส่วนต่ออารมณ์ของเด็ก ถ้าเด็กไม่สามารถควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ได้ ก็จะมีผลต่อลักษณะ
บคุลกิภาพของเดก็เม่ือเตบิโตขึน้ 

  สําหรับอารมณ์ท่ีปรากฏชดัเจนในเดก็ระดบัอนบุาลศกึษา ดงันี ้

   1.4.1. ความโกรธ  ความโกรธจะเป็นอารมณ์ท่ีเกิดขึน้บ่อยครัง้ท่ีสุด 

และจะเป็นเร่ืองธรรมดาสําหรับวัยเด็กตอนต้น ทัง้นีเ้พราะเด็กจะต้องเผชิญกับลักษณะหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งสถานการณ์เหล่านีก่้อให้เกิดความโกรธแต่ตวัเด็ก หรือใน
บางครัง้ เด็กอาจจะใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์เพ่ือให้ได้มาในสิ่งท่ีตนปรารถนา ลักษณะ                
ความโกรธของเด็กวยันีเ้กิดขึน้ได้ เน่ืองจากมีความขดัแย้งในการเล่นสิ่งของ การขบัถ่าย การแต่ง
กาย มีความสบัสนในกิจกรรมตา่ง ๆ หรือถกูขดัขวางมิให้ทํากิจกรรมในสิง่ท่ีตนปรารถนา 
   นอกจากนัน้ สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีอยู่จะมีผลทําให้เด็กเกิดความ
โกรธได้ง่าย และอาจจะเกิดความโกรธได้บอ่ยครัง้ ลกัษณะการแสดงออกซึง่ความโกรธของเด็กนัน้ 

จะเป็นลกัษณะการแสดงออกโดยการลงมือลงเท้า และจะเกิดขึน้บ่อยครัง้สําหรับครอบครัวท่ีมีพ่ี
น้องหลายคน 

   ลกัษณะอาการโกรธแบบลงมือลงเท้า หมายถึง ลกัษณะการร้องไห้ของ
เด็ก มีการร้องกรีด กระทืบเท้า เตะ กระโดดไปมา ต่อต้าน ขว้างสิ่งของลงบนพืน้ บีบจมกู เดินขา
กระเผลก บางครัง้อาจจะนัง่หรือนอนลงบนพืน้ และทําร้ายตวัเอง เช่น ดงึผม ตีหน้าอกของตวัเอง 
เป็นต้น 

   ลกัษณะอาการโกรธของเดก็วยั 3 – 4 ขวบ จะมีลกัษณะอาการโกรธแบบ
ลงมือลงเท้า แต่เม่ืออาย ุ4 ขวบ ความโกรธของเด็กจะมีการแสดงออกโดยมุ่งตรงไปยงัสิ่งท่ีทําให้
ตนโกรธไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของก็ตาม นอกจากนัน้ลกัษณะการแสดงออกของความโกรธ
แบบอ่ืน ๆ ยงัประกอบด้วย ลกัษณะหน้าบึง้ ครุ่นคดิ และร้องไห้ 

   1.4.2.ความกลัว วัยเด็กตอนต้นนีเ้ด็กจะมีความรู้สึกกลวัต่อสิ่งต่าง ๆ 
มากกว่าวัยเด็กอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีมีระดับสติปัญญาดีจะมีความสามารถในการ
แยกแยะและจดจําเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีก่อให้เกิดอนัตรายได้ดี ในระยะแรกของความกลวันี ้เด็กจะมี
ความรู้สึกกลวัในสิ่งท่ีไม่มีเหตผุลมากกว่าสิ่งท่ีมีเหตผุล เม่ือเด็กมีอายมุากขึน้ การตอบสนองของ
เด็กท่ีมีต่อความกลวัย่อมจะมากขึน้ตามอายขุองเด็ก รูปแบบของการสนองตอบในเร่ืองความกลวั 
โดยทัว่ไปนัน้จะมีลกัษณะของการวิ่งหนีจากเหตกุารณ์ หรือหลบซ่อน หรือพยายามหลีกเล่ียงจาก
สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความกลวั 
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   ตามปกติ ความกลัวของเด็กจะเกิดขึน้ได้โดยการวางเง่ือนไข การ
เลียนแบบและการจดจําเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความกลวัหรือเป็นประสบการณ์ท่ีไม่น่าพอใจ
นัน่เอง เช่น เม่ือเด็กได้ยินเสียงท่ีน่ากลวัทางวิทยุ ถ้าเด็กได้ยินเสียงทางวิทยุอีกจะทําให้เด็กเกิด
ความรู้สกึกลวัได้เช่นกนั นอกจากนัน้แล้ว ความกลวัของเด็กอาจจะเกิดเน่ืองมาจากการเลียนแบบ
บคุคลท่ีเดก็ใกล้ชิด เม่ือผู้ใหญ่กลวัเดก็จะกลวัตามไปด้วย เช่น กลวัเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า เน่ืองมาจาก
เดก็เห็นมารดามีความกลวั เดก็ก็จะแสดงอาการกลวัตามไปด้วย 
   ความกลวัของเด็กจะสามารถลดลงได้จะลงได้เม่ือเด็กนัน้มีอายมุากขึน้ 

และมีความวิตกกังวลเกิดขึน้มาแทนท่ี ตวัอย่างเช่น เม่ือเด็กเกิดความรู้สึกไม่มัน่คงจากทางบ้าน 

เด็กจะมีความรู้สกึกระวนกระวายใจมาก เม่ือเด็กเกิดความกงัวลใจ ผลก็คือ ความกลวัของเด็กจะ
ลดลงจนถึงเดก็จะไมมี่ความกลวัในสิง่ใดเลย 
   1.4.3. ความอิจฉาริษยา ความอิจฉาริษยาเป็นความโกรธท่ีพุ่งไปสู่
บคุคล อาจจะเน่ืองมาจากสถานภาพทางสงัคม อารมณ์อิจฉาริษยาจะเกิดขึน้เม่ือเด็กมีอาย ุ2 – 5 

ปี หรือเม่ือเดก็มีน้องใหม ่

   ในวัยเด็กตอนต้น การแสดงถึงลักษณะความอิจฉาริษยาจะมีการ
แสดงออกโดยตรง คือ เด็กจะต่อต้านกับบุคคลท่ีตนเกิดความอิจฉาริษยา เช่น ตีน้องเพราะตน
ริษยาน้อง เป็นต้น แต่ในบางครัง้การแสดงออกซึ่งความอิจฉาริษยานัน้ จะเป็นลักษณะท่ีมี
พฤติกรรมย้อนกลบัไปสู่แบบวยัเด็กอีกครัง้หนึ่ง เช่น การดดูนิว้ การปัสสาวะรดท่ีนอน การซุกซน
ผิดปกติ มีลกัษณะปฏิเสธต่อการกินหรืออาจจะมีการแสดงออกในลักษณะความเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย บางครัง้อาจจะมีการแสดงออกในลกัษณะของความหวาดกลวั 
   1.4.4. ความอยากรู้อยากเห็น ในวยัเด็กนี ้เด็กจะมีความอยากรู้อยาก
เห็นในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของในบ้านเรือนร้านค้า และอะไรก็ตามท่ีเด็กจะสามารถมองเห็นได้
ทกุอย่างจะเป็นสิ่งท่ีเด็กต้องการเรียนรู้ทัง้สิน้ ตวัอย่างเช่น เด็กอาจจะมีความสงสยัในเร่ืองรูปร่าง
ของตนว่าทําไมจึงมีความแตกตา่งไปจากผู้ ใหญ่ หรืออวยัวะร่างกายของคนเรานัน้สามารถทํางาน
ได้อยา่งไร เป็นต้น 

   ด้วยเหตุนีเ้อง วยัเด็กตอนต้นจึงจัดว่าเป็นวัยเจ้าปัญหา (Questioning 

age) โดยท่ีเด็กจะมีการตัง้คําถามตัง้แต่ปีท่ี 2 – 3 เร่ือยไปจนกระทัง่ปีท่ี 6 ของอายเุด็ก ถ้าเด็กคน
ใดก็ตามได้รับคําอธิบายในคําถามจะทําให้เด็กเกิดความพอใจ และเด็กจะไม่พอใจเม่ือไม่ได้รับ
คําอธิบายและจะมีผลทําให้ความอยากรู้อยากเห็นของเดก็ลดลงไป 
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   สําหรับเด็กท่ีฉลาดจะเป็นเด็กท่ีมีความสามารถในการจดจําและสงัเกต
สิ่งต่าง ๆ ได้ดีกว่าเด็กท่ีไม่ฉลาด เม่ือเด็กฉลาดมีความสามารถเช่นนัน้ ทําให้เด็กพยายามท่ีจะ
ซกัถามในสิ่งท่ีตนสงสยัได้ดีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านัน้ ผลท่ีได้รับจากการศึกษาพบว่า เด็กท่ีมีความ
มัน่คงทางอารมณ์จะเป็นเด็กท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเด็กท่ีไม่มีความมัน่คงทางอารมณ์ 

และในเร่ืองเพศของเด็กก็เช่นกนั เด็กหญิงจะมีความสนใจหรือมีความสงสยัในสิ่งตา่ง ๆ น้อยกว่า
เดก็ชายเพราะพอ่แมม่กัจะเข้มงวดเอากบัเดก็หญิงมากกวา่เดก็ชาย 
   1.4.5.ความร่าเริง วยัเด็กตอนต้นนีเ้ด็กจะมีความรู้สกึท่ีเป็นสขุเป็นอย่าง
มาก ความสขุของเด็กท่ีเกิดขึน้นีอ้าจจะอธิบายได้ในลกัษณะความร่าเริงของเด็ก และโดยทัว่ไป
ของเด็กวัยนี  ้จะมีความรู้สึกสนุกสนานมาก  สาเหตุท่ีทําให้เด็กมีความรู้สึกเป็นสุขได้นัน้ 

เน่ืองมาจาก ลกัษณะทางร่างกายมีความแข็งแรงมีสขุภาพดี มองเห็นสถานการณ์ท่ีไม่กลมกลืน
ตา่ง ๆ เกิดเสียงดงัขึน้มาอยา่งทนัทีทนัใด หรือมีการเลียนคําพดูของบคุคลอ่ืน ซึง่สิง่เหลา่นีจ้ะทําให้
เด็กเกิดความรู้สึกร่าเริงได้ นอกจากนัน้อาจจะเกิดขึน้ได้ต่อเม่ือมีบุคคลอ่ืนมาเล่นด้วย แม้แต่เป็น
สตัว์เลีย้งก็ตามจะทําให้เกิดความสขุได้ 

   การตอบสนองท่ีจะเป็นเคร่ืองแสดงว่าเด็กมีความร่าเริงคือ การยิม้ การ
หวัเราะ การปรบมือ การกระโดดขึน้ลง การกอดรัดวตัถหุรือบคุคลท่ีทําให้เด็กมีความสขุ ฉะนัน้การ
แสดงออกซึง่อารมณ์ร่าเริงนีข้ึน้อยู่กบัลกัษณะความเข้มของสิ่งเร้าท่ีมาเร้า รวมทัง้ขึน้อยู่กบัความ
กดดนัทางสงัคมอีกด้วย 
   1.4.6.ความรัก วยัเดก็อนบุาลนี ้เด็กจะไม่เพียงแตรั่กในบคุคลเท่านัน้ แต่
เด็กจะมีความรักต่อสัตว์หรือวัตถุท่ีเขาเล่นอยู่อีกด้วย เด็กวัยนีจ้ะแสดงความรักอย่างเปิดเผย
เช่นเดียวกบัอารมณ์อ่ืน ๆ เขาจะกอดจบูลบูคลําบคุคลหรือวตัถท่ีุเขารัก อยากอยูใ่กล้ ๆ ตลอดเวลา 
  1.5 พัฒนาการทางสังคม 

   เด็กในวัยนีจ้ะเร่ิมเบ่ือหน่ายผู้ ใหญ่ จะพยายามเล่นกับเพ่ือนในวัย
เดียวกนั และจะเร่ิมเล่นกนัเป็นกลุ่มในช่วงอาย ุ3 – 6 ปี เด็กจะมีการคบเพ่ือนมากขึน้ การรับรอง
เห็นชอบจากเพ่ือนกลายมามีความสําคญัมากกวา่ท่ีได้รับจากผู้ใหญ่ การรับรองเห็นชอบจากเพ่ือน 

ๆ จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เด็กมีพฤตกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับของสงัคมต่อไป ดงันัน้ ช่วงอาย ุ3 – 6 ปี 

นบัว่าเป็นช่วงท่ีมีความสําคญัสําหรับพฒันาการทางสงัคม เพราะจะเป็นการฝึกให้เด็กมีการเข้า
สงัคม ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ บางคนอาจจะมีลกัษณะของการเป็นผู้ นําแตเ่ดก็บางคนอาจจะมี
ลกัษณะอิสระ ลกัษณะท่ีปรากฏในวยัเด็กอนบุาลนี ้จะมีผลตอ่พฒันาการทางสงัคมในระยะตอ่มา
ของชีวิต 
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  ในวยันีจ้ะมีพฤตกิรรมทางสงัคมเกิดขึน้หลายอยา่ง ท่ีสําคญั  ได้แก่ 
   1.5.1. ความดือ้รัน้ ความดือ้รัน้เกิดเป็นปกติกับเด็กอายุ 2 – 3 ปี และ
พฤติกรรมนีจ้ะค่อย ๆ ทวีขึน้ ในระหว่างเด็กอาย ุ3 – 4 ปี ซึง่เด็กแต่ละคนจะแสดงอาการดือ้รัน้ใน
รูปท่ีแตกตา่งกนั บางคนแสดงออกด้วยการชอบทําอะไรตรงกนัข้ามกบัท่ีต้องการให้เขาทํา บางคน
แสดงออกด้วยการเงียบ ไม่โต้ตอบ ทําเป็นไม่ได้ยิน ไม่เข้าใจ ไม่ไยดี และไม่นําพา แตส่ําหรับเด็กท่ี
มีการปรับตวัได้ดี จะเรียนรู้ท่ีจะโอนออ่น และให้ความร่วมมือกบัผู้ อ่ืน 

   1.5.2.ความก้าวร้าว ความก้าวร้าวจะเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้กบัเด็กวยันี ้

เม่ือเด็กมีความคบัข้องใจ หรือถูกลงโทษอย่างรุนแรง เม่ืออายุ 4 – 5 ปี เด็กจะมีการแสดงความ
ก้าวร้าว โดยทางวาจามากกวา่การแสดงออกทางร่างกาย 
   1.5.3.การทะเลาะวิวาท เดก็วยันีเ้ป็นวยัของการทะเลาะวิวาท เพราะเด็ก
ยงัขาดประสบการณ์ในการเลน่กบัเพ่ือนอยา่งดี เม่ือโกรธก็จะแย่งของเลน่ท่ีเด็กอ่ืนกําลงัเลน่ไปเสีย 
และมกัจะร้องไห้  ทุบตีกนั เตะ ต่อย กดักนั เป็นต้น วยั 3 ขวบเป็นวยัท่ีชอบทะเลาะกนัมากท่ีสดุ 

หลงัจากนัน้เม่ือเด็กอายมุากกว่า 3 ปี ไปแล้ว เด็กจะมีการปรับตวัทางสงัคม ซึง่จะมีผลทําให้การ
ทะเลาะวิวาทของเดก็ลดน้อยลง อย่างไรก็ตามในเร่ืองของการทะเลาะวิวาทของเด็กวยันี ้ก็นบัว่ามี
ประโยชน์ไม่น้อย เพราะการทะเลาะวิวาทจะเป็นวิธีการท่ีสอนให้เด็กรู้จกัปฏิบตัิและมีการปรับตวั 
เพ่ือท่ีจะอยูใ่นสงัคมตอ่ไป 

   1.5.4.การคบเพ่ือน เพ่ือนของเด็กวยันีส้่วนมากเป็นพ่ีน้อง หรือผู้ ใหญ่ใน
ครอบครัวเดียวกัน การคบเพ่ือนของเด็กจะคบแบบเป็นเพ่ือนเล่นมากกว่าเพ่ือนแท้ เด็กมักจะ
เปล่ียนเพ่ือนเลน่ เม่ือความสนใจในการเล่นเปลี่ยนไป ฉะนัน้ความสมัพนัธ์ในเร่ืองการเลน่ของเด็ก 
ขณะท่ีอยู่ในครอบครัวนัน้จะมีความสําคญัต่อบทบาทในการปรับตวันอกบ้านของเด็ก เด็กท่ีมี
เพ่ือนซึง่มีวฒุิภาวะระดบัเทา่กนัและมีอายไุลเ่ล่ียกนัจะมีสว่นช่วยทําให้ปรับตวัในสงัคมได้ดี และใน
การเลือกคบเพ่ือนของเดก็ในวยันีจ้ะไมมี่การเลือกคบเพ่ือนตามสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 2. คุณลักษณะของผู้เรียนระดบัประถมศึกษา 
 ผู้ เรียนระดบัประถมศกึษา อาจเรียกได้ว่าวยัเด็กตอนกลาง เป็นวยัท่ีมีอายตุัง้แต ่6 ปีขึน้ไป 

จนถึง 10 ปี เด็กในวยันีจ้ะมีความพร้อมมากขึน้ และสนใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตนเองมากขึน้ ช่วงนี ้
เด็กต้องปรับตวัให้เข้ากบับคุคลในครอบครัว หรือเพ่ือนเล่นท่ีอยู่บ้านใกล้เคียง เด็กในวยันีจ้ะเรียน
อยู่ในระดบัประถมศึกษา โรงเรียนจึงนบัว่าเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในชีวิตท่ีออกไปสู่สงัคม
นอกบ้าน การปรับตวัในสังคมใหม่มีมากขึน้ ระยะนีเ้ด็กจะเข้าใจภาษาท่ีผู้ อ่ืนพูดมากขึน้ และ
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ตนเองก็สามารถใช้คําใหม่และแปลกมากขึน้ พฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสงัคม ก็
เตบิโตขึน้ เดก็วยันีจ้งึต้องมีการปรับตวัมากขึน้ 

  2.1 พัฒนาการทางกาย 
  เด็กเม่ืออายุครบ 6 ปีขึน้ไป อัตราการเจริญเติบโตจะลดลงไป ช่วงท่ีร่างกาย
เปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่งช้า ๆ 
   2.1.1 ร่างกายของเดก็จะขยายทางสว่นสงูมากกวา่สว่นกว้าง แขนขายาว
ออก กล้ามเนือ้แขนขา ทํางานประสานกนัดีขึน้ 

   2.1.2 รูปร่างเปล่ียนแปลงเข้าลกัษณะผู้ใหญ่มากขึน้ 

   2.1.3 อวยัวะภายในและระบบการหมนุเวียนของโลหิตเจริญเติบโตเต็มท่ี 

ยกเว้นหวัใจคงเจริญช้ากวา่อวยัวะอ่ืน ๆ 
   2.1.4 ฟันแท้ขึน้แทนท่ีฟันนํา้นม 

   2.1.5 สมองหนกัเกือบเตม็ท่ี 

   2.1.6 อวยัวะเพศเติบโตช้า รวมถึงกล้ามเนือ้ตาหรือมือมีการพฒันาการ
ช้า และมีอตัราการเจริญเตบิโตไมเ่ท่ากนัในเดก็แตล่ะคน 

   นอกจากนี ้วยัเด็กตอนต้นมีพลงังานมากขึน้จึงมกัไม่ใคร่อยู่น่ิง ชอบทํา
กิจกรรมและทําอยา่งรวดเร็วไมค่อ่ยระมดัระวงัทําให้ประสบอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้ 
  2.2 พัฒนาการทางอารมณ์ 

  ความต้องการของเด็กวัยนีก้ว้างขวางมาก และเม่ือหาทางตอบสนองความ
ต้องการไม่ได้  ก็เกิดอารมณ์ตึงเครียด แต่ถ้าตอบสนองความต้องการได้สําเร็จก็จะมีอารมณ์
แจ่มใสเบิกบาน มีแรงจูงใจท่ีจะทํากิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป เด็กวยันีมี้ความต้องการความรัก ความ
อบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย และเอาใจใส่จากครู นอกจากครูแล้วเด็กยังมีเพ่ือนเพิ่มขึน้ ซึ่งใน
ระยะแรก การแสวงหาการยอมรับจากครูและเพ่ือน อาจเป็นวิธีการท่ีไมน่ิ่มนวล เพราะยงัไมรู้่จกัคิด 

ควบคมุความรู้สกึยงัไมไ่ด้ มกัจะแสดงความเอาแตใ่จตวั ทะเลาะวิวาทกนัต้องการเป็นผู้ชนะ ระยะ
ปีหลงั ๆ พอเด็กปรับตวัเข้ากบัโรงเรียน การเรียนดีขึน้ รู้จกัควบคมุอารมณ์ รู้จกัยบัยัง้ใจไม่แสดง
ความรู้สึกออกมาเป็นพฤติกรรมไม่ดีทันที นั่นคือ เด็กสามารถปรับตวั ปรับใจได้แล้วจึงเปลี่ยน
พฤตกิรรมเป็นเหมาะสมยิ่งขึน้ 
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  2.3 พัฒนาการทางสังคม 

  วยัเด็กตอนกลางนี ้แม้ว่าครอบครัวจะยงัคงมีอิทธิพลต่อเด็กอยู่ แต่เด็กก็ออกมา
พบกับสิ่งแวดล้อมมากขึน้ มีสังคมกว้างขวางขึน้ เพราะอยู่ในโรงเรียนย่อมมีความสัมพันธ์กับ
บุคคลหลายวยัหลายประเภท เด็กจะมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธภาพกบับุคคลต่าง ๆ ท่ี
โรงเรียนได้ดีเพียงไร ขึน้อยู่กบัการอบรมท่ีได้จากทางบ้านเป็นสําคญั ถ้าทางบ้านให้โอกาสเด็กได้
เล่นกับเด็กอ่ืน ๆ และคอยแนะให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีถูกต้องแล้ว เด็กก็จะสามารถปรับตวัเข้ากับ
เพ่ือนได้เป็นอย่างดี ไม่ขลาดอายเพ่ือนหน้าใหม่ ถ้าปลอ่ยให้เด็กว้าเหว่และเลน่แตก่บัเพ่ือนสมมตุิ
อยู่เสมอทําให้เด็กปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ยาก เม่ือเข้าโรงเรียนเพราะเพ่ือนเล่นสมมตุิไม่มีชีวิตจิตใจ 
ไมมี่ปฏิกริยาโต้ตอบท่ีจะสอนให้เดก็รู้วา่ตนควรจะทําอะไร 
  อย่างไรก็ตามการสงัคมของเด็กวยันีก็้ยงัไม่กว้างขวางมากนกั แม้จะเร่ิมเข้ากลุ่ม
เพ่ือนบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นกลุ่มเพ่ือนเด็ก ๆ ทัง้การเล่นก็ยังคงเป็นการเล่นท่ีต่างคนต่างเล่น
เพียงแต่อยู่รวมกลุ่มเท่านัน้ วิธีการเล่นก็เปล่ียนอยู่เสมอส่วนมากมกัเอาแต่ใจตวัต้องการเอาชนะ
เพ่ือน ต้องมีผู้ ใหญ่คอยช่วยแนะนําอยู่ด้วย การเล่นจึงจะเป็นไปได้อย่างราบร่ืน เม่ือเจริญวยัขึน้มี
การเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เพ่ือนฝงูยอมรับได้ดีขึน้ รู้จกัยอมรับฟังและทําตามความคิดเห็นของผู้ อ่ืน
ได้ เด็กวยันีย้งัเล่นรวมกนัทัง้เด็กหญิงและเด็กชาย และชอบเล่นกิจกรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวทัง้ตวั 
เช่น วิ่งไลจ่บักนั ตอ่เม่ือเข้าวยัเดก็ตอนปลายชอบเลน่เป็นทีมและชอบกิจกรรมท่ีมีกฎเกณฑ์มากขึน้ 

ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะดีขึน้ เพราะเป็นวยัรวมหมู่รวมพวก เด็กชอบเลียนแบบกัน ทําอะไร
เหมือน ๆ กนั 

  2.4 พัฒนาการทางสตปัิญญา 
   พัฒนาการทางสติปัญญา หมายถึง ความสามารถท่ีจะกิจกรรมทาง
สมองให้บรรลผุลตามท่ีตนต้องการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ คนท่ีมีเชาวน์ปัญญาสงูจะสามารถ
ปรับตวัเองให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้ และรู้จกัวางโครงการให้ตรงจดุประสงค์กบังานท่ีตนทํา
อยู่ การท่ีจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ใหม่ ๆ  ได้ดีเพียงใดนัน้ก็จะต้องจดัให้
เด็กได้ทํากิจกรรมหลาย ๆ อย่างอยู่เสมอ ซึง่จะเป็นทางให้เกิดการเรียนรู้อนัเป็นทางเพิ่มพนูความ
งอกงามทางปัญญา 
  2.5 องค์ประกอบที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาการทางสตปัิญญา 
   2.5.1 สิ่งเร้า สิ่งเร้าเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะกระตุ้นให้เด็กมีกิจกรรมตา่ง ๆ หรือ
มีประสบการณ์ใหมเ่พ่ือการเรียนรู้ได้ ซึง่ได้แก่ ความสนใจ ความต้องการ ทศันคตขิองบดิามารดาท่ี
มีตอ่เด็ก สิ่งเร้าตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะทําให้เด็กมีความพร้อมท่ีจะทํากิจกรรมต่าง ๆ และเข้าใจตวัเองได้
วา่มีความสามารถมากน้อยเพียงใดในการทํากิจกรรมนัน้ ๆ 
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   2.5.2. แรงจูงใจ เด็กวยันีช้่วงความสนใจยงัอยู่ในระยะสัน้ และมีความ
สนใจในสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึน้ ความสนใจท่ีมีมากคือ สนใจในการเล่น โรงเรียนควรจะได้จดัให้มีการ
เลน่ผสมผสานกบัการเรียนให้เหมาะสม นอกจากนัน้ยงัสนใจสตัว์เลีย้ง ภาพระบายสี เพลง นิทาน 

เม่ืออา่นออกแล้วก็สนใจ  การอา่น ชอบอา่นหนงัสือนิทาน นิยายเร่ืองนางฟ้า อ่านเร่ืองการ์ตนู และ
ผจญภยั เร่ืองทางวิทยาศาสตร์ ผู้ ใหญ่ไม่ควรเร่งเร้าให้เด็กสนใจในสิ่งท่ีผู้ ใหญ่พอใจมากเกินไป 

ต้องให้เดก็มีอิสระและตดัสนิใจด้วยตนเอง 
  พฒันาการทางสติปัญญาของเด็กในวยันีเ้กิดจากการท่ีเด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ใน
โรงเรียน โดยเฉพาะจากการอ่านหนงัสือประเภทต่าง ๆ การได้เห็นภาพยนตร์และโทรทศัน์ ทําให้
รู้จกัค้นคว้าลงมือทําเอง เหล่านีเ้ป็นมลูเหตุสําคญัทําให้เด็กสามารถพึ่งตนเองได้มากขึน้เร่ือย ๆ 
พฒันาการทางปัญญาท่ีเห็นชดัคือ มีจินตนาการสงูขึน้เพราะได้รากฐานจากการอ่าน มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีจะคดิทําและประดษิฐ์สิง่ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเป็นงานอดเิรกและกิจกรรมในชัน้เรียน 

 3 คุณลักษณะของผู้เรียนระดบัมัธยมศกึษา 
 ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาจะมี 2 ระดบั คือ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 เดก็มธัยมศกึษาตอนต้นอายปุระมาณ 10 ปีขึน้ไป ถึง 14 ปี 

 เดก็มธัยมศกึษาตอนปลายอายปุระมาณ 14 – 18 ปี 

 ลกัษณะของเด็กระดบัมธัยมศกึษานัน้ ในช่วงนีเ้ด็กส่วนใหญ่ จะยงัคงสงูขึน้ และนํา้หนกั
เพิ่มขึน้อยา่งสม่ําเสมอ ถ้าเดก็คนใดมีกระบวนการเจริญเตบิโตเร็ว ก็จะเข้าสูรุ่่นหนุ่มสาวเร็ว 
  3.1 พัฒนาการทางร่างกาย 
   3.1.1 แสดงวฒุิภาวะทางเพศ 
  :  1) เดก็หญิง 
    2) สะโพกขยายออก ทรวงอก จะค่อย ๆ เพิ่มขึน้ มีขนขึน้ท่ี
อวยัวะเพศและมีระด ู(ขึน้อยูก่บัอตัราพฒันาการเร็วช้าของเดก็หญิง) 
  :  3) เดก็ชาย 
    4) กล้ามเนือ้ใหญ่มากกว้างขึน้ 

    5) มีขนตามแขนและหน้าแข้ง 
    6) เสียงห้าวขึน้  และเปลี่ยนเม่ืออายุ 14  ปีเต็ม  มีนํา้อสุจิ
เคล่ือนไหวในเวลาหลบั 
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   3.1.2 ความสงูจะพุง่ขึน้อยา่งรวดเร็ว  นํา้หนกัจะเพิ่มตามตวัไปด้วย 
   3.1.3 ในช่วงอาย ุ10 – 14 ปี 

     1) สว่นสงู 
     เดก็ชาย – อตัราการเพิ่มสว่นสงู 6 – 8 ช.ม./ปี 

     เดก็หญิง – อตัราการเพิ่มสว่นสงู 5 – 6 ช.ม./ปี 

     2) นํา้หนกัตวั 
     เดก็ชาย – นํา้หนกัตวัจะเพิ่ม 5 – 6 กก./ปี 

     เดก็หญิง – นํา้หนกัตวัจะเพิ่ม 4 – 5 กก./ปี 

    3) กล้ามเนือ้  นํา้หนกัของกล้ามเนือ้ ในร่างกายประมาณร้อยละ 
40 ของนํา้หนกัตวั  เดก็ชาย จะมีกล้ามเนือ้ขนาดใหญ่ และแข็งแรงกวา่เดก็ชาย 
  เด็กในวยันี ้เป็นวยัท่ีมีสขุภาพดีท่ีสดุในชีวิตทัง้นี ้เพราะเด็กมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ทัง้ในชัน้เรียน ทําให้มีความต้านทานโรคติดต่อได้ มีความสนใจกีฬา ท่ีต้องใช้กําลงัใช้ความ
ว่องไว ถ้าเด็กออกกําลังกลางแจ้ง สม่ําเสมอ เด็กจะมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง สมส่วน 

คลอ่งแคลว่ เดก็วยันีช้อบการผจญภยัและการตอ่สู้ เดก็วยันีจ้งึประสบอบุตัเิหตบุอ่ยครัง้ แตก็่สง่ผล
ดีให้เดก็มีความอดทนมากขึน้ 

  3.2 พัฒนาการทางอารมณ์ 

  เด็กวยันีมี้ความกังวลใจ เร่ืองสุขภาพและความเป็นอยู่ของบุคคลในครอบครัว
มากท่ีสดุ นอกจากนีเ้ดก็ยงักลวัความผิดหวงัในการเรียน และกลวัการเสียหน้าในหมูเ่พ่ือนฝงู 
  ความต้องการ เด็กวยันีมี้ความต้องการเพิ่มขึน้จากวยัเด็กตอนกลางหลายอย่าง 
ดงันี ้

   1. ความต้องการเลน่กีฬาท่ีช่วยพฒันาทกัษะ 
   2. ต้องการอาหารท่ีมีคณุคา่ 
   3. ต้องการพกัผอ่นอยา่งพอเพียง 
   4. ต้องการแนะนําให้เข้าใจสภาวะความเจริญเตบิโตตามธรรมชาต ิ

   5. ต้องการได้รับรองความสามารถ และการได้เข้าเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่ 

   6. ต้องการความรัก ความอบอุน่ และความยกยอ่งชมเชยจากผู้ใหญ่ 

   7. ต้องการสถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และหนงัสือท่ีช่วยให้ความคิดใน
การทํากิจกรรมริเร่ิม สร้างสรรค์ หรือใช้กําลงัเคลื่อนไหว โดยท่ีผู้ใหญ่ไมบ่งัคบั 

 



 125 

 

  3.3 พัฒนาการทางสังคม 

  ในวยันีเ้ด็กหญิงและเด็กชายเล่นด้วยกนัน้อยลง แต่ก็มีความสนใจซึ่งกนัและกนั 

มีความสมัพันธ์ระหว่างเพศเกิดขึน้ อย่างไรก็ดีเด็กสนใจการรวมกลุ่ม และมีความรักกลุ่มมาก 
ต้องการให้กลุ่มยอมรับตน เด็กชายจะมีการคบกนัเป็นแก๊ง และจะมีกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น การผจญ
ภยั การขดัขืนคําห้ามของผู้ใหญ่ ชอบรวมกนัตอ่ต้านผู้ใหญ่ ในเร่ืองนีค้รูท่ีเข้าใจควรปลอ่ยให้เด็กได้
ทําสิ่งท่ีเขาต้องการไปก่อน ไม่บงัคบัเสียทีเดียวแต่ช่วยให้โน้มน้าวและแนะนําแก้ไขภายหลงั ทัง้นี ้
จะทําให้เดก็เรียนรู้การแก้ปัญหาจากประสบการณ์ท่ีได้มาเองด้วย 
  ความสนใจ เด็กวัยนีส้นใจการเล่น โดยมากจะยึดการเล่นเป็นการระบาย
ความเครียด เพราะกิจกรรมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติเป็นความต้องการของร่างกายและจิตใจ 
ผู้ ใหญ่ควรหาเคร่ืองเล่นท่ีมีกิจกรรมสร้างสรรค์ตามท่ีเด็กต้องการให้ เพ่ือให้เด็กสามารถ
วางโครงการทํากิจกรรมของตนเองได้ เด็กชายวยั 10 ขวบ จะสนใจการเล่นเป็นทีม แสดงความ
ซื่อสตัย์ต่อหมู่คณะ ชอบการเลน่กลางแจ้งท่ีมีกฎเกณฑ์ นอกจากนีย้งัชอบเลน่วิ่งแข่ง เลน่โลดโผน 

ใช้ความว่องไว ใช้เคร่ืองยนต์กลไก ส่วนเด็กหญิงชอบการครัว การตดัเย็บ ตกแต่งบ้าน และการ
แสดงท่ีเก่ียวกบัเร่ืองจริง กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านีน้บัว่าเป็นประโยชน์มาก นอกจากจะช่วยให้เด็ก
ได้รับความเพลดิเพลนิแล้ว ยงัทําให้เดก็มีความรู้มากขึน้ด้วย 
  นอกจากการเล่นแล้ว เด็กวยันีย้งัสนใจ การสะสม เป็นงานอดิเรกกนัมาก ดงันัน้
ถ้าผู้ ใหญ่เข้าใจและแนะแนวให้เด็กรู้จักสะสมสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ เช่น สะสมแสตมป์ ก็จะเป็น
กิจกรรมท่ีให้คณุคา่ทางการศกึษา และสร้างจิตนิสยัท่ีดีงาม เพราะเด็กจะได้เรียนการแยกประเภท
และช่วยให้มีระเบียบจดัเข้ากลุม่ได้ด้วย 
  3.4 พัฒนาการทางสตปัิญญา 
  เด็กในระดบัมธัยมศึกษานี ้พฒันาการทางสมองเจริญอย่างรวดเร็ว จนถึงขีดสดุ 

อาย ุ18 ปี ในช่วงนีเ้ด็กจะมีความจําและสมาธิดี ความคิดก็เจริญกว้างไกลขึน้ มีจินตนาการมาก
ขึน้ โดยเฉพาะการฝันกลางวนั 

  นอกจากนีแ้ล้ว  เด็กวัยนี ย้ัง มีความสามารถในการใช้ เหตุผลมากขึ น้  มี
ความสามารถในทางใช้คําพูดท่ีเป็นนามธรรมสูง เข้าใจความหมายของคําพูดได้ถูกต้อง และ
สามารถให้คําจํากดัความแก่คําท่ีเป็นนามธรรมได้ สําหรับเด็กท่ีมีความสามารถในการใช้คําพดูท่ี
เป็นนามธรรมสงู ก็จะสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ใหม ่ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและเหมาะสม 
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 4 คุณลักษณะของผู้เรียนระดบัอุดมศึกษา 
 ผู้ เรียนระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 17 – 18 ถึง 21 – 25 ปี ซึ่งยงัคงอยู่
ระหว่างวยัรุ่นตอนปลายและวยัผู้ ใหญ่ตอนต้น นบัว่าเป็นระยะท่ีมีความสําคญัอย่างยิ่งในช่วงวยั
พฒันาการของมนษุย์ เพราะเป็นระยะทีมีความสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย การทํางานของอวยัวะ
ทกุสว่นมีการดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

 วยันีจ้ะเป็นวยัท่ีใช้ชีวิตในขัน้อดุมศกึษา เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงตําแหน่งทางสงัคม 

เป็นเหตใุห้มีการพฒันาแบบแผนของพฤติกรรมท่ีจะเป็นผู้ ใหญ่ รวมถึงพฒันาพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีหวังไว้ ซึ่งก็หมายความว่าจะต้องเรียนรู้ลักษณะท่ีจะต้องเป็นผู้ ใหญ่มากยิ่งขึน้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านความนกึคดิและปรัชญาชีวิต 

  4.1 ลักษณะของการพัฒนาการ 
  การปรับตวัของวยันีจ้ะพฒันามาตัง้แตว่ยัรุ่นตอนต้น และคอ่ย ๆ สมบรูณ์แบบขึน้ 

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บับคุลกิภาพ สิง่แวดล้อม การอบรมเลีย้งด ู

  รูปแบบของปัญหามกัอยู่ในเร่ืองการปรับตวัในสงัคม ครอบครัว สิ่งดึงดดูความ
สนใจ เศรษฐกิจความสําเร็จทางการศกึษา และความสมัพนัธ์ระหวา่งเพศ 

  4.2 พัฒนาการทางร่างกาย 
  วยันีส้่วนใหญ่ร่างกายจะพฒันาเต็มท่ี แต่ลกัษณะบางส่วนอาจจะยงัไม่พฒันา
เตม็ท่ี แตจ่ะคอ่ย ๆ พฒันาตอ่ไป ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัโอกาสของการเรียนรู้และการช่วยเหลือสง่เสริมของ
บุคคลท่ีอยู่ใกล้ชิด ในช่วงนีเ้น่ืองจากมีการแบ่งแยกหน้าท่ีของกล้ามเนือ้ประเภทต่าง ๆ จึงรู้จัก
ควบคุมและใช้อวัยวะต่าง ๆ ได้คล่องแคล่วขึน้ นอกจากนีร้ะบบกล้ามเนือ้จะเจริญเติบโต ซึ่ง
ร่างกายก็จะใหญ่โตแข็งแรง ลกัษณะแต่เดิมท่ีดเูก้งก้างนัน้ก็คอ่ย ๆ เปล่ียนแปลงมีสว่นโค้งและเว้า
มากขึน้ รูปร่างลกัษณะจะได้สดัสว่นดีขึน้ 

   ด้านสว่นสงูและนํา้หนกั ขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่ง ๆ เช่น พนัธุกรรม การเลีย้งด ู

การอนามยั ทัง้ก่อนและหลงัคลอด การออกกําลงักายและสภาพดินฟ้าอากาศ ช่วงอายขุองการ
บรรลุวุฒิภาวะของแต่ละบุคคลจะมีอิทธิพลต่อขนาดของรูปร่าง คนท่ีบรรลุวุฒิภาวะช้ามกัจะมี
รูปร่างช้ากวา่พวกท่ีบรรลวุฒุิภาวะเร็ว และบคุคลท่ีบรรลวุฒุิภาวะเร็วจะมีนํา้หนกัมากกวา่ด้วย 
   วยันีห้วัใจจะโตเป็นปกติ กระเพาะอาหารจะใหญ่และลําไส้ยาวขึน้ ช่วงนี ้
ระบบยอ่ยอาหารจะทํางานช้าลง ทําให้อตัราการเจริญอาหารลดลง 
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  4.3 พัฒนาการทางอารมณ์ 

  อารมณ์ของผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษาระยะนีอ้ารมณ์ท่ีรุนแรงคอ่ย ๆ สงบลง มีความ
สขุมุเยือกเย็น สภุาพขึน้ มีความอดกลัน้ด้านความรู้สกึมากขึน้ ความกลวัในสิ่งต่าง ๆ น้อยลง แต่
ความวิตกกงัวลใจเพิ่มขึน้ ซึง่มกัจะเก่ียวกบัปมด้อยของตนเอง และสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีตนนึกฝัน
ถึง แตอ่ย่างไรก็ตามเขาก็มกัจะยืนหยดัตอ่สู้แม้จะมีความกลวัความวิตกกงัวลอยู่มากก็ตาม ความ
วิตกกงัวลของวยันีอ้าจเกิดจากสาเหต ุ2 ประการ ดงันี ้

   4.3.1. ความวิตกกงัวลด้านประสาท ซึง่เป็นผลจากความรู้สกึไมเ่ท่าเทียม
กบัคนอ่ืน ทําให้บางครัง้เกิดพฤติกรรมกลไกในการปรับตวั (Defence mechanism) อนัเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการฝันกลางวนั 

   4.3.2. ความวิตกกงัวลด้านสงัคม เกิดกงัวลใจในสภาวะสงัคม ความมี
หน้ามีตา ซึง่ก็แสดงออกโดยการแต่งกาย บ้านท่ีอยู่ ยานพาหนะท่ีจะใช้ โทรศพัท์มือถือ ฯลฯ และ
จะยดึถือวตัถเุหลา่นีม้ากขึน้ 

  ในวยันีจ้ะมีทัง้อารมณ์น่าพึงประสงค์และไม่น่าพึงปรารถนา ระคนปนกันไปอนั
ได้แก่ ความกลวั ความกงัวลใจ ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความพอใจ ร่าเริง สนกุสนาน ความ
รักและความอยากรู้อยากเห็น เหล่านีย้่อมจะก่อให้เกิดพฤติกรรมในรูปต่าง ๆ ตามลกัษณะของ
อารมณ์ ผู้ ท่ีรู้สกึตนมีปมด้อยน้อยหน้าไม่เทียบทนัเพ่ือนฝงูก็มกัเป็นคนเก็บตวั เหนียมอายหรือไม่ก็
อิจฉาริษยาผู้ ท่ีมีอะไร ๆ ดีกวา่เหนือกวา่ สว่นผู้ ท่ีมีปมเดน่ก็มกัชอบอวดอ้างหรือแสดงตน และช่วงนี ้
อยู่ในระยะท่ีกําลงัเรียนรู้ เพ่ือควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเอง การบรรลุวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ท่ีเกิดทนัที แตจ่ะชะลอดคูวามเหมาะสมตามกาลเทศะ 
  4.4 พัฒนาการทางสตปัิญญา 
  วยันีมี้ความเจริญทางด้านสมองสมบรูณ์ถึงขัน้วฒุิภาวะ (Mental maturity) สนใจ
ความรู้แปลก ๆ ใหม ่ๆ ตามความถนดัของตน ระยะนีเ้ป็นวยัท่ีคํานงึถึงการมีปรัชญาชีวิต โดยมุง่ใน
เร่ือง ศีลธรรม จริยธรรม ศาสนาและการเมือง รวมถึงการคํานึงเก่ียวกบัความรัก ความสําเร็จและ
ความปลอดภยั เหนือสิง่อ่ืนใดก็คือ คํานงึเร่ืองอาชีพ และความก้าวหน้าของตนเองในอนาคต 
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บทสรุป 

 พฒันาการ (Development) เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง  ในด้านต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต  

ได้แก่  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสงัคม  และด้านสติปัญญา  ในการเปล่ียนแปลงทัง้ 4 ด้าน
นีจ้ะสมัพนัธ์กนั  เป็นไปอยา่งมีระเบียบแบบแผน  มีความตอ่เน่ือง  และเป็นขัน้ตอน  ตัง้แตป่ฏิสนธิ
จนถึงวยัชราและตาย  ช่วยให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึง่การ
เปล่ียนแปลงนีเ้ป็นได้ทัง้ด้านบวก  คือ  เพิ่มขึน้  และด้านลบ คือ ร่วงโรย  หลดุล่วง  สญูสิน้ ขึน้อยู่
กับประสบการณ์ท่ีได้รับ  ซึ่งนําไปสู่ความมีวุฒิภาวะหรือการบรรลุถึงขัน้การเจริญเต็มท่ี  มี
ศกัยภาพหรือความพร้อมทีจะกระทําอยา่งใดอยา่งหนึง่ได้  ซึง่จะเกิดขึน้เป็นระยะ ๆ แตกตา่งกนัไป
ในแตล่ะช่วงวยั 
 การศึกษาพฒันาการและวฒุิภาวะของมนุษย์จึงทําให้เข้าใจลกัษณะของมนษุย์ในแต่ละ
วยั  ทฤษฎีพฒันาการจากแนวคิดของนกัจิตวิทยาจะช่วยให้ครูเข้าใจในพฒันาการของผู้ เรียนได้
ชดัเจนขึน้  สามารถจดัการเรียนการสอนให้เหมาะกบัพฒันาการของผู้ เรียน  และทําให้การจดัการ
เรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ใบกิจกรรมที่ 3.1 

 ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่  5  กลุม่ ๆ ละ  6  คน  แล้วให้ศกึษา  ทําความเข้าใจในหวัข้อ  
“ทฤษฎีพฒันาการของนกัจิตวิทยา” และให้แตล่ะกลุม่เขียนสรุปแนวคดิ ลงในกระดาษฟลปิชาร์ท  

แล้วให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่นําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

ทฤษฎีพฒันาการของ............................................................ 
ช่วงวัย แนวคดิ/ทฤษฎี 
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ใบกิจกรรมที่ 3.2 

 ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่  5  กลุม่ ๆ ละ  6  คน  แล้วให้ศกึษา  ค้นคว้า  ทําความเข้าใจใน
หวัข้อ  “พฒันาการของผู้ เรียน” และแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบั
พฒันาการ  แล้วให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่สรุปแนวคดิลงในกระดาษฟลปิชาร์ท  และนําเสนอผลสรุป
หน้าชัน้เรียน 

 

 

ระดบั............................................................ 

พัฒนาการ ลักษณะของพัฒนาการ แนวทางในการจัดการเรียนการสอน 

1. ด้านร่างกาย 
 

 

  

2. ด้านอารมณ์ 

 

 

  

3. ด้านสงัคม 

 

 

  

4. ด้านสตปัิญญา 
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คาํถามท้ายบทที่ 3 

ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับจติวทิยาพฒันาการ 
 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาได้ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการ
แล้ว  ให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปนี ้ โดยอาศยัหลกัวิชาการ  หลกัความเป็นจริง และความ
คดิเห็นของนกัศกึษาประกอบในการตอบคําถาม 

 1. ให้นกัศกึษาอธิบายความหมายของพฒันาการของมนษุย์พอสงัเขป 

2. ให้นกัศกึษาบอกหลกัของพฒันาการมีอะไรบ้าง 
3. ให้นกัศกึษาอธิบายการเรียนรู้เร่ืองพฒันาการเดก็มีประโยชน์สาํหรับครูอยา่งไร 
4. ให้นกัศกึษาอธิบายคณุลกัษณะของผู้ เรียนในวยัตา่ง ๆ มา พอสงัเขป 

5. ให้นักศึกษาศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางการคิดและทฤษฎีพัฒนาการแต่ละทฤษฎี
ตอ่ไปนี ้แล้วสรุปสาระสําคญัของแตล่ะทฤษฎี และให้แสดงความคิดเห็นว่าแต่ละทฤษฎี  พร้อมทัง้
บอกถึงการนําเอาแนวคดิไปใช้ในการพฒันาเดก็ 

 - ทฤษฎีพฒันาการทางการคดิของเพียเจท์ 

 - ทฤษฎีพฒันาการทางการคดิของบรูเนอร์ 
 - ทฤษฎีพฒันาการของฟรอยด์ 
 - ทฤษฎีพฒันาการของอีริคสนั 

 - ทฤษฎีพฒันาการของกีเซล 
 - ทฤษฎีพฒันาการของโคลเบอร์ก 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 4 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 
 หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของการเรียนรู้ได้ 

 2. อธิบายกระบวนการเรียนรู้ได้ 

 3. อธิบายประเภท และองค์ประกอบการเรียนรู้ได้ 

 3. อธิบายแนวคดิทฤษฎีตา่ง ๆ ของการเรียนรู้ได้ 

 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายของการเรียนรู้ 
 3. พฤตกิรรมท่ีไมน่บัวา่เป็นการเรียนรู้ 
 4. กระบวนการเรียนรู้ 
 5. ประเภทของการเรียนรู้ 
 6. องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
 7. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 6 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 3 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2.  อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3.  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4.  แบง่กลุม่นกัศกึษาออกเป็น 5 กลุม่  ให้นกัศกึษาระดมความคดิเห็นในหวัข้อ “ประยกุต์
ทฤษฎีการเรียนรู้สูก่ารจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน” แล้วนําเสนอหน้าชัน้ 
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 5.  มอบหมายงานให้นกัศกึษาค้นคว้าแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีไมมี่ในการจดัการ
เรียนการสอนหรือทํากิจกรรมกลุม่ในชัว่โมง 
 6. ให้นกัศกึษาตอบคําถามท้ายบทท่ี 4 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “พฤตกิรรมการเรียนรู้” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
กฤตวรรณ  คําสม. (2557).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจติวิทยาสาํหรับครู. อดุรธานี: 

 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 

เตมิศกัดิ ์ คทวณิช.(2546).จติวิทยาทั่วไป.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยเูคชัน่. 

ประสาท  อิศรปรีดา.(2530).จติวิทยาการเรียนรู้กับการสอน.กรุงเทพฯ:กราฟริกอาร์ต. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น.(2550).จติวิทยา. ขอนแก่น:ภาควิชาจิตวทิยาการศกึษา  คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

 4. ใบกิจกรรม  เร่ือง  ประยกุต์ทฤษฎีการเรียนรู้สูก่ารจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยาการเรียนรู้  นกัศกึษาสามารถสืบค้น
ข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH 
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การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของการ
เรียนรู้ได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

2. อธิบายกระบวนการเรียนรู้
ได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1.  นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3. อธิบายประเภท และ
องค์ประกอบการเรียนรู้ได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

4. อธิบายแนวคดิทฤษฎีตา่ง ๆ 
ของการเรียนรู้ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. กิจกรรมกลุม่ หวัข้อ  
ประยกุต์ทฤษฎีการเรียนรู้สูก่าร
จดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 

3. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นกัศกึษามีคะแนนการ
ทํางานกลุม่และการนําเสนอ  
ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

 

 

 



บทที่ 4 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 
 

บทนํา 
มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกบัความสามารถในการทําทุกสิ่งทุกอย่างได้  เพราะพฤติกรรม

ของมนษุย์มีความหลากหลายและมีความซบัซ้อน  ทัง้ยงัเก่ียวข้องกบัปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องด้วย  
พฤติกรรมบางอย่างของมนษุย์เกิดจากเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ  และพฤติกรรมส่วน
ใหญ่เกิดจากเรียนรู้หรือประสบการณ์  ซึ่งนกัจิตวิทยายอมรับว่าการเรียนรู้  คือ การเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมมนุษย์ท่ีเกิดจากประสบการณ์  การฝึกฝน  หรือการได้สมัผสักับสถานการณ์ด้วย
ตนเองหรือทางอ้อม  ไมไ่ด้มาจากสญัชาตญาณหรือธรรมชาติ  และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจะ
อยู่กบัมนษุย์คอ่นข้างถาวร  เช่น  การข่ีจกัรยาน  การเขียนหนงัสือ  การขบัรถ  การเลน่กีฬา  การ
เลน่เคร่ืองดนตรี  การวาดภาพ  เป็นต้น  การเรียนรู้อาจจะเป็นทัง้ด้านบวกและด้านลบก็ได้  ขึน้อยู่
กบัผลของการเรียนรู้หรือการนําเอาผลการเรียนรู้ไปใช้ 

การทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ถือเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย
ความสามารถของครูผู้สอนมากเลยทีเดียว  เน่ืองจากการเรียนรู้เป็นเร่ืองไม่ง่ายท่ีผู้สอนจะทําให้
ผู้ เรียนได้รับความรู้และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามความคาดหวงัได้ในทนัท่ีหลงัจากท่ี
สอนในเนือ้หาในแตล่ะชัว่โมง  ซึง่ผู้สอนจําเป็นต้องทําความเข้าใจหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้  เพ่ือจะ
ได้ทราบวา่ความรู้และพฤตกิรรมการเรียนรู้หรือการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเกิดขึน้ได้อยา่งไร 
 

ความหมายของการเรียนรู้ 
 นักจิตวิทยาได้อธิบายความหมายและให้ทัศนะเก่ียวกับการเรียนรู้มากมาย  ในท่ีนีจ้ะ
กลา่วถึง บางท่าน เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคดิรวบยอดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 

แอล  เจ  ครอนบาช (L.J Cronbach, 1990 : 71)  ให้แนวคิดว่า  การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมอนัเป็นผลมาจากการได้มีประสบการณ์ 

 ฮิลการ์ด  (Hilgard , 1975 : 194) สรุปว่า  การเรียนรู้ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงของ
กิจกรรม  ในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่สถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ 
 บารอน (Baron, 1981 : 136)  เช่ือว่า  การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตา่งๆ  ท่ี
คงทนถาวร  ซึง่การเปล่ียนแปลงนัน้เป็นผลมาจากประสบการณ์ 
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 อารี  พนัธ์มณี  (2540 : 86) กล่าวว่า การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีค่อนข้างถาวร และพฤติกรรมใหม่นีเ้ป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ
การฝึกฝน มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาตหิรือสญัชาตญาณหรือวฒุิภาวะ 
 จากข้อมลูข้างต้นนีส้ามารถสรุปได้วา่  การเรียนรู้ คือ กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมซึง่
มีผลเน่ืองมาจาก ประสบการณ์  พฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงคอ่นข้างจะถาวร 
 นอกจากนีย้งัมีประเด็นท่ีควรทําความเข้าใจเพิ่มขึน้บางประการ กล่าวคือ ประเด็นแรกการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมกินความแค่ไหน การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในนิยามนีร้วมความถึง
พฤติกรรมภายในด้วย ลกัษณะของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอาจเป็นไปได้ทัง้ 4 กรณี คือ การทํา
พฤติกรรมใหม่ การเลิกทํา การเพิ่มพฤติกรรมท่ีเคยทําให้มากขึน้ และการลดพฤติกรรมท่ีเคยทําให้
น้อยลง ล้วนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมทัง้สิน้ 

 ประเด็นท่ีสอง คือ การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์หรือการฝึกนัน้ หมายความว่าอย่างไร ประเด็นนีห้มายความว่า การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ตามวยัหรือวฒุิภาวะมิได้อยูใ่นขอบขา่ยของการเรียนรู้นัน่เอง 
 ส่วนประเด็นท่ีสาม คือ การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีค่อนข้างถาวรนัน้เป็น
อย่างไร ในประเด็นนีแ้สดงว่าพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปนัน้ต้องคงอยู่ค่อนข้างนานจนกว่าจะ
ได้รับประสบการณ์หรือการฝึกใหม่ จึงเกิดการเปล่ียนใหม่ ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิด
จากประสบอุบตัิเหตุ เช่น ถูกหนามตํา ทําให้การเดินเปลี่ยนแปลงไป พอเอาหนามออก แผลท่ี
หนามตําหายก็เดินเหมือนเดิม ไม่ถือเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ หรือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิด
จากมีสารหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย พอสารหรือสิ่งนัน้หมดฤทธ์ิ พฤติกรรมนัน้ก็หายไป 

ไม่ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยเหมือนกนั เช่น ชายคนหนึ่งปกติไม่ชอบพดูชอบคยุ แต่พอด่ืมเหล้าเข้าไป
จะคยุจ้อทีเดียว พอหมดฤทธ์ิเหล้าก็ไมพ่ดูไมค่ยุเหมือนเดมิ เป็นต้น 

 เม่ือพิจารณาประเด็นต่าง ๆ เหล่านีแ้ล้ว จะพบว่า การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมนุษย์จะ
เกิดขึน้ได้ 3 ทาง คือ กรณีท่ี 1 มนุษย์เราเปล่ียนพฤติกรรมเพราะการเรียนรู้ กรณีท่ี 2 มนุษย์
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพราะวุฒิภาวะ และ กรณีท่ี 3 มนุษย์เราเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพราะ
อบุตัเิหต ุหรือมีสิง่แปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย ในบทนีเ้ราจะกลา่วถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ท่ีเกิดจากการเรียนรู้เท่านัน้ 
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พฤตกิรรมที่ไม่นับว่าเป็นการเรียนรู้ 
 พฤติกรรมต่อไปนีไ้ม่นับว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้(มหาวิทยาลัยขอนแก่น
,2550:148-149) 

  1. ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) เป็นพฤติกรรมการตอบสนองตามธรรมชาติ เช่น การ
หายใจ การกระพริบตา 
  2. พฤติกรรมท่ีเป็นผลมาจากวฒุิภาวะ (Maturation) เช่น การคืบคลาน การนัง่ การ
ยืน การเดนิของทารก 
  3. พฤติกรรมท่ีเป็นสญัชาตญาณ (Instinct) เช่น การจําศีลของสตัว์บางชนิดในฤดู
หนาว การอพยพย้ายถ่ินของนก การวา่ยนํา้ของปลา 
  4. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากความเม่ือยล้า อ่อนเพลีย การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดจากอิทธิพลของยาหรือการได้รับสารเคมี การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากโรคภยัไข้เจ็บ หรือการติด
เชือ้ (โรค) 

  สําหรับข้อสรุปของการเรียนรู้  ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จะไม่รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากเหตอ่ืุน เช่น การเจริญเติบโต  พฒันาการ วฒุิภาวะ ความเจ็บป่วย  
อบุตัเิหต ุฤทธ์ิยา เป็นต้น 

 

กระบวนการของการเรียนรู้ (Learning Process) 

 การเรียนรู้ของมนษุย์อาจเกิดขึน้โดยมีจดุมุ่งหมายหรืออาจเกิดขึน้โดยบงัเอิญก็ได้ การเกิด
การเรียนรู้ของบคุคลมีกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. มีสิง่เร้า (stimulus) มาเร้าอินทรีย์ (organism) 

  2. เกิดการรับสัมผัส (sensation) อวัยวะรับสัมผัส เปล่ียนเป็นประสาทสัมผัส  ส่ง
กระแสสมัผสัไปยงัระบบประสาทสว่นกลาง (สมอง) 

3. สมองตีความหมายโดยอาศยัประสบการณ์เดมิเป็นการรับรู้ 
4. การรับรู้สรุปผลออกมาเป็น สงักปั (Conception) 

  5. เม่ือเกิดสงักปัแล้ว  ก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ตอ่สิ่งเร้าตามท่ีรับรู้เป็นผล
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม  แสดงวา่เกิดการเรียนรู้  ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1  
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   ภาพท่ี 4.1 ผงัแสดงกระบวนการของการเรียนรู้ 
   ท่ีมา:เตมิศกัดิ ์คทวณิช(2546:170) 
 

 บคุคลจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัการรับรู้ ซึง่มีบทบาทมาก การรับรู้
สิ่งเร้าของบคุคลจากภายนอกจะขึน้อยู่กบัตวัสิ่งเร้าและประสาทสมัผสัของผู้ รับรู้แล้ว  ยงัขึน้อยู่กบั
ประสบการณ์เดมิ หรือความรู้เดมิของผู้ รับรู้ 
 ในการเรียนรู้สิ่งท่ีมีการวางจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ไว้  การท่ีจะรู้ว่าบุคคลเกิดการเรียนรู้
ตามท่ีต้องการหรือไม่  พิจารณาได้จากปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้า  กล่าวคือ ถ้าผลท่ีได้รับเป็นไป
ตามจดุมุง่หมายท่ีวางไว้แสดงวา่เกิดการเรียนรู้แล้ว 
 ครอนบาช (Cronbach, 1970 : 68–70) อธิบายถึง กระบวนการเรียนรู้ว่า  เป็น
กระบวนการซึง่ประกอบด้วย 7 สว่นของพฤตกิรรม ดงันี ้

  1. จดุประสงค์ (Goal) ก่อนการเรียนวิชาใด ๆ ก็ตาม ควรได้กําหนดจดุประสงค์ไว้ เช่น 

ตามท่ีหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดจุดประสงค์ไว้ในแต่ละวิชา และให้ผู้ เรียนได้
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดไว้ ครู-อาจารย์จึงได้ประเมินผลตามจุดประสงค์
ดงักลา่ว  ถ้านกัเรียนไมผ่า่นจดุประสงค์ใดก็ให้เรียนซํา้จนกวา่จะผา่นจดุประสงค์นัน้ 

  2. ความพร้อม (Readiness) ก่อนการเรียนวิชาใด ๆ ก็ตาม  ผู้ เรียนจะต้องเตรียมตวั
ให้พร้อมทัง้ร่างกาย จิตใจ อปุกรณ์การเรียนและสิ่งแวดล้อม  การเตรียมตวัให้พร้อมย่อมจะช่วยให้
การเรียนรู้ดําเนินไปด้วยดี  ดงัคํากลา่วท่ีวา่ “การเตรียมตวัให้ดีเท่ากบัการมีชยัไปกวา่คร่ึงแล้ว” 
 

 

 

ส่ิงเร้า 
(Stimulus) 

การเรียนรู้ 
(Learning) 

ความคิดรวบยอด 

(Conception) 

การรับรู้ 
(Perception) 

รับสมัผสั 

(Sensation) 

พฤติกรรมตอบสนอง 
(Response)  
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  3. สถานการณ์  (Situation) ได้แก่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับ           

การเรียนรู้ เช่น ในห้องเรียนจะได้แก่ ครู บทเรียน สื่อการสอน  สภาพอากาศ และมลพิษต่าง ๆ  
(ถ้ามี) สําหรับการเรียนรู้ในห้องสมดุ หรือสถานท่ีนอกห้องเรียน บรรยากาศ ได้แก่ บทเรียน สภาพ
สื่อการสอน  สภาพอากาศ  มลพิษต่าง  ๆ  ทัง้ทางเสียง  แสง  กลิ่น  และภยันตรายต่างๆ                    
ถ้าสถานการณ์เป็นบวกสําหรับผู้ เรียนจะช่วยในการเรียนรู้ได้ดี  ในทางตรงกนัข้ามถ้าสถานการณ์
เป็นลบจะเป็นอปุสรรคในการเรียนรู้ 
  4. การแปลความหมาย (Interpretion) เม่ือผู้ เรียนได้พบกับสถานการณ์อาจจะใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม  ผู้ เรียนจะต้องรับสมัผสั เช่น ตาด ูหฟัูง ใช้ลิน้ และหรือมือสมัผสั 
ในบรรดาสิ่งเร้า คําสัง่ หรือเนือ้หาสาระต่างๆ แล้วจะต้องแปลความหมายให้ถูกต้อง เป็นความ
เข้าใจท่ีตรงกัน  จะได้นําไปใช้  ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ เรียนแปล
ความหมายเบ่ียงเบนไป  ผลก็คือเกิดการรับรู้ท่ีผิดพลาดได้  ดงันัน้ถ้าผู้ เรียนได้ตรวจสอบการแปล
ความหมายของตนให้ถกูต้องแล้ว  จะช่วยให้การเรียนรู้มีประสทิธิภาพได้ 

  5. การตอบสนอง  (Response)  เม่ือผู้ เรียนได้แปลความหมายของสถานการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้แล้ว  ผู้ เรียนจะตดัสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง  
เช่น ถ้าผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองการรบกวนแล้วตอ่ไปครูได้มอบหมายให้ผู้ เรียนทําแบบฝึกหดั  ผู้ เรียนก็
จะลงมือทําและทําได้ถกูต้องตรงตามจดุประสงค์  การเรียนรู้ก็เกิดขึน้ได้ 

  6.  ผลต่อเน่ือง  (Consequence)  เป็นผลต่อเน่ืองจากการตอบสนอง   ถ้าการ
ตอบสนองตรงตามจดุประสงค์การเรียนรู้ก็เกิดขึน้  เม่ือครู-อาจารย์ประเมินผลก็ปรากฏว่านกัเรียน
ผ่านจุดประสงค์ต่างๆ ตามท่ีกําหนดเป็นขัน้ต่ําไว้  ครู-อาจารย์ยอมรับว่านักเรียนมีผลต่อเน่ืองดี
และได้เกิดการเรียนรู้แล้ว  ในทางตรงข้ามถ้าผู้ เรียนตอบสนองไม่ดี  หรือการประเมินผลสรุปได้ว่า
ผู้ เรียนไมผ่า่นจดุประสงค์  ยอ่มแสดงวา่ผลตอ่เน่ืองไมดี่  ผู้ เรียนยงัไมเ่กิดการเรียนรู้ 
  7. ปฏิกิริยาตอ่การขดัขวาง (Reaction to thwarting) เม่ือผู้ เรียนได้ดําเนินการตาม
ขัน้ตอนของการเรียนรู้จากการกําหนดจดุประสงค์การเตรียมความพร้อม  การพบกบัสถานการณ์  

การแปลความหมาย  การตอบสนอง และผลต่อเน่ืองท่ีได้รับ  ถ้าผลต่อเน่ืองเป็นท่ีพึงพอใจและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ข้างต้น  การเรียนรู้ก็เกิดขึน้ ในทางตรงข้ามถ้าผลต่อเน่ืองไม่เป็นท่ี          

พึงพอใจและหรือไม่สอดคล้องกบัจุดประสงค์ของบทเรียน  การเรียนรู้ย่อมจะไม่เกิดขึน้  แสดงว่า
ผู้ เรียนพบกับปัญหาและอุปสรรค  ผู้ เรียนจะต้องกลบัไปเร่ิมต้นนับ 1 ใหม่  จนกว่าจะบรรลุผล
สําเร็จ  หรือถ้ายอมแพ้อาจจะเปลี่ยนบทเรียนหรือขอถอนวิชานัน้ๆ ไป  เพ่ือไปเรียนวิชาใหมก็่ได้ 

 



 142

ประเภทของการเรียนรู้ 
 บลมู (Benjamin Bloom, 1956 : 90) นกัวดัผลชาวอเมริกนั  ได้จําแนกประเภทพฤติกรรม
การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้

  1. พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive Domain) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้าน
ความรู้  ความจํา  ความเข้าใจ  ความคิด  การวิเคราะห์  การสงัเคราะห์  การประเมินคา่  และการ
นําความรู้ไปใช้สถานการณ์อ่ืนได้ซึ่งเป็นผลของการเรียนรู้ท่ีเป็นความสามารถในทางสมองทัง้สิน้  

เม่ือบคุคลเรียนรู้ สร้างความคิดรวบยอด (concept) ใหม่ๆ ขึน้ ย่อมเกิดความรู้ ความเข้าใจ  ในสิ่ง
ต่าง ๆ มากขึน้ สามารถนําไปใช้ในการดํารงชีวิตได้  บลมูได้แบ่งพฤติกรรมประเภทนี ้ ตามลําดบั
ความสามารถแก้ปัญหาเป็นความจําเป็นสงูสดุของมนษุย์  ดงันี ้  

  1.1 การเรียนรู้ข้อเท็จจริง (facts)  

  1.2 การเรียนรู้ความคดิรวบยอดหรือสงักปั (concepts)  

  1.3 การเรียนรู้หลกัการ (principles) หรือกฎเกณฑ์ (rules)  

  1.4 การเรียนรู้ แก้ปัญหา (problem solving)  

  2. พฤติกรรมด้านจิตใจหรืออารมณ์ (Affective Domain) เป็นการเปล่ียนแปลง
ทางด้านจิตใจ หรืออารมณ์หรือความรู้สกึ ได้แก่ การทําให้ผู้ เรียนเกิดความพอใจ (like) เกิดรสนิยม 

(taste) เกิดเจตคติ (attitude) และค่านิยม (value) หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกนั เช่น ความภมูิใจ  
ความศรัทธา  ความซาบซึง้ การเห็นคณุคา่ ฯลฯ ล้วนเป็น พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ทัง้สิน้  

มิใช่เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ

  3. พฤติกรรมด้านทกัษะและการใช้อวยัวะต่าง ๆ (Psychomotor Domain) เป็นการ
เรียนรู้ให้เกิดความชํานาญหรือทกัษะในการเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้ เช่น ทกัษะในการอ่าน การพดู การ
เขียน   การ ทํ าการ ฝี มือ   กีฬา   การ เล่นดนต รี   การ ฟ้อน รํา   การคํ านวณ   เ ป็น ต้น                           

การเปล่ียนแปลงในด้านความชํานาญนีเ้กิดทกัษะทางร่างกาย (physical skill) และทกัษะทางจิต 

(psychological Skill) หรือทกัษะทางอารมณ์ (emotional skill)  พฤติกรรมด้านทกัษะและการใช้
อวยัวะตา่ง ๆ อาจจําแนกทกัษะได้เป็น 2 ประเภทคือ 
   3.1 ทกัษะทางกลไกการสมัผสั (Sensory motor Skills) เป็นกลไกท่ีเกิดขึน้โดย
อตัโนมตัไิมซ่บัซ้อนมากนกั  มกัเก่ียวข้องกบัการใช้กล้ามเนือ้และข้อตอ่ เช่น การเต้นรํา การทําการ 
ฝีมือ การเลน่กีฬา  เป็นต้น 
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   3.2 ทกัษะทางกลไกการรับรู้ (Perceptual-motor Skills) เป็นทกัษะท่ีมีความ
ซับซ้อนกว่าประเภทแรก เพราะเก่ียวข้องเร่ืองของความจํา และการคิด จะต้องเรียนรู้ถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่ตา่งๆ หลายอยา่ง เช่น การวาดภาพ ต้องคดิ จินตนาการ จําได้ 

  ถ้าสังเกตพิจารณาจากทัง้ 3 ด้าน  จะเห็นได้ว่า  การเรียนรู้มิใช่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายนอกท่ีเรามองเห็นได้ด้วยตาเพียงอย่างเดียวเท่านัน้  ยงัรวมไปถึงพฤติกรรม  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกระบวนการทางจิตใจด้วย 
 

องค์ประกอบของการเรียนรู้ 
 องค์ประกอบของการเรียนรู้  เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของบุคคล  มีนกัการ
ศกึษาได้กลา่วถึงองค์ประกอบการเรียนรู้ ขอยกตวัอยา่ง  ดงันี ้

 ประสาท  อิศรปรีดา (2530:7-8)  อธิบายว่า  การท่ีจะเกิดการเรียนรู้ขึน้ได้  จะต้องมี
องค์ประกอบพืน้ฐานอย่างน้อยท่ีสดุ 4 ประการด้วยกนัคือ  แรงจงูใจ (Motive) สิ่งจงูใจหรือเคร่ืองชวน
ใจ (Incentive)  อปุสรรค (A barrier or block)  และกิจกรรม (Activity) 

  1. แรงจูงใจ (Motive) ในขณะท่ีมีชีวิตอยู่ร่างกายย่อมมีความต้องการต่างๆ  
เม่ือใดท่ีร่างกายเกิดความต้องการหรือเกิดความไม่สมดลุขึน้  จะมีแรงขบั (Drive) หรือแรงจูงใจ 
(Motive) เกิดขึน้ภายในอินทรีย์  ผลักดันให้หาสิ่งท่ีขาดไปนัน้มาให้ร่างกายอยู่ในภาวะท่ีพอดี  

แรงจงูใจเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของการเรียนรู้  เพราะเป็นตวัจกัรสําคญัหรือเป็นต้นตอท่ีแท้จริง
ของพฤตกิรรม 

  2. สิ่งจูงใจ (Incentive) สิ่งจูงใจเป็นสิ่งท่ีจะลดความเครียดและนําไปสู่ความ
พอใจ  นักจิตวิทยาเช่ือว่าสิ่งจูงใจ  จะเป็นศูนย์กลางหรือหัวใจของการเรียนรู้  ส่วนใหญ่จะ
พิจารณาว่าแรงจงูใจซึง่เป็นภาวะภายในของอินทรีย์  และกิจกรรมต่างๆ ล้วนเกิดขึน้จากสิ่งจงูใจ
ทัง้สิน้ 

  3. อปุสรรค (A barrier or block)นบัเป็นพืน้ฐานสําคญัอีกประการหนึ่งของการ
เรียนรู้  เพราะอปุสรรคหรือสิง่กีดขวางยอ่มทําให้เกิดปัญหา  การท่ีผู้ เรียนเกิดปัญหาจะทําให้ผู้ เรียน
พยายามทําซํา้ๆ  หรือเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือจะฟันฝ่าอปุสรรคนัน้ไปสูเ่ป้าหมายให้ได้ 

  4. กิจกรรม (Activity)กิจกรรมหรือการตอบสนองของอินทรีย์  เป็นส่วนท่ีจะทําให้
ทราบว่าใครเกิดการเรียนรู้หรือไม่ เพียงใด ช้าหรือเร็วอย่างไร และเป็นสิ่งท่ีใช้อ้างอิง (Infer) ไปถึง
ความรู้สกึนึกคิดทางจิตใจ ท่ีซ่อนเร้นอยู่ได้  เราจะสงัเกตเห็นว่าคนเรามกัจะชอบประกอบกิจกรรม
ท่ีนําความสําเร็จหรือความพอใจมาให้ซํา้ๆ อยู่เสมอแม้ว่าจะไปเจอปัญหาใหม่ๆ  สว่นกิจกรรมหรือ
พฤตกิรรมท่ีไมเ่คยนําความสําเร็จมาให้นัน้มกัจะหลีกเล่ียง 



 144

 จําเนียร  ช่วงโชติ  และคณะ(2532,อ้างถึงใน กฤตวรรณ  คําสม, 2557:86)  กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีสําคญัของการเรียนรู้ ดงันี ้

  1. ระบบประสาท  การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้ต้องอาศยัการรับรู้ของประสาทสมัผสั  
ระบบประสาทเป็นสิง่เกือ้หนนุการเรียนรู้อยา่งสําคญั 

  2. ระดบัสติปัญญา ผู้ มีสติปัญญาในระดบัสงูจะเรียนรู้ได้มาก เร็ว ถกูต้องดีกว่า
บคุคลท่ีมีสตปัิญญาต่ํากวา่ 
  3. แรงจงูใจ  เป็นสิง่กระตุ้นอยา่งหนึง่ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ 
  4. อารมณ์  มีผลตอ่ประสทิธิภาพทางปัญญา  เดก็ท่ีมีความรู้สกึไมม่ัน่คง  มีความ
กงัวล  หวาดกลวั ต่ืนเต้น มีความวุ่นวายทางอารมณ์ การสอบ การเรียนรู้ การจํา อาจสบัสน ไม่ดี
เท่าท่ีควร 
  5. ความเหน่ือยล้า  ความเหน่ือยล้าทางร่างกาย เช่น  ทํางานอย่างหนัก ออก
กําลงัเตม็ท่ี หรือความเหน่ือยล้าทางสมอง เช่น หลงัจากใช้ความคดิเป็นเวลายาวนาน เป็นอปุสรรค
ตอ่การเรียนรู้ มีผลแทรกแซงทําให้เรียนรู้ไมไ่ด้เตม็ท่ีเท่าท่ีควรจะเป็น  หรือเรียนรู้ไมไ่ด้ผลเลย 
  6. การจํา  การลืม  ความจํา เป็นองค์ประกอบสําคญัของการเรียนรู้  และการลืม
เป็นอปุสรรคของการเรียนรู้ 
  7. วัฒนธรรม  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสงัคมนัน้ๆ มาก  มีผลต่อการ
เรียนรู้ด้วย 
  8. การพฒันาตนเองของบุคคล  พฒันาการของมนุษย์เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล 
การจดั การเรียนการสอนให้ได้ผลดีต้องคํานงึถึงพฒันาการของผู้ เรียนแตล่ะคนด้วย 
  9. การเช่ือมโยงการฝึกในสิง่ท่ีเรียนรู้ไปแล้ว  หมายความถึงว่า  เม่ือบคุคลได้เรียน
หรือฝึกอะไรไปแล้ว  เกิดผลต่อเน่ืองไปยังการเรียนรู้สิ่งใหม่  หรือการฝึกสิ่งใหม่ เช่น ผู้ ท่ี ข่ี
รถจกัรยานจนเก่งแล้ว  มาหดัขบัจกัรยานยนต์จะรู้สกึง่ายเข้า  การเช่ือมโยงการฝึกจะเกิดขึน้มาก  
ถ้าหากสิง่เดมิกบัสิง่ใหมมี่ความคล้ายคลงึกนัมากๆ 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้  (Theory of Learning) 

 สิ่งท่ีเกิดขึน้โดยทัว่ไปในชีวิตประจําวนัของสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตทัง้หลายนัน้  สภาพท่ี
เกิดเองตามธรรมชาต ิ เราเรียกวา่เป็น  ปรากฏการณ์ (phenomena) เม่ือมีปรากฏการณ์เกิดขึน้ใน
ลักษณะอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่อย่างสม่ําเสมอ  ก็น่าท่ีจะมีกฎเกณฑ์หรือเหตุผล
บางอย่างท่ีทําให้เกิดปรากฏการณ์อนันัน้  ความคิดของคนเราในการสร้างความสมัพนัธ์บางสิ่ง
บางอยา่งนี ้ เรียกวา่  เป็นการสนันิษฐาน (assumption) 
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 การสนันิษฐานของเรานัน้  ถ้าเรามีความประสงค์อยากจะทดสอบว่า  จริงหรือไม่  หรือถ้า
อยากจะทราบว่า  เหตท่ีุเราผิดกบัผลท่ีเห็นจากปรากฏการณ์นัน้มีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร  การทดสอบ
นัน้จําเป็นจะต้องอาศยัความเข้าใจจากประสบการณ์ และการเรียนรู้เข้าช่วยด้วย และในการทดสอบ 

หรือพิสจูน์ข้อสนันิษฐานนัน้ๆ จําเป็นท่ีจะต้องตัง้สมมติฐาน (hypothesis) ขึน้มา  เม่ือการทดสอบ 

หรือพิสจูน์ได้ว่า  สมมติฐานท่ีเราตัง้นัน้เป็นจริง  ในสถานการณ์ทัว่ๆ ไป ในท่ีสดุก็เกิดเป็นทฤษฎี 

(Theory) 

 เป็นท่ีทราบว่า พฤติกรรม (Behavior) สามารถสงัเกตได้ด้วยประสาทสมัผสั หรือการใช้
เคร่ืองมือหรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่าง ๆ วดั ซึ่งพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตได้ด้วยประสาม
สมัผสันัน้ เราเรียกว่า “พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)” สว่นพฤติกรรมท่ีไม่สามารถสงัเกต
ได้ด้วยประสาทสมัผสั แต่ทราบได้ว่ามีพฤติกรรมเกิดขึน้ โดยใช้เคร่ืองมือ หรือแบบทดสอบทาง
จิตวิทยาตา่ง ๆ วดันัน้ เราเรียกวา่ “พฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior)”  

 จากประเภทพฤตกิรรมดงักลา่ว มีผลตอ่การจําแนกกลุม่ทฤษฎีการเรียนรู้ได้ ดงันี ้

 1. ทฤษฎีกลุ่มพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism) 

  ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีท่ีว่าด้วยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมภายนอก 
แบง่เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

  1.1 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning)  

   การตอบสนองท่ีถกูกระตุ้น โดยสิ่งเร้าท่ีปรากฏชดัเจนในสถานการณ์การ
เรียนรู้ นกัจิตวิทยาท่ีสําคญัในทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสคิ  ท่ีจะขอยกมาอธิบาย ดงันี ้

   1.1.1 อีวาน พี พาฟลอฟ (Ivan P.Pavlov) 

   พาฟลอฟ เป็นนกัสรีรวิทยาชาวรัสเซีย การทดลองของเขาเป็นท่ีมาแห่ง
ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค ซึง่มีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น Classical Conditioning หรือ 
Pavlovian Conditioning หรือ Respondent หรือ Type-s Conditioning 

   ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ การวางเง่ือนไขแบบ
คลาสสิค (Classical Conditioning) และการวางเง่ือนไขแบบแสดงอาการกระทํา (Operant 

Conditioning) 
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 ความแตกต่างระหว่าง การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค และ การวางเง่ือนไขแบบแสดง
อาการกระทํา อยูท่ี่วา่ในการวางเง่ือนไขแบบคลาสสคิ การตอบสนองของอินทรีย์เกิดขึน้  โดยมิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของอินทรีย์ เช่น อาการนํา้ลายไหลของสุนัขในการทดลองของพาฟลอฟ (Pavlov) 

สว่นในการวางเง่ือนไขแบบแสดงอาการกระทําการตอบสนองของอินทรีย์เกิดขึน้โดยท่ีอินทรีย์เป็น
ผู้กระทํา เช่น การจิกคานในกรงของนกพิราบหรือการเหยียบคานในกรงของหนใูนการทดลองของส
กินเนอร์ (Skinner) หรือเราอาจกล่าวว่าในการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค  การตอบสนองเกิดขึน้
เพราะถูกสิ่งเร้าไปดึง (Elicit) ออกมา ส่วนในการวางเง่ือนไขแบบแสดงอาการกระทํา การ
ตอบสนองเกิดขึน้เพราะอินทรีย์เป็นผู้สง่ (Emit) ออกไป  และมิได้ขึน้อยูก่บัสิง่เร้าโดยตรง 
 การเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขชนิดนี ้ ซึ่งถือกนัเป็นแบบอย่างได้แก่  การทดลองของพาฟลอฟ 

(Ivan P.Pavlov : 1846-1936 อ้างถึงใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550)  นกัสรีรวิทยาชาวรัสเซีย           
พาฟลอฟเร่ิมทําการทดลอง  โดยให้สนุขัหิวยืนบนแท่นในห้องเก็บเสียง  มีเคร่ืองรัง้พอสมควรไม่ให้
สนุขัเคล่ือนท่ี  เขาเจาะรูเล็กๆ ท่ีแก้มสนุขัแล้วเอาหลอดยางใส่เข้าไปเช่ือมต่อมนํา้ลาย  เม่ือสนุขั
นํา้ลายไหล  นํา้ลายจะไหลไปตามท่อสูก่ระบอกเก็บทําให้เขาสามารถทราบได้ว่า  สนุขันํา้ลายไหล
หรือไม ่ และถ้าไหลมีปริมาณมากน้อยเพียงไร  
 ดงัแสดงแบบจําลองการทดลองทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสกิในภาพท่ี 4.3 

 

 
ภาพท่ี 4.2 Ivan P.Pavlov (1846-1936) 

ท่ีมา: http://www2.tatc.ac.th 
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ภาพท่ี 4.3 แบบจําลองการทดลองทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสกิกบัสนุขัของพาฟลอฟ 

ท่ีมา: http://elearning2.utcc.ac.th 

 

 ก่อนการวางเง่ือนไข  ได้มีการทดสอบบางประการ  โดยการฉายแสงไฟเพ่ือก่อให้เกิดสิ่งเร้า
ขึน้  สนุขัจะไม่มีอาการนํา้ลายไหล  หลงัจากนัน้ 2-3 นาที  ก็ส่งเนือ้บดมาให้สนุขัเห็น  สนุขักําลงั
หิวจะเร่ิมนํา้ลายไหลทนัที  ทําเช่นนีห้ลายๆ ครัง้  ดงัแผนผงั คือ 
 

 (แสงไฟ)  (เนือ้บด)             (นํา้ลายไหล) 
 Light   Meat powder             Salivaration 

 

 หลงัจากฉายแสงไฟแล้วให้เนือ้บดควบคู่ไปหลาย ๆ ครัง้  หลงัจากนัน้ฉายแสงไฟอย่าง
เดียวโดยไม่ต้องให้เนือ้บด  ปรากฏว่า สนุขัจะมีนํา้ลายไหล  แสดงว่า แสงไฟเกิดมีความสามารถท่ี
จะดึงการตอบสนองได้ นั่นคือ สุนัขได้ถูกวางเง่ือนไข (ได้เรียนรู้) ให้นํา้ลายไหลจากแสงไฟแล้ว  
ความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้อาจเขียนแผนผงัได้ดงันี ้
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 S (แสงไฟ) 

 

 S (เนือ้บด)    R (นํา้ลายไหล) 
 

 ในท่ีนี ้  เนือ้บด คือ สิง่เร้าท่ีไมต้่องวางเง่ือนไข (Unconditioned stimulus) 

 เขียนยอ่ U.S. 

  แสงไฟ คือ สิง่เร้าท่ีถกูวางเง่ือนไข (Conditioned stimulus) เขียนยอ่ C.S. 

  สุนัขนํ า้ลายไหลเ ม่ือเห็นเนื อ้บด  เ ป็นการตอบสนองท่ีไม่ไ ด้วางเ ง่ือนไข 
(Unconditioned response) เขียนยอ่ U.R. 

   สุนัข นํ า้ลายไหลเ ม่ือ เ ห็นแสงไฟ  เ ป็น  การตอบสนอง ท่ีถูกวาง เ ง่ือนไข 
(Conditioned response) เขียนยอ่ C.R. 

 การควบคู่กนัของแสงไฟ (CS) และเนือ้บด (US) บ่อย ๆ จะทําให้การตอบสนองท่ีถกูวาง
เง่ือนไขเข้มแข็งขึน้  เราเรียกวา่  การควบคูก่บัแสงไฟและเนือ้บดนีว้่า เป็นแรงหนนุกําลงัหรือรางวลั 
(reinforcement) 

 ภายหลงัถ้าเราให้แต่แสงไฟแล้วไม่ให้เนือ้บดหลายๆ ครัง้เข้า  นํา้ลายสนุขัท่ีไหลจะค่อยๆ 
ลดน้อยลงๆ จนไม่ไหลอีก เรียกว่า สุนัขนัน้ได้เกิด การดับสูญพฤติกรรม (Extinction) จนไม่
สามารถจะตอบสนองสิง่เร้าตามเง่ือนไขได้ 

 อยา่งไรก็ตาม  เม่ือลบพฤตกิรรมของสนุขัจนไมมี่ปฏิกิริยาตอบสนองตอ่แสงไฟแล้ว  เว้นไว้
สกั 2-3 วนั  แล้วนํามาทดลองใหม่  เม่ือเห็นแสงไฟสนุขัจะมีนํา้ลายไหลอีก พฤติกรรมเช่นนี ้เรา
เรียกวา่ การรําลกึการตอบสนอง (Spontaneous recovery) 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟ 

 1. ใช้ศกึษาความสามารถในการสมัผสัและการรับรู้ของทารก  เด็กปัญญาอ่อน เด็กพิการ  
ตลอดจนสตัว์อ่ืน ๆ ตวัอยา่งเช่น  มีทารกคนหนึง่ไมต่อบสนองตอ่เสียงใด ๆ เราจะทดสอบว่า ทารก
นี ้ หหูนวกหรือไมก็่โดยใช้วิธีการวางเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

  ในตอนแรกใช้เข็มแทงท่ีเท้า (UCS) ของทารกเบา ๆ ปรากฏว่าทารกจะกระตกุเท้าหนี 

(UCR) ต่อมาก็เร่ิมวางเง่ือนไขโดยสัน่กระดิ่ง (CS) ทุกครัง้ก่อนท่ีจะใช้เข็มแทงท่ีเท้าของทารก            
ทําเช่นนีเ้ร่ือย ๆ ไปจนกระทัง่ ถ้าปรากฏว่า ทารกชกัเท้าหนี (CR) ทกุครัง้ท่ีได้ยินเสียงกระดิ่ง ทัง้ ๆ 
ท่ียงัไมไ่ด้แทงเข็ม แสดงวา่ทารกนัน้หไูมห่นวก 
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 2. ใช้ในการแก้พฤติกรรมของเด็กท่ีมีปัญหา  เด็กท่ีชอบปัสสาวะรดท่ีนอน  อาจจะแก้ได้
โดยให้การปวดปัสสาวะเป็น CS (สิ่งเร้าท่ีวางเง่ือนไข) และให้เสียงกระดิ่ง ซึ่งดงัพอจะทําให้เด็ก
ตกใจตื่น เป็น UCS (สิ่งเร้าท่ีไม่ต้องวางเง่ือนไข)  กระดิ่งนีจ้ะมีวงจรตอ่ไปยงัฟูกท่ีนอน  ซึง่ถ้าเด็ก
ปัสสาวะลงมาบนฟกูจะมีผลให้กระดิง่สัน่เกิดเสียงขึน้มาได้ 

  ในระยะแรกการปวดปัสสาวะ  เด็กจะไม่รู้สึกตวัต่ืนขึน้มา  ต่อเม่ือเขาถกูวางเง่ือนไข
โดยท่ีเม่ือปัสสาวะรดท่ีนอนเม่ือใด  ก็จะเกิดเสียงกระดิ่งดงัขึน้  ทําให้เด็กตกใจต่ืนทุกครัง้  ถ้าวาง
เง่ือนไขเช่นนีไ้ปเร่ือยๆ ต่อมาเพียงแต่เด็กปวดปัสสาวะ (CS) ก็จะมีผลให้เขาตกใจต่ืนขึน้มาได้ 
(CR) และจะสามารถแก้การปัสสาวะรดท่ีนอนได้ในท่ีสดุ 

 3. ใช้ในการปลกูฝังด้านทศันคตแิละอารมณ์  โดยเฉพาะอารมณ์กลวั  ทศันคต ิ ความชอบ 

หรือไมช่อบในสิง่ตา่งๆ 
 การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

 1. ครูควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนให้เช่ือมโยงกนั  เช่น  ผู้ เรียนชอบกิจกรรมเลน่เกม  

แตไ่มช่อบวิชาคณิตศาสตร์  ครูก็จดัทําโจทย์คณิตศาสตร์ออกมาเป็นเกม  หรือให้ผู้ เรียนนําเสนอสิง่
ท่ีตนชอบ  และหาวิธีการให้ทกุคนมีโอกาสทําสิง่ท่ีตนชอบ  เช่น  ธนชูอบร้องเพลงลกูทุง่  ก่อนเข้าสู่
บทเรียน  ธนอูอกมาร้องเพลง 5 - 10 นาที  ซึง่สรุปได้  ดงันี ้

 ผู้ เรียนไมช่อบวิชาคณิตศาสตร์ 
 ผู้ เรียนชอบร้องเพลงให้คนอ่ืนฟัง 
 ผู้ เรียนชอบท่ีจะมาเรียนชัว่โมงคณิตศาสตร์  เพราะจะได้มาร้องเพลงให้เพ่ือนฟัง 
 คณิตศาสตร์  เป็นสิง่เร้าท่ีต้องวางเง่ือนไข   C.S. (Conditional  stimulus) 

 ได้มาร้องเพลงให้เพ่ือนฟัง  หรือผู้ เรียนได้ทําสิ่งท่ีตนชอบ  เป็นสิ่งเร้าท่ีไม่ต้องวางเง่ือนไข 
U.C.S. (Unconditional  stimulus) 

 2. ครูควรหารูปแบบการสอนท่ีหลากหลาย  ผู้ เรียนชอบรูปแบบท่ีหลากหลาย  เลยชอบ
วิชาท่ีตนเคยไมช่อบ 

 3. ผู้ เรียนอาจไมช่อบครูผู้สอน  ครูควรสื่อสารกบัผู้ เรียนด้วยมิตรไมตรีอยา่งสม่ําเสมอ  เม่ือ
เดก็คุ้นเคยกบัครูท่ีมีไมตรีจิต  ความไมช่อบก็จะลดลงจนกลบัมาชอบ 

   1.1.2 จอห์น บี. วัตสัน (John B. Watson, 1878-1958) 

   จอห์น บี. วัตสนั (John B. Watson, 1878-1958,อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีได้รับปริญญาเอกทางจิตวิทยาจา
มหาวิทยาลยัชิคาโกในปี ค.ศ. 1903 วตัสนั เป็นผู้ นํากลุ่ม “พฤติกรรมนิยม” เป็นผู้ตัง้ศพัท์ 

“Behaviorism” วัตสันได้นําทฤษฎีการเรียนรู้ของพาฟลอฟมาอธิบายเร่ืองการเรียนรู้                
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และใช้หลกัการวางเง่ือนไขกับคนเป็นการสร้างนิสยัใหม่ และสามารถลบนิสยัให้หายได้โดยการ  
นําสิง่เร้าท่ีมีเง่ือนไขออกไป ซึง่การใช้คนในการทดลองมกัจะมีอารมณ์เข้ามาเก่ียวข้อง เช่น อารมณ์
รัก อารมณ์ไม่พอใจ อารมณ์กลวั เป็นต้น โดยเฉพาะอารมณ์กลวั วตัสนักลา่วว่า การเกิดอารมณ์
กลวัของอินทรีย์ตอ่สิง่เร้าบางอยา่งตามธรรมชาตนิัน้ อาจทําให้กลวัสิง่เร้าอ่ืน ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ อินทรีย์
ได้ด้วยการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค กลา่วคือ นําเอาสิ่งเร้าท่ีอินทรีย์ไม่กลวัมาคูก่บัสิ่งเร้าท่ีอินทรีย์
กลวั เม่ือนํามาคู่กันบ่อย ๆ เข้า ก็ทําให้อินทรีย์เกิดความกลวัสิ่งเร้าท่ีอินทรีย์ไม่เคยกลวัมาก่อน 

ดงันัน้ วตัสนัจึงกล่าวว่าพฤติกรรมของมนุษย์สามารถสร้างให้เกิดมีขึน้และสามารถลบพฤติกรรม
นัน้ ๆ ให้หายไปได้ 

 การทดลองของวัตสัน 

 วตัสนัได้ทดลองกบัเดก็ชายอลัเบร์ิต (Albert) วยั 11 เดือน โดยทําให้เดก็ชายอลัเบร์ิตกลวั
หนขูาว และเม่ือกลวัหนขูาวแล้ว ก็ลบพฤตกิรรมการกลวัหนขูาวให้หายไป ซึง่แบง่การทดลองเป็น 

2 การทดลอง ดงันี ้

 การทดลองที่ 1 : การทําให้เดก็ชายอลัเบร์ิต กลวัหนขูาว 
 จากการทดลองของวตัสนั ปรากฏวา่เดก็ชายอลัเบร์ิตมิได้กลวัแตเ่พียงหนขูาวเท่านัน้แต่
ความกลวัหนขูาวท่ีเกิดจากการวางเง่ือนไขนีย้งัสรุปครอบคลมุหรือแผข่ยาย (Generalization) ไป
ยงัสิง่เร้าอ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนัอีกด้วย เชน่ กลวัสตัว์ทกุชนิดท่ีมีขนสีขาว กลวัตุ๊กตาท่ีมีขนขาว
ปกุปยุ กลวัคนแก่ท่ีมีเคราสีขาว เป็นต้น 

 การทดลองที่ 2: การลบพฤตกิรรมการกลวัหนขูาวของเดก็ชายอลัเบร์ิต หรือการทําให้
เดก็ชายอลัเบร์ิตเลกิกลวัหนขูาว 
 ในการทดลองนี ้พฤตกิรรมเป้าหมาย คือ การไมก่ลวัหนขูาว ก่อนการวางเง่ือนไขเดก็ชาย
อลัเบร์ิตกลวัหนขูาว แตไ่มก่ลวัมารดา ดงันัน้ หนขูาวจงึเป็นสิง่เร้าท่ีวางเง่ือนไข (CS) และมารดา
เป็นสิง่เร้าท่ีไมไ่ด้วางเง่ือนไข (UCS) (ดําเนินการทดลองจะให้เดก็ชายอลัเบร์ิตเลน่อยูก่บัมารดาใน
ขณะเดียวกนัก็นําหนขูาวเข้ามาในสถานการณ์ทดลอง โดยให้หนขูาวอยูห่่างจากเดก็ชายอลัเบร์ิต 
ในระยะท่ีเขาเห็นหนขูาวแล้วไมก่ลวั (UCR) หลงัจากนัน้จงึคอ่ย ๆ เล่ือนหนขูาวเข้าใกล้เดก็ชาย
อลัเบร์ิตทีละน้อย ๆ โดยไมทํ่าให้เดก็ชายอลัเบร์ิตกลวั จนในท่ีสดุหนขูาวเข้ามาอยูใ่กล้กบัเดก็ชาย
อลัเบร์ิต และเขาสามารถเลน่กบัหนขูาวได้โดยไมก่ลวั ทัง้ ๆ ท่ีไมมี่มารดาอยูด้่วย (เกิด CR)  

การวางเง่ือนไขเพ่ือลบพฤตกิรรมการกลวัหนขูองเดก็ชายอลัเบร์ิต เรียกวา่ การวางเง่ือนไขกลบั 

(Counter Conditioning) 
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 2. ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบผลของการกระทาํ (Operant Conditioning)  

 การเรียนรู้ซึ่งเก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือการตอบสนอง ซึ่งเกิดจากการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายโดยไม่ได้ถกูกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าโดยตรง  นกัจิตวิทยาท่ีสําคญัในทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบ
ผลของการกระทําท่ีจะนํามาเสนอ ดงันี ้

  2.1 เอด็เวิร์ด แอล. ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike, 1874-1949) 

             เอ็ดเวิร์ด แอล. ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike, 1874-1949,อ้างถึงใน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550) เป็นนกัจิตวิทยาและนกัการศึกษาชาวอเมริกัน ผู้คิดทฤษฎีสมัพนัธ์
เช่ือมโยง (Connectionism Theory) โดยทฤษฎีนีก้ล่าวถึงการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S) กับ        

การตอบสนอง (R) โดยมีหลกัพืน้ฐานว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ                

การตอบสนองท่ีมกัจะออกมาในรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ โดยการลองผิดลองถกู (Trial and 

Error) จนกวา่จะพบรูปแบบท่ีดีท่ีสดุ”  

    ธอร์นไดค์ (Thorndike : 1874-1949) ได้ทําการทดลองพบว่า  การเรียนรู้
ของอินทรีย์ท่ีด้อยความสามารถเกิดจากการลองผิดลองถกู (Trial and Error) ซึง่ตอ่มาเขานิยม
เรียกว่า การเรียนรู้แบบเช่ือมโยง การทดลองของธอร์นไดค์ท่ีรู้จกักนัดี  ก็คือการเอาแมวหิวใส่ในกรง  
ข้างนอกกรงมีอาหารทิง้ไว้ให้แมวเห็น ในกรงมีเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกกับบานประตูไว้  ส่วน
ปลายอีกข้างหนึง่เม่ือถกูดงึจะทําให้ประตเูปิด  ธอร์นไดค์ได้สงัเกตเห็นว่า ในระยะแรก ๆ แมวจะวิ่ง
ไปวิ่งมา  ขว่นโน่นกดัน่ี  เผอิญไปถกูเชือกทําให้ประตเูปิด  แมวออกไปกินอาหารได้  เม่ือจบัแมวใส่
กรงครัง้ต่อ ๆ ไป แมวจึงดึงเชือกได้เร็วขึน้  จนกระทั่งในท่ีสุดแมวสามารถดึงเชือกได้ในทันที     

ธอร์นไดค์ได้สรุปว่าการลองผิดลองถกู  (Trial and error)  จะนําไปสู่การเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้า

 
  ภาพท่ี 4.4 Thorndike (1874-1949) 

  ท่ีมา:http://noria020536.blogspot.com/2012/10/thorndike.html 
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และการตอบสนองและการเรียนรู้ก็คือ การท่ีมีการเช่ือมโยง (Connection) ระหว่างสิ่งเร้า 
(Stimulus) และการตอบสนอง (Responses)  ดงัแสดงหีบกลท่ีใช้ในการทดลองของธอร์นไดค์  ใน
ภาพท่ี 4.5 

 การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial-error learning) มีใจความสําคญัว่า เม่ืออินทรีย์
กระทบกบัสิง่เร้า อินทรีย์จะลองใช้วิธีตอบสนองตอ่สิ่งเร้าหลาย ๆ วิธี จนพบกบัวิธีท่ีเหมาะสม และ
ถกูต้องกบัเหตกุารณ์และสถานการณ์ เม่ือได้รับการตอบสนองท่ีถกูต้องก็จะนําไปต่อเองเข้ากบัสิ่ง
เร้านัน้ ๆ มีผลให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ โดยมีหลกัเกณฑ์และลําดบัขัน้ท่ีจะนําไปสูก่ารเรียนรู้แบบนีคื้อ 
 1. มีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา เป็นสิ่งเร้าให้อินทรีย์แสดงการตอบสนองหรือแสดงพฤติกรรม
ออกมา 
 2. อินทรีย์จะแสดงอาการตอบสนองหลายๆ อยา่ง เพ่ือแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 

 3. ปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไมทํ่าให้เกิดความพอใจจะถกูตดัทิง้ไป 

 4. เม่ือปฏิกิริยาตอบสนองท่ีไมทํ่าให้เกิดความพอใจจะถกูตดัทิง้ไป  จนเหลือปฏิกิริยาท่ีทํา
ให้เกิดความพอใจ  อินทรีย์จะถือเอากิริยาตอบสนองท่ีถกูต้องและจะแสดงตอบสนองตอ่สิ่งเร้านัน้
มากระทบอีก 
 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 หีบกลท่ีใช้ในการทดลองของธอร์นไดค์ 

ท่ีมา:Worchel and Shebilske,1989 
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     R1  (ขีดขว่นพืน้) 

     R2  (สง่เสียงร้องดงั) 
     R3  (สง่เสียงฟ่อๆ และทําตวัโก่ง) 
     R4  (วิง่ไปรอบๆ) 
     R5  (ผลกัฝาผนงัและประต)ู 
     R6  (กดคานเปิดประตไูด้) 

  

 กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 

 นอกจากนีธ้อร์นไดค์  ได้ตัง้กฎแหง่การเรียนรู้ขึน้อีก  3  กฎ (มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550) 
ดงันี ้

 1. กฎแห่งผล (Law of Effect)  ธอร์นไดค์  ได้กล่าวไว้ว่า กฎข้อนีเ้ป็นกฎท่ีสําคญัและ
ได้รับความสนใจมากท่ีสดุ ซึง่มีใจความว่า “สิ่งเช่ือมโยง (Bond) ระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง
จะเข้มแข็งและมัน่คงถ้าได้รับความพอใจ และสิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองจะมี
แนวโน้มอ่อนกําลงัลงถ้าไม่ได้รับความพอใจ” หรืออาจกลา่วได้ว่า “กิจกรรมการเรียนรู้จะมีผลดีถ้า
ผู้ เรียนได้รับความพอใจและกิจกรรมการเรียนรู้จะได้ผลน้อย ถ้าผู้ เรียนไม่ได้รับความพอใจ” หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า  ถ้าจะให้ผู้ เรียนเรียนรู้อะไรจะต้องมีรางวัลให้ เม่ือผู้ เรียนแสดงพฤติกรรมท่ี
ต้องการออกมา  ถ้าจะให้พฤตกิรรมบางอยา่งหายไป  เม่ือผู้ เรียนแสดงพฤตกิรรมนัน้ออกมาจะต้อง
มีการทําโทษ 

 เม่ือธอร์นไดค์ประกาศกฎแห่งผลออกมาเช่นนี ้ มีผู้พยายามทดลองเพิ่มเตมิ และมีผู้ โต้แย้ง
เป็นอนัมาก  ต่อมาธอร์นไดค์พบว่า  การทําโทษมิได้ทําให้การเช่ือมโยงคลายลง ในท่ีสดุก็สรุปว่า
ถ้าการทําโทษมีผลอยู่บ้างก็ไม่ได้ทําให้การเช่ือมโยงอนัเก่าคลายลง  แตจ่ะเป็นการบงัคบัให้ผู้ เรียน
พยายามลองแสดงอาการตอบสนองอย่างอ่ืน  ในท่ีสดุธอร์นไดค์จึงล้มเลิกกฎแห่งผลท่ีเก่ียวกบัการ
ทําโทษ  แตย่งัคงเหลือกฎแห่งผลในด้านการให้รางวลัไว้วา่ รางวลัเท่านัน้ท่ีทําให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ 

 การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

  1. การจะมอบหมายงานให้ผู้ เรียนทํา  ควรเป็นงานท่ีเหมาะสมกับระดับวัยและ
ความสามารถของผู้ เรียน  เพ่ือท่ีผู้ เรียนจะได้ประสบความสําเร็จ 
  2. ระหว่างการทํางาน  เม่ือพบข้อผิดพลาด  หาวิธีการท่ีสร้างสรรค์ให้ผู้ เรียนแก้ไขได้
ด้วยตนเอง 
  3. ให้ผู้ เรียนรู้ผลของการทํางานทนัทีหรือโดยเร็ว 

สถานการณ์
หรือส่ิงเร้า 
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  4. ควรจดัเตรียมการเรียนการสอนให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้  ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หา
สาระ  อุปกรณ์การเรียนการสอน  รวมถึงการประเมินผล  เพ่ือผู้ เรียนจะได้กระตือรือร้น  มีความ
พอใจ  อยากเรียน 

 2. กฎแห่งการฝึก (Law of Exercise) จากการสงัเกตเม่ือเอาแมวใส่กรงครัง้หลงั                 
แมวจะหาทางออกจากกรงได้เร็วขึน้  เม่ือทดลองนาน ๆ เข้าแมวก็สามารถออกจากกรงได้ทันที  

ตามลกัษณะนี ้ธอร์นไดค์อธิบายว่า  ความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนองได้สมัพนัธ์แน่น
แฟ้นขึน้  และความสมัพนัธ์นีจ้ะแน่นแฟ้นขึน้  เม่ือมีการฝึกหดัหรือทําซํา้บอ่ย ๆ  และความสมัพนัธ์
นีจ้ะคลายอ่อนลงเม่ือไม่ได้ใช้  และธอร์นไดค์เช่ือว่า  การกระทําท่ีไม่มีรางวลัเป็นผลตอบแทนหลงั 
การตอบสนองนัน้ ๆ สิน้สดุลง  เป็นเร่ืองท่ีไม่มีความหมายต่อการเรียนรู้เลย  หรือพูดได้ว่า  การ
กระทําของอินทรีย์ทกุครัง้จะต้องลงเอยด้วยความสําเร็จ  มิฉะนัน้การกระทํานัน้ก็ไมมี่ความหมาย 
 การสร้างความมัน่คงของการเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนอง การฝึกหดักระทํา
ซํา้ ๆ จะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร กฎแห่งการฝึกหดันีแ้บ่งเป็นกฎย่อยได้ 2 กฎ 

ดงันี ้

  1. กฎแห่งการได้ใช้ (Law of use) คือ เม่ือเกิดการเข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้แล้วมีการ
กระทําหรือนําสิง่ท่ีเรียนรู้นัน้ไปใช้บอ่ย ๆ จะทําให้การเรียนรู้นัน้คงทนถาวรมากขึน้ 

  2. กฎแห่งการไม่ได้ใช้ (Law of Disused) คือ เม่ือเกิดความเข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้
แล้วแต่ไม่ได้กระทําซํา้บ่อย ๆ ก็จะทําให้การเรียนรู้นัน้ไม่คงทนถาวร หรือในท่ีสดุก็เกิดการลืมหรือ
สญูสิน้การเรียนรู้ 
 การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

  1. จดัแบบฝึกหดัให้ผู้ เรียนทําหลงัการสอน  ถ้าผิดพลาดให้แก้ไข 
  2. หาวิธีการให้ผู้ เรียนถามและตอบขณะท่ีสอน 

  3. จดักิจกรรมท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระทําและให้ผู้ เรียนสรุปทบทวนสิง่ท่ีกระทํา 
 3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ธอร์นไดค์  ได้ตัง้กฎแห่งความพร้อมนี ้ 

เพ่ือเสริมกฎแห่งผล  และได้อธิบายไว้ในรูปของการเตรียมตัว การเตรียมพร้อม (ในการท่ีจะ
ตอบสนองกิจกรรมท่ีตามมาหลงัจากการท่ีมีการเตรียมตวัพร้อมแล้ว) เช่น ในสถานการณ์ของแมว
ในกรงแมวจะทําอะไรออกมานัน้  แมวจะต้องหิว แมวสามารถเอาเท้าตะปบเชือกท่ีห้อยแขวนอยู่
นัน้ได้และมีประสาทสมัผสัท่ีจะรับรู้ว่าได้รับผลพอใจหรือไม่ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกไปแล้ว  เป็น
ต้น  หรือถ้าเป็นมนุษย์พร้อมจะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้  พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมบางอย่างท่ี
จําเป็นสําหรับกระบวนการเรียนรู้นัน้   เช่น จะต้องมีร่างกายสงูพอ  แข็งแรงพอและอยู่ในสภาวะจงู



 155 

ใจท่ีเหมาะสม  ผู้ เรียนจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมานัน้ ธอร์นไดค์ได้แบ่งกฏย่อยไว้ 
3 ข้อ ดงันี ้

  3.1 เม่ือบุคคลมีความพร้อมท่ีจะแสดงออกหรือเรียนรู้  ถ้าได้กระทําหรือเรียนรู้ตาม
ความต้องการ  บคุคลนัน้จะเกิดความพงึพอใจจนทําให้เกิดการเรียนรู้ขึน้ 

  3.2 เม่ือบคุคลมีความพร้อมท่ีจะแสดงออกหรือเรียนรู้  ถ้าไม่ได้กระทําหรือเรียนรู้ตาม
ความต้องการ  บคุคลนัน้จะเกิดความไมพ่งึพอใจ  ไมส่บายใจ และหงดุหงิดใจ 
  3.3 เม่ือบุคคลไม่พร้อมท่ีจะแสดงออกหรือเรียนรู้  ถ้าถูกบงัคบัให้กระทําหรือเรียนรู้  
บคุคลนัน้จะเกิดความคบัข้องใจ  ไมพ่งึพอใจ  ไมส่บายใจ และหงดุหงิดใจ 
 ถึงแม้ว่าธอร์นไดค์ได้ปรับปรุงแก้ไขและขยายแนวความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลา  ทําให้
กฎแห่งความพร้อมและกฎแห่งการฝึกหดัหย่อนความสําคญัลงไป  ยงัคงเหลือเพียงกฎแห่งผลท่ี
เป็นท่ียอมรับกนัอยู่  แต่ในกฎนีก็้เหลือเพียงด้านของรางวลัท่ีมีผลต่อการเรียนรู้  ส่วนด้านการลงโทษ
กบัการเรียนรู้นัน้ถกูตดัทิง้ไป 

 การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

  1.  ควรมีการเกร่ินนําเข้าสูบ่ทเรียน  มีวิธีการกระตุ้นให้เดก็อยากเรียน 

  2.  ทบทวนความรู้เก่า  เพ่ือจะเช่ือมโยงการสอนความรู้ใหม ่

  3.  เตรียมบทเรียนสําเร็จรูป  โดยจดัเนือ้หาสาระความรู้  ให้เหมาะสมกบัความพร้อม
ของผู้ เรียนแตล่ะคน 

 องค์ประกอบในการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
 ธอร์นไดค์ได้กลา่วถงึองค์ประกอบในการเรียนรู้ไว้ 6 ประการ ดงันี ้

 1. สมรรถภาพ (Capacity) สมรรถภาพในการเรียนรู้ขึน้อยู่กับจํานวนของ “bonds”      

(ความเช่ือมโยง, ความสัมพันธ์)  ถ้ามี bonds มากก็มีสมรรถภาพในการเรียนรู้มาก                        
ความแตกต่างระหว่างความเฉียวฉลาด และความทึบ (bright and dull) ขึน้อยู่กับปริมาณ
มากกวา่คณุภาพ  แม้จะเช่ือวา่สตปัิญญานัน้มีขอบเขตทัง้ความกว้างขวางและความลกึซึง้ก็ตาม 

 2. การฝึกฝน (Practice) การกระทําซํา้ ๆ  กนัหรือการฝึกหดัจะไม่ช่วยให้เกิดการเช่ือมโยง
เสมอไป แตถ้่าการกระทํานัน้มีรางวลัจะทําให้สายใยของการเช่ือมโยงนัน้แข็งขึน้ กลา่วอีกนยัหนึง่ก็
คือ  ถ้าผู้ ทําเห็นผลของการกระทํา  จงึจะช่วยให้การฝึกฝนได้ดี 

 3. การจูงใจ (Motivation) ได้แก่ การให้รางวลัและการทําโทษ  ธอร์นไดค์เช่ือว่า รางวลั
หรือความสําเร็จ  ย่อมก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ  ได้ดียิ่งขึน้  ส่วนการทําโทษหรือการประสบ
ความผิดหวงัยอ่มทําให้เกิดการกระทําท่ีถดถอย  คือ ไมอ่ยากมีพฤตกิรรมอยา่งนัน้ๆ ซํา้อีก 
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 4. ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง การสร้างความเช่ือมโยงท่ีเหมาะสมเก่ียวกบั
ความเข้าใจนัน้ ๆ โดยอาศยัหลกัของการถ่ายโยงการเรียนรู้  ซึง่ถือว่า เราจะเข้าใจสถานการณ์นัน้
ได้ดีขึน้  ถ้าสถานการณ์ใหมมี่สิง่คล้ายคลงึกบัสถานการณ์เดมิ 

 5. การถ่ายโยง (Transfer) การถ่ายโยงจะเกิดขึน้ถ้าสถานการณ์ใหม่มีสิ่งคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์เดมิ  เราจะสามารถเรียนสถานการณ์ใหมไ่ด้ดี  และเร็วขึน้ 

 6. การลืม (Forgetting หรือ Law of Disuse) การลืมจะเกิดขึน้ เม่ือไม่มีการฝึกฝน ฝึกหดั 

หรือปฏิบตับิอ่ย ๆ หรือไมไ่ด้ใช้ประโยชน์จากสิง่นัน้ๆ ซึง่ตา่งจากของฟรอยด์ ซึง่กลา่ววา่ การลืมเกิด
จากการท่ี เจ้าตวัต้องการจะลืม  จงึได้เก็บกดเร่ืองนัน้ลงไปสูจิ่ตไร้สํานกึ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  นบัว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนการสอน  แม้ว่าจะ
ถูกโจมตีหรือมีทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึน้มาแข่งขัน  ก็ทําให้ส่วนปลีกย่อยของทฤษฎีนีเ้ลือนหายไป
เท่านัน้  แตส่ว่นใหญ่ยงัคงนิยมใช้อยูใ่นวงการศกึษา 
   2.2 เบอร์รัส เอฟ. สกินเนอร์ (Burrhus F. Skinner, 1904-1990) 

   เบรร์ฮสั เฟรเดริค สกินเนอร์ (Burrhus Ferderick Skinner. 1904 – 

1990,อ้างถึงใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550) เป็นผู้คดิขึน้  โดยการทดลองจบัหนขูาวท่ีกําลงัหิวใสล่ง
ในกลอ่งเก็บเสียงขนาด 12” x 12” ฝากลอ่งด้านหนึ่งมีคานย่ืนออกมา  คานนีมี้กลไกตอ่ไปยงัท่ีเก็บ
อาหารของหนเูม่ือหนกูดคานกลไกจะไปบงัคบัให้อาหารหล่นลงมาในกล่องครัง้ละ 1 เม็ด ดงัแสดง
ในภาพท่ี  4.6 

  จากการทดลองของสกินเนอร์  สามารถเขียนแผนผงัได้  ดงันี ้

 

R. (การกดคาน).............................................S. (อาหาร) 
 

 
 ภาพท่ี 4.6 แสดงเคร่ืองมือการทดลองการเรียนรู้แบบวางเง่ือนไขของสกินเนอร์ 
 ท่ีมา : http://www.kroobannok.com/35946 
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 การเรียนรู้แบบนี ้ สตัว์ถกูทดลองจะต้องแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตามเง่ือนไขเสียก่อน  จึง
จะได้แรงหนนุกําลงัหรือรางวลั (reinforcement) 

 การวางเง่ือนไขชนิดนี ้ ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่า สิ่งเร้าคืออะไร  เราทราบว่าปฏิกิริยา
 การตอบสนอง คือ การกดคาน  แรงหนนุกําลงั คือ อาหาร แต่สิ่งเร้าท่ีทําให้หนกูดคานคือ
อะไรเราไมท่ราบ 

 การวางเง่ือนไขชนิดนีท่ี้มีช่ือว่า  การวางเง่ือนไขแบบแสดงอาการกระทํา (Operant 

Conditioning)  ก็เน่ืองจากเหตท่ีุว่าหนูต้องมีการกระทํา (operate) เสียก่อน  จึงจะได้อาหารหรือ
แรงหนนุกําลงั 
 เราสามารถลบพฤติกรรมได้  โดยถอดกล่องอาหารออก  เม่ือหนกูดคานไม่มีอาหารตกลง
มาหลายๆ ครัง้เข้า  การกดคานก็จะคอ่ยๆ ลดน้อยลง  จนกระทัง่หายไปในท่ีสดุ 

 

 สกินเนอร์  มีความเห็นวา่ พฤตกิรรมมี 2 ชนิด ดงันี ้

 1. Respondent Behavior คือ พฤติกรรมท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของสิ่งเร้าโดยตรง เช่น 

สตัว์นํา้ลายไหลเม่ือได้ลิม้รสอาหาร 
 2. Operant Behavior คือ พฤติกรรมท่ีต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อน จึงจะ
เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ เช่น การพูดโทรศพัท์จะเกิดขึน้ได้  ต้องมีการไปหยิบหูโทรศพัท์หมนุเลขโทร 
เป็นต้น 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.7 Burrhus Ferderick Skinner(1904-1990) 

ท่ีมา: http://elearning2.utcc.ac.th/ 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากทฤษฎีการวางเงื่อนไขของสกนิเนอร์ 
 1. ใช้ในการปลกูฝังพฤติกรรมบางอย่าง (Shaping behavior) หลกัสําคญัของทฤษฎีการวาง
เง่ือนไขของ สกินเนอร์ ก็คือ เราสามารถควบคมุการตอบสนองได้ด้วยวิธีการเสริมแรง กลา่วคือ เรา
จะให้การเสริมแรงเฉพาะในเม่ือมีการตอบสนองท่ีต้องการ ตวัอย่างเช่น การฝึกสตัว์ตามโรงละครสตัว์   
โดยให้สตัว์แสดงสิ่งต่าง ๆ ท่ีผู้ ฝึกต้องการ เช่น ให้ปลาโลมากระโดดลอดบ่วง ให้ไก่จิกไพ่ออกมา
จากกอง การฝึกสนุขัให้กดออดสญัญาณ (Buzzer) ด้วยจมกู การให้หนูเล่นบาสเกตบอล การให้
นกพิราบเดนิชหูวัสงูในระดบัท่ีต้องการและอ่ืน ๆ ฯลฯ 
  ในการทดลองสัตว์พวกนี  ้ เขาจะให้อาหารเป็นรางวัลหรือเป็นตัวเสริมแรงทุกครัง้        
ท่ีมนัเข้าไปใกล้สิ่งท่ีผู้ ฝึกต้องการหรือเม่ือมันทําได้เป็นผลสําเร็จ  ครัง้ต่อ ๆ ไปก็จะให้การเสริมแรง
เร่ือยๆ จนในท่ีสดุมนัจะทําได้ทนัทีท่ีผู้ ฝึกสัง่ให้ทํา 
  จากการฝึกสตัว์นี ้ เราจึงสามารถใช้หลกัการเสริมแรงปลกูฝังพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้แก่
เด็กได้ โดยการวางแผนว่า  จะปลกูฝังพฤติกรรมอะไรให้เกิดกบัเด็กจะใช้ตวัเสริมแรงอะไร จะให้
เดก็มีการตอบสนองอยา่งไร  และจะจดัตารางการฝึกพฤตกิรรมอยา่งไร เป็นต้น 

 2. การสร้างบทเรียนสําเร็จรูป (Program learning)  จากหลกัการของสกินเนอร์ท่ีว่าจะให้
รางวลัทกุครัง้  เม่ือสตัว์ท่ีนํามาทดลองสามารถตอบสนองตามท่ีเราต้องการนัน้  ทําให้เกิดบทเรียน
สําเร็จรูปและการสอนโดยใช้เคร่ืองจกัร (Teaching machine) ขึน้  บทเรียนนีผู้้ เรียนสามารถเรียน
ได้ตามลําพงั  โดยให้บทเรียนจดัแบ่งเนือ้หาออกเป็นส่วนย่อย ๆ  จดัลําดบัให้เป็นเหตเุป็นผล  เร่ิม
จากง่ายไปหายาก  เม่ือผู้ เรียนตอบคําถามในแตล่ะข้อ  ก็จะมีคําตอบออกมาให้ทราบว่าถกูหรือผิด  

เม่ือผู้ เรียนตอบถกู เขาก็จะได้รับการเสริมแรง  ซึง่มีผลทําให้เขาอยากตอบคําถามในข้อตอ่ ๆ ไป 

การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

  1. ครูควรใช้การเสริมแรงวางเง่ือนไขพฤติกรรม  เช่น  กล่าวชมทุกครัง้ท่ีผู้ เรียน
ทํางาน  ตวัอย่าง  วันนีห้นูเขียนหนังสือเรียบร้อยขึน้  หรือยกย่องผู้ เรียนท่ีแต่งกายถูกระเบียบ  

พดูจาไพเราะ  ให้เพ่ือน ๆ ในชัน้เรียนฟัง 
  2. ใส่ใจในการกระทําของผู้ เรียนทุกครัง้  เช่น  ตอบรับคําทักทาย  ตอบรับการ
แสดงความเคารพ 

  3. ให้โอกาสผู้ เรียนเม่ือทําผิดพลาด  ไมว่า่จะเป็นการกระทําหรือการเรียน 
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 3. ทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt Theory) 

 ทฤษฎีกลุ่มเกสตลัท์ (Gestalt Theory, อ้างถึงใน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550)เกิดขึน้ใน
ประเทศเยอรมันในสมัยเดียวกันกับท่ีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ของวัตสันกําลังได้รับ       

ความนิยมอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลท์มีนักจิตวิทยาช่ือ แมกซ์เวอร์  ไทเมอร์                 
(Max Wertheimer) เป็นผู้ นํา มี เลอวิน (Lewin) คอฟคา (Koffka) และโคเลอร์ (Kolher) เป็นผู้ ร่วมคณะ 
ซึง่มีแนวคดิแตกตา่งกบัทฤษฎีกลุม่พฤตกิรรมนิยม  

  ความหมายของคําว่า Gestalt ซึ่งเป็นคําในภาษาเยอรมันนัน้แปลว่า รูป ลักษณะ 
หรือ โครงสร้าง (form หรือ configuration) ซึ่งเป็นคําท่ีอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้ของอินทรีย์
โดยเน้นถึงความสามารถในการท่ีจะหยัง่รู้  หรือหยัง่เห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่ง ๆ ของ
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาท่ีตนประสบอยู่เพ่ือให้แก้ปัญหานัน้ได้โดยการมองสถานการณ์อย่าง
รอบคอบ  ทุกแง่ทุกมุมและอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็นส่วนในการท่ีจะ หยัง่เห็น
สถานการณ์หรือมองเห็นช่องทางในการจะแก้ปัญหาตอ่ไป 

  นกัจิตวิทยากลุ่มนีไ้ด้ตัง้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบหยัง่เห็น (Insight Learning) ซึง่เน้นถึง
ความสําคัญของส่วนรวมและถือว่า  ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อยๆ เช่น รูป
สามเหลี่ยมย่อมมีอะไรมากกว่าด้านสามด้าน เป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่า  ในการแก้ปัญหาหรือ
เรียนรู้สิ่งใด  คนเราจะพิจารณาโครงร่างของปัญหานัน้ โดยส่วนรวมทุกแง่ทุกมุมเสียก่อน 

(Response ต่อสถานการณ์ทัง้หมด)  จากนัน้ก็จะแยกส่วนรวมออกเป็นส่วนย่อย เพ่ือดู
ความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นย่อย ๆ นัน้  ให้แจ่มแจ้ง  จนในท่ีสดุก็เกิดความคิดหรือมองเห็นช่องทาง
ในการแก้ปัญหานัน้ขึน้มาโดยฉบัพลนั  เกิดเป็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทะลปุรุโปร่ง  ซึง่เรียกว่า 
เกิดความหยัง่เห็นหรือเกิดความคดิเห็นแจ้งภายใน (Insight) 

 นกัจิตวิทยาในกลุ่มเกสตลัส์  มีความสนใจเป็นพิเศษในกระบวนการรับรู้และการแก้ปัญหา
ของอินทรีย์ในสถานการณ์ท่ีประสบอยู ่ในการแก้ปัญหานัน้อินทรีย์จะทําการวิเคราะห์ สถานการณ์
ปัจจบุนัท่ีประสบอยู ่ และพยายามใช้สิง่ท่ีตนเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพ่ือแก้ปัญหานัน้ 

 ในการทดลองของ  Kohler นกัจิตวิทยาคนหนึ่งในกลุ่มจิตวิทยา Gestalt นีค้รัง้หนึ่ง 
Kohler  ได้สร้างสถานการณ์ให้ลิงซิมแปนซีแก้ปัญหาโดยใช้ท่อนไม้ท่อนหนึ่งหรือมากกว่าเป็น
เคร่ืองมือในการเข่ียเอากล้วยซึ่งอยู่นอกกรงและลิงไม่สามารถจะเอือ้มมือหยิบได้ถึง  ในตอนแรก
ลงิเร่ิมเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ในการหยิบท่อนไม้ขึน้มาและขว้างไปท่ีกล้วยนัน้  แตไ่มถ่กูแตล่งิ
ซิมแปนซีช่ือสลุต่านซึ่งเป็นลิงท่ีฉลาดท่ีสดุในบรรดาลิงท่ี Kohler เลีย้งไว้  สามารถแก้ปัญหาได้
สําเร็จ  โดยการนําท่อนไม้สองท่อนมาต่อกันเข้าเหมือนกบัท่านต่อก่ิงไม้ 2 ก่ิงเข้าด้วยกันเพ่ือทํา



 160

เป็นคนัเบ็ดตกปลา  จึงทําให้เข่ียกล้วยขึน้มาได้  แม้ว่ากระบวนการแก้ปัญหานีจ้ะค่อนข้างชกัช้า  
และการท่ีลงินําท่อนไม้ 2 ท่อนมาผกูตอ่กนัใน  ครัง้แรกสดุนัน้    ดคูล้ายๆ ว่าจะเกิดขึน้โดยบงัเอิญ
มากกวา่เป็นการเจตนา  อย่างไรก็ดีหลงัจากการแก้ปัญหาได้ในครัง้แรกนีแ้ล้วลิงสลุตา่น “มองเห็น
แนวทาง” หรือ “เกิดความคิด”  ในการแก้ปัญหาเป็นอย่างดีและเม่ือตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนีอี้ก  
ลงิตวันีก็้พร้อมท่ีจะแก้ปัญหาทํานองนีไ้ด้อยา่งรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ  ดงัแสดงในภาพท่ี 4.8 

 

 ภาพท่ี 4.8 สลุตา่นกําลงัแก้ปัญหาโดยการหยัง่เห็นตามทฤษฎีของโคห์เลอร์ 
 ท่ีมา:Worchel and Shebilske,1989 

 

 จากการทดลองนี  ้Kohler แปลความหมายพฤติกรรมของลิงว่าเป็นความพยายามใน                

การแก้ปัญหาอย่างฉลาด  เม่ือมนัประสบปัญหาลิงก็จะทําการสํารวจสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องหรือ
อาจคิดเห็นทะลปุรุโปร่งถึงความเป็นไปได้  หรือโอกาสในการประสบความสําเร็จของกิจกรรมแล้ว
จึงทําการทดสอบเพ่ือดูว่าวิธีการแก้ปัญหาท่ีคิดได้นัน้จะประสบความสําเร็จหรือไม่  จากการ
ทดลองทํานองนีห้ลายๆ ครัง้ Kohler  มีความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับวิธีการท่ีลิงอาจจะ “เห็น”  

คณุคา่ของเคร่ืองมือซึง่เป็นสิ่งเร้าอนัหนึ่งท่ีลิงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้  การท่ี
ลิงมองเห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้าต่างๆ  เหล่านี ้เรียกว่าได้เกิด  “การหยัง่เห็น” ขึน้  และการได้
กระทําพฤติกรรมท่ีได้รับความสําเร็จนีซ้ํา้ ๆ  หลงัจากท่ีได้เกิดการหยัง่เห็นขึน้จึงเรียกได้ว่าเป็น              

การเรียนรู้โดยการหยัง่เห็น (Insight learning) 

 สรุปแนวคดิของกลุ่มเกสตอลท์มีหลักการดงันี ้

  1. คนเราจะเกิดการรับรู้สิ่งเร้าในลกัษณะเป็นส่วนรวมก่อน  แล้วจึงนําไปสู่การเห็น
ความแตกตา่งของสว่นยอ่ย 
  2. การเรียนรู้ คือ การแก้ปัญหาอยา่งมีระบบ 

  3. การเรียนรู้เกิดจากการหยัง่เห็น (Insight) 
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 ตวัประกอบที่ขัดขวางการหยั่งเหน็ 

  1. ผู้ เรียนขาดแรงจงูใจท่ีจะคดิ 

  2. ผู้ เรียนมีประสบการณ์จํากดั 

  3. สิ่งเร้ากระจายอยู่ห่างกนัเกินไป  จนผู้ เรียนมองไม่เห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งเร้ากบั
ปัญหา 
  4. นิสยัและความคิดเห็นแบบเก่าๆ เป็นอปุสรรคขวางกัน้การมองเห็นความหมายใน
รูปใหม ่

 ข้อคดิจากการเรียนรู้แบบ Insight 

 การเรียนรู้แบบ Insight ทําให้เราได้ข้อคดิ ดงันี ้

  1. การเรียนแบบนีข้ึน้อยูก่บั  การจดัสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา 
  2. ครัง้ตอ่ไป  เม่ือพบปัญหาเดมิ  ผู้ เรียนจะใช้วิธีท่ีเรียนรู้แล้วแก้ปัญหาทนัที 

  3. ผู้ เรียนอาจนําวิธีแก้ปัญหาเดมิ  มาดดัแปลงใช้กบัสถานการณ์ใหม ่ๆ ท่ีเป็นปัญหา 
 

การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

 1. ครูควรให้ผู้ เรียนรับรู้ในสิง่ท่ีจะเรียนเป็นภาพรวม  และสอนเนือ้หาเป็นขัน้ตอนให้
เช่ือมโยงกนั 

 2. ครูควรจดัรูปแบบการเรียนการสอนให้เดก็ได้ปฏิบตัด้ิวยตนเอง  และให้เดก็คดิรูปแบบ
ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 3. ครูควรประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ไมว่า่จะเป็นรูปแบบ  การสอบถาม  หรือการ
ทดสอบ 

 

 4.ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning) 

 สําหรับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญานี ้มีนกัจิตวิทยาสําคญั คือ 
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 อัลเบร์ิต บันดรูา (Albert Bandura) 

 อลัเบร์ิต บนัดรูา (Albert Bandura, 1925,อ้างถงึใน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550)เป็น
นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั และเป็นศาสตราจารย์ทางสงัคมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 

(Standford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเห็นวา่ ทัง้สิง่แวดล้อมและตวัผู้ เรียนมี
ความสําคญัเท่า ๆ กนับนัดรูากลา่ววา่ คนเรามีปฏิสมัพนัธ์ (Interact) กบัสิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบ ๆ 
ตวัเราเสมอ “การเรียนรู้เป็นผลของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและสิง่แวดล้อม โดยทัง้ผู้ เรียน
และสิง่แวดล้อมมีอิทธิพลตอ่กนัและกนั” ดงันัน้ ทัง้บคุคลท่ีต้องการจะเรียนรู้และสิง่แวดล้อมจงึ
เป็นสาเหตขุองพฤตกิรรม  

 ดงันัน้ พฤตกิรรมของบคุคล สว่นมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสงัเกต (Observational 

Learning) หรือการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ จากตวัแบบ (Modeling) นัน่คือ เม่ือบคุคลเห็นผู้ อ่ืน
ทําอะไรแล้วได้รับรางวลั หรือผลประโยชน์บางอยา่ง บคุคลก็จะทําตามหรือยดึเอาบคุคลท่ีเขาทํา
ตามเป็นตวัแบบ (Models) ซึง่ตวัแบบอาจจะเป็นตวัแบบท่ีมีชีวิต หรือ ตวัแบบสญัลกัษณ์ท่ีพบเห็น
ในโทรทศัน์ หนงัสือ คําบอกเลา่ด้วยคําพดู หรือข้อมลูท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ 

   นอกจากนีบ้นัดรูาได้ขยายความคดิของสกินเนอร์ โดยเน้นวา่ “รางวลั” ท่ีมีอํานาจมาก
ท่ีสดุสําหรับมนษุย์ คือ “รางวลัทางสงัคม” อนัได้แก่ การชมเชย ดงันัน้ เดก็ท่ีได้รับการชมเชยเม่ือ
ประพฤตเิป็นคนดี เขาก็จะพฒันา “นิสยั” ของการเป็นคนดีตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิ
ปัญญา และสําหรับเดก็ตวัแบบท่ีสําคญัมกัเป็นบดิา มารดา หรือผู้ปกครองของเขานัน่เอง 
 

 
 

ภาพท่ี 4.9 Albert Bandura 

ท่ีมา: http://sumaiyah12.blogspot.com/2015/11/blog-post_10.html 
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 การทดลองของบันดรูา 
 การทดลองครัง้แรก : บนัดรูา ร่วมกบั ร็อส และ ร็อส (Ross and Ross) ผู้ ร่วมงานทํา
การทดลองการแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าวโดยการสงัเกต โดยบนัดรูาและผู้ ร่วมงานแบง่เดก็ออกเป็น 

3 กลุม่ ดงันี ้

  กลุม่ท่ี 1 ให้เห็นตวัอยา่งจากตวัแบบท่ีมีชีวติ แสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว 
  กลุม่ท่ี 2 ให้เห็นตวัอยา่งจากตวัแบบท่ีมีชีวติ ไมแ่สดงพฤตกิรรมก้าวร้าว 
  กลุม่ท่ี 3 ไมมี่ตวัแบบแสดงพฤตกิรรมให้ดเูป็นตวัอยา่ง 
 ในกลุม่ท่ี 1 ทดลองโดยเร่ิมให้เดก็และตวัแบบเลน่ตุ๊กตา (Tinker Toys) สกัครู่หนึง่
ประมาณ 1-10 นาที ตวัแบบลกุขึน้ ตอ่ย เตะ ทบุ ตุ๊กตาท่ีทําด้วยยางเป่าลม ฉะนัน้ ตุ๊กตาจงึทน
การเตะ ตอ่ยหรือแม้วา่จะนัง่ทบัหรือเหยียบก็ไมแ่ตก 
 กลุม่ท่ี 2 ให้เดก็เลน่ตุ๊กตาใกล้ ๆ ตวัแบบ แตต่วัแบบไมแ่สดงพฤตกิรรมก้าวร้าวให้ดเูป็น
ตวัอยา่ง 
 กลุม่ท่ี 3 ให้เดก็เลน่ตุ๊กตาโดยไมมี่ตวัแบบ 

 หลงัจากเลน่ตุ๊กตาแล้ว ผู้ทดลองพาเดก็ไปดหู้องท่ีมีตุ๊กตาท่ีน่าเลน่มากกวา่ แตบ่อกวา่
ห้ามจบัตุ๊กตาเพ่ือจะให้เดก็รู้สกึคบัข้องใจ เสร็จแล้วนําเดก็ไปอีกห้องหนึง่ทีละคน ซึง่มีตุ๊กตาหลาย
ชนิดวางอยู ่และมีตุ๊กตายางท่ีเหมือนกบัตุ๊กตาท่ีตวัแบบเตะตอ่ย และทบุรวมอยูด้่วย 
 ผลการทดลองพบวา่เดก็กลุม่ท่ี 1 จะแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว เตะตอ่ย ทบุ รวมทัง้นัง่ทบั
ตุ๊กตา เหมือนกบัสงัเกตจากตวัแบบแสดง ซึง่คา่เฉลี่ยของพฤตกิรรมก้าวร้าวท่ีแสดงโดยเดก็กลุม่นี ้
ทัง้หมดสงูกวา่คา่เฉลี่ยของพฤตกิรรมก้าวร้าวของเดก็กลุม่ท่ี 2 และกลุม่ท่ี 3 

 การทดลองครัง้ที่ 2 : บนัดรูา ร่วมกบั ร็อส และ ร็อส ผู้ ร่วมงาน ทําการทดลองเหมือนกบั
การทดลองครัง้แรก แตใ่ช้ภาพยนตร์แทนของจริง และแบง่เดก็ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้

  กลุม่ท่ี 1 ให้ดภูาพยนตร์ท่ีตวัแบบแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว 
  กลุม่ท่ี 2 ให้ดภูาพยนตร์ท่ีตวัแบบไมแ่สดงพฤตกิรรมก้าวร้าว 
 ผลการทดลองท่ีได้เหมือนกนักบัการทดลองครัง้แรก คือ เดก็กลุม่ท่ี 1 จะแสดงพฤตกิรรม
ก้าวร้าวมากกวา่เดก็กลุม่ท่ี 2 

 บนัดรูาสรุปวา่ การเรียนรู้จากการสงัเกตหรือการเรียนรู้โดยการเลียนแบบจากตวัแบบ
ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขัน้ ดงันี ้

 ขัน้ท่ี 1 ความใสใ่จ ตัง้ใจท่ีจะรับรู้พฤตกิรรมของตวัแบบ (Attention) 

 ขัน้ท่ี 2 การจดจําพฤตกิรรมของตวัแบบไว้ในรูปของรหสั หรือสญัลกัษณ์ (Retention) 
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 ขัน้ท่ี 3 การแสดงพฤตกิรรมซึง่เป็นการตอบสนองท่ีเป็นผลมาจากการผสมผสานพฤตกิรรม
ของตวัแบบท่ีได้สงัเกตไว้ (Reproduction) 

 ขัน้ท่ี 4 การได้รับการจงูใจและการเสริมแรง (Motivation and Reinforcement) ในการ
แสดงพฤตกิรรมขัน้นีเ้ป็นตวักําหนดวา่ตอ่ไปอินทรีย์จะแสดงพฤตกิรรมท่ีได้สงัเกตไว้อีกหรือไม ่
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บทสรุป 

 การเรียนรู้ถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีครูจะต้องให้เกิดขึน้ในการจดัการเรียนการสอนแต่ละ
ครัง้  และเป็นพฤตกิรรมท่ีมีประโยชน์ตอ่พฒันาการของผู้ เรียนในแตล่ะวยัอีกด้วย  จากความหมาย
ของการเรียนรู้ท่ีให้ไว้ในบทนี ้  การเรียนรู้  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเดิมไปสู่
พฤติกรรมใหม่  ซึง่การเปล่ียนแปลงนัน้สว่นใหญ่มาจากประสบการณ์  แต่ความท้าทายของครูคือ
การทําให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  หรือทําให้ผู้ เรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือศกัยภาพใน
ตนเอง  โดยครูจะต้องจัดประสบการณ์  สิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้าให้เหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผู้ เรียน  และท่ีสําคญัคือการประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัจิตวิทยา  ท่ีได้อธิบายลกัษณะของ
การเรียนรู้ในมมุมองของจิตวิทยา ท่ีกล่าวไว้แล้วในบทท่ี 4 นี ้ ดงันัน้  ครูผู้สอนสามารถนําความรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ของนกัจิตวิทยาเหลา่นีไ้ปประยกุต์กบัการจดัการเรียนการสอนในเนือ้หา  
วิชา  หรือกิจกรรมในโรงเรียนได้  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้  การปรับพฤติกรรม
ของผู้ เรียน  และการปรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ใบกิจกรรมที่ 4 

 ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่  4  กลุม่ แล้วศกึษาแนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้ พร้อมกบัระดมความ
คดิเห็น  ในประเดน็ “ประยกุต์ทฤษฎีการเรียนรู้สูก่ารจดัการเรียนการสอนในโรงเรียน” โดยคํานงึถงึ
การจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21  เป็นสว่นประกอบ 

 

แนวคดิทฤษฎีการเรียนรู้ การประยุกต์ในการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลงัจากท่ีนกัศกึษาระดมความคดิแล้ว  ให้เขียนสรุปลงในกระดาษฟลปิชาร์ท  และ 
ให้แตล่ะกลุม่ออกมานําเสนอหน้าชัน้เรียน 
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คาํถามท้ายบทที่ 4 

พฤตกิรรมการเรียนรู้ 
 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาได้ศกึษาเก่ียวกบัพฤตกิรรมการเรียนรู้แล้ว  ให้นกัศกึษาตอบ
คําถามต่อไปนี  ้ โดยอาศัยหลักวิชาการ  หลักความเป็นจริง และความคิดเห็นของนักศึกษา
ประกอบในการตอบคําถาม 

1. ให้อธิบายความหมายและประเภทของการเรียนรู้ 
2. ให้อธิบายองค์ประกอบของการเรียนรู้อยา่งละเอียด 
3. ให้ผู้ เรียนอธิบายเร่ืองการเรียนรู้ มาพอสงัเขป 

4. ให้นกัศกึษาอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ตอ่ไปนี ้ พอสงัเขปพร้อมยกตวัอยา่งการประยกุต์
ทฤษฎีการเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอน 

  4.1 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบคลาสสคิ (Classical Conditioning) 

  4.2 จอห์น บี. วตัสนั (John B. Watson) 

  4.3 ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบผลของการกระทํา (Operant 

Conditioning) 

   4.3.1 เอ็ดเวิร์ด แอล. ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike) 

   4.3.2 เบอร์รัส เอฟ. สกินเนอร์ (Burrhus F. Skinner) 

  4.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุม่เกสตลัท์ (Gestalt Theory) 

  4.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมเชิงพทุธิปัญญาของบนัดรูา (Social 

Cognitive Learning) 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 5 

รูปแบบการเรียนรู้ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ได้ 

 2. อธิบายวงจรรูปแบบการเรียนรู้ได้ 
 3. อธิบายทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ได้ 
 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 
 3. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้   

 4. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ฃองคอล์บ   

 5. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของฮนัน่ี และมมัฟอร์ด 

 6. รูปแบบการเรียนรู้ Fleming’s VAK/VARK model 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 7 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 4 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. แบง่นกัศกึษาออกเป็น 5  กลุม่ให้ศกึษาหวัข้อ “Learning  Styles” แล้วแลกเปล่ียนกบั
กลุม่อ่ืน  โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้  แบบ  Home Group ในการแลกเปลี่ยนกบักลุม่อ่ืน แล้ว
นําเสนอหน้าชัน้ 

 5. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 5 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “รูปแบบการเรียนรู้” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ใบกิจกรรม “Learning  Styles” 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ (Learning  Style) 

นกัศกึษาสามารถสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH. 

 

การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของ
รูปแบบการเรียนรู้ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

2. อธิบายวงจรรูปแบบการ
เรียนรู้ได้ 
  

  

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3. อธิบายทฤษฎีรูปแบบการ
เรียนรู้ได้ 
 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

 

 

 



บทที่ 5 

รูปแบบการเรียนรู้ 
บทนํา 

 เป้าหมายของการเรียนการสอนในระคบัอดุมศกึษาคือ การพฒันานกัศกึษาให้เป็นคนดี มี 

คณุธรรม มีความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ดํารงชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 
จะเห็นได้ว่า การพฒันานกัศกึษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรต้องเกิดจากการเรียนการสอน
ท่ีมีการออกแบบ การสอน โดยคํานึงถึงผู้ เรียนในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ท่ีมีจิตวิญญาณความรู้สึก 
ความต้องการ ความชอบ ซึ่งจะต้องได้รับการพฒันานอกเหนือจากความรู้ในเนือ้หาวิชาแล้ว ยงั
ต้องพฒันาในด้าน ความรับผิดชอบ การคิดวิเคราะห์การสื่อสาร การอนุรักษ์คิลปวฒันธรรม รวม
ทัง่คณุธรรมและ จริยธรรมด้วย ในการพฒันาดงักล่าวต้องเกิดจากกระบวนการสอน การจดัการ
เรียนรู้โดยครูหรืออาจารย์ และสิง่ท่ีสําคญัอีกอยา่งหนึง่คือ การพฒันาต้องเกิดจากตวันกัศกึษาดวัย  
ซึ่งนกัศึกษาเองต้องตระหนกัถึงความสําคญัในการปรับเปลี่ยนวิธีเรียนของตนเองด้วย เช่น  การ
เรียน ทัง้ในชัน้เรียน นอกชัน้เรียน รวมทัง้ท่ีบ้าน การเรียนของนกัศกึษาจึงไม่ได้หมายความว่า การ
เข้าชัน้ เรียนแล้วจะทําให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้ การสัง่สมประสบการณ์จาก
การฝึกฝน การปฏิบตัจิริง การค้นคว้า สืบค้นข้อมลู แล้วนําเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ ก็เป็นปัจจยั
สําคญั ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันานกัศกึษาด้วย การกระตุ้น การจงูใจให้นกัศกึษาใฝ่เรียนรู้ ตระหนกัถึง 
ประโยชน์ ผลลพัธ์ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเป็นภาระสําคญัอีกประการหนึ่งของผู้สอนด้วย 
ดงันัน้ การศึกษากระบวนการเรียน รวมถึงวิธีเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสําคญัควบคู่ไปกบั
การพฒันาการสอน  ในกระบวนการเรียนรู้เองก็คํานึงถึงรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยว่าจะ
เหมาะสมกบัวิธีการสอนแบบใด  เพ่ือนําไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิท่ีดี 

 ความแตกต่างระหว่างบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทางความคิดของมนษุย์ท่ีสําคญั
นัน้ นอกจากความเช่ือ และทศันคติแล้ว ปัจจบุนันีใ้นบริบทของการจดัการศกึษา นกัจิตวิทยา นกั
การศึกษา และนักวิจัยกําลังให้ความสนใจ และให้ความสําคัญกับรูปแบบการคิด (cognitive 

style) และ รูปแบบการเรียนรู้ (learning style) ในฐานะท่ีเป็นปัจจยัทางจิตวิทยา  ท่ีสําคญัท่ีจะ
ช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มสมัฤทธิผลทางการเรียนของผู้ เรียนได้ ทัง้ในการ
จดัการศกึษาในระดบัโรงเรียน ระดบัอดุมศกึษา และในการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาวิชาชีพขององค์กร
ตา่งๆ 
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ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ 
มีผู้ให้คํานิยามคําวา่ “รูปแบบการเรียนรู้” (Learning Styles) ไว้ ดงันี ้

Richard M. Felder and Eunice R. Henriques (1995) ได้ให้ความหมายไว้วา่ รูปแบบ
การเรียนรู้  หมายถึง วิธีเฉพาะตวัของแตล่ะบคุคลในการรับรู้ จดจํา และ สืบค้นข้อมลู ความรู้  

Stewart and Felicetti (1992)ได้ให้ความหมายไว้วา่ รูปแบบการเรียนรู้ หมายถึง สภาพ
การเรียนท่ีนกัศกึษาชอบมากท่ีสดุ 

จากคําจํากดัความของคําวา่ รูปแบบการเรียนรู้ สรุปได้วา่ รูปแบบการเรียนรู้ หมายถงึ 
แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนเฉพาะบคุคล ในการรับรู้ เข้าใจ จดจําความรู้ รวมทัง้การถ่ายโอน
ประสบการณ์ 

 

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ 
ทฤษฎี และกรอบแนวคดิในการศกึษารูปแบบการเรียนรู้ท่ีในท่ีนีข้อนําเสนอรูปแบบการ

เรียนรู้  3 รูปแบบ  ดงันี ้

 1. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บ 

      รูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บ (Kolb, 1984)  เกิดจากการประยกุตใิช้ทฤษฎีการเรียนรู้
จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้รับ
แนวคดิจาก ทฤษฎีการพฒันาและการเรียนรู้ของมนษุย์จากนกัวิชาการชัน้นําของศตวรรษท่ี 20 

ได้แก่ John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl 

Rogers และ คนอ่ืนๆ เพ่ือพฒันารูปแบบของกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทัง้รูปแบบ
การเรียนรู้ (Kolb, 1984) ทฤษฎีนีจ้งึได้สร้างบนปัจจยั 6 ประการ ดงันี ้

  1. การเรียนเป็นกระบวนการไมใ่ช่ผลลพัธ์ ดงันัน้เพ่ือพฒันาการเรียนใน
ระดบัอดุมศกึษาให้ดีขึน้ ควรทําให้นกัศกึษาตระหนกัถงึกระบวนท่ีทําให้นกัศกึษาเรียนรู้ได้ดีท่ีสดุ 

รวมทัง้กระบวนการท่ีให้ นกัศกึษา รับทราบประสทิธิภาพของการเรียนอยา่งรวดเร็ว เพ่ือการ
ปรับปรุงแก้ไข 
  2. การเรียนโดยรวมแล้ว คือ การเรียนรู้ซํา้ ๆหลายครัง้ การเรียนเป็นกระบวนการ
ท่ี เอือ้ให้ผู้ เรียน ตรวจสอบ ทดสอบ ทดลอง ฝึกหดั บูรณาการประสบการณ์ความรู้ ความเช่ือเดิม
กบั ประสบการณ์ความรู้ ความเช่ือ ความคดิเห็นใหม่ๆ  
 

 



 173 

  3.  การเ รียนเกิดจากการแก้ปัญหา  เ น่ืองจาก  ความสามารถแก้ปัญหา           
ความขดัแย้ง ความ แตกตา่ง และการไม1เห็นด้วย จะถ่อให้เกิดการเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ นักศึกษา จะต้องแสดงหลายบทบาทเช่นขัดแย้งโต้ตอบแสดงความรู้สึกและคิด
วิเคราะห์ 

  4. การเรียนเป็นกระบวนการปรับตวัให้ทันโลก การเรียนจึงเป็นการบูรณาการ 
ความคดิ ความรู้สกึ การรับรู้ และ การประพฤตปิฏิบตักิบัสถานการณ์ในโลกปัจจบุนั 

  5. การเรียนเป็นผลจากการเช่ือมโยงระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ         
การเรียนรู้เกิดขึน้ จากการซมึซบัประสบการณ์ใหม่ผนวกกบัแนวคิดท่ีมีอยู่เดิม และปรับแนวคิดนัน้
ให้เข้ากนักบั ประสบการณ์ใหม ่

  6. การเรียนคือกระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทศันคติ จะเห็นได้ว่า
ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์เสนอแนวคดิการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทกัษะ 
ความสามารถ และประสบการณ์  

 จากบริบทตา่งๆของการเรียนรู้ทัง้จากในสถานศกึษา และสภาพแวดล้อมใน 

สงัคมอยูเ่สมอ แนวคดินีจ้ะตรงกนัข้ามกบัรูปแบบการเรียนรู้จากการถ่ายทอดความรู้ซึง่เป็น
รากฐานของการศกึษาในปัจจบุนัท่ีเน้นการถ่ายทอดความคดิดัง้เดมิท่ีมีอยูน่านแล้วให้กบัผู้ เรียน 

ดงันัน้ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์จงึนิยามคําวา่  การเรียนเป็นกระบวนการท่ีความรู้จะถกู
สร้างขึน้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้จงึเป็นผลจากการ ผสมผสานระหวา่งการวิธีเรียน
โดยการรับและการถ่ายทอดประสบการณ์ (Kolb, 1984) กระบวนการ เรียนรู้ท่ีดีประกอบด้วย 
วงจรหรือขัน้ตอนการเรียนรู้ 4 ประการ  ดงันี ้(Kolb, 2006) 

   1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม (Concrete Experience) 

ด้วยความรู้สึก(Feeling) การเรียนรู้ขัน้นีเ้กิดจากการใช้ความรู้สึกในการรับรู้ข้อมูล เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ท่ีเป็น รูปธรรม ซึง่เป็นขัน้แรกของการเรียน 

   2. การเรียนรู้จากด ู(Watching) การสงัเกต การคิดไตร่ตรอง (Reflective 

Observation) เป็น ขัน้ตอนท่ีผู้ เรียนสังเกตการณ์ แล้วคิดหาเหตุผล ทําความเช้าใจ ใช้เวลา
ไตร่ตรองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียน ผู้ เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้เซน่นีจ้ึงชอบเป็นผู้สงัเกตการณ์ ชอบการ
เรียนท่ีเน้นความสมดลุ เป็น กลางไมต่ดัสนิวา่ประเดน็ใดถกู ประเดน็ใดผิด 

   3. การเรียนรู้จากการคิด (Thinking) หลังจากการสังเกตแล้ว ในขัน้นี ้
ผู้ เรียนจะคิดหาข้อสรุปเป็นแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม (Abstract Conceptualization) เป็นกฏเกณฑ์ 

เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี เกิดจากการวิเคราะห์การสรุปแนวคิดจากการคิดวิเคราะห์อย่าง
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สมเหตุสมผล และประเมินด้วย เหตุผล ผู้ เ รียนท่ีพอใจในรูปแบบการเรียนเช่นนี  ้จึงชอบ
สถานการณ์การเรียนท่ีเป็นทางการมีการนําเสนอโดยผู้ทรงคณุวฒุิ เน้นทฤษฎี และการวิเคราะห์
อยา่งมีระบบ 

   4 .  การ เ รียน รู้จากการลง มือ ทํา  (Doing)  ในขั น้ นี ผู้้ เ รี ยนจะ นํา
ประสบการณ์กฏเกณฑ์ท่ีสรุปได้ ไปใช้ เช่นในกิจกรรมการทดลองแบบมีส่วนร่วม (Active 

Experimentation) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ี เกิดจากการฝึกปฏิบตัิ และการทดลอง ผู้ เรียนท่ีพอใจ
ในรูปแบบการเรียนเช่นนี  ้ จึงพอใจกับกิจกรรมการเรียนท่ีเน้น การทําโครงงาน แบบฝึกหัด 

การบ้าน รวมทัง้การอภิปรายกลุม่ 

  การเรียนรู้จะเกิดขึน้ เป็นวงจรซํา้ๆ โดยท่ี ผู้ เรียน1ไม่รู้ตวั แต่ผู้ เรียนแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกันในความสามารถท่ีจะเรียนรู้ได้ในแต่ละ สถานการณ์ ดังนัน้คอล์บจึงแบ่ง 
พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็น2 ชนิด คือ ประเภทการเรียน (Learning Modes) และรูปแบบการเรียนรู้
เฉพาะบคุคล (Personal Learning Styles) ดงัแสดงในภาพท่ี 5.1 

 

ภาพท่ี 5.1 วงจรการเรียนรู้โดยการรับและการถ่ายทอดประสบการณ์ของคอล์บ (Kolb, 1984) 

ท่ีมา :http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/Kolb's_Learning_Styles_Model_and_Experiential_Lea

rning_Theory 
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 จากภาพท่ี 5.1 แสดงให้เห็นว่า สญัลกัษณ์ลูกศรหมายถึงรูปแบบการเรียนรู้จากการรับ 

และการถ่ายทอดประสบการณ์ 4 ประเภท และพืน้ท่ีในวงกลมแตล่ะสว่นหมายถึง ลกัษณะผู้ เรียน 

4 ประเภท  

พืน้ท่ีในวงกลมแสดงรูปแบบการเรียนรู้ ตามเส้นผ่าศนูย์กลาง 2 เส้นได้แก่ แนวนอน และ 
แนวตัง้ ดงันี ้เส้นผา่ศนูย์กลางแนวตัง้ แบง่พืน้ท่ีเป็น 2 ด้าน ด้านซ้ายแสดงให้เห็นผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ ได้
ดี จากการ ลงมือทําในขณะท่ีด้านขวาแสดงให้เห็นผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีจากการดู การสังเกต  

เส้นผ่าศนูย์กลางแนวนอน แบ่งพืน้ท่ีเป็น 2 ด้าน ด้านบนแสดงให้เห็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน
เรียนรู้ ด้วยความรู้สกึ ในขณะท่ีด้านลา่งแสดงให้เห็นผู้ เรียนท่ีเรียนรู้จากการคดิ ดงันัน้เม่ือแบง่พืน้ท่ี
ในวงกลม เป็น 4 ส่วน จะแสดงลักษณะผู้ เรียน 4 ประเภท ซึ่งในแต่ละประเภทท่ีมีวิธีการรับรู้
ร่วมกนั 2 ลกัษณะ ดงันี ้

  1. พืน้ท่ีด้านบนขวา เป็นผู้ รับรู้ประสบการณ์รูปธรรมด้วยความ รู้สกึ และเรียนรู้ได้
ดีด้วยการ ด ูการสงัเกต เป็นการเรียนรู้จากการคิด ไตร่ตรองความรู้ (Diverging) จึงเรียกผู้ เรียน
ประเภทนีว้า่ ผู้ คิดไตร่ตรองความรู้ (Divergers) เป็นผู้ชอบเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม ด้วย
การสังเกต การอ่าน จากวารสารต่างๆ และการระดมความคิด นอกจากนีย้ังชอบใช้เวลาคิด 

ไตร่ตรองเนือ้หาสาระตา่งๆ 
  2. พืน้ท่ีด้านล่างขวา เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ ได้ดี จากการคิด ด ูสงัเกตและทําความ
เข้าใจซมึซบั (Assimilating) ความรู้ แล้วสรุปเป็น ประสบการณ์นามธรรม จงึเรียกผู้ เรียนประเภทนี ้
ว่า ผู้ เรียนด้วยความเข้าใจ (Assimilators)เป็นผู้ ชอบเรียนรู้ด้วยการทําความเข้าใจจากการสรุป
แนวคิดเป็น นามธรรม รวมทัง้ การ สงัเกต ฟังคําบรรยาย อ่านจากตํารา และการเปรียบเทียบ 

นอกจากนีย้งัชอบ ถามคําถาม เช่น สิง่นีส้มัพนัธ์กบัสิง่นัน้อยา่งไร 
  3. พืน้ท่ีด้านล่างซ้าย เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากการเรียนรู้จากประสบการณ์
นามธรรม โดยการคิด และลงมือทํา การทดลองแบบมีสว่นร่วม เป็นการเรียนจากการนําความรู้ไป
ใช้ (Converging) จึงเรียก ผู้ เรียนประเภทนีว้่าผู้ นําความรู้ไปใช้ (Convergers) เป็นผู้ชอบเรียนรู้
จากการสรุปแนวคิดท่ีเป็น นามธรรม รวมทัง้การทดลองในห้องปฏิบัติการ การแก้ปัญหา                         
งานภาคสนาม และการสงัเกตนอกจากนีย้งัชอบถามคําถามเช่น จะนําความรู้นีสู้่การปฏิบตัิได้
อยา่งไร 
  4.พืน้ท่ีด้านบนซ้าย เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากการรับรู้ข้อมูล ประสบการณ์
รูปธรรม ด้วยความรู้สกึ และลงมือทํา รวมทัง้ทดลองแบบมีสว่นร่วม เป็นการเรียนจากการรวบรวม
ความรู้ (Accommodating) ประสบการณ์ แล้วนําไปปฏิบตัิ จึงเรียกผู้ เรียนประเภทนีว้่า ผู้รวบรวม
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ความรู้ (Accommodators) เป็น ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม การทดลอง 
สถานการณ์จําลอง การวางแผน กรณีศกึษา แบบฝึกหดั และการบ้าน นอกจากนีย้งัเป็นผู้ ท่ีพร้อม
แขง่ขนักบัทกุๆสิง่ สามารถปรับตวัให้เหมาะกบั สถานการณ์เฉพาะหน้า 

David Kolb (1985)ให้คํานิยามรายการรูปแบบการเรียนรู้( Kolb’s Learning style 

Inventory) 4 ประเภท  ดงันี ้

  1. Divergers คือ ผู้ เรียนเรียนรู้จากการคิด ไตร่ตรอง เรียนรู้ได้ดีจากการสงัเกต               
การอ่านวารสาร ตํารา การแก้ปัญหาโดยการมองสถานการณ์หลายแง่มุม พอใจกับการระดม
ความคดิ และการแสดง ความคดิเห็น 

  2. Assimilators คือ ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ เรียนรู้ได้ดีจากการทําความ
เข้าใจการสงัเกต การฟังคําบรรยาย การอปุมาอปุไมย การเปรียบเทียบข้อสงัเกตกับแนวคิดเดิม 

และมีความสามารถใน การรวบรวมข้อมลู แนวคดิ เพ่ือสร้างรูปแบบและทฤษฎี 

  3. Convergers คือ ผู้ เรียนเรียนรู้จากการนําความรู้ไปใช้ เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดี
จากการนําความรู้ไปใช้ ชอบการทดลองในห้องปฎิบตัิการ การแก้ปัญหา งานภาคสนาม และยึด
มัน่กบัการหาเหตผุลท่ีมี สมมตุฐิาน)  

  4. Accommodators คือ ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือทํา จะเรียนรู้ได้ดีจากการลง
มือทํา การทดลอง การฝึกปฏิบตัิ สถานการณ์จําลอง การวางแผน ชอบการแข่งขนั ในการจําแนก
ว่าผู้ เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดตามแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บ ผู้ เรียน
จะต้องตอบคําถามในแบบประเมินเพ่ือให้คะแนนตนเอง พร้อมนําผลคะแนนไป เปรียบเทียบ
ประเภทรูปแบบการเรียนรู้ในคูมื่อรายการรูปแบบการเรียนรู้หลงัจากคอล์บได้สร้าง รายการรูปแบบ          

การเรียนรู้จํานวน 4 แบบ  เม่ือ ค.ศ. 1984 และต่อมาได้ปรับปรุงใน ค.ศ. 1985 และ 2006             

มีนกัการศกึษาจํานวนมากได้ใช้รายการรูปแบบการเรียนรู้นี ้ในการวดัประเมินผู้ เรียนวา่เป็น ผู้ เรียน
ประเภทใดตามรายการรูปแบบการเรียนของคอล์บ นอกจากนีย้ังใช้ เป็นปัจจัยสําคัญใน            

การออกแบบหลกัสตูรท่ีสนองความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ นกัการศึกษา
เหลา่นี ้แสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัความนําเช่ือถือของรูปแบบการเรียนรู้ของคอลบั ดงันี ้

Ruble and stout (1993) ได้อธิบายรายการรูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บไว้ว่า รูปแบบ
การเรียนรู้ของคอล์บมีความน่าเช่ือถือน้อยเม่ือมีการตรวจสอบชํา้ นอกจากนีย้งัมีความสมัพนัธ์
เพียงเล็กน้อย หรือไม่มีความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่างๆท่ีควรจะสมัพนัธ์กับการจําแนกรูปแบบ
การเรียนรู้เช่น ใน การจําแนกรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตัวอย่าง
ประชากรรายหนึ่งมีปัจจยั แสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ เรียนในกลุ่มผู้ นําความรู้โปใช้ (Convergers) ซึ่ง
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เรียนรู้ได้ดีจากการทดลอง เป็น ผู้ ท่ีมีความถนัดเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จึงควร
ศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร์หรอ คณิตศาสตร์ แต่ เม่ือติดตามผล พบว่า
นกัศกึษาผู้นัน้ เลือกเรียนด้านปรัชญาท่ี เหมาะสําหรับผู้ถนดัด้านสงัคมศาสตร์ เป็นต้น 

Bostrom และคณะ (Bostrom et al., 1993) แสดงความเห็นขดัแย้งกบัผลการศกึษาของ 
รับเบลิ และ สเต้าท ดงันีโ้ดยทัว่ไปแล้วงานวิจยัจะเร่ิมดําเนินการไม่ได้หากเคร่ืองมือวิจยัไม่มีความ 

นําเช่ือถือ สําหรับงานวิจยัของเขาแล้ว ปัญหาเก่ียวกบัรายการรูปแบบการเรียนรู้ของคอลบั ไม่มีผล 
อยา่งมีนยัสําคญัตอ่ผลงานวิจยัของเขา นอกจากนีร้ายการรูปแบบการเรียนรู้นี ้เป็นเคร่ืองมือวิจยัท่ี
ดีท่ีสดุท่ีมือยู่ในขณะนัน้ ยิ่งไปกว่านัน้เคร่ืองมือวิจยัท่ีเป็นท่ีนิยมอ่ืนๆ เช่น แบบสํารวจการวินิจฉัย
ความ เหมาะสมกบังาน  ซึง่ถึงแม้ว่าจะได้รับการวิจารณ์อย่างหนกั ก็ยงัมีผู้ ใช้ แบบสํารวจนีอ้ย่าง
กว้างขวาง อีกประเด็นหนึ่งท่ีเป็นข้อดีของรูปแบบการเรียนรู้เหล่านีคื้อ มีนกั,วิจยั จํานวนมากใช้
เคร่ืองมือนี ้เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนของนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัต่างๆ ซึ่งจะมีตวั แปรในแง่
ท่ีวา่นกัศกึษาเหลา่นีมี้ระยะเวลาเรียนหลายเดือน จึงเอือ้อํานวยให้นกัศกึษาสามารถ เปล่ียนแปลง
รูปแบบการเรียนได้ในขณะท่ีการศึกษารูปแบบการเรียนของผู้ เข้ารับการอบรมระยะสัน้ จาก
หน่วยงานตา่งๆ ซึง่ใช้เวลาไมน่านนกั จะไมมี่เวลามากพอท่ีจะปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนรู้ 

Harold Henke (2001) แสดงความคิดเห็นว่า มีนกัการศกึษาและนกัวิจยัจํานวน มากใช้
รายการรูปแบบการเรียนรู้ของคอลบัเพ่ือประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนในสาขาวิชา ต่างๆ 
รวมทัง้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหลกัสตูรในระดบัต่างๆ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1976 จนถึงปัจจุบนั 

ดงันัน้แม้วา่เคร่ืองมือวดัรูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บจะมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ก็ตาม เคร่ืองมือนี ้1

ได้ ผ่านการวิเคราะห์มามากพอท่ีจะใช้เป็นเกณฑ์เทียบเคียง (Benchmark) พฤติกรรมการเรียนรู้
ของ ผู้ เรียนในสาขาวิชาต่างๆได้นอกจากนีน้กัการศึกษาและนกัวิจยัท่ีนําองค์ความรู้เร่ืองรูปแบบ
การ เรียนรู้ของคอล์บไปใช้ในการออกแบบการสอน หรือการฝึกอบรม ควรมีความรับผิดชอบใน
การอธิบาย ถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ ความคลาดเคล่ือน ของรูปแบบการเรียนรู้ประเภทตา่งๆโดยใช้
แนวคดิ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 จะเห็นได้ว่านกัการศกึษาและนกัวิจยัท่ีใช้รายการรูปแบบการเรียนรู้ของคอลบั ส่วนใหญ่ 

ยอมรับแนวคดิเก่ียวกบัรูปแบบการเรียนรู้ของคอลบั แตย่งัมีข้อโต้แย้งบางอยา่งเก่ียวกบัวิธีประเมิน
ว่า ผู้ เรียนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้นกัศกึษาตอบคําถามว่า เป็นผู้ ท่ีมี
รูปแบบ การเรียนรู้แบบใด ผลท่ีเกิดขึน้จากการถามเช่นนี ้พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อน
ว่า รูปแบบ การเรียนรู้คืออะไร นอกจากนีคํ้าศัพท์ท่ีคอลับใช้เรียกรูปแบบการเรียนรู้ เช่น 
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Converger / Assimmilator/ และ Diverger เป็นคําท่ีไม่มีในพจนานกุรม นกัศกึษาจึงไม่สามารถ
ตอบได้วา่ ตนเอง มีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด หรือบางคนอาจเข้าใจความหมายของรูปแบบ 

การเรียนรู้ แตไ่มรู้่วา่ตนเอง มีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดดงันัน้วิธีการประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของ 
คอลบั จงึได้รับการวิจารณ์ อยา่งกว้างขวาง 
 2. ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของฮันน่ี และมัมฟอร์ด  

    ฮนัน่ี และมมัฟอร์ด (Honey and Mumford,1982) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบั รายการ
รูปแบบการเรียนรู้ รวมทัง้วงจรการเรียนรู้ของคอล์บ ในการสร้างแบบสอบถามเพ่ือจําแนกรูปแบบ
การเรียนรู้ของผู้ เรียน เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีคอล์บ ใช้จําแนกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนคือ การให้
ผู้ เรียนตอบคําถาม ซึ่งพบว่ามีข้อจํากัดมากกว่า การใช้แบบสอบถามเพ่ือถามถึงแนวโน้มของ 
พฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีทําเป็นประจํา ทัง้นีเ้พราะว่าการถามผู้ เรียนตรงๆว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ใด จากรายการรูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บ 4 แบบได้แก่ การเรียนรู้จากการคิดวิเคราะห์ 

(diverging), การเรียนรู้จากทฤษฎี (assimilating), การเรียนรู้จากการทดลอง (converging), และ
การเรียนรู้จาก การปฏิบัติ (accommodating) พบว่าคนส่วนใหญ่ไม1 รู้ว่าตนเองมีรูปแบบ                   

การเรียนรู้แบบใด ดงันัน้การ ใช้แบบสอบถามประเภทให้เลือกแนวโน้มพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับ
ผู้ตอบแบบประเมินตนเองมากท่ีสดุ จะได้ข้อมลูท่ีมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 

รูปแบบการเรียนรู้ของ Honey and Mumford (2000) ใช้คําศพัท์เฉพาะในการจําแนก
รูปแบบการเรียนรู้ แตกตา่งจากรูปแบบของคอล์บ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนรู้ของ Kolb และ Honey & Mumford 

 จะเห็นได้ว่า Honey and Mumford จําแนกประเภทรูปแบบการเรียนรู้ 4 ประเภท
เหมือนกบั Kolb แต่ใช้คําศพัท์ท่ีมือยู่ในพจนานกุรม ในการเรียกรูปแบบการเรียนรู้แตล่ะประเภท 

จึงเข้าใจง่ายกว่า นอกจากนีย้งัยอมรับแนวคิดท่ีว่า ผู้ เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้มากกว่า  
1 ประเภท ขึน้อยู่กับสถานการณ์และประสบการณ์ ดังนัน้ผู้ เรียนอาจหมุนเวียนใช้รูปแบบทัง้  

ที่ Kolb Honey and Mumford 

1. Di vergers ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยการคดิ 
ไตร่ตรอง 

Reflectors นกัคดิ วิเคราะห์ 

2. Assimilators ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ Theorists นกัทฤษฎี 

3. Convergers ผู้ เรียนเรียนรู้จากการนําความรู้
ไปใช้ 

Pragmatists นกัปฏิบตั ิ
4. Accommodators ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือทํา Activists นกักิจกรรม 
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4 มากกว่าใช้รูปแบบการ เรียนแบบใดแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว Honey and Mumford (2000) 

ปรับปรุง วงจรการเรียนรู้ของคอล์บเลก็น้อย แล้วสร้างวงจรการเรียนรู้ใหม ่ดงัแสดงในภาพท่ี 5.2 

 

 
 

 ภาพท่ี 5.2 : วงจรรูปแบบการเรียนรู้ของ Honey and Mumford Source (2000 ) 

 ท่ีมา: http://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html 

 

วงจรการเรียนเของฮนัน่ี  และมมัฟอร์ด แตกตา่งจากวงจรของคอล์บ ในแง่ท่ีว่า วงจรการ 
เรียนรู้ของคอล์บ เน้นการรับรู้ประสบการณ์ เรียนรู้ด้วยการลงมือทํา และการด ูสงัเกต รวมทัง้ถ่าย
โอน ประสบการณ์ ความรู้ด้วยความรู้สึก และการคิด แต่วงจรการเรียนรู้ของฮนัน่ี  และมมัฟอร์ด 

เน้น แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรู้ 4 ขัน้ตอน ตามลกูศรเส้นผา่ศนูย์กลาง 2 เส้นท่ีตดักนั ลกูศร'ท่ีชี ้1

โป'ทิศ เหนือ แสดงแนวคิดท่ีว่า ผู้ เรียนมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วซึ่งเป็นประสบการณ์นามธรรม 

ลูกศรท่ีชี  ้ไปทิศตะวันออกแสดงว่า เม่ือเกิดการเรียนรู้ผู้ เรียนจะคิดไตร่ตรอง สังเกต สะท้อน
ความคิดเก่ียวกบั ประสบการณ์นัน้ ลกูศรท่ีชีไ้ปทิศใต้แสดงว่า ต่อจากนัน้ผู้ เรียนจะสรุปกฏเกณฑ์ 

แนวคิดท่ีเป็น ประสบการณ์นามธรรม ลกูศรท่ีชีไ้ปทิศตะวนัตกแสดงว่า ในขัน้ต่อไปผู้ เรียนจะนํา
ประสบการณ์ ความรู้ หรือ ทฤษฎีไปปฏิบตัิทดลองแบบมือสว่นร่วม ผลของการปฏิบตัิ การทดลอง 
จะถ่อให้เกิด ความรู้ ประสบการณ์ ดงัลกูศรท่ีชีไ้ปทิศเหนือเป็นการจบวงจร ในระหวา่งเรียน ผู้ เรียน
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จะมีพฤตกิรรม การเรียนรู้ตามวงจรนีไ้ด้หลายรอบ อาจข้ามขัน้ตอน หรือออกจากวงจรท่ีขัน้ตอนใด
ก็ได้ เม่ือผู้ เรียน เข้าใจ และเรียนรู้เพียงพอแล้ว 

ฮนัน่ี  และมมัฟอร์ด(Honey and Mumford,2000) จําแนกลกัษณะผู้ เรียน 4 ประเภท 

ตามรูปแบบการเรียนรู้ แนวคดิ และทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคอล์บ ดงัแสดงในวงจร
การ เรียนรู้ใน ดงันี ้

1. นกัคิดวิเคราะห์ (Reflectors) อยู่ด้านบนขวาของวงกลม มีรูปแบบการเรียนรู้จากการ 
สงัเกตไตร่ตรอง (Reflective Observation) และการเรียนรู้จากประสบการณ์รูปธรรม (Concrete 

Experience) เรียนรู้ได้ดีจากการคิดไตร่ตรอง ทบทวนความรู้ ประสบการณ์เดิม ชอบสังเกต 
รวบรวม ข้อมลู คดิวิเคราะห์อยา่งรอบคอบ ก่อนตดัสนิใจ เป็นผู้ ฟังท่ีดี คดิก่อนพดู 

2. นักทฤษฎี (Theorists) อยู่ด้านล่างขวาของวงกลม เรียนรู้ ได้ดีจากการสรุปแนวคิด 

นามธรรม (Abstract Conceptualization) และ จากการสังเกต ไตร่ตรอง (Reflective 

Observation) แล้วสรุปเป็นกฏเกณฑ์มีกระบวนการ มีขัน้ตอน'ในการทํางาน เป็นคนมีเหตผุล 
3. นักปฏิบตัิ (Pragmatists) อยู่ด้านล่างซ้ายของวงกลม มีรูปแบบการเรียนรู้จากการ

สรุป แนวคิดนามธรรม (Abstract Conceptualization) และ จากการทดลองแบบมีส่วนร่วม 

(Active Experimentation) เรียนรู้ได้ดีจากการนําแนวคิด ทฤษฎีไปสู่การปฏิบตัิ ชอบวางแผน
อนาคต ทดลอง ความคิดใหม่ เป็นคนเรียบง่าย ชอบการแก้ปัญหา ตดัสินใจรวดเร็ว ไม่ชอบการ
อภิปรายท่ียาวนาน 

4. นกักิจกรรม (Activists) อยูด้่านบนซ้ายของวงกลม เรียนรู้ได้ดีจากการนําแนวคดิทฤษฎี
ไป ปฏิบตั ิชอบสร้างสมประสบการณ์ความท้าทาย เป็นคนใจกว้าง ไมช่อบความจําเจ 
 จากวงจรการเรียนรู้ของฮันนี และ มัมฟอร์ด แสดงให้เห็นว่า ผู้ เรียนทัง้ 4 ประเภท มี
กระบวนการเรียน และการรับรู้คาบเก่ียวกนันอกจากนีใ้นระหว่างการเรียนผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ 
ตามวงจรนีไ้ด้หลายรอบ อาจข้ามขัน้ตอน และออกจากวงจรท่ีขัน้ตอนใดก็ได้เม่ือเข้าใจแล้ว 
รูปแบบ การเรียนรู้ท่ีโดดเดน่ และ จดุอ่อน ของผู้ เรียนทัง้ 4 ประเภท (Atherton, 2009) จําแนกได้ 

ดงันี ้

  1. นักคิดวิเคราะห์ (Reflectors) มีความพึงพอ'ใจการเรียนรู้'จากกิจกรรมการ
เรียนท่ีเปิด โอกาส'ให้ผู้ เรียนรับรู้'จากการ สังเกต ไตร่ตรอง คิดทบทวนถึงสิงท่ีเรียนไปแล้ว 
นอกจากนีย้ังชอบเขียน  บันทึกสิ่ ง สําคัญ  ท่ี เ กิดขึ น้  (Journals)  และการระดมความคิด 

(Brainstorming) รวมทัง้การบรรยายท่ี มีการอธิบาย การวิเคราะห์โดยผู้ เช่ียวชาญ ดงันัน้จึงชอบ
เรียนแบบ สบาย สบาย ผอ่นคลาย ชอบสงัเกต แล้ว สะท้อนความคดิเห็น ซึง่อาจจะสรุปอะไรไมไ่ด้ 
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  2. นกัทฤษฎี (Theorists) พึงพอใจต่อการเรียนรู้อย่างมีขัน้ตอน มีระบบ ชอบการ
บรรยาย การอปุมาอปุไมย (Analogies) การศกึษาระบบ กรณีศกึษา รวมทัง้การอา่นตํารา จดุอ่อน
คือ การสรุป ความอาจไมช่ดัเจน ไมมี่หลกัฐานมากพอ เน่ืองจากขาดการทบทวน 

  3. นกัปฏิบตัิ (Pragmatists) ชอบการวางแผน พึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้สิ่งท่ี
เรียนรู้ใหม่เพ่ือ ตรวจสอบประสิทธิภาพ ชอบการทดลองในห้องปฏิบตัิการ งานภาคสนาม และ     
การ ลงัเกต ดงันัน้จึง ชอบการให้ข้อมูลย้อนกลับ การนิเทศรวมทัง้ความเช่ือมโยงอย่างชัดเจน
ระหว่าง งานท่ีได้รับมอบหมายกบัปัญหา จดุอ่อนคือ ไม่ได้ใช้เวลามากพอในการวิเคราะห์ เพ่ือหา
แนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุ 

  4. นกักิจกรรม (Activists) ชอบเรียนรู้จากการลงมือทํา พึงพอใจตอ่ความท้าทาย
ของประสบการณ์ใหม่  การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน  การแสดงบทบาทสมมุติ  ชอบสิ่งใหม่ๆ                
การแก้ปัญหา และ การอภิปรายในกลุ่มย่อย จุดอ่อนคือ เน่ืองจากชอบทํากิจกรรม ต่อไปเร่ือยๆ        
จงึไมไ่ด้สะท้อนความ คดิเห็น หรอ สรุปเก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีได้รับ 

Lindsey Swinton (2002) ชีใ้ห้เห็นว่า การใช้แบบสอบถามเพ่ือสํารวจรูปแบบการเรียนรู้
ของตนเอง จะช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึน้ โดยเลือกทํากิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบการเรียน
ของตนเอง นอกจากนี ้การรู้รูปแบบการเรียนรู้ของตนเองยงัช่วยหลีกเล่ียงข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก 
การใช้รูปแบบการเรียนท่ีไม่เหมาะสม เช่น ถ้ารู้ว่าเป็นผู้ เรียนประเภทนักกิจกรรม (Activists)                 

ท่ีเรียนรู้ ได้ดีจากการลงมือทํา ชอบเร่ิมทํางานยากๆ ทัง้ๆท่ียงัเตรียมตวัไม่ดีพอ ดงันัน้เม่ือรู้ข้อเลีย
ของตนเอง เช่นนีจ้ึงควรใช้รูปแบบการเรียนประเภทนกัคิดวิเคราะห์ (Reflectors) ท่ีเรียนรู้ได้ดีจาก
การสงัเกต ไตร่ตรอง ใช้เวลาในการคิดไตร่ตรองก่อนลงมือทําจะทําให้เรียนรู้ได้ดี มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

 Lindsey Swinton (2002) ไดส้รุปลกัษณะของผู้ เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ของ 
ฮนัน่ี และ มมัฟอร์ด ไว้  4  ประเภท  ดงันี ้

 1. นกักิจกรรม (Activists) เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือทํา  นักกิจกรรม
มกัจะมีลกัษณะ ดงันี ้

  1.1 ให้ความสนใจ ทุ่มเทเวลาให้กบัประสบการณ์ใหม ่

   1.2 สนกุกบัเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ 
   1.3 ใจกว้าง 
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   1.4 กระตือรือร้น  

   1.5 ยืดหยุน่ 

   1.6 ลงมือทําทนัที คดิถึงเหตผุลทีหลงั 
   1.7ชอบทํากิจกรรมหลากหลาย 
  2. นกัคิดวิเคราะห์(Reflectors) เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากการทบทวน (Review) 

นกัวิเคราะห์มกัจะมีลกัษณะ ดงันี ้

   2.1 ชอบปลีกตวัออกจากสถานการณ์ แล้วลงัเกต 

   2.2 ระมดัระวงั ชอบอยูเ่บือ้งหลงั 
   2.3 ชอบเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์และ
เหตกุารณ์ 

   2.4 ใช้เวลาในการหาข้อสรุป 

   2.5 ใช้ข้อมลูจากอดีต ปัจจุบนั รวมทัง้การสงัเกตอย่างรวดเร็ว เพ่ือสรุป
ความคดิ 

  3. นักทฤษฎี (Theorists) เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากการสรุป (Conclude) นัก
ทฤษฎีมกัจะมีลกัษณะ  ดงันี ้

   3.1 พิจารณาปัญหาด้วยเหตแุละผล 
   3.2 รวบรวมข้อเท็จจริงตา่งๆ เพ่ือสร้างแนวคดิ ทฤษฎีท่ีเป็นเอกภาพ 

   3.3 มีวินยั มุง่มัน่ในการจดัระเบียบ 

   3.4 ถนดัด้านการสรุป กฏเกณฑ์ ทฤษฎี รูปแบบ และ ระบบ 

  4. นกัปฏิบตัิ (Pragmatists) เป็นผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากการวางแผน  นักปฏิบตัิ
มกัจะมีลกัษณะ ดงันี ้

   4.1 ถนดัในการนํา แนวคดิ ทฤษฎี และ เทคนิค ไปปฏิบตั ิ

   4.2 ชอบด้นหาแนวคดิ และ การทดลองใหม่ๆ  
   4.3 ทําตามความคดิอยา่งรวดเร็ว และมัน่ใจ 
   4.4 ไมช่อบการอภิปรายอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
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Sadler-Smith (Sadler-Smith, 2002) ได้สรุปรูปแบบการเรียนรู้ของ ฮนัน่ี และ มมัฟอร์ด 

จําแนกตามกลุม่ผู้ เรียน รูปแบบการเรียนรู้ คตพิจน์วิธีฝึกอบรมท่ีพอใจ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.2 

ตารางท่ี 5.2 รูปแบบการเรียนรู้ของฮนัน่ีและมมัฟอร์ด 
 

 

 

ประเภท 

ผู้เรียน 
รูปแบบการเรียนรู้ คตพิจน์ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่พงึพอใจ 

นกักิจกรรม 

(Activists) 

การทดลองแบบมี
สว่นร่วม 

 

“มีอะไรใหมบ้่าง” 
“ฉนัพร้อมสําหรับทกุสิง่” 

- การแก้ปัญหา 
- การอภิปรายกลุม่ยอ่ย 
- การสอนเพ่ือน 

- สถานการณ์จําลอง กรณีศกึษา 
การบ้าน 

- ครูท่ีเป็นต้นแบบ เป็นมือ อาชีพ 

นกัคดิ 
วิเคราะห์ 

(Reflectors) 

การสงัเกต ไตร่ตรอง  “ขอเวลาคดิก่อน” 
- การระดมความคดิ 

- การอ่านเนือ้หาการบรรยาย 
วารสาร หนงัสือ 
- การบรรยายของผู้ เช่ียวชาญ 

นกัทฤษฎี 

(Theorists) 

การสรุปแนวคดิ
นามธรรม  

 

“สิง่นีส้มัพนัธ์กบัสิง่นัน้ 

อยา่งไร” 
- เนือ้หา ทฤษฎี 

- การคดิเงียบๆ ตามลําพงั 
- กรณีศกึษา รายงาน 

นกัปฏิบตั ิ

(Pragmatists) 

ประสบการณ์
รูปธรรม  

“จะนําสิง่นีไ้ปปฏิบตั ิ

อยา่งไร” 
“จะนําทฤษฎีนีไ้ป ปฏิบตัิ
อยา่งไร” 

- การสอนกนัในหมูเ่พ่ือน 

- การนําทกัษะไปใช้ 
- ครูท่ีเหมือนโค้ช ผู้ช่วย สําหรับ
การเป็นผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเอง 
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Scott Knickelbine (2000) สรุปแนวคิดของฮนัน่ีและมมัฟอร์ดเก่ียวกบั กระบวนการ
เรียนรู้ของผู้ ใหญ่วยัทํางานว่าแบ่งเป็น 4ขัน้ตอนดงันี1้)ผู้ เรียนมกัมีประสบการณ์ท่ีเป็น รูปธรรม
อยูบ้่างแล้ว 2) ผู้ เรียนคดิ ทบทวนเก่ียวกบัประสบการณ์นัน้ 3) ผู้ เรียนสรุปแนวคิด เป็น กฎเกณฑ์
กว้างๆ และ 4)ผู้ เรียนนําแนวคิด ความรู้ กฎเกณฑ์ไปใช้ในชีวิตจริง และผลของการนําความรู้ไป
ใช้จะนําไปสู่ ประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรมใหม่ นอกจากนีย้งัชีใ้ห้เห็นว่า ผู้ ใหญ่วยัทํางานจะมี จดุ
แข็งเฉพาะตวัในความสามารถท่ีจะเรียนรู้ในแตล่ะขัน้ตอนการเรียนรู้ ดงันัน้จึงสามารถเรียนรู้ได้ดี 

ในขัน้ตอนท่ีเป็นจดุแข็ง  ฮนัน่ีและมมัฟอร์ดแบง่ผู้ เรียนตามจดุแข็งของผู้ เรียนเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

  1. ผู้ เรียนท่ีชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม คือ นกักิจกรรม (Activists) 

  2. ผู้ เรียนท่ีมีจุดแข็งในการสังเกต และคิดไตร่ตรอง เรียกว่า นักคิดวิเคราะห์
(Reflectors) 

  3. ผู้ เรียนท่ีมีจุดแข็งในการสรุป กฎเกณฑ์จากประสบการณ์ ท่ี เป็นนามธรรม 

เรียกวา่นกั ทฤษฎี (Theorists) 

  4. ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถในการนํากฎเกณฑ์ แนวคิดไปใช้โนการทํางาน 

เรียกวา่ นกัปฎิบตั ิ(Pragmatists) 

จากแนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้จากการรับ และการถ่ายทอด 

ประสบการณ์วงจรการเรียนรู้ของคอล์บ (Kolb, 1984) ชีใ้ห้เห็นว่า กระบวนการเรียนคือ การเรียน
โดย การลงมือทํา (doing) และ การเรียนโดยการด ู(watching) นอกจากนี ้การเรียนยงัเกิดจาก
การรับรู้ โดยการคิด (thinking) และการรู้สกึ (feeling) สําหรับประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนจะต้องเรียนรู้
ประกอบด้วยประสบการณ์รูปธรรม และประสบการณ์นามธรรมในกระบวนการเรียนนัน้ นอกจาก
จะ รับรู้ประสบการณ์แล้ว ผู้ เรียนจะต้องถ่ายทอดประสบการณ์ด้วย รูปแบบการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ประกอบด้วย การสงัเกต ไตร่ตรอง แล้วถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์รวมทัง้ การ
นําประสบการณ์ ไปทดลองใช้ การเรียนจะเกิดขึน้จากองค์ประกอบตงักล่าวโดยผู้ เรียนไม่รู้ตวั แต่
เน่ืองจากผู้ เรียนแต ่ละคนมีความแตกตา่งระหว่างบคุคล มีความสามารถในการเรียนรู้แตกตา่งกนั 

มีประสบการณ์ในการ เรียนแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในรูปแบบการเรียนแตกต่างกนั คอล์บจึง 
แบง่ผู้ เรียนเป็น 4 ประเภทตามกระบวนการเรียนและการรับรู้ประสบการณ์ 
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ตอ่มา ของฮนัน่ีและมมัฟอร์ด(Honey and Mumford,2000) ใช้แนวคิดของคอล์บ ใน
การศกึษารูปแบบการเรียนรู้ และ ปรับเปล่ียนวงจรการ เรียนรู้ท่ีเน้นแนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรู้ 4  
ขัน้ตอน  ดงันี ้

 1. ผู้ เรียนมีประสบการณ์ ความรู้เดมิอยูแ่ล้ว 
 2. เม่ือเร่ิมเรียนจะไตร่ตรอง แล้วสะท้อนความคดิเก่ียวกบัประสบการณ์เดมิ 

 3. ตอ่จากนัน้จะสรุปสิง่ท่ี เรียนเป็นแนวคดิ กฎเกณฑ์เป็นของตนเอง  
 4. นําแนวคดิ กฎเกณฑ์นัน้ไปใช้ซึง่สง่ผลให้เกิดความรู้ประสบการณ์ เช่น  

ในขัน้ท่ี 1  

นอกจากนีย้ังปรับคําศัพท์ท่ีใช้จําแนกผู้ เ รียน เป็น 4 ประเภท คือ 1) นักกิจกรรม 

(Activists) 2) นักคิดวิเคราะห์ (Reflectors) 3) นักทฤษฎี (Theorists) และ 4) นัก ปฏิบัต ิ

(Pragmatists) และได้สร้างแบบสอบถามให้ผู้ ใหญ่วยัทํางานประเมินตนเอง โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ี
จะให้ผู้ รับการประเมินตระหนกัถึงรูปแบบการเรียนรู้ของตนเอง และ รูปแบบการเรียนรู้ ตา่งๆ และ
นําความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการเรียนรู้ท่ีจะพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมี
วตัถปุระสงค์ท่ีจะให้มีการพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรม ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ท่ีผู้ รับ
การฝึกอบรมพึงพอใจ ซึ่งจะเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จของการฝึกอบรม แบบสอบถามของ 
Honey and Mumford จึงได้รับการยอมรับ และมีนกัการศกึษานําไปใช้อย่างกว้างขวางจนถึง
ปัจจุบนั  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนประเภทต่างๆ สามารถสรุปประเภท
ผู้ เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ของฮนัน่ี และมมัฟอร์ด และกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีพงึพอใจ ดงั
แสดงในตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 ประมวลประเภทผู้ เรียนของฮนัน่ี และมมัฟอร์ด (Honey and Mumford)  

             และบริบทการเรียนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 
 

ผู้เรียน แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรู้ บริบทการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

นกักิจกรรม  เป็นผู้ เรียนเรียนรู้จาการลงมือทํา พร้อม
เรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ ชอบ
ทํา กิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน และ กิจกรรมท่ี
ให้ อิสระในการทํางาน รวมทัง้การเรียน
ท่ีเน้น อารมณ์ ความรู้สึก ไม่ชอบการ
บรรยายท่ี ยาวนานไม่ชอบแสดงความ
คดิเห็น 

- กิจกรรมส ร้างความสนใจ  หรอ 
นําเข้าสู่ บทเรียน เพ่ือทบทวนความรู้
เดมิ 

- การสร้างบรรยากาศสนทนาโต้ตอบ 

- กิจกรรมการแขง่ขนั เกม หรือ การฝึก 
การทําการบ้าน หรือ แบบฝึกหดั 
- ก า ร อ ภิ ป ร า ย แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ประสบการณ์ 

- การทํากิจกรรมกลุม่  

- การสืบด้นข้อมูล  เ พ่ือทํารายงาน 

นําเสนอ ตามความสนใจ 
นกัคดิ
วิเคราะห์ 

เป็นผู้ เรียนเรียนรู้จากการด ู(Watching) 

การคดิ(Thinking) และใช้เวลาคดิ
ทบทวน(Review) ชอบการจดบนัทกึ 
การระดม ความคดิ และ การบรรยายท่ี
มีการอธิบาย และการวิเคราะห์ไมช่อบ
แสดงบทบาท สมมต ิไมช่อบทํางาน
แบบเร่งรีบ 

- การบรรยายหลกัการ หรอ กลวิธี 
- การใช้ลือการสอน powerpoint

ประกอบภาพ ไดอะแกรม วดิทิศัน์ 

- การวิเคราะห์เครงสร้างประโยค  
- การศกึษาองค์ประกอบ และ 
ความหมายของคําศพัท์ หรือ สํานวน 

- การจดบนัทกึ  
- การระดมความคดิ 

- การเขียนแสดงความคดิเห็น 

- การทํางานเดี่ยว (Silent Learning) 
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ผู้เรียน แนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรู้ บริบทการเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

นกัทฤษฎี เป็นผู้ เรียนเรียนรู้จากการอา่น การฟัง
การ บรรยายแล้วสรุปกฏเกณฑ์มี
ขัน้ตอนใน การทํางาน มีเหตผุล ชอบ
การอปุมาอปุไม (Analogy) และ
กรณีศกึษา ไมช่อบ สถานการณ์ท่ีเน้น
อารมณ์ ความรู้สกึ 

- การสอนท่ียกตวัอยา่ง แล้วให้ผู้ เรียน
สรุปกฏเกณฑ์และฝึกปฏิบตั ิ

-การอา่นโดยใช้กลวิธีการอา่น  

- การหาเหตผุลเพ่ือแสดงความคดิเห็น  

- การทําโครงงานสํารวจความคดิเห็น 

เพ่ือหาผลสรุป 

- การยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ 

- การศกึษากรณีศกึษา 
นกัปฏิบตั ิ เป็นผู้ เรียนเรียนรู้จากการนําสิง่ท่ี เรียน

ไปปฏิบตั ิชอบการเรียนใน
ห้องปฏิบตักิาร หรอห้อง คอมพิวเตอร์
ชอบเรียนเนือ้หาท่ีนําไปใช้ได้ ชอบค้นหา
ความรู้ และกิจกรรมฝึกปฏิบตัท่ีิ มีการ
ให้ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) ไม ่ชอบ
การเรียนทฤษฎี 

- การสอนท่ีให้กฏเกณฑ์ ตวัอยา่ง และ 
ฝึกปฏิบตั ิ(Deductive Teaching) 

- การแสดงบทบาทสมมตุ ิ

- การสอนเพ่ือน (PeerTeaching) 

- การท่องจํา 
- การให้ feedback เพ่ือแก้ไข 
- การฝึกปฏิบตัใินห้องปฏิบตักิาร  
- การสืบค้นข้อมลู เพ่ือทํารายงาน หรือ 
นําเสนอตามแนวท่ีกําหนด 

Felder and Spurlin (2005) ได้อธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนรู้โดยชีใ้ห้เห็น
ความหมายของรูปแบบการเรียนรู้ท่ีชดัเจน  และถกูต้องมากขึน้ ดงันี ้

  1.  มิตขิองรูปแบบการเรียนรู้เป็น แนวโน้มของพฤตกิรรมท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้ 

  2. ลกัษณะรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน เป็นแนวโน้มของพฤติกรรมเฉพาะตวั
ใน ช่วงเวลาหนึง่ ซึง่อาจแตกตา่ง หรอ ตรงกนัข้ามกบัผู้ อ่ืน 

  3. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบใดก็ตาม ไม่เป็นตวัชีว้ดัจุดอ่อน หรอ 
จดุ แข็งในการเรียน เป็นเพียงกิจกรรมท่ีพงึพอใจเท่านัน้ 

  4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้อาจเป็นเพียง ประสบการณ์การเรียนท่ี 

นกัศกึษารู้สกึ “สบายใจ” 
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อาจกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้มีเป้าหมายท่ีจะสร้างความตระหนกัให้
ผู้ เรียน รับรู้ถึง ความพงึพอใจตอ่รูปแบบการเรียนของตนเองท่ีจะทําให้เรียนรู้ได้ดี รวม'ทัง้ชี'้ให้เห็น
,ข้อดี ข้อจํากดัของรูปแบบการเรียนแตล่ะประเภท (Felder & Spurlin, 2005) แนวคิดนีทํ้าให้มีการ
วิจยั จํานวนมาก ท่ีมีวตัถปุระสงค์การวิจยั คือ เพ่ือให้ผู้ เรียนกลุม่ตา่งๆ ได้ประเมินตนเองวา่มีความ
พึง พอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้แบบใด และมีเป้าหมายท่ีจะให้ผู้ เรียนใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมอนั จะนําไปสูผ่ลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีต้องการ 
 3. รูปแบบการเรียนรู้ Fleming’s VAK/VARK model 

     Neil Fleming (2007) ได้ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ Fleming’s Visual, Audio,  and 

Kinesthetic (VAK)/ Visual, Audio, Reading& Writing, and Kinesthetic (VARK)หรือใช้คําสัน้ๆ 
Fleming’s VAK / VARK Model เพ่ือจําแนกกระบวนการรับรู้ข้อมลู ความรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคนว่า
มี ความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเ ร่ิมใช้เม่ือ ค.ศ.1987โดยยึดแนวคิดของ Neuro-linguistic 

Programming (2007) ซึง่เช่ือมโยงระหว่าง กระบวนการ neurological ภาษาศาสตร์กบั รูปแบบ
พฤตกิรรมท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของเฟลมมิ่ง เช่ือวา่ ผู้ เรียนแตล่ะคนมี
แนวโน้มว่าจะพอใจกบัรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งโดยสญัชาตญาณ เช่น บางคนจะเรียนรู้
ได้ดีถ้ามีการนําเสนอเนือ้หาให้เห็น (visual ในรูปแบบของสื่อทศันปูกรณ์ ในขณะท่ี บางคนอาจ
ชอบฟังการบรรยาย (hear) ในอีกแง่หนึ่งบางคนอาจเรียนรู้ได้ดีจากาการลงมือทํา (kinesthetic) 

Fleming’s VAK/VARK Model เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้จําแนกผู้ เรียนแต่ละคนว่ามีแนวโน้มท่ี จะชอบ
รับรู้ข้อมลู เรียนรู้ ด้วยรูปแบบใด Neil Fleming (2007) จําแนกผู้ เรียนไว้ ดงันี ้

  1. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการมอง (Visual Learners) ผู้ เรียนประเภทนีเ้รียนรู้จากภาษา
กาย และสีหน้าท่าทางของผู้สอน ซึ่งจะทําให้เข้าใจเนือ้หาของบทเรียนได้ดี จึงชอบนั่งแถวหน้า 
นอกจากนีจ้ะชอบ จดจําเนือ้หาในรูปแบบของมโนภาพ ดังนัน้จึงเรียนรู้ได้ดีจากส่ือการสอน
ประเภท ไดอะแกรม ภาพประกอบ วีดีทศัน์  การนําเสนอจากโปรแกรม PowerPoint ในระหว่าง
การฟังบรรยาย หรือ การอภิปรายในชัน้เรียน ผู้ เรียนประเภทนีจ้ะชอบจดรายละเอียดเพ่ือซึมซบั
ข้อมลู 
  2. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการฟัง (Auditory Learners) ผู้ เรียนประเภทนีช้อบเรียนรู้จาก
การฟังคํา บรรยาย การฟังการอภิปราย และการฟังสิ่งท่ีผู้ อ่ืนพดูคยุกนั นอกจากนีย้งัชอบตีความ
เนือ้หาสาระท่ี ได้รับฟังจากระดบัเสียง การเน้นเสียง ความเร็วของการพูด รวมทัง้คําอุทานอ่ืนๆ 
ดงันัน้ผู้ เรียนประเภท นีจ้ะเข้าใจข้อความต่างๆ ได้ดีขึน้ จากการอ่านข้อความนัน้เสียงดงั หรอฟัง
เทปเสียงบนัทกึเสียงอา่น ข้อความดงักลา่ว 
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  3. ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือทํา และการสมัผสั  ผู้ เรียนประเภทนีช้อบเรียนรู้จาก
การผกัปฏิบตั ิการสํารวจสภาพแวดล้อมจงึไมช่อบการนัง่ฟังคําบรรยายอยา่งเดียว 

เฟลม่ิงได้จําแนกรูปแบบการเรียนรู้จากการมอง (Visual) เป็น 2 ส่วน คือ การมอง 
รูปแบบสญัลกัษณ์และการอ่านข้อความ (Withers, 2010) ดงันัน้จึงเพิ่มรูปแบบการเรียนรู้อีก 1 
ประเภท คือผู้ เรียนเรียนรู้จากาการอ่านเขียน (Reading and writing Learners) สําหรับผู้ เรียนท่ี
ชอบการ เรียนรู้จากการอา่นเพ่ือความเข้าใจ และจดบนัทกึแบบย่อๆ ดงันัน้บางครัง้จึงเรียกรูปแบบ
การเรียนรู้ ของ เฟลมิ่ง วา่ VARK ซึง่เป็นอกัษรยอ่ของรูปแบบการเรียนรู้ 4แบบ คือ Visual, Audio, 

Reading& Writing, and Kinesthetic 

Fleming VARK Model มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย ในแง่ดีทฤษฎีของ Fleming (2007) เช่ือว่า 
ผู้ เรียนแต่ละคนจะมีความชอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใดแบบหนึ่งโดยสญัชาตญาณ เช่น ผู้ เรียน
บางคน จะรับรู้ข้อมลู เรียนรู้ได้ดีมีประสทิธิภาพ โดยการใช้รูปแบบการเรียนแบบการมอง ในขณะท่ี
ผู้ เรียนคนอ่ืน จะชอบใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ การฟัง หรือ การอ่านเขียน หรือ การ ปฏิบตัิ แต่ใน
ความเป็นจริง ในขณะผลการสํารวจรูปแบบการเรียนรู้แสดงว่า ผู้ เรียนพงึพอใจรูปแบบการ เรียนรู้
ประเภทหนึ่ง แต่ผู้ เรียนคนนัน้ก็สามารถเรียนรู้ได้ในบริบททางการเรียนท่ีใช้รูปแบบการเรียนรู้ อ่ืน 

นัน่แสดงให้เห็นวา่ท่ีจริงแล้วผู้ เรียนแตล่ะคนไม่ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ีพงึพอใจแบบเดียว แตอ่าจ 
ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน เช่น ผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีจากการสมัผสั อาจเรียนรู้ได้ดีจากการ
ฟังด้วย 

James Withers (2010) ได้นําเสนอตวัอย่างพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพของ 
ผู้ เรียนประเภทต่างๆตามรูปแบบการเรียนรู้ของเฟลมิ่ง ท่ีเสนอแนะโดย Academic Success 

Center of Oregon state University ดงันี ้ผู้ ท่ีพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ด้วยการฟัง ในชัน้เรียนท่ีมีการ
บรรยาย ประกอบ กิจกรรมการอภิปรายแสดงความคิดเห็น อาจจะไม่สามารถจดบนัทึกได้อย่าง
ละเอียด เน่ืองจากเป็นผู้ ฟังอย่างตัง้ใจโดยสญัชาตญาน ดงันัน้เม่ือเรียนจบแล้วอาจจะไปขยาย
ความในบนัทึก ด้วยการไปพดู คยุ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเรียนไปแล้ว และไปอ่านจากตําราแล้วจดบนัทึก
เพิ่มเตมิ จะทําให้ เรียนรู้ได้ดีมีประสทิธิภาพมากขึน้ สําหรับผู้ เรียนเรียนรู้จากการมองไม่ควรนัง่ใกล้
หน้าตา่งเน่ืองจากชอบ มองไปข้างนอกทําให้ความตัง้ใจเรียนลดลง แตก่ารจดบนัทกึในรูปแบบของ
กราฟ ตารางท่ีมีสีหลากหลายจะส่งเสรมให้จดจํา เรียนรู้ได้ดี ส่วนผู้ เรียนท่ีเรียนรู้ได้ดีจากการอ่าน
เขียนจะเรียนได้ดี ทํา ข้อสอบได้คะแนนสงูขึน้ ถ้าในขณะท่ีเรียนจดบนัทึกอย่างละเอียด หลงัจาก
เรียนแล้วอา่นทบทวน จด บนัทึกเพิ่มเติมใหม่อย่างน้อย 1 ครัง้ ก็จะสามารถทําข้อสอบวดัความรู้ท่ี
เรียนไปแล้วได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่วนผู้ เรียนเรียนรู้ได้ดีจากาการลงมือทํา ควรนําเคร่ืองมือ 
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อปุกรณ์บนัทึกเสียงต่างๆมา บนัทึกเสียงการบรรยาย แล้วเปิดฟังทบทวนจะเข้าใจบทเรียน และ
เรียนรู้ได้ดีขึน้ 

ทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ VARK สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ หลาย
บริบท นอกจากใช้อย่างกว้างขวางในวงการศกึษาแล้ว การรู้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวโน้มท่ี
จะมีรูปแบบ การเรียนรู้แบบใด จะ'ช่วย'ให้ผู้ ฝึกอบรม ผู้ ฝึกสอนนกักีฬา ออกแบบการสอน การผกั
อบรมท่ีสนองตอบ ความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรม หรอ นกักีฬาซึ่งจะทําให้การผกัอบรมเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ เช่น ถ้าพบว่าผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เรียนรู้ได้ดีจากการมอง(Visual) ผู้
ฝึกอบรมควรใช้สื่อการสอนประเภท กราฟ ชาร์ท รูปภาพ วิดิทศัน์ เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจใน
การเรียนรู้ของผู้ เรียน ยิ่งไปกว่า นัน้หากครู ผู้ ฝึกอบรม เข้าร่วมทดสอบตนเองว่ามีรูปแบบการ
เรียนรู้แบบใด จะทําให้รู้ว่ากิจกรรมการ เรียนการสอนท่ีออกแบบมานัน้ สนองความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ของครูเพียง อยา่งเดียว หรือ สนองความสนใจของผู้ มีรูปแบบการ
เรียนรู้ประเภทอ่ืนด้วย (Hawk & Shah, 2007) นอกจากนีก้ารรับรู้ว่าผู้ เข้ารับการผกัอบรมแตล่ะ
คนมีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด ใครมีรูปแบบการ เรียนรู้กลุม่เดียวกนับ้าง จะช่วยในการจดักลุม่ผู้ มี
รูปแบบการเรียนรู้เดียวกนัให้เรียน ทํากิจกรรม ร่วมกนัซึง่จะทําให้การผกัอบรม การทํางานร่วมกนั
มีประสิทธิภาพมากขึน้รวมทัง้ช่วยเสรมสร้าง ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล  รวมทัง้การตระหนกัถึง 
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคล อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีรายงานวิจัยท่ีจะ
ยืนยัน ว่า ผู้ เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้หลายแบบ แต่มีรายงานวิจัยจํานวนหนึ่งพบว่า 
นกัศึกษาท่ีเคย ทดสอบตนเองว่ามีรูปแบบการเรียนรู้แบบใดโดยใช้แบบสอบถามของ Fleming 

VARK model มี รูปแบบการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปเม่ือโตขึน้ นอกจากนีมี้ปัจจยัหลายประการท่ีทําให้
ผู้ เรียนเปล่ียนรูปแบบ การเรียนรู้ของตนเอง ได้แก่ งานอดเิรก อาชีพ และ สถานภาพทางสงัคม 

จะเห็นได้วา่การจําแนกรูปแบบการเรียนรู้ของ Fleming VARK แบง่ผู้ เรียนเป็น 4 ประเภท 

ตามความชอบ ความถนดัในการรับข้อมลู (Absorb information) คือ ผู้ เรียนเรียนรู้จากการมอง 
ผู้ เรียนเรียนรู้ จากการฟัง ผู้ เรียนเรียนรู้จากการอ่าน เขียน รวมทัง้ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือทํา 
และการสมัผสั การแบ่งเช่นนี ้ไม่เหมาะสําหรับการจําแนกผู้ เรียนภาษา เน่ืองจากการเรียนภาษา 
ผู้ เรียนต้องเรียนรู้ผักปฏิบัติแบบ บูรณาการทักษะทางภาษาทัง้ 4 คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน 

กล่าวคือ การจําแนกว่าเป็นผู้ เรียนเรียนรู้จาก การฟัง หากเป็นผู้ ฟังแล้วไม่มีการพูดโต้ตอบ แสดง
ความคดิเห็น การ สื่อสารจะไมเ่กิดขึน้ และใน ความจริงแล้วผู้ เรียนภาษาจะไมใ่ช้รูปแบบการเรียนรู้
เพียงรูปแบบเดียว ดงันัน้การจําแนกเช่นนีจ้ึงแคบเกินไป คํานึงถึงการรับรู้ข้อมูลเท่านัน้ แต่ไม่ได้
คํานงึถึงการเรียนรู้จาก ประสบการณ์รวมทัง้การ เรียนรู้ด้วยการคดิ ไตร่ตรอง และความรู้สกึ 
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 ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Kolb ให้ความสําคญัตอ่การเรียนรู้ ในแง่ท่ี'ว่า การเรียนรู้จะเกิดขึน้
จากการผสมผสานกันระหว่างการรับ และ ถ่ายโอนประสบการณ์ ด้วยการรับข้อมูล (Absorb 

information) ความรู้โดยการด ูและ สงัเกต รวมทงัการรับรู้ประสบการณ์ (Perceive experiences) 

ด้วยความรู้สกึและการคิดต่อจากนัน้จึงจําแนกผู้ เรียนเป็น 4 ประเภทคือ 1) ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยการ
คิด ไตร่ตรอง (Divergers) 2) ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ (Assimilators) 3) ผู้ เรียนเรียนรู้จาก
การนําความรู้ไปใช้ (Convergers) และ 4) ผู้ เรียนเรียนรู้จากการลงมือทํา (Accommodators) จะ
เห็นได้ว่า รูปแบบการ เรียนรู้ของ Kolb มีความซบัซ้อนมากกว่ารูปแบบการเรียนรู้ของ Fleming มี
การคํานงึการรับข้อมลู รวมทัง้เพิ่มเติม การรับรู้ประสบการณ์ด้วย แต ่Kolb ใช้คําศพัท์ท่ีเข้าใจยาก 
และบางคําเป็นคําท่ีไม่ ปรากฏในพจนานกุรม นอกจากนีแ้บบสอบถามท่ีให้ผู้ เรียนประเมินตนเอง
วา่มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ ใด เป็นการถามผู้ เรียนให้ตอบคําถาม จงึเป็นอปุสรรคในการนําไปใช้ 

ฮันน่ีและมัมฟอร์ด  ได้จําแนกผู้ เ รียนเป็น 4 ประเภท ตามทฤษฎีการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของคอล์บ แตป่รับเปล่ียนวงจรการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้เข้าใจ
ง่าย โดยเน้น แนวโน้มพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็น 4 ขัน้ตอน คือเร่ิมต้นจาก แนวคิดท่ีว่า
ผู้ เรียนมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้ว เม่ือเกิดการเรียนรู้ผู้ เรียนจะคิด ไตร่ตรอง แล้วสะท้อนความคิด
เก่ียวกับ ประสบการณ์นัน้ ต่อจากนัน้ผู้ เรียนจะสรุปกฏเกณฑ์ในขัน้ต่อไปผู้ เรียนจะนํากฎเกณฑ์
ความรู้ไป ปฏิบตัิ ผลของการปฏิบตัิ จะถ่อให้เกิดความรู้ ประสบการณ์ ผู้ เรียนจะมีพฤติกรรมการ
เรียนรู้ตาม วงจรนีไ้ด้หลายรอบ อาจข้ามขัน้ตอน หรือออกจากวงจรท่ีขัน้ตอนใดก็ได้ เม่ือผู้ เรียน
เข้าใจ และเรียนรู้ เพียงพอแล้ว แต่เน่ืองจากความแตกต่างระหว่างบคุคล การเลีย้งด ูและภมูิหลงั
ของประสบการณ์ท่ี แตกต่างกนั ผู้ เรียนแต่ละคนจึงมีความถนดั ความสามารถเรียนรู้แตกต่างกนั 

ฮนัน่ีและมมัฟอร์ด  จงึจําแนกผู้ เรียนเป็น 4 ประเภท ตามแนวโน้มพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีพงึพอใจ ท่ี
ทําให้เรียนรู้ได้ดี เช่นเดียวกับคอล์บ แต่ใช้คําศัพท์ท่ีเข้าใจง่ายกว่า คือ 1) นักคิดวิเคราะห์ 

(Reflectors)  2) นักทฤษฎี  (Theorists) 3)  นักปฏิบัติ  (Pragmatists)  และ  4)  นักกิจกรรม 

(Activists)  
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สรุป 

 การศึกษาวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการคิด และรูปแบบการเรียนรู้ได้เป็นไปอย่างกว้างขวาง 
และศึกษามาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ผลการศึกษาหรือวิจยัได้ชีช้ัดว่า รูปแบบการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนมีผลต่อความสําเร็จทางการเรียน  โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนจะ
เพิ่มขึน้ และผู้ เรียนจะสามารถจดจําข้อมลูท่ีได้เรียนนานขึน้  เม่ือวิธีสอน วสัดหุรือส่ือการสอน และ 
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียน เช่น ผู้ เรียนท่ีมี
รูปแบบการเรียนรู้แบบรูปภาพ จะเรียนรู้ได้ดีเม่ือผู้สอนใช้สื่อการสอนท่ีมีภาพประกอบ เป็นต้น 

 นอกจากนีป้ระเด็นท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาท่ีต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคนั จากผลการเรียน ไม่ถึงเกณฑ์จํานวนมาก มีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีไม่สอดคล้องกบั
รูปแบบการสอน ท่ีครูส่วนใหญ่ใช้สอนกนั  อีกทัง้ยงัพบว่านกัเรียนท่ีมีปัญหาการเรียนส่วนใหญ่ มี
รูปแบบการเรียนรู้ ท่ีแตกต่างไปจาก นกัเรียนผู้สนใจเรียน และเรียนดี  จึงอาจเป็นไปได้ว่า ปัญหา
การเรียนของนกัเรียนเหลา่นี ้มีสาเหตมุาจากการท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกบันกัเรียนทัว่ไป 

และไมส่อดคล้องกบัรูปแบบการสอนทัว่ไปของครู  จงึกลา่วได้วา่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองรูปแบบ
การคดิ และรูปแบบการเรียนรู้ มีความสําคญั ตอ่การสง่เสริม ประสิทธิภาพ ของ การเรียนการสอน 

และพฒันาผู้ เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศกัยภาพ และอาจช่วยลดปัญหาผลการเรียนต่ํา ปัญหา
การหนีเรียน และไมส่นใจเรียนของผู้ เรียนได้ด้วย 
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ใบกิจกรรมที่ 5 

 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น  4  กลุ่ม  แล้วให้ร่วมกันศึกษารูปแบบการเรียนรู้ (Learning  

Styles)  และคิดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรูปในรูปแบบนัน้ๆ  พร้อมทัง้ตรวจสอบรูปแบบการ
เรียนรู้ของตนเองวา่ มีรูปแบบการเรียนรู้อยา่งไร 
 

รูปแบบการเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สมาชกิ 
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คาํถามท้ายบทที่ 5 

รูปแบบการเรียนรู้ 
 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษารูปแบบการเรียนรู้แล้ว  ให้นกัศกึษาตอบคําถามตอ่ไปนี ้ 

โดยอาศยัหลกัวิชาการ  หลกัความเป็นจริง และความคดิเห็นของนกัศกึษาประกอบในการตอบ
คําถาม 
 1. ให้นกัศกึษาอธิบายความหมายของรูปแบบการเรียนรู้  พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งรูปแบบการ
เรียนรู้ในรูปแบบตา่ง ๆ 
 2. ให้นกัศกึษาอธิบายวงจรของรูปแบบการเรียนรู้  พร้อมทัง้เขียนแผนภาพประกอบ 
 3. ให้นกัศกึษาอธิบายทฤษฎีรูปแบบการเรียนรู้ของคอล์บ และรูปแบบการเรียนรู้ของฮนัน่ี
และมมัฟอร์ด พอสงัเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 195 

เอกสารอ้างองิ 
 

คลงัปัญญาไทย (2012). ค่านิยมของชาวไทย [ออน์ไลน์].เข้าถึงเม่ือ  25  มถินุายน  2559.   

 เข้าถึงได้จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

Bostorm, R. p. et. al. (1993). Learning Styles and End-UserTraining: A First step. MIS 

Quarterly. March 1993, 118-120. 

Felder, R.M. & Henriques, E.R. (1995).Learning and Teaching Styles เท Foreign and 

Second Language Education. Foreign Language Annual, 28 (1), 21-31. 

Felder, R.M. and Spurlin, J.E. (2005).A validation study of the Index of Learning 

 Styles.International Journal of Engineering Education. 21(1), 103-112. 

Fleming, N.D. (2007). VARK: A Guide to Learning Styles. .[online] .Retrieved February 15, 

2011. From  http://www.learningreviews.com/Learning-Styles-

Challenges/Learning-Styles/VARK-A-Guide-to-Learning-Styles.html. 

Honey, p & Mumford, A. (1982).The Manual of Learning Styles.Maidenhead, UK; Peter 

Honey Publications. 

_________.(2000).The Learning Styles Helper’s Guide.Maidenhead, UK; 

Peter Honey Publications. 

_________.(2006).The Learning Styles Questionnaire, 80-item version. 

Maidenhead, UK; Peter Honey Publications. 

Knickelbine, S. (2001).Honey & Mumford Learning Styles Inventory. .[online]. Retrieved 

February 12, 2012 from http://www.ehow.com/info 7894862 honev-mumford- 

learning-styles-inventory.html. 

Kolb,D.(1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 

Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

______. (1985) LSI Learning-Style Inventory. Boston; McBer& Company, Training 

Resources Group. 

______. (2006). Diagram of Kolb’s Learning Styles. .[online].Retrieved February 10th, 

2012 from Image Source Page: http://stylesnatcher.eom/d/kolb-learning-style-

inventory/ 



 196

Mumford, A. (1992) Individual and Organizational Learning: the Pursuit of Change. 

Management Decision. Volume 19, Number 7. New York; MCB University Press. 

Ruble, T.L. & stout, D.E. (1993). Learning Styles and End-UserTraining: An Unwarranted 

Leap of Faith. MIS Quarterly. March 1993, 115-117. 

Swinton, L. (2002). Honey & Mumford - Learning style Questionnaire.[online] Retrieved  

March 1, 2012  from http://www.mftrou.com/honey-mumford.html. 

Stewart, K.L., Felicetti, L.A. (1992). Learning styles of marketing majors. Educational 

Research Quarterly, 15(2), 15-23. 

Withers, J. (2010).VARK Learning Styles Theory. How Contributor. .[online] Retrieved 

February 4, 2012 from http://www.ehow.com/about 6612058 vark-learning-

styles-theory.html. 

 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 6 

การจาํ  การลืม  และการคดิของมนุษย์ 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของความจํา  กระบวนการของความจํา  ประเภทของความจํา  และ
การวดัความจําได้ 

 2. อธิบายการลืม  สาเหตกุารลืม  และเทคนิคในการช่วยพฒันาความจําได้ 

 3. อธิบายความหมายการคดิ  กระบวนการคดิ  และประเภทของการคดิได้ 

 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายและระบบของความจํา 
 3. กระบวนการของความจํา  
 4. ประเภทของความจํา 
 5. การวดัความจํา 
 6. การลืม 

 7. เทคนิคในการช่วยพฒันาความจํา  

 8. การคดิ 

 9. กระบวนการคดิ 

 10. ประเภทของการคดิ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 8 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 5 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดง 
ความคดิเห็น 

 2.  อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3.  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 
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 4.  ให้แต่ละกลุ่มนําเสนองานท่ีมอบหมายในสปัดาห์ท่ี 6 ในหวัข้อ “เทคนิคในการช่วย
พฒันาความจํา”  
 5.  แบง่นกัศกึษาเป็น  5  กลุม่ทํากิจกรรมกลุม่ “การพฒันาทกัษะการคดิ” 

 6. มอบหมายงานศกึษาค้นคว้าเนือ้หาท่ีจะศกึษาในบทตอ่ไป 

 7. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 6 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การจํา  การลืม  และการคดิของมนษุย์” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
กนัยา  สวุรรณแสง.(2532).จติวิทยาทั่วไป.กรุงเทพฯ:บํารุงสาส์น. 

ชวนพิศ  ทองทวี. (2542). จติวิทยาการศึกษา.  มหาสารคาม : วิทยาลยัครูมหาสารคาม 

ชยัพร  วิชชาวธุ. (2518). ความจาํมนุษย์.  กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
น้อมฤดี  จงพยทุะ. (2516). จติวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : มิตรสยาม. 

ศริิโสภาคย์ บรูพาเดชะ. (2528). จติวิทยาธุรกิจ. กรุงเทพ ฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
สรุางค์  โค้วตระกลู.(2553).จติวิทยาการศึกษา.พิมพ์ครัง้ท่ี 9.กรุงเทพฯ:สํานกัพมิพ์แห่ง 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
อารี  พนัธ์มณี. (2540). คดิอย่างสร้างสรรค์.  กรุงเทพฯ : ต้นอ้อแกรมม่ีจํากดั. 

อดุม  จํารัสพนัธุ์. (2534). จติวิทยาทั่วไป.  อดุรธานี : วิทยาลยัครูอดุรธานี. 

 4. ใบกิจกรรม  2  กิจกรรม  ได้แก่ 
  4.1 กิจกรรม “เทคนิคในการช่วยพฒันาความจํา” 
  4.2 กิจกรรม “การพฒันาทกัษะการคดิ” 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัความจํา  การลืม  และการคดิ  นกัศกึษา
สามารถสืบค้นข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.”   

 

การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของ
ความจํา  กระบวนการของ
ความจํา  ประเภทของความจํา  
และการวดัความจําได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3. อธิบายการลืม  และสาเหตุ
การลืมได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

4.อธิบายเทคนิคในการช่วย
พฒันาความจําได้ 

 

 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

5. อธิบายความหมายการคิด  

กระบวนการคิด  และประเภท
ของการคดิได้ 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
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จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 
6. มีทกัษะการคดิ 1. กิจกรรมกลุม่ “ฝึกทกัษะการ

คดิ” 

2. แบบทดสอบทักษะการคิด  

ก่อนและหลงัการทํากิจกรรม 

1. นักศึกษามีคะแนนทักษะ
การคดิเพิ่มขึน้ 

 



บทที่ 6 

การจาํ  การลืมและการคดิของมนุษย์ 
 

บทนํา 
 ในชีวิตประจําวนัของเรามีสิ่งตา่ง ๆ ท่ีต้องจํามากมาย ต้องจําคําบอก คําสัง่ จําเหตกุารณ์
ต่าง ๆ จําเร่ืองท่ีเรียนรู้ เป็นต้น ในทางจิตวิทยาถือว่าการจํานีเ้ป็นพฤติกรรมภายในอย่างหนึ่ง 
ปัญหาน่าสนใจก็คือ เราจําสิ่งต่าง ๆ ไว้อย่างไร การจําสิ่งต่าง ๆ บางครัง้ก็ไม่สมบูรณ์ มีบางส่วน
หายไปหรือเกิดการลืมขึน้ ทําไมเราจึงลืม จะมีวิธีการปรับปรุงความจําอย่างไร เป็นปัญหาท่ี
นกัจิตวิทยาพยายามศึกษาค้นคว้าหาคําตอบมาตีแผ่ให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ใน
เร่ืองเหล่านี  ้นอกจากการจําการลืมแล้ว มนุษย์เรายังมีการคิดอีกด้วย การคิดนีเ้ป็นพฤติกรรม
ภายในชนิดหนึ่งเช่นกนัและเช่ือกนัว่ามนษุย์มีการคิดท่ีมีศกัยภาพสงูกว่าการคิดของสตัว์อ่ืน ๆ อนั
ทําให้มนษุย์มีอํานาจเหนือสตัว์ทัง้ปวงได้ การคิดของมนษุย์เป็นอย่างไรเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมใด
ของมนษุย์บ้าง ในบทนีเ้ราจะมาทําความเข้าใจและหาคําตอบของคําถามเหลา่นีก้นัตอ่ไป 

 

ความหมายของความจาํ 
 นกัการศกึษาได้ให้ความหมายของความจําไว้  ดงันี ้

 สุรางค์  โค้วตระกูล (2553) ได้ให้คําจํากัดความของความจําไว้ว่า  ความจํา  คือ 
ความสามารถท่ีจะเก็บสิง่ท่ีเรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานานและสามารถค้นคว้ามาได้หรือระลกึได้ 

 Lefton & Valvatne (1992)ได้ให้ความหมายไว้ว่า  ความจํา (Memory) หมายถึง 
ความสามารถในการระลึก (Recall) หรือจําเหตุการณ์ท่ีผ่านมาตลอดจนจินตนาการ ความคิด  

การเรียนรู้ ข้อมลู หรือทกัษะต่าง ๆ ซึง่ถกูเก็บไว้สมองอย่างเป็นระบบ จึงอาจกล่าวได้ว่า ความจํา 
คือ ข้อมลูท่ีคงอยูแ่ละสามารถนํามาใช้ได้เม่ือต้องการ  
 จากการให้ความหมายข้างต้นนี ้สรุปได้วา่  การจํา  หมายถึง  การสะสมข้อมลูของสิ่งเร้าท่ี
ได้รับสมัผสัหรือเรียนรู้แล้วไว้ในสมองอย่างเป็นระบบ  สามารถนํามาใช้เม่ือต้องการได้  แม้สิ่งเร้า
นัน้จะผา่นพ้นไปแล้วก็ตาม 
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กระบวนการของความจาํ  
 นกัจิตวิทยาได้แบง่กระบวนการของความจําออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

 1. การเข้ารหัส (Encoding) ทําหน้าท่ีรับข้อมูลจากประสบการณ์โดยผ่านประสาทรับ
ความรู้สกึในรูปตา่ง ๆ แล้วแปลงเป็นรหสัเพ่ือให้จําง่าย 
 2. การเก็บรหสั (Storage) เป็นขัน้ตอนของการคงอยูข่องข้อมลูในหน่วยความจํา ทําหน้าท่ี
เก็บรักษารหสัข้อมลูในระยะเวลาท่ีแตกตา่งกนั 

 3. การถอดรหัส (Retrieval) เป็นการนําข้อมูลออกมาใช้หรือการค้นหาข้อมูลท่ีเก็บไว้ 
เปรียบได้กบัการค้นหาหนงัสือในห้องสมดุ ถ้าจดัระบบดีหรือมีการเรียกใช้บ่อย ๆ จําทําให้หาง่าย 
เพราะคุ้นเคยกบัระบบท่ีจดัไว้  
 ดงัแสดงกระบวนการเกิดของความจํา ในภาพท่ี 6.1 

  

 

 ภาพท่ี 6.1 แสดงกระบวนการเกิดของความจํา 
 

 ทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้จะดําเนินการอยู่ในความจํา ทัง้ 3 ประเภท คือ ความจําจากการรู้สึก 
ความจําระยะสัน้ และความจําระยะยาว  
 

ประเภทของความจาํ 
 Morris & Moistol (2001) ได้แบง่ประเภทของความจําออกเป็น 3 ประเภท  ดงันี ้

  1. ความจาํในตัวรับสัมผัสหรือความจาํจากความรู้สึก (Sensory memory) เป็น
การสะสมหรือการคงอยู่ของข้อมลูในตวัรับสมัผสัภายหลงัการเสนอหรือการปรากฏของสิ่งเร้า เช่น 

การฉายภาพให้ดแูวบหนึ่งภาพท่ีปรากฏยงัคง “ติดตา” ของเราอยู่แม้ภาพท่ีเป็นสิ่งเร้าจะหายไป
แล้วก็ตาม และเราจะพบวา่ภาพนัน้จะอยูใ่นตาชัว่ขณะก่อนสง่ไปให้สมองรับรู้หรือตีความ การฉาย
ภาพยนตร์เป็นการฉายภาพน่ิงให้เราดทีูละภาพแตฉ่ายให้เราดใูนเวลาอนัสัน้ ภาพท่ีฉายก่อนยงัคง
สะสมอยูท่ี่ตาก็มีภาพใหม่ตามเข้ามาแล้วถกูสง่ไปให้สมองรับรู้ตอ่เน่ืองกนัไปทําให้เกิดการรับรู้การ
เคล่ือนไหวของตวัละครในภาพยนตร์ในแบบต่อเน่ืองกัน เราจึงดภูาพยนตร์สนุก การเห็นไฟหน้า
ร้านอาหารหรือหน้าโรงภาพยนตร์เคล่ือนต่อเน่ืองกันทัง้ ๆ ท่ีความจริงมนัเปิดดบัต่อ ๆ กัน ก็เป็น
เช่นเดียวกนั การสะสมข้อมลูของสิง่เร้าไว้ท่ีตาก่อนสง่ไปให้สมองรับรู้นีเ้รียกว่า ความจําภาพติดตา 
(Iconic memory) การได้ยินก็เช่นเดียวกนั คล่ืนเสียงท่ีเป็นสิ่งเร้าจะถกูสะสมอยู่ท่ีหูชัว่ขณะหนึ่ง
ก่อนสง่ไปให้สมองรับรู้หรือตีความ เช่น บางครัง้เราได้ยินใครพดู เราก็ถามว่า “ว่าไงนะ” แต่เขายงั

Encoding Storage Retrieval 



 203 

ไม่ทนัตอบเราก็ร้อง “อ๋อ นึกออกแล้ว” แสดงว่าเสียงท่ีเขาพูดยงัไม่ถูกส่งไปยงัสมองทําให้เราเกิด
การรับรู้ จงึรู้สิง่ท่ีเขาพดูโดยไมต้่องพดูซํา้อีก ตวัอยา่งนีเ้ป็นหลกัฐานแสดงว่ามีการสะสมข้อมลูของ
เสียงนัน้ไว้ท่ีหูก่อนส่งไปยังสมองและเรียกปรากฏการณ์นีว้่า ความจําเสียงก้องหู (Echoic 

memory) ความจําภาพติดตาและความจําเสียงก้องหูเป็นหลกัฐานแสดงว่าเรามีการจําในตวัรับ
สมัผสั 
 ความจําจากความรู้สกึนีมี้สภาพการณ์อยู่เพียงชัว่คราวและสลายตวัได้ง่าย ดงันัน้ หาก มี
ข้อมลูเกิดขึน้ต้องมีการสง่ถ่ายเพ่ือเข้ารหสั มิฉะนัน้จะเกิดการสญูหาย  เช่น เม่ือเรานกัศกึษาขอจด
หมายเลขโทรศพัท์ของอาจารย์จากเพ่ือน  นัน่คือข้อมลูถกูส่งผ่านเข้ามาทางตา (การมองเห็น) ถ้า
เราไม่รีบแปลงข้อมูลเข้าไปในความจําระยะสัน้ โดยการท่องซํา้ไปซํา้มา ในท่ีสุดเราก็จะลืม
ข้อความนัน้  หลงัจากการเข้ารหสัแล้ว การถอดรหสัสามารถดงึจากความจําในสว่นการรู้สกึได้ ซึง่
ขึน้อยู่การจัดระบบว่าทําได้ดีเพียงใด ซึ่งคล้ายกับการจัดเก็บของ หากเราจดัระบบดี ก็สามารถ
เรียกข้อมลูนัน้มาใช้ได้สะดวก ไม่ยุ่งยาก เพราะระบบจะเป็นตวักําหนดวิธีดําเนินการเรียกใช้ข้อมลู
ซึง่ก็คือ การระลกึได้นัน่เอง 
  2. ความจาํระยะสัน้ (Short-term memory) เป็นการสะสมข้อมลูของสิ่งเร้าท่ีเกิดขึน้
หลงัการรับรู้ของสมองแล้ว แต่สิ่งนัน้จะหายไปจากความจําในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น เวลาเราหมนุ
โทรศพัท์ซึ่งเป็นหลายเลขท่ีเราไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่ไม่มีคนรับสายเรามกัจะวางหู แล้วหมนุใหม่
การหมนุใหม่เราจะดหูมายเลขใหม่อีกเช่นกนั แสดงว่าหมายเลขโทรศพัท์ท่ีเราใช้หมนุครัง้แรกได้
หายไปจากความจําของเราแล้ว การจดจําคําบรรยายเราก็ใช้ความจําระบบนีเ้ช่นกนั ดงันัน้เม่ือเรา
เสร็จเงยหน้าขึน้ถกูถามว่า 5 คําสดุท้าย เขียนว่าอะไร มกัก้มดใูหม่เสมอ ความจําระยะสัน้มกัเรียก
ยอ่ ๆ วา่ ความจํา “STM” 

  แม้ความจําเป็น STM จะเป็นการจําไว้ในเวลาอนัสัน้ นกัจิตวิทยาก็สนใจว่า การจําไว้
ในเวลาอนัสัน้ ๆ นัน้ มนษุย์เราจะจําได้คราวละเท่าไร จากการทดลองพบว่า คนโดยทัว่ไปจะจําได้
คราวละ 7 2 หน่วย (Chunk) จํานวนหน่วยท่ีจําได้นีเ้รียกว่า ช่วงความจํา (Memory spon) พวก
ปัญญาอ่อนจะมีช่วงความจําน้อยกว่านี ้ส่วนพวกปัญญาเลิศก็จะมีช่วงความจํามากกว่านี ้เราจะ
พบเสมอวา่ รายการตวัเลข หรือสิง่ของท่ีต้องการให้คนจํางา่ย จะประกอบด้วยรายการท่ีไมเ่กินจาก
ช่วงความจํา เช่น หมายเลขโทรศพัท์ ป้ายทะเบียนเลขรถยนต์ เป็นต้น 

  สิง่ท่ีสําคญัในขัน้ตอนนีคื้อ การเปลี่ยนแปลงข้อมลูให้อยูใ่นรูปของรหสัท่ีสะดวกใน
การเก็บข้อมลู และการทวนซํา้ เพ่ือให้ข้อมลูยงัคงอยู ่ซึง่มีองค์ประกอบดงันี ้
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   1. ความคงทน (Duration) ข้อมลูในช่วงความจําระยะสัน้นีจ้ะคงอยู่ไม่
เกิน 30 วินาที  หลงัจากนัน้จะเลือนหายไปหากไม่ได้รับการทวนซํา้ หรืออาจถกูเปล่ียนให้อยู่ใน
กระบวนการความจําระยะยาวตอ่ไป หากได้รับการทบทวนอยูเ่สมอจนข้อมลูนัน้คงตวั 
   2. ความจุข้อมูล (Capacity) โดยทัว่ไปบคุคลสามารถจําได้ประมาณ 

7+2 items เราเรียกการให้ข้อมลูและสามารถตอบสนองได้ในทนัทีว่า “ช่วงความจาํ” (Memory 

Span) และเรียกหน่วยความจําว่า “Chunk” โดยอาจหมายถึงตวัเลขแต่ละตวัหรือพยางค์หรือ
กลุ่มคํา ทัง้ท่ีมีความหมายและไร้ความหมายหรือประโยคในรูปง่าย ๆ เพ่ือให้หน่วยของจํามี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ จึงนิยมการจัดกลุ่มเข้าช่วยโดยอาจใช้หลกัการเช่ือมโยงการรับรู้หรือจงัหวะ
เป็นองค์ประกอบ 

   3. การทบทวน (Rehearsal) เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการทําซํา้ 
ทบทวนได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการคิด การเขียน เพ่ือให้เกิดการจําได้ โดยทั่วไปเรามักลืมคําหรือ
พยางค์ไร้ความหมาย เช่น xbdfmpg แม้ว่าจะใช้การทําซํา้หรือทบทวนเพ่ือให้ข้อมลูคงอยู่ก็ตาม 

การทบทวนมี 2 ลกัษณะ ดงันี ้

 3.1 Maintenance Rehearsal เป็นการทบทวนข้อมลูหรือขา่วสารใน
ส่วนของความจําระยะสัน้โดยไม่มีการอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม และส่วนมากไม่เก่ียวข้องกับ
ความหมาย เช่น การท่องจําคําหรือพยางค์ไร้ความหมาย 
 3.2 Elaborative Rehearsal เป็นการทบทวนหรือท่องซํา้ในสว่นท่ีสิ่ง
เร้ามีส่วนเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์หรือกระบวนการท่ีจะเกิดขึน้ต่อไป ส่วนมากพบในความจําระยะ
ยาวในสว่นของกระบวนการเข้ารหสั 
  โดยทั่วไปแล้ว Maintenance Rehearsal เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการ
ถ่ายทอดข้อมลูเข้าสู่ความจําระยะยาวหรือเก็บไว้อย่างถาวรได้ ยกเว้นข้อมลูท่ีผ่านการทบทวนอยู่
เสมอ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ ซึง่ได้จากการหมนุบอ่ย ๆ หรือเขียนอยูเ่ร่ือย ๆ  
  การดึงบางสิ่งบางอย่างท่ีได้เรียนรู้แล้วโดยการ Recall Recognized หรือ 
Reproduce เม่ือคนเราจําเป็นต้องถอดรหสัชิน้ใดชิน้หนึ่งจากความจํา เปรียบเหมือนกับการมี
จํานวนสิ่งของอยู่มากมายท่ีจําเป็นต้องค้นหา เช่นเดียวกบัระบบการค้นหาหนงัสือในห้อใสมดุซึ่ง
ต้องรู้วิธีการท่ีจะหาหนงัสือท่ีต้องการได้ถกูต้องและรวดเร็วทําให้ไม่เสียเวลา วิธีการนีแ้บ่งเป็น 2 

ประเภท คือ 
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   1. Exhaustively คือ การนําข้อมลูทัง้หมดมาตีแผ ่และคดัเลือกข้อมลูท่ี
เหมาะสม 

   2. Self-terminating คือ การค้นหาและเลือกข้อมลูท่ีต้องการโดยอาจ
ไมไ่ด้ใช้ข้อมลูทัง้หมดท่ีมีอยู ่
 การเข้าใจวธีิการดงักลา่วและเลือกใช้อยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะข้อมลูท่ีต้องการจะชว่ย
ให้การถอดรหสัเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 
  3. ความจาํระยะยาว (Long-term memory) เป็นการสะสมข้อมลูของสิง่เร้าท่ีเกิดขึน้
หลงัการรับรู้ของสมองเช่นเดียวกบัความจํา STM แตข้่อมลูนัน้จะถกูเก็บไว้เป็นเวลานานนบัชัว่โมง 
หรืออาจเป็นวนั เป็นเดือน เป็นปีก็ได้ ช่ือพ่อแม่ ช่ือคนรัก ช่ือลกู ช่ือเพ่ือนสนิท สตูรคณู วนัเกิดของ
เรา ฯลฯ เราจะเก็บไว้ในระบบความจํา “LTM” ข้อมลูท่ีเราเก็บไว้ใน LTM จะเป็น “ความหมาย” 
หรือ “ความเข้าใจ” ในสิ่งท่ีเรารับรู้มากกว่าจะเป็นข้อมลูท่ีเป็นรายละเอียดของส่ิงนัน้ ดงันัน้เม่ือเรา
พยายามจําเร่ืองท่ีมีคนเลา่ให้เราฟังเพ่ือไปเลา่ตอ่ เราจะจําใจความของเร่ืองเท่านัน้ เรามิได้จําเป็น
ประโยคตอ่ประโยคหรือเป็นคําตอ่คําแตอ่ยา่งใด 

  เน่ืองจากความจํา STM และ LTM เกิดขึน้หลงัการรับรู้ของสมองแล้วเช่นเดียวกนั 

ตา่งกนัท่ีความคงทนของสิง่ท่ีจํา ทําให้เกิดปัญหาว่าความจําทัง้สองนีคื้อความจําในระบบเดียวกนั
หรือไม่  จากหลักฐานทางการแพทย์ว่า  การผ่าตัดสมองส่วนท่ี เ รียกว่า  ฮิปโปแคมปัส 
(Hippocampus) ในระบบลมิบคิ (Limbic system) ซึง่อยูล่กึไปตอ่จากสมองกลีบขมบั (Temporal 

lobe) ทําให้คนไข้ไม่สามารถจําสิ่งใหม่ ๆ ไว้ใน LTM ทัง้ ๆ ท่ีเร่ืองในอดีตยงัจําไว้ใน LTM อยู่ เช่น 

ยงัคงจําลกูท่ีเกิดก่อนไปรับการผ่าตดัได้แม่นยํา แต่ลกูท่ีเกิดหลงัผ่าตดักลบัจําได้ชัว่คราวเท่านัน้ 

ต้องมีการทบทวนความจํากนัอยู่เสมอ แสดงให้เห็นว่าคนท่ีสญูเสียฮิปโปแคมบสั จะไม่เกิดการจํา 
LTM อีกเว้นแตส่ิ่งท่ีเคยอยู่ใน LTM แล้วจึงถือว่าความจํา STM กบั LTM เป็นความจําคนละระบบ
กนั 

  การเก็บข้อมูลข่าวสารของสิ่งเร้าไว้ใน LTM นี  ้จะเก็บไว้ในรูปของรอยความจํา 
(Memory trace) ซึง่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรยงัไม่ทราบแน่ชดั แต่มีหลกัฐานท่ีพอเช่ือได้ว่าเม่ือ
มนุษย์เกิดรอยความจําในเร่ืองใดแล้วรอยความจํานัน้จะถาวร เช่น คนท่ีสมองได้รับความ
กระทบกระเทือนจนลืมเหตกุารณ์ในอดีต เราก็สามารถฟืน้ความจํากลบัมาได้ทีละน้อย ๆ หากรอย
ความจําเลือนหายไป เราคงไม่สามารถรือ้ฟืน้ความจําสิ่งนัน้กลบัมาได้ อย่างไรก็ตามเร่ืองความ
มัน่คงถาวรของรอยความจํานีย้งัโต้เถียงกนัอยู ่คงต้องอาศยัเวลาค้นคว้าศกึษากนัตอ่ไป 
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  ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ การเปล่ียนความจํา STM เป็นความจํา LTM 

แอคคินสนัและทิฟฟริน (Atkinson and Thiffrin, 1968) ได้เสนอทฤษฎีความจําสองกระบวนการ 
(Two process theory of memory) อธิบายความสมัพนัธ์ของความจํา STM และ LTM ไว้มี
ใจความวา่ เม่ือข้อมลูของสิง่เร้าเข้ามาสูค่วามจํา STM ต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลา มิฉะนัน้สิ่ง
นัน้จะหายไปจากความจําอย่างรวดเร็ว หรือเกิดการสลายตวัทําให้เกิดการลืมขึน้ การทบทวน
ป้องกนัมิให้สิง่นัน้หายไปจากความจํา STM สิ่งใดท่ีอยู่ในความจํา STM ยาวนานขึน้จะมีโอกาสฝัง
ตวั ในความจํา LTM มากขึน้ การเปลี่ยนความจํา STM เป็นความจํา LTM จึงมากขึน้ ดงันัน้การ
เปล่ียนความจํา STM เป็นความจํา LTM ต้องอาศยัการทบทวนและเราสามารถแสดง
ความสมัพนัธ์ของความจํา 2 ระบบนีไ้ด้ ดงัแสดงในภาพท่ี 5.2 

 

 
 

 แผนภาพท่ี 5.2  แสดงการทํางานของสมองแบบคูห่นว่ยความจํา 
 ท่ีมา: http://physics.ipst.ac.th/?p=306 

 

การวัดความจาํ 
 ความจําของคนเรานัน้ไม่ได้อยู่ในลกัษณะจําได้ทัง้หมด หรือจําไม่ได้เลย  เราอาจจําได้
บางสว่น เช่น จําคําท่ีต้องการไม่ได้ แต่จําตวัอกัษรตวัต้นและตวัท้ายได้ หรืออาจจําความหมายได้ 

แตน่กึคําไมอ่อกเพราะตดิอยูท่ี่ริมฝีปาก เป็นต้น  ทําให้เราพบว่า การจําของมนษุย์สามารถวดัได้ 4 

วิธี  ดงันี ้
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  1. การจาํได้ (Recognition) เป็นการจําท่ีต้องมีสิง่เร้าหวนกลบัมาปรากฏตอ่หน้า
อีกครัง้หนึง่ เช่น การจําท่ีใช้ในขณะชีต้วัผู้ ต้องหา หรือการเลือกคําตอบในการทําข้อสอบปรนยัแบบ
เลือกตอบก็ใช้การจําชนิดนี ้เม่ือมีสิ่งเร้าท่ีเคยรู้จกัมาปรากฏตอ่หน้าและบอกได้ถกูต้องว่าเป็นสิ่งท่ี
อยูใ่นความจํา เช่น ชีต้วัผู้ ต้องหาได้ถกูต้อง พบเพ่ือนเก่าก็ทกัทายได้ถกูต้อง เราเรียกว่า จําถกู (hit) 

แต่ถ้าสิ่งเร้าท่ีมาปรากฏต่อหน้าเป็นสิ่งเร้าใหม่ แต่กลบัคิดว่าเป็นสิ่งเร้าท่ีอยู่ในความจํา เช่น การชี ้
ตวัผู้ ต้องหาผิด การทกัทายคนผิด เราเรียกว่า จําผิด (False recognition) ตรงกนัข้ามถ้าสิ่งเร้าท่ี
ปรากฏตอ่หน้าเป็นสิ่งเร้าเก่าท่ีเคยรู้จกัหรืออยู่ในความจํามาก่อน กลบับอกว่าไม่ใช่ เช่น พบเพ่ือน
เก่าแล้วจําไมไ่ด้ เห็นคนร้ายกลบัวา่ไมใ่ช่ เราเรียกวา่ จําพลาด (Miss) 

  2. การระลึกได้ (Recall) เป็นการจําท่ีต้องบรรยายข้อมลูหรือลกัษณะของสิ่งท่ี
รู้จกัหรืออยู่ในความจําออกมาโดยไม่มีสิ่งเร้านัน้ปรากฏอยู่ต่อหน้าเหมือนการจําได้ เช่น นกัศกึษา
ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าท่ีตํารวจ  ในขณะแจ้งความ  นกัศึกษาก็ต้องบรรยายรูปร่างหน้าตาของ
คนร้ายให้ตํารวจฟังโดยท่ีไมมี่คนร้ายปรากฏอยู่  เป็นต้น  เป็นการสร้างเหตกุารณ์ตา่ง ๆ จากความ
ทรงจําทัง้หมดด้วยตนเองโดยไมมี่ตวัชีแ้นะ แบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

   2.1 การระลกึโดยเสรี (Free Recall Tasks) หมายถึง การบอกถึงสิ่งท่ี
เคยเห็นหรือเคยเรียนรู้นัน้มีอะไรบ้าง เป็นการเรียกความทรงจําโดยอิสระไม่ต้องเรียงตามลําดบั 

เช่น การนึกถึงช่ือจงัหวดัทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ภเูก็ต ตรัง พงังา ชมุพร กระบ่ี สงขลา 
เป็นต้น 

   2.2 การระลึกตามลําดบั (Serial Recall) หมายถึง การบอกเล่าสิ่งท่ี
เรียนรู้แล้วตัง้แตส่ิง่แรกจนถึงสดุท้าย วิธีนีย้ากกว่าวิธีแรก คือ จําเป็นต้องนึกตามลําดบัก่อนหลงัจึง
จะได้ผล เช่น การนึกถึงหมายเลขโทรศัพท์ จําเป็นต้องเรียงลําดับให้ถูกต้อง หรือการระลึกถึง
ขัน้ตอนการทําอาหาร หรือกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

   2.3 การระลึกแบบจับคู่ (Pair-Associated) หมายถึง การจําสิ่งเร้าใน
ลกัษณะคูส่มัพนัธ์ตวัแรกเรียกวา่ ตวัเร้า (Stimulus) เป็นตวัชีแ้นะให้นกึโยงถึงตวัหลงัท่ีเรียกว่า การ
ตอบสนอง (Response) โดยผู้ระลกึจะได้รับการชีแ้นะคือได้รับสิ่งเร้าเพ่ือช่วยในการฟืน้ความจําท่ี
เป็นตวัหลงั เช่น ผู้ทดลองจะจบัคู ่รองเท้า ต้นไม้ ในการทดลองผู้ ระลกึจะได้รับคําว่า รองเท้า และ
ต้องตอบวา่ต้นไม้ในกรณีท่ีผู้ระลกึตอบเป็นอยา่งอ่ืนจะถือวา่จําไมไ่ด้ 

  3. การจาํจากการปะตดิปะต่อ (Reintegration) เป็นการจําท่ีต้องมีบางสิง่บางอยา่ง
มากระตุ้น จึงจะทําให้เกิดการระลึกไว้ หรือเป็นการระลึกได้ท่ีต้องมีสื่อนํา เช่น ให้ระลึกว่าในวนั
แต่งงานมีใครบ้าง เราพยายามระลึกเท่าไรก็บอกไม่ได้ แต่พอไปเห็นของใช้ท่ีเพ่ือนํามาเป็น
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ของขวัญวันแต่งงานทําให้ระลึกได้ว่า เพ่ือนคนนัน้ก็มางานแต่งงานของเรา ของใช้ชิน้นัน้เป็น
ตวักระตุ้นหรือส่ือนําให้เกิดการระลกึได้ เป็นต้น 

  4. การเรียนซํา้ (Relearning) เป็นการจําท่ีหลงเหลืออยู ่ซึง่ในขณะนัน้เราไม่สามารถ
ระลกึหรือปะติดปะตอ่ออกมาได้ แต่เม่ือนําสิ่งนัน้มาทบทวนหรือศกึษาใหม่เราจะใช้เวลาน้อยกว่า
การศกึษาครัง้แรกหรือประหยดัเวลาท่ีต้องใช้จําใหม ่แสดงวา่ต้องมีบางสว่นของสิง่นัน้หลงเหลืออยู่
ในความจํา เช่น ในขณะนีห้ากให้นกัศกึษาบอกวิธีถอดรากท่ีสองหรือถอดรากท่ีสาม นกัศกึษาคง
ไม่สามารถระลึกหรือปะติดปะต่อออกมาได้ แต่ถ้านําเร่ืองนีม้าให้เรียนใหม่ นกัศึกษาคงใช้เวลา
เรียนเพียงไมก่ี่นาที ซึง่น้อยกวา่เวลาท่ีนกัศกึษาใช้เรียนเร่ืองนีค้รัง้แรกมากทีเดียว  
 

การลืม 

 การลืม (Forgetting) มักเกิดคู่กับการจําเสมอ แต่เป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม  จึงมี
ความหมายว่า การลืม คือ การเส่ือมสญูไปของสิ่งท่ีบคุคลได้เรียนรู้หรือสะสมไว้แล้ว เราทราบว่า
บคุคลเกิดการลืมก็เพราะเขาไม่สามารถนําเอาสิ่งนัน้ออกมาใช้ได้เม่ือต้องการ การลืมนีเ้กิดขึน้ได้ 

แม้เราจะเก็บสิง่นัน้ไว้ใน LTM แล้วก็ตาม ถ้าเราไมส่ามารถรือ้ฟืน้รอยความจํานัน้ออกมาได้ 
 สาเหตุของการลืม 

 ในเร่ืองการลืมนีส้ิ่งท่ีนกัจิตวิทยาสนใจศึกษาค้นคว้ากนัมากก็คือ ทําไมจึงเกิดการลืมขึน้       

มีนกัจิตวิทยาได้อธิบายสาเหตขุองการลืมไว้  ดงันี ้

   1. การลืมเกิดจากการไม่ได้ใช้ (Decay through disuse) เป็นการเส่ือม
ระหวา่งการตอ่เน่ืองของสิง่เร้าและการตอบสนองจากการไมไ่ด้ใช้  นัน่คือ  สิ่งใดก็ตามท่ีเราจําไว้ได้
แล้ว หากไม่ได้ใช้มนัอีกนานเข้าเราก็จะลืมสิ่งนัน้ การอธิบายสาเหตกุารลืมเช่นนี ้มกัถกูโต้แย้งว่า 
ไมส่ามารถอธิบายการลืมได้ตามความเป็นจริงทกุกรณี ซึง่ในเชิงวิชาการแล้วถือว่าเป็นคําอธิบายท่ี
ยงัใช้ไมไ่ด้ เราจะพบเสมอวา่ มีหลายสิง่ท่ีเราเคยจําได้แม้ไม่ได้ใช้สิ่งนัน้เป็นเวลานาน เราก็ยงัคงจํา
ได้ เช่น การจําโครงสร้างของโคลงสี่สภุาพ แม้เราจะเลิกฝึกฝนแต่งโคลงส่ีสภุาพมานานแล้วก็ตาม
เรายงัคงจําได้ดี ดงันัน้จงึถือกนัวา่การอธิบายสาเหตกุารลืมตามแนวคดินีย้งัไมถ่กูต้องรัดกมุ 

   2. การลืมเกิดจากการรบกวน (Interference) เป็นการอธิบายสาเหตขุองการ
ลืมท่ียอมรับกนัในปัจจุบนัโดยอธิบายว่า เน่ืองจากเรามีสิ่งท่ีต้องจํามากมายและต้องพยายามจํา
ประสบการณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทําให้สิ่งท่ีต้องจํานัน้มีการรบกวนซึ่งกันและกัน จึงเกิดการ
เส่ือมสูญไปบ้างหรือเกิดการลืมขึน้นั่นเอง การรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างท่ีเราพยายามจํานี ้
เกิดขึน้ได้ 2 ลกัษณะ คือ 
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    2.1 การตามรบกวน (Proactive interference) หมายถึง สิ่งท่ีเราจําไว้
ได้ก่อนแล้วไปรบกวนสิ่งท่ีพยายามจําภายหลงั ทําให้เราจําสิ่งหลงัได้น้อยกว่าท่ีควรหรือทําให้เกิด
การลืมสิง่ท่ีเข้ามาในความจําทีหลงันัน่เอง ซึง่ตรงกบัคํากลา่วท่ีวา่ได้หน้าลืมหลงั 
    2.2 การย้อนรบกวน (Retroactive interference) หมายถึง สิ่งท่ีเราจํา
ภายหลงัไปรบกวนทําให้สิ่งท่ีเราจําไว้ได้ก่อนแล้วเส่ือมสญูไป หรือเกิดการลืมสิ่งท่ีเคยจําไว้ได้ก่อน
แล้ว ซึง่ตรงกบัคํากลา่วท่ีวา่ได้หลงัลืมหน้า 
   3. การลืมเกิดจากการถูกจูงใจให้ลืม (Motivated forgetting) เป็นแนวคิดท่ี
อธิบายว่า การเส่ือมสูญของข้อมูล ไปจากความจําของมนุษย์เราเพราะความจงใจหรือ            
ความต้องการท่ีจะลืมสิง่นัน้เสีย โดยเฉพาะเม่ือพยายามจําสิง่นัน้แล้วได้รับผลท่ีไมพ่งึประสงค์ สิ่งท่ี
จําจะเส่ือมสูญไปได้ง่าย นักเรียนท่ีท่องศัพท์ไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีครูกําหนดแล้วถูกทําโทษจะจํา
คําศพัท์ท่ีท่องได้แล้วน้อยลง การล้างสมองทหารอเมริกนัท่ีเป็นเชลยศกึในสงครามเกาหลีก็เป็นไป
ตามแนวคดินี ้ประสบการณ์ท่ีมีผลตอ่การเกิดอารมณ์ด้านลบ มนษุย์เราจะพยายามลืมหรือเก็บกด
ไว้ในจิตไร้สํานกึทําให้เกิดการลืมขึน้ คําอธิบายสาเหตตุามแนวคดินีม้กัมีผู้ โต้แย้งวา่มีหลายสิ่งท่ีเรา
จําได้เพราะถูกทําโทษ เช่น เราจําสิ่งนีไ้ด้แม่นยํา เพราะถูกแม่ทําโทษนับครัง้ไม่ถ้วน อนัเป็นข้อ
โต้แย้งถกูลบล้างได้วา่การจําได้แมน่ยํา นัน้หาใช่ผลของการทําโทษไม่ แตจํ่าได้เพราะการเรียนเกิน 

(Over learning) มากกวา่  
   4. ความล้มเหลวในการค้นคืน(Retrieval Failure) สิ่งท่ีเรียนรู้แล้วจะเก็บไว้ใน
ความจําระยะยาวและไม่ได้เลือนหายหรือเส่ือมไป  การลืมอาจจะเกิดขึน้ได้เพราะการเข้ารหสัไม่
ถกูต้องหรือขาดเคร่ืองชีแ้นะซึง่อาจจะเป็นสิง่แวดล้อมหรือสถานการณ์ในการค้นคืน   

  ดงันัน้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ครูต้องช่วยให้นักเรียนไม่ลืม  

โดยการสอนให้นกัเรียนใช้วิธีการช่วยจําต่าง ๆ เช่น การท่องจํา  หลีกเล่ียงสิ่งรบกวน  การนึกเป็น
ภาพ  การใช้รหสั  เป็นต้น 

 

เทคนิคในการช่วยพัฒนาความจาํ 
 ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเราเรียนรู้มาแล้วนัน้หากเราสามารถเก็บไว้ได้จะทําให้เราสามารถ
นําออกมาได้อย่างคลอ่งแคล่วเม่ือต้องการใช้ ทําให้มีการศกึษาค้นคว้าหาวิธีส่งเสริมและปรับปรุง
ความจําของเราให้มีประสทิธิภาพหลายวิธี  พอสรุปได้ ดงันี ้

  1. การเล่ียงการรบกวน ได้กล่าวมาแล้วว่าการลืมเกิดจากการรบกวนทัง้แบบ
ตามรบกวนและย้อนรบกวน ดงันัน้การท่ีเราจะจําสิ่งท่ีเราต้องการจําให้ได้ดี เราจึงต้องพยายามมิ
ให้เกิดการรบกวนระหว่างสิ่งท่ีต้องการจําโดยเราต้องพยายามจําให้ได้ทีละอย่าง ไม่ควรอ่าน
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หนงัสือคราวเดียวกนัหลายวิชา ขณะอ่านไม่ควรดโูทรทศัน์หรือฟังวิทยไุปด้วยกนั การอ่านหนงัสือ
จบแล้วพกัผ่อนก่อนมาสอบวิชาท่ีอ่านจะได้ผลดี เพราะไม่มีการย้อนรบกวนหรือการอ่านหนงัสือ
ตอนเช้ามืดหลงัจากล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็จะได้ผลดี เพราะไมมี่การตามรบกวน 

  2. การเรียนซํา้ (Plan on Re-learning) เป็นวิธีการทบทวนสิ่งท่ีผ่านมาแล้ว  
เป็นการศกึษาทบทวนเร่ืองท่ีต้องการจําซํา้แล้วซํา้อีก แม้จะจําได้แล้วก็ตาม การอา่นหนงัสือซํา้ซาก
บอ่ย ๆ หรือการท่องสตูรคณูก่อนเลกิเรียนทกุวนั เพ่ือให้ข้อมลูมีการคงตวั 
  3. การทดสอบตนเอง เป็นการทบทวนเร่ืองท่ีต้องการจําสลบัการนัง่นึกทบทวน
โดยอ่านเร่ืองนัน้ตัง้แต่ต้นจนจบแล้วปิดต้นฉบบัทบทวน หากติดขดัจึงเปิดอ่านใหม่ ทําสลบักนัไป
จนกว่าจะจําได้ดี วิธีนีต้่างกับการเรียนเกิดตรงท่ีการเรียนเกินจะทบทวนซํา้ซากโดยไม่มีการนึก
ทบทวน จากการศึกษา พบว่า การทดสอบตนเองมีประสิทธิภาพดีกว่าการเรียนเกิน คือ จําได้เร็ว
กวา่ แตก็่เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ การเรียนเกินทําให้สิง่ท่ีจํามัน่คงถาวร เช่น เราจําสตูรคณูได้แม้ทกุวนันี ้

  4. การจัดระเบียบ (Organization) เป็นการนําเอาสิ่งท่ีต้องการเข้ามาจดักลุ่ม
หรือหมวดหมู่เสียก่อน แล้วจึงจํา เช่น จําช่ือยาโดยการจัดเป็นประเภทแก้ปวด แก้ไข้ แก้แพ้ 

เสียก่อน จะทําให้จําได้ดีกว่าการจําช่ือเหล่านัน้ปนกนัไป การประกาศเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้
ประกาศจะอ่านแยกตวัเลขเป็นกลุ่ม เช่น เลขท่ีออก คือ 2354688 จะอ่าน 2-354-688 เพ่ือให้ผู้ ฟัง
จําง่ายขึน้ 

  5. การจับหลัก เป็นการจําโดยนําสิ่งท่ีต้องการจํามาหาความสัมพันธ์หรือ
หลกัการ (Principle) แล้วจําแตห่ลกัการเท่านัน้ ซึง่ทําให้จํานวนรายการท่ีต้องจําน้อยลงและจําง่าย
ขึน้ เช่น การจําจํานวนวนัในเดือนต่าง ๆ ซึง่เราพบความสมัพนัธ์ว่า เดือนท่ีลงท้ายด้วย “ยน” มี 30 

วนั ลงท้ายด้วย “คม” มี 31 วนั เฉพาะกุมภาพนัธ์ มี 28 หรือ 29 วนั เราก็จําความสมัพนัธ์นีห้รือ
หลกัการเท่านัน้ แทนท่ีเราต้องจําถึง 12 รายการ ก็เหลือเพียง 3 รายการ 
  6. การสร้างรหสั (Coding) เป็นการนําสิง่ท่ีต้องการจํามาสร้างเป็นรหสัหรือ
สญัลกัษณ์ท่ีงา่ยแก่การจดจําแล้วจําเฉพาะรหสัเทา่นัน้ เม่ือต้องการใช้ก็นํารหสันัน้มาแปลความ
เป็นสิง่ท่ีต้องการอีกทีหนึง่ รหสัท่ีสร้างนีอ้าจเป็นตวัยอ่ “T.P.A.” ช่ือยอ่มาจาก Thai Psychological 

Association” หรือสร้างรหสัด้วยถ้อยคําท่ีเร้าใจให้จํา เชน่ นกัเรียนมธัยมจําสีรุ้งของแสงด้วยรหสั
ท่ีวา่ “มว่ยคนนีข้าวและสวยดี” โดยใช้พยญัชนะต้นของคําเหลา่นีม้าแปลเป็นสีของแสง มว่ย มี
พยญัชนะต้นเป็น “ม” หมายถึง สมีว่ง สีอ่ืน ๆ ก็ถอดรหสัในทํานองเดียวกนั 

  7. การสร้างเสียงสัมผัส เป็นการนําเอาสิง่ท่ีต้องการจํามาผกูเป็นถ้อยคําท่ี
สมัผสัคล้องจองกนั ซึง่ทําให้จําง่ายขึน้ เชน่ จําคําท่ีเขียน “บนั” จากคํากลอนท่ีวา่ 
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        บนัดาลลงบนัได  บนัทกึให้ดจูงดี 

    ร่ืนเริงบนัเทิงมี   บนัลือลัน่สนัน่ดงั 
   บนัโดยบนัโหยไห้  บนัเหินไปจากรวงรัง 
   บนัทงึถงึความหลงั  บนัเดนินัง่นอนบนัดล 
   บนักวดเอาลวดรัด  บนัจวบจดัตกแตง่ตน 

   คําบนันัน้ฉงน   ระวงัปนกบั ร หนั 

 

 การจําคําท่ีใช้ “ใ” ในภาษาไทย 
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

ใฝ่ใจเอาใสห่่อ มิหลงใหลใครขอดู
จะใคร่ลงเรือใบ ดนํูา้ใสและปลาปู
สิง่ใดอยูใ่นตู้ มิใช่อยูใ่ต้ตัง่เตียง
บ้าใบ้ถือใยบวั หตูามวัมาใกล้เคียง
เลา่ท่องอยา่ละเล่ียง ย่ีสบิม้วนจําจงดี

 

การคดิ 
 การคิด (Thinking) เป็นพฤติกรรมอีกชนิดหนึ่งท่ีจัดเป็นพฤติกรรมภายในของมนุษย์        
เกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะหลบั นอกจากนีก้ารคิดยงัเป็นพฤติกรรมท่ีทําให้มนุษย์แตกต่าง
จากสตัว์อ่ืน ๆ เพราะสามารถคิดได้สลบัซบัซ้อน ความคิดมีคุณค่าต่อมนุษย์มาก ทําให้มนุษย์
สามารถดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการและสามารถหลบหลีกอนัตรายต่าง ๆ เพ่ือ
ความปลอดภยัของตน อย่างไรก็ตามความคิดก็อาจมีโทษมหนัต์เหมือนกนั เพราะมนุษย์อาจคิด
ทําสิ่งชั่วร้าย เป็นภัยต่อผู้ อ่ืน ต่อประเทศชาติ หรืออาจคิดทําร้ายตนเอง เช่น คิดจนเครียดเป็น
ผลกระทบตอ่สขุภาพกายหรือสขุภาพจิต คดิฆา่ตวัตาย เป็นต้น 

1. ความหมายของการคดิ 
 การคิดเป็นแบบแผนของพฤติกรรมทางสมองท่ีซับซ้อน เก่ียวข้องกับการรับรู้และการ
เรียนรู้ เป็นกระบวนการของการแก้ปัญหาของมนษุย์ นกัจิตวิทยาส่วนใหญ่ จึงเทความสนใจเร่ือง
ของการคิด สรุปความหมายออกมาตามการศึกษาค้นคว้าของตน ในท่ีนีจ้ะยกมาพอสังเขป
ดงัตอ่ไปนี ้
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 ยีน พิอาเจท์ (Jean Piaget,  1973: 428) เช่ือว่า การคิด คือ การปฏิบตัิการทางสมอง ซึง่
เด็กและผู้ ใหญ่จะมีความคิดผิดกันไกล เพราะปฏิบตัิการทางสมองหมายถึง การท่ีสมองแปลง
ความรู้ใหม่ให้เหมาะท่ีจะเก็บเข้าท่ีเข้าทาง (Accommodation) ดงันัน้ เม่ือสมองทํางานจึงต้องมี
กระบวนการคูเ่กิดขึน้เสมอ คือ การรับ (Assimilation) และการเก็บ (Accommodation) “เก็บ” เอา
ความรู้ใหม่นัน้ไปปรุงแตง่รูปแบบความคิด (Thonght pattern) เพ่ือเอาไว้ใช้เวลาเผชิญกบัปัญญา 
ความรู้ท่ีกลา่วถึง ได้มาจากปฏิบตักิารทางสมอง โดยสมองทําหน้าท่ีแปลง (transform) สิ่งใหม่เข้า
มา โดยอาศยัความรู้เดมิท่ีมีอยูบ้่างแล้ว จดัเก็บความรู้นัน้เข้าท่ีเข้าทาง ไมใ่ช่จดัใสท่ัง้ดุ้น 

 ทามา คารรอล (Tama Carrol,  1989: 22) ให้ความหมายการคิดว่า เป็นกระบวนการ
จดัการขา่วสารข้อมลูในสมองอยา่งมีลําดบัขัน้ตอน 

 ก่อ  สวสัดิพาณิชย์ (2524,อ้างจาก กนัยา  สวุรรณแสง,  2532: 108) อธิบายว่า การคิด 

คือ พฤติกรรมทางจิตใจซึ่งมีแนวทางอนัแน่วแน่ พฤติกรรมเช่นนี ้เกิดจากปัญหาท่ีจะต้องแก้ การ
แก้ปัญหาต้องอาศยันามธรรม และสญัลกัษณ์เป็นสว่นใหญ่ การคิดมกัจะจบลงด้วยการสรุปผลใน
ขัน้สดุท้าย ซึง่ก็สรุปให้เห็นวา่ การคดิมีลกัษณะสําคญั 4 ประการ ดงันี ้

   1. ปัญหาเป็นต้นเหตท่ีุทําให้เกิดการคดิ 
   2. การคดิมีแนวทางชดัเจน ไมเ่บ่ียงเบนออกนอกทางได้ง่าย ๆ 
   3. แนวทางการคดิก็คือ การแก้ปัญหานัน่เอง 
   4. การคดิอาศยันามธรรม และสญัลกัษณ์อนัได้แก่ ภาษาสว่นใหญ่ 

 ศิริโสภาคย์  บรูพาเดชะ (2528: 220) กลา่วว่า การคิด คือ กระบวนการเกิดสญัลกัษณ์ใน
สมองโดยท่ีบคุคลเข้าใจเหตกุารณ์หนึ่ง ๆ หรือสิ่งหนึ่ง ๆ ตลอดจนความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งของตา่ง ๆ 
และเหตกุารณ์ตา่ง ๆ โดยไมจํ่าเป็นต้องมองเห็นสิง่นัน้ ๆ หรือเหตกุารณ์นัน้ ๆ 
 สรุปได้ว่า การคิด (Thinking) หมายถึง กระบวนการเกิดสญัลกัษณ์ในสมองโดยท่ีบุคคล
เข้าใจเหตกุารณ์หนึ่ง ๆ และความสมัพนัธ์ระหว่างสิ่งของต่าง ๆ โดยไม่จําเป็นต้องมองเห็นสิ่งนัน้ ๆ 
เป็นพฤติกรรมอีกชนิดหนึ่งท่ีจัดเป็นพฤติกรรมภายในและภายนอกสําหรับการดําเนินชีวิตของ
มนษุย์ ซึง่เป็นกระบวนการของกิจกรรมทางสมอง 
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 2. กระบวนการการคดิ 
      การคดิเป็นกระบวนการทํางานของสมองท่ีเก่ียวพนักบัการรับรู้ของมนษุย์ท่ีมีตอ่ตวัเอง
และสิ่งต่าง ๆ ท่ีตนประสบมา การจะชัดเจนกับเร่ืองของการคิด ก็ควรจะทําความเข้าใจกับ
กระบวนการของการคดิ  ดงันี ้

  2.1. การจัดลาํดบัขัน้ตอนของกระบวนการคดิในสมอง 
                    กระบวนการคิดเร่ิมจากการประมวลข่าวสารข้อมลูเป็นลําดบัขัน้ต่อ ตัง้แต่
การรับรู้ซึง่เกิดจากอวยัวะรับสมัผสัอนัได้แก่ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย รับข่าวสารจากสิ่งเร้าท่ีมากระทบ
อวยัวะสมัผสั (อวยัวะสมัผสัแต่ละอย่างจะมีประสาทสมัผสั และกระแสประสาทสมัผสัจะวิ่งไปยงั
ระบบประสาทสว่นกลาง โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีสมอง เกิดการตีความ การบนัทึก เก็บจําข้อมลู และ
การเรียกใช้ข้อมลู  
  2.2. การทาํงานของสมองเก่ียวกับการคดิ 
                    จากการศึกษาเก่ียวกับการทํางานของสมองพบว่า สมองมีการแบ่งหน้าท่ี    

การทํางานเป็นสดัเป็นส่วน โดยแบ่งออกเป็น 2 ซีก คือ สมองซีกซ้าย ทํางานเก่ียวกับการคิดเชิง
เหตุผล และสมองซีกขวาทํางานเก่ียวกับอารมณ์ แต่ละซีกแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบในงานด้านท่ี
ตา่งกนั ดงันี ้

   1. สมองซีกขวา ทํางานเก่ียวกับด้านอารมณ์ความรู้สึก ความคิด
สร้างสรรค์ จินตนาการ สญัชาติญาณ การสงัเคราะห์ ศิลปะ ดนตรี คณุธรรม สญัชาตญาณ และ
เร่ืองของทิศทาง สมองข้างขวาจะทําหน้าท่ีสร้างกระบวนการตา่ง ๆ อย่างรวดเร็ว สามารถทําอะไร
หลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั จะมองภาพแบบรวม ๆ มาก   
   2. สมองซีกซ้าย ทํางานเก่ียวกับการคิดเชิงเหตผุล การคิดเชิงวิเคราะห์ 

การจัดระบบ สมองข้างซ้ายท่ีจะทําได้ทีละอย่าง เจาะรายละเอียด การควบคุมเก่ียวกับภาษา 
ตวัเลข สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ  การวิเคราะห์ การพดู การเขียน และการแสดงออก 
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 ดงัแสดงการทํางานของสมองในภาพท่ี 5.4  

   อยา่งไรก็ตาม การทําหน้าท่ีแตล่ะอยา่งสมองทัง้สองข้างจะทํางานประสานกนั แต่
สมองข้างใดข้างหนึ่งอาจจะทํางานมากกว่าอีกข้างหนึ่ง เช่น เม่ือได้ยินเสียงดนตรี และรู้ว่าน่ีคือ 
เสียงดนตรี จะเป็นหน้าท่ีสมองข้างขวา แตค่วามซาบซึง้ในเสียงเพลง สมองทัง้สองข้างจะทําหน้าท่ี
พร้อมกนั 

  สมองประกอบด้วยเซลล์และเย่ือเป็นจํานวนมาก สมองจะแบ่งส่วนออกเป็น
ศนูย์กลางตา่ง ๆ ด้านหน้าจะทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการรับความรู้สกึ สง่งานเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย การเรียนรู้ การจํา ความคิด อารมณ์ สําหรับศนูย์กลางการสมัผสัรับความรู้สกึจะอยู่ตรง
กลางใกล้กนักบัสว่นหน้า ศนูย์กลางความรู้สกึได้ยิน จะอยูท่ี่สมองด้านขมบั ศนูย์กลางการมองเห็น
อยูท่ี่ท้ายทอย 
 อย่างไรก็ตาม สําหรับการทําหน้าท่ีของสมองทัง้สองซีกจะทํางานประสานกัน แต่สมอง
ข้างใดข้างหนึ่งอาจจะทํางานมากกว่าอีกข้างหนึ่ง เช่น เม่ือได้ยินเสียงเปียโน ก็รู้ว่าน่ีคือเสียงของ
เคร่ืองดนตรีเปียโน แตค่วามซาบซึง้ในทํานองเพลง สมองทัง้สองข้างจะทํางานพร้อมกนั 

 

 

 

ภาพท่ี 5.4 แสดงกระบวนการทํางานของสมอง 
ท่ีมา: https://mobile.twitter.com/ 
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 3. ประเภทของความคดิ 
     มีการแบง่ประเภทของความคิดออกเป็นหลายแบบ หลายประเภท แล้วแต่ว่าใครจะยึด
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งเป็นหลกัในการแบ่ง ผู้ เขียนขอเรียบเรียงประเภทของความคิดต่าง ๆ ท่ี
นกัจิตวิทยาหลากหลายแบง่เอาไว้ ดงันี ้

  3.1. การคิดฟุ้งซ่าน เป็นการปรุงแต่งต่อเติมข้อมลูเพิ่มไปจากข้อมลูของสิ่งเร้าท่ีรับรู้
เข้ามาอย่างไร้จดุมุ่งหมายหรือท่ีเรียกกนัว่าการคิดแบบไม่มีจดุหมาย (Non – directed thinking) 

การคดิประเภทนีเ้กิดขึน้ได้ทกุขณะจิต ไมว่า่ขณะเรียน ขณะทํางานบ้าน ขณะนัง่รถยนต์ การคิดฟุ้ ง
ทําให้เราเกิดการโล่งใจต่อการกระทํานัน้ หากเราใส่ใจสิ่งท่ีกําลังทําอยู่การคิดฟุ้ งจะไม่เกิดขึน้ 

รูปแบบของการคดิฟุ้ งสามารถจําแนกได้เป็น 3 ชนิด ดงันี ้

  3.1.1 การคิดเช่ือมโยง (Associative thinking) เป็นการปรุงแต่งข้อมลูท่ีรับรู้
ด้วยการเช่ือมโยงสิ่งนัน้เข้ากับอีกสิ่งหนึ่งท่ีอยู่ในความจําหรือประสบการณ์ เช่น เห็นพยาบาลก็
คิดถึงโรงพยาบาล ได้ยินคนพดูว่าทหารก็คิดถึงพ่อ ดงัท่ียกตวัอย่างมาแล้ว ล้วนเป็นการคิดแบบนี ้
ทัง้สิน้ 

  3.1.2 การนึกฝัน (Fantasy) เป็นการคิดฟุ้ งในแบบเช่ือมโยงนัน่เอง แต่เป็นการ
เช่ือมโยงสิ่งท่ีรับรู้ไปสู่สิ่งอ่ืนอย่างเป็นเร่ืองเป็นราวตามท่ีปรารถนา การคิดแบบนีจ้ึงเป็นเคร่ือง
สะท้อนความปรารถนาของบคุคล หรือเรียกกนัอีกอย่างหนึ่งว่า การฝันกลางวนั (Daydream) เช่น 

บุคคลท่ีถูกคมุขงั เห็นนกับินผ่านคกุไปก็เกิดความคิดว่าถ้าเราบินได้ ก็จะบินข้ามกําแพงออกไป 

แล้วไปทําสิ่งต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ แต่ขณะนัน้ยงัคงอยู่ในคกุหรือนกัศกึษาท่ีกําลงัรอธนาณตัิจาก
ทางบ้านก็นกึฝันวา่ ถ้าธนาณตัจิะนําเงินไปทําสิง่นัน้สิ่งนี ้ตามท่ีปรารถนาแตข่ณะนัน้ธนาณตัิยงัไม่
มา เป็นต้น 

  3.1.3 การฝัน (Dream) ในขณะท่ีเรานอนหลบัเราจะมีการฝัน ซึ่งถือว่าเป็นการ
คิดในขณะหลบัเป็นการคิดประเภทการคิดฟุ้ ง เพราะเราไม่สามารถควบคมุการฝันให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายได้ การตรวจสอบการฝันใช้การวดัคล่ืนสมองและการเคล่ือนไหวของลูกตา ถ้าคล่ืน
สมองเปลี่ยนจากช้า เป็นเร็ว และมีการเคลื่อนไหวของลกูตาอย่างรวดเร็ว (Rapid eye movement 

ย่อว่า REM) จะสนันิษฐานว่าบคุคลนัน้กําลงัฝัน การหลบัของมนษุย์เราแบง่ได้เป็น 4 ขัน้ตอน คือ
เป็นเร็ว และมีการเคลื่อนไหวของลกูตาอย่างรวดเร็ว (Rapid eye movement ย่อว่า REM)            

จะสนันิษฐานวา่บคุคลนัน้กําลงัฝัน การหลบัของมนษุย์เราแบง่ได้เป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้
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    3.1.3.1 ขัน้ง่วง เป็นขัน้ท่ีคล่ืนสมองมีความถ่ีลดลงต่างจากคล่ืนสมอง
ขณะนัน้แล้วนอนหลบัตา 
    3.1.3.2 ขัน้เคลิม้หลบั คล่ืนสมองมีความถ่ีลดลงไปอีก และไมส่ม่ําเสมอ
มากขึน้ 

    3.1.3.3 ขัน้หลบั คล่ืนสมองจะช้าและไม่สม่ําเสมอมากยิ่งขึน้ ผู้หลบัถึง
ขัน้นีต้้องปลกุจงึจะต่ืน และไมส่ามารถรับรู้ตอ่สิง่เร้าภายนอก 
    3.1.3.4 ขัน้หลบัสนิท คล่ืนสมองจะช้ามากท่ีสดุและไมมี่ความสม่ําเสมอ
มากท่ีสดุต้องปลกุอยา่งแรงจงึจะต่ืน 

   ในขณะนอนหลบั การหลบัของคนเราเปล่ียนแปลงไปตามขัน้ต่าง ๆ เป็นวฎัจกัร 
กล่าวคือ จะเร่ิมขัน้ท่ี 1-2-3 และ 4 แล้วถอยกลบัขัน้มาเป็นขัน้ท่ี 3-2-1 ใหม่ สลบักนัตลอดเวลาท่ี
นอนหลบั การหลบัในขัน้ท่ี 4 หรือหลบัสนิทในคนหนุ่มสาวจะกินเวลาประมาณ 14-20 นาที และ
จะลดลงเม่ืออายมุากขึน้ 

  จากการศึกษาพบว่า คนส่วนใหญ่ (ประมาณ 80%) จะมีการฝันเม่ือการหลบัมี 

REM เกิดขึน้ และพบวา่การเกิด REM นี ้จะเกิดในการหลบัขัน้ท่ี 1 เป็นสว่นใหญ่หรือกลา่วอีกอยา่ง
หนึ่งว่า การฝันของคนเราสว่นใหญ่จะเกิดขณะหลบัในขัน้ท่ี 1 นัน่เอง มีการศกึษาว่า ในขณะหลบั
แล้วไม่มีสภาพ REM หรือลกูตาไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว (non-rapid eye movement : 

NREM) คนเราจะฝันหรือไม่ พบว่า คนจํานวนน้อยท่ีตอบว่ามีการฝันในสภาพ NREM และไม่
สามารถปะติดปะต่อเร่ืองท่ีฝันได้ หรือกล่าวได้ว่ามีน้อยคนท่ีจะฝันในสภาพ NREM และถ้ามีการ
ฝันก็มกัจําเร่ืองท่ีฝันไม่คอ่ยได้ ดงันัน้จึงถือว่าการฝันเกิดขึน้ในช่วงท่ีคล่ืนสมองเปล่ียนจากความถ่ี
ช้าเป็นเร็วและมี REM การศกึษาวิจยัเก่ียวกบัการฝันมีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ  ดงันี ้

   1. คนเราจะฝันทกุคืน ถ้าพยายามปลกุไม่ให้ฝันจะพบว่า ในคืนต่อมาจะ
ฝันบอ่ยขึน้เหมือนเป็นการชดเชยท่ีคืนก่อนไมไ่ด้ฝัน 

   2. สิง่เร้าภายนอกท่ีเกิดขณะฝันจะเข้าไปสูเ่ร่ืองราวของความฝันด้วย เช่น 

ขณะท่ีคนกําลงัฝัน (มีสภาพ REM) เราเรียกช่ือบคุคลนัน้ คนคนนีจ้ะฝันวา่มีคนเรียกตน 

   3. ลกัษณะการเคลื่อนไหวของลูกตามีความสมัพันธ์กับเร่ืองท่ีฝัน เช่น 

ขณะท่ีคนฝันมีการเคลื่อนไหวลกูตาขึน้-ลง เร่ืองท่ีฝันจะมีการเคลื่อนไหวของวตัถใุนแนวดิง่ เช่น ฝัน
วา่กําลงัดเูขา จดุพลขุึน้ไปในท้องฟ้า เป็นต้น 
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   4. ภายในความฝันเป็นภาพมีสี 
   5. การฝันกับการละเมอไม่เก่ียวกัน เพราะมีหลกัฐานพบว่า การละเมอ
มกัเกิดในสภาพหลบั REM ซึง่สว่นใหญ่แล้วไมมี่การฝัน 

  3.2. การคิดตรึกตรอง เป็นการคิดหรือการปรุงแตง่ข้อมลู ท่ีมีจดุมุ่งหมายท่ีจะ
หาข้อยุติหรือข้อสรุปท่ีถูกต้องท่ีสุดดีท่ีสุด หรือเรียกว่า การคิดแบบมีจุดมุ่งหมาย (directed 

thinking) การคดิตรึกตรองมี ดงันี ้

 3.2.1 การอุปนัย (Induction) เป็นการปรุงแต่งข้อมูลหรือการคิดท่ีมุ่งหา
ข้อสรุป โดยอาศยัข้อมลูจากตวัอย่างบางส่วน นํามาสรุปเป็นกฎเกณฑ์เก่ียวกบัสิ่งนัน้ทัง้หมด เช่น 

ข้อมลูจากการชิมส้มบางผลก็สรุปว่า ส้มทัง้กระจาดเป็นอย่างไร ชิมแกงเพียงคําเดียวก็สรุปได้ว่า 
แกงทัง้หม้อรสชาดเป็นอยา่งไร เป็นต้น 

 3.2.2 การนิรนัย (Deduction) เป็นการปรุงแต่งข้อมูล หรือคิดหาข้อสรุป
โดยอาศยัหลกัการหรือข้อความท่ีมีอยูแ่ล้วสรุปไปสูอี่กข้อความหนึง่ตามหลกัการให้เหตผุล เช่น เรา
มีความรู้อยูแ่ล้ววา่ “บณัฑิตท่ีจบไปจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานีเป็นคนมีคณุภาพ” และทราบ
ว่า “ปรีชาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี” ทําให้เราคิดหาข้อสรุปต่อไปได้ว่า 
“ปรีชาเป็นคนมีคณุภาพ” 

 3.2.3 การแก้ปัญหา (Problem solving) ปัญหาคือ ความแตกตา่งระหว่าง
สภาพท่ีเราต้องการกบัสภาพการณ์ท่ีอยู่ในปัจจบุนั การแก้ปัญหาจึงเป็นการคิดหาทางขจดัความ
แตกต่างดงักล่าวให้หมดไป เช่น ต้องการไปถึงท่ีทํางานให้ได้ก่อน 8.00 น. แต่ท่ีเป็นอยู่ไปถึงได้
อย่างรวดเร็วท่ีสุด 9.00 น. หรือต้องการขบัมอเตอร์ไซด์ให้เพ่ือนแต่เข้าเกียร์ยงัไม่ได้ เป็นต้น วิธี
แก้ปัญหาของมนษุย์เราทําได้ทัง้ในแบบลองผิดลองถกู (Trial and error) และแบบคิดอย่างมี
ขัน้ตอนหรือคดิอยา่งมีกระบวนการ ปัญหาบางอย่างก็แก้ไขสําเร็จด้วยการลองผิดลองถกู เช่น การ
เข้าเกียร์มอเตอร์ไซด์ แตก็่มีปัญหามากมายท่ีเราต้องใช้ความคิดอย่างมีขัน้ตอน หากเราพิจารณา
วิธีการแก้ปัญหาท่ีเราใช้อยูใ่นชีวิตประจําวนัของเรา จะพบวา่เป็นกระบวนท่ีมี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

    3.2.3.1 ขัน้วิเคราะห์ปัญหา เป็นขัน้ท่ีเราพิจารณาว่าอะไรท่ีจะ
มาขจดัความแตกต่างระหว่างความต้องการกบัสภาพปัจจุบนัได้ และถือว่าสิ่งนัน้คือ เป้าหมายท่ี
เราต้องการไปให้ถึงแล้ววิเคราะห์ต่อไปว่า อะไรเป็นอปุสรรคท่ีทําให้เราไปถึงเป้าหมายนัน้ยงัไม่ได้
บ้าง ขัน้นีเ้ป็นขัน้กําหนดเป้าหมายและอปุสรรค 

    3.2.3.2 ขัน้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นขัน้ท่ีเราพยายามแสวงหา
ความรู้และข้อมลูท่ีเก่ียวกบัอปุสรรคและเป้าหมายท่ีวิเคราะห์ไว้ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างชดัในสิ่ง
เหลา่นัน้ 
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    3.2.3.3 ขัน้สร้างแนวทางขจดัอปุสรรค การรวบรวมความรู้และ
ข้อมลูในขัน้ท่ี 2 ทําให้เราพบแนวทางขจดัอปุสรรค ซึ่งอาจมีหลายแนวทางหรือแนวทางเดียวกัน    

ก็ได้ 

    3.2.3.4 ขัน้ตกลงเลือกแนวทางขจัดอุปสรรค หากแนวทางท่ี
พฒันาขึน้ในขัน้ท่ี 3 มีหลายแนวทางเราต้องตดัสินใจเลือกว่าจะใช้แนวทางใดจึงจะได้ประโยชน์
หรือเหมาะสมกบัเรามากท่ีสดุ 

    3.2.3.5 ขัน้ดําเนินการแก้ปัญหา เป็นขัน้ท่ีเราลงมือปฏิบตัิตาม
แนวทางท่ีเลือกไว้ เพ่ือให้อุปสรรคหมดไปและบรรลุเป้าหมายในท่ีสุด ซึ่งมีผลให้ความแตกต่าง
ระหวา่งความต้องการกบัสภาพการณ์ปัจจบุนัหมดไป 

  3.3. การคดิสร้างสรรค์ (Creativity) 

          ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หมายถึง ความสามารถในการคิดสิ่งใหม ่

หรือผลติผลใหมแ่ละมีประโยชน์ตอ่การแก้ปัญหา 
         ในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน 

สังคมและการดํารงชีวิตมีความซับซ้อนมากขึน้ บุคคลจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่ ๆ รวมทัง้การคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้ก้าวทนักบั
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสงัคม 

 3.3.1 กระบวนการคดิสร้างสรรค์ 

        กระบวนการคดิสร้างสรรค์ มี 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

    3.3.1.1 ขัน้เตรียมการ(Preparation) เป็นขัน้กําหนดปัญหา 
รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหาและคดิเก่ียวกบัแนวโน้มของปัญหา 
    3.3.1.2 ขัน้ฟักตัว (Incubation) เป็นระยะของการครุ่นคิด 

ทบทวนปัญหา คิดหาความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูความรู้ต่าง ๆ ท่ีรวบรวมไว้กบัปัญหาท่ีเผชิญอยู ่
โดยท่ีความคดิเหลา่นัน้ยงัไมเ่ป็นระเบียบ 

    3.3.1.3 ขัน้กระจ่างชดัหรือรู้คําตอบ (Illumination) เป็นขัน้ท่ีเกิด
ความชัดเจน มองเห็น คําตอบหรือหนทางแก้ปัญหา ซึ่งอาจเกิดขึน้โดยการหยั่งเห็นอย่าง
ทนัทีทนัใดหรือท่ีเรียกวา่ เป็นความคดิวาบขึน้มาอยา่งทนัทีทนัใด 

    3.3.1.4 ขัน้พิสจูน์หรือตรวจสอบ (Verification) เป็นขัน้ท่ีทําการ
ทดสอบ ตรวจสอบ กลัน่กรองคําตอบท่ีเป็นความคดิท่ีวาบเข้ามาในสมองเพ่ือให้แน่ใจวา่ได้ผลจริง 
 

 



 219 

  3.3.2 องค์ประกอบของความคดิสร้างสรรค์ 

           ความคดิสร้างสรรค์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั 3 ประการ (Torrance, 

1964) ดงันี ้

            3.3.2.1 ความคลอ่งแคลว่ในการคดิ หมายถึง ความสามารถในการคดิหา
คําตอบได้อยา่งรวดเร็ว ได้ปริมาณคําตอบเป็นจํานวนมากในเวลาจํากดั 
 3.3.2.2 ความยืดหยุน่ในการคดิ หมายถงึ ความสามารถในการคดิหา
คําตอบได้หลายประเภทและหลายทิศทาง 
 3.3.2.3 ความไมซ่ํา้แบบใคร หมายถึง ความสามารถในการคดิหาคําตอบท่ี
แปลกใหมไ่มซ่ํา้แบบใครหรือซํา้กบัท่ีมีอยู ่
 

สรุป 

 ในการจัดการเรียนการสอน  ผู้ เรียนจะเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี  จะต้องอาศัย
ความจํา  ในการฝึกให้ผู้ เรียนจดจําเนือ้หาท่ีจะต้องเรียน  เพ่ือนําไปใช้การเรียนเนือ้หาท่ียากขึน้  

เป็นฐานแห่งการคิด  และนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั  และมีวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะพฒันา
ระบบการจําของผู้ เรียน  ครูผู้สอนควรพิจารณาเทคนิคช่วยจําท่ีเหมาะกับผู้ เรียน หากผู้ เรียน
สามารถจดจําเนือ้หาท่ีเรียนมาแล้ว  ก็จะสง่ผลต่อการคิด  เม่ือสองสิ่งนีเ้ก่ียวเน่ืองกนัครูผู้สอนควร
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะการคิด  เน่ืองจากทกัษะการคิดเป็นอาวธุสําคญัท่ีจะนําพาผู้ เรียนให้
สามารถเรียนรู้ในระดบัท่ียากขึน้หรือสงูขึน้  และยงัเป็นประโยชน์ในการปรับตวัของผู้ เรียนอีกด้วย 
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ใบกิจกรรมที่ 6.1 

 ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น 5 กลุม่  แล้วศกึษาเทคนิคในการช่วยพฒันาความจํา และให้คดิ
รูปแบบการพฒันาความจํา  แล้วนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

ใบกิจกรรมที่ 6.2 

 ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น 4 กลุม่  แล้วให้ทํากิจกรรมการพฒันาทกัษะการคดิในลกัษณะ
ตา่งๆ ดงันี ้

  1. การคดิสร้างสรรค์ 

  2. การคดิแบบวิจารณญาณ 

  3. การคดิคลอ่ง 
  4. การคดิแก้ปัญหา 
 เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้สรุปสิง่ท่ีได้จากการทํากิจกรรมลงบนกระดาษฟลปิชาร์ท  ตาม
รูปแบบตอ่ไปนี ้

 

ลักษณะการคดิ กิจกรรม ส่ิงที่ได้จากกจิกรรม การนําไปประยุกต์ 
การคดิสร้างสรรค์ สิง่ประดษิฐ์จากวสัดุ

เหลือใช้ 
 

  

การคดิแบบ
วิจารณญาณ 

หมวก  6 ใบ 

 

 

  

การคดิคลอ่ง ทางเลือกท่ีแตกตา่ง 
 

 

  

การคดิแก้ปัญหา เขาวงกต 
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คาํถามท้ายบทที่ 6 
การจาํ  การลืมและการคดิของมนุษย์ 

 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาการจํา  การลืม  และการคดิแล้ว  ให้นกัศกึษาตอบคําถาม
ตอ่ไปนี ้ โดยอาศยัหลกัวิชาการ  หลกัความเป็นจริง และความคดิเห็นของนกัศกึษาประกอบในการ
ตอบคําถาม 

1. ให้อธิบายความหมายและระบบของความจํา มาพอสงัเขป 

 2. ให้อธิบายชนิดของความจํา  ประเภทของความจํา  และการวดัความจํา มาพอสงัเขป 

 3. การลืม  คืออะไร  มีสาเหตมุาจากอะไร 
 4. ให้นกัศกึษาอธิบายเทคนิคในการช่วยพฒันาความจําให้กบัผู้ เรียน  มา 2 วิธี  พร้อม
ยกตวัอยา่ง 

5. ให้อธิบายความหมายการคดิ  และการทํางานของสมองเก่ียวกบัการคดิมาให้เข้าใจ 
6. ให้อธิบายกระบวนการคดิ  และประเภทของการคดิโดยสงัเขป 

7. ให้นกัศกึษาอธิบายทกัษะการคดิ  พร้อมยกตวัอยา่งการฝึกทกัษะการคดิประกอบด้วย 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 7 

เชาวน์ปัญญา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของเชาวน์ปัญญาได้ 

 2. อธิบายความเป็นมาของแบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญาได้ 

 3. อธิบายระดบัสตปัิญญาของบคุคลได้ 

 4. อธิบายองค์ประกอบของเชาวน์ปัญญาได้ 

 5. อธิบายทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญาได้ 

 6. อธิบายเทคนิคในการพฒันาเชาวน์ปัญญาตามทฤษฎีพหปัุญญาได้ 

 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายของเชาวน์ปัญญา 
 3. แบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญา 
 4. ระดบัสตปัิญญาของบคุคล 
 5. องค์ประกอบของเชาวน์ปัญญา 
 6. ทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญา 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 9 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 6 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. ให้นกัศกึษาทําแบบทดสอบพหปัุญญา  เพ่ือประเมินตนเองวา่มีเชาวน์ปัญญาของ
ตนเอง 
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 5. แบง่กลุม่นกัศกึษาเป็น 8 กลุม่  มอบหมายให้แตล่ะกลุม่ศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัเชาวน์
ปัญญาในด้านท่ีกลุม่ได้รับจากเชาวน์ปัญญา  8 ด้าน  ของการ์ดเนอร์  พร้อมทัง้วธีิฝึกเพ่ือสง่เสริม
เชาวน์ปัญญาในด้านนัน้  แล้วนําเสนอหน้าชัน้ 

 6. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 7 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “เชาวน์ปัญญา” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
พงษ์พนัธ์  พงษ์โสภา.(2542).จติวิทยาทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา. 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.(2550).จติวิทยา.ขอนแก่น:ภาควิชาจิตวิทยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์   
 มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

วนิษา  เรซ. (2550).อัจฉริยะสร้างได้.กรุงเทพฯ:ไทยยเูน่ียนกราฟริกส์. 
วิภา ภกัดี.(2547).จติวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: จามจรีุโปรดกัท์. 

สชุา  จนัทน์เอม.(2542).จติวิทยาพัฒนาการ.พิมพ์ครัง้ท่ี 5.กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช. 
สรุางค์ โคว้ตระกลู.(2541). จติวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
 4. แบบทดสอบพหปัุญญาของการ์ดเนอร์ 
 5. ใบกิจกรรมกลุม่  “วิธีการพฒันาเชาวน์ปัญญาตามทฤษฎีพหปัุญญาของการ์ดเนอร์” 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัเชาวน์ปัญญา  นกัศกึษาสามารถสืบค้นข้อมลู
ท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.”   
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การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายเชาวน์
ปัญญาได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

2. อธิบายความเป็นมาของ
แบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญา
ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3. อธิบายระดบัสติปัญญาของ
บคุคลได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

4. อธิบายองค์ประกอบของ
เชาวน์ปัญญาได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

5. อธิบายทฤษฎีทางเชาวน์
ปัญญาได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
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จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 
6. อธิบายเทคนิคในการพฒันา
เชาวน์ ปัญญาตามทฤษฎีพหุ
ปัญญาได้ 

 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 
2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 7 

เชาวน์ปัญญา 
 

บทนํา 
 การดําเนินชีวิตของมนษุย์ตัง้แตอ่ดีตกาล เราจะเห็นได้ว่ามีการเปล่ียนแปลงมาตามลําดบั
ตัง้แต่เคร่ืองมือท่ีใช้ล่าสัตว์และหาอาหารการกินจากในป่าจนกระทั่ง รู้จักใช้เคร่ืองมือ รู้จัก  
เพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ รู้จกัสร้างท่ีพกัอาศยั  ตลอดจนสร้างสิ่งต่างๆ ท่ีช่วยดํารงชีวิตในปัจจุบนั 

การปรับปรุงเปล่ียนแปลงสิ่งต่างๆ ในการดํารงชีวิต ล้วนแต่ต้องใช้สติปัญญาของคนทัง้สิน้ สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวคนย่ิงเจริญมากขึน้เท่าไร ก็แสดงให้เห็นว่าต้องใช้
สติปัญญาของคนมากขึน้ ซึ่งก็ปรากฏชัด เช่น บ้านเรือนท่ีสะดวกสบาย ปลอดภยั มีเทคโนโลยี
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารท่ีทําให้โลกแคบเข้า การสามารถติดต่อรับรู้ข่าวสารในเวลาเดียวกนั
ทัว่โลก โดยใช้ระบบดาวเทียม เรามีเคร่ืองทนุแรงท่ีช่วยให้การใช้ชีวิตท่ีเร่งด่วนของมนษุย์สามารถ
ลดความเครียดลง และเคร่ืองทุ่นแรงต่างๆ ก็ช่วยให้มนษุย์สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นความพร้อม วฒุิภาวะ ปัจจยัทางชีววิทยา 
สงัคมวิทยา จิตวิทยา สิง่ท่ีนกัจิตวิทยาให้ความสนใจศกึษามากสิง่หนึง่คือ เร่ืองสตปัิญญา 
 สตปัิญญาเป็นคณุลกัษณะสําคญัท่ีทําให้มนษุย์แตกตา่งจากสตัว์ และแตกตา่งจากมนษุย์
ด้วยกนัเอง โดยทัว่ไปคนมกัจะเช่ือวา่บคุคลท่ีมีสตปัิญญาในระดบัสงู จะประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการศกึษา ประกอบอาชีพ และการปรับตวัในสงัคม ซึง่ในความเป็นจริงท่ี
ปรากฏก็ไม่ใช่เสมอไป สติปัญญาเป็นนามธรรม มีความซบัซ้อนท่ีต้องใช้เวลาในการศึกษาและ
วิเคราะห์ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจว่า พฤติกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นเพราะสติปัญญาหรือไม่ ในท่ีนีผู้้ เขียน
ไม่มีจดุประสงค์ท่ีลงลกึไปใน รายละเอียดท่ีซบัซ้อนเห็นได้ยาก จะเน้นแต่ความสําคญัในหลกัการ
ใหญ่ๆ ให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองสตปัิญญา 
 

ความหมายของเชาวน์ปัญญา 
 เชาวน์ปัญญา หรือสตปัิญญา ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Intelligence มีความหมายท่ียงัสบัสน 
ไมต่รงกนัเป็นหนึง่เดียว บางคนให้ความหมายสตปัิญญาวา่ 
 ความหมายของเชาวน์ปัญญาอาจให้ความหมายได้ 2 ทาง คือ ความหมายในทาง
แนวทางปฏิบตั ิและความหมายจริง 
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 เธอร์สโตน (Thurstone,1921) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เชาวน์ปัญญา หมายถึง 
ความสามารถในการยบัยัง้การปรับตวัตามสญัชาตญาณ การตอบสนองต่อจินตนาการท่ียืดหยุ่น
ได้ การเปลี่ยนแปลงและปรับสญัชาตญาณออกมาเป็นพฤตกิรรมภายนอก 
 บิเนต์ และไซมอน (Binet and Simon,1961) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เชาวน์ปัญญา 
หมายถึง ความสามารถในการตดัสนิใจท่ีดีมีความเข้าใจ และมีเหตผุลท่ีดี 

 เทอร์แมน (Terman,1961) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เชาวน์ปัญญา หมายถึง ความสามารถ 
(Capacity) ในการสร้างความคดิรวบยอด (Concept) และรวบรวมสิง่ท่ีสําคญัได้ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner,1986) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เชาวน์ปัญญา หมายถึง 
ความสามารถหรือทกัษะในการคิดแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลผลิตท่ีมีคณุค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอยา่งตามสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรม 

 พงษ์พันธ์   พงษ์โสภา  (2542)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เชาวน์ปัญญา  หมายถึง 
ประสิทธิภาพในตวับุคคลในการปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม  เข้าใจในสิ่งท่ีเป็นนามธรรม และ
เรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สชุา  จนัทน์เอม (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความสามารถอย่างหนึ่งในตวับคุคลท่ีทํา
ให้บคุคลนัน้สามารถปฏิบตัิภารกิจตา่งๆ ได้เป็นผลสําเร็จ สมปรารถนา  สามารถหรับตวัให้เข้ากบั
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  เข้าใจและรวบรวมความจริงต่างๆ เข้าด้วยกันได้  มีความสามารถใน
การเรียนรู้  แก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งมีเหตผุลและคดิแบบนามธรรมได้ 

 จากความหมายดังกล่าวพอจะสรุปความหมายเชาวน์ปัญญาได้ว่า เชาวน์ปัญญา 
หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับตนและแก้ไขปัญหา
ตา่งๆ  เป็นความสามารถหลาย ๆ อยา่งท่ีมีมาแตกํ่าเนิดท่ีมีระดบัแตกตา่งกนั เป็นความสามารถใน
การคดิเชิงนามธรรม และเป็นความสามารถในการปรับตวักบัสภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ และ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมได้ นอกจากนีย้ังรวมทัง้การใช้ความคิด ตัดสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการสะสมความรู้และมีความพร้อมท่ีจะแสดงออกได้อย่าง
ตลอดเวลา 
 

แบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญา 
 ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว บอริงค์ เช่ือว่า สติปัญญาเป็นสิ่งท่ีทดสอบได้โดยแบบทดสอบ และ
เอดเวิร์ด แอล ธอร์น ไดค์ (Edward L. Thorndike 1874-1949) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ก็ใช้วิธีวดั
สติปัญญาโดยการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือค้นหาความสามารถในการใช้สมอง ฉะนัน้ ใน
การศกึษาเร่ืองสตปัิญญาจงึควรศกึษาการทดสอบวดัสตปัิญญาให้เข้าใจดี 



 229 

 บุคคลท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งแบบทดสอบสติปัญญา เป็นนักจิตวิทยาชาว
ฝร่ังเศส ช่ือ อลัเฟรด บเินต์ (Alfred Binet)  

 

  1. แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาสแตนฟอร์ด-บิเนต์ (Stanford - Binet 

Intelligence) ใน ค.ศ. 1904 กระทรวงศกึษาธิการแห่งประเทศฝร่ังเศส ต้องการปรับปรุงการสอน
เด็กเรียนอ่อน และเด็กเรียนช้าให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จึงมอบหมายให้บิเนต์ดําเนินการ บิเนต์
และเพ่ือนร่วมงานของเขาคือ ทีโอดอร์ ไซมอน (Theodore Simon) ซึง่เป็นชาวฝร่ังเศส เหมือนกนัมี
ความเห็นว่า การวัดความสามารถทางด้านสติปัญญาของเด็กเสียก่อนมีความจําเป็นในการ
วางแผนการศกึษาดงักลา่ว ทัง้สองจึงได้สร้างแบบทดสอบวดัสติปัญญาขึน้ และได้จดัพิมพ์ขึน้เม่ือ  
ปี 1905  แบบทดสอบนีเ้รียกว่า Binet-Simon Test แบบนีมี้อยู่ 30 ข้อ เรียงลําดบัจากง่ายไปหา
ยาก ตวัอย่างของแบบทดสอบได้แก่ การทดสอบการระลึกได้ถึงสิ่งของในภาพท่ีเคยได้ดแูล้ว การพดู
ตามคําบอก  การจําวตัถตุา่งๆ ในรูปภาพ เป็นต้น และในปี ค.ศ.1908 เขาได้ปรับปรุงแบบทดสอบ
ดงักลา่วและจดัพิมพ์ขึน้มาใหม ่

 บเินต์ได้เสนอความคดิเร่ืองอายสุมอง (Mental Age)ขึน้โดยให้เด็กแตล่ะคนทําแบบทดสอบ
ท่ีเขาสร้างขึน้สําหรับแตล่ะอาย ุเด็กท่ีทําข้อทดสอบสําหรับอายใุดผ่านหมดทกุข้อ หรือผิดเพียงข้อ

 
 

ภาพท่ี 7.1  Alfred Binet 

ท่ีมา  : http://www.sciencedebate2008.com/category/education/ 
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เดียว ก็จะมีอายสุมองเท่ากบัอายนุัน้ๆ เช่น เด็ก 6 ขวบ ทําข้อทดสอบสําหรับเด็กอาย ุ7 ขวบถกู
หมด หรือผิดเพียงข้อเดียว ก็จะมีอายุสมองเท่ากับเด็ก 7 ขวบ แต่ถ้าทําถูกทุกข้อได้เพียง
แบบทดสอบสําหรับเด็ก 4 ขวบ ก็จะมีอายสุมองเท่ากบัเด็ก 4 ขวบ ข้อท่ีพงึสงัเกตก็คือ ในสมยัของ
บิเนต์ยงัไม่มีคําว่า IQ (Intelligence Quotient) แตก่ารท่ีเขาได้กําหนดเร่ืองอายสุมองขึน้มา ก็ถือ
วา่เป็นคณุอนัใหญ่หลวงท่ีนกัจิตวิทยารุ่นหลงัได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบวดั IQ ขึน้มา 
 ใน ค.ศ. 1911 เขาได้พิมพ์แบบทดสอบวดัสติปัญญาขึน้มาใหม่ ซึง่ถือว่าเป็นแบบทดสอบ
ท่ีเช่ือถือได้ แล้วมีมาตรฐานมากกว่าแบบทดสอบท่ีเขาได้จัดทําในครัง้ก่อนแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางการทดสอบทางสตปัิญญาเป็นอยา่งมาก 
 ใน ค.ศ. 1916 ลอิูส เทอร์แมน (Lewis Terman) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกันท่ีมหาวิทยาลยั 
สแตนฟอร์ด ได้ดดัแปลงแก้ไขข้อทดสอบของบิเนต์ออกเผยแพร่ เรียกกนัว่า Stanford-Binet Test 

และต่อมาได้มีการปรับปรุงพฒันาเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1937 เรียกว่า Revised Standford-Binet 

Scale  

 
 

ภาพท่ี 7.2  Lewis Terman 

ท่ีมา  : http://photonicssociety.org/newsletters/aug06/10_questions.html 
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 เทอร์แมนมีความเช่ือเช่นเดียวกบับิเนต์ว่า ตลอดเวลาท่ีมีการเจริญเติบโตทางกาย ก็จะ
มีการเจริญเติบโตทางสมองด้วย ฉะนัน้เด็กจึงมีสติปัญญาสงูขึน้ทกุทีจนถึงระยะหลงัวยัรุ่น  การ
เจริญ เตบิโตทางสมองจงึช้าลง และหยดุลงในท่ีสดุ 

 ในแบบทดสอบท่ีปรับปรุงใหม่นี ้เทอร์แมนได้วางรากฐานให้แก่แนวความคิดเร่ือง IQ  (ซึง่
ในภาษาไทยเรียกว่า ผลหารแสดงเชาวน์ หรือ เกณฑ์ภาคเชาวน์) ท่ีเป็นท่ียอมรับกันอย่าง  
กว้างขวางในปัจจบุนั IQ หมายถึง อตัราสว่นระหว่างอายสุมองหรืออายจิุต (MA Mental Age) กบั
อายจุริง (CA = Chronological Age) และคณูด้วย 100  

 สตูรการคํานวณหา IQ คือ 
 

 IQ = 100
Age) ical(Chronologอายจุริง

Age) (Mentalอายสุมอง   

 

 ตวัอย่างการคํานวณ : เด็กชายคนหนึ่งมีอาย ุ12 ปี ทําแบบทดสอบได้เท่ากบัอายสุมอง
หรืออายจิุต 15 ปี IQ ของเดก็คนนี ้ คือ 
 

 สตูร 
 IQ = 100

Age) ical(Chronologอายจุริง
Age) (Mentalอายสุมอง   

 

 IQ = 100
12

15  

  IQ ของเดก็ชายคนนีจ้ะมีคา่เท่ากบั 125 

 

 การคํานวณหาระดบั IQ ดงัท่ีเทอร์แมนคิดขึน้นี ้มีข้อจํากดั คือ ถ้านําไปใช้กบัผู้ ใหญ่ จะ
ปรากฏว่า ระดบั IQ ต่ําลงเร่ือยๆ ตามอาย ุเพราะการเจริญเติบโตทางสมองจะหยดุลงเม่ืออายุ
ประมาณ 15 ปี แตอ่ายจุริงจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ ฉะนัน้ในระยะหลงันกัจิตวิทยาจงึกําหนดให้ใช้อายจุริง
ของผู้ใหญ่เท่ากบั 15 ปี ตลอดไป 

 นอกจากนี ้แบบทดสอบสติปัญญาของเทอร์แมนยงัมีเร่ืองการใช้ภาษามาก เด็กท่ีไม่ถนดั
ทางภาษาจึงได้คะแนนน้อย ทําให้การตีความหมายหรือผลของการคํานวณ IQ ท่ีออกมา      
ผิดพลาดไปได้ ดังนัน้ ต่อมาจึงมีแบบวัดสติปัญญาท่ียอมรับกันแพร่หลายอีกแบบหนึ่ง คือ 
แบบทดสอบสตปัิญญาของเวคสเลอร์ 
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 2. แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์ (Wechsler Adult Scale) 

     สืบเน่ืองจากลักษณะแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาสแตนฟอร์ด-บิเนต์มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบฉบบัเดียวท่ีใช้ตัง้แต่เด็กจนถึงผู้ ใหญ่ จึงทําให้ไม่สามารถวดัระดบัเชาวน์ปัญญาของ
บคุคลท่ีมีอายตุัง้แต ่16 ปีขึน้ได้ดี ดงันัน้ ในปี ค.ศ. 1939 เดวิด เวคสเลอร์ (David Wechsler, อ้าง
ถึงใน มหาวิทยาลยัขอนแก่น,2550) นักจิตวิทยาซึ่งทํางาน ณ โรงพยาบาล Bellevue เมือง
นิวยอร์ค จึงได้สร้างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาสําหรับผู้ ใหญ่ขึน้ เรียกว่า Wechsler - Bellevue 

Intelligence Scale FORM I โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือจดัให้มีแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาท่ีเหมาะสม
สําหรับผู้ ใหญ่ ซึง่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์มี 3 ฉบบั 

ดงันี ้

  1. Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) ใช้สําหรับผู้ ใหญ่ตัง้แตอ่าย ุ16 

ปีจนถึง 74 ปี ในปี ค.ศ. 1981 และได้มีการปรับปรุงใหมใ่นปี ค.ศ. 1974 เรียกวา่ WAIS-R 

  2. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) ใช้สําหรับเด็กอายตุัง้แต ่

6 ปี จนถึง 16 ปี 11 เดือน และได้มีการปรับปรุงใหม ่เรียกวา่ WAIS-R และได้มีการปรับปรุงใหมอี่ก
ครัง้ในปี ค.ศ. 1991 เรียกวา่ WISC - III 

  3. Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI)                   

ใช้สําหรับเดก็เลก็อายเุรียกวา่ 3 - 7 ปี และปรับปรุงใน ปี ค.ศ. 1989 เรียกวา่ WPPSI-R 

 วตัถปุระสงค์หลกัของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคเลอร์สําหรับผู้ ใหญ่ (WAIS) คือ การ
วดัความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของบุคคล เพ่ือแยกว่าบุคคลใดมีความบกพร่องทางเชาวน์
ปัญญาและบคุคลใดมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญาดี ทัง้นีเ้พ่ือช่วยเหลือบคุคลนัน้ ๆ ในการจดั
การศกึษาและอาชีพให้เหมาะสมกบัความสามารถ หรือวางแนวทางในการแนะนําช่วยเหลือบคุคล
นัน้ได้อย่างเหมาะสม เพราะแบบทดสอบนีช้่วยให้ผู้ทดสอบสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของ
คะแนนในแต่ละแบบทดสอบย่อย และประมวลประเมินความสามารถท่ีเด่นและด้อยของบุคคล 
เพ่ือสามารถให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการฝึกอาชีพหรือตดัสนิใจในการวินิจฉยั 
 แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาเวคสเลอร์สําหรับผู้ ใหญ่ (WAIS-R) ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ย่อยด้านภาษาจํานวน 6 ชดุ และแบบทดสอบย่อยด้านปฏิบตัิการ จํานวน 5 ชดุซึง่สามารถใช้
สลบักนัได้ และข้อคําถามของแบบทดสอบย่อยแต่ละฉบบัจะเรียงลําดบัความง่าย - ยาก ใช้เวลา
ในการทําแบบทดสอบ ประมาณ 75 นาที คะแนนของ IQ ท่ีได้จากการวดัด้วยแบบทดสอบของ 
Wechsler จะประกอบด้วยความสามารถ  3 ด้าน  ดงันี ้
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  1. Verbal IQ บอกถึงความสามารถท่ีเข้าใจการส่ือสารทางคําพดู รวมทัง้ทกัษะใน
การใช้เหตผุลแก้ปัญหาตา่ง ๆ ความสามารถท่ีจะเรียนรู้จากสิง่ท่ีได้ยิน 

  2. Performance IQ สะท้อนถึงประสทิธิภาพและความสามารถในการผสมผสาน
สิ่งท่ีได้รับรู้ตามหมวดหมู่ท่ีเป็นจริง รวมทัง้ทักษะในการเข้าใจสิ่งท่ีมองเห็น แล้วสามารถเปลี่ยน
ออกมาเป็นเร่ืองราวตา่ง ๆ ได้โดยการลงมือทํางานเพ่ือแก้ปัญหานัน้ 

  3. Full IQ บอกความสามารถรวมของเชาวน์ปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้ 
และคะแนนของแบบทดสอบย่อย (Subtest) แต่ละชุด ก็จะบอกถึงความเด่น-ด้อยในแต่ละเร่ือง
ของผู้ รับการทดสอบ 
 คะแนนทัง้ 3 ด้านนีไ้ด้รับอิทธิพลทางความคิด สมาธิ สภาวะทางสมองและประสบการณ์
จากการศกึษาและสงัคม ความผิดปกติทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการมองเห็น การได้ยิน
การพูดและการทํางานประสานกนัของอวยัวะต่าง ๆ อาจจะมีผลต่อการทดสอบได้ นอกจากนัน้
ทกัษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทัง้ ๆ ท่ีกําลงัตกอยู่ในภาวะกดดนัเร่ืองเวลา ก็จะมีผลต่อคะแนนให้
ด้วยเช่นกนั โดยเฉพาะในสว่นของภาคปฏิบตักิาร (Performance Part)  

 

ระดบัสตปัิญญาของบุคคล 
 เทอร์แมนและเบอร์ริล (Terman and Merril, 1973) ได้สํารวจระดบัสติปัญญาของเด็ก 
จํานวนมากกว่า 3,000 คน อายตุัง้แต่ เกือบ 3 ปี – 18 ปี ได้แบง่ระดบัเกณฑ์ภาคสติปัญญา หรือ
ผลหารแสดงสตปัิญญาของบคุคล ไว้ดงัตารางท่ี 7.1 

ตารางท่ี 7.1 แสดงระดบัเชาวน์ปัญญา  ความหมาย  และความสามารถทาการเรียนและการงาน 

ระดบั IQ ความหมาย ความสามารถทางการเรียนและการงาน 

140 ขึน้ไป Genius (อจัฉริยะ) สามารถเรียนได้ถึงขัน้ปริญญาเอก เป็นผู้ นําในวิชา 
การสาขาและอาชีพตา่งๆ คลอ่งแคลว่ รวดเร็ว 

120-139 Very superior (ฉลาดมาก) สามารถเรียนจบมหาวิทยาลยั ประกอบอาชีพท่ีใช้
สมองได้ดี 

110-119 Superior (ฉลาด) เรียนจบปริญญาตรีได้ ทํางานพวกกึ่งอาชีพ และงาน
ท่ีใช้ฝีมือความชํานาญพิเศษได้ 

90-109 Normal หรือ Average  

(ปกต ิปานกลาง) 
มีความสามารถปานกลาง เรียนได้จบมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ทํางานอาชีพท่ีใช้ความชํานาญธรรมดา
ได้ 
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ตารางท่ี 7.1 (ตอ่)  

ระดบั IQ ความหมาย ความสามารถทางการเรียนและการงาน 

80-89 Backward หรือ Low 

average หรือ Dullness 

(คอ่นข้างโง่ต่ํากว่าปกติ หรือ
ปัญญาทบึ) 

เรียนจบชัน้ประถมศกึษาได้ ทํางานพวกค้าขายเล็กๆ 
น้อยๆ เป็นกรรมกรแรงงานท่ีใช้ฝีมือความชํานาญได้
บ้าง 

70-79 Borderline (โง่คาบเส้น) มีโอกาสจบชัน้ประถมศึกษาได้  มักทํางานเป็น
กรรมกรแรงงานหรือลกูมือปฏิบตังิานตา่งๆ 

50-69 Moron (โง่เขลา โง่ทึม่)  ต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษจึงจะอ่านออกเขียนได้ 

ทํางานประเภทท่ีไม่ต้องใช้ความคิดหรืองานฝีมือ
ง่ายๆ ได้ แตทํ่างานประเภทท่ีต้องใช้ความคดิไมไ่ด้เลย 

20-49 Imbecile (โง่เขลา โง่มาก) มีความสามารถเท่ากบัเดก็ 6-7 ขวบ ทํางานง่ายๆ ได้
แต่ต้องฝึกนาน ป้องกนัตวัเองง่ายๆ ได้ เข้าใจภาษา
ได้ไมดี่นกั 

ต่ํากวา่ 20 Idiot (โง่เง่า) ไม่สามารถดแูลตวัเองได้ มีความคิดและความสามารถ
ในการปรับตวัเท่ากบัเด็กอายุ 3 ขวบ ป้องกนัตวัเอง
จากอนัตรายตา่งๆ ไมไ่ด้เลย 

 

องค์ประกอบของเชาวน์ปัญญา 
 ถึงแม้ว่านกัจิตวิทยาจะค้นพบว่า  พนัธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
เชาวน์ปัญญา ทําให้เห็นความแตกต่างของแตล่ะบคุคลด้านเชาวน์ปัญญา ก็ตาม  นกัจิตวิทยายงั
ศกึษาเพิ่มเติมว่า ระหว่างพนัธุกรรม กบั สิ่งแวดล้อม  อะไรเป็นปัจจยัท่ีมีบทบาทตอ่เชาวน์ปัญญา
มากกว่ากนั  จากการศกึษาโดยสว่นใหญ่แล้วยอมรับว่า พนัธุกรรมมีบทบาทตอ่เชาวน์ปัญญาของ
แตล่ะบคุคลมากกว่าสิ่งแวดล้อม  ดงัเช่นการศกึษาของ  Professor Jenson (อ้างถึงใน Concro, 

Robert,1971) พบว่า ความแตกต่างของเชาวน์ปัญญาในกลุ่มประชากรหนึ่งเกิดจากพนัธุกรรม 

80% สว่นอีก 20% เกิดจากสิง่แวดล้อม  ดงัมีรายละเอียด  ดงันี ้
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 1. พันธุกรรม 

     เชาวน์ปัญญาเป็นคุณสมบตัิท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นรากฐาน
สําคญัแห่งความสําเร็จต่างๆ มากน้อยเพียงใด  ขึน้อยู่กบัระดบัเชาวน์ปัญญาเป็นอนัดบัแรก  สว่น
สิ่งแวดล้อมจะเป็นปัจจยัช่วยส่งเสริมเชาวน์ปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จากการศึกษาของ 
Terman ()พบว่า บุคคลท่ีมีความเป็นอจัฉริยะและฉลาดเลิศมาจากครอบครัวท่ีมีการศึกษาสงู 
40% และมาจากครอบครัวยากจนและการศกึษาน้อย 4% จากข้อมลูนีพ้อสรุปได้ว่าพนัธุกรรมเป็น
ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญา  การท่ีบุคคลจะมีระดับเชาวน์ปัญญาสูงหรือต่ําขึน้อยู่กับ
พนัธุกรรม  กลา่วคือ  พอ่แมฉ่ลาด ลกูก็จะฉลาดเหมือนพอ่แม ่ ถ้าพอ่แมโ่ง่  ลกูก็จะโง่ด้วยเช่นกนั 

 Professor Jenson (อ้างถึงใน Concro, Robert,1971) ได้ได้ศกึษาโดยการวิเคราะห์หาคา่
สหสมัพนัธ์ระหวา่งเชาวน์ปัญญาของเครือญาตท่ีิมีพนัธุกรรมคล้ายคลงึกนั และนําข้อมลูท่ีสะสมไว้
ทัง้หมดมาเทียบกนั ดงัตารางท่ี 7.2 

ตารางท่ี 7.2  แสดงคา่มธัยฐานของ t ระหวา่งคะแนนไอควิของเครือญาต ิ จําแนกตามความคล้าย 
       ทางพนัธุกรรมและการเลีย้งด ู

สหสัมพันธ์ระหว่าง มัธยฐานของ t 
1. ฝาแฝด MZ เลีย้งด้วยกนั 

2.ฝาแฝด MZ เลีย้งแยกกนั 

3.ฝาแฝด DZ เลีย้งด้วยกนั 

4.ฝาแฝด DZ เลีย้งแยกกนั 

5.พ่ีน้องเลีย้งด้วยกนั 

6.พ่ีน้องเลีย้งแยกกนั 

7.พอ่-แม ่กบัลกู 
8.ลงุ ป้า น้า อา กบัหลาน 

9.ปู่  ยา่ ตา ยาย กบัหลาน 

10.ลกูพ่ีลกูน้อง 
11พอ่ แม ่กบัลกูเลีย้ง 
12.เดก็ไมเ่ก่ียวข้องกนัแตเ่ลีย้งด้วยกนั 

13.เดก็ไมเ่ก่ียวข้องกนัและเลีย้งแยกกนั 

0.87 

0.76 

0.56 

0.49 

0.55 

0.47 

0.50 

0.34 

0.27 

0.26 

0.20 

0.24 

0.01 
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 ข้อมลูจากตารางท่ี 7.2 แสดงให้เห็นชดัเจนว่า เชาวน์ปัญญาของบคุคลสามารถถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรม  

 2. ส่ิงแวดล้อม 

      นอกจากนักจิตวิทยาจะให้ความสนใจศึกษาอิทธิพลของพันธุกรรมท่ีมีต่อเชาวน์
ปัญญาแล้วนัน้  ยงัสนใจท่ีจะศกึษาปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  ในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผล
ตอ่เชาวน์ปัญญาแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะ (มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550) ดงันี ้

  2.1 ส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ สภาพร่างกายของมารดาท่ีมีผลต่อ
พฒันาการของทารกในครรภ์โดยตรง เร่ิมตัง้แต่มีชีวิตอยู่ในครรภ์จนกระทัง่คลอด ถ้ามารดาขณะ
ตัง้ครรภ์ตดิเชือ้โรคหรือได้รับสารพิษ มีสภาพครรภ์ท่ีผิดปกติ การคลอดก่อนกําหนด สิ่งเหลา่นีมี้ผล
ต่อเชาวน์ปัญญาของบุคคลทัง้สิน้ รวมถึงการเลีย้งดูการได้รับอาหารไม่ครบถ้วน ก็มีผลต่อ
พฒันาการทางร่างกายทําให้ระบบประสาทกระทบกระเทือนด้วย 
  2.2 ส่ิงแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ตวับุคคล ของเล่น สื่อการศึกษาต่าง ๆ ท่ีอยู่
แวดล้อมเด็ก เช่ือกันว่าสิ่งแวดล้อมทางสงัคมมีผลต่อเชาวน์ปัญญาของเด็ก ซึ่งสามารถเห็นได้
ชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบเดก็ชนบทกบัเดก็ในเมือง 
  นอกจากนีก้ารวิจัยท่ีน่าสนใจเก่ียวกับความสําคัญของสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อ
เชาวน์ปัญญาเป็นการศกึษาระยะยาว เป็นเวลารวมทัง้หมดถึง 30 ปี โดยท่ี สกีลล์ (Skeels, 1966 

อ้างอิงใน สรุางค์โคว้  ตระกลู, 2541) โดยติดตามศกึษาเด็กกําพร้า 25 คนท่ีอยู่ในสถานเลีย้งเด็ก
กําพร้า การทดสอบเชาวน์ปัญญาของเด็ก 25 คน ปรากฏผลว่าเด็ก 12 คนมีคะแนน IQ เฉล่ีย 84 
และอีก 13 คนคนมีคะแนน IQ เฉล่ีย 64 เด็ก 13 คน หลงัได้ถกูย้ายให้ไปอยู่ในสถาบนัเด็กปัญญา
อ่อนท่ีได้รับการดแูลเอาใจใส่เป็นรายบุคคลดีกว่าเด็ก 12 คน ท่ียงัอยู่ในสถานเลีย้งเด็กกําพร้า
ตอ่ไป หลงัจากเวลาผ่านไปปีคร่ึง สกิลล์ได้วดัระดบัเชาวน์ปัญญาของเด็ก 13 คน ท่ีอยู่ในสถาบนั
เด็กปัญญาอ่อน ปรากฏว่ามี IQ เฉล่ียสงูขึน้ 28 หน่วยหรือมี IQ เฉล่ีย 92 เด็กเหลา่นีมี้คนมาขอไป
เป็นบุตรบุญธรรม และเม่ือเวลาผ่านไป 30 ปีเด็กเหล่านีเ้ป็นผู้ ใหญ่ท่ีมีการดํารงชีวิตเหมือนคน
ทัว่ไป มีการศกึษาเฉลี่ยชัน้มธัยมศกึษา และมีอาชีพทกุคน สว่นเด็ก 12 คนท่ีอยู่ในสถานกําพร้าตอ่ 
แม้ว่าจะเร่ิมมี IQ สงูกว่าเดิม แต่เม่ือวดัหลงัจาก 2 ปีต่อมา IQ เฉล่ียลดลงเหลือ 61 และเม่ือ
ติดตามผล 30 ปีต่อมาปรากฏว่าเด็กจํานวน 12 คนท่ียงัอยู่ในสถานเลีย้งเด็กกําพร้ามีระดบั
การศกึษาเฉลี่ยเพียงชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 นอกจากนีเ้พียง 8 คน ได้ออกจากสถานเลีย้งเด็กไปอยู่
ข้างนอกส่วนอีก 4 คนยงัคงอยู่ในสถานเลีย้งเด็กต่อไป  ในกลุ่มท่ีออกไปอยู่ข้างนอกมีผู้ ทํางาน
สามารถเลีย้งชีพด้วยตนเองเพียงอยา่งเดียว คือ ทํางานล้างจานในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นงาน 
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ท่ีไม่ต้องการความรู้หรือทกัษะพิเศษแต่อย่างใด จากการวิจยัดงักล่าว สรุปได้ว่าสิ่งแวดล้อมมีผล
ต่อเชาวน์ปัญญาเช่นกัน ถึงแม้ว่าเชาวน์ปัญญาจะเกิดจากองค์ประกอบจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ ซึง่ไทเลอร์ (Tyler, 1965) กล่าวว่าเชาวน์ปัญญาขึน้อยู่กบั
สถานการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงวฒุิภาวะและการเรียนรู้ การวิจยัวา่การพฒันาขึน้ไปเร่ือย ๆ จนเกิน
เลยอาย ุ21 ปีได้ถ้าบุคคลได้รับการศกึษาอย่างต่อเน่ือง ซึง่อาจกล่าวได้ว่า เชาวน์ปัญญาขึน้กบั
การใฝ่หาความรู้ตดิตอ่กนั (วิภา ภกัดี, 2547)  

 ดงันัน้ เชาวน์ปัญญาไม่ได้ขึน้กับพนัธุกรรมอย่างเดียว แต่มีสิ่งแวดล้อมเป็นตวัประกอบ
โดยเฉพาะปัจจุบันนักจิตวิทยาและนักการศึกษาส่วนมากจะยึดถือทฤษฎีสัมพันธ์ระหว่าง
พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม (สรุางค์ โคว้ตระกลู, 2541) 

 

ทฤษฎีทางเชาวน์ปัญญา 
 นกัจิตวิทยาซึง่สนใจศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบัสตปัิญญาตา่งก็มีความคดิหลายหลากแตกตา่ง
กนัออกไป จงึมีการตัง้ทฤษฎีขึน้มาหลายทฤษฎี เช่น 

  

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7.3 ชาลส์ สเปียร์แมน (Charles Spearman) 

ท่ีมา  :  https://www.pinterest.com/pin/110127153361596430/ 
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1. ทฤษฎีองค์ประกอบสองตวั (Two factor theory)  

     ชาลส์ สเปียร์แมน (Charles Spearman, 1863-1945) นักจิตวิทยาชาวองักฤษ
ทําการศกึษาโครงสร้างทางสตปัิญญาในช่วงปี ค.ศ. 1904 เขาเช่ือว่า ความสามารถทางสติปัญญา
ของมนษุย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ตวั ดงันี ้

       1. องค์ประกอบความสามารถพืน้ฐานทัว่ๆไป (General Factor) หรือยอ่วา่ “g-factor” เป็น
ความสามารถ พืน้ฐานในการทํากิจกรรมทางสมองของมนษุย์ ท่ีเกิดในการดํารงชีวิต ความสามารถ
ชนิดนีส้อดแทรกอยู่ในทกุๆ อิริยาบถของความคิดและการกระทํา เป็นตวัชี ้ความฉลาดของมนษุย์ 
และปริมาณขององค์ประกอบ “g” ก็สืบทอดกนัทางพนัธุกรรมด้วย 
  2. องค์ประกอบความสามารถเฉพาะ (Specific Factor) หรือย่อว่า “s-factor” เป็น
ความสามารถในการทํากิจกรรมเฉพาะอย่าง สืบเน่ืองมาจากประสบการณ์ หรือการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละ
คนจะมีไม่เหมือนกัน เช่น ความสามารถทางศิลปะ เคร่ืองยนต์กลไก ดนตรี ร้องเพลง เป็นต้น 

ความสามารถเฉพาะอย่างนีต้้องพิจารณาสิ่งแวดล้อมของบคุคลรวมทัง้ระดบัการศกึษา และเพศ 
ซึง่มีความสําคญัตอ่องค์ประกอบนีม้าก  
 ฉะนัน้ ชาลส์ สเปียร์แมน จึงสรุปว่า เชาวน์ปัญญาของมนษุย์มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
“g” และ “s” บคุคลท่ีมี “g” อยู่ในระดบัสงูไม่จําเป็นว่าจะสามารถทํางานทกุอย่างได้ดี  งานท่ีต้อง
ใช้ “s” อยู่ในระดบัสงูได้แก่ งานท่ีต้องการทกัษะเฉพาะ เช่น งานศิลป์ ดนตรี จกัรกล ฯลฯ  แตค่นท่ี
มี “g” อยูใ่นระดบัสงูและมี “s” ของงานเฉพาะอยูใ่นระดบัสงูด้วย เขาก็สามารถทํางาน  ดงักลา่วได้
ดี สําหรับจํานวนขององค์ประกอบ “s”  สเปียร์แมนอธิบายว่าไม่สามารถบอกจํานวนได้ ซึง่มีอยู่
เท่ากบัจํานวนของกิจกรรม สว่นองค์ประกอบ “g” มีเพียงตวัเดียวเพราะเป็นความสามารถพืน้ฐาน
ของกิจกรรม ทกุอยา่ง 
  การวดัความสามารถทางสตปัิญญาของมนษุย์ตามแนวความคิดของสเปียร์แมน ต้อง
มุ่งวดัท่ีองค์ประกอบ “g” ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวแล้ว สเปียร์แมนได้วิเคราะห์แบบทดสอบท่ีใช้วดั
ความสามารถของบุคคล แบบทดสอบเหล่านัน้มีปริมาณของ “g” แตกต่างกัน ตัง้แต่มีมาก
จนกระทัง่มีน้อย เขาสรุปลกัษณะเด่นท่ีเห็นได้ชดัสําหรับแบบทดสอบท่ีมีปริมาณของ “g” สงู คือ 
การตอบปัญหาแบบทดสอบเหล่านี ้ต้องใช้ความสามารถในการค้นหาความสมัพนัธ์  สเปียร์แมน
เรียกว่าเป็น “การค้นหาความเก่ียวเน่ืองและความสมัพนัธ์” ตวัอย่างเช่น การแก้ปัญหาเลขคณิต 

ผู้ตอบจะต้องค้นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลูท่ีกําหนดให้จดัระบบข้อมลูเหลา่นัน้ด้วยการอ้างอิง
กับข้อเสนอต่างๆ ท่ีให้ไว้ในปัญหาต่อจากนัน้จึงจะสรุปว่าคําตอบท่ีถูกต้อง คืออะไร ฉะนัน้
องค์ประกอบ “g” ในงานนีจ้ึงมีปริมาณสงูเม่ือเปรียบเทียบกบังานท่ีผู้ตอบเพียงแต่บวก ลบ คณู 
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หาร ตงัเลขอย่างง่ายๆ ซึง่วิธีการแก้ปัญหาสามารถท่องจําเอาก็ได้ ไม่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบเป็น
พิเศษ และไม่ต้องค้นหาความสมัพนัธ์อย่างใด งานประเภทนีจ้ึงมีปริมาณของ “g” อยู่ในระดบัต่ํา 
ฉะนัน้แบบทดสอบท่ีใช้วดั “g”  จึงต้องมีลกัษณะท่ีจะต้องใช้การคิดแบบนามธรรม และต้องใช้
ความสามารถทางด้านการค้นหาความเก่ียวเน่ืองและความสมัพนัธ์ 
 

 2. ทฤษฎีฟลูอดิและคริสไตล (Fluid and Crystalized Intelligence Theory) 

 

 เรย์มอนด์ บี แคทแทล (Raymond B. Cattell อ้างจาก Joni E Johnston, 2000 : 230)           

นกั จิตวิทยาชาวอเมริกนัเห็นด้วยกบัสเปียร์แมนเก่ียวกบัแนวคิดเร่ืององค์ประกอบเฉพาะอย่าง แต ่

แคทแทลคิดว่าองค์ประกอบพืน้ฐานทัว่ไป “g” ของสเปียร์แมนกว้างเกินไป ดงันัน้เขาจึงแบ่ง
องค์ประกอบของสตปัิญญาออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

  1. ความสามารถทัว่ไปฟลอิูด (Fluid general abilities) เป็นความสามารถท่ีได้รับการสืบ
ทอดจากพนัธุกรรม ไม่สามารถหาตําแหน่งของสมองได้ว่าสมองส่วนใดควบคมุความสามารถนี ้

หากสมองส่วนใดบาดเจ็บจะกระทบกระเทือนความสามารถทัว่ไปฟลอิูดทัง้หมด ความสามารถ
ทัว่ไป ฟลอิูดจึงเปรียบเทียบเสมือน สมองไหล (fluid) เป็นความสามารถท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกบั
กิจกรรมทางปัญญาทุกอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการปรับตวัและการแก้ปัญหาท่ีไม่เคย

 
 

ภาพท่ี 7.4  Raymond B. Cattell 

ท่ีมา : https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell 
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ประสบมาก่อน และเรียกสตปัิญญาท่ีเป็นสว่นของความสามารถทัว่ไปฟลอิูดนีว้า่ สติปัญญาฟลอิูด 

(Fluid intelligence) 

  2. ความสามารถทัว่ไปคริสตลัไลซ์ (Crystallized general abilities) เป็นความสามารถท่ี
เกิดขึน้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ มีตําแหน่งของสมองท่ีควบคมุความสามารถด้านนีแ้น่ชดั 

หากมีสมองส่วนหนึ่งบาดเจ็บ ความสามารถทั่วไปคริสตัลไลซ์ท่ีถูกควบคุมจากสมองส่วนนัน้
เท่านัน้ท่ีได้รับผลกระทบสว่นความสามารถทัว่ไปคริสตลัไลซ์ ท่ีถกูควบคมุจากสมองสว่นอ่ืน ซึง่ยงั
ปกติอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เน่ืองจากความสามารถนีเ้กิดจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมมา จึงเปรียบเสมือน การตกผลกึ (Crystallized) ของประสบการณ์และเรียก
สติ ปัญญาท่ีเป็นส่วนของความสามารถทั่วไปคริสตัลไลซ์นี ว้่า  “สติปัญญาคริสตัลไลซ์ 
(Crystallized intelligence) 

  สตปัิญญา 2 ชนิดนี ้นอกจากจะมีลกัษณะแตกตา่งกนัดงัได้กลา่วมาแล้วในคําอธิบาย
ถึงสติปัญญาแต่ละชนิดแล้วยงัพบความแตกต่างในลกัษณะอ่ืนอีก กล่าวคือก่อนอาย ุ15-20 ปี 

ปริมาณของสติปัญญาฟลูอิดกับสติปัญญาคริสตัลไลซ์จะแตกต่างกันน้อยมาก แต่เม่ือโตเป็น
ผู้ ใหญ่ความแตกต่างจะมากขึน้โดยสติปัญญาคริสตลัไลซ์จะเพิ่มขึน้แต่สติปัญญา ฟลอิูดจะลดลง 
นอกจากนีแ้บบทดสอบท่ีใช้วดัสติปัญญาฟลอิูดต้องไม่ให้เร่ืองประสบการณ์หรือการเรียนรู้เข้ามา
เก่ียวข้อง เช่น เป็นแบบทดสอบท่ีใช้รูปภาพไม่ใช่ภาษา เพราะภาษาเป็นผลของประสบการณ์หรือ
การเรียนรู้ ส่วนแบบทดสอบวัดสติปัญญาคริสตัลไลซ์ต้องทดลองในสิ่งท่ีเป็นการสั่งสมของ
ประสบการณ์ อยา่งไรก็ตามแม้ความสามารถ ทัง้ 2 ชนิดนีจ้ะมีลกัษณะแตกตา่งกนัเดน่ชดัก็จริง แตก็่
มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัอยูจ่นยากท่ีจะแบง่ออกจากกนัได้อยา่งชดัเจน 
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 3. ทฤษฎีกลุ่มความสามารถ (Cluster of Abilities Theory) 

 หลยุส์ แอล เธอร์สโตน (Louis L. Thurstone 1887-1955) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั
อธิบายวา่ ความสามารถพืน้ฐานทางสมองหรือความสามารถปฐมภมูิทางสมอง (Primary mental  

abilities) ของมนษุย์ประกอบไปด้วย กลุม่ความสามารถท่ีสําคญั มี 7 กลุม่  ดงันี ้

  1. ความเข้าใจภาษา (Verbal comprehension) เป็นความสามารถด้านความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายและความสมัพนัธ์ของถ้อยคํา เช่น ความเข้าใจในอุปมาอุปมยั 
ประโยคท่ีสบัสน การสรุปความ เป็นต้น 

  2. ความสามารถในการคิดคํานวณ (Numerical ability) เป็นความสามารถใน
การคดิคํานวณคณิตศาสตร์ง่ายๆ เช่น บวก ลบ คณู หาร ได้อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว 
  3. ความคลอ่งแคลว่ในการใช้คํา (Word fluency) เป็นความสามารถในการใช้คํา
ตา่งๆ  ไมว่า่จะเป็นการเขียนหรือพดู เช่น คําพ้องรูป พ้องเสียง คําเหมือน คําตรงข้าม เป็นต้น 

  4. การสร้างความสมัพนัธ์ทางมโนภาพ (Spatial relation) หรือมิติสมัพนัธ์เป็น
ความสามารถใน การสร้างจินตนาการเก่ียวกับรูปทรงต่างๆ เช่น มีรูปทรงเรขาคณิตอยู่ชุดหนึ่ง 
ศกึษารูปทรงเรขาคณิตท่ีให้นี ้แล้วนํามาประกอบเป็นรูปทรงอนัใหม่ โดยใช้จินตนาการ ไม่ได้ลงมือ
ปฏิบตัจิริง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 7.5 หลยุส์ แอล เธอร์สโตน (Louis L. Thurstone) 

ท่ีมา : http://intelligencetheory.blogspot.com/ 
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  5. ความจํา (Memory) เป็นความสามารถในการนําเอาสิง่ท่ีท่องจําไว้ออกมาใช้ 
  6. ความเร็วในการรับรู้ (Perceptual speed) เป็นความสามารถในการจํา
รายละเอียดของ สิง่ท่ีเห็นได้อยา่งถกูต้องรวดเร็ว 
  7. การใช้เหตผุล (Reasoning) เป็นความสามารถในการคิดหาข้อสรุปหรือ
กฎเกณฑ์ตา่งๆ ทัง้การคดิแบบนิรนยัและแบบอปุนยั 
  การวดัความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาตามแนวคิดของเธอร์สโตนนี ้ต้องสร้าง
แบบทดสอบเป็นชุดย่อยๆ แต่ละชุดย่อยก็วดัความสามารถในแต่ละด้าน แบบทดสอบลกัษณะนี ้
เรียกวา่ แบตเตอร่ีของแบบทดสอบ (Test battery) 

 

 4. ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) 

  โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นกัจิตวิทยาร่วมสมยัชาวอเมริกัน ได้ขยาย
ความคิดพืน้ฐานของเธอร์สโตน (Thurstone) ในเร่ืองสติปัญญาว่า สติปัญญาเป็นความสามารถ
ทางสมองท่ีทํางานอย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม   การ์ดเนอร์ได้ขยายคําจํากัดความของคําว่า
สติปัญญาแทนท่ีจะวิเคราะห์ความสามารถทางสติปัญญา จากผลการทดสอบเท่านัน้  เขายงัมอง
ไปท่ีชนิดของทักษะและผลิตผลท่ีแสดงถึงค่านิยมในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เขายังได้ศึกษา
รายบุคคลท่ีสมองถูกทําลาย และพบว่า ความสามารถทางสมองบางส่วนยังคงอยู่ในขณะท่ี
บางส่วนสูญเสียไป เขาเห็นว่าการท่ีเป็นเช่นนีแ้สดงว่า ความสามารถทางสมองด้านต่างๆ เป็น
ความแตกตา่งทางด้านชีววิทยาและถกูควบคมุโดยสว่นตา่งๆ ของสมองแตล่ะสว่น 
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 การ์ดเนอร์ได้เสนอแนะเช่นเดียวกบัเธอร์สโตนวา่ ความสามารถทางสมองแตล่ะด้านเป็น
อิสระแก่กนัและไมส่ามารถบอกได้อย่างแม่นยําจากการวดัสติปัญญาเพียงครัง้เดียว การ์ดเนอร์เช่ือว่า
สติปัญญาเป็นลกัษณะ “พหุปัญญา” (Multiple intelligences) เขาเห็นว่า  “เอกปัญญา”            
(An intelligence) คือความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการสร้างผลิตผลท่ีแสดงคา่นิยมภายใต้
สถานการณ์ของวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ่ง หรือหลายวฒันธรรม ดงันัน้ เขาจึงเช่ือว่าสติปัญญา
จะต้องอธิบายด้วยบริบทของเฉพาะวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่   

ทฤษฎีพหุปัญญา หรือ อัจฉริยภาพหลายประการ  ของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์(Howard 

Gardner ,อ้างถึงใน วนิษา เรซ,2550) เป็นผลมาจากการวิจยัและการทดลองด้านอจัฉริยภาพ  

โดยศึกษาจากผู้ ใหญ่และเด็กจํานวนมาก  การ์ดเนอร์ พบว่า มนุษย์มีอัจฉริยภาพหลายด้าน  

มากกว่าคําจํากัดความแคบๆ ของแบบทดสอบวัดไอคิว  เขาจึงได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง ช่ือ 
Frames of mind หรือกรอบทางความคิด ซึง่อธิบายถึงอจัฉริยภาพของมนุษย์อย่างน้อย  9 
ประการ ดงันี ้

 1. อจัฉริยภาพด้านภาษาและการส่ือสาร(Linguistics  Intelligences)คนท่ีมี
อจัฉริยภาพด้านภาษา  คือ เป็นคนท่ีเป็นนายของภาษา  สามารถใช้ภาษาได้อย่างท่ีใจต้องการไป
พูดท่ีไหนใครๆ ก็อย่างฟัง  จะต่อรองกับใครก็ไม่ค่อยเพล่ียงพลํา้เขา  บางคนเป็นนักพูด               

นกัประชาสมัพนัธ์  นกัการเมือง  นกัการทตู  บางคนชอบอ่านหนงัสือมากกว่าฟังและพดู  บางคน
อ่านหนังสือได้เป็นวนัๆ อ่านได้ทุกประเภท  ชอบเขียน  เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน  คารมคมคาย      

 
 

ภาพท่ี 7.6 โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 

ท่ีมา : www.ed.psu.edu 
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คนกลุ่มนีฟั้งเป็น  มีทกัษะในการรับรู้ข้อมลูผ่านภาษาสงูมาก  ช่างสงัเกต  และเป็นคนไวกบัภาษา
ตา่งๆมาก  บางคนพดูได้ 4-5 ภาษา 

 2 .  อัจ ฉ ริ ยภาพ ด้ าน ร่ า งก ายและกา ร เ คลื่ อ น ไหว ( Bodily-Kinesthetic  

Intelligences)บุคคลท่ีมีอจัฉริยภาพด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว  เป็นคนท่ีสมองทํางานเร็ว
และทรงพลงัเป็นพิเศษเม่ือร่างกายของเขามีการเคล่ือนไหว  เม่ือเขาได้เล่น  ได้เต้น  ได้ออกกําลงั
กาย  และยงัรวมถึงการบงัคบัเคร่ืองยนต์กลไก  การทํางานหัตถกรรม  การก่อสร้าง  ซ่อมแซม
สิ่งของต่างๆ คนกลุ่มนีช้อบใช้ร่างกายในการเรียนรู้  เขาจะเป็นเด็กนกัเรียนท่ีไม่น่ารักเลยหากถกู
บงัคบัให้เรียนในโรงเรียนท่ีเน้นการท่องจํา  เน้นการนัง่ซมึซบัองค์ความรู้แบบน่ิงๆ เพราะกลุม่นีจ้ะ
สามารถเรียนได้ดีถ้ามีการเคลื่อนไหว 

 3. อจัฉริยภาพด้านมิติสมัพนัธ์และการจินตภาพ(Spatial  Intelligences)คนกลุม่
นีเ้ป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  มองอะไรมกัจะเห็นเป็นภาพชัดเจนอยู่ในจินตนาการของเขา  
หากเป็นวิทยากร เขาจะสามารถเห็นภาพงานบรรยายของเขาตัง้แต่ต้นจนจบอยู่ในหวัของเขาได้ 

สามารถนําเสนองานเป็นกราฟ เป็นแผนภูมิ เป็นภาพ  ท่ีใครๆ เห็นก็เข้าใจได้ง่าย ทัง้ๆ ท่ีเนือ้หา
อาจจะยากพอสมควร  หากเป็นสถาปนิก  เขาจะมองเห็นโครงสร้างของตกึทัง้ตกึ หรือบ้านทัง้หลงั  
และห้องตา่งๆ ในหวัก่อนท่ีจะลงมือร่างเสียด้วยซํา้  นอกจากการคิดด้วยตาของจิตแล้ว  คนกลุม่นี ้
ยงัสามารถจดัวาง  ออกแบบ  หรือโยกย้ายสิ่งของในสภาพแวดล้อมรอบตวัได้อย่างสวยงาม  เขา
สามารถออกแบบของท่ีใช้ได้จริงในชีวิตประจําวนั  ด้วยดีไซน์เก๋ไก๋  ท่ีใครเห็นก็ชอบ  สามารถจดั
ดอกไม้ให้ออกมาดมีูชีวิตชีวา  สวยงาม เพราะทัง้หมดนีคื้อความสามารถทางด้านการจินตนาการ 

 4 . อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ด้ า น ต ร ร ก ะ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ( Logical-Mathematical  

Intelligences)คนท่ีมีอจัฉริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์นี ้ จะมีลกัษณะเป็นคนช่างคิด  ช่าง
สงสยั  ชอบสืบค้นข้อมลู  ชอบสืบสวนสอบสวน  สามารถสรุปความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างชดัเจน  เป็นเหตเุป็นผล  ชอบทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ชอบ
คดิค้นรหสัและไขรหสัตา่งๆ ชอบคดิคํานวณ  สามารถคดิเร่ืองท่ีต้องใช้ตวัเลขได้ดี 

 5. อจัฉริยภาพด้านการเข้าใจตนเอง(Intrapersonal  Intelligences)คนกลุ่มนี ้
มกัจะชอบอยู่น่ิงๆ กับตวัเอง  ได้มองดคูวามคิดของตนเอง  มีความสขุกับการคิดไปคิดมา  ถาม 

ตอบ เก่ียวกับชีวิตของตนเอง  นอกจากนีค้นกลุ่มนีย้งัมีความสามารถพิเศษบางอย่างท่ีคนกลุ่ม
อ่ืนๆ ไมอ่าจจะสู้ได้  เช่น ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ตนเองได้เร็ว  สามารถท่ีจะภาคภมูิใจใน
ตนเอง  มีความสามารถในการปลอบใจตนเอง  ให้กําลงัใจตนเอง  สามารถท่ีจะอยูต่ามลําพงัอยา่ง
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มีความสขุ  และสามารถท่ีจะสร้างความมุ่งมัน่ในการทํางานให้ตนเองได้  โดยไม่ต้องพึ่งผู้ อ่ืนหรือ
ปัจจยัภายนอก สามารถท่ีจะควบคมุอารมณ์ตนเองได้(วฒุิภาวะทางอารมณ์) 

6 .อัจฉ ริ ยภาพ ด้ าน ด้ านมนุษ ย์ สัมพัน ธ์ และกา ร เ ข้ า ใ จคน อ่ืน ( Interpersonal  

Intelligences)คนท่ีมีอจัฉริยภาพด้านนี ้เป็นคนท่ีชอบพบปะกบัคนอ่ืน  เขารู้สกึมีความสขุท่ีได้เจอ
ผู้คน  ไมรู้่สกึวา่ถกูคกุคามพืน้ท่ีสว่นตวัเวลาท่ีต้องอยูก่บัคนอ่ืนมากๆ  มีความสามารถในการพดูคยุ  
โน้มน้าวจิตใจคนรอบข้างให้เช่ือใจ  ให้เห็นชอบตาม  ให้ทําตามเป้าหมายท่ีเขาเป็นคนกําหนดได้
ด้วยความยินยอมและเต็มใจ  คนท่ีมีอจัฉริยภาพด้านนีบ้างคนก็มีบุคลิกน่ารัก  สบายๆ ดเูหมือน
เข้ากับคนได้ทุกระดับ  ทุกประเภท  บางคนก็มีบุคลิกภาพหนักแน่น  น่าเช่ือถือ  น่าไว้วางใจ                
น่าคล้อยตาม 

7.อจัฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติ(Naturalist  Intelligences)คนท่ีมีอจัฉริยภาพ           

ด้านนี ้ เป็นคนท่ีปรับตวัเข้ากบัธรรมชาติได้ดี  ชอบท่ีจะศกึษาเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติ  ไม่ว่าจะ
เป็นสตัว์  ต้นไม้  ทะเล  ภเูขา  และจะมีความสขุท่ีได้อยู่กบัธรรมชาติ  อจัฉริยภาพด้านนีจ้ะอยู่กบั
คนทุกคนอยู่แล้ว  ถึงแม้เราจะยังไม่รู้ตัวก็ตาม  และเป็นปัญญาด้านท่ีพัฒนาได้ง่ายและเป็น
ธรรมชาตมิากท่ีสดุ  เพราะทกุคนมีอยูใ่นตวัอยูแ่ล้ว 

8. อจัฉริยภาพด้านดนตรีและจงัหวะ(Musical  Intelligences)บคุคลท่ีมีอจัฉริยภาพด้าน
ดนตรี  เป็นคนท่ีชอบและรักเสียงดนตรี รักการฟังเพลง  สามารถฟังเสียงโน้ต  เสียงดนตรี  
แยกแยะเสียงสงูเสียงต่ํา แยกจงัหวะได้ชดัเจนเป็นพิเศษกว่าคนอ่ืน  แตท่ี่สําคญัท่ีสดุคือ คนกลุม่นี ้

มีความรักในเสียงดนตรีเป็นอย่างมาก  ชอบฟังเพลงทกุชนิด สามารถร้องตามได้  และร้องได้ตรง
จงัหวะ  บางคนสามารถแตง่เพลงเก่ง 
 9. ความฉลาดในการใช้ชีวิต หรือ ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existentialist 

intelligence)ชอบคิด สงสยัใคร่รู้ ตัง้คําถามกบัตวัเองในเร่ืองความเป็นไปของชีวิต ชีวิตหลงัความ
ตาย เร่ืองเหนือจริง มิติลกึลบั เป็นคนท่ีมีความฉลาดในการเช่ือมโยงสิ่งตา่งๆเข้ากบัภาพใหญ่  จน
เห็นความงดงามของสรรพสิ่งในโลก เช่ือมโยงการดํารงอยู่ของมนษุย์และตนเองกบัสิ่งท่ีใหญ่กว่า 
เช่น จกัรวาล พระเจ้า ความดีงาม สามารถรวบรวมสรุปรายละเอียด แล้วทําให้เกิดความเข้าใจถึง
สิง่ท่ีใหญ่กวา่ เห็นคณุคา่ของการเกิดเป็นมนษุย์ เห็นความงดงามของศิลปะ คณุธรรมบารมี และมี
แนวโน้มท่ีจะใส่ใจกบัการค้นหาความหมายในชีวิต พยายามมองหาความเช่ือมโยงระหว่างการ
เรียนรู้สาขาย่อยๆเข้าเป็นภาพใหญ่ สนใจและช่ืนชมกบัวรรณคดี เร่ืองเล่า อตัประวตัิของคนต่าง
วฒันธรรม รู้สึกเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบัครอบครัวและเพ่ือนๆ รวมไปถึงชุมชน และขยายไปถึง
ชมุชนโลก ชอบเข้าไปเก่ียวข้องกบัประเด็นทางสงัคมและการเมือง ใสใ่จกบัสขุภา วะของตน ท่ีจริง
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ภาพท่ี 7.7 กิลฟอร์ด (J.P. Guilford) 

ท่ีมา  :  www.uni-bonn.de 

อาจเช่ือมโยงไปถึง “ปัญญาญาณ” ในศาสนาพทุธและการพฒันาด้านจิตวิญญาณอ่ืนๆ (เทพ
พิทกัษ์ พฒัน์ช่วย,2552 และจนัทร์เพ็ญ ชปูระภาวรรณ,2558) 

การ์ดเนอร์  เช่ือว่า  ในคนหนึ่งคนก็มีครบทัง้ 8 ด้าน  เพียงแต่ว่า  อาจจะมีบ้างด้านท่ีเด่น
กวา่ด้านอ่ืนๆ ขึน้อยูก่บักายภาพและสิง่แวดล้อมท่ีเราได้รับมาตัง้แตเ่ดก็ 

 

 5. ทฤษฎีโครงสร้างสตปัิญญา (Structure of Intellect Model Theory) 

     กิลฟอร์ด (J.P. Guilford, 1967:89-90) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั  เขาศกึษาโครงสร้าง
ของสติปัญญา เรียกว่า Structure of Intellect กิลฟอร์ดไม่เห็นด้วยกบัแนวความคิดของสเปียร์
แมน เก่ียวกบั องค์ประกอบพืน้ฐานทัว่ไป “g” รวมถึง ผู้ ท่ีมีแนวคิดว่าสติปัญญาประกอบด้วย

จํานวนไม่มากนกัของความสามารถกิลฟอร์ดจดัรวมสติปัญญาเข้าเป็นระบบแล้วเสนอรูปจําลอง
ของสติปัญญาว่ามี 3 ด้าน คือ ด้านเนือ้หา (Content) ด้านปฏิบตัิการ (Operation) และด้าน
ผลผลิต (Product) กิลฟอร์ดเน้นว่า ถ้าจะทําความเข้าใจเก่ียวกบัพฤติกรรมทางสมองของมนษุย์ 
จะต้องทําความเข้าใจกบักระบวนการทํางานของสมอง ชนิดของเนือ้หาท่ีนําไปคิด และผลท่ีได้จาก
การคดิในแตล่ะด้าน กิลฟอร์ด จําแนกออกเป็นสว่นยอ่ยๆ ได้อีก ดงันี ้
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 มิติที่ 1 ด้านเนือ้หา (Content) เป็นด้านท่ีประกอบด้วยสิ่งเร้าและข้อมลูต่าง ๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 อยา่ง คือ 
  1. ภาพ (Figural) หมายถึง สิ่งเร้าท่ีเป็นรูปธรรมหรือรูปท่ีแน่นอน สามารถจบัต้อง
ได้ หรือเป็นรูปภาพท่ีระลกึนกึออกได้ 

  2. สญัลกัษณ์ (Symbolic) หมายถึง ข้อมลูท่ีเป็นเคร่ืองหมายตา่ง ๆ เช่น ตวัอกัษร 
ตวัเลข โน้ตดนตรี รวมทัง้สญัญาณตา่ง ๆ ด้วย 
  3. ภาษา (Semantic) หมายถึง ข้อมูลท่ีเป็นถ้อยคําพูด หรือภาษาเขียนท่ีมี
ความหมายสามารถใช้ติดต่อส่ือสารแต่ละกลุ่มได้ และส่วนใหญ่มองในด้านความคิดด้านภาษา 
(Verbal Thinking) มากกวา่เขียน คือ มองความหมาย 
  4. พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึงข้อมูลท่ีเป็นการแสดงออก รวมทัง้ทศันคต ิ

ความต้องการ การรับรู้ ความคดิ ฯลฯ 
 มิตทิี่ 2 ด้านกระบวนการหรือวิธีการของการคดิ (Operations) มีสว่นประกอบยอ่ย 5 สว่น 

  1. ความรู้ความเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถท่ีเห็นสิ่งเร้าแล้วเกิด
การรับรู้ เข้าใจในสิง่นัน้ ๆ แล้วบอกได้วา่สิง่นัน้ ๆ คืออะไร ได้แก่ การค้นพบ (Discovering) 

 การรู้ (Knowing) การเข้าใจ (Comprehension) 

  2. ความจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้แล้ว
สามารถระลกึนกึออกมาได้ เช่น ชดุตวัเลข (A Series of Numbers)  

  3. การคิดอเนกนยั (Divergent Production) หมายถึงความสามารถในการตอบ
สิ่งเร้าได้หลายแง่หลายมมุแตกต่างกันไป เช่น ให้บอกประโยชน์ของก้อนอิฐมาให้มากท่ีสดุท่ีจะ
บอกได้ถ้าผู้ใดคดิได้มากและแปลกท่ีสดุมีเหตมีุผล ถือวา่ผู้นัน้มีความคดิแบบอเนกนยั 
  4. การคิดเอกนยั (Convergent Production) หมายถึง ความสามารถในการคิด
หาคําตอบท่ีดีท่ีสดุ หาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมได้ดีท่ีสดุ ดงันัน้ คําตอบแบบนีก็้ต้องถกูเพียงคําตอบเดียว 
เช่น การเลน่ปริศนาอกัษรไขว้ (A Crossword Puzzle word) 

  5.  การประเมินค่า  (Evaluation)  หมายถึง  ความสามารถในการตีราคา 
เปรียบเทียบโดยอาศยัเกณฑ์ท่ีดีท่ีสดุ 
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 มิติที่ 3 ผลของการคิด (Product) เป็นผลของกระบวนการจดักระทําของความคิดกับ
ข้อมลูจากเนือ้หา ผลผลติของความคดิแยกได้เป็นรูปร่างตา่ง ๆ กนั ซึง่แบง่ออกได้ 6 อยา่ง คือ 
  1. แบบหน่วย (Units) หมายถึง สิ่งท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะตวัและแตกตา่งไปจากสิ่ง
อ่ืน ๆ เช่น คน สนุขั แมว เป็นต้น 

  2. แบบกลุม่ (Classes) หมายถึง ชดุของหน่วยท่ีมีคณุสมบตัร่ิวมกนั เช่น ข้าวโพด
กบัมะพร้าวเป็นพืชใบเลีย้งเด่ียวเหมือนกนั เป็นต้น 

  3. แบบความสมัพนัธ์ (Relations) หมายถึง ผลของการโยงความคิดสองประเภท
หรือหลายประเภทเข้าด้วยกัน โดยอาศยัลกัษณะบางประการเป็นเกณฑ์ อาจจะเป็นหน่วยกับ
หน่วย จําพวกกบัจําพวก ระบบกบัระบบ ก็ได้ เช่น คนกบัอาหาร ต้นไม้กบัปุ๋ ย เป็นต้น 

  4. แบบระบบ (Systems) หมายถึง การจัดองค์การ จัดแบบแผน หรือจัดรวม
โครงสร้างให้อยูใ่นระบบวา่อะไรมาก่อนมาหลงั 
  5. แบบการแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยู่ให้มี
รูปแบบใหม ่การเปลี่ยนแปลงอาจจะมองในรูปแบบของข้อมลูหรือประโยชน์ก็ได้ 

  6. แบบการประยุกต์ (Implication) หมายถึง ความเข้าใจในการนําข้อมูลไปใช้
ขยายความเพ่ือการพยากรณ์ หรือคาดคะเนข้อความในตรรกวิทยาประเภท “ถ้า...แล้ว” ก็เป็นพวก
ใช้คาดคะเนโดยอาศยัเหตแุละผล 
 กิจกรรมทางสมองแต่ละครัง้จะต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 อย่าง เนือ้หาท่ี
ป้อนเข้ามาก็จะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งใน 4 ชนิดและผลผลิตท่ีเกิดจากการปฏิบตัิการของสมองจะ
ออกมาเป็นผลชนิดใดชนิดหนึ่ง 6 ชนิดนัน้เสมอ ตวัอย่าง คนไปตลาดเห็นมะม่วงหลากหลายพนัธุ์
ขายอยู่ท่ีแผงเขาสามารถจําแนกพนัธุ์ของมะม่วงต่างๆ ได้ แสดงว่าคนคนนีมี้กิจกรรมทางสมอง  3  
ด้าน  ดงันี ้

  1. เนือ้หา คือภาพ (ภาพของมะมว่งแตล่ะพนัธุ์ท่ีเขามองเห็น) 

  2. ปฏิบตักิารทางสมอง คือ การรู้จกัพนัธุ์ของมะมว่งแตล่ะลกูวา่เป็นมะมว่งพนัธุ์อะไร 
  3. ผลผลติ ก็คือ ความสามารถของบคุคลนัน้ในการมองภาพแล้วรู้ประเภทได้ 

 ดงันัน้ถ้าพิจารณาทัง้ 3 ด้าน (ผู้ศึกษาเร่ืองสติปัญญาบางคนก็เรียกว่า 3 มิติ) แล้ว
ความสามารถทางสมองของคนมีองค์ประกอบ 120 ชนิด (4 x 5 x 6) ดงัแสดงในภาพท่ี 7.8 
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  ภาคท่ี 7.8 แสดงความสามารถทางสมองของมนษุย์ 
  ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/38562140535056394/ 

 

 

สรุป 

 เชาวน์ปัญญา หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับตนและแก้ไขปัญหาตา่งๆ  เป็นความสามารถหลาย ๆ อย่างท่ีมีมาแตกํ่าเนิดท่ีมีระดบัแตกตา่ง
กัน เป็นความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม  และเป็นความสามารถในการปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมทัง้ทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมทางสงัคมได้ นอกจากนีย้งัรวมทัง้การใช้ความคิด 

ตดัสินใจ การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความสามารถในการสะสมความรู้และมีความ
พร้อมท่ีจะแสดงออกได้อยา่งตลอดเวลา 
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 ในการศึกษาบทนีน้อกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเชาวน์ปัญญาซึ่งเป็น
แนวความคิดทฤษฎีและแบบวดัเชาวน์ปัญญาแล้วนอกจากนี ้การท่ีเราทราบว่าพนัธุกรรมและ
สิง่แวดล้อมเป็นองค์ประกอบของเชาวน์ปัญญาเราจึงควรให้ความสําคญัตัง้แตก่ารเลือกคูค่รองท่ีมี
ความเหมาะสมและการจดัประสบการณ์สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นการส่งเสริมเชาว์ปัญญาเพราะแม้ว่า 
บุคคลจะมีเชาว์ปัญญาดีแต่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ ก็จะไม่แตกต่างจากท่ีมีเชาวน์ปัญญาต่ํา 
เพราะทัง้สิ่งแวดล้อมและเชาวน์ปัญญาจะต้องเป็นสิ่งท่ีควบคู่กันไป หากเชาวน์ปัญญาเปรียบ
เหมือนเมลด็พืช สิง่แวดล้อมเปรียบเหมือนดิน เมล็ดพืชจะดีเลิศเพียงใดหากไม่ได้อยู่ในสภาพดินท่ี
ดี หรือสภาพดินท่ีดีเลิศแต่มีเมล็ดท่ีมีคณุภาพต่ําก็ไม่สามารถทําให้พืชเติบโตเป็นพืชท่ีมีคฯุภาพได้ 

จึงทําให้ต้องตระหนกัว่า แม้ว่าเราจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกท่ีจะยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ี
เสริมสร้างเชาวน์ปัญญาของเราได้ 
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ใบกิจกรรมที่ 7 
คาํชีแ้จง  ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่  8  กลุม่  จบัสลากหวัข้อตามแนวคดิทฤษฎีพหปัุญญา  8  

ด้าน  ของการ์ดเนอร์  แล้วศกึษาเชาวน์ปัญญาด้านท่ีได้รับ  และคดิวิธีพฒันาให้เกิดเชาวน์ปัญญา
ในแตล่ะด้าน  โดยเขียนลงบนกระดาษฟลปิชาร์ท  และนําเสนอหน้าชัน้  

 

พหุปัญญา วิธีพัฒนา 
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คาํถามท้ายบทที่ 7 
เชาวน์ปัญญา 

 

 คําชีแ้จง หลังจากท่ีนักศึกษาได้ศึกษาเก่ียวกับเชาวน์ปัญญาแล้ว  ให้นักศึกษาตอบ
คําถามต่อไปนี  ้ โดยอาศัยหลักวิชาการ  หลักความเป็นจริง และความคิดเห็นของนักศึกษา
ประกอบในการตอบคําถาม 

 1. ให้นกัศกึษาอธิบายความหมายและความเป็นมาของเชาวน์ปัญญาพอสงัเขป 

 2. ให้นกัศกึษาอธิบายระดบัสติปัญญา  พร้อมทัง้ยกตวัอย่างความสามารถของบคุคลท่ีมี
ระดบัเชาวน์ปัญญาในแตล่ะระดบั 

 3. ให้นักศึกษาอธิบายองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญาของมนุษย์  พร้อม
ยกตวัอยา่งให้ชดัเจน 

 5. อธิบายความแตกต่างของความสามารถทัว่ไปฟลอิูดกบัคริสตลัไลซ์ พร้อมยกตวัอย่าง
ประกอบ 

 6. ให้นกัศึกษาอธิบายทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์  พร้อมทัง้บอกเทคนิคในการ
พฒันาเชาวน์ปัญญาตามทฤษฎีพหปัุญญาในแตล่ะด้านให้ชดัเจน 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 8 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการแนะแนว 
 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายและจดุมุง่หมายของการแนะแนวได้ 

 2. อธิบายความแตกตา่งระหวา่งการแนะแนวและการแนะนําได้ 
 3. บอกความสําคญัและความจําเป็นของการแนะแนวได้ 
 4. อธิบายหลกัการและปรัชญาการแนะแนวได้ 
 5. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปรัชญาการแนะแนวและหลกัการแนะแนวได้ 

 6. วิเคราะห์การจดัการเรียนการสอนวิชาแนะแนวได้ 

 7. บอกประเภทของการแนะแนวและคณุสมบตัขิองครูแนะแนวได้ 

 8. บอกจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวได้ 

 9. อธิบายบริการแนะแนวและการใช้บริการแนะแนวแก่นกัเรียนได้ 
 10. บอกประโยชน์ของจดับริการแนะแนวในโรงเรียนได้ 

   

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายและจดุมุง่หมายของการแนะแนว 
 3. ความแตกตา่งระหวา่งการแนะแนวและการแนะนํา 
 4. ความสําคญัและความจําเป็นของการแนะแนว 
 5. หลกัการแนะแนว 
 6. ปรัชญาการแนะแนว 
 7. คณุสมบตัขิองครูแนะแนว  
 8. จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวทิยาการแนะแนว 
 9. ประเภทของการแนะแนว 
 10. บริการแนะแนว 
 11.ประโยชน์ของการจดับริการแนะแนวในโรงเรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 10 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 7 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. สาธิตการสอนวิชาแนะแนวในโรงเรียน 

 5. ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น  5  กลุม่  แล้วสะท้อนการสาธิตการสอนของอาจารย์และ
เปรียบเทียบกบัการสอนวิชาแนะแนวในโรงเรียน 

 สัปดาห์ที่ 11 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในสปัดาห์ท่ี 10  โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดง
ความคดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หา “บริการแนะแนว” ด้วย Microsoft Power-point และ 
วิดทิศัน์/หนงัสัน้ 

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น  5  กลุม่  แล้วศกึษากรณีของ “เดก็หญิงเรยา” แล้วแตล่ะกลุม่
ใช้บริการแนะแนวทัง้ 5  ชว่ยเหลือเดก็หญิงเรยา แล้วนําเสนอหน้าชัน้ 

 5. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 8 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการแนะแนว” 
 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.(2554). คู่มือฝึกอบรมแนะแนว.กรุงเทพฯ:  
 คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
พนม  ลิม้อารีย์.(2548). การแนะแนวเบือ้งต้น. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์. 
วชัรี  ทรัพย์มี. (2531). การแนะแนวในโรงเรียน. พิมพ์ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช. 
วฒันา  พชัราวนิช.(2526). จติวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : หจก.ธนะการพิมพ์. 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย.(2549).มาตรฐานวิชาชีพครูจนิวิทยาแนะแนว   
 ครูจติวิทยาแนะแนะระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. กรุงเทพฯ:เจริญวิทย์การพิมพ์ 
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อนนต์  อนนัตรังสี. (2521).หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์. 
 4. ใบกิจกรรมกลุม่ 2  กิจกรรม 

  4.1 “การสอนวิชาแนะแนวในโรงเรียนควรเป็นแบบใด” 

  4.2 “ใช้บริการแนะแนว 5 ด้าน เพ่ือช่วยเรยา” 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยาแนะแนว  นกัศกึษาสามารถสืบค้น
ข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.”   

 

การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและ
จดุมุง่หมายของการแนะแนวได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

2. อธิบายความแตกตา่ง
ระหวา่งการแนะแนวและการ
แนะนําได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

3. บอกความสําคญัและความ
จําเป็นของการแนะแนวได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

4. อธิบายหลกัการและปรัชญา
การแนะแนวได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

5. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปรัชญาการแนะแนว
และหลกัการแนะแนวได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
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จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 
6. วิเคราะห์การจดัการเรียน
การสอนวิชาแนะแนวได้ 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

7. บอกประเภทของการ 
แนะแนวและคณุสมบตัขิอง 
ครูแนะแนวได้ 
 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

8. บอกจรรยาบรรณวิชาชีพ
จิตวิทยาการแนะแนวได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

9. เข้าใจและใช้บริการแนะ
แนวแก่นกัเรียนได้ 

 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

10. บอกประโยชน์ของ
จดับริการแนะแนวในโรงเรียน
ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 



บทที่ 8 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการแนะแนว 
 

บทนํา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์  เป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีทําให้สภาพเศรษฐกิจ
สงัคม มีการเปลี่ยนแปลงและซบัซ้อนมากขึน้  การศกึษาในสถาบนัการศกึษาเชิงวชิาการ เป็นเพียง
พฒันาการทางสติปัญญา  ไม่สามารถช่วยให้เด็กปรับตวัในสภาวะสงัคมปัจจุบนัได้อย่างราบร่ืน  

จําเป็นต้องมีผู้ช่วยให้เด็กพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสงัคมได้อย่างเหมาะสม  ครูแนะ
แนวจงึมีบทบาทในการช่วยพฒันาให้เดก็มีความชดัเจนในตวัเอง และปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม
ของตนด้วยเทคนิคและวิธีการแนะแนว 
 

ความหมายของการแนะแนว 
 คําว่า “การแนะแนว” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Guidance ซึ่งมีความหมายว่า “การชี ้
แนวทาง”  หรือ “การชีช้่องทาง”  ได้มีผู้ให้ความหมายของคําวา่การแนะแนวตา่งๆ กนั  ดงันี ้

Crow and Crow (1960:1) ได้กลา่วไว้ว่า เป็นการช่วยเหลือให้บคุคลรู้จกัตดัสินใจว่าเขา
ต้องการจะไปไหน เขาต้องการจะทําอะไร  ช่วยให้เขาสามารถตดัสนิใจได้วา่ เขาจะทําให้ความหวงั
หรือจุดมุ่งหมายของเขาสมัฤทธ์ิผลโดยสมบูรณ์ได้อย่างไร  ช่วยให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ซึง่เขาต้องประสบในชีวิตได้ด้วยดี 

Carter V.Good (1973:270) ได้อธิบายความหมายของ “การแนะแนว” (Guidance) ดงันี ้

  1. การแนะแนว คือ แบบของการช่วยเหลือท่ีมีระเบียบแบบแผนอย่างหนึ่ง 
(นอกเหนือ จากการสอนตามปกติ) แก่นกัเรียน  นกัศึกษาหรือบคุคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เขารู้จกัแสวงหา
ความรู้  ความฉลาด โดยปราศจากการบงัคบัใดๆ เป็นการนําทางให้เขารู้จกัการนําตนเอง 
  2. การแนะแนว หมายถึง กลวิธีในการนําเดก็ไปสูจ่ดุหมายท่ีเขาปรารถนา โดยจดั
สิง่แวดล้อมให้สนองความต้องการมลูฐานของเขาและช่วยให้ความต้องการของเขาสมัฤทธ์ิผล 
  3. การแนะแนว  คือ วิธีท่ีสําคญัวิธีหนึ่งในการสอนแบบพฒันาการ (progressive 

teaching) โดยการท่ีครูเป็นผู้ นําเด็กให้รู้จักค้นคว้า  และช่วยให้ความต้องการของเขาได้รับ การ
ตอบสนอง 

Miller H. Carroll (1976:13) ได้กลา่วไว้วา่ การแนะแนวเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการทาง
การศึกษา  ซึ่งเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือแต่ละบุคคลให้สามารถเข้าใจตนเอง  ตดัสินใจได้ด้วย
ตนเอง และมีการวางแผนในการพฒันาระบบของชีวิตของตนเองให้ดีขึน้ 
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กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 32) ได้ระบุว่า การแนะแนว คือ จิตวิทยา
ประยุกต์แขนงหนึ่ง ท่ีว่าด้วยการพัฒนาคนให้รู้จักตนเองหรือพึ่งพาตนเอง โดยกระบวนการท่ี
สง่เสริมให้บคุคลได้มีบทบาทเต็มท่ีในการเรียนรู้ เพ่ือท่ีจะพฒันาศกัยภาพและสามารถจดัการชีวิต
ของตนอยา่งฉลาด 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553) ได้นําเสนอว่า การแนะแนว เป็น
กระบวนการต่อเน่ืองท่ีใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์  เพ่ือช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจตนเองและ
สิ่งแวดล้อม  สามารถตดัสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างฉลาด  มีเหตุผล  รู้จักป้องกัน
ปัญหา  วางแผน  และพฒันาตนเองให้เตม็ตามศกัยภาพ  สามารถดําเนินชีวิตได้อยา่งมีความสขุ 

วชัรี  ทรัพย์มี (2554:27) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การแนะแนวเป็นกระบวนการช่วยเหลือ
นกัเรียนให้เข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เขาสามารถสร้างคณุค่าแห่งชีวิตได้  เป็นต้นว่าจะ
ศึกษาสาขาใด   ประกอบอาชีพใดจึงจะเหมาะสม   สามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุข  
ความก้าวหน้าในชีวิตได้พฒันาตนเองให้ถึงขีดสดุในทกุด้าน 

 จากข้อมูลข้างต้นนีส้ามารถสรุปได้ว่า การแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็กแต่ละคน
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืนและสามารถปรับตวัในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  ทัง้ในปัจจุบนัและ
อนาคต  สามารถวางแนวชีวิตอนาคตของตนได้อย่างถกูต้องเหมาะสมอนัจะนําไปสู่ความสขุและ
ความสําเร็จในชีวิต 

 

จุดมุ่งหมายของการแนะแนว 
 การแนะแนวท่ีจดัขึน้ตามโรงเรียน โดยทัว่ไป มีจุดมุ่งหมายสําคญั ดงันี ้(อ้างจากวฒันา  
พชัราวนิช, 2526:252-253) 

 1. เพ่ือช่วยให้บุคคลสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง  ยอมรับต่อสภาพท่ีแท้จริงของตนเอง 
และมีความรู้สกึพอใจในสภาพของตนเอง 
 2. เพ่ือให้บุคคลรู้จักและเข้าใจตนเอง  สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รู้จักป้องกัน
ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและเป็นผู้ นําตนเอง 
 3. เพ่ือให้มีการพฒันาตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสงัคม รู้จกัวิเคราะห์ ว่า
ตนเองมีความสามารถหรือมีข้อบกพร่องอะไรบ้างในด้านร่างกาย  สมอง  อารมณ์ และสงัคม 

 4. เพ่ือให้รู้จกัเข้าใจสภาพแวดล้อม สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม และดําเนิน
ชีวิตตนเองอยูไ่ด้อยา่งฉลาด และเป็นสขุ 
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 5. เพ่ือให้มีประสิทธิภาพท่ีดีในการเรียน  สามารถเลือกวิชาเรียนได้ตามความถนดัของ
ตนเอง และประกอบอาชีพตามความถนดั  มีประสิทธิภาพในการทํางานอนัจะเป็นประโยชนต่อ
ตนเอง  ตอ่ครอบครัว  และประเทศชาตติอ่ไป 

 6. เพ่ือให้รู้จกัควบคมุอารมณ์  ฝึกให้รู้จกัอดทน  แข็งแรง และสามารถชนะอปุสรรคต่างๆ 
ได้ด้วยดี 

 7. เพ่ือช่วยให้บคุคลประพฤติปฏิบตัิตนไปในทางท่ีดีงามสร้างนิสยัท่ีดี รู้จกัมนษุยสมัพนัธ์
และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งราบร่ืน 

 8. เพ่ือช่วยให้บคุคลเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  ครอบครัว  
สงัคม  และประเทศชาต ิ
 9. เพ่ือช่วยให้บุคคลหลีกเล่ียงปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ และหาวิธีการใน          
การป้องกนัปัญหาท่ีถกูวิธี 
 10. เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมแก่นักเรียน  ทําให้นักเรียนสามารถค้นพบสิ่งใหม่ๆ 
และช่วยพฒันาความสนใจในด้านสนัทนาการ  อนัจะทําให้ชีวิตมีคณุคา่มากยิ่งขึน้ 

 11. เพ่ือให้ความรู้ทางด้านต่างๆ แก่นักเรียน  ทัง้ทางด้านการศึกษาเล่าเรียน ให้โอกาส
ศกึษาหาความรู้ทกุๆ ด้าน  รวมทัง้แนวทางในการทํางานหรือแนวทางในการประกอบอาชีพ 

 12. เพ่ือให้บคุคลได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการศกึษากบังาน โดยให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้มากท่ีสดุ  และสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่าง
เหมาะสม 

 13. เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับอาชีพต่างๆ อย่างดี มีความเข้าใจเก่ียวกับ
ความสมัพนัธ์ของแตล่ะอาชีพ 

 14. เพ่ือให้บคุคลเข้าใจถึงสภาพชีวิตท่ีแท้จริง และรู้ซึง้ถึงความสําคญัของเศรษฐกิจท่ีมีตอ่
ชีวิตของมนษุย์  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจให้กบัตนเองและครอบครัว
ตอ่ไปภายภาคหน้า 
 15. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัคณุคา่ของตนเอง ซึง่จะมีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จ
ในชีวิต  อนัจะเป็นผลให้เกิดความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาคณุภาพและลกัษณะตา่งๆ ให้ดีท่ีสดุ 

 16. เพ่ือให้รู้จกัความรับผิดชอบตอ่ตนเองทัง้ทางด้านการศกึษา อาชีพและสิง่อ่ืนๆ 
 17. เพ่ือให้รู้จกัเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับเพศและวยัของตนเอง และรู้จกัวิธีการท่ีจะ
นําไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคณุภาพของตนเอง 
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 18. เพ่ือให้บุคคลเข้าใจถึงความสําคญัเก่ียวกับสขุภาพและอนามยั  รวมทัง้บุคลิกภาพ
และความสามารถในการแสดงออกตา่งๆ ของนกัเรียน 

 19. เพ่ือให้เป็นคนสุภาพอ่อนโยน สุขุมเยือกเย็น รู้จักให้ความเป็นมิตร และให้ความ
ร่วมมือกบับคุคลทัว่ไป 

 20. เพ่ือช่วยให้ครูเกิดความเข้าใจนกัเรียนได้อยา่งดีและถกูต้อง  อนัจะเป็นแนวทางในการ
ช่วยเหลือนกัเรียนตอ่ไป 

 

ความแตกต่างระหว่างการแนะแนวและการแนะนํา 
 มีบุคคลส่วนมากเข้าใจสบัสนว่า การแนะแนวคือ การแนะนํา แต่ความจริงแล้ว การแนะ
แนวจะตา่งกนักบัการแนะนําเพราะ 
 การแนะแนวเป็นการชีช้่องทางให้เด็กรู้จักตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม และวางแนวชีวิตของตนเอง พดูง่ายๆ ก็คือ ผู้ รับบริการแนะแนวคือ ผู้ ท่ีเรียนรู้ตนเอง
และกําหนดโชคชะตาของตน 

 สําหรับการแนะนํามุ่งท่ีจะให้ผู้ รับปฏิบตัิตามคําแนะนําของตนโดยไม่สนใจว่า ผู้นัน้จะเต็ม
ใจหรือไม่หรือผู้นัน้จะเกิดการเรียนรู้ เกิดความกระจ่างด้วยตนเองหรือไม่ พร้อมท่ีจะรับผิดชอบ
ตนเองหรือเปลา่ ฉะนัน้ผลท่ีเกิดขึน้จากการแนะนําจะก่อให้เกิดผลเสียหายมากกวา่ผลดี นัน่คือ 
 ในกรณีท่ีเด็กนําข้อแนะนํานัน้ไปปฏิบตัิ  จะด้วยความเช่ือถือหรือถูกบงัคบัก็ตาม หาก
ปฏิบตัิแล้วไม่ได้ผลนักเรียนจะกลบัมาโทษครูผู้ แนะนําท่ีเป็นต้นเหตุให้เขาได้รับความผิดพลาด
เสียหาย  ถ้ายิ่งเป็นเร่ืองสําคญัผู้ ให้คําแนะนําจะรู้สึกเป็นหนีค้วามผิดนัน้ และในกรณีท่ีนกัเรียน
ปฏิบตัิตามแล้วได้ผล จะทําให้นักเรียนเช่ือถือและพึ่งครูผู้ ให้คําแนะนํายิ่งขึน้  จนอาจก่อให้เกิด
ความออ่นแอ คดิไมเ่ป็นต้องพึง่ผู้ อ่ืนมากกวา่พึง่ตนเอง 
 ฉะนัน้  จะเห็นว่าการแนะนําไม่ช่วยให้คนฉลาดคิดเป็น  ตดัสินใจเป็น  รับผิดชอบตนเอง  
และพึ่งตนเอง  ซึ่งตรงกันข้ามการแนะแนวต้องการให้บุคคลช่วยตนเองโดยผ่านกระบวนการท่ีมี
การศกึษาข้อมลู และมีการตดัสนิใจท่ีถกูต้อง  
 

ความสาํคัญและความจาํเป็นของการแนะแนว 
 บริการแนะแนว  นบัว่าเป็นบริการท่ีมีความสําคญัและจําเป็น ท่ีจะต้องจดัขึน้เพ่ือความรู้       
ความเข้าใจรวมทัง้การช่วยเหลือทุกๆ ด้านแก่บุคคลโดยไม่จํากัดเพศและวยั การจดับริการแนะแนว
อาจจะทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่ก็ได้  ทัง้นีย้่อมแล้วแต่ความเหมาะสม เพราะปัญหาบางอย่าง 
อาจเป็นปัญหาของกลุม่ แตปั่ญหาบางอยา่งอาจจะเป็นปัญหาของแตล่ะบคุคล 
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 สาเหตุท่ีจําเป็นจะต้องมีบริการแนะแนวสืบเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
มากมาย การอยู่รวมกลุ่มกันของมนุษย์ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาเป็นของธรรมดา  
นอกจากนัน้การท่ีมนษุย์ต้องตอ่สู้ดิน้รนเพ่ือความมีชีวิตอยู่รอด  และดําเนินชีวิตอยู่ตามสมควรแก่
อตัภาพ ทําให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของมนุษย์เร่ิมแรกเกิดจากปัญหาครอบครัว  จะ
ค่อยๆ เป็นปัญหาท่ีสืบเน่ืองไปสู่สงัคมนอกบ้าน  เพ่ือนบ้าน  จากสงัคมกลุ่มเล็กไปสู่สงัคมกลุ่ม
ใหญ่ และค่อยๆ กลายไปเป็นปัญหาของประเทศชาติไปในท่ีสดุ  การแนะแนวจะช่วยป้องกนัปัญหา  
ลดปัญหาตา่งๆ ให้ลดน้อยลง 
 ความสําคญัและความจําเป็นท่ีต้องมีการแนะแนว  มีสาเหตมุาจากสิ่งต่อไปนี ้ (อ้างจาก
อนนต์  อนนัตรังสี, 2521 : 29 – 37) 

 1.  การเปล่ียนแปลงทางสภาพครอบครัว  สภาพครอบครัวในปัจจุบนัเปล่ียนจากสมัย
โบราณ  บคุคลในสมยัก่อนอยู่รวมกนัเป็นครอบครัวใหญ่  มีตัง้แต ่ปู่ ย่า  ตายาย  พ่อแม่  ลงุป้า  น้าอา  
พ่ีน้อง  ญาติสนิท  อยู่รวมกนัเป็นปึกแผ่น  บคุคลในครอบครัวเอาใจใสด่แูลกนัอย่างใกล้ชิด  มีปัญหา
อะไรก็สามารถช่วยเหลือกนัได้  ผิดกบัปัจจบุนัครอบครัวเล็กลง  อยู่กนัตามลําพงับิดามารดาและ
บตุร  เม่ือบดิามารดาออกไปทํางานบตุรก็ต้องอยูต่ามลําพงั  ขาดคนดแูลเอาใจใส ่ อบรมสัง่สอน ขาด
ความรักความอบอุน่ ก่อให้เกิดปัญหาความว้าเหวต่ามมา เดก็อาจประพฤตตินไปในทางท่ีผิดๆ คบ
เพ่ือนไมดี่  ตดิยาเสพตดิ  เป็นต้น 

 2.  การเปล่ียนแปลงทางด้านการศกึษา ในสมยัก่อนการเรียนการสอน  เรียนเพ่ือให้อ่าน
ออกเขียนได้  ศึกษากันตามวดัวาอาราม  หรือผู้ ใหญ่ท่ีอ่านออกเขียนได้ก็สัง่สอนลกูหลานต่อไป  

การศึกษาจึงเป็นไปอย่างง่ายๆ ไม่สลบัซบัซ้อน  ผิดกับในปัจจุบนันีก้ารเรียนวิชาต่างๆ เร่ิมยาก  
และสลบัซบัซ้อน  เป็นวิชาการสมยัใหม่ซึง่เด็กจําเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนไปตามขัน้ตอน  โดยเร่ิม
จากการศึกษาขัน้บงัคบัไปจนถึงขัน้สงูสดุ  การเลือกวิชาเรียนจําเป็นต้องเลือกไปตามความถนดั
และความสามารถของตนเอง  หรือบางครัง้การท่ีเด็กเรียนหนงัสือไม่รู้เร่ืองไม่เข้าใจบทเรียนท่ีครู
สอน ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขตัง้แต่แรกเร่ิมแล้วเด็กก็จะว้าวุ่นมากขึน้ ทําให้หมดกําลงัใจในการเรียน  

เสียอนาคตไปในท่ีสดุ การมีบริการแนะแนวจึงจําเป็นอย่างมากท่ีจะช่วยขจดัปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบั
ทางด้านการศกึษาให้หมดสิน้ไป 

 3.  เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  การดํารงชีวิตของมนษุย์ในสมยัก่อน
แตกต่างจากในปัจจบุนัมาก  ในสมยัก่อนการทํามาหากินไม่ยากลําบาก ประเทศไทย  มีทรัพย์ใน
ดิน มีสินในนํา้ คนสามารถเก็บผกัผลไม้ ตกปลา กินเป็นอาหารได้ พืน้ท่ีท่ีใช้ใน การเพาะปลูกมี
มากมาย จึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์  ไม่ต้องวุ่นวายท่ีจะหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยสําหรับเลีย้งชีพ
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มากมายเช่นในปัจจุบันนี  ้ ในสมัยโบราณความเป็นอยู่หรือฐานะทางเศรษฐกิจของมนุษย์จะ
ใกล้เคียงกนั แต่วนัเวลาผ่านไปความสามารถของมนุษย์รวมทัง้สภาพแวดล้อมต่างๆ ทําให้ความ
เป็นอยู่ของมนษุย์เหล่ือมลํา้ต่ําสงูกนัไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ในสมยัปัจจบุนัฐานะของแต่ละครอบครัว
จึงอยู่ในสภาพท่ีห่างไกลกันมาก  แต่อย่างไรก็ตามเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะดีจะมีปัญหา
อย่างหนึ่ง  ส่วนเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะไม่ดีก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งแตกต่างกันไป  

เด็กทัง้สองประเภทจะมีปัญหาไม่เหมือนกัน  เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี จะ
ได้รับการเอาอกเอาใจ ได้รับการตามใจจากบดิามารดา สามารถจบัจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่ มเฟือย โดย
ท่ีเด็กไม่รู้จักคณุค่าของเงิน  การกระทําดงักล่าวของบิดามารดาท่ีให้เงินทองแก่ลูกสําหรับใช้จ่าย
อย่างมากมายนัน้  เป็นการกระทําท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลทางด้านลบ  เพราะเด็กจะใช้จ่ายเงินไป
ในทางท่ีผิด  เท่ียวเตร่ สนุกสนานเฮฮา ในสถานท่ีอบายมุขต่างๆ คบเพ่ือนไม่ดี  เด็กประเภทนี ้
มักจะเป็นหัวหน้าฝูง หรือผู้ นําของกลุ่ม เพราะมีกําลงัทรัพย์มาก  ผลสุดท้ายอาจจะกลายเป็น
นกัเลง อนัธพาล หรือตดิยาเสพตดิ เป็นการทําลายอนาคตของผู้ เรียน  สว่นเดก็ท่ีมาจากครอบครัวท่ี
ยากจนจะหมกมุ่นอยู่กบัปัญหาการหาเงินมาใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีวิต  เพ่ือเป็นค่าเลา่เรียน  การขาดเงิน
ทําให้เด็กประพฤติตนไปในทางท่ีผิด คือ พยายามหาเงินด้วย  การลกัขโมย  โจรกรรม  ปล้นจี ้    
เป็นต้น 

 ฉะนัน้การบริการแนะแนวจึงมีความสําคญัและจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะช่วยให้เด็กท่ีมี
ปัญหาดงักลา่ว  รู้จกัวิธีการแก้ปัญหา และดําเนินชีวิตให้ถกูต้องตามท่ีสงัคมยอมรับตอ่ไป 

 4.  การเปล่ียนแปลงทางอาชีพ  ในสมยัก่อนบตุรหลานมกัจะเจริญตามบรรพบรุุษ  อาชีพ
อะไรท่ีเป็นอาชีพของครอบครัว  เขาเหลา่นัน้จะรับเอาอาชีพนัน้มาปฏิบตัิตอ่ไป  อาชีพในสมยัก่อน
มีไม่มากมาย  เป็นอาชีพง่ายๆ ฝึกทําฝึกปฏิบตัิภายในครอบครัว  แล้วถ่ายทอดไปสู่บตุรหลาน แต่
ในสมยัปัจจบุนัอาชีพใหม่ๆ  เกิดขึน้มากมาย  แตล่ะอาชีพต้องการความสามารถและความถนดัเป็น
พิเศษเฉพาะอยา่ง  ผู้คดิจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ต้องคดิและใช้วิจารญาณอยา่งดีเลือกให้เหมาะสม
กบัตนเอง  อาชีพบางอย่างไม่ใช่ว่าบคุคลอยากจะประกอบอาชีพนัน้แล้วจะสามารถทําได้เสมอไป  

ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น สติปัญญา ความถนดั  กําลงัทรัพย์ท่ีจะใช้จ่ายใน
การศกึษาเลา่เรียน  การเลือกอาชีพจงึต้องเลือกให้เหมาะสมกบัความสามารถและกําลงัทรัพย์ของ
ครอบครัวด้วย  จงึจะสามารถบรรลเุป้าหมายในอาชีพนัน้ๆ ได้ 

 การแนะแนวจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการเลือกอาชีพท่ีตนเองถนดั  มีความพอใจ 
ท่ีจะประกอบอาชีพนัน้ๆ และสามารถเลือกอาชีพได้อย่างมั่นใจ ทําให้ประสบความสําเร็จใน        

การประกอบอาชีพของตนเอง ทัง้นีเ้พราะอาชีพถือว่าเป็นสิ่งสําคญัในชีวิตมนุษย์  ถ้าบุคคลใด
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ประสบความสําเร็จในอาชีพท่ีตนเองกระทําอยู่ก็ย่อมแสดงว่าบุคคลนัน้บรรลเุป้าหมายของชีวิต 

ประสบความสําเร็จในชีวิต  เป็นท่ียอมรับของสงัคม  บคุคลท่ีประสบความล้มเหลวในการประกอบ
อาชีพ จะไมไ่ด้รับผลสําเร็จในชีวิต  ชีวิตไมก้่าวหน้า ขาดความมัน่ใจในการดําเนินชีวิต 

 การเร่ิมต้นประกอบอาชีพใดๆ ก็ตาม  ควรจะพิจารณาให้รอบคอบและตรงตามความ
ถนัดของตนเอง  มีความตัง้ใจในการประกอบอาชีพ  การเปล่ียนอาชีพบ่อยๆ ไม่ทําให้บุคคล
ประสบความสําเร็จในชีวิต จะประสบความล้มเหลว เพราะต้องมีการเร่ิมต้นใหมอ่ยูต่ลอดเวลา 
 5.  ปัญหาทางด้านสงัคม  ในอดีตการอยู่ร่วมกนัในสงัคมมกัจะเป็นกลุม่ย่อยๆ สงัคมเล็กๆ 
บุคคลจะอยู่ร่วมกันอย่างเห็นอกเห็นใจกัน  ถ้อยทีถ้อยอาศยักัน  ให้ความช่วยเหลือกันอย่างดี 

ความอุดมสมบูรณ์ของอดีตในนํา้มีปลา ในนามีข้าว  ทําให้บุคคลมีจิตใจโอบอ้อมอารี  มีเมตตา
กรุณา  ไมค่ดิเลก็คดิน้อย ใจคอกว้างขวาง  แขกผู้มาเยือนขึน้บ้านก็เรียกรับประทานอาหารร่วมกนั 

หุงหาอาหารเลีย้ง มีความซ่ือสตัย์ไม่คดโกงซึ่งกันและกัน สนใจความเป็นอยู่ของเพ่ือนในสงัคม
เดียวกนั  ซึง่แตกต่างจากสงัคมในสมยัปัจจบุนั บคุคลจะมีความเห็นแก่ตวัเอารัดเอาเปรียบ  ชอบ
หกัหลงั  คดโกง  ทุกคนต้องอยู่อย่างระวงัตวั จะไว้ใจกนัง่ายๆ ไม่ได้  การคบค้าสมาคมกนัต้องมี
แบบแผน  มีหลกัเกณฑ์ การดําเนินชีวิตในปัจจบุนัจึงดยูุ่งยากซบัซ้อน การท่ีบคุคลมีความต้องการ
จะได้รับ  การยอมรับจากสงัคม  จึงต้องพยายามปรับตวัให้ได้  ซึ่งบุคคลมักจะมีปัญหาในการ
ปรับตวั  ทําให้เกิดความทกุข์ความคบัข้องใจ 
 การแนะแนวจะให้ความช่วยเหลือ  ขจดัปัญหาต่างๆ ให้หมดไป จะช่วยให้ผู้ประสบ
ปัญหารู้จักและเข้าใจตนเอง ในเวลาเดียวกันก็เรียนรู้ท่ีจะเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบๆ ตวั และ
หาทางปรับตวัให้เหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยูใ่นสงัคมตอ่ไป 

 6.  ปัญหาการแออดัของประชากร การท่ีประชากรเพิ่มมากขึน้ จงึก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ อีก
มากมายท่ีตามมา การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็วทําให้เกิดการบีบรัดทางด้านเศรษฐกิจ แย่ง
กันเรียนในสถานศึกษา แย่งกันประกอบอาชีพ ทําให้ประชากรว่างงาน ไม่มีงานทํา ก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ เช่ือมโยงต่อกนัไปเป็นลกูโซ่ อตัราการเกิดของประชากรเพิ่มขึน้เป็นร้อยละสามต่อปี 

ทําให้รัฐบาลต้องเผชิญกบัปัญหาหนกัอนัจะต้องเร่งรีบแก้ไขโดยเร่งดว่น 

 การแนะแนวจึงมีหน้าท่ีช่วยเหลือ  ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาการแออดัของประชากร  และ
ช่วยแนะแนวทางให้ผู้ เรียนทราบถึงปัญหาต่างๆ ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปบอกกล่าวภายใน
ครอบครัวของตนเอง และหาทางป้องกนัการเพิ่มของประชากรโดยวิธีคมุกําเนิดตอ่ไป 

 7.  ปัญหาเก่ียวกบัจิตใจ  สาเหตจุากความเป็นอยู่ในปัจจบุนัท่ีทกุคนต้องช่วยเหลือตวัเอง
แก่งแย่งชิงดีกนั  ศีลธรรมเส่ือมทรามลง  สภาพจิตใจของคนในอดีตจะแตกต่างจากคนในปัจจบุนั
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มาก คนในสมัยปัจจุบันจะมีความเห็นแก่ตัว  คิดคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก จิตใจ
โหดเหีย้ม ผกูพยาบาท  จองเวร  ฆ่าฟันกนัตายอยู่เสมอๆ ไม่ยอมเสียเปรียบซึง่กนัและกนั  พยายาม
เอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน  สภาพท่ีบีบคัน้ตา่งๆ จะมีผลกระทบถึงเดก็โดยตรง การท่ีเดก็ได้อยูใ่กล้ชิดกบั
ผู้ ใหญ่ เพราะเด็กจะไม่เข้าใจ  ไม่สามารถแยกได้ว่าสิ่งใดถกูสิ่งใดผิด  สิ่งใดดี  สิ่งใดไม่ดี  ปัญหา
เหลา่นีจ้ะสบัสนวุน่วายอยูใ่นจิตใจเดก็  ซึง่เดก็อาจจะเลือกประพฤตปิฏิบตัไิปในทางผิดๆ ก็ได้ 

 8.  ปัญหาการเปล่ียนแปลงทางขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม สมยัปัจจุบนั
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปมาก เป็นเหตใุห้เด็กสบัสน ไม่ทราบว่าจะ
ประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง บางอย่างเด็กเห็นว่าตนเองควรจะปฏิบัติได้ โดยไม่มี
ข้อผิดพลาดหรือข้อเสียหายใดๆ แตผู่้ ใหญ่กลบัห้ามปรามและแจ้งให้ทราบว่าเป็นสิ่งท่ีไม่เหมาะสม
ไมค่วรนําไปประพฤตปิฏิบตั ิทําให้เดก็เกิดปัญหา เกิดความคบัข้องใจในการปรับตวั 
 9.  ปัญหาทางการเมือง ปัญหาการเมืองนบัว่าเป็นปัญหาท่ีสําคญัและเป็นปัญหาท่ีหนกั
ในปัจจุบัน ทําให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด เด็กถูกปลุกระดมและเสีย้มสอนไปในทางท่ีไม่
ถูกต้อง เช่น มีความเช่ือถือว่าระบอบคอมมิวนิสต์จะทําให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุขและ
สะดวกสบายโดยทัว่หน้ากนั จงึเกิดใจฝักใฝ่ในลทัธิคอมมิวนิสต์ขึน้ ปัญหาตา่งๆ ก็จะตามมา 
 10. ปัญหาเก่ียวกับสขุภาพ เด็กท่ีมีสขุภาพไม่ดีจะเกิดโรคภยัไข้เจ็บต่างๆ เด็กจะขาด
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิตนทําให้เกิดปัญหาในด้านการเรียน เช่น ปัญหาการเจ็บออดๆ 
แอดๆ ปัญหาสายตาสัน้ มองไม่ชดัเจน ปัญหาหตูึงฟังไม่ชดั ปัญหาขาเป๋ ปากเบีย้ว ทําให้เกิดปม
ด้อย ถกูล้อเลียน 

 การแนะแนวมีหน้าท่ีช่วยแก้ปัญหาให้เด็กอย่างถูกวิธี ทําให้เด็กเข้าใจถึงสภาพท่ี
แท้จริงของตนเอง และรู้แนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ได้อย่างถกูวิธี  โดยไม่ถือว่าสิ่งเหล่านัน้
เป็นปมด้อยของตนเองหรือเป็นอปุสรรคในการเรียน  ก่อให้เกิดกําลงัใจท่ีจะศกึษาเลา่เรียนตอ่ไป 

 11. ปัญหาเก่ียวกับค่านิยม  การมีค่านิยมผิดๆ เช่น การส่งบุตรไปศึกษาในเมืองหลวง 
เพราะถือว่าเป็นการทดัเทียมหน้าเทียมตาผู้ อ่ืน ทัง้ ๆ ท่ีสภาพครอบครัวยากจนไม่สามารถจะส่ง
เสียให้เรียนได้  บางครอบครัวต้องขายไร่นา วัวควาย เพ่ือส่งเสียลูกให้เรียน การท่ีลูกต้องอยู่
ห่างไกล พ่อแม่ ขาดการควบคุมดูแลอาจประพฤติไม่ดี  เรียนไม่สําเร็จ ทําให้ครอบครัวต้อง
สิน้เนือ้ประดาตวัไปด้วย 
 การแนะแนวจึงมุ่งช่วยเหลือให้บุคคลเข้าใจ และรู้จักสภาพท่ีแท้จริงของตนเอง           
ไมย่ดึถือคา่นิยมไปในทางท่ีผิดๆ ก่อให้เกิดปัญหาขึน้ภายหลงัได้ 
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 12. ปัญหาเก่ียวกบัความคิดผิดๆ การเช่ืออย่างงมงายในเร่ืองไสยศาสตร์ หมอด ูการทรง
เจ้าเข้าผี  มีมากในปัจจบุนั  สิ่งเหล่านีเ้ข้ามามีบทบาทสําคญัในชีวิตมนุษย์  เพราะบุคคลประสบ
ปัญหากนัมากมาย  เม่ือมีความสขุบคุคลจะไม่คิดถึงสิ่งเหลา่นี ้ เม่ือเกิดปัญหาหรือเกิดความทกุข์  
จะเร่ิมคิดถึงหมอด ู หมอผี เป็นการช่วยให้จิตใจสบายขึน้ การเช่ืองมงายในสิ่งเหลา่นี ้ นอกจากจะ
ทําให้เสียเงิน เสียทอง  ถกูหลอกลวงแล้ว  ยงัต้องเสียเวลาของชีวิตไปอีก  แทนท่ีจะเอาเวลาไปใช้
คดิหาทางแก้ไขปัญหา  มองหาสาเหตแุห่งปัญหา  แล้วค้นหาวิธีการแก้ไขท่ีถกูต้อง  กลบัไปเช่ือหมอผี  
ลงยนัต์ร่ายเวทมนตร์ 
 ตัวอย่าง หญิงคนหนึ่งทราบว่าสามีของตนมีภรรยาน้อย  แทนท่ีจะหาสาเหตุแห่ง
ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา  กลบัไปปรับทุกข์กบัเพ่ือนฝงู  แล้วเพ่ือนฝูงก็เลยแนะนําให้ไปหา
หมอเก่งคนหนึ่ง  ให้ช่วยลงนะหน้าทองให้ เพราะเช่ือว่าเม่ือลงนะหน้าทองแล้วสามีจะหลงใหลใน
เสน่ห์  และเลิกกบัภรรยาน้อย  ผลปรากฏว่าขณะเปิดหน้าท้องให้หมอลงนะอยู่นัน้ หมดก็ลบูคลํา
ไปเร่ือยๆ จนหญิงผู้ นีเ้ห็นท่าไม่ดี  ก็เลยยกเท้าขึน้ถีบหมอหงายท้องไป  แล้ววิ่งหนีออกจากห้อง ไป
แจ้งความท่ีโรงพกัจึงเกิดข่าวครึกโครมขึน้ในหน้าหนงัสือพิมพ์ (การลงนะหน้าทองเป็นศพัท์ท่ีเห็น
ในหน้าหนงัสือพิมพ์อาจจะหมายถึงการลงยนัต์ของขลงัก็ได้) 

 นอกจากนัน้การหาหมอดตูรวจดวงชะตา  แล้วแถมท้ายด้วยการทําพิธีสะเดาะเคราะห์
ตา่งๆ นัน้ ทําให้ต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหต ุ

 การแนะแนวจะช่วยชีใ้ห้เดก็เกิดความรู้ ความเข้าใจในสิง่ท่ีถกูต้องไมมี่ความเช่ือท่ีผิดๆ 
ให้รู้จกัเช่ืออย่างมีเหตผุล  รู้จกัใช้สติปัญญาคิดพิจารณา  ไม่ใช่ปล่อยเวลาของชีวิตงมงายอยู่กับ
เคร่ืองราง ของขลงั  เสียเงินเสียทองไปเป็นจํานวนมากมายโดยไม่รู้ว่าตนเองถกูหลอกลวง  มุ่งให้
นกัเรียนเกิดความเข้าใจว่าต้องปฏิบตัิต้องกระทํา  จึงจะนําไปสู่ความสําเร็จ  ไม่ใช่นัง่คอย  นอน
คอยโชคชะตา 
 

หลักการแนะแนว (Principles of Guidance) 

 ในการแนะแนวมีหลกัการท่ีควรยดึปฏิบตั ิ ดงันี ้

 1.  การแนะแนวเป็นวิธีการช่วยเหลือบคุคลในกระบวนการของการพฒันา  มุ่งสง่เสริมให้
บุคคลเจริญเติบโตไปสู่วฒุิภาวะ  มีความสามารถท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ีตนเองเก่ียวข้องสมัพนัธ์
ด้วย  เป็นการนําเอาวิธีการต่างๆ ท่ีจะช่วยเหลือบคุคล รวบรวมประสบการณ์และทศันคติต่างๆ ท่ี
บคุคลได้รับมาเสริมสร้างการพฒันาการทกุๆ ด้านของตนเอง 



 268

 2.  การแนะแนวจะเก่ียวข้องกบัความนึกคิดของตนเองซึง่สมัพนัธ์กบัสงัคมภายนอก ซึ่ง
การแนะแนวจะจดัอยู่ในลกัษณะของการรับรู้ของบคุคลเป็นการสว่นตวั ซึง่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือ
สภาพแวดล้อมรอบๆ ตวัของเขา 
 3.  การแนะแนวขึน้อยู่กบัการยอมรับความมีคณุค่าของแต่ละบุคคล และยอมรับในสิทธิ
สว่นตวัเก่ียวกบัการตดัสนิใจท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ผู้แนะแนวจําเป็นท่ีจะต้องยอมรับว่าทกุๆ คน
เป็นบคุคลท่ีมีคณุคา่ มีความสามารถท่ีจะกระทําสิง่ใดสิง่หนึง่ได้ด้วยตนเอง ซึง่บคุคลมีคณุคา่เพียง
พอท่ีจะรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเอง และสามารถแสดงบทบาทอยู่ในสงัคมได้ด้วยตนเองอย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม 

 4.  การแนะแนวช่วยให้บคุคลมีความสามารถท่ีจะเลือกกระทําสิ่งใดๆ ได้อย่างฉลาด รู้จกั
วางแผน รู้จกัแสดงบทบาทและรู้จกัวิธีการปรับตวั อปุสรรคสําคญัของบคุคลท่ีจะไปสู่ความสําเร็จ
มกัจะอยูท่ี่การวางแผน และแนวทางในการพฒันาตนเอง การแนะแนวช่วยให้บคุคลเข้าใจแผนงาน
อยา่งชดัแจ้ง เข้าใจตนเอง และเข้าใจวิธีการท่ีจะกระทําตนเองให้อยูใ่นสภาพของสมาชิกของสงัคม
ท่ีดี การแนะแนวให้อิสระแก่บุคคลท่ีจะเลือกวิธีการต่างๆ กระทําตนอย่างบุคคลท่ีฉลาดและมี     

ความรับผิดชอบสงู 
 5.  การแนะแนวเป็นแนวทางท่ีนําไปสู่การร่วมมือไม่ใช่การบงัคบั การแนะแนวเก่ียวข้อง
กบัแรงจูงใจภายใน และความประสงค์ท่ีจะปรับปรุงมากกว่าการเกิดจากแรงจูงใจภายนอก การ
ตอ่ต้านความขุ่นข้องหมองใจใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้ควรจะได้รับการแก้ไข เพ่ือนําไปสู่ความเข้าใจอนั
ดีงาม 

 6.  การแนะแนวเป็นกระบวนการเก่ียวกับการศึกษาท่ีต้องต่อเน่ืองกันและเป็นไป
ตามลําดับขัน้ตอน  ซึ่งต้องเร่ิมจากชัน้ประถมศึกษาต่อเน่ืองไปถึงชัน้มัธยมศึกษา  ควรจะอยู่
ร่วมกนัเป็นหน่วยเดียวกนั  ไมค่วรแบง่แยกออกจากโครงการท่ีทางโรงเรียนจดัไว้ 
 7.  การแนะแนวเป็นการศกึษาท่ีกว้างขวางของบคุคลและสภาพสงัคมท่ีบคุคลเก่ียวข้อง
ด้วย  ก่อนท่ีจะให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลจําเป็นท่ีจะต้องเข้าใจถึงความอ่อนแอ ความเข้มแข็ง 
และลกัษณะรวมๆ ของบคุคลเสียก่อน  การท่ีจะสามารถเข้าใจสิ่งตา่งๆ ท่ีกลา่วมาแล้วนัน้จําเป็นท่ี
จะต้องอาศยัเทคนิคและวิธีการตา่งๆ มากมาย   
 8.  การแนะแนวมีบทบาทในการดําเนินงานอย่างแคลว่คลอ่งว่องไว ผู้ ให้คําปรึกษา บิดา
มารดา ครู นกัจิตวิทยา และบคุคลทกุๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการให้ความช่วยเหลือนกัเรียนให้ไปสูขี่ด
สูงสุดของความสามารถ และความรับผิดชอบของตนเอง จําเป็นจะต้องดําเนินงานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
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 9.  การแนะแนวช่วยให้นกัเรียนเข้าใจถึงสภาพของความเป็นจริงและลกัษณะท่ีแท้จริงของ
ตนเอง  ทําให้นักเ รียนสามารถเข้าใจตนเอง  (self-understanding) ยอมรับต่อสภาพของ                   
ความเป็นจริง 
 10.  การแนะแนวจดัเป็นรายบคุคล เป็นการจดับริการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตา่งๆ 
ให้แก่นกัเรียนเป็นการสว่นตวั 
 อนนต์  อนนัตรังสี (2521 : 23 – 25) ได้นําเสนอหลกัของการแนะแนวท่ีสําคญัมีดงันี ้

 1.  การแนะแนวเป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนั การจดับริการแนะแนวไม่ใช่การกระทําท่ีเสร็จ
สิน้ลงในระยะเวลาเพียงสัน้ๆ การแนะแนวจะต้องกระทําติดต่อกนั ต้องมีการวางแผนระยะยาว แล้ว
จดัดําเนินการไปตามลําดบัขัน้ตอน เพ่ือดําเนินไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ การจดักิจกรรมต่างๆ ต้อง
เรียงตามลําดบัก่อนหลงั และมีการตดิตามผลงานท่ีได้กระทําลงไปแล้ว 
 2.  การแนะแนวเป็นสว่นหนึ่งของการศกึษา จะแยกออกจากกนัไม่ได้ การแนะแนวจดัขึน้
เพ่ือช่วยให้การศกึษาเป็นไปตามจดุมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้  การแนะแนวจําเป็นจะต้องสอดแทรกอยู่
ในการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยไม่มีการแยกกนัว่าส่วนใดเป็นการศึกษา หรือส่วนใดเป็นการ
แนะแนว 
 3.  การแนะแนวเน้นถึงเร่ืองการป้องกนัปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา การแนะแนวจดัขึน้
โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะป้องกนัปัญหาตา่งๆ ไมใ่ห้เกิดขึน้ โดยมีการวางแผนในการป้องกนัปัญหาไว้
ลว่งหน้า เช่น การป้องกนัการตดิยาเสพตดิ การแนะแนวจะเน้นวิธีการป้องกนัไม่ให้เด็กตกเป็นทาส
ของยาเสพติด แต่ไม่ใช่ติดยาเสพติดแล้วจึงจะหาวิธีแก้ปัญหา การแก้ปัญหาจําเป็นจะต้องกระทํา
ตอ่เม่ือปัญหานัน้ได้เกิดขึน้แล้ว โดยไมส่ามารถจะป้องกนัได้ 

 4.  การแนะแนวเน้นในเร่ืองการเข้าใจตนเอง การตดัสินใจด้วยตนเอง และการปรับตวัด้วย
ตนเอง การแนะแนวมุ่งให้บุคคลรู้แจ้งเห็นจริงเก่ียวกับตนเอง เข้าใจตนเองได้ดี สามารถใช้
วิจารณญาณตดัสินใจด้วยตนเอง และมีความสามารถในการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ทกุๆ ด้าน
ได้ บคุคลท่ีได้รับการแนะแนวจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้อยา่งดี 

 5.  การแนะแนวเน้นท่ีการส่งเสริมการพฒันาอย่างถกูหลกัวิธี การแนะแนวจะเน้นให้
ผู้ เรียนได้มีการพฒันาทกุๆ ด้านไปพร้อมๆ กนัอยา่งถกูต้องตามหลกัวิธีการ 
 6.   การแนะแนวจดัขึน้เพ่ือช่วยเหลือบุคคลอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นการช่วยเหลือ ให้
บคุคลรู้จกัเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยา่งมีอิสระปราศจากการบงัคบั 

 7.  การแนะแนวเน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มนษุย์ทกุรูปทกุนามย่อมมีความ
แตกต่างกนั การแนะแนวต้องคํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลเป็นหลกัสําคญั ทัง้นีเ้พ่ือจะได้
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สามารถช่วยเหลือเดก็ให้เรียนไปตามความถนดั และความสามารถของตนเอง ช่วยให้สามารถวาง
หลกัสตูร และจดัวิชาเรียนได้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

 8.  การแนะแนวต้องอาศยัการประสานงานของทกุๆ ฝ่าย การแนะแนวท่ีดีต้องอาศยัความ
ร่วมมือจากผู้ เก่ียวข้องทุกๆ ฝ่าย เช่น ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูใหญ่ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน 

พยาบาล บรรณารักษ์ และบคุคลอ่ืนๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการบริหารการแนะแนว 
 9.  การแนะแนวเป็นกระบวนการรวม การพิจารณาสิ่งใดก็ตามต้องมีการพิจารณาทกุๆ 
อย่างไปพร้อมๆ กัน เช่น การพิจารณานักเรียนก็จําเป็นต้องพิจารณารวมกันไปทัง้หมดไม่ใช่
พิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นการพิจารณารวมกันไปทุกๆ ด้านหรือเรียกว่าพิจารณาไป
ทัง้ตวับคุคล 
 10.  การแนะแนวเป็นกระบวนการท่ีถือเอาตวัเด็กเป็นศนูย์กลาง การแนะแนวต้องถือตวั
เดก็เป็นศนูย์กลางถือเป็นหลกัในการจดับริการแนะแนวโดยคํานงึถึงความต้องการของเดก็ สง่เสริม
ให้เดก็ได้กระทําไปตามท่ีตนเองต้องการ ทัง้นีต้้องอยูใ่นกฎเกณฑ์ท่ีสงัคมยอมรับ 

 11.  การแนะแนวจําเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร การแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีผู้ นําหรือผู้บริหารท่ีดีมีความสนใจ เอาใจใส่ในบริการแนะแนว การบริการ
แนะแนวจะไม่สามารถดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้ ถ้าขาดความร่วมมือจากผู้ นําหรือ
ผู้ บริหาร การให้การสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบของผู้ บริหาร ในการดําเนินงานของบริการ          
แนะแนวจะช่วยให้การแนะแนวเดนิทางไปสูเ่ป้าหมายได้อยา่งง่ายดาย 
 12.  การแนะแนวต้องจดับริการสําคญัไว้ในโครงการแนะแนว  คือ บริการศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล (individual inventory service) บริการสนเทศ (information service) บริการให้
คําปรึกษา (counseling service) บริการจดัวางตวับคุคล (placement service) บริการติดตามผล 
(follow-up service) 

 13.  ครูในโรงเรียนทกุคนต้องมีส่วนร่วมในการแนะแนว  โดยปกติแล้วมกัจะมีผู้ เข้าใจผิดว่า 
ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีในการบริการแนะแนวท่ีแท้จริงนัน้คือ บุคคลท่ีทําหน้าท่ีแนะแนวโดยเฉพาะ  ส่วน
บคุคลอ่ืนนัน้ไม่เก่ียวข้อง  ความจริงแล้วครูทกุๆ คนก็คือผู้แนะแนวการบริการแนะแนวเป็นของครู
ทัง้โรงเรียน  ซึ่งครูทุกๆ คนมีหน้าท่ีโดยตรงท่ีจะร่วมบทบาทบริการการแนะแนว  และครูควรจะ
ทราบถึงบทบาทท่ีแท้จริงของตนเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูประจําชัน้จะเป็นบุคคลท่ีมีบทบาท
สําคญัโดยตรงตอ่เดก็ เพราะถือวา่เป็นบคุคลท่ีใกล้ชิดเดก็ท่ีสดุ 

 14.  การแนะแนวจําเป็นต้องอาศยัผู้ แนะแนวท่ีมีคุณสมบตัิท่ีดี การเป็นผู้แนะแนวไม่ใช่
ของง่าย  บคุคลท่ีจะทําหน้าท่ีแนะแนวต้องผ่านการฝึกฝนอบรมมาอย่างดี  เข้าใจวิธีการของการแนะ
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แนวอย่างชดัเจน และต้องมีคณุสมบตัิพิเศษส่วนตวัในลกัษณะของผู้แนะนําท่ีดี  จึงจะช่วยให้บริการ
แนะแนวบรรลเุป้าหมายได้ 

 15.  การแนะแนวต้องมีการวางแผนงานหรือโครงการเอาไว้ล่วงหน้า  การแนะแนวท่ีดีต้องมี
การวางแผนตามหลกัวิชา สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ผู้แนะแนวต้องมีความสามารถ
ในการรวบรวมข้อมลูและแปลความหมายของข้อมลูได้ถกูต้องตรงตามความเป็นจริง  
 16.  การแนะแนวต้องอาศยักลวิธีทางวิทยาศาสตร์  การแนะแนวท่ีดีต้องใช้หลกัการทาง
วิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการแก้ไขปัญหา   รู้จกัการรวบรวมข้อมแูลและหาสาเหตแุห่งปัญหาแล้ว
ดําเนินการแก้ปัญหาไปตามขัน้ตอนวิทยาศาสตร์ 
 17.  การแนะแนวจะอยู่ร่วมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  การแนะแนวจะกระทําไปพร้อมๆ กนั
ทกุๆ ด้าน  การแนะแนวจะไมแ่ยกเป็นการแนะแนวการศกึษา การแนะแนวอาชีพ การแนะแนวทางด้าน
ศีลธรรม  การแนะแนวปัญหาส่วนตวั  หรือการแนะแนวประเภทอ่ืนใด แต่จะทําการแนะแนวทกุๆ 
ด้านสมัพนัธ์กนัไป 

 18.  การแนะแนวไม่ใช่การแนะนํา  การแนะแนวไม่ใช่การให้แนวทางหรือบอกให้ผู้ อ่ืนไป
ปฏิบตัิ  การแนะนําจะเป็นวิธีการท่ีผู้แนะนําช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ ท่ีประสบปัญหา  ซึ่งจะกระทํา
เสร็จสิน้เป็นครัง้ๆ ไป  สว่นการแนะแนวนัน้จะเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองช่วยให้ผู้ประสบปัญหารู้จกั
ตัวเองและสามารถตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาด้วยตนเองอย่างฉลาดรอบคอบ  และต้องมีการ
ตดิตามผลและประเมินผลอยูต่ลอดเวลา 
 19.  การแนะแนวต้องมีการประเมินผลโครงการแนะแนวเป็นระยะๆ ทัง้นีเ้พ่ือสํารวจดวู่า
โครงการแนะแนวท่ีได้ดําเนินไปแล้วมีผลดีอย่างไร หรือมีข้อบกพร่องอย่างไร สมควรจะได้รับการ
แก้ไขหรือไม ่

 

ปรัชญาการแนะแนว 
 ปกติแล้วในการปฏิบตัิงานใดก็ตาม  มนษุย์ย่อมปฏิบตัิไปตามความเช่ือของตนและความ
เช่ือท่ีมีเหตผุลเป็นท่ียอมรับและเป็นแนวปฏิบตัิ  เรียกว่าปรัชญา และปรัชญาท่ีนํามาปฏิบตัิสรุป
เป็นกฎเกณฑ์ได้แน่นอน เรียกว่า ทฤษฎีหรือหลกัการ และจุดท่ีเราหวงัจะบรรลุถึงในการปฏิบตัิ
เรียกวา่ เป้าหมาย 
 ปรัชญาแนะแนว มาจากการยอมรับในหลกัประชาธิปไตย จิตวิทยาและสงัคมวิทยา เช่น 

 1.  มนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกนั  ความไม่เหมือนกนันีจ้ะเห็นได้จากรูปร่างหน้าตา นิสยั  
ความถนดั ความสามารถซึง่มีสาเหตท่ีุอธิบายได้ไมใ่ช่เกิดจากโดยบงัเอิญ 
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 2.  พฤติกรรมทกุอย่างต้องมีสาเหต ุ การท่ีคนเราทําอะไรลงไปหรือเป็นเช่นนัน้  ไม่ใช่เกิด
จากผีสางเทวดา 
 3.  มนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีค่าสูงยิ่ง  ฉะนัน้โรงเรียนก็ดีหรือสถาบนัต่างๆ ในสงัคมก็ดี
จะต้องร่วมมือกันพัฒนาคนให้เจริญขึน้ในทุกๆ ด้าน เพ่ือเป็นการสงวนไว้ซึ่ง ทรัพยากรมนุษย์ 
(human resorce) เพ่ือจะได้ใช้พลงัมนษุย์ให้ได้สงูสดุ 

 4.  มนุษย์มีศกัดิ์ และสิทธิเท่าเทียมกัน  ฉะนัน้บุคลากรมีสิทธ์ิในการจดัการกับชีวิตของ
ตนเองในฐานะท่ีเขาเป็นเจ้าของชีวิตได้อยา่งเตม็ท่ี 

 5.  บคุคลจะมีความสขุก็ในเม่ือแตล่ะบคุคลได้รับการศกึษาจนสดุขีด  แห่งสติปัญญาและ
ความสามารถของเขา  มีแผนการดําเนินชีวิตท่ีถูกหลกัวิชาการสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งกําลงั
เผชิญหน้าอยูแ่ละซึง่อาจจะต้องเผชิญในอนาคต  และใช้ความรู้  ความสามารถท่ีได้ศกึษาเลา่เรียน
มาให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและตอ่สงัคมให้มากท่ีสดุ 

 6.  มนุษย์ย่อมมีปัญหา  ไม่เวลาใดเวลาหนึ่ง และพฤติกรรมของคนๆ หนึ่งย่อมส่งผล
กระทบไปยงับคุคลอ่ืน  เพราะคนเป็นสตัว์สงัคมท่ีต้องอยู่รวมกนั  บางปัญหาซึง่ไม่สลบัซบัซ้อนจน
ผู้ ท่ีมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาได้  แต่บางปัญหาก็ยุ่งซับซ้อนจนผู้ ท่ีมีปัญหาไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ 

 

คุณสมบัตขิองครูแนะแนว  
 มีนกัการศกึษาหลายท่านได้กลา่วถึงบทบาทและคณุสมบตัขิองอาจารย์แนะแนว ดงันี ้

 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2549) ได้ระบุถึงคณุสมบตัิของครูแนะแนวไว้ 3 ด้าน
ดงันี ้

  1. ด้านความรู้ (Knowledge) 

       1.1 จบการศกึษาอยา่งน้อยระดบัปริญญาตรีด้านจิตวิทยาแนะแนว 
 1.2 มีความรู้เก่ียวกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูจิตวิทยาแนะแนว 
 1.3 มีความรู้หลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง หรืออ่ืนๆ ท่ีช่วย
ให้การปฏิบตังิานแนะแนวจดับริการแนะแนวในโรงเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 1.4 มีความรู้เก่ียวกบัขอบขา่ยการ 
 1.5 มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานตา่งๆ ของหน่วยงานท่ีสงักดั 

 1.6 มีความรู้  ความเข้าใจในหลักบริหารงานบุคคล  สามารถตรวจสอบ
ผู้ปฏิบตังิานเพ่ือให้งานท่ีรับผิดชอบสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
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  1.7 มีความคิดริเร่ิมพัฒนาแนวทางให้เหมาะสมเพ่ือหาวิธีการใหม่ๆ มาใช้ใน            

การปฏิบตังิาน 

  1.8 มีความรู้เก่ียวกบักระบวนการกลุม่ 

  1.9 มีความรู้เก่ียวกบัทกัษะการให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
         2. ด้านทกัษะ (Skill) 

  2.1 มีความสามารถในการศกึษาและจดัข้อมลู  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล   
  2.2  มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
  2.3 มีความสามารถในการทําแผนงาน ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้การปรึกษา         
เชิงจิตวิทยาและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตังิานท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 

  2.4 มีความชํานาญในการแนะแนวและประสบการณ์งานแนะแนว 
  2.5 สามารถควบคุม กํากับหน่วยงานด้านงานแนะแนวท่ีมีขอบเขตเนือ้หา
หลากหลาย 
  2.6 สามารถปรับเปล่ียนแนวทางการทํางานให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ใหม ่

  2 .7  สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบให้สําเ ร็จตาม
วตัถปุระสงค์และปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.8 มีทกัษะและประสบการณ์ด้านการสอน 

  2.9 สามารถริเร่ิมดําเนินงานวิจัยต่างๆ ในงานแนะแนวท่ีก่อให้เกิดความรู้หรือ
เทคนิค วิธีการใหม่ๆ  
  2.10 สามารถให้บริการเผยแพร่ด้านการแนะแนวการศกึษาและอาชีพตอบปัญหา
และชีแ้จงเร่ืองตา่งๆเก่ียวกบังานในหน้าท่ีได้ 

  2.11 สามารถกําหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานท่ีตนสงักดัได้ 

  2.12 สามารถพิจารณาความต้องการทรัพยากรและจัดสรรทรัพยากรสําหรับ
โครงการเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
  2.13 สามารถเป็นตวัแทน หรือผู้ แทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมหรือ
เจรจา  ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบังาน  แนะแนว  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมาย  ควบคมุ  

ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ปรับปรุงแก่ไข  ตดิตามประเมินผล 
  2.14 สามารถเข้าร่วมประชมุกําหนดนโยบาย  และแผนงานของหน่วยงานท่ีสงักดั
ได้  เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการเข้าประชมุ หรือเจรจาปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการแนะแนว  ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
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  3. ด้านคณุลกัษณะ (Attribute) 

 3.1 ครูแนะแนวต้องเป็นผู้ มีความรับผิดชอบและเอาใจใสต่อ่หน้าท่ี 

 3.2 มีความขยนัขนัแข็งอสุาหะในการปฏิบตังิานท่ีได้รับมอบหมาย 
 3.3 อทิุศเวลาให้กบังานและสว่นรวม 

 3.4 เห็นคณุคา่ของงานและมีความศรัทธาในการทํางาน 

 3.5 ให้บริการด้วยความจริงใจ โดยไมห่วงัผลประโยชน์ใดๆ ตอบแทน 

 3.6 ปรับตวัให้เข้ากบัคนได้ทกุประเภท 

 3.7 มีความคลอ่งตวัในการประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ  
 3.8 สามารถส่ือสารได้ทกุฝ่ายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอนัดีตอ่กนั  

 3.9 รู้จกัวางตวัให้เหมาะสมและรู้จกักาลเทศะ 
 3.10 ใจกว้างรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน  

 3.11 รับฟังทกุปัญหาด้วยความเป็นธรรม 

 3.12 พิจารณาใคร่ครวญสถานการณ์ตา่งๆ อยา่งมีเหตผุล 
 3.13 ใจเย็น  สขุมุ  รอบคอบ  ไมอ่อ่นไหวง่าย 
 3.14 มีนํา้ใจ  เมตตา  กรุณา เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่
 3.15 มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  เพ่ือพฒันางานแนะแนว 
 3.16 สนใจใฝ่หาความรู้ 
 3.17 มีปฏิภาณไหวพริบ  

 3.18 มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 3.19 ประหยดั  รักษาทรัพย์สนิและผลประโยชน์สว่นรวม 

 3.20 ให้ความร่วมมือกบัฝ่ายตา่ง ๆ ทัง้ในและนอกโรงเรียน  เพ่ือประโยชน์ของ
สว่นรวม 

 3.21 รักษาความลบัของผู้ รับบริการอยา่งเคร่งครัด 

 วงพกัตร์ ภู่พนัธ์ศรี และศิรินนัท์ ดํารงผล(2530 : 274-276) ได้กล่าวถึงคุณสมบตั ิ        

ของครูแนะแนวไว้  ดงันี ้

     1. จดับริการแนะแนว ให้แก่นกัเรียนทัง้ 5 บริการ 
     2. เป็นผู้ประสานงาน กับผู้บริหารของโรงเรียน ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 

ผู้ปกครอง และบคุลากรหรือสถาบนัในชมุชน เก่ียวกบังานแนะแนว 
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     3. เป็นผู้ประชาสมัพนัธ์ เก่ียวกบังานแนะแนวให้นกัเรียน บคุลากรภายใน และภายนอก
ทราบ 

     4. มีความรู้และประสบการณ์ เก่ียวกบังานแนะแนว 
     5. เป็นผู้ ท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความรู้สกึเป็นมิตรกบัผู้ อ่ืน ปรับตวัเข้ากบัผู้ อ่ืนได้ง่าย 
ไมว่า่ผู้นัน้จะมีฐานะเศรษฐกิจทางสงัคมอยา่งไรก็ตาม 

     6. มีสขุภาพจิตท่ีดี มองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ท่ีมัน่คงสามารถเผชิญปัญหาได้โดยไม่ตี
โพยตีพายเกินกวา่เหต ุ

     7. เป็นผู้ ท่ีมีความเห็นใจ มีความจริงใจไมเ่สแสร้ง มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

     8. เป็นคนท่ีมีเหตผุล กล่าวคือ สามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึง้ เข้าใจท่ีมาของ
สาเหตขุองปัญหา และวินิจฉยัหรือแสดงความคดิเห็นได้อยา่งมีเหตผุล 
     9. เป็นนกัฟังท่ีดี มีศิลปะในการพดู รวมทัง้มีความรู้สกึไวและเข้าใจต่อความต้องการ
และความรู้สกึของผู้ อ่ืน 

     10. เป็นคนขยนั หมัน่หาความรู้อยู่เสมอ รวมทัง้ขยนั อดทนในการทํางาน โดยไม่เห็น
แก่ความเหน็ดเหน่ือย 
     11. รักษาความลบั ของนกัเรียนได้ 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพจติวิทยาการแนะแนว 
 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2549) ได้กล่าวถึงจรรยาบรรณวิชาชีพจิตวิทยาการ   
แนะแนว ดงันี ้
  1. ให้บริการด้วยความเต็มใจโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวให้บริการด้วยความเสียสละและอทิุศตนอย่างเต็ม
ความสามารถ  โดยคํานึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลทัง้ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  

และสตปัิญญา 
  2. ยอมรับและศรัทธาในวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนวและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์กร  ผู้ ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว  มีเจตคติท่ีดี  เห็นคุณค่าในวิชาชีพ
จิตวิทยากรแนะแนว  และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ  โดยการแสดงออกด้วยความช่ืนชมว่า
เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ  มีความสําคญัและจําเป็นของสงัคม  รวมทัง้ปกป้องเกียรติภูมิของวิชาชีพ
จิตวิทยาการแนะแนว  เข้าร่วมกิจกรรมและสนบัสนนุองค์กรวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว 
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  3. เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ผู้ รับบริการด้วยความบริสุทธ์ิใจ  
โดยเสมอหน้า  ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนว  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้
กําลงัใจแก่ผู้ รับบริการ  โดยสนองตอบต่อความต้องการ  ความถนดั  ความสนใจอย่างจริงใจด้วย
ความเห็นอกเห็นใจ  โดยคํานึงถึงสิทธิพืน้ฐานของผู้ รับบริการอย่างเท่าเทียมและปรารถนาท่ีจะให้
ผู้ รับบริการพฒันาได้อยา่งเตม็ศกัยภาพ 

  4. มีวิสยัทศัน์และพฒันาตนเอง  ด้านวิชาชีพให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  
ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวมีความสนใจใฝ่รู้  ศกึษาค้นคว้า  ริเร่ิมสร้างสรรค์  

เสริมสร้างความรู้ให้ทนัสมยั  ทนัเหตกุารณ์ทนัตอ่การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง 
และเทคโนโลยี 
  5. ปฏิบตัิงานตามหลกัวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว  ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการทาง
จิตวิทยาการแนะแนว  ปฏิบตังิานโดยอาศยัความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ท่ีได้รับการฝึกฝนตาม
หลกัวิชาการ  จากสถาบนัหรือองค์การวิชาชีพท่ีมีการรับรองอยา่งเป็นทางการ 
  6. รักษามาตรฐานและรับผิดชอบต่อการประกอบวิชาชีพจิตวิทยาการแนะแนว  
ผู้ ปฏิบัติงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวสามารถรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพไว้ในระดบัสงูเสมอ  และรับผิดชอบตอ่ผลท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตังิาน 

  7. ยุติการให้บริการท่ีนอกเหนือความสามารถของตนและส่งต่อไปยังบุคคลท่ี
เหมาะสม  ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการทางจิตวิทยาการแนะแนวต้องหยุดการให้บริการเม่ือประเมิน
สถานการณ์แล้วพบว่าการให้บริการนัน้นอกเหนือความสามารถของตนและส่งผู้ รับบริการไปยงั
บคุคลท่ีมีความเหมาะสมหรือตามความประสงค์ของผู้ รับบริการ 
  8. รักษาความลับของผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้อง  ผู้ปฏิบัติงานให้บริการทาง
จิตวิทยาการแนะแนวต้องไม่เปิดเผยความลบัซึ่งเป็นข้อมลูของผู้ รับบริการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องหาก
จําเป็นจะต้องนําข้อมลูไปใช้  ต้องได้รับการยินยอมจากผู้บริการ 
  9. เคารพสทิธิและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ รับบริการ  ผู้ปฏิบตัิงานให้บริการ
ทางจิตวิทยาการแนะแนว  ต้องให้ข้อมลูท่ีจะเป็นแก่ผู้ รับบริการเพ่ือให้ผู้ รับบริการทราบสทิธิและผล
ท่ีอาจได้รับ  จากการรับบริการ  รับฟังความคิดเป็นและการตดัสินใจของผู้ รับบริการและไม่กระทํา
การใดๆ อนัเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ รับบริการ 
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ประเภทของการแนะแนว 
เนือ้หาประเภทของการแนะแนว  มีผู้แบ่งไว้หลายทศันะด้วยกนั  แต่พอสรุปเป็นประเภท

ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท ดงันี ้

1. การแนะแนวการศกึษา  
     การแนะแนวการศกึษา (Education guidance) หมายถึง การแนะแนวท่ีเน้นให้คําปรึกษา 
หารือในด้านการเล่าเรียน  ทัง้การศกึษาในระบบและการศกึษานอกระบบ  เพ่ือช่วยชีแ้นะให้ผู้ เรียน
ได้รู้จกัเลือกเรียนให้เหมาะสมกบัความถนดั ความสามารถของตน รู้จกัวิธีเรียน รู้จกัค้นคว้าหาความรู้  
การจดบนัทึกย่อ  รู้จกัวิธีพูด วิธีเรียน การแบ่งเวลาเรียนได้  เพ่ือให้ประสบผลสมัฤทธ์ิในการเรียน
ตลอดจนรู้จกัตดัสนิใจในการเลือกสถานท่ีเรียนตอ่  เตรียมตวัก่อนสอบคดัเลือก และรู้จกัปรับตวัได้
อยา่งเหมาะสมในสถาบนัใหมท่ี่เข้าไปศกึษา 

2. การแนะแนวอาชีพ  

   การแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance) เป็นกระบวนการในการช่วยเหลือบคุคลให้
รู้จักเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับความถนัดและความสามารถ  โดยเร่ิมจากรู้จักเตรียมตวั เพ่ือ
ประกอบอาชีพ  วิธีการทํางานเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการ       
ปรับตวัอย่างมีความสขุในการประกอบอาชีพนัน้ๆ การท่ีบุคคลจะประสบความสําเร็จก้าวหน้าใน
การประกอบอาชีพนัน้ Frank Parsons กลา่ววา่ จะต้องให้ความช่วยเหลือดงัตอ่ไปนี ้

 2.1 ช่วยให้ Counselee ได้รู้จกัตวัเองในด้านความถนดั ความสามารถ ฯลฯ 
 2.2 ให้ความรู้ในรายละเอียดเก่ียวกบัอาชีพอย่างกว้างขวาง เพ่ือเราจะได้มีโอกาสใน
การเลือกอาชีพหลายอาชีพ ทราบถึงโอกาสของความก้าวหน้าในแต่ละอาชีพ เพ่ือจะได้ตดัสินใจ
เลือกอาชีพได้อยา่งเหมาะสม 

 2.3  รู้จกัตดัสินใจเลือกอาชีพด้วยตวัของตวัเอง เพราะไม่มีใครรู้จกัตวัเองได้ดีเท่ากับ
ตวัเองรู้จกัตวัเอง 
 2.4  ปรับปรุงตวัเองทัง้ในด้านบคุลกิภาพ การทํางาน ให้เหมาะสมกบัอาชีพของตวัเอง 

3. การแนะแนวสว่นตวัและสงัคม  

    การแนะแนวสว่นตวัและสงัคม (Personal and social guidance) เป็นกระบวนการชี ้
แนะแนวทางให้แก่บุคคลในด้านปัญหาการเงิน การปรับตวัเข้ากบัเพ่ือนฝงู ครูอาจารย์ บุคคลใน
ครอบครัว และสภาพท่ีอยูอ่าศยั 
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บริการแนะแนว 
 การแนะแนว เป็นกระบวนการช่วยให้เด็กรู้จกัตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืน และสามารถปรับตวัได้
อย่างมีความสุขในสงัคมท่ีเขาอาศยัอยู่ กระบวนการท่ีจะช่วยชีช้่องทางให้เด็กรู้จักเข้าใจตนเอง
เข้าใจผู้ อ่ืน คือ บริการตา่ง ๆ ท่ีสําคญั 5 บริการของการแนะแนว ดงันี ้

 1. บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูล (Inventory service) ในการปฏิบตัิงานแนะแนว 
เพ่ือให้บรรลุ ผลสําเร็จนัน้ จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ และเทคนิคท่ีถูกต้องเหมาะสม ดุจเดียวกับ
แพทย์ท่ีจะรักษาคนไข้จําเป็น ต้องมีเคร่ืองมือในการตรวจร่างกายเพ่ือการวินิจฉยั และการให้ยา ใช้
วิธีรักษาท่ีถกูต้องกบัโรค 

      เช่นเดียวกันกับการตรวจเพ่ือให้รู้จกันกัเรียนอย่างละเอียดถูกต้องมีหลายชนิด บาง
ชนิดต้องอาศยัอปุกรณ์ท่ีมองเห็นได้ เรียกว่า เคร่ืองมือ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ ระเบียน
สะสม ฯลฯ  บางชนิดเป็นวิธีการเรียกว่าเทคนิค เช่น การสงัเกต  การสมัภาษณ์  การให้คําปรึกษา 
ฯลฯ 
      ความจริงแล้ว  เทคนิคและเคร่ืองมือเป็นสิ่งซึง่สมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั เช่น การทดสอบ
เป็นเทคนิคหรือกลวิธีในการแนะแนวท่ีสําคัญอย่างหนึ่ง แบบทดสอบซึ่งเป็นเคร่ืองมือก็ย่อมมี
ความสําคญัเช่นกัน  ถ้าจะแบ่งตามลกัษณะเด่นว่าอะไรเป็นเทคนิคการแนะแนวและอะไรเป็น
เคร่ืองมือแนะแนวก็พอจะแบง่ออกได้ดงัตอ่ไปนี ้

 เทคนิคการแนะแนว อปุกรณ์เคร่ืองมือการแนะแนว 
 การสมัภาษณ์ (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 การสงัเกต (Observation)  แบบทดสอบ (Test)  

 อตัชีวประวตั ิ(Autobiography)  แบบสํารวจปัญหา (Checklist)  

 การศกึษาเฉพาะราย (Case study)  มาตราสว่นประมาณคา่ (Rating scale) 

 กลวิธีให้บคุคลระบายความในใจ พฤตกิรรมพรรณนา(Behavior  

 (Projective technique) description) 

 การแนะแนวหมู ่(Group guidance)  ระเบียนพฤตกิารณ์ (Anecdotal record) 

 การให้คําปรึกษาหารือ (Counseling)  ระเบียนสะสม (Cumulative record)  

 การวางตวับคุคล (Placement)  การเขียนบนัทกึประจําวนั (Diary) 

 การตดิตามผล (Follow up)  สงัคมมิต ิ(Sociogram)  

 



 279 

 เทคนิคและเคร่ืองมือส่วนใหญ่มีประโยชน์ในการศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัเด็กเป็น
รายบคุคล  เพ่ือท่ีจะได้เข้าใจตวัเด็กมากขึน้  ทราบปัญหาท่ีเด็กกําลงัประสบอยู่  ทราบสาเหตขุอง
พฤติกรรม  ส่วนเทคนิคบางอย่าง เช่น การให้คําปรึกษาหารือ (Counseling) ก็เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาท่ีจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองเข้าใจตนเองยิ่งขึน้ และ
สามารถนําตนเองได้ 

 2. บริการสนเทศ (Information service) 

 ในปัจจุบันสังคมในประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านการศึกษาและอาชีพใหม่ๆ ก็มีปรากฏขึน้มากมาย  ตลอดจนสภาพท่ีซบัซ้อนของสงัคม  

ฉะนัน้การจดัหลกัสูตรเฉพาะความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว  ดูจะไม่พอเพียงท่ีจะทําให้นกัเรียน
ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมของสงัคมได้เป็นอย่างดี  สถาบนัการศกึษาจึงจําเป็นต้องมีบริการท่ี
จะให้บุคคลแต่ละคนท่ีเรียนอยู่  ได้รับข่าวสารความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆ อันเก่ียวกับ
การศกึษา การเลือกอาชีพและการปฏิบตัิตนให้เข้ากบัสงัคมได้ด้วยความสขุและพอใจ ซึง่เราเรียก
บริการนีว้า่ บริการสนเทศ 
  บริการสนเทศเป็นบริการหนึง่ของการแนะแนวท่ีมีความสําคญัอยา่งยิง่ในการช่วย
พฒันาเดก็ให้เจริญก้าวหน้าได้ตามคณุสมบตัแิละความสามารถของตน  บริการนีเ้ป็นงานท่ีใช้
เวลา  กําลงังานและกําลงัสมองของบคุลากรท่ีเก่ียวข้องทํางานกบัการแนะแนว   
 บริการสนเทศ คือ บริการท่ีมุ่งให้ข้อมูลในด้านการศึกษาการอาชีพ และการสงัคม            

อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การตดัสนิใจ และการดํารงชีวิตของนกัเรียนนัน่เอง 
  ข้อสนเทศแยกออกได้เป็น 3 ประเภท คือ ข้อสนเทศด้านการศกึษา (Educational 

information) ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational information) และข้อสนเทศด้านสว่นตวัและ
สงัคม (Personal-social information) มีดงันี ้

  2.1. ข้อสนเทศด้านการศึกษา (Educational information) คือการให้ข้อมลูข่าวสาร
และรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการศึกษาทัง้ปัจจบุนัและอนาคต เช่น แนะแนวทางวิธีการเรียนท่ี
ถกูต้อง หลกัสตูร การวดัผล การเลือกวิชาเรียน กิจกรรมต่างๆ ระเบียบ วินยั กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัของ
โรงเรียน แนวทางการศึกษาต่อ คณุสมบตัิผู้ ท่ีจะเข้าศึกษา วิธีสมคัร หลกัสตูร ค่าใช้จ่าย  โอกาส
ก้าวหน้า  ข้อดี ข้อเสียในการศกึษาในแตล่ะสาขาวิชา  และรายละเอียดอ่ืนๆ ของสถาบนั ซึง่ข้อมลู
เหล่านีต้้องเท่ียงตรงและเช่ือถือได้  ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ต่อเด็กในการใช้ข้อมูลดังกล่าว  เป็น
องค์ประกอบในการตดัสนิใจเลือกศกึษาได้อยา่งเหมาะสม 
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  2.1.1 ข้อสนเทศด้านการศกึษา อาจประกอบไปด้วย 
     2.1.1.1 ระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของโรงเรียน 

     2.1..1.2 หลกัสตูรและการวดัผล 
     2.1.1.3  กิจกรรมเสริมหลกัสตูรของโรงเรียน 

     2.1.1.4 วธีิการเรียนท่ีดี  ตลอดจนการเตรียมตวัสอบ 

     2.1.1.5 ทนุการศกึษาของสถาบนั 

     2.1.1.6 รายละเอียดตา่งๆ ของวิทยาลยั  มหาวิทยาลยั  และสถานศกึษา
ทัว่ๆ ไป 

     2.1.1.7 สงัคมและการดําเนินชีวิตของการเรียน  ในสถานศกึษาขัน้สงูใน 

แตล่ะขัน้ 

      2.1.2 กิจกรรมตา่งๆ ท่ีควรจดัในการให้ข้อสนเทศด้านการศกึษา ดงันี ้

          2 .1.2 .1 บริการห้องสมุด   ห้องสมุดเป็นหัวใจสําคัญของโรงเ รียน                       

มีความสําคญัตอ่การเรียนมาก เพราะห้องสมดุเป็นแหลง่วิชาการตา่งๆ ได้ทกุแขนงวิชา เช่น ภาษาไทย 
สงัคมศกึษา วิทยาศาสตร์ สขุศกึษา เป็นต้น 

          2.1.2.2 การจดัป้ายนิเทศเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้นกัเรียนได้รับความรู้ และ
ประโยชน์ในการนําไปประกอบวิชาเรียน ทําให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น และสนใจป้ายนิเทศ
สามารถจดัให้สมัพนัธ์กบัวิชาเรียนต่างๆ ได้หลายอย่าง เช่น สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 
เป็นต้น 

          2.1.2.3 การจัดชุมนุมและนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ภาษาไทย  ภาษาองักฤษ  ศลิปะ และกีฬา ฯลฯ 
          2.1.2.4 การใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนในการสอนแต่ละวิชาควรจัด
อปุกรณ์ เพ่ือประกอบการสอน เพ่ือนกัเรียนจะได้มีความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึน้ 

          2.1.2.5 การจดัการปาฐกถา  เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศกึษาของเด็กใน
ด้านความรู้รอบตัวท่ีเรียนอยู่และโดยทั่วไป  เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยายในเร่ืองเก่ียวกับ
สขุภาพของนกัเรียน  ความปลอดภยับนท้องถนน  เป็นต้น 

           2.1.2.6 การศกึษานอกสถานท่ี  เพ่ือให้ความรู้ด้านทศันศกึษา  นกัเรียนจะ
ได้มีประสบการณ์กว้างขวางตอ่ไป  จะได้เปล่ียนบรรยากาศของการเรียน  เกิดความสนกุสนาน
เพลดิเพลนิ 
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  2.2. ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational information) คือ ข้อมลูท่ีช่วยให้บคุคล
สามารถในการเลือกและเตรียมการสําหรับประกอบอาชีพ และช่วยให้เกิดความมัน่คงและก้าวหน้า
ในงานท่ีจะทํา  สรุปคือ การให้ข้อมลูท่ีช่วยให้บุคคลเลือกศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือท่ีจะไป
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับตนเอง ทําให้สามารถปรับตวัเข้ากับงานท่ีจะทําและมีความมัน่คง
ก้าวหน้าในการทํางาน 

  2.2.1 ข้อสนเทศทางอาชีพ สรุปได้เป็นข้อๆ ดงันี ้

     2.2.1.1 ชนิดของอาชีพ คือ รายละเอียดของอาชีพว่ามีลกัษณะการทํางาน
อยา่งไร  ความมัน่คงปลอดภยั  อนัตรายมากน้อยแคไ่หน 

     2 .2 .1.2  สิ่ งตอบแทนต่างๆ  คือ  เ งินเดือนและสวัสดิการ อ่ืนๆ  เ ช่น 

คา่ตอบแทนลว่งเวลา  คา่รักษาพยาบาล  บริการรถรับสง่  ท่ีพกัอาศยั และอ่ืนๆ 
     2.2.1.3 ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ คือ การเล่ือนขัน้เล่ือน
ตําแหน่งโอกาสในการได้รับการศกึษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเตมิ 

     2.2.1.4 คณุสมบตัิ  เพศ  วยั  รูปร่างลกัษณะ  ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์
และความสามารถพิเศษ 

     2.2.1.5 วิธีการสมคัร เช่น การสอบคดัเลือก  สมัภาษณ์  ทดสอบ  เกณฑ์
การตดัสนิ  ช่วงระยะเวลารับสมคัรและสอบ 

     2.2.1.6 ความต้องการของตลาด  โอกาสของการเข้าทํางาน  ความต้องการ
ของอาชีพในปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต 

  2.2.2 กิจกรรมท่ีควรจะจดัให้แก่เดก็มีดงันี ้

     2.2.2.1 การให้ความรู้ด้านแนะแนว  โดยสอนให้สมัพนัธ์กบัวิชาอ่ืนๆ โดย 
     2.2.2.2  ชีใ้ห้เห็นคุณค่าของวิชาสามญัท่ีเรียนอยู่  ว่ามีประโยชน์สําหรับ
การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่ออย่างไร นอกจากนีเ้วลาสอนจริงๆ อาจเปล่ียนแปลงปัญหาหรือ
แบบฝึกหดัให้เก่ียวข้องกบัอาชีพ เป็นการเน้นได้อีกด้วย 
     2.2.2.3 แทรกความรู้ทางด้านอาชีพ  ในการสอนวิชาตา่งๆ 
     2.2.2.4 จดัให้มีการปาฐกถาเก่ียวกบังานอาชีพท่ีสนใจ 
     2.2.2.5 จัดให้มีชุมนุมอาชีพ เช่น ชุมนุมหัตถศึกษา  ชุมนุมยุวกสิกร  ชุมนุม
แมบ้่านการเรือน  ชมุนมุดนตรี  เป็นต้น 

     2.2.2.6 จัดให้มีวันประชุมใหญ่  “วันอาชีพ” แล้วเชิญผู้ เช่ียวชาญอาชีพ
สาขาตา่งๆ มากลา่วปาฐกถาในท่ีประชมุ 
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  2.2.2.7 จัดให้มีทัศนศึกษา กล่าวคือ การฉายภาพยนตร์ เร่ืองการประกอบ 

อาชีพ  จดัทําป้ายนิเทศ  ฝึกให้อา่นป้ายนิเทศ  จดัให้มีนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองอาชีพ 

   2.2.2.8 จดัให้มีการทศันาจรไปชมโรงงานอตุสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านค้า  
เพ่ือให้เข้าใจการทําผลติผล  หรืองานทางด้านธุรกิจ  ให้นกัเรียนเห็นสภาพการทํางานท่ีแท้จริงของ
พนกังาน  หรือลกัษณะการทํางาน และหน้าท่ีรับผิดชอบตา่งๆ กนั 

  2.3. ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม (Personal-social information)  หมายถึง 
ข้อมูลท่ีมุ่งช่วยให้บุคคลมีชีวิตท่ีสุขสมบูรณ์  มีความเจริญทัง้ทางกายและจิตใจ  มีความมัน่คง  
สามารถปรับตวัและอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างเป็นสขุ  รู้จกับําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสงัคม และรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 

  2.3.1 ข้อสนเทศในด้านสว่นตวัและสงัคม  อาจกลา่วได้เป็นลกัษณะยอ่ยๆ พอ
สงัเขปดงันี ้

    2.3.1.1 ความรู้เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งชาย-หญิง 
    2.3.1.2 ลกัษณะของบุคคล เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัการปรับปรุงรูปร่างหน้าตา 
ท่าทาง  กิริยา  มารยาทและการแตง่กายท่ีเหมาะสม 

    2.3.1.3 มารยาทและการวางตวัในสงัคม 

    2.3.1.4 กิจกรรมท่ีควรทําในเวลาวา่ง 
    2.3.1.5 การวางแผนการใช้เงิน 

    2.3.1.6 การสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัว 
    2.3.1.7 การรักษาสขุภาพอนามยัในการดํารงชีวิต 
  2.3.2 กิจกรรมท่ีควรจะจดัให้เดก็ ได้แก่ 
    2.3.2.1 การประถมนิเทศ  จดัขึน้ในวนัเปิดเรียนใหม่  เพ่ือเด็กจะได้ปรับตวัให้
เข้ากบัสภาพโรงเรียนและกฎข้อบงัคบัตา่งๆ และเพ่ือจะได้แนะแนวทางในการเรียนด้วย 
    2.3.2.2 บริการเก่ียวกบัสขุภาพเดก็ เช่น ติดตอ่ขอความช่วยเหลือจากอนามยั
โรงเรียน 

    2.3.2.3 จดับริการหาทนุการศกึษา เช่น ทกุวนัเด็ก มลูนิธิช่วยเหลือนกัเรียนขาด
แคลน 
    2.3.2.4 จดัวนัอบรมศีลธรรมในวนัสดุสปัดาห์ 

    2.3.2.5 จดัทศันศกึษานอกสถานท่ี 
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 3. บริการให้คาํปรึกษา (Counseling service)   

   ในสภาวะสงัคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม 

การเมือง ยอ่มก่อให้เกิดอปุสรรคและปัญหาในการดําเนินชีวิตของนกัเรียนและนกัศกึษา บริการให้
คําปรึกษา เป็นบริการหนึ่งท่ีมีความสําคญัในการช่วยให้ผู้ประสบปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อยา่งฉลาด และสามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดี 

   การให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยคนด้านการพดูคยุกนัแบบพิเศษแบบหนึ่งอนั
เกิดจากบุคคล 2 ฝ่าย ทํางานร่วมกัน คือ ฝ่ายให้คําปรึกษากับฝ่ายท่ีมาขอคําปรึกษา โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือช่วยเหลือฝ่ายขอคําปรึกษา ให้สามารถช่วยตนเองแก้ปัญหาของตนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและสามารถท่ีจะวางโครงการในอนาคตได้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดศกึษาในบท
ท่ี 8 การให้คําปรึกษาเบือ้งต้น) 

 4. บริการจัดวางตวับุคคล (Placement service)  

 บริการจัดวางตัวบุคคล คือ บริการท่ีจัดให้บุคคลได้อยู่ในท่ีท่ีเหมาะสมกับระดับ
สติปัญญาความสนใจ อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถพิเศษ สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ  
สภาพโดยทัว่ไปของตนและความต้องการของสงัคมในด้านการศกึษาและอาชีพ 

 การจดัวางตวับคุคลนีแ้ตกตา่งจากการให้คําปรึกษาหารือถึงแม้บริการทัง้สองอย่างจะ
มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมากก็ตาม  การให้คําปรึกษานัน้เป็นการช่วยเหลือแก่นกัเรียนในการวาง
แผนการและการตดัสนิใจอยา่งฉลาด 

 ส่วนการจัดวางตวับุคคลเป็นบริการท่ีช่วยให้นักเรียนดําเนินการตามแผนการ และ
ปฏิบตักิารในสิง่ท่ีตนได้เลือกไว้อยา่งฉลาดนัน้แล้ว 
 บริการนีต้้องจัดไว้อย่างมีระบบให้นักเรียนได้เลือกดําเนินการตามท่ีเลือกไว้อย่าง
เหมาะสมทัง้ในการเลือกวิชาเรียน  เลือกสายการเรียนและอาชีพ โดยทางโรงเรียนจดับริการตา่งๆ  ให้ 

ดงันี ้

  1. การจดันกัเรียนเข้ากลุม่เข้าขัน้ตามความเหมาะสมแก่อตัภาพ 

  2. การจดัให้มีบริการสอนซอ่มเสริมแก่เดก็ท่ีมีปัญหาในการเรียน 

  3. การจดัการศกึษาพิเศษสําหรับเดก็ท่ีมีระดบัสตปัิญญาต่ําหรือฉลาดมาก 
  4. การช่วยให้นกัเรียนสามารถวางแผนการศกึษาตอ่ 
  5. วางแผนกประกอบอาชีพ  ฝึกงาน  หางาน  ทํางานนอกเวลาหารายได้พิเศษ 

  6. การตดิตอ่ประสานงานกบัโรงเรียน   หรือนายจ้างซึง่จะรับช่วงเดก็ตอ่ไป 

 บริการต่างๆ  ท่ีโรงเรียนจัดนีเ้พ่ือช่วยให้เด็กได้เตรียมตวัหรือดําเนินการให้ตรงตาม
จดุหมายปลายทางตามแผนประสบความสขุ และความสําเร็จอยา่งดีท่ีสดุ 



 284

 4.1 จุดมุ่งหมายของบริการจัดวางตวับุคคล 
  4.1.1. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้เลือกเรียนอยา่งเหมาะสม เช่น เลือกวิชาเรียน เลือกสาย             
การเรียนเลือกหลกัสตูร 
  4.1.2. เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาเร่ืองการวางแผน  ทางอาชีพอย่าง
เหมาะสม โดยมี ผู้แนะแนวคอยให้ความช่วยเหลือไมว่า่ศกึษาตอ่หรือประกอบอาชีพ 

  4.1.3. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพ โดยจดัหางานพิเศษ
นอกเวลาเรียนทัง้ยงัเป็นการสอนงความต้องการของสงัคมหรือชมุชนอีกด้วย 
  4.1.4. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้มีงานทําตามความถนดั  ความสามารถ ซึ่งรวมทัง้
นกัเรียนท่ีต้องออกจากโรงเรียนกลางคนั หรือจบขัน้สงูหรือชมุชนอีกด้วย 
  4.1.5. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้ใช้โอกาสในโรงเรียน  ให้เป็นประโยชน์การพฒันา
ทกัษะความสามารถในด้านตา่งๆ  เช่น  เข้าร่วมกิจกรรม  หรือเป็นสมาชิกชมุชนตา่ง ๆ  ตามความ
สนใจและเหมาะสม 

 4.2 ประเภทของบริการจัดวางตวับุคคล 
       แบง่ออกเป็น  2  ประเภท ดงันี ้

  4.1.1. การวางตวับุคคลทางการศึกษา 
            การจัดวางตัวบุคคลทางการศึกษา   หมายถึง  การจัดบริการให้                   

ความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่นกัเรียนในด้านท่ีเก่ียวกบัการศกึษาให้นกัเรียนได้เรียนวิชาท่ีเหมาสม
ตามความรู้ ความสามารถทางสติปัญญาและความสนใจของนกัเรียน เพ่ือท่ีจะได้ก้าวหน้าและ
สมัฤทธ์ิผลในการเรียน โดยมีหลกัเกณฑ์ทัว่ไปว่า จะต้องให้นกัเรียนรู้จกัและเข้าใจตนเองในเร่ือง
ต่างๆ  อย่างถ่องแท้  เพ่ือจะได้ช่วยให้เขาตดัสินใจด้วยตนเองอย่างถูกต้อง  การจดัวางตวับุคคล
ทางการศกึษา  อาจทําได้ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 4.1.1.1 การจดัวางตวันกัเรียนในโครงการเรียน  โดยช่วยให้นกัเรียนเลือก
หลกัสตูรเรียนได้เหมาะสมกับความสามารถและความถนดัของตน  บริการนีมี้ความสําคญัมาก
ท่ีสดุ  โดยเฉพาะหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ.2521  และระดบั  ม.4-5-6  เพราะนกัเรียน
ต้องเลือกเรียนโครงการเรียนโครงการใดโครงการหนึ่ง   จึงควรจะได้รับกระจ่าง  และเข้าใจใน
หลกัสตูรเพ่ือเป็นแนวทางในการตดัสินใจสําหรับในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ระดบัอดุมศกึษา
หรือมหาวิทยาลยั 
  4.1.1.2  การจัดวางตวันักเรียนในกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ซึ่งจัดขึน้ใน
โรงเรียน เช่น การเข้าชุมนุมทางวิชาการ และสันทนาการ การแข่งขันกีฬา การแบ่งสี เป็นต้น
กิจกรรมเหล่านีจ้ะช่วยให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ และพฒันาตนเองในด้านต่างๆ  ได้  เช่นเด่ียวกบั
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เรียนวิชาทั่วๆ ไป ในห้องเรียน  ฉะนัน้เพ่ือให้การตดัสินใจของนกัเรียนเหมาะสมกับตวัเอง และ
สามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดโครงการแนะแนวและการให้
คําปรึกษา เพ่ือช่วยให้นกัเรียนตดัสนิใจเลือกทํากิจกรรมตา่งๆ ให้เหมาะสมกบัตนเองมากท่ีสดุและ
อยา่งฉลาด 

  4.1.1.3  การจดัวางตวับคุคลในการจดัหางานให้นกัเรียนทํานอกเวลาเรียน  การ
จดัให้นกัเรียนได้ทํางานในเวลาว่างจากการเรียน (Part-Time-Jobs) หรือในระหว่างปิดภาคเรียน 

ซึง่นบัวา่เป็นการหาประสบการณ์ท่ีดีให้แก่นกัเรียน ทําให้นกัเรียนได้เรียนได้รู้เก่ียวกบังานในอาชีพ
แขนงตา่งๆ รู้ความตืน้ลกึของอาชีพนัน้ๆ  การจดัให้นกัเรียนได้ทํางานในเวลาวา่ง ควรมีหลกั  ดงันี ้

 1) จัดเพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักงาน มีนิสัยไม่หยิบโย่ง เป็นการ
เปล่ียนทศันคตขิองเดก็ 
 2) ต้องถือว่าการทํางานในเวลาว่างนัน้ ไม่ใช้เพ่ืออาชีพแต่เพ่ือ
จดุมุง่หมายท่ีจะหา รายได้เลก็ๆ น้อยๆ  สําหรับจนุเจือในการศกึษาเลา่เรียน 

 3) การหางานทําควรคํานงึถึงสขุภาพของเดก็ และความปลอดภยั 
  4.1.1.4  การจดัวางตวันกัเรียนในการศกึษาตอ่ เพ่ือช่วยให้นกัเรียนได้ศกึษาตอ่ใน
วิชาหรือสาขาท่ีเหมาะสมกบัตน  ซึง่อาจจดัดําเนินการได้ดงันี ้

 1) แจกเอกสาร  ข่าวสารต่างๆ เก่ียวกบัรายละเอียดของสถาบนัท่ี
จะไปศกึษาตอ่ได้และ ระเบียบการรับสมคัร ฯลฯ 
 2) เชิญวิทยากรจากสถาบันต่างๆ  ท่ีนักเรียนจะไปศึกษาต่อมา
บรรยายหรือมาอภิปรายให้นกัเรียนฟังและตอบข้อข้องใจ 
 3) พาไปชมสถาบนัทางการศกึษาตา่งๆ ท่ีนกัเรียนสนใจและจะไป
ศกึษาตอ่ เพ่ือให้ศกึษาสภาพแวดล้อมหลกัสตูรด้วยตนเอง 
 4.1.2. การจัดวางตวับุคคลทางอาชีพ  (Vocational placement) 

 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นกัเรียนได้ออกไปประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เม่ือ
บคุคลสําเร็จการศกึษาแล้วหรือ เพ่ือให้บคุคลท่ีออกจากสถานศกึษากลางคนัได้มีโอกาสประกอบ
อาชีพและมีความรับผิดชอบตอ่ตวัเอง 
 ในการจดัวางตวับุคคลทางอาชีพ ควรจะช่วยให้บุคคลได้งานท่ีเหมาะสมคือ ถือ
หลกั  “put the right man in to the right place (Job) หมายถึง การบรรจคุนให้เหมาะสมกบังาน 

เพ่ือจะช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จ ก้าวหน้าในการทํางาน 
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 การดําเนินงานจดัวางตวับคุคลทางอาชีพนัน้ ต้องอาศยัข้อมลูในด้านตา่งๆ ประกอบ          

การตดัสนิใจ  เพ่ือให้ถกูต้องซึง่ข้อมลูท่ีสําคญั ได้แก่ 
   4.1.2.1 ข้อมลูเก่ียวกับตวัเด็ก ซึ่งจะต้องรวบรวมข้อมลูให้ละเอียดทุกๆ 
ด้าน เช่น  ความรู้  ความสามารถ  ความถนัดตามธรรมชาติ  ความสนใจ ทัศนคติ ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน  สขุภาพตลอดจนสถานภาพทางครอบครัว เป็นต้น 

   4.1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกับอาชีพท่ีนักเรียนสนใจ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลต่างๆ 
ประกอบการพิจารณา  ดงันี ้

   1) ความต้องการของการตลาด 

   2) โอกาสในการทํางาน 

   3) รายได้และความเจริญก้าวหน้า 
   4) ความมัน่คงของอาชีพและความปลอดภยั 
   5) ระเบียบการรับสมคัรงาน 

   6) พืน้ความรู้และวฒุิของผู้ ท่ีจะประกอบอาชีพ 

   4.1.2.3 การสมัภาษณ์  และการปรึกษาหารือระหว่างครูกบันกัเรียนท่ีจะ
ตดัสนิใจเลือกอาชีพ  โดยอาศยัข้อมลูทัง้สองประการท่ีกลา่วมาแล้ว  มาประกอบการพิจารณาและ
ให้เดก็เป็นผู้ตดัสนิใจด้วยตนเอง 
   4.1.2.4 การจัดปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาเม่ือเรียนจบ การตัดสินใจ
เลือกและเตรียมพร้อมในการทํางานได้อยา่งดีวิธีหนึง่ 
   4.1.2.5 การติดตามผล ควรจัดทําเม่ือเด็กออกไปประกอบอาชีพแล้ว  
เพ่ือตรวจสอบดวู่าการจดับริการของเราได้ผลหรือไม่เพียงใด และเด็กท่ีออกไปประกอบอาชีพแล้ว
ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมาน้อยเพียงไร สามารถปรับปรุงตวัเข้ากบัอาชีพได้มาก
น้อยเพียงใด 

 นอกจากนีย้งัมีบริการท่ีสําคญัอีกบริการหนึ่ง  คือ  การบริการหาทุนการศึกษา นกัเรียน
บางคนการเรียนดีสมองดี  แตไ่มส่ามารถศกึษาตอ่ได้  เน่ืองจากขาดทนุทรัพย์ 
 การจัดวางตัวบุคคลในด้านนี  ้ คือ  การจัดหารายละเอียดต่างๆ  มาพิจารณาหาทาง
ช่วยเหลือเด็กท่ียากจนเป็นรายๆ  ไป  เพ่ือส่งเสริมให้คนยากจนแต่สมองดี ความประพฤติได้เรียน
ไปถึงขัน้มหาวิทยาลยั  และในท่ีสุดผลการสนับสนุนในการศึกษาก็คือ ทําให้พลเมืองดีของชาต ิ   
มากขึน้ 
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 5. บริการตดิตามผล (follow-up service) 

 การติดตามผลเป็นการบริการหนึ่งในหลายบริการท่ีโรงเรียนจดัขึน้ เพ่ือประโยชน์ใน               

การดําเนินงานแนะแนว  การปรับปรุงการเรียนการสอนและประโยชน์ในการบริการโรงเรียน
โดยทัว่ไป 

 5.1 วัตถุประสงค์ของการตดิตามผล 
  วตัถปุระสงค์ของการตดิตามผลอาจจําแนกได้ ดงันี ้

  5.1.1. เพ่ือช่วยให้นกัเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในด้านตา่งๆ  เชน่ การเรียน 

การสงัคม 

  5.1.2. เพ่ือประเมินผลวิธีการสอน  การจดักิจกรรมของโรงเรียนวา่ดําเนินไปได้ดี
เพียงใด 

  5.1.3. เพ่ือนํามาปรับปรุงบริการแนะแนวให้มีประสทิธิภาพยิง่ขึน้ 

  5.1.4. เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นกัเรียนแล้วนํามาวิจยัเพ่ือประโยชน์ของนกัเรียนรุ่นตอ่ๆ ไป 

 5.2 ประเภทของการตดิตามผล 
  5 .2 .1 .  การติดตามผลนักเ รียนท่ีได้ รับการแนะแนวไปแล้ว   นักเ รียนมี                       

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง  ดีขึน้หรือเลวลง หรือยงัคงเหมือนเดิม  ทัง้นีเ้พ่ือจะให้การ
ให้คําปรึกษาครัง้ตอ่ไปดีขึน้ 

  5.2.2. การติดตามผลนกัเรียนท่ีเรียนอยู่ในปัจจบุนั  โดยดผูลการเรียนแต่ละภาค
เรียนว่าเป็นอย่างไร  หรืออาจจะติตามผลเม่ือนกัเรียนย้ายระดบัชัน้ ทัง้นีเ้พ่ือผลดีต่อโรงเรียนของ
นักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีผลการเรียนไม่ดี  ตลอดจนจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลกัสตูรและวิธีสอนตอ่ไป 

  5.2.3. การติดตามผลนกัเรียนท่ีเป็นกรณีพิเศษ เช่น นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางจิตใจ 
ท่ีต้องอาศยัจิตแพทย์  นกัเรียนท่ีเรียนอ่อนมากจนต้องสอนซ่อมเสริม หรือนกัเรียนท่ีเรียนมาก จน
ต้องจดัขัน้ให้พิเศษ เป็นต้น 

  5.2.4. การติดตามผลนกัเรียนท่ีออกจากโรงเรียน ทัง้ผู้ ท่ีไปเรียนต่อท่ีอ่ืน และผู้ ท่ี
ไม่ได้เรียนต่อเพ่ือท่ีจะดวู่านกัเรียนเหล่านัน้สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ใหม ่หรือสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนได้หรือไม ่

  5.2.5. การติดตามผลนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแล้ว ว่าได้ไปศึกษาต่อ          
และประกอบอาชีพอะไร  ท่ีไหน  ประสบผลสําเร็จหรือไมส่ําเร็จอยา่งไรบ้าง 
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 การติดตามผลทัง้ 5 ประเภทนี ้ การติดตามผลนกัเรียนท่ีสําเร็จการศกึษาไปแล้ว เป็น
การติดตามผลท่ียากแก่การปฏิบตัิ สว่นใหญ่มกัจะติดตามผลในระยะเพียงหนึ่งปีเท่านัน้ เพราะยิ่ง
นกัเรียนสําเร็จการศกึษาไปนานเท่าไร การตดิตอ่ก็ยิ่งลําบากขึน้ 

 5.3 จุดมุ่งหมาย 
  5.3.1. เพ่ือเป็นแนวทางให้นกัเรียนรุ่นปัจจุบนั   ได้ทราบและเตรียมตวัท่ีจะเข้าสู่
สภาพศกึษาหรืออาชีพท่ีต้องการ 
  5.3.2. เพ่ือรวบรวมข้อมลูในการท่ีจะนํามาประเมินผลการเรียนการสอนตลอดจน
หลกัสตูรท่ีใช้ 

  5.3.3. เพ่ือรวบรวมข้อมลูอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การแนะแนว 
 5.4 วิธีการใช้ในการตดิตามผล 
  5.4.1. สมัภาษณ์ 

  5.4.2. สง่แบบสอบถามไปให้นกัเรียนท่ีเรียนจบไปแล้ว 
  5.4.3. เชิญนกัเรียนเก่ามาโรงเรียนเป็นครัง้คราว  เพ่ือเลา่เร่ืองราวหรืออภิปราย 
  5.4.4. จดังานสงัสรรค์นกัเรียนเก่า 
 5.5 ข้อล้มเหลว 
  5.5.1. นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษานัน้ ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนหรือ
ประกอบอาชีพจงึไมอ่ยากให้ใครทราบ  

  5.5.2. ศิษย์เก่าไม่เห็นความสําคญัของการติดตามผล จึงไม่ส่งแบบสอบถามกลบัคืน
มายงัโรงเรียน 

  5.5.3. ระยะเวลาท่ีจะกรอกแบบสอบถามนานเกินไป 

  5.5.4. เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในระบบ  การสื่อสาร  วิธีการอ่ืนๆ 
       5.5.4.1 สอบถามจากครู-อาจารย์ในโรงเรียนท่ีรู้จกัและทราบวา่ศษิย์เก่าไป
ศกึษาตอ่   ท่ีไหนหรือประกอบอาชีพอะไร ท่ีใด 

      5.5.4.2 ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีธรุการ 
      5.5.4.3 สง่แบบสอบถามไปถึงสถาบนัตา่งๆ  
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ประโยชน์ของการจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน 

 ในการจดับริการแนะแนวขึน้ในโรงเรียนนัน้  ถ้าโรงเรียนสามารถให้บริการแก่นกัเรียนได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  จะเกิดประโยชน์(พนม  ลิม้อารีย์,2548:14)  ดงันี ้

 1. ช่วยให้นกัเรียนได้รู้จกัและเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้  ทําให้สามารถปรับตวัอยู่ในสงัคม
ได้เป็นอย่างดี  รู้จกัเลือกและตดัสินใจได้อย่างฉลาดและเหมาะสมสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีตน
ประสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถวางแผนการชีวิตในอนาคตของตนเอง  และสามารถนํา
ตนเองไปสู้ เป้าหมายท่ีวางไว้  ทัง้ยงัช่วยให้นกัเรียนได้รับการสง่เสริมพฒันาให้เกิดความเจริญงอก
งามทกุด้านอยา่งมีบรูณาการ 
 2. ช่วยให้คณะครูได้รู้จกันักเรียนของตนแต่ละคนอย่างลึกซึง้  ทําให้ยอมรับนักเรียนใน
ฐานะเป็นเอกัตบุคคล  เข้าใจว่านกัเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างในด้านต่างๆ  เช่น สติปัญญา  
สภาพร่างกาย  ความถนดั  ความสนใจ  คา่นิยม  ทําให้ทางโรงเรียนสามารถจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรียน  และช่วยให้
ปัญหาของโรงเรียนท่ีเกิดจากนกัเรียนลดน้อยลงไปอีกด้วย 
 3. ช่วยให้บิดามารดาและผู้ปกครองของนกัเรียนรู้จกัและเข้าใจเด็กของตนดีขึน้  ยอมรับ
สภาพความเป็นจริงเก่ียวกบับตุรหลานของตนในฐานะท่ีเป็นบคุคลคนหนึ่งซึ่งแตกต่างจากบคุคล
อ่ืนๆ และให้ความร่วมมือแก่ทางโรงเรียนในการสง่เสริมพฒันาบตุรหลานของตน 

 4. ช่วยให้สงัคมและประเทศชาติได้ประชากรท่ีมีคณุภาพ  ไม่เป็นผู้ ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา
สังคมและช่วยเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ  เน่ืองจากเด็กได้เรียนและได้ประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกบัความสามารถ  ความถนดั  และความสนใจของตน 

 จะเห็นได้วา่  เม่ือทางโรงเรียนได้จดับริการแนะแนวให้กบันกัเรียนอย่างจริงจงั  และเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตวันกัเรียน  คณะครู  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  ตลอด
ถึงประเทศชาติ  ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับทางโรงเรียนด้วยว่าจะมีกระบวนการจดัการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพหรือไม ่

 

 

 

 

 

 

 



 290

สรุป 

 การแนะแนวเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เด็กแต่ละคนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้ อ่ืนและสามารถ
ปรับตวัในการดํารงชีวิตอย่างมีความสขุ  ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  สามารถวางแนวชีวิตอนาคตของ
ตนได้อย่างถกูต้องเหมาะสมอนัจะนําไปสูค่วามสขุและความสําเร็จในชีวิต  นอกจากการจดัให้มี
การเรียนการสอนวิชาแนะแนวในโรงเรียนแล้ว  การจดับริการแนะแนวในโรงเรียนในแต่ละกรณี  

ต้องจดัให้ครบทัง้ 5 บริการ  คือ  บริการศกึษารวบรวมข้อมลู  บริการสนเทศ  บริการให้คําปรึกษา  
บริการจัดวางตวับุคคล  และบริการติดตามผล  เพ่ือผู้ เรียนจะได้รับประโยชน์สูงสุดตามความ
ต้องการ  รวมทัง้การบริหารงานแนะแนวในโรงเรียนควรจัดให้ครอบคลุมทัง้ 3 ประเภท  คือ  
การศึกษา  อาชีพ  ส่วนตวัและสังคม  เพ่ือให้สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้ เรียน  และสภาพ
ปัญหาท่ีจะเกิดขึน้  และท่ีสําคัญบุคลากรในโรงเรียนทุกคน  ตัง้แต่ผู้ บริหาร  ครู  บุคลากรใน
โรงเรียนต้องให้ความสําคญัในกระบวนการแนะแนว  และทําอย่างจริงจงั  ผลของการแนะแนวจะ
ทําให้ผู้ เรียนประสบผลสําเร็จในชีวิต  สามารถพงึตนเองได้  ปรับตวักบัสงัคมได้  คดิแก้ปัญหาได้ 
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ใบกิจกรรมที่ 8.1 

คําชีแ้จง  หลงัจากท่ีนกัศึกษาสงัเกตการสอนวิชาแนะแนวในโรงเรียน  และการสาธิตการสอนใน
ห้องเรียน  ให้แต่ละกลุ่ม (กลุ่มเดิมท่ีไปสงัเกตการณ์สอนวิชาแนะแนวในโรงเรียน) สะท้อนผลการ
สงัเกตทัง้  2  ครัง้  และระดมความคดิเห็นวา่ การสอนวิชาแนะแนวในโรงเรียนควรเป็นแบบใด โดย
เขียนลงบนกระดาษฟลปิชาร์ท  แล้วนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

สะท้อนผลการสงัเกต การสอนแนะแนวในโรงเรียน 

ท่ีดี  ควรเป็น... การสอนแนะแนวในโรงเรียน 

(สถานการณ์จริง) 
การสาธิตการสอนแนะแนวใน

ห้องเรียน 
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ใบกิจกรรมที่ 8.2 

คาํชีแ้จง  หลงัจากท่ีดวูิดทิศัน์  “กรณีเดก็หญิงเรยา”  แล้วให้นกัศกึษาแบง่กลุม่ออกเป็น 5 

กลุม่ๆ 5-6 คน  และจบัสลากหวัข้อบริการแนะแนว  ได้แก่ 
1. บริการศกึษาและรวบรวมข้อมลู 
2. บริการสนเทศ 
3. บริการให้คําปรึกษา 
4. บริการวางตวับคุคล 
5. บริการตดิตามตวับคุคล 

หลงัจากได้หัวข้อแล้ว  ให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพ่ือช่วยเด็กหญิงเรยา  โดยใช้
บริการแนะแนว 5 ด้าน  และเขียนลงบนกระดาษฟลปิชาร์ท  แล้วนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

บริการแนะแนว แนวทางในการช่วยเหลือ 
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คาํถามท้ายบทที่ 8 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับแนะแนว 

 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศึกษาได้ศึกษาเก่ียวกบัความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการแนะแนวแล้ว  
ให้นกัศกึษาตอบคําถามตอ่ไปนี ้ โดยอาศยัหลกัวิชาการ  หลกัความเป็นจริง และความคิดเห็นของ
นกัศกึษาประกอบในการตอบคําถาม 
 1. ให้นกัศกึษาอธิบายความหมายและจดุมุง่หมายของการแนะแนวพอสงัเขป 

 2. ให้นกัศกึษาบอกถงึความแตกตา่งระหวา่งการแนะแนวและการแนะนําให้ชดัเจน 

 

แนะแนว แนะนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3. ให้อธิบายถงึความสําคญัและความจําเป็นของการแนะแนวตอ่การจดัการศกึษาใน
โรงเรียน 

 4. หลกัการและปรัชญาการแนะแนวคืออะไร  มีอะไรบ้าง  พร้อมทัง้วิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งปรัชญาการแนะแนวและหลกัการแนะแนววา่เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 
 5. การแนะแนวมีก่ีประเภท  อะไรบ้าง  และครูแนะแนวควรมีคณุสมบตัอิยา่งไร 
 6. จรรยาบรรณวิชาชีพจิตวทิยาการแนะแนวคืออะไร  มีอะไรบ้าง 
 7. จดับริการแนะแนวในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์อยา่งไรบ้าง  ใครบ้างท่ีจะได้รับประโยชน์
จากการจดับริการแนะแนว  และจะได้รับอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 9 

การให้คาํปรึกษาเบือ้งต้น 

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายและความสําคญัของการให้คําปรึกษาได้ 
 2. อธิบายหลกัการของการให้คําปรึกษาได้ 

 3. อธิบายกระบวนการให้คําปรึกษาได้ 

 4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบการให้คําปรึกษาทัว่ไปและการให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยาได้ 

 5. อธิบายประเภทของการให้คําปรึกษาได้ 
 6. บอกความคาดหวงัของผู้มาขอคําปรึกษาได้ 

 7. บอกคณุลกัษณะของผู้ให้คําปรึกษาได้ 
 8. ให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้มาขอรับคําปรึกษาได้ 
 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายของการให้คําปรึกษา 
 3. ความสําคญัของการให้คําปรึกษา 
 4. หลกัการของการให้คําปรึกษา 
 5. กระบวนการให้คําปรึกษา 
 6. ประเภทของการให้คําปรึกษา  
 7. ความคาดหวงัของผู้มาขอคําปรึกษา 
 8. คณุลกัษณะของผู้ให้คําปรึกษา 
 9. ทกัษะการให้คําปรึกษาสรุป 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 12 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 11 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น  5  กลุม่  แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบการให้คําปรึกษาทัว่ไปกบั
การให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยา  และนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 5. สาธิตการให้คําปรึกษาแก่นกัเรียน  โดยเน้นการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา 
 6. มอบหมายให้นกัศกึษาจบัคู ่ เพ่ือทดสอบการให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยาตาม
กระบวนการให้คําปรึกษา  5  ขัน้ตอน 

 สัปดาห์ที่ 13 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในสปัดาห์ท่ี 12  โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดง
ความคดิเห็น  

 2. ให้นกัศกึษาจบัคู ่ เพ่ือทดสอบการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามกระบวนการให้
คําปรึกษา  5  ขัน้ตอน  หน้าชัน้ 

 5. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 9 และนําสง่ในสปัดาห์หน้า 
 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “การให้คําปรึกษาเบือ้งต้น” 

 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
กฤตวรรณ  คําสม.(2557).เอกสารประกอบการสอน  รายวิชาจติวทิยาสาํหรับครู.อดุรธานี: 

 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 

คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.(2553).คู่มือฝึกอบรมแนะแนว.กรุงเทพฯ: 
 คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จีน  แบร่ี .(2537).คู่มือการฝึกทกัษะให้การปรึกษา.พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ 

 แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ.2554. เทคนิคการใหค้ําปรึกษา : การนาํไปใช.้ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา. 
วชัรี  ทรัพย์มี.(2525).ทฤษฎีและกระบวนการให้คาํปรึกษา.  กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์ 
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 มหาวิทยาลยั. 
 4. ใบกิจกรรมกลุม่ 2  กิจกรรม 

  4.1 “วิเคราะห์  เปรียบเทียบการให้คําปรึกษาทั่วไปกับการให้คําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา” 
  4.2 “ทดสอบการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา” 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยาการให้คําปรึกษา นกัศกึษาสามารถ
สืบค้นข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.”   

 

การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายและ
ความสําคญัของการให้
คําปรึกษาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

2. อธิบายหลกัการของการให้
คําปรึกษาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

3. อธิบายกระบวนการให้
คําปรึกษาได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
การให้คําปรึกษาทัว่ไปและการ
ให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยาได้ 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้
เรียน 

3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 

2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุ่ม ร้อยละ 
100 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 



 298

จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 
5. อธิบายประเภทของการให้
คําปรึกษาได้ 
 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

6. บอกความคาดหวงัของผู้มา
ขอคําปรึกษาได้ 

 

1. สังเกตการแสดงบทบาท
สมมติในการให้คําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
2. ซกัถาม 

3. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษาสามารถรับรู้และ
เข้าใจความคาดหวังของผู้มา
ขอคําปรึกษาได้ตรงกับความ
คาดหวงัของผู้มารับบริการ 
2. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

7. บอกคณุลกัษณะของผู้ให้
คําปรึกษาได้ 
 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

8. ให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่
ผู้มาขอรับคําปรึกษาได้ 

 

1. สังเกตการแสดงบทบาท
สมมตกิารให้คําปรึกษา 
2 .  แบบสั ง เ ก ตก า ร แสด ง
บ ท บ า ท ส ม ม ติ ก า ร ใ ห้
คําปรึกษา 
3. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .  นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ใ ห้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาตาม
ขัน้ตอนการให้คําปรึกษา 
2. นักศึกษาใช้ทักษะการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้ 

3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 



บทที่ 9 

การให้คาํปรึกษาเบือ้งต้น 

 

บทนํา 
ธรรมดาของมนษุย์ไม่ว่าจะเป็นใคร ท่ีไหน เป็นเด็กหรือผู้ ใหญ่ ก็มีโอกาสประสบปัญหาได้

ทุกโอกาส หลายคนสับสนและงงงวยต่อการคิดแก้ปัญหา การให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการ
ช่วยเหลือคน ช่วยให้บุคคลเข้าใจปัญหาและค้นหาแนวทางท่ีจะแก้ปัญหา แม้ว่ามีบางครัง้
กระบวนการของการให้คําปรึกษาจะเกิดอุปสรรคและไม่สามารถลุล่วงในการช่วยให้ผู้ประสบ
ปัญหาเข้าใจปัญหาของตน เน่ืองจากกลไกท่ีเป็นองค์ประกอบของตวับคุคลนัน้ ๆ แต่โดยทัว่ ๆ ไป 

การให้คําปรึกษาท่ีเป็นศาสตร์ และผู้ มีศึกษาและฝึกวิธีการในการให้คําปรึกษาก็สามารถช่วยให้
ผู้ รับคําปรึกษาสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือถ้าค้นหาแนวทางท่ีจะแก้ปัญหายงั
ไมไ่ด้ก็สามารถอยูก่บัปัญหาของตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

การให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการท่ีละเอียดอ่อน เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สกึ
ของบุคคล ฉะนัน้ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา ต้องได้รับการฝึกฝนทางวิชาชีพมาอย่างดี จึงจะ
สามารถให้บริการทางการให้คําปรึกษาได้อย่างเหมาะสม เพราะการให้คําปรึกษาเป็นศาสตร์
เฉพาะอย่าง จําเป็นต้องมีการเรียนรู้ทฤษฎี หลกัการและเทคนิค ตลอดจนใช้ลกัษณะเฉพาะตวัมา
ดําเนินการให้คําปรึกษา กระบวนการให้คําปรึกษาจงึจะได้ผลดี 

การให้คําปรึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึน้อยู่กบัสมัพนัธภาพ ความรักนบัถือ ความ
เคารพยอมรับระหวา่งบคุคล 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายมาขอคําปรึกษา (Counselee) กบั ฝ่ายผู้ให้คําปรึกษา 
(Counselor) นัน่เอง 

จากการท่ีการให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการหรือระบบเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งท่ีสามารถ
ช่วยคนในการคิดเพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว ผู้ ท่ีทําการศกึษาทางด้านการแนะแนว จึงมีความคิดเห็น
และมตเิหมือนกนัวา่ “การให้คําปรึกษา คือ หวัใจของการแนะแนว” 
 

ความหมายของการให้คาํปรึกษา 
 ความหมายของการให้คําปรึกษาในท่ีนีจ้ะกล่าวถึงเฉพาะการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา  
ซึง่มีผู้ เช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาได้อธิบายความหมายและให้ทศันะเก่ียวกบัการให้คําปรึกษา
มากมาย จะกลา่วถึงในท่ีนีบ้างท่านเท่านัน้ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความคิดรวบยอดเบือ้งต้น
เก่ียวกบัการให้คําปรึกษา  ดงันี ้
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 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2553:227)ได้ให้ความหมายการให้คําปรึกษา
ไว้วา่ การให้การปรึกษา  หมายถึง  กระบวนการท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ ให้การปรึกษากบัผู้ รับการ
ปรึกษา  โดยผู้ให้การปรึกษาประยกุต์ใช้หลกัการหรือแนวคดิทางจิตวิทยามาเอือ้อํานวยให้ผู้ รับการ
ปรึกษาได้ตระหนกัในประสบการณ์ของตนผ่านการสนทนาระหว่างผู้ ให้การปรึกษาและผู้ รับการ
ปรึกษา  โดยให้ผู้ รับการปรึกษาได้สํารวจตนเองในรอบด้านเพ่ือรุ้จกัเข้าใจ  และการยอมรับตนเอง
ในสิง่ท่ีเป็นปัญหาได้มากขึน้และสามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 วัชรี  ทรัพย์มี (2525: 5) ได้ให้ความหมายการให้คําปรึกษาไว้ว่า การให้คําปรึกษา  
หมายถึง  กระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างผู้ ให้คําปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมกับผู้ รับบริการ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือช่วยให้ผู้ รับบริการเข้าใจตนเองเพิ่มขึน้ 

ปรับปรุงทกัษะในการตดัสินใจ และทกัษะในการแก้ปัญหาตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการ
ท่ีจะทําให้ตนเองพฒันาขึน้ 

 สมิธส์ เกลท์ อี (Smith, Glenn E, 1955 : 156) ได้ให้ความหมายของการให้คําปรึกษาไว้
วา่  การให้คําปรึกษา  หมายถึง  กระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคน 2 คน คนหนึ่งเป็นผู้ ท่ีมี
ปัญหาซึ่งไม่สามารถจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทาง
วิชาชีพระดับสูง มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีประสบการณ์จนเกิดเป็นทักษะและมี
ความสามารถท่ีจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของบคุคลหลาย ๆ ประเภท 

 โจนส์ อาเธอร์ เจ (Jones, Arthur J., 1963 : 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  การให้คําปรึกษา 
หมายถึง  กระบวนการเรียนรู้ท่ีกระทําโดยบคุคลตอ่บคุคล ซึง่มีผู้ ให้คําปรึกษาท่ีได้รับการฝึกฝนใน
ด้านทกัษะและความรู้ทางจิตวิทยา ได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาให้ใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัความ
ต้องการของบุคคล ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ขบวนการต่าง ๆ ของตนเอง และยอมรับความจริง
เก่ียวกับตน อีกทัง้นําเอาความเข้าใจมาวิเคราะห์พิจารณาอย่างชัดแจ้ง แล้วกําหนดเป็น
จดุมุ่งหมายจนบรรลเุป้าหมายเพ่ือให้บุคคลมีความสขุมากขึน้ เป็นผลผลิตท่ีมีคณุภาพของสงัคม
ตอ่ไป 

 จอร์จ ริคคี และ คริสเตียน่ี เทเรส เอส (George, Rickey L. and Cristiani Therese S., 

1995 : 3) ได้กลา่วถึงการให้คําปรึกษาไว้ว่า  การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ สมัพนัธภาพเป็น
กระบวนการท่ีมีแบบแผนในการช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนเลือกสิ่งต่าง ๆ และแก้ปัญหาได้
อยา่งเหมาะสม 

 จากการพิจารณาความหมายของการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ียกมาเป็นตัวอย่าง
ข้างต้น มีข้อน่าสงัเกต คือ 
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 1. เป็นกระบวนการของความสมัพนัธ์ในการช่วยเหลือของบคุคล 2 คน โดย 
  1.1 บุคคลผู้ หนึ่ง อยู่ในสภาพของผู้ ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือมาขอ
คําปรึกษา 
  1.2 บุคคลอีกผู้ หนึ่ง มีวุฒิ และความรู้ ได้รับการฝึกฝน อบรม จนมีทักษะและ
ความสามารถเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ให้คําปรึกษา ช่วยหาแนวทางให้ผู้มาขอ
คําปรึกษา สามารถเข้าใจปัญหาของตนเอง และวางแนวทางแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 2. เทคนิคการให้คําปรึกษาของผู้ ให้คําปรึกษาจะมีความแตกต่างกัน บางท่านเน้นการ
สมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกนัและกนัในการให้คําปรึกษาบางทา่นก็เน้นวธีิการท่ีจะให้ผู้มาขอคําปรึกษามี
การเปลี่ยนแปลง 
  อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายของการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา คือ กระบวนการช่วยให้
บคุคลหาวิธีการท่ีจะแก้ไขปัญหา หรือสมหวงักบัสิง่ท่ีเขาต้องการในระดบัท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
  สรุปได้ว่า การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลท่ี
ประสบปัญหาสามารถเข้าใจ กระจ่างชัดในปัญหาละวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง นอกจากนีย้งัมุ่งส่งเสริมให้บุคคลพฒันาความสมบูรณ์ในตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างความสําเร็จให้แก่ชีวิต 

 

ความสาํคัญของการให้คาํปรึกษา 
 การให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยาเป็นศาสตร์ท่ีเอือ้เฟือ้ให้ผู้คนได้มีความงอกงามขึน้ภายในใจ  
ภายในโรงเรียนท่ีให้บริการให้การปรึกษาเชิงจิตวทิยาขึน้  จะชว่ยให้นกัเรียนได้เกิดภาวะ ดงันี ้

 1. ช่วยให้เดก็รู้จกัและเข้าใจตนเองมากขึน้ 

 2. ช่วยให้เดก็เกิดความเข้าใจผู้ อ่ืน  และเข้าใจปัญหาตา่งๆ ได้ตามความเป็นจริง 
 3. ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และค้นหาปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง  มีทกัษะการแก้ปัญหา  และ
สามารถตดัสนิใจ  หาทางเลือกในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
 4. ช่วยให้เด็กมีความรู้สกึอบอุ่น ไม่ถกูทอดทิง้ และเห็นว่าชีวิตของเขานัน้ยงัมีความหมาย 
ได้รับความเอาใจใสจ่ากครูผู้ให้คําปรึกษา 
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หลักการของการให้คาํปรึกษา 
 หลกัการให้คําปรึกษาเป็นสิ่งท่ีผู้ ให้คําปรึกษาจะต้องยึดเป็นหลกัท่ีจะต้องให้คําปรึกษาแก่
ผู้ รับบริการ  ถือเป็นแนวปฏิบตัท่ีิสําคญั  ดงันี ้(กฤตวรรณ  คําสม, 2559:115) 

 1. การให้คําปรึกษา ผู้ ท่ีให้คําปรึกษา (Counselor)  ควรจะเป็นบุคคลท่ีมีความรู้   
ประสบการณ์ และทกัษะโดยเฉพาะการใช้เทคนิคตา่งๆ  ให้เหมาะสมกบัผู้ รับคําปรึกษาแตล่ะคน 

 2. การให้คําปรึกษาจะต้องคํานึงถึงเด็กทัง้คน  ไม่ควรคิดว่าเป็นปัญหาเพียงด้านใดด้าน
หนึง่ เพราะปัญหาของเด็ก เช่น ปัญหาสว่นตวัและสงัคม ปัญหาการเรียน โดยมากมกัจะเก่ียวข้อง
กนั ผลจากปัญหาหนึง่มกัจะทําให้เกิดอีกปัญหาหนึง่ตามมา 
 3. การให้คําปรึกษาจะต้องยอมรับ ในเร่ืองความแตกต่างระหว่างบคุคลของเด็ก ทัง้ทาง 
ด้านความสามารถ ความถนดั ความสนใจ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสงัคม ในการช่วยเหลือบคุคล
จะต้องคํานงึถึงองค์ประกอบทัง้สองด้วย 
 4. การตดัสินใจ การรับผิดชอบในปัญหา  ควรเป็นสิทธิและเป็นหน้าท่ีของผู้ รับคําปรึกษาอย่าง
เตม็ท่ี 

 

กระบวนการให้คาํปรึกษา 
 ตามคํานิยามการให้คําปรึกษาในท่ีนี  ้  การให้คําปรึกษา  เป็นกระบวนการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ให้คําปรึกษากับผู้ รับคําปรึกษา  เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา  
กระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็น  การช่วยเหลือท่ีประกอบด้วยขัน้ตอนตา่งๆ ท่ีผู้ ให้การปรึกษา
เอือ้อํานวยให้ผู้ รับการปรึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาและรับรู้ถึงศกัยภาพท่ีแท้จริงของตนเอง  และ
เรียนรู้การจดัการแก้ไขปัญหาหรือสิง่ท่ีรบกวนจิตใจด้วยตนเอง  นอกจากนีย้งัรวมถึงการเอือ้อํานวย
ให้ผู้ รับการปรึกษาได้เรียนรู้ท่ีจะดําเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่าปัญหาหรือสิ่งรบกวน
จิตใจยงัมิได้รับการแก้ไข 
 จีน  แบร่ี (2540) ได้กลา่วถึงขัน้ตอนของการให้คําปรึกษาไว้  5  ขัน้ตอน  ดงันี ้

  1. การสร้างสมัพนัธภาพ 

  เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัเน่ืองจากสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างผู้ ให้การปรึกษาและผู้ รับการ
ปรึกษา  จะเอือ้อํานวยให้การช่วยเหลือนัน้มีประสทิธิภาพ  กลา่วคือ  สมัพนัธภาพระหวา่งผู้ ให้และ
ผู้ รับการปรึกษาดี  มีผลทําให้ลดความตงึเครียดหรือผ่อนคลาย  เกิดความไว้วางใจ  ซึง่ช่วยให้ผู้ รับ
การปรึกษาแสดงความรู้สกึของตวัเองได้  ตัง้ใจท่ีจะให้ความร่วมมือ  รู้สกึอบอุ่นใจมากขึน้  รวมทัง้
เข้าใจกระวนการให้การปรึกษา  เน่ืองจากการให้การปรึกษาเป็นการช่วยเหลือท่ีต้องการการมีสว่น
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ร่วมของผู้ รับบริการ  สมัพนัธภาพท่ีดีจึงเป็นสิ่งจําเป็นในชัน้ตอนนี ้ ทกัษะตา่งๆ ท่ีจําเป็นท่ีผู้ ให้การ
ปรึกษาปฏิบตัิ  เพ่ือเอือ้อํานวยให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดี  อันนําไปสู่การดําเนินการขัน้ต่อไปของ
กระบวนการให้การปรึกษา  การสร้างสมัพนัธภาพผู้ให้บริการปรึกษาควรปฏิบตั ิ ดงันี ้

   1.1 การแสดงความพร้อมและความยินดีในการได้การช่วยเหลือ 
   1.2 การต้อนรับอยา่งจริงใจและอบอุน่ 

   1.3 การแสดงท่าทีเป็นมิตร 
   1.4 สื่อความตัง้ใจและใสใ่จท่ีจะให้ความช่วยเหลือ 
   1.5แสดงความสนใจอยา่งจริงใจ 
   1.6 แสดงความไวตอ่การรับรู้ความรู้สกึ 
   1.7 สงัเกตสิง่ท่ีผู้ รับการปรึกษาแดงออกทัง้คําพดูและกริยาท่าทาง 
   18. สงัเกตสิง่ท่ีผู้ รับการปรึกษาไมพ่ร้อมท่ีจะเลา่ 
   1.9 การแสดงการตอบสนองตอ่ผู้ รับการปรึกษา 
   1.10 การยอมรับอยา่งไมมี่เง่ือนไข 
   1.11 การใช้คําถามท่ีเอือ้ให้ผู้ รับการปรึกษาสามารถเลา่เร่ืองของตนเอง 
  ในขัน้ตอนนีท้กัษะท่ีควรใช้  ในการเร่ิมต้นการสนทนา คือ  ทกัษะการใสใ่จ  ทกัษะการ
ตัง้คําถาม  และควรระมดัระวงัในการเร่ิมต้นสนทนาหรือการสร้างสมัพนัธภาพในการตัง้คําถาม  

คือ  การตัง้คําถามไม่ควรถามเพราะความอยากรู้  และคําถามไม่ควรขึน้ต้นว่า “ทําไม” หรือ “มี
ปัญหาอะไร” ซึง่การถามลกัษณะนีอ้าจทําให้ข้อมลูบดิเบือนได้ 

  2. การสํารวจปัญหา 
  ปัญหา คือ รอยแตกแยกระหวา่งความเป็นจริงท่ีปรากฏกบัความปรารถนา  เพ่ือความ
เข้าใจปัญหาผู้ให้การปรึกษาจงึควรรวบรวมข้อมลูของผู้มารับการปรึกษาให้รอบด้าน  การท่ีปัญหา
จะได้รับการแก้ไข  ลกัษณะของปัญหานัน้เป็นสิ่งท่ีต้องทําความเข้าใจว่า แตล่ะปัญหานัน้ต้องการ
การตอบสนองอยา่งไร  ธรรมชาตขิองปัญหาเป็นอยา่งไร  ทกัษะตา่งๆ ท่ีใช้ในขัน้ตอนนี ้ ดงันี ้

   2.1 ทกัษะการตัง้คําถาม(Questioning) 

   2.2 ทกัษะการฟัง(Listen) 

   2.3 ทกัษะการเงียบ(Silence) 

   2.4 ทกัษะการทวนซํา้(Restatement) 

   2.5 ทกัษะการสะท้อนความรู้สกึ (Reflection) 
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   2.6 ทักษะการตีความ(Interpretation)  เป็นทกัษะท่ีแสดงถึงการรับรู้และเข้าใจ
ความหมายของสิ่งท่ีผู้ รับการปรึกษาพูด  การตีความท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สัมพันธภาพ
ระหวา่งผู้ให้การปรึกษากบัผู้ รับการปรึกษาพฒันาขึน้  ซึง่จะได้รับความไว้วางใจ  อนัจะนําไปสูก่าร
เปิดเผยตวัเองมากขึน้  รวมถึงมีความเช่ือมัน่ในการให้การปรึกษาเพิ่มขึน้ 

  3. การเข้าใจปัญหา  สาเหต ุ ความต้องการ 
  4. การวางแผนแก้ปัญหา 
  5. การยตุกิารให้คําปรึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนภมูิท่ี 8.1 กระบวนการให้คําปรึกษา 
  ท่ีมา: คณะครุศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.(2553). 

 

ประเภทการให้คาํปรึกษา 
 ประเภทการให้คําปรึกษาท่ีนิยมใช้กนัในวงการแนะแนวมี 3 วิธี คือ 

1. การให้คําปรึกษาแบบนําทาง (Directive method) 

  มีวิธีการเช่นเดียวกบัวิธีการของนกัจิตวิทยา ของแพทย์รักษาคนไข้ ซึ่งจําเป็นจะต้อง
ทราบสาเหตหุรืออาการของโรคเสียก่อน จงึจะทําการรักษา วิธีการรักษาจะมีการตดิตามผลด้วย 
 การให้คําปรึกษาโดยวิธีการนี ้เกิดจากแนวความคิดของ Williamson อนสุาสกแห่ง
มหาวิทยาลยัมินเนโซตา U.S.A เขาเสนอวา่ กระบวนการให้คําปรึกษามี  5  ขัน้ 

 1.1 ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องสร้างความสนิทสนม (Establish rapport) กบัผู้ รับคําปรึกษา
ให้เกิดขึน้เสียก่อน ท่ีจะให้คําปรึกษา ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความคุ้มเคยเป็นกนัเองและเกิดความสบายใจ  
ทําให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมัน่ใจท่ีจะเลา่ หรือระบายความคบัข้องใจหรือเลา่ปัญหาของตน 

Co 

การสร้าง การยติุการให้

การวางแผนการสาํรวจปัญหา 

การเขา้ใจปัญหา สาเหตุ ความตอ้งการ 

Cl Co Cl 
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  วิธีสร้างความสนิทสนม อาจทําได้โดย Counselor แสดงอาการหรือใช้คําพดู เช่น 

การให้คําพดูทกัทาย กล่าวต้องรับการสนทนาเร่ืองราวท่ีคิดว่าผู้ รับคําปรึกษาสนใจหรือไม่ลําบาก
ใจท่ีจะคยุด้วย 
 1.2 การท่ีจะทําให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจตนเอง ยอมรับและพิจารณาปัญหา
ของตนอย่างถ่องแท้  ผู้ ให้คําปรึกษาอาจจะเสนอข้อเท็จจริง เสนอข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัปัญหานัน้  

และใช้เทคนิควิธีการเพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความเข้าใจปัญหา 
 ตวัอย่าง  

  counselee - ผมเรียนภาษาองักฤษไมรู้่เร่ืองเลย  ไมท่ราบจะทําอยา่งไรดี  

  counselor - เธอมีความรู้สกึวา่เรียนภาษาองักฤษไมเ่ข้าใจ ทําแบบฝึกหดั  

   ไมไ่ด้  ไมส่ามารถผา่นการทดสอบทกุครัง้ 
 1.3 วางแผนปฏิบตัหิรือวางแผนการแก้ปัญหา เม่ือผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจปัญหาแล้วขัน้
ต่อไปก็คือ วางแผนการแก้ปัญหา counselee จะมีบทบาทอย่างสําคญัในขัน้นี ้หากผู้ รับคําปรึกษาไม่
สามารถวางแผนการแก้ปัญหาของตนได้ counselor จะต้องเป็นฝ่ายริเร่ิมวางแผนให้ หรือช่วย 
วางแผน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เดก็เกิดความมัน่ใจและรู้จกัเลือกตดัสนิใจแก้ปัญหาของตน 

 ตวัอย่าง  

  counselee - ใช่ครับ  และผมก็เพ่ือท่ีจะเรียนภาษาองักฤษ 

counselor - การเบ่ือภาษาองักฤษ คงทําให้เธอเกิดความคดิต้องการจะไป      

   ปรึกษาขอคําแนะนําจากอาจารย์ภาษาองักฤษเป็นแน ่

 1.4 ปฏิบตัิการตามแผน เม่ือได้วางแผนแก้ปัญหาแล้ว เด็กจะปฏิบตัิตามแผนท่ีวางไว้ 
ผู้ ให้คําปรึกษาจะกระตุ้ นและช่วยให้เด็กใช้ความรู้  ความสามารถอย่างเต็มท่ีและคอยให้                  

ความช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะอยูเ่สมอ 
 1.5 การสง่ผู้ รับคําปรึกษาไปขอความช่วยเหลือจากบคุคลอ่ืน 

  การส่งเด็กไปขอความช่วยเหลือจากบุคลากรอ่ืน ไม่ได้หมายความว่าเป็นการ
สิน้สดุของการให้คําปรึกษา counselor ยงัจะต้องตดิตามผลการให้คําปรึกษาอยูต่อ่ไป 

 ข้อสงัเกตของการให้คําปรึกษาแบบนําทาง 
 1. counselor เป็นศนูย์กลาง ทัง้นีเ้พราะผู้ ให้คําปรึกษาเป็นผู้ ท่ีได้รับการฝึกฝน
อบรมมาเป็นอย่างดี  เป็นผู้ มีความรู้สึกซึง้ และกว้างขวางเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะและมีประสบการณ์ใน
การให้คําปรึกษา 
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 2. counselor จะต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยปัญหา กล่าวว่า                             
“ถ้าปราศจากการวินิจฉัยปัญหาเสียแล้ว การให้คําปรึกษาก็เป็นแต่เพียงการฟังและการให้
คําแนะนําธรรมดาเท่านัน้” 

 3. counselor จะรวบรวมข้อมลูต่างๆ  เก่ียวกบัเด็ก ศกึษาให้รู้จกัและเข้าใจเด็ก
เป็นอยา่งดีวิธีการศกึษาให้รู้จกัและเข้าใจเดก็ จะใช้เทคนิควิธีการและใช้เคร่ืองมือตา่งๆ เช่น ศกึษา
จากระเบียนสะสม 

 4. กระบวนการให้คําปรึกษาแบบนําทางประกอบด้วย 
 4.1 การวิเคราะห์ (analysis) เป็นการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกับตวัเด็กโดยใช้                
การสมัภาษณ์ แบบสอบถาม ระเบียนสะสม การทดสอบทางจิตวิทยา ข้อมลูต่างๆ นี ้ จะช่วยให้
เข้าใจเดก็ทัง้ในอนาคตและปัจจบุนั 

 4.2 การสงัเคราะห์ (synthesis) จดัข้อมลูท่ีจากการวิเคราะห์ไว้เป็นหมวดหมู ่
โดยแยกส่วนดี ส่วนบกพร่อง การปรับตวัได้ และปรับตวัไม่ได้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในขัน้วินิจฉัย
ตอ่ไป 

 4.3 การวินิจฉยั (diagnosis) เป็นการแปลความหมายจากข้อมลูท่ีจดัไว้เป็น
หมวดหมูว่า่ปัญหาคืออะไร ค้นหาสาเหตขุองปัญหา 
 4.4 การทํานาย (prognosis) การทํานายคาดคะเนเหตกุารณ์ล่วงหน้าเป็น
การทํานายอย่างมีหลกัเกณฑ์ จากข้อมลูท่ีได้มาจะต้องพยายามคาดการณ์ล่วงหน้าให้ใกล้เคียง
กบัความจริงมากท่ีสดุ 

 4.5 การให้คําปรึกษา (counseling) เป็นขัน้ท่ี (counselor) จะหาทาง
ช่วยเหลือ Counselee ในการวางแผนร่วมกนั เพ่ือให้ counselee ปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมกบั
สถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ 

 4.6 การตดิตามผล (follow up) เป็นการตดิตามผลของการให้คําปรึกษาวา่
ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใด หรือบางรายจะต้องหาทางช่วยเหลือใหมห่รือสง่ตอ่ไปยงัผู้ มี
ความชํานาญเฉพาะอยา่ง 

2. การให้คาํปรึกษาแบบไม่นําทาง (non-directive method) 

 การให้คําปรึกษาแบบไม่นําทาง (non-directive method) เกิดจากความคิดของ Carl 

Rogers ศาสตราจารย์ทางจิตวิทยา มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน เขาไม่เห็นด้วยกบัการให้คําปรึกษา
แบบ directive (นําทาง) ท่ีถือเอาตัวผู้ ให้คําปรึกษาเป็นกระบวนการซึ่งผู้ รับคําปรึกษา 
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(counselee) ได้รับการช่วยเหลือให้รู้จกัและเข้าใจตนเอง การตดัสินใจใดๆ  เป็นหน้าท่ีของผู้ รับ
คําปรึกษาท่ีจะวินิจฉยั  จะตดัสนิด้วยตนเอง  โดยท่ี Rogers  มีความเช่ือวา่การให้คําปรึกษา ดงันี ้

 2.1 การให้คําปรึกษา counselor ไม่ควรวินิจฉยัปัญหา เพราะการวินิจฉยัปัญหาหรือ
การทํานาย  ซึง่เป็นการคาดการณ์ลว่งหน้านัน้เป็นเร่ืองท่ีไม่แน่นอนว่าจะถกูต้องเสมอไป หากการ
วินิจฉยัหรือทํานายปัญหาผิด ผลเสียจะเกิดขึน้แก่เดก็หรือผู้ รับคําปรึกษา 
 2.2 ควรถือ counselee เป็นศนูย์กลาง Rogers  มีความเช่ือว่าคนทกุคนมีแนวโน้มท่ี
จะเจริญขึน้ มีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาของตนเองได้ หากไมต่ดิขดัท่ีความรู้สกึบางอย่าง อนัทํา
ให้เกิดความเข้าใจสภาพท่ีแท้จริงมืดมวัไป เช่น เร่ืองท่ีง่ายๆ แต่ถ้าตกอยู่ในสภาพอารมณ์เครียด  

อารมณ์ขุน่มวั ก็อาจทําให้เป็นเร่ืองยาก แก้ปัญหาได้อยา่งลําบาก แตถ้่าหากคนเราได้มีทางระบาย
อารมณ์ความคบัข้องใจ หรือความทุกข์ออกไปบ้าง ให้แก่ผู้ ท่ีเราเช่ือถือหรือไว้ใจได้ ประกอบกับ
ผู้ ฟังมีเทคนิควิธีการท่ีจะช่วยให้เข้าใจปัญหา จะช่วยให้ counselee เข้าใจปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาของตนได้ 

 Rogers  เช่ือว่า ผู้ มาขอรับคําปรึกษาแต่ละคนย่อมมีศักดิ์ศรี และมีบูรณภาพ       

ของตน  ยอ่มจะต้องมีสมรรถภาพในการตดัสนิในแก้ปัญหาของตน counselor ไม่ควรไปยุ่งจดัการ
กบัวิถีชีวิตของผู้ รับคําปรึกษา แต่จะคอยให้ความช่วยเหลือให้เด็กเข้าใจตนเอง ยอมรับความเป็น
ตวัของตวัเอง 
  กระบวนการให้คําปรึกษาแบบไมนํ่าทางมีกระบวนการท่ีสําคญั 3 ขัน้ ดงันี ้

 1) การให้ counselee ระบายความในใจ ระบายอารมณ์และผ่อนคลาย ความตึง
เครียดเพ่ือทําให้จิตใจอยู่ในสภาพปรกติ counselee จะได้รับการสนบัสนุนให้พดูหรือเล่าออกมา
อย่างเสรี โดยผู้ ให้คําปรึกษาจะไม่ออกความเห็นหรือเสนอในการแก้ปัญหาใดๆ  และจะไม่แสดง
อาการตกอกตกใจ หรือเศร้าเสียใจไปตามเด็ก  แต่จะเป็นผู้ ฟังอย่างตัง้ใจ พร้อมกับใช้เทคนิค
วิธีการของการให้คําปรึกษา 
 2) การใช้เทคนิคและวิธีการของการให้คําปรึกษา ช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจกบั
ปัญหาเกิดความเข้าใจตนเอง และมองเห็นทางแก้ปัญหาอยา่งแท้จริง 
 3) การช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาตัง้จุดมุ่งหมาย และได้ปฏิบตัิทุกขัน้ตอน Counselee 

เป็นผู้ มีบทบาทตอ่การตดัสนิใจ และตอ่ผลท่ีเกิดขึน้ 
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 3. การให้คาํปรึกษาแบบเลือก (Eclectic) บางครัง้เรียกวา่ แบบสายกลาง 
      เป็นวิธีการท่ีผู้ ให้คําปรึกษาใช้วิธีการต่างๆ  ซึ่ง Counselor พิจารณาเห็นว่า
เหมาะสมกบัลกัษณะปัญหา และเหมาะสมกบัตวัผู้ รับคําปรึกษาแตล่ะคน ซึง่วิธีนีเ้ป็นท่ียอมรับว่า 
นํามาปฏิบตัไิด้ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของบคุคลได้มากท่ีสดุ และนิยมใช้กนัมาก 
      ผู้ นําในแนวทศันะนี ้คือ Frederick C.Thorne ซึง่ร่วมงานกบัBerensor, Carkhuff 

และ Brammer มีความเช่ือว่าการใช้วิธีการเดียวในการให้คําปรึกษาอาจจะจํากดัเกินไป ควรจะใช้
หลายๆ  วิธีดีกว่า ไม่ใช้วิธีต่างๆ  แบบลองผิดลองถูก แต่ควรมีการวางแผนเป็นอย่างดี  ผู้ ท่ีจะใช้
การให้คําปรึกษาแบบนีไ้ด้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถอยู่ในระดบัสงูมาก จะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในทฤษฎีการให้คําปรึกษา ตลอดจนปรัชญาของการให้คําปรึกษาทุกทฤษฎี                

จนกระทัง่สามารถใช้ความรู้เลือกสรรเอาเทคนิคท่ีดีท่ีเหมาะสม มาใช้กบัผู้ รับคําปรึกษาเป็นรายๆ  ไป 

 

ความคาดหวังของผู้มาขอคาํปรึกษา 
 สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีควรได้รับการพิจารณา คือ การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะมี
คณุภาพหรือไม ่ขึน้อยูก่บัความคาดหวงัของผู้มาขอคําปรึกษา ผู้มาขอคําปรึกษาท่ีขาดความเข้าใจ
ในธรรมชาติของการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาท่ีชดัเจน จะทําให้ขาดความพร้อมท่ีจะแก้ปัญหาให้
ถกูจดุ ผู้ให้คําปรึกษาต้องชีแ้จงให้ผู้มาขอคําปรึกษาเข้าใจข้อจํากดั และความเป็นไปได้ของการให้
คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา ตลอดจนเข้าใจถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการพูดคยุตลอดกระบวนการรวมถึง
วิธีการนดัหมาย ยิ่งกว่านัน้ผู้ ให้คําปรึกษา จะต้องตระหนกัถึงความคาดหวงัของผู้มาขอคําปรึกษา
และพยายามกระตุ้นให้ผู้ มาขอคําปรึกษาบอกความคาดหวังของเขาในการรับคําปรึกษาเชิง
จิตวิทยา 
 ส่วนใหญ่ของผู้มาขอคําปรึกษาจะคาดหวังจะได้รับคําตอบ หรือข้อแก้ไขของสิ่งท่ีเป็น
ปัญหาสําหรับเขา ผู้มาขอปรึกษาท่ีอยู่ในสภาวะตรึงเครียด ก็คาดหวงัว่าคําปรึกษาท่ีได้รับจะทําให้
เขาหายเครียด ผู้ ท่ีมีปัญหาในการตดัสินใจก็คาดว่าผู้ ให้คําปรึกษาจะทําให้เขาตดัสินใจได้ ผู้ ท่ีจะ
ศกึษาตอ่อาจจะมองวา่การรับคําปรึกษาจะช่วยให้เขาสามารถไปศกึษาตอ่ไป ผู้ ท่ีกําลงัจะล้มเหลว
ในกิจการใดหรือสอบตก ก็คาดหวงัวา่การรับคําปรึกษาจะทําให้เขากลบัมาประสบความสําเร็จ 
 ผู้มาขอคําปรึกษาจํานวนมาก คาดหวงัจะต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก
ขบวนการให้คําปรึกษาและมีไม่น้อยท่ีผู้มาขอคําปรึกษาจะมาขอคําปรึกษา เม่ือถึงจุดวิกฤตแล้ว 
โดยคดิวา่การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะช่วยแก้ปัญหาของเขาได้ ฉะนัน้ผู้ ให้คําปรึกษาจะต้องหา
วิธีการท่ีจะให้ผู้ มาขอคําปรึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมาย และแนวทางดําเนินการตามขัน้ตอน 
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โดยเฉพาะผลท่ีสดุแล้ว จะต้องเป็นผู้มาขอคําปรึกษาท่ีจะต้องเป็นผู้กระทํา ตดัสินใจ เปล่ียนแปลง
หรือแก้ปัญหาโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในสถานการณ์เช่นนีผู้้ ให้คําปรึกษาจะต้องเรียนรู้ท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะหน้าในขณะนัน้ ในขณะเดียวกันก็ต้องดําเนินขบวนการตามขัน้ตอนจนถึง
จดุหมายในขัน้สดุท้าย 
 

คุณลักษณะของผู้ให้คาํปรึกษา 
 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (2553:227)ได้นําเสนอคุณลกัษณะของผู้ ให้
คําปรึกษา ไว้ดงันี ้

  1. ในด้านทศันะตอ่การมองโลกและมองปัญหาท่ีเหมาะสม 

       การท่ีจะเป็นผู้ ให้การปรึกษาไม่ได้ขึน้อยู่กบับุคลิกภาพของบคุคลเพียงอย่างเดียว               
ผู้ให้คําปรึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องมีทศันะในการมองโลกและมองปัญหาท่ีเหมาะสม  คือ ควรมี
ความเข้าใจวา่  
   1.1 มนษุย์ทกุคน  ทกุเพศ  ทกุวยั  มีปัญหาได้ทกุขณะ  ทกุเม่ือ  ทกุเวลา 
   1.2 ปัญหาของมนษุย์  เม่ือเกิดขึน้แล้ว  คล่ีคลายได้  แก่ไขได้ 

   1.3 ปัญหาของมนษุย์เกิดจากความปรารถนา  ความคาดหวงัไมเ่ป็นไปดัง่ใจตน 

   1.4 มนษุย์มีความสามารถในการเข้าใจและปัญหาของตนเองได้ 

  2. ในด้านความพร้อมด้านจิตใจ 
   2.1 ผู้ให้การปรึกษารับรู้เท่าทนักบัความรู้สกึนกึคดิของตน 

   2.2 ผู้ให้การปรึกษามีความเข้าใจ  และเห็นใจในปัญหาและความทกุข์ใจของผู้ อ่ืน
โดยมีความตัง้ใจ  มุง่มัน่ท่ีจะเข้าไปช่วยเหลือให้บคุคลคลายจากปัญหาและความทกุข์ใจท่ีประสบ 

  3. ในด้านบคุลกิลกัษณะท่ีจําเป็นของผู้ให้การปรึกษา 
   3.1 รู้จกัและยอมรับตนเอง 
   3.2 อดทน  ใจเย็น 

   3.3 สบายใจท่ีจะอยูก่บัผู้ อ่ืน 

   3.4 จริงใจและตัง้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน 

   3.5 มีท่าทีท่ีเป็นมิตร 
   3.6 มองโลกในแง่ดี 

   3.7 ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ อ่ืน  ช่างสงัเกต 

   3.8 ใช้คําพดูท่ีเหมาะสม 
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   3.9 รู้จกัใช้อารมณ์ขนั 

   3.10 เป็นผู้ รับฟังท่ีดี 

   3.11 ช่วยแก้ปัญหา 
  4. ในด้านองค์ความรู้ 
   4.1 เข้าใจองค์ความรู้ท่ีเป็นแนวคดิเก่ียวกบัความเข้าใจภาวการณ์เปล่ียนแปลงใน
ใจของมนษุย์อยา่งถ่องแท้ 

   4.2 สามารถประยุกต์แนวคิดต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างกลมกลืน
สอดคล้องกบัวิถีคดิและการดําเนินชีวิตของผู้มารับการปรึกษา 
 กฤตวรรณ  คําสม (2557:160-161) ได้กลา่วถึงคณุลกัษณะของผู้ให้คําปรึกษา ดงันี ้

 1. ลกัษณะความเป็นคนกับความเป็นผู้ เช่ียวชาญ หมายถึง ความเป็นธรรมชาติคนมี
ความรู้สึก รู้ร้อน รู้หนาว ผิดพลาดได้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ผู้ ให้คําปรึกษาควรจะมีความรู้ในเชิง
วิชาชีพ เข้าใจจิตวิทยา พฤตกิรรมมนษุย์ ศกึษาหาความรู้ เทคนิคและวิธีการให้เช่ียวชาญ การเป็น
ผู้ เช่ียวชาญ สามารถสร้างความมัน่ใจและความหวงัให้เกิดขึน้กบัผู้ ท่ีจะมาขอคําปรึกษา อีกทัง้ยงั
สามารถช่วยเหลือปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 2. การยอมรับและความใส่ใจ ผู้ ให้คําปรึกษาต้องมีความเช่ือว่า ทุกคนมีความเป็นคน
เหมือนกนั ผู้มาขอคําปรึกษาไมไ่ด้หมายความวา่จะด้อยกว่าเรา ผู้ให้คําปรึกษาต้องยอมรับผู้มาขอ
คําปรึกษาให้ได้เหมือนกบัยอมรับตนเอง 
  สงัคมตะวนัตก ตะวนัออก เหมือนกนั คือ กลงัคนอ่ืนจะปฏิบตัิตอ่ตนเองว่าตนเองด้อย
กว่า เวลามีปัญหาท่ีเขามาหาผู้ ให้คําปรึกษา เขาจะมาด้วยความระมดัระวงั คอยสงัเกตดวู่า ผู้ ให้
คําปรึกษายอมรับเขาไหม ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจ เขาจะไม่ให้ข้อมูลท่ีแท้จริง มีบ่อยครัง้ท่ีขบวนการให้
คําปรึกษาไมป่ระสบผลสําเร็จ เพราะไมไ่ด้ข้อมลูท่ีแท้จริง 
 3. การเข้าใจและร่วมรับอารมณ์ การร่วมรับอารมณ์ ต้องเห็นอกเห็นใจ เข้าใจความรู้สึก 
เวลารับข้อมลูรับอย่างเข้าใจ เป็นการร่วมอารมณ์ (subjective) เวลาตีความออกมา ต้องมีข้อมลู 
(objective) มีเหตผุล การมีอารมณ์ร่วมมาก ก็ไม่ดี จะทําให้เรามีลกัษณะลําเอียงไม่เป็นกลาง        
รอเจอร์ส (Rogers, 1961 : 91) เน้นว่า ผู้ให้คําปรึกษาต้องรับรู้ความรู้สกึของผู้มาขอคําปรึกษา ซึง่
เป็นความจริงของตวัเขา ตวัอย่าง โชเฟอร์ขบัรถอยู่เห็นเงาตระคุม่ ๆ คิดว่าเป็นก้อนหิน จึงหกัหลบ 

คนท่ีจะทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา ต้องรู้สกึให้ได้ก่อนวา่ความรู้สกึของโชเฟอร์เป็นอยา่งไรเสียก่อน แล้ว
คอ่ยดวูา่ความเป็นจริงคืออะไร หรือ ตวัอย่าง เด็กบางคนเกิดผิดหวงั คิดอยากฆ่าตวัตาย เราได้ยิน
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แล้วคิดว่า เด็กไม่ฉลาดเลยท่ีคิดอยากฆ่าตวัตาย ในลักษณะนีเ้ราจะตดัสินว่าเด็กไม่ฉลาดนัน้        

เราตดัสนิใจไมไ่ด้ ต้องใช้อารมณ์ร่วม (Subjective) ก่อน แล้วจงึหาข้อมลู  
 4. แสดงออกถึงความอบอุ่นและมีความเป็นเพ่ือนมนษุย์ เป็นการแสดงออกถึงความตัง้ใจ
จริง ท่ีจะให้ความช่วยเหลือ สื่อให้ผู้ มาขอคําปรึกษาทราบถึงความใส่ใจทางกาย ระดับเสียง 
นํา้เสียง และการสัมผัส ผู้ ให้คําปรึกษาควรให้ความช่วยเหลือผู้ ขอคําปรึกษาบนพืน้ฐานของ
ความรู้สึกเป็นเพ่ือนมนุษย์ มีจิตใจพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ มีความทุกข์กังวล ต้องการความ
ช่วยเหลือท่ีจะแก้ไขหรือพฒันาตนเอง 
 5. ความจริงใจ และส่ือให้รับรู้ได้ เป็นการกระทําท่ีผู้ ให้คําปรึกษาไม่เสแสร้ง ไม่สวม
หน้ากาก มีความเป็นตวัของตวัเอง เปิดเผย ผู้ให้คําปรึกษาต้องมีเทคนิคและทกัษะในการส่ือ ถ้าไม่
สามารถส่ือได้ ขบวนการให้คําปรึกษาก็ไม่มีผล ตวัอย่าง สิ่งท่ีสื่อได้เวลาเราไปหาพระ ถึงท่านยงั
ไม่ได้เทศน์ เราสมัผสัความเมตตาได้ เราจะขยบัตวัเข้าไปใกล้ขึน้ ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าไป
เรือนจํา เจอนกัโทษเดนิไปเดนิมา เราจะผงะถอย ทัง้ ๆ ท่ีนกัโทษนัน้ไม่สามารถออกมาจากท่ีคมุขงั 
มาทําอะไรเราได้ ฉะนัน้ระยะของผู้ ให้คําปรึกษาก็สามารถส่ือได้ การมองตา การประสานตา เป็น
การสื่อท่ีดีท่ีแสดงออกถึงความจริงใจ ใสใ่จ 
 6. มีความเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดต่าง ๆ ของตวัเองออกมา
อย่างเปิดเผยและเป็นธรรมชาติ การแสดงความเปิดเผยและเป็นธรรมชาติของผู้ ให้คําปรึกษาจะ
ช่วยให้ผู้มาขอคําปรึกษา เกิดความรู้สกึใกล้ชิดขึน้ นําไปสูค่วามไว้วางใจ ขบวนการให้คําปรึกษาก็
จะมีประสทิธิภาพดีขึน้ ผู้ให้คําปรึกษาไมเ่ป็นธรรมชาตจิะพยายามแสดงตามบทบาทท่ีตนเองคดิวา่
ผู้ ให้คําปรึกษาควรจะแสดงอย่างนัน้ อย่างนี ้คนท่ีไม่เป็นธรรมชาติจะทําอะไรก็กลวัว่า จะถกูไหม             

จะดีไหม ตลอดเวลา 
 7. มีความไวต่อการรับรู้ ผู้ ให้คําปรึกษาควรไวต่อการรับรู้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ มา
คําปรึกษาและสิ่งท่ีเกิดขึน้ในขบวนการให้คําปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการกบัปัญหา
ของผู้มาขอคําปรึกษา อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาสําหรับผู้ ให้คําปรึกษาในเร่ืองไวต่อการรับรู้
กบัการความรู้สกึไว คนเราถ้าไวตอ่การรับรู้ ก็จะดีในแง่ท่ีเรารับข้อมลูได้ง่าย แตถ้่าความรู้สกึไว จะ
ไมค่อ่ยดี เพราะบางครัง้ไมมี่ข้อมลู ก็ตีความหมายแล้ว ทําให้เกิดความรู้สกึตา่ง ๆ ได้ง่าย เช่น โกรธ 
เจ็บปวด 

 8. ไว้วางใจได้ การสร้างความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งท่ีทําขึน้มาง่าย ๆ ผู้ ให้คําปรึกษาท่ีน่า
ไว้วางใจจะต้องเป็นคนซ่ือตรง เช่ือถือได้ ฟังได้ และช่วยให้ผู้มาขอคําปรึกษา สามารถระบายสิ่ง
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ต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในออกมาได้ เม่ือผู้ มาขอคําปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ก็จะสามารถเปิดเผย
ความลบัสว่นตวัของเขาได้ ซึง่จะทําให้ขบวนการให้ความช่วยเหลือได้ผลมากขึน้ 

 9. มีความเป็นอิสระ ผู้ ให้คําปรึกษาควรให้อิสระกบัผู้มาขอคําปรึกษา เพ่ือจะตดัสินใจกบั
แนวทางการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ไมใ่ช่มีสตูรสําเร็จรูปให้เขา 
 

ทกัษะการให้คาํปรึกษา 
 ทกัษะการให้คําปรึกษา คือความสามารถหรือความชํานาญในการสื่อสาร ทัง้การใช้ภาษา
ท่าทางและภาษาพดู ซึง่เป็นเคร่ืองมือสําคญัของผู้ให้คําปรึกษาในการช่วยเหลือบคุคลท่ีมีความ
ทกุข์หรือผู้ รับคําปรึกษาให้ 

1) มีความไว้วางใจและมีทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ให้คําปรึกษาและการปรึกษา  
2) เข้าใจปัญหา สาเหตขุองปัญหาและความต้องการของตวัเอง 
3) แสวงหาและแนวทางการปรับเปล่ียนการคดิ การรู้สกึและการปฏิบตัตินเพ่ือให้มี

ชีวิตท่ีดีขึน้  

นักจิตวิทยาด้านการปรึกษานําเสนอทักษะการให้คําปรึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป      

แต่โดยรวมแล้วทกัษะการให้คําปรึกษาท่ีเป็นทกัษะพืน้ฐานเบือ้งต้นในการส่ือสารจะประกอบด้วย
ทกัษะ (มลัลวีร์  อดลุวฒันศริิ,2554) ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ทกัษะการใส่ใจ (Attending Skill) 

 การใสใ่จเป็นพฤติกรรมของผู้ ให้คําปรึกษาท่ีแสดงออกด้วยภาษาพดูหรือภาษาท่าทาง 
ซึง่บอกถึงความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยเหลือผู้ รับคําปรึกษา โดยการแสดงความสนใจ การเห็น
ความสําคญั และการให้เกียรต ิเพ่ือช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความอบอุน่ใจและไมรู้่สกึห่างเหิน 

 1.1 วตัถปุระสงค์ 
 1.1.1 แสดงความสนใจ เห็นความสําคญั และให้เกียรตผิู้ รับคําปรึกษา 
 1.1.2 เป็นการแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะให้ความช่วยเหลือ 
 1.1.3. เพ่ือช่วยเพิ่มพนูความอบอุน่ใจให้ผู้ รับคําปรึกษา 
 1.2 ลกัษณะของการเอาใจใส ่
 ลกัษณะของการใสใ่จในการให้คําปรึกษาแบง่  3 ลกัษณะ  ดงันี ้

 1.2.1 การใสใ่จโดยการแสดงออกด้วยภาษาพดู เป็นการพดูตอ่เน่ืองในเร่ือง
เดียวกนักบัท่ีผู้ รับคําปรึกษาได้พดูให้ฟังในขณะนัน้ แสดงการรับรู้และเข้าใจในทศันะและแนวคดิ
ของผู้ รับคําปรึกษา 
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 1.2.2 การใสใ่จโดยการแสดงออกด้วยภาษาทา่ทาง เป็นการแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ
ท่ีไมใ่ช่คําพดู แตมี่ความหมายซึง่ส่ือถึงความเข้าใจและการยอมรับความคดิและความรู้สกึของผู้ รับ
คําปรึกษา ภาษาทา่ทางมีความหมายและนํา้หนกัมากกวา่ภาษาพดู ภาษาท่าทางท่ีผู้ให้คําปรึกษา
ควรแสดงออกขณะให้คําปรึกษาประกอบด้วย 

 1.2.2.1 การประสานสายตากบัผู้ รับคําปรึกษา  เป็นการแสดงความสนใจใน
สิง่ท่ีผู้มาขอรับคําปรึกษากําลงัพดูอยู ่แตไ่มค่วรจ้องมองมากเกินไปเพราะจะทําให้ผู้ รับคําปรึกษา
รู้สกึอดึอดัได้ 

 1.2.2.2 การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง  การเคลื่อนไหวและระยะห่าง  
ผู้ให้คําปรึกษาควรมีการแสดงออก ดงันี ้

    1) การแสดงออกทางสีหน้าท่ีอบอุน่ เป็นมติรและสอดรับกบั
เร่ืองราวของผู้ รับคําปรึกษา 
    2) การวางตวัท่ีโน้มตวัเข้าหาผู้ รับคําปรึกษา  เป็นการแสดง
ความตัง้ใจและใสใ่จ 
    3) การแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางควรมีความสอดคล้อง 
    4) การนัง่หรือยืนให้มีระยะหา่งระหวา่งผู้ให้และผู้ รับคําปรึกษาท่ี
พอเหมาะ คือ ประมาณ 3 – 5 ฟตุ 
 1.2.3 นํา้เสียงการพดู จงัหวะการพดู ความดงัหรือเบาของเสียง ระดบัเสียง ความ
มีชีวิตชีวาของนํา้เสียง  การเน้นคําต้องมีความสมัพนัธ์ตอ่สิง่ท่ีผู้ รับคําปรึกษาได้พดูออกมาแล้ว 
 นอกจากทัง้ 3 ข้อท่ีได้กลา่วมาแล้ว ให้คําปรึกษาควรแตง่กายสภุาพเหมาะสมกบัโอกาส 
 1.3. แนวทางปฏิบตั ิ
  1.3.1 ในขณะท่ีผู้ให้คําปรึกษากําลงัฟังผู้ รับคําปรึกษา อยูน่ัน้ ควรประสานสายตา
กบัผู้ รับคําปรึกษาในลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาต ิหรือพยกัหน้าเลก็น้อยในขณะท่ีรับฟัง 
  1.3.2 ผู้ ให้คําปรึกษาพูดตอบรับภายหลังจากท่ีผู้ รับคําปรึกษาพูดจบ เช่น                         

“ครับ คะ่ อืม” หรือพดูซํา้ประโยคท่ีผู้ รับคําปรึกษากลา่วไว้ 
   1.3.3 ใช้คําพูดท่ีสัมพันธ์กับคําพูดของผู้ รับคําปรึกษา โดยไม่มี                    

การขดัจงัหวะ จะช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาได้สํารวจเร่ืองราวของตนเองตอ่ไป และเป็นสิ่งท่ียืนยนัว่า
ผู้ให้คําปรึกษากําลงัฟังเขาอยูด้่วยเช่นเดียวกนั 

   1.3.4 ลกัษณะท่าทางของผู้ให้คําปรึกษาจะต้องมีท่าทีผ่อนคลาย ไม่เกร็ง
หรือเคร่งเครียด เพราะจะทําให้ผู้ รับคําปรึกษา ตึงเครียดไปด้วย ควรนัง่โน้มตวัไปข้างหน้า
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พอสมควร เว้นระยะห่างประมาณ 3 ฟตุ ลกัษณะท่าทีและการนัง่ก็เป็นสิ่งท่ีสําคญัประการหนึ่งท่ี
จะแสดงถึงความสนใจ เอาใจใสต่อ่ผู้ รับคําปรึกษา 
  การเอาใจใส่ในการให้คําปรึกษาจะช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาลดความประหม่า    
ความวิตกกงัวล มีความรู้สกึปลอดภยั  อบอุน่ใจ มัน่ใจในการเร่ิมเลา่ประเดน็ปัญหาของตนเอง 
 2. ทกัษะการนํา  ( Leading Skill ) 

      ทกัษะการนํานี ้ เป็นทกัษะในการท่ีผู้ให้คําปรึกษาพดูนําผู้ รับคําปรึกษาไปในทิศทางท่ี
ผู้ให้คําปรึกษาคดิวา่จะทําให้ผู้ รับคําปรึกษาได้ประโยชน์สงูสดุในการมาขอรับคําปรึกษา 
 2.1 วตัถปุระสงค์ 
 2.1.1 กระตุ้นให้ผู้ รับคําปรึกษากล้าท่ีจะพดูคยุกมากขึน้ 

 2.1.2 เปิดประเดน็ปัญหาของผู้ รับคําปรึกษา 
 2.1.3 ให้ผู้ รับคําปรึกษาเลือกประเดน็ปัญหาท่ีต้องการปรึกษา 
 2.1.4 กระตุ้นให้ผู้ รับคําปรึกษาสํารวจปัญหาและนําเสนอความรู้สกึของตวัเอง 
มากขึน้ 

 2.2 แนวทางปฏิบตั ิ

 2.2.1. กําหนดวตัถปุระสงค์ของการนําให้ชดัเจน  วา่ต้องการนําโดยให้อิสระแก่
ผู้ รับคําปรึกษาในการพดูถงึเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ตามท่ีเขาต้องการ หรือต้องการนําในประเดน็ใด
ประเดน็หนึง่เฉพาะเจาะจง 
 2.2.2 ใช้ประโยคบอกเลา่เพ่ือเป็นการนําให้ผู้ รับคําปรึกษาพดู 
 2.2.3 ใช้การถามเพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาแสดงความรู้สกึหรือความคดิเห็นหรือ
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

 3. ทกัษะการถาม (Question Skill) 

      การถาม เป็นทกัษะท่ีสําคญัในการให้คําปรึกษา  เพราะสิง่ท่ีต้องกระตุ้นให้ผู้ รับ
คําปรึกษาได้เลา่เร่ืองราวท่ีต้องการปรึกษา  รวมทัง้ความรู้สกึนกึคดิตลอดจนความเช่ือของผู้ รับ
คําปรึกษา  
 3.1 วตัถปุระสงค์ 
 3.1.1 เพ่ือให้โอกาสผู้ รับคําปรึกษาได้บอกถึงความรู้สกึและเร่ืองราวตา่งๆ  ท่ี
ต้องการจะปรึกษา 
 3.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาได้สํารวจและคดิคํานงึเร่ืองราวของตวัเองเพ่ือเข้าใจ
ตวัเองมากขึน้ 
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 3.1.3 เพ่ือให้ได้ข้อมลู  แนวทางแก้ไขปัญหาและแผนการปฏิบตัติามแนวทาง
ดงักลา่ว 
 3.2 แนวทางปฏิบตั ิ

 3.2.1 กําหนดวตัถปุระสงค์ของการถามวา่ต้องการข้อมลูแบบใดจากผู้ รับ
คําปรึกษาแล้วการตัง้คําถาม ซึง่มีอยู ่ 2  แบบ คือ การถามแบบปลายเปิดและการถามแบบปลาย
ปิด 

 การถามแบบปลายเปิด เม่ือต้องการให้ผู้ รับคําปรึกษาได้พดูเลา่ความรู้สกึ
หรือเร่ืองราวของเขาอยา่งอิสระ มกัจะลงท้ายประโยคด้วย “อะไร อยา่งไร” 
 การถามแบบปลายปิด เม่ือต้องการคําตอบสัน้และเฉพาะเจาะจงมกัจะลง
ท้ายประโยคด้วย “ ไหม  เหรอ  หรือไม ่ หรือยงั  รึเปลา่ ”  

 โดยทัว่ไปแล้วผู้ ให้คําปรึกษาควรใช้คําถามแบบเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ รับ
คําปรึกษาได้ตอบตามท่ีต้องการอย่างเต็มท่ี และจะช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาไม่รู้สกึว่าถกูซกัถามมาก
เกินไป จากการถามแบบปิด เพราะได้ข้อมลูน้อย ผู้ให้คําปรึกษาต้องถามบอ่ยเพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ี
ต้องการ 
 3.2.2 สงัเกต และฟังอย่างตัง้ใจ หลงัจากนัน้สรุป/ทวนซํา้ประเด็นท่ีต้องการข้อมลู
และรายละเอียดก่อนแล้วจงึตัง้คําถาม 

 3.2.3 เม่ือถามแล้วให้ฟังคําตอบของผู้ รับคําปรึกษาอย่างใสใ่จ เพ่ือรวบรวมข้อมลู
ของผู้ รับคําปรึกษาไว้ 
  3.2.4 ไมค่วรถามบอ่ยเกินไป เพราะอาจทําให้ผู้ รับคําปรึกษารําคาญ และตอ่ต้าน
การให้คําปรึกษาได้ 

  3.2.5 หลีกเล่ียงการถามด้วยคําถาม “ทําไม” เพราะคําถามท่ีเร่ิมด้วย “ทําไม” 

มกัจะทําให้ผู้ รับคําปรึกษารู้สกึว่าตนเองผิด และคิดหาคําตอบท่ีเหมือนเป็นการแก้ตวั และคําถาม 

“ทําไม” ไม่ได้ช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาได้เลา่ระบายความรู้สกึทกุข์/ไม่สบายใจ ซึง่วตัถปุระสงค์หลกั
ของการให้คําปรึกษาคือ การให้โอกาสในการเลา่ระบาย 
 4. ทกัษะการเงยีบ ( Silence Skill) 

     การเงียบเป็นอีกทกัษะหนึ่งท่ีผู้ ให้คําปรึกษาใช้ช่วงระยะเวลาระหว่างการปรึกษาท่ีไม่มี
การสื่อสารด้วยวาจาระหว่างผู้ ให้คํากับผู้ รับคําปรึกษา  แต่ยังคงมีการสื่อสารทางอารมณ์และ
ความรู้สกึ 
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 4.1 วตัถปุระสงค์ 
  4.1.1 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาได้คิดทบทวนเร่ืองราวของตวัเอง และทําความเข้าใจ
ในสิง่ท่ีเขาพดูหรือรู้สกึ 
  4.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาได้หยดุพกัหลงัจากแสดงอารมณ์โกรธ เสียใจ เช่น      

บน่ ร้องไห้  

  4.1.3 เพ่ือแสดงความใส่ใจและร่วมรับรู้และเข้าใจในอารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้ รับคําปรึกษาท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ 

 4.2. แนวทางปฏิบตั ิ

  4.2.1 เม่ือผู้ รับคําปรึกษาน่ิงเงียบ ผู้ให้คําปรึกษาควรประเมินว่าท่ีผู้ รับคําปรึกษา
เงียบนัน้ เงียบเพราะสาเหตใุด ดงัเช่น 

   - รู้สกึเศร้า สะเทือนใจ จนพดูตอ่ไปไมไ่ด้ 

   - เหน่ือยล้าจากการร้องไห้ หรือเลา่ระบายความรู้สกึท่ีรุนแรง 
   - คดิทบทวนเร่ืองราวของตวัเอง 
   - จบประเดน็หรือเร่ืองราวนัน้ ๆแล้วหรือกําลงัคดิถึงเร่ืองท่ีจะพดูตอ่ไป  

  ซึง่เหตผุลดงักลา่วเป็นการเงียบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การให้คําปรึกษา ดงันัน้ผู้ ให้
คําปรึกษาไมค่วรรบกวนความเงียบนัน้ ควรรอจนกระทัง่ผู้ รับคําปรึกษาพร้อมท่ีจะพดูตอ่ไป ซึง่อาจ
ใช้เวลาในการรอคอย 5-10 วินาที หากผู้ รับคําปรึกษาเงียบนานพอสมควรแล้วและไม่พดูตอ่  ผู้ให้
คําปรึกษาอาจดําเนินการ ดงันี ้

  4.2.1 พดูให้กําลงัใจ หรือแสดงความเข้าใจ เห็นใจ  
  4.2.2 สะท้อนเนือ้หาและความรู้สึกของผู้ รับคําปรึกษาเก่ียวกับสิ่งท่ีกําลงัพูดถึง
ก่อนท่ีจะมีการเงียบเกิดขึน้  

  4.2.3 ถามถึงความหมายของการเงียบโดยสรุปเนือ้หาท่ีพูดถึงก่อนท่ีผู้ รับ
คําปรึกษาจะเงียบไป  

  4.2.4 ถามถึงความรู้สกึของผู้ รับคําปรึกษาในขณะท่ีเงียบ โดยสรุปเนือ้หาท่ีพดูถึง
ก่อนท่ีผู้ รับคําปรึกษาจะเงียบไป  

  4.2.5 หากผู้ ให้คําปรึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าการท่ีผู้ รับคําปรึกษาเงียบไปนาน
นัน้อาจมีสาเหตมุาจากตอ่ต้านการมาพบผู้ให้คําปรึกษา เพราะถกูบงัคบัให้มา ผู้ให้คําปรึกษาควร
แสดงความเข้าใจ เห็นใจ  และพูดถึงความตัง้ใจ ความใส่ใจและเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือผู้ รับ
คําปรึกษา รวมทัง้หลกัการ วิธีการและประโยชน์ของการให้คําปรึกษา เพ่ือช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษา
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เกิดทศันคติท่ีดีต่อการถกูเชิญพบ และประโยชน์ท่ีเขาจะได้รับจากการรับ  หรือผู้ รับการปรึกษา
อาจจะประหม่า  หวาดกลวัตอ่การถกูเรียกพบ ผู้ให้คําปรึกษาควรชวนพดูคยุเร่ืองทัว่ไป และแสดง
ท่าทางท่ีอบอุน่เป็นมิตร เพ่ือสร้างความเป็นกนัเองให้ผู้ รับคําปรึกษารู้สกึผอ่นคลาย ” 
  4.2.6 ไม่ควรพูดเพ่ือลดความรู้สึกอึดอัดของผู้ ให้คําปรึกษาท่ีทนให้มีการเงียบ
เกิดขึน้ในระหวา่งการสนทนาไมไ่ด้  ให้อดทนตอ่ความเงียบและใช้การเงียบให้เป็นประโยชน์ในการ
ให้คําปรึกษา เพราะการฟังผู้ รับคําปรึกษาอย่างสงบ หรือนัง่อยู่กบัเขาเงียบ ๆ เม่ือผู้ รับคําปรึกษามี
สภาพอารมณ์ท่ีรุนแรง เช่น โกรธมาก เสียใจมาก ร้องไห้ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงอารมณ์
อย่างเต็มท่ีโดยไม่มีการรบกวนและยังเป็นการแสดงว่าผู้ ให้คําปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของเขา                 
จะเป็นผลดีกบัการให้คําปรึกษามากกวา่การปลอบโยน หรือซกัถามความรู้สกึในขณะนัน้ 

 5. ทกัษะ การสะท้อนกลับ (Reflection Skill) 

     การสะท้อนกลบั เป็นการบอกความเข้าใจของผู้ให้คําปรึกษาท่ีมีตอ่สิ่งท่ีผู้ รับคําปรึกษารู้สกึ 
รับรู้หรือสนใจท่ีเป็นปัจจบุนัขณะให้คําปรึกษา การสะท้อนกลบัจะรวมความรู้สกึของผู้ รับคําปรึกษา
และเนือ้หาท่ีผู้ รับคําปรึกษาพูดถึง หรือสิ่งท่ีผู้ ให้คําปรึกษาสงัเกตเห็นจากกริยาท่าทางของผู้ รับ
คําปรึกษา และเนือ้หาท่ีผู้ รับคําปรึกษาให้ความสําคญั โดยใช้คําพดูของผู้ ให้คําปรึกษาและท่ีชดัเจน
เข้าใจได้ง่ายขึน้ 

  5.1 วตัถปุระสงค์ 
 5.1.1 เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ รับคําปรึกษาแสดงความรู้สกึและเปิดเผยเร่ืองราวของ
ตนเองให้มากขึน้หรือชดัเจนขึน้ 

 5.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจปัญหา รวมทัง้สาเหตแุละผลกระทบท่ี
เกิดขึน้ ตลอดจนเกิดความเข้าใจ ความรู้สกึของตวัเองมากขึน้ 

 5.1.3 เพ่ือแสดงความสนใจและเข้าใจความรู้สึกและเร่ืองราวของผู้ รับ
คําปรึกษา 
  5.2 แนวทางปฏิบตั ิ

 5.2.1 พยายามสงัเกตพฤติกรรมของผู้ รับคําปรึกษาขณะให้คําปรึกษา เช่น 

ลกัษณะคําพดู นํา้เสียง สีหน้า 
 5.2.2 หาคําท่ีตรงกับความรู้สึกของผู้ รับคําปรึกษามากท่ีสดุ โดยใช้ภาษาท่ี
เข้าใจได้ง่าย 
 5.2.3 จบัประเดน็สําคญัของสิง่ท่ีผู้ รับคําปรึกษาพดู 
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 5.2.4 รวมความรู้สกึและเนือ้หาท่ีผู้ รับคําปรึกษาแสดงหรือพดูถึงเข้าด้วยกนั 

แล้วใช้คําพดูท่ีชดัเจน เข้าใจได้ง่าย โดยพดูออกไปทนัทีเพ่ือสะท้อนสิ่งท่ีผู้ รับคําปรึกษากําลงัรู้สกึ
หรือรับรู้ โดยอาจพูดความรู้สึกก่อนแล้วตามด้วยเนือ้หาหรือเร่ิมด้วยเนือ้หาก่อนแล้วตามด้วย
ความรู้สกึ ในการสะท้อนความรู้สกึควรหลีกเล่ียงท่ีจะใช้คําวา่“รู้สกึ”บอ่ย  
 6. การซํา้ความ/การทวนความ  ( Paraphrasing Skill ) 

    การซํา้ความ  หรือ  การทวนความ  เป็นทกัษะท่ีผู้ให้คําปรึกษาพดูซํา้ในเร่ืองท่ีผู้ รับ
คําปรึกษาบอกอีกครัง้หนึง่ โดยคงสาระสําคญัของเนือ้หา หรือความรู้สกึไว้ตามเดมิ แตใ่ช้คําพดู
น้อยลง  
 การทวนความ  หมายถึง  การท่ีผู้ ให้คําปรึกษาทวนซํา้ในสาระสําคญัท่ีผู้ รับคําปรึกษา
ได้พดูไปแล้ว  แตไ่มไ่ด้หมายถึงการทวนซํา้ตลอดเวลาเหมือนนกแก้วนกขนุทอง 
 จดุมุง่หมายของการทวนความ  มี 2 อยา่ง  คือ สื่อให้ผู้ รับคําปรึกษารู้วา่ผู้ให้คําปรึกษา
เข้าใจในเนือ้หาท่ีเขาพดูได้ถกูต้อง  และ เป็นการเน้นข้อความท่ีควรเน้น 

 6.1 วตัถปุระสงค์ 
  6.1.1 เพ่ือแสดงถึงความใส่ใจ ความเข้าใจของผู้ ให้คําปรึกษาท่ีมีต่อผู้ รับ
คําปรึกษา 
  6.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาเปิดเผยตวัเองมากขึน้ 

  6.1.3 เพ่ือยํา้ให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจในสิ่งท่ีตวัเองพดูได้ชดัเจนยิ่งขึน้จากการฟัง
สิง่ท่ีตวัเองพดูอีกครัง้    
  6.1.4 ช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาชดัเจนและตรงประเดน็ในสิง่ท่ีเขาต้องการพดู 

  6.1.5 เพ่ือตรวจสอบความเข้าให้ตรงกันของผู้ ให้และผู้ รับคําปรึกษาในสิ่งท่ีผู้ รับ
คําปรึกษากําลงัพดูถึง 
 6.2 แนวทางปฏิบตั ิ

        ตัง้ใจฟังในสิ่งท่ีผู้ รับคําปรึกษาพดู  แล้วพิจารณาว่าคําพูดใดของผู้ รับคําปรึกษาท่ีน่าจะ
เป็นประเด็นสําคญั ท่ีควรเน้น/ยํา้เป็นพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ รับคําปรึกษาได้เล่าอย่างตอ่เน่ืองหรือให้
รายละเอียดเพิ่มเติม ให้พดูข้อความ/ประโยค/คําพดูนัน้ซํา้ โดยอาจจะพดูซํา้ความ/ทวนความตาม
แนวทางปฏิบตั ิ ดงันี ้

  6.2.1 ซํา้/ทวนความนัน้ทัง้หมดโดยเปลี่ยนเฉพาะสรรพนาม 

  6.2.2 ซํา้/ทวนความเฉพาะประเดน็สําคญั 
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  6.2.3 หลีกเล่ียงการซํา้ความ/ทวนความบอ่ยๆ เพราะจะทําให้ผู้ รับคําปรึกษารู้สกึ
อดึอดั หรือเหมือนถกูล้อเลียนและไมแ่น่ใจในความสามารถของผู้ให้คําปรึกษา 
  6.2.4 ซํา้ความ/ทวนความโดยไมเ่พิ่มเตมิความคดิเห็นของผู้ให้คําปรึกษาลงไป 

  6.2.5 เม่ือซํา้ความ/ทวนความแล้ว ให้สงัเกตการตอบสนองของผู้ รับคําปรึกษา     
ถ้าผู้ ให้คําปรึกษาซํา้ความ/ทวนความได้ถกูต้อง ผู้ รับคําปรึกษาจะพยกัหน้า ตอบรับและพดูหรือ
ขยายความตอ่  ในกรณีท่ีผู้ รับคําปรึกษาไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ผู้ให้คําปรึกษาอาจใช้ทกัษะการ
ถามเปิดร่วมด้วย 
 7. ทกัษะการให้กาํลังใจ 

     การให้กําลงัใจ  เป็นการแสดงความสนใจ  เข้าใจในสิง่ท่ีผู้ รับคําปรึกษาพดูและสนบัสนนุ
ให้เขาพดูตอ่ไป โดยใช้คําพดูหรือท่าทาง 
 7.1. วตัถปุระสงค์ 
  7.1.1 กระตุ้นให้ผู้ รับคําปรึกษากระตือรือร้นและมัน่ใจในตนเอง รวมทัง้ตระหนกั
ในความสามารถและคณุคา่ในตวัเอง 
  7.1.2 กระตุ้ นให้ผู้ รับคําปรึกษากล้าท่ีจะคิดและทําในสิ่ง ท่ีไม่เคยคิดหรือ                
ทํามาก่อน 

  7.2 แนวทางปฏิบตั ิ

        เม่ือผู้ รับคําปรึกษาเสนอความคิด หรือแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีถกูต้องเหมาะสม 

หรือผู้ รับคําปรึกษามีความพร้อมท่ีจะปรับปรุงพฒันาตนเองแต่ยงัลงัเลใจ  ผู้ ให้คําปรึกษาก็อาจใช้                   
การให้กําลงัใจ โดยใช้แนวทางตอ่ไปนี ้

         7.2.1 มองหน้า สบตา ยิม้ ผงกศีรษะ ตอบรับสัน้ 

         7.2.2 ทวนซํา้คําสําคญัๆ ท่ีผู้ รับคําปรึกษาพดูถึงรวมทัง้ยิม้ มองหน้า สบตา
ผู้ รับคําปรึกษา 
 7.2.3 ใช้คําพูดกระตุ้นให้ผู้ รับคําปรึกษาเกิดความมั่นใจ  มีความหวังและ
กําลงัใจท่ีจะคดิหรือทําในสิง่ท่ีถกูต้องเหมาะสมและเป็นจริงได้ 

 7.2.4 หลีกเล่ียงการสร้างความหวงัและการปลอบใจท่ีไมอ่าจเป็นจริงได้  หรือ
ใช้การให้กําลงัใจเพ่ือกลบเกลื่อนความรู้สกึท้อแท้ของผู้ รับคําปรึกษา 
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 8. ทกัษะการสรุปความ (Summarizing Skill ) 

     การสรุปความ เป็นการรวบรวมใจความสําคญัทัง้หมดของความคิด  อารมณ์  ความรู้สกึ
ของผู้ รับคําปรึกษาท่ีเกิดขึน้ในระหว่างให้คําปรึกษาหรือในแตล่ะครัง้ โดยใช้คําพดูสัน้ ๆให้ได้ใจความ
สําคญัทัง้หมด 

 8.1 วตัถปุระสงค์ 
  8.1.1 เพ่ือยํา้ประเด็นสําคัญให้มีความชัดเจนในกรณีท่ีมีการพูดคุยกันหลาย
ประเดน็ 

  8.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจเร่ืองราวและความรู้สกึของตวัเอง 
  8.1.3 เพ่ือให้การให้คําปรึกษาแตล่ะครัง้มีความตอ่เน่ืองกนั 

  8.1.4 เพ่ือช่วยให้ผู้ รับคําปรึกษาและผู้ ให้คําปรึกษาเข้าใจเร่ืองราวท่ีกําลงัสนทนา
ได้อยา่งถกูต้องตรงกนัและได้ใจความท่ีชดัเจน 

 8.2 แนวทางปฏิบตั ิ

             ผู้ ให้คําปรึกษาพยายามจับประเด็นสําคัญทัง้เนือ้หาท่ีผู้ รับคําปรึกษาพูดและ
ความรู้สกึท่ีผู้ รับคําปรึกษาแสดงแล้วใช้คําพดูสัน้ ๆ ให้ได้ใจความครบ โดยอาจใช้แนวทางตอ่ไปนี ้

  8.2.1 ผู้ รับคําปรึกษาพดูถึงประเด็นปัญหาตา่ง ๆ หลายประเด็น  ผู้ให้คําปรึกษา
อาจสรุปแตล่ะประเดน็ก่อนท่ีผู้ รับคําปรึกษาจะเร่ิมประเดน็ตอ่ไป 

  8.2.2 ก่อนจบและเร่ิมการให้คําปรึกษาในแต่ละครัง้ ในกรณีท่ีมีการปรึกษา            
หลายครัง้ 
  8.2.3 ครัง้สดุท้ายก่อนยตุกิารให้คําปรึกษา 
  8.2.4 ขอให้ผู้ รับคําปรึกษาเป็นผู้สรุป โดยมีผู้ ให้คําปรึกษาช่วยเสริมในสว่นสําคญั
ท่ีผู้ รับคําปรึกษามิได้กลา่วถึง หรือขาดหายไป 

 9. ทกัษะการให้ข้อมูลและคาํแนะนํา (Giving Information and Advising Skill) 

      การให้ข้อมลู  เป็นการส่ือสารทางวาจาเก่ียวกบัข้อมลูหรือรายละเอียดตา่งๆท่ีจําเป็น
แก่ผู้ รับคําปรึกษา   
      การให้คําแนะนํา  เป็นการชีแ้นะแนวทางปฏิบตัใินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ รับ
คําปรึกษา   
  9.1 วตัถปุระสงค์ 
 9.1.1 เพ่ือให้ความรู้  ข้อมลูและรายละเอียดตา่งๆท่ีจําเป็นแก่ผู้ รับคําปรึกษา   
 9.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาเข้าใจปัญหาของตนเองและใช้ 
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 9.1.3 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษามีข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ  
 9.1.4. เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษามีทางเลือกและแนวทางปฏิบตัิท่ีเขาอาจจะ                 
นกึไมถ่ึง 
  9.2 แนวทางปฏิบตั ิ

        9.2.1 การให้ข้อมลู 
      9.2.1.1 ข้อมลูท่ีให้ควรชดัเจน ถกูต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษาง่ายๆ 
      9.2.1.2 ผู้ ให้คําปรึกษาควรตรวจสอบความรู้และความต้องการ
เก่ียวกับเร่ืองท่ีจะให้ข้อมูลจากผู้ รับคําปรึกษาก่อนให้ข้อมูล  เพ่ือประหยดัเวลาและเป็นการให้
ข้อมลูได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

       9.2.1.3 หลงัจากให้ข้อมลูแล้วผู้ ให้คําปรึกษาควรตรวจสอบว่าข้อมลูท่ี
ให้นัน้  ผู้ รับคําปรึกษา เข้าใจถกูต้องหรือไม ่โดยใช้วิธีให้ผู้ รับคําปรึกษาทวนซํา้ 

 9.2.2 การให้คําแนะนํา 
      9.2.2.1 ให้คําแนะนําเม่ือพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งท่ี
สําคญัและจําเป็นสําหรับผู้ รับคําปรึกษา  ควรจะให้โอกาสผู้ รับคําปรึกษาพิจารณาว่าวิธีปฏิบตัินัน้
เป็นท่ีพอใจ  เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบตัจิริงได้หรือไม ่

 9.2.2.2 หลงัจากให้คําแนะนําแล้วผู้ ให้คําปรึกษาควรจะให้โอกาสผู้ รับ
คําปรึกษา พิจารณาว่าคําแนะนําเป็นท่ีพอใจ เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบตัิจริงได้หรือไม ่ 

หรืออาจถามความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีมีต่อคําแนะนํานัน้ว่า  มีความคิดเห็นหรือความรู้สึก
อยา่งไร 
 9.3 ข้อควรระวงั 
                     การให้คําแนะนํามีข้อเสียอยู่หลายประการ เช่น หากผู้ รับคําปรึกษา
ไม่ชอบก็จะปฏิเสธและมีทศันคติทางลบต่อการให้คําปรึกษาและผู้ ให้คําปรึกษา  หรือถ้าผู้ รับ
คําปรึกษาได้รับคําแนะนําแล้วนําไปปฏิบตัิและไม่ได้รับผลก็จะโทษผู้ให้คําปรึกษา  หากได้รับผลดี
ผู้ รับคําปรึกษาก็จะมาใหม่อีก  เป็นการสร้างความรู้สึกผกูพนัและพึ่งพิง  นอกจากนีก้ารให้
คําแนะนํามีโอกาสท่ีจะเกิดความเข้าใจไมต่รงกนัได้ 

 แม้ผู้ ให้คําปรึกษาจะเป็นผู้ มีบทบาทมากในการแนะนํา  ผู้ ให้คําปรึกษาต้อง
ตระหนกัไว้เสมอวา่ในท่ีสดุแล้วผู้ รับคําปรึกษาจะต้องเป็นผู้ตดัสนิใจเลือกเอง 

 

 



 322

 10. ทกัษะการชีผ้ลที่ตามมา (Pointing Outcome Skill) 

        การชีผ้ลท่ีตามมาเป็นการชีใ้ห้ผู้ รับคําปรึกษาได้เห็นผลท่ีอาจตามมาจากการคิด               

การตดัสินใจ การวางแผนและการปฏิบตัิของเขาเองทัง้ในทางลบและทางบวก ผลท่ีตามมานีอ้าจ
เป็นได้ทัง้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในใจเขาหรือเหตกุารณ์ภายนอก  ซึง่ทําให้พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาคง
อยูรุ่นแรงขึน้หรือลดลง  เช่น  

  - ด้านอารมณ์ความรู้สกึ  เช่น  รู้สกึดี ไมดี่  กลุ้มใจ  สบัสน  ไมม่ัน่ใจ  ฯลฯ 
  - ด้านร่างกาย  เช่น  ใจเต้น  ปวดศีรษะ  ท้องผกู  เจ็บป่วย  ฯลฯ 
  - ด้านพฤตกิรรม  การปฏิบตัติวั  กิจกรรมท่ีทํา 
  - ด้านความคดิ  ทศันคต ิ ความเช่ือ 
  - ด้านสิง่แวดล้อม  เช่น  เวลา  เหตกุารณ์  สถานท่ี  เงิน  ทรัพย์สนิ  ฯลฯ 
  - ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน  เช่น  ทําให้มีปัญหากบัเพ่ือน  ญาต ิ เพ่ือนร่วมงาน  

 การชีผ้ลท่ีตามมาอาจทําได้  2  ทาง  คือ  การชีผ้ลท่ีตามมาในทางบวก เป็นการชีใ้ห้ผู้ รับ
คําปรึกษา เห็นข้อดีและประโยชน์ท่ี  จะท่ีจะได้รับ  เป็นการสนบัสนนุให้ผู้ รับคําปรึกษากล้า
ตดัสนิใจหรือปฏิบตัติามแผนท่ีได้วางไว้  และการชีผ้ลท่ีตามมาในทางลบ เป็นการบอกถึงผลท่ีไมดี่
หรือโทษท่ีอาจจะตามมาจาการตดัสนิใจหรือการปฏิบตั ิ

  10.1 วตัถปุระสงค์ 
          10.1 .1  เ พ่ือใ ห้ผู้ รับ คําปรึกษารับ รู้ถึ งผลดีและผลเ สียของการคิด                         

การตดัสนิใจ  การวางแผนและการปฏิบตัขิองเขาเองทัง้ในทางลบและทางบวก 
 10.1.2 เพ่ือให้ผู้ รับคําปรึกษาตดัสนิใจได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 10.2 แนวทางปฏิบตั ิ  

         10.2.1 ทวนซํา้หรือสะท้อนความรู้สึกเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้ รับคําปรึกษาได้เข้าใจ
เหตกุารณ์ได้ถกูต้อง 
 10.2.2 ให้ผู้ รับคําปรึกษานกึถึงผลดีหรือผลเสียท่ีจะตามมาจากการตดัสินใจหรือการ
ปฏิบตัขิองตนเอง  
 10.2.3 ผู้ให้คําปรึกษาชีผ้ลท่ีตามมาจากการรับรู้ของตนเอง  
 10.2.4 สรุปผลดีและผลเสียของการตดัสนิใจหรือการปฏิบตั ิ
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สรุป 

 การให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือให้บุคคลท่ีประสบปัญหา
สามารถเข้าใจ กระจ่างชดัในปัญหาละวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกบัตนเอง นอกจากนี ้
ยงัมุ่งส่งเสริมให้บุคคลพฒันาความสมบูรณ์ในตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความสําเร็จ
ให้แก่ชีวิต  ผู้ให้คําปรึกษาจะต้องได้รับการฝึกฝนในด้านการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาเป็นอย่างดี  

และต้องใช้ทักษะต่างๆ ในการให้คําปรึกษาด้วย  เพ่ือทําให้ได้ผลดียิ่งขึน้  และท่ีสําคญัต้องยึด
กระบวนการให้คําปรึกษาหรือขัน้ตอนการให้คําปรึกษา  5  ขัน้ ดงันี ้

  ขัน้ท่ี 1 การสร้างความสมัพนัธ์ 
  ขัน้ท่ี 2 การสํารวจปัญหา 
  ขัน้ท่ี 3 การเข้าใจ สาเหต ุ และความต้องการ 
  ขัน้ท่ี 4 การวางแผน 

  ขัน้ท่ี 5 ยตุกิารให้คําปรึกษา 
 หากผู้ ให้คําปรึกษาไม่สามารถท่ีจะให้คําปรึกษาผู้มารับบริการได้  ควรส่งต่อให้ผู้ อ่ืนท่ีมี
ความสามารถได้ช่วยเหลือผู้มารับบริการ 
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ใบงานที่ 9.1 

คําชีแ้จง  ให้นกัศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น  5  กลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน  แล้ววิเคราะห์  เปรียบเทียบ
การให้คําปรึกษาทัว่ไปกบัการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา  และนําเสนอหน้าชัน้เรียน 

 

การให้คาํปรึกษาทั่วไป การให้คาํปรึกษาเชงิจติวทิยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ 9.2 

คาํชีแ้จง  ให้นกัศกึษาจบัคู ่ ฝึกทกัษะการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา  โดยคนหนึ่งเป็นผู้ ให้
คําปรึกษา  อีกคนหนึง่เป็นผู้มารับบริการ  โดยใช้กระบวนการการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้ครบ
ทัง้  5  ขัน้ตอน  คือ 

 1. ขัน้สร้างความสมัพนัธ์ 
 2. ขัน้สํารวจปัญหา 
 3. ขัน้เข้าใจสาเหตแุละความต้องการ 
 4. ขัน้วางแผน 

 5. ขัน้ยตุกิารให้คําปรึกษา 
แล้วทดสอบการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาหน้าชัน้เรียน 
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คาํถามท้ายบทที่ 9 
การให้คาํปรึกษาเบือ้งต้น 

 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาได้ศกึษาเก่ียวกบัการให้คําปรึกษาเบือ้งต้นแล้ว  ให้นกัศกึษา
ตอบคําถามต่อไปนี ้ โดยอาศยัหลกัวิชาการ  หลกัความเป็นจริง และความคิดเห็นของนกัศกึษา
ประกอบในการตอบคําถาม 
 1. ให้อธิบายความหมายและความสําคญัของการให้คําปรึกษาพอสงัเขป 

 2. ในการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยา  ควรมีหลกัการในการให้คําปรึกษาอยา่งไร 
 3. ให้อธิบายกระบวนการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาให้ได้ความหมายอยา่งชดัเจน 

 4. การให้คําปรึกษาทัว่ไปเหมือนหรือตา่งจากการให้คําปรึกษาเชิงจิตวิทยาอยา่งไร 
 5. การให้คําปรึกษามีก่ีประเภท  อะไรบ้าง 
 6. นกัศกึษาจะมีวิธีการอยา่งไรในการรับรู้และเข้าใจความคาดหวงัของผู้มาขอคําปรึกษา 
 7. คณุลกัษณะของผู้ให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยาท่ีดี  ควรเป็นอยา่งไร 
 8. ทกัษะท่ีใช้ในการให้คําปรึกษาเชิงจิตวทิยามีอะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 10 

จติวทิยาสาํหรับเดก็พเิศษ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

หลงัจากได้ศกึษาบทเรียนนีแ้ล้ว  นกัศกึษาควรมีพฤตกิรรม ดงันี ้

 1. อธิบายความหมายของเดก็พิเศษได้ 
 2. บอกประเภทของเดก็พิเศษได้ 

 3. อธิบายวิธีการศกึษาเดก็พเิศษได้ 

 4. อธิบายรูปแบบการจดัการศกึษาพิเศษสําหรับเดก็พิการได้ 

 5. บอกแนวทางการให้ความช่วยเหลือเดก็พิเศษได้ 
 6. ระบบุคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเดก็พิเศษ  และสถานท่ีให้บริการแก่เดก็
พิเศษได้ 

 

เนือ้หาสาระ 
 เนือ้หาสาระในบทนีป้ระกอบด้วย 
 1. บทนํา 
 2. ความหมายของเดก็พเิศษ 

 3. ประเภทของเดก็พเิศษ 

 4. วิธีการศกึษาเดก็พเิศษ 

 5. รูปแบบการจดัการศกึษาพิเศษสําหรับเดก็พิการ 
 6. แนวทางการให้ความช่วยเหลือเดก็พิเศษ 

 7. บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัเดก็พิเศษ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 14 

 1. ทบทวนความรู้เดมิในบทท่ี 9 โดยการซกัถามและให้นกัศกึษาอธิบายและแสดงความ
คดิเห็น  

 2. อธิบายเนือ้หา  และสรุปเนือ้หาสาระท่ีสําคญั ด้วย Microsoft Power-point  

 3. อภิปราย  แลกเปล่ียนความคดิเห็น และซกัถาม 

 4. ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น  9  กลุม่  แล้วศกึษาหวัข้อ “แนวทางในการช่วยเหลือเดก็
พิเศษ  พร้อมทัง้หนว่ยงานท่ีให้บริการช่วยเหลือ”  แล้วนําเสนอหน้าชัน้ 
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 สัปดาห์ที่ 15 

 1. ศกึษาดงูานศนูย์การศกึษาพเิศษ  และโรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอนสําหรับเดก็
พิเศษ 

 2. ให้นกัศกึษาสรุปผลท่ีได้จากการศกึษาดงูาน 

 3. ให้ตอบคําถามท้ายบทท่ี 10  และนําสง่อาจารย์หรือท่ีตู้ รับงาน 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาสําหรับเดก็พิเศษ” 

 2. การนําเสนอด้วย  Microsoft Power-point และวีดทิศัน์ / คลปิวีดีโอ 
 3. ตําราหรือหนงัเสือเก่ียวกบัจิตวิทยา  ได้แก่ 
ผดงุ  อารยะวญิญ.ู(2541).การศึกษาสาํหรับเดก็ที่มีความต้องการพเิศษ.พิมพ์ครัง้ที3.

 กรุงเทพฯ: บรรณกิจ 
วงพกัตร์  ภูพ่นัธ์ศรี.(2540).จติวิทยาเดก็พเิศษ.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัรามคําแหง. 
ศรีเรือน  แก้วกงัวาล.(2545).จติวิทยาเดก็ที่มีลักษณะพเิศษ.พมิพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: 
 สํานกัพิมพ์หมอชาวบ้าน. 

 4. ใบกิจกรรมกลุ่ม หัวข้อ “แนวทางในการช่วยเหลือเด็กพิเศษ  พร้อมทัง้หน่วยงานท่ี
ให้บริการช่วยเหลือ” 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานกัวิทยบริการมหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 2. ห้องสมดุคณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 3. แหลง่การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัจิตวิทยาเดก็พิเศษ  นกัศกึษาสามารถสืบค้น
ข้อมลูท่ีต้องการผา่นเว๊บไซต์  WWW.GOOGLE.CO.TH.”   
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การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

1.อธิบายความหมายของเดก็
พิเศษได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

2.บอกประเภทของเดก็พิเศษ
ได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
 

3.อธิบายวิธีการศกึษาเดก็
พิเศษได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
 

4.อธิบายรูปแบบการจดั
การศกึษาพิเศษสําหรับเดก็
พิการได้ 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

5. บอกแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือเดก็พิเศษได้ 

 

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

2. สงัเกตการนําเสนอหน้าชัน้เรียน 
3. แบบสงัเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุม่ 

4. ผลงานกลุม่ 

5. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1 .นักศึ กษา มีคะแนนกา ร
ทํางานกลุ่มและการนําเสนอ
หน้าชัน้  ร้อยละ 80 
2. นกัศกึษาให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมกลุม่ ร้อยละ 100 
3. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

6. บอกบคุลากรท่ีทําหน้าท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัเดก็พเิศษ  

และสถานท่ีให้บริการแก่เดก็
พิเศษได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 
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การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ ผลที่คาดหวัง 

6. บอกบคุลากรท่ีทําหน้าท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกบัเดก็พเิศษ  

และสถานท่ีให้บริการแก่เดก็
พิเศษได้ 

 

1. ซกัถาม 

2. แบบฝึกหดัท้ายบท 

1. นักศึกษามีคะแนนการทํา
แบบฝึกหดัถกูต้อง ร้อยละ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 10 

จติวทิยาสาํหรับเดก็พเิศษ 

 

บทนํา 
ระหว่างศตวรรษท่ี 20 นี  ้การส่งเสริมในด้านการเรียนการสอนมีมากขึน้เร่ือยๆแต่ใน 

ขณะเดียวกนั เด็กจํานวนหนึ่งทีไม่ค่อยมีใครเอาใจใส่ก็มีจํานวนมากขึน้ เด็กเหล่านีม้กัจะได้ เรียน
เพียงแค่การศึกษาภาคบังคับแล้วก็ออกจากโรงเรียนไป ในอดีตเด็กจํานวนมากท่ีมีลักษณะ 
อารมณ์รุนแรงและเด็กทีมีปัญหาทางสงัคมมกัจะต้องลาออกจากโรงเรียนตัง้แต่อายยุงัน้อย และ 
คนทีมีความพิการทางร่างกายก็เช่นกนัมกัจะไม่คอ่ยอยากไปโรงเรียนหรือถ้าหากว่าเด็กเหล่านี ้ไป
โรงเรียนก็มกัจะต้องออกกลางคนัเช่นกนั 

ในระยะสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เด็กเหล่านีก็้ได้รับความสนใจมากขึน้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
เด็กท่ีมีความพิการทางสมองหรือพวกปัญญาอ่อน ทัง้นีเ้พราะขณะท่ีเกิดสงครามนัน้ทําให้คนเกิด
ความพิการมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ซึ่งทําให้ผู้ ปกครองของเด็กเหล่านัน้เกิดการรวมกลุ่มกันเพ่ือ
ช่วยเหลือเดก็เหลา่นัน้ เช่น ในเร่ืองของการให้ความคุ้มครองแก่เดก็เหลา่นี ้รวมทัง้การให้การศกึษา 
ฝึกอาชีพและให้โอกาสในการได้รับสิง่อํานวยสะดวกตา่งๆเพิ่มมากขึน้ ซึง่จากผลของ การรวมกลุม่
ของบิดามารดาของพวกเด็กพิการเหลา่นีช้่วยทําให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจในเร่ือง ปัญหาของเด็ก
และให้ความร่วมมือในเร่ืองระบบการศกึษาเป็นอย่างดี  จึงได้มีการการศกึษาเป็นกรณีพิเศษท่ีจดั
ให้กบัเดก็เหลา่นีโ้ดยเฉพาะ  ปัจจบุนัเรียกวา่ “การศกึษาพิเศษ” 

การศกึษาพิเศษ(Special Education) หมายถึง การศกึษาท่ีจดัให้แก่เดก็ท่ีมีความต้องการ
พิเศษ (children with special needs) ทางการศกึษาแตกตา่งไปจากเด็กปกติเน่ืองจากมีความ
จากมีความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์พฤติกรรม หรือสติปัญญา ซึง่ต้องการการดแูลเป็นพิเศษ 

เพ่ือให้เดก็ได้เรียนรู้อยา่งเหมาะสมและได้รับประโยชน์จากการศกึษาอย่างเต็มท่ี การจดัการศกึษา
ให้แก่เด็กกลุ่มนี ้จึงต้องดําเนินการสอนโดยครูท่ีได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ มีเทคนิควิธีการสอน 

ท่ีแตกตา่งไปจากเดก็ปกต ิการจดัเนือ้หาของหลกัสตูร กิจกรรมการเรียนการสอน อปุกรณ์การสอน
และวิธีการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัสภาพและความสามารถของแต่ละบคุคล เพ่ือพฒันาให้เกิด
ศกัยภาพสงูสดุ และการจดัการศกึษาพิเศษนี ้อาจจดัเป็นสถานศกึษาเฉพาะสําหรับเด็กท่ีมีความ
ผิดปกติในระดบัรุนแรง หรือจดัการศึกษาในโรงเรียนปกติในรูปแบบการเรียนร่วม สําหรับเด็กท่ีมี
ระดบัความผิดปกตไิมรุ่นแรงมาก 
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ความหมายของเดก็พเิศษ 

ตามพจนานกุรมนัน้คําว่า “Exceptional” หมายถึง สิ่งซึง่มีลกัษณะพิเศษหรือผิดปกติ ไป
จากธรรมดาหรืออาจจะมีลกัษณะเดน่ในบางสิง่บางอยา่งก็ได้ 

นกัจิตวิทยาได้ให้ความหมายของคําวา่ เดก็พิเศษ(Exceptional Children) ไว้ตา่งกนัดงันี ้

เคิร์ก (Kirk, 1972) ได้ให้ความหมายไว้ว่าว่า เด็กพิเศษ  หมายถึง  เด็กท่ีมีลกัษณะ
เบ่ียงเบนไปจากเดก็ปกตทิัว่ไปในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ลกัษณะของสมอง (Mental Characteristics) 

2. ความสามารถในการสมัผสั (Sensory Ability) 

3. ลกัษณะของร่างภาย (Physical Characteristics) 

4. พฤตกิรรมทางสงัคมหรืออารมณ์ (Social or Emotional Behavior) 

5. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) 

6. ความบกพร่องในหลายด้าน (Multiple Handicaps) 

ศรียา นิยมธรรม (2539)ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีไม่อาจพฒันา
ความสามารถได้เท่าท่ีควรจากการเรียนการสอนตามปกติ ทัง้นีมี้สาเหตจุากสภาพบกพร่องทาง
ร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ จําเป็นต้องจัดการศึกษาพิเศษให้เหมาะกับลักษณะความ
ต้องการ  

ศรีเรือน  แก้วกังวาล (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมี                

ความเบ่ียงเบนด้านพัฒนาการและพฤติกรรมจากเกณฑ์ท่ีปกติอย่างมากและอย่างชัดเจนทัง้
ทางบวกและลบ  ความเบี่ยงเบนนัน้มีได้เป็นได้ในทกุมิติของพฒันาการ เช่น กาย สงัคม  อารมณ์  

สตปัิญญา ภาษา ฯลฯ โดยทัว่ไปความเบ่ียงเบนมกัเกิดอยา่งเป็นองค์รวมท่ีสมัพนัธ์กนั 

สรุปได้ว่า เด็กพิเศษ (Exceptional Children)  หมายถึง เด็กท่ีมีลกัษณะการเจริญเติบโต
และการพัฒนาการท่ีแตกต่างไปจากเด็กปกติอย่างเห็นได้เด่นชัดในเร่ืองของสติปัญญา 
(Intellectual) ร่างกาย (Physical) อารมณ์ (Emotion) และสงัคม (Social)  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เด็กเหล่านีจ้ะมีลักษณะท่ีเบ่ียงเบน (deviate) ไปจากเด็กปกต ิ         
แต่ความต้องการพืน้ฐาน (Basic Needs) ของเด็กเหล่านี ้ในเร่ืองความต้องการมีชีวิตและ        
การพฒันาการในด้านตา่ง ๆ ก็มีลกัษณะเหมือน ๆ กบัเด็กปกติทัว่ ๆไป เพียงแตว่่าเด็กเหลา่นีอ้าจ 
จะมีความต้องการท่ีนอกเหนือไปจากเด็กปกติบ้างในบางเร่ืองเพ่ือที,จะช่วยเสริมสร้างสิ่งท่ีเด็ก 
เหล่านัน้ยงัขาดหรือบกพร่องอยู่อ้นจะช่วยทําให้ตวัเด็กเองสามารถพฒันาไปได้เต็มท่ี ด้งเช่น เด็ก
เหล่านีม้ักต้องการ ภารยอมรับจากเพ่ือนและสังคมมากกว่าเด็กปกติ ทั่งนีเ้พราะเด็กพิเศษ 
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เหลา่นัน้มกัจะไมมี่ใครเหลียวแลเหมือนเดก็ปกตทิัว่ ๆ ไป ทําให้พวกเขาต้องอยูเ่ฉพาะในสงัคม ของ
เขาเอง และทําให้เด็กมีความรู้สึกว่าถกสงัคมกีดกันหรือไม่ยอมรับพวกเขาเหมือนเด็กปกติ หรือ
อาจจะกล่าวได้ว่า  เด็กพิเศษต้องอาศัยอยู่ ในสังคมปกติธรรมดา  แต่เด็กเหล่านีต้่างก็มี              

ความ บกพร่องของตนเอง ด้งนัน้ขณะท่ีอยู่ในสงัคม เด็กเหล่านีจ้ะต้องเรียนรู้ว่าจะทําอย่างไรท่ีจะ 
ไม่ทําให้ส่วนบกพร่องของตนเองนัน้มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมท่ีตนอาศยัอยู่ และจะทําอย่างไรท่ี จะ
ให้สงัคมยอมรับด้วย  เดก็เหลา่นีมี้ความต้องการท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม แตถ้่าหากว่าสงัคมไม่
ยอมรับแล้วจะทําให้เดก็เหลา่นีมี้ความรู้สกึตงึเครียด และเสียใจมากกว่าการท่ีร่างกายของพวกเขา
ต้องพิการเสียอีก จะเห็นได้ว่า เน่ืองมาจากเด็ก พวกนีมี้ลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากเด็กปกติมากนี ้
เอง จึงทําให้เด็กเหล่านีไ้ม่สามารกจะเข้าศึกษา ในโรงเรียนปกติได้ จําเป็นอย่างยิงท่ีจะต้องจัด
โรงเรียนพิเศษ หรือชัน้เรียนพิเศษหรือให้บริการ ด้านการแนะแนวแก่เด็กเหล่านีเ้พ่ือท่ีจะได้ช่วยให้
พวกเขาเกิดแรงจงใจท่ีจะใช้ความสามารกหรือ ความถนดัของเขาในการท่ีจะช่วยให้เขาได้ประสบ
ความสําเร็จในชีวิตตอ่ไป 

 

ประเภทของเดก็พเิศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ  และนักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ   ได้แบ่งนักเรียนท่ีมี                    

ความต้องการจําเป็นพิเศษออกเป็น 9 ประเภท  (กระทรวงศกึษาธิการ,2543:3-4,ผดงุ  อารยะ
วิญญ,ู 2541: 10,วงพกัตร์  ภูพ่นัธ์ศรี,2540) ดงันี ้

1. บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถงึ บคุคลบคุคลท่ีสญูเสียการเห็นตัง้แต่
ระดบัเลก็น้อยจนถงึตาบอดสนิท อาจแบง่ได้  2  ประเภท  ดงันี ้

1.1 คนตาบอด หมายถึง คนท่ีสญูเสียการเห็นมากจนต้องสอนให้อ่านอกัษร
เบรลล์ หรือใช้ วิธีการฟังเทปหรือแถบเสียง หากตรวจวดัความชดัของสายข้างดีเม่ือแก้ไขแล้วอยู่ใน
ระดบั 6 สว่น 60 เมตร ( 6/60 ) หรือ 20 สว่น 200 ฟตุ ( 20/200 ) ลงมาจนถึงบอดสนิท (คนตา
บอดสามารถ มองเห็นวตัถไุด้ในระยะห่างน้อยกว่า 6 เมตร หรือ 20 ฟตุ ในขณะท่ีคนปกติสามารถ
มองเห็นวตัถ ุเดียวกนัได้ในระยะห่าง 60 เมตร หรือ 200 ฟตุ ) หรือมีลานสายตาแคบกว่า 20 องศา 
(มองเห็นได้กว้างน้อยกวา่ 20 องศา )  

1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง คนท่ีสญูเสียการเห็นแตย่งัสามารถอา่นอกัษร
ตวัพิมพ์ท่ีขยายใหญ่ได้ หรือต้องใช้แวน่ ขยายอา่น หากตรวจวดัความชดัของสายตาข้างดีเม่ือ
แก้ไขแล้วอยูใ่นระดบั ระหวา่ง 6 สว่น 18 เมตร ( 6 / 18 ) หรือ 20 สว่น 70 ฟตุ ( 20/70 ) ถึง 6 สว่น 

60 เมตร ( 6/60 ) หรือ 20 สว่น 200 ฟตุ( 20/200 ) หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา 
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2. บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  หมายถึง  บคุคลท่ีสญูเสียการได้ยินตัง้แต่รับ
รุนแรงจนถึงระดบัน้อยอาจแบง่ได้เป็น 2 ประเภท คือ  
 2.1 คนหูหนวก หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยิน  ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตามโดยทัว่ไปหากตรวจการได้ยินจะสญูเสีย
การได้ยินประมาณ 90 เดซเิบลขึน้ไป  

 2.2 คนหตูงึ หมายถึง คนท่ีมีการได้ยิน หรืออยูพ่อเพียงท่ีจะรับข้อมลูผ่านทางการได้ยิน
โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟัง หากตรวจวดัการได้ยินจะพบว่า มีการสญูเสียการได้ยินน้อยกว่า90 
เดซิ เบล ลงมา จนถึง 26 เดซิเบล หมายถึงคนปกติเร่ิมได้ยินเสียงเม่ือเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล 
แตค่นห ู ตงึจะเร่ิมได้ยินเสียงท่ีดงัมากกว่า26 เดซิเบล จนถึง 90 เดซิเบล  อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
ดงันี ้

 2.2.1 หตูงึเลก็น้อย เร่ิมได้ยินเสียงท่ีระดบั 26 – 40 เดซเิบล 
 2.2.2 หตูงึปานกลาง เร่ิมได้ยินเสียงท่ีระดบั 41 – 55 เดซเิบล  
 2.2.3 หตูงึมาก เร่ิมได้ยินเสียงท่ีระดบั 56 – 70 เดซเิบล 
 2.2.4 หตูงึรุนแรง เร่ิมได้ยินเสียงท่ีระดบั 71 – 90 เดซเิบล  

3. บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง คนท่ีมีพฒันาการช้ากว่าคนทัว่ ไป
เม่ือวดัระดบัเชาว์ปัญญา โดยใช้แบบทดสอบ มาตรฐานมีระดบัเชาวน์ปัญญาต่ํากว่าคนทัว่ ไป 

และความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต่ํากว่าเกณฑ์ทัว่ไปอย่างน้อย 2 ทกัษะหรือมากว่า
เช่นทกัษะการส่ือความหมาย ทกัษะทางสงัคม ทกัษะการ ใช้สาธารณะสมบตัิ การดแูลตนเอง การ
ดํารงชีวิตในบ้าน การควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความ ปลอดภัยการเรียนวิชาการเพ่ือ
ชีวิตประจําวนั การใช้เวลาว่างงและการทา งานซึ่งลกัษณะความบกพร่อง ทางสติปัญญา พบ
ตัง้แตแ่รกเกิดจนอายกุ่อน 18 ปีอาจแบง่ความบกพร่องของสตปัิญญา ได้4 ระดบั ดงันี ้

 3.1 บกพร่องระดบัเลก็น้อย ระดบัเชาว์ปัญญา ประมาณ 56 – 70 

 3.2 บกพร่องระดบั ปานกลาง ระดบัเชาว์ปัญญา ประมาณ 36-55 

 3.3 บกพร่องระดบัรุนแรง ระดบัเชาว์ปัญญา ประมาณ 21-35  

 3.4 บกพร่องระดบัรุนแรงมาก ระดบัเชาว์ปัญญา ประมาณ 0 – 20  

4. บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสขุภาพ หมายถึง คนท่ีมีอวยัวะไม่สมส่วน 

อวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป กระดกูและกล้ามเนือ้พิการเจ็บป่วยเรือ้รังรุนแรง มีความพิการ
ของระบบประสาท มีความลําบากในการเคลื่อนไหว เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษา ในสภาพปกติทัง้นี ้
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ไม่รวมคนท่ีมีความบกพร่องทางประสาทสมัผสั ได้แก่ ตาบอดหหูนวก อาจแบง่ได้เป็น 4 ประเภท 

ดงันี ้

4.1 โรคของระบบประสาท เช่น ชีรีบรัล พลัซีหรือโรคอมัพาตเนือ้งจากสมองพิการ 
โรค ลมชกัมลัตเิพิล  สเครอโรซีส เป็นต้น  

4.2 โรคทางระบบกล้ามเนือ้และกระดกู เช่น ข้ออกัเสบ เท้าปกุ โรคกระดกูอ่อน     

โรคอมัพาต กล้ามเนือ้ลีบ หรือ มสัควิลาร์  ดสิโทรฟี  กระดกูสนัหลงัคด เป็นต้น  

4.3 การไม่สมประกอบมาแตกํ่าเนิดเช่น โรคศีรษะโต  สไปนา  เปฟฟีดา แขนขา
ด้วนมาแตกํ่าเนิด  เตีย้แคระ เป็นต้น  

4.4 สภาพความพิการและความบกพร่องทางสขุภาพอ่ืน ๆ แบง่เป็น 2 กลุม่ย่อย 
ดงันี ้

 4.4.1 สภาพความพิการอนัเน่ืองมาจากอบุตัิเหตแุละโรคติดต่อ เช่น ไฟไหม้  

แขนขาขาด โรคโปลโิอ  โรคเย่ือบสุมองอกัเสบจากเชือ้ไวรัส  และอนัตรายจากการคลอด  

 4.4.2 ความบกพร่องทางสุขภาพ เช่น หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรคปอด              

โรคปอด ปอดอกัเสบ  

5. บคุคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หมายถึง คนท่ีมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างในกระบวนการพืน้ฐานทาง จิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความเข้าใจหรือการใช้ภาษาอาจเป็น
ภาษาพดูและหรือภาษาเขียนซึง่จะมีผลทําให้มีปัญหาในการฟังการพดกูารคิด การอ่าน การเขียน 

การสะกดหรือการคิดคํานวณ รวมทัง้สภาพความ บกพร่องในการรับรู้สมองได้รับบาดเจ็บการ
ปฏิบตังิานของสมองสญูเสียไปซึง่อาจทําให้มีปัญหาในการอา่นและปัญหาในการเข้าใจภาษา ทัง้นี ้
ไม่รวมคนท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เน่ืองจากความบกพร่อง ทางการเห็น การได้ยินการเคล่ือนไหว 
ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรือความด้อยโอกาส เน่ืองจากสิ่งแวดล้อมวฒันธรรมหรือ
เศรษฐกิจ ลกัษณะของบคุคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ ดงันี ้

5.1 ปัญหาในการเรียนด้านการอา่น การเขียน และคณิต  

5.2 ปัญหาทางภาษา  
5.3 ความบกพร่องทางการรับรู้ 
5.4 ความผิดปกตใินการเคล่ือนไหว  
5.5 ปัญหาในด้านอารมณ์และสงัคม  

5.6 ปัญหาในการจํา 
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6. บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องในเร่ือง
ของการเปล่งเสียงพดู เช่นเสียงผิดปกติอตัราความเร็ว และจงัหวะการพดูผิดปกติหรือบคุคลท่ีมี
ความบกพร่องในเร่ืองความเข้าใจและหรือการใช้ภาษาพดูการเขียน และหรือระบบสญัลกัษณ์ท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสาร ซึ่งอาจเก่ียวกบัรูปแบบของภาษา เนือ้หา ของภาษาและหน้าท่ีของภาษา 
แบง่เป็น 6 ประเภท ดงันี ้ 

6.1 บคุคลท่ีมีปัญหาทางสตปัิญญาท่ีไมมี่ความสามารถพดูได้อยา่งถกูต้อง  
6.2 บคุคลท่ีมีความบกพร่องท่ีพดูไมไ่ด้  

6.3 บคุคลท่ีพดูไมรู้่เร่ือง หรือทําให้คนอ่ืนเข้าใจยาก เช่น พดูตดิอา่ง  
6.4 บคุคลท่ีไมย่อมส่ือสารกบัคนอ่ืน  

6.5 เดก็โตท่ีมีลกัษณะการพดูเหมือนเดก็เลก็  
6.6 บคุคลท่ีไมเ่ข้าใจคนอ่ืนพดูเช่น ลืมและทําตามคําสัง่ไมไ่ด้และไม่เข้าใจการพดู

เร่ืองตลก  
7. บคุคลท่ีมีปัญหาทางพฤตกิรรมหรืออารมณ์ หมายถึงบคุลท่ีแสดงพฤตกิรรมเบ่ียงเบนไป

จากปกตเิป็นอนัมาก และปัญหาทางพฤตกิรรมนัน้ เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง ไมเ่ป็นท่ียอมรับทางสงัคม
หรือวฒันธรรมลกัษณะของบคุคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์  แบง่ได้เป็น  6 ประเภท  

ดงันี ้

7.1 การก้าวร้าว–ก่อกวน  

7.2 การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกต ิ 
7.3 การปรับตวัทางสงัคม  

7.4 ความวิตกกงัวลและปมด้อย  
7.5 การหนีสงัคม  

7.6 ความผิดปกตใินการเรียน  

8. บคุคลออทิสติก  หมายถึง  บคุคลท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการด้านสงัคม ภาษา
และการส่ือความหมาย พฤตกิรรม อารมณ์และจินตนาการ ซึง่มีสาเหตมุาจากการทํางานในหน้าท่ี
บางสว่นของสมองท่ี ผิดปกตไิปและความผิดปกตนีิ ้พบก่อนอาย ุ30 เดือน ลกัษณะของบคุคลออทิ
สตกิ สรุปได้ ดงันี ้

8.1 มีความบกพร่องทางปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอ่ืน                    

ไมมี่การแสดงออก ทางสีหน้ากิริยาหรือท่าทาง เลน่กบัเพ่ือนไมเ่ป็น ไมส่นใจท่ีจะทํางานร่วมกบัใคร 
ไมเ่ข้าใจพฤตกิรรม ของคนอ่ืน  
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8.2 มีความบกพร่องด้านการสื่อสาร ทัง้ด้านความเข้าใจภาษา การใช้ภาษาพดู
การแสดงกิริยา สื่อความหมายซึ่งมีความบกพร่องหลายระดบั ตัง้แต่ไม่สามารถพูดจาส่ือ
ความหมายได้เลย หรือบางคน พดูได้แตไ่ม่สามารถสนทนาโต้ตอบกบัผู้ อ่ืนได้อย่างเข้าใจ บางคน
พูดแบบเสียงสะท้อนกลบัหรือพูดเลียนแบบทวนคําพูด บางคนจะพูดช้า แต่เร่ืองท่ีตนเองสนใจ       
มีการใช้สรรพนามสลบัท่ี ระดบัเสียงพดู อาจมีความผิดปกติ บางคนพดู โทนเสียงเดียว บางคนพดู
เพ้อเจ้อ เร่ือยเป่ือย 

8.3 มีความบกพร่องด้านพฤติกรรมและอารมณ์ บางคนมีพฤติกรรมช้า ๆ แบบ
ผิดปกต ิ เช่น เลน่มือ  โบกมือไปมา หรือหมนุตวัไปรอบๆ เดนิเขยง่ปลายเท้า ท่าทางเดนิงุ่มง่าม ยดึ
ติดไม่ยอมรับการ เปล่ียนแปลง การแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกบัวยั บางคนร้องไห้หรือ
หวัเราะโดยไมมี่เหตผุล บางคนมีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสิง่แวดล้อม 

8.4 มีความบกพร่องด้านการรับรู้และการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ การเห็น               

การฟัง การ สมัผสั การรับกลิ่นและรส มีความแตกต่างกนั ในแต่ละบคุคล บางคนชอบมองแสง 
บางคนตอบสนอง ต่อเสียงผิดปกติรับเสียงบางเสียงไม่ได้ด้านการสมัผสั กลิ่นและรสบางคน
ตอบสนองช้าหรือไว หรือ แปลกกวา่ปกต ิ เช่น ดมของเลน่ 

8.5 มีความบกพร่องด้านการใช้อวัยวะต่างๆ อย่างประสานสมัพันธ์การใช้                   
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย  รวมถึงการประสานสมัพันธ์ของกลไกกล้ามเนือ้มัดใหญ่และมัดเล็กมี                        

ความบกพร่อง บางคน เคล่ือนไหวงุ่มง่ามผิดปกติไม่คลอ่งแคลว่ ท่าทางเดินหรือวิ่ง ท่าทางแปลกๆ 
การใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็หยิบจบัไมป่ระสานกนั 

   8.6 มีความบกพร่องด้านจินตนาการไม่สามารถแยกเร่ืองจริงเร่ืองสมมติหรือ
ประยกุต์วิธีการ จากเหตกุารณ์หนึ่งไปยงัอีกเหตกูารณ์หนึ่งได้เข้าใจสิ่งท่ีเป็นนามธรรมได้ยากเล่น
สมมติไม่เป็น จดัระบบความคิดความสําคญัก่อนหลงัคิดจินตนาการจากภาษาได้ยาก  ทําให้เป็น
อปุสรรคตอ่การเรียนรู้ 
   8.7 มีความบกพร่องด้านสมาธิมีความสนใจท่ีสัน้ วอกแวกงา่ย  

9. บคุคลท่ีมีความพิการซ้อน หมายถึง บคุคลท่ีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการ
มากกวา่หนึง่ประเภทในบคุคลเดียวกนั เช่นคนปัญญาออ่นและสญูเสียการไดยิน 

 

วิธีการศึกษาเดก็พเิศษ 

วิธีการศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กนัน้ได้รับความสนใจมาเป็นเวลานานแล้ว                      
เร่ิมตัง้แต่การศกึษาเด็กปกติก่อน และต่อมาได้มีการปรับปรุงวิธี.การศกึษาให้ดีขึน้ตามลําดบัแล้ว 
นําวิธีการดงักล่าวมาใช้ศึกษากับเด็กท่ีมีลกัษณะเบ่ียงเบนไปจากเด็กปกติหรือเด็กพิเศษนัน่เอง 
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เช่นวิธีการเดิมนัน้นิยมใช้การสงัเกตจากประสบการณ์ต่างๆในอดีตของเด็กเท่านัน้ แต่ต่อมา ได้มี
การศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของเด็กท่ีเป็นระบบมากขึน้ กล่าวคือมีการนําวิธีการทางสถิติ มาใช้
เพ่ือการวิเคราะห์และแปลผลมากขึน้ซึ่งนับว่าช่วยทําให้ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากยิง!น และ
วิธีการนีก็้ได้นํามาใช้จนกระทั่งปัจจุบนันี ้อย่างไรก็ตาม นับว่าวิธีการศึกษาตลอดจนเคร่ือง มือ
ต่างๆท่ีได้นํามาใช้กับเด็กพิเศษเหล่านีมี้ส่วนช่วยให้นกัการศึกษา นกัจิตวิทยาและจิตแพทย์ ได้
เข้าใจเดก็เหลา่นีม้ากขึน้ 

วิธีการศึกษาเก่ียวกับเด็กเหล่านีมี้อยู่หลายวิธีด้วยกัน ซึ่งพอจะสรุปได้ (วงพักตร์                       
ภูพ่นัธ์ศรี,2540) ดงันี ้

1.The Genetic or Longitudinal Method หมายถึง วิธีการศกึษาอตัราการพฒันาการ 
ของเดก็แตล่ะคนในด้านตา่งๆในระยะยาวนาน โดยอาจจะใช้เวลาเป็นวนัๆสปัดาห์ตอ่สปัดาห์ หรือ
อาจจะเป็นเดือนก็ได้ ซึ่งวิธีการเช่นนีเ้หมาะสมกับการศึกษาเด็กพิเศษมาก เพราะว่าใน การท่ีจะ
วางแผนเพ่ือการศกึษา หรือเพ่ือการศกึษาเดก็เหลา่นีน้ัน้ไมใ่ช่ว่าจะเพียงแตอ่าศยัข้อมลู ในปัจจบุนั
เท่านัน้ จะต้องมีภารศกึษาถึงประวตัขิองเดก็ในอดีตด้วยวา่ เดก็มีพฒันาการทางด้านใดช้าไปบ้าง  
 2.The Normative-Survey Method หรือ Cross-section หมายถึงวิธีการศึกษา
พฒันาการ หรือลกัษณะของเด็กเฉพาะลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรือหลายลกัษณะก็ได้ แต่วิธีนีจ้ะ
ศึกษา จากกลุ่มตวัอย่างท่ีได้คดัเลือกแล้วว่าเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีดีของกลุ่มประชากรทัง้หมด เช่น 

นกั วิจยัต้องการศกึษาว่า เด็กหญิงอาย ุ10 ขวบจะมีนํา้หนกัและสว่นสงูท่ีแตกตา่งกบัเด็กชายอาย ุ
10ขวบหรือไม่ นักวิจัยก็ต้องคัดเลือกเด็กท่ีมีอายุ 10 ขวบเท่านัน้ มาชั่งนํา้หนักและวัดส่วนสูง               
แล้วหาค่าเฉล่ียด้วยวิธีการทางสถิติก็จะรู้ว่า เด็กหญิงและเด็กชายมีความเหมือนและแตกต่างกนั
อย่างไรบ้าง หรือการศึกษาสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กชายและเด็กหญิงใน 

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ก็เช่นกนั ก็ต้องคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างเฉพาะเด็ก ป.5 หรือการ ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างการประสานสมัพนัธ์ของมือ ตา และทักษะการเขียนของเด็กอายุ 6ขวบก็
เช่นกนั ก็ต้องศกึษาเฉพาะเดก็อาย ุ6ขวบเท่านัน้ 

การศกึษาด้วยวิธี Cross-section นีเ้ราจะได้ผลการศกึษาออกมาเป็นคา่เฉลี่ย หรือ norm 

ซึง่ทําให้ลกูวิจารณ์ว่า มีบ่อยครัง้ทีเดียวท่ีวิธีการศกึษานีไ้ด้ผลออกมาไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เพราะเกิด
ความผิดพลาดในเร่ืองของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่สามารถเป็นตวัแทนท่ีดีของกลุม่ประชากร ทัง้หมดได้ 

และจากการศึกษามาหลายสิบปีแล้ว  ก็ทําให้เห็นว่า การพัฒนาการของเด็กแต่ละคน จะมี
เอกลักษณ์ของตนเอง ดังนัน้การท่ีจะศึกษาเด็กแต่ละคน ก็ควรท่ีจะเปรียบเทียบอัตราการ
เจริญเตบิโตของเดก็เองไมใ่ช่ไปยดึเอาคา่เฉลี่ยเป็นหลกั ซึง่ในเดก็พิเศษก็เช่นกนั เดก็แต ่ละคนจะมี
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ความเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกนัมาก ดงันัน้วิธีการศกึษาแบบ 1 Cross - section นีก็้ นบัว่าเป็น  

การยากลําบากท่ีจะให้เป็นข้อมลูกบัเดก็พิเศษเหลา่นี ้

3. The Case study วิธีนีเ้ป็นการศกึษาเด็กเป็นรายบคุคลเพ่ือท่ีจะได้เข้าใจเด็กแตล่ะคน 

ซึง่มีบญัหาเฉพาะของตนเองได้ดีขึน้ วิธีนีใ้ห้กนัอย่างกว้างขวางมาก อาจจะศกึษาโดยนกัจิตวิทยา
เด็ก (Child psychologist) จิตแพทย์เด็ก (Child psychiatrists) นกัแก้ไขการพูด (Speech- 

correctionists) นกัจิตวิทยาแนะแนว (Counselor) และนกัสงัคมสงเคราะห์ (Social workers)              

วิธีนีเ้ราจะศึกษาถึงสาเหตุต่าง ๆ ทัง้ในปัจจุบนัและในอดีตท่ีมีผลต่อการเกิดบญัหาของเด็กซึ่ง 
ตามปกติแล้ว การท่ีจะศึกษาเด็กให้ละเอียดเป็นรายบคุคลนัน้ จะต้องอาศยัความร่วมมือจากผู้ ท่ี
ทําหน้าท่ีทางด้านนีโ้ดยเฉพาะ และครูด้วย และเราจะศกึษาข้อมลูของเดก็ได้จาก 
  3.1 ประวัติครอบครัว (Family history) จะทําให้ทราบกึงสุขภาพทางกาย 
สุขภาพจิต ของบุคคลท่ีอยู่ในครอบครัวของเด็ก และจากประวัติเร่ืองสุขภาพของเด็กก็เป็นสิ่ง
สําคญัท่ีทํา ให้เรารู้เก่ียวคบัอิทธิพลของพนัธุกรรมของเด็กว่าจะทําให้เด็กมีโอกาสพิการทางสมอง
หรือไม ่มีแนวโน้มท่ีจะ:เป็นโรคเก่ียวคบัหวัใจ และมีความเจ็บป่วยทางจิตใจหรือไม ่

3.2 ประวตัิการตัง้ครรภ์และการคลอด (Prenatal and birth history) เน่ืองจาก 
การพฒันาการของมนุษย์จะเร่ิมตัง้แต่ในระยะแรกของชีวิต ดงันัน้จึงนับว่า การศึกษาเก่ียวคบั 

สิ่งแวดล้อมรอบตวัเด็ก เซ่น การกินยา การได้รับบาดเจ็บ การขาดอาหาร หรือโรคภยัต่าง ๆ ของ
มารดาขณะตัง้ครรภ์ทําให้ทราบวา่ จะมีผลตอ่การพฒันาการของเดก็ได้หรือไม ่

3.3 ประวตัิการพฒันาการ (Developmental history) การเข้าใจเก่ียวคบัรูปแบบ 

ของการพฒันาการของเด็กในอดีตจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจปัญหาของเด็กได้ ตงันัน้จึงนบัว่า การได้
ทราบประวตัติา่ง ๆ ของเดก็ นบัตัง้แตก่ารเคลื่อนไหวกล้ามเนือ้ของเด็ก ภาษา การพฒันา การทาง
กาย การเจ็บป่วย นิสยัในการรับประทาน การฝึกนึง่กระโลนนัน้มีคา่มากตอ่การศกึษา เดก็ตอ่ไป 

3.4 ประวตัส่วนตวัและประวตัิทางด้านสงัคม (Personal and social history) 

การทราบข้อมลูเก่ียวคบัการปรับตวัทางด้านสงัคมของเด็กจะช่วยให้แพทย์และครูเข้าใจพฤติกรรม 

และความต้องการของเด็กมากยิ่งขึน้ เช่น ถ้าเรามีข้อมูลเก่ียวคับความสามารถ  ทักษะ                   
ความสนใจ ความชอบและไม่ชอบตลอดจนนิสยัในการรับประทานอาหาร การนอนและกิจกรรม
การเลน่ จะมีสว่นช่วยให้เข้าใจปัญหาท่ีกําลงัเกิดขึน้ได้ 

3.5 ประวตัิการศึกษา (Educational history) ประวตัิการเรียนตัง้แต่ในระดบั                

ประถมศกึษาจนกระทัง่กึงปัจจบุนัว่าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพียงใด จะเป็นข้อมลูในการ
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วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้โดยอาจจะดจูากผลการเรียน หรือระตบัของเกรดท่ีได้ ระเบียน สะสม 

การทดสอบโดยแบบทดสอบมาตรฐาน เพ่ือวดัความสนใจและความถนดัพิเศษของเดก็แตล่ะคน 

4. Experimental Methods เป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีใช้ศกึษาเก่ียวคบัการพฒันาการของ 
เด็กโดยการทดลองเพ่ือทดสอบสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งวิธีการทดลองนีส้ามารถจะศึกษาได้ 2 แบบ 

ดงันี ้

4.1 Single group Method หมายกึงการศกึษาปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง และศกึษา 
จากเดก็เพียงคนเดียว หรืออาจจะใช้กลุม่ตวัอยา่งเพียง 1 กลุม่ 

4.2 Parallel - group Method หมายถึงการศึกษาปัญหาเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยอาศยัข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 2 หรือ 3 กลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองทัง้ 2 

แบบก็ต้องควบคมุตวัแปรตา่งๆด้วย 
5. Psychoanalytic Methods วิธีการทางจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud) ได้เข้ามามี

บทบาทอย่างมากในการศกึษาบคุคลท่ีมีความเจ็บปวดจากความขดัแย้งของตนเองหรือบคุคลท่ีมี
ปัญหาทางอารมณ์  หลักสําคญัของผู้ ใหญ่ท่ีมีอาการทางโรคประสาทนัน้ เป็นผลเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตตัง้แตย่งัเป็นเดก็ 

วิธีการทางจิตวิเคราะห์จะเน้นในการศกึษาประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบคุคลตัง้แตใ่น
วัยเด็ก นักจิตวิทยาอาจจะเก็บข้อมูลโดยการจัดกิจกรรมให้เด็กเล่น และสังเกตทัง้ภาษาและ 
ท่าทางท่ีเขาแสดงออกมา แล้วนํามาวิเคราะห์พร้อมทัง้แปลผล ซึง่จะทําให้เข้าใจเก่ียวกบัแรง ขบัท่ี
ทําให้เด็กมีพฤติกรรมท่ีมีปัญหาได้ หรืออาจจะให้เด็กทําแบบทดสอบประเภท Projective 

Techniques หรือเคร่ืองมืออย่างอ่ืนเพ่ือคนัหาบคุลิกภาพของเด็กก็จะช่วยให้เข้าใจปัญหาของเด็ก
และผู้ใหญ่ได้ 

สําหรับวิ ธีการท่ีจะใช้สําหรับศึกษาเด็กท่ีมีความสามารถเป็นพิเศษ  หรือเด็กท่ีมี                        

ความจํากดัในด้านความสามารถ หรือเดก็ท่ีมีปัญหานัน้ สามารถจะศกึษาได้จาก 
 5.1 Systematic Observation จากการศกึษาให้เห็นว่า สําหรับเด็กพิเศษนัน้ ควร

จะ ใช้วิธีการสังเกตเป็นระยะเวลานานๆจะทําให้สังเกตเห็นได้ว่า เด็กเหล่านีมี้ระดับวุฒิภาวะ 
แตกต่างจากเด็กปกติท่ีมีอายุคราวเดียวกันหรือไม่เพียงใด ถึงแม้ว่าจากการสังเกตจะไม่เห็น                     

ความแตกต่างอย่างเด่นขดัในทางร่างกาย แต่อาจจะสงัเกตเห็นความแตกต่างเด่นขดัในการเล่น 

หรือ อาจจะเร่ืองการเรียนในขันเรียนก็ได้ เช่น เด็กทีมปัญหาทางต้านสติปัญญาหรือพวกเด็ก
ปัญญา อ่อน ความสามารถในการอ่าน สะกดคํา การใช้ภาษาและการเรียนคณิตศาสตร์จะมี    

ความยากลําบาก ในการเรียนมากกว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางต้านการเห็น การได้ยิน และเด็ก
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เรียนข้า เด็ก พิการเน่ืองมาจากโปลิโอแต่มีระดบัสติปัญญาปานกลางจะสามารถเข้าใจคําแนะนํา
ต่างๆและ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเด็กปัญญาอ่อน ดงันัน้เด็กปัญญาอ่อนมกัจะเล่นกบั
เด็กท่ีอาย ุน้อยกว่าและหลีกเล่ียงท่ีจะเล่นกบัเพ่ือนรุ่นเดียวกนั สว่นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน มกัจะเป็นเด็กท่ีเรียนข้าและไม่ตัง้ใจเรียน มกัจะดเูหมือนกบัว่าเป็นเด็กเกียจคร้าน ไม่ค่อย
สนใจ เรียน ซึ่งความเกียจคร้าน ความไม่ตัง้ใจเรียนและความไม่สนใจต่างๆเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ี
ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาของเด็ก  ดงันัน้การเป็นคนช่างสงัเกตจะช่วยให้เห็นความแตกตา่งของเด็กพิเศษ 

เหล่านีใ้นเร่ืองของด้านสติปัญญา ปัญหาทางด้านภาษา  และจะทําให้เข้าใจในปัญหาของเด็ก
เหลา่นัน้ ได้ดีขึน้ 

5.2 School Records จากระเบียนสะสมทําให้รู้ข้อมลูว่า เด็กมีปัญหาทางด้าน                

การเรียน หรือความสําเร็จในการเรียนหรือขาดความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ ตลอดจนทําให้รู้ข้อมลู
เก่ียว กบัพฤติกรรมของเด็กในห้องเรียน ประวตัิสขุภาพ ประวตัิครอบครัว รวมทัง้ข้อมลูทัง้ท่ีเป็น 

ทางการและไมเ่ป็นทางการซึง่ข้อมลูเหลา่นีมี้ประโยชน์มากตอ่นกัจิต.วิทยาประจําโรงเรียน ครู และ
ผู้ เก่ียวข้องเพ่ือทําให้เข้าใจปัญหาของเดก็มากขึน้ 

 6. Educational and Psychological Test การทดสอบทางด้านจิตวิทยาไม่ได้เป็นเร่ือง 
ใหมเ่พราะจากการวิจยัพบวา่ ได้มีการใช้มานานแล้วและมีการสร้างแบบทดสอบมาตรฐานขึน้ เป็น
จํานวนมากซึ่งนับว่า มีประโยชน์เป็นอันมากกับเด็กพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ 
แบบทดสอบทางด้านสมัฤทธ์ิผลทางการเรียน หรือแบบทดสอบวดัทางด้านพฒันาการทางสมอง 
เป็นด้น สําหรับแบบทดลอบทางด้นสมัฤทธิผลเป็นการวดัทางด้านความรู้ทัว่ไป ความเข้าใจ หรือ
ทกัษะเฉพาะด้าน และนิยมใช้วดัเก่ียวกับวิชาการอ่าน การใช้ภาษา คณิตคาสตร์ การ สะกดคํา 
วิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมาได้มีการพฒันาแบบทดสอบให้ดีขึน้เร่ือย ๆ ส่วนแบบทดสอบ มาตรฐานท่ี
สําคญัคือ The California Achievement Tests, The Cooperative General Culture Tests, Yhe 

Iowa Educational Development Tests, The Metropolitan Achievement Tests และ The 

Stanford Achievement Tests และแบบทดสอบท่ีใช้วดัระดบัสติปัญญาเป็นราย บคุคลสําหรับ
เด็กท่ีสําคญัก็คือ The Wechsler Intelligence Scale for Childen (Wise) และ แบบทดสอบของ 
Stanford - Binet แต่อย่างไรก็ตาม นกัจิตวิทยาก็ได้พยายามปรับปรุงแบบ ทดสอบให้เป็น
มาตรฐานมากขึน้ เพราะแบบทดสอบทัง้ 2 ชนิดนีจ้ะมีปัญหาในเร่ืองของภาษา พืน้ฐานทาง
การศกึษาและวฒันธรรมเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ดงันัน้แบบทดสอบท่ีนิยมใช้กนัคือ The Arthur Point 

Scale of Performance Tests, Carl Hollow Square Scale, Cornell - Coxe Performance 

Ability Scale & Ferguson Form Boards. 
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นอกจากนีน้กัจิตวิทยาได้พยายามท่ีจะใช้แบบทดสอบท่ีวดัเป็นกลุ่มขึน้เพ่ือจะได้ไม่เสีย 
เวลามาก แบบทดสอบท่ีนิยมใช้คือ Otis Quick - Scoring Alpha Mental Test และ Stanford - 

Binet. 

7. Measuring Personality วิธีการวดัทางด้านบคุลกิภาพมี 3 วิธี  ดงันี ้

  7.1 เคร่ืองมือทดสอบทางด้านบคุลกิภาพ (Personality inventories) 

 7.2 แบบมาตรประเมินคา่ (Rating scale) 

7.3 การฉายภาพทางจิต (Projective Techniques) 

เคร่ืองมือทดสอบทางด้านบุคลิกภาพ  อาจจะเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับตนเอง                         
ซึ่งสามารถวดับุคลิกภาพภายนอกรวมทัง้อารมณ์และความรู้สึกท่ีอยู่ภายในผู้ถูกทดสอบได้ เช่น 

อาจจะให้ผู้ถกูทดสอบตอบวา่ ใช่ ไมใ่ช่ ไมแ่น่ใจก็ได้ ดงัตวัอยา่ง 
 

 ท่านมกัจะวิตกกงัวลเก่ียวกบัความโชคร้ายของตนเอง ใช่  ไมใ่ช่  ไ ม่ แ น่ ใ จ
 ท่านเป็นคนร้องไห้ง่าย     ใช่  ไมใ่ช่  ไมแ่น่ใจ  
 

แบบทดสอบชนิดนีม้ักจะมีข้อลวงเอาไว้ด้วย เพ่ือทดสอบว่า ผู้ ถูกทดสอบตอบตาม                    

ความเป็นจริงหรือไม ่

แบบทดสอบทางด้านบคุลกิภาพท่ีนิยมใช้กนัมากคือ แบบทดสอบ เอ็ม.เอ็ม.พี.ไอ. 
(Minnesota Multiphasic Personality Inventory) มีจํานวนทัง้หมด 500 ข้อ  แบง่เป็น  2  แบบ 

ดงันี ้

  1) แบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale) โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ  
ผู้ถกูทดสอบอาจจะประเมินคา่ตนเองว่าอยู่ในอนัดบัใด (rank-order type) เช่นอนัดบัท่ี 1,2,3,... 

หรือเป็นแบบประเมินตนเองตามลําตบัความสําคญัแบบกราฟ (graphic rating scale) เช่นอาจ 
จะเรียงตามลําดบัวา่ บอ่ยท่ีสดุ บอ่ย บางครัง้ นาน ถ ูครัง้ ไมเ่คยเลย 
  2) การฉายภาพทางจิต (Projective Techniques) เป็นวิธีการหลีกเล่ียงท่ีจะถาม
ผู้ถูกทดสอบโดยตรงโดยผู้ทดสอบจะใช้วิธีการให้สิ่งเร้ากับผู้ ถูกทดสอบเพ่ือให้ผู้ ถูกทดสอบเกิด                

การรับรู้และสนองตอบออกมาซึง่จะสะท้อนให้เห็นถึงบคุลิกของผู้ตอบ เทคนิคท่ีนิยมใช้ก็คือการใช้ 
Rorchach Ink-Blot Test ซึง่ประกอบด้วยภาพเป็นชดุๆ แตล่ะภาพประกอบด้วยภาพหยดหมึก              
รูปต่าง ๆ กนั ผู้ถกูทดสอบจะตอบว่า รูปทีเห็นเป็นภาพอะไร หรือภาพนีมี้อะไรเหมือนท่าน ซึง่ผู้ถกู
ทดสอบจะตอบออกมา  แล้วผู้ ทําการทดสอบจะแปลความหมาย  ดงัแสดงในภาพท่ี 10.1 
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  ภาพท่ี 10.1 Rorchach Ink-Blot Test 

 ท่ีมา : http://oink.elrellano.com/desastre/rorschach_inkblot_test.html 

 

นอกจากนีก็้มีเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า Thematic Apperception Test หรือ TAT ลกัษณะ
ของเคร่ืองมือประกอบด้วยรูปภาพซึง่มกัจะมีรูปคนอยู่ด้วยและให้ผู้ถกูทดสอบได้เลา่เร่ืองตามภาพ 

ท่ีเห็น เคร่ืองมือทดสอบประเภทนีม้กัจะให้ทางด้านคลินิค เพ่ือศกึษาเก่ียวกบับคุคลทีมีปัญหาด้าน
การปรับตวัหรือมีลกัษณะท่ีผิดปกตไิด้ ดงัแสดงในภาพท่ี 9.2 

 

 ภาพท่ี 10.2  Thematic Apperception test  (TAT) 

 ท่ีมา : http://www.fanpop.com/clubs/psychology/images/1310980/title/example-

thematic-apperception-test-photo 
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8. The Complete-Survey Procedure เป็นกระบวนการท่ีต้องศกึษาโดยทีมผู้ ร่วมงานท่ีมี
ความสามารถโดยเฉพาะด้านท่ีจะช่วยชีใ้ห้เห็นถึงปัญหา โดยปกติเม่ือเด็กเรียนในนัน้เรียน ครูเองก็
ทําหน้าท่ีจะสอดส่อง ดูแลหรือบอกได้ว่าเด็กคนใดมีความบกพร่องด้านใดแต่มักเป็นไปแบบ                  

กว้าง ๆ แต่ถ้าหากว่าเด็กท่ีมีลกัษณะไม่เห็นเด่นชัดก็ไม่สามารถท่ีจะทําให้เห็นว่า มีความพิการ 
หรือบกพร่องทางด้านใด ดงันัน้จงึต้องอาศยัผู้ ท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน 

สรุปได้ว่า วิธีการนีน้ับว่ามีประโยชน์สําหรับการตรวจสอบของนักจิตวิทยาและ
นกัการศกึษาในเร่ืองเหลา่นี ้ ดงันี ้

1. การตรวจสอบโดยให้ Audiometer ของเด็กแด่ละคนช่วยให้ค้นพบว่าเด็กมีการ
สญูเสีย การได้ยินขนาด 9 หรือ 10 เดซเิบลได้ 

2. สามารถนีใ้ห้เห็นถึงความบกพร่องทางการเห็นได้ 

3. สามารถตรวจสอบความบกพร่องทางร่างกายได้ 

4. สามารถตรวจสอบความบกพร่องทางการพดูของเดก็ได้  

 

รูปแบบการจัดการศึกษาพเิศษสาํหรับเดก็พกิาร 
มีหลักการท่ีสําคัญคือการเตรียมความพร้อม  การจัดการเรียนการสอน  และจัด

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กพิการในแต่ละระดบัและแต่ละประเภท และบําบัดฟื้นฟูให้
ความช่วยเหลือเพ่ือให้เด็กพิการได้รับประโยชน์สงูสดุจากการศึกษาจนสามารถพฒันาเต็มท่ีตาม
ศกัยภาพของแต่ละบคุคล โดยจดัแบ่งเป็น 3 ประเภท(สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  
นครปฐม เขต 1 : 2559) ดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนในชัน้ปกตติามเวลา เป็นรูปแบบการจดัการศกึษาพิเศษสําหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่อง หรือผิดปกติน้อยมากเด็กพิการสามารถเข้าเรียนในชัน้เรียนปกติเช่นเดียวกบัเด็ก
ปกตไิด้ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นโรงเรียน รูปแบบนีเ้ป็นรูปแบบท่ีมีข้อจํากดัน้อยท่ีสดุ 

2. รูปแบบการเรียนร่วม เป็นรูปแบบการศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องหรือ
ผิดปกติ แต่อยู่ในระดับท่ีสามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ การจัดการศึกษาพิเศษในรูปแบบนี ้               

มุง่ให้เดก็พิการได้รับการศกึษา ในสภาวะท่ีมีข้อจํากดัน้อยท่ีสดุเท่าท่ีแตล่ะคนจะรับได้ 

3. รูปแบบเฉพาะความพิการ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กท่ีมีความ
พิการค่อนข้างมาก หรือพิการซํา้ซ้อนเป็นรูปแบบท่ีมีสภาพแวดล้อมจํากัดมากท่ีสุด แบ่งเป็น 4 

ระดบัได้แก่ 
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3.1 รูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนปกต ิ

3.2 รูปแบบการเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง 
3.3 รูปแบบการฟืน้ฟใูนสมรรถภาพในสถาบนัเฉพาะทาง 
3..4 การบําบดัในโรงพยาบาลหรือบ้าน 

 

แนวทางการให้ความช่วยเหลือเดก็พเิศษ 

 แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเดก็พิเศษ  ในท่ีนีจ้ะขอกลา่วตามประเภทของเดก็พิเศษ  

(สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  นครปฐม เขต 1 : 2559) ดงันี ้

 1. เดก็ที่มีความบกพร่องทางการเหน็ 

     เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  เป็นเดก็ท่ีมองไมเ่ห็น (ตาบอดสนิท) หรือพอเห็นแสง
เลือนรางและมีความบกพร่องทางสายตาทัง้สองข้าง  โดยมีความสามารถในการเห็นได้ไมถ่งึหนึง่
สว่นสองของคนสายตาปกต ิ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จําแนกได้ 2 ประเภท ดงันี ้

  ประเภทท่ี 1 เดก็ตาบอด หมายถงึ เดก็ท่ีมองไมเ่ห็น หรืออาจจะมองเห็นบ้างไม่
มากนกั แตไ่มส่ามารถใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ในการเรียนได้ 

  ประเภทท่ี 2 เดก็สายตาเลือนลาง หมายถงึ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสายตา 
สามารถมองเห็นแตไ่มเ่ทา่กบัเดก็ปกต ิ
  1.1. การให้ความช่วยเหลือ 

         เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นครูจึงควรปฏิบตัิต่อเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเห็นตามโอกาสและสถานการณ์ ดงันี ้

 1.1.1 หากต้องการจะพดูเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเด็กและเด็กท่ีอยู่ท่ีนัน่ด้วย ต้องพดู
กบัเขาโดยตรง ไมค่วรพดูผา่นคนอ่ืนเพราะคดิวา่เดก็จะไมเ่ข้าใจหรือรู้ได้ไมห่มด 

 1.1.2 ไมค่วรพดูแสดงความสงสารให้เดก็ได้ยินหรือรู้สกึ 
 1.1.3 หากครูเข้าไปในห้องท่ีมีเดก็อยูค่วรพดูหรือทําให้รู้วา่ครูเข้ามาแล้ว 
 1.1.4 การช่วยให้เด็กนัง่เก้าอี ้ให้จบัมือวางท่ีพนกัหรือท่ีเท้าแขนเด็กจะนัง่  

เองได้ 

  1.2. การเรียนร่วมระหว่างเดก็ที่มีความบกพร่องทางการเหน็กับเดก็ปกต ิ

        ในการสอนวิชาสามญัทัว่ไปเด็กปกติเรียนตามหลกัสตูรในโรงเรียนนัน้ ส่วน
ใหญ่แล้วเด็กมีความบกพร่องทางการเห็น สามารถเรียนรู้ได้เท่าหรือเกือบเท่าเด็กปกติ ถ้าครูใช้สื่อ
และวิธีการเหมาะสมจากการเรียนรู้จากประสาทสมัผสัท่ีเด็กมีความบกพร่องทางการเห็นมีอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศกึษา เกษตรและดนตรี เด็กท่ีมีความบกพร่อง
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ทางการเห็นก็สามารถเรียนรู้ได้ แตก็่มิได้หมายความวา่จะครอบคลมุทกุเร่ืองทกุเนือ้หา ในบางเร่ือง
อาจมีข้อจํากัดท่ีเด็กกลุ่มนีทํ้าไม่ได้หรือทําได้น้อย เช่น วิชาพละศึกษา วิชาคัดลายมือ และ
นาฏศลิป์ เป็นต้น 

  1.3. อักษรเบลส์ 

       อกัษรเบลล์  คือระบบการเขียนหนงัสือสําหรับคนตาบอด ซึง่เป็นการร่วม
กลุ่มของจุดนูนเล็กๆใน 1  ช่องประกอบด้วยจุด 6  ตําแหน่งซึ่งนํามาจัดสลบัไปมาเป็นรหสัแทน
อกัษรตาดีหรือสญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน๊ตดนตรี ฯลฯ ลงบนกระดาษ โดยการ
อ่านด้วยปลายนิว้มือ วิธีการเขียนใช้เคร่ืองมือเฉพาะเรียก สเลท (Slate) และดินสอ (Stylus) ใน
ส่วนของการพิมพ์ใช้เคร่ืองพิมพ์เรียก เบรลเล่อร์ (Brailler) ระบบการอ่านการเขียนอักษรเบลล์
สําหรับคนตาบอดนีไ้ด้คดิค้นและประดษิฐ์โดย หลยุส์ เบลล์ (Louis Braille) 

 

 
 

  ภาพท่ี 10.3 อกัษรเบลส์ภาษาไทย 
  ท่ีมา : https://www.google.co.th/ 
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 ภาพท่ี 10.4 อกัษรเบลส์ภาษาองักฤษ และตวัเลข 
  ท่ีมา : https://www.google.co.th/ 

 

  1.4. การประเมินผล 

เด็กท่ีมีความบดพร่องทางการเห็น ควรได้รับการประเมินผลการเรียนทัง้ด้านความรู้ ทักษะและ    
เจตคติ เช่นเดียวกบัเด็กปกติทัว่ไป แต่เขาอาจต้องการแบบจดัหรือข้อสอบท่ีแตกตา่งจากเด็กปกติ
อยูบ้่าง เช่นอกัษรตวัพิมพ์ขยายหากบอดสนิท หรือบกพร่องรุนแรงก็อาจใช้อกัษรเบลล์ หรือฟังแถบ
บนัทกึเสียง ผู้ ท่ีทําการประเมินต้องคํานงึถึงศกัยภาพเป็นรายบคุคล ตลอดถึงต้องยืดหยุน่เร่ืองเวลา
ในการทําข้อสอบให้มากกวา่เดก็ปกต ิ20% 
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 2. เดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

      เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถงึ เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยินไมส่ามารถรับฟัง
เสียงได้เหมือนเดก็ปกต ิซึง่อาจเป็นเดก็หตูงึหรือเดก็หหูนวกก็ได้ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินมี 2 ประเภท คือ 

 ประเภทท่ี 1.เดก็หตูงึ หมายถึง เดก็ท่ีมีการได้ยินเหลืออยูบ้่าง สามารถได้ยินได้ไม่
วา่จะใสเ่คร่ืองช่วยฟัง หรือไมก็่ตามเดก็หตูงึจะมีระดบัการได้ยินในหท่ีูดีกวา่อยูร่ะหวา่ง 26-89เดซิ
เบล ซึง่คนปกตจิะมีระดบัการได้ยินอยูร่ะหวา่ง0-25 เดซเิบล 

 ประเภทท่ี 2. เดก็หหูนวก หมายถงึ เดก็ท่ีสญูเสียการได้ยินในหขู้างท่ีดีตัง้แต ่90 

เดซเิบลขึน้ไปไมส่ามารถได้ยินเสียงพดูดงั อาจรับรู้เสียงบางเสียงได้จากการสัน่สะเทือน 

  2.1 การให้ความช่วยเหลือ 

                  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาทางการได้ยิน จึงไม่สามารถ
ได้รับประโยชน์จากการฟัง-การพูดได้อย่างเต็มท่ี ต้องใช้การสื่อสารวิธีอ่ืนแทนการใช้ภาษาพูด 

วิธีการสื่อความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจแบง่เป็น 6 วิธี ดงันี ้

 2.1.1. การพดู เหมาะสําหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิไมม่ากนกั 
 2.1.2 ภาษา เหมาะสําหรับเดก็ท่ีสญูเสียการได้ยินมากหรือหหูนวกซึง่ไม่

สามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้ด้วยการพดูจงึใช้ภาษามือแทน 

 2.1.3 การใช้ทา่ทาง หมายถึง การใช้ทา่ทางท่ีคดิขึน้เองมกัเป็นไปตาม
ธรรมชาตโิดยไมใ่ช้ภาษามือและไมใ่ช้นํา้เสียงแตใ่ช้สายตาในการรับภาษา 

 2.1.4. การสะกดนิว้มือ คือการท่ีบคุคลใช้นิว้มือเป็นรูปตา่งๆแทนตวั
พยญัชนะ สระ วรรณยกุต์ ตลอดจนสญัลกัษณ์อ่ืนของภาษาประจําชาตเิพ่ือส่ือภาษา 

 2.1.5 การอา่นริมฝีปาก  เป็นวิธีการท่ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินรับ
ภาษาพดูจากผู้ อ่ืน ดงันัน้ การอา่นริมฝีปากจงึเป็นสิง่แรกท่ีเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยนิ 

จะต้องเรียนรู้วิธีการอา่นตัง้แตคํ่าแรกท่ีเรียนภาษาและเป็นสิง่แรกท่ีเดก็ต้องใช้ตลอดชีวิต 

 2.1.6 การส่ือสารรวม คือการส่ือสารตัง้แตส่องวิธีขึน้ไป เพ่ือให้ผู้ ฟังเดา
ความหมายในการแสดงออกของผู้พดูได้ดียิ่งขึน้นอกจากการพดู การใช้ภาษามือ การแสดงทา่ทาง
ประกอบแล้วก็อาจใช้วธีิอา่นริมฝีปาก การอา่น การเขียนหรือวธีิอ่ืนก็ได้ 
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  2.2. การเรียนร่วมระหว่างเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับเดก็ปกติ
         เม่ือมีเด็กมีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาเรียนร่วมในชัน้เรียน ครูผู้สอน
ควรปฏิบตัดิงันี ้

 2.2.1 ควรให้เด็กท่ีมีความบกพร่องนัง่ในตําแหน่งท่ีสามารถมองเห็นและได้
ยินผู้สอนได้ชดัเจน 

 2.2.2 ใช้ท่าทางประกอบคําพดูเพ่ือให้เดก็เข้าใจคําพดูของครุแตไ่มค่วรแสดง
ท่าทางมาจนเกินไป 

 2.2.3 ครูควรเขียนกระดานมากท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งท่ีมี
ความสําคญั เช่น นิยาม คําสัง่ หรือการบ้าน เป็นต้น 

 2.2.4 อยา่พดูขณะเขียนกระดานเพราะเดก็ไมส่ามารถอา่นปากของครูได้ 

 2.2.5 เม่ือต้องการพดูคยุกบัเด็กควรใช้วิธีเรียกช่ือ ไม่ควรใช้วิธีแตะสมัผสั 
เป็นการฝึกให้เดก็รู้จกัฟัง 
 2.2.6 จดัทําแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล (IEP) 

 2.2.7 ก่อนลงมือสอนควรตรวจเช็คเคร่ืองช่วยฟังวา่ทํางานหรือไม ่

 2.2.8 ให้โอกาสแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินออกมารายงาน               

หน้าชัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้เด็กได้มีโอกาสแสดงออกด้วยการพดู และขณะเดียวกนั ก็เป็นการเปิดโอกาส
ให้เดก็ปกตไิด้ฝึกฟังการพดูภาษาของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 2.2.9.หากเด็กปกติออกมาพดูหน้าชัน้ ครูผู้สอนควรสรุปสิ่งท่ีเด็กปกติพดูให้
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินฟังด้วย 
 2.3. การประเมินผล 

         การประเมินผลสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ให้เป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล ของนกัเรียนแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียน
ละหนึง่ครัง้ วิธีจดัและประเมินผลก็ทําเช่นเดียวกนักบัการจดัผลประเมินผลปกต ิคือใช้แบบทดสอบ 

การสงัเกตการสนทนา ให้ลงมือปฏิบตัิตามคําสัง่ ทดสอบปากเปลา่ ซึง่จดุมุ่งหมายสําคญัเก่ียวกบั
การวดัผลและประเมินผลจะกําหนดไว้ในแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล 
 3. เดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญา 
     เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กท่ีมีพฒันาการด้านร่างกาย สงัคม 

อารมณ์ ภาษาและสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เม่ือวดัสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
แล้วปรากฎว่ามีสติปัญญาต่ํากว่าเด็กปกติโดยทั่วไป  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่ง
ตามระดบัความรุนแรงออกเป็น 4 ระดบัคือ 
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  ประเภทท่ี 1 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัน้อย (เชาว์ปัญญา 50-

70) เป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาท่ีเรียนหนงัสือได้ 

  ประเภทท่ี 2 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัปานกลาง (เชาว์ปัญญา 
35-49) เป็นเดก็ท่ีพอฝึกอบรมได้ 

  ประเภทท่ี 3 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัรุนแรง (เชาว์ปัญญา20-

34) เป็นเดก็ท่ีต้องได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับการดแูลท่ีเหมาะสม 

  ประเภทท่ี 4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก (เชาว์ปัญญา
ต่ํากวา่ 20) เป็นเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาท่ีมีความจํากดัเฉพาะด้านต้องได้รับการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับการดแูลอยา่งใกล้ชิด 

  3.1 การให้ความช่วยเหลือ 

        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาการพฒันาทางด้านต่างๆจะน้อยกว่า
เด็กปกติ ครูผู้สอนต้องให้ความสําคญัและคํานึงถึงความรุนแรงของความบกพร่องของเด็กเป็น
รายบคุคลเพ่ือเป็นการฟืน้ฟสูมรรถภาพของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ดงันี ้

 3.1.1 การเตรียมความพร้อมให้กิจกรรมหลากหลายแตกตา่งกนัเร่ิมจากง่ายๆ
ไปหายาก 
 3.1.2 การจดันนัทนาการเป็นการทําให้เดก็เกิดความสนกุสนานผ่อนคลายทํา
ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาการให้เด็กสามารถรู้กฎกติกาและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั
ได้ 

 3.1.3 การปรับพฤติกรรม เช่น การให้แรงเสริม การเป็นแบบอย่างท่ีดี การให้
รางวลัเป็นต้น เป็นการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมเดก็ท่ีไมพ่งึประสงค์เป็นพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ได้ 

 3.1.4 การจกัศิลปะบําบดั เป็นวิธีการบําบดัสิ่งท่ีเป็นจริงท่ีเก่ียวกบัความคิด 

เดก็ได้มีโอกาสสร้างสรรค์หรือกระทําในสิง่ท่ีเขาคดิให้เป็นจริงหรือเป็นสิง่ท่ีมองเห็นและสมัผสัได้ ซึง่
เป็นการพฒันากล้ามเนือ้เลก็น้อยด้วย 
  3.2. การเรียนร่วมระหว่างเดก็ที่มีความบกพร่องทางสตปัิญญากับเดก็ปกต ิ

         การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับความสามารถของ
เดก็ๆแตล่ะคนซึง่เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาท่ีเรียนและฝึกอบรมได้นัน้ควรจดัดงันี ้

 3.2.1 ระดบัก่อนประถมศกึษา ครูควรแนะนําพอ่แมแ่ละสมาชิกในครอบครัว
ให้ความรักเอาใจใส่ และเลีย้งดอูย่างอบอุ่น เช่นเดียวกบัเด็กทัว่ไป ถ้ามีชัน้ก่อนประถมศกึษาใกล้
บ้านควรให้เดก็ได้เข้าชัน้ก่อนประถมศกึษาก่อน ท่ีจะไปโรงเรียนปกต ิ
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  3.2.2 ระดบัประถมศกึษา แนะนําผู้ปกครองให้สอนเดก็ท่ีบ้าน สอนเก่ียวกบัตวัเอง 
เช่น ช่ือ สกุล อาย ุพ่อแม่ ท่ีอยู่ การช่วยเหลือตวัเอง สอนมารยาทท่ีจําเป็นในสงัคมในชุมชน การ
ไหว้ การกลา่วคําขอโทษ ขอบคณุ เป็นต้น 

  3.2.3 ระดบัมธัยมศกึษา เม่ือได้รับการศกึษา และฝึกอาชีพอยา่งเพียงพอสามารถ
ประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมได้ บุคคลกลุ่มนี  ้ต้องการดูแลและเอาใจใส่รวมทัง้ต้องการ
คําแนะนํา ปรึกษา จากผู้ เก่ียวข้องโดยเฉพาะ 
  3.3. การประเมินผล 

          เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเรียนได้ ซึง่มีเชาว์ปัญญา 50-70 

การประเมินผลควรเป็นไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในแผนการศกึษาเฉพาะบคุคลของนกัเรียน
แต่ละคนควรมีการประเมินผลจดุมุ่งหมายระยะยาว เพ่ือปรับปรุงแผนการศกึษาเฉพาะบคุคลของ
นกัเรียนแต่ละคนให้เหมาะสม ในการประเมินผลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรมีการ
รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัตวัเด็กให้มากท่ีสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมลูท่ีเก่ียวกบัจดุประสงค์ท่ีกําหนด
ไว้มนแผนการตา่งๆมากน้อยเพียงใดและควรปรับปรุงวตัถปุระสงค์ใดบ้าง 
 สําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกอบรมได้ ซึ่งมีเชาว์
ปัญญา 35-49 การประเมินผลจะต้องสอดคล้องกับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยกําหนด
จุดมุ่งหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว การประเมินจะต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเหล่านัน้ 

จดุมุ่งหมายระยะสัน้ควรมีการประเมินทกุระยะ เช่น ทกุเดือน หรือทกุสามเดือน จดุมุ่งหมายระยะ
ยาว ประเมินอยา่งน้อยปีละครัง้และในการประเมินแตล่ะครัง้ต้องมีข้อมลูครบถ้วน 

 4. เดก็ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว 
      เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคล่ือนไหว  หมายถึง  เด็กท่ีมี                         

ความผิดปกติของแขน ขา หรือลําตวัรวมถึงศีรษะเป็นเด็กท่ีมีความผิดปกติบกพร่องหรือสญูเสีย
อวยัวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทําให้ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้ดีเท่าคนปกติแต่ไม่ได้หมายถึง
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินแม้ว่าดวงตาและ
ระบบการได้ยินเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตาม เด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ
เคล่ือนไหวสามารถสงัเกตได้  ดงันี ้

  1. ร่างกายเติบโตไม่ปกติ เช่น แขนหรือขาไม่เท่ากนัทัง้สองข้าง ลําตวัเล็กผิดปกติ
อวยัวะผิดรูป เช่น เท้าตดิ เอวคด หลงั-ลําตวัโค้งงอผิดปกต ิแขนขาด้วน 

  2. กล้ามเนือ้ผิดปกต ิเช่น แขน-ขา ลาํตวัลีบ ไมมี่แรงอยา่งคนปกต ิ

  3. ไม่สามารถเคล่ือนไหวอวยัวะตา่งๆ เช่น ไม่สามารถเคล่ือนลําตวั แขน-ขา มือ
หรือเท้าได้อยา่งคนทัว่ไป 
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  4. ไมส่ามารถนัง่ ยืนได้ด้วยตนเอง 
  5. ไม่สามารถทํากิจวตัรประจําวนัได้ เช่น ไม่สามารถรับประทานอาหาร อาบนํา้ 
ถอด-ใสเ่สือ้ผู้ ได้ด้วยตนเอง 
  4.1.การให้ความช่วยเหลือ 

         เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวอาจมีความบกพร่อง
หลายอยา่งในบคุคลเดียว การฟืน้ฟสูมรรถภาพความพกิารจงึจําเป็นต้องมีหลายด้านตามสภาพ
ความบกพร่องของเดก็แตล่ะบคุคลซึง่การบําบดัฟืน้ฟตูา่งๆ ได้แก่ 
 4.1.1 กายภาพบําบดั  เป็นการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกายตัง้แตแ่รกเร่ิมใน
ด้านตา่งๆ เช่น การทรงตวั การนัง่ หรือการยืนทรงตวัเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้เคล่ือนไหวอวยัวะตา่งๆ
ในลกัษณะท่ีถกูต้อง เป็นพืน้ฐานในการเคลื่อนไหวท่ีถกูต้องตอ่ไป  

 4.1.2 กิจกรรมบําบดั  เป็นการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางร่างกายเพ่ือเน้นให้เด็ก
ช่วยเหลือตนเองได้มากท่ีสดุ สามารถ ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ดีและเร็วท่ีสดุ สามารถ
อยู่อย่างปกติสขุเช่นคนทัว่ไปโดยเน้นทกัษะกล้ามเนือ้ย่อย เช่น การรับประทานหาร การทําความ
สะอาดร่างกาย การแตง่ตวัเป็นต้น 

 4.1.3 อรรถบําบดัหรือการแก้ไขคําพดู  ในส่วนท่ีเด็กมีความบกพร่องทางการ
พดูจะต้องฝึกการควบคมุนํา้ลาย การกลืน การเคีย้วอาหาร ฝึกโดยใช้อปุกรณ์ประเภทเคร่ืองเลน่ท่ี
เก่ียวกับการออกเสียง เคร่ืองดนตรีชนิดเป่า การเป่ากระดาษหรืออุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆให้เด็กได้รู้ว่า
คนเราพดูเม่ือเวลาหายใจออกเท่านัน้ 

 4.1.4 ศิลปะบําบัดและดนตรีบําบดั  เป็นกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมี
ความแตกต่างกันในด้านต่างๆให้มีการพฒันาอย่างเหมาะสมตามศกัยภาพโดยคํานึงถึงความ
สนกุสนาน ความต้องการธรรมชาตริวมถึงความจําเป็นของเดก็เป็นรายบคุคล 
          4.2. การเรียนร่วมระหว่างเดก็ที่มีความบกพร่องทางร่างกายกับเดก็ปกต ิ

        การเรียนร่วมระหวา่งเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการ
เคล่ือนไหวได้แบง่ระดบัของกิจกรรมการเรียนไว้ 3 ระดบัคือ 
        4.2.1 ระดบัก่อนวยัเรียน จดุมุ่งหมายสําคญัของการให้การศกึษาแก่เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางด้านร่างกายคือ การเตรียมความพร้อมของเด็กเพ่ือการเรียนร่วม เด็กท่ีได้รับ  

การเตรียมความพร้อมแล้วเท่านัน้จึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนร่วมกับเด็กปกต ิ                  

ความพร้อมท่ีควรจะได้รับการเตรียมในระดบันีไ้ด้แก่ ความพร้อมในการเคล่ือนไหว การช่วยเหลือ
ตนเอง ทกัษะทางสงัคมและพฒันาการทางภาษาเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว เด็กท่ีมีคงวาม
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บกพร่องทางด้านร่างกายควรได้รับบริการทางด้านการบําบดัควบคูก่นัไป การบําบดัท่ีจําเป็นได้แก่
กายภาพบําบดั กิจกรรมบําบดัและการบําบดัทางภาษา 
  4.2.2 ระดบัประถมศึกษา เด็กอาจเร่ิมเรียนรวมกับเด็กปกติในลกัษณะของ                  
การเรียนร่วมเตม็เวลาได้โดยไมต้่องการการบริการพิเศษเพิ่มเตม็ เช่น เด็กท่ีใช้แขนหรือขาเทียม ซึง่
สามารถใช้หรือขาเทียมได้ดี ระดับสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการด้านอ่ืนเด็กประเภทนี ้
สามารถเรียนร่วมเตม็เวลาได้ เดก็ท่ีมีความสามารถบกพร่องทางร่างกายอ่ืนก็สามารถเรียนร่วมกบั
เด็กปกติได้ หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมแล้วและทางโรงเรียนจดับริการเพิ่มเติมให้กบัเด็ก
การพิจารณาจดัเดก็เข้าเรียนร่วมกบัเดก็ปกตพิิจารณาเดก็เป็นรายบคุคล 
  4.2.3 ระดบัมธัยมศึกษา การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาเน้นด้านวิชาการและ
พืน้ฐานด้านการงานและอาชีพหากเด็กมีความพร้อมควรให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมเต็มเวลาให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้  เด็กท่ีจะเรียนร่วมได้ดีควรเป็นเด็กท่ีสามารถช่วยตัวเองได้ในด้าน                 

การเคล่ือนไหวและการประกอบกิจวตัรประจําวนัมีคงวามสามารถในการสื่อสารกับผู้ อ่ืนและมี
พืน้ฐานอาชีพใกล้เคียงกับเด็กปกติ อย่างไรก็ตามเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกายอาจยงั
ต้องการบริการพิเศษ เช่น การบําบัดทางกายภาพ กิจกรรมบําบัด การแก้ไขคําพูดเบือ้งต้น                 

การพิจารณาส่งเด็กเข้าเรียนร่วมจะต้องพิจารณาความสามารถและความพร้อมของเด็กเป็น               

รายๆ ไป ทัง้นีเ้พราะเดก็แตล่ะคนมีความสามารถและระดบัความพร้อมแตกตา่งกนั 

     4.3. การประเมินผล 

  การประเมนิผล ควรดําเนินการให้เป็นไปตามขัน้ตอนและตามเกณฑ์ท่ีได้กําหนด
ไว้ในแผนการศกึษาเฉพาะบคุคล มีการประเมินผลระยะสัน้ทกุภาคเรียน และมีการประเมินผล
ระยะยาวอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 การประเมนิผลต้องมีผลสอดคล้องกบัจดุมุง่หมายท่ีวางไว้ในแผนการศกึษา มี
กานเก็บข้อมลูเก่ียวกบัเดก็ให้มากท่ีสดุ เพ่ือให้การประเมินผลมีประสทิธิภาพ และข้อมลูยงัจําเป็น
สําหรับการวางแผนระยะยาวอีกด้วย 
 5. เดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
     เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการเรียนรู้ คือเด็กท่ีมีความบกพร่องเก่ียวกับกระบวนการทาง
จิตวิทยา บกพร่องนีเ้ก่ียวกบัทัง้ภาษาพดูและทัง้ภาษาเขียน เด็กมีปัญหาทางด้านการฟัง การคิด 

การพดู  การอ่าน การสะกดคํา หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการรับรู้ แต่ไม่รวมถึงเด็กท่ีมีปัญหาบกพร่องทางด้านสายตา ทางการได้ยิน และทางการ
เคล่ือนไหว ปัญญาอ่อนหรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางด้านอารมณ์
และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม 
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  5.1. การให้ความช่วยเหลือ 

        การให้ความช่วยเหลือ   ครูผู้สอนจะต้องสร้างความเช่ือมัน่ในตนเองให้เดก็ 
แนะนําทางในการเสริมความเช่ือมัน่ให้แก่เดก็ อาจทําได้ ดงันี ้

 5.1.1 ให้การเสริมแรงทางบวกแก่เดก็ เม่ือประสบผลสําเร็จ 
 5.1.2 ค้นให้พบความสามรถของเดก็และสง่เสริมความสามารถนัน้ 

 5.1.3 ให้เด็กฝึกความรับผิดชอบทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน เช่นเปิดโอกาสให้
เดก็ ท่ีมีปัญหาทางการเรียน สอนเดก็ท่ีออ่นกวา่ 
 5.1.4 อย่าเปรียบเทียบเด็กท่ีปัญหาทางการเรียนรู้กับเด็กอ่ืน หรือ
เปรียบเทียบระหวา่งพ่ีน้อง 
 5.1.5 บนัทึกความสําเร็จของเด็ก เพ่ือให้เห็นความก้าวหน้า และแนวโน้ม
ของเดก็ 
 5.1.6 ให้โอกาสแก่เดก็ได้แสดงความสามารถ 
 5.1.7 เม่ือเดก็ทําผิดหรือประสบความล้มเหลว อยา่ซํา้เตมิ ควรทํา 
ความล้มเหลวมาปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้เดก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จตอ่ไป 

 5.1.8 สง่เสริมให้เดก็ได้ทํางานอดเิรกท่ีชอบ 

 5.2 การเปรียบเทยีบระหว่างเดก็ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้กับเดก็ปกต ิ

         การเรียนร่วมครูผู้สอนต้องคํานงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล เพราะเด็กท่ี
มีปัญหาทางการเรียนรู้หลายประเภท ซึ่งเกิดจากปัญหาทางด้านจิตวิทยา หรือเกิดจาก                     
ความผิดปกตขิองมนัสมองบางสว่น ดงันัน้การสอนเดก็เหลา่นีจ้งึต้องใช้วิธีการหลายวิธี ดงันี ้

 5.2.1 ไมส่อนโดยการบรรยายเพียงอยา่งเดียว 
 5.2.2 ใช้คําสัง่ท่ีสัน้ ชดัเจน เข้าใจง่าย 
 5.2.3 ใช้คําสัง่ท่ีซํา้ๆ กนั แตค่วรเปล่ียนคําหรือสํานวนทกุครัง้ 
 5.2.4 ไมค่วรเน้นการเขียน เม่ือครูให้การบ้าน 

 5.2.5 ให้การเสริมแรงเม่ือทําถกูต้อง 
 6. เดก็ที่มีปัญหาทางพฤตกิรรม 

     เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึงเด็กท่ีแสดงพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนไปจากทั่วไป 

และพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนนีส้่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กเองและของผู้ อ่ืนด้วย พฤติกรรมท่ี
เบ่ียงเบนเป็นผลมาจากความขดัแย้งของเด็กกบัสภาพแวดล้อม หรือความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้ในตวั
เด็กเอง ซึง่ไม่สามารถเรียนรู้ ขาดสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
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เม่ือเปรียบเทียบกบัเดก็ในวยัเดียวกนั มีความคบัข้องใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดย แสดงออก
ทางร่างกาย ซึง่บางคนมีความบกพร่องซํา้ซ้อนอยา่งเดน่ชดั และเกิดเป็นเวลานาน 

  6.1. การให้ความช่วยเหลือ 

         เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม มีลักษณะของพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาคือ
พฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากความขัดแย้ง
ระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ส่วนความวิตกกังวล การมีปมด้อย การหนีสังคม และ  
ความผิดปกติทางการเ รียน  เ ป็นพฤติกรรมท่ีเ กิดจากการขัดแย้งในตัวเด็กเอง  การให้               

ความช่วยเหลือ จึงทําได้หลายรูปแบบ ผดงุ อารยะวิญญ ู (2541, 105-107) ได้เสนอแนะการ
ช่วยเหลือไว้ 3 รูปแบบ ดงันี ้

 6.1.1 รูปแบบทางจิตวิทยาการศกึษา นกัจิตวิทยาเช่ือว่าองค์ประกอบทาง
ชีววิทยา และการอบรมเลีย้งดขูองผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการพฒันาการทางบุคลิกภาพของเด็ก
ตลอดจนปัญหาทางอารมณ์ล้วนมีมลูเหตุมาจากพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีดําเนินไปอย่างไม่
ถกูต้องทัง้สิน้ ทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้เด็กลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์เหล่านีล้งได้คือ ให้เด็กเข้าใจ
ปัญหาของตนเอง และยินดีท่ีจะหาทางขจดัปัญหานัน้ๆ การช่วยเหลือเด็กนัน้ครูจะต้องทําให้เด็ก
เกิดความเช่ือถือ เกิดศรัทธา ทําให้เด็กมีกําลงัใจท่ีจะต่อสู้กับปัญหาของตน ดงันัน้การเรียนการ
สอนจึงควรกระทําเป็นรายบคุคล ควรใช้เกมสถานการณ์จําลอง และกิจกรรมอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจาก
ท่ีใช้กบัเดก็ปกต ิจงึจะสามารถช่วยเดก็อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 6.1.2 รูปแบบทางจิตวิทยา  นกัจิตวิทยาได้ค้นพบพบหลกัการเรียนรู้และ    
การปรับพฤติกรรมของเด็กหลกัการปรับพฤติกรรมนีส้ามารถนํามาใช้ในการปรับพฤติกรรมท่ีไม่พงึ
ประสงค์ได้ ตวัอยา่งเช่น เดก็อาจจะเรียนรู้โดยการสงัเกตพฤติกรรมของเด็กปกติ โดยยดึพฤติกรรม
ของเดก็ปกตท่ีิดีเป็นแบบอยา่ง ดงันัน้การปรับพฤตขิองเดก็จงึควรเน้นและให้ความสนใจพฤติกรรม
ท่ีพงึประสงค์เท่านัน้ พฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ไมค่วรได้รับความสนใจ  ในการช่วยเหลือเด็กนัน้ครู
หรือนกัจิตวิทยาอาจให้แรงเสริมเพ่ือให้เดก็แสดงพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์เพิ่มขึน้ หรืออาจใช้เทคนิค
อ่ืนๆ ในการลดพฤตกิรรมไมพ่งึประสงค์ลง 
 6.1.3 รูปแบบทางนิเวศวิทยา นกันิเวศวิทยาเช่ือว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม เด็กเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม พฤติกรรมของเด็กควร
ได้รับการยอมรับจากสงัคม  ในการช่วยเหลือเด็ก ครูควรทําความเข้าใจกบัทกุอย่างท่ีประกอบขึน้
เป็นระบบในสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือหาทางขจดัสิง่ท่ีเป็นสาเหตใุห้เดก็มีปัญหาทางพฤตกิรรม เดก็อาจได้รับ
การปรับพฤติกรรม แต่นักนิเวศวิทยาเช่ือว่า นั่นยังไม่เพียงพอควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
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สภาพแวดล้อมของเด็กเท่าท่ีจําเป็นด้วย และรวมไปถึงการปรับปรุงทัศนคติของครู นักเรียน 

ผู้ ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในชุมชน เพ่ือให้มีความเข้าใจและยอมรับเด็กมากขึน้ การปรับ
พฤตกิรรมมีหลายวิธี  ดงันี ้

   6.1.3.1 เสริมแรงทางบวก อาจเสริมแรงด้วยวาจา เช่น ขมเชยเด็กเม่ือ
เด็กทําเร่ืองท่ีดีและถูกต้องเป็นต้น ใช้อุปกรณ์เสริมแรง เช่นขนม ของเล่น ของใช้เป็นต้น ควรใช้
อยา่งสม่ําเสมอในระยะแรก เม่ือพฤตกิรรมคงท่ีแล้วควรลดการเสริมแรงโดยเสริแรงเป็นครัง้คราว 
   6.1.3.2 เสริมแรงทางลบ เช่นเด็กไม่ส่งการบ้าน ครูด ุถ้าเด็กสง่การบ้าน 

ครูเลกิด ุเดก็ก็มีแนวโน้มท่ีจะสง่การบ้านอีก 
   6.1.3.3 การแก้ไขให้ถกูต้องเกินกว่าท่ีทําผิด เป็นการแก้ไขผลการกระทํา
ของเด็ก และแก้ไขในปริมาณมากกว่าเดิม เช่นเด็กเล่นขว้างปาสิ่งของในห้องสกปรก ครูใช้เทคนิค
ปรับพฤติกรรม โดยอาจจะให้เก็บขยะให้เรียบร้อย และจัดโต๊ะในห้องเรียนให้เรียบร้อยเป็น           

การลงโทษให้ทํางานเพิ่มมากขึน้ 

   6.1.3.4 การเป็นแบบอยา่งท่ีดี ครูควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้แก่เดก็       
เดก็อาจยดึครูเป็นแบบอยา่งในหลายด้าน เช่น การพดูจาไพเราะ ขยนั  ทํางานเป็นระเบียบ 

 6.2. การเรียนร่วมระหว่างเดก็ที่มีปัญหาทางพฤตกิรรมกับเดก็ปกต ิ

        การจัดเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกตินัน้ ควรพิจารณา
องค์ประกอบสําคญั ดงันี ้

 6.2.1 ทศันคตขิองเดก็ตอ่การเรียนร่วม 

 6.2.2 ทศันคตขิองครู ผู้ปกครองตอ่การเรียนร่วม 

 6.2.3 พฤตกิรรมของเดก็ ตลอดจนความรุนแรงของพฤตกิรรม 

 6.2.4 ความสามารถของเดก็ในการควบคมุตนเอง ตลอดจนทกัษะทางสงัคมของเด็ก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคบเพ่ือน การเข้ากบัคนอ่ืน 

 6.2.5 ความพร้อมของครู ท่ีจะรับเดก็ท่ีมีปัญหาทางพฤตกิรรมเข้าเรียนร่วมชัน้ปกต ิ

 6.2.6 ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการปรับพฤตกิรรมเดก็ 
 6.2.7 ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
 เด็กท่ีเรียนร่วมได้อย่างประสบผลสําเร็จนัน้ ควรเป็นเด็กท่ีได้รับการปรับพฤติกรรมแล้ว 
เดก็มีพฤตกิรรมท่ีใกล้เคียงกบัเด็กปกติ หากเด็กยงัมีปัญหาทางพฤติกรรมอยู่บ้าง ต้องได้รับบริการ
จากสถานศกึษาในด้านบริการแนะแนวและให้คําปรึกษาหรือรับบริการจากครูเสริมวิชาการ 
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บุคลากรที่ทาํหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเดก็พเิศษ 

ในการให้บริการ การฟืน้ฟูสมรรถภาพของเด็กพิเศษจะต้องทํางานกนัเป็นทีมซึง่ประกอบ 

ด้วยนกัวิชาการ ผู้ ชํานาญในสาขาวิชาการตา่ง ๆ (วงพกัตร์  ภูพ่นัธ์ศรี,2540:)ดงันี ้

 1. แพทย์ผู้ รักษาเฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู (เป็นวิชาแพทย์อีกสาขาหนึ่งท่ีนําเอา 
physical agents และ mechanical measures ตา่ง ๆ มาใช้ในการบําบดัรักษาและการตรวจ
วินิจฉยัโรค) ซึง่ เรียกวา่ Physiatrist 

 2. นกักายภาพบําบดั (Physical therapist) คือผู้ ชํานาญซึง่มีทกัษะในวิธีการใช้'เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ตา่งๆซึง่ประดิษฐ์ขึน้จาก physical agents มีความเข้าใจในเทคนิคของการให้กายบริหาร 
บําบดั (Therapeutic Exercises) และแผนการบําบดัรักษาต่าง6

]ซึ่งแพทย์ได้สัง่ไว้ ตลอดจนมี 

ความรู้เก่ียวกับเร่ืองของความพิการและกายวิภาคประยุกต์พอสมควร เช่น การฟืน้ฟูการบงัคบั 

กล้ามเนือ้ประสาท การประสานสมัพนัธ์ความแข็งแรง ความอดทน(Neuromuscular control,       

co-ordination, strength endurance) ซึง่กายบริหารบําบดัเหล่านีใ้นแต่ละโรคจะมีแตกต่างกนั 

ออกไปบ้าง รวมทัง้ความต้องการเก่ียวกบั Kinesiological Pattern ซึง่ต้องการแตกตา่งกนัออกไป 

 3. นกัอาชีวบําบดั (Occupational Therapist) เป็นผู้ ท่ีมีความ-รู้ ความชํานาญ ในการ
เลือก สรรหางานซึ่งเป็นการฝีมือประเภทต่างๆรวมทัง้การประดิษฐ์เคร่ืองช่วยอวัยวะที'จําเป็น
สําหรับ ผู้พิการใช้ในการฝึกกล้ามเนือ้และอวยัวะตา่งๆเช่น มือ แขน ขา ให้เกิดความสมัพนัธ์กนัใน 

การเคลื่อนไหว เพ่ือจะได้ทํางานต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วจนเกิดผลสําเร็จในการผลิตขึน้ ซึง่ เป็น
การบําบดัท่ีเหมาะทัง้สําหรับผู้พิการทางกายและทางจิต นอกจากนี ้ผู้ ป่วยจะได้รับการฝึก ให้ช่วย
ตนเองให้ได้ในกิจวตัรประจําวนั และถ้าหากผู้ ป่วยคนใดจะต้องใช้เคร่ืองช่วยอวยัวะพิการ อย่างไร 
นักอาชีวบําบัดก็ต้องสามารถให้คําแนะนําทางฝ่ายกระดูกและบําบัด (Orthotics และ 
Prosthetics) ด้วย ตอ่จากนัน้ก็จดัโครงการฝึกอาชีพ (Prevocational Programme) ให้ผู้พิการฝึก 

เพ่ือเป็นการเตรียมตวัในการเข้าฝึกอบรมอาชีพท่ีถาวรต่อไป ในชัน้นีเ้รียกว่า การทดสอบวิชาชีพ 

(Vocational Testing) 

 4. พยาบาลฝ่ายฟืน้ฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation nurses) คือพยาบาลซึง่นอกจากจะมี 

ความรู้ทางการพยาบาลทั่วๆไปแล้ว พยาบาลเหล่านีย้ังได้รับการฝึกอบรมให้สามารถดูแลและ 
ฝึกฝนผู้ ป่วยซึ่งเป็นคนพิการให้สามารถปฏิบตัิกิจวตัรประจําวนัสําหรับตนเองได้ด้วย เช่น ในการ
หลบันอน การลงจากเตียง การใช้ wheel chair การเข้าห้องนํา้ ห้องส้วม ตลอดจนการแต่งตวั
ตามปกติประจําจนั การจดัอบรมผู้พิการให้รับประทานอาหาร การใช้มีด ใช้ซ่อม การแตง่ตวั ดแูล
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ท่านั่ง นอนของผู้ ป่วยให้กักต้องเพ่ือป้องกันมิให้มีฮาการข้อยึดงอ (contractures) และแผล                    
นอนกดทบั (decubitus) แนะนําการกลัน้และก่ายปัสสาวะในพวกอมพาตคร่ึงตวั (Paraplegig) 

 5. นกัอรรถบําบดั (Speech therapist หรือ speech Pathologist) เป็นผู้ ชํานาญใน                

การตรวจสอบความพิการเก่ียวกับการพูดของผู้ ท่ีมีความบกพร่องทางการพูด และให้การบําบดั
และการฝึก เช่น พวกพดูติดอ่าง พวกพดูไม่ชดัอนัเน่ืองมาจากโรคสมองพิการ(Cerebral palsy) 

การ สอนเดก็ทีพดูช้ากวา่กําหนด ผู้ ป่วยท่ีได้รับการผา่ตดักลอ่งเสียง ผู้พิการเน่ืองจากเพดานโหวม่า
แตกํ่าเนิด  เป็นต้น 

 6. นกัจิตวิทยาคลีนิค (Clinical psychologist) จะเป็นผู้ทดสอบ ประเมินผลสถานภาพ 

ทางความเฉลียวฉลาดอารมณ์ และบุคลิกภาพของผู้พิการ เพ่ือประกอบในการพิจารณาทําแผน     

ในการปรับภาวะทางจิตของผู้พิการแตล่ะคน เพ่ือให้เข้าสูส่ภาพปกต ิ

7. นกัสงัคมสงเคราะห์ (Social worker หรือ Medical Social workers) คือ นกัสงัคม
สงเคราะห์ ทางการแพทย์ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วยแพทย์ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจําเป็นอัน
เก่ียวกบัตวัผู้ ป่วย เพ่ือจดัทําแผนการป่าบดัรักษาผู้ ป่วย และให้ผู้ ป่วยได้ทราบแผนการป่าบดัรักษา
ทัง้เม่ือ อยูใ่นโรงพยาบาลและเม่ือออกไปอยูน่อกโรงพยาบาล 
 8. ท่ีปรึกษาการฝึกอบรม (Vocational Counselors) คือผู้ ท่ีทําหน้าท่ีให้การปรึกษาด้าน 

การเลือกอาชีพเพ่ือช่วยให้ผู้ พิการซึ่งได้ปรับสภาพทางกายและทางจิตดีแล้วได้เข้าใจในการ
ทดสอบ ความเฉลียวฉลาด ความสนใจ อุปนิสยั เจตนคติ ตลอดจนความสามารกของผู้พิการ                
แต่ละคน ว่า มีความเหมาะสมกบังานอาชีพประเภทใด แล้วให้คําแนะนําในการฝึกอาชีพให้แก่ผู้
พิการแตล่ะคน รวมทัง้การทํากําหนดการฝึกและจดัหาท่ีทํางานท่ีเหมาะสมให้ทัง้นีโ้ดยมีแพทย์และ
นกั สงัคมสงเคราะห์ร่วมในการปรึกษาด้วย ตงันัน้ผู้พิการแต่ละคนก็จะสําเร็จตามเป้าหมายสด
ท้าย คือผู้พิการได้รับการฟืน้ฟสูภาพ การทดสอบและฝึกอบรมจนสามารกประกอบการอาชีพเลียง 
ตนและครอบครัวให้อยูใ่นสงัคมได้อยา่งอิสระด้วยความพอใจ 
 9. ครูการศกึษาพิเศษ หมายถึงผู้ ท่ีได้รับการศกึษามาโดยเฉพาะทางด้านการศกึษาพิเศษ 

เพ่ือทําหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือแก่เด็กพิเศษในโรงเรียนในการปรับตัวทางด้านการเรียน              

ด้านสงัคม เพ่ือให้เด็กเหล่านัน้สามารถอยู่กบัเพ่ือน ๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีความสขุ ตลอดจน ทํา
หน้าท่ีประสานความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนเพ่ือให้ครูได้เข้าใจเด็กพิเศษหรือเด็ก นอกระดบั
มากยิ่งขึน้ 

สรุปได้ว่า บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกบัเด็กพิเศษต้องช่วยเหลือกนัหลาย ๆ ฝ่าย และต้อง
ทํางานกนัเป็นทีมจงึจะช่วยฟืน้ฟสูมรรถภาพของเดก็พิเศษได้ 
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สรุป 

เด็กพิเศษ หมายถึงเด็กท่ีมีลกัษณะพฒันาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคมท่ีแตกด่างไปจากเด็กปกติทั่วไป  เราสามารถศึกษาเด็กพิเศษเหล่านัน้ได้ด้วยวิธีท่ีเรียกว่า 
Longitudinal Method, Cross-section, Case Study, Experimental Method และ 
Psychoanalytical Method  เด็กพิเศษมีหลายประเภทซึ่งได้แก่ เด็กที'มีความผิดปกติทางสมอง 
บกพร่องทางการ ได้ยิน ทางการพดู มีปัญหาทางอารมณ์ มีความพิการทางร่างภาย และบกพร่อง
ในหลายด้านพร้อมกนั และเดก็แตล่ะประเภทจะมีพฒันาการท่ีแตกตา่งกนั 

บุคลากรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเด็กพิเศษได้แก่ แพทย์ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู                

นักกายภาพบําบดั นักอาชีวบําบดั พยาบาลฝ่ายฟื้นฟูสมรรถภาพ นักอรรถบําบดั นักจิตวิทยา 
คลนิิค นกัสงัคมลงเคราะห์ ท่ีปรึกษาการฝึกอบรม และครูการศกึษาพิเศษ สถานท่ีสําหรับให้บริการ
แก่เดก็พิเศษมีทัง้แบบประจําและไปกลบั 
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ใบงานที่ 10 

 คาํชีแ้จง  ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่เป็น 9 กลุม่ ๆ 3-4 คน  แล้วจบัสลากหวัข้อประเภทของ
เดก็พิเศษ  ให้ระดมความคดิเห็นเพ่ือช่วยเหลือเดก็พิเศษ  9  ประเภท  พร้อมทัง้ระบสุถานศกึษาท่ีมี
หน้าท่ีในการช่วยเหลือเดก็แตล่ะประเภท 

 

ประเภทของเดก็พเิศษ แนวทางช่วยเหลือ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
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คาํถามท้ายบทที่ 10 

จติวทิยาสาํหรับเดก็พเิศษ 

 

 คาํชีแ้จง หลงัจากท่ีนกัศกึษาได้ศกึษาเก่ียวกบัจิตวทิยาสําหรับเดก็พิเศษแล้ว  ให้
นกัศกึษาตอบคําถามตอ่ไปนี ้ โดยอาศยัหลกัวชิาการ  หลกัความเป็นจริง และความคดิเห็นของ
นกัศกึษาประกอบในการตอบคําถาม 
 1. ให้อธิบายความหมายของคําวา่ “เดก็พิเศษ” 

 2. ทา่นสามารถศกึษาเดก็พิเศษได้ด้วยวิธีใดบ้าง ให้ยกตวัอยา่งมาสกั 3 วิธี 
 3. ทา่นเข้าใจวา่การศกึษาเดก็เป็นรายบคุคล (case study) นัน้มีวตัถปุระสงค์อะไร. และ
ท่านจะมีวิธีดําเนินการศกึษาด้วยวิธีนีไ้ด้อยา่งไร ให้อธิบายพอสงัเขป 

 4. ในการศกึษาเดก็พเิศษนัน้ท่านคดิวา่จะสามารถหาข้อมลจากแหลง่ใดได้บ้าง อยา่งไร 
ให้อธิบาย 
 5. ทา่นเข้าใจวา่เดกพิเศษมีก่ีประเภท อะไรบ้าง ให้นําเสนอตวัอยา่งมาสกั 4 ประเภท 

 6. ให้เปรียบเทียบวา่เดก็พิเศษแตล่ะประเภทมีพฒันาการท่ีเดน่และด้อยทางด้านใดบ้าง 
 7. บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็พิเศษเป็นใครบ้าง ให้นําเสนอตวัอยา่งมา 4 ชนิด 

 8. บคุลากรท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็พิเศษแตล่ะประเภทมีหน้าท่ีอยา่งไรบ้าง ให้อธิบาย
พอสงัเขป 

 9. ให้บอกสถานท่ีในประเทศไทยท่ีให้บริการแก่เดก็พิเศษแตล่ะประเภทมาประเภทละ 2 

แห่ง 
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