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พัฒนาการทางสมองของผู้เรียนได้ 

4. สามารถน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ 
5. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้จิตวิทยาส าหรับครูในการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครู 
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เนื้อหา 
บทที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา     8  ชั่วโมง 

บทน า 

ความเป็นมาของจิตวิทยา 

พัฒนาการของการศึกษาจิตวิทยา 
ความหมายของจิตวิทยา 

ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
จุดมุ่งหมายและความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา 

วิธีการศึกษาจิตวิทยา 

ความส าคัญของจิตวิทยา 

แนวคิดทฤษฎีของกลุ่มนักจิตวิทยา 

สาขาจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 1 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่  2   พัฒนาการของผู้เรียน      8  ชั่วโมง 

บทน า 

   ความหมายของพัฒนาการ 

   องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 

   หลักท่ัวไปของพัฒนาการ 

   ทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 2 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่ 3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา    8  ชั่วโมง 
บทน า 

จิตวิทยาการศึกษา 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

แรงจูงใจ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จิตห้าลักษณะของผู้เรียนที่จ าเป็นส าหรับอนาคต 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 3 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  4  จิตวิทยาการเรียนรู้      8  ชั่วโมง 
บทน า 

ความหมายของการเรียนรู้ 
  กระบวนการเรียนรู้ 
  ประเภทของการเรียนรู้ 
  ปัจจัยด้านผู้เรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
  ปัจจัยที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

ลีลาการเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
  ระบบและปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 4 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่  5  สติปัญญาและความถนัดของผู้เรียน    8  ชั่วโมง 
 บทน า 

ความหมายของสติปัญญา 

ประวัติความเป็นมาของการวัดสติปัญญา 

องค์ประกอบของสติปัญญา 

ทฤษฎีทางสติปัญญา 

ความหมายความถนัด 

ความแตกต่างของสติปัญญากับความถนัด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความถนัด 

ประเภทของความถนัด 

แบบทดสอบความถนัด 

ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด 

ตัวอย่างของแบบทดสอบความถนัด 

การส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  6  จิตวิทยาเด็กพิเศษ      4  ชั่วโมง 
บทน า 

ความหมายของเด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ                                                                                                                             
  ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ 

  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 6 

เอกสารอ้างอิง 
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บทที่  7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว-    8  ชั่วโมง 
                    และระบบดูแลช่วยแหลือนักเรียน 

   ความหมายของการแนะแนว 

   ประวัติความเป็นมาของการแนะแนว 

   ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนวในประเทศไทย  
   เป้าหมายของการแนะแนว 

   ขอบข่ายการด าเนินงานการแนะแนว  

   ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนว 

   บริการแนะแนว 

   มาตรฐานการแนะแนว 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สรุป 

ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 7 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  8  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา    8  ชั่วโมง 
  ความหมายของการให้ค าปรึกษา 

  ความแตกต่างระหว่างการให้ค าปรึกษากับจิตบ าบัด 

  จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 

  ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษา 

  หลักการของการให้ค าปรึกษา 

  องค์ประกอบเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา 

  ประเภทของการให้ค าปรึกษา  
  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 

  กระบวนการให้ค าปรึกษา 

  ทักษะการให้ค าปรึกษา 

  ข้อควรค านึงในการให้ค าปรึกษา 

  คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 
  จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
  สรุป 
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ใบกิจกรรม 

ค าถามท้ายบทที่ 8 

เอกสารอ้างอิง 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. อธิบายทฤษฎีและแนวทางฝึกปฏิบัติ ด้วย Microsoft Power-point และ  ภาพยนตร์ /
หนังสั้น /วีดิทัศน์ / คลิปวีดีโอ / กรณีตัวอย่าง / บทความ 

 2. จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential  

Learning ) จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) 
 3. อภิปราย ซักถาม และร่วมกันสรุปในเนื้อหาสาระที่ส าคัญ 

 4. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน  และน าเสนอ
หน้าชั้นเป็นรายกลุ่ม 

 5.  ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล 

 6. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่มภายในห้องเรียนตามใบกิจกรรม/เนื้อหาสาระในแต่ละบท 

 7. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติ 
 8. ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาสาระเป็นแผนภูมิความคิด (Mind map) 
 9. ร่วมกันสรุปกิจกรรม และเสนอแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบ
วิชาชีพ 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. น าเสนอเนื้อหาสาระด้วย Microsoft Power-point 

 2. ภาพยนตร์ /หนังสั้น /วีดิทัศน์ / คลิปวีดีโอ / กรณีตัวอย่าง / บทความ 

 3. เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
 4. ต ารา/งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยา 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับจิตวิทยา 

 4. เฟสบุ๊ก เพจ (Facebook Page) ของสมาคม / มูลนิธิ / จิตแพทย์ เกี่ยวกับจิตวิทยา 
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การประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 

1 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

8 

16 

20% 

40% 

2 การท างานเดี่ยว / จับคู่ /งานกลุ่ม และผลงาน 

การน าเสนอรายงาน 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

การท าใบกิจกรรม 

การท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

การฝึกปฏิบัติการทางจิตวิทยา 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
30% 

3 การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความ 

คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค 

การศึกษา 
10% 

 

 

 การประเมินผล  (เกณฑ์การให้คะแนน) 
 การประเมินผล ก าหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียน ดังนี้ 
  ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้ระดับผลการเรียน A 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 75-79 ได้ระดับผลการเรียน B+ 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 70-74 ได้ระดับผลการเรียน B 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 65-69 ได้ระดับผลการเรียน C+ 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-64 ได้ระดับผลการเรียน C 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 55-59 ได้ระดับผลการเรียน D+ 

  ได้คะแนนรวมร้อยละ 50-54 ได้ระดับผลการเรียน D 

  ได้คะแนนรวมร้อยละต่ ากว่า 50  ได้ระดับผลการเรียน F 

  ส่งงานไม่ครบ/ขาดสอบกลางภาค/ไม่ร่วมกิจกรรมในชั้นเรยีน ได้ระดับผลการเรียน I 
 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได๎ศึกษาบทเรียนนี้แล๎ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. บอกความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาจิตวิทยาได๎  

 2. อธิบายความหมายของจิตวิทยาและพฤติกรรมได๎   
 3. อธิบายจุดมุํงหมายและความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยาได๎ 
 4. บอกวิธีการศึกษาจิตวิทยาได๎ 
 5. อธิบายความคล๎ายคลึงและความแตกตํางของแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยากลุํมตํางๆ ได๎ 
 6. บอกความสัมพันธ์ของสาขาจิตวิทยาตํางๆ กับจิตวิทยาส าหรับครูได๎ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความเป็นมาของจิตวิทยา 
 2. พัฒนาการของการศึกษาจิตวิทยา 
 3. ความหมายของจิตวิทยา 
 4. ความหมายของพฤติกรรมมนุษย ์

 5. จุดมุํงหมายและความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา 
 6. วิธีการศึกษาจิตวิทยา 
 7. ความส าคัญของจิตวิทยา 
 8. แนวคิดทฤษฎีของกลุํมนักจิตวิทยา 
 9. สาขาจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 1 (4  ช่ัวโมง) 
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษา  ดังนี้ 
  1.1 ส ารวจความคาดหวังนักศึกษาที่มีตํอ  เนื้อหาวิชาจิตวิทยา  รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในวิชา  และคุณลักษณะที่ต๎องการในอาจารย์ผู๎สอน 

  1.2 ชี้แจงแผนบริหารการสอนโดยภาพรวม เกี่ยวกับเนื้อหา  รูปแบบการสอน กิจกรรมใน
ห๎องเรียน  เกณฑ์การให๎คะแนน 

  1.3 สร๎างข๎อตกลงรํวมกันในการศึกษาในรายวิชานี้ 
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 2. อธิบายเนื้อหา และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด๎วย Microsoft PowerPiont 
ในหัวข๎อความเป็นมาและพัฒนาการของการศึกษาจิตวิทยา ความหมายจิตวิทยา ความหมายพฤติกรรม 
จุดมุํงหมายและความส าคัญของการศึกษาจิตวิทยา วิธีการศึกษาจิตวิทยา 

 3. ให๎นักศึกษาอภิปราย  ซักถามและรํวมกันสรุป  
 

 สัปดาห์ที่  2  (4  ชั่วโมง) 
 1. ทบทวนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ไปในสัปดาห์ที่แล๎ว 

 2. ให๎นักศึกษาชมภาพยนตร์เรื่อง  The General’s Daughter  และพูดคุยแลกเปลี่ยน ถึงสาเหตุ
การเกิดพฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์  
 3.  อธิบายเนื้อหา สาระส าคัญประกอบการน าเสนอด๎วย Microsoft PowerPiont ในหัวข๎อเรื่อง
แนวคิดทฤษฎีของกลุํมนักจิตวิทยา 

 4.  แบํงกลุํมนักศึกษาเป็น  6  กลุํม ตามแนวคิดนักจิตวิทยาแตํละกลุํม และรํวมกันอภิปราย ตอบ
ค าถามตามใบกิจกรรม   
 5.  ให๎ตอบค าถามท๎ายบทและน าสํงในสัปดาห์หน๎า  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด๎วย Microsoft PowerPoint  

 2. ภาพยนตร์เรื่อง  The General’s Daughter   
 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับจิตวิทยา” 

 4.  ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับจิตวิทยา ได๎แกํ   
นุชลี  อุปภัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
เติมศักดิ์  คทวณิช. (2546) จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ปราณี  รามสูตร.  (2545).  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์. 
ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์. (2559). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหลํงการเรียนรู๎ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับ“ความรู๎เบื้องต๎นเก่ียวกับจิตวิทยา” 

  3.1 คลินิกสุขภาพจิต นายแพทย์เจษฎา / Facebook 

  3.2 กรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th 
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การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความเป็นมาและพัฒนาการของ
การศึกษาจิตวิทยาได๎  

2. อธิบายความหมายของจิตวิทยาและ
พฤติกรรมได๎   
3. อธิบายจุดมุํงหมายและความส าคัญของ
การศึกษาจิตวิทยาได๎ 
4. บอกวิธีการศึกษาจิตวิทยาได๎ 
5. อธิบายความคล๎ายคลึงและความแตกตําง
ของแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยากลุํมตํางๆ ได๎ 
6. บอกความสัมพันธ์ของสาขาจิตวิทยาตํางๆ 
กับจิตวิทยาส าหรับครูได๎ 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยน 
พูดคุย 

2. สังเกตพฤติกรรมการ
รํวมกิจกรรม 

3. สังเกตการณ์น าเสนอ
หน๎าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท๎ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบค าถาม
ถูกต๎องได๎ร๎อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข๎า
รํวมกิจกรรมกลุํม/ความ
สนใจ/ความรํวมมือ/ความ
กระตือรือร๎นอยูํในระดับดี 
3. การน าเสนอหน๎าชั้นอยูํใน
ระดับดี 
4. นักศึกษาบอกความ
คล๎ายคลึงกันของแตํละทฤษฏี
ได๎ 80% 

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต๎องร๎อยละ 80 
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บทท่ี  1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยา 
 

บทน า 
 มนุษย์นั้นมีความสนใจและพยายามค๎นหาความจริงเกี่ยวกับตนเองตั้งแตํสมัยโบราณแล๎ว โดยใช๎
วิธีการคาดคะเนความจริงและหาเหตุผลสํวนตัว  ตํอมานักปราชญ์ต๎องการค๎นหาความหมายของชีวิต     
วําชีวิตที่ดีนั้นควรเป็นอยํางไร ความรู๎สึกนึกคิดของตนแท๎จริงแล๎วมาจากไหน จิตวิญญาณคืออะไร  โดย
ปรัชญาที่ได๎นั้นจะประกอบไปด๎วยความนึกคิด อุดมคติ และทัศนคติสํวนตัวของนักปราญ์  ระยะตํอมา
มนุษยจ์ึงเริ่มสนใจค๎นหาข๎อเท็จจริงมากขึ้น(เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น)  กลุํมที่สนใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ได๎ค๎นพบสาขาวิชาแตกแขนงออกไป กลุํมที่ค๎นคว๎าเกี่ยวกับมนุษย์ ก็แตกแขนงวิชาเป็น “จิตวิทยา” ดังนั้น
จิตวิทยาจึงเป็นอีกวิชาหนึ่ง ที่แยกมาจากปรัชญา  การตีความของวิชานี้จึงมีความซับซ๎อน และแตกตํางกัน
ไปจนท าให๎เกิด กลุํมแนวคิดทางจิตวิทยา เกิดข้ึนหลายกลุํม 

 ศาสตร์ทางด๎านจิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับ “ครู” ในบทนี้จึงถือวําเป็นจุดเริ่มต๎นตํอ            
การท าความเข๎าใจค าวํา “จิตวิทยา” ได๎เป็นอยํางดี โดยความรู๎เบื้องต๎นประกอบไปด๎วยเนื้อหาดังนี้           
ความเป็นมาของจิตวิทยา  ความหมายของจิตวิทยา  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ความส าคัญของจิตวิทยา 
แนวคิดทางจิตวิทยา  และสาขาทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข๎องกับจิตวิทยาส าหรับครู แตํละเนื้อหาจะท าให๎เรา
เข๎าใจและอธิบายได๎วําพฤติกรรมตํางๆ ของมนุษย์เกิดขึ้นได๎อยํางไร  อีกทั้งน าความรู๎ทางจิตวิทยาที่ได๎ไป
พยากรณ์พฤติกรรม และสามารถ ชี้ให๎เห็นแนวทางการกระท าเพ่ือที่จะน าไปสูํการพัฒนาให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด ประสบความส าเร็จ และด าเนินชีวิตอยํางมีความสุขตามอัตภาพของแตํละบุคคลตํอไป 

 

1. ความเป็นมาของจิตวิทยา 
 การศึกษาจิตวิทยา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับแตํสมัยกํอนคริสต์ศตวรรษ โดยเป็น
เนื้อหาสํวนหนึ่งของวิชาปรัชญา ยังมิได๎แยกตัวเป็นรายวิชาหนึ่งเชํนปัจจุบัน ดังที่ แฟรงค์ เจ. บรูโน 
(Bruno, 1980, p 17 อ๎างถึงใน ปราณี รามสูต, 2545 : 6-7) ได๎กลําวถึง นักปรัชญาโบราณหลายทํานที่มี
บทบาทตํอการบุกเบิกจิตวิทยาและทัศนะของปราชญ์หลายทํานเหลํานั้นยังเป็นที่กลําวถึงและมีสํวน
เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาจิตวิทยาในปัจจุบันนี้ ไมํวําจะเป็นเพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) โธมัส 
อาควินัล (Thomas Aquinas) เซนต์ ออกัสติน (St. Agustine) เรณ เดส์คาร์ทส์ (Rene Descartes) หรือ
แม๎กระทั่ง จอห์น ล็อค (John Locke) ได๎กลําวถึงความหมายของ “จิตวิทยา” วําเป็นวิทยาศาสตร์สาขา
หนึ่งที่มุํงศึกษาเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล ค าจ ากัดความนี้เป็นค าจ ากัดความที่
สมัยใหมํใช๎กันมากที่สุดในปัจจุบัน โดยเริ่มใช๎เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นี้เอง แตํความหมายเริ่มแรก
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จิตวิทยามิได๎เป็นเชํนนี้ การทราบความหมายของจิตวิทยาแตํละสมัยจะชํวยให๎เข๎าใจความเป็นมาของ
จิตวิทยาได๎ดีขึ้น  
 “จิตวิทยา” เป็นค าที่แปลมาจากภาษาอังกฤษวํา “Psychology” ค านี้เริ่มใช๎ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 
1590 โดยมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค าคือ ไซคี (Psyche) แปลวํา วิญญาณ หรือจิต และโลกอส 
(Logos) แปลวํา ศึกษาหรือความรู๎ หรือศาสตร์ เมื่อรวมกันแล๎วค าวํา “จิตวิทยา” จึงหมายถึง ศาสตร์ ที่
ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณ (Psychology is a Science of Soul) ที่ใช๎ชื่อดังนี้เพราะมีการศึกษาเริ่มแรก
ในหมูํนักปรัชญาชาวกรีก คือ เพลโต (427-347 กํอน ค.ศ.) และอริสโตเติล (384-322 กํอน ค.ศ.) เน๎น
ศึกษาเรื่องจิตและวิญญาณได๎แตํงต าราเกี่ยวกับวิญญาณขึ้นชื่อ เดอ อานิมา (De Anima) จัดวําเป็นต ารา
จิตวิทยาเลํมแรกของโลก ผลงานอ่ืนๆ ที่เป็นต าราจิตวิทยาของทําน ได๎แกํ หนังสือชื่อจิตวิญญาณ 
(Concerning the Soul) และความทรงจ า (Concerning Memory) โดยเน๎นศึกษาที่เรื่องวิญญาณ                 
ชาวกรีกโบราณเชื่อวําวิญญาณมีจริง ตํอมาจอห์น ล็อค (John Locke, ค.ศ. 1632-1704) ปราชญ์                 
ชาวอังกฤษผู๎นี้เป็นผู๎บุกเบิกที่ส าคัญอีกคนหนึ่ง เน๎นศึกษาเรื่องจิตส านึก (Conscious Mind) ซึ่งเป็นสภาพ
ที่บุคคลรู๎ตัววําเป็นใครก าลังคิดอะไร ก าลังท าอะไร ฯลฯ มีค า อธิบายพฤติกรรมตํางๆ อยํางทันสมัย และ 
มีความเชื่อวํากายและจิตแยกกันไมํออก และจิตของมนุษย์จะเป็นอยํางไรยํอมขึ้นอยูํกับสภาพแวดล๎อม 
สิ่งแวดล๎อมสํงผลให๎บุคคลคิด แสดงออก หรือมีคุณสมบัติใดๆ แตกตํางกันและเชื่อวําบุคคลหากอยูํใน
สิ่งแวดล๎อมที่ดีก็จะเสริมสร๎างบุคคลให๎ได๎ดี บุคคลถ๎าหากอยูํในสิ่งแวดล๎อมที่ไมํดีก็จะท าให๎ท าสิ่งที่ไมํดี  
ได๎งําย 

 

 
 

ภาพที่  1.1  จอห์น ล็อค (John Locke)  
ที่มา : https://leonardooh.wordpress.com/locke/ 
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 การศึกษาค๎นคว๎าทางจิตวิทยายุคตํอมา  รวมทั้งการให๎ค าจ ากัดความของจิตวิทยาที่เปลี่ยนไป โดย
การบุกเบิกของนักจิตวิทยายุคใหมํส าหรับสมัยนั้นหลายคน  เชํน จอห์น บี. วัตสัน (John B. Watson, 

ค.ศ. 1878-1958) กุสตาฟ เฟซเนอร์ (Gustav Fechner, ค.ศ. 1801-1887) วิลเฮส์ม วุนด์ (Wilhelm 

Wundt, ค.ศ. 1872-1920) และ จี. สแตนเลย์ ออล (G. Stanley Hall) ทิชเชนเนอร์ (B.E. Titchener, 

ค.ศ. 1867-1927) แคทแทล (James Cattell) และวิลเลี่ยม เจมล์ (William James) ชื่งจะได๎กลําวถึง
ผลงานบางประการของทํานเหลํานี้ ที่มีอีทธิพลตํอศาสตร์ทางจิตวิทยาในปัจจุบัน  ดังนี้ 
  กุสตาฟ เฟชเนอร์ (Gustav Fechner,ค.ศ. 1801-1887) นักฟิสิกส์และนักปรัชญา          
ชาวเยอรมัน ผู๎บุกเบิกที่ส าคัญอีกคนหนึ่งของจิตวิทยาได๎ท าการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวําง
สิ่งเร๎าและการสัมผัส โดยที่อธิบายวําจิตใจของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงได๎ก็ตํอเมื่อมีสิ่งเร๎าภายนอกมากระตุ๎น 
และได๎ให๎ความส าคัญกับสิ่งเร๎าภายนอก และปฏิกิริยาทางรํางกายอันมีผลตํอจิตใจ 

  จอห์น บี. วัตสัน (John B. Watson,ค.ศ. 1878-1958) เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่ได๎ชื่อวํา
เป็น “บิดาจิตวิทยาแนวใหมํ” เป็นผู๎ที่ให๎ค าจ ากัดความของจิตวิทยาวําเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรม (Psychology is a Science of Behavior) เขาเป็นผู๎น าของนักจิตวิทยาในกลุํมพฤติกรรมนิยม 
ทีเ่ชื่อวําจิตไมํมีตัวตน ถ๎าต๎องการทราบจิตของใครก็ต๎องศึกษาจากพฤติกรรมของคนนั้นๆ เพราะพฤติกรรม
ก็คือการแสดงออกของจิตซึ่งเราสามารถสังเกตหรือใช๎เครื่องมือวัดได๎จากแนวคิดที่เกี่ยวกับวิธีศึกษาเชํนนี้ 
จึงบุกเบิกให๎วิชาจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ โดยเลิกวิธีศึกษาแบบนั่งคิดนั่งเขียนอยูํกับที่ (Armchair 

Method) เป็นการศึกษาโดยมีการเก็บข๎อมูลจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก แล๎วน าข๎อมูลนั้นๆ มาแปล
ความหมายอยํางมีระเบียบโดยใช๎วิธีการทางสถิติเข๎าชํวย ด๎วยผลงานดังกลําวเขาจึงได๎ชื่อวําเป็นบิดาแหํง
จิตวิทยาแนวใหมํ 
  วิลเฮส์ม วุนด์ (Wilhelm Wundt, ค.ศ. 1872-1920) นักชีววิทยาและนักจิตวิทยาชาว
อเมริกัน เป็นอีกผู๎หนึ่งที่สนใจเรื่องการส ารวจตนเองและโครงสร๎างการท างานของจิตเมื่อบุคคลได๎รับ
ประสบการณ์ และได๎รับการยกยํองวําเป็น “บิดาแหํงจิตวิทยาการทดลอง” ซึ่งตั้งห๎องทดลองทางจิตวิทยา
ขึ้นเป็นแหํงแรกของโลกที่ประเทศเยอรมนีเมื่อ ค.ศ. 1879 โดยท าการทดลองเกี่ยวกับเรื่องจิตส านึก          
การรับสัมผัสทางตา ความจ า และความตั้งใจ ผู๎รํวมงานของเขามีหลายคนที่มีชื่อเสียง เชํน จี. แสตนเลย์ 
ฮอล (G. Stanley Hall) กุสตาฟ เฟชเนอร์ และเจมส์ เอ็ม. แคทเทล (James M. Cattell) และเนื่องจาก 
ค.ศ. 1879 เป็นปีแรกที่มีห๎องทดลองทางจิตวิทยาอยํางเป็นทางการ นักจิตวิทยาสมัยหลังๆ จึงถือกันวํา 
ค.ศ. 1879 นี้เป็นปีแรกเริ่มของจิตวิทยาในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งซึ่งชํวยให๎ความรู๎ด๎าน
พฤติกรรมอยํางกว๎างขวาง และมีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น ชํวยให๎ค าอธิบายพฤติกรรมมีเหตุมีผลและ
ขยายตัวก๎าวหน๎าในวงการตํางๆ มากขึ้น  
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ภาพที่  1.2  Wilhelm Wundt (นั่ง) กับเพ่ือนรํวมงานในห๎องปฏิบัติการทางจิตวิทยาของเขาครั้งแรก 

ที่มา :  https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt  

2. พัฒนาการของการศึกษาจิตวิทยา 
 จะเห็นได๎วําความเป็นมาของจิตวิทยาหากแบํงยุคแหํงการพัฒนาทางจิตวิทยา  สามารถแบํงได๎  
2 ยุค เฟลด์แมน (Feldman, 1994 :13-15) สรุปยุคของพัฒนาการได๎ดังนี้ 
 2.1 ยุคกํอนที่จิตวิทยาจะเป็นวิทยาศาสตร์ (Presciencetific) คือ เป็นยุคปรัชญาเริ่มตั้งแตํสมัย
แนวคิดของนักปรัชญาชาวกรีก ได๎แกํ เพลโตหรืออริสโตเติล ที่ได๎กลําวถึงปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์เป็นต๎นมาจนถึงกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 

 2.2  ยุคที่จิตวิทยาได๎รับการยอมรับวําเป็นวิทยาศาสตร์ (Sciencetific) คือ เริ่มตั้งแตํวิลเฮล์ม 
วุนด์ (Wilhelm Wundt) ได๎สร๎างห๎องทดลองหรือห๎องปฏิบัติการทางจิตวิทยาขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก  
ที่เมืองไลป์ซิก (Leipzig) ประเทศเยอรมนี ใน ค.ศ. 1879 

 กํอนคริสต์ศตวรรษที่ 19 จิตวิทยาคือวิชาที่วําด๎วยการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณ หรือ
ความในใจของสิงมีชีวิต (Psychology is The Study of Soul or Mind) แตํหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 
จิตวิทยานั้นเป็นวิชาที่วําด๎วยการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับพฤติกรรมตํางๆ ของสิ่งมีชีวิต (Psychology         
is The Study of Behavior) โดยในปัจจุบันมีนักวิชาการหลายทํานกลําวตรงกันวํา จิตวิทยาเน๎นศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลักและได๎รับการยอมรับวําเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์ตํอสังคมในทุกสาขาอาชีพ
ในปัจจุบัน 
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3. ความหมายของจิตวิทยา 

 จอห์น บี.วัตสัน  (John B. Watson: 1913 อ๎างถึงใน  เติมศักดิ์  คทวณิช, 2546:12) เป็น
นักจิตวิทยาคนแรกที่ได๎ให๎นิยามเกี่ยวกับจิตวิทยาไว๎วํา  “จิตวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม” 

 ฮิลการ์ด  (Hilgard: 1971 อ๎างถึงใน  เติมศักดิ์  คทวณิช, 2546:12)  กลําววํา  “จิตวิทยาเป็น
ศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์อ่ืน” 

 มอร์แกน (Morgan, 1986 อ๎างอิงใน  นภดล  มีไชยโย, 2546 :3) กลําววํา  จิตวิทยา หมายถึง 
ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavior) ของมนุษย์และสัตว์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ และน าความรู๎
ดังกลําวไปประยุกต์ใช๎เพ่ือสํงเสริมความเป็นอยูํหรือแก๎ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   

 ลาเฮย์ (Lahey, 2004: 4-5) กลําววํา จิตวิทยา มาจาก Psyche + Science = Psychology 

ดังนั้นจิตวิทยาคือวิทยาศาสตร์ที่มุํงศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของมนุษย์ (The Science of 

Behavior and Mental Processes) ซึ่งมาจาก 4 สํวนหลักคือ ความคิดเห็น (Private Thoughts) 
อารมณ์ (Emotions) ความรู๎สึก (Feelings) และแรงจูงใจ (Motives) ซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได๎
โดยตรง 
 เกรมา (Girma, 2005: 3-5 อ๎างถึงใน กฤตวรรณ  ค าสม, 2557 : 4)  ได๎อธิบายวํา จิตวิทยา คือ  
ค าที่มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ “Psyche”  และ “Logos” โดยค าวํา “Psyche” หมายถึง  วิญญาณ  
และ “Logos” หมายถึง การศึกษา ดังนั้นความหมายดั้งเดิมของจิตวิทยาจึงหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องของวิญญาณ  หรือจิตวิญญาณ  แตํตํอมานักปรัชญา ได๎ให๎ความหมายของค าวํา “Psyche” หมายถึง 
จิตใจ  เนื่องจากจิตวิทยาเริ่มสนใจในการศึกษาจิตใจของบุคคลหรือกระบวนการทางจิตใจ เนื่องจาก
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตของมนุษย์ไมํเป็นรูปธรรม  และไมํสามารถวัดได๎ ดังนั้นในเวลาตํอมา
ค าวํา  “จิตวิทยา” จึงถูกให๎ความหมายวํา  เป็นวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตของทั้ง
คนและสัตว์ ซึ่งประกอบด๎วยค า 2 ค า คือ ค าวํา “วิทยาศาสตร์ (Science)” และ “พฤติกรรม 
(Behavior)” วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับข๎อเท็จจริงและหลักการเฉพาะวิชา ซึ่งเป็นการ
รวบรวมข๎อเท็จจริงเพ่ือใช๎ในการอธิบายอยํางมีเปูาหมาย น าไปสูํการสร๎างทฤษฎี และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายข๎อเท็จจริงเหลํานั้นจากการสร๎างเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะชํวยท านาย
อนาคตที่จะเกิดขึ้นได๎ เชํน ชีววิทยา อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กายวิภาควิทยา 
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร๎างของรํางกายมนุษย์ สรีรวิทยา อธิบายเกี่ยวกับหน๎าที่ของระบบตํางๆ ของรํางกาย
มนุษย ์ ในท านองเดียวกัน จิตวิทยาในเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่วําด๎วยระบบที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษย์ แรงจูงใจ ความรู๎สึก อารมณ์ ความคิด และการกระท าของมนุษย์  โดยค๎นหาและอธิบายภายใต๎กฎ
และหลักการของพฤติกรรม โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือบรรยาย อธิบาย  ท านาย  และน าไปสูํ การปรับ
พฤติกรรมของมนุษย์ 
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 เฟลด์แมน (Feldman, 2011: 5) อธิบายวํา ปัจจุบันจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่มุํงศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ (Behavior) และกระบวนการท างานของจิต (Mental Processes) เพ่ือให๎เข๎าใจรวม
ไปถึง 7 สํวนคือความสามารถในการคิด (Thoughts) อารมณ์ (Emotions) การรับรู๎ (Perceptions) 
กระบวนการให๎เหตุผล (Reasoning Processes) การจ า (Memories) และกระบวนการและโครงสร๎าง
การท างานของระบบชีววิทยาในรํางกาย (Biological Activities)  
 จากที่กลําวมา  สามารถอธิบายได๎วํา  จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์
และสัตว์  ด๎วยวิธีการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์   
 

4. ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
 จิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม และ “พฤติกรรม”ก็มีความหมายที่กว๎างขวาง
และซับซ๎อน  เพ่ือให๎เกิดความชัดเจน ควรท าความเข๎าใจความหมายที่มนีักวิชาการให๎ไว๎ ดังนี้ 
 ลาเฮย์ (Lahey, 2004: 5) กลําววํา พฤติกรรมเป็นการกระท าของบุคคลที่สามารถสังเกตได๎
โดยตรง และการกระท าท่ีสามารถวัดได๎ 
 เฟลด์แมน (Feldman, 2011: 5) อธิบายวํา พฤติกรรมคือการกระท าที่แสดงออกโดยสังเกตและ
ประเมินได๎จากความสามารถในการคิด (Thoughts) อารมณ์ (Emotions) การรับรู๎ (Perceptions) 
กระบวนการให๎เหตุผล (Reasoning Processes) การจ า (Memories) และกระบวนการ และโครงสร๎าง 
การท างานของระบบชีววิทยาในรํางกาย 

 กมลรัตน์ กรีทอง (2546 : 5) อธิบายวํา ค าวํา “พฤติกรรม” (Behavior) หมายถึง การกระท าทุก
อยํางที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ไมํวําจะรู๎ตัวหรือไมํรู๎ตัว และไมํวําบุคคลอ่ืนจะสังเกตการกระท านั้นได๎หรือไมํก็
ถือวําเป็นพฤติกรรมทั้งสิ้น แบํงได๎ 2 ประเภท ดังนี้ 
  1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล๎ว บุคคลอื่นสามารถ 

สังเกตเห็นได๎ชัดเจน แยกได๎อีกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
   1.1 พฤติกรรมแบบโมลา (Molar Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลอ่ืนสังเกตได๎โดย
ไมํต๎องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชํวยบุคคลสามารถรับรู๎ได๎โดยตรงจากประสาทสัมผัส เชํน 
การอํานหนังสือ การตอบค าถาม การร๎องเพลง การเคลื่อนไหวของรํางกาย ซึ่งบุคคลอ่ืนสังเกตได๎โดยอาศัย
ประสาทสัมผัส 

   1.2 พฤติกรรมแบบโมเลกุล (Molecular Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ต๎องอาศัย
เครื่องมืออุปกรณ์ หรือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ชํวยในการสังเกต บุคคลไมํสามารถรับรู๎จากประสาท
สัมผัสได๎โดยตรง เชํน การท างานของกล๎ามเนื้อ การท างานของคลื่นสมองและคลื่นหัวใจ การเปลี่ยนแปลง
ของเคมีหรือปริมาณน ้าตาลในกระแสโลหิต การเปลี่ยนแปลงของเคมีไฟฟูาที่ผิวหนัง การท างานของ
กระเพาะอาหารและล าไส๎ ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในรํางกาย เชํน พฤติกรรมเหลํานี้บุคคลไมํสามารถสังเกตได๎
ด๎วยตาเปลํา หรืออวัยวะรับสัมผัสทั้งห๎า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวสัมผัส 
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  2.  พฤติกรรมภายใน หรือ “ความในใจ” (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เจ๎าตัวเทํานั้นที่
จะรู๎ดี ถ๎าไมํบอกใคร บุคคลผู๎กระท าจะรู๎ตัวดีที่สุดบุคคลอ่ืนต๎องอาศัยการคาดเดา สามารถสรุปได๎วํา
พฤติกรรมภายในมี 4 ประเภท ดังนี้ 
   2.1  การรู๎สึก (Sensing) หมายถึง การตอบสนอง (Response) ตํอสิงเร๎า (Stimulus) ด๎วย
อวัยวะรับสัมผัสเพียงสํวนใดสํวนหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในรํางกายของสิ่งมีชีวิตตํางๆ เชํน 
การได๎กลิ่น การรู๎สึกขม การได๎ยินเสียงเพลง ฯลฯ 

   2.2  การรับรู๎ (Perceiving) หมายถึง การตีความที่ได๎จากการสัมผัสเพ่ือให๎เกิดความหมาย  
ซึ่งมีความจ าเป็นเพราะจะท าให๎เข๎าใจสิ่งเร๎านั้น เชํน การได๎ยินเสียงแตรสัญญาณรถไฟที่ก าลังจะผํานมา 
การเห็นสัญญาณไฟแดงท่ีสีแยก ฯลฯ 

   2.3  การจ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการเก็บรวบรวมประสบการณ์ 
หรือสิ่งเร๎าที่เคยผํานมา ทั้งความคิด ภาพความทรงจ าตํางๆ แล๎วสามารถดึงออกมาใช๎ในเวลาที่ต๎องการ 
เชํน การจ าหน๎าคนที่เก็บกระเป๋าของเราแล๎วเอามาคืน การจ าหน๎าคนที่เคยเป็นแฟนได๎ ฯลฯ 

   2.4 การคิด (Thinking) และการตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การเก็บข๎อมูล 
หรือสิ่งเร๎าตํางๆ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจินตนาการ เชํน การคิดข๎อดีข๎อเสียในการเรียนตํอปริญญา
โทสาขาจิตวิทยา การตัดสินใจแตํงงานเม่ือเกิดการตั้งครรภ์ ฯลฯ 

 เรียม ศรีทอง (2542 : 5) กลําววํา พฤติกรรมคือการกระท าของมนุษย์อาจสังเกตเห็นได๎ชัดเจน 
ได๎แกํ การกระท าทางกาย เชํน การยืน เดิน นั่ง นอน การท างาน หรือการใช๎รํางกาย ด าเนินกิจกรรมตํางๆ 
เรียกวํา “กายกรรม” และการกระท าทางวาจา เชํน การพูด สนทนา การทักทาย และการติดตํอสื่อสาร 
หรือการใช๎ภาษาด๎านอ่ืนๆ เรียกวํา “วจีกรรม” สํวนการกระท าที่ซับซ๎อนมากขึ้นยากตํอความเข๎าใจ ต๎อง
ติดตามสังเกต วิเคราะห์ ตีความ และประเมินคํา เป็นการกระท าทางใจ เชํน การคิด การจ า การลืม       
การเรียนรู๎ เรียกวํา “มโนกรรม” โดยทั้ง 3 ลักษณะ มิได๎แยกจากกัน แตํมักจะเกิดขึ้นรํวมกันเสมอ 

 จากความหมายจะกลําวได๎วํา พฤติกรรมคือการกระท าของบุคคลในทุกลักษณะ ทั้งที่เป็นโดย
ธรรมชาติหรือจงใจกระท า เป็นสิ่งที่บุคคลรู๎ตัวและไมํรู๎ตัวก็ได๎ พฤติกรรมจะครอบคลุมการกระท าที่
สามารถสังเกต หรือวัดได๎ โดยใช๎ทั้งประสาทสัมผัสธรรมดาหรือใช๎เครื่องมือวัด  รวมไปถึงการใช๎เครื่องมือ
กระตุ๎นสิ่งที่เป็น ความรู๎สึก  นึกคิด และการรับรู๎ข๎างในของบุคคล ให๎เกิดเป็นพฤติกรรมที่สามารถท าการ
สังเกตและวัดได๎ 
 

5. จุดมุ่งหมายของการศึกษาจิตวิทยา 

 ลาเฮย์ (Lahey, 2004: 5) กลําววํา จุดมุํงหมายในการศึกษาพฤติกรรมมี 4 ประการ ดังนี้ 
  5.1 เพ่ือบรรยาย (Describe) พฤติกรรมของบุคคล ชํวยให๎เข๎าใจพฤติกรรมและกระบวนการ
ทางจิตของบุคคล ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมด๎วยวิธีทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่
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ชํวยให๎บุคคลเกิดความเข๎าใจได๎ ยกตัวอยําง การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในการใช๎ถุงยาง
อนามัยเพ่ือปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน เชํน การติดเชื้อเอดส์ ฯลฯ 

  5.2 เพ่ือพยากรณ์ (Predict) พฤติกรรมของบุคคล ในบางกรณีนักจิตวิทยาสามารถพยากรณ์
อนาคตของผู๎เรียนหรือผู๎มารับค าปรึกษาได๎ ยกตัวอยําง การใช๎แบบทดสอบวัดความถนัดทางอาชีพ และ
สามารถให๎ข๎อมูลงานและอาชีพที่ถนัดได๎ 
  5.3 เพ่ือเข๎าใจ (Understand) พฤติกรรมของบุคคลเราสามารถเข๎าใจพฤติกรรมและ
กระบวนการทางจิตของมนุษย์ สามารถชี้แจงขยายความสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการศึกษาที่มากพอ อยํางไร
ก็ตาม ทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็นพื้นฐานสํวนหนึ่งที่จะชํวยให๎เกิดความเข๎าใจพฤติกรรมเทํานั้น 

  5.4 เพ่ือชี้ให๎เห็นแนวทางหรือควบคุม (Influence) สุดท๎ายนักจิตวิทยาต๎องท าได๎คือ เพ่ือ
น าไปสูํการวางแนวทางที่จะน าไปสูํพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะเกิดประโยชน์สูงสุด จากที่ได๎อธิบาย
พฤติกรรม ท าความเข๎าใจพฤติกรรม และพยากรณ์พฤติกรรมแล๎ว ยกตัวอยําง เราจะชํวยผู๎ปกครองให๎ดูแล
นักเรียนที่มักมีพฤติกรรมสํงเสียงดังโวยวายให๎มีพฤติกรรมดีขึ้นได๎อยํางไร? แนวทางไหนที่จะชํวยให๎
นักเรียนเลือกเรียนตามอาชีพที่ตนถนัด 

 จากที่กลําวมาจะเห็นวํา จิตวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์  ด๎วย
วิธีการศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์  โดยศึกษาการกระท าของบุคคลในทุกลักษณะ 
ทั้งที่เป็นโดยธรรมชาติหรือจงใจกระท า เป็นสิ่งที่บุคคลรู๎ตัวและไมํรู๎ตัวก็ได๎ พฤติกรรมจะครอบคลุมการ
กระท าที่สามารถสังเกต หรือวัดได๎ โดยใช๎ทั้งประสาทสัมผัสธรรมดาหรือใช๎เครื่องมือวัด  รวมไปถึงการใช๎
เครื่องมือกระตุ๎นสิ่งที่เป็น ความรู๎สึก  นึกคิด และการรับรู๎ข๎างในของบุคคล ให๎เกิดเป็นพฤติกรรมที่สามารถ
ท าการสังเกตและวัดได๎  โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือ  ท าความเข๎าใจพฤติกรรม  สามารถอธิบายพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นได๎  ท านายพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคล และรวมไปถึงเพ่ือวางแนวทางที่จะน าพฤติกรรมไปใน
ทิศทางท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดได๎  

 

6. วิธีการศึกษาจิตวิทยา 
 วิธีที่นักจิตวิทยาใช๎ในการศึกษาจิตวิทยา อาจแบํงได๎เป็น 2 ใหญํๆ คือ วิธีธรรมชาติ และวิธีทดลอง 
(ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์, 2551: 19) ดังนี้   
 6.1 วิธีการศึกษาแบบธรรมชาติ (Natural Method) 
  6.1.1  การตรวจสอบตนเองหรือการพินิจภายใน ( Introspection) หมายถึงการให๎บุคคล
ส ารวจตรวจสอบตนเอง ด๎วยการย๎อนทบทวนการกระท าและความรู๎สึกนึกคิดของตนเองในอดีตที่ผํานมา 
แล๎วรายงานความรู๎สึกออกมา โดยการอธิบายถึงสาเหตุและผลของการกระท ากิจกรรมตํางๆ เชํน ต๎องการ
ทราบวําท าไมเด็กนักเรียนคนหนึ่งจึงชอบพูดปดเสมอๆ ก็เลําสาเหตุหรือเหตุการณ์ ในอดีตที่เป็นเหตุให๎มี
พฤติกรรมเชํนนั้น ก็จะท าให๎ทราบที่มาของพฤติกรรมและได๎แนวทางในการชํวยเหลือ การตรวจสอบตนเอง 
จะได๎รับข๎อมูลตามความเป็นจริงและเป็นประโยชน์ เพราะผู๎รายงานมีประสบการณ์และอยูํในเหตุการณ์นั้น



13 

 

จริง หากผู๎รายงานจดจ าเหตุการณ์ได๎แมํนย าจะมีความจริง ในการรายงานอยํางซื่อสัตย์ไมํปิดบัง และ
บิดเบือนความจริง แตํหากผู๎รายงานจ าเหตุการณ์หรือเรื่องราวไมํได๎  หรือ ไมํต๎องการรายงานข๎อมูลที่
แท๎จริงให๎ทราบ  ก็จะท าให๎การตีความหมายของเรื่องราวหรือเหตุการณ์ผิดพลาดไมํตรงตามข๎อเท็จจริง         
(อารีย์  พันธ์มณี, 2546 :20)   
  6.1.2 การสังเกต (Observation) หมายถึง การสังเกตในสภาพการณ์จริงๆ เชํน สังเกต
พฤติกรรมการเลํนของเด็กในสนามฟุตบอล ผู๎สังเกตจะไมํพยายามท าอะไรที่กระทบกระเทือนสภาพการณ์
ตามที่เป็นจริง พฤติกรรมที่สังเกตได๎จึงเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การปูองกันไมํให๎ผู๎ถูกสังเกต
รู๎ตัวจึงเป็นสิ่งส าคัญ โดยทั่วไปผู๎สังเกตจะเข๎ารํวมในฐานะผู๎รํวมกิจกรรม และสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืนๆ 
ไปด๎วย หรือไมํก็ต๎องใช๎วิธีอ่ืนๆ ที่ไมํให๎ผู๎ถูกสังเกตรู๎ตัว (ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์, 2551: 19-20) 

  6.1.3 การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการสนทนาอยํางมีจุดมุํงหมาย ฉะนั้นค าถามที่ถามจึง
ต๎องใช๎ภาษาที่เหมาะสม มีการวางแผนไว๎ลํวงหน๎า และการสัมภาษณ์จะประสบความส าเร็จ หาก 

ผู๎สัมภาษณ์มีความเป็นกันเอง และสร๎างสัมพันธ์กับผู๎ถูกสัมภาษณ์อยํางดี  (ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์, 2551: 

23) 

  6.1.4 การส ารวจ (Survey) เป็นการศึกษากลุํมบุคคลเป็นจ านวนมากๆ โดยมีการสุํมตัวอยําง 
(Randomization) จากประชากรทั้งหมดมาท าการศึกษา ซึ่งในการศึกษาอาจใช๎วิธีการสังเกตหรือสัมภาษณ์
กลุํมตัวอยําง การให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถาม หรือท าแบบทดสอบ หรืออาจใช๎หลายวิธีรํวมกัน
ขึ้นอยูํกับจุดมุํงหมายที่ศึกษาวําต๎องการทราบเรื่องใดบ๎าง (นุชลี  อุปภัย, 2555: 15) 
  6.1.5 การศึกษารายกรณี (Case Study) เป็นการศึกษาบุคคลหรือกลุํมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
อยํางละเอียดโดยใช๎วิธีการตํางๆ เป็นระยะเวลานานพอสมควร เพ่ือจะได๎ทราบพัฒนาการ แนวโน๎มและปัจจัย
ตํางๆ ที่มีผลตํอบุคคลนั้น (นุชลี  อุปภัย, 2555:15) การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณีจ าเป็นต๎องศึกษา
รายละเอียดตํางๆ ของผู๎ที่ต๎องการศึกษา ตั้งแตํเรื่องประวัติ เรื่องราวของครอบครัว ประวัติพัฒนาการ  
ประวัติสุขภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสนใจ ความถนัด เป็นต๎น และในการรวบรวมข๎อมูลอาจใช๎
เทคนิคตํางๆ เชํน การสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ เป็นต๎น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประมวลให๎ได๎ข๎อมูลให๎
ละ เอ ียดและตรงประเด ็นมากที ่ส ุด  เ พื ่อประโยชน ์ในการว ิเคราะห ์หาทาง ชํวยเหลือตํอไป  
(อารีย์  พันธ์มณี, 2546: 21)   
 6.2  วิธีทดลอง (Experimental Study)   
  ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2551: 24-25) กลําววํา วิธีการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล  โดย        
การสร๎างสถานการณ์บางอยํางขึ้นมา หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมที่เป็นอยูํตามที่ผู๎ศึกษาต๎องการ  แล๎ว
คอยสังเกตพฤติกรรมที่เป็นผลของการเปลี่ยนแปลงนั้น บางครั้งการทอลองสามารถท าในสภาพธรรมชาติ 
เชํน การทดลองกับนักเรียนในห๎องเรียน เรียกวํา เป็นการทดลองในสนาม (Field Experiment)  การควบคุม
ตัวแปรในการทดลองในสนาม ไมํสามารถท าให๎รัดกุมทุกอยําง หากต๎องการควบคุมตัวแปรอยํางรัดกุม
แนํนอน การทดลองต๎องท าในห๎องปฏิบัติการเรียกวํา การทดลองในห๎องปฏิบัติการ ในการศึกษาด๎วยวิธี
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ทดลองควรค านึงถึง 1) จุดมุํงหมายของการทดลอง โดยวางจุดมุํงหมายให๎แนํชัด เพ่ือแก๎ปัญหาและหา
ข๎อเท็จจริง เพ่ือพัฒนาทฤษฎี หรือเพ่ือทดสอบทฤษฎีวําถูกต๎องหรือเป็นไปตามหลักการหรือไมํ 2)  ตัวแปร 
(Variable) หมายถึง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคําได๎  ในการทดลองตัวแปรที่ผู๎วิจัยเป็นผู๎เปลี่ยนคําเรียกวํา  ตัวแปร
ต๎นหรือตัวแปรอิสระ  (Independent Variable)  สํวนตัวแปรที่เป็นผลตามมาเรียกวํา  ตัวแปรตาม  
(Dependent Variable)  เพราะเป็นตัวแปรที่มีคําแปรผันตามคําของตัวแปรอิสระ ความสัมพันธ์ระหวําง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจึงเป็นเหตุเป็นผล โดยที่ตัวแปรอิสระเป็นเหตุ  สํวนตัวแปรตามเป็นผล           
3) การควบคุม (Control) การควบคุมตัวแปรตํางๆ ให๎คงที่ เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงมากที่สุด แล๎วแปรผัน
เฉพาะตัวแปรต๎นที่ต๎องการศึกษาเทํานั้น การควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ให๎คงที่ กระท าโดยการให๎มีเงื่อนไข 

 2 เงื่อนไข เงื่อนไขหนึ่งเป็นเงื่อนไขทดลอง (Experimental  Condition) สํวนอีกเง่ือนไขหนึ่งเป็นเงื่อนไข
ควบคุม (Control Condition) เงื่อนไขทั้งสองแตกตํางกันที่เงื่อนไขทดลองมีการแปรผันตัวแปรต๎น สํวน
เงื่อนไขควบคุมไมํมี 

 วิธีการธรรมชาติ และวิธีการทดลองแตกตํางกันที่บทบาทของผู๎วิจัยในวิธีการศึกษาธรรมชาติ  ผู๎วิจัย
ไมํแตะต๎องสิ่งแวดล๎อมที่ เป็นอยูํแม๎แตํนิดเดียว จะท าหน๎าที่สังเกต บันทึก รวบรวม และวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ที่ตนศึกษาเพ่ือสรุปเป็นผลการวิจัย พฤติกรรมที่สังเกตและบันทึกเป็นพฤติกรรมที่เกิด  
ในสภาพเป็นจริงตามธรรมชาติ เชํน การศึกษาชีวิตความเป็นอยูํของนักศึกษาในหอพัก สํวนวิธีทดลอง  
ผู๎วิจัยจงใจเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล๎อมหรือสถานการณ์อยํางใดอยํางหนึ่ง แล๎วคํอยสังเกตพฤติกรรมที่เป็นผล
ของการเปลี่ยนแปลงนี้ เชํน การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอน 2 วิธี วําวิธีใดจะมีประสิทธิภาพตํอความ
สัมฤทธิผลของผู๎เรียน 

 

7. ความส าคัญของจิตวิทยา 
 แอคคินสัน (Atkinson et al, 1993: 3 อ๎างถึงใน ปราณี รามสูต, 2545 :4-5) ได๎สรุปความส าคัญ
ของจิตวิทยาได๎ดังนี้ 
 7.1 จิตวิทยาชํวยให๎ผู๎ศึกษาเกิดความเข๎าใจตนเอง คือโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นมักให๎              
ความสนใจตนเองมากกวําผู๎อ่ืน และอยากรู๎อยากเห็นเกี่ยวกับตนเอง การศึกษาจิตวิทยาซึ่งให๎ค าตอบ 
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ในแงํมุมตํางๆ จึงชํวยให๎ผู๎ศึกษาน าไปเปรียบเทียบกับตนและเกิดความเข๎าใจ
ตนเองไปด๎วย จากความเข๎าใจตนเองดังกลําวนี้ จะชํวยให๎มนุษย์รู๎จักยอมรับตนเอง และได๎แนวทางในการ
จัดการกับตนเองอยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชํน อาจจะเป็นการปรับตน พัฒนาตน หรือเลือกเส๎นทาง
ชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง 
 7.2 จิตวิทยาชํวยให๎ผู๎ศึกษาเกิดความเข๎าใจผู๎อ่ืน คือ ศาสตร์ทางจิตวิทยาซึ่งเป็นข๎อสรุปธรรมชาติ 
พฤติกรรมของคนสํวนใหญํนั้น นอกจากชํวยให๎ผู๎ศึกษาเกิดความเข๎าใจพฤติกรรมของบุคคลทั่วไปแล๎วยัง
เป็นแนวทางให๎เข๎าใจพฤติกรรมของผู๎ที่อยูํแวดล๎อมด๎วย อันอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัว กลุํมเพ่ือนหรือ
บุคคลภายนอก ความเข๎าใจดังกลําวสํงผลให๎เกิดการยอมรับในข๎อดี ข๎อจ ากัดของกันและกัน ชํวยให๎มีการ
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ปรับตัวเข๎าหากัน และยังชํวยการจัดการตัวบุคคลให๎เหมาะสมกับงานหรือการเรียน หรือกิจกรรมตํางๆ ได๎
ดีมากขึ้น 

 7.3 จิตวิทยาชํวยให๎ได๎แนวทางในการวางกฎเกณฑ์ทางสังคม คือกฎเกณฑ์ทางสังคม เชํน 
กฎหมายบ๎านเมือง ระเบียบปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติบางประการ มักเกิดขึ้นหรือถูกยกรํางขึ้นโดยอาศัย
พ้ืนฐานความเข๎าใจเกี่ยวกับธรรมชาติพฤติกรรมมนุษย์ ตัวอยํางเชํน จิตวิทยาซึ่งชํวยให๎เกิดความเข๎าใจใน
เรื่องความต๎องการการยอมรับ ความต๎องการสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของคน สํงผลให๎กฎหมายวํา
ด๎วยสิทธิมนุษยชน หรือการจัดให๎มีวันเด็กแหํงชาติ ปีสากลส าหรับผู๎สูงอายุ หรือเกิดองค์กรบางลักษณะที่
ท างานในด๎านการให๎โอกาสที่เทําเทียมกันส าหรับบุคคลบางกลุํม หรือส าหรับผู๎ด๎อยโอกาสบางประเภท 

 7.4 จิตวิทยาชํวยบรรเทาปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสังคม คือ ความรู๎ทางจิตวิทยาในบางแงํมุม
ชํวยให๎ผู๎ศึกษาเกิดความเข๎าใจในอิทธิพลของสิ่งเร๎าและสิ่งแวดล๎อมที่มีผลตํอการหลํอหลอมบุคลิกภาพบาง
ลักษณะ เชํน อิทธิพลของสื่อมวลชนบางประเภท รายการโทรทัศน์บางลักษณะที่สํงผลให๎ เด็กเกิด
พฤติกรรมก๎าวร๎าวอยากท าลาย หรือเกิดความเชื่อที่ผิด หรือเกิดการลอกเลียนแบบอันไมํ เหมาะสม ซึ่งมี
ผลกระทบตํอการกระท าในเชิงลบ ฯลฯ จากความเข๎าใจดังกลําวไปสูํการคัดเลือกสิ่งที่น าเสนอทาง
สื่อมวลชนให๎เป็นไปในทางสร๎างสรรค์ เพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมของเด็กและ ผู๎ใหญํในสังคมอยํางเหมาะสม 
นอกจากนั้น จากค าอธิบายของจิตวิทยาในเรื่องเจตคติของบิดามารดา บางประการที่สํงผลให๎เด็กมี
ลักษณะเบี่ยงเบนไป ก็อาจจะเป็นแนวคิดแกํบิดามารดาในการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงลูก เพ่ือให๎เด็ก
เจริญเติบโตอยํางเหมาะสมตํอไป 

 7.5 จิตวิทยาชํวยเสริมสร๎างพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ เนื่องจากจิตวิทยามีผลตํอชีวิต และมีผลตํอ
สังคมในหลายแงํมุมดังที่ได๎กลําวมานี้ จึงจัดเป็นอีกวิชาหนึ่งที่นําศึกษาส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาและ
บุคคลทั่วไป โดยศึกษาเพ่ือให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจที่แท๎จริง แล๎วน าไปประยุกต์ ใช๎ทั้งชีวิต สํวนตัวและ        
การท างานในอาชีพสาขาตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งส าหรับครูต๎องเรียนรู๎ให๎เกิดความเข๎าใจศาสตร์จิตวิทยา
อยํางถํองแท๎ อีกท้ังต๎องพยายามน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 

8. แนวความคิดของกลุ่มจิตวิทยา 
 ปราณี รามสูต และจ ารัส ด๎วงสุวรรณ (2555 : 12) อธิบายวํา กลุํมแนวคิดของจิตวิทยา
(Perspectives in Psychology) มีหลายกลุํม โดยแอตคินสันและคณะ (Atkinson et al., 1993: 33) แตํ
ละกลุํมมีชื่อตํางๆ กันตามการให๎เหตุผลที่ตํางกันเกี่ยวกับที่มาของพฤติกรรม แตํพฤติกรรมของมนุษย์มี
หลากหลายทั้งประเภทและที่มา จึงควรศึกษาแนวคิดของทุกกลุํมเพ่ือให๎เข๎าใจพฤติกรรม และเพ่ือเป็น
ชํองทางในการน าแนวคิดไปใช๎ ทั้งยังชํวยให๎ท าการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตัวเองตํอไป นักจิตวิทยาในแตํละกลุํม
ที่มารวมกันเป็นกลุํมเนื่องจากทุกคนตํางเห็นตรงกันในเรื่องหลักการและวิธีการศึกษาพฤติกรรมและ          
ความสนใจ ยกตัวอยํางน ามาเสนอ 6 กลุํม ได๎แกํ กลุํมโครงสร๎างจิต กลุํมหน๎าที่จิต กลุํมพฤติกรรมนิยม 
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กลุํมเกสตัลท์ กลุํมจิตวิเคราะห์ และกลุํมจิตวิทยามนุษย์นิยม เพ่ือให๎เห็นชํองทางในการน าแนวคิดของ        
แตํละกลุํมไปใช๎ ทั้งยังอาจชํวยให๎เห็นชํองทางขยายขอบเขตการศึกษาให๎กว๎างขวางขึ้นตามความสนใจ โดย
จะกลําวถึงผู๎น า และการน าแนวคิดของนักจิตวิทยาแตํละกลุํมไปประยุกต์ใช๎โดยสังเขป  
 8.1 กลุ่มโครงสร้างจิต 

 

 
 

ภาพที่ 1.3  วิลเฮ็ลม แมกซ์ วุ๎นด์ (Wilhelm Max Wundt) 

ที่มา : http://www.art-prints-on-demand.com/kunst/noartist/w/wilhelmwundt.jpg 

 

  กฤตวรรณ ค าสม (2557 :8-9) ได๎กลําวถึงความเป็นมา  หลักการและแนวคิดส าคัญของกลุํม
วํา  นักจิตวิทยากลุํมโครงสร๎างจิต (Structuralism) นี้ได๎ถูกริเริ่มโดย วิลเฮ็ลม วุ๎นด์ (Wilhem Wundt)  
นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน  ได๎สร๎างห๎องทดลองทางจิตวิทยาขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ. 1879 ที่เมืองไลท์
ซิก  (Leipzig) ประเทศเยอรมัน  
 8.1.1  หลักการและแนวคิดส าคัญของจิตวิทยาโครงสร๎างจิต 

 กลุํมโครงสร๎างจิตได๎ศึกษาโครงสร๎างของจิตและเชื่อวําสิ่ งที่ประกอบขึ้นมาเป็นจิตนั้น 
ประกอบด๎วย 

   การสัมผัส (Sensation) คือ การท างานของอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5 อันได๎แกํ หู ตา จมูกลิ้น 
และผิวหนัง โดยการตอบสนองตํอสิ่งเร๎านั้นๆ เชํน ตามองเห็น จมูกได๎กลิ่น เป็นต๎น   
   ความรู๎สึก (Feeling) คือ การตีความหรือแปลความหมายของการสัมผัส เชํน ตามองเห็น
สิ่งเร๎าก็ตีความหมายวํา สวย นําเกลียด หู ได๎ยินเสียงก็ตีความวําไพเราะ เป็นต๎น 

   จินตภาพ (Image) คือ การคิดและวิเคราะห์ ตลอดจนการจดจ าประสบการณ์ตํางๆ              
ที่ได๎รับจากการสัมผัสและการรู๎สึก 

   เมื่อโครงสร๎างทั้ง 3 เหลํานี้ มารวมเข๎าด๎วยกันแล๎วประกอบขึ้นเป็นโครงสร๎างของจิตที่เรา
รู๎จักคือ การรับรู๎ (Perception) อารมณ์ (Emotion) และความรู๎ (Knowledge) นั่นเอง 
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   อยํางไรก็ตามจากแนวความคิดของวุ๎นด์นี้ ได๎มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นโดย เอ็ดวาร์ด ทิเชอร์เนอร์ 
(Tichener Edward B.) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งเป็นศิษย์เอกของ วุ๎นด์ และเป็นผู๎น าแนวคิดทาง
จิตวิทยานี้ไปเผยแพรํในอเมริกา กลุํมแนวคิดโครงสร๎างทางจิตใช๎วิธีศึกษาด๎วยการตรวจสอบตนเอง หรือวิธี
พินิจภายใน (Introspection) โดยให๎เจ๎าตัวบรรยายความรู๎สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจให๎ทราบ  เพราะ
ตนเองยํอมเข๎าใจในความคิดความรู๎สึกการตัดสินใจของตนเองได๎ดีกวําผู๎อ่ืน ความส าคัญของโครงสร๎างจิตที่
มีตํอการด าเนินชีวิตของมนุษย์คือ 

   1 ความเชื่อในเรื่ององค์ประกอบของบุคคล ยอมรับวํา บุคคลประกอบด๎วย รํางกายและ
จิตใจ จิตใจยังแบํงยํอยได๎ เชํน สํวนเกี่ยวกับการคิด ความจ า ความรักสวยรักงาม ฯลฯ 

   2. การยอมรับเอาระเบียบวิธีที่วําด๎วยการแยกจิตออกฝึกเป็นสํวนๆ (Method of Mental 

of Formal Discipline) มาใช๎ในการจัดการศึกษา นักการศึกษาเชื่อวําบุคคลมีลักษณะอยํางเดียวกับวัตถุ 
(Material) หรือเครื่องจักร หากต๎องการฝึกจิตธาตุสํวนใดให๎มีความสามารถต๎องฝึกฝนเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
เชํน ด๎านความจ าต๎องให๎ทํองจ า ด๎านการคิดต๎องให๎เรียนวิชาที่สํงเสริมการคิด เชํน คณิตศาสตร์ เป็นต๎น 
ทั้งนี้เพราะความเชื่อที่วําจิตของคนเราแยกออกเป็นสํวนๆ ดังนั้น ถ๎าต๎องการให๎สํวนไหนมีความสามารถ 
มีทักษะทางใดก็ต๎องมุํงฝึก สํวนนั้นมากเป็นพิเศษ 

 8.2  กลุ่มหน้าที่ของจิต 

 

 
ภาพที่ 1.4  จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) 

ที่มา : http://www.stephenhicks.org/2009/11/13/john-dewey-on- 

education-as-socialization/ 

 

http://www.stephenhicks.org/2009/11/13/john-dewey-on-education-as-socialization/
http://www.stephenhicks.org/2009/11/13/john-dewey-on-education-as-socialization/
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ภาพที่ 1.5  วิลเลี่ยม เจมส์ (William James) 
ที่มา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/William_James_b1842c.jpg 

 

  กลุํมหน๎าที่ของจิต (Functionalism) เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อ ค.ศ. 1900 ผู๎ให๎ก าเนิดหรือ
ผู๎น ากลุํมคือ จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey, 1859-1952) คณบดีคณะวิชาการศึกษาแหํงมหาวิทยาลัยชิคาโก 
วิลเลี่ยม เจมส์ (William James, 1842-1910) ศาสตราจารย์วิชาจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
ผู๎เขียนต าราจิตวิทยาชื่อ Principles of Psychology และวูดเวอร์ธ (Woodworth) และเจมส์ แองเกลล์ 
(James Angell) 

 8.2.1  หลักการและแนวคิดส าคัญของจิตวิทยากลุํมหน๎าที่จิต 

 แนวความคิดในการที่จะอธิบายการท างานของจิตนั้น  กลุํมหน๎าที่ของจิตได๎รับอิทธิพลมาจาก
แนวคิดทฤษฏีวิวัฒนาการ (theory of evolution) ของชาร์ลส์  ดาร์วิน (Charles Darwin, 1809-1882)  
ที่อธิบายไว๎วําความสามารถในการปรับสภาพรํางกายของสิ่งมีชีวิตให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมจะมีผลตํอการด ารง
อยูํหรือการสูญสิ้นเผําพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น จากแนวคิดนี้เองท าให๎กลุํมหน๎าที่ของจิต  มุํงศึกษาวําจิต
ท าหน๎าที่อะไร  ท างานอยํางไร โดยกลุํมนี้มองวําการท างานของจิตเป็นภาวะที่ไมํมีการหยุดนิ่ง และมีการ
ปรับตัวกับสิ่งแวดล๎อมตลอดเวลา และเชื่อวํา ถ๎าจะท าความเข๎าใจถึงการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนั้น ต๎อง
ศึกษาถึงหน๎าที่ของจิตตํอการปรับตัว  รวมถึงอากัปกิริยาที่แสดงออกให๎เห็น 

  นอกจากนี้จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ได๎แสดงแนวคิดที่ส าคัญและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือ 
“การเรียนรู๎เกิดจากการกระท า” (Learning by Doing) ซึ่งสนใจการท างานของจิตโดยเฉพาะในเรื่อง          
การเรียนรู๎ การเรียนรู๎ของมนุษย์เกิดจากความสัมพันธ์ระหวํางมนุษย์กับสิ่งแวดล๎อมโดยตรงเกิดจากการที่
มนุษย์ลงมือปฏิบัติ จะชํวยให๎มนุษย์มีประสบการณ์มากขึ้น จอห์น ดิวอ้ี   มีความเชื่อวํา สิ่งส าคัญที่ท าให๎
มนุษย์ปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมได๎เหมาะสมหรือไมํ ขึ้นอยูํกับประสบการณ์ (Experience) สํวนวิลเลี่ยม 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/William_James_b1842c.jpg
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เจมส์ มีความเชื่อวําสัญชาตญาณ (Instinct) เป็นสํวนที่ท าให๎มนุษย์สามารถปรับตัวเข๎ากับสิ่งแวดล๎อมได๎     
(ธันญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์, 2559 :17)  

 8.3 กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
 

 
 

ภาพที่ 1.6  จอห์น บี. วัตสัน (John B. Watson) 
ที่มา : http://www.quien.net/wp-content/uploads/John-Broadus-Watson-300x298.jpg 

 

  กลุํมพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ  คศ.1913  โดย
จอห์น บี. วัตสัน (John B. Watson, ค.ศ. 1878-1958)  ที่ประกาศแนวคิดในหนังสือ  จิตวิทยาในทัศนะ
ของนักพฤติกรรมนิยม  (Psychology as  the Behaviorist Views It) และ ในปี  ค.ศ. 1930  
กลุํมพฤติกรรมนิยมมี แนวคิดส าคัญคือ  พฤติกรรมทุกอยํางของมนุษย์จะต๎องมีสาเหตุ  (All behaviors 

are Caused)  เมื่อรํางกาย  (Organism) ถูกเร๎าก็จะมีการตอบสนองเกิดขึ้น  โดยแนวคิดพฤติกรรมนิยมนี้
ได๎อาศัยแนวคิดของนักจิตวิทยารัสเซีย  คือ  อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov:1849-1936) กับ
ลูกศิษย์ชื่อเบชทีเร (Bechterey)  ที่ค๎นพบเรื่องการเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพราะการวางเงื่อนไข 
(Conditioned Response) นั้นคือ  มนุษย์และสัตว์เกิดมาพร๎อมๆ กับพฤติกรรมสะท๎อน  ซึ่ง 

จะตอบสนองตํอสิ่งเร๎าธรรมชาติโดยอัตโนมัติและไมํมีเงื่อนไข  แตํในสิ่งแวดล๎อมก็มีสิ่งเร๎าบางอยํางที่เป็น
กลางไมํกํอให๎เกิดกิริยาสะท๎อน  แตํสามารถที่จะเหนี่ยวน าเชื่อมโยงให๎เกิดการตอบสนองได๎ถ๎าน าไปจับคูํ
กับตัวเร๎าทางธรรมชาตินั้น  ซึ่งถือวําเป็นการวางเงื่อนไขตัวเร๎าและการตอบสนองหรือการตอบสนองแบบ
ถํายโยง (Associative Response)  ซึ่งวัตสันใช๎การศึกษาของ พาฟลอฟ  สรุปให๎เห็นวํา  พฤติกรรมของ
มนุษยเ์กิดข้ึนจากการแสดงการตอบสนองตํอสิ่งเร๎าและตอบสนองตํอกันไปเรื่อย ๆ จะกํอให๎เกิดการเรียนรู๎
และสร๎างเป็นพฤติกรรมที่ถาวรได๎ 

http://www.quien.net/wp-content/uploads/John-Broadus-Watson-300x298.jpg
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ภาพที่  1.7  อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov 

 

 8.2.1  หลักการและแนวคิดส าคัญของจิตวิทยากลุํมพฤติกรรมนิยม  

 อุบลวรรณา  ภวกานันท์และคณะ (2554 :11-12) กลําววํา Watson  ไมํเห็นด๎วยกับวิธีพินิจ
ภายใน  (Introspection) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมตามแนวกลุํมโครงสร๎างจิต  และไมํเชื่อวําจะ
สามารถศึกษาจิตได๎  เพราะจิตไมํมีตัวตน  ไมํทราบวําตั้งอยูํที่ไหน  จึงศึกษาแตํพฤติกรรมซึ่งเกิดจาการ
ตอบสนองตํอสิ่งเร๎า  พฤติกรรมที่สังเกตเห็นได๎และที่แสดงออกมารวมทั้งสามารถสังเกตได๎โดยตรงด๎วย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 หรือเครื่องมือวัดทั้งหลาย  วิธีการศึกษาของกลุํมพฤติกรรมนิยมสํวนมากใช๎วิธีการ
ทดลอง (Experimentation)  ประกอบกับการสังเกตอยํางมีแบบแผน  (Formal Observation) แล๎ว
บันทึกเป็นหลักฐานโดยเน๎นเรื่องความสัมพันธ์ระหวํางสิ่งเร๎า (Stimulus) กับการตอบสนอง (Response)  
จึงเป็นเหตุให๎การศึกษาทางจิตวิทยาในศตวรรษที่  19-20  เปลี่ยนเป็นการศึกษาเรื่องพฤติกรรม  มีผลให๎
สาขาวิชาจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ที่วําด๎วยพฤติกรรม (The Science of Behavior) นักจิตวิทยาที่มี
ชื่อเสียงของกลุํม  Behaviorism ได๎แกํ เอ็ดเวิร์ด  แอล. ธอร์นไดค์  (Edward L. Throndike) และคลาร์ค 
แอล. ฮัลล์ (Clark L. Hull) ที่ได๎ตั้งทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู๎ของมนุษย์ขึ้นและมีความส าคัญ
อยํางมากตํอสาขาจิตวิทยาการศึกษาและระบบในการจัดการศึกษาจนปัจจุบัน  กลุํมพฤติกรรมนิยมนี้ใช๎
การศึกษาทดลองกับสัตว์ด๎วยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) หรือระเบียบวิธีแบบ
ปรนัย (Objective Method) ที่มุํงปรับปรุงเนื้อหาส าคัญของวิชาจิตวิทยาให๎ได๎มาตรฐานเดียวกันกับ
วิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน  
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
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ภาพที่ 1.8  เอ็ดเวิร์ด  แอล. ธอร์นไดค์  (Edward L. Thorndike) 
ที่มา : http://cdn.quotationof.com/images/edward-thorndike-4.jpg 

  นักจิตวิทยาอีกหนึ่งทํานที่มีชื่อเสียงในกลุํมนี้คือ  บี.เอฟ.สกินเนอร์ (Burrhus Frederic 

Skinner:1902-1992)  ที่เชื่อในทฤษฏีการเรียนรู๎แบบลงมือกระท าและกฎแหํงการเสริมแรง  เขาเชื่อ 

วํา  กระบวนการเสริมแรงคือ  พลังกระตุ๎นส าคัญที่จะกํอให๎เกิดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์
โดยตรงของการได๎รางวัลที่จะมีการท าซ้ า และการน าสิ่งที่เป็นอุปสรรคออกจากบุคคล เพ่ือเป็นผลตํอการ
กระท าสิ่งที่ต๎องการซ้ า และเน๎นความสัมพันธ์ของพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎จะโยงไปสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมอื่นๆ ด๎วย  เชํน  การได๎รางวัลที่พึงพอใจจะจูงใจให๎ท างานบรรลุเปูาหมาย  เป็นต๎น  ท าให๎มีการ
น าไปประยุกต์ใช๎อยํางแพรํหลาย  โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ชีวิตในการท างานและ
สังคม  นอกจากนี้สกินเนอร์ยังให๎ความสนใจในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งของเด็กและ
ผู๎ใหญํมากกวําเรื่องราวเกี่ยวกับบุคลิกภาพด๎านอ่ืน  ความรู๎จากการศึกษาค๎นคว๎าของเขาได๎น าไปใช๎แก๎ไข
พฤติกรรมและบุคลิกภาพท่ีเป็นปัญหาได๎ผลดี  เชํน  ในการท าจิตบ าบัด  การชํวยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่
มีปัญหาในการเรียนรู๎และการปรับตัว  แตํจะเน๎นเฉพาะพฤติกรรมภายนอกที่เห็ นได๎ชัดเจนเทํานั้น  
 ไมํเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมภายใน  เชํน  แรงจูงใจใต๎ส านึก  ข๎อขัดแย๎ งภายในจิตใจ  จะแก๎ไขแตํสํวน
อาการของโรคมิใชํสมมุติฐานของโรค 
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ภาพที่  1.9  บี.เอฟ.สกินเนอร์ (Burrhus Frederic Skinner) 
ที่มา : http://www.nndb.com/people/297/000022231/ 

 8.4 กลุ่มจิตวิเคราะห์  
 

 
 

ภาพที่  1.10  ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 
ที่มา : https://www.pinterest.com/UgurGkm/sigmund-freud/ 

  

  ผู๎น าในกลุํมนี้คือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud, ค.ศ. 1856-1939) อัลเฟรด แอดเลอร์ 
(Alfred Adler, ค.ศ. 1870-1937) และคาร์ล จี. จุง (Carl G. Jung, ค.ศ. 1875-1961) และนักจิตวิทยา
ซึ่งเป็นผู๎น าคนส าคัญคือ ซิกมันด์ ฟรอยด์ จิตแพทย์ชาวยิว ลาเฮย์ (Lahey, 2004: 13-14) กลําววํา 
ฟรอยด์เป็นผู๎ศึกษาคน๎คว๎าโดยให๎ความส าคัญของ “จิตใต๎ส านึก” (Unconscious mind) คือ กระบวนการ
ทางจิตทั้งหมดที่เราไมํรู๎ตัว (All Mental Activity of Which We are Unaware) วํามีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมกลุํมนี้จัดเป็น “คลื่นลูกที่หนึ่ง” (The First Force) ที่ก๎าวออกมาจากจิตวิทยายุคเดิมและศึกษา
การรักษาโรคตํางๆ ที่เกี่ยวกับโรคประสาท วิธีการรักษาผู๎ปุวยที่ฟรอยด์นิยมใช๎ คือ การวิเคราะห์ทางจิต 
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(Psychoanalysis) โดยใช๎เทคนิคที่เรียกวํา การพูดระบายความคิดอยํางอิสระ (free association) เป็น
เทคนิคที่ขอให๎ผู๎ปุวยพูดทุกอยํางทันทีที่มีอะไรผํานเข๎ามาในสมอง โดยนอนในทําที่สบายบนโซฟา โดย  
ฟรอยด์จะจดสิ่งที่คนไข๎เลําออกมา 
   8.4.1  หลักการและแนวคิดส าคัญของจิตวิทยากลุํมจิตวิเคราะห์ 
    8.4.1.1  ลักษณะจิตของมนุษย์ 
    ฟรอยด์ได๎แบํงจิตของมนุษย์ออกเป็น 3 ระดับ สรุปได๎ดังนี้ 
     1)  จิตส านึก (Conscious Mind) เป็นสภาพที่รู๎ตัววําคือใคร อยูํที่ไหน ต๎องการ
อะไร การแสดง พฤติกรรมแสดงออกไปตามหลักเหตุผล สอดคล๎องกับหลักแหํงความเป็นจริง (Principle 

of Reality) 

        2)  จิตกํอนส านึกหรือจิตกึ่งส านึก (Subconscious Mind or Preconscious 

Mind) เป็นจิตที่สะสมประสบการณ์สภาพที่เราไมํรู๎ตัวในขณะนั้นแตํสามารถเรียกความทรงจ านั้นออกมา
ได๎และแสดงออกมาในจิตส านึกได๎ รวมถึงเป็นสภาพความทรงจ าที่สะสมไว๎ในลักษณะลางเลือน เชํน ความ
ทุกข์ในอดีตถ๎าไมํหวนคิดถึงก็อาจไมํรู๎สึกอะไร แตํถ๎านั่งทบทวนเหตุการณ์นั้นทีไรก็ท าให๎รู๎สึกทุกข์ทุกครั้งที่
คิดถึง 
      3) จิตใต๎ส านึก (Unconscious Mind) เลียเฮย์ (Leahey, 1987: 208-209) ได๎
อธิบายวําเป็นกระบวนการที่ตํอเนื่อง เป็นสํวนของพฤติกรรมภายในที่เจ๎าตัวไมํรู๎สึกตัว และมีอิทธิพลตํอ
พฤติกรรมมากที่สุดซึ่งฟรอยด์ให๎ความส าคัญกับจิตสํวนนี้มาก (Unconscious Mind)  เกิดจากบุคคลเจอ
ประสบการณ์บางอยํางที่เจ๎าตัวพยายามเก็บกดไว๎ หรือพยามยามจะลืม  ในที่สุดกเ็หมือนจะลืมไปจริงๆ แตํ
ที่จริงแล๎วถูกกดทับอยูํในสํวนลึกข๎างใน รอคอยแคํสถานการณ์และจังหวะที่มากระตุ๎นและถูกผลักดัน
ออกมาเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ โดยจะรู๎ได๎จากการวิเคราะห์ความฝัน (Dreams) การแสดงออกทาง
อารมณ์ที่ผิดปกติ (Neuroses) พฤติกรรมที่ผิดปกติ (Behavioral Errors) รากฐานของกลไกทางจิตทุก
ชนิดที่ ฟรอยด์ ค๎นพบ จะได๎จากการบ าบัด และล๎วนมาจากจิตใต๎ส านึก  
     ลาเฮย์ (Lahey, 2004: 467) กลําววํา พลังสํวนที่ส าคัญอันหนึ่ง ได๎แกํ พลังทางเพศ ฟรอยด์ยังได๎
แสดงความเห็นเรื่องพลังจิต (Psychic Energy) วํามี 3 สํวน ได๎แกํ อิด (Id) อีโก๎ (Ego) และซูเปอร์อีโก๎  
(Super Ego) ซึ่งทั้ง 3 สํวนนี้เป็นแรงขับให๎กระท าการตํางๆ ตามพลังนั้นๆ แสดงการท างานของจิตดัง
แสดงในภาพก๎อนน ้าแข็ง (Iceblog) เปรียบกับโครงสร๎างบุคลิกภาพของฟรอยด์ ดังแสดงในภาพที่  1.11 
(Freud’s Model of Personality Structure) 
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ภาพที่ 1.11 รูปแบบโครงสร๎างบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์ 
 (Freud’s Model of Personality Structure)  

ที่มา : http://photos1.blogger.com/blogger/1938/1406/1600/freudself.jpg 

 

      8.4.1.2  โครงสร๎างบุคลิกภาพ   

     รูปแบบโครงสร๎างบุคลิกภาพของซิกมันด์ ฟรอยด์  (Freud’s Model of 

Personality Structure) อธิบายได๎ดังนี้ 
      1) อิด (Id) เป็นสํวนที่ติดตัวมาโดยก าเนิด คือ แรงขับตามสัญชาตญาณ เป็นสํวน
ของจิตที่กระตุ๎นให๎บุคคลแสดงพฤติกรรมตามหลักแหํงความพอใจถ๎าบุคคลใดแสดงพฤติกรรมตาม(Id)  คือ 
พฤติกรรมนั้นๆ เพ่ือสนองความต๎องการของตนเอง เป็นสํวนหนึ่งของจิตใจที่ยังไมํได๎รับการขัดเกลา สํวน
ใหญํเป็นสัญชาตญาณ เชํน ความต๎องการทางเพศ ความต๎องการท าลายล๎างฯลฯ 

     2)  อีโก๎ (Ego) เป็นพลังสํวนที่ผํานขบวนการเรียนรู๎มาแล๎ว และเป็นสํวนหนึ่งของ
จิตใจที่อาศัยเหตุผลและหลักความเป็นจริง  (Ego) เป็นสํวนที่ควบคุมการแสดงพฤติกรรมของบุคคล  ให๎
ด าเนินไปอยํางเหมาะสม ทั้งภายใต๎อิทธิพลของ (Id) และ (Super Ego) หาก(Ego)ได๎รับขบวนการสร๎าง
การเรียนรู๎ที่เข๎มแข๎งและมีประสิทธิภาพจะท าให๎เกิด  (Ego)ที่เข๎มแข็ง ท างานประนีประนอมได๎เป็นอยํางดี  
แตํหาก (Ego)ถูกขบวนการสร๎างการเรียนรู๎ที่บกพรํองไป สํงผลให๎ (Ego) ไมํสามารถจัดการความขัดแย๎งที่
เกิดขึ้นได๎ (Ego )ก็จะหาทางออกด๎วยวิธีทางจิตวิทยาที่ฟรอยด์เรียกวํา  กลวิธานการปูองกันตนเอง 
(Freud’s Defense Mechanisms)  

     3)  ซูเปอร์อีโก๎ (Super Ego) เป็นพลังจากสังคมที่เกี่ยวกับหลักศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม อุดมคติในการด าเนินชีวิตที่เกิดจากการอบรม สั่งสอน เป็นพลังสํวนที่ควบคุมให๎บุคคลแสดง
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พฤติกรรมสอดคล๎องกับที่ได๎เรียนกฎเกณฑ์ วัฒนธรรม ความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี ศีลธรรม ซึ่งฟรอยด์  เซื่อวํา 
เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดูและกระบวนการหลํอหลอมของสังคม   
   8.4.1.3  กลวิธานปกปูองตนเอง (Defense Mechanisms)  

   ประนอม  สโรชมาน (2547 :5-11) ได๎พูดถึงความหมายกลวิธานปกปูองตนเองและ
ประเภทกลวิธานปกปูองตนเองไว๎ ดังนี้ 

1)  ความหมายของกลวิธานปกปูองตนเอง 
    กลวิธานปกปูองตนเองเป็นกระบวนการทางจิตที่มีขึ้น เพ่ือปกปูองบุคคลให๎พ๎นจาก
ความทุกข์ ความกลัว หรือวิตกกังวล ด๎วยการบิดเบือนความจริงให๎อยูํในรูปใดรูปหนึ่ง แบบชั่วคราว 
เพ่ือให๎ (Ego) ได๎คลายความรู๎สึกเหลํานั้น  เป็นแนวความคิดที่ซิกมันด์ฟรอยด์ ได๎มาจากการเฝูาสังเกตวิธี
ปฏิบัติตนของมนุษย์ซ้ าๆ และรวบรวมกระบวนการทางจิตวิทยาตํางๆ แล๎วตั้งขึ้นเป็นข๎อสมมติ 
(Hypothetical Constructs) เพ่ือให๎สามารถอธิบายพฤติกรรมบางอยํางได๎ 
    แนวความคิดของฟรอยด์ในเรื่องนี้ไมํสู๎จะซับซ๎อน กลําวคือ สถานการณ์ตํางๆ มากมาย
กํอให๎เกิดความข๎องคับใจความขัดแย๎งความเครียด สิ่งเหลํานี้ท าให๎เกิดเป็นสภาพอารมณ์ที่เรี ยกวําวิตก
กังวล คนที่อยูํในภาวะวิตกกังวลจะรู๎สึกหวั่นไหว และไมํสบายใจอยํางบอกไมํถูก ภาวะเชํนนี้มั กจะท าให๎
บุคคลต๎องเผชิญกับตนเองและรู๎ได๎ถึงความบกพรํองของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทนไมํได๎มากที่สุด แตํ
บุคคลสามารถใช๎กลไกทางจิตตํางๆ จัดการให๎ความวิตกกังวลเบาบางหรือหมดสิ้นไป จึงมีบางคนเรียกกล
วิธานปกปูองตนเองอีกชื่อหนึ่งวํา การปกปูองทางจิตวิทยา (Psychological Defense) หรือบางคนเน๎นถึง
การด ารงมโนภาพตามอุดมการณ์ของตนไว๎ให๎ได๎ เมื่อความวิตกกังวลหมดสิ้นไป จึงเรียกกลวิธานนี้วํา กล
วิธานปกปูองอัตตา (Ego-Defense Mechanisms) 

    ถึงแม๎ฟรอยด์จะเชื่อวํา สํวนใหญํแล๎วกลวิธานปกปูองตนเองเกิดขึ้นอยํางไมํรู๎ตัว แตํ 
ก็ยังคงเป็นกุศโลบายที่มีเหตุมีผลเป็นพ้ืนฐานด๎วยเหตุนี้นักจิตวิทยาบางคนจึงตีความวํากลวิธานเหลํานี้
พัฒนามาได๎ เนื่องจากได๎รับการเสริมแรง (Reinforcement) กลําวคือ กลวิธานเหลํานี้ได๎รับการเสริมแรง
ทางลบ ด๎วยการท าให๎ความวิตกกังวลที่เกิดมาจากความรู๎ส านึกผิด ความเศร๎าหดหูํ ความกลัว หรือปัญหา
ทางจิตวิทยาอ่ืนๆ ลดลงหรือหมดไปได๎ เมื่อเป็นเชํนนี้จึงมีแนวโน๎มที่บุคคลจะใช๎วิธีเดิมอีกในสถานการณ์
ใหมํที่คล๎ายๆ กันมากขึ้น แท๎จริงแล๎วกุศโลบายดังกลําวมิได๎ท าให๎ตัวปัญหาหมดไป สํวนมากมักจะเป็นแคํ
เพียงการหลอกตัวเองไว๎ในขอบเขตอันหนึ่งเทํานั้น 

    ปัจจุบัน ได๎มีผู๎ดัดแปลงและขยายขอบเขตพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการใช๎กลวิธาน
ปกปูอง ตนเองออกไปกว๎างขวางแตํอยํางไรก็ตามหลักเกณฑ์โดยทั่วไปของกลวิธานนี้ก็คือ การหลอกตัวเอง
ไว๎ชั่วขณะ ไมํวําจะด๎วยการหนีไปจากสถานการณ์  หันเหความสนใจไปยังสิ่งอ่ืน พิทักษ์ตนเองไว๎ ในที่
ปลอดภัย  ท าให๎ความส านึกผิดลดลง ฯลฯ 
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     2)  ประเภทของกลวิธานปกปูองตนเอง ( Type Defense Mechanisms) 

      2.1)  การเก็บกด (Repression) เป็นกลวิธีทางจิตข้ันพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการ
ใช๎ปกปูองตนเองจากความวิตกกังวล อันอาจเกิดข้ึนมาได๎จากความขัดแย๎ง ความข๎องคับใจ การเก็บกดเป็น
การท าให๎สภาวะที่กํอให๎เกิดความขมขื่น ซึ่งอยูํในสภาพที่รู๎ตัว ได๎ซํอนตัวอยูํในสภาพไร๎ส านึก เป็นต๎นวํา 
เด็กท่ีเกลียดพํอแมํอยํางแรงรู๎ดีวําแสดงออกมาไมํได๎ ถ๎าแสดงออกมาจะเป็นอันตรายตํอตนเอง เด็กจะเก็บ
กดความเกลียดพํอแมํเอาไว๎จนดูประหนึ่งวําหายไป แท๎จริงแล๎วความรู๎สึกดังกลําวยังไมํหมดสิ้ นไป มัน
เพียงแตํหายไปจากความรู๎ตัวได๎แตํจะยังคงอยูํในสํวนใต๎ส านึกและแสดงบทบาทออกมาในรูปของ
พฤติกรรมตํางๆ หรือเป็นบุคลิกภาพของบุคคลนั้น 

      ฟรอยด์ สังเกตเห็นได๎วํา คนไข๎ของเขามักจะระลึกถึงเรื่องราวที่ปวดร๎าวใจ หรือ
สยองขวัญในวัยเด็กไมํได๎ ถึงแม๎ในท๎ายที่สุดของการรักษาเขาสามารถนึกย๎อนกลับไปถึงประสบการณ์
เหลํานั้นได๎การเก็บกดเป็นการปฏิเสธตํอปัญหาที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั้น จากสํวนที่รู๎ตัวได๎ให๎ไปอยูํใน
สํวนที่ไมํรู๎ตัว (จิตใต๎ส านึก) ด๎วยวิธีนี้จะท าให๎ความวิตกกังวลของเขาเงียบสงบไปได๎ชั่วคราว การเก็บกด
สํวนหนึ่งคือ การลืม คนลืมใช๎หนี้ที่ขอยืมเขามา ลืมนัดที่มีกับหมอฟัน เพราะสิ่งเหลํานี้กํอให๎เกิดความวิตก
กังวล แตํอยํางไรก็ตาม การลืมแบบนี้มิใชํการลืมอันแท๎จริง เขาอาจจะนึกขึ้นมาได๎เมื่อความวิตกกังวลหมด
ไป คนที่มีข๎อขัดแย๎งระหวํางมาตรฐานทางด๎านศีลธรรมอยํางเครํงครัด และความต๎องการทางเพศอยําง
รุนแรง อาจปฏิเสธไมํยอมรับตนเองในเรื่องราวทางเพศ แตํเก็บกดไว๎ ดังนั้นจะเห็นได๎วําบุคคลไมํได๎เก็บกด
แตํเรื่องราวอันขมขื่นเทํานั้น เขายังเก็บกดความต๎องการทางรํางกาย ความมุํงมาดปรารถนาและอุปสรรค 
การเก็บกดประสบการณ์ที่จะกํอให๎เกิดความวิตกกังวลไว๎ในสํวนไร๎ส านึกเป็นตัวน าให๎เกิดกลวิธานอ่ืนๆ 
ตามมา 
      2.2)  การท าปฏิกิริยาตรงกันข๎าม (Reaction Formation) เป็นกลวิธานอีกแบบ
หนึ่ง ที่มีเพ่ือลดความส านึกผิดด๎วยการกดสิ่งที่รู๎สึกจริงๆ และแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาที่ตรงกันข๎ามโดย
สิ้นเชิง ลูกท่ีเกลียดพํอของตน ไมํอาจจะยอมรับความรู๎สึกอันเหี้ยมโหดนี้ได๎ เพราะท าให๎เกิดความกลัวและ
วิตกกังวล เขาจะเก็บกด (repress) ความรู๎สึกเกลียดไว๎ในสํวนไร๎ส านึก และย้ ากับตัวเองด๎วยการแสดง
ออกมาในอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตรงกันข๎ามกับความรู๎สึกจริงๆ วําเขารักพํอมาก พํอเป็นพํอที่ดีที่สุดในโลก (แตํ
ความเกลียดของเขาจะแสดงออกมาในรูปของการพูดเลํน ความฝัน ฯลฯ ซึ่งเป็นพฤติกรรมไร๎ส านึก)  ทาง
พฤติกรรม มักจะถูกสงลัยวําเป็นการวางรูปปฏิกิริยา ชายที่ท าตัวเป็นหนุํมเนื้อหอมมีหญิงรุมตอมกันเกรียว 
หรือแม๎แตํเข๎าในขบวนการตํอต๎านรักรํวมเพศ แสดงเชํนนั้น เพ่ือหักห๎ามความต๎องการรักรํวมเพศที่ตน
พยายามเก็บกดเอาไว๎ บางคนแสวงหาอภิสิทธิ์ด๎วยการตํอสู๎เพ่ือสิทธิอันเทําเทียมด๎วยวิธีการอันแยบยล แตํ
ทั้งนี้มิได๎หมายความวํานักตํอสู๎หรือผู๎ตํอต๎านทุกคนจะท าเพ่ือซํอนเร๎นแรงจูงใจที่ตรงกันข๎ามของตนเสมอไป 
ถ๎าพิจารณาโดยถํองแท๎แล๎วจะเห็นความแตกตํางในพฤติกรรมของผู๎ที่ท าด๎วยความส านึกในสังคมกับผู๎ที่
ก าลังปลอมแปลงและซํอนเร๎นเรื่องราวของตน ค าพังเพยของไทยในเรื่องนี้ ก็คือ “ปากหวาน กน๎เปรี้ยว” 
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      2.3)  การหาข๎ออ๎าง (Rationalization) เป็นปฏิกิริยาหนึ่งในหลายๆ แบบที่มีตํอ
ความข๎องคับใจและความผิดหวัง คนมักจะรู๎จักกันในค าพังเพยวํา “องุํนเปรี้ยว มะนาวหวาน”  
จากนิทานอีสป เรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับองุํน เมื่อสุนัขจิ้งจอกพยายามจะตะกายเอาองุํนที่ดูสวยงามนํากิน แตํ
พยายามเอ้ือมเทําไรก็ไมํถึง จึงเลิกล๎มความตั้งใจและบอกตัวเองวําองุํนเปรี้ยว ความจริงแล๎วปฏิกิริยาเชํนนี้
มีแตํกับมนุษย์เทํานั้น  การที่บอกตัวเองวํา “องุํนเปรี้ยว” นั้น ท าให๎เปูาหมายที่ตนต๎องการจะบรรลุแตํท า
ไมํได๎ลดคุณคําลงไป ความข๎องคับใจ ความเครียด และความวิตกกังวลก็จะลดตามไปด๎วย นักเรียนที่สอบ
ตก ไมํวําเป็นเพราะเรียนหนังสือไมํเป็น หรือมัวแตํเพลิดเพลินเที่ยวสนุกไป มักจะอ๎างวําที่สอบตก เพราะ
ครูสอนไมดีํ หนังสือหาย วันที่สอบตนไมํสบาย การหาข๎ออ๎างเชํนนี้เป็นการปลอบใจตัวเอง หรือท าให๎ความ
ส านึกผิดของตนลดลง เมื่อบุคคลสามารถหาเหตุผลมาบอกกับตัวเอง หรือผู๎อ่ืนได๎ทั้งๆ ที่เหตุผลที่อ๎างนั้น
เป็นเพียงเหตุผลที่ (ดู) ดีแตํมิใชํเหตุผลอันแท๎จริง บุคคลจะซํอนแรงจูงใจอันแท๎จริง และอ๎างสิ่งอ่ืนมาแทน 
คนที่ไมํได๎รับเชิญไปในงานเลี้ยง (ที่ตนเองก็อยากไป) จะบอกวํา ไมํเห็นจะอยากไป ขี้เกียจแตํงตัว รถติด 
ฯลฯ ข๎ออ๎างทั้งหลายนั้นดูสมเหตุสมผลและอาจจะจริง แตํหาใชํเหตุผลอันแท๎จริงของพฤติกรรมนั้นๆ  
      2.4)  การโยนความผิดไปที่อ่ืน (Projection) เป็นกลวิธานที่คุ๎มครองตนจาก
ความนํากลัวที่ คาดวําจะได๎รับจากสังคมด๎วยการพํุงความผิดไปที่คนอ่ืน ทุกคนมีลักษณะนิสัยหรือ
คุณสมบัติที่ไมํเป็นที่ต๎องการ ซึ่งเจ๎าตัวเองไมํรู๎ บุคคลพิทักษ์ตัวไว๎ไมํให๎รู๎ถึงคุณสมบัติอันไมํพึงปรารถนา 
ด๎วยการคิดวํา คนอื่นเป็นเชํนนั้นอยํางรุนแรง บางคนชอบนินทาวําร๎ายผู๎อ่ืน บางคนอยากจะโกงหรือทารุณ
โหดร๎ายกับผู๎อ่ืน การที่จะยอมรับวําตนเป็นเชํนนั้น เป็นการท าให๎ “ตนเอง” มีอุดมการณ์ที่เลวทราม บุคคล
จึงปลอบตัวเองด๎วยการคิดวําคนอ่ืนรอบข๎างคอยแตํนินทาวําร๎ายตน หรือใครๆ ก็โกงกันทั้งนั้น หรือคนอ่ืน
ทั้งโหดร๎ายและขาดความปรานี ดังนั้นถ๎าบุคคลจะวําร๎ายคนอ่ืน หรือจะโกงบ๎าง จะโหดร๎ายกับคนอ่ืนบ๎าง  
ก็ไมํใชํเพราะตนเองไมํดี ตนเพียงแตํท าในสิ่งที่สาสมแล๎วเทํานั้น แท๎จริงแล๎วการพํุงความผิดไปที่คนอ่ืนเป็น
รูปแบบหนึ่งของการหาข๎ออ๎าง คนชํางอิจฉามักจะชอบวําคนอ่ืนอิจฉาตน กลวิธานนี้ตรงกับค าพังเพยของ
ไทยที่วํา “วําแตํเขาอิเหนาเป็นเอง” 

      2.5)  การระบายไปที่อ่ืน (Displacement) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีเพ่ีอพิทักษ์ตนเอง
ให๎พ๎นจากอันตราย ด๎วยการระบายความก๎าวร๎าวรุกรานที่ไมํสามารถแสดงกับคนหนึ่งได๎ ไปแสดงกับอีกคน 
(สิ่ง) หนึ่ง คนที่ถูกเจ๎านายติเตียนถึงแม๎จะโกรธเจ๎านายสักเพียงไร น๎อยคนนักจะกล๎าแสดงออกมาโดยตรง 
แตํเขาจะเก็บความโกรธนั้นมาระบายกับภรรยาหรือลูกหลานที่บ๎าน บางต าราก็เรียกกลวิธานนี่ให๎ชัดเจนลง
ไปวํา การระบายความก๎าวร๎าวไปที่อ่ืน (Displacement of Aggression) เพ่ือให๎แตกตํางออกไปจากการ
ทดแทน (Sublimation) บางต าราก็กลําวรวมกันไปเป็นเรื่องเดียว 

      แตํอยํางไรก็ตาม หลักการของการระบายไปที่อ่ืน ก็คือ การให๎ผู๎อ่ืนหรือสิ่งอ่ืนมา
รับปฏิกิริยาที่เกิดจากอารมณ์และความก๎าวร๎าวรุกรานของบุคคลแทนผู๎ซึ่งบุคคลอยากจะแสดง แตํไมํกล๎า
ท า  เพราะเกรงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได๎ เด็กเล็กๆ ที่ต๎องสูญเสียความเป็นศูนย์กลางของความสนใจใน
บ๎านให๎กับน๎องที่เกิดใหมํ อยากจะท าร๎ายน๎องแตํไมํกล๎าท าเพราะกลัวจะถูกลงโทษ จึงหันไประบายความ
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โกรธของตนกับของเลํนหรือกับคนเลี้ยง การท าลายข๎าวของตํางๆ หรือการรังแกเพ่ือนที่เล็กกวําของเด็กๆ 
จึงมักเป็นสัญญาณท่ีแสดงถึงความข๎องคับใจในตัวเด็ก เราเรียกบุคคลที่เป็นเหยื่อของการระบายความโกรธ
วํา “แพะรับบาป” แพะรับบาปอาจจะเป็นคนหรือกลุํมคนที่ถูกกลําวโทษในข๎อปัญหาที่เกิดขึ้นอยํางขาด
ความเป็นธรรม 

      2.6)  การทดแทน (Sublimation) เป็นการขจัดความปรารถนาที่ดูนําอายและ
ท าให๎เกิดความข๎องคับใจ (โดยเฉพาะความปรารถนาทางเพศ) ด๎วยการมีกิจกรรมอ่ืนที่เป็นการสร๎างสรรค์ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคมแทน ฟรอยด์ เชื่อวํา ศิลปะ ดนตรี การเต๎นร า โคลงกลอนการสืบค๎นทาง
วิทยาศาสตร์และกิจกรรม สร๎างสรรค์อ่ืนๆ เกือบทั้งหมดเป็นการเปลี่ยนพลังทางเพศ ( libido Energy) ให๎
กลายเป็นพฤติกรรมที่กํอให๎เกิดประโยชน์ และเป็นที่ยอมรับภายใต๎การบัญชาของ Super Ego ฟรอยด์  
กลําวถึง ความปรารถนาที่รุนแรงเกือบทุกอยํางสามารถทดแทนได๎ เป็นต๎นวํา บุคคลที่ก๎าวร๎าวมากๆ 
อาจจะหันไปมีอาชีพเป็นนักมวย ทหารอาชีพ บุคคลที่ชอบกลําวเท็จอาจจะทดแทนด๎วยการเป็นนักเลํา
นิทาน นักเขยีนนิยาย 

       2.7)  การชดเชย (Compensation) เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความพยายาม
อยํางยิ่งที่บุคคลพยายามท าเพ่ีอเอาชนะข๎อบกพรํอง หรือความล๎มเหลวบางอยํางของตน ด๎วยความเชื่อ
ที่วํา ทุกคนต๎องการรู๎สึกวําตนมีคําและได๎รับผลส าเร็จไมํทางหนึ่งก็ทางใด บุคคลที่มีข๎อบกพรํองหรือ
จุดอํอนไมํวําจะคิดขึ้นมาเองหรือเป็นจริงๆ สํวนมากจะมุมานะพยายามเอาดีในทางอ่ืนเพ่ีอเอาชนะความ
ด๎อยของตน คนตัวเตี้ยพยายามอยํางสุดความสามารถจนได๎เป็นนักกีฬามีชื่อเสียง อาทิ เฮเลน เคลเลอร์ 
(Helen Keller) ทั้งหูหนวกและตาบอดมาแตํก าเนิด พยายามเอาชนะความพิการของตน จนกลายเป็นนัก
คิด และนักเขียนที่ได๎รับความยกยํองจากบุคคทั่วไป การชดเชยนี้อาจจะมีได๎ทั้งในทางสร๎างสรรค์และทาง
ลบ เด็กที่เรียนไมํเกํงหรือรู๎ดีวําตนต ่าด๎อยกวําเพ่ือนๆ ในสถานภาพทางสังคม อาจจะชดเชยด๎วยการเป็น
นักกีฬามีฝีมือหรือกลายเป็นอันธพาลไปก็ได๎ 
      2.8)  การถดถอย (Regression) เป็นการย๎อนกลับไปมีพฤติกรรมที่งํายกวํา และ
ใช๎การได๎ในอดีต เด็กที่เคยเป็นศูนย์กลางของความรักความเอาใจใสํ เมื่อมีน๎องใหมํมาแยํงความสนใจของ
พํอแมํ และของคนอ่ืนๆ ในบ๎าน เกิดความคับข๎องใจ วิตกกังวล อาจจะย๎อนกลับไปมีพฤติกรรมแบบทารก 
ท าเป็นชํวยตนเองไมํได๎ ปัสสาวะรดที่นอน ดูดนิ้ว พูดไมํชัด ทั้งนี้ เพราะเมื่อตอนยังเล็กอยูํ พฤติกรรมแบบ
นี้ได๎เคยท าให๎พํอแมํสนใจ การถดถอยเมื่อเกิดความข๎องคับใจ ผู๎ใหญํบางคนอาจจะถดถอยไปมีพฤติกรรม
แบบเด็กๆ ก็ได๎ เป็นต๎นวํา ร๎องไห๎แผลงฤทธิ์อาละวาด การวิ่งกลับไปหาแมํท่ีบ๎านเมื่อมีปัญหาครอบครัว ถือ
เป็นการถดถอยของผู๎ใหญํเชํนกัน 

      2.9)  การฝันเฟ่ือง (Fantasy) เป็นการท าความพอใจให๎แกํตนเอง โดยการฝัน 
หรือจินตนาการทีเ่ป็นวิธีหนีไปจากความจริงที่วําตนต ่าต๎อย หรือหนีจากความไมํสมปรารถนา ด๎วยการฝัน
กลางวัน การฝันกลางวันนี้มีในระดับตํางๆ กัน บางคนก็เป็นแตํเพียงเหมํอบ๎างเป็นครั้งคราว บางคนเป็น
เอามากขนาดถูกความฝันเพ๎อครอบง าเสียจนหลุดพ๎นไปจากสภาพความเป็นจริง เด็กนักเรียนที่ชอบเหมํอ
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หรือนั่งใจลอยในห๎องเรียนมากๆ สะท๎อนให๎เห็นถึงการขาดความสมปรารถนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง พวกหนี
ความจริงด๎วยการฝันเพื่อง อาจจะแสดงออกในรูปของการหมกหมุํนกับภาพยนตร์หรือโทรทัศน์มากเกินไป 
การอํานหนังสือการ์ตูนหรือวรรณกรรมประเภทเพ๎อฝัน นับได๎วําเป็นทางออกอยํางหนึ่งของการฝันเฟื่อง 
      2.10) การปฏิเสธ (Denial) เป็นวิธีที่จะปูองกันบุคคลไว๎ได๎ ด๎วยการไมํยอมรับ
ความจริงจากสภาพภายนอกที่ปวดร๎าวเกินกวําจะเผชิญได๎ โดยทั่วไปสํวนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
ตาย ความเจ็บไข๎ ความอาย  ความกลัว  พํอแมํที่ได๎รับรายงาน และผลการวินิจฉัยโรคอยํางละเอียด
รอบคอบจากแพทย์วํา ลูกของตนเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดและจะต๎องเสียชีวิตในเวลาอันสั้น ทนไมํได๎ที่จะรับ
ความจริงนี้ ความรู๎สึกแรกของพํอแมํจะบอกวําไมํจริงแพทย์ไมํเกํงวินิจฉัยโรคผิด ห๎องปฏิบัติการท างาน
สับสนหยิบเอาผลการวิเคราะห์โรคของคนอ่ืนมาให๎ ฯลฯ บุคคลพวกนี้เกิดการปฏิเสธ อยํางน๎อยก็ชั่วคราว 

      รูปแบบของการปฏิเสธขนาดเบาบางก็คือ คนที่ท าไมํรู๎เรื่องราววําคนอ่ืนรังเกียจ
ตน บางคนสังเกตไมํได๎ (เพราะไมํอยากจะรับรู๎) ถึงสัญญาณตํางๆ ที่บอกให๎ทราบวําคูํสมรสของตนก าลังมี
บุคคลอ่ืนเข๎ามาแทรก เพราะการรับรู๎เรื่องราวตํางๆ เหลํานี้กํอให๎เกิดความวิตกกังวล เด็กที่พํอแมํพร ่า  

สั่งสอนและติเตียนอยูํตลอดเวลา มักจะไมํได๎ยินเรื่องราวที่พํอแมํพูดด๎วย เพราะเด็กเกิดกลวิธานปกปูอง
ตนเองด๎วยการปฏิเสธที่จะได๎ยินเสียงของพํอแมํท่ีกํอให๎เกิดความวิตกกังวลเสียแล๎ว 

      2.11)  การหันไปท าสิ่งอ่ืน (Escape into Activity) เป็นการหนีจากสภาวะ
ความเป็นจริงในอีกรูปแบบหนึ่ง คือหันเหความสนใจจากเรื่องที่กํอให๎เกิดความเครียดหรือวิตกกังวลไปหา
กิจกรรมอ่ืน นักเรียนที่เรียนไมํเกํงจะรู๎สึกวําตนไมํมีคําในสภาพห๎องเรียน อาจจะทุํมตัวเองกับกีฬาหรือ
กิจกรรมทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ือหันเหจิตใจไปกับเรื่องอ่ืน มีคนไมํน๎อยที่ทุํมเวลาให๎กับงานจนเกือบจะไมํได๎
สนใจเรื่องราวของครอบครัวบางคนอาจจะเป็นเพราะต๎องการหนีจากภรรยาที่ตนสุดแสนจะเบื่อหนําย ถ๎า
การหนีจากปัญหาบางอยํางไปหากิจกรรมแล๎วไมํท าให๎ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น เทําๆ กับกิจกรรมที่ท านั้น เกิด
ประโยชน์ในทางสร๎างสรรค์ กลวิธานนี้ก็จะมีคํายิ่ง บางครั้งการหนีจากปัญหากลับท าให๎เกิดปัญหาซับซ๎อน
ขึ้นอีก เชํน เด็กที่เรียนไมํดี แล๎วไมํสนใจการเรียน เอาแตํวาดรูปเลํน หรือหนีจากห๎องเรียนไปกํอความ
วุํนวาย ก็จะท าให๎เกิดผลเสียตามมาอีกมากมาย 

      2.12)  การสร๎างเกราะก าบังใจ (Emotional Insulation) เป็นการพยายามที่จะ
วางอุเบกขา หรือท าตัวให๎หํางเหินจากสถานการณ์ที่กํอให๎เกิดความหวั่นไหวทางอารมณ์ เพ่ือหลีกเสียง
ความสะเทือนใจหรือชอกช้ าใจ เด็กที่จ าต๎องพรากจากพํอแมํที่ตนเคยรักมากํอน ไมํวําจะเนื่องมาจาก
สงครามความตาย หรือการสมรสใหมํ มักจะด ารงชีวิตตํอไปอยํางปฏิเสธการมีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดทางใจ
กับคนอ่ืน ไมํยอมที่จะรักหรือวางใจใคร การถอยหนีแบบนี้ท าให๎เด็กเติบโตกลายเป็นคนจิตใจแข็งกร๎าว
และเย็นชา 
      คนที่ต๎องท างานเกี่ยวข๎องกับความเป็นความตายอยูํประจ า เป็นต๎นวํ า แพทย์ 
ทหารในสนามรบ ถ๎าจะโศกเศร๎าสะเทือนใจไปกับสภาพการณ์เหมือนกับคนท่ัวๆ ไปคงจะไมํได๎ การวางเฉย
กับเรื่องราวดังกลําวอาจจะจ าเป็นในการท างานเชํนนี้ จึงมีบางคนเรียกกลวิธานนี้วํา การใช๎สติปัญญา 
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(Intellectualization) การใช๎สติปัญญาในเรื่องเหลํานี้ จ าเป็นส าหรับงานของเขา แตํถ๎าเขาจะวางเฉยขาด
ความรู๎สึกรํวมทางด๎านอารมณ์ไปเสียหมดทุกเรื่อง จนตัดตัวเองจากประสบการณ์ด๎านอารมณ์ก็เรี ยกได๎วํา
เป็นปัญหา 
      เมื่อศึกษาถึงกลวิธานปกปูองตนเอง บุคคลมักจะเกิดความวิตกกังวลวําเรื่อง
ตํางๆ ที่กลําวมาแล๎วไมํน๎อยตรงกับเรื่องราวของตน นักจิตวิทยาคลินิกเน๎นวํา ทุกคนได๎เคยใช๎กลวิธาน
ตํางๆ เหลํานี้มาแล๎วทั้งนั้น ไมํอยํางหนึ่งก็อยํางใด ปัญหาส าคัญอยูํตรงที่วําบุคคลนั้นได๎ปลํอยให๎กลวิธาน
เหลํานี้มีอิทธิพลเหนือชีวิตในขอบเขตใด กลวิธานปกปูองตนเองพอจะเปรียบได๎กับยาระงับตํางๆ เป็นต๎น
วํา ยาแก๎ปวดหัว ยาแก๎แพ๎ ยาเหลํานี้เพียงแตํลดอาการทุกข์ทรมาน แตํมิได๎เยียวยาโรคภัย คนบางคน อาจ
เผชิญกับปัญหาและความกดดันตํางๆ และใช๎กลวิธานปกปูองตนเอง (โดยไมํรู๎ตัว) ไปชั่วคราวกํอน เมื่อ
ผํอนคลายจากความวิตกกังวลแล๎ว จึงได๎มีการพิจารณาหาทางแก๎ปัญหาที่สมจริงมากขึ้นและท าให๎ปัญหา
ลุลํวงไปได๎ถึงแม๎กลวิธานปกปูองตนเองจะชํวยผํอนคลายไปได๎ชั่วคราว แตํมันก็บิดเบือนความจริง ถ๎ายัง
ด ารงอยูํตํอไปก็จะเป็นตัวขัดขวางการแก๎ปัญหาอยํางมีประสิทธิภาพ คนที่อิงอยูํแตํกับกลวิธานปกปูอง
ตนเองไมํรู๎จักจัดการกับปัญหาอยํางถูกต๎องในที่สุดจะเกิดปัญหาการปรับตัวทางด๎านบุคลิกภาพ ท าให๎
ขัดขวางการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์ ขณะเดียวกันผู๎ที่เข๎าใจถึงหลักการของการใช๎กลวิธานปกปูองตนเอง 
อาจจะมองตัวเองได๎ลึกซึ้ง และหยั่งเห็นถึงปัญหาอันแท๎จริงของตน ท าให๎หาทางแก๎ไขต๎นตอของปัญหาได๎
อยํางมีเหตุผล แทนที่จะเกาะติดแนํนอยูํกับการใช๎กลวิธานปกปูองตนเองเพ่ือประโลมใจ ไว๎ชั่วคราว 

 8.5 กลุ่มจิตวิทยาเกสตัลท์   
 

 
 

ภาพที่  1.13  แม็กซ์ เวอร์ไทเมอร์ (Max Wertheimer) 
ที่มา : http://jewishcurrents.org/old-site/april-15-max-wertheimer-and-gestalt-psychology/ 
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ภาพที่  1.14  วูลฟ์แกง  โคห์เลอร์ (Wolfgang Kohler) 
ที่มา : http://www.psychegames.com/responsive/imgs/koehler.jpeg 

 
ภาพที่  1.15  เคริท  คอฟกา  (Kurt Koffka) 

ที่มา : http://psychojournal.ru/uploads/posts/2015-08/1440957320_gallery_koffka1.jpg 

 

  กลุํมจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt) เริ่มกํอตั้งขึ้นในประเทศเยอรมัน เมื่อราว ๆ ค.ศ. 1912  โดย
คณาจารย์ผู๎สอนวิชาจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน  โดยมี  แม็กซ์ เวอร์ไทเมอร์ (Max Wertheimer)  
เป็นผู๎น ากลุํม  ค าวําเกสตัลท์ “Gestalt”  เป็นค าในภาษาเยอรมัน หมายความวํา   โครงรําง  รูปรําง  
รูปแบบ  Configuration หรือ  Organization)  สํวนรวมทั้งหมดหรือโครงสร๎างทั้งหมด (The Totality 

or Configuration)  ซึ่งตํอมาแนวคิดของกลุํมนี้ได๎ไปเผยแพรํในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยวูลฟ์แกง  โคห์
เลอร์ (Wolfgang Kohler) และ เคริท  คอฟกา  (Kurt Koffka, 1886) 
  ในปี  ค.ศ.  1926  แนวคิดนี้ได๎รับความนิยมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จึงถึงสงครามโลกครั้งที่  2  จึงเริ่ม
จางลง  แตํเมื่อสงครามสงบแนวคิดเกสตอลท์นี้กลับมาได๎รับความนิยมในอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง  โดยเฉพาะ
แนวคิดท่ีเน๎นสํวนรวมทั้งหมดเป็นส าคัญ  ตามความเห็นวําการศึกษาจิตวิทยานั้นต๎องศึกษาพฤติกรรมทาง
จิตเป็นสํวนรวมจะแยกศึกษาทีละสํวนไมํได๎ 
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   8.5.1  หลักการและแนวคิดส าคัญของจิตวิทยากลุํมเกสตัลท์ 
   ลักขณา  สริวัฒน์  (2553 :20-21) แนวความคิดกลุํมเกสตอลท์  มีความเห็นวํา
แนวความคิดพฤติกรรมนิยมที่ศึกษาพฤติกรรมโดยพยายามแยกพฤติกรรมออกมาเป็นหนํวยยํอย  เชํน  สิ่ง
เร๎าและการตอบสนองนั้นเป็นวิธีการที่ไมํใชํเรื่องของจิตวิทยา นําจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์  ฉะนั้น
แนวความคิดกุลํมเกสตอลท์จึงไมํพยายามศึกษาพฤติกรรมแยกเป็นสํวนๆ แล๎วศึกษารายละเอียดของแตํละ
สํวนเหมือนแนวความคิดอ่ืน ๆ แตํใช๎วิธีการตรงกันข๎าม  คือพิจารณาพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล
ในทุก ๆ อยํางเป็นสํวนรวมมากกวําสํวนยํอย  เน๎นให๎ความส าคัญกับสํวนรวมทั้งหมดในลักษณะที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (Unique) เชํน  เรามองดูรถครั้งแรกเราเห็นรถท้ังคันกํอนแล๎วจึงดูสํวนประกอบยํอย ๆ 
เชํน กระจกรถ  หลังคารถ  ประตูรถ  เป็นต๎น  จึงสรุปได๎วําการที่เรามองเห็นสิ่งตําง ๆ นั้น  เราจะรับรู๎
ลักษณะทั้งหมดเป็นสํวนรวม  ส าหรับรายละเอียดจะถูกมองข๎ามไป  นอกจากจะพิจารณาในแงํที่เกี่ยวพัน
กับสํวนรวมเทํานั้น  ดังนั้นการรับรู๎ของคนเราจะรับรู๎เป็นสํวนรวมกํอนการพิจารณารายละเอียดเป็น
สํวนยํอย  สํวนประกอบของหนํวยเมื่อรวมกันเข๎าแล๎วจะไมํเทํากับหนํวยที่รวมกันเป็นโครงสร๎างแล๎ว  
ลักษณะของพฤติกรรมก็เชํนกัน  การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมนั้นจะแสดงออกมาในรูปใด  
ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติโดยสํวนรวมของบุคคลนั้น ๆ เชํนการประสมประสานกันระหวํางความรู๎  ความเข๎าใจ  
ความรู๎สึก  ความสามารถ หรือความช านาญในการกระท าไมํได๎เกิดเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว  และ
ถึงแม๎วําสิ่งเร๎าสิ่งเดียวกันปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลนั้นก็อาจจะแตกตํางกันตามกาลเวลาเนื่องจาก
ประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น  มีผลให๎ความรู๎ความเข๎าใจ  ความรู๎สึก  ทักษะ  และความสามารถเปลี่ยนไปจาก
เดิม  แนวคิดจิตวิทยากลุํมนี้เน๎นเรื่องการรับรู๎และการหยั่งเห็น  อธิบายได๎ดังนี้      

    8.5.1.2  การรับรู๎  (Perception)  เป็นรากฐานของการเรียนรู๎ (Learning)  ซึ่งเกิดจาก
การแปลอาการสัมผัสออกมาอยํางมีความหมาย  โดยการอาศัยความรู๎ ความเข๎าใจเดิมหรือประสบการณ์
เดิมหรือสิ่งที่คาดคะเนไว๎ลํวงหน๎าแล๎ว  และการรับรู๎ในแตํละบุคคลจะแตกตํางกัน หรืออาจไมํถูกต๎องตาม
ความเป็นจริงเสมอไป  ขึ้นอยูํกับสิ่งแวดล๎อมในลักษณะความใกล๎ชิด  ความคล๎ายคลึง  ความตํอเนื่องหรือ
ความชัดเจน 

    8.5.1.3  การหยั่งเห็น  ( Insight)  เป็นการเกิดความรู๎ความเข๎าใจอยํางแจํมแจ๎ง  
หมายถึงการรับรู๎หรือเกิดความรู๎สึกที่พร๎อมในการยอมรับความสัมพันธ์ของสิ่ งตําง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ทั้งหมดของสถานการณ์  ลักษณะของการหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล๎ายกับการเกิดของแนวคิดที่
ปรากฏออกมาอยํางรวดเร็วเมื่อบุคคลเผชิญกับปัญหา  การหยั่งเห็นที่เกิดขึ้นยํอมได๎แกํความรู๎  ความ
เข๎าใจในปัญหาที่เขาก าลังเผชิญอยูํ   
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 8.6  กลุ่มจิตวิทยามนุษยน์ิยม  

 
 

ภาพที่  1.15  อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) 

ที่มา : http://livezorba.com/2016/09/30-selected-abraham-maslow-quotes/ 

 

 

 
 

ภาพที่  1.16  คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) 

ที่มา : http://www.awaken.com/2013/01/carl-rogers/ 

 

  

  กลุํมจิตวิทยามนุษย์นิยม (Humanistic Psycholygy) ผู๎น าที่ส าคัญคือ คาร์ลอาร์.รอเจอร์ส (Carl 

R. Roger,ค.ศ. 1902-1987) และ อับราฮาม เอช. มาสโลว์ (Abraham H. Maslow, ค.ศ.1908-1970) 
จรรยา  สุวรรณทัต (2547 :235)  ได๎กลําวถึง ความเป็นมาของจิตวิทยากลุํมนิยมมนุษย์นิยมหลักการ
แนวคิดส าคัญไว๎ ดังนี้ 
 ในปี ค.ศ. 1962 มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์นิยมเกิดขึ้นในอเมริกา โดยมีการตั้ง
สมาคมจิตวิทยามนุษย์นิยม และพิมพ์วารสารจิตวิทยามนุษย์นิยมฉบับแรกความเคลื่อนไหวของจิตวิทยา
สาขานี้ เกิดจากปฏิกิริยาตํอด๎านจิตวิทยาพฤติกรรมนิยมและจิตวิเคราะห์ที่แพรํหลายอยูํในขณะนั้น ซึ่งมิได๎

http://www.awaken.com/2013/01/carl-rogers/
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ให๎ความส าคัญแกํคํานิยม ความรู๎สึก ความหวังในอนาคต การเลือกสรรและความคิด สร๎างสรรค์ของบุคคล 
แตํเน๎นพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยมิได๎กลําวถึงวิถีแหํงพัฒนาการของบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์ ด๎วยเหตุที่จิตวิทยา
มนุษย์นิยมเกิดขึ้นเป็นแนวทางที่ 3 จากกลุํมจิตวิเคราะห์ที่เป็น “คลื่นลูกที่หนึ่ง” (First force) และกลุํม
พฤติกรรมนิยมที่เป็น “คลื่นลูกที่สอง” (Second force) และตํอต๎านแนวทัศนะส าคัญ 2 แนว ทัศนะ
ดังกลําว มาสโลว์ (Maslow) จึงให๎ชื่อวํา “พลังที่ 3” (A third force) 

 จิตวิทยามนุษย์นิยมมีเนื้อหาสาระส าคัญอยูํหลายอยํางที่สามารถน าไปใช๎ในแขนงวิชาเฉพาะตํางๆ 
ของวิชาจิตวิทยาทุกสาขา โดยเฉพาะทางด๎านจิตบ าบัด ทฤษฎีบุคลิกภาพ และการวิจัยเชิงทดลอง ความ
เชื่อที่ส าคัญของนักจิตวิทยามนุษย์นิยมปรากฏอยูํในเอกสารของสมาคมจิตวิทยามนุษย์นิยมแหํงอเมริกา 
ดังนี้ 
  1. เน๎นคุณสมบัติของความสนใจอยูํที่บุคคลผู๎ได๎รับประสบการณ์ การศึกษามนุษย์จึงควร
เพํงเล็งไปท่ีประสบการณ ์

  2. เน๎นคุณสมบัติที่เป็นลักษณะเดํนของมนุษย์ เชํน การเลือกสรร การสร๎างสรรค์ การให๎คุณคํา 
การบรรลุแหํงตน มิใชํนึกถึงมนุษย์ในลักษณะที่เป็นเครื่องจักร 

  3. การเลือกปัญหาเพื่อศึกษาและวิธีศึกษาให๎ค านึงถึงการมีความหมาย มิใชํค านึงถึงความเป็น
วัตถุวิสัย จนทิ้งความส าคัญหรือความเหมาะสมของปัญหาและวิธีศึกษา 

  4. ความสนใจสูงสุดอยูํที่คุณคําและศักดิ์ศรีของมนุษย์และสนใจในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งมีอยูํ
ในตัวมนุษย์ทุกคน แนวความคิดนี้จะเน๎นตัวบุคคลตามที่เขาค๎นพบตัวเอง และความสัมพันธ์กับผู๎อ่ืนและ
กลุํมตํางๆ ในสังคม 

   8.6.1  หลักการและแนวคิดส าคัญของจิตวิทยามนุษย์นิยม 

  จิตวิทยามนุษย์นิยมมีจุดเน๎น หรือหลักการส าคัญ 5 ประการ และจุดเน๎นหรือหลักการทั้งห๎านี้ 
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ดังตํอไปนี้ 
    8.6.1.1  ความเป็นมนุษย์  เป็นเรื่องของประสบการณ์สํวนตัว จุดส าคัญ คือ 
ประสบการณ์ในจิตส านึก (Conscious Experience) ตามความคิดของนักจิตวิทยามนุษย์นิยม  
ประสบการณ์นี้ให๎ข๎อมูลที่ส าคัญและเป็นพ้ืนฐานในการศึกษามนุษย์ ค าอธิบายตามหลักทฤษฎีและ
พฤติกรรมที่ปรากฏออกมายังมีความส าคัญรองลงมาจากตัวประสบการณ์ และความหมายของ
ประสบการณ์ตํอผู๎เป็นเจ๎าของประสบการณ์นั้นๆ นักจิตวิทยามนุษย์นิยมในระยะตํอมาได๎คงความส าคัญ
ของความคิดที่วํา ประสบการณ์ในจิตส านึกนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ บุคคลแตํละคนมีสิทธิ์ในเรื่องความรู๎สึกและ
ทัศนะเฉพาะของตน ซึ่งผู๎ใดจะลํวงละเมิดมิได๎ อยํางไรก็ตามความเคารพตํอความเชื่อของแตํละบุคคลนี้
ไมํได๎เกี่ยวข๎องไปถึงเรื่องทางศีลธรรมหรือสติปัญญา จิตวิทยามนุษย์นิยมพยายามที่จะแยกความเป็นจริง
ออกจากทัศนคติและประสบการณ์ของบุคคลผู๎เผชิญกับความเป็นจริงนั้น รากฐานของจิตวิทยามนุษย์นิยม
อยูํที่ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ตามที่บุคคลรับรู๎ (Phenomenology) อันเป็นความคิด เชิงปรัชญาอยําง
หนึ่ง ซึ่งนักปรัชญาชาวยุโรป คือ เอ็ดมันต์ มุสเซิล (Edmund Musserl) คิดข้ึนเมื่อปลายศตวรรษที่ผํานมา 
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    แม๎จิตวิทยามนุษย์นิยมจะเน๎นความรู๎สึกสํวนบุคคล แตํก็ไมํได๎หมายความวําจะไมํมี
ทัศนคติเชิง วิทยาศาสตร์ในสาขาวิชานี้ โดยแท๎จริงแล๎วจิตวิทยามนุษย์นิยมพยายามที่จะสร๎างวิทยาศาสตร์
แหํงประสบการณ์บุคคล (A Science of Human Experience) กลําวคือ ได๎ยืนหยัดที่จะมีสํวนอยูํใน
จิตวิทยาเชํนเดียวกับในปรัชญา 
   การที่ถือวําจิตส านึก (Consciousness) เป็นศูนย์กลางของความสนใจนี้ นักจิตวิทยา
มนุษย์นิยมจึงมีจุดยืนแตกตํางจากนักพฤติกรรมศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งพยายามเลี่ยงจากความสนใจในเรื่อง
ประสบการณ์สํวนบุคคลที่เกิดขึ้นเฉยๆ แตํจะพิจารณาค าถามเกี่ยวกับธรรมชาติหรือลักษณะของจิตส านึก
ในแงํท่ีอยูํเหนือขอบขํายความสนใจของนักวิจัยทั้งนี้เนื่องจากไมํมีใครสามารถรับรู๎ประสบการณ์สํวนบุคคล
ตามท่ีปรากฏตํอตัวบุคคลได๎  นอกจากตัวผู๎เป็นเจ๎าของประสบการณ์นั้นเพียงผู๎เดียว 

   ความสนใจของนักจิตวิทยามนุษย์นิยมในประสบการณ์ของบุคคลนี้ ท าให๎เข๎าใกล๎จุดยืน
ของนักจิตวิเคราะห์ ซึ่งสนใจชีวิตสํวนตัวของคนเชํนกัน โดยเฉพาะสํวนที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎สึก อยํางไรก็
ตาม ฟรอยด์ และศิษย์ของฟรอยด์พิจารณาวําประสบการณ์ในจิตส านึกเป็นเหตุการณ์ส าคัญล าดับรอง ซึ่ง
เกิดจากแรงขับที่อยูํใต๎ส านึกหรือชํอนเร๎นอยูํ แตํนักจิตวิทยามนุษย์นิยมไมํเหมือนกับนักจิตวิเคราะห์ในแงํที่
เขาเชื่อวําประสบการณ์ในจิตส านึกเป็นเรื่องสิทธิของบุคคล ซึ่งไมํต๎องการค าอธิบาย หรือการวิเคราะห์
ตํอไป จิตส านึกเป็นเหตุในตัวของมันเองและไมํได๎เป็นผลของเหตุอ่ืนดังที่ นักจิตวิเคราะห์มักสืบค๎นตํอ 
จิตวิทยามนุษย์นิยมจึงได๎ชื่อวําเป็นวิชาที่มีจุดเน๎นในการมีเปูาหมายและแนวโน๎มของบุคคล ในการมุํงสูํการ
เจริญเติบโตทางจิตใจ ซึ่งจะชํวยให๎บุคคลรู๎จักตนเองได๎อยํางแท๎จริงในที่สุด 

   8.6.1.2  จิตวิทยามนุษย์นิยมเน๎นสํวนรวมและศักดิ์ศรีของบุคคล ในระยะแรกของการ
พัฒนาทฤษฎีบุคลิกภาพและการรับรู๎ จะมีการเน๎นในลักษณะรวม (Holistic Emphasis) กลําวคือ นับแตํ
จิตวิทยาโครงสร๎าง (Structuralism) ของวุ๎นดท์ (Wundt) และทิชเชนเนอร์ (Titchener) ได๎รับการศึกษา
ตํอเนื่องโดยนักจิตวิทยาเกสตอลท์ (Gestalt) ได๎ศึกษาเรื่องการรับรู๎เพ่ิมขึ้น ท าให๎เกิดการรับรู๎ในลักษณะ
ที่วํา สํวนรวมที่มีพลวัตนั้นมากกวําผลรวมของสํวนยํอยทั้งหมด (Koffka, 1935) 
   เคิร์ต โกลด์สไตน์ (Kurt Goldstein, 1935) ผู๎ได๎รับอิทธิพลอยํางมากจากทฤษฎีการรับรู๎
เกสตอลท์ ได๎ประยุกต์ข๎อสังเกตนี้ในเรื่องบุคลิกภาพและแรงจูงใจโดยสรุปวํา แรงจูงใจเป็นพ้ืนฐานอยําง
หนึ่งของมนุษย์คือ การน าไปสูํเอกภาพ และความเป็นสํวนรวม (wholeness) ความคิดที่คล๎ายๆ กันนี้จะ
อยูํในงานของนักทฤษฎีบุคลิกภาพที่มีแนวโน๎มไปทางมนุษย์นิยม ซึ่งได๎แกํ กอร์ดอน อัลพอร์ต (Gordon 

Allport) อับราอัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) และ คาร์ล โรเจอร์ส (Carl Rogers) นักทฤษฎีคน
ส าคัญเหลํานี้เห็นวําการตํอสู๎เพ่ือเอกภาพ ซึ่งได๎รับการเน๎นเป็นครั้งแรก โดยโกลต์ลไตน์นั้น เป็นความ
ต๎องการอยํางแรงกล๎าของมนุษย์ ซึ่งจะแสวงหาการบรรลุตน ซึ่งหมายความถึงกระบวนการที่บุคคล
พยายามที่จะแสวงหาศักยภาพที่ยังไมํได๎รับการตอบสนองของตน พยายามเพ่ือให๎บรรลุจุดที่เขาสามารถ
เป็นตัวของเขาได๎อยํางเต็มที่หรือเป็นตัวอยํางสมบูรณ์  จะเห็นได๎วําจิตวิทยามนุษย์ นิยมมีความคิด
คล๎ายคลึงกับจิตวิเคราะห์มากกวํากับพฤติกรรมนิยม 
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   การเน๎นของจิตวิทยามนุษย์นิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในด๎าน
ศักยภาพของมนุษย์ อยูํที่การให๎ความสนใจเป็นพิเศษแกํความเป็นเอกภาพที่ส าคัญของจิตใจและรํางกาย
มนุษย์ นักจิตวิทยามนุษย์นิยมมีความหํวงอยํางจริงจังวํา นักจิตวิทยามักละเลยความส าคัญของ
ประสบการณ์ทางรํางกายของคน 

   8.6.1.3  แม๎จิตวิทยามนุษย์นิยมจะยอมรับวํามีขีดจ ากัดที่เห็นชัดเจนในการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ แตํก็ยังยืนยันวํามนุษย์ต๎องการรักษาความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง กลําวคือ บุคคล
ทั่วไปอยํางน๎อยท่ีสุดในชีวิตได๎พยายามที่จะขจัดหรือลดขีดจ ากัดตํางๆ ในตัวเองน๎อยลง และเลือกตัดสินใจ
ด๎วยตนเอง 
ค าถามท่ีวํา มนุษย์ถูกควบคุมโดยความต๎องการที่จะเป็นอิสระ หรือชีวิตมนุษย์ถูกลิขิตรํวมกัน โดยสิ่งที่เขา
ได๎รับมาแตํก าเนิด และอิทธิพลของสภาพแวดล๎อมที่ส าคัญ ซึ่งเขาได๎รับขณะที่ก าลังพัฒนาอยูํในขั้นตํางๆ 
ค าถามนี้มักได๎รับค าตอบที่สับสนตั้งแตํระยะเริ่มต๎นของวิชาจิตวิทยา นักจิตวิทยามนุษย์นิยมไมํได๎มีข๎อ
โต๎แย๎งใดๆ กับข๎อเท็จจริงที่วํา บุคคลแตํละคนจะได๎รับอิทธิพลอยํางมากจากพันธุกรรม และขีดจ ากัดตํางๆ 
ของการมีชีวิตอยูํ อยํางไรก็ตามสิ่งที่นักจิตวิทยามนุษย์นิยม เห็นวําส าคัญ ก็คือ มนุษย์อาจจะใช๎ความเป็น
อิสระที่มีเพียงเล็กน๎อย (thin margin of freedom) ไปในการโต๎ตอบหรือพยายามกระท าอยํางไมํถูกไมํ
ควรตํอสภาพการณ์ที่ไมํอาจเปลี่ยนแปลงได๎ของชีวิต 

    ข๎อวิจารณ์ส าคัญอยํางหนึ่งที่นักจิตวิทยามนุษย์นิยมมีตํอจิตวิทยาสมัยปัจจุบันก็คือ 
ความคิดของจิตวิเคราะห์และพฤติกรรมนิยมในเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และโมเดลที่สร๎างขึ้น เพ่ิมความ
โดดเดี่ยวและความไร๎อ านาจให๎เกิดขึ้นกับบุคคลทุกวันนี้ ซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี นักจิตวิทยาคลินิกที่เน๎น
ความคิดในพฤติกรรมนิยม มักจะให๎ภาพของมนุษย์ในลักษณะที่ขาดชีวิตชีวา เป็นเพียงผู๎รับค าสั่งให๎ปฏิบัติ
ตาม และมีลักษณะเป็นเครื่องจักร ซึ่งอาจน าไปสูํความเป็นโรคจิตโรคประสาทได๎ นักจิตวิทยามนุษย์นิยม
จะไมํเห็นด๎วยกับแนวคิดและลักษณะการอธิบายภาพของมนุษย์เชํนนั้น วัตถุประสงค์ส าคัญของ
นักจิตวิทยามนุษย์นิยม คือ การสร๎างทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด๎านการสร๎างสรรค์
ด๎วยการศึกษาพฤติกรรมที่สังคมปรารถนาและท่ีจะชํวยให๎บุคคลพัฒนาไปได๎ไกลที่สุด ตามความสามารถที่
แท๎จริงของเขา 
    8.6.1.4  จิตวิทยามนุษย์นิยมให๎ความส าคัญยิ่งแกํประสบการณ์ที่เกิดขึ้น นักจิตวิทยา
มนุษย์นิยมมีความเห็นที่หนักแนํนจริงจังในเรื่องประสบการณ์ในจิตส านึกที่บุคคลมีอยูํ และเห็นวําไมํ
สมควรที่ใครจะลดความส าคัญลง ให๎เป็นเพียงแรงกระตุ๎นหรือแรงขับ ดังที่จิตวิเคราะห์กระท า หรือให๎เป็น
แตํเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํอเนื่องกันโดยปราศจากเหตุส าคัญดังที่พฤติกรรมนิยมกระท า  ด๎วยเหตุผล
ดังกลําวนี้ปรากฏการณ์ส าคัญ เชํน การสร๎างสรรค์ และความรักเชิงภราดรภาพ จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริง 
และไมํควรถูกพิจารณาวําเป็นการแสดงออกเนื่องจากแรงขับทางเพศหรือเป็นสิ่งที่สะท๎อนให๎เห็นสภาวะ
เริ่มต๎นของความต๎องการที่จะให๎ความพอใจได๎รับการตอบสนองเทํานั้น นักจิตวิทยามนุษย์นิยมพิจารณาวํา
เรื่องของจิตใต๎ส านึก (Unconscious mind) เป็นเรื่องที่ไมํมีประโยชน์หรือควรที่จะเกี่ยวข๎องมากนัก 
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เพราะโดยธรรมชาติแล๎วเป็นสิ่งที่ไมํมีทางทราบได๎โดยตรง ทั้งความคิดเกี่ยวกับจิตใต๎ส านึกนี้ ยังอาจเป็น
อุปสรรคตํอบุคคลในการสร๎างความเป็นตัวของตัวเองท าให๎ขาดความรับผิดชอบตํอการกระท า และอาจขัด
ตํอสํวนรวมของบุคคล (Wholeness) อยํางไรก็ตามจิตวิทยามนุษย์นิยมก็ยังตระหนักในความส าคัญของ
ความคิดที่มีคําของฟรอยด์ในเรื่องจิตใต๎ส านึก ซึ่งชํวยให๎เกิดความเข๎าใจธรรมชาติมนุษย์สํวนที่ถูกปิดบัง 
โดยเฉพาะความรู๎สึกหวาดเกรงตํอสิ่งที่ไมํรู๎และความตาย 

    8.6.1.5  จิตวิทยามนุษย์นิยมเชื่อวํา ธรรมชาติของมนุษย์ไมํอาจให๎ค านิยามที่สมบูรณ์ได๎ 
ความคิดนี้สอดคล๎องกับรากฐานความคิดของลัทธิอัตถิภาวนิยม (Existentialism) เพราะถ๎าจะตัดสินให๎ค า
นิยามแกํธรรมชาติของมนุษย์ โดยดูแตํเพียงจากสิ่งที่บุคคลกระท าอยูํ และสิ่งที่เขาเป็น แทนที่จะพิจารณา
จากคุณคําและสาระส าคัญของการเป็นมนุษย์ของบุคคลแล๎ว ก็จะไมํมีทางได๎พบความสามารถของบุคคล
อยํางสมบูรณ์ 
    โดยหลักการทางจิตวิทยามนุษย์นิยม มนุษย์จะอยูํในกระบวนการรู๎จักตนเองอยําง
แท๎จริงไปจนวาระสุดท๎ายของชีวิต หลักการดังกลําวจะมีความเกี่ยวข๎องโดยตรงกับการแสวงหาของมนุษย์
ที่จะไปให๎ถึงสภาพการบรรลุตน หรือศักยภาพแหํงตน และสอดคล๎องกับการเคลื่อนไหวในด๎านการสํงเสริม
ศักยภาพของบุคคล ทัศนะหรือความคิดเชํนนี้ จึงท๎าทายข๎อสังเกตในแนวคิดของฟรอยด์ที่วํา มนุษย์มี
ลักษณะถอยหลังกลับและเป็นอินทรีย์ที่พยายามลดแตํความเครียด อีกทั้งยังแสวงหาวิธีตอบสนองความ
ต๎องการในรูปแบบที่ตนใช๎เมื่อยังเป็นเด็ก และด๎วยวิธีที่บางครั้งก็ปุาเถื่อนล๎าหลัง (primitive) ในทาง
จิตวิทยามนุษย์นิยมจะมีการย ้าความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ระหวํางการมีเหตุผลกับการมีอารมณ์ 
โดยเฉพาะเมื่อบุคคลอยูํในประสบการณ์ที่ส าคัญ ตัวบุคคลนั้นเอง จึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งตํอการพัฒนา
ตนเอง 
 

9. สาขาวิชาจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู 
 การศึกษาจิตวิทยาเป็นไปเพ่ือเปูาหมายในการเข๎าใจและอธิบายพฤติกรรมในปัจจุบัน เพ่ือบอก 
แนวโน๎มพฤติกรรมที่จะเกิดตํอไปในอนาคต และสามารถหารูปแบบพฤติกรรมในแบบที่ต๎องการได๎ ซึ่งมี
ขอบขํายการศึกษากว๎างขวางครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว  สํวน    
บรูโน (Bruno, 1980: 25 อ๎างถึงใน ปราณี รามสูต, 2545 : 25-29) ได๎กลําวถึงสาขาของจิตวิทยาวํามีถึง
ประมาณ 30 กวําสาขาที่ส าคัญ เชํน จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาสรีรวิทยา ฯลฯ และ
แบํงได๎ 2 ลักษณะคือ เป็นการค๎นคว๎าหาความรู๎เกี่ยวกับ ธรรมชาติพฤติกรรมโดยเฉพาะ (Research 

Psychology) ลักษณะหนี่ง กับอีกลักษณะหนึ่งเป็นการน าความรู๎ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมไปประยุกต์ใช๎ใน
วงการหรืองานตํางๆ (Applied Psychology) ในที่นี้จะขอกลําวถึงบางสาขาที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิทยา
ส าหรับครู (ปราณี  รามสูต, 2545 :25-29 อ๎างถึงใน ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, 2559: 28-30  ลักขณา  
สริวัฒน์, 2557: 31-32)  ดังตํอไปนี้ 
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 9.1  จิตวิทยาทั่วไป  (General  Psychology) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานความรู๎ทั่วไปทาง
จิตวิทยาเกี่ยวกับบททฤษฎีและกฎเกณฑ์ตํางๆ ที่ได๎จากการวิเคราะห์ด๎วยการทดลองพฤติกรรมขั้นมูลฐาน
ตําง ๆ ของจิตวิทยาทั่วไปนี้  เป็นพ้ืนฐานของจิตวิทยาสาขาอ่ืน ๆ   

 9.2  จิตวิทยาทดลอง (Experimental Psychology) คือ จิตวิทยาที่ศึกษาหาความรู๎เบื้องต๎นที่
เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมทั้งหมด โดยเน๎นการวิจัยทดลองเป็นส าคัญ ด๎วยวิธีการทดลองในห๎องปฏิบัติการ
และมักใช๎สัตว์เป็นตัวทดลอง โดยมีเปูาหมายเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ 
 9.3  จิตวิทยาการให๎ค าปรึกษา (Clinical and Counseling Psychology) เป็นจิตวิทยาที่ศึกษา
เทคนิคและวิธีการตําง ๆ เพ่ือชํวยเหลือแกํผู๎ที่มีปัญหา ให๎บุคคลที่ประสบปัญหาได๎เข๎าใจและเห็นแนวทาง
ในการแก๎ปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาด๎านสํวนตัวและสังคม ปัญหาการเรียน ปัญหาด๎านการเลือกอาชีพ 
หรือนักจิตวิทยาการ ให๎ค าปรึกษาบางรายก็อาจศึกษาในสาขายํอยโดยเฉพาะออกไปอีก เชํน การให๎
ค าปรึกษาปัญหาการใช๎ชีวิตคูํ ฯลฯ 

 9.4  จิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) คือ การศึกษาพัฒนาการของมนุษย์
ตั้งแตํปฏิสนธิจนถึงวัยชรา โดยศึกษาถึงการเจริญเติบโต ล าดับขั้นของพัฒนาการด๎านตํางๆ ทั้งรํางกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพ่ือให๎ผู๎ปกครอง ผู๎สอนหรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องเกิดความรู๎ความเข๎าใจในการ
อบรมเลี้ยงดู หรือสํงเสริมพัฒนาการด๎านตํางๆ อยํางถูกต๎องเหมาะสม 

 9.5  จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) คือ การศึกษารูปแบบของสังคม วัฒนธรรมวํามี
อิทธิพลตํอพฤติกรรมของบุคคลอยํางไร ตํอบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมกลุํมอยํางไร สํวนใหญํจะเป็น
การศึกษาส ารวจ เจตคติ คํานิยม ความขัดแย๎งระหวํางกลุํมและวิธีแก๎ไข เพ่ือหาหลักเกณฑ์หรือก าหนด
พฤติกรรมของมนุษย์แตํละกลุํมหรือสังคม 

 9.6  จิตวิทยาบุคลิกภาพ (Personality Psychology) คือ การศึกษาลักษณะบุคลิกภาพของ
บุคคลในด๎านตํางๆ วํามีที่มาจากสาเหตุใด มีวิธีการใดที่จะสํงเสริมการสร๎างลักษณะบุคลิกภาพที่พึง
ประสงค ์รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพตามเวลาหรือประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป 

 9.7  จิตวิทยาการศึกษาและโรงเรียน (Educational and School Psychology) คือ การศึกษา 
กระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎รูปแบบตํางๆ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช๎ในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยปัญหาที่เกี่ยวข๎อง การแก๎ปัญหาตํางๆ เพ่ีอปรับปรุงหรือสํงเสริมพัฒนาในแตํละวัย
ของผู๎เรียนให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

 9.8  จิตวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative  Psychology)  เป็นจิตวิทยาซึ่งวําด๎วยเรื่องความ
เหมือนและความแตกตํางในพฤติกรรมของอินทรีย์ทั้งหลาย  ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางพฤติกรรม  
การเรียนรู๎  และการรับรู๎แบบใช๎เครื่องมือทดลอง  ความสามารถในการแยกความแตกตําง  การเรียนรู๎และ
การรับรู๎  เป็นต๎น 
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 9.9  จิตวิทยาการเรียนรู๎  (Psychology of learning)  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาด๎านพฤติกรรมที่
สัมพันธ์กับการเรียนรู๎ของบุคคล  ซึ่งก็คือ  การน าเอาความรู๎ทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช๎ให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม 

 9.10  จิตวิทยาแนะแนว (Guidance Psychology)  เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ชํวยเหลือเพ่ือให๎บุคคล  เข๎าใจตนเอง  ผู๎อ่ืน  และสภาพแวดล๎อม และสามารถตัดสินใจ และแก๎ปัญหาได๎
ด๎วยตนเอง     
 9.11  จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในปี ค.ศ. 1990 มาร์ติน เซลิคแมน (Martin 

Seligman) ซึ่งเป็นนายกสมาคมจิตวิทยาอเมริกาได๎น าทางปฎิวัติแนวการศึกษาที่เน๎นแตํปัญหาของมนุษย์
ตํางๆ เชํน ความซึมเศร๎า ความวิตกกังวล มาเป็นการศึกษาถึงสิ่งที่จะท าให๎มนุษย์อยูํอยํางดีที่สุดในโลกนี้ 
ซึ่งเขาเรียกแนวทางนี้วํา จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ซึ่งจะเน๎นการศึกษาถึงวิธีการที่จะท า
ให๎บุคคลมีสุขภาพที่ดีและปรับจิตเพื่อให๎มีความสุขในชีวิตด๎านตํางๆ ไมํวําสํวนตัว สังคม หรือการท างาน 
รวมทั้งสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยํางสันติสุข แนวคิดนี้ได๎เริ่มเป็นที่สนใจแกํนักจิตวิทยา แตํอยํางไรก็ตาม 
เซลิคแมนไมํได๎สนใจที่จะสร๎างเป็นสาขาวิชาจิตวิทยาใหมํ เขาเพียงแตํต๎องการกระตุ๎น ให๎สังคมหันมามี
มุมมองในประเด็นอ่ืนที่อาจสามารถท าให๎โลกของจิตวิทยาสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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สรุป 

 จิตวิทยามีความเป็นมาอยูํ 2 ยุคหลัก ๆ  คือยุคปรัชญาเริ่มตั้งแตํนักปรัชญาชาวกรีก และยุคที่
จิตวิทยาได๎รับการยอมรับวําเป็นวิทยาศาสตร์ ตั้งแตํวิลเฮล์ม วุนด์ ท าการทดลองที่ห๎องปฏิบัติการ 
“จิตวิทยา”เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์  ด๎วยวิธีการศึกษาการที่เป็น
วิทยาศาสตร์  โดยมีจุดมุํงหมายเพ่ือ  ท าความเข๎าใจพฤติกรรม  สามารถอธิบายพฤติกรรมที่เกิ ดขึ้นได๎  
ท านายพยากรณ์พฤติกรรมของบุคคล และรวมไปถึงเพ่ือวางแนวทางที่จะน าพฤติกรรมไปในทิศทางที่จะ
เกิดประโยชน์สูงสุดได๎ 
 การศึกษาทางจิตวิทยาแบํงได๎เป็น 2 วิธี คือ วิธีธรรมชาติ และวิธีทดลอง  จิตวิทยาเป็นวิชาที่ท าให๎
เกิดความเข๎าใจตนเอง  ผู๎อ่ืนและสภาพแวดล๎อม  โดยเฉพาะอยํางยิ่งส าหรับครูต๎องเรียนรู๎ให๎เกิดความ
เข๎าใจศาสตร์จิตวิทยาอยํางถํองแท๎ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  กลุํมแนวคิดของจิตวิทยา ที่น าเสนอในบทนี้มีดังตํอไปนี้ กลุํมโครงสร๎างจิต ถือวําเป็นจุดก าเนินตํอ
วิชาจิตวิทยาที่เป็นวิทยาศาสตร์ และน าไปสูํการค๎นพบอ่ืน ๆตามมาอีกมากมาย  กลุํมหน๎าที่ของจิต มี
แนวความคิดวํา การท างานของจิต มีการปรับตัวกับสิ่งแวดล๎อมตลอดเวลา กลุํมพฤติกรรมนิยม ก็เชื่อวํา 
พฤติกรรมทุกอยํางต๎องมีสาเหตุ  พฤติกรรมของคนเราเกิดขึ้นจากการตอบสนองตํอสิ่งเร๎า และกํอให๎เกิด
การเรียนรู๎  สร๎างเป็นพฤติกรรมที่ถาวรได๎  กลุํมจิตวิเคราะห์ แนวคิดที่ส าคัญคือ “จิตใต๎ส านึก” ที่ป็นกระ
บวนการทางจิตทั้งหมดที่เราไมํรู๎ตัว วํามีอิทธิพลตํอพฤติกรรม  สํวน อิด  อีโก๎  และซูเปอร์อีโก๎ ก็เป็นแรง
ขับให๎กระท าการตํางๆ อีกทั้ง ฟรอยด์  ยังกลําว ถึง กลวิธานปกปูองตนเองที่เป็นกระบวนการทางจิตที่มี
ขึ้น เพื่อปกปูองบุคคลให๎พ๎นจากความวิตกกังวล ด๎วยการบิดเบือนความจริงให๎อยูํในรูปใดรูปหนึ่ง เชํน การ
เก็บกด  การหาข๎ออ๎าง  การทดแทนการถดถอย และการปฏิเสธ ฯลฯ ถึงแม๎กลวิธานปกปูองตนเองจะชํวย
ผํอนคลายไปได๎ชั่วคราว แตํมันก็บิดเบือนความจริง ถ๎ายังด ารงอยูํตํอไปก็จะเป็นตัวขัดขวางการแก๎ปัญหา
อยํางมีประสิทธิภาพ  กลุํมจิตวิทยาเกสตัลท์  กลุํมนี้ มีความเห็นวํา  พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล
ในทุก ๆ อยํางเป็นสํวนรวมมากกวําสํวนยํอย มีแนวคิดเรื่องการรับรู๎ และการหยั่งเห็น  และกลุํมจิตวิทยา
มนุษย์นิยมที่มองเรื่องของ ประสบการณ์ในจิตส านึกเป็นเรื่องส าคัญ ให๎ความส าคัญกับสํวนรวมและศักดิ์ศรี
ของบุคคล แตํละกลุํมทฤษฏีล๎วนท าให๎เรามีความเข๎าใจถึงสาเหตุการเกิดพฤติกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีตํอ
การน าความรู๎บทนี้ไปประยุกต์ในบทอ่ืน ๆ ตํอไป 
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ใบกิจกรรม  
 

ค าชี้แจง   ให๎นักศึกษา ดูภาพยนตร์เรื่อง  The General’s Daughter แล๎วตอบค าถามดังตํอไปนี้  
 

 
ที่มา :  http://www.linedvd.com 

  

 1. แบํงกลุํม 6 กลุํมตามแนวคิดทฤษฏีจิตวิทยา กลุํมโครงสร๎างจิต  กลุํมหน๎าที่จิต  กลุํมพฤติกรรม
นิยม  กลุํมจิตวิเคราะห์  กลุํมเกสตัลท์  กลุํมมนุษย์นิยม และรํวมกันอภิปรายในประเด็นดังตํอไปนี้  พร๎อม
สํงตัวแทนน าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

  1.1  อธิบาย พฤติกรรมของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้โดยอธิบายเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฏี 
   1.1.1  กลุํมโครงสร๎างจิต 

   1.1.2 กลุํมหน๎าทีจ่ิต 

   1.1.3 กลุํมพฤติกรรมนิยม 

   1.1.4 กลุํมจิตวิเคราะห์ 
   1.1.5 กลุํมเกสตอลท์ 
   1.1.6 กลุํมมนุษย์นิยม 

   1.2   บอกความแตกตํางและคล๎ายคลึงกันของแตํละทฤษฏี   
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง หลังจากท่ีได๎ศึกษาจบบทเรียนนี้แล๎วให๎นักศึกษาตอบค าถามตํอไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการและ
ความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 1. จิตวิทยา  มีความหมายวําอยํางไร จงอธิบาย 

 2. พฤติกรรมภายนอกกับพฤติกรรมภายใน  มีความเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร 

 3.ในฐานะครู  หากต๎องศึกษาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนในโรงเรียน จะเลือกวิธีการศึกษา
พฤติกรรมวิธีอะไร  เพราะเหตุใด 

 4. ให๎อธิบายความรู๎พื้นฐานในแนวคิดของทฤษฏีจิตวิทยาในแตํละกลุํม วํามีประโยชน์ส าหรับครู 
อยํางไร    

  4.1 กลุํมโครงสร๎างจิต 

  4.2 กลุํมหน๎าที่จิต 

  4.3 กลุํมพฤติกรรมนิยม 

  4.4 กลุํมจิตวิเคราะห์ 
  4.5 กลุํมเกสตอลท์ 
  4.6 กลุํมมนุษย์นิยม 

 5. สาขาจิตวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับจิตวิทยาส าหรับครู มีอะไรบ๎าง จงอธิบาย 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

กมลรัตน์ กรีทอง. (2546). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาการศึกษาส าหรับนิสิต ปริญญา
โทสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

กฤตวรรณ ค าสม. (2557) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู.อุดรธานี : คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

เติมศักดิ์ คทวณิช. (2546) จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์. (2559). จิตวิทยากับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
นุชจรี อุปภัย. (2555) จิตวิทยาการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แหํงจุฤาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
ประนอม  สโรชมาน. (2547). จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ  โครงการสารานุกรมศกึษาศาสตร์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์บริษัท ธนธัชการ
พิมพ์ จ ากัด. 

ปราณี รามสูต. (2545). เอกสารค าสอนวิชาจิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : สถาบันราซภัฏธนบุรี. 
ปราณี รามสูต และจ ารัส ด๎วงสุวรรณ. (2555). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน. พิมพ์ครั้งที่ 5. 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราซภัฏธนบุรี. 
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์. (2551) จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
เรียม ศรีทอง. (2542). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน : ศาสตร์แห่งการพัฒนาชีวิตและสังคม. 
โครงการต าราวิชาการราชภฏัเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ

พระชนพรรษา 6 รอบ. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม. 
ลักขณา สริวัฒน์. (2553). จิตวิทยาการท างานในชุมชน. มหาสารคาม : ธนภรณ์การพิมพ์. 
วัชรี ทรัพย์มี. (2556). ทฤษฎีให้บริการปรึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7 . กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
สุวรี ศิวะแพทย์. (2549). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ :โอเตียนสโตร์. 
อารีย์ พันธ์มณี. (2546). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : เลิฟแอนด์ ลิฟเพลส. 
อุบลวรรณา ภวกานันท์. (2554). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Feldman, Robert, S. (1994). Essentials of Understanding Psychology. (2nd ed.). New 

York: McGraw-Hill. 
_______. (2011). Understanding Psychology. 10th ed.. New York: McGraw-Hill. 
 



44 

 

Leahey, Thomas, H. (1987). A History of Psychology: Main Currents in Psychology 

Thought. (2nd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall International 

Editions, Inc. 
Lahey, Benjamin, B.(2004). An Introduction to Psychology. 8th ed.. Boston Burr Ridge:  
 McGraw-Hill 

Shaffer, John B.P. (1978). Humanistic Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey:  

 Prentice-Hall,  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  45 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

พัฒนาการของผู้เรียน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาควรมีพฤติกรรม ดังนี้ 
 1.  บอกความหมายของพัฒนาการได ้ 
 2.  สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ได้ 
 3.  อธิบายหลักของพัฒนาการของมนุษย์ได้ 
 4.  ประเมินความสอดคล้องของทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์กับตัวอย่างแผนการจัดการ
เรียนรู้ได ้

 

เนื้อหาสาระ 
 1.  ความหมายของพัฒนาการ 

 2.  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 

 3.  หลักท่ัวไปของพัฒนาการ 

 4.  ทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่  3  (4  ชั่วโมง) 
 1.  ให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอ เรื่อง Flower Are Red –harry chapin  

 2.  ร่วมแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับคลิปวิดีโอในประเด็น “ครูและพัฒนาการของผู้เรียน”  
 3. บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

 4. ให้นักศึกษาอภิปราย  ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็น เรื่องความหมายของพัฒนาการ  
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ หลักของพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการของ
มนุษย์และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
 5.  มอบหมายให้นักศึกษาน าแผนการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ของตนมาคนละ 1 แผน
ในสัปดาห์หน้า 
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สัปดาห์ที่  4  (4  ชั่วโมง) 
 1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในสัปดาห์ที่แล้ว 

 2.  บรรยาย และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint และ
ร่วมกันอภิปรายซักถามในหัวข้อทฤษฏีเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์และการน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  (ต่อ) 
 3. น าแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ 
และแบ่งกลุ่มกันตามความสอดคล้องของแนวคิดทฤษฏีนักจิตวิทยา 
 4. ให้สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  และร่วมกันประเมิน เลือก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีพัฒนาการมากที่สุด และออกมาน าเสนอ
หน้าชั้นพร้อมอธิบายให้เหตุผล (ตามใบกิจกรรม) 
 5. มอบหมายให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนเป็นรายบุคคล  แล้วน าส่งภายในสัปดาห์หน้า 

  

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  

 2. Clip video เรื่อง  flower Are Red – hamy chapin. 

 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “พัฒนาการของผู้เรียน” 

 4. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน ได้แก่ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2547). จิตวิทยาและจิตวิทยาพัฒนาการ. 
กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์พัฒนาศึกษา 

สุริยเดว ทรีปาตี.(2552).ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย.โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภายใต้การ
สนับสนุนของกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข องค์การแพธ (Path). กรุงเทพ : โรงพิมพ์
เดือนตุลา. 

นุชลี  อุปภัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่  2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์. (2556).ทฤษฏีจิตวิทยาพัฒนาการ.พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ และคุณลักษณะของ 
ผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

  3.1  นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ / Facebook 

  3.2  สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  www.icamtalk.com 
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การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของ
พัฒนาการได้ 
2.  สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พัฒนาการของมนุษย์ได้ 
3.  อธิบายหลักของพัฒนาการ
ของมนุษย์ได้ 
4.  ประเมินความสอดคล้อง
ของทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์
กับแผนการจัดการเรียนรู้ได้ 
 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4 .ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้ 
ร้อยละ 80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยู่ในระดับดี 
3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่
ในระดับด ี

4.นั ก ศึ ก ษ า ท า แ บ บ ฝึ ก หั ด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 2 

พัฒนาการของผู้เรียน 
 

บทน า 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษาทางด้านจิตวิทยา  คือ ท าความเข้าใจ  อธิบายพฤติกรรมของ
มนุษย์ ท าการท านายทิศทางพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นและสามารถวางแผนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้  
จากวัตถุประสงค์นี้ ท าให้การท าความเข้าใจในเรื่องพัฒนาการของมนุษย์เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก  เพราะ
สาเหตุของพฤติกรรมต่างๆ ที่ต้องการค้นหานั้น มีปัจจัยมาจากพัฒนาการของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ 
วิชาชีพใดที่ต้องใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ก็คงหนีไม่พ้น
วิชาชีพ “คร”ู และเป็นบทบาททีส่ าคัญของครูผู้สอนที่ต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้เรียนในด้านต่างๆ
ก่อนจึงจะสามารถวางแผนพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับวัย  และพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญา สามารถปูองกัน แก้ไข พฤติกรรม และท าการส่งเสริมผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ  ใน
บทนี้ จึงน าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของมนุษย์  ดังนี้  ความหมาย ของค าว่าพัฒนาการ 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ  หลักของพัฒนาการ  ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการใน       
แต่ละวัย 

 

1. ความหมายของพัฒนาการ 
 มอริส และเมสโต (Morris & Maisto, 2001) กล่าวว่า จิตวิทยาพัฒนาการเป็นการศึกษา         
การเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต 

 Mussen, Conger & Kagan อ้างถึงใน  Woolfolk, (2004 :24)  กล่าวว่า  พัฒนาการเป็น
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย  โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะด าเนินไปอย่างมีล าดับขั้นที่แน่นอน  และด ารงอยู่เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  ก่อนที่จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในขั้นต่อไป  อย่างไรก็ตาม  จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของ
บุคคล  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็มิได้จัดเป็นพัฒนาการ  แต่เป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและ
จบลงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น  นักจิตวิทยาได้จ าแนกการเปลี่ยนแปลงที่จัดเป็นพัฒนาการว่า
จะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีระบบ  มีประสิทธิภาพ  และมีความซับซ้อนมากขึ้น 

 คูน และมิทเทอร์เรอร์ (Coon & Mitterer, 2007) ให้ความหมายว่า จิตวิทยาพัฒนาการเป็น
วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของพฤติกรรมและความสามารถตั้งแต่ปฏิสนธิจน
สิ้นสุดชีวิต 
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 ประสาท  อิศรปรีดา (2538 :11) กล่าวถึง พัฒนาการไว้พอสรุปได้ว่าการพัฒนาในทาง
จิตวิทยาหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลของบุคคลตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนกระทั่งอวสานแห่งชีวิต การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปตามขั้นตอนและปรากฏอย่างถาวร การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น
เพียงชั่วขณะ เช่น อุณหภูมิของร่างกายที่เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากความเจ็บปุวยนั้นไม่ ถือว่าเป็น
พัฒนาการ 
 จรรยา  สุวรรณทัต (2547 :230)  กล่าวว่า พัฒนาการหมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไป
อย่างมีขั้นตอน มนุษย์มีความสามารถและแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางพฤติกรรมตลอดชีวิต 
โดยทั่วไปแล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงแรกๆ ของชีวิตมากกว่ าในช่วงหลัง
ของชีวิต ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในร่างกายจะเกิดขึ้นน้อยลงเมื่อบุคคลอายุมากขึ้น   

ปรากฏการณ์ทางพัฒนาการเกิดขึ้นในสองลักษณะด้วยกันคือ ลักษณะที่หนึ่ง เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(continuous) กล่าวคือ พฤติกรรมใหม่จะเกิดข้ึนโดยมีพฤติกรรมเก่าเป็นพ้ืนฐาน และลักษณะที่สองก็
คือ เกิดขึ้นอย่างไม่ต่อเนื่อง (discontinuous) คือ มีทั้งการพัฒนาอย่างรวดเร็วหรือพัฒนาแบบขึ้นๆ 
ลงๆ อย่างไม่ติดต่อกัน  
 จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556 :47) กล่าวว่า  พัฒนาการ  หมายถึง การเจริญงอกงาม  
แต่ส าหรับความหมายทางจิตวิทยานั้น  พัฒนาการ  หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปได้
ทั้งทางบวก (Positive) ได้แก่ การเจริญงอกงาม (Growth) และทางลบ (Negative) ได้แก่ ความเสื่อม 
(Deterioration) กระบวนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีระบบระเบียบที่สลับซับซ้อนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
ในทุก ๆ ส่วนของอินทรีย์มนุษย์   
 อัชรา  เอิบสุขสิริ (2556 :12)  กล่าวว่า พัฒนาการ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตาย เกิดขึ้นจากภายในร่างกายประกอบด้วยกระบวนการของ
ความงอกงาม (Growth) และความเสื่อม (Decline) โดยมีพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวก าหนด
ผลของพัฒนาการ ซึ่งพัฒนาการนี้ จะน าไปสู่วุฒิภาวะและการเรียนรู้ของบุคคล การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากพัฒนาการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาพัฒนาการ 
(Development)  เป็นกระบวนการเจริญเติบโตของบุคคลตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตาย โดยกระบวนการ
นั้นเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน เป็นแบบแผน และมีความต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ดังนั้น พัฒนาการ จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง 
และคุณภาพ เช่น  มีคุณสมบัติที่ดีและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน  โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล โดยมีระยะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึง
ตาย  และกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปอย่างเป็นขั้นตอน เป็นแบบแผน มีความต่อเนื่อง       
เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการ 
 พรรณทิวา  รุจิพร (2546 :19-24) ได้กล่าวถึง  อิทธิพล จากทั้งพันธุกรรม (Heredity or 

Nature) และสิ่งแวดล้อม (Environmental or Nature) ที่มีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์ ดังนี้ 
 2.1  ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม 

  การถ่ายทอดคุณลักษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษ โดยยีนส์ (Genes) บนโครโมโซม 
(Chromosome) เมื่อเกิดการปฏิสนธิระหว่างเซลล์เพศของชาย คือ สเปอร์ม และเซลล์เพศของหญิง 
คือ ไข่ ได้ไซโกต นับเป็นการเริ่มต้นของชีวิตในทางชีววิทยา ไซโกตเจริญเติบโตต่อไปเป็นเอมบริโอ 
(Embryo) และฟิตัส (Fetus) รวมระยะเวลาที่อยู่ในครรภ์ประมาณ 280 วัน จึงคลอด 

  ที่นิวเคลียสของสเปอร์มและไข่ต่างก็มี 23 โครโมโซม โดยมี 22 โครโมโซมธรรมดา และ 1 

โครโมโซมก าหนดเพศ ในสเปอร์มโครโมโซมก าหนดเพศคือ X หรือ Y ส่วนในไข่โครโมโซมก าหนดเพศ 
คือ X โครโมโซมเท่านั้น  
 

      
 

โครโมโซมของชาย                                   โครโมโซมของหญิง 

 

ภาพที่ 2.1  โครโมโซมเพศชายและหญิง   
ที่มา : Cobb (2001) อ้างถึงใน พรรทิวา  รุจิพร (2546 : 20) 

 

  ถ้าไซโกตซึ่งมี 46 โครโมโซม มีโครโมโซมก าหนดเพศเป็น XY ทารกในครรภ์จะเป็นเพศ
ชาย ถ้ามีโครโมโซมก าหนดเพศเป็น XX ทารกในครรภ์จะเป็นเพศหญิง 
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ภาพที ่ 2.2   การปฏิสนธิ  สเปอร์มรวมกับไข่ที่ปีกมดลูก  เกิดการปฏิสนธิ   
ได้เซลล์ปฏิสนธิหรือไซโกต เดินทางมาฝังตัวที่ผนังมดลูก  

ที่มา : www.Krusarawur.net 

  ไซโกตนั้นเจริญเติบโตต่อไปเป็นเอมบริโอ และฟิตัส อยู่ในครรภ์ประมาณ 280 วันก็คลอด 
(ภาพท่ี  2.2 )  
  ยีนส์ เป็นอนุภาคเล็กมาก เรียงตัวกันอยู่บนโครโมโซม เป็นสารทางชีวเคมีหรือโปรตีนชนิด
หนึ่ง เรียกว่า DNA (Deoxyribonucleic Acid) เป็นหน่วยที่ท าหน้าที่เก็บรักษา และถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรม ในเซลล์หนึ่งมี 30,000 - 100,000 ยีนส์ 
  ในขณะปฏิสนธิ การรวมตัวของยีนส์บนโครโมโซมจะเป็นไปอย่างไรก็ได้ (By Chance) 
และเป็นไปได้หลายล้านแบบ ในโลกนี้มีประชากรประมาณ 5 พันล้านคน แต่ลักษณะของยีนส์ 
(Genotype) ของคนเราอาจเป็นไปได้ถึง 70 ล้านล้านแบบ จะเห็นได้ว่าคนเราได้รับการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมได้ลักษณะของยีนส์ไม่ซ้ าแบบกัน 

  แต่อย่างไรก็ตาม คนเราอาจมีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมือนกันได้ถ้าเป็นฝาแฝดแท้ 
(Identical or Monozygotic Twins) ฝาแฝดแท้เกิดจากการแบ่งเซลล์ครั้งแรกของไซโกตนั้นได้เป็น
สองเซลล์แยกจากกกัน แต่ละเซลล์ก็เจริญไปเป็นทารกในครรภ์ คือ เอมบริโอและฟิตัสต่อไปฝาแฝด
แท้นี้เพศจะเหมือนกัน คือ ชายทั้งสองคน หรือหญิงทั้งสองคน ส่วนฝาแฝดอีกประเภทหนึ่ง คือ ฝา
แฝดเหมือน (Fraternal or Dizygotic Twins) ลักษณะทางพันธุกรรมไม่เหมือนกัน เพราะเกิดจากไข่
ทีสุ่กพร้อมกัน 2 ใบ และได้รับการผสมจากสเปอร์มทั้งคู่ แต่การรวมตัวของยีนส์ไม่ได้เป็นแบบเดียวกัน 
จึงได้ไซโกตที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแตกต่างกัน ฝาแฝดเหมือนนี้จะเป็นเพศ
เดียวกัน หรือคนละเพศก็ได้ 
  คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ได้แก่ รูปร่างลักษณะร่างกายที่ปรากฏ
ภายนอก (Phenotype) ที่เป็นไปตามลักษณะของยีนส์ (Genotype) ยีนส์มี 2 ประเภท คือ ยีนส์เด่น 
(Dominant Genes) และยีนส์ด้อย (Recessive Genes) ยีนส์อยู่กันเป็นคู่ ถ้าเมื่อใดมียีนส์เด่นไม่ว่า

http://www.krusarawur.net/
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ยีนส์ที่เป็นคู่กันจะเป็นยีนส์เด่นหรือยีนส์ด้อยก็ตาม คุณลักษณะที่ปรากฏภายนอกจะเป็นไปตาม
ลักษณะที่ยีนส์เด่นนั้นควบคุม ถ้ายีนส์ทั้งคู่เป็นยีนส์ด้อย คุณลักษณะที่ปรากฏภายนอกจะเป็นไปตาม
ลักษณะที่ยีนส์ด้อยควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี  2.1  ตัวอย่างคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ยีนส์เด่น  และยีนส์ด้อยควบคุม 

คุณลักษณะ ยีนส์เด่น ยีนส์ด้อย 

ผม 

 

ม่านตา 
สายตา 

 

ริมฝีปาก 

สีผิว 

กลุ่มเลือด 

ด า 
หยักศก 

สีน้ าตาล 

ปกติ 
สายตายาว  สั้น  เอียง 

หนา 
ผิวด า 

A,  B,  AB 

บลอนด์ 
เหยียดตรง 

เทา  เขียว  ฟูา 

ตาบอดสี 
ปกติ 
บาง 

ผิวขาว 

O 

ที่มา : พรรทิวา  รุจิพร (2546 :22) 
 

  การถ่ายทอดทางพันธุกรรม อาจท าให้เกิดความผิดปกติ ความพิการ หรือโรคภัยไข้เจ็บ
ทางพันธุกรรมได้ อาจแบ่งได้สองกลุ่ม คือ จากยีนส์ที่ผิดปกติ (Genes Abnormality) และการมี
จ านวนโครโมโซมท่ีผิดปกติ (Chromosome Abnormality) 
 ความผิดปกติ ความพิการ หรือโรคภัยไข้เจ็บทางพันธุกรรมที่เกิดจากยีนส์ที่ผิดปกติ  ดังแสดง
ในตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี  2.2  ความผิดปกติ  ความพิการ  หรือโรคภัยไข้เจ็บทางพันธุกรรมที่เกิดจากยีนส์ปกติ 
ยีนส์เด่น ยีนส์ด้อย 

กระดูกไม่เจริญเติบโต  แขนขาสั้น 

เตี้ย  แคระแกรน  (Achondroplasia) 
นิ้วมือนิ้วเท้ามากกว่า  5  (Polydactyly) 

ปกติ 

ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 
ปกติ 

ปกติ 
ปกติ 

เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ  (Sickle-cell Anaemia) 
เบาหวาน  (Diabetes  Mellitus) 
โลหิตไหลไม่หยุด  (Hemophillia) 

ปัญญาอ่อน  (PKU-Phenylketonuria) 
เม็ดเลือดแดงแตกง่ายโลหิตจาง 

(Thalassemia) 
ที่มา : พรรทิวา  รุจิพร (2546 :22) 

 

  ส่วนความผิดปกติ ความพิการ หรือโรคภัยไข้เจ็บทางพันธุกรรมที่เกิดจากการมีจ านวน
โครโมโซมผิดปกติ ดังนี้ 
   1. ดาวน์ ซินโดรม (Down Syndrome or Mongolism) มี 47 โครโมโซม โดย
โครโมโซมคู่ที่ 21 มีเพ่ิมอีก 1 โครโมโซม (21 - Trisomy) มีลักษณะปัญญาอ่อนและลักษณะทาง
กายภาพที่ผิดปกติคือ ศีรษะแบน เล็ก ตาหรี่ หางตาเฉียงขึ้นเล็กน้อย จมูกแบน เล็ก ลิ้นจุกปาก คอสั้น 
หัวใจผิดปกติ ลักษณะอารมณ์มักจะดี พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวช้ามักพบในเด็กที่เกิดจากมารดา
อายุมาก 

   2. เทอร์เนอร์ ซินโดรม (Turner’s Syndrome) 45,XO เป็นหญิงมี 45 โครโมโซม 
ขาดโครโมโซมก าหนดเพศ คือ X โครโมโซม มีลักษณะตัวเตี้ย อวัยวะเพศไม่เจริญ ไม่มีประจ าเดือน 
เชาวน์ปัญญาต่ ากว่าปกติ 
   3. คลายน์เฟลเตอร์ ซินโดรม (Klinefelter’s Syndrome) 47,XXY เป็นชายมี 47 

โครโมโซมโครโมโซม มีโครโมโซมก าหนดเพศ คือ X โครโมโซมเพ่ิมอี 1 โครโมโซมมีลักษณะแสดง
ความเป็นหญิงด้วย เช่น อกใหญ่ ต่อมเพศ (Testes) เล็ก ไม่ผลิตสเปอร์ม 

   4. ดับเบิลวาย ซินโดรม (Double Y Syndrome) หรือเอกซ์วายวาย ซินโดรม (XYY 

Syndrome) 47,XYY เป็นชายมี 47 โครโมโซม มีโครโมโซมก าหนดเพศ คือ Y โครโมโซมเพ่ิมอีก 1 

โครโมโซม มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่ แข็งแรง ก้าวร้าว เจ้าโทสะ โมโหง่ายสติปัญญาต่ า มีแนวโน้มก่อ
อาชญากรรมรุนแรง 
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 2.2  ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม   

  2.2.1  สิ่งแวดล้อมก่อนคลอด  
  สิ่งแวดล้อมก่อนคลอดที่มี อิทธิพลในระหว่างที่ทารกอยู่ ในครรภ์มารดาท าให้เกิด
พัฒนาการทีผ่ิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ และต่อเนื่องไปจนหลังคลอด ดังนี้  
   2.2.1.1  อาหาร ผู้มีครรภ์ที่รับประทานอาหารปริมาณไม่เพียงพอ และขาดสารอาหาร
ที่จ าเป็นมีผลต่อพัฒนาการทางร่างกายของทารกในครรภ์ ท าให้ไม่ค่อยเจริญเติบโต มีน้ าหนักน้อย 
และยังมีผลต่อพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาด้วย เพราะเป็นระยะที่ระบบประสาทก าลังพัฒนา
โดยเฉพาะในระยะ 2-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ 
   2.2.1.2   โรคภัยไข้เจ็บในระยะมีครรภ์ เช่น ถ้ามารดาเป็นโรคซิฟิลิสอาจท าให้ทารกใน
ครรภ์ ตาบอด หูหนวก หรือปัญญาอ่อนได้ มารดาเป็นโรคเบาหวาน อาจท าให้ทารกมีความผิดปกติใน
ระบบหมุนเวียนและระบบหายใจ ถ้ามารดาเป็นโรคเอดส์ ก็ติดต่อไปถึงทารกในครรภ์ได้ 
   2.2.1.3  ยา เช่น ทาลิโดไมด์ (Thalidomide) เป็นยาแก้แพ้ท้องที่เคยใช้กันแพร่หลาย
เมื่อ ค.ศ. 1960 ท าให้ทารกแขนขากุด (Phocomelia) ยาควินิน ท าให้ทารกหูหนวก 

   2.2.1.4  ฮอร์โมน ฮอร์โมนไดเอทธิสสติลเบสโทรล (Diethystilbestrol-DES) ที่
ปูองกันการแท้งใช้กันมาเป็นเวลาหลายปี ปรากฏว่ามีผลอย่างอ่ืนแก่ลูกตามมาด้วย เช่น ถ้าเป็นหญิง
เมื่อถึงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่อาจเป็นมะเร็งที่ช่องคลอด และเมื่อแต่งงานแล้วอาจมีปัญหาในการมีลูกเพ่ิม
มากขึ้น คือ มีแนวโน้มที่จะมีลูกได้ยาก ถ้าเป็นชายอาจเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ และมี
แนวโน้มสูงที่จะเป็นหมัน (Papalia and Olds, 1985)  
   2.2.1.5  บุหรี่ ผู้มีครรภ์ที่สูบบุหรี่มากอาจท าให้ทารกในครรภ์คลอดก่อนก าหนด หรือ
อยู่ครบตามก าหนดแต่มีน้ าหนักเมื่อแรกคลอดน้อย หรือเมื่อคลอดได้ไม่นานทารกอาจเสียชีวิต ทารก
อาจมีความพิการทางกายอื่น ๆ เช่น ริมฝีปากแหว่งเพดานโหว่และเม่ือโตขึ้นอาจมีปัญหาทางการเรียน 
เรียนช้า เรียนไม่ได้ ระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าปกติ 
   2.2.1.6  สุรา ทารกที่เกิดจากผู้มีครรภ์ที่ติดสุรา จะมีกลุ่มอาการที่เรียกว่า ฟีตัล
แอลกอฮอล์  ซินโดรม (Fetal Alcohol Syndrome) คือ มีพัฒนาการทางกาย ทางการเคลื่อนไหว 
และทางเชาวน์ปัญญาช้ากว่าปกติ 
  2.2.2  สิ่งแวดล้อมหลังคลอด  
  สภาพการณ์ทุกอย่าง สภาแวดล้อมที่คนเราเจริญเติบโตพัฒนาการขึ้นมา เช่น บรรยากาศ
ในครอบครัว วิธีการเลี้ยงดูความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ พ่ีน้อง โรงเรียน ครู เพ่ือน โอกาสในการเรียนรู้
ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมลักษณะทางกายภาพของถิ่นที่อยู่ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้รวมกัน
เป็นประสบการณ์ของบุคคล ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ าแบบกัน ท าให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของ
คนเราแตกต่างกันไปด้วย 
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3. หลักทั่วไปของพัฒนาการ 
 พรรณทิวา  รุจิพร  (2546 :27-28)  กล่าวว่า พัฒนาการด้านต่าง ๆ โดยทั่ว ๆ ไปของคนเรา 
เช่น พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านจริยธรรม ฯลฯ โดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
เป็นไปตามหลักของพัฒนาการดังต่อไปนี้ 
 3.1 พัฒนาการมีทิศทางเฉพาะที่แน่นอน เช่น จากศีรษะไปสู่ปลายเท้า (Cephalocaudal) 
คือ ส่วนบนของร่างกายพัฒนาก่อน แล้วไปยังส่วนล่างของร่างกาย จะเห็นได้ว่า ทารกในครรภ์ตอน
เป็นฟีตัส ส่วนศีรษะโตพัฒนาเร็วกว่าส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย และในเด็กทารกจะมีพัฒนาการทางการ
เคลื่อนไหวโดยนั่งได้ก่อนการยืน เพราะกล้ามเนื้อส่วนบนของล าตัวพัฒนาได้เร็วกว่าส่วนล่าง เป็นต้น 

 3.2 พัฒนาการมีทิศทางจากส่วนกลางของล าตัวไปสู่ส่วนปลาย (Proximo-distal) กล้ามเนื้อ
แขนพัฒนาก่อนกล้ามเนื้อมัดเล็กที่นิ้วมือ เด็กจะสามารถใช้แขนและมือไขว่คว้าสิ่งของได้ก่อนที่จะจับ
หรือหยิบของนั้น 

 3.3  พัฒนาการเป็นไปอย่างมีระเบียบ มีแบบแผนและล าดับขั้นที่แน่นอน และสามารถ 
พยากรณ์ได้ เช่น ฟันน้ านมขึ้นก่อนฟันแท้ ยืนได้ก่อนจึงเดิน เดินได้ก่อนแล้วจึงวิ่ง พัฒนาการจาก
พฤติกรรมที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ไปสู้พฤติกรรมที่ยากและมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การออกเสียง
อ้อแอ้ อือออ (Cooing) พูดเป็นค า ๆ ได้ แล้วจึงพูดเป็นประโยค ก ามือแบมือได้ก่อนจับหยิบของได้ 
ทางด้านความรู้ความเข้าใจ พูดตัวเลขแบบท่องจ าได้ก่อนความเข้าใจเรื่องตัวเลขหรือจ านวน 

 3.4  พัฒนาการที่มีทิศทาง เป็นไปตามล าดับขั้นอย่างมีระเบียบนี้เป็นไปตามวุฒิภาวะดังได้
กล่าวแล้วข้างต้นในเรื่องวุฒิภาวะ 

 3.5  พัฒนาการด้านต่าง ๆ จะพัฒนาการพร้อม ๆ กันไป มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบซึ่งกันและกัน 

 3.6 พัฒนาการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปจนตลอดชีวิต พัฒนาการในระยะแรก ๆ จะ
เป็นพื้นฐานหรือมีอิทธิพลต่อพัฒนาการในระยะต่อมา 
 3.7 อัตราพัฒนาการด้านต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน บางคนเร็ว บางคนช้ากว่าอายุเฉลี่ย ดัง
แสดงในภาพที่  2.3 
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ภาพที่  2.3 .แสดงให้เห็นว่าเด็กทุกคนจะมีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวเป็นไปตามล าดับขั้นที่ 
เหมือนกัน  แต่อัตราพัฒนาการไม่เหมือนกัน  บางคนเร็ว  บางคนช้า 

ที่มาภาพ : http://www.amarinbabyandkids.com/parenting 

/child-development/ 

 3.8  คนเรามีพัฒนาการด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน เพราะได้รับอิทธิพลจากทั้งพันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้อม ที่ท างานร่วมกัน ควบคู่กันไป 

 3.9  พัฒนาการมีความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีด้าน 

กายภาพ (Physical Difference) เช่น รูปร่าง หน้าตา ด้านสรีระวิทยา (Physiological Difference) 
เช่น โครงสร้างประสิทธิภาพของการท างานของระบบต่ าง ๆ ในร่างกาย และด้านจิตวิทยา
(Psychological Difference) เช่น เชาวน์ปัญญา เป็นต้น 
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4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์และการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 4.1  จอง พีอาเจต์ (Jean Piaget)   
 

 
ภาพที่  2.4  จอง พีอาเจต์ (Jean Piaget) 

ที่มา : http://jeanpiagett.weebly.com/developmental-psychology-experiments.html 

 

 พรรณทิพย์  ศิริวรรณบุศย์  (2556 :38-39) กล่าวถึง  จอง พีอาเจต์ (Jean Piaget) เกิดปี 
ค.ศ 1896 ที่เมืองนิวชาเทล (New-Chate) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อตอนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
นิวชาเทล  พีอาเจต์สนใจข้อเขียนของเบิร์กซัน (Bergson)  เกี่ยวกับปรัชญาทางคริสต์ศาสนา  อันเป็น
เหตุให้เขาสนใจศึกษาเอกลักษณ์ของพระเจ้ากับชีวิตมนุษย์  พีอาเจต์เชื่อว่า  ทางที่เราพยายามค้นพบ
วิถีทางที่จะเข้าใจเอกลักษณ์ของพระเจ้าในชีวิตมนุษย์ ( Identity of god in human’life) นั่นคือ
การศึกษาจิตวิทยา  ต่อมาเขาได้ร่วมท างานกับอัลเฟรด บิเนต์ (Alfred Binet) ในปารีสในปี ค.ศ. 
1919 ถึง 1921 ซึ่งนับเป็นก้าวแรกที่เขาได้ให้ความสนใจมาศึกษาจิตวิทยาอย่างลึกซึ้ง  เนื่องจากพี
อาจต์จบการศึกษาทางชีววิทยา ฉะนั้น เขาจึงวางรากฐานทฤษฏีพัฒนาการของเขาอยู่บนพ้ืนฐานของ
ชีววิทยามาก  เขาศึกษาพัฒนาการเด็กจากการศึกษาระยะยาวด้วยการสังเกตจากบุตร 3 คนของเขา 
คือ ลูเซียน (Luciene) ลอเรนต์ ( Laurent) และจาคเกอลีน (Jacquelene)  เขาเชื่อเกี่ยวกับการ
ปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิต  ดังที่เราจะเห็นได้จากข้อมูลพ้ืนฐานของทฤษฏีที่
เขาได้อธิบายไว้                 
  4.1.1 ความคิดพ้ืนฐานในทฤษฎี จอง พีอาเจต์  (Jean Piaget)   
   นุชลี  อุปภัย  (2555 :39-41)  พีอาเจต์ (Jean Piaget)  เชื่อว่าพัฒนาการด้าน
ความคิด  คือการที่บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดที่ดีขึ้นตามล าดับขั้นและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา  โดยจะต้องมีการปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  จึงจะเกิดการพัฒนา  ดังนั้น  พัฒนาการ
ด้านความคิดของมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้  ถ้ามีบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

http://jeanpiagett.weebly.com/developmental-psychology-experiments.html
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(Sprinthall & Sprinthall, 1990 :100-102) อ้างถึงใน  (นุชลี  อุปภัย, 2555 :39)  เมื่อบุคคลปะทะ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะเกิดแนวโน้มตามธรรมชาติ  ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  นั้น
คือ  การจัดระบบ (Organization)  การปรับตัว (Adaptation) ซึ่งมีแนวโน้มดังกล่าวก็น าไปสู่
พัฒนาการทางความคิดนั่นเอง 
   4.1.1.1 การจัดระบบ มนุษย์มีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะจัดพฤติกรรมและความคิด
ให้เป็นระบบ  มีความต่อเนื่อง  เชื่อมโยง  เป็นกลุ่มเป็นพวก  เกิดเป็นโครงสร้างทางความคิดที่จะใช้ใน
การเรียนรู้และท าความเข้าใจกับข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่ ๆ ที่แวดล้อม  แล้วสร้างเป็นโครงสร้าง
ทางความคิดใหม่ที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ยิ่งโครงสร้างความคิดใหม่นี้ก็จะถูกน าไปใช้
ในการท าความเข้าใจและเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ต่อไปอีก  เกิดเป็นโครงสร้างทางความคิดใหม่ที่
พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง  
   4.1.1.2 การปรับตัว  นอกจากแนวโน้มของการจัดระบบแล้ว  มนุษย์ยังมีแนวโน้มตาม
ธรรมชาติที่จะปรับตัวอยู่กับสิ่งแวดล้อม กระบวนการพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว  ได้แก่  การ
ดูดซับ (Assimilation)  และการปรับโครงสร้างทางความคิด (Accommodation)และ สภาวะสมดุล
ทางความคิด (Equilibration) 
    1) การดูดซับ  (Assimilation)  กระบวนการนี้เป็นการปรับตัวที่ใช้โครงสร้างทาง
ความคิดเดิมที่มีอยู่แล้ว  (Schemas)  ท าความเข้าใจหรือเรียนรู้ข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่ที่
ประสบ  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  เป็นการพยายามท าความเข้าใจสิ่งใหม่  โดยการปรับสิ่งใหม่ให้
เหมาะที่จะเข้าไปอยู่ในระบบโครงสร้างทางความคิดเดิมที่มีอยู่ 
    2) การปรับโครงสร้างทางความคิด (Accommodation)  เป็นกระบวนการปรับตัว
กับประสบการณ์ใหม่  ข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ใหม่  โดยการปรับระบบโครงสร้างทางความคิดเดิมที่
มีอยู่  เพ่ือให้สามารถเรียนรู้หรือท าความเข้าใจกับข้อมูลใหม่  เหตุการณ์ใหม่  หรือประสบการณ์ใหม่ที่
ก าลังประสบอยู่ได้  ตัวอย่างเช่น  (Borich & Tombari, 1995 :70)  อ้างถึงใน นุชลี  อุปภัย, 2555 

:40) เด็กคนหนึ่งมีโครงสร้างทางความคิดเก่ียวกับสัญลักษณ์ของ “รถบรรทุก”  ว่าต้องมีขนาดใหญ่  มี
หลายล้อ  และเคลื่อนที่ได้  ต่อมาเมื่อเห็นรถบรรทุกเล็ก (รถกระบะ) เด็กเรียกรถบรรทุกเล็กนั้นว่า  
รถบรรทุก  ซึ่งพ่อของเด็กก็สนับสนุนว่า  “ใช่แล้ว นั่นรถบรรทุก” กรณีนี้จะเห็นได้ว่าเด็กเกิดความ
เข้าใจและเรียนรู้สิ่งใหม่โดยใช้กระบวนการ การดูดซับ ด้วยการจัดรถบรรทุกเล็กให้เข้าไปอยู่ในระบบ
โครงสร้างความคิดเก่ียวกับ “รถบรรทุก”เดิมที่มีอยู่ได้ในทันที  อย่างไรก็ตามในวันต่อมา  เมื่อเด็กเห็น
รถไฟ  และเรียกรถไฟนั้นว่า  รถบรรทุก  เด็กอาจปฏิเสธจากพ่อว่า  นั่นไม่ใช่รถบรรทุกแต่เป็นรถไฟ  
ซ่ึงเด็กจะเกิด  สภาวะการขาดสมดุลทางความคิด (Disequilibration)  ไม่เป็นกระบวนการที่เกิดจาก
สามารถใช้ระบบโครงสร้างความคิดเดิมที่มีอยู่ซึมซับสิ่งใหม่ได้ เกิดภาวะขาดสมดุลทางความคิดเป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องท าให้ความคิดกลับคืนสู่ภาวะสมดุลจากเหตุการณ์   
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    3) สภาวะสมดุล (Equilibration) ดังกล่าว เด็กจึงจ าเป็นต้องสร้างระบบโครงสร้าง
ความคิดเกี่ยวกับ “รถไฟ” ขึ้นมาใหม่ เพ่ือจะได้สามารถท าความเข้าใจหรือเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
“รถไฟ”นั้นได้  หรือเด็กอาจต้องปรับระบบโครงสร้างทางความคิดเกี่ยวกับ “รถบรรทุก” ใหม่โดยการ
ขยายขอบเขตหรือจัดระบบโครงสร้างความคิดเก่ียวกับ “รถบรรทุก” ให้มีความซับซ้อนขึ้น  เพ่ือจะได้
สามารถรวมสิ่งใหม่ “รถไฟ” เข้าไปอยู่ในโครงสร้างได้   
   จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลมีปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ก็ต้องพบกับข้อมูลใหม่ๆ 
สถานการณ์ใหม่ๆ หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลาและเมื่อบุคคลพบกับสิ่งใหม่ ๆ ก็เป็นธรรมชาติ
ที่จะต้องมีการปรับตัวและจัดระบบทางความคิดเพ่ือรักษาสภาวะสมดุลภายในความคิดของตนเองให้
สามารถด ารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างราบรื่นต่อไป  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงดังกล่าวนี้เองท าให้
บุคคลเกิดการพัฒนาทางความคิดข้ึนตามล าดับ 

  4.1.2 ล าดับขั้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของ  จอง พีอาเจต์ (Jean Piaget)   
   Piaget  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการด้านความคิดของมนุษย์ไว้ว่า  ในขณะที่
มนุษย์เจริญเติบโต  ความคิดของมนุษย์จะพัฒนาไปตามล าดับขั้นอย่างต่อเนื่องและค่อยเป็นค่อยไป  
โดยมีผลของการเจริญเติบโตทางสรีระเข้ามาเก่ียวข้องด้วยในระยะแรกๆ ขั้นพัฒนาการทางความคิดที่ 
Piaget  แบ่ง มี 4 ขั้นใหญ่ ๆ คือ  ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  ขั้นก่อนปฏิบัติการ  ขั้น
ปฏิบัติการรูปธรรม  และขั้นปฏิบัติการนามธรรม  โดยมนุษย์ทุกคนจะมีล าดับขั้นในการพัฒนา
เช่นเดียวกัน เร็วบ้าง ช้าบ้าง ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  แต่โดยทั่วไปขั้นของการพัฒนาจะ
เกี่ยวโยงกับอายุเป็นส่วนใหญ่ ดังแสดงในตารางที่  2.3   
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ตารางท่ี  2.3  ขั้นพัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของ เพียเจต์ 
ขั้น ช่วงอายุ ลักษณะ 

ประสาทสัมผั สและ
การเคลื่อนไหว 

(Sensorimotor) 

แรกเกิด-2ป ี เด็กเกิดความเข้าใจวัตถุต่างๆ โดยอาศัยปฏิกิริยาตอบสนอง
กับวัตถุ  และเริ่มเรียนรู้วัตถุนั้น ๆ จากการสัมผัสและการใช้
ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความตั้ ง ใจ  จนสามารถสร้าง
สัญลักษณ์ของสิ่งนั้น ๆ ขึ้นในสมองได้ 

ก่อนปฏิบัติการ 
(Preoperation) 

2-7 ปี เด็กเริ่มแสดงสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นในสมองออกมาเป็นค าพูด
และจินตนาการ  รวมทั้งเริ่มเกิดความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น  
อย่างไรก็ตาม  การปฏิบัติการทางความคิดยังคงจ ากัด  เช่น  
ไม่สามารถอนุรักษ์ปริมาณและเวลา  ไม่สามารถจัดอันดับ
และไม่สามารถคิดในมุมมองของผู้อื่นได้ 

ปฏิบัติการรูปธรรม 

(Concrete 

Operational) 

7-11 ปี เด็กจะลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางในการคิดและการหา
เหตุผลลง  และเริ่มเข้าใจการคิดเชิงอนุรักษ์มากขึ้น  อย่างไร
ก็ตามเด็กยังไม่สามารถให้เหตุผลเชิงนามธรรมได้ 

ขั้น ช่วงอายุ ลักษณะ 

ปฏิบัติการนามธรรม 

(Formal 

Operational) 

12 ปีขึ้นไป เด็กเริ่มคิดเหตุผลในเชิงนามธรรมได้  และสามารถคิดอย่าง
เป็นเหตุเป็นผลเชิงวิทยาศาสตร์ 

ที่มา : Kimpo (2000 :2) อ้างถึงใน นุชลี  อุปภัย (2555 :41-42) 
 

     4.1.2.1  ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  (Sensorimotor stage) แรกเกิด-2 ปี 
เป็นขั้นที่เด็กใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวร่างกายในการปะทะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากการสัมผัสและการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นหลัก  และจากการรับรู้ที่จ ากัดใน
ช่วงแรก ๆ อันเป็นผลมาจากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวร่างกายที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่  ท าให้
เด็กเกิดการรับรู้เฉพาะวัตถุท่ีอยู่ในขอบเขตของสายตาและการจับต้องเฉพาะหน้าของตนเท่านั้น  เมื่อ
วัตถุอยู่นอกขอบเขตของสายตาและการเคลื่อนไหวที่ตนเองไม่สามารถจับต้องได้  เด็กจะไม่มีความคิด
เกี่ยวกับวัตถุนั้น ๆ อยู่ในสมองอีกเลย เช่น เมื่อลูกบอลที่เด็กถืออยู่ในมือและจ้องมองอยู่นั้นเกิดกลิ้ง
หลุดจากมือไป  เด็กจะไม่สนใจหรือเหลียวมองหา  เนื่องจากลูกบอลนั้นอยู่นอกขอบเขตของสายตา
และการเคลื่อนไหวของเด็ก  ซึ่งเท่ากับว่าไม่มีลูกบอลอยู่ในโลกทางความคิดของเด็กอีกต่อไป  ดัง
แสดงในภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5  ภาพแสดงการทดลอง Piaget ในขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  

 (Sensorimotor Stage) 
ที่มา : http://web.cortland.edu/andersmd/PIAGET/sms.HTML 

  

   ยังมีลักษณะเด่นทางด้านความคิดที่เกิดขึ้นกับเด็กในขั้นนี้อีกอย่างหนึ่ง  คือ  การเริ่ม
เกิดความคิดแบบมีเหตุผล  และมีการแสดงพฤติกรรมอย่างมีแบบแผนและมีจุดมุ่งหมาย  รวมทั้งมี
การลองผิดลองถูกเพ่ือแก้ปัญหา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงปลายๆ 2 ขวบ โดยเด็กจะสามารถใช้
ความคิดและการเคลื่อนไหวทางกายภาพของตนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่พบได้  เช่น  สามารถ
หาวิธีเขี่ยลูกบอลที่กลิ้งเข้าไปอยู่ใต้ตู้เสื้อผ้าได้  สามารถน าของเล่นที่บรรจุอยู่ในกล่องที่ปิดฝาออกมา
เล่นได้  โดยมีขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่มีเปูาหมายและเป็นเหตุเป็นผล 

   4.1.2.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการ  (Preoperation  Stage)  ส่วนใหญ่เด็กจะอยู่ในช่วงก่อน
วัยเรียน  โดยเริ่มมีพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว  ระหว่างช่วงอายุ  2-7  ปี  เด็กจะสามารถ
เรียนรู้ค าเพ่ิมขึ้นจาก 200 ค า เป็น 2,000 ค า (Woolfolk,2004 :33)  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้จะ
สามารถคิดแก้ปัญหาโดยอาศัยพฤติกรรมทางกายอย่างมีเปูาหมายและเป็นเหตุเป็นผล แต่ความคิด
ของเด็กก็เป็นไปในลักษณะของการคิดในทิศทางเดียว  ที่เรียกว่า One-Way Logic กล่าวคือ เด็กไม่
สามารถคิดย้อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ (Reversible Thinking)  และไม่สามารถรับรู้แง่มุมของ
สถานการณ์หนึ่ง ๆ ที่มีความหลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน (Decentering)  นอกจากนี้ยังไม่สามารถ
เข้าใจความคิด  ความรู้สึก  และมุมมองของผู้อ่ืน  แต่จะยึดความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลาง 
(Egocentrism) ด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้เด็กในวัยนี้มีความจ ากัดทางความคิดอยู่มาก  และไม่สามารถ
ควบคุมการปฏิบัติการทางความคิดของตนเองให้มีความสมเหตุสมผลตามความเป็นจริงได้ 
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   ตัวอย่างการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพัฒนาการทางความคิดที่จ ากัดของเด็ก
ในวัยนี้คือ  การที่  Piaget ท าการทดลองกับ Leah เด็กหญิงอายุ 5 ปี โดยน าแก้วที่มีขนาดเท่ากันมา 
2 ใบ เทน้ าสีใส่ลงในแก้ว ทั้งสองในปริมาณเท่ากัน แล้วถาม Leah ว่าน้ าสีในแก้วทั้งสองมีจ านวนหรือ
ปริมาณเท่ากันหรือไม่ Leah ตอบว่ามีน้ าจ านวนเท่ากัน  จากนั้น  Piaget  เทน้ าสีจากแก้วใบหนึ่งลง
ในแก้วเปล่าอีกใบหนึ่งที่มีรูปทรงเดียวกันแต่มีขนาดแคบกว่าและสูงกว่า  จึงท าให้สีมีระดับสูงขึ้น  ซึ่ง
ในขณะที่  Piaget  เทน้ า  Leah  จ้องมองอยู่ตลอดเวลา  แต่เมื่อ  Piaget  ถามว่าน้ าในแก้วใบแรก
กับแก้วทรงสูงกว่ามีจ านวนเท่ากันหรือไม่  Leah  ตอบว่าไม่เท่ากันโดยบอกว่าน้ าในแก้วทรงสูงมี
จ านวนมากกว่าเพราะมีระดับสูงกว่า จากค าตอบและเหตุผลที่  Leah ให้  จะเห็นได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้
มองเพียงแง่มุมเดียวหรือมิติเดียว (Centration)  ในการพิจารณาขนาด จ านวน และปริมาณ ในที่นี้
คือมองที่ระดับน้ า  ซึ่งถ้าสูงกว่าแสดงว่ามีมากกว่า  โดยไม่สามารถคิดย้อนกลับ ( Reversible 

Thinking)  ถึงที่มาของน้ าในแก้วทรงสูงกว่า  ว่ามาจากน้ าในแก้วที่มีปริมาณเก่ากันอยู่ก่อน  และที่
ส าคัญเด็กเชื่อในความคิดของตนเองว่าความจริงเป็นเช่นนั้นและคนอ่ืนก็ต้องมองเห็นเช่นนั้นด้วย 
(Egocentric) ดังแสดงการทดลองในขั้นก่อนปฏิบัติการในภาพที่  2.6 

 

 
ภาพที่  2.6  ภาพที่แสดงถึงการทดลอง ในขั้นก่อนปฏิบัติการ  (Preoperation  Stage)   

ที่มา : http://www.massey.ac.nz/~wwpapajl/evolution/assign2/MH/webpage.htm 

 

   ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากมากส าหรับเด็กวัยนี้ (ประมาณ 2-5 ปี)  ในการเรียนรู้ความคงที่
ของขนาด  ปริมาณ และ ปริมาตร เมื่อวัตถุนั้น ๆ มีรูปร่างเปลี่ยนไป Piaget เรียกความสามารถทาง
ความคิดในการรักษาความคงที่ของน้ าหนัก  ขนาด  ปริมาณ  และปริมาตรนี้ว่า  ความสามารถในการ
อนุรักษ์ (Conservation) ซึ่งเด็กในวัยนี้ยังขาด  เนื่องจากความจ ากัดทางความคิดดังที่กล่าวมาแล้ว  
และเป็นการยากที่จะพยายามอธิบายให้เด็กเข้าใจอย่างถูกต้อง  ถึงแม้การอธิบายนั้นจะละเอียดและ
ชัดเจนเพียงใดก็ตาม  เพราะเด็กจะเข้าใจและเห็นพ้องกับความคิดของตนเองเท่านั้น  ไม่สามารถ
เข้าใจแง่คิดมุมมองของผู้อ่ืนได้  และมักจะเห็นเด็กในวัยนี้พูดได้ทั้ง ๆ ที่ไม่มีใครฟัง หรือสนทนากับ
เพ่ือนรุ่นเดียวกันแต่เป็นการพูดคุยคนละประเด็น 
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   4.1.2.3  ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม  (Concrete Operational Stage)  อายุ 7-11 ปี  
เป็นขั้นที่เด็กอยู่ในระดับประถมศึกษา  ซึ่งเด็กสามารถคิดเชิงอนุรักษ์ความคงที่ของขนาด  ปริมาณ  
และปริมาตรของวัตถุได้  ถึงแม้วัตถุนั้น ๆ จะมีรูปทรงเปลี่ยนไปจากเดิมก็ตาม  เนื่องจากเด็กสามารถ
คิดในทิศทางย้อนกลับได้  และสามารถคิดในลักษณะของการชดเชย (Compensation)  ได้ด้วย  เช่น  
เด็กสามารถคิดได้ว่า  ถ้าน้ าต้องอยู่ในแก้วที่มีขนาดแคบลงกว่าเดิม  น้ าก็ต้องมีระดับสูงขึ้นกว่าเดิม  
เป็นต้น   
   นอกจากเด็กในวัยนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการอนุรักษ์ขนาด ปริมาณ  และปริมาตร
แล้ว  เด็กยังมีความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ (Classification)  และมีความสามารถในการจัด
เรียงล าดับ (Seriation) ด้วย 

   ความสามารถในการแยกแยะ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดกลุ่ม จัดประเภทของ
สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นหมวดหมู่  โดยใช้ขนาดและรูปร่าง  หรือคุณลักษณะที่เป็นรูปธรรมอย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่ง ส่วน ความสามารถในการจัดเรียงล าดับ หมายถึง ความสามารถในการ
เรียงล าดับจากน้อยไปมาก  จากเล็กไปใหญ่ หรือในทิศทางตรงกันข้ามก็ได้ (มากไปน้อย  ใหญ่ไปเล็ก) 
ซึ่งความสามารถในการคิดลักษณะนี้ท าให้เด็กเข้าใจการเปรียบเทียบเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ได้  เช่น  ถ้า ก 
ใหญ่กว่า ข และ ข ใหญ่กว่า ค แสดงว่า ข เล็กกว่า ก แต่ใหญ่กว่า ค เป็นต้น 

   จากความสามารถในการอนุรักษ์ การแยกแยะ และการจัดเรียงล าดับนี้เอง  ท าให้เด็ก
คิดตามหลักเหตุผลได้เป็นอย่างดี  และความคิดดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นในสมองโดยไม่ต้องมีการ
ปฏิบัติจริงเพ่ือลองผิดลองถูก  ตัวอย่างเช่น  เด็กสามารถคิดถึงการเดินตัวหมากฮอสในตาที่ต้องการใน
สมองได้  โดยไม่ต้องมีการเดินหมากฮอสตัวนั้นจริง อย่างไรก็ตาม  ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุ
มีผลในสมองดังกล่าว  เด็กจะท าได้เฉพาะเมื่อสิ่งนั้นเป็นรูปธรรมเท่านั้น  ถ้าสิ่งที่ให้คิดมีลักษณะเป็น
นามธรรม  เด็กจะไม่สามารถสร้างภาพในสมองได้  ท าให้เด็กวัยนี้เกิดความเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรม
ได้ยาก  รวมทั้งไม่สามารถเรียนรู้องค์ประกอบหลาย ๆ องค์ประกอบที่มีความซับซ้อนพร้อมกันได้ใน
เวลาเดียวกัน จากลักษณะนี้เองท าให้ Piaget ให้ชื่อขั้นนี้ว่า  ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม 

   4.1.2.4 ขั้นปฏิบัติการนามธรรม  (Formal Operational Stage) 12  ปีขึ้นไป เป็น
ขั้นที่เด็กอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวัยรุ่นแต่ก็มิได้หมายความว่า  เมื่อเด็กย่าง
เข้าสู่วัยรุ่นจะต้องพัฒนาการถึงขั้นปฏิบัติการนามธรรมหมดทุกคน  บางครั้งอาจพบว่าเด็กวัยรุ่ นบาง
คนยังมีความคิดอยู่ในชั้นปฏิบัติการรูปธรรม  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจะท าให้เกิดความยากล าบากส าหรับ
เด็กเป็นอย่างมาก  ถ้าต้องเรียนข้อมูลใหม่หรือประสบการณ์ใหม่ที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัย
ความสามารถในการคิดเชิงนามธรรมสูง 
   เด็กในขั้นปฏิบัติการนามธรรมจะสามารถคิดทบทวนความคิดของตนเองและความคิด
ของผู้ อ่ืนในสมองได้   ซึ่ งความสามารถในการคิดและทบทวนความคิดลักษณะนี้  เรียกว่า 
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Metacognition นี้เอง ท าให้เด็กสามารถตรวจสอบและปรับปรุงความคิดของตนเองและของผู้อ่ืนได้ 
ท าให้เกิดการแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเหตุเป็นผล  ซึ่งก็หมายความว่า  
เด็กต้องมีความสามารถในการตั้งสมมติฐานและทดสอบสมมติฐานในใจได้  และกลับไปตั้งสมมติฐาน
ใหม่ถ้าผลการทดสอบไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เดิม  จึงเห็นได้ว่าเด็กที่อยู่ในขั้นปฏิบัติการ
นามธรรมจะมีขั้นตอนในการคิดแก้ปัญหาที่เป็นไปตามล าดับขึ้นแบบวิธีวิทยาศาสตร์ 
   นอกจากนี้  เด็กยังสามารถพิจารณาข้อมูลจากประสบการณ์และสถานการณ์ที่ประสบ
ได้หลายแง่มุม  จึงท าให้เห็นโอกาสหรือความน่าจะเป็นของสถานการณ์นั้น ๆ ได้อย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมในขณะที่ก่อนหน้านี้  เด็กจะคิดถึงโอกาสที่เป็นไปได้เฉพาะสิ่งที่ตนเองรู้ จักและคุ้นเคย
เท่านั้น  Woolfolk (2004 :38)  ยกตัวอย่างว่า  ถ้ามีเสื้อเชิ้ต 3 ตัว กางเกง 3 ตัว และเสื้อคลุม 3 ตัว 
ซึ่งทั้งหมดมีสีและลวดลายที่แตกต่างกัน  เมื่อถามเด็กว่าจะสามารถแต่งกายได้ทั้งสิ้นกี่แบบ เด็กที่อยู่
ในขั้นปฏิบัติการนามธรรมสามารถตอบรูปแบบการแต่งกายที่แตกต่างกันได้ถึง 27 แบบ ในขณะที่เด็ก
ขั้นปฏิบัติการรูปธรรม จะนึกถึงการแต่งกายได้เพียงไม่กี่แบบเฉพาะที่ตนชื่นชอบเท่านั้น  ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะใช้เสื้อเชิ้ต/กางเกง/เสื้อคลุมที่ให้มาเพียงครั้งเดียว  โดยจะไม่น ากลับมาใช้ในการแต่งกาย
รูปแบบอื่น ๆอีกเลย 

   เนื่องจากเด็กในขั้นนี้มีความสามารถในการเรียนรู้หลักการและสามารถน าหลักการมา
ให้เหตุผลหรือวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้  รวมทั้งสามารถคิดและเลือกสิ่งที่ดี
ที่สุดจากความคิดท่ีหลากหลายได้  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เด็กในขั้นนี้จะสนใจความถูกต้องทางการเมือง
และความยุติธรรมในสังคม  โดยมีความคิดเกี่ยวกับสังคมในอุดมคติที่ค่อนข้างรุนแรง  ลักษณะที่
น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเด็กในขั้นนี้  คือ  การยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง แต่เป็นคนละลักษณะกับเด็ก
ขั้นก่อนปฏิบัติการที่ไม่สามารถคิด มอง หรือรู้สึกในมุมมองของผู้อ่ืนได้  โดยเด็กในขั้นปฏิบัติการ
นามธรรมจะเข้าใจความคิด ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี แต่มักเกิดความคิดว่าผู้อ่ืนคอยมองหรือ
จ้องดูความเคลื่อนไหวของตนเองอยู่ตลอดเวลา ความคิดเช่นนี้เรียกว่า Imaginary Audience 

(Elkind อ้างถึงใน Woolfolk, 2004: 39) จึงท าให้วัยรุ่นมักกังวลกับการแต่งกายหรือบุคลิกภาพที่
แสดงต่อหน้าผู้อื่นเป็นอย่างมาก 

  4.1.3 การน าทฤษฏีของ  Jean Piaget  มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

สมชาย  รัตนทองค า (ออนไลน์ : 2556)  ได้กล่าวถึง  การน าทฤษฏีมาประยุกต์ใช้ ดังนี้ 
   4.1.3.1  ค านึงถึงระดับการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ขณะท าการสอน
นักเรียน ผู้สอนควรค านึงถึงระดับการพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้  
    1) นักเรียนทุกคนจะผ่านขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาทั้งสี่ขั้นดังกล่าวตามล าดับ 
นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีระดับขั้น การพัฒนาที่แตกต่างกัน ขั้นพัฒนาการที่แตกต่างกัน จะเป็น
เครื่องชี้ถึงรูปแบบการให้เหตุผลที่ต่างกัน นักเรียนที่มีระดับสติปัญญาในขั้นใดข้ันหนึ่ง จากการทดสอบ 
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พัฒนาจากงานใดงานหนึ่งไม่ได้เป็นเครื่องชี้ว่า นักเรียนมีขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาอยู่ในขั้นระดับ
นั้น  สิ่งทีจ่ะชี้ว่านักเรียนมีระดับพัฒนาการทางสติปัญญาในระดับใด จะต้อง มีการทดสอบพัฒนาการ
ทางสติปัญญาหลายๆงานหลายๆด้าน  
     2) นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบ คือ ประสบการณ์ทาง กายภาพ 
(Physical Experiences) และประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (Logicomathematical 

Experiences) ประสบการณ์ทางกายภาพ เกิดขึ้นเม่ือนักเรียนแต่ละคนได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุต่างๆ ใน
สภาพแวดล้อมโดยตรง ส่วน ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อ นักเรียนได้พัฒนาการ
โครงสร้างทางสติปัญญา ใช้ความคิดรวบยอดท่ีเป็น นามธรรม นักเรียนแต่ละคนจะพัฒนาแบบ การให้
เหตุผล เมื่อมีประสบการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด นักเรียนเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ในการร่วม
กิจกรรม มีแนวโน้มมีพัฒนาการทางด้านปัญญาได้ดี เพราะพัฒนาการทางสติปัญญาเกิดขึ้นจากความ
สมดุล (Equilibrium) อันเนื่องมาจากการปรับตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  

   4.1.3.2  หลักสูตรที่สร้างขี้นตามทฤษฎีของเพียเจต์ หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพ้ืนฐาน
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  
    1)  เน้นการ พัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน โดยที่การสอนต้องไม่เน้นแต่เพียง 
ข้อเท็จจริงเท่านั้น การสอนต้องเน้นให้นักเรียนใช้ ศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจ
ส าคัญของหลักสูตร  
    2) เสนอการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลก ใหม่ เช่น เสนอปัญหาที่
เกินขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้ผู้เรียนหาหนทางที่จะแก้ปัญหานั้น 
เพียเจต์ เชื่อว่า ปัญหาที่ยากเพียงเล็กน้อยกับผู้เรียน จะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาที่สูงขึ้น  
    3)  เน้น การเรียนรู้ที่ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ เพราะนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้ โดยผ่านการกระท าทางสมองต่อสิ่งที่ก าลังค้นพบ การ  เรียนการสอนที่เน้นการค้นพบ การ
สืบเสาะและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น นอกจากนี้ วัฏจักรการ สอน/ 
การเรียนที่เน้นนักเรียนให้รู้จักตั้งสมมติฐาน สรุป อ้างอิง ออกแบบเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนใช้
กระบวนการ คิดมากข้ึนอีกด้วย  
    4) เน้นกิจกรรมการส ารวจและการเพ่ิมขยายความคิดในระหว่างการเรียน การ
สอน แทนที่จะให้นักเรียนนั่งฟัง เฉยๆ ผู้สอนควรออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนอ่าน 
ค้นคว้า และสามารถท าได้ โดยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นใน ระหว่างกลุ่มย่อย เพ่ือให้กลุ่มตัดสิน
ว่าจะท าอะไร และอย่างไร แล้วน ามาอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อการประเมินผล  
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    5) ใช้กิจกรรม การขัดแย้ง (Cognitive Conflict Activities) เพ่ือให้นักเรียนมี
โอกาสพัฒนาสติปัญญาของตนเอง นักเรียนจะร่วมมือกันแก้ไขความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม โดย
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง  
   4.1.3.3 การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ลักษณะการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน ควรด าเนินการดังต่อไปนี้  
    1)  ถามค าถาม มากกว่าการให้ค าตอบ โดยเฉพาะค าถามประเภทปลายเปิด 
เพราะค าถามประเภทนี้ จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และความคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
    2)  ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น เมื่อถามค าถามแล้วควรให้ 
เวลา รอค าตอบของนักเรียนสัก 5 วินาที เพราะนักเรียนต้องการเวลาที่จะดูดซับ ค าถาม และ
ปรับเปลี่ยน ขยาย ความคิดของตน 

    3)  ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียน ที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่างๆ เพราะ นักเรียนจะได้
มีโอกาสใช้สติปัญญาในการตัดสินว่าจะเรียนอะไรดี  
    4)  เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด อย่าพยายามแก้ไข ข้อผิดพลาดในการให้เหตุผลของ
นักเรียน ควรถามค าถามหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใหม่ เพ่ือนักเรียนจะได้  แก้ไขข้อผิดพลาด
ด้วยตนเอง  
    5) ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียน จากงานพัฒนาการทางสติปัญญา 
ขั้นนามธรรม หรือจากงานการอนุรักษ์ เพ่ือดูว่านักเรียนคิดอย่างไร เช่น ให้นักเรียนบรรยายขั้นต่างๆ 
ในการแก้ไขปัญหา  
    6) ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่
แตกต่างกัน เด็กที่มีพัฒนาการทาง สติปัญญาล้าหลังเพ่ือนในช่วงเวลาหนึ่ง อาจมีพัฒนาการทาง
สติปัญญาอยู่ในระดับเดียวกัน กับเพ่ือนคนนั้นในเวลา ต่อมาก็ได้ และภายในชั้นเรียนหนึ่งอาจมี
นักเรียนที่มีข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาแตกต่างกันมาก แต่ส่วนมากมักจะ อยู่ในขั้นต่อเนื่อง  
    7)  ผู้สอนต้องเข้าใจว่า นักเรียนมีความสามารถเพ่ิมขึ้นในระดับความคิดในขั้น
ต่อไป 

    8) ตระหนักว่า การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น เพราะจดจ ามากกว่าที่จะเข้าใจ เป็นการเรียนรู้
ที่ไม่แท้จริง (Pseudo Learning)  

   4.1.3.4. การประเมิน ในขั้นการประเมินผล ควรด าเนินการสอนต่อไปนี้ 
    1) มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียน ประเมิน กระบวนการคิด 
เช่นเดียวกับทดสอบเนื้อหาวิชา  
    2)  พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอบค าถามนั้นๆ  
    3)  ต้องช่วยเหลือนักเรียนที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ ากว่าเพ่ือนร่วมชั้น 
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 4 . 2   ทฤษฏีพัฒนาการด้ านอารมณ์  และบุ คลิ กภาพ  ของซิ ก มันด์  ฟรอยด์   
(Sigmund Freud)  

 
 

ภาพที่  2.7  ซิกมันด์ ฟรอยด์ “Sigmund Freud in the office of his Vienna home  

looking at a manuscript.” Getty Images 

ที่มา : http://all-that-is-interesting.com/sigmund-freud-psychology 

 

  ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) อ้างถึงใน ศรีเรือน  แก้วกังวาล, 2548 :12) กล่าวถึง  
เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ในปี ค.ศ. 1856  ณ เมืองไฟรเบิร์ก (Freiberg) รัฐโมราเวีย (Moravia) 
ประเทศเชคโกสโลวะเกีย  บิดาเป็นพ่อค้าขนสัตว์  ฐานะปานกลาง  เมื่ออายุ  4  ขวบ  บิดาย้าย
ครอบครัวไปอยู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  เขาเข้าเรียนจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาล  ย
เวียนนา เมื่อ ค.ศ.1873  วิทยฐานะนี้ประกอบอาชีพมีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว  จึง ไปศึกษา
แพทยศาสตร์ต่อ  เขาสนใจทางประสาทวิทยาและการสะกดจิตมาก  ต่อมาได้รับการฝึกฝนเป็นนักจิต
วิเคราะห์  และประกอบอาชีพเป็นจิตแพทย์อยู่ในกรุงเวียนนา         

    ฟรอยด์ได้ใช้วิธีสะกดจิตรักษาคนไข้อยู่หลายปี แต่ปรากฏว่าคนไข้หลายคนไม่ยอมถูก
สะกด เขาจึงเริ่มให้คนไขเ้ล่าความทรงจ าเพื่อดูว่าเกี่ยวกับอาการหรือไม่ ในระหว่างปี ค.ศ. 1895  เขา
เริ่มพัฒนาวิธีการรักษาที่เรียกว่า  Free Assiciation หรือการระบายอย่างอิสระโดยขอให้คนไข้เล่า
ความคิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นแม้จะดูไม่เกี่ยวไม่ส าคัญหรือไม่น่าเล่า เพราะเป็นเรื่องไม่ดี แม้ความจ าของ
คนไข้ดูไร้จุดหมายและบังเอิญ แต่ฟรอยด์ ก็คิดว่ามันคงมีพลังอะไรบางอย่างที่ควบคุมมันอยู่ ฟรอยด์ 
นั้นถูกสอนมาทางการแพทย์และโรคสมองเขาจึงยอมรับว่าทุกอย่างมีการถูกก าหนด (Determinism) 

และมีเหตุมีผลเค้าจึงไม่ยอมเชื่อว่าความคิดของคนไข้จะไม่เกี่ยวกับอาการปุวยนอกจากนี้เขายัง
ประทับใจในเรื่องท่ีว่าคนไข้บางคนขัดขืนไม่ยอมเล่าความจ าเขาเรียกอาการนี้ว่า Resistance และเชื่อ
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ว่าคนไข้ของเขาเก็บกด (Repression) ความทรงจ าที่ส าคัญหน้าที่ของเขาจึงเป็นการต้องส ารวจจิตไร้
ส านึกได้ (Unconscious) ของคนไข้เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงว่าท าไมคนไข้จึงเก็บกด  
  ในการวิเคราะห์จิตนั้น ฟรอยด์ ยังได้ค้นพบว่าคนไข้ของเขายืนยันที่จะขอย้อนรอยสู่วัย
เด็กเกี่ยวกับปัญหาที่ท าให้ตกใจและเจ็บปวดท าให้ฟรอยด์ประหลาดใจ ที่พบว่ามีความทรงจ าเป็นอัน
มากเกี่ยวกับเซ็กส์ ก่อนยุคของฟรอยด์นั้นคนส่วนใหญ่เชื่อว่าวัยเด็กเป็นวัยที่บริสุทธิ์ไม่มีเรื่องเซ็กส์เข้า
มาเก่ียวข้อง ฟรอยด์จึงไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวเป็นอันมาก 

  4.2.1 ความคิดพ้ืนฐานในทฤษฎี 
   นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน) (2546 :27) ตามความคิดของฟรอยด์ พฤติกรรมส่วนใหญ่
ถูกก าหนดโดยสัญชาตญาณ แรงขับทางสัญชาตญาณนั้นเริ่มจากความต้องการของร่างกายต่างๆ ท า
ให้คุณต้องกระท าเพ่ือสนองความต้องการของร่างกาย เมื่อได้รับการสนองแล้ว ร่า งกายจะกลับเข้าสู่
สภาพสมดุลเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองการกระตุ้นของสัญชาตญาณจะสร้างความปวดร้าวหงุดหงิด 
และความสุขจะเกิดข้ึนเมื่อความปวดร้าว หงุดหงิด ลดลง 
   4.2.1.1 Life Instinct หรือสัญชาตญาณเพ่ือชีวิต ฟรอยด์ได้กล่าวไว้ว่าบุคคลแต่ละคน
มีสัญชาตญาณที่ต้องการสืบพันธุ์มนุษย์เราทุกคนจะถูกจูงใจให้สนองความต้องการทางอาหารน้ าและ
เซ็กส์ ถ้าไม่มีอาหารและน้ าเราอยู่ไม่รอด และถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์เราก็จะสูญพันธุ์ (แม้จะมีโคลนนิ่งแต่
เพศสัมพันธ์ยังเป็นวิธีสืบพันธุ์หลัก) หน้าที่ของสัญชาตญาณนี้  คือ ชะลอการตายให้นานที่สุดเพ่ือ
มนุษย์จะได้หาความสุขให้มากท่ีสุดก่อนตาย 

   4.2.1.2 Death Instinct หรือสัญชาตญาณแห่งการท าลายนอกจากสัญชาตญาณแห่ง
ชีวิตแล้ว ฟรอยด์ ยังเสนออีกว่า มีพลังตรงข้ามกันอีกพลังหนึ่ ง เขาเชื่อว่าเปูาหมายของทุกชีวิตคือ
ความตาย กล่าวคือ มนุษย์ดิ้นรนที่จะกลับไปสู่สภาพเป็นธุลีเหมือนก่อนเกิดเพ่ือสู่สภาพสมดุลเพ่ือจะ
ได้สิ้นสุดความปวดร้าวที่ต้องดิ้นรนเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกาย 

  4.2.2 ล าดับขั้นพัฒนาการของทฤษฎีพัฒนาการด้านอารมณ์และบุคลิ กภาพของ         
ซิกมันด์ ฟรอยด์   
   ฟรอยด์เชื่อว่า ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการตามธรรมชาติของคน ซึ่ง
ทัดเทียมกับสัตว์ประเภทอ่ืนๆ ความต้องการนี้เป็นพลังชีวิต ท าให้คนแสวงหาความสุขความพอใจจาก
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (zone) ที่แตกต่างไปตามวัย พัฒนาไปเป็นขั้นตามล าดับ เริ่มจากเกิดจนสิ้นสุด
ในวัยรุ่น พัฒนาการนี้เรียกว่า “ Psychosexual  Developmental Stage”บุคคลใดพัฒนาไปตาม
ขั้นตอนดังกล่าวด้วยดี ก็จะท าให้บุคคลผู้นั้นพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ หากไม่เป็นไป
ดังกล่าวก็จะเกิดสภาวะ “ติดข้องอยู่”  (Fixation) ในขั้นใด ก็จะยังคงแสวงหาความพอใจในขั้นที่ติด
ข้องอยู่ต่อไปแม้ว่าจะผ่านวัยนั้นมาแล้ว สภาพ“ติดข้องอยู่” มีผลต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพในแง่
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ลบ แต่บุคคลสามารถเปลี่ยนพลังนี้ให้เป็นบวกได้ หากเขารู้จักปรับตัว  (ศรีเรือน  แก้วกังวาล,2544 

:17-18) 

   4.2.2.1 ล าดับขั้นพัฒนาการ 

    นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน) (2546 :31-33) ได้กล่าวถึง ล าดับขั้นพัฒนาการ ดังนี้ 
    1)  ขั้นปาก  (Oral Stage) แรกเกิด-18  เดือน  ในช่วงนี้จะถูกครอบโดย Id โดย
สิ้นเชิง และตามความคิดของฟรอยด์ เด็กไม่สามารถแยกแยะตัวตนของตนเองกับสิ่งแวดล้อม เด็กจะ
ถูกควบคุมโดยแรงขับซึ่งเกิดจากชีวภาพและธรรมชาติของเด็กคือเห็นแก่ตัว จุดส าคัญที่หาความสุขคือ
ปาก (Freud, 1969) ฟรอยด์ เรียกช่วงนี้ว่า Oral Stage ความสุขของเด็กอยู่บริเวณปาก เด็กจะมี
ความสุขในการดูด กลืน กิน และจับต้องสิ่งของเข้าปาก  แต่ฟรอยด์ไม่ได้เน้นแค่ว่าปากเป็นแหล่ง
บริโภคน้ าและอาหารเท่านั้น) ดังนั้น แหล่งให้ความสุขแก่เด็กจึงมีความสัมพันธ์กับพ่อและแม่ และ
พฤติกรรมของพ่อแม่จะเป็นตัวก าหนดว่าเวลาโตขึ้นเด็กจะมีปัญหาหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิด
จากพ่อแม่เอาใจมากไป (Overindulgence) หรือเอาใจใส่น้อยไป(Underindulgence)  

 

 
 

ภาพที่  2.8  พัฒนาการของเด็กท่ีตรงกับข้ันปาก  (Oral Stage) 
ที่มา : http://wuhshoover.blogspot.com/2014/09 

/freuds-stage-of-psychosexual-development.html 

 

    2)  ขั้นทวาร (Anal Stage) 18 เดือน – 3 ปี  ในช่วงนี้ความสุขของเด็กจะมุ่งอยู่ที่
ทวารหนัก ความสุขหลักของเด็กก็คือการได้เก็บหรือได้ปล่อยอุจจาระ (Freud, 1957) ในช่วง Anal 

Stage เป็นช่วงที่ Ego แยกตัวออกจาก Id และเด็กเริ่มแสดงความเป็นตัวของตัวเองหรือประกาศ
อิสรภาพ อย่างไรก็ตาม อิสรภาพ เชิงลบซึ่งหมายความว่าเด็กจะปฏิเสธทุกอย่างที่พ่อแม่เสนอให้ 
(Terrible Two) ในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่เด็กพยายามควบคุมตัวเอง (Ego Control) ตามทฤษฎีของ 
ฟรอยด์ ช่วงนี้มีสิ่งส าคัญคือการสอนให้ขับถ่าย (Toilet Training) ส าหรับวัฒนธรรมทั้งหลายความ
สะอาดเป็นเรื่องส าคัญ พ่อแม่จึงย้ าเน้นเรื่องการควบคุมเรื่องการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ เด็กอาจ
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โต้ตอบโดยการกลั้นไว้หรือไม่ก็ปล่อยเลอะเทอะ ความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงนี้จะชี้บ่งถึงปัญหา
เฉพาะทางพฤติกรรมเมื่อถึงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ 
 

 
ภาพที่  2.9  พัฒนาการของเด็กท่ีตรงกับ ขั้นทวาร (Anal Stage) 

ที่มา : http://rohem-coffee.blogspot.com/2015_11_01_archive.html 

 

    3) ขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic Stage) 3-5  ปี ในขั้นนี้จุดบริเวณหาความสุข
เกิดขึ้นที่อวัยวะเพศ ฟรอยด์ คิดว่าในขั้นนี้ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงหาความสุขทางเพศกับการจัดการ
กับตัวเอง (Freud, 1957) ความคิดของฟรอยด์เด็กผู้ชายจะต้องการความรักความผูกพันกับแม่ใน
ขณะเดียวกันเด็กก็รู้ตัวว่าพ่อแม่มีความสัมพันธ์กัน  พ่อเป็นคู่แข่งและพ่อตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่า เด็ก
จึงกลัวถูกพ่อท าโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลัวว่าอวัยวะเพศ จะถูกตัดออก เด็กชายจึงกลัวการถูกตอน
และแก้ปัญหาด้วยการรับเอกลักษณ์ของพ่อ (Identification) วิธีนี้เป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีขึ้น  ฟรอยด์
เรียกปมนี้ว่า Oedipal Complex ซึ่งฟรอยด์ ได้ความคิดนี้มาจากนิทานชาวกรีก  Oedipal Rex ซึ่ง
พระราชากรีกชื่อ Oedipus ได้ฆ่าพ่อโดยบังเอิญและแต่งงานกับแม่ ปมอันนี้ท าให้เกิด Superego 

เมื่อเด็กรับค่านิยมและกฎศีลธรรมของพ่อมาเป็นของตนเอง ฟรอยด์ ได้เห็นหลักฐานของความขัดแย้ง 

จากความสัมพันธ์ทางเครือญาติและแนวการปฏิบัติของสังคมล้าหลัง (Freud, 1950) ฟรอยด์ ได้อาศัย
หลักฐานทางมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ในการอธิบาย เขาจึงคาดเดาว่าพ่ีน้องในสังคมล้าหลังจะ
รวมหัวกันฆ่าพ่อและแย่งผู้หญิงของพ่อ หลังจากท่ีท าไปแล้วพวกเค้ารู้ว่าถ้าเป็นเช่นนี้สังคมจะอยู่ต่อไป
ไม่ได้จึงออกกฎห้ามการร่วมเพศในหมู่สายเลือดเดียวกัน (Incest Taboo)  

    ส าหรับเด็กผู้หญิงจะมีความแตกต่างกันมาก ฟรอยด์ ได้เสนอทฤษฎีว่าเนื่องจาก
เด็กผู้หญิงไม่มีองคชาต เธอจึงอิจฉาผู้ชาย แม้เด็กผู้หญิงจะรักแม่เป็นคนแรกแต่ก็โทษเธอว่าท าให้เกิด
มาโดยไม่มีองคชาต เธอจึงหันไปรักพ่อซึ่งมีอวัยวะดังกล่าว พวกเค้าจะรับเอกลักษณ์ของแม่เพ่ือจะได้
ครอบครองอวัยวะดังกล่าว (พ่อ) (Freud, 1969) ฟรอยด์เรียกปมขัดแย้งของเด็กผู้หญิงว่า Electra 

Complex ในเทพนิยายกรีก Electra ชวนน้องชายให้ฆ่าแม่ที่เค้าเกลียดแต่ฟรอยด์ไม่ค่อยจะใช้ค านี้
เพราะเหตุผลอ่อน อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าวของฟรอยด์ก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักเช่นกัน  
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ภาพที่  2.10  พัฒนาการของเด็กท่ีตรงกับข้ันขั้นอวัยวะเพศตอนต้น (Phallic stage) 
ที่มา : http://didntyou.com/index.php/2016/01/07/ 

psychosexuality-according-to-sigmund-freud/ 

 

    4)  ขั้นแฝง  (Latency Stage) 6 – 12 ปี ฟรอยด์ได้สร้างขั้นของพัฒนาการช่วง
อารมณ์แฝง ในช่วงนี้ว่าความรู้สึกทางเพศจะอยู่เฉยๆ (Freud, 1969) ฟรอยด์มีความเชื่อว่า
คุณลักษณะของความประพฤติคนได้ก่อตัวขึ้นในช่วง แรกเกิด- 5 ปีแรกของชีวิต จึงมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญตอนหลังได้ยากหรือไม่ก็เป็นไปไม่ ได้เลย ช่วงนี้พลังทางเพศมิได้ลดลง แต่ผูกพันไปท าอย่างอ่ืน 
เช่น เข้าโรงเรียน เรียนหนังสือ เล่นกับเพ่ือนและฝึกทักษะต่างๆ 

 
ภาพที่  2.11  พัฒนาการของเด็กท่ีตรงกับข้ันแฝง  (Latency Stage) 

ที่มา : http://psytreasure.com/psycho-sexual-stages-development-overview-psycho-

analytic-school-psychology/ 
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    5) ขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย (Genital Stage) 12-20 ปี  การมาถึงของช่วง
แตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวท าให้มีความเครียดมากขึ้นอย่างมาก อวัยวะสืบพันธุ์เริ่มมีวุฒิภาวะทั้งสอง จึง
พร้อมที่จะสืบพันธุ์ ในช่วงก่อนหน้านี้สัญชาตญาณทางเซ็กส์ ได้เป็นไปในลักษณะท ากับตัวเอง 
(Autocratic) แต่ตอนนี้มีเปูาหมายที่ต้องการคือมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ในขั้นนี้ การปรับตัวทางรักเพศ
ตรงข้ามขึ้นอยู่กับพลังทางเพศที่มีอยู่ ถ้าไม่มีประสบการณ์ Fixatiion ในขั้นอวัยวะเพศตอนต้น  
(Phallic Stage) พัฒนาการก็จะเป็นไปโดยปกติ ส าหรับฟรอยด์คนปกติคือคนที่ปรับตัวได้ทั้งความรัก
และการงานในทางตรงข้ามคนปกติ จะมีการติดยึดทางเพศจนมีอาการผิดปกติเกิดข้ึน (Freud, 1969) 

   5.2.2.2 บุคลิกภาพที่เกิดจากล าดับพัฒนาการของฟรอยด์ 
    นพมาศ อุ้งพระ(ธีรเวคิน) (2546 :33-34) ได้กล่าวถึง ประเภทของคุณลักษณะ 
(Character Types) ที่เกิดจากล าดับพัฒนาการของฟรอยด์ ดังนี้ 
    1) The Oral Character บุคคลซึ่งยึดติดกับช่วง Oral มีปัญหาภายหลังในชีวิต
เกี่ยวกับการรับหรือการให้ The oral receptive character หรือคนมีบุคลิกในการชอบรับเกิดจาก
การถูกเอาใจมากไปตอนเด็กๆ เพราะคนคนนั้นคุ้นเคยกับการรับ จึงกลายเป็นคนที่ต้องพ่ึงคนอ่ืนอย่าง
มากในการหาความสุขและความพึงพอใจ (Blum, 1953) บุคคลดังกล่าวมักจะไว้ใจคน ชอบยอมรับ 
และเชื่อคนง่าย พวกเขาชื่นชมการมีก าลังและการเป็นผู้น าในตัวผู้อ่ืนแต่ตัวเองไม่เข้มแข็งและเป็นผู้น า
ไม่ได้ พวกนี้มักจะไร้ความสามารถ ความสุขส่วนใหญ่มาจากคนอ่ืนท าให้ไม่ใช่ท าเอง นอกจากนี้ยังมอง
โลกในแง่ดีเกินไปพวกเขามักมีปัญหาเพราะไม่ใช่ทุกคนทางสังคมจะใจดีดูแลเขาเหมือนแม่ และไม่
สามารถรักษามิตรภาพไว้ได้นานเพราะมีแต่อยากได้โดยไม่สนองเขาบ้าง การยึดติด (fixation) ยัง
สามารถเกิดข้ึนได้ถ้าพ่อแม่ไม่ดูแลลูกเพียงพอ หรือสร้างความคับแค้นอย่างหนักให้ลูกเมื่อตอนเด็ก ใน
กรณีนี้บุคคลจะเรียนรู้ในการเอาเปรียบผู้อ่ืนและอาจมีเจตคติแบบซาดิสม์  (Fenichel, 1945) บุคลิก
ประเภทนี้เรียกว่า Oral Aggressive Character พวกเขามักอิจฉาความส าเร็จของผู้อ่ืนและใช้กลยุทธ์
ครอบง าผู้อ่ืน และอาจรวมไปถึงการชอบแสวงหาความสุขด้วยปากอยู่อีก เช่น ชอบกินจุบจิบ ชอบ
พูดคุย ชอบเคี้ยวหมากฝรั่ง ชอบนินทา ชอบสูบบุหรี่ ฯลฯ 

    2) The Anal Character  หรือการชอบเพศสัมพันธ์ทางทวาร เกิดจากในวัยเด็กมี
ปัญหาเรื่องการฝึกขับถ่าย บุคคลที่ชอบเก็บหรือ Anal Retentive Character ตามทฤษฎีของฟรอยด์
จะเป็นคนข้ีเหนียวมาก เจ้าระเบียบและดื้อรั้น (Blum, 1953) ความเจ้าระเบียบนั้นเกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดทางกายและจงใจท าทุกอย่างอย่างละเอียดลออแม้จะไม่ส าคัญ ความตระหนี่นั้นเกี่ยวกับ
ความโลภ ความดื้อรั้นก็คือความจงใจไม่ท าตามที่คนอ่ืนบอก และอาจท าตรงข้ามกับสิ่งที่สังคมห้าม 
เช่น ไม่มีระเบียบและท าความสกปรก 

    3) The Phallic Character ปัญหาของบุคลิกภาพนี้เกิดจาการแก้ปม Oedipus 

ไม่ได้ ส าหรับผู้ชายมันเป็นอาการที่เกิดจากความร้อนรนกลัวถูกตอนเป็นอันมาก ท าให้พวกเขามี
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ท่าทางไม่ยั้งคิด แน่วแน่ และดูเชื่อมั่น การให้ความส าคัญต่อองคชาตมากเกินไปจะท าให้หลงตัวเอง
และข้ีอวด ผู้ชายดังกล่าวพยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นชายแท้ วิธีแสดงออกคือการได้เสพสุขกับผู้หญิง
ตลอดเวลา ส าหรับสตรีปัญหาคือ ความอิจฉาองคชาต ดังนั้นจะพยายามเอาชนะผู้ชายอยู่ตลอดเวลา 
หญิงดังกล่าวเรียกว่า castrating females  และส าหรับการเลียนแบบบทบาททางเพศให้คล้อยตาม
เพศของตนเองไม่ส าเร็จ เด็กหญิงและเด็กชายจะโตเป็นหญิงสาวชายหนุ่มที่นิยมแบบบาทบาททางเพศ
ตรงข้ามกับเพศทางกายจริงของตน ฟรอยด์ เชื่อว่าการรู้จักรักกับเพศตรงข้ามมีต้นก าเนิดในช่วงเวลานี้
เช่นกัน เป็นขั้นที่เริ่มแสวงหาอัตลักษณ์แห่งตน (Self Identity) นั้นเอง   (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2548 

:19) 
    4) The Genital Character ตามความคิดของฟรอยด์บุคลิกทาง Genital เป็นสิ่ง
ที่สมบูรณ์แบบ บุคคลที่มีบุคลิกดังกล่าวจะมีวุฒิภาวะทางเพศ พลังทางเพศจะไม่ถูกบล็อกเพราะหาคู่ที่
เหมาะสมได้แล้ว (Blum, 1953) ตามความคิดของฟรอยด์กุญแจสู่ความสุขคือ การมีความรักและการ
ถูกรัก ความรักทางเพศเป็นความใกล้ชิดที่สร้างความสุข แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ท าให้เรา
เปราะบางเม่ือเผชิญกับความสุญเสียคนรัก ฟรอยด์มีความเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องจ าเป็นต่อการมีชีวิต
ที่สมบูรณ์และคนจ าต้องหาความรักแม้อาจจะทุกข์เพราะไม่อาจสมหวังก็ตาม บุคลิกแบบ Genital ท า
ให้คนสามารถผันแรงขับของ Id โดยการใช้พลังนั้นในทางสร้างสรรค์และครีเอทีฟ (Creative) 
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ท าให้คนมีความสุขเพราะได้ใช้ทักษะทางวิชาการ และสามารถค้นหาสัจธรรม 
เช่น กิจกรรมของนักวิทยาศาสตร์ ส่วนคนอ่ืนๆ สามารถแสดงความสร้างสรรค์โดยตรงได้โดยการเป็น
จิตรกร และนักเต้นบัลเล่ต์ก็สามารถเต้นอย่างคล่องแคล่ว ดังนั้น บุคคลควรหาวิธีแสดงออกที่
เหมาะสมกับตัวเอง เพ่ือหาความสุขท่ีเหมาะสม (Freud, 1952a) 

   กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2524 :122 - 123) ในขณะเดียวกันในระยะนี้ก็จะพบเด็กที่
แสดงบทบาททางเพศที่ตรงข้ามกับเพศจริงของตน หรือที่เราเรียกว่า  กลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ  ในภาษาอังกฤษย่อว่า LGBT (หรือ GLBT) ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของค าว่า Lesbian (เล
สเบี้ยน) , Gay (เกย์) , Bisexual (ไบเซ็กชวล) , และ Transgender/Transsexual (คนข้ามเพศ) มี
การใช้ค าว่า LGBT มาตั้งแต่ยุค 90 ซึ่งดัดแปลงมาจาก “LGB” ที่ใช้ในการแทนวลี "สังคมเกย์" (Gay 

Community) ที่ในหลาย ๆ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รู้สึกว่าอธิบายกลุ่มคนพวกนี้ได้
อย่างถูกต้องตามที่กล่าว ในการใช้สมัยใหม่ LGBT จึงมีความหมายถึงความหลากหลายของเพศวิถี 
(Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคม และในบางครั้งอาจหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่กลุ่มรัก
ต่างเพศ แทนการระบุว่าเป็นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรือ คนข้ามเพศ  (ธเนศว์  กาญธีรานนท์, 
ออนไลน์ : 2557) 
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   ทฤษฎีของฟรอยด์มีคุณประโยชน์มหาศาลอยู่ เสมอ (Masling, 1990) ส าหรับคนที่
สนับสนุนทฤษฎีนี้ มองว่าอนาคตของจิตวิเคราะห์นั้นแจ่มใสมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีวิธีการใหม่ๆ 
ที่จะพิสูจน์สมมติฐานของฟรอยด์ (Michels, 1988) 

   ฟรอยด์ กล่าวว่า มนุษย์มักรู้สึกถูกสังคมข่มขู่และจะพยายามค้นหาวิธีการต่างๆ เพ่ือ
แสดงความรู้สึกที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง พวกเขาจะใช้กลไกในการปูองกันตัวเอง (Defense 

Mechanisms) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในใจ และแม้ว่าจะแก้ปัญหาได้ชั่วคราว แต่มันก็เป็นโทษ
ในระยะยาว ดังนั้น ถ้ายอมเผชิญความปวดร้าวในการรับการบ าบัดซึ่งเผยจุดอ่อนของบุคลิกและท าให้
เผชิญปัญหาอย่างกล้าหาญจะท าให้หายได้ ความคิดดังกล่าวท าให้คนรุ่นหลังตื่นเต้นและสนใจ
พฤติกรรมมนุษย์และประสบการณ์มนุษย์สิ่งนี้คือส่วนส าคัญของมรดกทางวิชาการท่ีฟรอยด์ให้ไว้ 
  4.2.3 การน าทฤษฏีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)  มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

   อัชรา  เอิบสุขสิริ (2557: 92-93) ได้กล่าวถึงการน าทฤษฏีของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ 
(Sigmund Freud)  มาประยุกต์ใช้ใน ดังนี้ 
   4.2.3.1 ชั้นอนุบาล  อายุประมาณ 3-5 ปี ตรงกับพัฒนาการขั้นอวัยวะเพศตอนต้น ซึ่ง
เด็กจะเริ่มมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องอวัยวะเพศ และบทบาทความเป็นเพศชายและหญิง หาก
เด็กในวัยนี้มีค าถาม  ก็ควรตอบค าถามโดยไม่ ปิดบัง หรือดุด่า ว่ากล่าว และเลือกใช้ค าที่ท าให้เข้าใจ
ง่ายและเหมาะกับวัยของเด็ก เด็กในวัยนี้อาจจะมีการจับต้องอวัยวะเพศของตนและอยากเห็นอวัยวะ
เพศของคนอ่ืน ครูควรจัดการด้วยความใจเย็นและเข้าอกเข้าใจ โดยพูดคุยด้วยเหตุผล  และหากพบ
เด็กวัยนี้มีความหมกมุ่นในการจับอวัยวะเพศของตน  ครูอาจจะเบี่ยงความสนใจเด็กไปในสถานการณ์
อ่ืน ๆ โดยไม่ท าโทษหรือแสดงความไม่พอใจต่อเด็ก  บทบาทของครูอีกเรื่องหนึ่งคือ การท าให้เด็กได้
เห็นถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ถึงแม้กายภาพจะแยกหญิงและชายมาอย่างชัดเจน แต่บทบาท
และความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมก็อาจจะท าให้เด็กรับ และเรียนรู้ความไม่เท่าเทียมต่อไปอีก  
   4.2.3.2 ชั้นประถมศึกษา อายุประมาณ 6-12 ปี ซึ่งตรงกับขั้นแฝงครูมีบทบาทในการ
ให้เด็กได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ของสังคม เข้า
กับบุคคลต่าง ๆ รอบตัว  เรียนรู้กฎกติกา  มารยาท  วัยนี้เด็กจะสนใจเล่นกับเพ่ือนเพศเดียวกัน อัน
เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกัน ทั้งด้านวิธีการคิด ค่านิยม เปูาหมายชีวิตและพฤติกรรม
ต่างๆ  
   4.2.3.3 ชั้นมัธยมศึกษา อายุ 12 -18 ปี ซึ่งตรงกับขั้นอวัยวะเพศตอนปลาย ตาม
ทฤษฏีของฟรอยด์ช่วงวัยนี้ จะเริ่มเห็นความหลากหลายทางเพศ  และก่อนอ่ืน ครู ควรท าความเข้าใจ
ว่า ความหลากหลายทางเพศนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้าย หรือเป็นความผิดปกติทางจิต ประสาท แต่อย่าง
ใด  ครูควรให้ความใส่ใจ และท าให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในโรงเรียน ในโรงเรียนเอง ก็พบว่าบาง



76 

 

โครงการ บางกิจกรรม ค านึงถึงเพียงแค่เพศชายและเพศหญิง(ตามกายภาพ) ท าให้ความรู้สึกไม่เป็นที่
ยอมรับเกิดขึ้นกับเด็กกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้ และ กลุ่มที่เป็นหญิงชายตามกายภาพก็จะ
มองเห็นกลุ่มเด็กที่มีความหลากหลายนี้ไม่เหมือนตน  จึงเกิดการล้อเลียน รังแก และขาดความ
ช่วยเหลืออย่างจริงจังจากครูในโรงเรียน ด้วยครูเองก็คิดว่าเรื่องรังแก และล้อเลียนนี้เป็นเรื่องปกติ
ธรรมดา จึงอยากจะให้ครูได้ตระหนักถึงกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่เป็นการส่งเสริมผู้เรียนทุกเพศ
อย่างแท้จริง และจริงจังกับความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  ประเด็นอีกเรื่อง คือ เรื่องความ
รักของวัยนี้ อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และยั้งคิด จนอาจก่อให้เกิดปัญหาได้  ครู ควรเปิดใจและ
พยายามท าความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามสังคมในปัจจุบัน และมีบทบาทเป็นผู้สร้าง 
ทักษะชีวิต (Life Skill) ให้กับวัยรุ่น ด้วยการตั้งค าถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล  และชี้ให้เห็นถึงผลที่จะ
ตามมา คอยดูแลใส่ใจ และให้ก าลังใจอยู่ตลอดเวลาก็จะท าให้วัยรุ่นผ่านช่วงนี้ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

 4. 3  ทฤษฎีพัฒนาการด้ านจิตใจและสั งคมของอีริ ก  ฮอมเบอร์ เ กอร์  อี ริ คสัน   
(Erik Homburger Erikson) 

 
ภาพที่ 2.12 อีริก ฮอมเบอร์เกอร์ อีริคสัน (Erik Homburger Erikson) 

ที่มา : http://www.quotationof.com/gallery/erik-h-eriksons-quotes-1.jpg.html 

  

  พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2556  :94-96)  กล่าวถึง อีริกสัน (Erikson) เกิดที่ประเทศ
เยอรมนี แต่มีบิดาเป็นชาวเดนมาร์ก แต่บิดาเขาได้ทิ้งมารดาตั้งแต่เขายังอยู่ในครรภ์ และมารดาแต่งงาน
กับชาวยิว เมื่อเขาเกิดมา เขาจึงมีบิดาเลี้ยงเป็นชาวยิว ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 เขาได้ท างานใกล้ชิดกับนักมานุษวิทยา เช่น มากาเร็ต มีต  (Margaret  Meat)  และ
รูท เบเนดิค (Ruth  Benedict) ฉะนั้น เขาจึงให้ความสนใจแตกต่างทางวัฒนธรรมมาก ต าแหน่งการ
ท างานครั้งสุดท้ายของอีริกสันคือ ศาสตราจารย์สอนวิชาพัฒนาการของมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
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(Harvard  University)  หนังสือที่มีชื่อเสียงของอีริกสัน คือ “Childhood  and  Society” (1960) อีริก
สันเชื่อในแนวความคิดบางอย่างของฟรอยด์ เกี่ยวกับการพัฒนาการทางบุคลิกภาพ ฉะนั้น เราอาจเรียก
ทฤษฎีของเขาได้อีกอย่างว่าฟรอยด์ยุคใหม่ (Neo Freudian) แต่ความแตกต่างระหว่างอีริกสันกับฟ
รอยด์มี 3 ประเด็น คือ 

   1. เขาให้ความส าคัญของตนในปัจจุบัน (Ego) มากกว่าตนเบื้องต้น (Id) ในขณะที่ฟรอยด์
เน้นความส าคัญของตนเบื้องต้น เช่น ในหนังสือ “Childhood and Society” ที่อีริกสันเขียน เขาว่า 
หนังสือของเขาเป็นหนังสือวิเคราะห์ในความส าคัญของตนปัจจุบันที่มีต่อสังคม เขาเน้นหน้าที่ของตน
ปัจจุบันในการตัดสินใจมากกว่าที่จะสนใจเรื่องเพศหรือสัญชาตญาณ 

   2. อีริกสันให้ความสนใจความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อครอบครัวและความสัมพันธ์กับ
สังคมที่กว้างออกไป ส่วนฟรอยด์ไม่ค่อยสนใจนัก 

   3. ฟรอยด์สนใจในความคงอยู่และหน้าที่ของจิตใต้ส านึก อีริกสันสนใจในปัญหาต่างๆ
ของสังคมที่มีต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ซึ่งจะเป็นอันตรายในการด ารงชีวิตในสังคมของมนุษย์ เขา
สนใจที่จะน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจ าวันของมนุษย์  
  4.3.1 ความคิดพ้ืนฐานในทฤษฎีของอีริกสัน 

   สรุปความคิดพ้ืนฐานในทฤษฎีของอีริกสันได้ดังนี้ 
   4.3.1.1 วิวัฒนาการของทฤษฎี (Approach to Theory Formation ) 

        อีริกสันใช้วิธีการและเทคนิคของจิตวิเคราะห์ในการเก็บข้อมูล เขาให้ความสนใจเป็น
พิเศษกับอาการของจิตใต้ส านึกและจิตไร้ส านึก โดยดูพฤติกรรมที่แสดงออก คือ การพูดจาติดต่อกันและ
การเล่น ในขณะที่ฟรอยด์เห็นว่าการศึกษาถึงความฝันเป็นทางไปสู่จิตใต้ส านึกของผู้ใหญ่ อีริกสันเห็นว่า 
การเล่นเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุด ในการศึกษาตนปัจจุบัน (Ego) ของเด็กกลุ่มตัวอย่างของอีริกสันได้มา
จากคนไข้ เพราะเขามีความเชื่อว่าพฤติกรรมของคนปกติและคนปุวยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึ งกัน 
การศึกษาจากคนไข้นั้นจะสังเกตได้ง่ายกว่าเพราะพฤติกรรมนั้นแสดงออกอย่างชัดเจนกว่า เขานิยมเก็บ
ข้อมูลที่มีจ านวนน้อยแต่มีคุณภาพมากกว่าข้อมูลจ านวนมากๆ อีริกสันได้ตั้งทฤษฎีของเขาขึ้นมาจาก
ความรู้หลายสาขาวิชา เช่น แนวคิดทางจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ พัฒนาการของเด็ก มานุษยวิทยาด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
   4.3.1.2 ล าดับขั้นของชีวิตมนุษย์ (Order of Human Life) 

        อีริกสันมีความเห็นว่า ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของจิตมีขั้นวิวัฒนาการคล้ายคลึง
กัน ล าดับขั้นพัฒนาการของมนุษย์นั้นด าเนินไปอย่างมีระบบ ระเบียบ และเป็นระบบเดียวกันกับ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลก เช่น สิ่งมีชีวิตเมื่อแรกเริ่มมีในโลกนั้นมีระบบร่างกายแรกๆ 
ประกอบด้วย ปาก ช่องท้องเท่านั้น และพฤติกรรมส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกิน การดูด การกลืนเข้า
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ไป เหมือนเช่นพัฒนาการของเด็กในช่วงแรก ซึ่งมีพัฒนาการทางปากก่อนส่วนอ่ืนเหมือนเช่นปลา ชนิดที่
เรียกว่า “Jelly Fish” บุคลิกภาพก็พัฒนาเหมือนหลักทางชีวิวทยานั่นเอง 
    อีริกสันว่า มนุษย์นั้นตลอดเวลาตลอดชีวิตจะต้องด าเนินไปตามระบบทางร่างกาย 
ระบบความเป็นตน และระบบของสังคมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมทั้ง 3 ระบบนี้เสมอ เด็กต้อง
พยายามปรับตัวโดยปรับสภาพทางจิตใจ ร่างกาย ให้เข้ากับสังคม พออายุมากขึ้น ร่างกานเจริญขึ้น เด็กก็
ต้องปรับตัวอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าสังคมก าหนดให้มนุษย์แต่ละวัยมีบทบาทต่างกันไป 

   4.3.1.3 คุณค่าพ้ืนฐานของมนุษย์ (Fundamental Human Values) 

       อีริกสันไม่มองมนุษย์ในแง่ “ดี” หรือ “เลว” เขามีความเห็นว่า มนุษย์ต้องมีศักยภาพ
ในอันที่จะพัฒนาทั้งทางดีและเลว ทางใดทางหนึ่งก็ได้ เขาเน้นถึงว่า มนุษย์มีคุณค่าตรงที่มีความ
สร้างสรรค์ท่ีจะปรับปรุงความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่เพ่ือให้แค่มีชีวิตรอดเท่านั้น 

   4.3.1.4 สาเหตุของพฤติกรรมมนุษย์ (Etiology of Human Behavior) 

        อีริกสันรับเอาแนวความคิดทางจิตวิเคราะห์เกี่ยวกับแรงขับทางเพศมา คือ แรงขับ
ทางเพศเป็นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมทุกอย่าง พลังงาน หรือแรงขับนี้มีมาตั้งแต่เกิด อีริกสันและ 
ฟรอยด์เรียกว่า “Libido” แรงขับนี้เป็นแรงขับที่ต้องการจะมีชีวิตอยู่ แรงขับที่ 2 เป็นแรงขับความ
ก้าวร้าว ซึ่งเหมือนกับความคิดของฟรอยด์เกี่ยวกับสัญชาตญาณเกี่ยวกับการตาย แรงขับทั้ง 2 อย่างนี้จะ
ท าหน้าที่เหมือนกับแม่เหล็กอยู่ตลอดเวลา ท าให้ชีวิตมนุษย์เกิดความคับข้องใจอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
นอกจากนั้น อีริกสันยังกล่าวว่า มนุษย์มีตน 3 ลักษณะเหมือนฟรอยด์ คือ  
    1) ตนเบื้องต้น (Id) : คือ ตนที่ประกอบด้วยแรงขับพ้ืนฐานทั้ง 2 เหมือนสัตว์ 
    2)  ตนปัจจุบัน (Ego) : เป็นตนที่คอยประนีประนอมระหว่างความต้องการของตน
เบื้องต้น (Id) และตนในคุณธรรม (Superego)  

    3) ตนในคุณธรรม (Superego) : เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาจากประสบการณ์ส่วนตัว 
รวมกับความคิด ค่านิยม ทัศนคติที่ส าคัญของตัวแทนระบบสังคมที่มีอิทธิพลต่อตน ตนในคุณธรรมเป็น
ตัวน าเอาประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบันมาปะติปะต่อกัน และตัดสินใจว่าจะท าอย่างไร เป็นตัวที่ท าให้
ความต้องการภายในบุคคลและสังคมเข้ากันได้ โดยการปรับตนจากอิทธิพลของกระบวนการต่างๆ ทาง
สังคม เช่น การเล่น การพูด การคิด และการกระท าต่างๆ 

   4.3.1.5 แกนกลางของระบบการท างานของมนุษย์ (Core of Human Function) 

        อีริกสันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับฟรอยด์ที่ว่า ลักษณะของแรงขับ (libido) จะแทรกซึมอยู่
ในหน้าที่และการท างานของระบบต่างๆ  อารมณ์เป็นสิ่งที่ เกิดจากการที่บุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กับคนอ่ืนๆ เราจะศึกษาแกนกลางของพฤติกรรมของมนุษย์ได้จากการเล่นของเด็ก เวลาที่
เด็กเล่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ คือ 
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        1) เด็กเล่นเกมประเภทไหน 

        2) ในการเล่น เด็กใช้ภาษาทั้งที่เป็นค าพูดและไม่เป็นค าพูดอย่างไร  
        3) เด็กได้พยายามด าเนินการเล่นกับเด็กคนอ่ืนให้เป็นไปในรูปใดและใช้วิธีการอย่างไร 
      การเล่นของเด็กๆ เป็นเครื่องสะท้อนถึงโครงสร้างของสังคมแต่ละสังคมได้อย่างดี เพราะ
สิ่งที่เด็กสมมติขึ้นมาเล่นนั้นจ าลองมาจากสภาพชีวิตจริงๆ ของสังคมนั้น กล่าวคือ ในการเล่นเด็กจะพบ
กับความพ่ายแพ้ ความข่มข่ืน และความคับข้องใจเหมือนประสบการณ์ในชีวิตจริงด้วยการเล่นเป็นการ
ฝึกตนในปัจจุบัน (Ego) ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น อีริกสันให้ความสนใจในระยะ 2  ปีแรก
ของชีวิตมาก เพราะถือว่าระยะนี้ เป็นระยะที่บุคคลจะสร้างลักษณะต่างๆขึ้นมา และในระยะนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบุคคลอ่ืนๆมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก  
   4.3.1.6 ทารกแรกเกิด (The Newborn) 

        ทารกแรกเกิดนั้นได้รับพลังที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองมาแล้ว การที่ทารกมีเพศ
แตกต่างกันท าให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่จะพัฒนาตนเองแตกต่างกันด้วย ดังนั้น ความแตกต่างในเรื่อง
เพศนี้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากมาตั้งแต่แรกเกิด และเมื่อโตขึ้นเขาก็จะมีอิทธิพลต่อครอบครัว 
เช่นเดียวกับที่ครอบครัวมีอิทธิพลต่อเขา อีริกสันกล่าวว่า “สังคมต้องการเด็กแรกเกิดเพ่ือสืบต่อให้สังคม
ด ารงอยู่ และเด็กแรกเกิดก็ต้องการสังคมเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ต่อไป” 

   4.3.1.7 สิ่งแวดล้อมทางสรีระ สังคม และวัฒนธรรมที่เหมาะสม (Physical Social 

Cultural and Ideational Environment)   
    อีริกสันเชื่อว่า ในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล จะได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม
เหล่านี้ทั้งนั้น แต่จะมีอิทธิพลไปในรูปใดก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เด็กจะได้รับอิทธิพลมา สังคมให้อิสระและ
โอกาสแกเด็ก ในขณะเดียวกัน สังคมก็ก าหนดขอบเขตให้เด็กท าสิ่งที่สังคมต้องการด้วย ในสังคมมี
สถาบันต่างๆทีจ่ะช่วยอบรมกล่อมเกลาบุคคล เช่น โรงเรียนก็สร้างบุคคลให้ด าเนินชีวิตตามแบบคนอ่ืนใน
สังคม ศาสนาและปรัชญาก็ให้ค าตอบแก่มนุษย์ในสิ่งที่มนุษย์หาเหตุผลไม่ได้ วัฒนธรรมก็มีบทบาทอยู่
ตลอดเวลา ถึงแม้พ่อแม่จะเป็นคนอบรมสั่งสอนบุตรของตนเองก็ตาม สิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นก็ได้มาจาก
วัฒนธรรมของสังคมอีกทีหนึ่ง (The developing child need society, and society needs him) 

  4.3.2 ล าดับขั้นพัฒนาการทางด้านจิตใจและสังคมของ อิริคสัน (Erikson) 
   ปรีชา ธรรมา (2547 :80-82) กล่าวถึง วิกฤตการณ์แต่ละล าดับขั้นตอนจะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาตนภายใต้ เงื่อนไขในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   ขั้นตอน 1 (ไว้วางใจกับไม่ไว้วางใจ) ตั้งแต่เกิดถึง 1 ปี 
    กรณีที่เด็กในวัยนี้ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ จะท า
ให้เด็กได้มี พัฒนาการด้านความรู้สึกไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาตน
ต่อไป ส่วนเด็กที่พ่อแม่ละเลยทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ดูแล หรือได้รับการปฏิบัติที่ขาดความเอ้ืออาทร ถูก
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ทอดทิ้งเป็นเวลานานๆ จะท าให้เด็กพัฒนาความไม่ไว้วางใจต่อบุคคล จะกลายเป็นเด็กก้าวร้าว แยกตัว
ออกจากสังคม ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง 
   ขั้นตอน 2 (อิสระกับอับอายสงสัย) ตั้งแต่ 1-3 ปี 
    เด็กวัยนี้ซึ่งเจริญเติบโตแข็งแรง มีความสามารถท าอะไรง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น 
หยิบจับสิ่งของ ตักอาหาร ใส่เสื้อผ้าได้บ้างแล้วนั้น มีความอยากรู้อยากเห็น ต้องการอิสระ และได้รับ
การสนับสนุนจากพ่อแม่ให้ท า จะมีความมั่นใจในตนเอง กล้าคิดกล้าท า หากเด็กได้รับการดูแลแบบ
ปกปูองมากเกินไป ไม่ได้รับโอกาสที่จะท าอะไรด้วยตนเอง ก็จะพัฒนาความอับอาย สงสัยในตนเอง 
ขาดความม่ันใจ ไม่กล้าคิด กล้าท า 
   ขั้นตอน 3 (ริเริ่ม กับ รู้สึกผิด) 3-5 ปี 
    เด็กวัยนี้มีความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น จะเริ่มมีความคิด ความ
คาดหมาย มีความต้องการจะส ารวจค้นคว้าหาสิ่งแปลกใหม่ หากพ่อแม่ ผู้ใหญ่เข้าใจและสนับสนุนให้
เด็กมีโอกาสแสดงออก จะช่วยให้เด็กพัฒนาการในวัยต่อไป หากผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนหรือต าหนิลงโทษ 
พฤติกรรมของเด็กวัยนี้จะท าให้เด็กรู้สึกผิดเฉื่อยชา หลบเลี่ยง ไม่ร่วมท ากิจกรรม ขาดความสนใจที่จะ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ 

   ขั้นตอน 4 (ความหมั่นเพียรกับความต ่าต้อย) 6 ปี - ก่อนเข้าวัยรุ่น 

    เด็กวัยนี้เริ่มเข้าโรงเรียนท าสิ่งต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนมากขึ้น ต้องการความส าเร็จใน
การท ากิจกรรม ต้องการได้รับการยอมรับความชื่นชมของบุคคลอ่ืนจึงเป็นเด็กที่มีความกระตือรือร้น 
ความขยันหมั่นเพียร หากได้รับการสนับสนุน จะมีความภาคภูมิใจ ความรู้สึกชื่นชมต่อตนเอง อันจะ
น าไปสู่ความหมั่นเพียรในการกระท ากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น หากเป็นเด็กที่ล้มเหลวเพราะขาดการ
สนับสนุนจากผู้ใหญ่ หรือถูกต าหนิติเตียนด้วยเหตุผลต่างๆ จะพัฒนาความรู้ สึกต ่าต้อยความไร้
ความสามารถเก่ียวกับตนเอง 
   ขั้นตอน 5 (เอกลักษณ์กับความสับสนในบทบาท) 12-20 ปี 
    วัยนี้เป็นวัยรุ่น ต้องการเรียนรู้บทบาทของตนเอง เรียนรู้เพ่ือเป็นผู้ใหญ่ ดูแล
รับผิดชอบตนเอง ต้องการค้นหาว่าตนเองเป็นใคร มีความสามารถที่จะท าอะไร ต้องการท าอะไรต่างๆ 
ตามความคิดของตนเอง หากเขาท าให้แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง จะท าให้มีเอกลักษณ์ ส่วนวัยรุ่นที่สับสน 
ไม่รู้บทบาทของตนเอง จะมีพฤติกรรมตามใจตนเอง มีอิสระอย่างไร้ขอบเขต ขาดความรับผิดชอบฝุา
ฝืนระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม 

   ขั้นตอน 6 (ความใกล้ชิดสนิทสนม กับ ความโดดเดี่ยว) 21-25 ปี 
    เป็นบุคคลในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เริ่มประกอบอาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง มี เพ่ือน
พ้องที่ใกล้ชิด เป็นที่พ่ึงพาอาศัยต่อกัน ลักษณะเหล่านี้เป็นผลพวงจากการมีเอกลักษณ์ของตนเอง หาก
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มีความสับสนในบทบาท ขาดความวางใจ เอาแต่ใจตนเองไม่มีความใกล้ชิดผูกพันกับใคร แต่จะมี
ลักษณะของความโดดเดี่ยว 

   ขั้นตอน 7 (สร้างและเพ่ิมพูนผลงาน กับ ชะงักงัน) 25-60 ปี 
    เป็นผู้ใหญ่วัยกลางคน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ครอบครัว และต่อ
สังคม มีความสุข ความมั่นคง ความก้าวหน้าในชีวิต ผู้ที่มีพ้ืนฐานการพัฒนาตนที่มั่นคงจะมีผลงาน
เพ่ิมพูน มีความก้าวหน้า ส่วนผู้ที่ขาดพ้ืนฐานด้านการพัฒนาตนเช่นมีความสับสนเกี่ยวกับตนเอง  
มีความโดดเดี่ยว ขาดความผูกพัน ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ต่อครอบครัว ต่อสังคม  
จะไม่มีความก้าวหน้า ซึ่งเป็นผลให้เกิดความชะงักงันหรือความถดถอยในชีวิต 

   ขั้นตอน 8 (บูรณภาพ กับ สิ้นหวังและชิงชัง) 60 ปีขึ้นไป 

    ในบั้นปลายของชีวิตบุคคลจะได้รับผลพวงของพัฒนาการทั้ง 7 ขั้นตอนที่ผ่านมา 
หากการพัฒนาตน ด าเนินมาด้วยดีโดยตลอด จะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตของตนเองนั้นมีความมั่นคง
สมบูรณ์ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ส่วนผู้ที่ล้มเหลวในขั้นตอนทั้ง 7 จะมีความรู้สึกอดีตที่ผ่านมาเป็น
ความหมดหวัง ไม่เป็นที่พึงพอใจ และเกิดความชิงชังตนเอง ขาดความสุขในบั้นปลายของชีวิต 

   จะเห็นได้ว่าแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยขั้วสุดสองข้างอันเป็นข้อขัดแย้งเชิงพัฒนาการ 
(developmental conflicts) หรือวิกฤต ซึ่งจะมีผลบังเกิดข้ึนทางใดทางหนึ่งในสองทาง คือ ทางบวก
กับทางลบ หากเป็นผลในทางบวก บุคคลจะสามารถด ารงรักษาความรู้สึกที่ดีต่อตนเองเอาไว้ได้ อันจะ
น ามาซึ่งความหวังใหม่ให้แก่ตน ภายหลังจากที่สามารถปรับตนในภาวะของความขัดแย้งได้เป็น
ผลส าเร็จ ดังเช่นในช่วงวัยรุ่น การประสบผลส าเร็จจะยังผลให้มี เอกลักษณ์แห่งตน ส่วนการประสบ
ความล้มเหลวก็จะยังผลให้มีความสับสนความไม่ชัดเจนในด้านบทบาทและเอกลักษณ์ เช่น เกิดสับสน
ไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นใคร และอะไรมีความหมายอย่างไรในชีวิต (Erikson, 1968 อ้างถึงใน ปรีชา  
ธรรมา, 2547 :68) 
   ด้วยเหตุดังกล่าวพัฒนาการของตนจึงเป็นผลจากความขัดแย้งกันในแต่ละขั้นตอนที่มี
ทางออกทางหนึ่งในสองทาง นั่นคือ ในกรณีที่แก้ไขความชัดแย้งได้เป็นผลส าเร็จ คุณลักษณะทางบวก 
เช่น การได้มีเอกลักษณ์แห่งตนในวัยรุ่นจะได้รับการหล่อหลอมเข้าไว้ในโครงสร้างของอีโกั ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวกต่อพัฒนาการของอีโก้ต่อไปอีก แต่ถ้าแก้ไขความชัดแย้งไม่ได้คุณสมบัติทางลบอัน
เป็นความสับสนด้านเอกลักษณ์จะได้รับการหล่อหลอมเข้าไว้ในอีโก้ ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อพัฒนาการ
ของอีโก้มากกว่ากัน ทั้งจะส่งผลต่อไปถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น อันเป็นขั้นตอนที่จะต้องแก้ไขข้อขัดแย้ง
ระหว่างความใกล้ชิดกับความโดดเดี่ยว ข้อนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า บุคคลวัยนี้ต้องมีการเรียนรู้ เพ่ือ
สัมพันธ์กับผู้อ่ืนบนพ้ืนฐานของความคุ้นเคย ความใกล้ชิดสนิทสนมหรือสนิทเสน่หา และจะท าให้
ส าเร็จลุล่วงไปได้ก็ต่อเมื่อเขาได้แก้ไขข้อขัดแย้งเชิงพัฒนาการในวัยรุ่นได้ส าเร็จ และได้พัฒนาความ
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ส านึกแห่งเอกลักษณ์ไว้ได้แล้ว ส่วนความโดดเดี่ยวอันเป็นทางลบในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอาจเกิดจาก
ความกลัวความใกล้ชิดกับผู้อ่ืน จนเป็นเหตุให้ต้องถอนตัวออกไปอยู่ตามล าพัง 
แนวคิด 8 ล าดับขั้นตอนของอีริกสัน เมื่อแสดงออกด้วยภาพที่มีขั้วขัดแย้งหรือวิกฤตในแต่ละล าดับ
ขั้นตอน จะปรากฏให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางบวก (พึงประสงค์) กับความเปลี่ยนแปลงในทางลบ 
(ไม่พึงประสงค์) ดังภาพ 2.13 

 
ภาพที่  2.13 แสดงวิกฤตในแต่ละล าดับขั้นตอน (1-8) 

ที่มา : https://ravenseniors.wikispaces.com/AP+P2+2014-15+Erik+Erikson 

 

  4.3.3 การน าทฤษฎีพัฒนาการของอีริกสันมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    ปรีชา  ธรรมา (2547 :84-85) อีริกสันให้ความส าคัญของปัจจัยที่ก่อให้เกิด
พัฒนาการกับบุคคลตลอดช่วงเวลาของชีวิต ตั้งแต่ตอนต้นจนกระทั้งตอนปลายตามล าดับวัยคือ วัย
เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ซึ่งเป็นขั้นตอนของการพัฒนาตน และได้
ชี้ให้เห็นว่า พัฒนาการในวัยถัดไปของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับพัฒนาการของตนเองในวัยที่ผ่านมาและ
ความสามารถในการพัฒนาตนในขณะที่ก าลังอยู่ในวัยปัจจุบัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พัฒนาการของ
บุคคลถูกก าหนดโดยพัฒนาการในช่วงเวลาที่ผ่านมาประกอบกับพัฒนาการในช่วงเวลาปัจจุบัน ด้วย
เหตุนี้ วงการศึกษาควรยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับการพัฒนาตนดังต่อไปนี้ 
    4.3.3.1 ระดับอนุบาล ที่อยู่ในล าดับขั้น “ความเป็นอิสระ กับ ความอับอาย” และ
ล าดับขั้น “ความคิดริเริ่มกับความรู้สึกผิด” 
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     1) ในการพัฒนาความอิสระของเด็กวัยนี้  ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเองตามความสามารถของเด็ก ขณะเดียวกันก็คอยดูแลมิให้เด็กท ากิจกรรมที่เป็น
อันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น 

         2)  ในการพัฒนาความคิดริเริ่ม ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กท ากิจกรรมต่างๆ ตาม
ความคิด และความสนใจของเด็กโดยครูเป็นฝุายสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 
    4.3.3.2 ระดับประถมศึกษา ที่อยู่ในล าดับขั้น “ความหมั่นเพียร กับ ความรู้สึก
ด้อย” ควรให้เด็กมีโอกาสได้ท ากิจกรรมการเรียนที่เหมาะกับสติปัญญา ความสามารถ และความถนัด
ให้ได้ประสบความส าเร็จ ได้มีความรู้และประสบการณ์ส าหรับการเรียนรู้ต่อไปครูมีบทบาทในด้านการ
ให้ก าลังใจค าแนะน าส าหรับแก้ไขข้อบกพร่องมากกว่าการต าหนิติเตียน ดุด่าว่ากล่าว ซึ่งจะท าให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกด้อยขึ้นได้ 
    4.3.3.3 ระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษา ที่อยู่ในล าดับขั้น “การมีเอกลักษณ์แห่ง
ตนกับความสับสนในบทบาทและเอกลักษณ์” ครูควรให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้และท ากิจกรรมต่างๆ ที่
ช่วยให้รู้จักตนเอง และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นสมาชิกของครอบครัว ชุมชน และ
สังคมโดยส่วนรวม 

     ในการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีของอีริคสันนั้น นักการศึกษา
ที่มีชื่อเสียง คือ เอ็กเก้นและคอแช็ค Eggen and Kauchak, 1994 อ้างถึงใน ปรีชา ธรรมา, (2547 : 

85) ได้ให้ข้อเสนอแนะส าคัญต่างๆ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า 1) ควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมด้านการเรียนที่
สามารถจะช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จมากที่สุด 2) ครูผู้สอนต้องอดทนกับความบกพร่อง
ผิดพลาดของนักเรียน 3) ให้นักเรียนมีอิสระในชั้นเรียนพอสมควร โดยที่ในขณะเดียวกันนั้นจะต้องให้
นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของชั้นเรียนด้วย 4) ครูต้องมี
ความไวในการรับรู้ถึงความรู้สึกและความต้องการต่างๆ ของนักเรียน และ 5) ครูควรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดขีองนักเรียน 

    นอกจากนี้ มีข้อที่น่าสังเกตตามแนวทางทฤษฎีของอิริกสัน โดยเฉพาะในกรณีที่
เกี่ยวกับงานหรือภารกิจใดๆ ที่แต่ละคนได้รับมอบหมายให้ท านั้น ไม่ว่าในช่วงเวลานานเท่าใดก็ตามก็
จะมีลักษณะต่างๆ ทั้งแปดประการควบคู่อยู่ด้วย ซึ่งน่าจะน ามาประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนว่าผู้ที่
ท างานได้รับคุณลักษณะดังกล่าวแต่ละคุณลักษณะ ณ ระดับใด โดยเริ่มตั้งแต่ 1) ความไว้วางใจให้ท า 
2) ความอิสระในการท างาน 3) ความคิดริเริ่มในการท างาน 4) การใช้ความหมั่นเพียรในการท างาน 5) 
การได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์แห่งตนในการท างาน 6) การมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลร่วมงาน 
7) การได้แสดงความสามารถด้านการเพ่ิมพูนผลงานให้ปรากฏ และ 8) การได้รับคุณงามความดี 
ความชื่นชม ยินดีจากผลงาน 
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 4.4  ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจริยธรรมของลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence 

Kohlberge) 
 

 
ภาพที่  2.14  ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberge) 

ที่มา : http://dr-hatfield.com/theorists/lawrence_kohlberg.html 

 

  นุชลี อุปภัย (2555 :59) ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberge) เกิดเมื่อปี 1972 
ที่ Bronxville, New York สหรัฐอเมริกา ในครอบครัวที่มีฐานะ แต่เขากลับเลือกใช้ชีวิตอยู่ในเรือ
สินค้า 3 ปี ก่อนที่จะกลับมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาศึกษาเพียง 2 ปี แล้วได้เข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอกในเวลาต่อมา  และจากหัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่ าง 
Superego กับพฤติกรรมทางจริยธรรมของมนุษย์ ท าให้ Kohlberg สามารถสร้างกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลตามล าดับขั้น  อันถือเป็นทฤษฎีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นใน
การอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดีทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งในการนี้ Kohlberge ใช้เวลาศึกษา
ค้นคว้านานถึง 9 ปี ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และได้เป็นอาจารย์ประจ าสอนอยู่ที่
มหาวิทยาลัย Harvard รวมทั้งได้ร่วมกับคณะท างานจัดท าหลักสูตรปริญญาโทในสาขาจิตวิทยา
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย  Kohlberge  ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์และได้รับรางวัลส าหรับ
งานวิจัยที่เป็นการศึกษาระยะยาวเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กและวัยรุ่น  ซึ่งนับว่ามี
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคล ในปี 1987   Kohlberge ล้มปุวยและถึงแก่
กรรมด้วยวัย 60 ปี  
  4.4.1 ความคิดพ้ืนฐานในทฤษฎี 
   พรรณทิพย์ ศิริวรรบุศย์ ( 2556 :171-172) ได้กล่าวว่า  Kohlberge ได้พัฒนาแนวคิด
ทฤษฎีของพีอาเจต์ สร้างเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็ก โดยวิธีการสัมภาษณ์
จากสภาพการณ์สมมติ ในลักษณะของการตัดสินความดีหรือความไม่ดี ถูกหรือผิด (Hupothetical 

Maral dilemmas) จ านวน 10 เรื่อง สภาพการณ์ที่สร้างข้ึนนั้นใช้ค าถามแบบปลายเปิด (Open End) 
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ในระยะแรกๆ ลักษณะค าตอบสามารถรวบรวมได้ 25 กลุ่ม เช่น การมีบทบาทความรับผิดชอบ และ
ความยุติธรรม ฯลฯ จากการศึกษาข้ามวัฒนธรรมของโคลเบิร์กในประเทศอเมริกา ไต้หวัน ตุรกี 
แคนาดา อินเดีย เม็กซิโก อิสราเอล มาร์ตินิก (Martinique) แบ่งเป็นชนชั้นกลาง (middle-class) 

และชนชั้นต่ า (lower-class) และยังแบ่งเป็นศาสนา ได้แก่ คาทอลิก โปรเตสแตนต์ ยิว พุทธ อิสลาม  
จากการศึกษาของเขา โคลเบิร์กสามารถตั้งเป็นทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรม ซึ่งแบ่งเป็นขั้นพัฒนาการ
โดยใช้เหตุผลจรรยาวิพากษ์ (Moral Judement) 6 ขั้นด้วยกัน ในการสร้างทฤษฎีนั้น โคลเบิร์กมี
ความเชื่อพ้ืนฐานดังต่อไปนี้  
   1. พัฒนาการทางจริยธรรมของแต่ละบุคคลจะผ่านไปตามล าดับขั้นพัฒนาการ          
(Sequential Stage) โดยมีพ้ืนฐานมาจากการให้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์ตามการศึกษาของพีอาเจต์ 
เหตุผลเชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับเหตุผลทางตรรกศาสตร์ 
   2. การรับรู้ทางสังคม (Social Perception) และบทบาททางสังคม (Role Taking) 

ของแต่ละบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับพัฒนาการทาง
จริยธรรมของเขา 

   3. บุคคลที่จะมีจริยธรรมขั้นสูงหรือการใช้เหตุผลทางจริยธรรมขั้นสูงได้นั้น จะต้อง
สามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถในการรับรู้ทางสังคมในระดับสูงก่อน  

 

ตัวอย่างสถานการณ์ Moral Dilemmas ของ Kohlberge (อ้างถึงใน Sprinthall & Sprinthall, 1990: 

174)  
 1. พ่อของ Joe สัญญาว่าจะให้ Joe เข้าค่ายที่โรงเรียนได้ ถ้าเขาหาเงินเป็นค่าใช้จ่ายเองได้ครบ 50 

ดอลลาร์ แต่เมื่อ Joe รวบรวมเงินได้ครบ พ่อของเขากลับเปลี่ยนใจ โดยให้ Joe น าเงินนั้นมาให้เขา Joe จึง
โกหกพ่อ โดยบอกว่าตนมีเงินอยู่เพียง 10 ดอลลาร์เท่านั้น และจากนั้นก็หนีไปเข้าค่ายโดยใช้เงิน 40 ดอลลาร์
ที่เหลืออยู่ ก่อนไปเขาเล่าเร่ืองเงินและเร่ืองที่เขาโกหกพ่อให้กับน้องชายคนเล็กที่ชื่อว่า Alex ฟัง  ท่านคิดว่า 
Alex ควรบอกเรื่องนี้กับพ่อไหม ? 
 2. ในยุโรป ผู้หญิงคนหนึ่งก าลังจะตายด้วยโรคมะเร็งร้ายชนิดหนึ่ง มียาขนานเดียวเท่านั้นที่หมอคิด
ว่าจะสามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ นั่นคือเรเดียมรูปแบบหนึ่งที่คนขายยาในเมืองนั้นเพิ่งค้นพบได้ไม่นาน ยา
ขนานนี้มีตนทุนการผลิตที่แพงมาก แต่คนขายยาก็ยังขึ้นราคาอีก 10 เท่า จากราคาต้นทุนการผลิต โดยเขา
จ่ายค่าเรเดียมเพียง 200 ดอลลาร์แต่ตั้งราคาค่ายาที่มีขนาดเล็กน้อยถึง 2,000 ดอลลาร์ Heinz สามีของ
ผู้หญิงที่ก าลังปุวยได้เดินทางไปหาทุกคนที่เขารู้จักเพื่อขอยืมเงินมาซื้อยา แต่เขาสามารถรวบรวมเงินได้เพียง 
1,000 ดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของราคายาที่ตั้งไว้ เขาขอร้องคนขายยาโดยบอกว่าภรรยาของเขาก าลัง
จะตาย และอ้อนวอนคนขายยาให้ช่วยลดราคาให้ หรือไม่ก็อนุญาตให้เขาน าเงินมาชดใช้ในภายหลัง แต่
คนขายยาตอบว่า “ไม่ได้  ฉันค้นพบยานี้และก าลังจะเป็นเศรษฐีด้วยยาขนานนี้” Heinz รู้สึกท้อแท้และสิ้น
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หวัง ในคืนวันหนึ่งเขาจึงงัดบ้านของคนขายยายผู้นั้นและขโมยยามาให้กับภรรยา ท่านคิดว่าสามีควรท าเช่นนี้
หรือไม่ 
 4.4.2 ล าดับขั้นพัฒนาการของทฤษฎีทางจริยธรรมของ โคลเบิร์ก (Kohlberge) 
   พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2556 :172-174) ด้วยความคิดพ้ืนฐานที่กล่าวมา โคลเบิร์ก
เขาจึงค้นคว้าวิจัยกับเด็กอายุ 10-13-16 ปี ในประเทศต่างๆ 6 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน เม็กซิโก ตุรกี ยู
คาตัน เม็กซิกัน อเมริกัน วิธีการศึกษาใช้วิธีสัมภาษณ์โดยใช้สภาพการณ์สมมติปัญหาจริยธรรม 
(Hypothetical Moral Dilemmas)  9 เรื่อง ค าถามที่ใช้เป็นแบบปลายเปิดให้ผู้รับการสัมภาษณ์คิด
หาเหตุผลในการตอบปัญหาแต่ละเรื่อง และโคลเบิร์กได้น าค าตอบเหล่านี้มาวิเคราะห์ สร้างระดับ
จรรยาวิพากษ์ไว้เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับมีเหตุผลทางจรรยาวิพากษ์ แบ่งเป็น 2 ชั้น ดังนี้  
   ระดับที่ 1  ระดับก่อนมีจริยธรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผล (Preconventive level) ใน
ระดับนี้ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ผู้มีอ านาจก าหนดให้หรือเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ โคลเบิร์ก แบ่งเป็นขั้นพัฒนาการไว้ดังนี้ คือ  
        ขั้นที่ 1 ระดับจริยธรรมของผู้อ่ืน (Heteronomous Morality) ได้แก่ การที่เด็กจะ
ตัดสินว่าพฤติกรรมใดถูกหรือผิดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจเหนือพฤติกรรมของเขาก าหนด ได้แก่ บิดา 
มารดา หรือ ครูอาจารย์ของเขา เป็นต้น  
        ขั้นที่ 2 ผลประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ (Individualismand Instrumental 

Purpose and Exchange) ในขั้นนี้พฤติกรรมที่ดีงามนั้น เหตุผลของเด็กจะขึ้นอยู่กับรางวัลหรือ
สิ่งของที่เขาจะได้รับ ถ้าเขาได้รับรางวัล เช่น ค าชม ขนม เงิน ในการกระท าใดๆ ก็แสดงว่าพฤติกรรม
นั้นถูกต้องดีงาม 

   ระดับที่ 2 ระดับมีจริยธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ (Conventional Interpersonal 

Expectations Relationships and  Interpersonal Conformity) พฤติกรรมที่ถูก ที่ดี ที่ควรในขั้น
พัฒนาการ      วัยนี้คือ 

    ขั้นที่ 3 การยอมรับของกลุ่มหรือการยอมรับของพรรคพวกเพ่ือนพ้อง เช่น กลุ่ม
เพ่ือน   (peer group) เป็นต้น 

        ขั้นที่ 4 ระเบียบระบบของสังคม (social system and conscience) ในขั้นนี้
พฤติกรรมที่ถูกที่ดี ที่ควร ขึ้นอยู่กับระเบียบ ประเพณี หรือ กฎเกณฑ์ที่สังคมก าหนดไว้หรือตั้งไว้ เช่น 
การฆ่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดี เพราะศีลห้า ในพระพุทธศาสนาข้อที่ 1 ท่านห้ามฆ่าสัตว์ การฆ่าสัตว์ผิดศีลจึง
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เป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือตามประเพณีไทย ลูกผู้ชายต้องบวชเรียน ฉะนั้น การบวชเรียนของลูกชายจึงเป็นสิ่ง
ที่ดี ที่ถูก ที่ควร เป็นต้น 

   ระดับที่ 3 ระดับมีจริยธรรมอย่างมีวิจารณญาณ (Post Conventional Level) ใน
ระดับนี้พฤติกรรมทางจริยธรรมของโคลเบิร์กนั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสังคมและกระบวนการสังคม
ประกิตของบุคคล สิ่งที่ดีงามถูกต้องคือสิ่งที่คนในสังคมส่วนมากยอมรับว่าเป็นสิ่งดี สิ่งงาม สิ่งที่ถูก ที่
ควร และจากการเรียนรู้ในการเป็นสมาชิกของสังคม สามารถท าให้บุคคลพัฒนาสิ่งที่ดีที่ควรได้ด้วย
ตนเองในลักษณะที่เป็นสากลนิยม โคลเบิร์ก ได้แบ่งพัฒนาการจรรยาวิพากษ์ในระดับนี้เป็น 2 ขั้น คือ  
        ขั้นที่ 5 สัญญาสังคม (Social Contract or Utitity and Individual Rights)  

พฤติกรรมที่ถูกที่ควรที่ดีในขั้นนี้ ได้แก่ พฤติกรรมที่เสียงส่วนมากในสังคมยอมรับ และมีความสัมพันธ์
กับความรับผิดชอบในใจของตน เป็นขั้นที่แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ถูก ที่ดีนั้น เกิดจากอุดมคติจากตนเอง 
        ขั้นที่ 6 คุณธรรมสากล (Universal Ethical Principle)  เหตุผลที่ใช้วิพากษ์ขั้นนี้
นั้น โคลเบิร์ก เชื่อว่าน่าจะเป็นความถูกต้องที่เป็นสากล ได้แก่ ความถูกต้องที่ได้รับการยอมรับจากคน
ส่วนมากทั่วโลกและทุกสังคม ประกอบกับอุดมคติอันแรงกล้าในใจตนร่วมด้วยเป็นอุดมคติและแรง
ศรัทธามากกว่าความรู้สึกรับผิดชอบในใจ สิ่งที่ถูก ที่ดี จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องท าอย่างแรงกล้า  ขั้น
พัฒนาการตามแนวคิดนี้ สามารอธิบายใจความส าคัญท้ัง 6 ขั้น ได้ดังแสดงในภาพที่ 2.15 ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.15 ภาพแสดงล าดับขั้นพัฒนาจริยธรรม ตามแนวคิดของ Kohlberge 

ที่มา : http://www.sidewaysthoughts.com/blog/2014/03/speeding-tickets-and-

kohlbergs-model-of-ethical-decision-making/ 

  4.4.3 การน าทฤษฏีของ ลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก (Lawrence Kohlberge) มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

      ถึงแม้ทฤษฏีของ Kohlberge  จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ มากมายก็
ตาม แต่แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านจริยธรรมตามล าดับขั้น  ซึ่งในแต่ละขั้นมี เอกลักษณ์ที่โดด
เด่นนี้เองก็ช่วยให้เกิดแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของผู้เรียนควบคู่ไปกับการพัฒนาสติปัญญาอย่าง
เป็นรูปธรรมได้  (Kohlberge อ้างถึงใน Joyce, Weil & Calholin, 2000 :271-272) เชื่อว่า การ
สอนหรือการชี้แนะจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถยกระดับความคิดด้านคุณธรรมขึ้นได้ โดยมีเงื่อนไขส าคัญ             
3 ประการคือ 
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   1.  จะต้องเป็นการยกระดับความคิดด้านคุณธรรมไปสู่ขั้นที่สูงถัดไป 

   2.  จะต้องมีการเสนอปัญหาที่ขัดแย้งกับโครงสร้างทางความคิดของผู้เรียน จนท าให้
เกิดความพึงพอใจกับระดับความคิดด้านคุณธรรมที่มีอยู่ในขณะนั้น 

   3.  จะต้องเป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งใน
มุมมองด้านจริยธรรมที่เปิดกว้าง 
   ดังนั้น สิ่งแรกที่ผู้สอนต้องทราบคือ ระดับขั้นพัฒนาการด้านจริยธรรมของผู้เรียน ซึ่ง
อาจสังเกตได้จากวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน เมื่อประสบกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรมจริยธรรม และถ้าพบว่าผู้เรียนแก้ปัญหาโดยยึดความพอใจของตนเองเป็นหลัก ผู้สอนอาจ
ต้องชี้แนะให้มองถึงผลกระทบในแง่มุมอ่ืน ๆ ดูบ้าง เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่จะพัฒนา
จริยธรรมของตนเองให้สูงขึ้นสู่ขั้นถัดไปได้ อย่างไรก็ตาม  ผู้สอนต้องค านึงอยู่เสมอว่า การพัฒนา
จริยธรรมในลักษณะของการกระโดดข้ามขั้นนั้นเป็นไปได้ยาก และไม่ใช่ธรรมชาติที่ทุกคนจะต้อง
พัฒนาจริยธรรมไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นเสมอไป  มีผู้เรียนหลายคนที่ไม่สามารถพัฒนาเกินกว่าระดับการมี
จริยธรรมอย่างเป็นแบบแผน  ในขั้นการเป็นเด็กดี ก็เป็นได้ 
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สรุป 

 พัฒนาการ หมายถึง  กระบวนการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านปริมาณ เช่น ขนาด รูปร่าง และ
คุณภาพ เช่น  มีคุณสมบัติที่ดี  มีประสิทธิภาพที่ดีต่อการใช้งาน  โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ครอบคลุมทั้ง 
4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  มีระยะตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงตาย  กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นขั้นตอน แบบแผน และมีความต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้มนุษย์สามารถตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของพัฒนาการนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย  ทางด้านพันธุกรรมและ
สภาพแวดล้อม  สิ่งที่เป็นผลจากพันธุกรรม  มากกว่า (แต่ไม่ได้หมายถึงไม่มีผลจากสภาพแวดล้อม
เลย) จะเป็นคุณลักษณะทางกายภาพต่างๆ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพบางอย่าง  แต่อย่างไรก็ตามใน
ความเป็นจริง พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถจะแยกจากกันได้ แต่มีการท างานร่วมกันมีผลต่อ
กันและกัน  
 หลักของพัฒนาการของมนุษย์จะเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีระเบียบแบบแผน พัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จะพัฒนาไปพร้อมกัน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่จะใน
อัตราส่วนไม่เท่ากัน บางคนช้า บางคนเร็ว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา  
 แนวคิดทฤษฏีพัฒนาการของมนุษย์ในบทนี้แบ่งเป็นทฤษฏีพัฒนาการ 4 ด้าน ดังนี้ พัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาของ จอง พีอาเจต์  เนื้อหาส่วนนี้จะท าให้ “คร”ู ได้รู้ว่าหากจะจัดการเรียนการสอน
ที่ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านสติปัญญา เราควรท าอย่างไร เด็กแต่ละวัยมีกระบวนการรู้คิด มี
ความสามารถเข้าใจเนื้อหาที่เป็นสัญญลักษณ์ หรือนามธรรม แล้วหรือไม่ ต่อมาเป็นทฤษฏีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ ของ ซิกมันด์ ฟรอยด์  ซึ่งฟรอยด์ได้เน้นพัฒนาการในวัยเด็กตั้งแต่แรก
เกิด- 5 ปี ว่าเป็นเหตุที่ท าให้เกิดบุคลิกภาพที่อาจเบี่ยงเบนไปในตอนเป็นผู้ใหญ่ได้ หัวใจส าคัญของ
แนวคิดฟรอยด์ คือ การท าความเข้าใจที่มาของจิตใต้ส านึก (Unconscious) ผ่านพัฒนาการแต่ละขั้น 
ทฤษฏีพัฒนาการด้านจิตใจและสังคมของ อีริก อีริกสัน กระบวนการพัฒนาของแนวคิดนี้ มาจากการ
ปะทะ กันระหว่างธรรมชาติของช่วงวัยกับสภาพแวดล้อมทั้ง 8 ขั้น แต่ละขั้นหากได้รับสภาพแวดล้อม
ที่ดี จะท าให้เกิดบุคลิกภาพทางบวก แต่หากได้รับประสบการณ์ไม่ดี จะได้บุคลิกภาพที่เป็นลบ หากใน
ขั้นต้นของพัฒนาการเกิดบางอย่างที่ส่งผลลบของพฤติกรรม ก็สามารถจัดสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับ
ผู้เรียนเพ่ือปรับให้เกิดคุณลักษณะไปในทางที่พึงประสงค์ได้  ต่อมาเป็นแนวคิดของทฤษฏีพัฒนาด้าน
จริยธรรม ของลอว์เรนซ์ โคลเบิร์ก “ครู”จะสามารถน าแนวคิดนี้ไปท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียนในโรงเรียนได้ เพราะแนวคิดนี้จะชวนให้ครูได้เห็นแนวทางของการพัฒนา
จริยธรรมอย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ใบกิจกรรม  
 ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 1 แผน ในรายวิชาตามศาสตร์
ของตนแล้วปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
. 1. น าตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของทฤษฎีพัฒนาการของ
มนุษย์ และแบ่งกลุ่มกันตามความสอดคล้องของแนวคิดทฤษฏีนักจิตวิทยา 
 2. ให้สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  และร่วมกันประเมิน แล้วเลือก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีพัฒนาการของนักจิตวิทยาคนนั้นๆมาก
ที่สุด และออกมาน าเสนอหน้าชั้นพร้อมอธิบายให้เหตุผล  
 3. ออกมาน าเสนอหน้าชั้นในประเด็นดังต่อไปนี้ 
  3.1 แผนมีความสอดคล้องกับทฤษฎีอย่างไร 

  3.2 หากน าแผนนี้ไปใช้สอนต้องค านึงถึงอะไรร่วมด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากที่ได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม ต่อไปนี้   
 1. พัฒนาการและการเจริญเติบโตของมนุษย์คืออะไร  
 2. หลักของพัฒนาการของมนุษย์มีอะไรบ้าง 
 3. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการมีอะไรบ้าง 
 4. จาก Clip video –Flower Are Red เราควรแก้ไขวิธีการสอนของครูอย่างไรให้
สอดคล้องกับทฤษฏีพัฒนาการของผู้เรียน 

 5. จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาเตรียมมาเพ่ือท ากิจกรรม ให้แก้ไขแผนให้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น โดยน าหลักพัฒนาการของผู้เรียนและวิเคราะห์ตามทฤษฏี ดังต่อไปนี้ 
  5.1 ทฤษฎีพัฒนาการด้านสติปัญญาของ เพียเจท์ 
  5.2 ทฤษฎีพัฒนาการด้านอารมณ์ และบุคลิกภาพของ ฟรอยด ์

  5.3 ทฤษฎีพัฒนาการด้านจิตใจ และสังคมของ อีริกสัน 

  5.4 ทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรมของ โคลเบอร์ก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี  3 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาได้ 
 2. สรุปความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
 3.  นําเสนอตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนได้  
 4. ยกตัวอย่างบทบาทครูที่มีต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้ 
 5.  อธิบายการพัฒนาจิตห้าลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็นสําหรับอนาคตได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. จิตวิทยาการศึกษา 
 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 3. แรงจูงใจ 

 4. การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 5.  จิตห้าลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็นสําหรับอนาคต 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่  5 

 1. บรรยาย  และสรุปเนื้อหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   
 2. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 3.  ให้นักศึกษาจับคู่ทําใบกิจกรรม  

 4. มอบหมายงานให้แบ่งกลุ่มนักศึกษา  5  กลุ่มเพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ และ
ยกตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน นําเสนอในสัปดาห์ถัดไป 
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 สัปดาห์ที่  6 

 1.  ทบทวนสิ่งทีได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 5 

 2. นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ และยกตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียน ทีละกลุ่ม 

 3. ครูและนักศึกษาร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนในประเด็นที่แต่ละกลุ่มนําเสนอ 

 4. บรรยาย  และสรุปเนื้อหาสาระสําคัญประกอบการนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   

 5. ให้นักศึกษาอภิปราย ซักถามและร่วมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับจิตห้าลักษณะของผู้เรียน
ที่จําเป็นสําหรับอนาคต 

 6. มอบหมายให้ทําแบบฝึกหัดนําส่งในสัปดาห์หน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การนําเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาการศึกษา” 

 3.  ตําราและหนังสือเรียนเกี่ยวกับ “จิตวิทยาการศึกษา” 

สุรางค์ โค้วตระกูล.  (2545).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. 
นุชลี  อุปภัย.  (2555).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน 
 3. เครอืข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับแรงจูงใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

  3.1  กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th 
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การวัดและการประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1.  อธิบายเกี่ยวกับจิตวิทยา
การศึกษาได้ 
2.  สรุปความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้ 
3.  นําเสนอตัวอย่างการสร้าง
แรงจูงใจในชั้นเรียนได้  
4.  ยกตัวอย่างบทบาทครูที่มีต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 
5.  อธิบายการพัฒนาจิตห้าลักษณะ
ของผู้เรียนที่จําเป็นสําหรับอนาคต 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การนําเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้อง  
ได้ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การมา
เรียน/ความสนใจอยู่ในระดับ
ดี 

3. การนําเสนอหน้าชั้นเรียน
อยู่ในระดับดี 
4. ทําใบงานได้ในระดับดี 
5.  ทําแบบฝึกหัดถูกต้อง 
ร้อยละ 80 
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บทท่ี 3 

จิตวิทยาการศึกษา 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน ส่งผลต่อวิถีการดํารงชีพของสังคมอย่าง
ทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมี
ทักษะสาหรับการออกไปดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 และสิ่งที่สําคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill)  ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 จนเกิดเป็น
การปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่
เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้  ความรู้ทางด้านจิตวิทยาการศึกษา  จึงมีความสําคัญ
สําหรับครูที่ต้องเข้าใจ เพราะจิตวิทยาการศึกษา เป็นศาสตร์หรือความรู้ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของ
มนุษย์ เพ่ือช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้ได้ดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ การเรียนการ
สอน เนื้อหาวิชาจึงเน้นถึงความแตกต่างของผู้เรียน  แรงจูงใจ การพัฒนาความสามารถของผู้เรียน 
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ตลอดจนวิธีการนําความรู้  ความเข้าใจที่เกิดขึ้นไปประยุกต์ใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปช่วยในการปรับตัว ในโลก
อนาคตของผู้เรียนได้ 
 

1.  จิตวิทยาการศึกษา 
 1.1  ที่มาและความเกี่ยวข้องระหว่างจิตวิทยากับการศึกษา 
  เมื่อตอนเริ่มต้นวิชาจิตวิทยาสมัยใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครูชาวอเมริกันมี           
ความคาดหวังกันมากกว่าตนจะสามารถเรียนรู้ที่จะนําวิธีการง่ายๆ ซึ่งได้พิสูจน์แล้วมาใช้ใน          
การแก้ปัญหาของตน แต่นักการศึกษาและนักจิตวิทยาคนสําคัญ คือ วิลเลียม เจมส์ (William 

James) ได้เตือนครูทั้งหลายไว้ด้วยข้อเขียนสําคัญยิ่งดังนี้  
“...ท่านกําลังทําความผิดมากทีเดียว ถ้าคิดว่าจิตวิทยาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ของหลักการทางจิตใจนั้น
เป็นสิ่งซึ่งท่านอาจนํามาอ้างว่าเป็นโปรแกรมโครงสร้างและวิธีสอนเพ่ือใช้ในห้ องเรียนได้อย่าง
ทันทีทันใด จิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์และการสอนเป็นศิลปะ และวิทยาศาสตร์ไม่อาจจะกลายเป็น
ศิลปะได้โดยตรงจากตัวของมันเอง จิตใจที่สร้างสรรค์เท่านั้นจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้...ในที่ทุก
แห่ง การสอนจะต้องเข้ากันได้กับจิตวิทยา แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นการสอนชนิดเดียวเท่านั้นที่จะเข้ากับ
จิตวิทยาได้ เพราะยังมีวิธีสอนอีกมากมายหลายวิธีที่อาจเข้ากันได้กับหลักทางจิตวิทยา...ในกรณีที่ถ้า
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หลักการทางจิตวิทยาเป็นไปในทางลบมากกว่าทางบวก ข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าหลักการดังกล่าวนี้
จะไม่มีประโยชน์แต่อาจหมายถึง สิ่งที่ทําให้เกิดการทดลอง (experiment) และการลอง (try)        
ถ้าเราเป็นนักจิตวิทยาและเราทราบส่วนหน้าแล้วว่า วิธีการบางอย่างนั้นผิดจิตวิทยาอาจช่วยเราได้ 
ด้วยการที่ไม่ใช้วิธีการนั้นจิตวิทยาจะช่วยเราให้มีความกระจ่างต่อสิ่งที่เรากําลังกระทําอยู่... (William 

James, อ้างถึงใน Cronbach, 1954: 7-8) 

  จากข้อเตือนที่มีคุณค่าของ วิลเลียม เจมส์ นี้ ครอนบาค (Cronbach) ผู้นําสําคัญทาง
จิตวิทยา การศึกษาอีกท่านหนึ่งก็ได้ให้ข้อคิดเพ่ิมเติมไว้อย่างน่าฟังว่า นักจิตวิทยาก็เช่นเดียวกับ
นักวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ  กล่าวคือ เขาเป็นผู้สร้างข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งในเวลาหนึ่ง เสร็จแล้วข้อเท็จจริง
ต่างๆ ที่เขาสร้างข้ึนนี้ก็จะได้รับการรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในทฤษฎี ซึ่งยังจะต้องมีการทดสอบต่อไปอีก 
ดังนั้นเมื่อครูใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยาในการตัดสินว่าตนจะสอนอย่างไรครูจะต้องใช้การตัดสินและใช้
ประสบการณ์อย่างมากรวมเข้าไปด้วย เพราะข้อเท็จจริงอย่างเดียวอาจเกิดผลต่อสถานการณ์การสอน
ต่างๆ กันได้มากมาย ครูจะต้องตัดสินว่าในแต่ละสถานการณ์นั้น เขาจะสามารถปฏิบัติได้เพียงพอ
หรือไม่ ดังเช่นในสถานการณ์การทดสอบที่ซึ่งหลักการต่างๆ นั้นได้ถูกทดลองใช้และได้ผลมาแล้ว ยังมี
การประยุกต์ใช้อีกมากมายที่ครูไม่อาจหวังที่จะทดสอบกระบวนการทั้งหมดได้จากการวิจัย กล่าวคือ 
ในการสอน ผู้สอนจะต้องเรียนรู้ลักษณะของตัวผู้เรียนเป็นประการสําคัญเบื้องต้น ทั้งยังจะต้องไข้
กลวิธีต่างๆ ในการสอนหรือจูงใจตัวผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ลําพังแต่การใช้
ผลการวิจัยอย่างเดียวในกระบวนการสอน จึงไม่อาจทําให้เกิดการสอนที่ดีมีประสิทธิผลได้ การสอนจึง
นับได้ว่าเป็นศิลปะ และวิธีที่ดีที่สุดซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาหรือสร้างขึ้นโดยตัวของครูเอง ก็คือ      
ครูจะต้องผนวกความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับการตัดสินและการสร้างสรรค์ของตนด้วย 

 

 1.2 ความหมายของจิตวิทยาการศึกษา 

  สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 1) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษา การสร้างหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษา
และครูจําเป็นจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพื่อจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียนและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เหมือนกับวิศวกรที่จําเป็น
จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
  อารี พันธ์มณี (2546: 14) ได้ให้ความหมายของจิตวิทยาการศึกษาว่า จิตวิทยา 
(Psychology) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต การศึกษา (Education) เป็นศาสตร์ที่
ช่วยคนในการปรับตัวให้ได้ดีที่สุด 

  ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ (2551: 15-16) กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษา เป็นจิตวิทยา
ประยุกต์  (Applied Psychology) แขนงหนึ่งของจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้ครูได้
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นําความรู้ในด้านต่างๆ ทางจิตวิทยา เช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ เชาวน์ปัญญา ความคิด ภาษา 
ทักษะ  เจตคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ เป็นต้น ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนการสอน และสามารถนําความรู้นั้น 
ไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและบรรลุถึงเป้าหมายของการศึกษา 

  นุชรี อุปภัย (2555: 8-9) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการศึกษาเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของการ
จัด การเรียนการสอน โดยนําหลักการ ความรู้ ทฤษฎี และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้ และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพการเรียนการสอนจริง จึงทําให้จิตวิทยา
การศึกษาต้องเกี่ยวพันกับเรื่องราวต่างๆ มากมายหมายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมของผู้เรียน 
กระบวน การเรียนการสอนของครู การบริหารจัดการศึกษา รวมถึงบริบทที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ   
 สรุปว่า  จิตวิทยาการศึกษา เป็นการนําความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา  เช่น แนวคิดทฤษฎีเรื่อง
พฤติกรรม   พัฒนาการของมนุษย์ วิธีการสร้างเรียนรู้  แรงจูงใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล มา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการศึกษา การเรียนรู้  การแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียน 

 

 1.3  สาระส าคัญของจิตวิทยาการศึกษา 
  โดยทั่วไปแล้ว งานหลักสําคัญของจิตวิทยาการศึกษายังคงอยู่ที่การให้ครูเกิดการเข้าใจใน
วิธีการที่เด็กเรียน ดังนั้น การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในเรื่องกระบวนการเรียนรู้ สถานการณ์ที่
กําหนด และผลจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ครูเข้าใจในเรื่องนี้นอกจากนั้นเนื้อหาความรู้ทางด้าน
การศึกษา และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับเด็ก จิตวิทยาบุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการรู้การคิด 
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการวัดและ
ประเมินผล ก็ได้รับการบรรจุเข้าไปในจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือช่วยให้งานหลักดังกล่าวนั้นได้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
จากการประมวลความคิดเห็นของนักวิชาการผู้รู้ซึ่งเป็นเอตทัคคะทางจิตวิทยาการศึกษา เช่น ครอ
นบาค (Cronbach, 1954) ดี เซคโค (De-Cecco, 1974) กูดวิน และเคลาสไมร์ (Goodwin and 

Klausmeir, 1974) รวมทั้ง กูด และ โบรพี (Good and Broply, 1980 และ 1984) จิตวิทยา
การศึกษาจะต้องประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปนี้ คือ 

  1.3.1  จิตวิทยาการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัญหาในการเรียนการสอน  
       เนื่องจากวัตถุประสงค์สําคัญประการหนึ่งของจิตวิทยาการศึกษาอยู่ที่การให้ความรู้        
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของบุคคลและจัดรวบรวมความรู้เหล่านี้ให้เป็นระบบจนเกิดทฤษฎีและ
หลักการต่างๆ ครูและครูผู้ฝึกหัดจะต้องตระหนักอย่างแท้จริงว่าหลักการทางจิตวิทยาการศึกษานั้นมี
ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนอย่างไร การศึกษาหลักการเหล่านั้นจะช่วยให้ครู
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ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 
ความสําคัญเชิงปฏิบัติในจิตวิทยาการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง 
  1.3.2  จิตวิทยาการศึกษาจะต้องวางอยู่บนรากฐานที่ถูกต้องของการค้นคว้าวิจัย 

       เนื่องจากจิตวิทยาการศึกษามีความสําคัญยิ่งในเชิงปฏิบัติดังกล่าวมาแล้ว นักจิตวิทยา
การศึกษาจึงต้องพยายามศึกษาค้นคว้าทดลอง เพ่ือให้จิตวิทยาการศึกษาเป็นวิชาที่สามารถปฏิบัติได้
จริง ก่อนการนําความรู้เรื่องการเรียนรู้มาให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ได้นั้น นักจิตวิทยาการศึกษาจะต้องทําการทดลองค้นคว้าอย่างมากและลึกซึ้งเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่น
ได้ในผลนั้นๆ เสียก่อน ข้อเสนอแนะทั้งในเนื้อหาและวิธีการจากจิตวิทยาการศึกษาจะต้องไม่เลื่อนลอย 
หากต้องมาจากผลของการศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบระเบียบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญหาการเรียน     
การสอนอย่างแท้จริง และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ จิตวิทยาการศึกษาไม่ควรที่จะไม่มีส่วนเสริมวิธี
การศึกษาที่ดูเป็นที่นิยมและกล่าวขานกันมากกว่าวิธีการอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับข้อประจักษ์พยานใน     
ปัจจุบัน 

  1.3.3  จิตวิทยาการศึกษาจะต้องมีเนื้อหาสาระซับซ้อนพอสมควรที่จะให้ความ
ยุติธรรมต่อการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ได้ 
       จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ จะทราบว่ายิ่งเรามีการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยามากขึ้น
เท่าใด เรากลับมีความพอใจน้อยลงที่จะให้มีการสรุปอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล
ตลอดจนวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาพฤติกรรมของบุคคลตัวอย่างเช่น ในการสรุปว่า การให้รางวัล
เด็กดีกว่าการลงโทษ เด็กผู้เชื่อในการสรุปง่ายๆ เช่นนี้ อาจนําหลักการดังกล่าวไปประยุกตํใช้กับ
สถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น การกระทําดังกล่าวอาจเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี ด้วยเหตุที่ผู้ปฏิบัติขาด
การคํานึงถึงความสลับซับช้อน ในแรงจูงใจและอิทธิพลของแรงจูงใจต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล การให้รางวัลจะให้ผลดีกว่า หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับการลงโทษนั้นยังจะต้องพิจารณาถึง
เงื่อนไขหรือปัจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประการ 

  1.3.4  จิตวิทยาการศึกษาจะต้องมีความกระจ่างชัดและเป็นส่วนหนึ่งของการคิดในตัว
ผู้ศึกษา 
       เราไม่อาจช่วยนักศึกษาทางจิตวิทยาการศึกษาให้เป็นครูที่ดีมีประสิทธิผลได้ ถ้าเนื้อหา
สาระในวิชานี้ไม่สามารถเป็นที่เข้าใจแก่ผู้ศึกษา ด้วยเหตุนี้ ในจิตวิทยาการศึกษาจึงต้องมีการอธิบาย
ที่แจ่ชัด และมีตัวอย่างที่เป็นจริง โดยเฉพาะเนื้อหาที่ได้มาจากการสังเกตและการมีประสบการณ์
ใกล้ชิด ดังที่ปรากฏในตัวอย่างรายกรณีที่มีการศึกษา (case study) เพราะการศึกษารายกรณีให้
ข้อมูลที่มีคุณค่า ซึ่งมาจากความจริงและได้เกิดขึ้นจริงในชีวิต จิตวิทยาการศึกษาจะต้องเป็นส่วนหนึ่ง
ของการคิดในตัวผู้ศึกษา ซึ่งจะต้องรู้จักเปรียบเทียบความคิดที่เขาเคยมีมาก่อนกับการค้นพบต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในสาขาวิชานี้ เพื่อที่ว่าเขาจะได้ทดลองความรู้ความเข้าใจต่างๆ กับตัวเด็กภายในชั้นเรียน ด้วย
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การเรียนการสอนเช่นนี้ เขาได้ทําให้จิตวิทยาการศึกษาเป็นวิชาที่มีชีวิต ซึ่งเขาสามารถสัมผัสได้ด้วย
ประสบการณ์ของเขาเอง 
  1.3.5 จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์หนึ่งของพฤติกรรมศาสตร์ 
       เนื่องด้วยเนื้อหาสาระของวิชานี้อยู่ที่การให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของคนทุกเพศ
ทุกวัย และมีการจัดรวบรวมความรู้เหล่านี้เข้าไว้อย่างเป็นระบบก่อให้เกิดทฤษฎีหลักการและข้อมูลที่มี
คุณค่าต่างๆ มากมายในพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จึงถือได้ว่าเป็นศาสตร์
สําคัญศาสตร์หนึ่งในทางพฤติกรรมศาสตร์ 
   ในฐานที่จิตวิทยาการศึกษาเป็นศาสตร์ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน ใน
สภาพของการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาจึงเกี่ยวข้องกับธรรมชาติและกระบวนการของการเรียนรู้
และพัฒนาการ เนื้อหาที่เด็กหรือบุคคลจะเรียน ผลของการเรียน สภาวการณ์หรือบริบทที่แวดล้อม
ผู้เรียน หรือสิ่งแวดล้อมในหรือนอกโรงเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลพฤติกรรมการเรียน ส่วน
ในเรื่องระเบียบวิธีการก็จะมีการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการทางวิทยาคาสตร์ทั้งในห้องเรียนปกติ
และห้องทดลองกับผู้เรียน โดยเฉพาะกับเด็กในวัยเรียนและนักจิตวิทยาการศึกษาจะต้องทําการศึกษา
ค้นคว้า โดยทํางานใกล้ชิดกับครูทั้งในแง่ของเนื้อหาและวิธีการด้วย 

 

 1.4  จิตวิทยาการศึกษากับความเป็นครู 
  สุรางค์ โคว้ตระกูล (2545: 4-5 อ้างถึงใน กฤตวรรณ คําสม, 2557: 27) ได้กล่าวถึง 
ความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาต่ออาชีพครู ดังนี้ 
  1.4.1.  ช่วยครูให้รู้จักลักษณะนิสัย (Characteristics) ของนักเรียนที่ครูต้องสอน โดย
ทราบหลักพัฒนาการทั้งทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และบุคลิกภาพเป็นส่วนรวม 

  1.4.2  ช่วยให้ครูมีความเข้าใจพัฒนาการทางบุคลิกภาพบางประการของนักเรียน เช่น อัตมโน
ทัศน์ (Self Concept) ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเรียนรู้บทบาทของครูในการที่จะช่วยนักเรียนให้มีอัตมโน
ทัศน์ที่ดีและถูกต้องได้อย่างไร 

  1.4.3  ช่วยครูให้มีความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือจะได้ช่วยนักเรียนเป็น
รายบุคคลให้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

  1.4.4  ช่วยให้ครูรู้วิธีจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เหมาะสมแก่วัยและชั้นพัฒนาการ
ของนักเรียน เพ่ือจูงใจให้นักเรียนมีความสนใจและอยากจะเรียนรู้ 
  1.4.5  ช่วยให้ครูทราบถึงตัวแปรต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น 
แรงจูงใจ อัตมโนทัศน์ และการตั้งความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียน 

  1.4.6  ช่วยครูในการเตรียมการสอนวางแผนการเรียน เพ่ือทําให้การสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถช่วยให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ 



104 

 

   1.4.6.1  ช่วยครูเลือกวัตถุประสงค์ของบทเรียนโดยคํานึงถึงลักษณะและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียนที่จะต้องสอน และสามารถที่จะเขียนวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งที่
ครูคาดหวังให้นักเรียนเรียนรู้มีอะไรบ้าง โดยถือว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนคือสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียน
ทราบว่า เมื่อจบบทเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถทําอะไรได้บ้าง 
   1.4.6.2  ช่วยครูในการเลือกหลักการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ลักษณะนิสัยของนักเรียนและวิชาที่สอน และกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

   1.4.6.3  ช่วยครูในการประเมิน ไม่เพียงแต่เฉพาะเวลาครูได้สอนจนจบบทเรียนเท่านั้น 
แต่ใช้ในการประเมินความพร้อมของนักเรียนก่อนสอน ในระหว่างที่ทําการสอน เพ่ือจะได้ทราบว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าหรือมีปัญหาในการเรียนรู้อะไรบ้าง 
  1.4.7  ช่วยครูให้ทราบหลักการและทฤษฎีของการเรียนรู้ที่นักจิตวิทยาได้พิสูจน์แล้วว่า
ได้ผลดี เช่น การเรียนรู้จากการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ 
Modeling)   
  1.4.8  ช่วยครูให้ทราบถึงหลักการสอนและวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงพฤติกรรมของ
ครูที่มีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพฤติกรรมของครูที่มีประสิทธิภาพว่ามีอะไรบ้าง เช่น การ
ใช้คําถาม การให้การเสริมแรง และการทําตนเป็นแบบ   
  1.4.9  ช่วยครูให้ทราบว่า นักเรียนมีผลการเรียนดี ไม่ได้เป็นเพราะระดับเชาวน์ปัญญา
เพียงอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจ (Motivation) ทัศนคติหรืออัตมโนทัศน์ของ
นักเรียนและความคาดหวังของครูที่มีต่อตัวนักเรียน 

  1.4.10  ช่วยครูในการปกครองชั้นและการสร้างบรรยากาศของห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรัก และไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
นักเรียนต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้ห้องเรียนเป็นสถานที่ที่ทุกคนมีความสุขและนักเรียนรัก
โรงเรียน อยากมาโรงเรียน 

 

 1.5 ประโยชน์ของจิตวิทยาการศึกษา 

  1.5.1 สําหรับผู้อยู่วงการศึกษาโดยเฉพาะครู จิตวิทยาการศึกษามีประโยชน์หลาย 

ประการ ดังนี้ 
      1.5.1.1  ช่วยให้ครูรู้จักตัวเองและรู้จักตัวผู้เรียน คือเด็กดีขึ้นการเรียนการสอนในชั้น
เรียนจะดําเนินได้อย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อครูผู้สอนต้องรู้จักเด็ก ซึ่งเป็นผู้เรียนเสียก่อน กล่าวคือ
จิตวิทยาการศึกษาช่วยให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพของเด็กความแตกต่างระหว่างบุคคลในตัวเด็ก 
และภายในกลุ่มของเด็กทําให้ครูมีความเข้าใจในต้นเหตุที่มาของการแสดงพฤติกรรม การแก้ไข
ปรับปรุง พฤติกรรมของผู้เรียนจึงอาจกระทําได้ง่ายขึ้น ส่วนความเข้าใจที่ถ่องแท้ ซึ่งครูมีต่อตัวเองนั้น
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ก็จะเป็นเครื่องกําหนดท่าทีและพฤติกรรมของครูที่มีต่อตัวเด็กได้ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งยั งมี
ผลกระทบต่อการสร้างความรู้สึกนึกคิดท่ีเด็กจะมีต่อตัวเองต่อไปอีกด้วย 

    1.5.1.2  ช่วยให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ และการแก้ปัญหาตามขั้นตอนต่างๆ 
ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้ครูสามารถช่วยเด็กได้พัฒนาทางสติปัญญา และความสามารถดีข้ึน 

      1.5.1.3  ช่วยให้ครูมีความรู้ในทางจิตวิทยาสังคม ซึ่งจะทําให้ครูเข้าใจการอยู่รวมกลุ่ม
ในสังคมและเด็ก และสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ดังกล่าวในการเสริมสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
และตนระหว่าง เด็กกับเด็ก และเด็กกับสิ่งเร้าอ่ืนทางสังคม เพ่ือทําให้เกิดบรรยากาศที่สนับสนุนเด็ก
ให้มีแรงเสริมในการเรียนรู้มากข้ึน ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะสังคม 

  1.5.2  สําหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวงการศึกษาโดยตรง จิตวิทยาการศึกษาก็สามารถยัง
ประโยชน์ให้เกิดข้ึน ได้ดังนี้ คือ 

       1.5.2.1 ช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถใช้ความรู้และหลักการทางจิตวิทยาการศึกษามา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือเข้าใจความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง และของบุคคลอ่ืนทั้งในด้านทฤษฎี ความรู้สึก
การรับรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกําหนดสําคัญยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล 

       1.5.2.2  ช่วยให้ผู้ศึกษามองพฤติกรรมของคนในแง่ที่ลึกและกว้างขึ้น และมีวิธีการที่
จะจัดการกับบุคคลที่ตนเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากสาระสําคัญอย่างหนี่งของ
จิตวิทยาการศึกษา เน้นที่ความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลอันเนื่องมาจากบุคลิกภาพพ้ืนฐาน 
และลักษณะทางจิตใจต่างๆ การมองพฤติกรรมทั้งของตนและของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ และมีหลักการ 
ย่อมช่วยให้บุคคลนั้นมีหลักในการดํารงชีวิตทั้งในส่วนตัวและการงานดีขึ้น 

       1.5.2.3  ถ้าผู้ศึกษาทางจิตวิทยาการศึกษาเป็นผู้ปกครอง ก็จะช่วยให้เขาสามารถสร้าง   
ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ผู้เป็นครูได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือและความเข้าใจ
ระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับครู นับเป็นเรื่องสําคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเกิดพัฒนาการด้าน
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์เต็มที่ 
 

2.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 2.1  ความหมายความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่วนใหญ่จะ 

มุ่งประเด็น ศึกษาไปที่รายละเอียดของความแตกต่างระหว่างบุคคล ฉะนั้นความหมายของ 

ความแตกต่างก็จะมาจากข้อมูลของความแตกต่างระหว่างบุคคลที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาแต่ละ
ท่านเขียน มีดังนี้ 
  ไบเอ็จและฮันด์ (Biage & Hunt. 1979 110) อธิบายความแตกต่างระหว่างบุคคลก็คือ 
การศึกษาให้เข้าใจส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันและส่วนที่ไม่เหมือนกันของคน 
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  สุธีรา เผ่าโภคสถิต (2543: 26-28) กล่าวว่า มนุษย์เรามีความคล้ายคลึงกันอยู่หลาย
ประการ เช่น ต่างก็มีความต้องการ มีความรู้สึก มีอารมณ์แต่ในขณะเดียวกันบุคคลแต่ละคนก็มี     
ความแตกต่างจากคนอืน่ ๆ ได้หลายประการ เช่น มีรูปร่างต่างกัน มีสีของตา สีของผมต่างกัน บางคน
มีความฉลาดบางคนโง่เขลาแม้แต่คู่แฝดยังมี ความแตกต่างกัน เช่น แตกต่างกันในความคิดและ
อารมณ์ ฉะนั้นเราอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีผู้ใดจะมีความเหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง มนุษย์ทุกคนใน
โลกนี้จึงมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันและความแตกต่างของมนุษย์จึง
เป็นเรื่องที่บุคคลควรเข้าใจและศึกษาเพ่ือให้เข้าใจเพ่ือนมนุษย์ 
  อารี  พันธ์มณี (2546: 31) กล่าวถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลว่า หมายถึง ลักษณะของ
บุคคลแต่ละคน ซึ่ งไม่ เหมือนกันแตกต่ างกัน มีลักษณะหรือแบบไม่ซ้ํ าใคร และไม่ เหมือนใคร  
ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ทําให้บุคคลมีเอกลักษณ์ของตน 

  สรุปความแตกต่างระหว่างบุคคลก็คือ ความไม่เหมือนกันของบุคคลทั้ง 4 ด้านคือ ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้  จึงหมายถึง ความ
แตกต่างของบุคคล ทั้ง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 
 

 2.2 ประเภทของความแตกต่างระหว่างบุคคล 

    2.2.1 ความแตกต่างทางร่างกาย (Physical) 

   2.2.1.1 ความแตกต่างทางด้านร่างกายของ วิลเลียม เชลดอน (William Sheldon)  

    วิลเลียม เชลดอน ซึ่งเป็นแพทย์ชาวอเมริกันได้ศึกษาลักษะความแตกต่างทาง
ร่างกายของมนุษย์ เขาเชื่อว่าลักษณะของบุคคลมีพ้ืนฐานมาจากยีน (Gene) ร่วมกับสิ่งแวดล้อมของ
มดลูก  ลักษณะของรูปร่างยากต่อการเปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยน เมื่อได้รับความ
กดดันจากสิ่งแวดล้อม เช่น สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาที่ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิด และทัศนคติ  เชลดอนแบ่งโครงสร้างทางร่างกายออกเป็น 3 
ประเภท คือ พวกอ้วน (Endomorphy) พวกสมส่วน (Mesomorphy) และพวกผอมบาง (Ectomorphy) 

จากนั้น  เชลดอน ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเพศชายทั้งหมด โดย
ศึกษาเป็นเวลาหลายปี ผลจากการศึกษาครั้งนี้  เชลดอน พบว่า ลักษณะโครงสร้างทางร่างกายของ
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ เขาจึงแบ่งประเภทของบุคลิกภาพตามลักษณะโครงสร้างทาง
ร่างกาย (Constitutional Types) ออกเป็น 3 ประเภท (ศรีวรรณ จันทร์วงศ์, 2549: 32)   
     1)  Endomorphy เป็นพวกที่มีโครงสร้างทางร่างกายอ้วนเตี้ย มีลักษะตัวกลม เนื้อ
มากไขมันมาก ร้อนง่าย เคลื่อนย้ายไม่คล่องตัว ชอบการรับประทานและรับประทานจุ ชอบสนุกสนาน รัก
ความสะดวกสบาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
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     2)  Mesomorphy ลักษณะของคนแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเป็นมัดอย่างเห็นได้ชัด 
ชอบ ออกกําลังในกิจกรรมต่างๆ ชอบการผจญภัยประเภทใช้กําลัง เป็นคนกระตือรือร้น ตัดสินใจเร็ว กล้า
หาญ ใจหนักแน่น พูดตรง ไปตรงมา ค่อนข้างก้าวร้าว ไม่ชอบอยู่ในที่แคบ 

     3)  Ectomorphy เป็นพวกที่มีลักษณะคนผอมไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อ ไม่ชอบเข้า
สังคม มีความสุข ที่อยู่เป็นที่ทาง มีระเบียบ บางครั้งหยุมหยิม ฉลาด มีความรับผิดชอบสูง 
   2.2.1.2 ความแตกต่างทางด้านร่างกายตามแนวคิดของ เครชเมอร์ (Kretschmer) 
    เครชเมอร์ (Kretschmer อ้างถึงใน อารี  พันธุ์มณี, 2546: 33) ได้แบ่งลักษณะ
ความแตกต่างของมนุษย์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
     1)  แอสทีนิก ไทป์ (AsthenicType) หรือเลพโตซัม ไทป์ (Leptosome Type) 
หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะผอมสูง ตัวยาว แขนขายาว เป็นคนช่างคิด เงียบเหงา เจ้าอารมณ์ จัดว่า
เป็นพวกที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 

     2)  ปิคนิก ไทป์ (Pyknic Type) หมายถึง บุคคลที่มีรูปร่างอ้วน เตี้ย หนา 
มักจะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงและอ่อนไหวง่าย สลับกันระหว่างความร่าเริงและความเศร้า 

     3) แอทเลอติก ไทป์ (Athletic Type) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะระหว่าง 
Asthenic และ Pyknic กล่าวคือ เป็นคนที่มีรูปร่างแข็งแรง ชอบออกกําลังกาย ร่าเริง ชอบสนุกสนาน 

     4) ดิสพลาสติค ไทป์ (Dysplastic Type) หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะรูปร่างไม่
สอดคล้องกับสติปัญญา มักเป็นคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ แต่ระดับสติปัญญาค่อนข้างต่ําและข้ีโรค 

  2.2.2   ความแตกต่างทางอารมณ์ (Emotion) 

     กฤตวรรณ คําสม (2557: 35) ได้กล่าวว่า ความแตกต่างทางอารมณ์ คือ ความ
แตกต่างของบุคคลในความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ขณะเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
อารมณ์ที่บุคคลแสดงออกมานั้นมีระดับต่างๆ กัน เช่น อย่างเบาบาง อย่างรุนแรง ความแตกต่างทาง
อารมณ์ระหว่างหญิงกับชาย จะปรากฏเห็นชัดมากมาตั้งแต่วัยเด็กเล็กขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ เด็กชาย
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ได้ดีกว่าเด็กหญิง คือ หนักแน่น มั่นคงกว่า หญิงมักใจน้อย อารมณ์อ่อนไหว 
แปรปรวนบ่อย โกรธง่าย รักง่าย เกลียดง่าย อิจฉา ขี้อาย ขี้สงสาร หัวเราะง่าย ร้องไห้ง่าย 

    อารมณ์เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่แสดงออกมา เมื่อร่างกายถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า 
ทั้งภายในและภายนอก 

    อารมณ์คือ ความหวั่นไหวของร่างกาย อารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิด เป็นสิ่ง
ทีเ่กิดจากการเรียนรู้เมื่อภายหลัง แต่ก็เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมาก จนบางอย่างยากที่จะเข้าใจได้ เช่น เยือกเย็น 
อิจฉาริษยา โมโหฉุนเฉียว ขลาด อารมณ์ร้อน อารมณ์ขัน น้อยใจ ขยะแขยง เกลียด แต่ละคนมีอารมณ์
ต่างๆ กัน อารมณ์สําคัญอย่างกว้างๆ คือ อารมณ์รัก โกรธ กลัว อารมณ์พัฒนางอกงามมาเ รื่อยๆ 
ตั้งแต่เริ่มมีชีวิตจนถึงวัยชรา จึงไม่ต้องสงสัยว่าแต่ละคนย่อมจะมีอารมณ์แตกต่างกัน เพราะทุกคน
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เรียนรู้ต่างกัน ภายใต้สภาพการณ์แวดล้อมที่ผิดแผกแตกต่างกัน มีความกดดัน มีความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวไม่เหมือนกัน มีประสบการณ์ของชีวิตที่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบิดา-มารดา 
ตั้งแต่วัยแรกเกิด การช่วยเสริมสร้างพัฒนาอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมาทีละน้อย เริ่มจากความรู้สึกอบอุ่น 
ปลอดภัย สุขสบาย จะกลายมาเป็นความรักในที่สุด ถ้าเริ่มจากความผิดหวัง ความขัดแย้ง ความคับข้องใจ 
จะกลายมาเป็นความโกรธ เกลียด 

  2.2.3  ความแตกต่างทางสังคม (Social) 

   บุคคลแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมด้านสังคมแตกต่างกัน นับตั้งแต่ลักษณะการพูดจา
สื่อสาร การแต่งกาย การคบเพื่อน และบุคลิกภาพทางสังคมอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะแต่ละบุคคลมาจากสังคม
ที่แตกต่างกัน เช่น มาจากครอบครัวที่แตกต่างกัน ซึ่งหมายถึงได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน 
บิดามารดามีอาชีพการศึกษา ฐานทางเศรษฐกิจและลักษณะอ่ืนๆ ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้บุคคลมี
ลักษณะสังคมที่ไม่เหมือนกัน นอกจากครอบครัวแล้วยังมีหน่วยสังคมอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลทําให้บุคคลมี
ความแตกต่างกันทางด้านสังคม เช่น กลุ่มเพ่ือน ผู้ร่วมงาน โรงเรียน ชุมชนที่บุคคลอาศัยอยู่ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และความแตกต่างทางด้านสังคมดังกล่าวจะส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มที่จะมี
ลักษณะของความสนใจ ความต้องการ ค่านิยมและแรงจูงใจในการทําพฤติกรรมต่างๆ แตกต่างกัน           
ไปด้วย 

  2.2.4  ความแตกต่างทางสติปัญญา (Intelligence) 
   ความแตกต่างทางสติปัญญา คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถในการ
เรียนรู้ที่รวดเร็ว  และถูกต้อง ความแตกต่างในความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ความแตกต่างในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  และความแกต่างในความสามารถในการปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เหมาะสม   
 

 2.3  องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  กฤตวรรณ คําสม (2557: 36-42) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคคลแตกต่าง
กันมีอยู่ 2 ประการ ดังนี้ 
  2.3.1 พันธุกรรม (Heredity)  

   พันธุกรรม หมายถึง ลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ-แม่ และบรรพบุรุษ โดยผ่าน
ขบวนการทางชี ววิทยา ตั วอย่ า งที่ เ ร ารู้ จั กกันดีคื อ  สีผิ ว  ความสู ง  ลั กษณะผม เป็นต้น  
ส่วนสภาพแวดล้อมนั้น เรานับรวมตั้งแต่สภาพแวดล้อมนับแต่การปฏิสนธิเป็นต้นมา นั่นคือ 
สภาพแวดล้อมในครรภ์ หลังคลอด วัยทารก วัยเด็ก จนกระท่ังสภาพแวดล้อมที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
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  2.3.2 องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความแตกต่างของบุคคล 

   เมื่อเด็กคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว สิ่งแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อความแตกต่างของบุคคล
ทางบุคลิกภาพของเด็กอย่างมาก พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กจะแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัว ซึ่งกล่าวได้เป็น 4 ประการ ดังนี้ 
   2.3.2.1 สิ่งแวดล้อมท่ัวๆ ไป ได้แก่ 

    1)  ดินฟ้าอากาศ สภาพทางภูมิศาสตร์มีส่วนช่วยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้ง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมของคนได้มาก เช่น คนในเขตอบอุ่นมีร่างกายใหญ่โตกว่าคน ใน
เขตร้อน ขยันขันแข็งกว่า เป็นต้น 

        2)  อาหาร มีอิทธิพลต่อความเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม จิตใจ 
การได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าต่างกัน การได้รับปริมาณอาหารแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อพัฒนาการ 
ตลอดจนการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

    3)  อุบัติเหตุ เด็กที่พลัดตกหกล้มศีรษะกระทบพ้ืนอย่างแรง ย่อมทําให้สมอง
กระทบกระเทือนกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปได้ 
    4)  เชื้อโรคต่างๆ เป็นตัวการสําคัญที่คอยบั่นทอนความเจริญเติบโตทุกด้านในตัว
เด็ก เด็กควรต้องได้รับการฉีดยา ปลูกฝี หรือรับสารป้องกันโรคต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่มากมาย ถ้า
ละเลยเด็กอาจพิการ เสียชีวิตหรืออาจพัฒนาการผิดปกติไปเลย 

   2.3.2.2 สิ่งแวดล้อมทางบ้าน บ้านนับเป็นสถาบันสําคัญอันดับแรกที่เด็กจะได้รับ
ประสบการณต์่างๆ ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเขาโดยตรง สภาพที่ควรกล่าวถึงมีดังนี้ 
    1)  วิธีการอบรมเลี้ยงดู เริ่มตั้งแต่การพิจารณาให้นมว่าเด็กควรได้รับนมแม่หรือนม
ขวด มีผลเสียต่างกันอย่างไร โดยเน้นว่าวิธีการในการอบรมเลี้ยงดูที่สําคัญ บิดามารดาต้องทําให้เด็ก
รู้สึกว่าตนได้รับความรัก ความอบอุ่น บิดามารดาต้องฝึกให้เด็กมีความเป็นตัวของตนเอง ฝึกการ
พ่ึงตนเองเมื่อโตขึ้น การให้รางวัลและการลงโทษเด็กนั้น ผู้ใหญ่ต้องทําด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์และถ้า
ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดกวดขันจนเกินไปนั้น อาจทําให้เด็กมีนิสัยก้าวร้าว ซึ่งจะขัดขวางการ
พัฒนาวินัยทางสังคมได้ 
    2)  ความรักความเอาใจใส่ของบิดามารดา ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย 
มั่นคง ถ้าผู้ปกครองปล่อยปละละเลยทําให้เด็กรู้สึกว้าเหว่ ขี้อ้อน หรืออาจท้อถอย เงียบขรึม ส่งผลต่อ
พัฒนาการของเด็กอย่างมาก 

    3)  การให้เสรีภาพให้เหมาะสมกับวัย มีการฝึกให้รับประทานเอง ฝึกการขับถ่าย การ
ช่วยเหลือตัวเองในด้านต่าง ๆ การคบเพ่ือน การตัดสินใจเลือกอาชีพ 
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    4)  จุดมุ่งหมายของบิดามารดา บิดามารดาไม่ควรปล่อยให้ชีวิตเด็กเป็นไปตามบุญ
ตามกรรม แต่ควรตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตไว้บ้าง โดยไม่ตั้งไว้สูงเกินไป โดยให้คํานึงถึงความสามารถและ
สติปัญญาของเด็ก ควรให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกเรียนและการตัดสินใจประกอบอาชีพ 

    5)  ฐานะทางเศรษฐกิจ บ้านที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันมักจะมีวิธีการ
อบรมเลี้ยงดูต่างกันด้วย เช่น ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ํามักใช้วิธีการลงโทษ เช่น 
การเฆ่ียนตี การกักขัง การดุด่า เป็นต้น 

   2.3.2.3 สภาพโรงเรียน โรงเรียนเป็นสถาบันที่สําคัญรองลงมาจากบ้าน ในการให้
การศึกษาอบรมเลี้ยงดู 
   2.3.2.4 สถาบันอื่น ๆ ได้แก่ 

    1)  สถาบันทางศาสนา ได้แก่ วัด ซึ่งเป็นสถาบันที่สําคัญในการอบรมศึกษาเล่า
เรียนมาตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันวัดยังเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีแก่คนในท้องถิ่น บางวัดยังเป็นแหล่งให้การศึกษาอบรมแก่เด็กโดยตรง โดยการจัดตั้ง
โรงเรียนสอนชั้นประถมและมัธยม บางวัดอาจเปิดสอนชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอีกด้วย 

    2)  องค์กรและสมาคมต่าง ๆ เช่น ศูนย์เยาวชน สถานสงเคราะห์ 
    3)  สถาบันทางอาชีพต่าง ๆ เช่น โรงเรียน กลุ่มอาชีพ 

    4)  สื ่อมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ซึ ่งปัจจุบัน สิ ่ง
เหล่านี้ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตเด็กมากขึ้นทุกวัน ทางบ้านและโรงเรียนควรมีบทบาทสําคัญ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กได้ดูภาพยนตร์ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ตลอดจนอ่านหนังสือพิมพ์ อ่านวารสารที่มีประโยชน์
และหัดให้เด็กรู้จักใช้วิจารณญาณเพ่ือเลือกแสวงหาความรู้จากสิ่งเหล่านี้ เพ่ือนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตตนเองในภายหน้า 
 

3.  แรงจูงใจ 

 3.1  ความหมายของแรงจูงใจ  

  ไมเคิล คอมแจน (Domjan 1996: 199) อธิบายว่า  แรงจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิม
พฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ 
  โลเวลล์ (Lovell, 1980: 109) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการที่ชักนํา            
โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผล
สําเร็จ 

  วิษณุ  กองสุข (ออนไลน์ :2552) แรงจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า
โดยจงใจให้กระทําหรือดิ้นรนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซึ่งจะเห็นได้พฤติกรรมที่เกิดจากการจูง
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ใจเป็นพฤติกรรมที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา ยกตัวอย่างลักษณะของการ
ตอบสนองสิ่งเร้าปกติคือ การขานรับเมื่อได้ยินเสียงเรียก แต่การตอบสนองสิ่งเร้าจัดว่า เป็นพฤติกรรม
ที่เกิดจากการจูงใจเช่น พนักงานตั้งใจทํางานเพื่อหวังความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

  ดังนั้น แรงจูงใจ  หมายถึง  แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการมากระตุ้นให้บุคคลแสดง
พฤติกรรม เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่ตนต้องการ 

 

 3.2  กระบวนการของแรงจูงใจ  
  เติมศักดิ์ คทวณิช (2546: 149) ได้ให้ความหมายของการจูงใจว่า การจูงใจ (motivation) 
หมายถึง กระบวนการของการใช้ปัจจัยทั้งหลายที่ทําให้บุคคลเกิดความต้องการเพ่ือสร้างแรงขับและ
แรงจูงใจไปกระตุ้นร่างกายให้แสดงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ โดยปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะ
เป็นสิ่งเร้า ภายนอกกับสิ่งเร้าภายในหรือทั้งสองประการก็ได้ ดังแสดงแผนผังกระบวนการของการจูง
ใจในภาพที่ 3.1   
 

 

        

 

 

ภาพที่ 3.1 แผนผังแสดงให้เห็นกระบวนการจูงใจ 

ที่มา : เติมศักดิ์  คทวณิช  (2546 :149) 
 

  จากภาพที่ 3.1  อธิบายได้ว่าสิ่งเร้าภายนอกหรือสิ่งเร้าภายในจะทําให้บุคคลเกิดความ
ต้องการ และความต้องการดังกล่าวจะสร้างแรงขับและแรงจูงใจ เพ่ือทําหน้าที่กระตุ้นร่างกายให้เกิด
พฤติกรรมในการมุ่งไปสู่เป้าหมาย 

  เห็นได้ว่ากระบวนการของการจูงใจนั้นค่อนข้างจะมีความซับซ้อน ดังนั้นในการจัดทํา
ความเข้าใจเรื่องการจูงใจให้เข้าใจอย่างชัดเจนได้นั้นจําเป็นต้องทราบคําจํากัดความของคําบางคําที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการจูงใจดังต่อไปนี้ 
  3.2.1. สิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง สิ่งทุกอย่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล สิ่งเร้า
นี้เอง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดกระบวนการจูงใจ ซึ่งอาจแบ่งสิ่งเราได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

สิ่งเร้าภายนอก 

สิ่งเร้าภายใน 

ความต้องการ แรงขับ 
แรงจูงใจ 

กระตุ้น
ร่างกาย 

พฤติกรรม เป้าหมาย 
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      3.2.1.1  สิ่งเร้าภายนอก ได้แก่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ว่าจะเป็นภาพ รส กลิ่น 
เสียง แสง สี รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆท้ังหลาย 

   3.2.1.2  สิ่งเร้าภายใน ได้แก่ สภาวะการทํางานของระบบต่างๆภายในร่างกาย เช่น 
ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งผลการทํางานของระบบต่างๆ นี้เองบางครั้ง
มันจะทําหน้าที่เป็นสิ่งเร้าได้ด้วย 

  3.2.2  ความต้องการ (Needs) นักจิตวิทยาถือว่าความต้องการเป็นปัจจัยสําคัญในการ
สร้างแรงขับและแรงจูงใจขึ้นในตัวบุคคล กล่าวคือ เมื่อใดบุคคลมีความต้องการเกิดขึ้นก็เนื่องมาจาก
ร่างกายอยู่ในสภาวะของการแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายหรือสูญเสียไป จนทําให้เกิดแรง
กระตุ้นร่างกายให้เกิดพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา เพ่ือตอบสนองสภาวะของร่างกายที่ขาด
ความสมดุลย์นั้นให้กลับสู่สภาวะปกติ เช่น เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะของการขาดน้ํา จะเกิดแรงกระตุ้น
ทําให้ร่างกายเกิดความต้องการน้ําขึ้น หรือสภาวะของร่างกายที่ขาดอาหาร ก็จะเกิดแรงกระตุ้นทําให้
ร่างกายเกิดความต้องการอาหาร เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วความต้องการของมนุษย์แบ่งได้เป็นสอง
ประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ 

   3.2.2.1  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการน้ํา 
อาหารอากาศ การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ ความต้องการเหล่านี้จะต้องอยู่ในสภาวะสมดุล 
มิฉะนั้นจะเกิดการแสวงหาเมื่อขาด หรือจะขจัดส่วนที่เกินความต้องการออกไปจากร่างกาย 

   3.2.2.2  ความต้องการทางจิตใจ (Psychological Needs) เป็นความต้องการที่บุคคล
จะได้มาต้องอาศัยการตอบสนองจากคนอ่ืนๆ ในสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ เช่น ต้องการความรัก 
ความอบอุ่นความมั่นคง ความปลอดภัย ความต้องการการยอมรับจากสมาชิกอ่ืนในสังคม ต้องการ
ความเคารพนับถือและความภาคภูมิใจเป็นต้น 

  3.2.3  แรงขับและแรงจูงใจ (Drive & Motive) หมายถึง พลังหรือแรงพ้ืนฐานที่เกิดขึ้น
ภายในตัวบุคคล เมื่อบุคคลเกิดความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมา โดยแรงดังกล่าวนี้จะทําหน้าที่
กระตุ้นหรือรบกวนให้ร่างกายเกิดพฤติกรรมที่นําไปสู่จุดหมายปลายทาง เมื่อใดก็ตามที่ถึงจุดหมายที่
ต้องการ แรงขับและแรงจูงใจนั้นจะเริ่มลดลงและหมดไป ซึ่งจะมีผลทําหึความต้องการของบุคคลที่มี
อยู่หมดตามไปด้วย โดยปกติแล้วแต่ละคนจะสามารถสัมผัสแรงขับและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตนได้
อยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่บุคคลเกิดความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาแล้วไม่ได้
แสดงพฤติกรรมตอบสนองความต้องการนั้น จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม บุคคลนั้นจะถูก รบกวนด้วยแรง
ขับและแรงจูงใจ เช่น เมื่อเกิดความหิว ถ้าไม่ได้รับประทานอาหารก็จะเกิดการกระสับกระส่ายและ
กระวนกระวาย อาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะร่างกายถูกแรงขับที่เกิดจากความหิวมารบกวน ดังนั้ น  
อาจกล่าวได้ว่าแรงขับและแรงจูงใจนี้เอง คือ ตัวกระตุ้นร่างกายให้เกิดพฤติกรรมทั้งหลาย 
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   อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างระหว่างแรงขับ (drive) กับแรงจูงใจ (motive) อยู่ที่ว่า
แรงขับนั้นมักจะมีสาเหตุมาจากความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายใน หรือเป็นแรงที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยการเรียนรู้ เช่น แรงขับที่เกิดจากความต้องการอาหาร น้ํา ความต้องการ
ทางเพศ ซึ่งเป็นแรงขับที่จะปรากฏในคนและสัตว์ทุกชนิด ส่วนแรงจูงใจนั้นมักจะเกิดจากความ
ต้องการสิ่งเร้าภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแรงจูงใจจะเกิดขึ้นในตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ก็ต่ อเมื่อ
บุคคลนั้นได้มีการเรียนรู้ความสําคัญของสิ่งเร้าเหล่านั้นเสียก่อน สิ่งเร้าเหล่านั้นจึงจะสามารถสร้าง
ความต้องการขึ้นได้ เช่น เงินเป็นสิ่งเร้าภายนอก ก่อนที่เงินจะสร้างแรงจูงใจได้นั้น บุคคลต้องเรียนรู้
ค่าของเงินเสียก่อน ดังนั้นเมื่อเงินมีความสําคัญ เงินจึงสามารถสร้างแรงจูงใจให้คนทํางานเพ่ือให้ได้เงิน
มาตอบสนองความต้องการของตน เป็นต้น เพราะฉะนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า แรงขับเป็นแรงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่แรงจูงใจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการเรียนรู้  ดังแสดงแผนผังการ
เปรียบเทียบระหว่างแรงขับกับแรงจูงใจในภาพที่  3.2   
 

 

 

 

  

 

(ก) ตัวอย่างการเกิดแรงขับ 

 

 

 

 

(ข) ตัวอย่างการเกิดแรงจูงใจ 

 

ภาพที่ 3.2 แรงขับและแรงจูงใจ 

ที่มา : เติมศักดิ์  คทวณิช  (2546 :151) 
 

 

  3.2.4. สิ่งล่อใจหรือเครื่องล่อใจ (Incentive) หมายถึง สิ่งเร้าภายนอกที่มีอิทธิพลในการ
ทําให้บุคคลเกิดความต้องการจนก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะกระตุ้มร่างกายให้แสดงพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมาย ดังนั้นสิ่งล่อใจหรือเครื่องล่อใจจึงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวบุคคลนั้น ทั้งที่เป็น

น้ําย่อยถูกหลั่งในกระเพาะอาหาร  
(ไม่ต้องเรียนรู้) 

ต้องการ
อาหาร 

แรงขับ 
กระตุ้น 

ร่างกาย 

รับ 
ประทาน 

 อ่ิม 

เงิน                               
(ต้องเรียนรู้ความหมายเสียก่อน) 

ต้องการ
เงิน 

แรงจูงใจ 
กระตุ้น 

ร่างกาย 

ทํางาน เงิน 
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นามธรรม เช่น คํายกย่อง ชมเชย ชื่อเสียง เกียรติยศ ส่วนที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง 
สิ่งของ ตําแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ ของขวัญ รางวัล เป็นต้น สิ่งเร้าภายนอกดังกล่าวนี้จะเป็นสิ่งล่อใจ
หรือเครื่องล่อใจให้เกิดกระบวนการในการจูงใจขึ้นได้ 
  3.2.5. เป้าหมาย (Goal) หมายถึง จุดหมายปลายทางสุดท้ายของกระบวนการจูงใจ เป็น
ขั้นตอนของการสิ้นสุดการแสดงพฤติกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเม่ือใดก็ตามที่บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายได้แล้ว แรงขับและแรงจูงใจที่ทําหน้าที่กระตุ้นหรือรบกวนร่างกายก็จะลดลงหรือ
หมดไป รวมไปถึงทําให้ความต้องการนั้นหมดตามไปด้วย 

 

 3.3  องค์ประกอบที่มีผลต่อแรงจูงใจ 

  อารี พันธ์มณี (2542: 56) กล่าวว่า ลักษณะของแรงจูงใจของบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้  
  3.3.1  ธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทุกคนจะมีธรรมชาติของคนแตกต่างกันกับคนอ่ืน หรือ
มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ประกอบด้วย  
       3.3.1.1  แรงขับ แรงขับของบุคคลจัดว่า เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นของการเกิดพฤติกรรมแรงขับ 
เป็นสภาวะที่เกิดจากความไม่สมดุลภายในของร่างกายของมนุษย์ 
   3.3.1.2  ความวิตกกังวล จากการศึกษาพบว่า ความวิตกกังวลจะมีผลตอการเรียนรู้
หรือกระทําพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความวิตกกังวลใจสูงมากมักจะมีการกระทํา
หรือพฤติกรรมด้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่มีความกังวลใจ และเมื่อศึกษาต่อไปพบว่า กลุ่มที่มีความวิตกกังวลใจ
น้อยควรจะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า ส่วนกลุ่มที่มีความวิตกกังวลสูงแม้จะได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า 
ก็ไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้  
  3.3.2  สถานการณ์ต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อมย่อมจะส่งผล
ทําให้บุคคลเกิดแรงจูงใจได้แตกต่างกัน เป็นต้นว่า ส่งผลให้บุคคลเกิดความสับสนวุ่นวาย หรืออ่ืนๆ 
และวัฒนธรรมแต่ละสังคมย่อมจะส่งผลให้พัฒนาการของผู้เรียนมีความแตกต่างกันไปด้วย ลักษณะ
สถานการณ์ต่างๆ ในแต่ละสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อแรงจูงใจ ได้แก่  
   3.3.2.1  การแข่งขัน หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีความปรารถนาจะเอาชนะผู้อ่ืน
หรือความปรารถนาจะทําให้ตนเองมีสภาพการณ์ที่ดีขึ้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึกที่มีความต้องการ
การแข่งขันหรือเอาชนะผู้หนึ่งผู้ใด หรือทําตัวให้ดีขึ้น จัดเป็นเรื่องของการแข่งขัน นั้นแสดงว่า เกิด
แรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม ลักษณะการแข่งขันจะมีลักษณะที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ  
   3.3.2.2 ความร่วมมือ หมายถึง แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแรงผลักดัน
ทางสังคม เป็นลักษณะของการมีพฤติกรรมแบบประนีประนอมให้ความช่วยเหลือเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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เพ่ือให้งานหรือพฤติกรรมที่มุ่งปรารถนานั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้น ความร่วมมือของบุคคล จึงจัดว่า
เป็นแรงจูงใจที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําให้บุคคลเกิดพฤติกรรมต่างๆ ขึ้น 

   3.3.2.3 การตั้งเป้าหมาย หมายถึง การที่บุคคลได้มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลทําให้บุคคลมีความพยายามที่จะกระทําสิ่งต่างๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตนได้ตั้ง
ความหวังไว้ แต่ในบางครั้งแม้ว่าบุคคลจะมีการตั้งเป้าหมายไว้ก็ตาม แต่บุคคลนั้นก็ไม่สามารถจะ
กระทําเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตนได้ตั้งไวก็ได้ ด้วยเหตุนี้การตั้งเป้าหมายในชีวิต จึงเป็นแรงจูงใจ
ในการที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ลักษณะของการตั้งเป้าหมายมี 2 ลักษณะ ดังนี้  
     3.3.2.4 การตั้งความทะเยอทะยาน เป็นการตั้งความหวังสูงไว้ การตั้งความหวังสูงหรือ
การเกิดความทะเยอทะยานจึงเป็นแรงจูงใจที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมขึ้น แต่ถ้าบุคคลตั้งความทะเยอทะยาน
สูงเกินความสามารถของตนเองแล้ว จะทําให้บุคคลนั้นเกิดความล้มเหลวได้ง่าย ทําให้ไม่มีแรงจูงใจ
หรือเกิดความท้อถอยในการทํางานนั้นๆ หรือถ้าบุคคลตั้งความหวังไว้ต่ํากว่าความสามารถของตนเอง
ก็ทําให้บุคคลไม่มีแรงจูงใจพอที่จะกระทําพฤติกรรมต่างๆ ต่อไป  
  3.3.3  ความเข้มของแรงจูงใจ โดยปกติแล้ว ลักษณะของความเข้มของแรงจูงใจในแต่ละ
บุคคลย่อมมีความแตกต่างกัน และข้ึนอยู่กับลักษณะต่อไปนี้  
   3.3.3.1  การเสริมแรง หมายถึง การส่งเสริมให้บุคคลแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
แล้วใหม่ ความคงทนถาวร หรือเกิดช้าๆ  
   3.3.3.2  ความสนใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด การที่บุคคลจะกระทํา
พฤติกรรมใดๆ ได้ดีเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความสนใจของบุคคลนั้น ประการหนึ่งถ้าบุคคล ไม่มี
ความสนใจ ยอมจะทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ ได้ค่อนข้างยาก 

 

 3.4  ประเภทของแรงจูงใจ 

  จากการศึกษากระบวนการจูงใจ จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาทั้งหลายนั้น
เป็นเพราะได้รับการกระตุ้นจากแรงขับและแรงจูงใจทั้งสิ้น ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงให้ความสนใจต่อแรง
ขับและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลทั้งหลาย และจากการศึกษาพบว่าแรงขับและแรงจูงใจสามารถ
จําแนกตามพ้ืนฐานการเกิดได้ 3 ประเภท (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546: 152-155) 

  3.4.1  แรงขับปฐมภูมิ (Primary Drives) หรือแรงขับทางกาย (Psysiological Drives) 

ถือได้ว่าเป็นแรงขับพ้ืนฐานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่จําเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ เป็นแรงขับที่
เกิดข้ึนเมื่อร่างกายอยู่ในสภาวะของการขาดความสมดุลจนทําให้เกิดความต้องการขึ้น แรงขับดังกล่าว
จะรบกวนร่างกายให้แสดงพฤติกรรมตอบสนองความต้องการนั้นๆ เพ่ือให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะ
สมดุลดังเดิม สําหรับแรงขับปฐมภูมิหรือแรงขับทางกายนี้ ได้แก่ แรงขับที่เกิดจากความต้องการ
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อาหาร น้ํา อากาศ การพักผ่อน การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุ่น 
หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด หรืออันตราย เป็นต้น 

  3.4.2 แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motives) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแรงจูงใจทาง
สังคม (Social Motives) ทั้งนี้เนื่องจากแรงจูงใจประเภทนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เกิดจาก
การที่บุคคลได้เรียนรู้จากสังคมที่ตนอาศัยอยู่  โดยสังคมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ครอบครัวและ
สถานศึกษาจะถ่ายทอดวัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ ให้กับสมาชิกจึงทําให้สมาชิกส่วน
ใหญ่ในสังคมเกิดความต้องการที่คล้ายคลึงกันด้วย เช่น สังคมไทยให้ความสําคัญกับคนมีเงิน เงินจึง
สามารถสร้างแรงจูงใจทุติยภูมิให้กับคนไทยในการพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือให้ได้เงินมาตามความ
ปรารถนาของตน ถ้าเห็นได้ว่าความต้องการเงินไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นเพราะได้เรียนรู้
จากสังคม สําหรับแรงจูงใจทุติยภูมิหรือแรงจูงใจทางสังคมนั้นอาจเกิดจากทั้งความต้องการที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม เช่น แรงจูงใจทุติยภูมิที่เกิดจากความต้องการประเภทรูปธรรม ได้แก่ ความ
ต้องการเงิน ตําแหน่งหน้าที่การงาน ยศถาบรรดาศักดิ์ ฐานะทางสังคม ส่วนที่เป็น นามธรรม ได้แก่ 
ความต้องการได้รับความภาคภูมิใจ คํายกย่องชมเชย ความสําเร็จ ชื่อเสียง เกียรติยศ เป็นต้น จะเห็น
ได้ว่าแรงจูงใจทุติยภูมิที่เกิดจากความต้องการเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรม
แสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนทั้งสิ้น สําหรับแรงจูงใจทุติยภูมิหรือแรงจูงใจทางสังคมใน
ส่วนที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานที่ควรกล่าวถึงในที่นี้ ได้แก่ 

   3.4.2.1  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการที่จะพยายามทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดท่ีได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบอยู่ให้สําเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ไม่ว่างานนั้นจะมีความยากลําบากหรือประสบปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใดก็ตาม บุคคลที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะอดทนและไม่เกิดความย่อท้อ ในทางตรงกันข้าม กลับยิ่งจะพยายามหาทาง
ฟันฝ่าและเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเองเพ่ือความสําเร็จและความภาคภูมิใจที่จะ
เกิดข้ึนกับตน ในขณะเดียวกัน ถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้แล้ว บุคคลที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะรู้สึกกังวลอยู่ตลอดเวลา เดวิด แมคคลีลแลนด์ (David McClelland; 

1962) กล่าวว่า คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงคือบุคคลที่มีความทะเยอทะยานสูงและไม่ได้ทํางานเพ่ือ
หวังเงินสินจ้างรางวัลเหมือนกับคนที่ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ํา แต่สิ่งที่คนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
ต้องการคือ ความภาคภูมิใจจากการที่ตนสามารถบรรลุผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ดอลลาร์ด มิล
เลอร์ (Dollard Miller; 1950) พบว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงนั้นมักจะมาจากครอบครัวที่ใช้
วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่ให้เด็กรู้จักทําอะไรด้วยตัวเอง พ่ึงพาตนเอง มีอิสระทาง
ความคิด สําหรับพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีดังนี้ 
    1)  ชอบทํางานที่ยากและท้าทายสลับซับซ้อนได้เป็นเวลานาน 

    2)  ชอบการแข่งขันและต้องการชัยชนะ 
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    3)  มีความทะเยอทะยานสูง 
    4)  ต้องการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

    5)  มีเป้าหมายที่เด่นชัดแน่นอน 

    6)  เป็นตัวของตัวเองไม่ชอบการเลียนแบบ 

    7)  มีการวางแผนในการทํางานล่วงหน้า 

    8)  มีระดับความคาดหวังสูง (level of aspiration) 

    9)  มีความอดทนและมานะบากบั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ 

    10)  ชอบทําอะไรด้วยตนเอง 
   3.4.2.2  แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliation Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความ
ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในสังคม เพ่ือให้ผู้อ่ืนรัก ยอมรับ ยกย่อง เคารพนับถือ 
และแสดงไมตรีจิตต่อตนเองทั้งนี้เนื่องจากไม่ต้องการที่จะอยู่โดดเดี่ยวตามลําพัง อย่างไรก็ตาม 
รูปแบบของพฤติกรรมการสร้างความสัมพันธ์ของแต่ละสังคมจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมของแต่ละสังคม พฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์สูงจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เอาใจเค้ามาใส่ใจเรา ใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี ชอบให้
ความช่วยเหลือผู้อ่ืน และชอบเข้าสังคม แสดงออกทั้งหลายนั้นมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรัก 
การยอมรับ ยกย่องจากบุคคลอ่ืนในสังคม แต่ในบางครั้งการที่บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ที่สูงเกินไป
อาจมีบุคลิกภาพตามใจผู้อ่ืนมากเกินควร มักจะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับบุคคลอ่ืนทั้งความคิดและ
การกระทํา ส่วนคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ต่ํามักจะพอใจที่จะเก็บตัวอยู่ตามลําพังมากกว่าไม่มีความ
ปรารถนาจะทํากิจกรรมร่วมกับคนอ่ืน ตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ยาก ไม่สนใจและเอาใจใส่ผู้อ่ืนมักจะทําตาม
ความพอใจของตนเท่านั้นจึงเกิดความขัดแย้งกับผู้อ่ืนได้เสมอ 

   อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ไปในระดับใดได้นั้นจะขึ้นอยู่กับ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว กล่าวคือ ถ้าครอบครัวเลี้ยงลูกให้เกิดความไว้วางใจ (trust) 

ผู้อื่น เห็นความสําคัญและคุณค่าของสังคม ยอมรับกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย ให้ความรักความอบอุ่น ไม่
แสดงความก้าวร้าว ข่มขู่ สอนให้เคารพผู้ใหญ่ ย่อมจะทําให้เด็กในครอบครัวนั้นเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมพันธ์อยู่ในระดับเหมาะสม ลักษณะของพฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์สูงมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 
    1) ชอบทํางานเป็นหมู่คณะ 

    2) ชอบเข้าสังคม มีบุคลิกภาพประเภทแสดงตัว 

    3) ชอบแสดงความเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้อื่น 

    4) รักผู้อ่ืนและต้องการให้ผู้อ่ืนรักตน 

    5) พยายามสร้างไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
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    6) ยิ้มแย้มแจ่มใส 

    7) มีความเสมอต้นเสมอปลาย 

    8) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อ่ืน 

   3.4.2.3  แรงจูงใจใฝ่อํานาจ (Power Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่
จะมีอํานาจเหนือผู้อ่ืน มีความทะเยอทะยาน รักความก้าวหน้า แสวงหาตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่อํานาจสูงเกินไป อาจจะไม่คํานึงถึงความถูกต้องและชอบทํา
ในการได้มาซึ่งอํานาจ ไม่พอใจกับสถานการณ์ที่มีผู้นําหลายคนในเวลาเดียวกัน ชอบโต้แย้ง คัดค้าน 
ถกเถียง เอาชนะ โดยไม่คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน ต้องการเป็นใหญ่ ยึดถือตนเองเป็นศูนย์กลาง   
จะเกิดความเครียดเมื่อตนเองอยู่ในฐานะผู้แพ้เพราะฉะนั้นบุคคลจึงควรมีแรงจูงใจใฝ่อํานาจในระดับที่
พอเหมาะ ทั้งนี้เนื่องจากจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเกิดความต้องการที่จะแสวงหาความก้าวหน้า
ให้กับตน สามารถจะแสดงศักยภาพของตนได้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ คือเป็นได้ทั้งผู้นํา
และผู้ตามที่ดี ขณะเดียวกันก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจและภูมิใจกับความก้าวหน้าที่เกิดจาก
ความสามารถของตนอย่างแท้จริง ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่อํานาจต่ํามักจะเป็นคนขาดความ
กระตือรือรน้ในการพัฒนาตนเอง เฉื่อยชา มีชีวิตอย่างไร้จุดหมาย ชอบความสบาย เป็นต้น 

  3.4.3  แรงจูงใจส่วนบุคคล (Individual Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากแต่ละ
คนจะมีความต้องการส่วนตัวที่ไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะมีความต้องการในเรื่องเดียวกันก็ตาม เช่น ทุกคน
มีแรงขับที่ เกิดจากความต้องการอาหารหรือมีความหิวเหมือนกัน แต่ละคนจะมีความต้องการ
รับประทานอาหารที่แตกต่างกัน เช่น บางคนต้องการรับประทานก๋วยเตี๋ยว บางคนต้องการ
รับประทานข้าว คนต้องการรับประทานขนมจีน ฯลฯ หรือทุกคนต้องการพักผ่อน แต่บางคนต้องการ
นอน บางคนต้องการสังสรรค์ บางคนต้องการฟังเพลง บางคนต้องการดูภาพยนตร์ คนต้องการไป
เที่ยวต่างจังหวัด เป็นต้น ความต้องการที่แตกต่างกันในด้านรายละเอียดเหล่านี้ทําให้เกิดแรงจูงใจส่วน
บุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป ด้วยเหตุนี้จะได้เห็นว่าในบางครั้งเมื่อเรา
ชวนเพื่อนไปดูภาพยนตร์สยองขวัญแต่เพ่ือนปฏิเสธไม่ไปดู เพราะเพ่ือนชอบดูภาพยนตร์ชีวิต มันก็เป็น
เพราะว่าความต้องการจะดูภาพยนตร์สยองขวัญนั้นทําให้เกิดแรงจูงใจส่วนบุคคลขึ้นกับตัวเรา แต่ไม่
สามารถสร้างแรงจูงใจกับเพ่ือนเราได้ สําหรับแรงจูงใจส่วนบุคคลที่แต่ละคนมีแตกต่างกันนั้น เป็น
เพราะว่าแต่ละคนได้รับการเรียนรู้จากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไป 
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 3.5  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจ (Theories of Motivation)  

  ทฤษฎีความต้องการ / แรงขับ / สิ่งล่อใจ (Needs/Drive/Incentive Theory) เจ้าของ
แนวคิดทฤษฎีนี้ ได้แก่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ (Abraham H. Maslow; 1908-1970) ผู้นําจิตวิทยา
กลุ่มมนุษย์นิยม (Humanism) ได้อธิบายกระบวนการของการจูงใจไว้ว่า การจงใจเกิดจากความ
ต้องการของมนุษย์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลําดับขั้น ซึ่งมีท้ังสิ้น 5 ขั้นดังนี้ 
  3.5.1  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความต้องการอากาศ ต้องการพักผ่อน 
นอนหลับ เป็นต้น ความต้องการขั้นนี้ทําให้เกิดการตอบสนองด้วยการรับประทาน การดื่ม การหายใจ 
การนอน รวมทั้งการตอบสนองความต้องการทางเพศ เป็นต้น 

   3.5.2  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะ
แสวงหาหลักประกันและความอุ่นใจให้กับตนเอง เนื่องจากการที่บุคคลรู้สึกถึงความไม่แน่นอน          
ไม่มั่นคง และไม่ปลอดภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้กับตนเอง ทรัพย์สิน ครอบครัว ฐานะ การงาน ตําแหน่ง 
ด้วยเหตุดังกล่าวบุคคลที่เกิดความต้องการขั้นนี้จึงแสดงพฤติกรรมด้วยการตั้งใจทํางาน เก็บเงิน 
ประกันภัย ประกันชีวิต พยายามหาอาชีพที่คิดว่ามั่นคงที่สุดให้กับตนเอง เป็นต้น 

  3.5.3  ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก (Belongingness and Love 

Needs) หมายถึง ความต้องการที่จะเป็นที่รักของบุคคลอ่ืน รวมทั้งมีความต้องการที่จะให้สังคมใน
ระดับต่างๆ เช่น ครอบครัว สถานศึกษา กลุ่มเพ่ือน สถานที่ทํางาน ฯลฯ ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ยอมรับ
ในฐานะที่ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเหล่านั้นด้วย ความต้องการขั้นนี้เกิดจากธรรมชาติของความ
เป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่ไม่ต้องการจะอยู่โดดเดี่ยวตามลําพัง จึงเกิดการแสวงหาเพ่ือให้ได้รับการ
ตอบสนองทางจิตใจ โดยพยายามสร้างปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับบุคคลทั้งหลาย เช่น การเอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ ตอบแทน การแสดงความห่วงใย เป็นต้น 

  3.5.4  ความต้องการได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน (Self-esteem Needs) เป็นความ
ต้องการที่จะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการเคารพยกย่องจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในสังคมว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประโยชน์ มีความสําคัญ และเป็นที่พ่ึงของบุคคลทั่วไป บุคคลที่มีความ
ต้องการในขั้นนี้ จะพยายามแสวงหาตําแหน่ง ยศถาบรรดาศักดิ์ เกียรติยศ ชื่อเสียง ฐานะการเงิน และ
อํานาจให้กับตนเอง เพราะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบสนองความต้องการในขั้นนี้แก่ตนได้ 
   3.5.5  ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ( Self-

actualization Needs) ความต้องการในขั้นนี้มาสโลว์ ถือว่าเป็นความต้องการขั้นสูงสุดที่ทุกคน
ปรารถนาและมีความต้องการจะไปให้ถึงเป็นขั้นอุดมคติของบุคคลที่ทุกคนใฝ่ฝัน แต่มีบุคคลจํานวนไม่
มากนักที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นสูงสุดนี้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลที่อยู่ในครรภ์มีจะต้องเข้าใจ
และตระหนักเกี่ยวกับตนเองได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างไรและมีแค่ไหน นอกจากนี้ยังต้องมี
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ความมุ่งมั่นที่จะนําความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนและสังคมที่ตนเอง
เป็นสมาชิกอยู่ ดังนั้นความต้องการในขั้นนี้จึงไม่ใช่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของตนเอง แต่จะคํานึงถึง
ประโยชน์ที่สังคมจะได้รับตามอุดมคติที่ตนตั้งไว้ เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะสามารถพัฒนาตนเองมาถึง
ขั้นนี้ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้ว ดังแสดงลําดับความต้องการทั้ง 5 ขั้นตามแนวคิดของ 

มาสโลว์ ในภาพที่  3.3 

 

 

 
 

ภาพที่ 3.3  แสดงความต้องการทั้ง 5 ลําดับขั้นตามทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์  
ที่มา : https://brilliantnurse.com/nclex-prioritization-questions 

-maslows-hierarchy-needs-theory/ 

  

 ความต้องการทั้ง 5 ขั้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มาสโลว์เชื่อว่าจะต้องเป็นไปตามลําดับขั้น
เสมอไม่มีการข้ามขั้น กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนจะเกิดความต้องการขั้นที่ 1 ก่อน ได้แก่ ความต้องการ
ทางร่างกาย จนกระทั่งเมื่อสามารถตอบสนองความต้องการ ทางร่างกายเพียงพอแล้ว ความต้องการ

https://brilliantnurse.com/nclex-prioritization-questions
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ขั้นที่ 2 ได้แก่ ความมั่นคงและปลอดภัยจึงจะเกิดขึ้น เมื่อได้รับการตอบสนองในขั้นที่ 2 พอสมควร
แล้ว ความต้องการขั้นที่ 3, 4 และ 5 ตามมาตามลําดับ มาสโลว์เชื่อว่าถ้าขั้นหนึ่งขั้นใดยังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง บุคคลนั้นจะไม่เกิดความต้องการขั้นสูงขึ้นไปอย่างเด็ดขาด เช่น ถ้า ตราบใดก็ตามที่บุคคล
ยังขาดแคลนอาหารอยู่ (ความต้องการขั้นที่ 1) บุคคลนั้นจะไม่เกิดความต้องการที่จะทําประกันภัย
หรือประกันชีวิตอย่างแน่นอน (ความต้องการขั้นที่ 2) หรือบางคนจะไม่สนใจว่าสังคมจะยอมรับ
หรือไม่ (ความต้องการขั้นที่ 3) แต่เพ่ือทําให้ตนเองหายจากความหิว บางครั้งจึงอาจใช้วิธีการขโมย
อาหารหรือไม่จ่ายเงินเมื่อรับประทานอาหารเสร็จ เป็นต้น ดังนั้นทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์จึง
เปรียบเสมือนกับการขึ้นบันไดที่จะต้องก้าวไปทีละขั้นจนกว่าจะถึงขั้นสูงสุดที่บุคคลพึงประสงค์              
(เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546: 157-158) 

 

 3.6 บทบาทของผู้สอนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแรงจูงใจของผู้เรียน  
  วรรณี ลิ้มอักษร (2541) ได้กล่าวถึงบทบาทครูผู้สอนควรปฏิบัติเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้เรียน ดังนี้  
   1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมีความอยากรู้อยากเห็นเกิดขึ้น โดยใช้
ประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ตั้งคําถาม “ทําไม” ให้ผู้เรียนรู้ได้ค้นหา
คําตอบให้มากที่สุด  
   2) สร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับผู้เรียนในความสามารถที่เขามี เพ่ือให้ผู้เรียนนําความรู้
ความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด ไปใช้ในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ   
  สุรางค์  โคว้ตระกูล (2545) ได้กล่าวถึง บทบาทของครูเกี่ยวกับการส่ง เสริมแรงจูงใจของ
นักเรียน อาจจะแบ่งออกเป็น 3 อย่างดังต่อไปนี้ 
   1)  การปรับปรุงการสอนของครูโดยตรง 
   2)  ทํางานร่วมกับนักเรียน เพ่ือช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน 

   3)  ทํางานร่วมกับผู้ปกครอง เพ่ือช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
   การที่ผู้ เรียนจะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ครูตั้งไว้นั้น 
ครูผู้สอนจําเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน เพราะแรงจูงใจจะเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนแสดง
พฤติกรรม  ถ้าผู้เรียนไม่สนใจ ครูจะต้องทําให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ  นั่นก็คือ ครูจะต้องสร้าง
แรงจูงใจ ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียน ดังนั้นบทบาทของครูในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนโดย
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ ทําให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตนเอง ตลอดทั้ง
ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งจะช่วยครูประสบ
ความสําเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนได้ 
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4.  การเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

 4.1 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  จิราภรณ์ (ออนไลน์, 2557) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้   
  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการกําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดย
รว่มกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือใช้ในการ
ดํารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจาก
เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership For 21st 

Century Skills) มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21 ซ่ึงได้พัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือ  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความชํานาญการและ ความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกัน เพื่อความสําเร็จของผู้เรียนทั้งด้าน การทํางานและการดําเนินชีวิต กรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์
สําหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นที่ยอมรับในการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Model 

of 21st Century Outcomes and Support Systems) เป็นกรอบแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน (Student Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ที่จะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน 

  การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 จะมีความยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ท้าทาย และซับซ้อน 
เป็นการศึกษาที่จะทําให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะเป็น
โรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเป็นฐาน (Project -based Curriculum) เป็นหลักสูตรที่ให้
นักเรียนเกี่ยวข้องกับปัญหาในโลกที่เป็นจริงซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์ และคําถาม
เกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรม สังคม และสากลภาพของโรงเรียนจะเปลี่ยนจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเป็น
ภาพของการเป็นศูนย์รวมประสาท (Nerve Centers) ที่ไม่จํากัดอยู่แต่ในห้องเรียน แต่จะเชื่อมโยงครู 
นักเรียนและชุมชน เข้าสู่ขุมคลังแห่งความรู้ทั่วโลก ครูเองจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ไป
เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และนําความรู้เป็น
เครื่องมือสู่การปฏิบัติและให้เป็นประโยชน์ เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ และต้องมีการสร้าง
วัฒนธรรมการสืบค้น (Create a Culture of Inquiry) 

  ในศตวรรษที่ 21 การประเมินการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom?s 

Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (Higher Order Learning 

Skills) โดยเฉพาะทักษะการประเมินค่า (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการนําเอาความรู้
ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ (Ability to Use New Knowledge in a Creative Way) ในอดีตที่ผ่านมา 
นักเรียนไปโรงเรียนเพื่อใช้เวลาในการเรียนรายวิชาต่างๆ เพ่ือรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ใน
ปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น การเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนได้เตรียมตัวเพ่ือ
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ใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the Real World) เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (Flexible in How We Teach) มีการกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมี
ความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (Resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้จะจบการศึกษา
ออกไป 

  ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ 
(Critical Attributes) เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (Project-based) 

และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (Research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก 
ในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือ (Collaboration) กับโครงงานต่างๆ ได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่
เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานเชิงพหุสําหรับศตวรรษที่ 
21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (Service) ก็เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญภาพของห้องเรียนจะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (Greater Community) 

นักเรียนมีคุณลักษณะเป็นผู้ชี้นําตนเองได้ (Self-directed) มีการทํางานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่าง
ร่วมมือกันคนอื่น หลักสูตรและการสอนจะมีลักษณะท้าทายสําหรับนักเรียนทุกคน และคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  เป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหา
จะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (As an End) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักเรียนจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการ
วิจัยและการปฏิบัติ ในโครงงาน การ เรียนรู้จากตําราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่ งเท่านั้น ความรู้ 
(Knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจําข้อเท็จจริงหรือตัวเลข แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและ
การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่าที่มีอยู่ ทักษะและเนื้อหาที่ได้รับจะเกี่ยวข้อง
และมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะและเนื้อหาแล้วเท่านั้น 
การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจําและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจต่อการนําไป
ปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมินที่ผู้ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย ( Self-

assessment) ทักษะที่คาดหวังสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ บูรณา
การยึดโครงงานเป็นฐาน และอ่ืนๆ ดังกล่าวจะเน้นเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning 

and Innovation Skills) 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนได้จากความ
ร่วมมือ (Collaboration) ในการทํางานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ในปัญหาที่
ซับซ้อน การนําเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบัติ
อาชีพ การวิจัย และการปฏิบัติสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

  ดังนั้น การให้การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspectives) 

จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ให้
โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกล



124 

 

กว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะ           
การแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะ
การสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และ
ความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์         
(The ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะ
ที่สําคัญจําเป็นสําหรับการเป็นนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียน
เพ่ืออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วย
ภาพในทางบวก (Optimism) ที่มีท้ังความสําเร็จและมีความสุข 

 

 4.2  คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

  กระทรวงศึกษาธิการ (ออนไลน์, 2557) จากบทความเรื่องทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 
ที่เขียนโดย ศ.น.พ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวว่า การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่
ชั้นอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตคือ 3R x 7C กล่าวคือ  
  4.2.1  3R ได้แก่  
   4.2.1.1  Reading (อ่านออก)  
   4.2.1.2   Writing (เขียนได้)                
   4.2.1.3  (A) Arithmetics (คิดเลขเป็น) 
  4.2.2  7C ได้แก่ 

   4.2.2.1  Critical thinking & problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา) 
   4.2.2.2  Creativity & innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
   4.2.2.3  Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) 
   4.2.2.4  Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทํางาน เป็นทีม และภาวะผู้นํา) 
   4.2.2.5  Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
   4.2.2.6  Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
   4.2.2.7  Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
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  ดังนั้น ทักษะของคนต้องเตรียมคนออกไปเป็น Knowledge Worker โดยครูเพ่ือศิษย์นั้น
จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยสิ้นเชิงเพ่ือให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย์ในศตวรรษที่ 21” ไม่ใช่ครูเพ่ือศิษย์ใน
ศตวรรษที่ 20 หรือศตวรรษที่ 19 ที่เตรียมคนออกไปทํางานในสายพานการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 
การศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ต้องเตรียมคนออกไปเป็นคนทํางานที่ใช้ความรู้ (Knowledge Worker) 

และเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ (Learning Person) ไม่ว่าจะประกอบสัมมาชีพใด มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 
ต้องเป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทํางานที่ใช้ความรู้  แม้จะเป็นชาวนาหรือเกษตรกรก็ต้องเป็น
คนที่พร้อมเรียนรู้ และเป็นคนทํางาน ที่ใช้ความรู้ ดังนั้น ทักษะสําคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
ทักษะของการเรียนรู้ (Learning Skills) 

  การศึกษาที่ดีสําหรับคนยุคใหม่นั้นไม่เหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปีที่แล้ว การศึกษา
ที่มีคุณภาพจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์ไปอย่างสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้อง
เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ครูที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ จะไม่ใช่ครูที่ทําประโยชน์
แก่ศิษย์อย่างแท้จริง กล่าวคือ ครูที่มีใจแก่ศิษย์ยังไม่พอ ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้น
จากการสอน ไปเป็นเน้นที่การเรียน (ทั้งของศิษย์ และของตนเอง) ต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ด้วย ครูเพ่ือศิษย์ต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจาก “ครูสอน” 
(Teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้” (Learning 
Facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะในการทําหน้าที่นี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) 

  ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลักสอนน้อย เรียนมาก การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้อง     
ก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) 
ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียนเองหรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และ        
อํานวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทํา แล้ว    
การเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-

Based Learning) ทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ สาระวิชาหลัก ภาษาแม่และภาษา
โลก ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐและความเป็น
พลเมืองด ี

  

5.  จิตห้าลักษณะของผู้เรียนที่จ าเป็นส าหรับอนาคต (Five Minds for the Future) 

 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, อ้างถึงใน คงรัฐ  นวลแปง ,2554 : 11-12 )  
ศาสตราจารย์ทางด้านการศึกษา และจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เป็นผู้ที่มีผลงานการเขียน
เกี่ยวกับด้านการศึกษามากมาย ได้แก่ The shattered Mind (1975); Extraordinary cognitive 

achievement (1977); Art, mind and brain: A Cognitive approach to creativity (1982); 
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Creative mind (1993); Leading mind (1995); The Disciplined mind (1999); Changing 

minds (2004) โดยผลงานการเขียนที่โด่งดังและมีผลต่อวงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ก็คือ แนวคิดทฤษฎี    พหุปัญญา (Multiple Intelligences) ที่ได้กล่าวถึงใน
หนังสือ Frames of Mind (1983) โดยแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวคิดที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คํานึงถึงผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละบุคคล จากผลงานการ
เขียนของการ์ดเนอร์แสดงให้เห็นว่าการ์ดเนอร์เป็นนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่สนใจในเรื่องของจิต 
(Mind) ซึ่งรวมถึงผลงานการเขียนล่าสุดของการ์ดเนอร์ในปี 2006 ที่มีชื่อว่า “5 จิตคิดเพ่ืออนาคต 
(Five Minds for the Future)” ก็ยังคงเป็นเรื่องของจิตเช่นกัน 

 การ์ดเนอร์ได้กล่าวไว้ในปี 2006 ว่า “เหตุผลที่จําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ใหม่ ก็คือ การจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้ผลจริงๆ และเงื่อนไขในโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว 
แต่การศึกษาในระบบที่ใช้อยู่นั้นยังคงเป็นการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสําหรับโลกในอดีต มากกว่าที่จะ
เตรียมพร้อมสําหรับโลกในอนาคตที่เป็นไปได้” ผู้เรียนที่ประสบความสําเร็จที่จะต้องสามารถคิดได้
อย่างสร้างสรรค์และอย่างอิสระ สามารถประยุกต์กลยุทธ์ของการเรียนรู้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ มี
การเปิดรับแนวความคิดใหม่ๆ และมีการกําหนดจุดมุ่งหมายที่จะไปถึงความสําเร็จในชีวิต 

 ดังนั้น การ์ดเนอร์จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ “5 จิตคิดเพ่ืออนาคต (Five Minds for the 

Future)” ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถและทักษะที่จะต้องปลูกฝังให้กับมนุษย์ เพ่ือให้สามารถ
ดํารงชีวิตในวันข้างหน้าได้อย่างมีความสุข และการที่จะยืนหยัดอยู่ในโลกอนาคตได้อย่างมีความสุขทั้ง
ในการดําเนินชีวิตและหน้าที่การงานนั้น จะต้องสามารถปรับตัวเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจาก
กระแสโลกาภิวัตน์ โดยจะต้องมีประเภทของจิต (Kinds of Minds) ที่มีความสําคัญและจําเป็นใน
ศตวรรษนี้ ซึ่งประกอบด้วย จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind) จิตแห่งการสังเคราะห์ 
(Synthesizing Mind) จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind) จิตแห่งความเคารพ (Respectful 

Mind) และจิตแห่งจริยธรรม (Ethical Mind) โดยการ์ดเนอร์ได้กล่าวถึงจิตแต่ละประเภทไว้ดังนี้ 
 

 5.1  จิตแห่งวิทยาการ (Disciplined Mind)  เป็นความเชี่ยวชาญในการคิดเกี่ยวกับ
วิทยาการสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นอย่างน้อย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการรู้คิดที่แยกออกไปตาม
ลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาหรืองานฝีมือ หรืออาชีพหนึ่งๆ ทั้งนี้งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า การจะ
เชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งได้นั้นจะต้องใช้เวลากว่า 10 ปี จิตแห่งวิทยาการยังหมายรวมถึง การ
ทํางานอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะและความเข้าใจ นั่นคือ ความมีวินัยในตนเองอย่างสูง หาก
บุคคลปราศจากความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งแล้ว ก็เสมือนว่าถูกกําหนดให้อยู่ในการควบคุมของ
คนอ่ืน 
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 5.2  จิตแห่งการสังเคราะห์ (Synthesizing Mind)  เป็นการรับข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง 
นํามาทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลโดยปราศจากอคติ และผสมผสานให้กลายเป็นสารสนเทศใหม่
ที่มีความหมาย ทั้งต่อตัวผู้สังเคราะห์และผู้อื่น นอกจากจะมีคุณค่ามาตั้งแต่อดีตแล้ว  ความสามารถใน
การสังเคราะห์นับวันยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น  

 

 5.3  จิตแห่งการสร้างสรรค์ (Creating Mind)  จิตแห่งการสร้างสรรค์เป็นการผลิต
ความคิดใหม่ๆ พร้อมทั้งตั้งคําถามที่แตกต่างไปจากเดิม และกําเนิดเป็นวิธีการคิดที่สดใหม่ ซึ่งจะ
กลายเป็นคําตอบที่คาดไม่ถึง แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้ว สิ่งสร้างสรรค์เหล่านี้จะต้องได้รับการ
ยอมรับจากผู้รอบรู้  จิตแห่งการสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ด้วยการรู้จักตั้งคําถามใหม่ หาวิธีการใหม่ แต่ทั้งนี้
ก็ต้องอาศัยจิตแห่งวิทยาการและจิตแห่งการสังเคราะห์มาเป็นพ้ืนฐานเพ่ือก่อให้เกิดจิตแห่งการ
สร้างสรรค์  
 

 5.4  จิตเคารพ (Respectful Mind) เป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน  ให้เกียรติและเคารพใน
ความคิดเห็นของผู้อื่น  เคารพและเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่ม รวมถึงเปิด
ใจที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ที่แตกต่างจากความคิดของตนเอง  อันจะนําไปสู่ความสําเร็จใน
การทํางาน  หรือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข  ทั้งนี้การทําความเข้าใจผู้อ่ืนนั้น  ต้องอาศัย
ทักษะทางด้านอารมณ์  และทักษะทางด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  แนวคิดแห่งความ
เคารพยังช่วยให้เกิดความสงบสุขและความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม  แม้ในสังคมนั้นจะประกอบไปด้วย
บุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลาย  ทั้งในเรื่องของเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา 
 

 5.5  จิตจริยธรรม (Ethical Mind) เป็นความคิดที่ยึดหลักจริยธรรม  คุณธรรม  และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  และส่วนรวม  ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  ซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม
ที่ว่านี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างบุคคล  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย  ปัจจุบันจําเป็นที่
จะต้องสร้างสังคมท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างคนให้มี สติปัญญา  ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม  ซึ่ง
จะทําให้ประเทศชาติสามารถยืนหยัดอยู่ภายใต้กระแสของการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบัน  และอนาคต
ได้อย่างแข็งแกร่งและม่ันคง  การมีความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะความรู้ก็เหมือนกับดาบสองคม  
ถ้ามนุษย์ขาดคุณธรรมก็จะก่อให้เกิดปัญหาในสังคมซึ่งในโลกยุคปัจจุบันถ้าสามารถทําให้คน ๆ นั้น
เป็นคนที่มีความรู้ และคุณธรรมพร้อมกันได้  โลกจึงจะเกิดความสมดุล 
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  การ์ดเนอร์ ยังกล่าวอีกว่า ในโลกที่ถูกครอบงําด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง     
การหลั่งไหลของข้อมูลจํานวนมหาศาล คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ทํางานที่เป็นกิจวัตร และมี         
การสื่อสารข้ามกลุ่มประชากรนั้น ผู้ที่มีจิตทั้ง 5 ประการย่อมจะอยู่รอดได้ในสังคมดังกล่าว  ซึ่ง คนที่
ขาดความชํานาญการ ไม่อาจประสบความสําเร็จในงานที่ต้องการได้ และจะถูกจํากัดอยู่แค่งานที่ต่ํา
ต้อย คนที่ขาดความสามารถในการสังเคราะห์ จะถูกโถมทับด้วยข้อมูล และไม่สามารถตัดสินใจได้
อย่างรอบคอบทั้งเรื่องงานและเรื่องคน คนที่ขาดความคิดสร้างสรรค์ จะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์
และคนที่มีไฟสร้างสรรค์ คนที่ขาดความเคารพ ไม่ควรค่าต่อการได้รับความเคารพจากคนอ่ืน อีกทั้งยัง
เป็นภัยต่อท่ีทํางานและสาธารณชน และคนที่ขาดจริยธรรม จะทําให้โลกขาดคนทํางานที่ซื่อสัตย์ และ 

พลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
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ภาพที่ 3.4  จิต 5 ลักษณะที่จําเป็นสําหรับอนาคต 

ที่มา : www.infocommmju.com/icarticle/images/stories/icarticles/ajwittaya/5mind.pdf 
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สรุป  
 จิตวิทยาการศึกษา หมายถึง การนําความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา  เช่น แนวคิดทฤษฎีเรื่อง
พฤติกรรม   พัฒนาการของมนุษย์ วิธีการสร้างเรียนรู้  แรงจูงใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล มา
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการศึกษา การเรียนรู้  การแก้ไขปัญหาของผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียน  ครูในบทบาทของการสร้างแรงจูงใจ  หมายถึง การจัดกระทําอะไรบางอย่าง เป็นตัว
ผลักดันให้เกิดจากความต้องการ มากระตุ้นให้ผู้ เรียนแสดงพฤติกรรม เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทาง
หรือเป้าหมายที่ตนต้องการ และคํานึงว่าผู้เรียน มีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงสิ่งที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ทันในศตวรรษที่ 21 ด้วยจิต 5 
อย่างตามแนวคิดของ การ์ดเนอร์ ดังมี  จิตแห่งวิทยาการ  จิตแห่งการสังเคราะห์  จิตแห่งการ
สร้างสรรค์  จิตแห่งความเคารพ  จิตแห่งจริยธรรม ฉะนั้นจิตวิทยาการศึกษา ต้องให้ความสําคัญกับ
การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในอนาคต 
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ใบกิจกรรม 

 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาจับคู่กับเพ่ือน และร่วมกันอภิปรายในประเด็นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

ความแตกต่าง 
 

 

 

นักศึกษา  ชื่อ.................................................... 
 

เพื่อนนักศึกษา  ชื่อ........................................... 
 

 

 

สาเหตุความแตกต่าง 

ทางด้านร่างกาย  

 

 

 

 

 

ทางอารมณ์  

 

 

 

 

 

ทางด้านสังคม  

 

 

 

 

 

ทางด้านสติปัญญา  
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากที่ได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบคําถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบคําถาม ต่อไปนี้  
 1. จงอธิบายความสําคัญของจิตวิทยาการศึกษาที่มีต่อบทบาทครู  
 2. สรุปองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความแตกต่างกันมาพอสังเขป 

 3.  ให้อธิบายการสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 

 4. ให้ยกตัวอย่าง  บทบาทครูที่มีต่อการเรียนรู้ในศตวรรรษที่ 21 

 5.  อธิบายการพัฒนาจิตห้าลักษณะของผู้เรียนที่จําเป็นสําหรับอนาคต 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

จิตวิทยาการเรียนรู ้
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล๎วนักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของการเรียนรู๎ 
 2. บอกความหมายกระบวนการการเรียนรู๎และประเภทของการเรียนรู๎ได๎ 
 3.  ยกตัวอยํางปัจจัยในด๎านผู๎เรียน และบรรยากาศที่มีผลตํอการเรียนรู๎ได๎ 
 4. บอกลีลาการเรียนรู๎ของตนเองได๎ 
 5. แสดงบทบาทสมมติการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู๎ได๎ 
 6.  บอกระบบและปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ได๎ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการเรียนรู๎ 
 2. กระบวนการเรียนรู๎ 
 3. ประเภทของการเรียนรู๎ 
 4.   ปัจจัยด๎านผู๎เรียนที่มีผลตํอการเรียนรู๎ 
 5. ปัจจัยที่สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎ 
 6.  ลีลาการเรียนรู๎ 
 7.  ทฤษฎีการเรียนรู๎ 
 8.  ระบบและปัจจัยที่สํงเสริมการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที ่7  ( 4 ช่ัวโมง) 
 1. ให๎นักศึกษาดูคลิปวิดีโอ  “วิธีสร๎างการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21” 

 2. รํวมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคลิปวิดีโอในประเด็นเรื่องการเรียนรู๎ 
 3. บรรยาย  และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด๎วย Microsoft PowerPoint 

 4. ให๎นักศึกษาอภิปราย ซักถามและรํวมกันสรุปในประเด็นเกี่ยวกับ  ความหมายของการ
เรียนรู๎  กระบวนการเรียนรู๎  ประเภทของการเรียนรู๎  ปัจจัยด๎านผู๎เรียนที่มีผลตํอการเรียนรู๎  ปัจจัยที่
สํงเสริมบรรยากาศการเรียนรู๎  ลีลาการเรียนรู๎ 
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 5. ให๎นักศึกษาท าแบบทดสอบ “ลีลาการเรียนรู๎”ในใบกิจกรรม 

 6. มอบหมายให๎นักศึกษาแบํงกลุํม 4 กลุํม ค๎นคว๎าทฤษฎีกี่ เรียนรู๎  กลุํมละ 1 ทฤษฎี  
แล๎วน าเสนอหน๎าชั้นเรียน พร๎อมทั้งแสดงบทบาทสมมติการสอนตามที่ทฤษฎีการเรียนรู๎ที่ได๎รับ
มอบหมายในสัปดาห์หน๎า 
 

 สัปดาห์ที ่8  (4  ชั่วโมง) 
 1. ทบทวนสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ไปในสัปดาห์ที่แล๎ว 

 2.  ให๎นักศึกษาออกมาน าเสนอ ทฤษฎีการเรียนรู๎พร๎อมทั้งแสดงบทบาทสมมติการสอนตามที่
ทฤษฎีการเรียนรู๎ที่ได๎รับมอบหมาย หน๎าชั้นเรียนทีละกลุํม 

 3. ให๎นักศึกษาแตํละกลุํมชํวยกันอภิปรายการน าแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู๎แตํละทฤษฎีไป
ใช๎ในการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางไร ที่ได๎จากการฟังการน าเสนอของเพ่ือนแตํละกลุํมลงในกระดาษที่
อาจารย์แจกให๎ 
 4. น าเสนอหน๎าชั้นเรียนทีละกลุํมโดยสรุป 

 5. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด๎วย Microsoft PowerPoint  ใน
หัวข๎อทฤษฎีการเรียนรู๎  และระบบและปัจจัยที่สํงเสริมการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 

 6.  มอบหมายให๎ท าแบบฝึกหัดท๎ายบท แล๎วน าสํงภายในสัปดาห์หน๎า 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด๎วย Microsoft PowerPoint  

 2. คลิปวิดีโอ เรื่อง “วิธีสร๎างการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21” 

 3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาการเรียนรู๎” 

 4.  ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู๎ ได๎แกํ 

กฤตวรรณ  ค าสม. (2557).เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู. อุดรธานี :  
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 
จิราภา  เต็งไตรรัตน์. (2555). จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์. (2556). จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์แหํงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห๎องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหลํงการเรียนรู๎ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู๎ 
  3.1  http://www.edytech12.blogspot.com/2014/11/6/08post.html. 

  3.2 http://www. Portal.edu.chula.ca.th/girl/blog/riew.php.bid 

=1245038152800790. 
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การวัดผลและการประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมายของการ
เรียนรู๎ 
2. บอกความหมายกระบวนการ
การเรียนรู๎และประเภทของการ
เรียนรู๎ได ๎

3. ยกตัวอยํางปัจจัยในด๎าน
ผู๎เรียน และบรรยากาศที่มีผล
ตํอการเรียนรู๎ได๎ 
4 .บอกลี ล าการ เ รี ยนรู๎ ขอ ง
ตนเองได ๎

5. แสดงบทบาทสมมติการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู๎ได๎ 
6.บอกระบบและปัจจัยที่
สํงเสริมการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 ได๎ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุํม  

3. การน าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรม 

5. แบบฝึกหัดท๎ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต๎องได๎    
ร๎อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข๎า
รํวมกิจกรรมกลุํม/การมาเรียน/
ความสนใจ อยูํในระดับดี 
3. การน าเสนอหน๎าชั้นเรียน 

อยูํในระดับด ี

4.  แสดงบทบาทสมมุติในการ
สอนได๎ในระดับด ี

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต๎องร๎อยละ 80 
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บทท่ี 4 

จิตวิทยาการเรียนรู้ 
 

บทน า 
 เปูาหมายหลักของการจัดการศึกษา คือ การท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางแท๎จริงเพ่ือสํงผล
ให๎ผู๎เรียน เป็นคนเกํง ดี และมีความสุข แตํการศึกษาในประเทศไทยที่ผํานมา เราต๎องยอมรับวํา ความ
เข๎าใจในการสร๎างการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนอยํางแท๎จริงนั้นยังไมํชัดเจน และไมํสามารถท าให๎เกิดขึ้น
อยํางเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพได๎ สํวนหนึ่งอาจเป็นเพราะ การศึกษาในยุคหนึ่งเคย เชื่อวํา ผู๎มี
การศึกษาคือผู๎ที่มีความรู๎ และ”ครู” คือผู๎ถํายทอดความรู๎ จนสํงผลถึงบทบาทของครูดังเชํนในยุคนี้ 
ค าถามคือ เหตุใด การศึกษาท่ีเน๎นให๎เด็กรู๎ ถึงไมํสามารถตอบการเรียนรู๎อยํางแท๎จริงในยุคนี้ อาจจะไมํ
มีค าตอบใดส าเร็จรูป แตํอยํางน๎อย สิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ในโรงเรียน และในสังคมไทย
ปัจจุบันนี้ คงเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันค าตอบได๎ และหากแม๎จะปฏิวัติการศึกษาไปในทิศทางใด สิ่งหนึ่งที่
ต๎องให๎ความส าคัญคือ การปฏิวัติความเข๎าใจของครูที่มีตํอค าวํา “การเรียนรู๎” และวิธีการที่จะท าให๎
ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จริง 
 

1. ความหมายของการเรียนรู้ 
 ซันทรอค (Santrock, 1991 :165) กลําววํา  การเรียนรู๎คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
คํอนข๎างถาวร  สํงผลให๎เกิดประสบการณ์ใหมํที่เปลี่ยนไป  
 ลาเฮย์  (Lahey, 2004 :198)  ให๎ความหมาย การเรียนรู๎วํา คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
คํอนข๎างมีความคงทนถาวรสํงผลให๎เกิดประสบการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 อารี  พันธ์มณี  (2540: 86)  กลําววํา  การเรียนรู๎ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
จากเดิมไปสูํพฤติกรรมใหมํที่คํอนข๎างถาวร และพฤติกรรมใหมํนี้ เป็นผลมาจากประสบการณ์หรือ 

การฝึกฝน มิใชํเป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณหรือวุฒิภาวะ 

 สิริอร  วิชชาวุธ (2554: 2) กลําววํา การเรียนรู๎  มีองค์ประกอบของค าจ ากัดความที่คล๎ายกัน   
3 ประการ ดังนี้ 
  1. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมจากเดิม ไมํรู๎ เป็น รู๎ ท าไมํได๎ เป็น ท าได๎ ไมํเคยท า เป็น 
ท า 
  2.  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยํางถาวร (Premanent Not Tempirary) 
  3.  การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนั้นเกิดจากประสบการณ์การฝึกฝนและการฝึกหัด 
ไมํใชํจากเหตุอ่ืนๆ เชํน จากการมีวุฒิภาวะ จากการเหนื่อยล๎า จากการเจ็บปุวย จากอุบัติเหตุท าให๎
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สูญเสียการบังคับกล๎ามเนื้อและความจ าหรือกระบวนการท างานของสมอง หรือเนื่องจากผลของการ
เสพยาเป็นต๎น 

 จิราภา  เต็งไตรรัตน์ (2555: 123) การเรียนรู๎ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
คํอนข๎างถาวร ซึ่งเป็นผลเนื่องจากประสบการณ์และการฝึกหัด  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงที่ไมํจัดวํา
เกิดจากการเรียนรู๎เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเทํานั้น เชํนความเหน็ดเหนื่อย ผลจาก
การกินยา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เนื่องมาจากวุฒิภาวะ การได๎รับบาดเจ็บทางด๎านรํางกาย
เหลํานี้ไมํนับวําเกิดจากการเรียนรู๎  
 จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556 :91-92) กลําววํา ลักษณะของการเรียนรู๎มีอยูํ 3 ประการ 

ดังนี้ 
  1. การเรียนรู๎เป็นผลของประสบการณ์หรือการฝึกฝนซ้ าซาก ถ๎าการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมใดเป็นผลจากกระบวนการเจริญเติบโตของวุฒิภาวะ หรืออิทธิพลของสารเคมีในรํางกาย
หรือความบกพรํองของรํางกาย  ไมํถือวําเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎  เชํน  พฤติกรรมการ
กระตุกของกล๎ามเนื้อตาอันเนื่องจากความพิการของสมองไมํถือวําเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู๎ 
  2.  การเรียนรู๎ให๎ผลในแงํของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  พฤติกรรมที่เป็นอยูํกํอนจะ
เปลี่ยนไปทันทีหลังผํานกระบวนการเรียนรู๎  โดยที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นอาจเป็นไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึนหรือแยํกวําเดิมก็ได๎  เชํน  หลังจากการเรียนรู๎จากหนังสือ บางคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการไมํ
ออกก าลังกายเป็นออกก าลังกายทุกวัน  หรือบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากไมํเลํนการพนันเป็นการเลํน
การพนัน เป็นต๎น 

  3.  การเรียนรู๎เป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะคํอนข๎างถาวร  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ชั่วครั้งชั่วคราวไมํอาจเรียกได๎วําเป็นการการเรียนรู๎ การเรียนรู๎จึงต๎องเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในลักษณะคํอนข๎างถาวร และไมํสามารถลบล๎างการเรียนรู๎ที่เกิดขึ้นนั้นออกไปได๎ เชํน คนที่ปั่น
จักรยานเป็นแล๎วก็ยํอมปั่นจักรยานเป็นตลอดไป เพียงแตํความคลํองแคลํวในการปั่นจักรยานอาจ
เปลี่ยนไปบ๎าง ถ๎าบุคคลนั้นละเลยการปั่นจักรยานไปนาน 

 ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์ (2559 :127)  การเรียนรู๎  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
คํอนข๎างถาวร อันเนื่องมาจากประสบการณ์  การจัดสภาพแวดล๎อมให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง  เชํน การ
ฝึกฝนฝึกหัดจนท าได๎  จากพฤติกรรมเดิมเป็นพฤติกรรมใหมํ เชํน พฤติกรรมเดิม คือ จากวํายน้ าไมํ
เป็น  ประสบการณ์ คือ เรียนวํายน้ า และการเรียนรู๎ คือ วํายน้ าเป็น  ซึ่งการเรียนรู๎อาจไมํแสดงให๎เห็น
ชัดเจนวํามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายนอก หากได๎มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใน เนื่องจาก
การเรียนรู๎เกิดข้ึนกํอนที่จะมีการกระท า 
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 สรุป การเรียนรู๎  คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คํอนข๎างถาวร ซึ่งมีผลเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม  และการฝึกหัด ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอาจ
เป็นไปได๎ทั้ง 4 กรณี คือ การท าพฤติกรรมใหมํ การเลิกท า การเพิ่มพฤติกรรมที่เคยท าให๎มากขึ้น และ
การลดพฤติกรรมที่เคยท าให๎น๎อยลง แตํจะไมํรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจากเหตุอ่ืน เชํน 
การเจริญเติบโต  พัฒนาการ วุฒิภาวะ ความเจ็บปุวย  อุบัติเหตุ ฤทธิ์ยา สารเคมี ฯลฯ ซึ่งประสบการณ์
ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่ผู๎เรียนรู๎ได๎พบหรือสัมผัสด๎วยตนเอง เชํน นักศึกษาต๎องเดินทางโดยรถ
ประจ าทางเพ่ือเข๎ากรุงเทพฯ จึงน ากระเป๋าเงินใสํไว๎ในกระเป๋าเดินทางของตนและวางไว๎ที่ชั้นวาง
กระเป๋า เมื่อถึงที่หมายกลับพบวํากระเป๋าเงินหาย  และหากมีการเดินทางไกลในครั้งตํอไปอีก 
นักศึกษาจะไมํใสํกระเป๋าเงินไว๎ในที่ดังกลําวอีกเลย เพราะเคยมีประสบการณ์กับตนเองเรื่องนี้มาแล๎ว
ด๎วยตนเอง และประสบการณ์ทางอ๎อม คือ  ประสบการณ์ที่ผู๎เรียนมิได๎พบหรือสัมผัสด๎วยตนเอง
โดยตรง แตํได๎รับจากค าบอกเลํา การอบรมสั่งสอน จากสื่อตํางๆ หนังสือพิมพ์ หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์หรือสื่อมวลชนตํางๆ ตัวอยํางเชํน นักศึกษาเคยได๎ยินเพ่ือนเลําให๎ฟังวํา โดนขโมยกระเป๋า
เงินในขณะเดินทางโดยรถประจ าทางและเก็บกระเป๋าเงินไว๎ในกระเป๋าเดินทาง โดยไมํได๎เอาไว๎กับตน 
เมื่อได๎ยินเชํนนี้  ทุกครั้งที่เดินทางนักศึกษาไมํเคยเก็บกระเป๋าเงินของตนไว๎ในกระเป๋าเดินทางเลย  

 

2.  กระบวนการของการเรียนรู้ 
 กฤตวรรณ ค าสม (2557 :82-83) การเรียนรู๎ของมนุษย์อาจเกิดขึ้นโดยมีจุดมุํงหมายหรืออาจ
เกิดข้ึนโดยบังเอิญก็ได๎ การเกิด การเรียนรู๎ของบุคคลมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. มีสิ่งเร๎า (Stimulus) มาเร๎าอินทรีย์ (Organism) 

  2.  เกิดการรับสัมผัส (Sensation) อวัยวะรับสัมผัส เปลี่ยนเป็นประสาทสัมผัส  สํงกระแส
สัมผัสไปยังระบบประสาทสํวนกลาง (สมอง) 
  3. สมองตีความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิมเป็นการรับรู๎ 
  4. การรับรู๎สรุปผลออกมาเป็นความคิดรวบยอด (Conception) 

  5. เมื่อเกิดความคิดรวบยอดแล๎ว ก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ตํอสิ่งเร๎าตามที่
รับรู๎เป็นผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงวําเกิดการเรียนรู๎ เขียนเป็นภาพได๎ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่  4.1  กระบวนการของการเรียนรู๎ 
ที่มา : กฤตวรรณ  ค าสม (2557 :83) 

 

 บุคคลจะเกิดการเรียนรู๎ได๎ดีและมากน๎อยเพียงใดข้ึนอยูํกับการรับรู๎ ซึ่งมีบทบาทมาก การรับรู๎ 
สิ่งเร๎าของบุคคลจากภายนอกจะขึ้นอยูํกับตัวสิ่งเร๎าและประสาทสัมผัสของผู๎รับรู๎แล๎ว ยังขึ้นอยูํกับ
ประสบการณ์เดิม หรือความรู๎เดิมของผู๎รับรู๎และหากอยากรู๎วํา การเรียนรู๎นั้นบรรลุตามจุดมุํงหมาย
ที่ตั้งไว๎หรือไมํ พิจารณาได๎จากปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร๎า กลําวคือ ถ๎าผลที่ได๎รับเป็นไปตามจุดมุํงหมาย
ที่วางไว๎แสดงวําเกิดการเรียนรู๎แล๎ว 

 สํวนครอนบาช (Cronbach. 1990: 68-70) อธิบายถึง กระบวนการเรียนรู๎วําเป็นกระบวนการซึ่ง
ประกอบด๎วย 7 สํวนของพฤติกรรม ดังนี้ 
  1. จุดประสงค์ (Goal) กํอนการเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ควรได๎ก าหนดจุดประสงค์ไว๎ เชํน 
ตามที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได๎ก าหนดจุดประสงค์ไว๎ในแตํละวิชา และให๎ผู๎เรียนได๎
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว๎ ครู-อาจารย์จึงได๎ประเมินผลตามจุดประสงค์
ดังกลําว ถ๎านักเรียนไมํผํานจุดประสงค์ใดก็ให๎เรียนซ้ าจนกวําจะผํานจุดประสงค์นั้น 

  2. ความพร๎อม (Readiness) กํอนการเรียนวิชาใดๆ ก็ตาม ผู๎เรียนจะต๎องเตรียมตัวให๎
พร๎อมทั้งรํางกาย จิตใจ อุปกรณ์การเรียนและสิ่งแวดล๎อม  การเตรียมตัวให๎พร๎อมยํอมจะชํวยให๎การ
เรียนรู๎ด าเนินไปด๎วยดี  ดังค ากลําวที่วํา “การเตรียมตัวให๎ดีเทํากับการมีชัยไปกวําครึ่งแล๎ว” 

  3. สถานการณ์ (Situation) ได๎แกํ บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนรู๎ 
เชํน ในห๎องเรียนจะได๎แกํ ครู บทเรียน สื่อการสอน  สภาพอากาศ และมลพิษตํางๆ (ถ๎ามี) ส าหรับ 

การเรียนรู๎ในห๎องสมุด หรือสถานที่นอกห๎องเรียน บรรยากาศ ได๎แกํ บทเรียน สภาพสื่อการสอน 
สภาพอากาศ มลพิษตํางๆ ทั้งทางเสียง แสง กลิ่น และภยันตรายตํางๆ ถ๎าสถานการณ์เป็นบวกส าหรับ
ผู๎เรียนจะชํวยในการเรียนรู๎ได๎ดี ในทางตรงกันข๎ามถ๎าสถานการณ์เป็นลบจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู๎ 
  4. การแปลความหมาย ( Interpretion) เมื่อผู๎ เรียนได๎พบกับสถานการณ์อาจจะใน
ห๎องเรียนหรือนอกห๎องเรียนก็ตาม ผู๎เรียนจะต๎องรับสัมผัส เชํน ตาดู หูฟัง ใช๎ลิ้น และหรือมือสัมผัสใน

Stimulus 

สิ่งเร๎า 

Response 

ปฏิกิริยาตอบสนอง 

เรียนรู๎ 
(เปลี่ยนพฤติกรรม) 

Conception 

ความคิดรวบยอด 

Perception 

การรับรู๎ 
Sensation 

รับสัมผัส 
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บรรดาสิ่งเร๎า ค าสั่ง หรือเนื้อหาสาระตํางๆ แล๎วจะต๎องแปลความหมายให๎ถูกต๎อง เป็นความเข๎าใจที่
ตรงกัน จะได๎น าไปใช๎ ไปปฏิบัติได๎อยํางถูกต๎อง  ในทางตรงกันข๎ามถ๎าผู๎เรียนแปลความหมายเบี่ยงเบนไป 
ผลก็คือเกิดการรับรู๎ที่ผิดพลาดได๎  ดังนั้นถ๎าผู๎เรียนได๎ตรวจสอบการแปลความหมายของตนให๎ถูกต๎อง
แล๎วจะชํวยให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิภาพได๎ 
  5. การตอบสนอง (Response) เมื่อผู๎เรียนได๎แปลความหมายของสถานการณ์ที่กํอให๎เกิด
การเรียนรู๎แล๎ว ผู๎เรียนจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองตํอสถานการณ์ที่เกี่ยวข๎อง เชํน ถ๎าผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎เรื่องการรบกวนแล๎วตํอไปครูได๎มอบหมายให๎ผู๎เรียนท าแบบฝึกหัด ผู๎เรียนก็จะลงมือท าและ
ท าได๎ถูกต๎องตรงตามจุดประสงค์ การเรียนรู๎ก็เกิดขึ้นได๎ 
  6. ผลตํอเนื่อง (Consequence) เป็นผลตํอเนื่องจากการตอบสนอง ถ๎าการตอบสนอง
ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู๎ก็เกิดขึ้น เมื่อครู-อาจารย์ประเมินผลก็ปรากฏวํานักเรียนผําน
จุดประสงค์ตํางๆ ตามที่ก าหนดเป็นขั้นต่ าไว๎ ครู-อาจารย์ยอมรับวํานักเรียนมีผลตํอเนื่องดีและได๎เกิด 

การเรียนรู๎แล๎ว ในทางตรงข๎ามถ๎าผู๎เรียนตอบสนองไมํดี หรือการประเมินผลสรุปได๎วําผู๎เรียนไมํผําน
จุดประสงค์ ยํอมแสดงวําผลตํอเนื่องไมํดี ผู๎เรียนยังไมํเกิดการเรียนรู๎ 
  7. ปฏิกิริยาตํอการขัดขวาง (Reaction to Thwarting) เมื่อผู๎เรียนได๎ด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการเรียนรู๎จากการก าหนดจุดประสงค์การเตรียมความพร๎อม การพบกับสถานการณ์  
การแปลความหมาย การตอบสนอง และผลตํอเนื่องที่ได๎รับ ถ๎าผลตํอเนื่องเป็นที่พึงพอใจและ
สอดคล๎องกับจุดประสงค์ข๎างต๎น การเรียนรู๎ก็เกิดขึ้น ในทางตรงข๎ามถ๎าผลตํอเนื่องไมํเป็นที่พึงพอใจ
และหรือไมํสอดคล๎องกับจุดประสงค์ของบทเรียน การเรียนรู๎ยํอมจะไมํเกิดขึ้น  แสดงวําผู๎เรียนพบกับ
ปัญหาและอุปสรรค ผู๎เรียนจะต๎องกลับไปเริ่มต๎นนับ 1 ใหมํ  จนกวําจะบรรลุผลส าเร็จ หรือถ๎ายอมแพ๎
อาจจะเปลี่ยนบทเรียนหรือขอถอนวิชานั้นๆ ไป เพ่ือไปเรียนวิชาใหมํก็ได๎ 
  
3. ประเภทของการเรียนรู้ 
 เบนจามิน บลูม (Benjamin Bloom, อ๎างถึงใน สิริอร  วิชชาวุธ,2554 :132-145) นักวัดผล
ชาวอเมริกัน ได๎จ าแนกประเภทพฤติกรรมการเรียนรู๎ออกเป็น 3 ด๎าน ดังนี้  
  3.1 พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นการเรียนรู๎เกี่ยวกับความรู๎แลพัฒนาการทาง
ทักษะด๎านเชาว์ปัญญา เป็นความสามารถในการระลึก หรือสังเกตจดจ าข๎อเท็จจริงตํางๆได๎ในการ
เรียนรู๎ทางเชาว์ปัญญามี 6 ล าดับขั้น โดยเริ่มจากทักษะที่งํายไปสูํทักษะที่ยากและซับซ๎อน ซึ่งการ
พัฒนาจะต๎องเริ่มต๎นจากขั้นต่ ากํอนจึงจะเกิดทักษะในขั้นสูงได๎ ทักษะตามล าดับขั้นมีดังนี้ จ า 
(Remembering) เข๎าใจ (Understaning)  ประยุกต์ใช๎  (Applying)  วิเคราะห์  (Analysing)   
ประเมินคํา  (Evaluating)  คิดสร๎างสรรค์  (Cre Ating)  (ชวลิต  ชูก าแพง,ออนไลน์ :2550) 
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  3.2 จิตพิสัยหรือการเรียนรู๎ทางอารมณ์ (Affective Domain) บุคคลจะเรียนรู๎การแสดง
อารมณ์ผํานประสบการณ์ของตน เจตคติ ความสนใจ ความตั้งใจ ความใสํใจ และการให๎คุณคํา เป็นสิ่ง
แสดงออกมาด๎วยพฤติกรรมทางอารมณ์ ซึ่งถูกจัดรูปแบบการเกิดเป็นล าดับขั้นเริ่มตั้งแตํงํายไปยาก
และซับซ๎อน  การรับรู๎สึกปรากฏการณ์  (Receiving  Phenomena) การตอบสนองตํอปรากฏการณ์ 
(Responding  to Phenomena)  การให๎คุณคํา (Valuing) การจัดระบบ (Organization) คํานิยมฝัง
ลึกภายใน (Internalizing  Values)   
  3.3 ทักษะพิสัย (Psychomotor  Domain)  เป็นการเรียนรู๎การเคลื่อนไหวสํวนตํางๆของ
รํางกาย และประสานกันระหวํางอวัยวะตํางๆ  เชํน การพิมพ์ดีดด๎วยระบบสัมผัสสิบนิ้ว  การปั่น
จักรยาน การเต๎นร า  การเขียนบทความ และอ่ืนๆ การพัฒนาทักษะเหลํานี้เกิดขึ้นได๎ด๎วยการฝึกฝน
ปฏิบัติ ซึ่งจะมีการพัฒนา 7 ขั้นตามล าดับดังนี้   การรับรู๎ (Perception)  การตั้งคํา (Set) การ
ตอบสนองจากตัวชี้แนะ (Guided  Response)  กลไก (Mechanism) พฤติกรรมซับซ๎อน (Complex  

Overt  Response)  การปรับเปลี่ยน (Adaptation)  ต๎นฉบับ  (Origination)                                                        
 

4.  ปัจจัยด้านผู้เรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ 
 จิราภรณ์  ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556 :106-107) ผู๎เรียนจะเรียนรู๎ได๎รวดเร็ว  และผลการเรียนรู๎
นั้นจะมีประสิทธิภาพมากน๎อยเพียงใดข้ึนอยูํกับองค์ประกอบดังนี้ 
 4.1  วุฒิภาวะทางกายและความพร๎อมทางจิตใจ  ความพร๎อมทั้งทางด๎านรํางกาย 

และจิตใจเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งที่สามารถท าให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎งํายและเร็วขึ้น  
การฝึกให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎ในขณะที่ยังไมํมีวุฒิภาวะ แม๎จะใช๎เวลาฝึกฝนนาน ๆ ก็ไมํอาจท าให๎ผู๎เรียนเกิด
การเรียนรู๎ได๎ เชํน การฝึกเด็ก 6 เดือนให๎เดิน แม๎จะฝึกนานเทําไร เด็กก็ไมํสามารถเรียนรู๎การเดินได๎
ทั้งนี้เพราะกล๎ามเนื้อของเด็กยังไมํเจริญเติบโตเต็มที่พอที่จะฝึกการเดินได๎ 
 4.2  ระดับสติปัญญาและความสามารถในการจ า ระดับสติปัญญามีผลท าให๎ความสามารถ
ทางการเรียนรู๎ของแตํละบุคคลแตกตํางกันไป  ผู๎เรียนที่มีระดับสติปัญญาสูง มีแนวโน๎มจะสามารถ
เรียนรู๎สิ่งตํางๆ ได๎รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวําผู๎เรียนที่มีสติปัญญาต่ า อีกทั้งยังสามารถจดจ าสิ่งตําง 
ๆ ที่ได๎เรียนรู๎มาแล๎วได๎ยาวนานกวํา 
 4.3  แรงจูงใจ  นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู๎  ในการเรียนรู๎ใด ๆ ก็ตามถ๎าผู๎เรียน
เกิดแรงจูงใจที่จะเรียน  ไมํวําแรงจูงใจนั้นจะเป็นแรงจูงใจในระดับปฐมภูมิ เชํน คะแนน ผลการเรียน  
การส าเร็จการศึกษา ฯลฯ  แรงจูงใจทุติยภูมิ เชํน ความต๎องการเป็นที่ยอมรับ ความรู๎สึกมีคุณคํา  
ความรู๎สึกภาคภูมิใจ ฯลฯ แรงจูงใจตําง ๆ เหลํานี้ จะเป็นตัวผลักดันให๎ผู๎เรียนเกิดก าลังใจจนสามารถ
เรียนรู๎ได๎รวดเร็วและมีประสิทธิภาพกวําผู๎เรียนที่ไมํมีแรงจูงใจ    
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 4.4  ความถนัด  หมายถึง ศักยภาพหรือความสามารถที่แฝงอยูํในตัวบุคคลซึ่งเป็นพ้ืนฐานให๎
บุคคลใช๎ความสามารถด๎านที่มีอยูํนั้นจนเกิดสัมฤทธิ์ผลได๎ ตัวอยํางเชํน พันธุกรรมก าหนดให๎ บางคนมี
ความเคลื่อนไหวรํางกายอยํางคลํองแคลํว เป็น “พรสวรรค์” ที่ได๎รับจากธรรมชาติ เมื่อเขาอยูํใน
สิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสม ได๎รับประสบการณ์ มีการฝึกฝนทักษะเสมือนเป็น “พรแสวง”ยํอมท าให๎สิ่ง
เสริมสมรรถภาพที่ติดตัวมาแตํก าเนิดให๎พัฒนาอยํางเต็มประสิทธิภาพมากกวําผู๎ที่ไมํมีความถนัดติดตัว
มาแตํก าเนิด อาจกลําวได๎วํา ความถนัดทั่วๆ ไปเป็นความถนัดที่ทุกคนพัฒนาให๎เกิดขึ้นได๎ แตํความ
ถนัดเฉพาะด๎านมีอยูํหลายประเภท เชํน ความถนัดทางกีฬา ภาษา ดนตรี ศิลปะ ทางจักรกล ทาง
วิศวกรรม เป็นต๎น ปัจจุบันมีการน าแบบทดสอบความถนัดมาใช๎ในการคัดเลือกบุคคลให๎เหมาะสม
เพ่ือนการคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาตํอและคัดเลือกบุคคลเข๎าสูํต าแหนํงงาน 

 4.5  ความสามารถถํายโยงการเรียนรู๎  หมายถึง  การที่ผู๎เรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนแล๎วมาใช๎
ในสภาพการณ์ใหมํ การถํายโยงการเรียนรู๎เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะเป็นกระบวนการที่ผู๎เรียน
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู๎แล๎วไปใช๎ในสภาพการณ์อ่ืนได๎  ซึ่งในลักษณะดังกลําวยํอมแสดงวําผู๎เรียน
สามารถเรียนรู๎ได๎อยํางแท๎จริง  การถํายโยงการเรียนรู๎แบํงออกเป็นสองประเภทคือ 

  4.5.1  การถํายโยงการเรียนรู๎ทางบวก  คือ  การที่เมื่อได๎เรียนรู๎สิ่งหนึ่งแล๎ว  ท าให๎การ
เรียนรู๎สิ่งหนึ่งงํายขึ้น 

  4.5.2  การถํายโยงการเรียนรู๎ทางลบ  คือ  การที่สิ่งที่เรียนรู๎ไปกํอนกับสิ่งที่เรียนใหมํ
รบกวนกัน  ตัวอยําง เชํน การเรียนรู๎ภาษาถ่ินกับภาษาที่ใช๎ในโรงเรียน 

 แนวทางการจัดการเรียนรู๎ที่ชํวยให๎เกิดการถํายโยงการเรียนรู๎ทางบวก มีอยูํหลายประการ    
เชํน  จัดเนื้อหาข๎อมูลให๎เป็นหมวดหมูํให๎เห็นได๎อยํางชัดเจน น าความรู๎ไปใช๎ในสถานการณ์อ่ืน การจัด
บรรยากาศการเรียนรู๎ที่ดีก็เป็นสิ่งส าคัญ  เพ่ือให๎การเรียนรู๎นั้นคงทนถาวรและเป็นประโยชน์มากขึ้น 
(เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี  ปรีวรรณ, 2554 :186-190)                   
 

5.  ปัจจัยที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้  

 อัชรา  เอิบสุขสิริ (2556 :319) การด าเนินกิจการใดก็ตามจะบรรลุวัตถุประสงค์ได๎อยําง
ราบรื่นจ าเป็นต๎องอาศัยบรรยากาศที่เอ้ือตํอการท ากิจกรรมนั้น  กลําวคือ  ผู๎เกี่ยวข๎องต๎องสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได๎อยํางมีความสุขภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่สํงเสริมการท างาน  และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลการจัดการเรียนรู๎ก็เชํนกัน  เราอาจแบํงองค์ประกอบของการเรียนรู๎ออกเป็นสอง
ด๎านใหญํ ๆ ได๎แกํ องค์ประกอบด๎านกายภาพ และองค์ประกอบด๎านจิตวิทยา ดังนี้ 
 5.1  องค์ประกอบทางด้านกายภาพ 

 องค์ประกอบด๎านกายภาพ  หมายถึง  ลักษณะและขนาดของห๎องเรียนที่ไมํเล็กหรือใหญํ
เกินไป  มีเนื้อที่เพียงพอให๎ขยับโต๏ะเก๎าอ้ีเพ่ือจัดกิจกรรมได๎  มีอุปกรณ์หรือมุมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ 
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เชํน ตู๎หนังสือปูายนิเทศ  มุมวิทยาศาสตร์  มุมภาษา  ฯลฯ  มีโต๏ะเก๎าอ้ีที่มีขนาดเหมาะกับผู๎เรียน 
ประตูหน๎าตํางมากพอให๎อากาศถํายเทได๎อยํางสะดวก  มีแสงสวํางเพียงพอ  ห๎องมีลักษณะโปรํงสบาย
สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร๎อยสวยงาม ดังแสดงในภาพที่  4.2 

 

 

 

 
 

ภาพที่  4.2 ภาพห๎องเรียนที่มีอุปกรณ์ท่ีสํงเสริมการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 

https://www.l3nr.org/posts/573501 

 

 5.2  องค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา 

 องค์ประกอบด๎านจิตวิทยา  หมายถึง  องค์ประกอบด๎านความรู๎สึกนึกคิด  ซึ่งต๎องเอ้ือตํอการ
กระตุ๎นจูงใจผู๎เรียน ให๎สนใจเรียน  มีความใฝุรู๎  มีเจตคติท่ีดีตํอการเรียน  มีอัตมโนทัศน์หรือความรู๎สึก
ตํอตนเองในเชิงบวก (positive self-concept)  อันจะน าไปสูํความเชื่อมั่นในตนเองดังแนวคิดของ โร
เจอร์ส  (Rogers. 1976) อ๎างถึงใน อัชรา เอิบสุขสิริ (2556 : 320) ที่อธิบายไว๎ในทฤษฎีตัวตน (Self-

Theory) วํามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมตามความรู๎สึกที่มีตํอตนเองโดย “ตน” เป็นที่รวมแหํงความคิด
การรับรู๎  และการประเมินคุณคําของตนเอง  เรียม ศรีทอง (2542)  กลําววํา  ความรู๎สึกตํอตนเอง
เป็นภาพที่เกิดจากโครงสร๎างความคิดเก่ียวกับตนที่ต๎องการจะเป็น  และที่เป็นจริง  ความจ าความเชื่อ
ในตน แรงจูงใจและคํานิยมโดยทั่วไปบุคคลจะสร๎างภาพพจน์ทางรํางกายกํอน ซึ่งจะสัมพันธ์กับ
ลักษณะภายนอกและภาพพจน์ที่คนอ่ืนมองตน  สํวนภาพพจน์ทางจิตใจจะเกิดขึ้นบนรากฐานของ
ความสามารถในการคิด อารมณ์ ความรู๎สึก และความสามารถของบุคคลในการปรับตัวตํอ
สภาพแวดล๎อม  อัตมโนทัศน์จึงเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลผู๎ที่มีอัตมโนทัศน์เชิงบวกจะเชื่อมั่น
ในความสามารถของตนพ่ึงพาตนเองได๎  มีความอดทนพยายาม  ผู๎ที่มีอัตมโนทัศน์เชิงลบจะรู๎สึกท๎อแท๎ 
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ขาดความเชื่อมั่น  ไมํรู๎สึกถึงคุณคําในตนเอง  ขาดความอดทนกระตือรือร๎น อยํางไรก็ตาม อัตมโน
ทัศน์สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ โดยผู๎สอนสามารถสร๎างเสริมอัตมโนทัศน์เชิงบวกให๎กับผู๎เรียนได๎ในการ
ติดตํอสื่อสารเชิงบวกกับผู๎เรียน  เอาใจใสํตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนอยํางเหมาะสม   ให๎
ก าลังใจ  กระตุ๎นให๎เขาปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับความสามารถ  มีโอกาสประสบความส าเร็จ  เพ่ือให๎
เกิดก าลังใจ  หรือหากท าแล๎วเกิดความผิดพลาด  ผู๎สอนก็ควรอธิบาย แนะน า  ไมํต าหนิติเตียน  ดุดํา
วํากลําว  โดยไมํมีค าแนะน าอยํางสร๎างสรรค์  ปัจจัยทางจิตวิทยาที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎จึงควร
ประกอบด๎วย 

  5.2.1  บรรยากาศเป็นกันเอง อบอํุน ผู๎เรียนรู๎สึกใกล๎ชิดกับผู๎สอนรู๎สึกวําตนเองเป็นสํวน
หนึ่งที่มีความส าคัญของชั้นเรียน  มีสํวนรํวมในการเรียนการสอน เชํน ได๎แสดงความคิดเห็น  ตอบ
ค าถามที่สามารถสบตาด๎วยสายตา  ที่เป็นมิตร  หวังดีและจริงใจ  หลีกเลี่ยงการลงโทษให๎เกิดความ
เจ็บตัว    เจ็บใจ อับอาย ฯลฯ 

  5.2.2  เสรีภาพในการแสดงออก  เชํน  การแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง  มีสํวนรํวมในการ
วางแผนการเรียน  การท างาน  สามารถเลือกวิธีการเรียนรู๎การท างานตําง  ๆ ในชั้นเรียนด๎วยตนเอง 
  5.2.3  การได๎รับการยอมรับ  โดยผู๎สอนและเพ่ือนรํวมชั้น  แสดงออกถึงการชื่นชมยอมรับ
คุณคําซึ่งกันและกันให๎โอกาสเข๎ารํวมและมีบทบาทในกิจกรรมตําง ๆ 

  5.2.4  สภาพการณ์ที่มีความท๎าทาย  เชํน  บทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมํงํายจน
ผู๎เรียนเบื่อหนําย  และไมํอยากจะรู๎สึกท๎อใจ แตํให๎มีความยากในระดับท่ีท๎าทายความสามารถ  รู๎สึกวํา                     
ความยากนั้นมีความเร๎าใจให๎อยากลองเรียนรู๎  และถ๎าท าได๎ส าเร็จจะรู๎สึกภาคภูมิ ใจ  มีก าลังใจที่จะ
ลองท าสิ่งที่ยากข้ึนตํอไป 

  5.2.5  บรรยากาศการสร๎างวินัยในตนเอง  แม๎วําการสร๎างบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีจะ
เน๎นการยอมรับ  การให๎เสรีภาพในการแสดงออก  ความเป็นกันเองกับผู๎เรียน  แตํทั้งหมดนี้ก็ต๎องมี
ขอบเขตที่พอเหมาะ  เสรีภาพต๎องมาคูํกับความรับผิดชอบ  การกระท าของตนเองด๎วย  คูเปอร์สมิธ 
(Coopersmith, 1967) อ๎างถึงใน อัชรา เอิบสุขสิริ (2556 : 322) กลําววํา เด็กท่ีอยูํในบรรยากาศแหํง
เสรีภาพเต็มที่  จะเกิดความรู๎สึกยอมรับนับถือตนเองน๎อยกวําเด็กที่ได๎รับการดูแล  คือครูต๎องอธิบาย
ให๎เด็กเข๎าใจวํา  เหตุใดเขาจึงต๎องท าสิ่งนี้และเหตุใดเขาจึงไมํควรท าสิ่งนั้น  การที่เด็กเข๎าใจเหตุผลของ
การท าหรือไมํท าพฤติกรรมใด ๆ จะท าให๎เขาสามารถตัดสินใจได๎ด๎วยตนเอง  และพัฒนาความ
รับผิดชอบตํอพฤติกรรมของเขาด๎วย  นั่นคือเขาจะเป็นคนที่มีวินัยในตนเองโดยไมํจ าเป็นต๎องมี
บทลงโทษมาควบคุม  ที่ส าคัญคือ  ครูต๎องมีความยุติธรรม ปฏิบัติตํอเด็กทุกคนอยํางเทําเทียมกัน  บน
พ้ืนฐานของเหตุผลและความถูกต๎อง  ทุกคนล๎วนเป็นผู๎ที่ครูให๎การยอมรับเหมือนกันทั้งสิ้น 

  5.2.6  บรรยากาศความส าเร็จตามทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอีริกสัน เชื่อวําเด็ก
จะพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองได๎จากสภาพแวดล๎อมที่เขามีโอกาสได๎ท าสิ่งตําง  ๆ  ด๎วยตนเองและ
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ประสบความส าเร็จ  สํวนผู๎ที่ขาดโอกาสก็จะไมํรู๎วําตนมีความสามารถหรือไมํเพียงใด  เชํนเดียวกับผู๎ที่
ไมํประสบความส าเร็จในการท าสิ่งตําง  ๆ  ก็จะขาดความมั่นใจในตนเอง  ไมํแนํใจความสามารถของ
ตนเอง หรือคิดวําตนไมํมีความสามารถ  และจะไมํมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์  ครูจึงควรให๎เด็กมีโอกาส
ประสบความส าเร็จทุกคน  และพูดถึงความส าเร็จของเด็กมากกวําการคอยตอกย้ าถึงความล๎มเหลว 

  5.2.7 บทบาทของผู๎สอน  ผู๎สอนที่จะชํวยเตรียมชั้นเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการ
เรียนรู๎  ควรมีบุคลิกภาพที่นําไว๎วางใจ  สงํางาม  สุภาพ  รู๎กาลเทศะ  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  ให๎
เกียรติผู๎อ่ืน  มีลักษณะเป็นมิตร  ความยืดหยุํนในการจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสม   ไมํ
ใช๎อ านาจขํมขูํ บังคับ  ไมํลงโทษในเกิดความอับอาย  หรือเสียใจ  เจ็บแค๎น  เป็นต๎น บทบาทลักษณะ
ของครูผู๎สอนที่ดี และพึงหลีกเลี่ยง มีดังตํอไปนี้ 
   5.2.7.1  บทบาทและลักษณะของครูผู๎สอนที่ดี 
    เอมเมอร์ เอเวอร์ทสัน และแอนเดอร์สัน (Emmer, Evertsan & Anderson, 

1980 อ๎างถึงใน อัชรา เอิบสุขสิริ, 2556 : 325) ได๎สรุปคุณลักษณะของครูที่มีประสิทธิภาพ  ไว๎ดังนี้ 
    1)  ต๎องมีลักษณะแบบนักจิตวิทยากลุํมมนุษยนิยม (Humanism) คือ  เป็นผู๎มอง
โลกในแงํดีเห็นคุณคําความเป็นมนุษย์ของทุกคน  สามารถยอมรับผู๎อ่ืนได๎อยํางไมํมีเงื่อนไข  มีลักษณะ
อบอุํน จริงใจเมตตา เป็นกัลยาณมิตรของนักเรียน 

    2)  รู๎จักและเข๎าใจนักเรียนเป็นรายบุคคล มีความรู๎ด๎านจิตวิทยาพัฒนาการ และ
สามารถน าความรู๎นั้นมาพัฒนาผู๎เรียนให๎งอกงาม  ทางด๎านรํางกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และ
บุคลิกภาพสํงเสริมให๎เขาเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณคําของสังคม ด ารงชีวิตด๎วยความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และมีความสุขชีวิต 

    3)  มีความรู๎ด๎านจิตวิทยาการเรียนการสอน เข๎าใจกระบวนการเรียนรู๎สามารถน า
ทฤษฎีการเรียนรู๎  และทฤษฎีแรงจูงใจมาประยุกต์ใช๎ได๎อยํางเหมาะสมเพ่ือให๎การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข  มีเจตคติที่ดีตํอบทเรียน กระบวนการเรียนและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นําพึงพอใจ 

    4)  มีทักษะในการติดตํอสื่อสาร  เป็นผู๎พูดและผู๎ฟังที่ดีสามารถสื่อสารกับผู๎อ่ืนให๎
เข๎าใจตรงกัน  บริหารความขัดแย๎งได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

    5)  มีทักษะในการจัดห๎องเรียนให๎มีบรรยากาศที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  
    6)  มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข๎าใจหลักพฤติกรรมศาสตร์  ปรับตัวและสร๎างความสัมพันธ์
อันดีกับผู๎อ่ืนได๎อยํางไมํมีเงื่อนไข  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความสุขกาย  และสุขภาพจิตดี   มี 

ความเป็นผู๎น า 
    7)  มีคุณวุฒิทางวิชาการ มีความรู๎ในวิชาที่สอนเป็นอยํางดี  มีความใฝุรู๎ ขวนขวาย 

กระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎เพ่ิมเติมอยํางสม่ าเสมอ 
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   5.2.7.2  บทบาทในชั้นเรียนที่ครูพึงหลีกเลี่ยง 
    ซิมเมอร์แมน และชังด์ (Zimmerman, B.J. & Schunk, D. H., 1968)  อ๎างถึงใน                 
อัชรา เอิบสุขสิริ (2556 : 328) ได๎กลําวถึงบทบาทในชั้นเรียนที่ครูพึงหลีกเลี่ยงไว๎ 3 ประการดังนี้ 
    1)  การใช๎ความรุนแรงแบบเผด็จการ  ใช๎อ านาจเกินสมควร  เอาแตํใจตนเอง  ขูํ
กรรโชก ลงโทษแบบไมํแก๎ปัญหา  แตํเป็นการเพ่ิมปัญหา  เชํน ไลํออกจากโรงเรียน  ให๎พักการเรียน  
ทั้งท่ีนําจะมีวิธีอ่ืนที่มีประโยชน์มากกวํานั้น  พึงระลึกไว๎เสมอวําครูมิได๎มีหน๎าที่เฉพาะการสอนวิชาการ
เทํานั้น  หากมีหน๎าที่สอนสร๎างเสริมความเป็น  “มนุษย์” ที่สมบูรณ์ให๎แกํผู๎เรียนด๎วย 

    2)  การให๎เสรีภาพมากเกินไป  ปลํอยปละละเลย   นักเรียนจะเข๎าเรียนหรือไมํก็ได๎  
จะสํงงานหรือไมํก็ได๎  ท าผิดก็ไมํมีการลงโทษ  นักเรียนจึงไมํรู๎วําอะไรผิดอะไรถูก  อะไรควรปฏิบัติ  
อะไรไมํควรปฏิบัติ  เสรีภาพต๎องมาคํูกับความรับผิดชอบเสมอ 

    3)  การเครํงครัดเข๎มงวดมากเกินไป  ไมํมีการยืดหยุํน  ไมํฟังเหตุผล  นักเรียนจะ
เกิดความคับข๎องใจ  ขาดความม่ันใจ  และไมํกล๎าท าอะไรนอกเหนือค าสั่งของครู  ท าให๎ขาดโอกาสใน  
การพัฒนาตนไปตามศักยภาพท่ีควรจะเป็น  รวมถึงการก าหนดกฎระเบียบตําง ๆ จากการใช๎ความคิด
มุมมองของครูเป็นมาตรฐาน  โดยเด็กไมํมีสํวนรํวมในการแสดงเหตุผลความคิดความต๎องการของ
ตนเอง  ทั้งที่ความจริงแล๎ว  ผู๎ใหญํกับเด็กมีความคิดความต๎องการที่แตกตํางกันมาก  วิธีการที่
สร๎างสรรค์จึงควรเป็นทางสายกลางระหวํางความคิดเห็น  เหตุผล  ความต๎องการของทั้งสองฝุายที่ตําง
ฝุายตํางสามารถยอมรับกันได๎ 
 สรุปได๎วํา ลักษณะของครูที่ดีคือ ต๎องเป็นผู๎ที่มีจิตวิทยา  น าความรู๎ทางด๎านพัฒนาการ ความ
แตกตําง แรงจูงใจ การเรียนรู๎ และสติปัญญา ไปใช๎ประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ด ารงตนใน
การเป็นครู ที่เข๎าใจ เปิดใจ และให๎การยอมรับผู๎เรียน  อีกทั้งยังต๎องน าความรู๎ทางด๎าน ความถนัด
ผู๎เรียน แนะแนว และการให๎ค าปรึกษาไปประยุกต์ใช๎เพ่ือชํวยเหลือผู๎เรียน ในการปูองกันปัญหา แก๎ไข
ปัญหา และพัฒนาสํงเสริมผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพ  
 

6.  ลีลาการเรียนรู้  
 มัณฑรา  ธรรมบุศย์ (ออนไลน์ ,2559) โลกยุคนี้เป็นยุคของความรู๎และข๎อมูลขําวสาร  ผู๎ใดมี
ความรู๎และข๎อมูลมากกวํายํอมได๎เปรียบกวํา  โรงเรียนจึงควรเตรียมเด็ก ๆ และเยาวชนให๎รู๎จัก
แสวงหาความรู๎อยํางตํอเนื่องด๎วยตนเอง  การสอนให๎เด็กเรียนรู๎วิธีเรียนที่ถูกต๎อง (Learn how to 

learn) จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นอยํางยิ่ง โดยครูต๎องเข๎าใจและตระหนักเป็นอันดับแรกวํา เด็กแตํละคนมี
ลีลาหรือรูปแบบการเรียนรู๎ไมํเหมือนกัน  ครูที่สามารถรู๎วําเด็กแตํละคนในชั้นมีรูปแบบการเรียนรู๎เป็น
แบบใดจะประสบความส าเร็จในการสํงผํานความรู๎ไปยังนักเรียน  ท าให๎เด็กได๎พัฒนาศักยภาพในการ
เรียนรู๎ของตนเองได๎อยํางเต็มความสามารถมากที่สุด มีการแบํงประเภทลีลาการเรียนรู๎ดังนี้ 
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 6.1  ลีลาการเรียนรู้ที่แบ่งจากช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 

  นักจิตวิทยาที่ศึกษารูปแบบการเรียนรู๎หรือลีลาการเรียนรู๎ของมนุษย์ (Learning style) ได๎
พบวํา  มนุษย์สามารถรับข๎อมูลโดยผํานเส๎นทางการรับรู๎ 3 ทาง  คือ  การรับรู๎ทางสายตาโดยการ
มองเห็น (Visual  percepters)   การรับรู๎ทางโสตประสาทโดยการได๎ยิน (Auditory percepters)  

และ การรับรู๎ทางรํางกายโดยการเคลื่อนไหวและการรู๎สึก (Kinesthetic percepters)   ซึ่งสามารถ
น ามาจัดเป็นลีลาการเรียนรู๎ได๎ 3 ประเภท ดังนี้ 
   6.1.1  ผู๎ที่เรียนรู๎ทางสายตา (Visual learner)   ผู๎เรียนที่เรียนรู๎ได๎ดีถ๎าเรียนจาก
รูปภาพ แผนภูมิ  แผนผังหรือจากเนื้อหาที่เขียนเป็นเรื่องราว   เวลาจะนึกถึงเหตุการณ์ใด ก็จะนึกถึง
ภาพเหมือนกับเวลาที่ดูภาพยนตร์คือมองเห็นเป็นภาพที่สามารถเคลื่อนไหวบนจอฉายหนังได๎  
เนื่องจากระบบเก็บความจ าได๎จัดเก็บสิ่งที่เรียนรู๎ไว๎เป็นภาพ   ลักษณะของค าพูดที่คนกลุํมนี้ชอบใช๎ 
เชํน   “ฉันเห็น”  หรือ “ฉันเห็นเป็นภาพ…..” 

                พวก Visual learner  จะเรียนได๎ดีถ๎าครูบรรยายเป็นเรื่องราว  และท าข๎อสอบได๎ดีถ๎า
ครูออกข๎อสอบในลักษณะที่ผูกเป็นเรื่องราว  Visual learner  จะเป็นนักอําน  เวลาอํานเนื้อหาใน
ต าราเรียนที่ผู๎เขียนบรรยายในลักษณะของความรู๎   ก็จะน าเรื่องที่อํานมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพ่ือท าให๎
ตนสามารถจดจ าเนื้อหาได๎งํายขึ้น     
                ผู๎ที่เรียนได๎ดีทางสายตาควรเลือกเรียนทางด๎านสถาปัตยกรรม  หรือด๎านการออกแบบ   
และควรประกอบอาชีพมัณฑนากร  วิศวกร  หรือหมอผําตัด พวก Visual learner จะพบประมาณ 
60-65 % ของประชากรทั้งหมด 

   6.1.2  ผู๎ที่เรียนรู๎ทางโสตประสาท (Auditory  Learner)  เป็นพวกที่เรียนรู๎ได๎ดีที่สุด
ถ๎าได๎ฟังหรือได๎พูด จะไมํสนใจรูปภาพ และไมํผูกเรื่องราวในสมองเป็นภาพเหมือนพวกที่เรียนรู๎ทาง
สายตา   แตํชอบฟังเรื่องราวซ้ า ๆ   และชอบเลําเรื่องให๎คนอ่ืนฟัง   คุณลักษณะพิเศษของคนกลุํมนี้ 
ได๎แกํ การมีทักษะในการได๎ยิน/ได๎ฟังที่เหนือกวําคนอ่ืน   ดังนั้นจึงสามารถเลําเรื่องตําง ๆ ได๎อยําง
ละเอียดละออ และรู๎จักเลือกใช๎ค าพูด 

   ผู๎เรียนที่เป็น Auditory learner  จะจดจ าความรู๎ได๎ดีถ๎าครูพูดให๎ฟัง  หากครูถามให๎
ตอบ ก็จะสามารถตอบได๎ทันที   แตํถ๎าครูมอบหมายให๎ไปอํานต าราลํวงหน๎าจะจ าไมํได๎จนกวําจะได๎
ยินครูอธิบายให๎ฟัง เวลาทํองหนังสือก็ต๎องอํานออกเสียงดังๆ  และต๎องพูดกับตนเอง ครูสามารถ
ชํวยเหลือผู๎เรียนกลุํมนี้ได๎โดยใช๎วิธีสอนแบบอภิปราย  ในด๎านการคิด มักจะคิดเป็นค าพูด  และชอบ
พูดวํา  “ฉันได๎ยินมาวํา……../ ฉันได๎ฟังมาเหมือนกับวํา……” 

   พวก Auditory learner  จะพบประมาณ 30-35 % ของประชากรทั้งหมด และมัก
พบในกลุํมที่เรียนด๎านดนตรี  กฎหมายหรือการเมือง  สํวนใหญํจะประกอบอาชีพเป็นนักดนตรี  พิธีกร
ทางวิทยุและโทรทัศน์   นักจัดรายการเพลง (disc jockey)    นักจิตวิทยา  นักการเมือง  เป็นต๎น 
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   6.1.3   ผู๎ที่เรียนรู๎ทางรํางกายและความรู๎สึก (Kinesthetic  learner)  เป็นพวกที่
เรียนโดยผํานการรับรู๎ทางความรู๎สึก การเคลื่อนไหว และรํางกาย  จึงสามารถจดจ าสิ่งที่เรียนรู๎ได๎ดี
หากได๎มีการสัมผัสและเกิดความรู๎สึกท่ีดีตํอสิ่งที่เรียน   เวลานั่งในห๎องเรียนจะนั่งแบบอยูํไมํสุข  นั่งไมํ
ติดที่  ไมํสามารถท าใจให๎จดจํออยูํกับบทเรียนเป็นเวลานาน ๆ ได๎  คือให๎นั่งเพํงมองกระดาน
ตลอดเวลาแบบพวก  Visual learner ไมํได๎  และฟังนาน ๆ แบบ Auditory learner  ไมํได๎ครู
สามารถสังเกตบุคลิกภาพของเด็กที่เป็น Kinesthetic learner  ได๎จากค าพูดที่วํา  “ฉันรู๎สึกวํา……” 
พวกที่เป็น Kinesthetic learner  จึงเป็นกลุํมที่มีปัญหามากหากครูผู๎สอน  ที่ยังนิยมใช๎วิธีสอนแบบ
เกํา ๆ อยํางเชํนใช๎วิธีบรรยายตลอดชั่วโมงให๎นั่งนิ่งๆ เงียบ ๆ   ซึ่งอาจเป็นเพราะวําความรู๎สึกของเด็ก
เหลํานี้ได๎ถูกน าไปผูกโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบันเทํานั้น  ไมํได๎ผูกโยงกับอดีต
หรือเหตุการณ์ท่ียังมาไมํถึงในอนาคต   ครูจึงควรสอนโดยการลงมือท า ให๎แสดงออกหรือให๎ปฏิบัติจริง  
เชํน ให๎เลํนละคร แสดงบทบาทสมมติ สาธิต ท าการทดลอง  หรือให๎พูดประกอบการแสดงทําทาง  
เป็นต๎น 

  พวก Kinesthetic learner  จะพบในประชากรประมาณ 5-10 % เทํานั้น  สาขาวิชาที่
เหมาะกับผู๎เรียนกลุํมนี้ได๎แกํ วิชากํอสร๎าง  วิชาพลศึกษา  และควรประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับงาน
กํอสร๎างอาคาร  หรืองานด๎านกีฬา เชํน เป็นนักกีฬา หรือประเภทที่ต๎องใช๎ความคิดสร๎างสรรค์  งานที่
ต๎องมีการเต๎น  การร า  และการเคลื่อนไหว  
 6.2  ลีลาการเรียนรู้ที่แบ่งจากการน าสภาวะของจิตเข้าร่วมด้วย                  
             การแบํงลีลาการเรียนรู๎ออกเป็น 3 ประเภทดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎น  เป็นการแบํงโดย
พิจารณาจากชํองทางในการรับรู๎ข๎อมูล ซึ่งมีอยูํ 3 ชํองทาง ได๎แกํ ทางตา ทางหู และทางรํางกาย   แตํ
หากน าสภาวะของบุคคลในขณะที่รับรู๎ข๎อมูลซึ่งมีอยูํ 3 สภาวะคือ สภาวะของจิตส านึก (Conscious)  

จิตใต๎ส านึก (Subconscious)  และจิตไร๎ส านึก (Unconscious)   เข๎าไปรํวมพิจารณาด๎วย แล๎วน า
องค์ประกอบทั้ง 2 ด๎านคือ องค์ประกอบด๎านชํองทางการรับข๎อมูล (Perceptual pathways)  กับ
องค์ประกอบด๎านสภาวะของบุคคลขณะที่รับรู๎ข๎อมูล (States of consciousness) มาเชื่อมโยงเข๎า
ด๎วยกัน   จะสามารถแบํงลีลาการเรียนรู๎ออกได๎ถึง 6 แบบ  ดังนี้ 
   6.2.1  ประเภท V-A-K   เป็นผู๎ที่เรียนรู๎ได๎ดีที่สุดหากได๎อํานและได๎เลําเรื่องตําง ๆ ให๎
ผู๎อื่นฟัง  เป็นเด็กดีท่ีขยันเรียนหนังสือ แตํไมํชอบเลํนกีฬา 
               6.2.2  ประเภท V-K-A  เป็นผู๎ที่เรียนรู๎ได๎ดีที่สุดหากได๎ลงมือปฏิบัติตามแบบอยํางที่
ปรากฏอยูํตรงหน๎า และได๎ตั้งค าถามถามไปเรื่อย ๆ  โดยปกติจะชอบท างานเป็นกลุํม 

               6.2.3  ประเภท A-K-V  เป็นผู๎ที่เรียนรู๎ได๎ดีที่สุดหากได๎สอนคนอ่ืน  ชอบขยายความ
เวลาเลําเรื่อง   แตํมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการอํานและการเขียน 
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               6.2.4  ประเภท A-V-K   เป็นผู๎ที่มีความสามารถในการเจรจาติดตํอสื่อสารกับคนอ่ืน  
พูดได๎ชัดถ๎อยชัดค า  พูดจามีเหตุมีผล   รักความจริง  ชอบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาที่ต๎องใช๎
ความคิดทุกประเภท  เวลาเรียนจะพยายามพูดเพ่ือให๎ตนเองเกิดความเข๎าใจ  ไมํชอบเรียนกีฬา  
              6.2.5  ประเภท K-V-A   เป็นผู๎ที่เรียนได๎ดีที่สุดหากได๎ท างานที่ใช๎ความคิดในสถานที่
เงียบสงบ  สามารถท างานที่ต๎องใช๎ก าลังกายได๎เป็นอยํางดีโดยไมํต๎องให๎ครูคอยบอก  หากฟังครูพูด
มาก ๆ อาจเกิดความสับสนได๎ 
                6.2.6  ประเภท K-A-V  เป็นผู๎ที่เรียนได๎ดีหากได๎เคลื่อนไหวรํางกายไปด๎วย  เป็นพวกที่
ไมํชอบอยูํนิ่ง  จึงถูกให๎ฉายาวําเป็นเด็กอยูํไมํสุข  มักไมํคํอยชอบการอําน มีปัญหาเกี่ยวกับการอําน
และการเขียน 

  การที่ครูได๎รู๎วําเด็กในชั้นเรียนมีลีลาการเรียนรู๎เป็นแบบใด  จึงมีประโยชน์อยํางยิ่งตํอการ
จัดสภาพการเรียนการสอน  และยังชํวยให๎ครู 
   1. สามารถชํวยเหลือเด็กให๎รู๎จักคิดและเรียนรู๎สิ่งตํางๆ ให๎ดีที่สุดเทําที่เด็กจะสามารถ
ท าได๎ เข๎าใจพฤติกรรมการเรียนรู๎ของเด็กที่ไมํเหมือนกัน 

   2. เข๎าใจปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู๎ของเด็กแตํละคน เชํน หากพบวํานักเรียนมักไมํ
คํอยอยูํนิ่งและนั่งฟังนานๆ ไมํได๎ ครู ควรปรับการสอน เพื่อท าให๎นักเรียนมีโอกาสอยูํนิ่งกับสิ่งที่ต๎องลง
มือท า 
   3. ชํวยให๎ครูค านึงถึงการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพ่ือตอบลีลาการเรียนรู๎
กับนักเรียนทุกๆ คน 

   4. ถึงแม๎ Kinesthetic learner อาจจะประสบปัญหามากท่ีสุดหากพบวําครูสอนแบบ 

บรรยาย แตํถ๎าครูปรับรูปแบบการสอนด๎วยการเน๎นด๎วยการลงมือท า จะพบวํา กลุํมนี้มีความจ าและ
สามารถน าไปใช๎ได๎เป็นอยํางดี 
  ลีลาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นการบอกลักษณะที่จะสามารถเรียนรู๎ได๎ดีของนักเรียน แตํ
ไมํใชํสิ่งที่บอกวําเด็กในลีลาการเรียนรู๎แบบใดฉลาดกวํากัน แตํสิ่งที่พบในโรงเรียน คือเด็กที่ไมํสามารถ
นั่งฟังครูบรรยาย ไมํเรียบร๎อย หรือไมํคํอยชอบการอําน จะเป็นเด็กที่ในโรงเรียนให๎การตีตราวําไมํ
ตั้งใจเรียน และไมํเอาไหน และได๎รับการเพิกเฉยหรือขาดการใสํใจไป แตํหากคุณครูได๎ลองพิจารณาดู
จะเห็นวํา สิ่งที่สะท๎อนออกมานั้นแท๎จริงคือ “คร”ู ที่ไมํเข๎าใจลีลาของผู๎เรียน และวิธีที่จะท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ที่ดี 
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7. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
 กฤตวรรณ ค าสม (2557 :87) สิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในชีวิตประจ าวันของสิ่งที่มีชีวิตและไมํมี
ชีวิตทั้งหลายนั้น สภาพที่เกิดเองตามธรรมชาติ เราเรียกวํา เป็นปรากฏการณ์ (Phenomena) เมื่อมี
ปรากฏการณ์เกิดข้ึนในลักษณะอยํางเดียวกันหรือคล๎ายคลึงกันอยูํอยํางสม่ าเสมอ ก็นําที่จะมีกฎเกณฑ์
หรือเหตุผลบางอยํางที่ท าให๎เกิดปรากฏการณ์อันนั้น ความคิดของคนเราในการสร๎างความสัมพันธ์
บางสิ่งบางอยํางนี้ เรียกวํา เป็นการสันนิษฐาน (Assumption) 

 การสันนิษฐานของเรานั้น ถ๎าเรามีความประสงค์อยากจะทดสอบวํา จริงหรือไมํ หรือ 

ถ๎าอยากจะทราบวํา เหตุที่เราผิดกับผลที่เห็นจากปรากฏการณ์นั้นมีความสัมพันธ์กันอยํางไร การทดสอบ
นั้นจ าเป็นจะต๎องอาศัยความเข๎าใจจากประสบการณ์ และการเรียนรู๎เข๎าชํวยด๎วย และในการทดสอบ  
หรือพิสูจน์ข๎อสันนิษฐานนั้นๆ จ าเป็นที่จะต๎องตั้งสมมติฐาน (Hypothesis) ขึ้นมา 
 เมื่อการทดสอบ หรือพิสูจน์ได๎วํา สมมติฐานที่เราตั้งนั้นเป็นจริง ในสถานการณ์ทั่วๆ ไปใน
ที่สุดก็เกิดเป็นทฤษฎี (Theory)  ในบทนี้จะขอกลําวถึงทฤษฎีการเรียนรู๎ดังตํอไปนี้ 
 

 7.1 ทฤษฎีกฎแห่งผลกรรมของ เอ็ดเวริร์ด  แอล. ธอร์นไดด์    
  เอ็ดเวริร์ด  แอล. ธอร์นไดด์ (Edward L. Thorndike, 1911)เป็นนักจิตวิทยาชาวอเมริกันมี
ชีวิตอยูํในชํวง ค.ศ. 1874-1949 มีผลงานด๎านการศึกษาและจิตวิทยามากมาย ทฤษฎีการเรียนรู๎ของ
เขาเป็นที่ยอมรับอยํางกว๎างขวางจนได๎รับการยกยํองวําเป็น “บิดาแหํงจิตวิทยาการศึกษา” เป็นนัก
ทฤษฎีการเรียนรู๎คนแรกของอเมริกา ธอร์นไดค์เน๎นความส าคัญของการเชื่อมโยงระหวํางสิ่งเร๎ากับการ
ตอบสนอง คือการเรียนรู๎จะเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยง (connect) สิ่งเร๎า (S) กับการตอบสนอง (R) 
อยํางเหมาะสม ทฤษฎีของเขาจึงได๎ชื่อวําทฤษฎีความสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theory) 
หรือ (S-R Theory) 
  อัชรา  เอิบสุขสิริ (2556 :113-6)  ได๎กลําวถึง การทดลองของธอร์นไดด์ แนวคิด ทฤษฎี และ
กฎการเรียนรู๎ของธอร์นไดด์ ดังนี้ 
   7.1.1 การทดลองของธอร์นไดค์  
   ธอร์นไดด์ ได๎ใช๎แมวเป็นสัตว์ทดลอง เขาจับแมวที่ก าลังหิวใสํกรง (problem box) แล๎วน า
อาหารวางไว๎นอกกรงในระยะที่แมวไมํสามารถเอ้ือมถึง เขาสังเกตเห็นแมวพยายามตะกุยตะกายหาทาง
ออกจากกรงเพ่ือมากินอาหาร เวลาผํานไปคํอนข๎างนานและโดยบังเอิญขณะที่มันก าลังตะกุยตะกายอยูํนั้น 
เท๎าของมันไปกดคานประตูกรงจึงเปิด แมวก็วิ่งออกมากินอาหาร การเปิดประตูกรงได๎นี้เป็นลักษณะการ
แก๎ปัญหาแบบลองผิดลองถูก (trial and error) ซึ่งเป็นวิธีแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้นบํอยครั้งในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์และสัตว์ จากนั้น ธอร์นไดค์ ก็ปลํอยให๎แมวหิว แล๎วจับไปขังไว๎ในกรงพร๎อมทั้งวางอาหารไว๎นอกกรง
เหมือนครั้งแรก เขาท าเชํนนี้หลายๆ ครั้งและพบวําแมวมีพฤติกรรมตะกุยตะกายเชํนเดียวกับครั้งแรก แตํ



 154 

ใช๎เวลาน๎อยลงทุกที จนสุดท๎ายมันสามารถตรงไปกดคานทันทีที่ถูกจับใสํกรงแล๎ววิ่งออกมากินอาหาร นั่น
แสดงวําแมวเกิดการเรียนรู๎วิธีเปิดประตู หลังจากการลองผิดลองถูกหลายๆ ครั้ง ซึ่งธอร์นไดค์อธิบายวํา
จากการลองผิดลองถูกนี้ ท าให๎แมวคํอยๆ สังเกตเห็นความเชื่อมโยง (connection) ระหวํางวาน (S) กับ
การกดคานเพ่ือเปิดประตู (R) ดังแสดงในภาพที่ 4.3    
 

 
 

ภาพที่ 4.3   การทดลองทฤษฎีการเรียนรู๎แบบลองผิดลองถูก ของ ธอร์นไดค ์ 
ในภาพยังแสดงถึงถึงกราฟการทดลองของแมวในการใช๎เวลาออกจากกลํองและจ านวนครั้งของการทดลอง 

ที่มา : http://englishdictionary.education/en/thorndikes-law-of-effect 

  

 7.1.2 แนวคิด ทฤษฎีกฎแห่งผลกรรมของธอร์นไดด์ 
   7.1.2.1 แนวคิดเรื่องหลักการลองผิดลองถูก 

 การเรียนรู๎แบบลองผิดลองถูก (Trial-Error Learning) มีใจความส าคัญวํา เมื่ออินทรีย์กระทบ
กับสิ่งเร๎า อินทรีย์จะลองใช๎วิธีตอบสนองตํอสิ่งเร๎าหลายๆ วิธี จนพบกับวิธีที่เหมาะสม และถูกต๎องกับ
เหตุการณ์และสถานการณ์ เมื่อได๎รับการตอบสนองที่ถูกต๎องก็จะน าไปตํอเองเข๎ากับสิ่งเร๎านั้นๆ มีผล
ให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์และล าดับขั้นที่จะน าไปสูํการเรียนรู๎แบบนี้คือ 

    1) มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา เป็นสิ่งเร๎าให๎อินทรีย์แสดงการตอบสนองหรือแสดง
พฤติกรรมออกมา 
    2) อินทรีย์จะแสดงอาการตอบสนองหลายๆ อยําง เพ่ือแก๎ปัญหาที่เกิดข้ึน 

    3) ปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมํท าให๎เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป 
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    4) เมื่อปฏิกิริยาตอบสนองที่ไมํท าให๎เกิดความพอใจจะถูกตัดทิ้งไป จนเหลือ
ปฏิกิริยาที่ท าให๎เกิดความพอใจ อินทรีย์จะถือเอากิริยาตอบสนองที่ถูกต๎องและจะแสดงตอบสนองตํอ
สิ่งเร๎านั้น มากระทบ (Interaction) อีก 

 

          R1  (ขีดขํวนพื้น) 
          R2  (สํงเสียงร๎องดัง) 
          R3  (สํงเสียงฟุอๆ และท าตัวโกํง) 
          R4  (วิ่งไปรอบๆ) 
          R5  (ผลักฝาผนังและประตู) 
          R6  (กดคานเปิดประตูได๎) 

 

ภาพที่  4.4  แผนภูมิแสดงการเรียนรู๎แบบลองผิดลองถูกของ ธอร์นไดค์ 

ที่มา : กฤตวรรณ ค าสม (2557 :89) 
  

   7.1.2.2 กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ 
       1) กฏแห่งผล (Law of Effect) 
      ธอร์นไดค์อธิบายวําความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหวําง S กับ R จะเข๎มข๎นเพียงใด
ขึ้นอยูํกับผลที่เกิดตามมา หากมีการกระท าพฤติกรรมตอบสนองสิ่งเร๎าแล๎ว ได๎รับผลที่พึงพอใจจะท า
ให๎เกิดพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก หากได๎รับผลที่ไมํพึงพอใจก็จะหยุดพฤติกรรมนั้น ในกรณีของแมวที่ถูก
น ามาทดลองนี้ แมวกดคานแล๎วได๎ออกมากินอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่มันพึงพอใจ ดังนั้น ทุกครั้งที่มันถูกจับ
ขังไว๎ในกรงมันจะพยายามกดคานเพื่อจะได๎ออกไปกินอาหาร ในทางตรงข๎ามหากมันกดคานเปิดประตู
ออกมาได๎ แล๎วถูกเฆี่ยนตีแทนการได๎กินอาหาร มันคงไมํพยายามเปิดประตูอีกตํอไป และจากผลการ
ทดลองตํอๆ มา ธอร์นไดค์ได๎อธิบายเพิ่มเติมวําผลการกระท าท่ีท าให๎ผู๎เรียนเกิดความพอใจ หรือการได๎
รางวัลจากการกระท าใดๆ จะเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก สํวนการได๎รับผลที่ไมํพึงพอใจ
หรือการถูกลงโทษไมํมีผลตํอการเกิดพฤติกรรมนั้น เขาจึงให๎ความส าคัญกับการเสริมแรงและการจูงใจ
วํามีผลตํอการเรียนรู๎ในทางบวกมากกวําการลงโทษ 

        2) กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Practice) 
          ธอร์นไดค์กลําววําการได๎กระท าซ้ าๆ จะชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มั่นคงถาวร 
สํวนการกระท าท่ีไมํเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องจะท าให๎ไมํเกิดการเรียนรู๎ที่ถาวร (การเชื่อมโยงระหวําง S กับ 
R ไมํเข๎มข๎น) เชํน การทดลองของธอร์นไดค์ครั้งนี้หากแมวใช๎วิธีลองผิดลองถูกจนเปิดประตูออกมากิน
อาหารได๎ แล๎วเลิกการทดลองไปเลยแมวจะไมํสามารถเรียนรู๎วิธีเปิดประตูกรงได๎ แตํการที่มันได๎

สถานการณ์
หรือสิ่งเร้า 
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กระท าซ้ าๆ ท าให๎เกิดการเรียนรู๎วิธีเปิดประตูกรงได๎ในที่สุด ทั้งนี้มีข๎อสังเกตวําการฝึกฝนจะมีประโยชน์
ตํอการเรียนรู๎ตํอเมื่อผลการเรียนรู๎หรือการกระท านั้นท าให๎บุคคลเกิดความพอใจ แตํถ๎าการเรียนรู๎นั้น
ไมํท าให๎บุคคลพึงพอใจหรือไมํมีแรงจูงในที่จะกระท า การท าซ้ าๆ ก็ไมํกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
เรียนรู๎แตํอยํางใด  
       3) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) 
         ในการทดลองของธอร์นไดค์ เขาทดลองในชํวงที่แมวก าลังหิวแล๎วมีอาหารวาง
ลํอใจอยูํนอกกรง แมวจึงพยายามเปิดประตูกรงให๎ได๎เพ่ือจะได๎กินอาหาร นั่นคือแมวอยูํในภาวะที่
พร๎อมจะเรียนรู๎ แตํถ๎าแมวได๎กินอาหารจนอ่ิมเต็มที่แล๎ว มันอาจไมํมีความพยายามที่จะเปิดประตูกรง
มากนัก ซึ่งก็จะท าให๎ไมํเกิดการเรียนรู๎   ส าหรับเรื่องความพร๎อมนี้ หมายถึง ความพร๎อมทุกด๎านของ
ผู๎เรียน ทั้งความพร๎อมด๎านรํางกาย อารมณ์ สติปัญญา รวมถึงสภาพแวดล๎อมที่กํอให๎เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนรู๎ด๎วย 

   7.1.2.3 แนวคิดเรื่ององค์ประกอบในการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
    ธอร์นไดค์ ได๎กลําวถึง องค์ประกอบในการเรียนรู๎ไว๎ 6 ประการด๎วยกัน ดังนี้ 
    1) สมรรถภาพ (Capacity) สมรรถภาพในการเรียนรู๎ขึ้นอยูํกับจ านวนของ 
“Bonds” (ความเชื่อมโยง, ความสัมพันธ์) ถ๎ามี Bonds มากก็มีสมรรถภาพในการเรียนรู๎มาก 
ความแตกตํางระหวํางความเฉียวฉลาด และความทึบ (Bright and Dull) ขึ้นอยูํกับปริมาณมากกวํา
คุณภาพ แม๎จะเชื่อวําสติปัญญานั้นมีขอบเขตทั้งความกว๎างขวางและความลึกซึ้งก็ตาม 

    2) การฝึกฝน (Practice) การกระท าซ้ าๆ กันหรือการฝึกหัดจะไมํชํวยให๎เกิดการ
เชื่อมโยงเสมอไป แตํถ๎าการกระท านั้นมีรางวัลจะท าให๎สายใยของการเชื่อมโยงนั้นแข็งขึ้น กลําวอีกนัย
หนึ่งก็คือ ถ๎าผู๎ท าเห็นผลของการกระท า จึงจะชํวยให๎การฝึกฝนได๎ดี 
    3)  การจูงใจ (Motivation) ได๎แกํ การให๎รางวัลและการท าโทษ ธอร์น ไดค์ 
เชื่อวํา รางวัลหรือความส าเร็จ ยํอมกํอให๎เกิดการเรียนรู๎ในเรื่องนั้นๆ ได๎ดียิ่งขึ้น สํวนการท าโทษหรือ
การประสบความผิดหวังยํอมท าให๎เกิดการกระท าที่ถดถอย คือ ไมํอยากมีพฤติกรรมอยํางนั้นๆ ซ้ าอีก 

    4)  ความเข๎าใจ (Understanding) หมายถึง การสร๎างความเชื่อมโยงที่เหมาะสม
เกี่ยวกับความเข๎าใจนั้นๆ โดยอาศัยหลักของการถํายโยงการเรียนรู๎ ซึ่งถือวํา เราจะเข๎าใจสถานการณ์นั้น
ได๎ดีขึ้น ถ๎าสถานการณ์ใหมํมีสิ่งคล๎ายคลึงกับสถานการณ์เดิม 

    5) การถํายโยง (Transfer) การถํายโยงจะเกิดขึ้นถ๎าสถานการณ์ใหมํมีสิ่งคล๎ายคลึงกับ
สถานการณ์เดิม เราจะสามารถเรียนสถานการณ์ใหมํได๎ดี และเร็วขึ้น 

    6) การลืม (Forgetting หรือ Law of Disuse) การลืมจะเกิดขึ้น เมื่อไมํมีการ
ฝึกฝน ฝึกหัด หรือปฏิบัติบํอยๆ หรือไมํได๎ใช๎ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆ ซึ่งตํางจากของ ฟรอยด์ ซึ่งกลําววํา 
การลืมเกิดจากการที่ เจ๎าตัวต๎องการจะลืมจึงได๎เก็บกดเรื่องนั้นลงไปสูํจิตไร๎ส านึก 
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  7.1.3 การประยุกต์ทฤษฎี  ธอร์นไดด์ ในการจัดการเรียนการสอน 

      เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ และภักดี ปรีวรรณ (2554 :134-135)ได๎เสนอแนวความคิด
ทฤษฏีของธอร์นไดค์มาประยุกต ใช๎ในการเรียนรู๎ ดังนี้ 
   7.1.3.1 การน าหลักการเกี่ยวกับกฎแหํงความพร๎อมมาใช๎ ควรเริ่มจากการส ารวจวุฒิ
ภาวะ ความพร๎อมทางกาย และความพร๎อมของผู๎เรียนด๎านจิตใจ และกํอนการจัดการเรียนรู๎ ผู๎ สอน
ควรเตรียมความพร๎อมของทั้งผู๎เรียนและผู๎สอน การจัดการเรียนการรู๎ ผู๎สอนควรทดสอบความรู๎กํอน
เรียน น าเข๎าสูํบทเรียนกํอนการเรียนเนื้อหาวิชา บอกความส าคัญของสิ่งที่จะเรียนและสร๎างเจตคติที่ดี
ตํอการเรียนรู๎ หลักความพร๎อม 3 ข๎อ คือ  

    1)  เมื่อหนํวยของการกระท า พร๎อมที่จะแสดงออก  แล๎วได๎แสดงออก ผู๎กระท าจะท า
ด๎วยความสบายหรือพอใจ 

    2)  ถ๎าหนํวยของการกระท าพร๎อมที่จะแสดงออก แตํไมํได๎แสดงจะท าให๎เกิดความ
ไมํสบายใจ และกระตุ๎นให๎ความสัมพันธ์ระหวํางการกระท าและสิ่งเร๎าแยกออกจากกันด๎วยความไมํ
สบายใจนั้น 

    3)  ถ๎าหนํวยของการกระท ายังไมํพร๎อมที่จะแสดงออก แตํจ าเป็นต๎องแสดงออก การ
แสดงออกนั้นๆ ก็จะท าให๎แสดงออกด๎วยความไมํสบายใจไมํพอใจเชํนกัน 

   7.1.3.2  การน าหลักการเกี่ยวกับกฎแหํงการฝึกหัดมาใช๎ ควรให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนให๎
ประสบการณ์จากการเรียนรู๎ถาวรเพราะผู๎เรียนที่ท าแบบฝึกหัดซ้ าๆ ยํอมมีความช านาญ คลํองแคลํว
วํองไวกวําผู๎ที่ไมํได๎มีโอกาสฝึกฝนการเรียนรู๎เพ่ิมหรือเรียนรู๎ซ้ าๆ เพ่ือสร๎างเสริมความเข๎าใจให๎ชัดเจน
สามารถเรียกความรู๎ที่ได๎เรียนแล๎วมาใช๎ได๎อยํางคลํองแคลํว ตัวอยํางที่เห็นได๎ชัดเจนคือ การเลํนกีฬา 
การทํองสูตรคูณ การเลํนดนตรี เป็นต๎น 

   7.1.3.3  การน าหลักการเกี่ยวกับกฎแหํงผลมาใช๎ สร๎างแรงจูงใจในการเรียนรู๎ ผลของ
การกระท าชํวยท าให๎ทราบวําการกระท านั้นเป็นอยํางไรมีผลอะไรเกิดขึ้นตามมา มีข๎อบกพรํองอยํางไร 
การให๎ข๎อมูลย๎อนกลับเพ่ือให๎ผู๎เรียนทราบผลของการกระท าซึ่งชํวยสํงเสริมการเรียนเป็นอยํางดี 
   7.1.3.4 การน าหลักการเกี่ยวกับเจตคติมาใช๎ ควรสร๎างความพึงพอใจให๎ผู๎เรียน ดังนั้น
ถ๎าผู๎เรียนเกิดความพอใจยํอมท าให๎ผู๎เรียนอยากเรียน การให๎แรงเสริมกับพฤติกรรมที่เหมาะสมชํวย
สนับสนุนการกระท าท่ีดี คนที่ท าความดียํอมเกิดขวัญและก าลังใจที่จะท าความดีตํอไป สนับสนุนให๎คน
ท าดีได๎รับผลดี 
    เมื่อพิจารณาอยํางละเอียดแล๎วจะเห็นได๎วําบรรยากาศของสถานศึกษา ฯลฯ ล๎วนมี
ความส าคัญตํอการเรียนรู๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งคือผู๎สอน  เพราะครูคือคนส าคัญที่จะเป็นผู๎สร๎าง
บรรยากาศการเรียนรู๎ที่ดี  บรรยากาศของความสุข ความอบอํุนใจ ที่จะกํอให๎เกิดการเชื่อมโยงระหวําง
ผู๎เรียนไปยังการเรียนรู๎ในทุกๆ ด๎าน ทั้งทางด๎านพุทธิพิสัยและด๎านจิตพิสัยรวมทั้งด๎านทักษะพิสัย  
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 7.2  การเรียนรู้เงื่อนไขของสิ่งเร้าโดย อีแวน แพรโทวิช พาฟลอฟ (Ivan Pretovich Pavlov, 

1927) 
  พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov) เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีชีวิตอยูํ
ระหวําง ปี ค.ศ. 1849 – 1936 และถึงแกํกรรมเมื่ออายุประมาณ 87 ปี 
  พาฟลอฟเป็นนักวิทยาศาสตร์ สนใจศึกษาระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหัวใจ และได๎หันไป
สนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบยํอยอาหาร  จนท าให๎เขาได๎รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยา ในปี ค.ศ. 1904 จาก
การวิจัยเรื่อง สรีรวิทยาของการยํอยอาหาร 
  ในการวิจัยเกี่ยวกับการยํอยอาหารของสุนัข (ค.ศ. 1904) พาฟลอฟสังเกตวํา สุนัขมีน้ าลาย
ไหลออกมา เมื่อเห็นผู๎ทดลองน าอาหารมาให๎  พาฟลอฟจึงสนใจในพฤติกรรมน้ าลายไหลของสุนัขกํอนที่
ได๎รับอาหารมาก และได๎ท าการศึกษาเรื่องนี้อยํางมีระเบียบและการท าการวิจัยเรื่องนี้อยํางละเอียด ซึ่งการ
ทดลองของพาฟลอฟเป็นตัวอยํางที่ดีของการใช๎วีธีการทางวิทยาศาสตร์มาศึกษาพฤติกรรม เพราะเป็นการ
ทดลองที่ใช๎การควบคุมที่ดีมาก ท าให๎พาฟลอฟได๎ค๎นพบหลักการที่เรียกวํา Classic Conditioning ดังที่
แสดงการทดลองของพาฟลอฟ (ภาพที่ 4.6) 
 

 
ภาพที่  4.5 การทดลองของ พาฟลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov)  

ที่มา : http://fineartamerica.com/featured/ivan-petrovich-pavlov-granger.html 

 

  7.2.1  การทดลองของพาฟลอฟ 

   พาฟลอฟ เริ่มท าการทดลองโดยให๎สุนัขที่หิวยืนบนแทํนในห๎องเก็บเสียง  มีเครื่องรั้ง
พอสมควรไมํให๎สุนัขเคลื่อนที่  เขาเจาะรูเล็ก ๆ ที่แก๎มสุนัขแล๎วเอาหลอดยางใสํเข๎าไปเชื่อมตํอมน้ าลาย  
เมื่อสุนัขน้ าลายไหล น้ าลายจะไหลไปตามทํอสูํกระบอกเก็บน้ าลาย ท าให๎เขาสามารถทราบได๎วํา สุนัข
น้ าลายไหลหรือไมํ และถ๎าไหลมีปริมาณมากน๎อยเพียงไร ดังแสดงในภาพที่ 4.6 

 

http://fineartamerica.com/featured/ivan-petrovich-pavlov-granger.html
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ภาพที่ 4.6 แสดงให๎เห็นเครื่องมือการทดลองของพาฟลอฟ 

ที่มา : http://oscareducation.blogspot.in/2013/01/classical-conditioning-theory.html 

  

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยวางเงื่อนไข แบํงออกเป็น 

 UCS      Unconditioning Stimulus          สิ่งเร๎าที่ไมํต๎องวางเงื่อนไข 

 UCR     Unconditioning Response         การตอบสนองที่ไมํต๎องวางเงื่อนไข 

 CS        Conditioning Stimulus             สิ่งเร๎าที่ต๎องวางเงื่อนไข 

 CR       Conditioning Response             การตอบสนองที่ต๎องวางเงื่อนไข 

 

   กํอนการวางเงื่อนไข  ได๎มีการทดสอบบางประการ  โดยการสั่นกระดิ่งเพ่ือกํอให๎เกิด 

สิ่งเร๎าขึ้น  สุนัขจะไมํมีอาการน้ าลายไหล  หลังจากนั้น 2-3 นาที  ก็สํงเนื้อบดมาให๎สุนัขเห็น สุนัขก าลัง
หิวจะเริ่มน้ าลายไหลทันที ขั้นท าการทดลอง ได๎ท าการสั่นกระดิ่งแล๎วให๎เนื้อบดควบคูํไป ท าแบบนี้
หลายๆ ครั้ง หลังจากนั้นสั ่นกระดิ่งอยํางเดียวโดยไมํต๎องให๎เนื้อบด ปรากฏวํา สุนัขจะมีน้ าลายไหล 
แสดงวํา กระดิ่งมีความสามารถที่จะดึงการตอบสนองได๎ นั่นคือ สุนัขได๎ถูกวางเงื่อนไข (ได๎เรียนรู๎) ให๎
น้ าลายไหลจากกระดิ่งแล๎ว ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพที่ 4.7 

 

 

http://oscareducation.blogspot.in/2013/01/classical-conditioning-theory.html
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ภาพที่ 4.7 แสดงให๎เห็นถึงขั้นตอนการทดลองของพาฟลอฟ 

ที่มา : http://oscareducation.blogspot.in/2013/01/classical-conditioning-theory.html 

 

   ในที่นี้ เนื้อบด คือ สิ่งเร๎าที่ไมํต๎องวางเงื่อนไข (Unconditioned Stimulus) เขียนยํอ 
U.S. 

   กระดิ่ง  คือ สิ่งเร๎าที่ถูกวางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus) เขียนยํอ C.S. 

   สุนัขน้ าลายไหลเมื่อเห็นเนื้อบด เป็นการตอบสนองที่ไมํได๎วางเงื่อนไข (Unconditioned 

Response) เขียนยํอ U.R. 

   สุนัขน้ าลายไหลเมื่อได๎ยินเสียงกระดิ่ ง  เป็นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่อนไข 
(Conditioned Response) เขียนยํอ C.R. 

  7.2.2 แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขของสิ่งเร้า ของพาฟลอฟ 

   จากการทดลอง ของพาฟลอฟ ได๎กฎแหํงการเรียนรู๎ (กมลรัตน์  หล๎าสุวงษ์. 2523 : 151 - 

152) ดังนี้ 
   7.2.2.1 กฎแหํงการลดภาวะ (Law of extinction) คือ ความเข๎มข๎นของการ
ตอบสนอง จะลดน๎อยลงเรื่อย ๆ ถ๎าอินทรีย์ได๎รับสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขเพียงอยํางเดียว หรือความ มีสัมพันธ์
ระหวํางสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร๎าที่ไมํวางเงื่อนไขหํางออกไปมากขึ้น เชํน การให๎แตํเสียงกระดิ่งอยําง
เดียว โดยไมํให๎ผงเนื้อบดตามมา จะท าให๎สุนัขเกิดปฏิกิริยาน้ าลายไหลลดลงเรื่อย ๆ 

   7.2.2.2  กฎแหํงการฟ้ืนคืนสภาพ (Law of spontaneous recovery) คือ การ
ตอบสนอง  ที่เกิดจากการวางเงื่อนไขท่ีลดลงเพราะได๎รับแตํสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขเพียงอยํางเดียว จะกลับ
ปรากฎขึ้นอีกและเพ่ิมมากขึ้น ๆ ถ๎าอินทรีย์มีการเรียนรู๎อยํางแท๎จริง โดยไมํต๎องมีสิ่งเร๎าที่ไมํวางเงื่อนไขมา
เข๎าคูํชํวย 
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   7.2.2.3  กฎแหํงสรุปกฏเกณฑ์โดยทั่วไป (Law of generalization) คือ ถ๎าอินทรีย์มีการ
เรียนรู๎ โดยการแสดงอาการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขตํอสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล๎ว ถ๎ามีสิ่งเร๎าอ่ืนที่มี
คุณสมบัติคล๎ายคลึงกับสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขเดิม อินทรีย์จะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขนั้น เชํน 
ถ๎าสุนัขมีอาการน้ าลายไหลจากการสั่นกระดิ่งแล๎ว เมื่อสุนัขตัวนั้นได๎ยินเสียงระฆังหรือเสียงฉาบจะมีอาการ
น้ าลายไหลทันท ี

   7.2.2.4  กฎแหํงความแตกตําง (Law of discrimination) คือ ถ๎าอินทรีย์มีการ
เรียนรู๎  โดยการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขตํอสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขแล๎ว ถ๎าสิ่งเร๎าอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
แตกตํางจากสิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขเดิม อินทรีย์จะตอบสนองแตกตํางไปจาก สิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไขนั้น เชํน ถ๎า
สุนัขมีอาการน้ าลายไหลจากการสั่นกระดิ่งแล๎ว เมื่อสุนัขตัวนั้นได๎ยินเสียงประทัดหรือเสียงปืนจะไมํมี
อาการน้ าลายไหล 

  7.2.3 การประยุกต์ทฤษฎี พาฟลอฟ ในการจัดการเรียนการสอน 

   7.2.3.1 ประยุกต์ใช๎ในการปรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  
    1)  ใช๎ศึกษาความสามารถในการสัมผัสและการรับรู๎ของทารก เด็กปัญญาอํอน เด็ก
พิการ ตลอดจนสัตว์อ่ืนๆ ตัวอยํางเชํน มีทารกคนหนึ่งไมํตอบสนองตํอเสียงใดๆ เราจะทดสอบวํา ทารกนี้ 
หูหนวกหรือไมํก็โดยใช๎วิธีการวางเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 
     ในตอนแรกใช๎เข็มแทงที่เท๎า (UCS) ของทารกเบาๆ ปรากฏวําทารกจะกระตุก
เท๎าหนี (UCR) ตํอมาก็เริ่มวางเงื่อนไขโดยสั่นกระดิ่ง (CS) ทุกครั้งกํอนที่จะใช๎เข็มแทงที่เท๎าของทารก 
ท าเชํนนี้เรื่อยๆ ไปจนกระทั่ง ถ๎าปรากฏวํา ทารกชักเท๎าหนี (CR) ทุกครั้งที่ได๎ยินเสียงกระดิ่ง ทั้งๆ ที่ยัง
ไมํได๎แทงเข็ม แสดงวําทารกนั้นหูไมํหนวก 

    2)  ใช๎ในการแก๎พฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหา เด็กที่ชอบปัสสาวะรดที่นอน อาจจะ
แก๎ได๎โดยให๎การปวดปัสสาวะเป็น CS (สิ่งเร๎าที่วางเงื่อนไข) และให๎เสียงกระดิ่ง ซึ่งดังพอจะท าให๎เด็ก
ตกใจตื่น เป็น UCS (สิ่งเร๎าที่ไมํต๎องวางเงื่อนไข) กระดิ่งนี้จะมีวงจรตํอไปยังฟูกที่นอน ซึ่งถ๎าเด็ก
ปัสสาวะลงมาบนฟูกจะมีผลให๎กระดิ่งสั่นเกิดเสียงขึ้นมาได๎ 
     ในระยะแรกการปวดปัสสาวะ เด็กจะไมํรู๎สึกตัวตื่นขึ้นมา ตํอเมื่อเขาถูกวาง
เงื่อนไขโดยที่เมื่อปัสสาวะรดที่นอนเม่ือใด ก็จะเกิดเสียงกระดิ่งดังขึ้น ท าให๎เด็กตกใจตื่นทุกครั้ง ถ๎าวาง
เงื่อนไขเชํนนี้ไปเรื่อยๆ ตํอมาเพียงแตํเด็กปวดปัสสาวะ (CS) ก็จะมีผลให๎เขาตกใจตื่นขึ้นมาได๎ (CR) 
และจะสามารถแก๎การปัสสาวะรดที่นอนได๎ในที่สุด 

    3)  ใช๎ในการปลูกฝังด๎านทัศนคติและอารมณ์ โดยเฉพาะอารมณ์กลัว ทัศนคติ 
ความชอบ หรือไมํชอบในสิ่งตํางๆ 
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   7.2.3.2 ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

    1)  การวางเงื่อนไข ในเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด๎านอารมณ์  แม๎วํามนุษย์มี
อารมณ์ความรู๎สึกติดตัวมาตามธรรมชาติ แตํการรักหรือกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มี ลักษณะเป็นกลาง  
หมายถึงเราเคยได๎เรียนรู๎สิ่งที่เป็นกลางนั้น  ด๎วยการเชื่อมโยงกับความรู๎สึกท าให๎รักหรือกลัวมาแล๎ว
เด็กอาจเริ่มต๎นด๎วยความรู๎สึกตํอวิชาเรียนอยํางเป็นกลาง ไมํบวกไมํลบ ครูควรวางเงื่อนไขสิ่งเร๎าที่เป็น
กลางกับสิ่งเร๎าที่ท าให๎เกิดความสุข เชํน ครูที่ให๎ความรักความอบอํุน  สอนสนุก มีรูปแบบการสอนที่
หลากหลาย สอนเข๎าใจ เมื่อผู๎เรียนมีความสุขยํอมสํงผลตํอ การเอาใจใสํในการเรียนและผลการเรียน  
รวมไปถึงการให๎ความรํวมมือในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  ควรจัดมุมหนังสือและกิจกรรมส าหรับ
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ ตามความถนัดในบรรยากาศสบายๆ สร๎างเสริมการเรียนรู๎อยํางมีความสุข  
     2) การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข ผู๎เรียนที่ถูกวางเงื่อนไขให๎กลัวผู๎สอน ไมํชอบวิชา
ที่เรียน เราอาจชํวยได๎โดยปูองกันไมํให๎ผู๎สอนท าโทษเขา  และวางเงื่อนไขพฤติกรรมกับวิชาที่เรียนใหมํ 
เพ่ือลบพฤติกรรมที่ถูกวางเงื่อนไขอันกํอน 

    3) การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกตําง เชํน การอํานและการสะกดค า 
ผู๎เรียนที่สามารถสะกดค าวํา "round" เขาก็ควรจะเรียนค าทุกค าที่ออกเสียง o-u-n-d ไปใน
ขณะเดียวกันได๎ เชํนค าวํา found, bound, sound, ground, แตํค าวํา wound (บาดแผล) นั้นไมํ
ควรเอาเข๎ามารวมกับค าท่ีออกเสียง o - u - n - d และควรฝึกให๎รู๎จักแยกค านี้ออกจากกลุํม  
 7.3  การเรียนรู้เงื่อนไขของผลกรรมโดย บี.เอฟ.สกินเนอร์ (B.F.Skinner, 1938) 
  อัชรา เอิบสุขสิริ (2557 :117-118)  สกินเนอร์ป็นนักจิตวิทยาขาวอเมริกัน มีชีวิตอยูํ
ในชํวง ค.ศ. 1904-1990 ได๎ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู๎เป็นเวลาหลายปี  และเป็น
ผู๎สอนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตา มหาวิทยาลัยอินดีแอนา และเป็นศาสตราจารย์สอนจิตวิทยา
ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เขาได๎วิเคราะห์การทดลองของพาฟลอฟและธอร์นไดค์ กํอนที่จะท าการ
ทดลองทฤษฎีของเขา เขาให๎ความส าคัญกับการเสริมแรงในการเรียนรู๎เชํนเดียวกับธอร์นไดค์ แตํเขา
เห็นวําการเชื่อมโยงเกิดขึ้นระหวํางรางวัลกับการตอบสนอง ( reward and response) ในขณะ
ที่ธอร์นไดค์เห็นวําการเชื่อมโยงเกิดขึ้นระหวําง สิ่งเร๎ากับการตอบสนอง (stimulus and response) 

การทดลองของสกินเนอร์เป็นการอธิบายการวางเงื่อนไขแบบผู๎ เรียนเป็นผู๎กระท า ( operant 

conditioning) ซึ่งเขาเชื่อวําพฤติกรรมสํวนใหญํของมนุษย์ มีลักษณะเป็นการวางเงื่อนไขแบบผู๎เรียน
เป็นผู๎กระท า เชํน เด็กเล็กต๎องการให๎ผู๎ใหญํอ๎ุม เขาจะร๎องไห๎เสียงดัง ผู๎ใหญํก็จะอ๎ุมและปลอบโยนเขา 
เราต๎องการนอนหลับพักผํอนเพราะอํอนเพลีย งํวง มิใชํนอนเฉพาะเวลาที่เราเห็นที่นอน  

  ตํอมาปี ค.ศ. 1950 ในวงการศึกษาสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤติการณ์ขึ้นประการหนึ่งคือการ
ขาดแคลนครูที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากการฝึกหัดครูมีการจัดระบบการศึกษาไมํดีเทําที่ควรท าให๎
ระบบการเรียนการสอนด๎อยประสิทธิภาพสกินเนอร์จึงได๎พยายามคิดเครื่องมือชํ วยสอนขึ้นมาเพ่ือ
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ปรับปรุงระบบการศึกษามีประสิทธิภาพเครื่องมือที่เขาคิดขึ้นมาส าเร็จเรียกวําบทเรียนส าเร็จรูปหรือ
การสอนแบบโปรแกรม (Program instruction or Program Learning) และเครื่องมือชํวยในการ
สอน (Teaching machine)ซึ่งได๎รับความส าเร็จอยํางดียิ่งเพราะเป็นที่นิยมใช๎แพรํหลายอยําง
กว๎างขวางในวงการศึกษาตําง ๆ ทั่วไปตั้งแตํปี ค.ศ. 1950 เป็นต๎นมาจนถึงปัจจุบัน (นพสิทธิ์ ไตรสิทธิ
วัฒน์, ออนไลน์ :2557) 
  ทฤษฎีนี้ชื่อวําการวางเงื่อนไขแบบอาการกระท าดังนั้นจึงเน๎นการกระท าของผู๎รับการ
ทดลอง หรือผู๎ที่เรียนรู๎มากกวําสิ่งเร๎าที่ผู๎ทดลองหรือผู๎สอนก าหนด กลําวคือเมื่อต๎องการให๎อินทรีย์เกิด
การเรียนรู๎จากสิ่งเร๎าใดสิ่งเร๎าหนึ่งเราจะปลํอยให๎ผู๎เรียนรู๎เลือกแสดงพฤติกรรมเองโดยเราไมํบังคับ
หรือไมํบอกแนวทางการเรียนรู๎แตํครั้นเมื่อผู๎ เรียนรู๎แสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎ เองแล๎ว  เราจึง 
“เสริมแรง”พฤติกรรมนั้น ๆ ทันทีเพ่ือให๎เรียนรู๎วําพฤติกรรมที่เขาแสดงนั้นเป็นพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่
ถูกต๎องหรือเป็นการแก๎ปัญหาที่ถูกต๎องนั่นเอง 
 

          ถ๎าก าหนดให๎     S1            เป็นสิ่งเร๎าที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนรู๎เกิดการเรียนรู๎ 
                               S2            เป็นตัวเสริมแรงหลังจากผู๎เรียนแสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่ถูกต๎อง 
                            R1        เป็นพฤติกรรมการเรียนรู๎ 
 

  7.3.1 การทดลองของทฤษฎี 
   การทดลองนี้สิ่งที่ใช๎ทดลองคือกลํองสกินเนอร์ (Skinner’s box) กับหนูลักษณะส าคัญ
ของกลํองสกินเนอร ์คือ 

   7.3.1.1 มีที่ซํอนอาหารไมํให๎หนูเห็นอาหารในที่นี้คือS2 

   7.3.1.2 มีกลไกส าหรับคอยควบคุมหรือปลํอยสิ่งเร๎าให๎ออกมาตามปริมาณท่ีต๎องการ 

    ขั้นที่ 1    ขั้นเตรียมการทดลอง  ท าให๎หนูหิวมากๆเพ่ือสร๎างแรงขับ(Drive)ให๎
เกิดข้ึนอันเป็นแนวทางที่จะผลักดันให๎แสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎ได๎เร็วยิ่งขึ้นและต๎องท าให๎หนูคุ๎นเคย
กับ กลํองสกินเนอร ์
    ขั้นที่  2   ขั้นทดลอง  เมื่อหนูหิวมาก ๆ สกินเนอร์ปลํอยหนูเข๎าไปในกลํองสกิน
เนอร์ หนูจะวิ่งเปะปะและแสดงพฤติกรรมตําง ๆ เชํน การวิ่งไปรอบ ๆ กลํองการกัดแทะสิ่งตําง ๆ ที่
อยูํในกลํองในที่สุดบังเอิญเท๎าหนูแตะลงที่บนคาน (ซึ่งเป็น S1) สกินเนอร์จะปลํอยอาหารจากที่ซํอน 
(ซึ่งหมายถึงS2) ลงไปในถาดอาหารซึ่งอยูํในสกินเนอร์ทันทีหนูก็จะกินอาหารจนอ่ิมและสกินเนอร์
สังเกตวําทุกครั้งที่หนูหิวจะใช๎เท๎าหน๎ากดลงไปบนคาน(ซึ่งเป็นR1)เสมอ 

    ขั้นที่  3  ขั้นทดลองการเรียนรู๎  จับหนูเข๎าไปในกลํองสกินเนอร์อีกหนูจะแสดง
อาการกดคานทันทีแสดงวําหนูเรียนรู๎แล๎ววําการกดคานจะท าให๎ได๎กินอาหาร   
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    สรุปผลการทดลอง แสดงวําการเรียนรู๎ที่ดีจะต๎องมีการเสริมแรงนั่นเอง 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  7.3.2 แนวคิดของทฤษฎี 
   7.3.2.1 การเสริมแรง 
    1) ความหมายการเสริมแรง 
     การเสริมแรง  (Reinforcement)  คือ การให๎ หรือถอดถอนอะไรบางอยํางแกํ
อินทรีย์ หลังจากอินทรีย์แสดงพฤติกรรมใด ๆ แล๎ว มีผลท าให๎พฤติกรรมที่ต๎องการนั้น ถี่ขึ้น บํอยขึ้น 
ตํอไปเรื่อย ๆ  การเสริมแรง  (Reinforcement) แบํงเป็น  2  ประเภท คือ 

     1.1) การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) คือ หลังจากที่อินทรีย์
แสดงพฤติกรรมใดแล๎ว ได๎รับสิ่งที่ท าให๎เกิดความพึงพอใจ เชํนรางวัล ค าชมเชย การได๎รับการยอมรับ 
ฯลฯ แล๎วมีผลท าให๎พฤติกรรมที่ต๎องการ ถี่ขึ้น บํอยขึ้น  เชํน นักเรียนชํวยเพ่ือนถือของ แล๎วครูชม 
นักเรียนก็จะมีพฤติกรรมชอบชํวยเหลือผู๎อื่น บํอยข้ึน เพราะรู๎สึกพึงพอใจที่มีคนให๎การยอมรับ 

     1.2) การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) คือ หลังจากที่อินทรีย์
แสดงพฤติกรรมใดแล๎ว ถูกน าสิ่งที่ไมํพอใจออกไป เชํน เสียงดัง  ความไมํเข๎าใจ  ความไมํสบาย ฯลฯ 
แล๎วมีผลท าให๎มีพฤติกรรมที่ต๎องการถี่ขึ้น บํอยขึ้น เชํน นักเรียนไมํท าการบ๎านมา เพราะไมํเข๎าใจสิ่งที่
ครูสอน ครูจึงเอาความไมํเข๎าใจออกจากนักเรียน แล๎วมีผลท าให๎นักเรียนท าการบ๎านสํงมามากขึ้นกวํา
แตํกํอน  
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   7.3.2.2  ตารางก าหนดการเสริมแรง 
    นพสิทธิ์ ไตรสิทธิวัฒน์ (ออนไลน์ :2557) กลําวถึง ตารางการเสริมแรง ดังนี้ 
            1) การเสริมแรงทันทีทันใดหรือการเสริมแรงแบบตํอเนื่อง (Immediately or 

Continuous Reinforcement) หมายถึงการเสริมแรงทุกครั้งเมื่ออินทรีย์แสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎  
นั่นคือเป็นอัตราสํวน1:1  เสมอหมายความวํา  ถ๎าแสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎ 1 ครั้ง  ก็จะเสริมแรง 1 
ครั้ง เรื่อย ๆ ไป  เป็นการเสริมแรงอยํางสม่ าเสมอการเสริมแรงเชํนนี้จะใช๎เมื่อต๎องการให๎อินทรีย์เกิด
การเรียนรู๎อยํางรวดเร็ว 

            2) การเสริมแรงเป็นครั้งคราว  (Partially  reinforcement)  หมายถึงการ
เสริมแรงที่ไมํสม่ าเสมอ  กลําวคืออาจเสริมแรงบางครั้งที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎  หรืออาจไมํ
เสริมแรงบางครั้งที่แสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎  สลับกันไป ทั้งนี้  เพราะการเสริมแรงเชํนนี้จะใช๎ตํอเมื่อ
อินทรีย์เกิดการเรียนรู๎จากวิธีการเสริมแรงแบบที่ 1  แล๎ว  เพ่ือปูองกันมิให๎เกิดความเบื่อหนําย  
ซ้ าซาก  จ าเจ  แตํจะท าให๎พฤติกรรมการเรียนรู๎นานคงทนถาวรไปเรื่อย ๆ เพราะครั้งใดก็ตามที่ไมํ ได๎
รับการเสริมแรงก็ยังคาดหวังวําจะได๎รับการเสริมแรงบ๎าง  พฤติกรรมการเรียนรู๎จึงยังไมํหยุดชะงัก
ทันทีทันใด  และเม่ือท าทําจะหยุดชะงักลงก็ยังได๎รับการเสริมแรงอีกการเสริมแรงวิธีนี้  แบํงเป็น 4 วิธี
ดังนี้ 
               2.1 การเสริมแรงโดยใช๎เวลาก าหนดแบบตายตัว (Fixed Interval) เป็นวิธีที่ใช๎
เวลาที่คงที่ก าหนดเป็นมาจรฐานวําจะให๎การเสริมแรงทุก3 นาที , 6 นาที, 9 นาที, 12นาที…ฯลฯ  
เขียนเป็นอัตราสํวนได๎ดังนี้ 3:1, 6:1, 9:1, 12:1  กลําวคือ ถ๎าแสดงพฤติกรรมการเรียนรู๎ทุก 3 นาที  
จะได๎การเสริมแรง 1 ครั้ง  แสดงอัตราการตอบสนองของหนู  เมื่อใช๎เวลาก าหนดตายตัว  (Fixed 

Interval เขียนยํอวํา  F.I.)  จะเห็นวํา การใช๎ก าหนดเวลาในชํวงสั้น ๆ จะได๎ผลดีกวํา  การใช๎
ก าหนดเวลาในชํวงยาว ๆ คือมีอัตราการตอบสนองสูงกวํา 

               2.2 การเสริมแรงโดยใช๎ผลงานหรือพฤติกรรมก าหนดแบบตายตัว (Fixed 

Ratio)  เป็นวิธีที่ใช๎ผลงานหรือพฤติกรรมการตอบสนองที่คงที่เป็นเกณฑ์วําจะให๎การตอบสนองเกิดกี่
ครั้งจึงจะให๎การเสริมแรงหนึ่งครั้ง  เชํน  ก าหนดวํา  ถ๎าหนูกดคานทุก 5 ครั้ง , 20 ครั้งหรือ 100 ครั้ง
จะให๎อาหารเป็นตัวเสริมแรง 1 ครั้ง  ซึ่งเขียนเป็นอัตราสํวนได๎ดังนี้  5:1 , 20:1หรือ 100:1  เป็นการ
แสดงอัตราการตอบสนองจากการก าหนดพฤติกรรมการกดคานของหนูเป็นเกณฑ์แบบตายตัว (Fixed  

Ratio  เขียนยํอวํา  FR)  จะเห็นวํายิ่งชํวงของพฤติกรรมหํางมากเทําใด  อัตราการตอบสนองยิ่งสูงขึ้น
เทํานั้น  นั่นคือการก าหนดพฤติกรรมมากมีผลดีกวําการก าหนดพฤติกรรมน๎อย  
               2.3  การเสริมแรงโดยใช๎ชํวงเวลาไมํตายตัว  (Random or Variable 

Interval)  เป็นวิธีที่ใช๎ชํวงของเวลา  ก าหนดเป็นเกณฑ์ในการให๎การเสริมแรงแตํละครั้ง เชํน ถ๎าหนูกด
คานในชํวงเวลา 2-5 นาที  จะให๎การเสริมแรงหนึ่งครั้ง  กลําวคือเมื่อเวลาผํานไป 2 นาทีในการ
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เสริมแรง 1 ครั้ง  หรือเวลาผํานไป 3 นาที ให๎การเสริมแรง 1 ครั้ง  หรือเวลาผํานไป 5 นาทีจะให๎การ
เสริมแรง 1 ครั้ง  ทั้งนี้อาจอยูํในชํวงใดชํวงหนึ่งตั้งแตํ 2 ถึง5 นาที  ไมํก าหนดเวลาแนํนอนลงไปตําง
จากวิธีที่ 2.1 ซึ่งก าหนดเวลาแนํนอน  วิธีนี้จะท าให๎พฤติกรรมการเรียนรู๎เกิดขึ้นนานคงทนกวํา 2 วิธี
แรก  เพราะบางทีก็ได๎รับการเสริมแรง  บางทีก็ไมํได๎รับการเสริมแรง   และถ๎าหยุดแสดงพฤติกรรม
เมื่อใด  ก็ยังคาดหวังวําจะได๎รับการเสริมแรงอีกพฤติกรรมการเรียนรู๎จึงหยุดช๎าลง  ท าให๎พฤติกรรม
การเรียนรู๎นั้นนานคงทนถาวรไปเรื่อยๆ 

               2.4  การเสริมแรงโดยใช๎ชํวงของพฤติกรรมแบบไมํตายตัว (Random or 

Variable Ratio)  เป็นวิธีที่ใช๎ชํวงของพฤติกรรมก าหนดเป็นเกณฑ์ในการให๎การเสริมแรงแตํละครั้ง  
เชํน  ถ๎าหนูกดคานในชํวง 3-5 ครั้ง  จะได๎รับการเสริมแรงคืออาหาร 1 ครั้ง  บางครั้งหนูกดคาน 3 
ครั้งก็ได๎อาหาร 1 ครั้ง บางครั้งหนูกดคาน 3 ครั้งก็ยังไมํได๎อาหาร ต๎องกดคานถึง5 ครั้งจึงจะได๎อาหาร 
1 ครั้ง  ถ๎าหนูหยุดกดคานก็ไมํแนํใจวําจะได๎อาหารอีกหรือไมํและถ๎ากดคานไปเรื่อย ๆ ยังคาดวําจะได๎
อาหารอีก  ดังนั้นพฤติกรรมการกดคานของหนูจึงหยุดช๎าลงและจากผลการทดลอง   
สกินเนอร์  พบวําวิธีที่ 2.4 ท าให๎เกิดพฤติกรรมการเรียนรู๎นานที่สุด 

   7.3.2.3 การลงโทษ (Punishment) 

    สกินเนอร์ กลําววํา  การลงโทษเป็นการหยุดยั้งพฤติกรรมเพียงชั่วคราว  แตํไมํท า
ให๎เกิดการเรียนรู๎  ในทฤษฎีของสกินเนอร์จึงไมํนิยมใช๎การลงโทษใช๎เพียงแตํการเพิกเฉย  (Ignor-

ance) เมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไมํพึงปรารถนา 
     การลงโทษแบํงออกเป็น 2 ประการคือ 

      1) การลงโทษที่เกิดจากการได๎รับสิ่งที่ไมํพอใจ เชํน ค าต าหนิ ตี ให๎ท างาน
แบบ Over กักบริเวณ ฯลฯ เชํน นักเรียนไมํสํงการบ๎าน แล๎วครูตี  
      2) การลงโทษที่เกิดจากการน าสิ่งที่พอใจออกไปจากอินทรีย์ เชํน ชํวงเวลา
พัก คะแนน ได๎ท าสิ่งที่รัก ฯลฯ เชํน นักเรียนไมํท าความสะอาดตามที่ได๎รับผิดชอบ ก็ให๎ท าความ
สะอาดชํวงเวลาที่ต๎องได๎เลํน,พักผํอน หรือ หักคะแนน  
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  7.3.3 การประยุกต์ทฤษฎี สกินเนอร์ ในการจัดการเรียนการสอน 

           7.3.3.1 การน าทฤษฎีการเสริมแรงไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 

    นพสิทธิ์  ไตรสิทธิวัฒน์. (ออนไลน์,2557) กลําววํา การน าทฤษฎีการเสริมแรงไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน ไว๎ 3 ประการ ดังนี้ 
    1) โปรแกรมการเรียนรู๎แบบส าเร็จรูปซึ่งเน๎นให๎ผู๎เรียน เรียนด๎วยตนเอง โดยมี
ค าตอบที่ถูกต๎องไว๎เป็นการเสริมแรง ทั้งนี้เป็นการน าหลักของสกินเนอร์ซึ่งประดิษฐ์เป็นเครื่องชํวย
สอนขึ้นในป ีค.ศ. 1954 มาใช๎ ซึ่งครั้งแรก สกินเนอร์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือชํวยสอนวิชาเลขคณิตและตํอ 
ๆ มาได๎ใช๎ชํวยสอนวิชาอ่ืน ๆ ด๎วย 

    2) ใช๎ดัดแปลงพฤติกรรมที่ต๎องการโดยใช๎การเสริมแรงที่อินทรีย์พอใจ  เชํน   สอน
ให๎เด็กขยันท าการบ๎านโดยการเขียนชื่อผู๎สํงการบ๎านติดไว๎บนบอร์ดให๎บุคคลทั่วไปมองเห็น   เพ่ือยก
ยํองชมเชย เป็นต๎น  เป็นการดัดแปลงพฤติกรรมให๎มนุษย์เกิดการเรียนรู๎  โดยการเสริมแรง   
    3.) การใช๎กฎการเรียนรู๎ทั้งสองกฎในการสร๎างการเรียนรู๎ 
             กฎที่ 1  คือกฎการเสริมแรงทันทีทันใด  มักใช๎เมื่อต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎อยํางรวดเร็ว เชํน  ทุกครั้งที่เด็กตอบค าถามถูกเราจะรีบเสริมแรงทันที  ได๎แกํการกลําวชม หรือ
ได๎รางวัลเป็นสิ่งของ 
             กฎที่ 2  คือการเสริมแรงเป็นครั้งเป็นคราว  มักใช๎เมื่อต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎นานตํอไปเรื่อย ๆ โดยอาจใช๎วิธีใดวิธีหนึ่งใน 4 วิธี แล๎วแตํความเหมาะสมของผู๎เรียนและโอกาส
ที่จะใช๎   
   7.3.3.2 การน าการลงโทษไปประยุกต์ใช๎ในการเรียนการสอน 

    เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ และภักดี  ปรีวรรณ. (2554 :139) กํอนใช๎วิธีการ 

ลงโทษนั้นครูควรตระหนักวํามีผลให๎พฤติกรรมยุติลง แตํไมํสามารถสร๎างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การ
ลงโทษท าให๎เกิดผลตามมาดังนี้ 
    1)  การเรียนรู๎ผํานตัวแบบและผู๎ถูกลงโทษจะเลียนแบบพฤติกรรมนั้น และท ากับ
คนอ่ืนเชํนที่ตนถูกกระท า เด็กท่ีถูกลงโทษมักแสดงพฤติกรรมก๎าวร๎าว 

    2) ผู๎ถูกลงโทษจะเชื่อมโยงความไมํพอใจจากการลงโทษกับบุคคลที่ลงโทษเขา หรือ
สถานที่นั้น ผู๎ถูกลงโทษสูญเลียความรู๎สึกภาคภูมิใจในตนเอง ไมํพอใจตนเอง เกิดปัญหาทางอารมณ์ 
ยิ่งในกรณีที่ผู๎ที่ถูกลงโทษไมํเห็นด๎วยกับการลงโทษหรือมีความคิดวําตนเองไมํผิดยํอมเกิดความคับข๎อง
ใจและอาจแสดงพฤติกรรมการตํอต๎านการลงโทษ หรือพยายามเลี่ยงจากสถานการณ์นั้นด๎วยการพูด
ปด หรือหนีโรงเรียน เชํน ไปอยูํที่บ๎านเพ่ือน เดินเที่ยวในห๎างสรรพสินค๎า ดังนั้นครูควรใช๎การลงโทษ
ให๎น๎อยที่สุดและด าเนินการอยํางระมัดระวัง การลงโทษ ควรใช๎ในกรณีจ าเป็นที่ท าพฤติกรรมอันตราย 
การลงโทษทันทีหลังจากเกิดพฤติกรรมเพื่อให๎ผู๎ถูกลงโทษเชื่อมโยงระหวํางพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมกับ
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การลงโทษ ควรก าหนดให๎เหมาะสมไมํมากเกินไปหรือน๎อยเกินไป นอกจากนี้ควรอธิบายเหตุผลกํอน
ลงโทษ ไมํควรลงโทษโดยใช๎อารมณ์ ควรใช๎การลงโทษลดพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสมคูํกับการเสริมแรง
พฤติกรรมที่เหมาะสม เชํน ใช๎การลงโทษเพ่ือระงับการแกล๎งผู๎อ่ืน และการเสริมแรงเพ่ือเพ่ิมพฤติกรรม
การชํวยเหลือผู๎อ่ืน เป็นต๎น และที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง ครูที่ใช๎การลงโทษต๎องเป็นแบบอยํางของ
พฤติกรรมที่ด ี 

 

 7.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของกลุ่มเกสตัลท์ (Gestalt Learning Theories) 
  กลุํมจิตวิทยาเกสตัลท์ (Gestalt) เริ่มกํอตั้งขึ้นในประเทศเยอรมัน เมื่อราว ๆ ค.ศ. 1912  
โดยคณาจารย์ผู๎สอนวิชาจิตวิทยาแหํงมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน  โดยมี  แม็กซ์ เวอร์ไทเมอร์ (Max 

Wertheimer)  เป็นผู๎น ากลุํม  ค าวําเกสตัลท์ “Gestalt”  เป็นค าในภาษาเยอรมัน หมายความวํา    
โครงรําง  รูปรําง  รูปแบบ  Configuration หรือ  Organization)  สํวนรวมทั้งหมดหรือโครงสร๎าง
ทั้งหมด (The Totality or Configuration)  ซึ่งตํอมาแนวคิดของกลุํมนี้ได๎ไปเผยแพรํในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดยวูลฟ์แกง  โคห์เลอร์ (Wolfgang Kohler) และ เคริท  คอฟกา  (Kurt Koffka, 

1886) 
  7.4.1 การทดลองของทฤษฎี 
   อัชรา  เอิบสุขสิริ  (2557 :126-127) โคห์เลอร์ ได๎ท าการทดลองเพ่ืออธิบายให๎เห็นถึง
กระบวนการเกิดการหยั่งรู๎โดยใช๎ลิงชิมแปนซีชื่อ “สุลตําน” เป็นสัตว์ทดลอง เขาจับสุลตํานขังไว๎ใน
กรงซึ่งมีของเลํนตํางๆ หลายอยําง พร๎อมกับไม๎สั้นๆ ทํอนหนึ่ง ซึ่งโดยธรรมชาติของลิงมักจะไมํอยูํ
เฉยๆ สุลตํานจึงเลํนของเลํนที่มีอยูํในกรง ของชิ้นใดอยูํไกลมันก็จะใช๎ไม๎เขี่ยมาเลํน ตํอมาโคห์เลอร์น า
กล๎วยมาวางไว๎นอกกรงในระยะที่สุลตํานไมํสามารถใช๎ไม๎ทํอนสั้นที่เคยใช๎ประจ าเขี่ยได๎ โดยโคห์เลอร์
ได๎วางไม๎ทํอนยาวที่สุลตํานสามารถใช๎เขี่ยกล๎วยได๎ถึง แตํเขาก็วางไม๎ทํอนยาวไว๎ในระยะที่สุลตํานต๎อง
ใช๎ไม๎ทํอนสั้นเขี่ยจึงจะหยิบไม๎ทํอนยาวได๎ เมื่อเขาน าสุลตํานมาไว๎ในกรง เขาสังเกตวําครั้งนี้สุ ลตํานไมํ
สนใจของเลํน แตํพยายามใช๎ไม๎ทํอนสั้นที่เคยใช๎ประจ าเขี่ยกล๎วยแตํก็เขี่ยไมํถึง สุลตํานจึงทิ้งไม๎แล๎วไป
นั่งที่มุมกรง มันนั่งมองสิ่งตํางๆ รอบตัว สักพักหนึ่งโคห์เลอร์เห็นสุลตํานลุกพรวดพราดขึ้นมาคว๎าไม๎
ทํอนสั้นไปเข่ียไม๎ทํอนยาวแล๎วน าไม๎ทํอนยาวมาเข่ียกล๎วย การทดลองนี้แสดงให๎เห็นวําสุลตํานมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร๎าตํางๆ ในปัญหา โดยน าประสบการณ์เดิมที่เคยใช๎ไม๎ทํอนสั้นเขี่ยกล๎วยมา
สัมพันธ์กับสถานการณ์ใหมํ เกิดความกระจํางในวิธีแก๎ปัญหาจึงลุกพรวดพราดมาใช๎ไม๎ทํอนสั้นเขี่ยไม๎
ทํอนยาวแล๎วเขี่ยกล๎วยมากินได๎ทันที ซึ่งเป็นลักษณะการแก๎ปัญหาที่ตํางจากกลุํมพฤติกรรมนิยมที่มัก
ใช๎วิธีลองผิดลองถูกและการวางเงื่อนไข โดยไมํสนใจกลไกทางสมอง  
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ภาพที่  4.9 การทดลองของโคห์เลอร์ 
ที่มา : http://edufocus.blogspot.com/2012/03/theinsight-learning-theory-theoryof.html 

 

   จากการทดลองนี้ Kohler แปลความหมายพฤติกรรมของลิงวําเป็นความพยายามใน 

การแก๎ปัญหาอยํางฉลาด เมื่อมันประสบปัญหาลิงก็จะท าการส ารวจสถานการณ์ที่เกี่ยวข๎องหรืออาจ
คิดเห็นทะลุปรุโปรํงถึงความเป็นไปได๎ หรือโอกาสในการประสบความส าเร็จของกิจกรรมแล๎วจึงท า 

การทดสอบเพ่ือดูวําวิธีการแก๎ปัญหาที่คิดได๎นั้นจะประสบความส าเร็จหรือไมํ จากการทดลองท านองนี้
หลายๆ ครั้ง Kohler  มีความสนใจเป็นพิเศษเกี ่ยวกับวิธ ีการที ่ล ิงอาจจะ “เห็น” คุณคําของ
เครื่องมือซึ่งเป็นสิ่งเร๎าอันหนึ่งที่ลิงสามารถน ามาใช๎ประโยชน์ในการแก๎ปัญหาได๎ การที่ลิงมองเห็น
ความสัมพันธ์ของสิ่งเร๎าตํางๆ เหลํานี้ เรียกวําได๎เกิด “การหยั่งเห็น” ขึ้น และการได๎กระท าพฤติกรรม
ที่ได๎รับความส าเร็จนี้ซ้ าๆ หลังจากท่ีได๎เกิดการหยั่งเห็นขึ้นจึงเรียกได๎วําเป็นการเรียนรู๎โดยการหยั่งเห็น 
(Insight Learning) (กฤตวรรณ ค าสม, 2557 :98-99) 
  7.4.2 แนวคิดของทฤษฎี 
   7.4.2.1 การเรียนรู๎เป็นกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นกระบวนการภายในตัวมนุษย์ 
   7.4.2.2 บุคคลจะเรียนรู๎จากสิ่งเร๎าที่เป็นสํวนรวมได๎ดีกวําสํวนยํอย 

   7.4.2.3 การเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ 2 ลักษณะ คือ 

    1) การหยั่งรู๎ หมายถึง การที่บุคคลมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งเร๎า หรือเหตุการณ์
ที่เป็นปัญหาได๎กระจําง ชัดเจน และมองเห็นวิธีแก๎ปัญหาแวบขึ้นมาทันที เชํน เราก าลังจะน าเอกสาร
ส าคัญไปสํงอาจารย์ ระหวํางที่เดินไปใกล๎จะถึงตึกทีอ่าจารย์ เกิดมีฝนตกลงมาแบบไมํมีปี่ไมํมีขลุํย ด๎วย
ความกลัววําเอกสารจะเปียกฝนเราจึงรีบคิดหาวิธีไมํให๎เอกสารเปียก เมื่อหาที่บังฝนไมได๎ แตํนึกได๎วํา

http://edufocus.blogspot.com/2012/03/theinsight-learning-theory-theoryof.html
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แจ็กเก็ตที่เราสวมอยูํเป็นผ๎ารํมไมํเปียกน ้า เราจึงม๎วนเอกสารสอดไว๎ในเสื้อแจ็กเก็ต ท าให๎เอกสารไมํ
เสียหาย สามารถน าไปสํงอาจารย์ได๎โดยเรียบร๎อย การแก๎ปัญหาที่ “แวบ” ขึ้นมานี้เรียกวํา การหยั่งรู๎ 
       2) การรับรู๎  หมายถึง การที่บุคคลสัมผัสสิ่งเร๎าแล๎วใช๎ประสบการณ์เดิมแปล 

ความหมายของสิ่งที่สัมผัส เชํน เราได๎ยินเสียงเครื่องบิน บินผํานหลังคาบ๎านเราสามารถรับรู๎ได๎ทันทีวํา
เสียงที่ได๎ยินคือเสียงเครื่องบินโดยไมํต๎องลุกไปดู ทั้งนี้เนื่องจากเรามีข๎อมูลจากประสบการณ์เดิมวํา
เสียงเครื่องบินเป็นอยํางไรจึงสามารถแปลความหมายได๎ นอกจากนี้นักจิตวิทยากลุํมเกสตอลท์ยังได๎
อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติ การรับรู๎ของมนุษย์วําในการรับรู๎สิ่งเร๎าตํางๆ มนุษย์มีแนวโน๎มที่จะจัด
หมวดหมูํของสิ่งเร๎าให๎เป็นภาพที่มีความหมาย มีความสมบูรณ์ในตัว แม๎ภาพในความเป็นจริงอาจจะ
ยังไมํสมบูรณ์ก็ตาม กฎการรับรู๎ของเกสตัลท์ มีดังนี้ 
     2.1) กฎแหํงความแนํนอนหรือชัดเจน (Law of Pragnanz) ประสบการณ์เดิมมี
อิทธิพลตํอการรับรู๎ของบุคคล  การรับรู๎ของบุคคลตํอสิ่งเร๎าเดียวกันอาจแตกตํางกันได๎เพราะใช๎
ประสบการณ์เดิมของตนมารับรู๎สํวนรวมและสํวนยํอย ซึ่งแตกตํางกันเมื่อต๎องการให๎บุคคลเกิดการ
รับรู๎  ในสิ่งเดียวกัน ต๎องก าหนดองค์ประกอบขึ้น 2 สํวน คือ ภาพ หรือข๎อมูลที่ต๎องการให๎สนใจเพ่ือ
เกิดการเรียนรู๎ในขณะนั้น (Figure) และสํวนประกอบหรือพ้ืนฐานของการรับรู๎ (Background) ซึ่งเป็น
สิ่งแวดล๎อมที่ประกอบอยูํในการเรียนรู๎นั้น ๆ ที่ผู๎สอนยังไมํต๎องการให๎ผู๎เรียนสนใจในขณะนั้น ปรากฏ
วําเป็นวิธีการแก๎ปัญหาโดยก าหนด Figure และ Background ของเกสตัลท์ได๎ผลเป็นที่นําพอใจ
เพราะสามารถท าให๎มนุษย์เกิดการเรียนรู๎ด๎วยการรับรู๎อยํางเดียวกันได๎ 
 

 
ภาพที่ 4.10 ภาพที่อธิบายกฎแหํงความแนํนอนหรือชัดเจน (Law of Pragnanz) 

ที่มา :  http://braungardt.trialectics.com/sciences/psychology/gestalt-psychology-2/ 

 

         2.2)  กฎแหํงความคล๎ายคลึง (Law of Similarity) สิ่งเร๎าใดท่ีมีลักษณะกันหรือ
คล๎ายคลึงกัน บุคคลมักรับรู๎เป็นพวกเดียวกันโดยใช๎เป็นหลักการในการวางรูปกลุํมของการรับรู๎ เชํน 
กลุํมของเส๎นหรือสีที่คล๎ายคลึงกันที่เป็นสิ่งเร๎าใด ๆ ก็ตามที่มีรูปรําง ขนาด หรือสีที่คล๎ายกันคนเรา
มักจะรับรู๎วําเป็นสิ่งเดียวกันหรือพวกเดียวกัน 

http://braungardt.trialectics.com/sciences/psychology/gestalt-psychology-2/
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ภาพที่  4.11 ภาพที่อธิบายกฎแหํงความคล๎ายคลึง (Law of Similarity) 
ที่มา : http://www.theinspiredeye.net/how-to-use-the-law-of 

-similarity-in-photography/ 

     2.3)  กฎแหํงความใกล๎เคียง (Law of Proximity) สิ่งเร๎าที่มีความใกล๎เคียงกัน
บุคคลมักรับรู๎วําเป็นพวกเดียวกัน สาระส าคัญคือ ถ๎าสิ่งใดหรือสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นในเวลา
ตํอเนื่องกันหรือในเวลาเดียวกัน อินทรีย์จะเรียนรู๎วําเป็นเหตุและผลกันหรือสิ่งเร๎าใด ๆ ที่อยูํใกล๎ชิดกัน 
บุคคลมีแนวโน๎มที่จะรับรู๎สิ่งตําง ๆ ที่อยูํใกล๎ชิดกัน เป็นพวกเดียวกัน เป็นหมวดหมูํเดียวกัน 

 
ภาพที่ 4.12 ภาพที่อธิบายกฎแหํงความใกล๎เคียง (Law of Proximity) 

ที่มา : http://jeffbrew.com/2012/02/26/howto-gestalt-principles-and-photography/ 

 

     2.4)  กฎแหํงความสมบูรณ์ (Law of Closure) สิ่งเร๎าที่บุคลรับรู๎จะยังไมํ
สมบูรณ์แตํบุคคลสามารถรับรู๎ในลักษณะสมบูรณ์ได๎ ถ๎าบุคคลมีประสบการณ์เดิมในสิ่งเร๎านั้น 
สาระส าคัญคือ ถึงแม๎วําสถานการณ์หรือปัญหายังไมํสมบูรณ์ อินทรีย์ก็จะเกิดการเรียนรู๎ได๎จาก
ประสบการณ์เดิมตํอสถานการณ์นั้น สรุปวําแม๎มีสิ่งเร๎าบางสํวนขาดหายไป ผู๎เรียนก็ยังสามารถรับรู๎สิ่ง
เร๎านั้นให๎เป็นภาพสมบูรณ์ได๎โดยอาศัยประสบการณ์เดิม 

 
ภาพที่ 4.13 ภาพที่อธิบายกฎแหํงความสมบูรณ์ (Law of Closure) 

ที่มา : http://www.doctordisruption.com/design/ 

princples-of-design-44-law-of-pragnanz/ 

 

http://jeffbrew.com/2012/02/26/howto-gestalt-principles-and-photography/
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     2.5)  กฎแหํงความตํอเนื่อง (Law of Continuity) สิ่งเร๎าที่มีความตํอเนื่องกัน
หรือมีทิศทางไปในทางเดียวกัน บุคคลมักรับรู๎เป็นพวกเดียวกัน หรือเรื่องเดียวกัน หรือเป็นเหตุผล
เดียวกันสรุปวําเมื่อสิ่งเร๎ามีทิศทางในแนวทางเดียวกันผู๎เรียนก็จะรับรู๎ได๎วําเป็นพวกเดียวกัน 

 
ภาพที่ 4.14 ภาพทีที่อธิบายกฎแหํงความตํอเนื่อง (Law of Continuity) 
 ที่มา : http://www.doctordisruption.com/design/princples-of 

-design-44-law-of-pragnanz/ 

 

     2.6)  กฎแหํงความคงที่ (Low of Stability)  ในความหมายของสิ่งที่รับรู๎ตาม
ความเป็นจริงคือ เมื่อบุคคลรับรู๎สิ่งเร๎าในภาพรวมและจะมีความคงที่ในการรับรู๎ในสิ่งนั้นในลักษณะ
เป็นภาพรวมดังกลําว ถึงแม๎วําสิ่งเร๎านั้นจะเปลี่ยนแปรไปเมื่อรับรู๎ในแงํมุมอ่ืน 

 
ภาพที่ 4.15 ภาพที่อธิบายกฎแหํงความคงที่ (Low of Stability)   

ที่มา : https://designmodo.com/use-gestalt-laws-to-improve-your-ux/ 

 

     2.7)  การรับรู๎ของบุคคลอาจผิดพลาด บิดเบือนไปจากความเป็นจริงได๎ 
เนื่องมาจากการจัดกลุํมลักษณะสิ่งเร๎าที่ท าให๎เกิดภาพลวงตา เชํน การไปอยูํทํามกลางคนผอมกวําท า
ให๎เราดูท๎วม หรือเมื่อไปอยูํทํามกลางคนอ๎วนกวํา ท าให๎เราดูผอม เป็นต๎น  
 

 

  7.4.3 การน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   ลักขณา สริวัฒน์ (2557 :175-177) กลําวถึง การน าทฤษฎีไปประยุกต์ใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   7.4.3.1.  ผู๎สอนควรสํงเสริมกระบวนการคิดให๎แกํผู๎เรียนโดยให๎ท ากิจกรรมจากงําย
และยากหรือซับซ๎อนมากข้ึนตามล าดับ 

https://designmodo.com/use-gestalt-laws-to-improve-your-ux/
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   7.4.3.2.  ผู๎สอนควรสอนโดยการเสนอภาพรวมให๎ผู๎เรียนเห็นและเข๎าใจกํอนการเสนอ
สํวนยํอย 

   7.4.3.3.  ผู๎สอนควรสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีประสบการณ์มาก ๆ เพื่อให๎ได๎รับประสบการณ์
ที่หลากหลาย จะท าให๎เกิดการเรียนรู๎แบบหยั่งเห็นได๎มากข้ึน 

   7.4.3.4.  ผู๎สอนควรจัดประสบการณ์ใหมํให๎มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์เดิม 

   7.4.3.5.  ผู๎สอนควรมีการจัดระเบียบสิ่งเร๎าที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี 
   7.4.3.6.  ผู๎สอนไมํจ าเป็นต๎องน าเสนอเนื้อหาทั้งหมดที่สมบูรณ์แกํผู๎เรียน ควรน าเสนอ
เฉพาะเนื้อหาที่ส าคัญบางสํวนซึ่งผู๎เรียนสามารถใช๎ประสบการณ์เดิมมาเติมให๎สมบูรณ์ได๎ 
   7.4.3.7.  ผู๎สอนควรเสนอบทเรียนหรือจัดเนื้อหาให๎มีความตํอเนื่องกัน  
 

8.  ระบบ และปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ไสว  ฟักขาว (2559 :6-8) การพัฒนากรอบความคิดที่ครอบคลุมเพ่ือการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 
21 นั้นจ าเป็นต๎องจะต๎องสร๎างระบบสํงเสริมเพ่ิมขึ้นจาก ทักษะเฉพาะด๎าน องค์ความรู๎ ความช านาญ
การและความสามารถในการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ เพ่ือชํวยให๎นักเรียนรอบรู๎ มีความสามารถที่จ าเป็นและ
หลากหลาย ระบบสํงเสริมให๎นักเรียนได๎รอบรู๎ทักษะการเรียนรู๎ที่ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 ไว๎ด๎วยกัน 5 
ระบบ ดังนี้ 
 8.1  ระบบสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ ในศตวรรษท่ี 21 

  8.1.1 มาตรฐานในการเรียนรู๎ 
   8.1.1.1 เน๎นทักษะ ความรู๎และความเชี่ยวชาญที่เกิดกับผู๎เรียน 

   8.1.1.2 สร๎างความรู๎ความเข๎าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหวํางวิชาหลักที่เป็น
จุดเน๎น 

   8.1.1.3 มุํงเน๎นการสร๎างความรู๎และเข๎าใจในเชิงลึกมากกวําการสร๎างความรู๎แบบผิว
เผิน 

   8.1.1.4 ยกระดับความสามารถผู๎เรียนด๎วยการให๎ข๎อมูลที่เป็นจริง การใช๎สื่อหรือ
เครื่องมือที่มีคุณภาพจากการเรียนรู๎ในสถานศึกษา การท างานและในการด ารงชีวิตประจาวัน ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎อยํางมีความหมายและสามารถแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได๎ 
   8.1.1.5 ใช๎หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 
  8.1.2 การประเมินผล 

      8.1.2.1 สร๎างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ โดยการใช๎แบบทดสอบ
มาตรฐานส าหรับการทดสอบยํอยและทดสอบรวมส าหรับการประเมินผลในชั้นเรียน 
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   8.1.2.2 เน๎นการน าประโยชน์ของผลสะท๎อนจากการปฏิบัติของผู๎เรียนมาปรับปรุง
แก๎ไขงาน 

   8.1.2.3 ใช๎เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให๎เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

   8.1.2.4 สร๎างและพัฒนาระบบแฟูมสะสมงาน (Portfolios) ของผู๎เรียนให๎เป็น
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

  8.1.3 หลักสูตรและการสอน 

   8 . 1 . 3 . 1  กา ร สอน ให๎ เ กิ ดทั กษะกา ร เ รี ย น ในศตวร รษที่  2 1  มุํ ง เ น๎ น เ ชิ ง 

สหวิทยาการของวิชาแกนหลัก 

   8.1.3.2 สร๎างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข๎ามสาระเนื้อหา และสร๎าง
ระบบการเรียนรู๎ที่เน๎นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) 

   8.1.3.3 สร๎างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู๎ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัว
เกื้อหนุน การเรียนรู๎แบบสืบค๎น และวิธีการเรียนจากการใช๎ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 

Learning) เพ่ือการสร๎างทักษะขั้นสูงทางการคิด 

  8.1.4 การพัฒนาทางวิชาชีพ 

   8.1.4.1 จุดมุํงหมายส าคัญเพ่ือการสร๎างครูให๎เป็นผู๎ที่มีทักษะความรู๎ความสามารถใน
เชิงบูรณาการ การใช๎เครื่องมือและก าหนดยุทธศาสตร์สูํการปฏิบัติในชั้ นเรียน และสร๎างให๎ครูมี
ความสามารถในการวิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการเรียนรู๎ได๎เหมาะสม 

   8.1.4.2 สร๎างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด๎วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย 

   8.1.4.3 สร๎างให๎ครูเป็นผู๎มีทักษะความรู๎ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก๎ปัญหา       
การคิดแบบวิจารณญาณ และทักษะด๎านอื่นๆท่ีส าคัญตํอวิชาชีพ 

   8.1.4.4 เป็นยุคแหํงการสร๎างสมรรถนะทางวิชาชีพให๎เกิดขึ้นกับครูเพ่ือเป็นตัวแบบ 
(Model) แหํงการเรียนรู๎ของชั้นเรียนที่จะนาไปสูํการสร๎างทักษะการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียนได๎
อยํางมีคุณภาพ 

   8.1.4.5 สร๎างให๎ครูเป็นผู๎ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู๎เรียนได๎ทั้งรูปแบบการเรียน 
สติปัญญา จุดอํอนจุดแข็งในตัวผู๎เรียน เหลํานี้เป็นต๎น 

   8.1.4.6 ชํวยให๎ครูได๎เกิดการพัฒนาความสามารถให๎สูงขึ้นเพ่ือน าไปใช๎ส าหรับการ
ก าหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการเรียนได๎เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู๎ 
   8.1.4.7 สนับสนุนให๎เกิดการประเมินผู๎เรียนอยํางตํอเนื่องเพ่ือสร๎างทักษะและเกิด การ
พัฒนาการเรียนรู๎ 
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   8.1.4.8 แบํงปันความรู๎ระหวํางชุมชนทางการเรียนรู๎โดยใช๎ชํองทางหลากหลายในการ
สื่อสารให๎เกิดขึ้น 

   8.1.4.9 สร๎างให๎เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 

  8.1.5 สภาพแวดล๎อมทางการเรียนรู๎ 
   8.1.5.1 สร๎างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ
สภาพ แวดล๎อมทางกายภาพที่เก้ือหนุน เพ่ือชํวยให๎การเรียนการสอนบรรลุผล 

   8.1.5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแกํชุมชนทั้งในด๎านการให๎การศึกษาการมีสํวนรํวม การ
แบํงปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศระหวํางกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสูํการปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 

   8.1.5.3 สร๎างผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียน
แบบโครงงาน 

   8.1.5.4 สร๎างโอกาสในการเข๎าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหลํงการเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพ 

   8.1.5.5 ออกแบบระบบการเรียนรู๎ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุํมหรือการเรียน
รายบุคคล 

   8.1.5.6 น าไปสูํการพัฒนาและขยายผลสูํชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน๎าหรือ ระบบ
ออนไลน์  
 

 8.2  ปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  วิจารณ์ พานิช (ออนไลน์ :2556)  กลําวถึง ปัจจัยส าคัญด๎านการเรียนรู๎ใน ศตวรรษที่ 21 
ไว๎ 5 ประการคือ 

  8.2.1 Authentic learning การเรียนรู๎ที่แท๎จริงอยูํในโลกจริงหรือชีวิตจริง การเรียน
วิชาในห๎องเรียน ยังไมํใชํการเรียนรู๎ที่แท๎จริง ยังเป็นการเรียนแบบสมมติ ดังนั้น ครูเพ่ือศิษย์ จึงต๎อง
ออกแบบการเรียนรู๎ให๎ศิษย์ได๎เรียนในสภาพที่ใกล๎เคียงชีวิตจริงที่สุด กลําวในเชิงทฤษฎีได๎วํา การ
เรียนรู๎ขึ้นอยูํกับบริบทหรือสภาพแวดล๎อม ในขณะเรียนรู๎ ห๎องเรียนไมํใชํบริบทที่จะท าให๎เกิดการ
เรียนรู๎ในมิติที่ลึก เพราะห๎องเรียนไมํเหมือนสภาพในชีวิตจริง การสมมติโจทย์ที่คล๎ายจะเกิดในชีวิตจริง
ก็ได๎ความสมจริงเพียงบางสํวน แตํหากไปเรียนในสภาพจริงก็จะได๎การเรียนรู๎ในมิติที่ลึกและกว๎างขวาง
กวําสภาพสมมติ การออกแบบการเรียนรู๎ให๎ศิษย์เกิด “การเรียนรู๎ที่แท๎” (authentic learning) เป็น
ความท๎าทายตํอครูเพ่ือศิษย์ ในสภาพที่มีข๎อจ ากัดด๎านเวลา และทรัพยากรอ่ืนๆ รวมทั้งจากความเป็น
จริงวํา   เด็กนักเรียนในเมืองกับในชนบทมีสภาพแวดล๎อมและชีวิตจริงที่แตกตํางกันมาก 
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  8.2.2 Mental Model Building การเรียนรู๎ในระดับสร๎างกระบวนทัศน์ อาจมองอีกมุม
หนึ่งวําเป็น authentic learning แนวหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการอบรมบํมนิสัย หรือการปลูกฝังความเชื่อ
หรือคํานิยมในถ๎อยค าเดิมของเรา แตํในความหมาย ข๎อนี้เป็นการเรียนรู๎วิธีการน าเอาประสบการณ์มา
สั่งสมจนเกิดเป็นกระบวนทัศน์ (หรือความเชื่อ คํานิยม) และที่ส าคัญกวํานั้นคือ สั่งสมประสบการณ์ 
ใหมํ เอามาโต๎แย๎งความเชื่อหรือคํานิยมเดิม ท าให๎ละจากความเชื่อเดิม หันมายึดถือความเชื่อหรือ
กระบวนทัศน์ใหมํนั่นคือ เป็นการเรียนรู๎ (how to learn, how to unlearn/ delearn, how to 

relean) ไปพร๎อมๆ กัน ท าให๎เป็นคนที่มีความคิดเชิงกระบวนทัศน์ ชัดเจน และเกิดการเรียนรู๎เชิง
กระบวนทัศน์ใหมํได๎ แตํการจะมีทักษะหรือ ความสามารถขนาดนี้ จาต๎องมีความสามารถรับรู๎ข๎อมูล
หลักฐานใหมํๆ และนามาสังเคราะห์เป็นความรู๎เชิงกระบวนทัศน์ใหมํได๎ 
  8.2.3 Internal Motivation การเรียนรู๎ที่แท๎จริงขับดันด๎วยฉันทะ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํภายใน
ตัวคน ไมํใชํขับดันด๎วยอ านาจของครูหรือพํอแมํ เด็กที่เรียนเพราะไมํอยากขัดใจครูหรือพํอแมํจะเรียน
ได๎ไมํดีเทําเด็กที่เรียนเพราะอยากเรียน เมื่อเด็กมีฉันทะและได๎รับการสํงเสริมที่ถูกต๎องจากครู วิริยะ 
จิตตะ และวิมังสา (อิทธิบาทสี่) ก็จะตามมา ท าให๎เกิดการเรียนรู๎ในมิติที่ลึกซึ้ง และเชื่อมโยง 
  8.2.4 Multiple Intelligence เวลานี้เป็นที่เชื่อกันทั่วไปแล๎ววํา มนุษย์เรามีพหุปัญญา 
(Multiple Intelligence) และเด็กแตํละคนมีความถนัดหรือปัญญาที่ติดตัว มาแตํก าเนิดตํางกัน 
รวมทั้งสไตล์การเรียนรู๎ก็ตํางกัน ดังนั้น จึงเป็นความท๎าทายตํอครูเพ่ือศิษย์ในการจัดการเรียนรู๎โดย
ค านึงถึงความแตกตํางของเด็กแตํละคน และจัดให๎การเรียนรู๎สํวนหนึ่งเป็นการเรียนรู๎เฉพาะตัว 
(personalized learning) เรื่องนี้มีการวิจัยและการออกแบบการเรียนรู๎ได๎ มากมาย ดังตัวอยําง 
Universal Design for Learning ซึ่งก็คือ เครื่องมือ สร๎างความยืดหยุํนหลากหลายในการออกแบบ
การเรียนรู๎นั่นเอง 
  8.2.5 Social Learning การเรียนรู๎เป็นกิจกรรมทางสังคม หากยึดหลักการนี้ ครูเพ่ือ
ศิษย์ก็ จะสามารถออกแบบกระบวนการทางสังคมเพ่ือให๎ศิษย์เรียนสนุก และเกิด นิสัยรักการเรียน 
เพราะการเรียนจะไมํใชํกิจกรรมสํวนบุคคลที่หงอยเหงา เชื่อตามหนังสือจนเกินไป จนไมํกล๎าทดลอง
วิธีคิดใหมํๆ ที่อาจจะเหมาะสมตํอศิษย์ของเรามากกวํา แนวคิดแบบฝรั่ง เราอาจคิดหลักการเ รียนรู๎
ตามแบบของเราที่เหมาะสมตํอบริบทสังคมไทยขึ้นมาใช๎เองก็ได๎ 
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สรุป 

 การเรียนรู๎ที่แท๎จริงคือ  ผู๎เรียน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คํอนข๎างถาวร โดยผู๎ จัดการ
เรียนรู๎ ท าให๎การจัดการเรียนการสอนเป็นทั้งประสบการณ์ตรง และทางอ๎อม และมีวิธีวัดผลการ
เรียนรู๎ที่เกิดข้ึนได๎อยํางดี มองเห็นถึงเปูาหมายการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวํา ต๎องเปลี่ยนทั้งด๎านความรู๎ 
ความเข๎าใจ  ทัศนะ ความรู๎สึก และทักษะ จะเห็นวํา “ครู” จึงกลายเป็นผู๎กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนลงมือท า
ด๎วยตนเอง ด๎วยวิธีการลองผิดลองถูกหรือเรียนรู๎ด๎วยการจัดการกับสิ่งที่เป็นปัญหา และสนับสนุน
พฤติกรรมนั้น ๆ ให๎คงทนถาวร และมีโอกาสกระท าขึ้นอีกด๎วยการให๎แรงเสริม บทบาทของ ครู อีก
อยํางทีส าคัญก็คือ การเป็นผู๎จัดบรรยากาศท่ีดี และเอ้ือตํอการเกิดการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน ความเข๎าใจ
ถึงความแตกตํางในลีลาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ก็จะสํงผลให๎ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู๎ที่
หลากหลาย ท๎าทาย และนําสนใจขึ้น และท๎ายที่สุดแล๎ว ความรู๎สึกของผู๎เรียนก็เป็นการขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพตํอการเรียนรู๎เชํนกัน การสร๎างให๎ผู๎เรียน รัก รู๎สึกดีตํอ ตัวครู รายวิชา และโรงเรียน กลับ
จะได๎ผลดีอยํางมหาศาล และมีประสิทธิภาพมากกวําการลงโทษ อยํางเห็นได๎ชัดเจน สิ่งเหลํานี้ล๎วน
เป็นปัจจัยที่สํงเสริมการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่ครูต๎องให๎ความใสํใจ 
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ใบกิจกรรม 

ค าชี้แจง  ให๎นักศึกษาอํานข๎อความในกรอบ และใช๎การวงกลม หรือขีดเส๎นใต๎ ข๎อความที่ตรงกับ
วิธีการเรียนรู๎ของตน จากสไตล์การเรียนรู๎ 3 แบบ  
 Visual : เรียนรู้จากการเห็นชอบการน าเสนอที่เป็นภาพหรือแผนผังการสาธิตให้เห็นและการดู  
VDO/ VCD 

มีความสุขกับการอําน ดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ จะเลือกอํานเองมากกวําการมีคนอํานให๎ฟัง จ าผู๎คนได๎จาก
การมองเห็น และจะไมํลืมหน๎าตาคนที่รู๎จัก แสดงอารมณ์ความรู๎สึกผํานสีหน๎า เป็นคนวางแผนลํวงหน๎า และ
ชอบมองเห็นภาพใหญํ/ภาพรวม ใช๎สายตาในการสื่อสาร สบตาคูํสนทนา ชอบการแสดงให๎เห็น หรือท าให๎ดู
มากกวําการบอกให๎ฟัง มักจะเป็นคนที่สะกดค าเกํง หากเป็นเรื่องบอกทาง ต๎องการให๎เขียนเส๎นทางให๎
ชัดเจน มักจะนั่งตรงกลาง ชอบจดบันทึก และใช๎บันทึกที่จด 

 

                                               “I SEE what you mean” 

Auditory : เรียนรู้จากการฟัง ชอบฟังการอภิปราย ฟังเทป ฟังการบรรยาย การแลกเปลี่ยน
ถกเถียง และการอธิบายข้ันตอนให้ฟัง 

มีความสุขกับการฟังวิทยุ ดนตรี การอภิปรายถกเถียง จ าชื่อคน และเรื่องราวตํางๆ ได๎ มีคลังศัพท์มาก บอก
ทางด๎วยวาจา (เชํน เดินผํานไป ๒ แยก แล๎วเลี้ยวซ๎าย) แสดงอารมณ์ ความรู๎สึกผํานทางน้ าเสียง  
ตอบรับกับการได๎ยินข๎อมูลตํางๆ มากกวําจากการอําน มักพูดกับตัวเองเสียงดังเวลาคิด ชอบที่จะบอก 

มากกวําเขียนให๎ เป็นนักพูดที่ดี ชอบการแลกเปลี่ยนถกเถียง มักเป็นคนนั่งหน๎า เป็นคนไมํชอบจดบันทึก 
เพราะเป็นการรบกวนการฟัง ชอบเรียนรู๎จากการฟัง 
 

                                        “I HEAR what you mean” 

Kinesthetic : เรียนรู้จากกิจกรรมที่ใช้ประสาทสัมผัสทางร่างกาย และการมีส่วนร่วมโดยตรง 
ชอบงานที่ได้ลงมือท า การเคลื่อนไหว การสัมผัส และมีประสบการณ์ตรง 
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มีความสุขกับการท ากิจกรรมตํางๆ เชํน การปีนเขา การเต๎นร า การปั่นจักรยาน จ าสิ่งที่เกิดข้ึนแล๎ว จะบอก
ทางด๎วยการน าไป แสดงอารมณ์ความรู๎สึกผํานภาษาทําทาง เรียนรู๎ได๎ดีจากการจับต๎องสิ่งของ ใช๎ความรู๎สึก
ในการรับรู๎สิ่งตํางๆ มักใช๎สัญชาตญาณ เป็นคนที่ยากจะนั่งอยูํกับที่ มักนั่งกดปากกา หรือกระดิกเท๎าเวลานั่ง
ฟัง มักนั่งอยูํด๎านหลังเพ่ือจะหลบออกไปได๎ หรือไมํต๎องนั่งนิ่งๆ จะจดบันทึกในการท าอะไร แตํอาจจะใช๎
หรือไมํใช๎บันทึกนั้นก็ได๎ เป็นคนรับรู๎ความรู๎สึกไวในการสัมผัสสิ่งตํางๆ เชํน เสื้อผ๎าที่ใสํ เก๎าอ้ีที่นั่ง เป็นต๎น 

 

                                         “I can FEEL what you pursuit mean” 

 

          (ที่มา : Learning to Listen, Learning to Teach, Global Learning Partners, 2008) 
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ค าถามท้ายบท 

ค าชี้แจง  หลังจากที่ได๎ศึกษาจบบทเรียนนี้แล๎วให๎นักศึกษาตอบค าถามตํอไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม ตํอไปนี้ 
 1.  ให๎อธิบายความหมายของการเรียนรู๎ 
 2. ให๎บอกประเภทของการเรียนรู๎ 
 3.  ให๎ยกตัวอยํางปัจจัยที่จะสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
 4.  บรรยากาศอยํางไรที่จะสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ 
 5.  อธิบายระบบและปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

สติปัญญาและความถนัดของผู้เรียน 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมายของสติปัญญาและประวัติความเป็นมาของการวัดสติปัญญาได้ 
 2. อธิบายองค์ประกอบของสติปัญญาและทฤษฎีทางสติปัญญาได้ 
 3. ประเมินโครงการตัวอย่าง ที่ส่งเสริมสติปัญญาผู้เรียนได้ 
 4. บอกความหมายความถนัดและความแตกต่างของสติปัญญากับความถนัดได้ 
 5. อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความถนัด  และประเภทของความถนัดได้ 
 6. สรุปเกี่ยวกับแบบทดสอบความถนัด และประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัดได ้

 7. ยกตัวอย่างของแบบทดสอบความถนัดที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของสติปัญญา 
 2. ประวัติความเป็นมาของการวัดสติปัญญา 
 3. องค์ประกอบของสติปัญญา 
 4. ทฤษฎีทางสติปัญญา 
 5. ความหมายความถนัด 

 6. ความแตกต่างของสติปัญญากับความถนัด 

 7. ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความถนัด 

 8. ประเภทของความถนัด 

 9. แบบทดสอบความถนัด 

 10. ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด 

 11. ตัวอย่างของแบบทดสอบความถนัด 

 12. การส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 9 (4  ชั่วโมง) 
 1. บรรยาย  และสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   

 2. ร่วมกันอภิปรายซักถามในหัวข้อเรื่อง ความหมายของสติปัญญา  ประวัติความเป็นมาของการ
วัดสติปัญญา  องค์ประกอบของสติปัญญา 
 3.  มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษาเรื่อง “ทฤษฎีเกี่ยวกับสติปัญญา” และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนในสัปดาห์หน้า   
 4.  มอบหมายนักศึกษา น าโครงการต่าง ๆ ที่จัดให้กับนักเรียนในโรงเรียนมาคนละ 1 โครงการใน
สัปดาห์หน้า 
  

 สัปดาห์ที่  10 (4  ชั่วโมง) 
 1. ให้นักศึกษาออกมาน าเสนอ รายงาน หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 

 2. ให้นักศึกษาและอาจารย์ร่วมอภิปรายการแนวคิดที่ได้จากการฟังการน าเสนอของแต่ละ
กลุ่ม 

 3. นักศึกษาน าโครงการที่จัดขึ้นในโรงเรียน มาประเมินว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมสติปัญญา
ของผู้เรียนหรือไม่อย่างไรและตอบค าถาม ในใบกิจกรรมที ่ 5.1  
 4. บรรยายสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint   

 5. ร่วมกันอภิปรายซักถามในหัวข้อเรื่อง ความหมายความถนัด  ความแตกต่างของสติปัญญา
กับความถนัด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการวัดความถนัด  ประเภทของความถนัด  แบบทดสอบความถนัด  
ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด  ตัวอย่างของแบบทดสอบความถนัด  และการส่งเสริมความ
ถนัดของผู้เรียน 

 6.  มอบหมายให้นักศึกษาท าใบกิจกรรมที่  5.2 (วัดพหุปัญญาของตนเอง) และดูคลิปวิดีโอ 
ด.เด็ก ช.ช้าง และตอบค าถามท้ายบทเพ่ือน าส่งในสัปดาห์หน้า 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  

 2. คลิปวิดีโอ ด.เด็ก ช.ช้าง 

 3.  แบบทดสอบพหุปัญญา 
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 4.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน “สติปัญญาและความถนัดของผู้เรียน” 

เติมศักดิ์ คทวณิช. (2546).  จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น 

โธมัส อาร์มสตรอง เขียน, อารี สัณหฉวี แปล.(2543). พหุปัญญาในห้องเรียน  : วิธีการสอน 

 เพื่อพัฒนาปัญญาหลายด้าน. กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ. 
พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา.  (2544).  จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: พัฒนาการศึกษา. 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เครือข่ายการเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปัญญากับการจัดการเรียน
การสอน  
  1.1  ทฤษฏีพหุปัญญากับการจัดการเรียนการสอนจาก  
htpp://www.gotoknow.org/posts/347259 
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. บอกความหมายของสติปัญญา
และประวัติความเป็นมาของการวัด
สติปัญญาได้ 
2. อธิบายองค์ประกอบของ
สติปัญญาและทฤษฎีทางสติปัญญา
ได้ 
3. ประเมินโครงการตัวอย่าง ที่
ส่งเสริมสติปัญญาผู้เรียนได้ 
4. บอกความหมายความถนัดและ
ความแตกต่างของสติปัญญากับความ
ถนัดได้ 
5. อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการวัด
ความถนัด  และประเภทของความ
ถนัดได้ 
6. สรุปเกี่ยวกับแบบทดสอบความ
ถนัด และประโยชน์ของแบบทดสอบ
ความถนัดได้ 
7. ยกตัวอย่างของแบบทดสอบความ
ถนัดที่ส่งเสริมผู้เรียนได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม  

3. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

4. ใบกิจกรรมที่ 5.1 , 5.2 

5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้              
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/การ
มาเรียน/ความสนใจ อยู่ใน
ระดับด ี

3. การน าเสนอหน้าชั้น
เรียนอยู่ในระดับดี 
4. ประเมินโครงการที่
ส่ ง เ สริ มสติปัญญาได้ ใน
ระดับด ี

5. ท าแบบฝึกหัดถูกต้อง
ร้อยละ 80 
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บทท่ี 5 

สติปัญญาและความถนัดของผู้เรียน 

 

บทน า 
 ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของมนุษย์ส่งผลต่อความสามารถต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ท าให้แต่ละคนสามารถแก้ปัญหาและความซับซ้อนต่าง ๆ ที่ประสบได้อย่างชาญ
ฉลาด และเม่ือถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะสามารถสร้างสรรค์วิธีการในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้  ความสามารถทางเชาวน์ปัญญายังส่งผลต่อศักยภาพในการค้นพบและสร้างค าถามอย่างมีเหตุผล 
ที่จะน าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่   หากความเข้าใจในเชาวน์ปัญญา ในฐานะ “ครู” ถูกจ ากัด
ความหมายแค่ “ความเก่ง” “ความฉลาด” ในระบบการศึกษา ก็ไม่อาจจะสามารถสรรค์สร้างผู้คนบน
โลกใบนี้ได้อย่างแน่นอน ตามค ากล่าวที่ว่า “เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งยวดที่เราควรรู้จักและส่งเสริม
ความฉลาดนานาชนิดของมนุษย์ ที่มนุษย์มีความแตกต่างกันก็เพราะเรามีความสามารถฉลาดแตกต่าง
กัน ถ้าเรายอมรับเช่นนี้แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาที่เราประสบในโลกนี้ได้มากขึ้น”  (เฮาวาร์ด การ์ด
เนอร์, 1987 อ้างถึงใน โธมัส อาร์มสตรอง เขียน อารี สัณหฉวี แปล, 2543: 1) 
 

1  ความหมายของสติปัญญา 

 อัลเฟรด บิเนต์ (Afire Binet, 1968 อ้างใน เติมศักดิ์ คทวณิช,2546 :201) อธิบายว่า 
“เชาวน์ปัญญาคือการตัดสินใจที่ดี  มีความรวดเร็วและถูกต้อง สามารถพิจารณาตนเอง (Self-

Critictism) และมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม คิดอย่างมีเหตุผล 
และกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความฉลาด” 

 เดวิด เวชส์เลอร์ (David Wechsler, 1968 อ้างใน เติมศักดิ์ คทวณิช,2546 :201) อธิบายว่า  
“เชาวน์ปัญญาคือความสามารถทั้งหมดของบุคคลในอันที่จะกระท าพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมาย คิด
อย่างมีเหตุผล  และจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

 บอลด์วิน (Baldwin, 1980 อ้างใน พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, 2530) กล่าวว่า สติปัญญา 
หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ การเรียนรู้ การใช้เหตุผล และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
ใหม่ๆ ตลอดจนความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 

 การ์ดเนอร์ (Gardner, 1983 อ้างถึงใน Copper, 2009) กล่าวว่า สติปัญญา หมายถึง 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง 
 สเทิร์นเบอร์ก (Sternberg, 1985) กล่าวว่า สติปัญญา หมายถึง กิจกรรมทางสมองที่ชี้น าการ
ปรับตัว การเลือกสรร และการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือให้สอดคล้องสัมพันธ์กับชีวิต 
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 รัตนา  ศิริพานิช(2554 :284) กล่าวว่า เชาวน์ปัญญาตามความหมายเชิงปฏิบัติของ
นักจิตวิทยา คือความสามารถในการปฏิบัติงานชนิดต่าง ๆ ตามที่นักจิตวิทยาออกแบบเสนอสิ่งเร้าให้
คนที่ถูกวัดแสดงเชาวน์ปัญญาออกมา  หรือเชาวน์ปัญญาคือ ผลการวัดโดยเครื่องมือทดสอบเชาวน์
ปัญญา ซึ่งเน้นถึงความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 ถ้าสรุปเป็นความหมายทั่วไปเชิงนามธรรม “เชาวน์ปัญญา” คือ “ความสามารถในการรู้ การ
เข้าใจทั่วไป การเรียนรู้ที่ซับซ้อนขึ้น การจดจด การคิดริเริ่มขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนการคิดได้อย่างมี
คุณภาพ” 

 จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556 :186-187) กล่าวว่า ลักษณะส าคัญของสติปัญญามี 2 
ประการ คือ  
  1. ลักษณะของสติปัญญาเป็นลักษณะรวมในการท ากิจกรรมใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมที่แตกต่างกันหรือเหมือนกัน ล้วนต้องใช้ความสามารถหลายอย่างร่วมกันจึงจะสามารถท า
กิจกรรมนั้นๆ ได้ส าเร็จ 

  2. สติปัญญาเป็นลักษณะรวมที่ประกอบด้วยความสามารถหลายๆ ด้านปะปนกัน เช่น 

       2.1 ความสามารถในการรับรู้ (Perceptual Ability) หมายถึง สภาวะที่ประสาท
สัมผัสรับรู้ต่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง สามารถเข้าใจความหมายของสิ่งแวดล้อม และสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งที่รับรู้เข้ากับประสบการณ์เก่าแล้วมีปฏิกิริยาโต้ตอบออกไปด้วยวาจา หรือการกระท าที่
ถูกต้องเหมาะสม 

       2.2 ความสามารถในการเรียนรู้และจดจ าสิ่งใหม่ๆ (Learning Ability) หมายถึง 
ความสามารถในการน าเอาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ทั้งการเรียนรู้จากสถานศึกษาและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
       2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ แจกแจงประมวลสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
อย่างมีเหตุผล แล้วสรุปเป็นความคิดหรือสัญลักษณ์ใหม่อย่างมีความหมาย (Conceptual Ability) 

       2.4 ความสามารถในการประเมินและตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆ (Evaluation and 

Judgement) 

       2.5 ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ในสิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์
ทางสังคมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Adaptability) 

       2.6 ความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักเลือกวิธีที่มีเหตุผล รู้จักวางแผน ตัดสินใจ และ
ตอบโต้ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมทันเวลา (Problem Solving) 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นว่า สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้อง มีความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ดี  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และ
สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม   
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2.  ประวัติความเป็นมาของการวัดสติปัญญา 
 อาจกล่าวได้ว่า  การทดลองที่ท าอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือ
เชาวน์ปัญญานั้น มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1796 เมื่อนักดาราศาสตร์ที่เมืองกรีนวิซ (Greenwich) พบความ
แตกต่างด้านความเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางสายตาของมนุษย์ อีกหลายสิบปีต่อมาคือในราว 
ค.ศ. 1838 นายแพทย์ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Esquirol ได้ใช้เครื่องมือวัดหลายอย่างซึ่งรวมไปถึงเครื่องมือ
วัดทางจิตวิทยาด้วย ทั้งนี้เพื่อดูความแตกต่างของความเป็นปัญญาอ่อนในมนุษย์ Esquirol พบว่า การ
ใช้ภาษา (Language Usage) เป็นตัวชี้บ่งที่ส าคัญท่ีสุดในการบอกระดับของเชาวน์ปัญญา แต่เป็นที่น่า
เสียดายว่า งานของ Esquirol ไม่ได้ท าอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งอีกราวครึ่งศตวรรษต่อมา จึงพบว่า
ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นสิ่งส าคัญในการวัดเชาวน์ปัญญาของมนุษย์จริง 
 ในปี ค.ศ. 1904 Charles Spearman นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้ศึกษาทดลองความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถทางประสาทและผลการเรียน ซึ่งท าให้ Spearman เชื่อว่าความสามารถทาง
สมองจะต้องมีอะไรอย่างหนึ่งเป็นตัวกลาง และเมื่อได้ทดลองวัดผลการเรียนของบุคคลในสาขาวิช า
ต่าง ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ดนตรี ปรากฏว่าผลการเรียนวิชาที่ไม่เหมือนกัน
เหล่านี้มีสิ่งที่เป็นตัวกลางจริง ผลการทดลองสรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดความฉลาดของบุคคล จะมี
ตัวกลางที่เป็นเครื่องแสดงความสามารถทั่วไป (General Ability) แนวคิดนี้คือหลักของทฤษฎีสอง
องค์ประกอบ (two-Factor Theory)  
 ในขณะที่ Spearman พยายามค้นคว้าทฤษฎีการวัดเชาวน์ปัญญาอยู่นั้น นักจิตวิทยาชาว
ฝรั่งเศสชื่อ Alfred Binet ได้สร้างเครื่องมือวัดเชาวน์ปัญญา (Inteligence Test) ขึ้นส าเร็จ โดย
ร่วมมือกับ Theodore Simon แบบทดสอบดังกล่าว ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 รายการ สร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ. 1905 ข้อค าถามในแบบทดสอบจะวัดความสามารถด้านความคิด ความเข้าใจและการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม เช่น ความสามารถในการอธิบายลักษณะของบ้านพ่อแม่ 
ช้อนส้อมและม้า หรือความสามารถในการพูดซ้ าประโยคที่มีค านึง 15 ค า เมื่อได้ยินเพียงครั้งเดียว 
เป็นต้น 

 ในปี ค.ศ. 1908 บิเนต์ ได้ขยายแบบทดสอบให้มีความยากง่าย (Difficulty Power) เพ่ิมเป็น
หลายระดับ  โดยให้สอดคล้องกับปกติวิสัย (Norms) ของผู้มีอายุระดับต่าง ๆ  
 ในเวลาต่อมา Lewis M. Terman และ Maude A Merrill ชาวอเมริกันได้น าแบบทดสอบ
ของบิเนต์ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และปรับปรุงอีกหลายครั้ง แล้วน าไปใช้จนแบบทดสอบนี้
แพร่หลายไปท่ัว และกลายเป็นแม่บทของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาในปัจจุบัน กล่าวคือ แบบทดสอบ
ของบิเนต์ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใน ค.ศ. 1916, 1937 และ 1960 โดยแบ่งระดับเชาวน์
ปัญญาของบุคคลออกเป็น 20 ระดับ ตั้งแต่เด็กระดับอายุ 2 ขวบ ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ ข้อค าถามใน
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แบบทดสอบท่ีใช้กับเด็ก มักจะใช้วัตถุและรูปภาพเป็นหลัก ส่วนที่ใช้กับผู้ใหญ่มักจะเป็นค าถามเกี่วกับ
แนวความคิดและความหมายต่าง ๆ ในภาษา 
 แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของบิเนต์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข และใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ 
ฉบับที่ L.M. Terman แห่ง Stanford University สหรัฐอเมริกา เป็นผู้อ านวยการปรับปรุงเรียกกัน
ว่าแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาสแตนฟอร์ดบิเนต์ (Stanford-Binet Intelligence Test) ดังแสดง
ตัวอย่างแบบทดสอบในภาพที่  5.1 

 

 
ภาพที่  5.1  ตัวอย่างแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาของสแตนฟอร์ดบิเนต์  

(Stanford-Binet Intelligence Test) 
https://psychlopedia.wikispaces.com/Stanford-Binet+Intelligence+Scale 

 

 ในแบบทดสอบที่ปรับปรุงใหม่นี้ เทอร์แมน ได้วางรากฐานให้แก่แนวความคิดเรื่อง IQ  

(ซึ่งในภาษาไทยเรียกว่า ผลหารแสดงเชาวน์ หรือ เกณฑ์ภาคเชาวน์) ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ในปัจจุบัน IQ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างอายุสมอง (MA Mental Age) กับอายุจริง (CA = Chronological 

Age) และคูณด้วย 100 [ค าว่า IQ บัญญัติขึ้น โดย สเติร์น (William Stern) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน 
ตั้งแต่ พ.ศ. 1914] 

 สูตรการค านวณหา IQ คือ 
 

  IQ = 100
Age) ical(Chronologอายุจริง

Age) (Mentalอายุสมอง   

 ตัวอย่างการค านวณ : เด็กคนหนึ่งมีอายุ 10 ปี ท าแบบทดสอบได้เท่ากับอายุสมอง 12 ปี IQ 

ของเด็กคนนี้คือ 
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  สูตร 

  IQ = 100
Age) ical(Chronologอายุจริง

Age) (Mentalอายุสมอง   

  IQ = 100
10

10012   

  IQ ของเด็กคนนี้จะมีค่าเท่ากับ 120  
 

 การค านวณหาระดับ IQ ดังที่ เทอร์แมน คิดขึ้นนี้ มีข้อจ ากัด คือ ถ้าน าไปใช้กับผู้ใหญ่  
จะปรากฏว่า ระดับ IQ ต่ าลงเรื่อยๆ ตามอายุ เพราะการเจริญเติบโตทางสมองจะหยุดลงเมื่ออายุ
ประมาณ 15 ปี แต่อายุจริงจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นในระยะหลังนักจิตวิทยาจึงก าหนดให้ใช้อายุจริง
ของผู้ใหญ่เท่ากับ 15 ปี ตลอดไป 

 นอกจากนี้ แบบทดสอบสติปัญญาของ เทอร์แมน ยังมีเรื่องการใช้ภาษามาก เด็กที่ไม่ถนัดทาง
ภาษาจึงได้คะแนนน้อย ท าให้การตีความหมายหรือผลของการค านวณ IQ ที่ออกมาผิดพลาดไปได้ ดังนั้น 
ต่อมาจึงมีแบบวัดสติปัญญาที่ยอมรับกันแพร่หลายอีกแบบหนึ่ง คือ แบบทดสอบสติปัญญาของเวคส
เลอร์ 
 เดวิค เวคสเลอร์ (David Wechsler, 1896-1981) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันซึ่งประจ าอยู่ที่
โรงพยาบาล Bellevue ในนิวยอร์ค ท างานเกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นโรคจิต เขาพบว่า เครื่องทดสอบ
สติปัญญาที่ใช้อยู่ เช่นของ Standford-Binet โดยมากจะเป็นการทดสอบปากเปล่าและไม่ค่อยเที่ยงตรง 
เขาพบว่า คนซึ่งปกติมีความรู้ทางวิชาการสูง มักจะไม่ค่อยเก่งในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตรงกันข้าม
คนที่ท าข้อสอบได้คะแนนต่ า แต่การให้เหตุผลในการแก้ปัญหาประจ าวันกลับท าได้ดี เขาจึงสร้าง
แบบทดสอบวัดสติปัญญาขึ้นในปี ค.ศ. 1955 เรียกว่า Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 

ประกอบด้วย มาตราวัด 2 มาตรา คือ มาตราวัดทางภาษา (Verbal Scale) และมาตราวัดการกระท า 
(Performance Scale) แต่ละมาตราประกอบด้วยข้อสอบย่อยๆ หลายส่วน ดังนี้ 
 มาตราวัดทางภาษา (Verbal Scale) 

  ความรู้รอบตัว (Information) ถามความรู้รอบตัว เช่น ถามว่าทับทิมคืออะไร 

  ตัวเลข (Digit Span) ให้พูดซ้ าตัวเลขที่ผู้ทดสอบอ่านให้ฟัง เช่น 5, 1, 8, 2 (ทั้งตามและ
ย้อนกลับ) 

  ค าศัพท์ (Vocabulary) ให้นิยามค า เช่น “ก าไร” “เศรษฐกิจ”  
  คณิตศาสตร์ (Arithmetic) ให้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยให้คิดในใจ เช่น มะม่วงขายใน
ราคา 3 ผล 5 บาท ซื้อ 15 ผล จะกี่บาท 

  ความเข้าใจ (Comprehension) ตอบปัญหาโดยใช้เหตุผลทางภาษา เช่น ท าไมคนเราจึง
เก็บเงินไว้ในธนาคาร 
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  ความคล้าย (Similarities) ให้ตอบเปรียบเทียบความคล้าย เช่น อากาศ และน้ าคล้ายกัน
อย่างไร 
 มาตราวัดการกระท า (Performance) 

  การเพ่ิมความสมบูรณ์ของภาพที่ขาดไป (Picture Complete) ให้หาว่าส่วนใดในภาพที่
ก าหนดให้นั้นหายไป 

  การจัดภาพ (Picture-arrangement) ให้จัดเรียงล าดับภาพที่ก าหนดให้บนบัตรให้เข้ากับ
เหตุการณ์และเล่าเรื่องให้ฟัง 
  การจัดบล๊อก (Block Design) ให้จัดชิ้นส่วนของบล๊อกสีต่างๆ ให้เป็นรูปร่างให้เหมือนกับ
ตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
  ประกอบชิ้นส่วน (Object Assembly) ให้ประกอบชิ้นส่วนที่ก าหนดให้ให้เป็นรูปที่เหมาะสม 

  ใช้สัญลักษณ์แทนตัวเลข (Digit Symbol) ให้ลอกสัญลักษณ์ที่ไม่มีความหมายลงแทน
ตัวเลข โดยใช้เวลาอย่างรวดเร็วเท่าท่ีจะท าได้ 
 ระดับสติปัญญาของบุคคล 

  เทอร์แมนและเบอร์ริล (Terman and Merril, 1973) ได้ส ารวจระดับสติปัญญาของเด็ก 
จ านวนมากกว่า 3,000 คน อายุตั้งแต่ เกือบ 3 ปี-18 ปี ได้แบ่งระดับเกณฑ์เชาวน์ปัญญา หรือผลหาร
แสดงเชาวน์ปัญญาของบุคคล ดังแสดงในตารางที่  5.1 
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ตารางที่  5.1  อธิบายถึงระดับเกณฑ์ภาคเชาวน์ปัญญา 

ระดับ IQ ความหมาย ความสามารถทางการเรียนและการงาน 

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

 

120-139 

 

Very Superior (ฉลาดมาก) 

 

สามารถเรียนจบมหาวิทยาลัย ประกอบอาชีพที่ใช้
สมองได้ดี 

110-119 

 

 

90-109 

 

 

 

70-79 

 

 

50-69 

 

 

 

 

20-49 

 

 

 

ต่ ากว่า 20 

Superior (ฉลาด) 
 

 

Normal หรือ Average  

(ปกติ ปานกลาง) 
 

 

Borderline (โง่คาบเส้น) 
 

 

Moron (โง่เขลา โง่ทึ่ม) 
 

 

 

 

Imbecile (โง่เขลา โง่มาก) 
 

 

 

Idiot (โง่เง่า) 

เรียนจบปริญญาตรีได้ ท างานพวกกึ่งอาชีพ และ
งานที่ใช้ฝีมือความช านาญพิเศษได้ 
 

มีความสามารถปานกลาง เรียนได้จบมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ท างานอาชีพที่ใช้ความช านาญธรรมดา 

ได้ 
 

มีโอกาสจบชั้นประถมศึกษาได้ มักท างานเป็น
กรรมกรแรงงานหรือลูกมือปฏิบัติงานต่างๆ 

 

ต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษจึงจะอ่านออกเขียนได้  
ท างานประเภทที่ไม่ต้องใช้ความคิดหรืองานฝีมือ
ง่ายๆ ได้ แต่ท างานประเภทที่ต้องใช้ความคิดไม่ได้
เลย 

 

มีความสามารถเท่ากับเด็ก 6-7 ขวบ ท างานง่ายๆ 
ได้แต่ต้องฝึกนาน ป้องกันตัวเองง่ายๆ ได้ เข้าใจ
ภาษาได้ไม่ดีนัก 

 

ไ ม่ ส าม า ร ถดู แ ลตั ว เ อ ง ไ ด้  มี ค ว าม คิ ด แล ะ
ความสามารถในการปรับตัวเท่ากับเด็กอายุ 3 ขวบ 
ป้องกันตัวเองจากอันตรายต่างๆ ไม่ได้เลย 

ที่มา : กฤตวรรณ ค าสม (2557 :109) 
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3.  องค์ประกอบของสติปัญญา 
 องค์ประกอบหรือสิ่งที่มีผลต่อเชาวน์ปัญญา ซึ่งมอริส (Morrisond and Others, 2002 อ้างถึง
ใน พรรณทิวา รุจิพรและคณะ, 2550 :19) กล่าวว่า สิ่งที่เป็นตัวก าหนดเชาวน์ปัญญา คือ พันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 3.1 พันธุกรรม 

  นักจิตวิทยาที่ เชื่อว่าพันธุกรรมมี อิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญามากกว่าสิ่ งแวดล้อม คือ
ศาสตราจารย์เจนเสน (Professor Jenden) ซึ่งได้ศึกษาโดยการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างเชาวน์
ปัญญาของเครือญาติที่มีพันธุกรรมคล้ายคลึงกัน และน าข้อมูลที่สะสมไว้ทั้งหมดมาเทียบกัน ดังแสดงใน
ตารางที ่5.2  (Cancro, Robert, 1971)  

 

ตารางที่  5.2  มัธยฐานของ t ระหว่างคะแนนไอคิวของเครือญาติ จ าแนกตามความคล้ายทางพันธุกรรม 

และการเลี้ยงดู 
สหสัมพันธ์ระหว่าง มัธยฐานของ t 

1. ฝาแฝด MZ เลี้ยงด้วยกัน 

2. ฝาแฝด MZ เลี้ยงแยกกัน 

3. ฝาแฝด DZ เลี้ยงด้วยกัน 

4. ฝาแฝด DZ เลี้ยงแยกกัน 

5. พ่ีน้องเลี้ยงด้วยกัน 

6. พ่ีน้องเลี้ยงแยกกัน 

7. พ่อ-แม่ กับลูก 

8. ลุง ป้า น้า อา กับหลาน 

9. ปู่ ย่า ตา ยาย กับหลาน 

10. ลูกพ่ีลูกน้อง 
11. พ่อแม่ กับลูกเลี้ยง 
12. เด็กไม่เกี่ยวดองกันแต่เลี้ยงด้วยกัน 

13. เด็กไม่เกี่ยวดองกันและเลี้ยงแยกกัน 

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 

หมายเหตุ MZ = Monozygotic Twins ฝาแฝดเกิดจากไข่ใบเดียวกัน 

 DZ =Dizygotic Twins ฝาแฝดเกิดจากไข่คนละใบ  

ที่มา : กาญจนา  ไชยพันธ์และคณะ (2550 :198) 
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  ข้อมูลดังกล่าว แสดงอย่างชัดเจนว่า เชาวน์ปัญญาของบุคคลสาสมารถถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ศาสตราจารย์เจนแสน กล่าวว่า ความแตกต่างของเชาวน์ปัญญาในกลุ่มประชากรหนึ่งเกิดจาก
พันธุกรรม 80% ส่วนอีก 20% เกิดจากสิ่งแวดล้อม 

  

3.2  สิ่งแวดล้อม 

  ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อเชาวน์ปัญญาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ (ภาควิชาจิตวิทยา
การศึกษา, 2547 อ้างถึงใน กาญจนา  ไชยพันธุ์, 2550 :199-200) คือ 

  3.2.1  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ สภาพร่างกายของมารดาที่มีผลต่อพัฒนาการของทารก
ในครรภ์โดยตรง เริ่มตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในครรภ์จนกระทั่งคลอด ถ้ามารดาขณะตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคหรือได้รับ
สารพิษ มีสภาพครรภ์ผิดปกติ การคลอดก่อนก าหนด สิ่งเหล่านี้มีผลต่อเชาวน์ปัญญาของบุคคลทั้งสิ้น 
รวมถึงการเลี้ยงดู การได้รับอาหารไม่ครบถ้วน ก็มีผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย ท าให้ระบบประสาท
กระทบกระเทือนด้วย 

  3.2.2  สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ตัวบุคคล ของเล่น สื่อการศึกษาต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อม
เด็ก เชื่อกันว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีผลต่อเชาวน์ปัญญาของเด็ก  
  นอกจากนี้การวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อเชาวน์ปัญญาเป็น
การศึกษาระยะยาว เป็นเวลารวมทั้งหมดถึง 30 ปี ของสกีลส  (Skeels , 1966 อ้างถึงใน สุรางค์ 
 โค้วตระกูล, 2533) โดยติดตามศึกษาเด็กก าพร้า 25 คน ที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้า การทดสอบ
เชาวน์ปัญญาของเด็กท้ัง 25 คน ปรากฏผลว่า เด็ก 12 คนมีคะแนนไอคิว เฉลี่ย 84 และอีก 13 คน มี
คะแนนไอคิว เฉลี่ย 64 เด็ก 13 คน หลังได้ถูกย้ายให้ไปอยู่ในสถาบันเด็กปัญญาอ่อนที่ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่เป็นรายบุคคลดีกว่าเด็ก 12 คน ที่ยังอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าต่อไป หลังจากเวลาผ่านไปปีครึ่ง 
สกิลล์ ได้วัดระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก 13 คน ที่อยู่ในสถานบันเด็กปัญญาอ่อน ปรากฏว่า มี ไอคิว 
เฉลี่ยสูงขึ้น 28 หน่วย หรือมี ไอคิว เฉลี่ย 92 เด็กเหล่านี้มีคนมาขอไปเป็นบุตรบุญธรรม และเม่ือเวลา
ผ่านไป 30 ปี เด็กเหล่านี้ เป็นผู้ใหญ่ที่มีการด ารงชีวิตเหมือนคนทั่วไป มีการศึกษาเฉลี่ยชั้นมัธยมศึกษา 
และมีอาชีพทุกคน ส่วนเด็ก 12 คน ที่ยังคงอยู่ในสถานก าพร้าต่อ แม้ว่าจะเริ่มมีไอคิวสูงกว่าเดิม แต่เมื่อ
วัดหลังจาก 2 ปีต่อมา ไอคิว เฉลี่ยลดลงเหลือ 61 และเมื่อติดตามผล 30 ปีต่อมาปรากฏว่าเด็กจ านวน 
12 คน ที่ยังอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กก าพร้ามีระดับการศึกษาเฉลี่ยเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นอกจากนี้ 
เพียง 8 คนได้ออกจากสถานเลี้ยงเด็กไปอยู่ข้างนอก ส่วนอีก 4 คน ยังคงอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กต่อไป ใน
กลุ่มที่ออกไปอยู่ข้างนอก มีผู้ท างานสามารถเลี้ยงชีพด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว คือ ท างานล้างจาน
ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องการความรู้หรือทักษะพิเศษแต่อย่างใด จากการวิจัยดังกล่าว 
สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อเชาวน์ปัญญาเช่นกัน ถึงแม้ว่า เชาวน์ปัญญาจะเกิดจากองค์ประกอบจาก
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ ไทเลอร์ (Tyler, 1965  อ้างถึงใน กาญจนา  ไชย
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พันธุ์, 2550 :200) กล่าวว่า เชาวน์ปัญญาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ มีการเปลี่ยนแปลงวุฒิภาวะและการ
เรียนรู้ การวิจัยว่าการพัฒนาเชาวน์ปัญญาอาจพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเกินเลยอายุ 21 ปีได้ ถ้าบุคคล
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เชาวน์ปัญญาขึ้นกับการใฝ่หาความรู้ติดต่อกัน 

(วิภา ภักดี, 2547) 
  ดังนั้น เชาวน์ปัญญาไม่ได้ขึ้นกับพันธุกรรมอย่างเดียว แต่มีสิ่ งแวดล้อมเป็นตัวประกอบ
โดยเฉพาะปัจจุบัน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาส่วนมากจะยึดถือทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541)   
 

 

4.  ทฤษฎีทางสติปัญญา 
 4.1  ทฤษฎีสององค์ประกอบ (Two-Factors Theory) 

   
ภาพที่  5.2  ชาร์ล สเพียร์แมน (Charles Spearman) 

ที่มา  : http://tanc.reblog.hu/csillagok-szuletnek-001 

 

  ชาร์ล สเพียร์แมน (Charles Spearman, 1863-1945 อ้างใน Kendra, 2010) นักจิตวิทยา
ชาวอังกฤษได้กล่าวถึงโครงสร้างของสติปัญญาว่าสติปัญญาของมนุษย์ประกอบด้วยความสามารถ 2 
องค์ประกอบ คือ 

  4.1.1  องค์ประกอบทั่วไป (General Factor หรือ G-Factor) คือ ความสามารถพ้ืนฐาน
ทั่วไปที่มีอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ทุกชนิด เช่น ความสามารถในการอ่านหนังสือ ความสามารถในการฟัง
ค าสั่ง ที่เกิดในการด ารงชีวิต เป็นตัวชี้ความฉลาดของมนุษย์ และสืบทอดทางพันธุกรรม 

  4.1.2  องค์ประกอบเฉพาะ (Specific Factor หรือ S-Factor) คือ ความสามารถเฉพาะใน
การท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง สืบเนื่องมาจากประสบการณ์  หรือการเรียนรู้ เป็นความสามารถพิเศษ 
เช่น ความสามารถเฉพาะทางศิลปะ ความสามารถเฉพาะทางเครื่องจักรกล ในการท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งของสมองมนุษย์ จะต้องอาศัยทั้งองค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบเฉพาะที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิด



197 

ประดิษฐ์รถยนต์จะต้องใช้ทั้งความสามารถทั่วไปในการฟังหรืออ่านเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และ
ความสามารถเฉพาะทางเครื่องจักรกล 

 4.2. ทฤษฎีสมรรถภาพสมองขั้นพื้นฐานของเธอร์สโตน (Thurstone’s Primary Mental 
Abilities Theory) 

 
ภาพที่ 5.3 หลุยส์ แอล เธอร์สโตน (Louis L. Thurstone) 

ที่มา : http://mrhicksisintelligent.weebly.com/thurstones-primary-mental-abilities.html 

 

  หลุยส์ แอล เธอร์สโตน (Louis L. Thurstone: 1987-1955 อ้างใน Kendra, 2010) 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบสร้างแบบทดสอบวัดสมรรถภาพพ้ืนฐานทาง
สมอง (Primary Mental Abilities) ผลการศึกษาพบว่า สมองมนุษย์ประกอบด้วยความสามารถเป็นกลุ่ม 
โดยแต่ละกลุ่มจะท าหน้าที่หรือมีความสามารถพิเศษเป็นชนิดๆ ไปโดยเฉพาะ แต่ก็อาจท างานรวมกับ
กลุ่มอ่ืนๆ ได้ ความสามารถดังกล่าวมีทั้งหมด 7 กลุ่มด้วยกัน คือ 

  4.2.1  ความไวในการรับรู้ (Perceptual Speed) เป็นความสามารถของระบบประสาท
สัมผัสในการรับรู้ต่อสิ่งเร้าได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด ถูกต้อง วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ สมองชนิด
นี้ ได้แก่ งานตรวจสอบคุณภาพต่างๆ ช่างซ่อมนาพิกา ช่างถ่ายรูป ช่างพิมพ์ดีด หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ 

  4.2.2  ความเข้าใจภาษา (Verbal Comprehension) เป็นความสามารถในการสื่อ
ความหมายทางภาษา ได้แก่ การเข้าใจค าศัพท์ตลอดจนการแปลความและการตีความหมายของข้อความ
ต่างๆ วิชาชีพที่เกี่ยวกับสมรรถภาพสมองชนิดนี้ ได้แก่ ครู นักกฎหมาย นักภาษาศาสตร์ หรือนักวิจารณ์ 
ฯลฯ 
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  4.2.3  ความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word Fluency) เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยค า
ทั้งในการเจรจาและการประพันธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ สมองชนิดนี้ 
ได้แก่ นักเขียน นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ หรือนักโฆษณา ฯลฯ 

  4.2.4  ความสามารถด้านค านวณ (Numerical Ability) เป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะในการคิด การค านวณตัวเลข วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพสมองชนิดนี้ ได้แก่ นักคณิตศาสตร์ 
นักสถิติ นักฟิสิกส์ หรือสมุห์บัญชี ฯลฯ 

  4.2.5 ด้านความจ า (Memory) เป็นความสามารถในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ รวมทั้ง การมี
สติระลึกเจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการจ าชนิดที่ไร้ความหมาย หรือมี
ความหมายก็ตาม 

  4.2.6 ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Visualization) เป็นความสามารถในการมองเห็น โครงสร้าง
ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในหลายมิติ ได้แก่ ความใกล้-ไกล สูง-ต่ า วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพสมอง
ชนิดนี้ ได้แก่ นักออกแบบเขียนแปลน นักวางผังเมือง วิศวกร หรือสถาปนิก ฯลฯ 

  4.2.7 ด้านเหตุผล (Reasoning) เป็นความสามารถในการใช้วิจารณญาณเพ่ือการจับประเด็น 
และการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล สมรรถภาพทางสมองชนิดนี้ถือเป็นยอดปรารถนาของ
การเรียนทุกชนิดของมนุษย์ทุกระดับชั้น 

 4.3 ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด (Guilford’s Structure of Intellectual 
Model) 

 
ภาพที่  5.4  กิลฟอร์ด (Guilford) 

ที่มา : http://kitsadayut-news.blogspot.com/2012/09/guilford.html 

 

  จอย พอล กิลฟอร์ด (Joy Paul Guilford: 1897-1987 อ้างใน Plucker, 2009) นักจิตวิทยา
ชาวอเมริกัน ได้แบ่งสมรรถภาพทางสมองออกเป็น 3 มิติ คือ มิติเนี้อหา มิติการคิด และมิติผลของการ
คิด 
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  4.3.1 : มิติเนื้อหา (Content) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นสื่อในการคิด ประกอบ ด้วย 4 
ลักษณะ คือ 

       4.3.1.1  ภาพ (Figure) หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งเร้าที่เป็นรูปธรรมที่บุคคลสามารถรับรู้ 
และท าให้เกิดความรู้สึกนึกคิดได้ 
   4.3.1.2  สัญลักษณ์ (Symbol) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปเครื่องหมายต่างๆ เช่น 
ตัวอักษร ตัวเลข โน้ตดนตรี รวมทั้งสัญลักษณ์อ่ืนๆ 

       4.3.1.3 ภาษา (Semantics) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปของถ้อยค าที่มีความ หมายต่างๆ 
กันสามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ เช่น เพ่ือน โกรธ ตื่นเต้น ฯลฯ      

   4.3.1.4  พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปของการแสดงออกกิริยา 
อาการ หรือการกระท าที่สามารถสังเกตเห็น รวมทั้งทัศนคติ การรับรู้ การคิด ความปรารถนาต่างๆ เช่น 
การยิ้ม การหัวเราะ การแสดงความคิดเห็น ฯลฯ 

  4.3.2 : วิธีการคิด (Operation) หมายถึง มิติที่แสดงถึงลักษณะกระบวนการท างานของ
สมอง ประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ 

       4.3.2.1  การรู้การเข้าใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถในการตีความของสมองต่อ
สิ่งเร้าต่างๆ ท าให้บุคคลมีการรู้จักและเข้าใจสิ่งต่างๆ เช่น เมื่อเห็นแผ่นป้ายทรงกลมที่ทาพ้ืนสีแดงและมี
เส้นขาวตรงกลางก็บอกได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของการห้ามผ่าน 

       4.3.2.2  การจ า (Memory) หมายถึง ความสามารถในการเก็บสะสมความรู้และข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์เดิมไว้ได้ และสามารถระลึกได้เมื่อต้องการ เช่น การจ าสูตรคณิตศาสตร์ 
       4.3.2.3  การคิดแบบเอกนัย หรือความคิดกระจาย (Divergent Thinking) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดหลายๆ แง่มุมเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น สามารถคิดได้ว่าขวดพลาสติกที่เหลือใช้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง 
       4.3.2.4  การคิดแบบอเนกนัย หรือความคิดรวม (Covergent Thinking) หมายถึง 
ความสามารถในการคิดหาข้อสรุปที่ดีที่สุดจากสิ่งที่คิดได้ทั้งหลาย เช่น สามารถคิดได้ว่าจากสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นหลายๆ สถานการณ์จะท าให้เกิดปัญหาส าคัญใด 

       4.3.2.5  การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินหรือตีค่าของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งโดยอาศยัเกณฑ์ท่ีดีที่สุด เช่น ตัดสินได้ว่าการกระท าเช่นนั้นดีหรือเลว เพราะอะไร 
  4.3.3  ผลของการคิด (Product) หมายถึง มิติที่แสดงถึงผลท่ีได้จากการท างานของสมอง 
เมื่อสมองได้รับข้อมูลจากมิติที่ 1 และใช้ความสามารถในการตอบสนองถึงข้อมูล หรือสิ่งเร้าที่ได้รับในมิติ
ที่ 2 หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างว่า ผลของการคิดเกิดจากการท างานของมิติที่ 1 และมิติที่ 2 นั่นเอง ซึ่งผล
การคิดประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ 
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       4.3.3.1  หน่วย (Units) หมายถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวและแตกต่างไปจาก
สิ่งอ่ืนๆ เป็นรูปร่างที่ปรากฏ เช่น กระต่าย ดอกมะลิ ปากกา 
       4.3.3.2  จ าพวก (Classes) หมายถึง กลุ่มของหน่วยต่างๆ ที่มีลักษณะบางประการ
ร่วมกัน เช่น ประเภทของดอกมะลิ กุหลาบ กล้วยไม้ ฯลฯ 

       4.3.3.3  ระบบ (System) หมายถึง การจัดประเภทของสิ่งเร้าต่างๆ ให้เป็นระบบแบบ
แผน เช่น 2, 4, 6, 8, 10 เป็นระบบเลขคู ่
       4.3.3.4  ความสัมพันธ์ (Relatives) หมายถึง การเกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของสิ่ง
ต่างๆ อาจอยู่ในรูปของหน่วยกับหน่วย จ าพวกกับจ าพวก ระบบกับระบบ เช่น ครูกับโรงเรียน 

       4.3.3.5  การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือ การ
จัดองค์ประกอบของข้อมูลออกมาในรูปใหม่ เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปลี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงสี่เส้น (IIII) 
       4.3.3.6   การประยุกต์ (Implication) หมายถึง การคาดคะเน การคาดหวัง และการ
ท านายสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นตามมา 
  กิจกรรมทางสมองแต่ละครั้งจะต้องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดใน 5 อย่าง เนื้อหาที่
ป้อนเข้ามาก็จะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งใน 4 ชนิดและผลผลิตที่เกิดจากการปฏิบัติการของสมองจะออกมา
เป็นผลชนิดใดชนิดหนึ่ง 6 ชนิดนั้นเสมอ ตัวอย่าง คนไปตลาดเห็นมะม่วงหลากหลายพันธุ์ขายอยู่
ที่แผง เขาสามารถจ าแนกพันธุ์ของมะม่วงต่างๆ ได้ แสดงว่า คนคนนี้มีกิจกรรมทางสมองดังนี้ 
 

   1. เนื้อหา คือภาพ (ภาพของมะม่วงแต่ละพันธุ์ที่เขามองเห็น) 

   2. ปฏิบัติการทางสมอง คือ การรู้จักพันธุ์ของมะม่วงแต่ละลูกว่าเป็นมะม่วงพันธุ์อะไร 
   3. ผลผลิต ก็คือ ความสามารถของบุคคลนั้นในการมองภาพแล้วรู้ประเภทได้ 
  ดังนั้นถ้าพิจารณาทั้ง 3 ด้าน (ผู้ศึกษาเรื่องสติปัญญาบางคนก็เรียกว่า 3 มิติ) แล้ว
ความสามารถทางสมองของคนมีองค์ประกอบ 120 ชนิด (4 x 5 x 6) ดังแสดงในภาพที่  5.5  
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ภาพที่  5.5  ความสามารถทางสมองของคนมีองค์ประกอบ 120 ชนิด 

ที่มา :  http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?ID=50909 

  

 4.4 ทฤษฎีทางสติปัญญาของ จอง เพียเจต์ (Jean Piaget) 
 

 
ภาพที่  5.6  จอง เพียเจต์ (Jean Piaget) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget 
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  จอง เพียเจต์ (Jean Piaget, : 1896-1980 อ้างถึงใน Howard Gardner, 2010 :18-22) 
การ์ดเนอร์ได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ของ เพียเจต์ ไว้ว่า จอง เพียเจต์ 
นักจิตวิทยาชาวสวิส เริ่มงานที่เก่ียวกับไอคิวราวปี ๑๙๒๐  เป็นงานวิจัยในห้องแล็ปของไซมอน  และ
ต่อมา เพียเจต์ สนใจเป็นพิเศษในการตอบผิดในข้อทดสอบทางสติปัญญาของเด็ก เพียเจต์ เชื่อว่า การ
ตอบสนองของเด็กไม่ได้ถูกตัดสินในทางปฏิบัติและสรุปว่า ค าตอบของเด็กวัยต่างกันมีความแตกต่าง
กันและไม่ควรด่วนสรุปว่า เด็กตัวฉลาดกว่าเด็กเล็กหรือค าตอบของเด็กเล็กผิดเสมอ 

  เพียเจต์ไม่ยอมรับกระบวนการของการทดสอบทางเชาวน์ปัญญา แต่เขาพยายามค้นพบ
แนวคิดของเขาเอง เพราะจากแนวคิดของบิเนต์และไซมอนยังไม่เพียงพอ สิ่งแรก คือ การ
เปลี่ยนแปลง IQ เป็นผลจากการสังเกตและการทดลอง ไม่ใช่ทฤษฎี มันเป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้น
ที่ท านายเพียงผลส าเร็จในการเรียน ไม่ได้เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการท างานของสมองเลย ไม่มี
กระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา และไม่มีค าตอบที่ชัดเจน เราใช้ภาษาในทักษะของแต่ละคนในการ
ใช้ค า และการเชื่อมโยงความแตกต่าง ระหว่างทักษะการพูดเข้าด้วยกัน 

  มีข้อมูลมากมายที่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบเชาว์ปัญญา มีผลจากความรู้ที่เคย
ได้รับจากการใช้ชีวิตในสังคมที่มีลักษณะเฉพาะและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา ตัวอย่างเช่น 
ความสามารถในการให้ความหมายของค าว่า  การล่วงละเมิด หรือระบุชื่อนักเขียน  เป็นการตอบที่บ่ง
บอกถึงการศึกษาหรือลักษณะครอบครัว ในทางตรงกันข้าม การทดสอบเชาว์ปัญญาเป็นการก าหนด
ทักษะที่ซึมซับข้อมูลใหม่หรือการแก้ปัญหาแบบใหม่ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นความรู้ตกผลึกมากกว่า
ความรู้แบบไหล ซึ่งมีจุดส าคัญที่น่าสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลสามารถซ่อนอยู่ในสมองที่ท าให้
เกิดกระบวนการกลายเป็นบุคคลที่มีความแตกต่าง มันไม่สามารถแสดงการเริ่มต้นหรือแก้ปัญหาใหม่ๆ
ได้ หรือมีการแสดงออกของ IQ ใกล้เคียงระดับอัจฉริยะได้ อย่างไรก็ตาม เพียเจต์ กล่าวว่าการศึกษา
ความคิดของมนุษย์จะต้องเริ่มจากความพยายามเข้าใจธรรมชาติความแตกต่างระหว่างบุคคล ข้อ
สันนิษฐานที่เป็นรูปแบบต่อเนื่องและมีความพยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพียเจต์ ได้พยายาม
ออกแบบธรรมชาติของแต่ละบุคคลในโลกว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อผู้อ่ืน เท่ากันกับธรรมชาติของบุคคล
ในโลก และรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ สุดท้ายเขาได้รวบรวมมันเข้าด้วยกันในเรื่อง
ของการรับรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทางธรรมชาติทางด้านร่างกายและสังคม 

  เพียเจต์ กล่าวถึงพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ดังนี้ ในขั้นแรกนั้น ทารกจะสามารถรับรู้
ทุกสิ่งไดจ้ากการสัมผัสผ่านการแสดงออกทางร่างกาย หลังจากนั้น ๑ หรือ ๒ ปีจะเริ่มต้นที่การฝึกหัด
ระบบสัมผัสสิ่งต่างๆ  โดยเริ่มจากวัตถุที่ใกล้เคียงกับชีวิต  ท าให้วิถีชีวิตของเขามีสภาพแวดล้อมที่น่า
พอใจและท าให้เขาประทับใจในสิ่งนี้ต่อไป อยากมีชีวิตอยู่บนโลกนี้จนกว่าจะหมดเวลา ต่อมาส าหรับ
เด็กที่ พ่ึงหัดเดินจะพัฒนาการทางด้านจิตใจ  โดยเป็นการแสดงออกที่มีคุณค่ามหาศาลในการ
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แสดงออกทางนามธรรม ในเวลาเดียวกันเด็กจะสามารถใช้ชีวิตโดยสังเกตจากสัญลักษณ์จนกลายเป็น
ทักษะในการใช้ระบบสัญลักษณ์ท่ีหลากหลาย เช่นภาษาและการวาดภาพต่อไป 

  การรับรู้เหล่านี้ค่อยๆพัฒนาความสามารถทั้งรูปธรรมและนามธรรม ในช่วงอายุประมาณ 
๗ - ๘ ปี เมื่อเด็กมีการรับรู้ในขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นนี้จะ
เริ่มจากอายุ ๗ – ๑๑ ปี พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้าง
กฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้มีความสามารถที่จะเข้าใจ
เหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของ
สิ่งต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่าของแข็งหรือของเหลวจ านวนหนึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยังมีน้ าหนัก 
หรือปริมาตรเท่าเดิม สามารถที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้
คือ ความสามารถในการคิดย้อนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงนี้มี
ประสิทธิภาพขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและเข้าใจ
ความคิดของผู้อื่นได้ดี เด็กจะใช้เหตุผลอย่างเป็นระบบกับสิ่งทั่วไป ทั้งตัวเลข เวลา พ้ืนที่ ความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผลและความชอบ แต่จะยังไม่มีการแสดงออกในเชิงนามธรรม  
  ในแนวคิดของเพียเจต์ ช่วงเริ่มเป็นวัยรุ่นในขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal 

Operational Stage) นี้จะเริ่มจากอายุ ๑๑ – ๑๕ ปี ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิด
ของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะ
สามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ 
สามารถที่จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นว่าความเป็นจริงที่เห็นด้วยการรับรู้ที่ส าคัญเท่ากับ
ความคิดกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน สนใจที่จะสร้าง
ทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็น
นามธรรมพัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ ๖ ปีแรกของชีวิต ซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็น
ประสบการณ์ ส าคัญที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม มี ๖ ขั้น ได้แก่  
   ๑. ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรู้ในความแตกต่างของ
สิ่งของที่มองเห็น  
   ๒. ขั้นรู้สิ่งตรงกันข้าม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรู้ว่าของต่างๆ มีลักษณะตรงกันข้ามเป็น 
๒ ด้าน เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่  
   ๓. ขั้นรู้หลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรู้จักคิดสิ่งที่เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่ตรง
กลางระหว่างปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย  
   ๔. ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้  
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   ๕. ขั้นรู้ผลของการกระท า (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการ
เปลี่ยนแปลง  
   ๖. ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรู้ว่าการกระท าให้ของ
สิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างทัดเทียม คือจะให้เหตุผลมากขึ้นกว่าการแสดงออก
หรือการใช้สัญลักษณ์แต่ยังมีข้อเสนอที่ท าให้ทักษะการใช้เหตุผล สมบูรณ์ขึ้น 

  จุดเด่นของทฤษฎี พบว่า เพียเจต์ ให้ความส าคัญกับวัยเด็กอย่างจริงจัง เห็นปัญหา
เหล่านั้นเป็นส าคัญ เด็กจะพัฒนาในแต่ละขั้นโดยที่ไม่ข้ามขั้น ตัวอย่างเช่น ในขั้นปฏิบัติการคิดด้าน
รูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นนี้จะเริ่มจากอายุ ๗ – ๑๑ ปี พัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์ในการแบ่งสิ่งแวดล้อม
ออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถที่จะเข้าใจเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหาสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ 
สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของสิ่งต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่าของแข็งหรือของเหลว
จ านวนหนึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยังมีน้ าหนัก หรือปริมาตรเท่าเดิม สามารถที่จะเข้าใจ
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือความสามารถในการคิดย้อนกลับ 
นอกจากนั้นความสามารถในการจ าของเด็กในช่วงนี้มีประสิทธิภาพขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรือจัดการได้
อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคลอ่ืนและเข้าใจความคิดของผู้อ่ืนได้ดี เด็กจะเรียนรู้ด้วยการนับ
เลข จ านวน ความสัมพันธ์ เช่นเดียวกันในขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational 

Stage) เด็กจะมีโครงสร้างรับรู้เหตุผลมากขึ้นแต่ไม่สามารถวัดเชาว์ปัญญาได้ เพียเจต์ ตั้งใจท าให้
ออกมาในเชิงปรัชญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เขาคิดว่านี่เป็นศูนย์กลางของความฉลาดของมนุษย์ รวมไป
ถึงล าดับพ้ืนฐานของเวลา พื้นที่ว่าง ตัวเลขและความสัมพันธ์ ขณะเดียวกัน เพียเจต์ ยังให้ความส าคัญ
ของกลุ่มวัฒนธรรม ว่ามีผลต่อสติปัญญา ซึ่งนับว่าเป็นคุณค่าสูงสุดที่ ได้รับการยอมรับ จาก
นักวิทยาศาสตร์และนักปรัชญาชาวตะวันตกอีกด้วย 

แต่ในขณะเดียวกัน ในจุดเด่นนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนของ เพียเจต์ ยกตัวอย่างคือ มีเด็กสามารถนับเลข 
แยกส่วนประกอบ ได้ในตอนอายุ ๓ ขวบซึ่ง เพียเจต์ กล่าวถึงสติปัญญาเช่นนี้ในขั้นปฏิบัติการคิดด้าน
รูปธรรม (Concrete Operation Stage) คือ อายุ ๗ – ๑๑ ปี 
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 4.5  ทฤษฎีสติปัญญาหลากหลายองค์ประกอบ (The Multiple Intelligence Theory) 

 
ภาพที่  5.7 โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Garner) 

ที่มา : https://www.psyciencia.com/2016/17/howard-gardner-una-mala-persona-no-llega-

nunca-a-ser-un-buen-profesional-la-vanguardia/ 

 

  โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Garner,1943-ปัจจุบัน อ้างใน Cooper, 2009c, Garner, 

1999) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้เสนอทฤษฎีสติปัญญาหลากหลายองค์ประกอบ (Multiple 

Intelligence Theory) ใน ค.ศ. 1983 เขาอธิบายว่า สติปัญญาประกอบด้วยความสามารถหลากหลาย
องค์ประกอบ โดยความสามารถแต่ละองค์ประกอบจะเป็นอิสระต่อกัน เป็นความสามารถของมนุษย์ที่จะ
ค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองหรือ
รับใช้สังคมของตน เขาต้องการแสดงให้เห็นอย่างเจาะจง และกระตุ้นเตือนผู้ใหญ่ โดยเฉพาะครูว่า เด็ก
แต่ละคนมีปัญญาหรือความฉลาดหลายด้าน ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องค้นหา เพ่ือสามารถช่วยกระตุ้น 
หรือจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน โดยการจ าแนกความฉลาดของมนุษย์ออกได้เป็น 
7 ด้าน ซึ่งต่อมาได้เพ่ิมเข้าไปอีก 2 ด้าน รวมเป็น 9 ด้าน ดังนี้ (จันทร์เพ็ญ  ชูประภาวรรณ, ออนไลน์ 
:2559) 
  4.5.1 ความฉลาด  9  ด้าน (Mutiple Intelligence Theory) 
   4.5.1.1 Visual/Spatial Intelligence ความฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการมองเห็นภาพ/มิติ 
เก็บข้อมูลจากการมองเห็นจนเกิดความ คิดในเชิงมิติ และปรากฏภาพในสมอง และจดจ าภาพเหล่านั้น
เป็นข้อมูลไว้ใช้ต่อไป ชอบเรียนรู้ด้วยแผนที่ ตาราง แผนภูมิ กราฟ รูปภาพ วิดิทัศน์ และภาพยนตร์ ให้
ความส าคัญกับความเข้าใจที่จะน าไปสู่การลงมือกระท า เป็นทักษะที่ท าให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ บันทึกไว้
ในสมอง เกิดภาพในใจ จนสามารถคิดค้นสิ่งต่างๆ หรือแก้ไขปัญหา ทักษะของเด็กที่เก่งด้านนี้ อาทิ ต่อ
ภาพปริศนา การอ่าน เขียน และท าความเข้าใจแผนภูมิ กราฟ และเก่งเรื่องทิศทาง สเก็ตภาพ วาดเขียน 
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รวมไปถึงการออก แบบภาพมิติต่างๆ หรือจัดการภาพได้ดี โตขึ้นมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพบางอย่าง
ได้ดี เช่น ผู้น าทาง/ออกแบบการน าทาง ศิลปิน ภาพปั้น สถาปัตย์ นักออกแบบภายใน วิศวกร ฯลฯ 

   4.5.1.2  Verbal/Linguistic Intelligence ความฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยการฟัง พูด และใช้
ภาษา และมีทักษะในการฟัง อ่าน เขียน ใช้ค า พัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดได้ดี ความคิดมักจะ
ออกมาเป็นค าพูดมากกว่าเป็นภาพ เก่งที่จะเล่าเรื่อง อธิบาย สอน พูดข าขัน เข้าใจความหมายในค าพูด
ได้ดี จดจ าข้อมูล พูดชักจูงโน้มน้าวคนอ่ืน อธิบายวิเคราะห์การใช้ค าพูด ซึ่งเมื่อโตขึ้น มีแนวโน้มที่จะท า
อาชีพต่อไปนี้ อาทิเช่น นักประพันธ์ นักการสื่อสาร (เขียนข่าว บทความ) ครู นักกฎหมาย นักการเมือง 
นักแปล ฯลฯ 

   4.5.1.3  Logical/Mathematical Intelligence ความฉลาดที่จะเรียนรู้ด้วยเหตุผล 
ตรรกะ และตัวเลข  มักคิดเป็นระบบ หรือ เรียงล าดับตามเหตุการณ์ ตามอันดับตัวเลข เก่งที่จะเชื่อมโยง
ข้อมูลชิ้นส่วนต่างๆเข้าเป็นภาพใหญ่ มักกระตือรือร้นสนใจสิ่งรอบ ตัวเสมอๆ มักชอบถามค าถามและ
ชอบทดลองเพ่ือให้ได้ค าตอบ มีทักษะในการแก้ปัญหา จัดล าดับหรือจัดกลุ่มข้อมูล เชื่อมโยงความคิดเชิง
นามธรรม และเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน สามารถจัดการกับเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกัน
เป็นลูกโซ่ได้ยาวๆ และเห็นความก้าวหน้าของมัน สามารถท าวิจัยได้ดี มักถามค าถามเรื่องธรรมชาติ
รอบตัว อีกทั้งยังมีทักษะด้านการค านวณ และรูปทรงเรขาคณิต เมื่อโตขึ้น มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพ
บางอย่างได้ดี คือ นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร โปรแกรมเมอร์ นักวิจัย นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ ฯลฯ 

   4.5.1.4  Bodily/Kinesthetic Intelligence ความฉลาดที่จะควบคุมร่างกาย การ
เคลื่อนไหว และจัดการงานต่างๆได้ดี มักแสดงตัวตนด้วยการเคลื่อนไหว มีทักษะในการใช้สายตาร่วมกับ
การใช้มือ เช่น เล่นบอลได้ดี หรือ ยิงเป้าได้แม่น ด้วยทักษะในการจัด การสิ่งแวดล้อมรอบตัว ท าให้
สามารถจดจ าและจัดระบบข้อมูลสิ่งรอบตัวได้ดี ซึ่งท าให้มีทักษะในการเต้นร า ควบคุมสมดุลร่าง กาย 
กีฬา การทดลอง ใช้ภาษากาย ศิลปะ การแสดง เลียนแบบ ใช้มือในการสร้างสรรค์หรือสร้างสิ่งต่างๆ 
แสดงอารมณ์ด้วยภาษากาย และมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพบางอย่างได้ดี อาทิ นักเต้นร า นักกีฬา ครู
สอนพลศึกษา นักแสดง นักผจญเพลิง ช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ ฯลฯ 

   4.5.1.5  Musical/Rhythmic Intelligence ความฉลาดที่จะสร้างและดื่มด่ ากับสุนทรีย์
ทางดนตรี มักคิดเป็นเสียง จังหวะ และ รูปแบบ (คล้ายกับการเล่นดนตรี แบบที่วงดนตรีเล่นร่วมกันเป็น
เพลง) มักตอบสนองต่อเสียงดนตรี ทั้งด้านความชื่นชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ เด็กกลุ่มนี้จะไวมากกับเสียงที่
อยู่รอบตัว เช่น เสียงกระดิ่ง น้ าหยด ท าให้มีทักษะในการร้องเพลง ผิวปาก เล่นเครื่องดนตรี จดจ าจังหวะ
และแบบแผนของเสียง ประพันธ์เพลง จดจ าท่วงท านองเสนาะ และเข้าใจโครงสร้างและจังหวะของ
ดนตรี จึงมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ คือ นักดนตรี ดีเจ นักร้อง นักแต่งเพลง ฯลฯ 

   4.5.1.6  Interpersonal Intelligence ความฉลาดที่จะสร้างความสัมพันธ์และเข้าใจ
ผู้อ่ืน มักจะมองสิ่งต่างๆด้วยมุมมองของคนอ่ืนๆรอบตัว เพ่ือให้เข้าใจว่าคนอ่ืนๆคิดอย่างไรและรู้สึก
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อย่างไร มีทักษะในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก แรงบันดาลใจ และ แรงกระตุ้นของผู้คน เป็นนักจัดการ
แม้บางครั้งอาจจะดูว่าเจ้ากี้เจ้าการไปบ้าง แต่ก็เพ่ือให้เกิดความสงบสันติในกลุ่ม และท าให้เกิดความ
ร่วมมือกัน โดยใช้ทั้งภาษาพูดและภาษากาย เช่น การสบตา การเอียง/โน้มตัว ยิ้ม เพ่ือสร้างสัมพันธ์ให้
สื่อสารกันได้ มีทักษะในการฟังและเข้าใจคนอ่ืน ใช้ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก 
ในการให้ค าปรึกษาหรือประสานงานในกลุ่ม จะคอยตรวจสอบอารมณ์ของกลุ่ม แรงบันดาลใจและความ
ตั้งใจ ใช้การสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากาย สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มได้ดี เป็นนักประสานและแก้ไข
ความขัดแจ้ง ท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในระหว่างผู้คน คนกลุ่มนี้มักจะประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ดี คือ 
นักจิตวิทยา Counselor นักการเมือง นักธุรกิจ นักเจรจาต่อรอง ฯลฯ 

   4.5.1.7  Intrapersonal Intelligence ความฉลาดในการเข้าใจตนเอง สื่อสารกับตนเอง 
โดยเฉพาะการมีสติกับภาวะภายในของตน พยายามที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกภายใน ความฝัน 
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตน สะท้อนและวิ เคราะห์ตนเอง เข้าใจแรงปรารถนา
และความใฝ่ฝันของตน วิเคราะห์แบบแผนการคิดของตน ให้เหตุผลกับตน เข้าใจบทบาทหน้า ที่และ
สัมพันธภาพกับคนอื่น เมื่อโตขึ้นมีแนวโน้มที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้คือ นักวิจัย นักคิด/ปราชญ์ นัก
ปรัชญา 
   4.5.1.8  Naturalistic Intelligence ความฉลาดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในธรรมชาติ
รอบตัว แยกแยะความเป็นจริง/ลักษณะร่วมหรือแตกต่างของสิ่งรอบตัว จัดกลุ่มสิ่งที่เหมือนหรือต่างกัน 
ด้วยแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มองเห็นล าดับชั้นของความเชื่อมโยงในธรรมชาติ จัดแบบแผนความคิดของ
ตน ด้วยการจัดกลุ่ม จัดอันดับชั้นของความจ าต่อสิ่งรอบตัว จึงมีทักษะในการจัดระบบคิดภายในตัวเอง 
แสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจธรรมชาติรอบตัว จดจ าแยกแยะรายละเอียด สนุกกับการแจงนับ
และจัดระบบสิ่งต่างๆรอบตัว ชอบที่จะใช้กราฟ แผนภูมิ ตาราง และล าดับเวลา โตขึ้นมีแนวโน้มที่จะ
ประกอบอาชีพเหล่านี้ได้ดี เช่น นักธรณีวิทยา นักมานุษยวิทยา นักวิทยาศาสตร์ เกษตรกร นักปศุสัตว์ 
นักปรุงอาหาร ฯลฯ 

   4.5.1.9  Existential Intelligence ความฉลาดในการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้ากับภาพใหญ่ 
(มหภาค) จนเห็นความงดงามของสรรพสิ่งในโลก เชื่อมโยงการด ารงอยู่ของมนุษย์และตนเองกับสิ่งที่ใหญ่
กว่า เช่น จักรวาล พระเจ้า ความดีงาม สามารถรวบรวมสรุปรายละเอียด แล้วท าให้เกิดความเข้าใจถึงสิ่ง
ที่ใหญ่กว่า เห็นคุณค่าของการเกิดเป็นมนุษย์ เห็นความงดงามของศิลปะ คุณธรรมบารมี และมีแนวโน้ม
ที่จะใส่ใจกับการค้นหาความหมายในชีวิต พยายามมองหาความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้สาขาย่อยๆ
เข้าเป็นภาพใหญ่ สนใจและชื่นชมกับวรรณคดี เรื่องเล่า อัตประวัติของคนต่ างวัฒนธรรม รู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับครอบครัวและเพ่ือนๆ รวมไปถึงชุมชน และขยายไปถึงชุมชนโลก ชอบเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางสังคมและการเมือง ใส่ใจกับสุขภา วะของตน ที่จริงอาจเชื่อมโยงไปถึง “ปัญญาญาณ” ใน
ศาสนาพุทธและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณอ่ืนๆ 
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  หลังจากหนังสือชื่อ Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences ตี 
พิมพ์ในปี 1983  โดยที่เขาได้ผสมผสานองค์ความรู้ทางการแพทย์ เข้ากับจิตวิทยาพัฒนาการ โดยมี
พ้ืนฐานส าคัญมาจากองค์ความ รู้จากการวิจัยด้านการแพทย์ โดยเฉพาะด้านสมองและการเรียนรู้ 
ยาวนานมากว่า 100 ปี ซึ่งก็ค้นพบว่า สมองแต่ละส่วนจะควบคุมความฉลาดแต่ละด้าน และมีหลาย
ส่วนที่ท างานร่วมกันสิ่งส าคัญที่สุดที่ การ์ดเนอร์ ย้ าเสมอคือ 

   1. ทุกคนมีความฉลาดทุกด้าน 

   2. ความฉลาดแต่ละด้านไม่ได้แยกจากกันเด็ดขาด แต่หากผสมผสานรวมกันเป็น
บุคลิกภาพของเรา 

   3. ทฤษฎีพหุปัญญา ไม่ได้น าเสนอเพ่ือแบ่งแยก หรือจัดอันดับว่าใครฉลาดกว่ากัน แต่
ที่จริง เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้ความฉลาดที่ตนถนัด เอื้อประโยชน์ให้แก่สังคมของตนอย่าง
เต็มความสามารถ 

 

 
ภาพที่ 5.8  ภาพแสดงภาพรวมของทฤษฎีพหุปัญญา (The Multiple Intelligence Theory) 

ที่มา :  http://www.osmosysinfo.com/multipleIntelligences.html 
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 4.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีพหุปัญญากับทฤษฎีเชาวน์ปัญญา อ่ืนๆ 

   โธมัส  อาร์มสตรองเขียน , อารี สัณหฉวี แปล (2543 :13-14) ทฤษฎีพหุปัญญาของ
การ์ดเนอร์มิใช่เป็นทฤษฎีแรกเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญา ยังมีทฤษฎีเชาวน์ปัญญาหลายทฤษฎี เช่นทฤษฎี
ปัญญาของสเปียร์แมน(Spearman)และทฤษฎีโครงสร้างปัญญา 150 ชนิดของกิลฟอร์ด ( Guilford) 

ฯลฯเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเพศเรื่องสติปัญญาหรือเชาว์ปัญญานี้ท าให้เกิดการศึกษาและทฤษฎี
เกี่ยวกับสไตล์การเรียนรู้  (Learning style) ของแต่ละบุคคล อาจกล่าวได้ว่าสไตล์การเรียนรู้เป็น
วิธีการใช้ปัญญาของแต่ละบุคคลซึ่งมีวิธีการแตกต่างกัน เช่น เด็กที่มีปัญหาทางด้านมิติสูงมักจะเรียน
สิ่งใหม่ๆได้ดีจากรูปภาพกิจกรรมวาดภาพการก่อสร้างวัสดุ 3 มิติวีดีโอและคอมพิวเตอร์กราฟิก  
ทฤษฎีพหุปัญญาสัมพันธ์กับทฤษฎีสไตล์การเรียนรู้มาเป็นเวลา 20 กว่าปี ส่วนความสัมพันธ์กับทฤษฎี
อ่ืนนั้นยังอยู่ในระหว่างการศึกษา 
   ทฤษฎีพหุปัญญามีรูปแบบการรู้ที่พยายามอธิบายว่าบุคคลจะใช้ปัญญาในการ
แก้ปัญหาและออกแบบผลิตผลอย่างไร ซึ่งต่างจากรูปแบบของทฤษฎีอ่ืน ที่เน้นที่กระบวนการ แต่
ทฤษฎีพหุปัญญาจะมุ่งในเรื่องมนุษย์กระท าต่อเนื้อหาสาระของโลกอย่างไร ( บุคคล สิ่งของ 
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) ทฤษฎี “ดู-ฟัง-สัมผัส”อาจจะคล้ายกับทฤษฎีพหุปัญญา แต่ก็ไม่ใช่เพราะทฤษฏี ดู-
ฟัง-สัมผัส “จะเน้นทางด้านประสาทสัมผัสในการเรียนรู้ แต่ที่ทฤษฏีพหุปัญญาไม่ได้เน้นเฉพาะ
ทางด้านสัมผัสเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีบุคลิกภาพของไมเออร์-บริกส์ (Myers- briggs) ซึ่งมี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของคาร์ล จุง ที่กล่าวถึงความแตกต่างของบุคลิกภาพอันมีผลต่อการเรียน 

   การพยายามที่จะสัมพันธ์ทฤษฎีพหุปัญญากับทฤษฎีต่างๆ คล้ายกับการพยายาม
เปรียบลูกแอปเปิ้ลกับส้ม ซึ่งถึงจะมีลักษณะที่เหมือนแต่ก็มีลักษณะต่างกันเปรียบเทียบกันไม่ได้ ฉะนั้น 
จึงเป็นการยากที่จะเปรียบเทียบหรือโยงความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีพหุปัญญากับทฤษฎีอ่ืนๆ แต่ทว่า
การศึกษาจากได้หลายๆทฤษฎีจะช่วยให้เรารู้จัก “ผู้เรียน”ในแง่มุมต่างๆได้กว้างขึ้น 

  4.5.3  การน าทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

   เทพพิทักษ์ พัฒน์ช่วย (ออนไลน์: 2557) กล่าวถึงการน าทฤษฎีพหุปัญญามาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
   4.5.3.1   ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ครูควรจัดกิจกรรมให้ได้รับประสบการณ์
ตรงเพ่ือน ามาเขียนเรื่องราว  ให้ได้พูด ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เห็น ได้เขียนเรื่องราวที่สนใจเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้  รับฟังความคิดเห็น ค าถาม และตอบค าถามด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น จัดเตรียมหนังสือ สื่อ
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การเรียนการสอนเพ่ือการค้นคว้าที่หลากหลาย เช่น เทปเสียง วิดีทัศน์  จัดให้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้อื่น 

   4.5.3.2  ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathmatical Intelligence) ครูควร
การจัดให้มีโอกาสได้ทดลอง หรือท าอะไรด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ท างานสร้างสรรค์ งานศิลปะที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์  ให้เล่นเกมที่ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เช่น เกมไพ่ เกมตัวเลข ปริศนาตัวเลข ฯลฯ ฝึก
การใช้เหตุผล การแก้ปัญหาการศึกษาด้วยโครงงานในเรื่องที่นักเรียนสนใจ   ฝึกให้คิดแบบมีวิจารณญาณ 
วิพากษ์ วิจารณ์ ฝึกกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด  
   4.5.3.3  ด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence)  ครูควรการจัดกิจกรรมโดย
ให้ท างานศิลปะ งานประดิษฐ์ เพ่ือเปิดโอกาสให้คิดได้อย่างอิสระ  พาไปชมนิทรรศการ  พิพิธภัณฑ์ต่าง 
ๆ ฝึกให้ใช้กล้องถ่ายภาพ การวาดภาพ สเก็ตซ์ภาพ  จัดเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพให้พร้อมจัด
สิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการท างานด้านศิลปะ ฝึกให้เล่นเกมปริศนาอักษรไขว้ เกมตัวเลข เกมที่ต้อง
แก้ปัญหา  ฝึกให้ใช้จินตนาการ หรือความคิดที่ อิสระ ฝึกให้ใช้หรือเขียนแผนที่ความคิด (Mind 

Mapping)  ให้เล่นเกมเกี่ยวกับภาพ เกมตัวต่อเลโก้ เกมจับผิดภาพ ฯลฯ 

   4.5.3.4  ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) ครูควร
การเรียนรู้ได้ด้วยการสัมผัส จับต้อง การเคลื่อนไหวร่างกาย สนับสนุนให้เล่นกีฬา การแสดง เต้นร า การ
เคลื่อนไหวร่างกาย จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง หรือได้ปลงมือท าจริง ได้สัมผัส  ให้
เล่นเกม เดิน วิ่ง หรือท ากิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวร่างกาย  ท ากิจกรรมกลางแจ้ง กีฬา การ
เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ  เรียนผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร  
   4.5.3.5  ด้านดนตรี (Musical Intelligence) ครูควรการจัดกิจกรรมโดย ให้เล่นเครื่อง
ดนตรี ร้องเพลง ฟังเพลงสม่ าเสมอ  หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรือฟังดนตรีเป็นประจ า  บันทึก
เสียงดนตรีที่นักเรียนแสดงไว้ฟังเพ่ือปรับปรุงหรือชื่นชมผลงาน  ให้ร้องร าท าเพลงร่วมกับเพ่ือนหรือ
คุณครูเสมอ ๆ 

   4.5.3.6  ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เข้ากลุ่ม ท างานร่วมกัน  ส่งเสริมให้อภิปราย เรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน  ยุทธศาสตร์ในการสอน
ได้แก่การให้ท างานร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพ่ือน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจ าลอง
สถานการณ์ บทบาทสมมุติ การเรียนรู้สู่ชุมชน เป็นต้น 

   4.5.3.7  ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  ครูควรการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถ คือเปิดโอกาสให้ท างานตามล าพัง ท างานคนเดียว อิสระ แยกตัวจากกลุ่มบ้าง  
สอนให้เห็นคุณค่าของตัวเอง นับถือตัวเอง (self esteem)  สนับสนุนให้ท างานเขียน บันทึกประจ าวัน 
หรือท าหนังสือ จุลสาร  โครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือท ารายงานเดี่ยว  ให้เรียนตามความถนัด 
ความสนใจ ตามจังหวะการเรียนเฉพาะตน ให้อยู่กับกลุ่ม ท างานร่วมกับผู้อื่นบ้าง 
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   4.5.3.8  ด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)ครูควรการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถ ดังนี้  ฝึกปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์   ศึกษา
สังเกต บันทึกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟ้า อากาศ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ค่ายสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

   4.5.3.9  ด้านการคิดใคร่ครวญ (Existential Intelligence) ครูควรการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถ ดังนี้ ควรทบทวนบทเรียนเดิม ก่อนจะขึ้นบทเรียนใหม่ ก าหนดประเด็นที่ครอบคลุม
แนวคิดหลายๆด้าน เชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับเรื่องราวในโลก บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ข้ามวิชา ใช้
ศิลปะเข้าในหน่วยการเรียนรู้ อภิปรายความส าคัญของประเด็นที่จะเรียนรู้  เชิญคนภายนอกที่มี
ความเห็นแตกต่าง/กว้าง ให้เด็กฝึกที่จะสรุปประเด็นต่างๆที่ได้เรียน กระตุ้นให้เด็กกล้าที่จ ะแสดง
ความเห็น หรือมุมมองที่แตกต่างออกไปจากบทเรียน ให้เด็กมีส่วนในการก าหนด จัดปรับหน่วยการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับตน เพ่ือให้มีความเป็นเจ้าของบทเรียน (มากกว่าจะเป็นของครู/พ่อแม่) (จันทร์เพ็ญ 
ชูประภาวรรณ, ออนไลน์ :2559)  
 

5. ความหมายของความถนัด   
 ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร (2540: 18) ให้ความหมายของความถนัด หมายถึง ความสามารถ
และความพร้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา ฝึกฝน การได้รับประสบการณ์ที่บุคคลนั้นได้รับหรือเกิดขึ้น 
ท าให้บุคคลมีระดับความสามารถ และศักยภาพในด้านการเรียนรู้และการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 

 ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2541: 17-18) ให้ความหมายความถนัดว่าเป็น
ความสามารถของบุคคลที่ได้รับประสบการณ์ ฝึกฝนตนเอง และมีการสั่งสมไว้จนเกิดทักษะพิเศษ
แสดงเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้อย่างดี 
 มาลี จุฑา (2542: 180) ได้สรุปความถนัดว่า เป็นสมรรถภาพทางสมองของบุคคลที่พร้อมจะ
เข้าเรียน เพ่ือการศึกษาอบรม เพื่อความส าเร็จในการเรียน การปฏิบัติงานและเพ่ือการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ 

 พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2544: 47) ได้กล่าวถึง ความถนัดว่า ความถนัดเป็นสมรรถภาพทางสมอง
ที่ประกอบด้วย ความสามารเฉพาะหลายด้านซึ่งความสามารถแต่ละด้ านจะมีคุณภาพแตกต่างกัน
ออกไป ความถนัดมิได้หมายความถึงสมรรถภาพทางสมองที่มีติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด แต่ความถนัดเป็น
ความถนัดหรือความสามารถในการแก้ไขปัญหาของบุคคลโดยการน าเอาความรู้หรือหลักวิชามาใช้
ตัดสินปัญหาหรือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง  
  รัตนา ชมานนท์ (2545: 26) ให้ความหมายความถนัดว่า ความถนัดเป็นลักษณะรวมๆ ของ
สภาวะหรือศักยภาพหรือความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล อาจจะมีติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือได้รับจาก
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ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดความช านิช านาญ ทักษะ ความรู้ ความสนใจ ตลอดจน
การแก้ปัญหาเฉพาะด้าน และส่อให้เห็นถึงความส าเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลในด้านนั้นๆ 

 สุมณฑา มีสุนทร (2546: 8) ให้ความหมายความถนัดว่า หมายถึง คุณลักษณะที่มีอยู่ในตัว
บุคคลที่ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ หรือประสบการณ์ทั้งหลาย ท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรมด้าน
นั้นๆ ได้เป็นอย่างดีและสามารถเป็นตัวท านายหรือพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆ ของบุคคลได้ใน
อนาคต 

 สรุปความหมายของ ความถนัด หมายถึง ศักยภาพ หรือความสามารถของบุคคล ซึ่งอาจจะมี
ติดตัวมาแต่ก าเนิดหรือได้รับจากประสบการณ์การเรียนรู้  ฝึกฝนภายหลัง ท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติ
กิจกรรมด้านนั้น ๆ ได้อย่างดี มีความช านาญ และมีประสิทธภาพ 

 

6.  ความแตกต่างระหว่างสติปัญญากบัความถนัด 

 (อารี  พันธ์มณี, อ้างถึงใน กฤตวรรณ  ค าสม, 2557 :186) ได้เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างสติปัญญากับความถนัดไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่  5.3  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสติปัญญา กับความถนัด 

ที ่ สติปัญญา ความถนัด 

1 ต้องเปรียบเทียบกับคนอ่ืน  จึงทราบว่ามี
สติปัญญาสูงหรือต่ า 

ไม่ต้องเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน  แต่ดูจาก
ประสิทธิภาพของงานที่ส าเร็จแล้วของแต่ละ
บุคคล 

2 เป็นพฤติกรรมภายใน  ซึ่งไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องพยายามดึง
พฤติกรรมภายในออกมาเป็นพฤติกรรม
ภายนอก จึงจะสังเกตเห็นและวัดได้ 

เป็นพฤติกรรมภายนอก สามารถสังเกตเห็น
และวัดได้ 

ที ่ สติปัญญา ความถนัด 

3 ผู้ที่มีสติปัญญาสูง  ไม่จ ำเป็นต้อง มีความ
ถนัดสูงด้วย   

ในกรณีที่เป็นความถนัดทางด้านกลไกของ
ร่างกาย  ทักษะของกล้ามเนื้อ  และการสัมผัส   

4 ผู้ที่มีสติปัญญาสูง  จะมีความถนัดสูงด้วย ในกรณีที่ความถนัดที่เป็นความสามารถทาง
สมองเฉพาะด้าน   

 * ถ้าสติปัญญาสูงจะมีความถนัดทางด้านสมองเฉพาะด้าน และทักษะของกล้ามเนื้อนี้สูงด้วย 

ที่มา : (อารี  พันธ์มณี, อ้างถึงใน กฤตวรรณ  ค าสม, 2557 :186) 
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7. ทฤษฎีเกีย่วกับการวัดความถนัด 

 เธอร์สโตน (Thurstone, 1933) ได้วิเคราะห์สมรรถภาพทางสมองขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ไว้ว่า
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ซึ่งจะน าไปใช้วัดความถนัดของบุคคลได้ดังนี้ 
 7.1  ความสามารถทางด้านภาษา (Verbal Factor) 

  เป็นการวัดความสามารถในการรู้ความหมายของค าหรือศัพท์ต่างๆ สามารถจับใจ    
ความของเรื่องราว การพูด ค าสนทนาได้อย่างดี รวมทั้งสามารถอ่านจับใจความ แปลความ ตีความ
และวิเคราะห์ความส าคัญของข้อความ ความสามารถด้านภาษานี้มีผลต่อการเรียนและการประกอบ
อาชีพแทบทุกประเภท เพราะต้องใช้สื่อความหมายตลอดเวลา คนที่มีความสามารถด้านนี้สูง เหมาะที่
จะประกอบอาชีพทางครู นักกฎหมาย นักภาษาศาสตร์ นักวิจารณ์ และผู้ที่มีหน้าที่สรุปรายงานต่างๆ 
เช่น รายงานการประชุม รายงานทางวิชาการ เป็นต้น 

 7.2  ความสามารถทางด้านจ านวน (Number Factor)  

  เป็นการวัดความสามารถในการคิดค านวณหาความสัมพันธ์ของจ านวนและปริมาณ 
จุดมุ่งหมายของการวัดความสามารถด้านนี้ เพ่ือตรวจสอบดูว่าผู้ตอบมีความคิดรวบยอด (Concept) 

ทางคณิตศาสตร์เพียงใด ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้สูงเหมาะที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับการค านวณ
หรือสาขาวิชาชีพที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ เช่น นักสถิติ นักบัญชี พนักงานการเงิน นักวิทยาศาสตร์ 
 7.3  ความสามารถทางด้านเหตุผล (Reasoning Factor) 

  เป็นความสามารถในการใช้วิจารณญาณเพ่ือการวินิจฉัยและลงสรุปอย่างถูกต้อง 
ความสามารถด้านเหตุผล เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่สุดที่ต้องการของบุคคลทุกอาชีพ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอาชีพที่ต้องเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 

 7.4  ความสามารถทางด้านความคล่องแคล่วในการใช้ค า (Word Fluency Factor) 

   เป็นการวัดความสามารถในการแสดงออกในด้านความคล่องแคล่วในการใช้ค า ในการพูด 
การเขียน คือสามารถใช้ถ้อยค าต่างๆ ในการเจรจา หรือตอบโต้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้
สูงเหมาะที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูด การเขียน เช่น เป็นโฆษก นักโฆษณา นายหน้า
ธุรกิจ นักประพันธ์ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

 7.5  ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Factor) 

  เป็นการวัดความสามารถในการมองเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับมิติต่างๆ อันได้แก่ ขนาด 
รูปร่าง ระยะทาง ทิศทาง ทรวดทรง พ้ืนที่ ปริมาตร ความสามารถด้านนี้ถือว่าเป็นความสามารถ
พ้ืนฐานที่ท าให้บุคคลเกิดจินตนาการและมโนภาพต่างๆ ผู้มีความสามารถนี้สูงเหมาะที่จะประกอบ
อาชีพต่อไปนี้คือ สถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง นักบิน นักขับรถ นักตกแต่ง เป็นต้น 
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 7.6  ความสามารถทางด้านการสังเกตรับรู้ (Perceptual Factor) 

  เป็นการวัดความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดของสิ่งที่ได้พบเห็นอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเห็นข้อแตกต่าง หรือความคล้ายคลึงของสิ่งต่างๆ ได้ง่าย คนที่มีความสามารถ
ด้านนี้สูง ถือว่าเป็นคนช่างสังเกตเหมาะจะท างานละเอียดประณีต อาชีพที่เหมาะส าหรับคนพวกนี้คือ 
งานตรวจสอบ งานเสมียน พนักงานพิมพ์ดีด ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้า เป็นต้น 

 7.7  ความสามารถทางด้านความจ า (Memory Factor) 

  เป็นการวัดความสามารถในการเก็บรักษาเรื่องรายละเอียดต่างๆ ที่ได้พบเห็น และ
สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง ความจ าเป็นพ้ืนฐานของการเรียนและการประกอบอาชีพ
เกือบทุกประการ 
 

8. ประเภทของความถนัด 

 เมื่อพูดถึงความถนัด มักจะแบงการวัดใหญ่ๆ เปน 2 พวก (ลวน สายยศ, 2541 :19) คือ  
ความถนัดทั่วไป(General Aptitude) บางทีเรียกวาความถนัดทางการเรียน (Scholasticaptitude) 

กับความถนัดเฉพาะหรือพิเศษ(Specific Aptitude) 

 8.1  ความถนัดทั่วไปหรือความถนัดทางการเรียน มักจะนิยามการวัดความสามารถดานภาษา 
(Verbal)  ความสามารถดานปริมาณตัวเลข (Quantitative)  และความสามารถดานเหตุผล
(Reasoning)  แตละดานก็จะมีรูปแบบของการเขียนขอสอบหลายๆรูปแบบ  เมื่อวัดรวมกันแล
วคะแนนที่ไดถือเป็นความถนัด หรือ ความสามารถทั่วไป ตัวอย่างแบบทดสอบความถนัดทั่วไปที่ใช้
มากก็คือ SAT(Scholastic Aptitude Test) ซึ่งใช้เพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับปริญญาตรีอีกฉบับ
หนึ่งคือ GRE (Graduate Record Examination) ฉบับนี้ใชสอบคัดเลือกผูที่ตองการเรียนตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา คือ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

 8.2  ความถนัดเฉพาะหรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude) โดยมากจะมองในแง 
ความถนัดทางอาชีพที่ใช้ความสามารถพิเศษกวาอาชีพอ่ืนๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี กายกรรม เป็นตน 
แบบทดสอบที่เคยสรางกันมา ไดแก แบบทดสอบวัดความสัมพันธของประสาทกลไกในรางกาย 
(Motor Functions)แบบทดสอบความถนัดเชิงกล (mechanical aptitudes) แบบทดสอบความ
ถนัดทางงานเสมียน(Clerical Aptitudes) แบบทดสอบความถนัดทางศิลปะ (Artistic Aptitudes) 

และความถนัดทางดานดนตรี (Musical Aptitudes) เปนต้น 
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9. แบบทดสอบความถนัด 

 แบบทดสอบความถนัด (Aptitude test) หมายถึง แบบทดสอบที่ใช วัดขีดระดับ
ความสามารถของแตละบุคคล วาจะสามารถเรียนรูและฝกฝนวิชาการตางๆ รวมทั้งทักษะทั้งหลายได
ไกลเพียงใด เปน ความพยายามที่จะพยากรณ์  อนาคตของนักเรียน โดยอาศัยขอเท็จจริงในปจจุบัน 

  9.1  แบ่งตามชนิดของแบบทดสอบความถนัด 

  แบบทดสอบความถนัดแบ่งเป็น 2 ชนิด (สมบูรณ ตันยะ, 2545 : 140) คือ 

  9.1.1  แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน (Scholastic Aptitude Test) เปนแบบทด
สอบที่ใชวัดความถนัดในการเรียนวิชาสามัญทั่วๆไป ผลการสอบจะช่วยชี้แนวทางในการเลือกเรียน
วิชา หรืออาชีพที่ตนถนัดไดอยางถูกตองและ ท าให้ประสบความส าเร็จในการเรียน 

  9.1.2  แบบทดสอบความถนัดจ าเพาะ หรือความถนัดพิเศษ (Specific Aptitude Test) 
เปนแบบทดสอบที่ใชความถนัดเฉพาะอยาง หรือความถนัดในบางวิชา เชนความถนัดในการพิมพดีด 
ความถนัดทางช่าง ความถนัดทางศิลปะ ความถนัดทางดนตรี ฯลฯ 

 9.2  แบ่งตามแบบทดสอบความถนัด  
  อาจแบงแบบทดสอบความถนัดออกเปน 4 ประเภท (บุญชม ศรีสะอาด , 2540 : 40) คือ 

  9.2.1  แบบทดสอบความถนัดทั่วไปรายบุคคล (Individually Administered Tests of 

General Aptitude) เปนแบบทดสอบที่ใชท านายผลส าเร็จทางการเรียน และใช้ในทางคลินิกของ
นักจิตวิทยา ได้แก่แบบทดสอบวัดเชาวนปญญาเด็กของเวคสเลอร์ (Wechsler Intelligence Scale 

for Children) แบบทดสอบสแตนฟอรด – บิเนต Stanford – Binet Scale) เปนตน 

  9.2.2  แบบทดสอบความถนัดทั่วไปกลุม (Group Tests of General Aptitude)  

เปนแบบทดสอบที่ใชท านายผลส าเร็จทางการเรียน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้
แบบทดสอบประเภทนี้อยางกวางขวางกว่าแบบทดสอบทั่วไปรายบุคคล ตัวอยางได้แก่ แบบทดสอบ
อารมี แอล ฟา (Army Alpha) แบบทดสอบโอทิส – เลนนอน (Otis – LennonMental Ability 

Test) ฯลฯ 

  9.2.3  แบบทดสอบความถนัดพหุคูณ (Multiple Aptitude Battery) เปนแบบทดสอบที่
มุงวัดสมรรถภาพทางสมองหลายชนิด แตละชนิดมีคะแนนแยกเฉพาะของตน สามารถจัดท าเกณฑ
ปกติของแตละฉบับ และหาความเที่ยงตรงของแต่ละฉบับกับผลการเรียนแตละดาน และกับอาชีพต
างๆ  ตัวอยางไดแก แบบทดสอบ พี เอ็ม เอ (Primary Mental Ability :PMA) แบบทดสอบ ดีเอ ที 
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(Differential Aptitude Test : DAT) แบบทดสอบ เอฟ เอ ซีที (Flanagan Aptitude 

Classification Test : FACT) เปนต้น 

  9.2.4  แบบทดสอบความถนัดพิเศษ (Special Aptitude Test) เปนแบบทดสอบที่ใชใน
การพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการคัดเลือกทางอาชีพและทางการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบความถนัด
ทางจักรกล (Mechanical Aptitude Test ) แบบทดสอบความถนัดทางดนตรีของซีชอร Seashore 

Measures of Musical Talents) แบบทดสอบความถนัดทางศิลป ของไมเออร (Meier Art 

Judgment) แบบทดสอบความถนัดทางเสมียน (Minnesota Clerical Test) เปนตน 

 

10. ประโยชน์ของแบบทดสอบความถนัด 

 10.1  ช่วยให้ครูหรือผู้แนะแนวได้รู้ถึงศักยภาพหรือระดับความสามารถของนักเรียน ท าให้
พัฒนาส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
 10.2 ช่วยให้ครูจัดกลุ่มนักเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.3 ช่วยให้นักเรียนเข้าใจตนเอง รู้ถึงระดับความสามารถและความถนัดของตน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตของตน 

 10.4  ช่วยให้ครูและผู้แนะแนวรู้ข้อบกพร่องของนักเรียน ท าให้สามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ได้ถูกต้อง 
 

11. ตัวอย่างแบบทดสอบความถนัด 

 กฤตวรรรณ ค าสม (2557 :188-190) ได้ยกตัวอย่างของแบบทดสอบความถนัดในแต่ละด้าน
ดังนี้ 
 11.1  ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา 

  แบบให้หาสิ่งตรงข้ามกับท่ีก าหนด สิ่งที่ก าหนดอาจเป็นค า  วลี  หรือประโยคก็ได้  เช่น 

  11.1.1 ปักดิ่ง 
   ก.  วิ่งฉิว   ข.  พุ่งโด่ง  ค.  พุ่งปราด ง. ตกวูบ 

  11.1.2 เขาเป็นที่น่าทึ่ง 
   ก.  น่าคบ   ข.  น่าร าคาญ ค.  ไม่น่าสนใจ ง. น่าเกียด 
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  แบบให้ค าที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องในรูปของหน้าที่  ประโยชน์  หรือลักษณะ  
เช่น 

  11.1.3 บ่ม 

   ก.  ข้าว   ข.  ปลา  ค.  ผัก  ง. ผลไม้  จ.  น้ าตาล 

  11.1.4 จม 

   ก.  ทึบ ข.  หนา  ค.  แน่น  ง. หนัก  จ.  ใหญ่ 
  แบบให้เลือกค าหรือข้อความเติมลงในช่องว่างแล้วอ่านได้ความดีที่สุด 

  11.1.5 เด็กเอาเงินไปซื้อ.................กิน 

   ก.  ข้าวและน้ า   ข.  ขนมและผลไม้  
   ค.  น้ าอัดลมและขนม  ง.  ช็อกโกแลตและนม 

   จ.  ลูกกวาดและน้ าหวาน 

  

 11.2  ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางด้านจ านวน   
  แบบเรียงล าดับจ านวน  เป็นแบบที่ใช้ค้นหาระบบของตัวเลขที่เรียงกันไว้  ตัวข้อสอบ
อาจให้หาเลขตัวต่อไป  หรือหาตัวเลขที่เว้นไว้  เช่น 

  11.2.1 1  3  5  7  9  .....?..... 
   ก.  8    ข.  10  ค.  11  ง. 13 

  11.2.2 
2
3     3     9     36   .....?..... 

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

  แบบโจทย์คณิตศาสตร์  เป็นการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ทั่วๆ ไป  เช่น 

  11.2.3  22.3 + 4.08 – 6.12  เป็นเท่าไร? 
   ก.  20.01    ข.  20.09 ค.  20.10 ง. 20.26 จ.  20.17 

  11.2.4  
3
11

9
2

8
1    เป็นเท่าไร? 

   ก.  
6
1

    ข. 
6
7    ค.  

9
11    ง. 

18
19

  จ.  
18
27  

  แบบความคิดรวบยอด เป็นค าถามประเภทความเข้าใจ ไม่ค่อยมุ่งในการค านวณตัวเลข เช่น 

  11.2.5 รถไฟสองขบวนวิ่งไปทางเดียวกัน  จะผ่านพ้นกันช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับอะไร มาก
ที่สุด? 
   ก.  ความยาวของทั้งสองขบวน 

   ข.  อัตราความเร็วของทั้งสองขบวน 

   ค.  ความแตกต่างของความยาวของทั้งสองขบวน 
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   ง.  ความแตกต่างของอัตราความเร็วของทั้งสองขบวน 

   จ.  จ านวนน้ าหนักของแต่ละโบกี้ท่ีแต่ละขบวนลากจูง 
  

 11.3  ตัวอย่างแบบวัดความสามารถทางด้านเหตุผล   
  แบบอุปมาอุปไมย  เช่น 

  11.3.1 ลบ  :  บวก ทุกข์  :   
   ก.  โศก    ข.  สุข  ค.  โรค  ง. จน 

  11.3.2 เชียงใหม่  :  กรุงเทพฯ บาเกียว  :   
   ก.  โตเกียว    ข.  ลูซอน ค.  ภูเก็ต ง. มะนิลา 
  แบบสรุปความ  ให้หาข้อสรุปจากข้อความ  ข้อมูล  ข่างสารที่ก าหนดให้  โดยไม่น าข้อมูล
ข่าวสารจาที่อื่น  จากที่รู้มาก่อน  มาร่วมสรุป  เช่น 

  11.3.3 ด าขาวกว่าแดง  แดงขาวกว่าขาว  ขาวด ากว่าด่าง  ใครด าที่สุด 

   ก.  ด า    ข.  แดง  ค.  ขาว  ง. ด่าง  จ.  สรุปไม่ได้ 
  11.3.4 ถนน  ก.  ขนานกับถนน ข.  และถนน ค.  แต่ตั้งฉากกับถนน ง.  และถนน จ.  
ฉะนั้น 

   ก.  ถนน  ข.  ตั้งฉากกับถนน  ง.  ข.  ถนน  จ.  ขนานกับถนน  ค. 
   ค.  ถนน  ก.  ขนานกับถนน  ง.  ง.  ถนน  ค.  ตั้งฉากกับถนน  ข. 
   จ.  ยังสรุปไม่ได้ 
  แบบจัดเข้าพวก  เป็นแบบที่ก าหนดค ามาให้กลุ่มหนึ่ง  ให้หาค าที่ให้ไว้เป็นตัวเลือกอีก
หนึ่งค ามาเข้าพวกกับท่ีก าหนดให้  เช่น   
  11.3.5 ระนาด  ฆ้อง  กลอง  ..... 
   ก.  ซอ    ข.  ปี่  ค.  ขลุ่ย  ง. ฉิ่ง  จ.  แตร 
  11.3.6 ดึง  สาว  ชัก  ..... 
   ก.  ผลัด   ข.  ฉุด  ค.  มัด  ง. น้าว  จ.  กระแทก 

  

 11.4  ตัวอย่างแบบวัดความสามารถด้านความคล่องแคล่วในการใช้ค า   

  แบบให้เขียนชื่อที่มีลักษณะที่ก าหนด  เช่น 

  11.4.1 จงเขียนชื่อผลไม้  กลม  กินได้มาให้มากท่ีสุดในเวลา  2  นาที 
   ส้มโอ  กระท้อน  แตงโม  .......... 
  11.4.2 จงเขียนค า  2  พยางค์  ที่มีความหมายโดยขึ้นต้นด้วยตัว  “ส” 

  สไบ  สะพาน  สนใจ  สนอง  ............. 
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 แบบให้เติมค าวิภัติ  (Prefix)  เช่น 

  ค าชี้แจง  ให้หาค ามาเติมหน้าค าเหล่านี้เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ 
  1. ................  ต่าง 2. ..................อ้ี 3. ...............สงค์ 4.  ..................นวย 

  5. ................เนียม 6. ..................สอ 7. ...............วิต 8.  ..................ทิตย์ 
  แบบให้เติมค าปัจจัย  (Suffix)  เช่น 

  ค าชี้แจง  ให้หาค ามาเติมหลังค าเหล่านี้เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ 
  1. อา................ 2. ภรร.................. 3. ศา...............  4.  มัง.................. 
  5. อู................ 6. ภู.................. 7. บัน...............  8.  ก า..................  
  แบบให้เขียนค าตามข้อแม้ที่ก าหนด 

  ค าชี้แจง  ให้เขียนค าสองพยางค์ ที่มีความหมาย และขึ้นต้นด้วยอักษร “ช” มาให้มาก
ที่สุด 

................................................................................................................................................................   
 

12. การส่งเสริมความถนดัของผู้เรียน 

 การที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้ช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ
ของตนเอง จะช่วยให้นักเรียนวางแผนการศึกษา และการประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต 
ดังนั้น นักเรียนจะมีแนวทางและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้
นักเรียนประสบความส าเร็จในชีวิตได้   
 การให้บริการแนะแนวในโรงเรียน เป็นบริการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด
และความสนใจของตนเองได้ ดังนี้ 
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ภาพที่  5.9  ความสัมพันธ์ระหว่างบริการแนะแนวและการส่งเสริมความถนัดของผู้เรียน 

ที่มา : กฤตวรรณ ค าสม (2557 :194) 

ผู้เรียนจะได้รับข้อมูล ข้อสนเทศต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับความถนัด และความสนใจ  
ของตนเอง รวมทั้งแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม 

ที่ผู้เรียนจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

 

1 บริการเก็บรวบรวมข้อมูล
 นักเรียนเป็นรายบุคคล 

2 บริการสนเทศ 

 (การศึกษา  อาชีพ และส่วนตัว
 สังคม) 

 

3.  บริการให้ค าปรึกษา 

 

4.  บริการจัดวางตัวบุคคล 

 

5.  บริการติดตามผล 

 

ผู้เรียนจะได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ 
ของตนเองจากเครื่องมือต่างๆ ที่ครูแนะแนว
จัดเตรียมให้ 

ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจตนเองว่าตนเองมี
ความถนัด  และมีความสนใจทางด้านใด  
สามารถมาขอรับค าปรึกษาจากครูแนะแนวได้ 

 

เมื่อผู้เรียนเข้าใจตนเองว่าตนเองมีความถนัด  
และมีความสนใจทางด้านใดแล้ว ก็สามารถ
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ   
ในสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจ   

 

ฝ่ายแนะแนวจะมีระบบติดตามผลส าหรับ
นักเรียนที่เข้ามารับบริการว่าได้รับบริการแล้ว
เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งจะช่วยให้ครูแนะแนวมี
ข้อมูลเพ่ือช่วยเหลือหรือส่งเสริมนักเรียนต่อไป 
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 ดังนั้น สิ่งที่ครูและผู้ที ่เกี่ยวข้องกับนักเรียนต้องค านึงถึงในการส่งเสริมความถนัด ของ
นักเรียน ดังนี้ 
 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  ครูควรจะเข้าใจและยอมรับว่านักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถทางสมองและสติปัญญาที่
แตกต่างกัน  มีนิสัยใจคอและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน 

 2. วัยของนักเรียน 

  พัฒนาการของเด็กแต่ละวัยจะมีผลท าให้พฤติกรรมและความสนใจของนักเรียนแตกต่าง
กันไป 

 3. ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว 

  เด็กแต่ละคนย่อมจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันไป เช่น มีความถนัดหรือ
ความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษกว่าด้านอื่นๆ หรือต่างจากเด็กคนอื่น 

 4. สิ่งแวดล้อมของเด็ก เช่น สภาพครอบครัวซึ่งมีวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งสภาพ
ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 

 

สรุป 

 สติปัญญา หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มีความสามารถ
ในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ดี  แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวกับ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ อัลเฟรด บิเน่  ถือได้ว่าเป็นบิดาของ
แบบทดสอบวัดสติปัญญา และมีการพัฒนาปรับปรุงแบบวัดสติปัญญาขึ้นมาเรื่อย ๆ สิ่งที่เป็น
ตัวก าหนดเชาวน์ปัญญา คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม และมีทฤษฎีทางสติปัญญา ที่น่าสนใจ มีดังนี้ 
ทฤษฎีสององค์ประกอบของชาร์ล สเพียร์แมน คือ  สติปัญญาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบทั่วไป และ
องค์ประกอบเฉพาะ ทฤษฎีของเธอร์สโตน กล่าวถึงความสามารถ 7 กลุ่ม คือความไวในการรับรู้ ความ
เข้าใจภาษา ความคล่องแคล่วในการใช้ค า ฯลฯ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอร์ด ได้แบ่ง
สมรรถภาพทางสมองออกเป็น 3 มิติ คือ มิติเนี้อหา มิติการคิด และมิติผลของการคิด ทฤษฎีทาง
สติปัญญาของ จอง เพียเจต์ ก็เน้นพัฒนาการทางการรู้คิดที่จะเกิดกับเด็กในช่วงอายุ ๖ ปีแรก ซึ่งควร
ได้รับการส่งเสริม ทฤษฎีสติปัญญาหลากหลายองค์ประกอบ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ สติปัญญาประกอบด้วย
ความสามารถหลากหลายองค์ประกอบ โดยความสามารถแต่ละองค์ประกอบจะเป็นอิสระต่อกัน เป็น
ความสามารถของมนุษย์ที่จะค้นหาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงความสามารถในการคิดค้น
สิ่งใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองหรือรับใช้สังคมซึ่งมี 9 ด้าน  การส่งเสริมสติปัญญา อาจจะยังไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาผู้ เรียน การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้เข้าใจถึงความถนัดของตนเองก็จะเป็นอีกอย่างที่ท าให้มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความถนัด เป็น ศักยภาพ หรือความสามารถของบุคคล ซึ่งอาจจะมีติดตัวมา
แต่ก าเนิดหรือได้รับจากประสบการณ์การเรียนรู้  ฝึกฝนภายหลัง ท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรม
ด้านนั้น ๆ ได้อย่างดี มีความช านาญ และมีประสิทธภาพ ความถนัดมีความแตกต่างจากสติปัญญาตรงที่ 
สติปัญญาเป็นเรื่องที่ต้องมีสิ่งกระตุ้นเพ่ือให้แสดงพฤติกรรมให้วัดได้ และผู้มีสติปัญญาสูงไม่จ าเป็นต้องมี
ความถนัดสูงด้วยในกรณีท่ีเป็นความถนัดด้านกลไกร่างกาย ทักษะกล้ามเนื้อ ฯลฯ ทฤษฎีของเธอร์สโตนก็
อธิบายความถนัดมา 7 ด้าน คือ ความสามารถด้านจ านวน เหตุผล การใช้ค า ฯลฯ ความถนัดมี 2 
ประเภท คือความถนัดทั่วไป และความถนัดทางการเรียน แบบทดสอบวัดความถนัดก็จะเป็นอีกตัวช่วย
เพ่ือให้เราเข้าใจความถนัดของตนเองมากขึ้น ซึ่งแบ่งตามชนิดของแบบทดสอบคือ แบบวัดความถนัด
ทางการเรียน และวัดความถนัดพิเศษ จ าเพาะ แบบทดสอบแบ่งตามความถนัด 4 ประเภท คือ ความ
ถนัดทั่วไปรายบุคคล แบบกลุ่ม เป็นพหุคูณ และทดสอบความถนัดพิเศษ แบบทดสอบเหล่านี้ จะท าให้ครู 
และผู้เรียนเองมีความเข้าใจและสามารถน าความถนัดประกอบการตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาและ
ประกอบอาชีพของตนในอนาคตได้   
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ใบกิจกรรมที่  5.1 

 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาพิจารณาโครงการที่มีอยู่ในสถานศึกษา (โครงการอะไรก็ได้)  และตอบค าถาม 
ต่อไปนี้ 
1.  โครงการนี้ มีความเป็นมา และวัตถุประสงค์อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. กิจกรรมที่มีในโครงการเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.  พิจารณาโครงการและประเมินว่า เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาสติปัญญาของผู้เรียน ตามแนวคิด
ของการ์ดเนอร์ (Mutiple Intelligence) หรือไม่ อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ใบกิจกรรมที่  5.2 
 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาจดหมายเลขข้อที่คิดว่ามักเกิดตรงกับนักศึกษาบ่อยครั้งที่สุด  จะเพ่ิมความ
แม่นย า เมื่ออ่านให้เข้าใจแล้วตอบทันที อย่าคิดนาน  
 

 1.  หนังสือส าคัญมากส าหรับฉัน 

 2.  ฉันสามารถค านวณตัวเลขในใจได้อย่างง่ายดาย 

 3.  เวลาหลับตาฉันสามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 

 4.  ฉันเข้ารว่มในกีฬาหรือกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย ๑ ชนิดเป็นประจ า 
 5.  ฉันมีเสียงร้องเพลงที่ไพเราะ  
 6.  มักจะมีคนมาขอค าแนะน า ปรึกษาในที่ท างาน หรือเพ่ือนบ้านจากฉันเสมอ  
 7.  ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท าสมาธิ หรือครุ่นคิดกับค าถามที่ส าคัญเกี่ยวกับชีวิต 

 8.  ฉันมีสัตว์เลี้ยงอย่างน้อย ๑ ชนิด  
 9.  ฉันสามารถได้ยินเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนฉันอ่าน, พูดหรือเขียน 

 10.  คณิตและหรือวิทยาศาสตร์ เป็น/เคยเป็นวิชาที่โปรดปรานเมื่ออยู่ในโรงเรียน 

 11.  ฉันรู้สึกไวต่อสี  
 12.  ฉันรู้สึกว่า เป็นการยากที่จะนั่งเฉย ๆ เป็นเวลานาน ๆ 

 13.  ฉันสามารถบอกได้ว่า โน้ตดนตรีผิดคีย์            
 14.  ฉันชอบกีฬาประเภทกลุ่ม เช่น แบดมินตัน, วอลเลย์บอล หรือ ซอฟบอล มากกว่ากีฬา
ประเภทเดี่ยว เช่น ว่ายน้ าหรือ วิ่งเหยาะ ๆ  
 15.  ฉันเข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคนเอง หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง
มากขึ้น 

 16.  ฉันชอบการไปเที่ยวตามสวนสาธารณะ และสันทนาการกลางแจ้ง  
 17.  ฉันสามารถเข้าใจจากการฟังทางวิทยุ หรือเทป มากกว่าจากการเห็นภาพทางโทรทัศน์ 
หรือภาพยนตร์  
 18.  ฉันสนุกกับการแก้เกมหรือปัญหาที่ต้องใช้การคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 

 19.  บ่อยครั้งที่ฉันใช้กล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว  
 20.  ฉันชอบการท างานที่ต้องใช้มือ เช่น การเย็บผ้า, การทอ, แกะสลัก, งานไม้ หรือการ
สร้างโมเดล  
 21.  ฉันเล่นดนตรีหรือรักท่ีจะเล่นดนตรี 
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 22.  เมื่อฉันมีปัญหา ฉันมักจะหาคนช่วยมากกว่าที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
 23.  ฉันสามารถตอบโต้ด้วยการใช้ความสงบ   
 24.  ฉันชอบตกปลา, ล่าสัตว์ หรือไปออกค่าย 

 25.  ฉันชอบเล่นประเภทสแครบเบิ้ล (Scrabble), เกมต่อรูป (Anagrams) หรือ เกมผสมค า 
(Password)  

 26.  ฉันชอบการทดลองที่ตั้งค าถามด้วย “จะเป็นอย่างไรถ้า...”  ตัวอย่างเช่น จะเป็นอย่างไร
ถ้าฉันเพิ่มปริมาณน้ าที่รดต้นไม้ในแต่ละสัปดาห์  
 27.  ฉันสนุกกับการเล่นเกมปริศนา, เกมวงกตพิศวง และปริศนาอ่ืน ๆ ที่ใช้การมอง  
 28.  บ่อยครั้งที่ความคิดที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อฉันเดินเล่น หรือวิ่งหรือ เมื่อฉันเข้าร่วมในกิจกรรม
ที่ต้องออกก าลังกาย 

 29.  ชีวิตของฉันจะแย่กว่านี้หากขาดเสียงดนตรี  
 30.  ฉันมีเพื่อนสนิทอย่างน้อย ๓ คน 

 31.  ฉันมักครุ่นคิดอยู่เสมอถึงเป้าหมายบางประการที่ส าคัญในชีวิต 

 32.  ฉันสนุกสนานกับการให้อาหารและดูแลสัตว์ 
 33.  ฉันสนุกกับการเล่นค า (tongue twister), การท่องโคลงกลอน  
 34.  ฉันชอบที่จะครุ่นคิดสิ่งต่าง ๆ อย่างมีแบบแผนตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

 35.  ฉันเห็นภาพชัดเจนในความฝัน 

 36.  ฉันชอบใช้เวลาว่างส่วนใหญ่กลางแจ้ง 
 37.  บางครั้งฉันพบว่า ตัวเองมักจะฮัมท านองเพลงที่คุ้นเคย 

 38.  ฉันใช้เวลาว่างเล่นเกมประเภทที่ต้องใช้สมองคิด และเล่นได้ตามล าพัง เช่น เกมถอดไพ่ 

 39.  ฉันชอบที่จะประเมินตัวเองว่าประสบความส าเร็จตามจุดหมายที่ก าหนดไว้  
 40.  ฉันชอบเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่เป็นธรรมชาติ หรือภูมิประเทศ มากกว่า สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ 
 41.  บางครั้ง คนอ่ืน ๆ มักจะหยุดและให้ฉันอธิบายความหมายของค าที่ฉันใช้ในการเขียน
หรือพูด 

 42.  ฉันสนใจในการพัฒนาใหม่ ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 43.  ฉันสามารถอยู่ในที่ท่ีไม่คุ้นเคยได้   
 44.  ฉันสามารถจ าวิธีการท าได้ดีเมื่อฉันท ามันด้วยตนเอง  
 45.  ฉันสามารถบอกได้ทันทีถ้าเสียงเพลงหรือดนตรีเล่นผิดโน้ต  
 46.  ฉันรู้สึกท้าทายกับการสอนคนอ่ืน หรือกลุ่มคนในสิ่งที่ฉันรู้วิธีท า  
 47.  ฉันมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดดีและจุดด้อยของตนเอง  
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 48.  ฉันชอบอ่านเรื่องเก่ียวกับสัตว์ หรือปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น เฮอร์ริเคน, แผ่นดินไหว 
และภูเขาไฟระเบิด  
 49.  ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์ง่ายส าหรับฉันมากกว่าคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  
 50.  ฉันเชื่อว่า เกือบแทบทุกสิ่งมีค าอธิบายที่มีเหตุผล  
 51.  ฉันชอบวาดภาพ หรือขีดเขียน  
 52.  ฉันใช้มือแสดงท่าทางประกอบ หรือภาษากายอ่ืน ๆ เวลาสนทนากับคนอ่ืน  
 53.  ฉันสามารถใช้เวลาอยู่กับดนตรีด้วยเครืองดนตรีง่าย ๆ สักชิ้น   

 54.  ฉันมองว่าตัวเองเป็นผู้น า หรือคนอื่นเรียกเช่นนั้น  
 55.  ฉันชอบที่จะอยู่ตามล าพังในห้องเล็ก ๆ  มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนมาก ๆ ในรีสอร์ทที่มี
ชื่อเสียง  
 56.  ฉันสนุกกับการท าสวน หรือปลูกต้นไม้ในร่ม  
 57.  เวลาที่ฉันขับรถบนทางหลวง ฉันสนใจกับค าบนป้ายต่าง ๆ มากกว่าทิวทัศน์ข้างทาง 
 58.  ฉันชอบพิจารณาข้อผิดพลาดจากค าพูดและการกระท าของผู้อ่ืนในที่บ้านและท่ีท างาน  
 59.  ฉันสามารถจินตนาการสิ่งที่อาจจะเกิด ถ้าพิจารณาจากภายนอก  
 60.  ฉันสนุกกับการขี่ม้าสนุกสนานโลดโผน หรือกิจกรรมที่มีลักษณะท้าทาย ตื่นเต้น เสี่ยงภัย  
 61.  บ่อยครั้งที่ฉันท าจังหวะหรือร้องเพลงเบา ๆ ขณะท างาน  
 62.  ฉันไม่รู้สึกอึดอัดเวลาอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก  
 63.  ฉันมักจดบันทึกเหตุการณ์ส่วนตัวประจ าวันถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดในชีวิต  
 64.  ฉันมักสะสมก้อนหิน, ต้นไม้, ผีเสื้อ/ใบไม้หรือแก้วคริสตัล (หรือวัสดุอ่ืนๆ จากธรรมชาติ) 
 

แบบประเมิน นักศึกษาเด่นพหุปัญญาด้านไหน 

 • ภาษา ข้อ 1 9 17 25 33 41 49 57 

 • ตรรกะและคณิตศาสตร์ ข้อ 2 10 18 26 34 42 50 58 

 • มิติสัมพันธ์ ข้อ 3 11 19 27 35 43 51 59 

 • ร่างกายและการเคลื่อนไหว ข้อ 4 12 20 28 36 44 52 60 

 • ดนตรี ข้อ 5 13 21 29 37 45 53 61 

 • มนุษยสัมพันธ์ ข้อ 6 14 22 30 38 46 54 62 

 • เข้าใจตนเอง ข้อ 7 15 23 31 39 47 55 63 

  • ธรรมชาติวิทยา ข้อ 8 16 24 32 40 48 56 64 

ที่มา : ศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ www.mc41.com  
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พหุปัญญา  ด้านที่เด่นสุด  3  อันดับแรก คือ 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 

มีวิธีพัฒนาด้านเด่นของเราอย่างไรให้ดียิ่งขึ้น 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  
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ค าถามท้ายบท 

ค าชี้แจง  หลังจากท่ีได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษา ประกอบในการตอบค าถาม ต่อไปนี้ 
 1. จงยกตัวอย่างบุคคลที่มีสติปัญญาดี ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร 
 2. องค์ประกอบของสติปัญญา มีอะไรบ้าง 
 3. สรุปแนวคิดของสติปัญญาตามแนวคิดนักจิตวิทยาดังนี้ 
  3.1  ชาร์สเพียร์แมน 

  3.2  ธอร์สโตน 

  3.3  กิลฟร์อด 

  3.4  เพียเจต์ 
  3.5 การ์ดเนอร์ 
 4.  ให้นักศึกษาดูคลิป วิดีโอ เรื่อง ด.เด็ก ช.ช้าง แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
  4.1  นักเรียนในคลิปมีความถนัดทางด้านใดตามแนวคิดของ เธอร์สโตน 

  4.2  สติปัญญาและความถนัดมีความแตกต่างกันอย่างไร 

  4.3  ครูควรเข้าใจประเภทของความถนัดต่างๆ หรือไม่ เพราะเหตุใด 

 5.  แบบทดสอบความถนัดมีประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างไร 

 6.  ให้นักศึกษาหาแบบทดสอบวัดความถนัดของผู้เรียนมา 1 ตัวอย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อนักศึกษาเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายของเด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษได้ 
 2. ยกตัวอย่างการให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษได้ 
 3. สรุปรูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. ความหมายของเด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ                                                                                                                             
 2. ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ 

 3. การจัดการศึกษาส าหรบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 11 (4 ชั่วโมง) 
 1. บรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint และ
ร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อ ความหมายของเด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ 

 2. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Jigsaw  ในหัวข้อ ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ  
 3. บรรยายและสรุปเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint และ
ร่วมกันอภิปราย ซักถามในหัวข้อ รูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษในประเทศไทย 

 4. อ่านบทความ “ครู ผู้พลิกชีวิต ผู้แพ้ของสังคม ของ ทิชา ณ นคร” (ใบกิจกรรม) แล้วตอบ
ค าถามท้ายบท  น าส่งในสัปดาห์หน้า 
  

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  

 2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “จิตวิทยาเด็กพิเศษ” 

 3.  ต าราหรือหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กพิเศษ ได้แก่ 
จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์. (2559). ท าอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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ลักขณา  สริวัฒน์. (2557). จิตวิทยาส าหรับครู.กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์. 
 

แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กพิเศษ 

  3.1  การศึกษาพิเศษออนไลน์ http://www.sedthailand.com/ 

  3.2  องค์กรพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะดีให้แก่บุคคล ในสังคม     

   http://www.path2health.or.th 

 

การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ วิธีการ/เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

1. อธิบายความหมายของเด็ก
พิเศษและการศึกษาพิเศษได้ 
2. ยกตัวอย่างการให้ 
การช่วยเหลือเด็กพิเศษได้ 
3. สรุปรูปแบบการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิเศษในประเทศไทย
ได้ 

1. การถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

3. ใบกิจกรรม 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

1.นักศึกษาตอบถูกต้องได้ ร้อยละ  
80 

2.สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม/การมาเรียน/ความ
สนใจ อยู่ในระดับดี 
3. ท าแบบฝึกหัดถูกต้องร้อยละ 
80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedthailand.com/
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บทท่ี 6 

จิตวิทยาเด็กพิเศษ 

 

บทน า 
 ทุกคนมีความเจริญเติบโตและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยศักยภาพที่มีอยู่ในตน รวมทั้ง
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนองตอบความ
ต้องการ ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีมากมายหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะใช้วิธีใด เพียงให้สามารถ
สั่งสมเป็นประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะในการท างาน เพ่ือด ารงชีวิตให้อยู่ได้ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะมีความเป็นปกติหรือแตกต่างไปจากปกติก็ตามบุคคลปกติคือผู้ที่มีหรือปฏิบัติตนเหมือนกัน หรือมี
ลักษณะเดียวกันกับคนอ่ืนๆ โดยทั่วไปในสังคม แต่ถ้ามีลักษณะหรือพฤติกรรมแตกต่างจากบุคคล
ทั่วไป เช่น มีอวัยวะไม่ครบ 32 ประการ หรือใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียนนานกว่าเพ่ือนๆ ในวัย
เดียวกัน ในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งเราจะเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นคนที่มีความต้องการพิเศษ 
ทั้งนี้เพราะสังคมยอมรับและมีบรรทัดฐาน (Norm) ที่เป็นตัวก าหนด หรือ คาดการณ์ไว้ว่าทุกคน
จะต้องท าอย่างนั้น อย่างนี้ ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในที่นี้หมายถึงบุคคลที่อยู่ในวัยเรียน
และต้องการสร้างและสะสมองค์ความรู้ขั้นพ้ืนฐาน แล้วน าความรู้พ้ืนฐานดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในวิชาชีพที่อยู่ในระดับอุดมศึกษาต่อไป คือช่วงวัยเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา การที่เรียกว่า "ผู้ที่มีความต้องการพิเศษ” นั้น จะ
เน้นที่บรรทัดฐาน (Norm) ที่มีการศึกษาและสรุปไว้ว่าเมื่อเด็กเกิดมาแล้วจะต้องมีอะไร มีลักษณะ
อย่างไร และสามารถปฏิบัติเช่นไรได้เช่นเดียวกับเด็กอ่ืนๆ ในสังคม รวมถึงพัฒนาการหรือพฤติกรรม
ว่าเหมือนในผลการศึกษาเอาไว้หรือไม่ หากเกิดมาและมีลักษณะต่างไปจากบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ 
เราจะเรียกตามลักษณะที่ขาดหายหรือบกพร่องไป เช่น ตาบอด หูหนวก แขนลีบ ขาลีบ หรือปัญญา
อ่อน รวมถึงลักษณะทางจิตสังคมที่ต่างจากปกติด้วย เช่น สมาธิสั้น ไม่สนใจสังคม เป็นต้น             
(ลักขณา สริวัฒน์, 2557 :131-132) 
1. ความหมายเด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ  
 1.1  ความหมายเด็กพิเศษ 

  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (ออนไลน์,2559 :3) กล่าวถึง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่า         
“เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น” 

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ออนไลน์,2559 :8) ได้อธิบายว่า “คน
พิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
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ทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมี
ความจ าเป็นเป็นพิเศษท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป 

  องค์การอนามัยโลก (WHO, 1980 :3 อ้างถึงใน จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์, 2559 :2-3)    
ค าว่า  “พิเศษ” มาจากค าว่า “มีความต้องการพิเศษ” ได้อธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของการต้องการ
พิเศษไว้ใน Disability Quarterly  ไว้ 3 ประการดังนี้ 
           1. ความบกพร่อง (Impairment) หมายถึง มีการสูญเสียหรือมีความผิดปกติของจิตใจ 
หรือสรีระหรือโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย 

   2. ไร้สมรรถภาพ (Disability) หมายถึง การมีข้อจ ากัดใดๆ หรือขาดความสามารถอัน
เป็นผลมาจากความบกพร่อง จนไม่สามารถกระท ากิจกรรมในลักษณะหรือภายในขอบเขตที่ว่าปกติ
ส าหรับมนุษย์ได้ 
           3. ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง การมีความจ ากัดหรืออุปสรรคกีดกันอัน
เนื่องมาจากความบกพร่อง และการไร้สมรรถภาพที่จ ากัดหรือขัดขวางจนท าให้บุคคลไม่สามารถบรรลุ
การจะท าตามบทบาทปกติของเขาส าเร็จได้  
  ผดุง  อารยะวิญญู (2541)  ได้กล่าวถึง ความหมายของ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ”  
ว่าเป็นค าที่มาจากภาษาอังกฤษว่า “Children with Special Needs” และมีค าท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษท่ีควรทราบความหมาย  ดังนี้ 
   1. Impairment หมายถึง สภาพความบกพร่อง อาจเป็นความบกพร่องทางกาย ทาง
สติปัญญา เนื้อเยื่อ หรือระบบเส้นประสาทก็ได้ เช่น นิ้วมือด้วน แขนด้วน โรคหัวใจ เป็นต้น 

   2. Disability หมายถึง การไร้สมรรถภาพ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมไปถึงความ
บกพร่อง ในการท างานของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบกพร่องไป อวัยวะส่วนนั้นไม่อาจ
ท างานได้ดีเหมือนอวัยวะปกติ การไร้สมรรถภาพหรือด้อยสมรรถภาพจึงขึ้นอยู่กับความบกพร่อง หาก
อวัยวะบกพร่องมากอวัยวะนั้นอาจท างานได้ไม่เต็มที่หรือท างานไม่ได้เลย เช่น คนที่นิ้วมือด้วนทุกนิ้ว  

ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ แต่ถ้านิ้วมือด้วน 2 นิ้ว อาจเขียนหนังสือได้ แต่เขียนได้ด้วยความล าบาก 

   3. Handicap หมายถึง ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของเขา ท าให้เขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเท่ากับคนปกติ แต่หากมีการแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องให้
สามารถใช้งานได้ดังเดิมแล้ว สภาพความบกพร่องอาจหมดไป บุคคลผู้นั้นจึงไม่ใช่ผู้มีความบกพร่องอีก
ต่อไป เช่น ทหารพรานคนหนึ่งถูกตัดขาข้างหนึ่ง บุคคลผู้นี้ มีความบกพร่องเพราะถูกตัดขา แต่ถ้าใส่ 
ขาเทียมและฝึกฝนการใช้ขาเทียมจนสามารถเคลื่อนไหวได้ดี สภาพความบกพร่องก็หมดไป   
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   4. Exception Children ภาษาไทยใช้ค าว่า “เด็กนอกระดับ” หมายถึง เด็กที่มีสภาพ
ร่างกายและสติปัญญาแตกต่างจากเด็กปกติ เด็กนอกระดับ ได้แก่ เด็กปัญญาเลิศ เด็กปัญญาอ่อน  
เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย (และสุขภาพ) เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับระบบประสาท เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กที่มี
ความบกพร่องทางภาษา เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ และเด็กพิการซ้ าซ้อน  

   5. Children with Special Needs ภาษาไทยใช้ค าว่า “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” 
หมายถึง เด็กที่มีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างไปจากเด็กปกติ การให้การศึกษาส าหรับ 

เด็กเหล่านี้จึงควรมีลักษณะแตกต่างไปจากเด็กปกติในด้านเนื้อหา วิธีการ และการประเมินผล   

  จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ (2559 :3) ได้ให้ความหมายเด็กพิเศษ ว่า เป็นบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 
18 ปี ที่มีลักษณะแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไปในด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์หรือสังคม ซึ่งความ
ต้องการจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนา 
สามารถการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มที่
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล   
  สรุป  เด็กพิเศษ  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้า
นั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น มีลักษณะแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป ในด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม หรือสติปัญญา ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้สามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนได้อย่างถึงขีดสุด 

 

 1.2  ความหมายการศึกษาพิเศษ    

  ผดุง อารยะวิญญู (2542) อธิบายว่า การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาที่จัดส าหรับเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่ มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีปัญหาทาง
อารมณ์/พฤติกรรม เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ และเด็กพิการซ้ าซ้อน ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่อาจ
ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษาที่จัดให้กับเด็กปกติ ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงแตกต่างไปจาก
การศึกษาส าหรับเด็กปกติ ในด้านวิธีสอน กระบวนการ เนื้อหาวิชา(หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์
การสอนที่จ าเป็น การศึกษาพิเศษควรจัดให้สนองความต้องการและความสามารถของแต่ละบุคคล 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กประเภทนี้จึง
ควรสนองความต้องการและความสามารถของเด็ก 

  ศรียา  นิยมธรรม (2548) อธิบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษว่า หมายถึงการให้
การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นพิเศษ ทั้งโดยวิธีการสอน การจัดด าเนินการวิธีการสอน และการให้บริการ 
ทั้งนี้เพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส และขาดความเสมอภาคในการได้รับสิทธิตามที่รัฐจัด
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การศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กในวัยเรียนโดยทั่วไป ซึ่งสาเหตุแห่งความด้อยโอกาสนั้นเป็นผลมาจาก
สภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่
เด็กปัญญาเลิศซึ่งเป็นเด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าเด็กปกติ  

  พิมพ์พรรณ วรชุตินธร (2545, อ้างถึงใน ลักขณา  สริวัฒน์, 2557 :132)  การศึกษาพิเศษ 
(Special Education) หมายถึง การให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Children with 

Special Needs) ทางการศึกษาที่แตกต่างจากเด็กปกติ โดยมีความผิดปกติทางร่างกาย อารมณ์ 
พฤติกรรม หรือสติปัญญา ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้ได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมและได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ การจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ จึงต้องใช้เทคนิควิธีการสอน  

ที่แตกต่างไปจากเด็กปกติ มีการจัดเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน 
และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล ในการจัดการศึกษา
พิเศษนี้จัดในสถานศึกษาเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความผิดปกติในระดับรุนแรง หรือจัดการศึกษา 

ในโรงเรียนปกติในรูปแบบการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีระดับความผิดปกติไม่รุนแรงมาก ได้มีการจัด
ประเภทการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีแบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องซ ้าซ้อน   
  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2539 อ้างถึงใน ลักขณา  สริวัฒน์, 2557 
:133)ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551) ให้สาระในหมวด 1 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมี
สิทธิทางการศึกษาดังนี้ 1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน
ตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถความสนใจ ความถนัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 3) ได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและ
บุคคล 

  จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ (2559 :5) กล่าวได้ว่า การจัดการศึกษาพิเศษเป็นการจัด
ประสบการณ์ด้านการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษทั้งที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความบกพร่อง ได้แก่ 
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์/พฤติกรรม เด็กที่มี
ความบกพร่องในการเรียนรู้ และเด็กพิการซ้ าซ้อน นอกจากนี้ ยังมีผู้มีความต้องการพิเศษที่อยู่ในกลุ่ม
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ผู้ด้อยโอกาสซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล และผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งมีความต้องการ
รับบริการด้านการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากบุคคลทั่วไป 

  สรุป  การศึกษาพิเศษ หมายถึง การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ (Children with Special Needs) ซึ่งเป็นการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่แตกต่างจากการสอนเด็กปกติ  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้
จ าเป็นต้องมีเทคนิควิธีการสอน แผนการสอน เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนๆทางการศึกษา เพ่ือให้ได้เรียนรู้
อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่  
 

2.  ประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษ 

 จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ (2559 :5-6) แบ่งประเภทและลักษณะของเด็กพิเศษเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
 2.1  เด็กปัญญาเลิศ  
    2.1.1  ความหมายของเด็กปัญญาเลิศ  

   จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ (2559 :8-10) เด็กปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กที่มีระดับสติปัญญา
สูงหรือมีความถนัดเฉพาะทางอยู่ในระดับสูงกว่าเด็กอยู่ในวัยเดียวกัน อาจเป็นเด็กที่มีความสามารถ
มากหรือเด่นจนเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญในวงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง หรือเด็กที่มีความถนัดเฉพาะทางซึ่งอาจเป็นด้านใดด้านหนึ่ง หรือร่วมกันในหลายด้าน เช่น 
ด้านการเป็นผู้น า ด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ และดนตรี การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้
จ าเป็นต้องท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและให้บริการพิเศษนอกเหนือไปจากเสร็จปกติ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ให้ถึงขีดสูงสุด วิธีการจัดการเรียนรู้ในแบบปกติทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้ได้ ท าให้เด็กกลุ่มนี้เกิดความเบื่อหน่าย และขาดโอกาสในการ
แสดงความสามารถพิเศษที่มีอยู่ไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มศักยภาพ จะพบพฤติกรรมเช่นนี้ในโรงเรียน 
เช่น  เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว  มักมีค าถามชวนคิด  มีสมาธิดี สนใจและสนุกกับปัญหาที่ยากและ
ซับซ้อน  อ่านหนังสือได้เร็วกว่าอายุ  ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ใช้ภาษาได้ดี รู้จักค าศัพท์ที่กว้าง
เกินวัย  แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีลักษณะเป็นผู้น า  การจัดกลุ่มเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ จัดได้เป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มการศึกษาพิเศษ ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร,2550) ดังนี้ 
   2.1.1.1  เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง คือ กลุ่มเด็กที่มีระดับสติปัญญา ( IQ) ตั้งแต่ 130 
ขึ้นไป ดังแสดงในภาพที่  6.1  
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ภาพที่  6.1 แสดงให้เห็นถึงลักษณะของเด็กปัญญาเลิศท่ีมีไอคิวสูง 

ที่มา : http://pantita-ks.blogspot.com/2016/02 

/recorded-diary-3-friday-29-january-2016.html 

 

   2.1.12  เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน อาจไม่ใช่เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง แต่
มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่ โดดเด่นกว่าคนอ่ืนในวัยเดียวกัน เช่น ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ การใช้ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา  การแสดง 
   2.1.1.3  เด็กท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ดี 
  2.1.2  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กปัญญาเลิศ 

   เด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นเด็กที่ เรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว ดังนั้น การใช้เนื้อหา
และวิธีการสอนที่ใช้กับเด็กปกติจึงมากท าให้เด็กเกิดความเบื่อหน่าย เพราะไม่มีสิ่งที่ท้าทายความคิด
หรือความสนใจ หากไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นเด็กที่มีปัญหา ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียน บางครั้งเด็ก
อาจก่อกวนความสงบของชั้นเรียนได้ ครูควรจัดบริการสอนเสริมให้กับเด็ก ซึ่งท าได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
   2.1.2.1 การจัดชั้นพิเศษ โดยคัดแยกเด็กเก่งมาเรียนในกลุ่มเดียวกันและจัดหลักสูตร
พิเศษให้สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของเด็ก 

   2.1.2.2 การสอนเร่ง เป็นการเรียนหลักสูตรปกติในเวลาที่น้อยลง เช่น การเรียนข้าม
ชั้น หรือการเรียนควบขั้น 

   2.1.2.3 การสอนเพ่ิม เป็นการเสริมความรู้และประสบการณ์ของเด็กให้กว้างขวางและ
ลึกซึ้งมากขึ้น นอกเหนือจากกิจกรรมในชั้นเรียน หรือให้โอกาสได้ฝึกฝนเล่าเรียนในแขนงวิชาที่เด็กมี
ความถนัดเป็นพิเศษ 
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 2.2 เด็กที่มีความบกพร่อง  
  เด็กท่ีมีความบกพร่องแบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก 
เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องซ ้าซ้อนโดยได้รับการจัดการเรียนรู้และบทบาทของครูผู้สอน
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะและความต้องการเฉพาะประเภททั้ง 9 ประเภท ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (กาญจนา โกศลพิศิษฐ์กุล. 2532, ผดุง อารยะวิญญู. 2541, วารี ถีระจิตร. 2545,                
พิมพ์พรรณ วรชุตินธร.2545) 
  2.2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
   2.2.1.1 ความหมายของเด็กที่บกพร่องทางการเห็น 

    เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึง เด็กที่มองไม่เห็น (ตาบอดสนิท) หรือ
พอเห็นแสงเลือนรางและมีความบกพร่องทางสายตาทั้งสองข้าง ที่สามารถเห็นได้ไม่ถึงหนึ่งส่วนสอง
ของคนสายตาปกติ จ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 1. เด็กตาบอด หมายถึง เด็กที่มองไม่เห็น หรืออาจจะ
มองเห็นบ้างไม่มากนักแต่ไม่สามารถใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ในการเรียนได้ 2. เด็กสายตาเลือนราง 
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตาสามารถมองเห็นแต่ไม่เท่ากับเด็กปกติ 
   2.2.1.2 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

        การให้ความช่วยเหลือครูควรปฏิบัติต่อเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นตาม
โอกาส และสถานการณ์ดังนี้ ไม่ควรพูดกับเด็กโดยคิดว่าเด็กหูตึงไปด้วย การใช้ เสียงและน้ าเสียงที่มี    
ความไพเราะ อ่อนโยนจะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเด็ก เด็กรับรู้น้ าเสียงคนพูดได้และรับรู้ถึงอารมณ์
ของผู้พูดจากน้ าเสียงด้วย หากต้องการจะพูดเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก และเด็กที่อยู่ที่นั่นด้วยต้องพูดกับเขา
โดยตรง ไม่ควรพูดผ่านคนอ่ืนเพราะคิดว่าเด็กจะไม่เข้าใจหรือรู้ได้ไม่หมด ไม่ควรพูดแสดงความสงสาร
ให้เด็กได้ยินหรือรู้สึก หากครูเข้าไปในห้องที่มีเด็กอยู่ควรพูดหรือท าให้รู้ว่าครูเข้ามาแล้ว การช่วยให้
เด็กนั่งเก้าอ้ีให้จับมือวางที่พนักหรือที่เท้าแขนเด็กจะนั่งเองได้ การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเห็นกับเด็กปกติส่วนมากเด็กมีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเรียนรู้ได้เท่าหรือ
เกือบเท่าเด็กปกติ ถ้าครูใช้สื่อและวิธีการเหมาะสมจากการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสที่เขามีอยู่ที่
สามารถเรียนรู้ได้ แต่ก็มิได้ครอบคลุมทุกเรื่อง บางเรื่องอาจมีข้อจ ากัดที่เด็กกลุ่มนี้ท าไม่ ได้ หรือท าได้
น้อย เช่น พลศึกษา คัดลายมือ และนาฏศิลป์ 
    อักษรเบรลล์ คือ ระบบการเขียนหนังสือส าหรับคนตาบอดซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มของ
จุดนูนเล็กๆ ใน 1 ช่อง ประกอบด้วยจุด 6 ต าแหน่ง ซึ่งน ามาจัดสลับไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดี 
หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน้ตดนตรี ฯลฯ ลงบนกระดาษโดยการอ่านด้วย 

ปลายนิ้วมือ วิธีการเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียก Slate และ Stylus ส่วนการพิมพใช้เครื่องพิมพ์เรียก 
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Brailler การประเมินผลเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นควรได้รับการประเมินผลการเรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ เช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป ลักษณะของอักษรเบรลล์ดังแสดงในภาพที่ 6.2 

  

 
ภาพที่ 6.2  อักษรเบรลล์ ระบบการเขียนหนังสือส าหรับคนตาบอด 

http://www.thailibrary.in.th/2013/11/17/library4theblind/ 

 

  2.2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
   2.2.2.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

    เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน คือ เด็กที่สูญเสียการได้ยินไม่สามารถรับฟัง
เสียงได้เหมือนเด็กปกติ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ ได้ยิน จ าแนกได้ 2 ประเภทดังนี้ 
    1) เด็กหูตึง หมายถึง เด็กท่ีได้ยินบ้าง สามารถได้ยินไม่ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังหรือไม่
ก็ตาม จะมีระดับการได้ยินอยู่ระหว่าง 26-89 เดซิเบล ซึ่งคนปกติมีระดับการได้ยิน  อยู่ที่  0-25 

เดซิเบล 

     2) เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได้ยินในหูข้างที่ดีตั้งแต่ 90 เดซิเบลขึ้นไป 
ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดดัง อาจรับรู้เสียงบางเสียงได้จากการสั่นสะเทือน 

           2.2.2.2 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

    การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการได้ยินไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการ
ฟัง-การพูดได้อย่างเต็มที ่ต้องใช้การสื่อสารวิธีอ่ืนแทนภาษาพูด มี 6 วิธี คือ 

            1) การพูด เหมาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่มากนัก 

         2)  ภาษามือ เหมาะส าหรับการไม่ได้ยินมาก ไม่สามารถสื่อได้ด้วยการพูดจึงใช้
ภาษามือแทน 

http://www.thailibrary.in.th/2013/11/17/library4theblind/
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ภาพที่ 6.3 การใช้ภาษามือ ส าหรับช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ที่มา : http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9530000032627 

 

        3)  การใช้ท่าทาง หมายถึง การใช้ท่าทางที่คิดไปตามธรรมชาติโดยไม่ ใช้ภาษามือ
และไมใ่ช้น้ าเสียงแต่ใช้สายตาในการรับภาษา 
            4)  การสะกดนิ้วมือ คือ การที่ใช้นิ้วมือเป็นรูปต่างๆ แทนตัวพยัญชนะ สระ 
วรรณยุกต์ ตลอดจนสัญลักษณ์อ่ืนของภาษาประจ าชาติเพ่ือสื่อภาษา 
     5)  การอ่านริมฝีปาก เป็นวิธีการที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินรับภาษาพูด
จากผู้อ่ืน การอ่านริมฝีปากจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องเรียนรู้การอ่านตั้งแต่ค าแรกที่เรียนภาษา และต้องใช้
ตลอดชีวิต 

    6) การสื่อสารแบบรวม คือ การสื่อสารตั้งแต่สองวิธีขึ้นไป เพ่ือให้ผู้ ฟังเดา
ความหมายในการแสดงออกของผู้พูดได้ดียิ่งขึ้น นอกจากการพูด การใช้ภาษามือ การแสดงท่าทาง
ประกอบแล้วก็อาจใช้วิธีอ่านริมฝีปาก การอ่าน การเขียน หรือวิธีอ่ืนก็ได้ 
    การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกับเด็กปกติเมื่อมีเด็กมี 
ความบกพร่องทางการได้ยินเข้ามาเรียนร่วมในชั้นเรียน ครูผู้สอนควรปฏิบัติดังนี้ คว รให้เด็กที่มี 
ความบกพร่องนั่งในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นและได้ยินชัด ใช้ท่าทางประกอบค าพูดเพ่ือให้เด็ก
เข้าใจค าพูดครูแต่ไม่มีท่าทางเกินไป ครูควรเขียนกระดานมากที่สุดเท่าที่จะท าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

สิ่งที่มีความส าคัญ เช่น นิยาม ค าสั่ง หรือการบ้าน เป็นต้น อย่าพูดขณะเขียนกระดานเพราะเด็ก 

 ไม่สามารถอ่านปากของครูได้ เมื่อต้องการพูดคุยกับเด็กควรใช้วิธีเรียกชื่อ ไม่ควรใช้วิธีแตะสัมผัสเป็น
การฝึกให้เด็กรู้จักฟัง จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก่อนลงมือสอน ควรตรวจเช็คเครื่องช่วยฟัง 
ว่าท างานหรือไม่ ให้โอกาสแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินออกมารายงานหน้าชั้นทั้งนี้เพ่ือให้

http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9530000032627
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เด็กได้มีโอกาสแสดงออกด้วยการพูด และก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กปกติได้ฝึกฟังการพูดภาษาของ
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หากเด็กปกติออกมาพูดหน้าชั้นครูควรสรุปสิ่งที่เด็กปกติ พูดให้
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินฟังด้วย 

   การประเมินผล การประเมินผลส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เป็นไป
ตาม จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนแต่ละคนอย่างน้อยภาคเรียน
ละหนึ่งครั้ง วิธีวัดและประเมินผลก็ท าเช่นเดียวกันกับการวัดผลประเมินผลปกติ คือใช้แบบทดสอบ 
การสังเกต การสนทนา ให้ลงมือปฏิบัติตามค าสั่ง ทดสอบปากเปล่า ซึ่งจุดมุ่งหมายส าคัญเกี่ยวกับการ
วัดผลและประเมินผลจะก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

   2.2.3  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
   2.2.3.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
    เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่าเด็กปกติ เมื่อวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
แล้วปรากฏว่ามีสติปัญญาต่ ากว่าเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับความ
รุนแรงออกเป็น 4 ระดับ คือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับน้อย เชาวน์ปัญญา 50-70 เป็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนหนังสือได้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปาน
กลาง เชาวน์ปัญญา 35-49 เป็นเด็กที่พอฝึกอบรมได้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง 
เชาวน์ปัญญา 20-34 เป็นเด็กที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และได้รับการดูแลที่
เหมาะสม เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก เชาวน์ปัญญาต่ ากว่า 20 เป็นเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาที่มีความจ ากัดเฉพาะด้าน ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด 

   2.2.3.2 ความต้องการพิเศษ 

    การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การพัฒนาทางด้าน
ต่างๆ จะน้อยกว่าเด็กปกติ ครูผู้สอนให้ความส าคัญและค านึงถึงความรุนแรงของความบกพร่องของ
เด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ 
เตรียมความพร้อมให้กิจกรรมหลากหลายแตกต่างกัน เริ่มจากง่ายๆ ไปหายาก จัดนันทนาการเป็นการ
ท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายท าให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้เด็กสามารถรู้กฎ 
กติกา และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีการปรับพฤติกรรม เช่น การให้แรงเสริม การเป็น
แบบอย่างที่ดี การให้รางวัล เป็นต้น เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ได้ มีศิลปะบ าบัด เป็นวิธีการบ าบัดสิ่งที่เป็นจริงที่เกี่ยวกับความคิด เด็กได้มีโอกาส
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สร้างสรรค์หรือกระท าในสิ่งที่เขาคิดให้เป็นจริงหรือเป็นสิ่งที่มองเห็นและสัมผัสได้ซึ่งเป็นการพัฒนา
กล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย 

    การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากับเด็กปกติ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับความสามารถของเด็กๆ แต่ละคน ซึ่งเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาที่เรียนและฝึกอบรมได้นั้นควรจัด ดังนี้ 
      1) ระดับก่อนประถมศึกษา ครูควรแนะน าพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว ให้
ความรัก เอาใจใส่ และเลี้ยงดูอย่างอบอุ่นเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ถ้ามีข้ันก่อนประถมศึกษาใกล้บ้านควร
ให้เด็กได้เข้าข้ันก่อนประถมศึกษาก่อนที่จะไปโรงเรียนปกติ 
      2) ระดับประถมศึกษา แนะน าผู้ปกครองให้สอนเด็กที่บ้าน สอนเกี่ยวกับตัวเอง 
เช่น ชื่อ สกุล อายุ พ่อแม่ ที่อยู่ การช่วยเหลือตัวเอง สอนมารยาทที่จ าเป็นในสังคมในชุมชน การไหว้ 
การกล่าวค าขอโทษ ขอบคุณ เป็นต้น 

      3) ระดับมัธยมศึกษา เมื่อได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพอย่างเพียงพอสามารถ
ประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้ บุคคลกลุ่มนี้ต้องการการดูแลและเอาใจใส่ ต้องการค าแนะน าจาก
ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการประเมินผลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ซึ่งมีเชาวน์
ปัญญา 50-70 การประเมินผลควรเป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
ของนักเรียนแต่ละคน ควรมีการประเมินผลจุดมุ่งหมายระยะยาวเพ่ือปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลของนักเรียนแต่ละคนให้เหมาะสม ในการประเมินผลเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรมี
การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ มีแผนการต่างๆ มากน้อยเพียงใด และควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ใดบ้าง ส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับฝึกอบรมได้ ซึ่งมีเชาวน์ปัญญา 35-49 การประเมินผลจะต้องสอดคล้อง
กับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยก าหนดจุดมุ่งหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประเมิน
จะต้องเป็นไปตามจุดมุ่งหมายเหล่านั้น จุดมุ่งหมายระยะสั้นควรมีการประเมินทุกระยะเช่น ทุกเดือน 
หรือทุกสามเดือน จุดมุ่งหมายระยะยาวประเมินอย่างน้อยปีละครั้งและในการประเมิน แต่ละครั้งต้อง
มีข้อมูลครบถ้วน 

 

  2.2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  
   2.2.4.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือเคลื่อนไหว 

    เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หมายถึง เด็กที่มีความ
ผิดปกติของแขน ขา หรือล าตัว รวมถึงศีรษะ เป็นเด็กที่มีความผิดปกติ บกพร่อง หรือสูญเสียอวัยวะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายท าให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดีเท่าคนปกติ แต่ไม่ได้หมายถึงเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินแม้ว่าดวงตาและระบบการได้ยินเป็น
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ส่วนหนึ่งของร่างกายก็ตาม เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือเคลื่อนไหวสามารถสังเกตได้ 
ดังนี้ 1. ร่างกายเติบโตไม่ปกติ เช่น แขนหรือขาไม่เท่ากันทั้งสองข้าง ล าตัวเล็กผิดปกติ อวัยวะผิดรูป 
เช่น เท้าติด เอวคด หลัง-ล าตัวโค้งงอผิดปกติ แขนขาด้วน 2. กล้ามเนื้อผิดปกติ เช่น แขน-ขา ล าตัว
ลีบ ไม่มีแรงอย่างคนปกติ 3. ไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ  เช่น ไม่สามารถเคลื่อนล าตัว แขน-

ขา มือหรือเท้าได้อย่างคนทั่วไป 4. ไม่สามารถนั่ง ยืน ได้ด้วยตนเอง 5. ไม่สามารถท ากิจวัตรประจ าวัน
ได้ เช่น ไม่สามารถรับประทานอาหาร อาบน้ า ถอด-ใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตนเอง 
   2.2.4.2  ความต้องการพิเศษของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรื อ
เคลื่อนไหว 

    การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพความพิการมีหลายด้าน ตามสภาพความบกพร่องของเด็กแต่ละบุคคลซึ่งการบ าบัด
ฟ้ืนฟูต่างๆ ได้แก่ กายภาพบ าบัด เป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายตั้งแต่แรกเริ่มในด้านต่างๆ เช่น 
การทรงตัว การนั่งหรือการยืนทรงตัว เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆ ในลักษณะที่
ถูกต้อง เป็นพ้ืนฐานในการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องต่อไป  กิจกรรมบ าบัด เป็นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง
ร่างกายเพ่ือเน้นให้เด็กช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและ
เร็วที่สุด สามารถอยู่อย่างปกติสุขเช่นคนทั่วไป โดยเน้นทักษะกล้ามเนื้อย่อย เช่น การทานอาหาร การ
ท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว  ศิลปะบ าบัดและดนตรีบ าบัดเป็นกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาเด็กที่มี
ความแตกต่างกันให้พัฒนาเหมาะสมตามศักยภาพโดยค านึงถึงความสนุกสนาน ความต้องการของเด็ก
เป็นรายบุคคล 

     การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายกับเด็กปกติแบ่งระดับของ
กิจกรรมการเรียนไว้ 3 ระดับคือ 

      1) ระดับก่อนวัยเรียน จุดมุ่งหมายส าคัญของการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายคือ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเรียนร่วม เมื่อได้รับการเตรียมความพร้อม
แล้วเท่านั้นจึงประสบผลส าเร็จในการเรียนร่วมกับเด็กปกติ ความพร้อมในระดับนี้ได้แก่ ความพร้อม
ทางการเคลื่อนไหว การช่วยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม และพัฒนาการทางภาษา เด็กจึงควรได้รับ
การบ าบัดควบคู่กันไป ได้แก่ กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด และการบ าบัดทางภาษา 
      2) ระดับประถมศึกษา เด็กอาจเริ่มเรียนร่วมกับเด็กปกติในลักษณะของการ 
เรียนร่วมเต็มเวลาได้โดยไม่ต้องการบริการพิเศษเพ่ิมเติม เช่น เด็กที่ใช้แขนหรือขาเทียมได้ดี ระดับ
สติปัญญาปกติ และไม่มีความพิการด้านอ่ืนก็สามารถเรียนร่วมเต็มเวลาได้ เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายอ่ืนก็สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ หากเด็กได้รับการเตรียมความพร้อมแล้ว และทาง
โรงเรียนจัดบริการเพ่ิมเติมให้กับเด็ก การพิจารณาจัดเด็กเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติพิจารณาเด็กเป็น
รายบุคคล 
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      3) ระดับมัธยมศึกษา การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเน้นด้านวิชาการ และ
พ้ืนฐานด้านการงานและอาชีพ หากเด็กมีความพร้อมควรให้เด็กมีโอกาสเรียนร่วมเต็มเวลาให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ เด็กพวกนี้เป็นเด็กที่สามารถช่วยตัวเองในการเคลื่อนไหวและการประกอบกิจวัตร
ประจ าวันได้ มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นและมีพ้ืนฐานอาชีพใกล้เคียงกับเด็กปกติ แต่อาจยัง
ต้องการบริการพิเศษ เช่น การบ าบัดทางกายภาพ กิจกรรมบ าบัด การพิจารณาส่งเด็กเข้าเรียนร่วม
จะต้องพิจารณาความสามารถและความพร้อมของเด็กเป็นรายๆ ไป เพราะแต่ละคนมีความแตกต่าง
กัน 

     การประเมินผล ควรด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ 
ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล มีการประเมินผลระยะสั้นทุกภาคเรียน และมีการประเมินผลระยะยาว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประเมินผลต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้ในแผนการศึกษา เก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กให้มากที่สุดเพ่ือให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ และข้อมูลยังจ าเป็นส าหรับ 

การวางแผนระยะยาวอีกด้วย 

 

  2.2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
   2.2.5.1  ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
    เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยา ความบกพร่องนี้เกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียน เด็กมีปัญหาทางด้าน  

การฟัง การคิด การพูด การอ่าน การสะกดค า หรือการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมไปถึงเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการรับรู้ แต่ไม่รวมถึงเด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางด้านสายตา ทางการได้ยิน และทาง  

การเคลื่อนไหว ปัญญาอ่อนหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ความบกพร่องทางด้านอารมณ์
และความเสียเปรียบทางสภาพแวดล้อม เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น วิธีการจัดการศึกษาการจัดท าหลักสูตรเนื้อและกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความแตกต่างกัน 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ส่วนใหญ่กระจายอยู่ชั้นเรียนทั่วๆ ไป แต่ผลสัมฤทธิ์ เรียนต่ าเมื่อ
เทียบกับระดับสติปัญญา มีปัญหาในการรับและการส่งข้อมูล มีความยุ่งยากล าบากในการเรียน หรือ
เรียกว่า เด็กเรียนยาก โดยทั่วไปมีสภาพร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจปกติ แต่เรียนหนังสือไม่ค่อย
ดีนัก เนื่องจาก สมองไม่สามารถน าข้อมูลไปใช้หรือยุ่งยากเป็นบางเรื่องหรือเฉพาะเรื่อง เช่น การอ่าน 
การเขียน การสะกดค า หรือคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการสอนเสริมตาม
ลีลาการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน ลดสิ่งรบกวน เพ่ิมสมาธิ และวิธีการเรียนรู้ให้กับเด็ก 
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ภาพที่ 6.4 แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้านภาษา การเขียน สะกดค า 
ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=malaguena&month=06-01-

2011&group=7&gblog=8 

 

    2.2.5.2  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
    การให้ความช่วยเหลือแนวทางแรกคือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะไม่มี
อะไรแตกต่างไปจากเด็กปกติมากนัก เพียงแต่ให้เด็กท างานที่สอดคล้องกับความสามารถของตัวเขา
เมื่อท างานได้ส าเร็จจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ถ้าเด็กไม่อยู่นิ่ง รบกวนการเรียนของ
เพ่ือน ครูอาจแยกเด็กให้ท าในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างอิสระและเป็นการปรับพฤติกรรมไปด้วย แต่
เนื่องด้วยเด็กท่ีมีความบกพร่องในทางการเรียนรู้นั้นอยู่ท่ามกลางความคาดหวังที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้นธรรมชาติและผลกระทบของปัญหาทางการเรียนรู้จึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ไป
ตามกาลเวลา การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินผล การจัดการศึกษา และ
ภาพรวมของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพราะการคาดหวังทางวิชาการในเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มีความเชื่อว่า เด็กต้องมีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในด้าน
ความถูกต้องแม่นย า ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และพัฒนาด้านภาษา ความทรงจ า ทักษะการ
เคลื่อนไหว สมาธิ ตลอดจนการใช้เหตุผล ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีการพัฒนาในด้าน
เหล่านี้ช้า ซึ่งไม่เพียงพอที่จะเรียนหรือท างานให้ได้ตามความคาดหวัง ช่องว่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของ
ทักษะและความสามารถทางวิชาการก็จะห่างยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับเพ่ือนในวัยเดียวกัน ดังนั้น 

การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ให้สามารถพัฒนาได้
เกือบเท่าเทียมกบัเด็กปกติได้ ทั้งในเรื่องการเรียนของเด็ก ทักษะทางวิชาการของเด็ก อารมณ์ของเด็ก 
และพฤติกรรมของเด็กนั้นต้องขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของผู้ปกครอง การสอนของครู ตลอดจน
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สภาพแวดล้อมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตัว
เด็กเอง 
        การให้ความช่วยเหลืออีกแนวทางหนึ่งคือ ครูผู้สอนจะต้องสร้างความเชื่อมั่นใน
ตนเองให้เด็ก การเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เด็กอาจท าได้ดังนี้  ให้การเสริมแรงทางบวกแก่เด็ก เมื่อ
ประสบผลส าเร็จ ค้นให้พบความสามารถของเด็กและส่งเสริมความสามารถนั้นให้เด็กเกิดความ
รับผิดชอบทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน เช่น เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนสอนเด็กที่
อ่อนกว่า อย่าเปรียบเทียบเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้กับเด็กอ่ืนหรือเปรียบเทียบระหว่างพ่ี
น้อง บันทึกความส าเร็จของเด็กเพ่ือให้เห็นความก้าวหน้า และให้โอกาสแก่เด็กได้แสดงความสามารถ 
เมื่อเด็กท าผิดหรือประสบความล้มเหลวอย่าซ้ าเติม ควรน าเอาความล้มเหลวมาปรับปรุงตนเองเพ่ือให้
มีโอกาสประสบผลส าเร็จต่อไป และส่งเสริมให้ท างานอดิเรกที่ชอบ  

 

   2.2.6  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
   2.2.6.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
    เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม  หมายถึง เด็กที่แสดงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป
จากทั่วไป และพฤติกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กเอง และของผู้อ่ืนด้วย ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความขัดแย้งของเด็กกับสภาพแวดล้อมหรือที่ เกิดขึ้นในตัวเด็กเ องซึ่งไม่สามารถเรียนรู้  ขาด
สัมพันธภาพกับเพ่ือนผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความคับข้องใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์โดยแสดงออกทาง
ร่างกาย  
   2.2.6.2  การจัดการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
        การให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม มีลักษณะของพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาคือ พฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความ
ขัดแย้งระหว่างเด็กกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก ส่วนความวิตกกังวล การมีปมด้อย การหนีสังคม และ
ความผิดปกติทางการเรียนเป็นพฤติกรรมเกิดจากการขัดแย้งในตัวเด็กเอง จึงช่วยเหลือได้หลาย
รูปแบบ ดังนี้ 
     1)  รูปแบบทางจิตวิทยาการศึกษา การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของเด็กตลอดจนปัญหาทางอารมณ์ ล้วนมีมูลเหตุมาจากพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพที่ด าเนินไปอย่างไม่ถูกต้อง ให้เด็กลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ลงได้คือ ให้เด็ก
เข้าใจปัญหาของตนเอง และยินดีที่จะหาทางขจัดปัญหานั้นๆ การช่วยเหลือเด็กนั้น ครูจะต้องท าให้
เด็กเกิดความเชื่อถือ เกิดศรัทธา ท าให้เด็กมีก าลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาของตน การเรียนการสอนจึง
ควรกระท าเป็นรายบุคคล ควรใช้เกมสถานการณ์จ าลอง และกิจกรรมอ่ืนที่แตกต่างไปจากที่ใช้กับเด็ก
ปกต ิ
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    2) รูปแบบทางจิตวิทยา หลักการเรียนรู้และการปรับพฤติกรรมของเด็ก สามารถใช้
ปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น เด็กอาจจะเรียนรู้โดยการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปกติ โดยยึด
พฤติกรรมของเด็กปกติท่ีดีเป็นแบบอย่าง จึงควรเน้นและให้ความสนใจพฤติกรรมที่พึงประสงค์เท่านั้น 
ครูให้แรงเสริมเพ่ือให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น หรืออาจใช้เทคนิคลดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์การปรับพฤติกรรมมีหลายวิธี ดังนี้ 
     2.1 เสริมแรงทางบวก เช่น ชมเชยเด็กเมื่อท าเรื่องที่ดีและถูกต้อง ใช้อุปกรณ์ 
เสริมแรง ขนม ของเล่น ของใช้ ควรสม่ าเสมอในระยะแรก เมื่อพฤติกรรมคงที่แล้วควรลด  

การเสริมแรงเป็นครั้งคราว 

             2.2 เสริมแรงทางลบ เช่น เด็กไม่ส่งการบ้าน ครูดุ ถ้าเด็กส่งการบ้าน ครูเลิกดุ 
เด็กก็มีแนวโน้มที่จะส่งการบ้านอีก 

              2.3 แก้ไขให้ถูกต้อง เกินกว่าครั้งแรกเป็นการแก้ไขผลการกระท าของเด็ก และ
แก้ไขในปริมาณมากกว่าเดิม เช่น เด็กเล่นขว้างปาสิ่งของในห้องสกปรก ครูใช้เทคนิคปรับพฤติกรรม 
โดยอาจจะให้เก็บขยะให้เรียบร้อย และจัดโต๊ะในห้องเรียนให้เรียบร้อยเป็นการลงโทษให้ท างาน เพ่ิม
มากขึ้น 

             2.4 การเป็นแบบอย่างที่ดี ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก เด็กอาจยึดครู
เป็นแบบอย่างในหลายด้าน เช่น การพูดจาไพเราะ ขยัน ท างานเป็นระเบียบ 

      การเรียนร่วมระหว่างเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมกับเด็กปกติควร
พิจารณ์องค์ประกอบส าคัญดังนี้ ทัศนคติของเด็ก ของครู ผู้ปกครองต่อการเรียนร่วม พฤติกรรมของ
เด็ก ตลอดจนความรุนแรงของพฤติกรรม ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะความสามารถในการควบคุม
ตนเอง การคบเพ่ือนของเด็ก และความพร้อมของครูที่จะรับเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมเข้าเรียนร่วม 
ความร่วมมือจากผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็ก และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

      การประเมินผลเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ก็ด าเนินการให้เป็นไปตามวิธีการ 
และเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

         3) รูปแบบทางนิเวศวิทยา นักนิเวศวิทยาเชื่อว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เด็ก
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  ในการช่วยเหลือเด็ก ครูควรท าความเข้าใจกับ
ทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นระบบในสังคม ขจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เด็กมีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กอาจ
ได้รับการปรับพฤติกรรม แต่นักนิเวศวิทยาเชื่อว่า นั่นยังไม่เพียงพอควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมของเด็กเท่าที่จ าเป็นด้วย  
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  2.2.7 เด็กออทิสติค  
   2.2.7.1  ความหมายของเด็กออทิสติค 

    เด็กออทิสติค  หมายถึง เด็กที่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นความผิดปกติใน
สมองซึ่งมีอาการแสดงและความผิดปกติได้หลายรูปแบบ เด็กจะไม่สามารถเข้าใจค าพูด ความรู้สึก 
และความต้องการของผู้อื่น การพัฒนาด้านภาษาและสติปัญญาก็ไม่สมบูรณ์ ท าให้เด็กไม่สามารถที่จะ
สื่อสารกับคนรอบข้างและสังคม เด็กท าบางสิ่งซ้ าๆ อาการของเด็กบางคนจะแสดงออกตั้งแต่เกิด แต่
ส่วนใหญ่จะแสดงออกเมื่อเด็กอายุ 18-36 เดือน เด็กจะไม่สนใจคนอ่ืน มีพฤติกรรมแปลกๆ สูญเสีย
ความสามารถทางภาษาและทักษะ ผู้ปกครอง คุณครู รวมทั้งผู้ร่วมงาน ก็มีปัญหากับเด็กที่ไม่สนใจ
อย่างอ่ืนนอกจากพฤติกรรมที่ท าซ้ าซากและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม มีพัฒนาการที่ผิดปกติ
เกี่ยวกับอารมณ์ สังคม การสื่อความหมาย 

   2.2.7.2  การจัดการเรียนรู้ของเด็กออทิสติค     
    การให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและผู้ใกล้ชิดที่จะช่วยเหลือเด็กออทิสติค ต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติคแล้วค่อยๆ เรียนรู้พฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กอย่างละเอียดจึงเริ่มให้
ความช่วยเหลือ เพ่ือให้มีการสร้างสัมพันธภาพและชักจูงให้เขาออกจากโลกส่วนตัวของเขาเองให้ได้
เสียก่อน จ าเป็นต้องรู้จักเด็กออทิสติคทั้งในด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก ต้องมีความอดทน 
ตั้งใจและพยายามช่วยเหลืออย่างจริงใจ อ่านใจเด็กจากพฤติกรรมหรือจากการต้องเข้าใจ รู้ใจ อ่าน
ความคิดหรือการแสดงออกทางอารมณ์ เมื่อสร้างสัมพันธภาพและชักจูงเด็กออกมาจากโลกส่วนตัว
ของเขาได้แล้วจึงจะสามารถฝึกให้เรียนรู้ต่อไปได้เช่นเดียวกับเด็กปกติโดยทั่วไป หากได้รับ  

การช่วยเหลือก่อนอายุ 5 ปี สามารถช่วยให้มีพัฒนาการทางภาษาและสังคมดีขึ้นได้ 
        การเรียนร่วมระหว่างเด็กออทิสติคกับเด็กปกติ ควรมีการเตรียมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกฝุายในโรงเรียน ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการ 
ตลอดจนนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ก าหนดว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
(กรมการศาสนา. 2540) ด้วยเหตุนี้สถานศึกษาจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธการรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษดังกล่าว ดังนั้น เด็กออทิสติคที่เตรียมความพร้อมแล้วหรืออาการไม่รุนแรงก็สามารถเรียนร่วมได้ 
        ส าหรับเด็กออทิสติคที่มีอาการรุนแรงต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิดและตลอดเวลา
โรงเรียน ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ แนะน าให้เข้ารับการบ าบัดจากจิตแพทย์ และสถาบันอ่ืนตาม
ความเหมาะสม ควรยึดหลักสูตรของสถานศึกษาเป็นหลัก แต่ต้องปรับเนื้อหาและวิธีสอนให้เหมาะสม
กับเด็ก 
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        การประเมินผล มีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ  
ที่ก าหนด ไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 

  2.2.8  เด็กสมาธิสั้น  
   2.2.8.1 ความหมายของเด็กสมาธิสั้น 

    เด็กสมาธิสั้น คือ กลุ่มเด็กเก่ง ไหวพริบและไอคิวดีมาก แต่ค าว่าสมาธิสั้นนั้น คน
ส่วนมากจะเข้าใจผิดโดยคิดในแง่ลบว่าไม่สามารถจะเรียนอะไรได้เลย แต่ที่จริงแล้วกลับตรงข้าม คือ
เป็นเด็กที่มีสมาธิมากเหมือนอยู่ในภวังค์ในเรื่องที่ชอบ สนใจ แต่ไม่อาจมีสมาธิได้เลยในเรื่องที่ไม่สนใจ 
ลักษณะเด็กสมาธิสั้นหรือเรียก “ไฮเปอร์” อยู่ในตัวเด็ก ทั้งซน อยู่ไม่นิ่ง ชอบปีนปุาย ท ากิจกรรม
มากมาย โดยเฉพาะการวิ่งเล่นซนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งวัน ยกเว้นการท าอะไรที่ไม่สนใจจะท าได้ แต่
ท าได้ไม่นาน หยุกหยิก เหม่อเหมือนไม่ฟังเวลาพูดคุยด้วยแต่กลับรู้เรื่องหมด เพราะสมองรับรู้ไว  
มีการรับรู้ได้มากจึงเลือกรับข้อมูลหรือค าสั่งเฉพาะเรื่องที่สนใจและส าคัญ เช่น เสียงเรียกของแม่ที่เริ่ม
อารมณ์เสีย หงุดหงิดกับการบอกหลายครั้งแล้วยังไม่ฟัง ไม่ท าตาม เพราะก าลังเพลิน มีสมาธิมากกับ
การเล่น ในเด็กผู้ชายมักเป็นสมาธิสั้นแบบซน เคลื่อนไหวเร็ว พูดมาก เล่นสนุก ส่งเสียงดัง ไม่ค่อย
ระวัง ท าอะไรแบบรีบเร่งรวดเร็ว ไม่เรียบร้อยซุ่มซ่ามท าของตกหล่นแตกบ่อยโดย ไม่ตั้งใจ มีความ
ว่องไวและมีพละก าลังมาก วิ่งชนคู่ต่อสู้หรือหลบดิ้นหลุดจากการถูกกอดรัด ในเด็ก ผู้หญิงมักพบสมาธิ
สั้นแบบเหม่อมากกว่า ความซนจะน้อยกว่าเด็กผู้ชาย และท าอะไรเรื่อยๆ อืดอาด ช้า ไม่ทัน
ก าหนดเวลา ต้องคอยบอกเหมือนไม่รู้เวลา มักเหม่อและหลงลืมบ่อย มีความเป็นตัวของตัวเองสูงจน
บางครั้งดื้อรั้น 

   2.2.8.2  ความต้องการพิเศษของเด็กสมาธิสั้น 

    การให้ความช่วยเหลือ ครูผู้สอนช่วยได้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็ก
สมาธิ สั้นที่มีปัญหาในชั้นเรียน โดยวิธีการดังนี้ เขียนค าสั่งที่ชัดเจนสั้นๆ ไว้บนกระดาน อ่านให้
นักเรียนฟัง แบ่งค าสั่งเป็นระบบขั้นตอนย่อยๆ จัดเด็กที่มีศักยภาพและความเข้าใจให้นั่งหน้าขั้นเรียน
เพ่ือเตือนให้เด็กสมาธิสั้นส่งการบ้านทุกวันที่มีการบ้าน ขณะที่พูดหรืออธิบายต้องแน่ใจว่าเด็กสมาธิสั้น
สนใจฟัง ใช้การเตือนเป็นระยะๆ เป็นการส่วนตัว และให้รางวัลเมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
        การเรียนร่วมระหว่างเด็กสมาธิสั้นกับเด็กปกติ ส าหรับเด็กสมาธิสั้นและมีเทคนิคใน
การสอน ดังนี้  ครูต้องบอกกิจวัตรประจ าวันล่วงหน้าและย้ า เตือนความจ าทุกครั้งก่อนที่จะมี 
การเปลี่ยนแปลง ในการจัดห้องเรียนต้องท าข้อตกลงร่วมกัน มีปูายข้อความสั้นชัดเจน เข้าใจง่าย เช่น 
ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง ส่งการบ้านที่นี่ เป็นต้น จัดให้นั่งข้างหน้าหรือแถวกลางไม่ให้นั่งใกล้หน้าต่าง 
ใกล้เพ่ือนที่ช่วยดูแลได้ไม่ให้นั่งใกล้เพ่ือนที่ชุกซน การควบคุมขณะท างานให้เด็กท างานที่ละขั้นตอน 
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อย่าให้เด็กรู้สึกว่ามากเกินไป ฝึกให้เด็กควบคุมตนเองขณะท างาน ครูตรวจเป็นคราวๆ ท าให้เสร็จ เป็น
ข้อหรือเป็นชิ้นจึงเริ่มใหม่ 
       การประเมินผล การประเมินผลก็ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่ก าหนด
ไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและประเมินผลจุดประสงค์ที่ก าหนด 

 

  2.2.9 เด็กพิการซ้ าซ้อน  
   2.2.9.1  ความหมายองเด็กพิการซ้ าซ้อน 

    เด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน  คือ เด็กที่มีสภาพบกพร่องทางอวัยวะส่วนใดส่วน
หนึ่งของร่างกายมากกว่าหนึ่งอย่างในบุคคลเดียวกัน เช่น เด็กปัญญาอ่อนที่สูญเสียการได้ยิน เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเห็นกับบกพร่องทางการได้ยินหรือบกพร่องทางการได้ยินกับบกพร่องทาง
สติปัญญา    เป็นต้น 

        สาเหตุของปัญหาความพิการซ้ าซ้อน เด็กบางคนอาจมีสาเหตุของความบกพร่องมา
ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หรือหลังคลอด สาเหตุก่อนคลอดอาจเป็นความผิดปกติของโครโมโซม หรือ
ความผิดปกติของระบบเมแทบอลิซึม มารดาปุวยเป็นหัดเยอรมัน การขาดสารอาหารระหว่างตั้งครรภ์ 
เป็นต้น ส่วนสาเหตุระหว่างคลอดอาจรวมไปถึงการขาดออกซิเจน สมองได้รับบาดเจ็บระหว่างคลอด 
เป็นต้น ส่วนสาเหตุหลังคลอดอาจรวมไปถึงอุบัติเหตุ การได้รับสารพิษ เป็นต้น 

   2.2.9.2  ความต้องการพิเศษของเด็กพิการซ้ าซ้อน 

        การให้ความช่วยเหลือในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน
จะต้องยึดสภาพความบกพร่องเป็นเกณฑ์ เด็กที่มีความบกพร่องมากกว่า 1 ให้ยึดความบกพร่องที่
รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ แล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามลักษณะความนั้นที่กล่าวมาแล้ว เช่น เด็กมี 
ความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางการมองเห็นแต่การบกพร่องทางการได้ยินรุนแรงกว่าก็
ให้ช่วยเหลือทางการได้ยินก่อน 

    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อนนั้นเป็นการ
จัดกิจกรรมที่ต่างจากเด็กปกติ โดยสิ้นเชิง เพราะเด็กพิการซ้ าซ้อนมักจะพิการรุนแรง การจัด 

การหลักสูตรหรือแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็เน้นการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเด็กใน 5 ประการ คือ 1) 
เน้นการช่วยเหลือตนเอง เช่น ทานอาหารได้ แต่งตัวได้ 2) การสื่อสารกับผู้อ่ืน เช่น การทักทาย การ
บอกความต้องการของตนเอง 3) ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งช่วยให้เด็กมีทักษะใน
การท ากิจวัตรประจ าวันได้เร็วขึ้น 4) การปรับปรุงและส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มุ่งขจัดหรือ
บรรเทาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ 5) พัฒนาการทางสังคม ฝึกให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน
เพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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        การประเมินผล การประเมินผลก็จะประเมินตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้โน
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  2.3  เด็กยากจนและด้อยโอกาส 

   2.3.1  ความหมายของเด็กยากจนและด้อยโอกาส 

    จรีลักษณ์  รัตนาพันธ์ (2559 :28-29) เด็กยากจนและด้อยโอกาส คือ เด็กที่อยู่ใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนปัจจัยที่จ าเป็นในการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ของเด็ก และ
รวมถึงกลุ่มเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาจากสาเหตุอื่นๆ     

    กระทรวงศึกษาธิการ(กลุ่มสารสนเทศ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
,2556) ได้จ าแนกเด็กด้อยโอกาสไว้เป็น 11 กลุ่มดังนี้ 
    2.3.1.1  เด็กยากจน 

    2.3.1.2 เด็กท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย 

    2.3.1.3 เด็กถูกทอดทิ้ง 
     2.3.1.4 เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
    2.3.1.5 เด็กท่ีถูกท าร้าย 

    2.3.1.6 เด็กเร่ร่อน 

    2.3.1.7 เด็กติดยาเสพติด 

    2.3.1.8  เด็กในสถานพินิจ 

    2.3.1.9 เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 

    2.3.1.10 เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ 

    2.3.1.11 กลุ่มอ่ืนๆ 

  2.3.2  ความต้องการพิเศษของเด็กด้วยโอกาส 

   เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งมีลักษณะปัญหาที่แตกต่างจากเด็กกลุ่มที่
มีความบกพร่อง และเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีความต้องการดูแลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการพิเศษ ซึ่งต่าง
ไปจากวิธีการตามปกติ เพ่ือช่วยให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและ
ได้รับการยอมรับในสังคม การส่งเสริมด้านการศึกษาจึงควรสร้างเสริมประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เหมาะสม มีการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคล องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 การศึกษาพิเศษ (Special Education) หมายถึง การให้บริการแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(Children with Special Needs) ทางการศึกษาที่แตกต่างจากเด็กปกติ โดยมีความผิดปกติทาง
ร่างกาย อารมณ์ พฤติกรรม หรือสติปัญญา ซึ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้ได้เรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ การจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มนี้ จึงต้องใช้
เทคนิควิธีการสอนที่แตกต่างไปจากเด็กปกติ มีการจัดเนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการ เรียนการสอน 
อุปกรณ์การสอน และวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล  
ในการจัดการศึกษาพิเศษนี้จัดในสถานศึกษาเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความผิดปกติใน ระดับรุนแรง หรือ
จัดการศึกษาในโรงเรียนปกติในรูปแบบการเรียนร่วมส าหรับเด็กที่มีระดับความผิดปกติไม่รุนแรงมาก 
ได้มีการจัดประเภทการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่แบ่งออกเป็น 9 ประเภทคือ เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องซ ้าซ้อน (พิมพ์พรรณ วรชุตินธร , 
2545 อ้างถึงใน ลักขณา สริวัฒน์, 2557 :132) 
 การจัดการศึกษาพิเศษ เป็นกระบวนการในการพัฒนาความสามารถของเด็กตามสภาพของ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และตามเอกลักษณ์ของแต่ละคน ดังนั้นวิธีการที่น ามาใช้สอนและอบรม
เพ่ือพัฒนาเด็กจึงจ าเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน โดยมีเปูาหมายที่ต้องการให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ใน
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงได้ยึดหลักของความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
การมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคน เป็นเครื่องช่วยให้เกิดความส าเร็จในการจัดการศึกษา
เช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทจะมีหลักในการจัดการศึกษา
ที่แตกต่างกันไป (ผดุง อารยะวิญณู, 2539) ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ.2551 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน (2551) ให้สาระในหมวด 1 สิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความ
สะดวก  สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา 
ระบบ และรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ
จัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
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 3.1 รูปแบบการเรียนลักษณะของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและบทบาทของครู 
  3.1.1 รูปแบบการเรียน แบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญ , 2539 อ้างถึงใน 
ลักขณา สริวัฒน์, 2557 :133) 
       3.1.1.1 รูปแบบการเรียนในชั้นปกติตามเวลา เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง หรือผิดปกติน้อยมาก เด็กพิการสามารถเช้าเรียนในขั้นเรียนปกติ
เช่นเดียวกับเด็กปกติได้ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด 

       3.1.1.2 รูปแบบการเรียนร่วม เป็นรูปแบบการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่อง หรือผิดปกติแต่อยู่ในระดับที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ การจัดการศึกษาพิเศษในแบบ
นี้มุ่งให้เด็กพิการได้รับการศึกษาในสภาวะที่มีข้อจ ากัดน้อยท่ีสุดเท่าท่ีแต่ละคนจะรับได้ 
       3.1.1.3 รูปแบบเฉพาะความพิการ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่
พิการค่อนข้างมากมี 4 ระดับ 

    1) รูปแบบการเรียนการสอนในห้องพิเศษในโรงเรียนปกติ 
    2) รูปแบบการเรียนที่โรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง 
    3) รูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในสถาบันเฉพาะทาง 
    4) การบ าบัดในโรงพยาบาล+บ้าน 

 3.2 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

       กองการศึกษาเพ่ือคนพิการ (2543) จัดท าคู่มือการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเพื่อให้ส าหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งมีเนื้อหาสาระส าคัญๆ ที่
เป็นองค์ความรู้ได้แก่ ความหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) วัตถุประสงค์ในการใช้
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท าและชั้นตอนการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 

หลักการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บริการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษความ
ช่วยเหลืออ่ืนๆ ทางการศึกษาและประโยชน์ของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) ดังรายละเอียด
ต่อไปนื้ 
  3.2.1. ความหมายของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) เป็นแผนการศึกษาที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับคนพิการแต่ละคนที่ได้รับการบ่งชี้ว่า
เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการ เป็นตัวเชื่อมส าคัญระหว่างคนพิการกับการศึกษาพิ เศษที่คน
พิการต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอนที่จัดให้เฉพาะบุคคล 
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  3.2.2. วัตถุประสงค์ไนการใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มี 2 ประการ คือ 

        3.2.2.1 เนื่องจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับคน
พิการ คนใดคนหนึ่ง โดยคณะ IEP หรือที่ประชุมรายกรณีในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จึงมีข้อมูลใน
การจัดคนพิการเข้ารับบริการการศึกษารวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 

       3.2.2.2 เนื่องจาก IEP เป็นเครื่องมือในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและ
กระบวนการสอนทั้งหมด ดังนั้น IEP จึงเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการสอนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธี
ประเมินการสอน 

  3.2.3. การจัดท าและขั้นตอนการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท า IEP เพ่ือ
ประกันว่า การศึกษาที่จัดให้กับคนพิการหรือคนที่มีความบกพร่องแต่ละคนนั้นเหมาะสมกับความ
ต้องการพิเศษทางการเรียนของแต่ละคนนั้นหรือไม่ เมื่อมีการก าหนดการให้บริการทางการศึกษา
พิเศษใน IEP แล้วนั้น ได้มีการให้บริการดังกล่าวจริง และมีการด าเนินการควบคุมติดตามผล การ
ให้บริการส่วนขั้นตอนการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลด าเนินการตามล าดับต่อไปนี้ 
      3.2.3.1 แจ้งให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทราบ แล้วมีการทดสอบเบื้องต้น 

        3.2.3.2 ส่งต่อไปยังฝุายที่เก่ียวข้องเฉพาะประเภท 

        3.2.3.3 ขออนุญาตผู้ปกครองทดสอบเด็กโดยละเอียด 

        3.2.3.4 แจ้งผลการทดสอบ 

        3.2.3.5 ประชุมจัดท าแผน 

        3.2.3.6 เริ่มใช้แผน 

        3.2.3.7 ประเมินผล 

        3.2.3.8 ทบทวนแผน 

  3.2.4 หลักการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

        3.2.4.1 จัดท าให้กับคนพิการทุกคนเป็นรายบุคคล 

       3.2.4.2 มุ่งพัฒนาคนพิการอย่างเต็มศักยภาพทุกด้าน 

        3.2.4.3 ทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 

       3.2.4.4 ครอบคลุมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
        3.2.4.5 มีการประเมินผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

        3.2.4.6 มีข้อมูลให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของคนพิการ 
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  3.2.5 บริการส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

       3.2.5.1 การสอนเสริม 

       3.2.5.2 กายภาพบ าบัด 

       3.2.5.3 กิจกรรมบ าบัด 

        3.2.5.4 แก้ไขการพูด 

       3.2.5.5 ดนตรีบ าบัด 

        3.2.5.6 ศิลปะบ าบัด 

       3.2.5.7 การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะด้านอาชีพ 

  3.2.6 ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ทางการศึกษา 
       3.2.6.1 การปรับเนื้อหาหลักสูตรเทคนิคการสอน 

       3.2.6.2 การประเมินส าหรับคนพิการแต่ละบุคคล 

      3.2.6.3 การจัดอาสาสมัคร 

       3.2.6.4 การแนะแนวครอบครัว 

       3.2.6.5 การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 

  3.2.7 ประโยชน์ของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจัดท า
เพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       ประโยชน์ต่อคนพิการ 

       3.2.7.1 ได้รับความช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็น 

       3.2.7.2 ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสื่ออุปกรณ์ต่างๆ บริการ และความช่วยเหลือ 

       3.2.7.3 ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

       3.2.7.4 ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษา ประโยชน์ต่อ
ผู้ปกครอง 
       3.2.7.5 ปรึกษาและขอค าแนะน ากับผู้รับผิดขอบเกี่ยวกับคนพิการแต่ละคนได้ 
       3.2.7.6 มีส่วนร่วมและรับรู้การก าหนดเปูาหมายในการจัดท าแผนการช่วยเหลือ 

       3.2.7.7 สามารถขอรับสื่ออุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้ 
       3.2.7.8 รู้เข้าใจและสามารถมีส่วนร่วมในการฝึกและพัฒนาการศึกษาของบุตรได้อย่าง
ถูกต้อง 
       3.2.7.9 ได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้เหมาะสม  
       ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

       3.2.7.10 เป็นข้อมูลในการศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียน 

       3.2.7.11 รู้ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง 
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       3.2.7.12 ท าแผนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนได้มากขึ้น 

       3.2.7.13 มีสื่ออุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม 

       3.2.7.14 ประเมินและรายงานความก้าวหน้าสอดคล้องกับเปูาหมาย 

       3.2.7.15 มีส่วนร่วมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษา 
       ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้บริหาร 

       3.2.7.16 เป็นข้อมูลในการจัดผู้เรียนเข้าเรียนในรูปแบบและระดับท่ีเหมาะสม 

       3.2.7.17 เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารการจัดงบประมาณและการจัดการเรียน 

       3.2.7.18 มีสื่ออุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียน 

       3.2.7.19 เป็นข้อมูลพัฒนาผู้เรียนเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ 
  สรุปผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง นักเรียนที่ต้องการได้รับการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ให้สามารถด ารงชีพ 
และด าเนินชีวิตได้ด้วยการพ่ึงพาตนเองปรับตัวเองให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยวิธีการพิเศษ เช่น การเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ หรือการเรียนร่วมกับนักเรียนปกติเพ่ือฝึกและ
พัฒนาวิชาเฉพาะบางเวลา หรือเรียนในโรงเรียนเฉพาะตามลักษณะของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด หรือโรงเรียนสอนคนหูหนวก เป็นต้น โดยมีแผนการศึกษาเฉพาะ บุคคล
ประกอบในการเก็บข้อมูลประกอบการจัดการเรียนรู้ 
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สรุป 

 เด็กพิเศษ  หมายถึง  บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น มีลักษณะแตกต่างจากเด็กปกติทั่วไป ในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
หรือสติปัญญา ซึ่งต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพ
ของตนได้อย่างถึงขีดสุด 

 การศึกษาพิเศษ หมายถึง การให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
(Children with Special Needs) ซึ่งเป็นการจัดการการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการและ
ความสามารถของแต่ละบุคคลที่แตกต่างจากการสอนเด็กปกติ  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มนี้
จ าเป็นต้องมีเทคนิควิธีการสอน แผนการสอน เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนๆทางการศึกษา เพ่ือให้ได้เรียนรู้
อย่างเหมาะสมและได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่ 
 และเด็กพิเศษแบ่งเป็น  3  ประเภท ดังนี้ 1) เด็กปัญญาเลิศ ได้แก่ เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูง 
เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน และเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ดี 2) เด็กที่ มีความบกพร่อง 
ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็ก
ที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องซ ้าซ้อน 3) เด็กยากจน
และด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กยากจน เด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อย เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคเอดส์ เด็กท่ีถูกท าร้าย เด็กเร่ร่อน เด็กติดยาเสพติด เด็กในสถานพินิจ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน 
เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ และกลุ่มอื่นๆ 
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ใบกิจกรรม 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาอ่านบทความ เรื่อง “ครูผู้พลิกชีวิตผู้แพ้ในสังคม” แล้วตอบค าถามใน
แบบฝึกหัดท้ายบท 

               “เด็กทุกคนมีแสงสว่างในตัวเอง ไม่มีใครอยากเป็นผู้ร้ายฆ่าคน อยากเป็นอาชญากร 
อยากขึ้นหน้าหนึ่ง ถูกเรียกว่าฆาตกร แต่หากส่วนผสมในชีวิตผลักดันให้เขาต้องเข้ามุมมืด กระท าผิด 
เป็นผู้แพ้ในสังคม ปูาก็ต้องหากระบวนการที่จะไม่ผลิตซ้ ากับความพ่ายแพ้ที่เด็กเคยได้รับมา” ถ้อยค า
ของ "ปูามล" นางทิชา ณ นคร ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนา
ภิเษก ครูผู้เปลี่ยนชีวิตของเด็กต้องโทษให้กลายเป็นคนดีของสังคม  จากข้อมูลเยาวชนที่กระท า
ความผิดทั้งหมดในแต่ละปี เกือบ 70% ล้วนเป็นผู้แพ้ในระบบการศึกษา ถูกให้ออก หรือ ลาออก
กลางคัน  พวกเขาล้วนมีบาดแผลต่อกาย และใจ เพราะการออกจากโรงเรียนไม่ใช่เพียงตัวเขาเท่านั้น
ที่ออก แต่พวกเขายังพกความรู้สึกผู้แพ้ คนไม่มีคุณค่า ติดตัวออกมาด้วย “ทุกครั้งปูาจะพูดให้ก าลังใจ
เด็กๆ เสมอว่า นาทีที่หนูท าความผิดเป็นเพียงแค่นาทีเดียวเท่านั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่หมื่นพันแสนล้าน
นาทีในชีวิตของหนูจะล่มสลายไปด้วย ดังนั้นเด็กๆ ทุกคนต้องช่วยกันท าหมื่นแสนล้านนาทีที่เหลือให้
เป็นเรื่องราวที่ดีแก่สังคม และการที่เด็กจะกระท าผิดไม่ใช่เกิดจากตัวของเขาเอง แต่เกิดจากส่วนผสม
ต่างๆ ที่อยู่ในโรงเรียน ในชีวิต ในสังคม  เด็กที่เข้ามาบ้านกาญจนาภิเษก  50% ต้องเรียนทักษะชีวิต 
ซึ่งโรงเรียนไม่ท า เพราะเข้าใจว่า อุดมการณ์ของโรงเรียน คือ ให้เด็กเข้ามหาวิทยาลัย โดยที่โรงเรียน
ลืมมองไปว่า นอกจากส่งผู้ชนะออกมาแล้วก็ส่งผู้แพ้ออกมาด้วย”ปูามล เล่าอีกว่า ขณะนี้โลกเปลี่ยนไป 
360 องศา โรงเรียนก็ต้องเปลี่ยน ถ้าโรงเรียนยังยึดพ้ืนที่แบบเดิม สอนหนังสือแบบเดิม เราจะทิ้งมรดก
ที่อัปยศไว้ให้แผ่นดินเยอะมาก โรงเรียนต้องท าหน้าที่มากกว่านี้ โดยใช้ข้อดีของโรงเรียน การเจอเด็ก
กลุ่มใหญ่ ใช้โอกาสที่มีโอบอุ้มเด็ก ซึ่งครูอาจมองว่า เหนื่อยที่ต้องดูแลเด็กเยอะๆ แต่จริงแล้วสามารถ
ให้เด็กช่วยดูแลกันและกันได้ โตเดินไปพร้อมกันได้ ภายใต้ห้องเรียนของเรา ถ้าถามตอนนี้ว่าครู
ต้องการอะไร ปูามล เชื่อว่า ครูทุกคนอยากเป็นครูที่ยืนอยู่กลางใจของศิษย์ แต่ขณะนี้ครูไม่สามารถ
แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพราะระบบใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการไปเปลี่ยนเจตนารมณ์ของครูให้ไป
สนองต่ออุดมการณ์แคบๆ ขณะเดียวกันครูสอนให้เด็กเชื่อฟังมากเกินไป เชื่องมากเกินไป จนบางครั้ง
ท าให้เด็กไมค่ิดนอกกรอบ และสังคมในอนาคตก็ไม่ได้ต้องการพลเมืองที่เชื่องมาก แต่ต้องการพลเมือง
ที่กล้าหาญ กล้าแลกเปลี่ยน กล้าท าความดี“ระบบการศึกษาของเราไม่ได้มุ่งให้ครูมีความสุขในการ
ดูแล สั่งสอนเด็ก ผลิตคนของประเทศ ซึ่งถ้าครูได้ท างาน ท าบทบาทหน้าที่ของครูอย่างเต็มที่ จะท าให้
เด็กมีโอกาสเดินไปเจอแสงสว่าง ออกจากมุมมืดได้ ครูถือเป็นวิศวกรทางสังคมที่สร้างเด็กและเด็กเป็น
ผู้สร้างชาติ แรงบันดาลใจ ฉะนั้นการเป็นครู จึงไม่ใช่เพียงผู้คอยอบรมสั่งสอน บ่มเพาะวิชาความรู้
เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้รับฟัง ผู้ให้โอกาส ผู้ค้นหาแสงสว่างในตัวเด็กและช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ไป
ทางท่ีดีงาม” (ทิชา ณ นคร ,ออนไลน์ :2558) 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 

 1. เด็กพิเศษมีความหมายอย่างไร 

 2. การศึกษาพิเศษมีความหมายอย่างไร 

 3. อ่านบทความเรื่อง “ครูผู้พลิกชีวิตผู้แพ้ในสังคม” ในใบกิจกรรม แล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
  3.1  มีความคิดเห็นอย่างไรต่อ บทบาทของ “ครู”  
  3.2  ยกตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือ “เด็กท่ีก้าวพลาด”  
  3.3  ยกตัวอย่างรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะกับ “เด็กที่ก้าวพลาด”  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. บอกความหมาย  ประวัติความเป็นมา และความส าคัญของการแนะแนวได้ 
 2. อธิบายเป้าหมาย ขอบข่าย และความสัมพันธ์กันระหว่างปรัชญากับหลักการแนะแนวได้ 
 3. แก้ปัญหาของผู้เรียนด้วยบริการแนะแนวได้ 
 4.  อธิบายมาตรฐานการแนะแนวได้ 
 5. อธิบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
 

เนื้อหาสาระ 
 1. ความหมายของการแนะแนว 

 2. ประวัติความเป็นมาของการแนะแนว 

 3.  ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนวในประเทศไทย 

 4. เป้าหมายของการแนะแนว 

 5. ขอบข่ายการด าเนินงานการแนะแนว  

 6. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนว 

 7. บริการแนะแนว 

 8.   มาตรฐานการแนะแนว 

 9. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 12  (4 ชั่วโมง) 
 1. ดูภาพยนตร์เรื่อง Freedom Writers และพูดคุยแลกเปลี่ยนถึง “ครู”และวิธีการช่วยเหลือ 

ผู้เรียน  ในภาพยนตร์นี้ 
 2. อธิบายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ร่วมกันอภิปรายซักถามในหัวข้อเรื่อง ความหมายของการแนะแนว  ประวัติความเป็นมา
ของการแนะแนว  ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว เป้าหมายของการแนะแนวขอบข่าย
การด าเนินงานแนะแนวความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนว 
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 สัปดาห์ที่  13  (4  ชั่วโมง) 
 1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในสัปดาห์ที่แล้ว 

 2. อธิบายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint และร่วมอภิปราย 

 ซักถามในหัวข้อเรื่อง บริการแนะแนว 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษา และร่วมกันอภิปราย ตอบค าถามตามใบกิจกรรมที่ 7.1 พร้อมทั้ง
น าเสนอหน้าชั้น 

 4. อธิบายเนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint และร่วมอภิปราย 
ซักถามในหัวข้อเรื่องมาตรฐานการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 5. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และน าส่งในสัปดาห์หน้า 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  

 2. ภาพยนตร์เรื่อง Freedom Writers 

 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน” 

 4.  ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้แก่ 

นงลักษณ์  ประเสริฐ และ จรินทร  วินทพไชย์.  (2548). หลักการแนะแนว. กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์ 

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิสมัย  หาญสมบัติ. (2554). การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต าราจัดพิมพ์เพื่อ 

 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

 พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. อุตรดิตถ์ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 อุตรดิตถ์. 
มิลินทร์. (2555). เด็กน้อยโตเข้าหาแสง ประสบการณ์ “คบเด็ก สร้างบ้าน(ได้)” ของป้ามล (ทิชา  
 ณ นคร).พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์สวนเงินมีมา. 
นิรันดร์ จุลทรัพย์. (2558). การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน.สงขลา: บริษัท น าศิลป์โฆษณา จ ากัด. 
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แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  3.1 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย http://www.thaiguidance.net/News-

19.aspx 

  3.2 สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย http://www.thaipsy.com/ 

  3.3 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  http://academic.obec.go.th/web/ 

node/326 

  3.4 แนะแนวการศึกษาและชีวิต http://guidance.obec.go.th/?p=82 
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1.บอกความหมาย  ประวัติ
ความเป็นมา และความส าคัญ
ของการแนะแนวได้ 
2.อธิบายเป้าหมาย ขอบข่าย 
และความสัมพันธ์กันระหว่าง
ปรัชญากับหลักการแนะแนวได้ 
3.แก้ปัญหาของผู้เรียนด้วย
บริการแนะแนวได้ 
4.อธิบายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ 
 

1. ซักถาม แลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรมกลุ่ม(ใบกิจกรรม) 
3. สังเกตการน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 

4. แบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้ร้อยละ  
80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม ความสนใจความ
กระตือรือร้น และการแลกเปลี่ยน
กันภายในกลุ่ม อยู่ในระดับดี 
3. น าเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ในระดับ
ดี 

4. นักศึกษาแก้ปัญหาผู้เรียนด้วย
บริการแนะแนวได้ร้อยละ 80 

5. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดถูกต้อง
ร้อยละ 80 
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บทท่ี 7 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

บทน า 
 ปัจจุบันเราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ยุคของสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร 
การติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกมิติทั้งทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงนี้สร้างผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในรูปแบบ
ของโครงสร้างครอบครัว โรงเรียน และสภาพแวดล้อม “เรา” ในฐานะ “ผู้ใหญ่” มักตั้งค าถามว่าท าไม 
นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากยุคก่อน แต่ไม่เคยตั้งค าถามกับตนเองว่า เรามีค่านิยมและความเชื่อ
อะไรบางอย่างหรือไม่ที่ใช้ช่วยเหลือผู้เรียนไม่ได้ผลแล้วในยุคนี้  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป  รูปแบบ
พฤติกรรมของนักเรียนย่อมเปลี่ยนไปด้วย  ฉะนั้น “ครู” จึงต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคม 
พฤติกรรมผู้เรียน กระบวนการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ ใช้เป็น
ต้นทุนในการป้องกันปัญหา  แก้ไขปัญหา และพัฒนาส่งเสริมนักเรียนต่อไป 

 เนื้อหาบทนี้จึงประกอบไปด้วยการท าความเข้าใจความหมาย ที่มา ความส าคัญ เป้าหมาย 
ขอบข่าย ปรัชญาและหลักการ อีกท้ัง แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนในบริการแนะแนว 5 บริการ และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

1. ความหมายของการแนะแนว 

 ค าว่า “การแนะแนว” ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Guidance ซึ ่งมีความหมายว่า 
“การชี้แนวทาง” หรือ “การชี้ช่องทาง” ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่าการแนะแนวต่างๆ กันดังนี้ 
 คาร์เตอร์ วี. กูด (Carter V.Good, 1973:270)ได้อธิบายความหมายของ “การแนะแนว” 
(Guidance) ด้วย 

  1.การแนะแนว คือ แบบของการช่วยเหลือที่มีระเบียบแบบแผนอย่างหนึ่ง (นอกเหนือ 
จากการสอนตามปกติ) แก่นักเรียน นักศึกษาหรือบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้เขารู้จักแสวงหาความรู้ความฉลาด 
โดยปราศจากการบังคับใดๆ เป็นการน าทางให้เขารู้จักการน าตนเอง 
  2.การแนะแนว หมายถึง กลวิธีในการน าเด็กไปสู่จุดหมายที่เขาปรารถนา โดยจัดสิ่งแวดล้อม
ให้สนองความต้องการมูลฐานของเขาและช่วยให้ความต้องการของเขาสัมฤทธิ์ผล 

  3.การแนะแนว คือ วิธีที่ส าคัญวิธีหนึ่งในการสอนแบบพัฒนาการ (ProgressiveTeaching) 
โดยการที่ครูเป็นผู้น าเด็กให้รู้จักค้นคว้า และช่วยให้ความต้องการของเขาได้รับการตอบสนอง 
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 มิลเลอร์ (Miller, 1976) กล่าวว่า การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถเข้าใจตนเอง ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง สามารถวางแผนพัฒนาชีวิตของตนเอง
ให้ดีขึ้น 

 รัชนี  เหล่าเรืองธนา (2545:26)  ได้ให้ความหมายของการแนะแนวไว้ว่า การแนะแนวเป็น
กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเอง เพราะการเข้าใจตนเองนั้นจะส่งผลกระทบไปถึงการ
ด าเนินชีวิตของนักเรียนในอนาคต การรู้จักและเข้าใจตนเองจะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจในการ
เลือกเรียนต่อ เลือกอาชีพ หรือรู้จักปรับตัวที่จะอยู่ในสังคม และรู้จักด าเนินชีวิตของตนให้ดีและมี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551:3-4) ได้กล่าวสรุปความหมายของการแนะแนวไว้ดังนี้ การแนะแนว
เป็นบริการที่จัดข้ึนเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและเฉลียวฉลาด การ
แนะแนวถือหลักว่า ผู้แนะแนวเพียงแต่แนะแนวทาง หรือชี้ช่องทางให้เท่านั้น ผู้รับการแนะแนวจะเป็น
ผู้ตัดสินใจแก้ปัญหาเองตามความสมัครใจ ผู้แนะแนวจะใช้กลวิธีและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเพ่ือให้
ผู้รับการแนะแนวเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง เข้าใจปัญหาของตนเอง มองเห็นลู่ทางแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจได้เอง ผู้แนะแนวจะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงช่วยให้ผู้รับการแนะแนวสามารถตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องเท่านั้น ส่วนการเลือกวิธีการแก้ปัญหาและการตัดสินใจต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้รับการแนะ
แนว นอกจากจะช่วยเหลือให้คนเราสามารถเลือกและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้ว ในกรณีที่ไม่มี
โอกาสเลือกอะไรได้เลยเราก็อาจจะใช้การแนะแนวให้เกิดประโยชน์ได้เช่นกัน เพราะเป็นการชี้ให้เห็น
สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและช่วยให้คนเราสามารถยอมรับข้อเท็จจริง ยอมรับความจริงนั้นๆ
สามารถร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการแนะแนวแอบช่วยให้คนเราสามารถ
มองเห็นลู่ทางต่างๆที่ตนเองมองข้ามเสียแต่แรกได้อีกด้วย 

 พิสมัย  หาญสมบัติ (2554:2) กล่าวว่า  การแนะแนว หมายถึงกระบวนการช่วยเหลือบุคคล
ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ในทุกด้าน คือ เข้าใจตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถเลือก
ตัดสินใจและปรับตัวให้ได้อย่างเหมาะสม พัฒนาคุณภาพตนเองให้เป็นคนโดยสมบูรณ์และได้รับ
ความสุข ความส าเร็จในชีวิต  

 อัชรา เอิบสุขสิริ (2556:196) การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จัก
และเข้าใจตนเอง  เข้าใจสภาพแวดล้อมสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ  และวางแผนชีวิตได้
อย่างฉลาด โดยพัฒนาตนเองให้เติบโตเต็มศักยภาพและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่าต่อ
สังคม 

 สรุป  การแนะแนว  หมายถึง  กระบวนการช่วยเหลือบุคคล เพ่ือให้เข้าใจตนเอง  ผู้ อ่ืน 
สภาพแวดล้อม  โดยผู้แนะแนวจะใช้กลวิธีและเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเพื่อให้ผู้รับการแนะแนวได้เข้าใจ
ปัญหา และเห็นลู่ทางการแก้ปัญหาของตน สามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างรอบคอบ หรือเห็นสิ่งที่
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ควรได้รับการส่งเสริมให้เต็มศักยภาพด้วยตนเองได้ ดังแสดงการอธิบายความหมายของการแนะแนว
ในภาพที่  8.1 

 
ภาพที่  8.1  อธิบายความหมายของการแนะแนว 

ที่มา : http://www.westex.org/domain/13 

 

2. ประวัติความเป็นมาของการแนะแนวในประเทศไทย 

 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านการแนะแนวจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้การริเริ่มการแนะ
แนวในโรงเรียนอย่างเป็นระบบเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2496 ซึ่งกรมสามัญศึกษาร่วมกับองค์การ UNICEF 

ได้จัดให้มีโครงการทดลองโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสม (Comprehensive High School) ขึ้นที่
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดให้มีห้องศึกษาสงเคราะห์ (Guidance 

Room) เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกวิชาเรียน และต่อมาได้มีการจัด “กิจกรรมส ารวจ” ให้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ในโครงการทดลองหลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสม เพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนในการเลือกวิชาเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ โดยใช้เวลา  1 
คาบต่อสัปดาห์ในทุกภาคเรียนนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการจัดบริการแนะแนวในคาบเรียน ซึ่ง
ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นในปี พ.ศ. 2521 และ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายในปี พ.ศ. 2524  ได้มีการก าหนดได้มีการจัดการแนะแนวไว้ในคาบ
เรียน ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ 
ซึ่งมีการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 “กิจกรรมแนะแนว ได้ถูกบรรจุเข้า
เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักเรียนซึ่งทุกสถานศึกษาจะต้องได้จัดให้แก่นักเรียน (บุญประสิทธิ์ กนก
สิงห์ , 2529:สมพิศ แดงวัง , 2537 :นงลักษณ์ ประเสริฐ และจรินทรวินทะไชย์, 2548 : นิรันดร์ จุล
ทรัพย์ 2551 : กระทรวงศึกษาธิการ , 2551 ) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนดให้ “ กิจกรรมแนะแนว” 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจ คิด
แก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังช่วยให้ครูและเข้าใจนักเรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา

http://www.westex.org/domain/13
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แก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551: 20 ) ทั้งนี้  
การแนะแนวมีลักษณะงานที่ครอบคลุมทั้งการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียน
เป็นรายบุคคลและกลุ่มการจัดบริการแนะแนว ทั้ง 5 บริการ ซึ่งประกอบด้วย บริการศึกษารวบรวม
ข้อมูล ( Individual Inventory Service ) บริการสารสนเทศ ( Information Service ) บริการให้
การปรึกษา ( Counseling Service ) บริการวางตัวบุคคล ( Placement Service ) และบริการ
ติดตามผล ( Follow-up Service ) ตลอดจนการบูรณาการแนะแนวในการเรียนการสอน โดยมี
ขอบข่ายการแนะแนว 3 ด้าน คือ การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) การแนะแนว
อาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) 

 ในการด าเนินการแนะแนวดังกล่าวข้างต้น ครูทุกคนที่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาควรมีความรู้
ความเข้าใจในการให้ความรู้และค าแนะน าด้านจิตวิทยาการแนะแนวแก่ครูผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกคน เพ่ือท าความรู้จักและเข้าใจนักเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนานักเรียน
ให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถพัฒนาตนเองได้ เต็มตาม
ศักยภาพต่อไป 

 

3.  ความส าคัญและความจ าเป็นของการแนะแนว 

 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2558:34-37) การแนะแนวมีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
สังคมปัจจุบัน จนเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันโดยทั่วไป ทั้งในวงการแพทย์ ด้านสังคมสงเคราะห์ 
วงการอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชนต่างๆ ในวงการศึกษาเองมีการจัดบริการแนะแนวขึ้นใน
สถาบันการศึกษาต่างๆตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา และมีการแต่งตั้งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทางด้านนี้โดยเฉพาะ เพ่ือท าหน้าที่ในด้านการป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น  
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและให้การส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษามีพัฒนาการ
ด้านต่างๆอย่างเหมาะสมความจ าเป็นและความส าคัญของการแนะแนวมีหลายประการ ดังนี้  
 3.1 ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางด้านการศึกษา การศึกษาในสภาพปัจจุบันมีการ 

แข่งขันกันมากขึ้น ผู้ปกครองและนักเรียนมองเห็นความส าคัญของการศึกษามากขึ้นกว่าแต่ก่อนและ
การเรียนมักจะมุ่งไปในทางสาขาวิชาที่มีโอกาสในการประกอบอาชีพ และได้ค่าตอบแทนมากกว่า 
เพราะฉะนั้นการเลือกคณะสาขาการเรียนและวิชาเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญ ครูแนะแนวจึงมีบทบาทที่จะ
ช่วยให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนได้อย่างแท้จริงเพ่ือ
ออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมในอนาคต  
 3.2  ความจ าเป็นทางด้านการเลือกอาชีพในสังคมปัจจุบันมีอาชีพเกิดขึ้นมากมายจนยากที่จะ
ระบุออกมาเป็นจ านวนที่แน่นอนได้ จึงมีความจ าเป็นที่นักเรียนควรจะได้รับการช่วยเหลือแนะ
แนวทางในการเลือกอาชีพได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยครูแนะแนวจะต้องให้นักเรียนได้รู้จักโลกของ
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งานอาชีพต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และอยู่ในสังคมทั่วไปว่าอาชีพแต่ละอาชีพนั้นต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติ
อย่างไร ตัวเขาเองมีความเหมาะสมกับอาชีพใด มีความสนใจ มีความถนัดและมีความสามารถอย่างไร
ต่อการเลือกประกอบอาชีพ เพ่ือด าเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า ซึ่งการเลือกอาชีพที่เหมาะสมของ
นักเรียนถือว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติด้วย 

 3.3  ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยน
โฉมหน้าของสังคมไทยอย่างรวดเร็วซึ่งมีการบัญญัติค าศัพท์ที่ใช้โดยทั่วไปว่า “ Globalization” หรือ”
โลกาภิวัตน์” โดยที่ประชุมราชบัณฑิตได้อธิบายความหมายของค านี้ว่า หมายถึง “การแผ่ถึงกันทั่วโลก
การเข้าถึงโลกและการเอาชนะโลก” ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงท าให้
เกิดผลตามมา 3 ประการใหญ่ๆคือ 

  3.3.1  ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างน้อยคนละ 2 
ภาษาคือ ภาษาประจ าชาติและภาษาที่เป็นสากล 

  3.3.2  ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานที่เห็นได้ชัด คือ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะในการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ 

  3.3.3  อาชีพต่างๆที่เคยใช้แรงงานหรือช่างฝีมือดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาก็เปลี่ยนมาใช้
เครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆแทนและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 3.4  ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว สภาพสังคม
เกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นอุตสาหกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนมาก และมีผลต่อโครงสร้างของครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเหลื่อมล้ ากัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้นักเรียนมีปัญหาในการปรับตัวเข้าหากัน  
 3.5  การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองตามสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันที่มีความ
เปลี่ยนแปลง อาจท าให้เกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้น วิธีการเลี้ยงดูลูกในโครงสร้าง
ทางครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีผลต่อตัวเด็กเช่นกัน การเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดหรือตามใจลูกมาก
เกินไปย่อมส่งผลเสียต่อพฤติกรรมของเด็กเมื่อมาท่ีโรงเรียน  และจ าเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ 

 3.6  บริการแนะแนวจะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
พฤติกรรมที่ผู้เรียนไม่สามารถแบ่งเวลาให้เหมาะสมได้ และไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจัด
กิจกรรมแนะแนวในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดอภิปรายให้นักเรียนเข้าใจถึงการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์การจัดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความส าคัญเรื่องการแบ่งเวลาส าหรับในชีวิตในคาบกิจกรรม
แนะแนวหรือสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของแต่ละคนเช่น
กิจกรรมชุมนุมกีฬาชุมนุมดนตรีชุมนุมนาฏศิลป์ชุมนุมบ าเพ็ญประโยชน์เป็นต้น 
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4. เป้าหมายของการแนะแนว 

 เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554:226) การแนะแนว มีเป้าหมายเพ่ือช่วย
ให้เด็กรู้จักตนเอง สามารถช่วยตนเอง พ่ึงตนเอง รับผิดชอบตนเองได้  สามารถคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ
เลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับตน และสามารถปรับตัวอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น  

การแนะแนวมีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
 4.1  เพื่อป้องกันปัญหา การป้องกันปัญหาจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากในปัจจุบัน เพราะใน
บางครั้งถ้าปล่อยให้เกิดปัญหาแล้วก็ยากเกินกว่าจะแก้ไขได้ บริการแนะแนวนั้นมุ่งให้ความช่วยเหลือ
ในการป้องกันปัญหาของบุคคลในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

 4.2  เพื่อแก้ไขปัญหา มนุษย์ทุกคนย่อมประสบปัญหาทั้งนั้น ด้วยเหตุนี้การแนะแนวจึงมุ่งที่
จะน าปรัชญา หลักการช่วยเหลือ และบริการช่วยเหลือทั้ง 5 บริการ น ามาช่วย ให้เด็กสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
 4.3  เพื่อพัฒนาส่งเสริม กระบวนการแนะแนวจะต้องช่วยส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทุก
ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์/จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เกิดความสมบูรณ์และสมดุล เต็ม
ศักยภาพ เนื่องจากงานแนะแนวเป็นงานที่ส าคัญต่อพัฒนาของเด็กแต่ละคน เพราะช่วยส่งเสริมให้เด็ก
ได้เจริญเติบโตและพัฒนาในทุกๆ ด้านพร้อมทั้งช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง เข้าใจตนเอง สนับสนุน 
องค์ประกอบต่างๆ ที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโต ครูที่มีความเข้าใจพฤติกรรมเด็กย่อมช่วยให้เด็กมีพัฒนา
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ปรับตัวอยู่ในสังคมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
 

5.  ขอบข่ายการด าเนินงานการแนะแนว 

 เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :227-230) การจัดกิจกรรมแนะแนว
สถานศึกษาต้องจัดทั้งบริการ และกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้งด้านการแนะแนวการศึกษา (Education 

Guidance) การแนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance) การแนะแนวส่วนตัวและสังคม (Personal 

and Social Guidance) 

 5.1 การแนะแนวการศึกษา (Educational Guidance) เป็นบริการช่วยเหลือบุคคลให้ได้
รู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และช่วยให้มองเห็นทางเลือกทาง
การศึกษา เช่น ช่วยให้รู้จักเข้าใจและยอมรับตนเองว่ามีสติปัญญาความสามารถในการเรียนอย่างไร มี
ความถนัดไม่ถนัดในวิชาใด มีเป้าหมายทางการศึกษาอย่างไร พร้อมทั้งช่วยให้รู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อม
ทางการศึกษา เช่น ระเบียบต่างๆ ของสถานศึกษาวิชาต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการศึกษาต่อ ทั้งนี้เพ่ือ
ช่วยให้ได้ประสบความส าเร็จทางการศึกษา 
 



273 

 

 5.2 การแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance) เป็นบริการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จักเข้าใจ
ตนเองและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้มองเห็นลักษณะเฉพาะของอาชีพต่างๆ และช่วยสร้างรากฐานของ
ความสามารถในการประกอบอาชีพ โอกาสที่จะประสบความส าเร็จทางอาชีพ เช่น ช่วยให้ได้ส ารวจ
ตนเองว่ามีความสามารถหรือความถนัดด้านใด อยากจะประกอบอาชีพอะไร มีอาชีพใดให้เลือกได้บ้าง 
ผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร เตรียมตัวอย่างไร มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพนั้นมาก
น้อยแค่ไหน เป็นต้น การแนะแนวอาชีพจะมุ่งช่วยให้รู้จักเข้าใจอาชีพต่างๆ สามารถตัดสินใจเลือกและ
วางแผนอาชีพได้เหมาะสมกับตนเอง สามารถเข้าสู่งานอาชีพ และสามารถปรับปรุงพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานอาชีพที่เลือก 

 

 5.3 การแนะแนวด้านส่วนตัวและสังคม (Personal and Social Guidance) เป็นบริการ
ช่วยเหลือที่มุ่งให้บุคคลได้รู้จักเข้าใจตนเองและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสังคมและในการใช้ชีวิต
ส่วนตัว เป็นต้นว่าช่วยให้ได้รู้จักเข้าใจว่าเขาคือใคร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร มีสิทธิเสรีภาพในเรื่อง
ต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน มีฐานะเศรษฐกิจอย่างไร มีส่วนดีส่วนบกพร่องอย่างไรบ้าง รวมทั้งช่วยให้
รู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมทางสังคมประเพณีวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับตัว และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 

 การจัดกจิกรรมแนะแนวครอบคลุม ทั้งด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมตามความเชื่อ
ว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สามารถพัฒนาให้เจริญงอกงามได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยจัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการการแนะแนว ครูทุกคนร่วมรับผิดชอบ และ
มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยมีครูแนะแนวเป็นที่ปรึกษา และประสานงาน ร่วมกันวางแผน
และหาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้พัฒนานักเรียน เช่น 
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ตารางท่ี  7.1  การจัดกิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ให้ครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงาน
แนะแนว 

ในห้องเรียน นอกห้องเรียน 

1.กิจกรรมโฮมรูม 

2. กิจกรรมอื่นๆ เช่น การ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น 

โครงการอบรมผู้น า 
 

1. กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยา เช่น โปรแกรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
การรู้จักตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง 
2. กิจกรรมผู้ปกครองพบครูของลูกรัก (HOME MEETING) 

3. การทัศนศึกษาแหล่งวิทยาการ และสถานประกอบการ 
4. การเชิญวิทยากร ให้ความรู้ 
5. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (PEER GROUP COUNSELING) 

6. การจัดนิทรรศการ 
7. การจัดป้ายนิเทศ 

8. การปฐมนิเทศ 

9. การปัจฉิมนิเทศ 

10. การจัดเลียงตามสาย 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554:230) 
 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการแนะแนว 

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554:70-71) ได้กล่าวถึงความสอดคล้องของ
ปรัชญาการแนะแนว และหลักการแนะแนวไว้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี  7.2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการจัดการแนะแนว 

 
 

ปรัชญาการแนะแนว หลักการแนะแนว 

1. คนทุกคนมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็น 
มนุษย์และต้องการการยอมรับซึ่งกันและกัน 

1. จัดบริการให้กับทุกคน(ไม่เลือกปฏิบัติ)และ
ให้บริการด้วยความเคารพในเกียรติแห่งความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ผู้รับบริการเป็นคนส าคัญ 

2. คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 

 

2.การจัดบริการจะต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่มีการบังคับ 
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ตารางท่ี  7.2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการจัดการแนะแนว (ต่อ) 
 

ปรัชญาการแนะแนว หลักการแนะแนว 

3. บุคคลเป็นทรัพยากรมีคุณค่า คนแต่ละคนมี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้ 

3. การให้บริการต้องเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีบทบาท
ส าคัญในการใช้ปัญญาเรียนรู้  หาวิธีการแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง และได้พัฒนาตนเต็มตามศักยภาพของ
ตน ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกันบริการแนะแนว
ต้องให้นักเรียนทุกคนได้เพ่ือให้ได้มีโอกาสเลือกและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ตามความถนัด ความสนใจ 
ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการ และ
ท้องถิ่นและสังคมโลก 

4. แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความสนใจ
ความสามารถ ความถนัดและเจตคติ 

4.การให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและค านึงถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล คนมีความเปลี่ยนแปลง อยู่
ตลอดเวลา บริการแนะแนวต้องจัดอย่างต่อเนื่องให้
นักเรียนรู้จักตนเองเพ่ือสามารถวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนไปจนสามารถตัดสินใจได้ 

5.พฤติกรรมทุกอย่างของบุคคลย่อมมีสาเหตุ การ
ที่บุคคลแสดงออกอย่างอย่างใดหรือ เป็นเช่นไร 
ย่อมเกิดจากตนเองและสิ่งแวดล้อมเป็นเหตุและ
บุคคลเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุ 

5. การให้บริการคือการอ านวยเหตุปัจจัยที่เหมาะสม
ในการสร้างเสริมพัฒนาการหรือพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ การ
จัดการแนะแนวจึงต้องศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน
ให้ชัดเจนจะต้องมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ 
ตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ครูและ
นักเรียนเกิดความเข้าใจกัน ยอมรับความจริง 
ตลอดจนสามารถแก้ไขและพัฒนาตนได้ 

6.คนทุกคนย่อมมีปัญหา คนต้องอยู่ร่วมกันใน
สังคมท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยกันและพฤติกรรมของ แต่
ละบุคคลย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น 

 

6. การให้บริการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เป็นภารกิจที่
พึงกระท าด้วยความเมตตา และด้วยความรู้ ความ
เข้าใจ และทุกคนควรมีส่วนร่วม รวมถึงการ
ช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี  7.2  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการแนะแนวและหลักการจัดการแนะแนว (ต่อ) 
 

ปรัชญาการแนะแนว หลักการแนะแนว 

7.  ธรรมชาติของคนอยู่รวมกันเป็นสังคม 
จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน 

 7. การจัดบริการแนะแนวจะต้องมีการประสานงาน 
และร่วมมือในระหว่างบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและนอกโรงเรียน และควรจัดบริการต่าง ๆ ให้
ครอบคุลมทั้งด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัว
และสังคม 

ที่มา : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554:70-71) 
 

7.  บริการแนะแนว 

 กฤตวรรณ ค าสม (2557:139-145) กล่าวว่า การแนะแนว เป็นกระบวนการช่วยให้เด็กรู้จัก
ตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน และสามารถปรับตัวได้อย่างมีความสุขในสังคมที่เขาอาศัยอยู่ กระบวนการที่จะ
ช่วยชี้ช่องทางให้เด็กรู้จักเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อ่ืน  มีบริการ ที่ส าคัญ 5  ดังนี้ 
 7.1  บริการรวบรวมและศึกษาข้อมูล (Inventory Service) 

  ในการปฏิบัติงานแนะแนว เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ และเทคนิค
ที่ถูกต้องเหมาะสม ดุจเดียวกับแพทย์ที่จะรักษาคนไข้จ าเป็น ต้องมีเครื่องมือในการตรวจร่างกายเพ่ือ
การวินิจฉัย และการให้ยา ใช้วิธีรักษาที่ถูกต้องกับโรค 

  ความจริงแล้ว เทคนิคและเครื่องมือเป็นสิ่งซึ่งสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เช่น การทดสอบเป็น
เทคนิคหรือกลวิธีในการแนะแนวที่ส าคัญอย่างหนึ่ง แบบทดสอบซึ่งเป็นเครื่องมือก็ย่อมมีความส าคัญ
เช่นกัน ถ้าจะแบ่งตามลักษณะเด่นว่าอะไรเป็นเทคนิคการแนะแนวและอะไรเป็นเครื่องมือแนะแนว  
ก็พอจะแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
  เทคนิคการแนะแนว อุปกรณ์เครื่องมือการแนะแนว 

  การสัมภาษณ์ (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) 

  การสังเกต (Observation) แบบทดสอบ (Test)  

  อัตชีวประวัติ (Autobiography) แบบส ารวจปัญหา (Checklist)  

  การศึกษาเฉพาะราย (Case study) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

  กลวิธีให้บุคคลระบายความในใจ พฤติกรรมพรรณนา (BehaviorDescription) 

  (Projective Technique) ระเบียนพฤติการณ์ (Ancedotal Record) 

  การแนะแนวหมู่ (Group Guidance) ระเบียนสะสม (cumulative Record) 

  การให้ค าปรึกษาหารือ (Counseling)  การเขียนบันทึกประจ าวัน (Diary) 

  การวางตัวบุคคล (Placement)  สังคมมิติ (Sociogram) 
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  การติดตามผล (Follow up)  

 7.2  บริการสนเทศ (Information Service) 

  ในปัจจุบันสังคมในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
การศึกษาและอาชีพใหม่ๆ ก็มีปรากฏขึ้นมากมาย ตลอดจนสภาพที่ซับซ้อนของสังคม ฉะนั้นการจัด
หลักสูตรเฉพาะความรู้ทางวิชาการอย่างเดียว ดูจะไม่พอเพียงที่จะท าให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมของสังคมได้เป็นอย่างดี สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีบริการที่จะให้บุคคลแต่ละคน
ที่เรียนอยู่  ได้รับข่าวสารความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับการศึกษา การเลือกอาชีพและ
การปฏิบัติตนให้เข้ากับสังคมได้ด้วยความสุขและพอใจ ซึ่งเราเรียกบริการนี้ว่า บริการสนเทศ 

  ข้อสนเทศแยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ ข้อสนเทศด้านการศึกษา (Educational 

Information) ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational Information) และข้อสนเทศด้านส่วนตัวและ
สังคม (Personal-Social Information) 

  7.2.1 ข้อสนเทศด้านการศึกษา (Educational Information) คือการให้ข้อมูลข่าวสาร
และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต เช่น แนะแนวทางวิธีการเรียนที่
ถูกต้อง หลักสูตร การวัดผล การเลือกวิชาเรียน กิจกรรมต่างๆ ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของ
โรงเรียน แนวทางการศึกษาต่อ คุณสมบัติผู้ที่จะเข้าศึกษา วิธีสมัคร หลักสูตร ค่าใช้จ่าย โอกาสก้าวหน้า
ข้อดี ข้อเสียในการศึกษาในแต่ละสาขาวิชา และรายละเอียดอื่นๆ ของสถาบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
ต้องเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อเด็กในการใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นองค์ประกอบใน 
การตัดสินใจเลือกศึกษาได้อย่างเหมาะสมข้อสนเทศด้านการศึกษา อาจประกอบไปด้วย 

   7.2.1.1 ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียน 

    1) หลักสูตรและการวัดผล 

    2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน 

    3) วิธีการเรียนที่ดี ตลอดจนการเตรียมตัวสอบ 

    4) ทุนการศึกษาของสถาบัน 

    5) รายละเอียดต่างๆ ของวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาทั่วๆ ไป 

    6) สังคมและการด าเนินชีวิตของการเรียนในสถานศึกษาขั้นสูงในแต่ละขั้น 

   7.2.1.2 กิจกรรมต่างๆ ที่ควรจัดในการให้ข้อสนเทศด้านการศึกษา มีดังนี้ 
    1) บริการห้องสมุด ห้องสมุดเป็นหัวใจส าคัญของโรงเรียน มีความส าคัญต่อการเรียน
มาก เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งวิชาการต่างๆ ได้ทุกแขนงวิชา เช่น ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุข
ศึกษา เป็นต้น 
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    2) การจัดป้ายนิเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ และประโยชน์ในการ
น าไปประกอบวิชาเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น และสนใจป้ายนิเทศสามารถจัดให้
สัมพันธ์กับวิชาเรียนต่างๆ ได้หลายอย่าง เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น 

    3) การจัดชุมนุมและนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  ศิลปะ และกีฬา ฯลฯ 

    4) การใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนในการสอนแต่ละวิชาควรจัดอุปกรณ์ เพ่ือ
ประกอบการสอน เพ่ือนักเรียนจะได้มีความเข้าใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น 

    5) การจัดการปาฐกถา เป็นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของเด็กในด้านความรู้
รอบตัวที่เรียนอยู่และโดยทั่วไป เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยายในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียน  
ความปลอดภัยบนท้องถนน เป็นต้น 

    6) การศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้ความรู้ด้านทัศนศึกษา นักเรียนจะได้มีประสบการณ์
กว้างขวางต่อไป จะได้เปลี่ยนบรรยากาศของการเรียน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

  7.2.2 ข้อสนเทศด้านอาชีพ (Occupational Information) คือ ข้อมูลที่ช่วยให้บุคคล
สามารถในการเลือกและเตรียมการส าหรับประกอบอาชีพ และช่วยให้เกิดความมั่นคงและก้าวหน้าใน
งานที่จะท า สรุปคือ การให้ข้อมูลที่ช่วยให้บุคคลเลือกศึกษาหรือฝึกอบรมวิชาชีพ เพ่ือที่จะไปประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ท าให้สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่จะท าและมีความมั่นคงก้าวหน้าในการ
ท างาน 

   7.2.2.1 ข้อสนเทศทางอาชีพ สรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้ 
    1) ชนิดของอาชีพ คือ รายละเอียดของอาชีพว่ามีลักษณะการท างานอย่างไร  
ความมั่นคงปลอดภัย  อันตรายมากน้อยแค่ไหน 

    2) สิ่งตอบแทนต่างๆ คือ เงินเดือนและสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น ค่าตอบแทนล่วงเวลา   
ค่ารักษาพยาบาล  บริการรถรับส่ง  ที่พักอาศัย และอ่ืนๆ 

    3) ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ คือ การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งโอกาสในการ
ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ิมเติม 

    4) คุณสมบัติ เพศ วัย รูปร่างลักษณะ ระดับการศึกษา ประสบการณ์และความสามารถ
พิเศษ 

    5) วิธีการสมัคร เช่น การสอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบ เกณฑ์การตัดสิน 
ช่วงระยะเวลารับสมัครและสอบ 

    6) ความต้องการของตลาด โอกาสของการเข้าท างาน ความต้องการของอาชีพใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

   7.2.2.2 กิจกรรมที่ควรจะจัดให้แก่เด็กมีดังนี้ 
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    1) การให้ความรู้ด้านแนะแนว โดยสอนให้สัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ โดย 

     1.1 ชี้ให้เห็นคุณค่าของวิชาสามัญที่เรียนอยู่ว่า มีประโยชน์ส าหรับการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่ออย่างไร นอกจากนี้เวลาสอนจริงๆ อาจเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือแบบฝึกหัดให้
เกี่ยวข้องกับอาชีพ เป็นการเน้นได้อีกด้วย 

     1.2 แทรกความรู้ทางด้านอาชีพ  ในการสอนวิชาต่างๆ 

    2) จัดให้มีการปาฐกถาเก่ียวกับงานอาชีพที่สนใจ 

    3) จัดให้มีชุมนุมอาชีพ เช่น ชุมนุมหัตถศึกษา ชุมนุมยุวกสิกร ชุมนุมแม่บ้านการเรือน 
ชุมนุมดนตรี เป็นต้น 

    4) จัดให้มีวันประชุมใหญ่ “วันอาชีพ” แล้วเชิญผู้เชี่ยวชาญอาชีพสาขาต่างๆ  
มากล่าวปาฐกถาในที่ประชุม 

    5) จัดให้มีทัศนศึกษา กล่าวคือ การฉายภาพยนตร์ เรื่องการประกอบ อาชีพ  จัดท า
ป้ายนิเทศ  ฝึกให้อ่านป้ายนิเทศ  จัดให้มีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอาชีพ 

    6) จัดให้มีการทัศนาจรไปชมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านค้า  เพ่ือให้เข้าใจ
การท าผลิตผล  หรืองานทางด้านธุรกิจ  ให้นักเรียนเห็นสภาพการท างานที่แท้จริงของพนักงาน  หรือ
ลักษณะการท างาน และหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ กัน 

  7.2.3 ข้อสนเทศด้านส่วนตัวและสังคม (Personal-social Information) หมายถึง ข้อมูล
ที่มุ่งช่วยให้บุคคลมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งทางกายและจิตใจ มีความมั่นคง สามารถปรับตัว
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   7.2.3.1 ข้อสนเทศในด้านส่วนตัวและสังคม อาจกล่าวได้ เป็นลักษณะย่อยๆ  
พอสังเขปดังนี้ 
    1) ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย-หญิง 
    2) ลักษณะของบุคคล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงรูปร่างหน้าตา ท่าทาง  
กิริยา  มารยาทและการแต่งกายท่ีเหมาะสม 

    3) มารยาทและการวางตัวในสังคม 

    4) กิจกรรมที่ควรท าในเวลาว่าง 
    5) การวางแผนการใช้เงิน 

    6) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 

    7) การรักษาสุขภาพอนามัยในการด ารงชีวิต 

   7.2.3.2  กิจกรรมที่ควรจะจัดให้เด็ก ได้แก่ 
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    1) การประถมนิเทศ  จัดขึ้นในวันเปิดเรียนใหม่  เพ่ือเด็กจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
โรงเรียนและกฎข้อบังคับต่างๆ และเพ่ือจะได้แนะแนวทางในการเรียนด้วย 

    2) บริการเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก เช่น ติดต่อขอความช่วยเหลือจากอนามัยโรงเรียน 

    3) จัดบริการหาทุนการศึกษา เช่น ทุกวันเด็ก มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 

    4) จัดวันอบรมศีลธรรมในวันสุดสัปดาห์ 
    5) จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 

 7.3 บริการให้ค าปรึกษา (Counseling Service) 

  ในสภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินชีวิตของนักเรียนและนักศึกษา บริการให้
ค าปรึกษา เป็นบริการหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยให้ผู้ประสบปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างฉลาด และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี 
  การให้ค าปรึกษา หมายถึง  กระบวนการช่วยเหลือบุคคลโดยการสนทนา 2 ทาง โดยผู้ให้
ค าปรึกษาและผู้มาขอรับค าปรึกษาเป็นกระบวนการที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระบวนการช่วยเหลือ
จะเป็นไปในทิศทางที่ท าให้ผู้มาขอรับค าปรึกษา สามารถที่จะเข้าใจถึงปัญหาของตนและตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง โดยที่ผู้ให้ค าปรึกษาต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ เข้าใจกระบวนการ หลักการ ทักษะต่างๆ เพ่ื อ
น าไปใช้ช่วยเหลือผู้มาขอรับค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 7.4 บริการจัดวางตัวบุคคล (Placement Service) 

  7.4.1 บริการจัดวางตัวบุคคล คือ บริการที่จัดให้บุคคลได้อยู่ในที่ที่เหมาะสมกับระดับ
สติปัญญาความสนใจ อุปนิสัย ความถนัด ความสามารถพิเศษ สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพ
โดยทั่วไปของตนและความต้องการของสังคมในด้านการศึกษาและอาชีพ 

   การจัดวางตัวบุคคลนี้แตกต่างจากการให้ค าปรึกษาหารือถึงแม้บริการทั้งสองอย่างจะมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมากก็ตาม การให้ค าปรึกษานั้นเป็นการช่วยเหลือแก่นักเรียนในการวางแผนการ
และการตัดสินใจอย่างฉลาด 

   ส่วนการจัดวางตัวบุคคลเป็นบริการที่ช่วยให้นักเรียนด าเนินการตามแผนการ และ
ปฏิบัติการในสิ่งที่ตนได้เลือกไว้อย่างฉลาดนั้นแล้ว 

   บริการนี้ต้องจัดไว้อย่างมีระบบให้นักเรียนได้เลือกด าเนินการตามที่เลือกไว้อย่าง
เหมาะสมทั้งในการเลือกวิชาเรียน เลือกสายการเรียนและอาชีพ โดยทางโรงเรียนจัดบริการต่างๆ ให้ เช่น 

   7.4.1.1 การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มเข้าข้ันตามความเหมาะสมแก่อัตภาพ 

   7.4.1.2 การจัดให้มีบริการสอนซ่อมเสริมแก่เด็กที่มีปัญหาในการเรียน 
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   7.4.1.3 การจัดการศึกษาพิเศษส าหรับเด็กที่มีระดับสติปัญญาต่ าหรือฉลาดมาก 

   7.4.1.4 การช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาต่อ 

   7.4.1.5 วางแผนกประกอบอาชีพ ฝึกงาน หางาน ท างานนอกเวลาหารายได้พิเศษ 

   7.4.1.6 การติดต่อประสานงานกับโรงเรียน หรือนายจ้างซึ่งจะรับช่วงเด็กต่อไป 

    บริการต่างๆ ที่โรงเรียนจัดนี้เพ่ือช่วยให้เด็กได้เตรียมตัวหรือด าเนินการให้ตรงตาม
จุดหมายปลายทางตามแผนประสบความสุข และความส าเร็จอย่างดีที่สุด 

  7.4.2 จุดมุ่งหมายของบริการจัดวางตัวบุคคล 

   7.4.2.1 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างเหมาะสม เช่น เลือกวิชาเรียน เลือกสาย
การเรียนเลือกหลักสูตร 

   7.4.2.2 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้พิจารณาเรื่องการวางแผน ทางอาชีพอย่างเหมาะสม 
โดยมี ผู้แนะแนวคอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 

   7.4.2.3 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพ โดยจัดหางานพิเศษนอก
เวลาเรียนทั้งยังเป็นการสอนงความต้องการของสังคมหรือชุมชนอีกด้วย 

   7.4.2.4 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้มีงานท าตามความถนัด ความสามารถ ซึ่งรวมทั้งนักเรียน
ที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือจบขั้นสูงหรือชุมชนอีกด้วย 

   7.4.2.5 เพ่ือช่วยให้นักเรียนได้ใช้โอกาสในโรงเรียน ให้เป็นประโยชน์การพัฒนาทักษะ
ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรม หรือเป็นสมาชิกชุมชนต่างๆ ตามความสนใจและ
เหมาะสม 

  7.4.3ประเภทของบริการจัดวางตัวบุคแบ่งออกเป็น  2  ประเภท คือ 

   7.4.3.1 การวางตัวบุคคลทางการศึกษา (Education Placement) 

    การวางตัวบุคคลทางการศึกษา หมายถึง การจัดบริการให้ความช่วยเหลือต่างๆ 
ให้แก่นักเรียนในด้านที่เกี่ยวกับการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนวิชาที่เหมาสมตามความรู้ ความสามารถ
ทางสติปัญญาและความสนใจของนักเรียน เพ่ือที่จะได้ก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลในการเรียน โดยมี
หลักเกณฑ์ท่ัวไปว่า จะต้องให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเองในเรื่องต่างๆ อย่างถ่องแท้ เพ่ือจะได้ช่วยให้
เขาตัดสินใจด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 
   7.4.3.2 การจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ (Vocational Placement) 

    มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักเรียนได้ออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง เมื่อ
บุคคลส าเร็จการศึกษาแล้วหรือ เพื่อให้บุคคลที่ออกจากสถานศึกษากลางคันได้มีโอกาสประกอบอาชีพ
และมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง 



 282 

    ในการจัดวางตัวบุคคลทางอาชีพ ควรจะช่วยให้บุคคลได้งานที่เหมาะสมคือ ถือหลัก 
“Put the Right Man in to the Right Place (Job) หมายถึง การบรรจุคนให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือจะ
ช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ ก้าวหน้าในการท างาน 

 

 7.5 บริการติดตามผล (Follow-Up Service) 

  การติดตามผลเป็นการบริการหนึ่งในหลายบริการที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการ
ด าเนินงานแนะแนว การปรับปรุงการเรียนการสอนและประโยชน์ในการบริการโรงเรียนโดยทั่วไป 

  7.5.1 วัตถุประสงค์ของการติดตามผลอาจจ าแนกได้ 
   7.5.1.1 เพ่ือช่วยให้นักเรียนสามารถปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ เช่น การเรียน การ
สังคม 

   7.5.1.2 เพ่ือประเมินผลวิธีการสอน การจัดกิจกรรมของโรงเรียนว่าด าเนินไปได้ดี
เพียงใด 

   7.5.1.3 เพ่ือน ามาปรับปรุงบริการแนะแนวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

   7.5.1.4 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของ
นักเรียนแล้วน ามาวิจัยเพื่อประโยชน์ของนักเรียนรุ่นต่อๆ ไป 

  7.5.2 ประเภทของการติดตามผล 

   7.5.2.1 การติดตามผลนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวไปแล้ว   
   7.5.2.2 การติดตามผลนักเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน   
   7.5.2.3 การติดตามผลนักเรียนที่เป็นกรณีพิเศษ เช่น นักเรียนที่มีปัญหาทางจิตใจ 

   7.5.2.4 การติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน  
   7.5.2.5 การติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  
    การติดตามผลทั้ง 5 ประเภทนี้ การติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
เป็นการติดตามผลที่ยากแก่การปฏิบัติ ส่วนใหญ่มักจะติดตามผลในระยะเพียงหนึ่งปีเท่านั้น เพราะยิ่ง
นักเรียนส าเร็จการศึกษาไปนานเท่าไร การติดต่อก็ยิ่งล าบากข้ึน 

  7.5.3 จุดมุ่งหมาย 

   7.5.3.1 เพ่ือเป็นแนวทางให้นักเรียนรุ่นปัจจุบัน ได้ทราบและเตรียมตัวที่จะเข้าสู่
สภาพศึกษาหรืออาชีพที่ต้องการ 

   7.5.3.2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการที่จะน ามาประเมินผลการเรียนการสอนตลอดจน
หลักสูตรที่ใช้ 
   7.5.3.3 เพ่ือรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว 
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  7.5.4 วิธีการใช้ในการติดตามผล 

   7.5.4.1 สัมภาษณ์ 

   7.5.4.2 ส่งแบบสอบถามไปให้นักเรียนที่เรียนจบไปแล้ว 

   7.5.4.3 เชิญนักเรียนเก่ามาโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพ่ือเล่าเรื่องราวหรืออภิปราย 

   7.5.4.4 จัดงานสังสรรค์นักเรียนเก่า 
  7.5.5 ข้อล้มเหลว 

   7.5.5.1 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษานั้น ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือ
ประกอบอาชีพจึงไม่อยากให้ใครทราบ  

   7.5.5.2 ศิษย์เก่าไม่เห็นความส าคัญของการติดตามผล จึงไม่ส่งแบบสอบถาม
กลับคืนมายังโรงเรียน 

   7.5.5.3 ระยะเวลาที่จะกรอกแบบสอบถามนานเกินไป 

   7.5.5.4 เกิดการผิดพลาดหรือบกพร่องในระบบ การสื่อสาร วิธีการอ่ืนๆ 

    1) สอบถามจากครู-อาจารย์ในโรงเรียนที่รู้จักและทราบว่าศิษย์เก่าไปศึกษาต่อที่
ไหนหรือประกอบอาชีพอะไร ที่ใด 

    2) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ธุรการ 

    3) ส่งแบบสอบถามไปถึงสถาบันต่างๆ  
ดังแสดง บริการแนะแนว 5 บริการโดยภาพรวม ในภาพที่  7.2  
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ภาพที่  7.2  อธิบายบริการแนะแนวทั้ง 5 บริการ 

ที่มา : http://quotesgram.com/img/guidance-counselor-quotes/3990851/ 
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8.  มาตรฐานการแนะแนว 

 เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :233-238) มาตรฐานการแนะแนว 
(Guidance standard) ก าหนดขึ้นตามเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนให้คนไทยทุกคนได้รับ 

การพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นไปตามแผนพัฒนาการแนะแนว ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ก าหนดพันธกิจเพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” คือ (1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน (2) 
เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม (3) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ 
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ สิ่งแวดล้อม (4) พัฒนาระบบบริหาร
จัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 แผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 - 2554) ซึ่งก าหนดพันธกิจเพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ 
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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  8.9.1 มาตรฐานการแนะแนว มี 3 ด้าน 15 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้ แบ่งได้ ดังนี้ 
   8.9.1.1 มาตรฐานด้านนักเรียน 

ตารางท่ี  7.3  มาตรฐานการแนะแนวด้านนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 นักเรียนรู้จักตนเอง รักและ เห็น
คุณค่าตนเองและผู้อ่ืน และสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ 
1. รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของ 
ตนเอง 
2. รักและเห็นคุณค่า ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 

3. สามารถตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้ 
มาตรฐานที่ 2 นักเรียนมีทักษะในการเลือก
แนวทางการศึกษา อาชีพและการงาน ชีวิตและ
สังคม 

ตัวบ่งชี้ 
1. แสวงหาข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเอง 
ด้านการศึกษาอาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม 

2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษา อาชีพและการงาน ชีวิตและสังคม 

มาตรฐานที่ 3 นักเรียนมีสุฃภาพจิตที่ดี ตัวบ่งชี้ 
1. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
2. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ อย่าง
มีความสุข 

มาตรฐานที่ 4 นักเรียนมีจิตส านึกในการท า
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
ต่อครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :236) 
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8.9.1.2  มาตรฐานด้านกระบวนการ 

ตารางท่ี  7.4  มาตรฐานการแนะแนวด้านกระบวนการ 

มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและ
บริการแนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 
1. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้าน 
การศึกษา อาชีพและการงานชีวิตและสังคม 

2. จัดกิจกรรมแนะแนวให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน 

3. มีการจัดบริการแนะแนว 

มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
แนะแนวอย่างเป็นระบบ 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีโครงสร้างการบริหารจัดการแนะแนวที่ 
ชัดเจน 

2. มีการด าเนินงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ 

3. มีข้อมูลสารลนเทศท่ีทันสมัย 

4. มีการประชาสัมพันธ์งานแนะแนว 

มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษาสร้างและพัฒนา
เครือข่ายการแนะแนวที่เข้มแข็ง 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีเครือข่ายการแนะแนวที่ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

2. มีการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการแนะแนว  
อย่างต่อเนื่อง 
3. มีการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
การแนะแนวกับหน่วยงาน บุคลากร ทั้งภายใน
และภายนอก 

4. มีการระดมทรัพยากร และภูมิปัญญา ท้องถิ่น
เข้ามาเป็น เครือข่ายการแนะแนว 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และน าผลมาพัฒนางานแนะแนว
อย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการแนะแนว 

2. มีการน าผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย มาใช้ใน
การพัฒนางาน 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :237) 
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   8.9.1.3. มาตรฐานด้านปัจจัย 

ตารางท่ี 7.5  มาตรฐานการแนะแนวด้านปัจจัย 

มาตรฐานที่ 9 ผู้บริหารและบุคลากร ทาง
การศึกษา มีความสามารถบริหารจัดการแนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของ
การแนะแนว 

2. ให้การสนับสนุนการด าเนินงานแนะแนว 

มาตรฐานที่ 10 ครูแนะแนว มีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และเป็นแกนน าด้านจิตวิทยาการ 

แนะแนว และการให้ค าปรึกษาและมีคุณสมบัติ
วิชาชีพแนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีความถนัด ความเชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยาการ
แนะแนว และการให้ค าปรึกษา 
2. มีคุณลักษณะเหมาะสมกับวิชาชีพแนะแนว 

3. น าความรู้ด้านจิตวิทยาการแนะแนวและการ
ให้ค าปรึกษาขยายผลให้ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง  
และชุมชน เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานที่ 11 ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียน 
ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษา และน าความรู้ด้าน
จิตวิทยาการแนะแนวไปบูรณาการในการเรียน 

การสอน 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

2. ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3. น าความรู้ด้านจิตวิทยาไปใช้ 

มาตรฐานที่ 12 พ่อแม่ ผู้ปกครอง มี
ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
และส่งเสริมพัฒนาให้บุตรหลานมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวบ่งชี้ 
1. รู้จัก เข้าใจ และยอมรับบุตรหลานของตน 

2. ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือบุตร
หลานของตนเองและบุตรหลานของผู้อ่ืน 

3. เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน 

มาตรฐานที่ 13 ศาสนบุคคล ชุมชน สื่อมวลชน 
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุนงานแนะแนว 

ตัวบ่งชี้ 
1. ให้ความรู้ ประสบการณ์ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนตามบทบาท หน้าที่ 
2. เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการ
ด าเนินงานแนะแนว 
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ตารางท่ี 7.5  มาตรฐานการแนะแนวด้านปัจจัย (ต่อ) 
  

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีและใช้สื่อเครื่องมือ
ทางการแนะแนวอย่างเหมาะสมกับนักเรียน 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีสื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวในการจัด
กิจกรรมและให้บริการแนะแนว 

2. ใช้สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวในการจัด
กิจกรรมและให้บริการแนะแนว 

3. บ ารุงรักษา จัดเก็บสื่อ เครื่องมือทางการแนะ
แนว 

มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีและใช้ระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการแนะแนวเชื่อมโยงเป็น
เครือข่าย 

ตัวบ่งชี้ 
1. มีระบบข้อมูลด้านการศึกษา อาชีพและการ
งาน ชีวิตและสังคมเป็นปัจจุบัน 

2. ใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา อาชีพและ
การงาน ชีวิตและสังคม 

3. มีการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :238) 
 

  8.9.2 มาตรฐานงานแนะแนวด้านนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษา 

   เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554:239-244) ส าหรับครูแล้วควรให้
ความสนใจอย่างยิ่งต่อทุกในมาตรฐานทั้งหมดที่กล่าวมา โดยเฉพาะยิ่งคือมาตรฐานแรกอันได้แก่ 
มาตรฐานงานแนะแนวด้านนักเรียนในแต่ละระดับการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ 

   มาตรฐานที่ 1 นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่าตนเองและผู้อ่ืน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ผู้อื่น มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศมาตรฐานที่ 3 

มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมมาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการ
ปรับตัวและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งน ามาเปรียบเทียบมาตรฐานการแนะแนวด้านนักเรียน 4 

มาตรฐานในแต่ละระดับได้ ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 รู้จักตนเอง เข้าใจตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

ตารางที่  7.6  อธิบาย มาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียนตาม มาตรฐานที่ 1 มีความรู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

1. รู้ความต้องการ
และปัญหาของ 
ตนเองสามารถ บอก
ความต้องการหรือ
ปัญหาของตนเอง 
 

 

1. รู้และเข้าใจความ
ต้องการของตนเอง
และปัญหาที่ 
ซับซ้อน อธิบายความ
ต้องการหรือปัญหา
ของตนเอง 
 

 

1. รู้และเข้าใจสาเหตุ
ของความต้องการ
ของตนเอง 
สาเหตุของปัญหา
และวิธีการให้ได้สิ่งที่
ต้องการและ
แก้ปัญหาของตนเอง 
 

1. รู้และเข้าใจรวมทั้ง
ยอมรับความต้องการ
ของตนเอง และปัญหา 
ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหา 

2. รู้และ สามารถ
บอกลักษณะเด่นทาง
กายของตนเองและ
สิ่งที่เป็นความ 

ภาคภูมิใจของตนเอง 
 

2. สามารถแสดง
จุดเด่นที่เป็น
ความสามารถของ
ตนเอง 
 

2. แสวงหา
เอกลักษณ์ 

เหมาะสมกับตนเอง
สามารถระบุ
แบบอย่างที่ตนเอง 
ชื่นชมวิเคราะห์
เปรียบเทียบและ
เลือกแบบอย่างที่
เหมาะสมกับตนเอง 

2. มีเอกลักษณ์ของ
ตนเอง บูรณาการ
คุณลักษณะ 

ด้านต่างๆ ให้เป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



291 

 

ตารางที่  7.6  อธิบายมาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียนตาม มาตรฐานที่ 1 มีความรู้จักตนเอง เข้าใจ
ตนเองและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น (ต่อ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

3. สามารถบอก
ความชอบ ความ
สนใจและ สามารถ
แสดงความสามารถ
ของตนเอง 
 

 

 

3. รู้และเข้าใจและ
สามารถอธิบาย
เหตุผลในสิ่งที่ตน
สนใจรวมทั้งแสดง 
ความสนใจ ความ
ถนัดด้านการเรียน
และอาชีพ 

 

 

 

3. รู้และเข้าใจความ
สนใจและพัฒนาตน
ตามความถนัด 
ความสามารถ ด้าน 

การเรียน อาชีพ และ
บุคลิกภาพของ
ตนเองเกิดความ
ตระหนักรู้ใน
ลักษณะเฉพาะ 

ของตนในด้าน
บุคลิกภาพการศึกษา 
และอาชีพ 

3. รู้และเข้าใจตลอดจน 

สามารถแสดงลักษณะ 

เฉพาะและศักยภาพของ 
ตนจนสามารถน ามาใช้
ให้สอดคล้องกับ
การศึกษาและอาชีพ 

 

4. สามารถบอกความ 

ภาคภูมิใจสิ่งที่ตนท า 

และสามารถแสดง
ความชื่นชมผู้อื่น 

 

4. สามารถบอก 

ความรู้สึกนึกคิดท่ีดี
ต่อตนเอง ความ
ภาคภูมิใจ 

ในตนเองและ
สามารถ 

แสดงความชื่นชม
ผู้อื่น 

4. รัก นับถือตนเอง
และผู้อ่ืนสามารถ
ยอมรับค ายกย่อง 
ชมเชย และซาบชึ้ง 
ในความดีงามของ
ตนเองและผู้อื่น 

 

4. รัก นับถือตนเองและ 

ผู้อื่นสามารถ แสดงความ 

ชื่นชมในคุณค่าของ
ตนเองและผู้อื่นสามารถ
น าคุณค่าที่มีในตนเอง 
พัฒนาตนเองและลังคม 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :240) 
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  มาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

ตารางที่  7.7  อธิบายมาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียนตามมาตรฐานที่ 2 มีความสามารถในการ
แสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

1. สามารถหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวเอง 
รู้จักหาข้อมูลจาก
บุคคลสื่อที่ใกล้ตัว 

 

 

1. สามารถค้นหาข้อมูล 

จากแหล่งต่างๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
จากบุคคล/สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถจ าแนก
ประเภทและ
เปรียบเทียบข้อมูล
เบื้องต้นได้ 

1. แหล่งต่างๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
จากบุคคล/สถานที่/สื่อ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายได้ 

1. สามารถแสวงหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลายและปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

สามารถสังเคราะห์ 
และจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

2. สามารถเลือกและใช้ 
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

รู้จักใช้ข้อมูลให้เกิด 

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและ
สอดคล้องตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม 

2. สามารถเลือกและใช้ 
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวัน 

สามารถเลือกและน า 

ข้อมูลที่ตนเองต้องการ
มาใช้ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องตาม
กฎเกณฑ์ 
ของสังคม 

2. สามารถเลือกสรร
และใช้ข้อมูล
สารสนเทศให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมเป็นแนวทาง
ประกอบการวาง
แผนการเรียน อาชีพ 
และการด าเนินชีวิต
อย่างเหมาะสม 

2. สามารถเลือกสรร
และน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ 
คาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตอย่าง
มีเหตุผลและน าไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :241) 
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 มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ตารางท่ี  7.8  อธิบายมาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียนตามาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

1. บอกเหตุผลสิ่งที่
ต้องการจะท าสามารถ
บอกทางเลือก 

ของพฤติกรรมที่จะท า
ให้ได้สิ่งที่ต้องการและ
สามารถตัดสินใจ 

 

1. สามารถตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง และร่วม
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 

เกี่ยวกับครอบครัวและ 

โรงเรียน 

• สามารถก าหนด
เป้าหมายและวางแผน
ด าเนินการ 

• สามารถบอก
ทางเลือกในการ
แก้ปัญหา ได้อย่าง
หลากหลาย 

• สามารถประเมิน
ทางเลือก ตัดสินใจโดย
ใช้เหตุผล 

• ร่วมตัดสินใจเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง
ครอบครัว และ
โรงเรียน 

• ปฏิบัติตามทางเลือก
ที่ตัดสินใจ 

1. สามารถตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหาของ
ตนเองและร่วม
ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา 

• สามารถวางแผนการ
เรียน อาชีพและชีวิต 
ให้สอดคล้องกับความ
สนใจ ความถนัด 
ความสามารถและ
บุคลิกภาพ 

• ปฏิบัติงานตามแผน
และรับผิดชอบผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการ
ตัดสินใจ 

• ประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนการ
เรียน อาชีพ และชีวิต
บอกแนวโน้มของ
เหตุการณ์ และผลที่
อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ 
• ปรับปรุงแผนการ
เรียน อาชีพและชีวิต 

• ร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
ตนเองครอบครัว 
โรงเรียนและชุมชน 

1. สามารถตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาของตนเอง 
และร่วมตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน
และสังคม 

• มีการท างานโดยอาศัย
การวางแผนอย่างสม ่าเสมอ 

• ตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

• วิเคราะห์ ประเมินผลดี 
ผลเสีย เพื่อใช้ปรับปรุง
พัฒนางาน 

• มีส่วนร่วมคิดร่วมท า
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับชุมชนและสังคม 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :242) 
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มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัวและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ตารางที่  7.9  อธิบายมาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัว
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

1. รับรู้ความต้องการ
และความรู้สึกของผู้อ่ืน 

• ปฏิบัติตามค าสั่ง/การ
ขอร้องของครูหรือ
ผู้ปกครองอย่างมี
เหตุผล 

• ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ 
ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน 

• รับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 

1. เข้าใจและยอมรับ
ความต้องการและ
ความรู้สึกผู้อ่ืน 

• เปิดโอกาสให้ผู้อื่น
แสดงความคิดเห็น 

• มีการแลกเปลี่ยน
ความ 

คิดเห็นและปฏิบัติตาม
ข้อคิดเห็นของกลุ่ม 

• เข้าใจความรู้สึกของ
ผู้อื่น 

1. เข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างและ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผล 

• ยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

• เคารพความคิดเห็น
และปฏิบัติตามกฎ 

กติกา ของสังคมด้วย
ความเต็มใจ 

1. เข้าใจและยอมรับใน
ศักดิ์ศรีของแต่ละ
บุคคล 

• เคารพศักดิ์ศรีใน
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

 

 

 

2. สามารถสื่อ
ความรู้สึก และความ
ต้องการของตนเองให้
ผู้อื่นรับรู้ 
• แสดงความรู้สึกและ
ความต้องการของ
ตนเองให้ผู้อ่ืนรับรู้ 
• แสดงความคิดท่ีดีที่มี
ต่อผู้อื่น 

2. สามารถสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ตาม
สถานการณ์ 
• ใช้วิธีการลื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 
 

 

2. สามารถสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึกให้
ผู้อืน่เข้าใจได้ 
เหมาะสมกับกาลเทศะ
และบุคคล 

• สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึก
อารมณ์ และ 

พฤติกรรมในเชิง
สร้างสรรค์ได้เหมาะสม
กับกาลเทศะ 

2. สามารถสื่อสาร
ความคิดความรู้สึกที่ดี
ต่อผู้อื่นและเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

• สามารถแสดง
ความคิด ความรู้สึก 
อารมณ์และพฤติกรรม
ในเชิงสร้างสรรค์ท่ีท า
ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี 
ต่อผู้อื่น และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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ตารางที่  7.9  อธิบายมาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัว
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (ต่อ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

3. รับรู้การ
เปลี่ยนแปลงด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ และ
สังคมของตนเอง 
• แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

• สามารถปรับตัวอยู่
ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่
เปลี่ยนไป 

 

3. สามารถควบคุม
อารมณ์และการ
แสดงออกได้เหมาะสม 

• รู้เท่าทันและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงด้าน
ร่างกายอารมณ์และ
สังคมของตนเอง 
• สามารถควบคุม
อารมณ์ 
และแสดงออกอย่าง 
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

3. สามารถจัดการกับ 

อารมณ์ และแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสมกับ
วัยและสถานการณ์ 
• มีความม่ันคงทาง
อารมณ์ และแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถจัดการกับ 

อารมณ์และแสดงออก 

อย่างสร้างสรรค์เป็น 

ประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

• มีความม่ันคงทาง
อารมณ์และแสดงออก
ได้อย่างเหมาะสม 

• น าพลังความคิด
ความรู้สึก มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

4. เป็นผู้ให้และผู้รับที่
ดี 

• รู้จักการแบ่งปัน
สิ่งของให้กับผู้อ่ืน 

• รู้จักการให้และรับ
ความช่วยเหลือ 

• รู้จักยกย่องชมเชย
ผู้อื่น 

• รู้จักรับการชื่นชม
ของผู้อ่ืน 

4. ปฏิบัติตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อครอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน 

• ยอมรับ และให้ความ 

ร่วมมือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ครอบครัว 

โรงเรียน และชุมชน 

• แสดงพฤติกรรม
เหมาะกับ 

กาลเทศะ 

4. ปฏิบัติตนให้เป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

• เข้าร่วมกิจกรรมที่
เป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

4. ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและ
ประโยชน์ต่อสังคม 

• เห็นประโยชน์
ส่วนรวม 

มากกว่าส่วนตน 

• อาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ที ่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ 
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ตารางที่  7.9  อธิบายมาตรฐานแนะแนวด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัว
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (ต่อ) 

อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย 

5. สามารถท างานและ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

• ให้ความร่วมมือกับ
ผู้อื่น 

5. สามารถท างานตาม 

บทบาทหน้าที่ และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ความสุข 

• แสดงบทบาทการเป็น
ผู้น า 
และการเป็นสมาชิกท่ีดี 

5. สามารถท างานตาม 

บทบาทในฐานะ ผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
• อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

5. สามารถท างานตาม
บทบาทในฐานะ ผู้น า
และผู้ตามที่ดี  
• อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมี 
ความสุข 

ที่มา : เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ และ ภักดี ปรีวรรณ (2554 :243-244) 
 

9.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กรมสุขภาพจิต (2546 :1-26).ร่วมมือกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นโดยมุ่งหวังให้ครูทุกคนสามารถให้ความดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งด้าน
การส่งเสริมในส่วนที่ดีของนักเรียน และด้านการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดข้ึน ดังนี้ 
    9.1  ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

              ส านักพัฒนาสุขภาพจิต (ออนไลน์, 2546 :1-2) การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวิถีชีวิตที่เป็น
สุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น  นอกจากจะด าเนินการด้วยการ
ส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็น
สิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการ
สื่อสาร  เทคโนโลยีต่างๆซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว  ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน  
เป็นต้นว่าปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาการระบาดของสารเสพติด  ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ 
ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์  ความวิตกกังวล  ความเครียด  การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม  หรือ
อ่ืนๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้น  ภาพความส าเร็จที่เกิด
จากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวังนั้น  จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายทุกคน  โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการ
ด าเนินการต่างๆเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์  และ
ภาคภูมิใจในบทบาทท่ีมีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม  เป็นบุคล
ที่คุณค่าของสังคมต่อไป 
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  บทบาทของครูที่กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่องใหม่  เพราะมีการปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอและได้
ด าเนินการมานานแล้วนับตั้งแต่อดีตจนได้รับยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล  แต่เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  โดยเฉพาะการท างานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการท างาน  มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน  มีเทคนิควิธีการ  หรือการใช้เครื่ องมือต่างๆเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว  
ความส าเร็จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่ารวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ผลดีย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรง
และทางอ้อม  ไม่ว่าจะเป็นครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หรือสังคม 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได้ก าหนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถร่วนอยู่กับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  (มาตรา 6)  และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนโดยยึด
หลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา 22)  ในการจัดการศึกษาต้อง
เน้นความส าคัญท้ังความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  ของแต่
ละระดับการศึกษาซึ่งเรื่องหนึ่งที่ก าหนดให้ด าเนินการ  คือเรื่อง  ความรู้และทักษะในการประกอบ
อาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  (มาตรา 23 ข้อ (5))  ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ให้รู้จักคิดเป็น  ท าเป็น  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ใน
ทุกวิชาอีกท้ังมีการประสานความร่วมมือกับบิดา  มารดา  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือ
ร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน  ตามศักยภาพ 

           ในการปฏิรูปวิชาชีพครู  ซึ่งเป็นการพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
คุณลักษณะที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานวิชาชีพ  ตามการประกันคุณภาพการศึกษา  กรมสามัญศึกษา  
กรมสามัญศึกษาด้านปัจจัย  คือ  ครู  ที่ระบุในมาตราที่ 2  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่
พึงประสงค์  โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียน  คือ  
การมีความรัก  เอื้ออาทรเอาใจใส่  ดูแลนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  การมีมนุษยสัมพันธ์และสุขภาพจิตที่
ดี  พร้อมที่จะแนะน าและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียน  แสดงให้เห็นว่า  ครู  ต้องพัฒนาตนเองให้
เป็นครูมืออาชีพ  คือ  นอกจากจะท าหน้าที่ครูผู้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่นักเรียนแล้วยังต้องท าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  ทั้งดี  
เก่ง  มีสุข  ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต  คือนักเรียนในการประกันคุณภาพการศึกษา  กรม
สามัญศึกษา  มาตรฐานที่ 4 ที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์  
มาตรฐานที่ 5 มีสุนทรียภาพและลักษณะด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  มาตรฐานที่ 6 รู้จักตนเอง  พ่ึงตน
องได้  และมีบุคลิกภาพที่ดี  มาตรฐานที่ 7  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ปลอดจากสิ่ง
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เสพติดให้โทษ  ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง  ที่ช่วยเหลือให้นักเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าวได้  โดยผ่านกระบวนการท างานที่เป็นระบบ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพด้านการศึกษา  กรมสามัญศึกษา  มาตรฐานที่ 1 
ที่ให้โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มาตรฐานที่ 4 มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  โดยเน้นผู้เยนเป็นศูนย์กลาง  มาตรฐานที่ 7 ส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดและพัฒนาการศึกษา  ดังนั้น  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นระบบที่สามารถด าเนินการเพ่ือรับการประกันคุณภาพได้  ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านปัจจัย  ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ 

กรมสามัญศึกษาตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงจัดท าระบบการช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือให้
มีกระบวนการท างานเป็นระบบ  มีความชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ  กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความส าเร็จโดยมีแนวคิด
หลักในการด าเนินงาน  ดังนี้    
                9.1.1 มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  เพียงแต่ใช้
เวลาและวิธีการที่ต่างกัน  เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล  ดังนั้น  การยึดนักเรียนเป็น
ส าคัญในการพัฒนา  เพ่ือดูแลช่วยเหลือ  ทั้งด้านการป้องกัน  แก้ไขปัญหา  หรือการส่งเสริมจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น                                                            
              9.1.2 ความส าเร็จของงาน  ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  ทั้งการร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมท าของ
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ  ผู้ปกครอง  หรือชุมชน 

 

 9.2  วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                ส านักพัฒนาสุขภาพจิต (ออนไลน์, 2546 :2-3) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนไว้ดังนี้ 
                  9.2.1 เพ่ือให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  เป็นไปอย่างระบบ
และมีประสิทธิภาพ 

                 9.2.2 เพ่ือให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือชุมชน  มีการท างาน
ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการท างานที่มีระบบ  พร้อมด้วย  เอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถ
ตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ 
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          9.3  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

             ส านักพัฒนาสุขภาพจิต (ออนไลน์, 2546: 3) ได้กล่าวถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับไว้ดังนี้ 
                 9.3.1 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 

                 9.3.2 สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี  และอบอุ่น 

                 9.3.3 นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
                 9.3.4 นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
                 9.3.5 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

         9.4  ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการช่วยเหลือ
นักเรียน 

              ส านักพัฒนาสุขภาพจิต (ออนไลน์, 2546 :3) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้   
                 9.4.1 ผู้บริหารโรงเรียน  รวมทั้งผู้ช่วยบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย  ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  หรือร่วมกิจกรรมตาม
ความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

                 9.4.2 ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนัก  ในความส าคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน  และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

                 9.4.3 คณะกรรมกาหรือคณะท างานทุกคณะ  ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมี
การประชุมในแต่ละคณะ  อย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด 

                9.4.4 ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงาน  โดยได้รับความร่วมมือจาก
ครูทุกคนในโรงเรียน  รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน                 
                9.4.5 การอบรมให้ความรู้และทักษะ  รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล  ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา
หรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อกรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจ าเป็น  โดยเฉพาะเรื่อง
ทักษะการปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
           กระบวนการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากร
หลักในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบส าคัญ  5  ประการ  คือ 

                 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

                 2. การคัดกรองนักเรียน 

                 3. การส่งเสริมนักเรียน 

                 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                 5. การส่งต่อ 
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ดังแสดงกระบวนการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาพที่  7.3 

 
ภาพที่  7.3  แผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของครูที่ปรึกษา 
ที่มา : https://sites.google.com/site/bangsadejicare/ 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/bangsadejicare/
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กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่แสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบ 
ของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ  โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่
เกี่ยวข้อง  ของรวมทั้งผู้ปกครอง แต่ละกระบวนการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ส านักพัฒนาสุขภาพจิต 
ออนไลน์, 2546 :7-13)   
              9.5.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล    
                          ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่
เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งด้านบวกและลบ  ดังนั้นการรู้ข้อมูลที่
จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น  
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน  เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาด
เดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน  ซึ่งจะท าให้ไม่เกิด  ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน
หรือการเกิดได้น้อยท่ีสุด ครูที่ปรึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย  3  ด้านใหญ่ๆ คือ 

                           9.5.1.1 ด้านความสามารถแยกเป็น 

                                  1)  ด้านการเรียน 

                                  2)  ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 

                            9.5.1.2 ด้านสุขภาพแยกเป็น 

                                   1) ด้านร่างกาย 

                                   2) ด้านจิตใจ-พฤติกรรม 

                            9.5.1.3 ด้านครอบครัวแยกเป็น 

                                    1) ด้านเศรษฐกิจ 

                                    2) ด้านการคุมครองนักเรียน 

                            9.5.1.4 ด้านการเสพติด 

                            9.5.1.5 ด้านความปลอดภัย 

                            9.5.1.6 ด้านอ่ืน ๆที่ครูพบเพ่ิมเติมซึ่งมีความส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น 

              9.5.2 การคัดกรองนักเรียน 

  การคัดกรองนักเรียน   เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน   เพ่ือการจัด
กลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่มคือ 

           9.5.2.1 กลุ่มปกติ  คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ  ตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว  อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 
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           9.5.2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา   คือ   นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือป้องกันหรือแก้ไขปัญหา
ตามแต่กรณ ี

  การจัดกลุ่มนักเรียนนี้   มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วใน
การแก้ไขปัญหา  เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ  ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียน
เพ่ือการจัดกลุ่มแล้ว   ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง   มีผลต่อ
ความรวดเร็วในการช่วยเหลือ  ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

  ผลการคัดกรองนักเรียน  ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ท าให้
นักเรียนรับรู้ได้ว่าตนถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  ซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติโดยเฉพาะ
นักเรียนวัยรุ่นที่มีความไวต่อการรับรู้  (sensitive) แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า  ขณะนี้ตนมีพฤติกรรม
อย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็ตามและเพ่ือเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพ่ือนอีกด้วยดังนั้น   
ครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากนี้หากครูที่ปรึกษามีการ
ประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียน  ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ท าให้ผู้ปกครอง
เกิดความรู้สึกว่า  บุตรหลานของตนถูกกลุ่มที่ผิดปกติแตกต่างจากเพ่ือนนักเรียนอ่ืน ๆ  ซึ่งอาจมี
ผลเสียต่อนักเรียนในภายในภายหลังได้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการคัดกรองนักเรียนนั้น   ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษา
และยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วย   ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีการประชุม
ครูเพ่ือการพิจารณาเกณฑ์การจักกลุ่มนักเรียนร่วมกัน   เพ่ือให้มีความมาตรฐานหรือแนวทางการคัด
กรองนักเรียนที่เหมือนกัน   เป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน   รวมทั้งให้มีการก าหนดเกณฑ์ว่าความ
รุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

          9.5.3 การส่งเสริมนักเรียน 

                   การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่
ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้นมีความภาคภูมิใจใน
ตัวเองในด้านต่างๆซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนในกลุ่มเสียง/มี
ปัญหาและเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมี
คุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 
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                          9.5.3.1 วิธีการและเครื่องมือเพ่ือการส่งเสริมนักเรียน 

                 การส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารนาด าเนินการได้แต่มี
กิจกรรมหลักส าคัญท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ 

                                1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
                                2) การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom meeting) 

 9.5.4 การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 

 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียม
กัน แต่ส าหรับนักเรียน กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลใส่ใจอย่าง
ใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียน
จนกลายเป็นปัญหาของสังคม  การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนจึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และ
มีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

        9.5.4.1 วิธีการและเครื่องมือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการมี 2 ประการ คือ 

 

                       1)  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 

                       2)  การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

                     9.5.4.2 ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

                      1)  การรักษาความลับ 

                   1.1) เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไข ต้องไม่
น าไปเปิดเผย ยกเว้นเพ่ือขอความช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุชื่อ-สกุลจริงของ
นักเรียนและการเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

                    1.2) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม
และสะดวกการเรียกใช้ 

                    1.3) การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่ เปิดได้ 
โดยให้เกียรติและค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ 

                      2) การแก้ไขปัญหา 

                   2.1)  การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุ
ของปัญหาให้ครบถ้วนและหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหา
มิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวแต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 
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                   2.2) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน  ไม่จ าเป็นต้องเกิดจาก
สาเหตุที่เหมือนกันและวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความส าเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับ
นักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกต่างของบุคคล  ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การ
ปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือส าเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง  กระบวนการหรือทักษะการ
ช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการน าไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียน
แต่ละคน 

           9.5.5  การส่งต่อนักเรียน 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการในข้อ 4  
นั้น อาจมีบางกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดี
ขึ้นก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษา หรือครูคนใด
คนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อ
การแก้ไข 

        9.5.5.1 การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

               1)  การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือ
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 

                2) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการ
ส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ส าหรับการส่งต่อภายใน หากส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือฝ่าย
ปกครองจะเป็นการแก้ไข ปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ 
ความรู้สึก ปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือรุนแรง เป็นต้น ครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบและประสานการท างานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ แต่หากเกิดกรณียาก
ต่อการช่วยเหลืออีก ก็ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นเดียวกัน  

       9.5.5.2 แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูที่ปรึกษา 

                                      การส่งนักเรียนไปพบครู อ่ืน ๆ เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไปนั้นมี 
แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อส าหรับครูที่ปรึกษาดังนี้ 

               1)  นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้น หรือแย่ลง แม้ว่าครูที่
ปรึกษาจะด าเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการใด ๆ  

2) นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษา  
เช่น นัดให้มาพบแล้วไม่มาตามนัดอยู่เสมอ ให้ท ากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด ๆ 
เป็นต้น 
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                3) ปัญหาของนักเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึก ความซับซ้อนของสภาพจิตใจที่จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 

 

สรุป 

 ครูทุกคนต้องท าหน้าที่แนะแนว ให้ค าปรึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต โดยปลายทางคือ 
นักเรียนเป็นคน  เก่ง ดี มีความสุข สามารถพัฒนาตนและสังคมได้เต็มศักยภาพ  กระบวนการแนะ
แนวจึงเป็นการช่วยเหลือบุคคล เพ่ือให้เข้าใจตนเอง  ผู้อ่ืน สภาพแวดล้อม  โดยผู้แนะแนวจะใช้กลวิธี
และเครื่องมือต่างๆเข้าช่วยเพ่ือให้ผู้รับการแนะแนวได้เข้าใจปัญหา และเห็นลู่ทางการแก้ปัญหาของ
ตน  สามารถตัดสินใจด้วยตนเองอย่างรอบคอบ หรือเห็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เต็มศักยภาพ
ด้วยตนเองได้การแนะแนวมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันปัญหา แก้ไขปัญหา และพัฒนาส่งเสริม  เป้าหมาย
เหล่านี้ครอบคลุมเนื้อหา 3 ด้านคือ ด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวสังคมปรัชญาและหลักการของการ
แนะแนวนั้นมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการแนะแนวมี  5  บริการ  คือ  
บริการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการให้ค าปรึกษา  บริการจัด
วางตัวบุคคล  และบริการติดตามผล  ประกอบกับการเข้าใจมาตรฐานงานแนะแนวด้านนักเรียนในแต่
ละระดับการศึกษา ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ มาตรฐานที่ 1 นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็น
คุณค่าตนเองและผู้อ่ืน และสามารถพ่ึงตนเองได้ผู้อ่ืน มาตรฐานที่ 2 มีความลามารถในการแสวงหา
และใช้ข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม มาตรฐานที่ 4 มีความสามารถในการปรับตัวและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วย
หลักการกระบวนการช่วยเหลือดังที่กล่าวมา หาก “คร”ู มีความเข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผ่านรายละเอียดของหลักการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันแก้ไขปัญหา และการส่งต่อนักเรียน อย่างเป็นระบบเพ่ิมขึ้นอีก ก็จะท าให้นักเรียน เก่ง ดี 
และมีความสุข ตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติต่อไป  
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ใบกิจกรรม 

 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาดูภาพยนตร์  เรื่อง  Freedom Writers  และให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียนในประเด็นต่อไปนี้ 
  

 
ภาพที่  7.4  หน้าปกภาพยนตร์ Freedom Writers 

ที่มา : https://www.amazon.com/Freedom-Writers-Widescreen-Hilary-

Swank/dp/B000NOK1KC 

 

 1.  มีความคิดเห็นอย่างไรในสิ่งที่คุณครูErin ท าในโรงเรียน เพ่ือช่วย นักเรียนในห้องในฐานะ
ครูที่ปรึกษา 
 2. ให้นักศึกษาเลือกนักเรียนในภาพยนตร์ เรื่องนี้ มา 1 คน และท าการช่วยเหลือด้วยบริการ
แนะแนว 5 บริการ 
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ค าถามท้ายบท 

ค าชี้แจง  หลังจากที่ได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลักวิชาการ
และความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 1. ให้บอกความหมายของการแนะแนวและประวัติความเป็นมาพอสังเขป 

 2.  เหตุใดถึงต้องจัดการแนะแนวในโรงเรียน  

 3.  หากจัดบริการแนะแนวในโรงเรียนควรค านึงถึงปรัชญาและหลักการใดบ้าง จงอธิบาย 

 4. หากจัดการแนะแนวในโรงเรียนควรครอบคลุมขอบข่ายอะไรบ้าง 
 5.  มาตรฐานการแนะแนวในโรงเรียนมีความส าคัญต่อ “คร”ู ที่ต้องท างานแนะแนวอย่างไร 

 6. อธิบายกระบวนการขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาพอสังเขป 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายและความแตกต่างของการให้ค าปรึกษากับจิตบ าบัดได้ 
 2. บอกจุดมุ่งหมาย  ขอบข่าย  ของการให้ค าปรึกษาได้ 
 3.  บอกหลักการ และองค์ประกอบเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษาได้ 
 4. อธิบายประเภทของการให้ค าปรึกษาได้  
 5.  อธิบายทฤษฎีการให้ค าปรึกษาได้ 
 6.  สาธิตกระบวนการ  และทักษะการให้ค าปรึกษาได้ 
 7. บอกข้อควรค านึง คุณลักษณะ และจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษาได้ 
 

เนื้อหาสาระ 

 1. ความหมายของการให้ค าปรึกษา 

 2. ความแตกต่างระหว่างการให้ค าปรึกษากับจิตบ าบัด 

 3. จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 

 4.  ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษา 

 5.  หลักการของการให้ค าปรึกษา 

 6.  องค์ประกอบเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา 

 7. ประเภทของการให้ค าปรึกษา  
 8.  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา 
 9.  กระบวนการให้ค าปรึกษา 

 10. ทักษะการให้ค าปรึกษา 

 11. ข้อควรค านึงในการให้ค าปรึกษา 

 12. คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 

 13. จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 

 สัปดาห์ที่ 14  (4 ชั่วโมง) 
 1. ให้นักศึกษาอ่านบทความ เรื่อง วิชา..ที่โรงเรียนไม่ได้สอน แบ่งกลุ่มนักศึกษาและร่วม
อภิปรายตาม (ใบกิจกรรมที่ 8.1)  
 2. อธิบาย เนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 

 3. ร่วมกันอภิปรายซักถามในหัวข้อเรื่อง  ความหมายของการให้ค าปรึกษา  ความแตกต่าง
ระหว่างการให้ค าปรึกษากับจิตบ าบัด  จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา  ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษา  
หลักการของการให้ค าปรึกษา  องค์ประกอบเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา  ประเภทของการให้
ค าปรึกษา ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาความหมายของจุดมุ่งหมาย  
  

 สัปดาห์ที่ 15  (4 ชั่วโมง) 
 1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 

 2. ให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอ “เด็กหญิงเรยา” และร่วมกันอภิปรายถึงแนวทางการช่วยเหลือ 

 3. อธิบาย เนื้อหาสาระส าคัญประกอบการน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint ร่วมกัน
อภิปรายซักถามในหัวข้อเรื่อง  กระบวนการให้ค าปรึกษา  ทักษะการให้ค าปรึกษา  ข้อควรค านึงใน
การให้ค าปรึกษา  คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา  จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 

 4. แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้ออกแบบบทสนทนาในการให้ค าปรึกษา (ใบกิจกรรมที่ 8.2) 
 5. ออกมาแสดงบทบาทสมมุติในการให้ค าปรึกษา  
 6. อาจารย์และนักศึกษาให้ข้อมูลย้อนกลับ 

 7. ให้ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนและน าส่งในสัปดาห์หน  า 
   
สื่อการเรียนการสอน 

 1. การน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  

 2. คลิปวิดีโอ “เด็กหญิงเรยา” 

 3. บทความเรื่อง “วิชา.....ที่ไม่มีสอนในโรงเรียน” 

 4. เอกสารประกอบการเรียนการสอน “ความรู้เบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา” 

 5. ต าราหรือหนังสือเรียนเกี่ยวกับ “ความรู้เบื้องต้นในการให้ค าปรึกษา” 

ศรีวรรณ  จันทรวงศ์.  (2543).  เทคนิคในการให้ค าปรึกษา. อุดรธานี: สถาบันราชภัฏอุดรธานี. 
นิรันด์  จุลทรัพย์. (2558). การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน. สงขลา : น าศิลป์โฆษณา.  
พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา.  (2543).  ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษา. กรุงเทพฯ  พัฒนาศึกษา. 
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แหล่งเรียนรู้ 
 1. ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2. ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 3. แหล่งการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา  

  3.1 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา http://thai-counseling.blogspot.com/ 

  3.2 รวบรวมเอกสารเพ่ือการเผยแพร่ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ http://guidance.go.th/ebooks/ 
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การวัดและประเมินผล 

จุดประสงค์ เครื่องมือ/วิธีการ การประเมินผล 

1. อธิบายความหมายและความ
แตกต่างของการให้ค าปรึกษากับจิต
บ าบัดได้ 
2. บอกจุดมุ่งหมาย  ขอบข่าย  
ของการให้ค าปรึกษาได้ 
3. บอกหลักการ และองค์ประกอบ
เบื้องต้นของการให้ค าปรึกษาได้ 
4. อธิบายประเภทของการให้
ค าปรึกษาได้  
5. อธิบายทฤษฎีการให้ค าปรึกษา
ได้ 
6. สาธิตกระบวนการ  และทักษะ
การให้ค าปรึกษาได้ 
7. บอกข้อควรค านึง คุณลักษณะ 
และจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา
ได้ 

1. ซักถามแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน 

2. สังเกตพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือในกลุ่ม  
(ใบกิจกรรมที่ 8.1,8.2) 
3.การสาธิตบทบาทสมมุติ 
การให้ค าปรึกษา 
4. แบบประเมินทักษะการ
ให้ค าปรึกษา 

1. นักศึกษาตอบถูกต้องได้    
ร้อยละ  80 

2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความสนใจ 

ความกระตือรือร้น และการ
แลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม     
อยู่ในระดับดี 
3. การสาธิตการให้ค าปรึกษา
อยู่ในระดับดี 
4. นักศึกษาท าแบบฝึกหัด
ถูกต้องร้อยละ 80 
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บทท่ี 8 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
 

บทน า 
 ในวิถีชีวิตของบุคคลทั่วไป  โดยธรรมชาติแล้วจะต้องมีโอกาสประสบกับความทุกข์ หรืออยู่ใน
สภาวะที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองได้ เมื่อเกิดภาวะเช่นนี้  บุคคลจะมีความสับสน และคับข้อง
ใจ ความรู้สึกนี้จะไปปิดกั้นความสามารถในการใช้เหตุผลที่มีอยู่ ท าให้ไม่สามารถช่วยตนเองจากความ
ทุกข์ได้ กระบวนการที่จะสามารถเข้ามาช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ใจ  ให้มีความเข้าใจต่อความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น  เห็นความเชื่อมโยงของปัญหา และคลี่คลายปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง คือ 
กระบวนการให้ค าปรึกษา และหากกลุ่มที่ประสบกับความทุกข์ใจ เป็นนักเรียนในโรงเรียน 
ผู้ด าเนินการให้ค าปรึกษาจึงต้องท าความเข้าใจถึงพัฒนาการและความต้องการของนักเรียนร่วมด้วย 
ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนแต่ละแห่งจึงจัดการให้ค าปรึกษา เป็นบริการทางการศึกษาอย่างหนึ่ง และระบุ
ว่า “คร”ู ทุกคนต้องท าหน้าที่ครูที่ปรึกษาท่ีสามารถให้ค าปรึกษานักเรียนได้ เพ่ือพัฒนาส่งเสริมผู้เรียน 

ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา ทั้งด้านการเรียน  ด้านอาชีพ ส่วนตัวและสังคม ในบทนี้ จึงกล่าวถึง 
ความหมายจุดมุ่งหมาย ของการให้ค าปรึกษา ทฤษฎีที่เป็นประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจบุคคลให้
มากขึ้น หลักการให้ค าปรึกษา ขั้นตอนในการให้ค าปรึกษา ทักษะการให้ค าปรึกษา คุณลักษณะของ
ผู้ให้ค าปรึกษา ตลอดจนจรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 
 

1. ความหมายของการให้ค าปรึกษา 
 ศรีสุพรรณ วรรณประเสริฐ (2545 :7-8 ) แสดงความเห็นว่าการให้ค าปรึกษาสามารถท าให้
เกิดการเข้าใจอย่างแท้จริงเปรียบเสมือนร่วมกันระหว่างขบวนการการทาง Dynamic กับการเกิดการ
เข้าถึงจิตใจของความรู้สึก รวมถึงการที่ผู้ให้ค าปรึกษาได้ท าการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ 

 กรมสุขภาพจิต (2546 :43) ให้ความหมายของการให้ค าปรึกษาว่า เป็นกระบวนการที่อาศัย
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา ด้วยการสื่อสารสองทางจนเกิด
ความร่วมมือโดยผู้ให้การปรึกษาช่วยเหลือด้วยการใช้คุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษาและทักษะต่างๆ
เพ่ือช่วยให้ผู้รับบริการสามารถส ารวจตัวเองเข้าใจตนเองตลอดจนค้นหาปัญหาสาเหตุปัญหา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนปรับตัวให้ดีขึ้นได้ด้วยตนเอง  
 รุ้งนภา ผาณิตรัตน์ (2546 :1)  กล่าวว่า  การให้การปรึกษาเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นที่การ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยที่ฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ให้การช่วยเหลือหรือที่เรียกกันว่า
ผู้ให้การปรึกษา (counselee : CO ) และอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้รับการช่วยเหลือที่เรียกว่าผู้รับการปรึกษา
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(counselee or client : CL ) ผู้ให้การปรึกษาจะใช้คุณสมบัติและทักษะในการกระตุ้นให้ผู้รับการ
ปรึกษาตระหนักถึงภาวะจิตใจและความคิดของตน ส ารวจปัญหาและผลกระทบของปัญหาต่อทั้ง
ความคิดจิตใจภาวะอารมณ์และพฤติกรรมจนเกิดความเข้าใจในปัญหาและสาเหตุในที่สุดสามารถ
จัดการปัญหาได้ด้วยตนเองตามศักยภาพท่ีมีอยู่ หรือสามารถที่ยากได้อย่างสงบและผ่อนคลาย รวมทั้ง
เพ่ือที่จะได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2551 :232) กล่าวว่า การให้ค าปรึกษาเป็นกระบวนการช่วยเหลือแก่ผู้
ขอรับการปรึกษาในการแก้ปัญหาด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม โดยผู้ให้ค าปรึกษาเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญใช้เทคนิค วิธีการ เพ่ือกระตุ้นและสะท้อนให้ผู้ขอรับการปรึกษาเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหาที่
เกิดข้ึน สามารถตัดสินใจ วางแผนแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง  
 โจนส์ (Jones. 1970) กล่าวว่าการให้ค าปรึกษา คือกระบวนที่ท าให้เกิดความสามารถ ซึ่ง
กระบวนการนี้ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้บุคคลได้ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ และเหมาะสมกับวุฒิภาวะ
โดยผ่านการเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง แต่ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกัน
และกันด้วย ซึ่งการให้ค าปรึกษาเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้รับค าปรึกษาและผู้ให้ค าปรึกษา 
ผู้รับค าปรึกษาจะเกิดความไว้วางใจและความมั่นใจที่จะทลายก าแพงที่ตนเองสร้างขึ้นมา  
 วัชรี  ทรัพย์มี (2533 :98) การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการของสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้
ค าปรึกษาซึ่งเป็นนักวิชาชีพ ที่ได้รับการฝึกอบรม กับผู้รับค าปรึกษาซึ่งต้องการความช่วยเหลือเพ่ือให้
ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจตนเอง  เข้าใจสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ได้ปรับปรุงทักษะในการตัดสินใจ และทักษะใน
การแก้ปัญหา ตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการที่จะท าให้ตนเองพัฒนาขึ้น   
 อาภา  จันทรสกุล ( 2545 :57)  การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยผู้
ขอรับค าปรึกษาพบปะกับผู้ให้ค าปรึกษา ภายใต้สัมพันธภาพที่ช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเข้าใจเกี่ยวกับ
ตนเอง สภาพแวดล้อม และปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ดีขึ้น ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เทคนิคและวิธีการทาง
จิตวิทยาช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษามีโอกาสส ารวจความรู้สึก ค่านิยม ตลอดจนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
ตนเองเพ่ือน าไปสู่ทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการแก้ปัญหา และการ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายในการด าเนินชีว ิตของตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนั้น การให้ค าปรึกษาควรด าเนินการในสภาพที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว มีแบบแผนทางวิชาชีพ โดย
ผู้ให้ค าปรึกษาปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลของผู้ขอรับค าปรึกษาไว้ เป็นความลับ  
 เมธินินทร์ ภิณญูชน (2539 :46) การให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมจนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้ค าปรึกษา  ท า
หน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา และบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับค าปรึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ด้านส่วนตัว สังคม ด้านการศึกษาและอาชีพ ให้เกิดความเข้าใจในตนเองและสิ่งแวดล้อม  
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จนสามารถตัดสินใจและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและ  มุ่งพัฒนาตนเองไปสู่
ความเจริญงอกงามอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  
 จากความหมายของการให้ค าปรึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษา หมายถึง 
กระบวนการช่วยเหลือบุคคล โดยการสนทนา 2 ทาง โดยผู้ให้ค าปรึกษา และผู้มาขอรับค าปรึกษา 
เป็นกระบวนการที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระบวนการช่วยเหลือจะเป็นไปในทิศทางที่ท าให้ผู้มา
ขอรับค าปรึกษา สามารถที่จะเข้าใจถึงปัญหาของตน และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยผู้ให้ค าปรึกษา 
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ เข้าใจใน กระบวนการ หลักการ ทักษะต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ช่วยเหลือผู้มาขอรับ
ค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 8.1  

 
ภาพที่  8.1 การให้ค าปรึกษานักเรียนในโรงเรียน 

ที่มา : http://clipart-library.com/clipart/66016.htm 

 

2. ความแตกต่างระหว่างการให้ค าปรึกษา กับจิตบ าบัด  
 บุคคลทั่วไปอาจจะเกิดความสับสนในความหมายของการให้ค าปรึกษากับจิตบ าบัดว่าเป็น
ความหมายเดียวกันหรือแตกต่างกันซึ่งตามความเป็นจริงแล้วขบวนการของทั้งสองชนิดนี้เพียงแค่
ความสัมพันธ์กันแต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปตามที่  บลอดเคอร์เบรมเมอร์ และชอสตรอน 
เบอร์กส และสเตฟเฟิล (Blocher, 1966 . Brammer and Shostrom 1877 . Burks and Stefflre 

, 1979 อ้างใน วัชรี ทรัพย์มี 2533 :5 ) ดังตารางที่  8.1   
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ตารางท่ี  8.1  ตารางที่แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการให้ค าปรึกษา กับจิตบ าบัด 

จิตบ าบัด การให้ค าปรึกษา 

1. ปัญหาของผู้รับบริการจิตบ าบัดเป็นปัญหา
ทางอารมณ์ที่ลึกซ้ึงกว่าปัญหาของผู้รับ
ค าปรึกษา เช่นได้รับความกระทบกระเทือน
ใจอย่างรุนแรงมีความท้อแท้สิ้นหวังอย่างหนัก
บางรายคิดอยากฆ่าตัวตายมีความระแวง
อย่างไร้เหตุผลเป็นต้น 

2. ผู้รับบริการจิตบ าบัดเป็นผูมี้ความผิดปกติ
ด้านจิตใจดังนั้นจุดประสงค์คือการปรับปรุง
โครงสร้างบุคลิกภาพของผู้มารับบริการ 

3. ระยะเวลาในการให้บริการจิตบ าบัดจะใช้
ระยะเวลายาวนาน 

สถานที่ให้บริการจิตบ าบัดจะอยู่ใน
โรงพยาบาลหรือสถานบ าบัดทางจิตเวช  

1. ปัญหาของผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการ
เลือกสาขาการเรียนเลือกอาชีพการปรับตัวกับบุคคล
แวดล้อมหรือกับการท างาน 

2. ผู้รับการปรึกษาเป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือใน
การตัดสินใจหรือแก้ปัญหาตลอดจนการเปลี่ยนพฤติกรรม
ดังนั้นการให้ค าปรึกษาจึงมีจุดประสงค์ในการช่วยให้ผู้
บริการให้ด าเนินบทบาทในชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมมีพัฒนาการอย่างสมวัย
ขับทั้งเป็นการป้องกันมิให้สุขภาพจิตของผู้ของบุคคลเสี่ยม
โทรม  

3. ระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาจะสั้นกว่า 

4. สถานที่ให้บริการให้ค าปรึกษาพระด าเนินการอยู่ใน
สถาบันการศึกษาเช่นโรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย หรือ
อยู่ในหน่วยงานช่วยเหลือชุมชนต่างๆเช่นสาขาสังคม
สงเคราะห์ภาษาดูแลเยาวชนที่ตึกประพฤติผิดหรือฝ่าย
บริการของบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม  

ที่มา : บลอดเคอร์เบรมเมอร์ และชอสตรอน เบอร์กส และสเตฟเฟิล (Blocher, 1966 . Brammer 

and Shostrom 1877 . Burks and Stefflre , 1979 อ้างใน วัชรี ทรัพย์มี 2533 :5 ) 

 

3. จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งที่จะช่วยเหลือให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถรับผิดชอบต่อ
ตนเอง พ่ึงตนเองได้ ซึ่งแสดงถึงความเป็นอิสระ มีความสุขในชีวิตและได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่ในการแก้ปัญหาของตน (จีน แบรี่, 2537: 103) จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษามีทั้งจุดมุ่งหมาย
ในระยะสั้นและจุดมุ่งหมายระยะยาวในอนาคต (George and Cristiani, 1995 อ้างถึงใน วัชรี  
ทรัพย์มี, 2533) ดังนี้   
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 1. เป้าหมายระยะส้ัน 

  1.1  ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จุดมุ่ งหมายของการให้ค าปรึกษา คือ  
การส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่แนวทางที่พึงปรารถนา   
  1.2  ส่งเสริมความสามารถของผู้รับค าปรึกษาให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจและวางโครงการ
ในอนาคต จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษาไม่ใช่เป็นการตัดสินใจให้ผู้รับค าปรึกษา แต่ส่งเสริมให้ผู้รับ
ค าปรึกษาตัดสินใจได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ส่งเสริมการปรับปรุงสัมพันธภาพ มนุษย์เราต้องอยู่ในสังคม ดังนั้น เราจึงต้องมีการ
ปะทะสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอยู่ตลอดเวลา หลายคนมีปัญหาด้านสัมพันธภาพ ซึ่งอาจเนื่องมาจากบุคคลนั้น
มีปมด้อย ปมเด่น หรือขาดทักษะทางสังคม ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาปรับปรุง
สัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาปรับปรุงสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนจะช่วยให้เขา
สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  1.4 ส่งเสริมทักษะของผู้รับค าปรึกษาในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต 
การส่งเสริมให้บุคคลเรียนรู้วิธีการ และมีทักษะในการแก้ปัญหาจะช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาน าไปใช้กับ
สภาพการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเขาได้   
 2. เป้าหมายระยะยาว 

  ส าหรับจุดมุ่งหมายระยะยาวในอนาคต ให้ผู้รับค าปรึกษาสามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ 
ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Rogers, 1961 อ้างถึงใน วัชรี ทรัพย์มี, 2533) 
ประมวลลักษณะของบุคคลที่มีประสิทธิภาพไว้ดังนี้คือ 

  2.1     มีการตระหนักรู้  คือ ตระหนักรู้ ในส่วนดีส่วนบกพร่อง ตระหนักในแรงจูงใจ  
ความเชื่อ ค่านิยม และความรู้สึกของตนเอง  
  2.2 มีพฤติกรรมที่สม่ าเสมอ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  2.3 ควบคุมตนเองได้ ไม่วู่วาม หรือวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ ไม่ท้อแท้ สิ้นหวัง สงสาร
ตนเอง และปล่อยชีวิตตามยถากรรม สามารถมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริง 
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ภาพที่ 8.2 การให้ค าปรึกษามีเป้าหมายเพ่ือให้ควบคุมตนเองได้ ไม่วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ 
และมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริง  

ที่มา : https://latherapyspot.com/2012/04/25/mindful-strategies- 

for-the-stressed-teen/ 

 

  2.4 มีความสามารถที่จะด าเนินการกับสภาพการณ์ที่เป็นปัญหาได้อย่างมีเหตุผล  
ไม่ใช้อารมณ ์ไม่หนีปัญหา 
  2.5 มีความมุ่งมั่นในการกระท า ไม่จับจด เมื่อตัดสินใจจะท าสิ่งใดแล้วก็จะมีใจจดจ่อ
และมุ่งมั่นในการกระท าจนส าเร็จลุล่วง 
 

4. ขอบข่ายของการให้ค าปรึกษา 
 นิรันดร์  จุลทรัพย์ (2558 :265) เนื่องจากการให้ค าปรึกษา เป็นกระบวนการของความ
ร่วมมือกันระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษาในอันที่จะพยายามหาช่องทางเพ่ือลดความทุกข์
หรือขจัดความทุกข์ให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปซึ่งระดับของความทุกข์ที่เกิดข้ึนนี้ยังไม่ได้ท าให้ผู้มา
รับค าปรึกษามีพฤติกรรมแปรปรวนไปจะถึงขั้นเป็นอาการของโรคจิตโรคประสาทดังนั้นการให้การ
ปรึกษาเชิงประจักษ์จึงจะท ากับทุกคนที่มีความทุกข์ในลักษณะปกติและความทุกข์นั้นจะอยู่ใน
ขอบข่ายของปัญหาต่อไปนี้ 
 4.1  ปัญหาทางด้านการศึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาจะช่วยให้ผู้มารับกลับมารับปรึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา การวางอนาคตของชีวิตทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลกับ
สะท้อนถึงการประกอบอาชีพต่อไปในภายหน้า การเลือกวิชาเรียนให้เหมาะสมกับความสามารถความ
ถนัดและความสนใจของแต่ละคน 
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 4.2  ปัญหาทางด้านอาชีพ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ สามารถเข้าใจถึงโลกของงาน
อาชีพได้ดียิ่งขึ้น พร้อมใจถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ การเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ
คุณลักษณะของตนเอง ตลอดถึงความสุขใจในการประกอบอาชีพ 

 4.3 ปัญหาทางด้านส่วนตัวและสังคม ช่วยให้ผู้ที่มารับการศึกษาปรับตัวได้ดีขึ้นในขณะที่
ด าเนินชีวิตอยู่ในครอบครัว ในที่ท างาน หรือในโรงเรียนการให้ค าปรึกษาทางด้านส่วนตัวและสังคม
สามารถจะช่วยให้บุคคลนั้นมีความสุขมีความสุขภาพจิตที่ดี เข้าใจตนเอง ยอมรับตัวเองและยอมรับ
ผู้อื่นได้มากข้ึน ซึ่งจะช่วยให้การท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม 
 

 
ภาพที่  8.3 ขอบขายในการให้ค าปรึกษาคือช่วยให้นักเรียน 

วางแผนในอนาคตของตนในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคมได้ 
 ที่มา : http://www.rcboe.org/Domain/6777 

 

5. หลักการของการให้ค าปรึกษา 
    กฤตวรรณ ค าสม (2557 :153) ได้กล่าวถึงหลักของการให้ค าปรึกษาดังนี้ 
            5.1  การให้ค าปรึกษา ผู้ที่ให้ค าปรึกษา (Counselor) ควรจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ ์
และทักษะโดยเฉพาะการใช้เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษาแต่ละคน 

 5.2 การให้ค าปรึกษาจะต้องค านึงถึงเด็กท้ังคน ไม่ควรคิดว่าเป็นปัญหาเพียงด้านใดด้านหนึ่ง 
เพราะปัญหาของเด็ก เช่น ปัญหาส่วนตัวและสังคม ปัญหาการเรียน โดยมากมักจะเกี่ยวข้องกัน 

ผลจากปัญหาหนึ่งมักจะท าให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งตามมา 
 5.3  การให้ค าปรึกษาจะต้องยอมรับ ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กท้ังทางด้าน
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนฐานะเศรษฐกิจและสังคม ในการช่วยเหลือบุคคลจะต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบทั้งสองด้วย 
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 5.4 การตัดสินใจ การรับผิดชอบในปัญหา ควรเป็นสิทธิและเป็นหน้าที่ของผู้รับค าปรึกษาอย่าง
เต็มที ่
 

6. องค์ประกอบเบื้องต้นของการให้ค าปรึกษา 

 พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544 :6) สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะต้องค านึงถึงในระหว่างให้
ค าปรึกษาก็คือสายสัมพันธ์ (Rapport) ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา ความเกี่ยวโยง
ระหว่างบุคคลทั้งสองนี้นับว่าเป็นพ้ืนฐานโดยธรรมชาติของการให้ค าปรึกษาในลักษณะของ
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลต่อบุคคลซึ่งองค์ประกอบเบื้องต้นบางประการของการให้ค าปรึกษาอันเป็น
พ้ืนฐานที่ผู้ให้ค าปรึกษาควรตระหนักอยู่เสมอในระหว่างการให้ค าปรึกษาได้แก่ 

 6.1 องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการจูงใจ (Motivational Factor) ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความพร้อมของผู้รับการปรึกษาเป็นหลักอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มตั้งแต่การพิจารณาดูว่าผู้รับ
ค าปรึกษาจะยินดีรับค าปรึกษาเพียงใดไม่ว่าการให้ค าปรึกษารักครั้งนั้นจะโดยผู้รับค าปรึกษาหรือให้
ค าปรึกษาเป็นฝ่ายเริ่มก็ตามสิ่งดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าท าอย่างไรจึงจะ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่มีการให้ค าปรึกษา 
 6.2  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับค าปรึกษากับผู้ให้ค าปรึกษา (The Counselee - Counselor 

Relationship) บรรยากาศที่ต้องการอย่างยิ่งส าหรับการให้ค าปรึกษาจะมีลักษณะไปในทางที่จะท าให้
ผู้รับค าปรึกษาได้รู้สึกว่าตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับผู้ให้ค าปรึกษาควรจะมีความสามารถสร้างสรรค์
บรรยากาศในลักษณะดังกล่าวให้เกิดข้ึน 

 6.3 ความรับผิดชอบในการตัดสินใจของผู้ให้ค าปรึกษา( The Counselor’s Decision 
Making Responsibility)ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องส่งเสริมและช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาค้นหาหรือจัดล าดับ
ขั้นตอนในการเลือกและเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้กระท าในสิ่งที่เขาตัดสินใจ 

 6.4 การเคารพนับถือในสิทธิส่วนตัวที่ผู้ให้ค าปรึกษามีต่อผู้รับค าปรึกษาในขณะสนทนา 

(The counselor’s respect for the privacy of communication) ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้อง
เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้รับค าปรึกษา เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวกับศักยภาพของบุคคลนั้น หรือเรื่องที่
จะขอให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวม 
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7. ประเภทของการให้ค าปรึกษา  
 ศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ (2545 : 11-14) การให้ค าปรึกษาแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีคือ 

 7.1 การให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง  (Non-Directive Counseling) 
  นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2558 :269) การให้ค าปรึกษาวิธีการนี้ยึดผู้รับค าปรึกษาเป็นศูนย์กลาง
ของการให้ค าปรึกษา (Client-Centered Counseling) ผู้น าแนวคิดนี้คือ Carl R. Roger กล่าวว่า 
การให้ค าปรึกษาตามวิธีการนี้มีหลักการที่ส าคัญว่า มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะใช้สติปัญญาของ
ตนแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เมื่อประสบความทุกข์จะเกิดความสับสน วิตก
กังวล    คับข้องใจ หรือเก็บกดอารมณ์ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะบดบังความสามารถในการใช้เหตุผล 
และหันไปหลอกตนเองด้วยกลวิธีป้องกันตนเอง (Defense Machanism) ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจะ
ช่วยเหลือผู้รับปรึกษาให้ลดความทุกข์ทางอารมณ์และความรู้สึกลง เพ่ือจะได้ใ ช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหาหรือตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
  7.1.1  ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง 
   Carl R. Roger ได้ก าหนดขั้นตอนต่าง ๆ ของการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทางไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
   7.1.1.1 ผู้รับค าปรึกษามาขอให้ผู้ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจหรือบุคคลอื่นอาจส่งตัวผู้รับบริการมาพบ 

   7.1.1.2  ผู้ให้ค าปรึกษาชี้แจงกระบวนการให้ความช่วยเหลือ 

   7.1.1.3  ผู้ให้ค าปรึกษาสร้างสัมพันธภาพกับผู้รับค าปรึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
แสดงความสนใจ ให้การยอมรับ ให้ความจริงใจ รักษาความลับของข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้ผู้รับ
ค าปรึกษาแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น การสร้างสัมพันธภาพที่จะต้องสร้างตลอดกระบวนการให้
ค าปรึกษา 
   7.1.1.4  ผู้รับค าปรึกษาเล่าถึงความคับข้องใจและความขัดแย้งที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ 

   7.1.1.5  ผู้รับค าปรึกษาจะเริ่มเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของตน แต่ยังไม่พูดหรือแสดงออก
เกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความรู้สึกที่มีต่อตนเอง  ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องรับฟังเรื่องราวของผู้รับ
ค าปรึกษา และช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความกระจ่างในเรื่องของตนโดยการสะท้อนเนื้อหา (Reflex 

Content)  
   7.1.1.6  ผู้รับค าปรึกษาจะพูดถึงความรู้สึกของตนเองและพูดถึงเรื่องส่วนตัวมากขึ้น 
แต่ยังไม่ค่อยกล้าเผชิญความจริง โดยถือว่าเป็นเรื่องน่าอาย เป็นสิ่งเลวร้ายผิดปกติ ยอมรับไม่ได้ หรือ
เป็นเรื่องสะเทือนใจ ผู้ให้ค าปรึกษาจะสนับสนุนให้ผู้รับค าปรึกษาได้ระบายความรู้สุกให้มากข้ึน 
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   7.1.1.7  ผู้รับค าปรึกษาจะเพ่ิมการระบายความรู้สึก ความต้องการที่จะส ารวจตนเอง 
ผู้ให้ค าปรึกษาจะสะท้อนความรู้สึก (Reflex Feeling) ให้ผู้รับค าปรึกษาเข้าใจความรู้สึกของตนเอง
ยอมรับความจริง และพร้อมที่จะแก้ปัญหาของตนเอง 
   7.1.1.8  ผู้รับค าปรึกษาเพ่ิมความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาหรือตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง 
   7.1.1.9  ผู้รับค าปรึกษาลดความต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นลง 
  

 7.2  การให้ค าปรึกษาแบบน าทาง (Directive Counseling)  

   ศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ (2545 : 11-14 อ้างถึงใน พิสมัย หาญสมบัติ, 2554 :93) การให้
การปรึกษาแบบน าทางหรือแบบที่ยึดตัวผู้ให้การปรึกษาเป็นศูนย์กลาง( Counselor centered) นี้ มี 
E.G williamson เป็นเจ้าของทฤษฎีโดยที่เขามีความเชื่อว่าในบางครั้งบุคคลต้องการความช่วยเหลือ
จากผู้อ่ืน เพราะบางทีไม่เข้าใจตัวเอง ไม่เข้าใจปัญหา ต้องอาศัยผู้ให้ค าปรึกษาถาม อยากให้เด็กบอก
เล่าและร่วมมือกับผู้ให้ค าศึกษาเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา ในบางครั้งอาจต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆด้วย เช่น 
ระเบียนสะสมแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส ารวจ ความสนใจ และข้อสนเทศอ่ืนๆ เป็นต้น 
นอกจากนัน้การให้ค าปรึกษาแบบนี้มีปัญหาว่าเกิดอย่างไรและจะแก้อย่างไรบางครั้งอาจจะขอให้ผู้รับ
ปรึกษามาหาและผู้ให้ค าศึกษาจะให้การแนะแนวหรือให้ข้อสนเทศแก่ผู้รับการศึกษาโดยตรง 
  การให้ค าปรึกษาแบบน าทางนี้เน้นหนักในเรื่องการวินิจฉัยปัญหา(Diagnosis) เพราะถ้า
หากวินิจฉัยปัญหาไม่ถูกแล้วก็ยากท่ีจะช่วยเหลือผู้มีปัญหา ( Counselee) ให้ได้ผล  
  7.2.1  ล าดับขั้นตอนการให้การปรึกษาแบบน าทางมี 6 ขั้นคือ 

   7.2.1.1  การวิเคราะห์ ( Analysis) คือการวิเคราะห์ปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลที่เป็น
จริงและเชื่อถือได้จากที่ต่างๆกันเพ่ือจะให้ได้เห็นลักษณะบุคลิกภาพของเด็กอย่างชัดเจนและท าให้
เข้าใจเด็กอย่างถูกต้อง 
   7.2.1.2  การสังเคราะห์ ( Synthesis) คือการประมวลข้อมูลเท็จจริงที่ได้จากการ
วิเคราะห์     

   7.2.1.3  การตรวจวิเคราะห์  ( Diagnosis) คือการอธิบายสถานการณ์ปัจจุบันของเด็ก
สรุปลักษณะเหตุผลของปัญหาและดูว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร 

    7.2.1.4  การท านายผล (Prognosis) คือการท านายถึงการที่จะไปถึงจุดหมายอันพึง
ปรารถนา เป็นการมองไปข้างหน้าอย่างมีหลักเกณฑ์เสนอแนะการแก้ปัญหาตามก าลังความสามารถ 

ของเด็ก 

   7.2.1.5  การให้ค าปรึกษา ( Counseling) เป็นการแนะแนวการปรับปรุงตัวให้แก่เด็ก 
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   7.2.1.6 การติดตามผล( Follow - Up ) เป็นการประเมินผลของการให้การปรึกษา
นั่นเอง 
 7.3 การใหค้ าปรึกษาแบบสายกลางหรือผสม (Eeleetic Counseling) 

  ศรีสุพรรณ วรรณเสริฐ (2545 : 11-14 อ้างถึงใน พิสมัย หาญสมบัติ, 2554 :93) การให้
ค าปรึกษาแบบสายกลาง หมายถึง การให้ค าปรึกษาที่น าเอาวิธีการให้ค าปรึกษาแบบน าทางและแบบ
ไม่น าทางมาผสมกัน ทั้งนี้เพ่ือความเหมาะสมกับตัวบุคคลและสภาพปัญหา ส าหรับการให้ค าปรึกษา
แบบสายกลางนี้ถือว่า ผู้ที่จะสามารถให้ค าปรึกษาแบบนี้ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่ใน
ระดับสูงมากดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการให้การปรึกษา ตลอดจน
ปรัชญาของการให้การปรึกษาในทุกทฤษฎี  จนกระทั่งสามารถใช้ความรู้เลือกสรรเอาเทคนิคที่
เหมาะสมมาใช้กับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี  
   7.3.1  Federick C.thone ได้กล่าวถึงลักษณะของการให้การปรึกษาแบบผสม              
(Characterictics Of Electic Counseling) ไว้ดังนี้ 
   7.3.1.1  ผู้ให้การปรึกษาจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการน าเอาวิธีการ
ต่างๆมาใช้โดยค านึงถึงทั้งผู้ให้และผู้รับการปรึกษาวิธีการที่น ามาใช้จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเมื่อพบ
ผู้รับค าปรึกษาคนใหม่หรือแม้แต่บุคคลเดิมก็ตาม 

   7.3.1.2 ลักษณะที่ส าคัญ คือ ความยืดหยุ่นในการให้การปรึกษาผู้ให้ค าปรึกษาจะเน้น
เทคนิคบางอย่างในบางกรณีและมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิธีการให้ค าปรึกษา
ย่อยกระท าได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับผู้รับค าปรึกษา 
   7.3.1.3  ความรู้สึกสบายใจเป็นสิ่งส าคัญทั้งผู้ให้และผู้รับค าปรึกษาจะต้องมีความรู้สึก
ดีต่อสิ่งที่ก าลังจะท า มีความม่ันใจร่วมกัน และมีความซื่อสัตย์ในสัมพันธภาพ 

  พิสมัย  หาญสมบัติ (2554 :93-94)  การให้ค าปรึกษาตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นว่า
การให้ค าปรึกษา ทั้ง 3 ประการ มีทฤษฎีที่แตกต่างกันอยู่บ้างดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น         แต่
อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาในแง่ของความคล้ายคลึงหรือสิ่งที่ใช้เป็นหลักการร่วมกันแล้วก็จะเห็นว่าการ
ให้การปรึกษาทั้งสามแบบมีหลักการหรือมีข้อคิดเห็นที่ใช้ร่วมกันได้ดังต่อไปนี้ 
  1. กระบวนการให้ค าปรึกษาเป็นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับ
ค าปรึกษา 
  2. จุดมุ่งหมายของการให้การปรึกษาก็เพ่ือจะช่วยให้ผู้มีปัญหาได้เข้าสามารถแก้ปัญหา
ของเขาได้ 
  3. การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งส าคัญมากในการที่จะให้การปรึกษาบรรลุผลดี 
  4.  การสื่ อสารหรือการติดต่อกัน  ( communication) ระหว่ าง  Counselorและ 
Counseleeนั้นอาจท าได้ด้วยวิธีการต่างๆกันหลายวิธี 
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  5. การให้ค าปรึกษานั้นควรให้ผู้ที่ศึกษาอบรมมาโดยเฉพาะเท่านั้นเป็นผู้กระท า 
  6. การให้ค าปรึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นจะส่งผลให้ผู้มาขอรับค าปรึกษาเปลี่ยนแปลง
ความรู้สึกไปในทางท่ีดีได้อย่างมาก 

  7. การให้การปรึกษาจ าเป็นต้องจัดระเบียบให้ดี 
  8. การขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือบุคลากรที่มีความช านาญพิเศษเป็น
สิ่งจ าเป็นในการให้การปรึกษา 
 

8. ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา  
 ทฤษฎีการให้ค าปรึกษา ( Theories of Counseling) ทฤษฏีได้มาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้
ปฏิบัติกันมาโดยจัดแบ่งไว้อย่างมีระเบียบ เป็นแบบแผน เป็นกลุ่มเป็นก้อน สิ่งที่ส าคัญที่เป็นรากฐาน
ของการให้ค าปรึกษา มีหลายทฤษฎี ดังนี้ 
 8.1  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ( Psychonalysis Theory )  

ฟรอยด์ ( Freud , A . 1928 Cited in Sharma and Others, 1955 อ้างถึงใน  นิรันดร์  จุลทรัพย์, 
2558 :280) ก่อตั้งทฤษฎีนี้เมื่อปี ค.ศ.1890 โดยมีแบบแผนการพิจารณามนุษย์ดังนี้ 
  8.1.1. โดยพ้ืนฐานแล้วมนุษย์เป็นบุคคลที่ปราศจากเหตุผล ได้รับการขัดเกลาต้องการ
แสวงหาความสุขความสบายใส่ตัว มนุษย์เป็นทาสแห่งความต้องการของตนเอง 
  8.1.2  ลักษณะบางอย่างของมนุษย์ได้รับการก าหนดทางชีวภาพซึ่งถ่ายทอดมาจาก     
บรรพบุรุษ เช่น ขอบข่ายทางสติปัญญา ขนาดทางร่างกาย เป็นต้น 

  8.1.3  ประสบการณ์ในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและปัญหาต่างๆที่เกิดตามมา        
ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ยากหากสิ่งแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวย 

  8.1.4  ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมมนุษย์ได้รับการผลักดันจากแรงจูงใจในระดับจิตใต้ส านึก 
(Uncouncious) 
  8.1.5  อารมณ์ของบุคคลมี 2 ด้าน คือด้านบวกและด้านลบ บางครั้งอารมณ์ด้านลบถูก
เก็บกดไว้ เช่น พ่อแม่ด้วยจิตส านึกรักลูก แต่ระดับจิตใต้ส านึกอาจจะมีความรู้สึกด้านลบต่อลูกแฝงอยู่ 
เช่นร าคาญลูก รู้สึกว่าลูกน าภาระหนักมาให้ 
  8.1.6 บุคลิกภาพประกอบด้วยการท างานของ 3 ระบบคือ 

   8.1.6.1 ระบบอิด (id)เป็นระบบที่มนุษย์แสวงหาความพึงพอใจให้แก่ตนเอง 
   8.1.6.2 ระบบ อีโก้ (Ego) เป็นระบบหลักแห่งความเป็นจริงที่จะแสวงหาวิธีตอบสนอง
ความต้องการที่จะเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
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   8.1.6.3 ระบบ  ซูเปอร์อีโก้(super ego ) เป็นระบบมโนธรรม ซึ่งมนุษย์ได้รับการ   
ขัดเกลาทางสังคมให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว ให้พยายามท าในสิ่งที่ดีงาม และหักห้ามจิตใจจากการกระท า    
ความชั่ว  
    ถ้าทั้ง 3 ระบบท างานประสานกันได้ดี และมีความคงที่จะส่งผลให้บุคคลปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเขาได้บุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดี แต่ตรงข้ามถ้าทั้ง 3 ระบบเกิดความ
ขัดแย้งกันจะท าให้บุคคลเกิดปัญหา หรืออาจเกิดอาการทางจิตประสาทขึ้นได้ เช่นบุคคลที่มีความ
ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างความต้องการกลับมโนธรรมแล้วใช้วิธีเก็บกดความต้องการที่จะท าให้
เกิดอาการของการปรับตัวไม่ได้ตามมา 
 8.2  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ( Psychonalysis Theory ) โดยกลุ่ม ฟรอยด์ ยุคใหม่( Neo -

Freudians) ดังนี้ (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2558 :280-282) 
  8.2.1 จุง (Jung, 1965 ) จิตแพทย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ เคยเป็นทั้งสานุศิษย์และเพ่ือน
ร่วมงานของฟรอยด์ จุงเสนอแนวคิดว่า อิทธิพลของประสบการณ์ในอดีตมีความส าคัญต่อพฤติกรรม
มนุษย์ก็พอๆกับอิทธิพลของอนาคตที่เขามุ่งหวัง จุงเน้นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายในชีวิตของบุคคล (Self - 

Actualization) นอกจากนี้ จุงได้แยกบุคคลออกเป็น 2 ประเภทคือประเภทเก็บตัว (Introvert) ซึ่งมี
ลักษณะที่ขี้อาย เงียบขรึมไม่ชอบสังคม มีพฤติกรรมแยกตัวออกตามล าพัง โดยเฉพาะเมื่อมีปัญหาอีก
ประเภทหนึ่งคือประเภทแสดงตัว (Extrovert) มีลักษณะชอบสังคมชอบพบปะสังสรรค์กับผู้อ่ืน          
เมื่อมีปัญหามาหาเพ่ือนปรับทุกข์ซึ่งแนวความคิดของจุง ในการแยกคนออกเป็น 2 ประเภทดังกล่าว
ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มาก เพราะพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนเกินกว่าจะ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทง่ายๆ เช่นนั้นประเภทใดประเภทหนึ่งในคนคนเดียวกันบางคนเขาอาจมี
พฤติกรรมแบบแสดงตัวเมื่ออยู่ในกลุ่มบุคคลที่เขาคุ้นเคยด้วย แต่ในบางสถานการณ์เขาอาจเงียบขรึม 
ซึ่งยากที่จะระบใุห้แน่ใจบอกไปว่าอยู่ในประเภทเก็บตัวหรือแสดงตัว 

  8.2.2  อีริคสัน (Erikson, 1950 ) เป็นชาวเดนมาร์ก ต่อมาภายหลังได้รับโอนสัญชาติเป็น
ชาวอเมริกันเขามีความสนใจทางด้านจิตวิทยา และสังคมวิทยาเป็นอย่างมาก โดยอธิบายว่ามนุษย์ต้อง
พ่ึงสังคมและสังคมก็ต้องพ่ึงมนุษย์ เพราะมนุษย์มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อน และผ่านขั้นต่างๆของ
ธรรมชาติหลายขั้นตอนฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์จึงต่างจากสัตว์ มนุษย์มีช่วงเวลาที่ช่วยตัวเอง
ไม่ได้ ต้องพ่ึงผู้อ่ืน ท าให้มนุษย์ติดแน่นกับสังคมและเขาเน้นว่าประสบการณ์แต่ละวัยมีส่วนส าคัญต่อ
บุคลิกภาพและพัฒนาการของแต่ละวัย ส่งผลกระทบซึ่งกันและกันจากความรู้เรื่องนี้ น าไปสู่ความ
เข้าใจสาเหตุพฤติกรรมของบุคคลได้ในทุกขั้นตอนของชีวิต 

 8.3  ทฤษฎีการให้ค าปรึกษาแบบการวิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล (Transactional 

Analysis)  
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   เบิร์น ( Bern, 1964 อ้างถึงใน นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2558 :283-285) จิตแพทย์ชาว
แคนาดาและได้โอนสัญชาติเป็นชาวอเมริกันในภายหลังเขาได้น าเสนอทฤษฎีของเขาเมื่อปี ค.ศ. 1957 
เดิมเรียกทฤษฎีย่อๆว่า T.A. เบิร์นน าเสนอแนวทางในการพิจารณามนุษย์ และหลักการของการ
วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างบุคคล โดยกล่าวว่าบุคคลมีความสามารถที่จะเข้าใจอดีต  และที่มาแห่ง
บุคลิกภาพของเขาได้ และมีความเป็นอิสระแก่ตัวที่ไม่ตกเป็นทาสของอดีต  เขามีอิสระที่จะเลือก
ตัดสินใจว่าเขาเป็นประเภทใด หรือจะท าอะไรต่อไปเขาสามารถวางโครงการในอนาคตได้ แม้ว่าแบบ
ฉบับความรู้สึกนึกคิดต่างๆของเขาจะได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในอดีตก็ตาม แต่เขาสามารถ
เปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกของตนเองได้ ถ้าเขาประสงค์จะเปลี่ยน   เบิร์น ได้อธิบาย
โครงสร้างแห่งบุคลิกภาพ สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและพัฒนาการด้านการปรับตัวของบุคคลไว้ดังนี้ 
  8.3.1  โครงสร้างของบุคลิกภาพ  3 ระดับคือ 

   8.3.1.1 ระบบแห่งความเป็นเด็ก ( The Child Ego State ) เป็นความรู้สึกและการ
กระท าเหมือนกับที่เคยมีประสบการณ์ในวัยเด็ก เช่น ดีใจกระโดดโลดเต้น เป็นการแสดงความรู้สึก
ตามธรรมชาติออกมาแบบเด็กๆ 

   8.3.1.2 ระบบแห่งความเป็นพ่อแม่ ( The Parent Ego State ) เป็นส่วนที่พฤติกรรม
เหมือนผู้ที่เป็นพ่อแม่คน เป็นการกระท า เจตคติ และความรู้สึกได้เลี้ยงดูลูกมา เช่นลักษณะค าพูดที่
เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การประเมินการใช้อ านาจ การออกกฎเกณฑ์หรือ ออกค าสั่งให้ผู้ อ่ืนและ 

การแสดงความมีเมตตาช่วยเหลือปกป้องผู้อื่น เป็นต้น 

   8.3.1.3 ระบบแห่งความเป็นผู้ใหญ่ (The Adult Ego State ) ระบบนี้เป็นส่วนที่มีการ
ประมวลข้อมูลที่แม่นตรง ไม่บิดเบือน มาวิเคราะห์และตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณเป็นความสามารถ
ที่จะใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล 

  8.3.2  ลักษณะสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  3 วิธีคือ 

   8.3.2.1  สัมพันธภาพอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย (Complementary) เป็นการติดต่อ
สัมพันธ์ที่การตอบสนองที่ได้รับเป็นไปตามที่คาดหวัง ซึ่งจะท าให้การติดต่อสัมพันธ์กันเป็นไปอย่าง
ถ้อยทีถ้อยอาศัยและราบรื่น 

   8.3.2.2  สัมพันธภาพแบบขัดแย้งกัน (Crossed Transactions) เป็นการติดต่อ
สัมพันธ์กันโดยฝ่ายหนึ่งได้รับการตอบสนองที่ไม่ตรงกับที่คาดไว้ ซึ่งจะท าให้สัมพันธภาพแตกหักเกิด
การเป็นปรปักษ์กันหรือท าให้เกิดความเข้าใจผิด 

   8.3.2.3  สัมพันธภาพแบบเคลือบแฝง (Ulterior Transactions)เป็นการติดต่อ
สัมพันธ์แบบพูดอย่างหนึ่งแต่ใจคิดอีกอย่างหนึ่งการสื่อความหมายด้วยวาจามักจะขัดแย้งกับ 

การสื่อสารความหมายด้วยสีหน้าท่าทางซึ่งถ้าสังเกตจะพบความแตกต่างนี้สัมพันธภาพแบบเคลือบ
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แฝงจะมีลักษณะการสื่อความหมายทางสังคมและในเวลาเดียวกันก็มีความรู้สึกหรือจุดมุ่งหมายอ่ืน
ซ่อนเร้นอยู่ 
  8.3.3 พัฒนาการด้านการปรับตัวของเบิร์น 

   เบิร์น เชื่อว่า บุคลิกภาพ เป็นผลมาจากการอบรมเลี้ยงดู พ่อแม่มีอิทธิพลต่อความเห็น
ที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมของลูกกับการกระท าของลูก โดยเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับปัญหาจาก
สังคมและสิ่งแวดล้อมเขาอย่าตัดสินใจเลือกวางตนเอง ลงชนต าแหน่งชีวิต (Life Position) ต าแหน่ง
ใดต าแหน่งหนึ่งจาก 4 ต าแหน่งคือ  
   8.3.3.1  ฉันเป็นคนใช้ได้-คุณก็ใช้ได้ (I’m Ok - You’re Ok) เป็นต าแหน่งสูงสุดของ
ชีวิตในการปรับตัวบุคคลจะอยู่ในต าแหน่งนี้ได้จะต้องพัฒนาความไว้วางใจ (Trust) มาตั้งแต่ระยะต้น
ของชีวิต การอบรมเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมจากมีอิทธิพลอย่างมากที่จะช่วยให้บุคคลเป็นเจ้าชายผู้
สง่างามหรือเจ้าหญิงที่งดงามตามที่ต้องการจากเป็น โดยมีการแสดงพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติอย่างมี
เหตุผลเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ 
   8.3.3.2  ฉันเป็นคนใช้ได้-คุณเป็นคนใช้ไม่ได้ (I’m Ok - You’re Not Ok) บุคคลที่อยู่
ในต าแหน่งนี้จะมีความรู้สึกไม่ไว้วางใจผู้อ่ืนเป็นต าแหน่งที่ชอบการเปลี่ยนแปลงอย่ างรุนแรงเพราะ
บุคคลประเภทนี้จะมีความรู้สึกว่าคนอ่ืนใช้ไม่ได้แต่ความจริงในส่วนลึกแล้วมาจากความย้ าคิดที่อยู่ใน
ตัวเขาเองว่าตนเองเป็นคนใช้ไม่ได้แต่เนื่องจากเขาทนไม่ได้ที่จะประมาณตนเช่นนั้นเขาจึงต้องใช้กลวิธี
ในการป้องกันตนเองโดยการหันไปโทษผู้อ่ืนใช้ไม่ได้ความเอาใจใส่ที่บุคคลประเภทนี้ต้องการ คือ การ
ยกยอปอปั้นบุคคลประเภทนี้จึงชอบคนที่ประจบสอพอ เขาจะมีความเชื่อว่าบุคคลอ่ืนไม่ดีเท่าเขา 

ดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือเชื่อผู้อ่ืนขอแต่เพียงให้ผู้อ่ืนให้ความเอาใจใส่เขา
โดยการยกย่องเพียงอย่างเดียวก็พอ โดยไม่ค านึงถึงว่าการยกย่องนั้นจะมีความจริงใจหรือไม่บุคคล
ประเภทนี้มักจะมีความวิตกกังวลหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา และมักจะต่อต้านสังคม  
   8.3.3.3  ฉันเป็นคนใช้ไม่ได้-คุณเป็นคนใช้ได้ (I’m Not Ok - You’re Ok) บุคคลที่อยู่
ในต าแหน่งนี้มักจะไม่เป็นตัวของตัวเองท าอะไรก็ไม่กล้าคิดไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจด้วยตนเองเป็นคนที่มี
ความเศร้าหมองน้อยเนื้อต่ าใจรู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าบุคคลประเภทนี้มักจะหาความเอาใจใส่ ด้วยการ
พยายามเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทและคอยตามใจผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อ่ืนมองเห็นคุณค่าของเขาบุคคล
ประเภทนี้อาจเป็นผู้ที่มีความสามารถหรือไร้ความสามารถก็ได้ถ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถและผู้อ่ืนรู้จัก
ใช้เขาเขาก็สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากแต่บุคคลประเภทนี้จะไม่มีความสุขใจอย่าง
แท้จริงเพราะเขาจะคอยไปเอาใจผู้อ่ืนและมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองไร้คุณค่า  
   8.3.3.4 ฉันเป็นคนใช้ไม่ได้-คุณก็เป็นคนใช้ไม่ได้ (I’m Not Ok - You’re Not Ok) 
บุคคลที่เลือกต าแหน่งนี้มักจะรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าหมดอะไรตายอยากในชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ไปอย่างไร้
ความหมาย ผู้ที่มีความรู้สึกที่รุนแรงเช่นนี้อาจถึงขั้นฆ่าตัวตายได้โดยทั่วไปเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือถูก
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ปล่อยปละละเลยมาตั้งแต่เด็กมักจะเลือกต าแหน่งนี้ให้แก่ชีวิตการที่เด็กไม่เคยได้รับความเอาใจใส่ใดๆ
จากพ่อแม่จะมีผลท าให้เด็กเมื่อเติบโตขึ้นก็มักจะไม่รู้จักการให้ความเอาใจใส่แก่ผู้อ่ืน และเด็กก็จะเกิด
ความรู้สึกตามมาว่าผู้อ่ืนเป็นคนใช้ไม่ได้  
    ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กถ้าพ่อแม่ใช้ค าสั่งกับเด็กหรือมีวิธีการตลอดจนท่าทีที่ส่อไป
ในรูปแบบของการใช้อ านาจหรือใช้ค าสั่งที่เป็นแบบคาดโทษโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้เด็กมี
พฤติกรรมตามที่พ่อแม่ต้องการวิธีการหรือลักษณะของค าสั่งดังกล่าวนี้ ถ้าพ่อแม่ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็
เท่ากับเป็นการกระตุ้นให้เด็กเลือกต าแหน่งชีวิตที่ว่า “ฉันเป็นคนใช้ไม่ได้-คุณก็เป็นคนใช้ไม่ได้”ให้เร็ว
ยิ่งขึ้นเพราะค าสั่งแบบคาดโทษเช่นนี้จะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนเองหมดศักดิ์ศรีต้องเป็นเบี้ยล่างหรือผู้แพ้
อยู่ร่ าไป 

 

9.  กระบวนการในการให้ค าปรึกษา 
 กฤตวรรณ  ค าสม (2557 :154-155) กล่าวถึงขั้นตอนของการให้ค าปรึกษาว่า การให้
ค าปรึกษามักจะได้รับการอธิบายในลักษณะ ที่เป็นกระบวนการ ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องจนกระท่ังยุติ การยุติก็คือปัญหานั้นได้รับการแก้ไข การด าเนินการอาจจะอธิบายเป็นขั้นตอน
ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาจะด าเนินไปพร้อมกัน ซึ่งข้ันตอนในการให้ค าปรึกษามีดังนี้ 
 9.1  การสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการ ผู้ให้ค าปรึกษาจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับ
ค าปรึกษาโดยอาศัยเทคนิคและทักษะต่างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการให้
การให้ค าปรึกษาในขณะเดียวกันก็ให้ผู้รับค าปรึกษาทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงใน
การบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการ เนื้อหา บทบาทของทั้งสองฝ่าย พฤติกรรม 
เวลาและการรักษาความลับ ทั้งนี้ ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องชี้แจงหากผู้รับค าปรึกษาไม่ให้ความร่วมมือ ใน
กระบวนการให้การให้ค าปรึกษา 
 9.2  การส ารวจปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องใช้ทักษะต่างๆ เพ่ือเอ้ืออ านวยและกระตุ้นให้
ผู้รับค าปรึกษาใช้ศักยภาพของตนที่มีอยู่เพ่ือส ารวจปัญหาและความต้องการของตนเอง ซึ่งขั้นตอนนี้
จะใช้ระยะเวลามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน สติปัญญา ความสามารถ ลักษณะนิสัยของผู้รับ
ค าปรึกษา และความช านาญในการใช้ทักษะของผู้ให้ค าปรึกษา 
 9.3  เข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของกระบวนการ
ให้ค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาใช้ทักษะเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง
อย่างแท้จริง และมองเห็นแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหานั้น 

 9.4  การวางแผนการแก้ปัญหา ผู้ให้ค าปรึกษาไม่ควรเร่งรีบและด่วนตัดสินใจจัดการปัญหา
ของผู้รับค าปรึกษา แต่จะคอยให้ก าลังใจผู้รับค าปรึกษาในการวางแผนปฏิบัติ เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
ก่อน หากผู้รับค าปรึกษาหมดหนทางและคิดไม่ออก ผู้ให้ค าปรึกษาจึงจะเสนอแนะ แล้วเปิดโอกาส
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ให้ผู้รับค าปรึกษาได้แสดงความคิดเห็นในข้อเสนอแนะนั้นๆ เพ่ือให้เขาพิจารณาความเหมาะสมและ
เลือกทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง ซึ่งผู้รับค าปรึกษาเห็นว่าสามารถท าได้จริงมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จและมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติด้วยตนเอง มิใช่เป็นเรื่องที่ ต้องบังคับให้ปฏิบัติ  
 9.5  ยุติกระบวนการ ควรให้สัญญาณแก่ผู้รับค าปรึกษาได้รู้ตัวก่อนหมดเวลาของการให้ค าปรึกษา 
และเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาได้สรุปสิ่งต่างๆ ที่ได้จากการสนทนาครั้งนี้ โดยผู้ให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติม
ในประเด็นที่ขาดหายไป ในกรณีที่จ าเป็นต้องส่งต่อให้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ จะต้องให้ข้อมูลและ
ท าความเข้าใจกับผู้รับค าปรึกษาอย่างชัดเจน แต่ถ้าไม่มีการส่งต่อผู้ให้ค าปรึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้รับ
ค าปรึกษาทราบว่าเขาสามารถพบได้ในครั้งต่อไปถ้าเขาต้องการ และนัดหมายวันเวลาที่เหมาะสม  
พร้อมทั้งให้ก าลังใจแก่ผู้รับค าปรึกษาในการปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจระหว่างการให้ค าปรึกษาก่อนยุติ
การให้ค าปรึกษาควรสนทนาเล็กน้อยในเรื่องทั่วๆ ไปและกล่าวอ าลา (จีน แบรี่, 2537 ) 

 
ภาพที่  8.4  กระบวนการให้ค าปรึกษาของ ดร.จีน แบรี่ 

ทีม่า : ( ดร. จีน แบรี่, 2549 : 4-7 อ้างถึงใน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ,2554 :112) 
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10. ทักษะการให้ค าปรึกษา 

 กระบวนการให้ค าปรึกษาจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงเป้าหมายและยังสามารถ
ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา ต้องอาศัยทักษะการให้ค าปรึกษา 
และเป็นความจ าเป็นที่ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องเข้าใจและฝึกฝนทักษะดังกล่าว ส าหรับทักษะต่าง ๆใน
การให้ค าปรึกษาแบบจุลภาค (วัชรี ทรัพย์มี, 2533) และทักษะที่มีความจ าเป็นในการให้ค าปรึกษา            
(พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา, 2544)  ได้แก่ การฟัง  การถาม  การเงียบ การสะท้อนความรู้สึก  การทวน
ความ การให้ข้อมูลย้อนกลับ  การตีความ การเจาะจง  การให้ก าลังใจ การสรุปความ  มีรายละเอียด
ดังนี้ 
  10.1 ทักษะการฟัง 
  สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการให้ค าปรึกษาคือความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษาที่จะสื่อสารกับผู้รับ
ค าปรึกษาด้วยการฟังและการพูดคุย การฟังผู้มารับค าปรึกษานั้นเป็นการวิเคราะห์ค าพูดต่างๆ ซึ่ง
สามารถที่จะพูดคุยหรือส ารวจปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง (Ivey, 2007) ทักษะการฟังได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวาง ร้อยละ 50 ของการให้ค าปรึกษาจะใช้ทักษะการฟังที่มีประสิทธิภาพ การฟังยังหมายถึง
การให้การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือให้บุคคลได้ส ารวจสิ่งที่เขาคิดหรือรู้สึก การฟังสามารถช่วย
ให้บุคคลได้แก้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ หรือเกิดความชัดเจนในปัญหาที่ประสบอยู่มากขึ้น (D’Andrea. 
1983) 
  เมธินินทร์  ภิณญูชน (2539) ได้กล่าวถึง ทักษะการฟังดังนี้ 
   1. การฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้ให้
ค าปรึกษา เพราะจะช่วยให้ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถเรียนรู้โลกส่วนตัว การรับรู้ความคิด ความรู้สึก และ
เจตคติของผู้รับค าปรึกษาได้อย่างดี 
   2. การฟังเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การรับข่าวสาร การท า
ความเข้าใจกับข่าวสาร และการส่งข่าวสารย้อนกลับ 

   3. ผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีเมื่อรับข่าวสารแล้ว ควรท าความเข้าใจกับข่าวสารโดยไม่สอดแทรก
ความคิดและความรู้สึกส่วนตัว และไม่ใช้บรรทัดฐานและค่านิยมของตนเองตัดสินผู้รับค าปรึกษา  
  การส่งข่าวสารย้อนกลับ หรือการตอบสนองต่อข่าวสารที่รับมา ที่ผู้ ให้ค าปรึกษา 

ใช้กันอยู่ ได้แก่ การท าความกระจ่าง การทวนความ การสะท้อน และการสรุปความ การตอบสนอง 
แต่ละลักษณะมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจึงจ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  เพ่ือให้การตอบสนองเป็นประโยชน์ต่อการให้ค าปรึกษามาก
ที่สุด 
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ภาพที่  8.5  การฟังเปรียบเสมือนหัวใจของการช่วยเหลือผู้มาขอรับค าปรึกษา 

ที่มา : http://time.com/4293708/relationship-decline-remedies/ 

 

 10.2  ทักษะการถาม 

  ทักษะการถาม เป็นทักษะที่ส าคัญในการให้ค าปรึกษา เพราะการถามเป็นตัวน าในการจัด 
ระบบจัดทิศทางของการสัมภาษณ์เพ่ือการปรึกษา ค าถามช่วยให้เกิดการเริ่มต้น รวมทั้งช่วยเชื่อมโยง
ไปสู่เป้าหมายที่ผู้ให้ค าปรึกษาต้องการน าผู้รับค าปรึกษาไป ค าถามที่ดีของผู้ให้ค าปรึกษาช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาได้ส ารวจตัวเองทั้งในแง่พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก ความหมายที่เขาให้กับประสบการณ์
ต่างๆ และอ่ืนๆ อีกมากมาย (อาภา  จันทรสกุล. 2544) ดั้งนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถใช้ค าถามเพ่ือให้
ได้ข้อมูลในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ภูมิหลัง ความสนใจ จุดดี จุดอ่อนของผู้รับค าปรึกษา เพ่ือที่จะช่วย
ผู้รับค าปรึกษาได้มีโอกาสเข้าใจถึงปัญหาและตัวของผู้รับค าปรึกษาได้ดียิ่งขึ้น ค าถามที่ดีจะเป็นค าถาม
ที่ช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้เข้าใจถึงปัญหาตลอดถึงอารมณ์ และความรู้สึกของตนเอง ค าถามที่จะน าไปสู่
ค าตอบว่า “ใช่-ไม่ใช่” “จริง-ไม่จริง” เป็นค าถามที่จะตัดการสนทนา หรือการบอกเล่าอย่างละเอียด
จากปากของผู้รับค าปรึกษา เช่น “เธอไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ใช่ไหม” แต่ควรจะเปลี่ยนเป็น  
“ลองเล่าถึงสาเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้ฟังหน่อยซิ” หรือ “เธอมีความรู้สึกอย่างไร กับเรื่องที่เกิดขึ้น”  
(พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2543)   
  การใช้ค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย “ท าไม” มักท าให้ผู้รับค าปรึกษา เกิดความรู้สึกว่าตนเองได้ท า
ผิดอยู่ ซึ่งอาจจะท าให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาได้ 
นอกจากนั้น การใช้ค าถามในลักษณะนี้มักจะน าไปสู่การหาเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลนั้นอาจมีบางส่วน
ที่ไม่เป็นจริงได้  ดังนั้นค าถามว่า “ท าไม” จึงไม่ค่อยเหมาะสม ที่จะน ามาใช้ในระหว่างการให้ค าปรึกษา 
(จีน  แบรี่. 2537)  
 



 332 

 10.3  ทักษะการเงียบ 

  การเงียบ ( Silence) เป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้ภายหลังจากที่ผู้ให้ค าปรึกษาตั้งค าถามให้แก่ผู้รับ
ค าปรึกษาและผู้รับการปรึกษาก าลังคิดว่าจะตอบปัญหานั้นหรือไม่หรือจะตอบปัญหานั้นอย่างไรดีการ
ใช้กลวิธีการเงียบเพ่ือคอยฟังค าตอบจากผู้รับค าปรึกษานั้นอาจสร้างความอึดอัดให้แก่ผู้ให้ค าศึกษาที่
เลือกฝึกหัดเพราะขาดประสบการณ์เมื่อผู้รับค าปรึกษาไม่พูดจึงมักจะรีบพูดเสียเองซึ่งท าให้ความคิด
ของผู้รับค าปรึกษาหยุดชะงักลงเมื่อผู้รับค าปรึกษานิ่งเงียบ ผู้ให้ค าปรึกษาจะแสดงก็เพียงแต่ท่าทีของ
ความสนใจและให้ผู้รับค าปรึกษาทราบว่าเราตั้งใจรอฟังเรื่องราวอยู่ ซึ่งการเงียบอาจเกินเวลานานถึง 
2 -3 นาที แต่ถ้าเห็นว่าผู้รับค าปรึกษานี้เงียบเหงาเกินไปเพราะหากพูดขึ้นว่า “บางครั้งเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นกับเรานั้นมันยากท่ีจะบรรยายออกมาเป็นค าพูด”หรือ “คุณรู้สึกอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นก็ได้” 
หรือ “คุณคงก าลังคิดอยู่ว่าจะพูดออกมาอย่างไร คุณค่อยๆคิดก็ได้เมื่อคิดได้แล้วค่อยพูดออกมาผมจะ
คอยฟังคุณพูด”  (พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา, 2554 :14)  

 

 10.4  ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

  การสะท้อนความรู้สึกเป็นการตอบรับที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้ตอบต่อสาระ ที่ผู้ค าปรึกษากล่าวใน
ส ่วนที ่เป ็นอารมณ์ความรู ้ส ึกที ่แฝ งอยู ่เ บื ้อ งหล ังค าพ ูด  เป ็นการสื ่อความ เข ้าอกเข ้า ใจ                
(กรรณิการ์  นลราชสุวัจน์. 2545) จุดประสงค์ของการสะท้อนความรู้สึก ก็คือการช่วยน าความรู้สึกที่
คลุมเครือออกมาให้กระจ่างขึ้น ก่อนจะสะท้อนความรู้สึก ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีความสามารถในการ
ฟังและติดตามไปด้วยว่าค าพูดเช่นนั้นของผู้รับค าปรึกษาเกิดจากความรู้สึกอย่างไร แล้วจึงสะท้อน
ออกมา (วัชรี ทรัพย์มี. 2533) ถ้าจะกล่าวถึงข้ันตอนของการสะท้อนความรู้สึก (D’Andrea. 1983) ได้
กล่าวถึง ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ระบุความรู้สึกที่เกิดขึ้น ซึ่งขั้นนี้จะท าให้ความรู้สึกบางอย่างได้ถูกเปิดเผยออกมา
ด้วยการที่ผู้ให้ค าปรึกษาถามถึงความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาว่า “คุณรู้สึกอย่างไร” การทวนค าพูด
ที ่แสดงถึงความรู้สึกเพ่ือท าให้ผู้รับค าปรึกษาเกิดความชัดเจนกับความรู้สึกของตนเอง และ 

การสะท้อนความรู้สึกเป็นหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือน าความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษาให้แสดงออกมา  
แต่ว่าการสะท้อนความรู้สึกเป็นสิ่งที่ยากที่สุด และง่ายที่สุด เพราะว่าความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 

จะสะท้อนออกมาเป็นภาษาท่าทาง   
  ขั้นที่ 2 การนิยามและสร้างความชัดเจนให้กับความรู้สึก ความรู้สึกของผู้รับค าปรึกษา 

ที่เกิดขึ้น เช่น “ฉันรู้สึกพ่ายแพ้” ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญมากที่จะพบสิ่งที่แสดงความหมายของค าว่า “พ่ายแพ้”  
ในขั้นนี้จึงต้องให้ความหมายความรู้สึกท่ีแสดงออกมา 
  ขั้นที่ 3 การยอมรับกับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ผู้รับค าปรึกษาจะต้องยอมรับความรู้สึกของ
ตนเอง และรับผิดชอบต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตนเอง 
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  ขั้นที่ 4 การจัดการกับความรู้สึก เมื่อเกิดความชัดเจนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้รับ
ค าปรึกษาจะเกิดการยอมรับและจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้  
 

 10.5  ทักษะการทวนความ 

  การทวนความคือการทวนเนื้อหาที่ส าคัญในค าพูดของผู้รับค าปรึกษากลับไปให้เขา 

ได้ยิน โดยผู้ให้ค าปรึกษาเรียบเรียงประโยคด้วยการใช้ค าพูดใหม่ที่กระชับและกระจ่างชัดเจนแต่ได้
สาระหรือประเด็นส าคัญๆ เท่ากับค าพูดที่ผู้รับค าปรึกษาสื่อมาเพ่ือช่วยให้ผู้รับค าปรึกษาได้ส ารวจ  
ท าความเข้าใจกับความคิด พฤติกรรมของตนเองและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆ ให้กระจ่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น (อาภา  จันทรสกุล. 2544) การทวนความที่ดี คือ การที่ผู้ให้ค าปรึกษาสามารถสะท้อนเนื้อหาที่
ตนเองรับรู้จากการฟังผู้รับค าปรึกษาด้วยภาษาพูดของตนเองที่มีความชัดเจน สั้น กระชับ และตรง
ประเด็น โดยไม่ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไปแล้วท าให้เกิดผลดีต่อการให้ค าปรึกษา เพราะช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษาเข้าใจตนเองมากขึ้น เกิดความกระจ่างในความคิด และสถานการณ์ที่ตนเองประสบอยู่ ใน
ขณะเดียวกันก็คล้ายกับเป็นการตรวจสอบการรับรู้ข่าวสารของผู้ให้ค าปรึกษาว่าถูกต้องหรือ
คลาดเคลื่อนอย่างไร  หากผู้ให้ค าปรึกษาสามารถทวนความได้ถูกต้องก็จะท าให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่า
ตนเองได้รับความเข้าใจ  ท าให้เกดิเจตคติที่ดี ต่อผู้ให้ค าปรึกษา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการส ารวจได้
ลึกซึ้งขึ้น หากการทวนความเกิด ความคลาดเคลื่อนผู้รับค าปรึกษามีโอกาสที่จะแก้ไขการรับรู้ที่
ผิดพลาดไปของผู้ให้ค าปรึกษา  แต่ไม่ควรที่จะให้เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้
ค าปรึกษาไม่มีสมาธิหรือใจจดจ่อในเรื่องที่ผู้รับค าปรึกษาพูด หรือไม่มีทักษะที่จะสะท้อนความที่
เหมาะสมหรืออาจจะเป็นทั้งสองอย่าง  (เมธินินทร์  ภิณญูชน. 2539) 
 

 10.6  ทักษะการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

  การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการพูดเพ่ือให้ผู้รับค าปรึกษาได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การประพฤติปฏิบัติของตนเอง เพ่ือให้ได้รู้ว่าผู้อื่นมองเขาอย่างไร วัตถุประสงค์ของทักษะการให้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การที่ผู้รับค าปรึกษาสามารถมองเห็นหรือรับรู้ตนเองได้เหมือนกับ
ที่ผู้อ่ืนมอง (จีน แบรี่. 2537) ซึ่งเมื่อไหร่ควรใช้ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (อาภา จันทรสกุล. 2544)  
พิจารณาดังนี้ 
  10.6.1.  เมื่อต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาส ารวจและรับรู้พฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาใน
สายตาของผู้ให้ค าปรึกษา 
  10.6.2 เมื่อต้องการให้ผู้รับค าปรึกษาตระหนักว่า ผู้อ่ืนรับรู้พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกเขา
ได้ และพฤตกิรรมของเขามีผลต่อปฏิสัมพันธ์ 
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 10.7  ทักษะการตีความ 

  พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544 :16) การตีความ คือ ในระหว่างการให้ค าปรึกษาผู้รับ
ค าปรึกษาอาจกล่าวถึงเรื่องราวบางสิ่งที่มีความหมายสืบเนื่องมาจากเรื่องราวที่ได้เคยกล่าวมาแล้วและ
ในขณะนั้นผู้ให้ค าปรึกษาอาจมองเห็นความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเดิม จึงใช้วิธีการตีความเพ่ือให้ผู้รับ
ค าปรึกษาเห็นความเกี่ยวข้องของปัญหาและยอมรับในปัญหานั้น หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การ
ตีความเป็นกระบวนการที่ผู้ให้ค าปรึกษาอธิบายความหมายของเหตุการณ์ให้ผู้รับการศึกษาได้เข้าใจ
ปัญหาของตนเองในด้านอ่ืนที่อาจจะยังไม่ ได้มองมาก่อนซึ่ งต่างกับการทบทวนประโยค  
(Paraphrasing)ในแง่ที่ว่าการตีความหมายนั้น  ผู้ให้ค าปรึกษาได้เสนอกรอบแนวคิด( Frame of 

Refrence) ใหม่ให้ผู้รับการปรึกษาได้พิจารณาปัญหาของตนเอง การตีความจะช่วยผู้รับค าปรึกษา
เข้าใจถึงปัญหาของตนเองได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

  ตัวอย่างเปรียบเทียบกลวิธีแบบการทบทวนประโยค (Paraphrasing) การสะท้อน
ความรู้สึก (Refrection of Feeling) และการตีความ (Interpreting) 

  ผู้รับค าปรึกษา     :  เมื่อคืนนี้ผมไปงานวันเกิดของเพ่ือนร่วมงานที่บริษัทผมลืมจัดแล้วผม
ก็ร้องไห้ออกมาควรคางเหมือนเด็กผมรู้สึกละอายใจตนเองเหลือเกิน 

  การทบทวนประโยค (Paraphrasing)  

  ผู้ให้ค าปรึกษา     :  คุณรู้สึกอดสูใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ 
  การตีความ(Interpreting) 

  ผู้ให้ค าปรึกษา   :   คุณรู้สึกละอายใจที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในคืนนั้น 

 

 10.8 ทักษะการเจาะจง 
   ทักษะการเจาะจงเป็นทักษะหนึ่งที่ผู้ให้ค าปรึกษาใช้เพ่ือช่วยให้ผู้ขอรับค าปรึกษาพูดเกี่ยวกับ
ตนเองให้มากที่สุด และประกอบกับการเลือกให้ความใส่ใจต่อค าพูดหนึ่ง โดยเฉพาะจะช่วยให้ผู้รับ
ค าปรึกษารู้และตัดสินใจว่า จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อไป จุดประสงค์ของการให้ค าปรึกษาก็คือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขอค าปรึกษาไม่ใช่เพ่ือผู้อ่ืน แต่เพ่ือบุคคลที่อยู่ตรงหน้าผู้ให้ค าปรึกษา ดังนั้นจะต้องใช้
ทักษะการเจาะจง เพ่ือให้การให้ค าปรึกษาเป็นประโยชน์ต่อผู้รับค าปรึกษามากที่สุด เลือกให้ความใส่
ใจในค าใดค าหนึ่งที่ผู้ขอค าปรึกษาเล่า โดยพิจารณาความเป็นไปได้ ทุกทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ
ผู้ขอค าปรึกษาซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (Ivey, 2007) 

  10.8.1  การเจาะจงที่ผู้ขอค าปรึกษา (Client Focus) 

  10.8.2  การเจาะจงที่ผู้อื่น (Other-person Focus) 

  10.8.3  การเจาะจงที่ปัญหา และโครงเรื่องส าคัญ (Problem/Main Theme Focus) 

  10.8.4  การเจาะจงที่ผู้ให้ค าปรึกษา หรือผู้สัมภาษณ์ (Interviewer Focus) 
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  10.8.5  การเจาะจงที่กลุ่ม (“We” Focus or Mutual Group Focus) 
  10.8.6  การเจาะจงที่วัฒนธรรม (Cultural) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และบริบท
ทางสังคมท่ีเกี่ยวข้อง (Contextual Focus) 

  ทักษะการเจาะจงจะท าให้ผู้ขอค าปรึกษาให้ความใส่ใจเกี่ยวกับพฤติกรรม ความคิด และ
ความรู้สึกของตนเองพร้อมที่จะเปิดเผย ส ารวจเพื่อความเข้าใจตนอย่างลึกซึ้ง 
 

 10.9  ทักษะการให้ก าลังใจ 

  การให้ก าลังใจเป็นการแสดงความสนใจ ความเขา้ใจในสิ่งที่ผู้รับค าปรึกษาพูดมาแล้ว  (จีน  
แบรี่, 2537) และเป็นการกระตุ้นให้ผู้รับค าปรึกษารู้สึกว่ามีผู้ให้ก าลังใจ ช่วยให้เขามีความคิดริเริ่มที่จะ
ต่อสู้ รวมถึงมีความม่ันใจตนเองมากข้ึน (พัชรีวัลย์  ก าเนิดเพชร์. 2533) การให้ก าลังใจจะช่วยกระตุ้น
ให้ผู้รับค าปรึกษาเล่าเรื่องต่อ หรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม (Ivey. 2007) ดังนั้น วิธีให้ก าลังใจว่าควร
ปฏิบัติ (วัชรี ทรัพย์มี. 2533) ดังนี้ 
  10.9.1  สนับสนุนค าพูดของผู้รับค าปรึกษา เช่น พูดว่า “นั่นเป็นความคิดท่ีดีทีเดียว” 

  10.9.2  ชี้แจงแก่ผู้รับค าปรึกษาว่าปัญหาของเขามีทางแก้ไขได้ เช่น บอกว่า มีวิธีการที่จะ
ช่วยให้เขาเรียนดีขึ้น 

 

 
 

ภาพที่  8.6  ทักษะการให้ก าลังใจ 

ที่มา : http://www.westmauicounseling.com/ 
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 10.10  ทักษะการสรุปความ 

  การสรุปความ คือ การจัดล าดับ และรวบรวมประเด็นส าคัญต่างๆ ที่พูดคุยกันไปแล้ว
ระหว่างผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษา มาเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบ แล้วสรุปกลับไปให้ผู้รับค าปรึกษา 
(อาภา  จันทรสกุล, 2544)  ในระหว่างการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา อาจสนทนากัน
หลายเรื่องพร้อมๆ กัน และอาจเกิดความสับสน ดังนั้น การใช้ทักษะในการสรุปความก็คือ การพยายาม
รวบรวมสิ่งที่พูดกันไปแล้วนั้นให้เป็นประโยคเดียว โดยครอบคลุมเนื้อเรื่องต่างๆ ที่ได้สนทนามาแต่ละตอน
ของการสนทนา ในการสรุปความจ าเป็นต้องอาศัยความจ าในเรื่องต่างๆ ที่พูดคุยกันมาเป็นอย่างดี  
สิ่งที่พึงระลึกถึงในการสรุปก็คือ อย่าน าเอาความคิดใหม่เติมเข้ามาในการสรุปแต่ควรเป็นการรวบรวม
สิ่งต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันมาแล้ว (พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา. 2543)   
 

 10.11 ข้อควรค านึงในการให้ค าปรึกษา 

         นิรันดร์  จุลทรัพย์ (2558 :291-292) ได้กล่าวถึงข้อที่ควรค านึงในการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 
   10.11.1  การเตรียมการให้ค าปรึกษา 
    10.11.1.1 ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าผู้ให้ค าปรึกษาควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ               
ผู้ขอค าปรึกษาไว้ก่อนเพื่อท าความเข้าใจผู้ขอรับค าปรึกษาเป็นเบื้องต้น 

   10.11.1.2  ผู้ให้ค าปรึกษาควรเก็บงานที่ค้างอยู่ออกจากโต๊ะท างานให้เรียบร้อยเพ่ือ
ไม่ให้ผู้ขอรับค าปรึกษารู้สึกไม่สบายใจที่รบกวนเวลาของผู้ให้ค าปรึกษา  
   10.11.1.3  สถานที่ ควรเป็นห้องที่เป็นเอกเทศ เพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษาลด             
ความวิตกกังวลที่จะมีคนอื่นเข้ามารบกวนหรือร่วมรู้ในปัญหาของเขาและผู้ให้ค าปรึกษาควรท าป้ายติด
หน้าห้องว่าก าลังให้ค าปรึกษา  
   10.11.1.4  การจัดที่นั่งของผู้ขอรับค าปรึกษาไม่จ าเป็นต้องหันหน้าเข้าหาผู้ให้
ค าปรึกษาหรือนั่งตรงกันข้ามเสมอไป 
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ภาพที่  8.7  การจัดที่นั่งในการให้ค าปรึกษา 

ที่มา : https://www.cartoonstock.com/directory/g/guidance_counselor.asp 

 

  10.11.2  การด าเนินการให้ค าปรึกษา 
    10.11.2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ขอรับค าปรึกษาได้พูดอย่างอิสระถ้าผู้ขอรับค าปรึกษามี
โอกาสพูดอย่างอิสระเขาจะค่อยๆพูดถึงปัญหาต่างๆตั้งแต่ปัญหาธรรมดาจนถึงปัญหาที่มีความรุนแรง  
การขัดจังหวะอาจน าไปสู่การแสดงความรู้สึกอยากมีขอบเขตมากขึ้นและสามารถท าให้สายสัมพันธ์ที่
สร้างแล้วถูกท าลายไป 

    10.11.2.2 ผู้ให้ค าปรึกษาไม่ควรวิพากษ์วิจารณ์และสั่งสอนศีลธรรมให้แก่ผู้ขอรับ
ค าปรึกษาจะท าให้ผู้ขอรับค าปรึกษามีความรู้สึกท่ีไม่ดีและระมัดระวังตัวเองมากเกินไป  
   10.11.2.3  ผู้ให้ค าปรึกษา ไม่ควรแสดงความโต้แย้งผู้ขอรับการศึกษาเพราะจะท าให้ 
เกิดความขุ่นเคืองทางด้านอารมณ์หรืออาจท าให้ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างความรู้สึกที่
ขัดแย้งกัน 

   10.11.2.4  ผู้ให้ค าปรึกษาควรระมัดระวังเรื่องค่านิยมที่แตกต่างกันหรือระดับ
ความรู้สึกในสาระต่างๆที่พูดถึง ซึ่งผู้ขอรับค าปรึกษาอาจจะชอบสิ่งหนึ่งและไม่ชอบสิ่งหนึ่ง  อาจจะ
รู้สึกดีกับเรื่องๆ หนึ่ง แต่จะรู้สึกตรงข้ามกับกับเรื่องอ่ืนๆดังนั้นผู้ให้ค าปรึกษาต้องระมัดระวังเรื่อง
ค่านิยมของตนที่จะไปเกี่ยวข้องและความรู้สึกที่จะเป็นปฏิกิริยาต่อสาระต่างๆที่ก าลังพูดคุยกัน 
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ภาพที่  8.8  แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ค าปรึกษาต้องระวังทัศนะ ค่านิยม และความคิดของตนในการฟัง 

ที่มา : http://counsellingtutor.com/dont-fix-just-listen/ 

 

   10.11.2.5  เกี่ยวกับระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงและ 

ถ้าเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์ควรใช้เวลาประมาณ 30 - 40 นาที เพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดมาก
เกินไปและเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ขอรับค าปรึกษามีอารมณ์ผูกพันกับผู้ให้ค าปรึกษามากเกินไป 

    10.11.2.6 ผู้ให้ค าปรึกษาและผู้ขอรับค าปรึกษาควรพบกันในระยะต้นของการให้
ค าปรึกษาประมาณสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เมื่อผู้ขอรับค าปรึกษาเริ่มเข้าใจตนเองจึงค่อยค่อยเลื่อนเวลานัด
พบให้ห่างออกไปและลดเวลาที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาลงเหลือสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละประมาณ 30 - 40 
นาที  
   10.11.3  การยุติการให้ค าปรึกษา 
    10.11.3.1 การตัดความผูกพันของผู้รับค าปรึกษาเมื่อผู้ให้ค าปรึกษาก็ต้องไม่สงสารผู้
ขอรับค าปรึกษามากเกินไปต้องก าหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ไม่เห็นว่าผู้ขอรับค าปรึกษาช่วย
ตัวเองได้แล้วควรบอกให้เขาทราบล่วงหน้าว่าจะพบกันอีกสักกี่ครั้งแล้วต่อจากนั้นผู้ขอรับค าปรึกษาจะ
ไม่ต้องอาศัยบริการให้ค าปรึกษาอีกแล้วผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องหาทางจากสัมพันธภาพกับผู้ขอรับ
ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้ขอรับค าปรึกษาเข้มแข็งมีความเป็นตัวของตัวเอง 
    10.11.3.2 ภายหลังการให้ค าปรึกษายุติลงแต่ละครั้งผู้ให้ค าปรึกษาควรจดบันทึกการ
ให้ค าปรึกษาไว้ด้วยเพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูลและผลการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอรับค าปรึกษาแต่ละคน
ไม่ให้ปะปนกันโดยจะบันทึกรายละเอียดหรือจะสรุปเฉพาะใจความส าคัญก็ได้ 

http://counsellingtutor.com/dont-fix-just-listen/
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ภาพที่  8.9  การจดบันทึกหลังการให้ค าปรึกษา 

ที่มา : http://www.ehow.com/how_6105304_addiction-counseling 

-certification-pennsylvania.htm 

 

 10.12  คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 

          กฤตวรรณ ค าสม (2557 :160-161) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษาไว้ดังนี้ 
   10.12.1. ลักษณะความเป็นคนกับความเป็นผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ความเป็นธรรมชาติคนมี
ความรู้สึก รู้ร้อน รู้หนาว ผิดพลาดได้ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ผู้ให้ค าปรึกษาควรจะมีความรู้ ในเชิง
วิชาชีพ เข้าใจจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ศึกษาหาความรู้ เทคนิคและวิธีการให้เชี่ยวชาญ การเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสร้างความมั่นใจและความหวังให้เกิดขึ้นกับผู้ที่จะมาขอค าปรึกษา อีกทั้งยัง
สามารถช่วยเหลือปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   10.12.2 การยอมรับและความใส่ใจ ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีความเชื่อว่า ทุกคนมีความเป็นคน
เหมือนกัน ผู้มาขอค าปรึกษาไม่ได้หมายความว่าจะด้อยกว่าเรา ผู้ให้ค าปรึกษาต้องยอมรับผู้มา 

ขอค าปรึกษาให้ได้เหมือนกับยอมรับตนเอง สังคมตะวันตก ตะวันออก เหมือนกัน คือ กลัวคนอ่ืนจะ
ปฏิบัติต่อตนเองว่าตนเองด้อยกว่า เวลามีปัญหาที่เขามาหาผู้ให้ค าปรึกษา เขาจะมาด้วยความ
ระมัดระวัง คอยสังเกตดูว่า ผู้ให้ค าปรึกษายอมรับเขาไหม ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจ เขาจะไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริง 
มีบ่อยครั้งที่ขบวนการให้ค าปรึกษาไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
   10.12.3 การเข้าใจและร่วมรับอารมณ์ การร่วมรับอารมณ์ ต้องเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ
ความรู้สึก เวลารับข้อมูลรับอย่างเข้าใจ เป็นการร่วมอารมณ์ (Subjective) เวลาตีความออกมา ต้องมี
ข้อมูล (Objective) มีเหตุผล การมีอารมณ์ร่วมมาก ก็ไม่ดี จะท าให้เรามีลักษณะล าเอียงไม่เป็นกลาง รอ
เจอร์ส (Rogers. 1961: 91 อ้างถึงใน กฤตวรรณ  ค าสม, 2557 :160-161) เน้นว่า ผู้ให้ค าปรึกษาต้อง
รับรู้ความรู้สึกของผู้มาขอค าปรึกษา ซึ่งเป็นความจริงของตัวเขา ตัวอย่าง โชเฟอร์ขับรถอยู่เห็นเงาตระ
คุม่ๆ คิดว่าเป็นก้อนหิน จึงหักหลบ คนที่จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ต้องรู้สึกให้ได้ก่อนว่าความรู้สึกของ
โชเฟอร์เป็นอย่างไรเสียก่อน แล้วค่อยดูว่าความเป็นจริงคืออะไร หรือ ตัวอย่าง เด็กบางคนเกิดผิดหวัง 
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คิดอยากฆ่าตัวตาย เราได้ยินแล้วคิดว่า เด็กไม่ฉลาดเลยที่คิดอยากฆ่าตัวตาย ในลักษณะนี้เราจะตัดสินว่า
เด็กไม่ฉลาดนั้น เราตัดสินใจไม่ได้ ต้องใช้อารมณ์ร่วม (Subjective) ก่อน แล้วจึงหาข้อมูล  
   10.12.4  แสดงออกถึงความอบอุ่นและมีความเป็นเพ่ือนมนุษย์ เป็นการแสดงออกถึงความ
ตั้งใจจริง ที่จะให้ความช่วยเหลือ สื่อให้ผู้มาขอค าปรึกษาทราบถึงความใส่ใจทางกาย ระดับเสียง 
น้ าเสียง และการสัมผัส ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้ความช่วยเหลือผู้ขอค าปรึกษาบนพ้ืนฐานของความรู้สึก
เป็นเพ่ือนมนุษย์ มีจิตใจพร้อมให้การช่วยเหลือผู้มีความทุกข์กังวล ต้องการความช่วยเหลือที่จะแก้ไข
หรือพัฒนาตนเอง 
   10.12.5  ความจริงใจและสื่อให้รับรู้ได้ เป็นการกระท าที่ผู้ให้ค าปรึกษาไม่เสแสร้ง ไม่
สวมหน้ากาก มีความเป็นตัวของตัวเอง เปิดเผย ผู้ให้ค าปรึกษาต้องมีเทคนิคและทักษะในการสื่อ ถ้าไม่
สามารถสื่อได้ ขบวนการให้ค าปรึกษาก็ไม่มีผล ตัวอย่าง สิ่งที่สื่อได้เวลาเราไปหาพระ ถึงท่านยังไม่ได้
เทศน์ เราสัมผัสความเมตตาได้ เราจะขยับตัวเข้าไปใกล้ขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเราเข้าไปเรือนจ า เจอ
นักโทษเดินไปเดินมา เราจะผงะถอย ทั้งๆ ที่นักโทษนั้นไม่สามารถออกมาจากที่คุมขัง มาท าอะไรเราได้ 
ฉะนั้นระยะของผู้ให้ค าปรึกษาก็สามารถสื่อได้ การมองตา การประสานตา เป็นการสื่อที่ดีที่แสดงออก
ถึงความจริงใจ ใส่ใจ 

   10.12.6  มีความเป็นธรรมชาติ สามารถแสดงความรู้สึกและความคิดต่างๆ ของตัวเอง
ออกมาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรมชาติ การแสดงความเปิดเผยและเป็นธรรมชาติของผู้ให้ค าปรึกษา
จะช่วยให้ผู้มาขอค าปรึกษา เกิดความรู้สึกใกล้ชิดขึ้น น าไปสู่ความไว้วางใจ ขบวนการให้ค าปรึกษาก็จะมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ผู้ให้ค าปรึกษาไม่เป็นธรรมชาติจะพยายามแสดงตามบทบาทที่ตนเองคิดว่าผู้ให้
ค าปรึกษาควรจะแสดงอย่างนั้น อย่างนี้ คนที่ไม่เป็นธรรมชาติจะท าอะไรก็กลัวว่า จะถูกไหม จะดีไหม 
ตลอดเวลา 
   10.12.7  มีความไวต่อการรับรู้ ผู้ให้ค าปรึกษาควรไวต่อการรับรู้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้มา
รับค าปรึกษาและสิ่งที่เกิดขึ้นในขบวนการให้ค าปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการกับปัญหา
ของผู้มาขอค าปรึกษา อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณาส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาในเรื่องไวต่อการรับรู้กับ
ความรู้สึกไว คนเราถ้าไวต่อการรับรู้ ก็จะดีในแง่ที่เรารับข้อมูลได้ง่าย แต่ถ้าความรู้สึกไว จะไม่ค่อยดี 
เพราะบางครั้งไม่มีข้อมูล ก็ตีความหมายแล้ว ท าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ ได้ง่าย เช่น โกรธ เจ็บปวด 

   10.12.8  ไว้วางใจได้ การสร้างความไว้วางใจไม่ใช่สิ่งที่ท าขึ้นมาง่ายๆ ผู้ให้ค าปรึกษาที่น่า
ไว้วางใจจะต้องเป็นคนซื่อตรง เชื่อถือได้ ฟังได้ และช่วยให้ผู้มาขอค าปรึกษา สามารถระบายสิ่งต่างๆ ที่อยู่
ภายในออกมาได้ เมื่อผู้มาขอค าปรึกษาเกิดความไว้วางใจ ก็จะสามารถเปิดเผยความลับส่วนตัวของเขา
ได้  ซึ่งจะท าให้ขบวนการให้ความช่วยเหลือได้ผลมากขึ้น 

   10.12.9  มีความเป็นอิสระ ผู้ให้ค าปรึกษาควรให้อิสระกับผู้มาขอค าปรึกษา เพ่ือจะ
ตัดสินใจกับแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่มีสูตรส าเร็จรูปให้เขา 
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ภาพที่  8.10  คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา มีความเมตตา เห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจ  

และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ 

ที่มา : http://www.allpsychologyschools.com/counseling/ 

 

 10.13  จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษา 

  พิสมัย  หาญสมบัติ (2554 :111-112) กล่าวว่า ผู้ให้ค าปรึกษาท างานเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ยังไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองโดยล าพังได้ และหลายภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการอย่างเกี่ยวข้องโดยตรงกับความไว้วางใจและความเชื่อถือของผู้อ่ืน  ดังนั้นองค์การทาง
วิชาชีพจึงต้องก าหนดแนวทางประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับผู้ให้บริการปรึกษาใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งเรียกว่า จรรยาบรรณของผู้ให้บริการปรึกษา 

  10.13.1  จรรยาบรรณของนักแนะแนวผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาที่ก าหนดโดยสมาคมแนะ
แนวและบุคลากรอเมริกัน  9 ประการดังนี้ 
   10.13.1.1  ผู้ให้บริการปรึกษาต้องเคารพในศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพของผู้รับบริการ
ขณะที่ก าลังให้บริการปรึกษา 
   10.13.1.2  ผู้ให้บริการปรึกษาควรจะเก็บรักษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้บริการ
ปรึกษาและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาไว้เป็นความลับ 

   10.13.1.3  ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องถือว่าระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็นข้อข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ส าหรับการให้บริการปรึกษารวมทั้งผลการทดสอบบันทึกนัดหมายหรือเอกสารอ่ืนๆและแถบ
บันทึกเสียงจะต้องถือว่าเป็นเอกสารและสาระทางวิชาชีพ ซึ่งจะน าไปให้ได้เฉพาะในการให้บริการ
ปรึกษาการวิจัยหรือการเรียนการสอนเท่านั้น และไม่ควรที่จะเปิดเผยนามของผู้รับบริการ 

   10.13.1.4  ผู้รับบริการจะต้องรับทราบเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการศึกษา 
ล่วงหน้าก่อนเริ่มบริการปรึกษา 

http://www.allpsychologyschools.com/counseling/
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   10.13.1.5  ผู้ให้บริการปรึกษา ควรมีสิทธิ์ที่จะปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
เรื่องที่เกี่ยวกับผู้รับบริการของเขา ได้แต่ต้องพยายามหลีกเลี่ยงขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ควรพยายามเลือกผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางท่ีไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการผู้นี้มาก่อน 

   10.13.1.6  ผู้ให้บริการปรึกษาต้องยุติการใหบ้ริการปรึกษาทันที เมื่อรู้ว่าตนไม่มี 

ความสามารถเพียงพอ หรือมีข้อจ ากัดส่วนตัวบางอย่าง ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้รับบริการผู้นั้นต่อไปได ้

   10.13.1.7  ผู้ให้บริการปรึกษาต้องรายงานให้รับผิดชอบโดยตรงได้ทราบทันที เมื่อมี 
สภาพการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคลากรอ่ืนในหน่วยงาน ทั้งนี้โดย
ไม่ต้องเปิดเผยนามผู้รับบริการให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ 
   10.13.1.8  ในกรณีที่สภาพการของผู้รับบริการจ าเป็นต้องได้รับการดูแลจาก 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือเมื่อมีเหตุการณ์ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างฉับพลันต่อผู้รับบริการหรือบุคคล
อ่ืนเกิดขึ้น ผู้ให้บริการปรึกษาจึงต้องรายงานข้อเท็จจริงให้กับผู้รับผิดชอบโดยตรงทราบทันที หรือ
ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเร่งด่วน 

   10.13.1.9  ผู้ให้บริการปรึกษาจะต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการปรึกษาที่เขา 
รับผิดชอบอยู่นั้น ได้ทราบทั่วกันหากมีความจ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ด าเนินการตาม
ข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการปรึกษาต้องมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีเหตุผลอันสมควร 

  10.13.2  จรรยาบรรณของนักแนะแนวผู้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาที่ก าหนดโดยสมาคมแนะ
แนวแห่งประเทศไทย 5 ประการดังนี้ 
   10.13.2.1  ต้องรักษาความลับและรักษาประโยชน์ของผู้มารับบริการ 

   10.13.2.2  ต้องมีศรัทธาต่องานช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด และมีวิจารณญาณอันดี 
   10.13.2.3  ต้องให้บริการในขอบเขตความสามารถของตนไม่หลอกลวงผู้มารับบริการ
เพ่ือหาประโยชน์ส่วนตัว 

     10.13.2.4  ต้องประพฤติตนอยู่ในขอบข่ายศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เป็นผู้ทรง
คุณธรรมมีความเมตตากรุณาแก่ผู้มารับบริการ 

   10.13.2.5  ต้องยึดมั่นในหลักวิชาชีพเคารพสิทธิของผู้มารับบริการและไม่มีอคติใน
การใหบ้ริการ 

  สรุปได้ว่า ผู้ให้ค าปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณจะท าให้การให้ค าปรึกษาด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้
เกิดข้ึนได้ และท าให้ผู้มาขอรับค าปรึกษามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได้อย่างดี 
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สรุป 

 การให้ค าปรึกษา  หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคล โดยการสนทนา 2 ทาง โดยผู้ให้
ค าปรึกษา และผู้มาขอรับค าปรึกษา เป็นกระบวนการที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระบวนการ
ช่วยเหลือจะเป็นไปในทิศทางที่ท าให้ผู้มาขอรับค าปรึกษา สามารถที่จะ เข้าใจถึงปัญหาของตน และ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยผู้ให้ค าปรึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ เข้าใจ ในกระบวนการ หลักการ ทักษะ
ต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ช่วยเหลือผู้มาขอรับค าปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ค าปรึกษาจะแตกต่าง
จากจิตบ าบัดคือ ลักษณะของปัญหาของจิตบ าบัดที่เป็นปัญหาทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งกว่า และใช้เวลาใน
การให้ค าปรึกษานานกว่า จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้รับค าปรึกษาตัดสินใจ 
แก้ปัญหา หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยตนเอง ทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวสังคม การให้ค าปรึกษาจะต้อง เคารพในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ค านึงถึงเด็กโดยภาพรวม ค านึงถึงความสัมพันธ์ และบรรยากาศที่ดี เคารพใน
สิทธิส่วนตัวในการตัดสินใจ ทฤษฎีที่จะช่วยท าความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์เพ่ือประกอบการให้
ค าปรึกษา มีดังนี้ ฟรอยด์ เชื่อว่าต้องเข้าใจพฤติกรรมผ่านโครงสร้างบุคลิกภาพในระบบ อิด อีโก้ และ
ซุปเปอร์อีโก้ ธรรมชาติของพฤติกรรมตามแนวคิดของจุงคือการท าความเข้าใจในบุคลิกภาพของบุคคล 
2 ประเภท คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตัว และแบบแสดงตัว  อิริคสัน มองว่า การท าความเข้าใจในล าดับ
ขั้นในการพัฒนาของมนุษย์ทั้ง 8 ขั้น จะท าให้เราเข้าใจมิติทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ร่วมด้วย  
และเบริน์ ที่กล่าวถึงโครงสร้างบุคลิกภาพของความเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ และพ่อแม่ และต าแหน่งชีวิตของ
คน ทั้ง 4 ต าแหน่ง เมื่อผู้ให้ค าปรึกษาเข้าใจว่าผู้มาขอรับค าปรึกษา มีต าแหน่งชีวิตอยู่ต าแหน่งใด ก็จะ
สามารถช่วยเหลือให้ปรับพฤติกรรมตนเองได้ การให้ค าปรึกษามีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้น
สร้างสัมพันธภาพ 2) ขั้นส ารวจปัญหา 3) ขั้นเข้าใจปัญหา สาเหตุ 4) ขั้นวางแผนแก้ไขปัญหา 5) ขั้น
ยุติการให้ค าปรึกษา โดยมีทักษะการให้ค าปรึกษา และผู้ให้ค าปรึกษาที่ดีควรท าความเข้าใจและฝึก
ปฏิบัติทักษะต่างๆ ดังนี้ การฟัง การถาม  การเงียบ การสะท้อนความรู้สึก การทวนความ การให้
ข้อมูลย้อนกลับ การตีความ การเฉพาะเจาะจง การให้ก าลังใจ และการสรุป ข้อควรค านึงในการให้
ค าปรึกษาคือ การเตรียมการก่อนให้ค าปรึกษา ห้องที่ใช้ การด าเนินการก็ควรค านึงถึง เรื่องการเคารพ 
ให้อิสระ ระวังเรื่องความคิด และค่านิยมของผู้ให้ค าปรึกษา ในการยุติการให้ค าปรึกษา ก็ควรมีการจด
บันทึกไว้ทุกครั้ง ผู้ให้ค าปรึกษา ควรมีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง มีความยอมรับและใส่ใจ มีความ
จริงใจ และไว้วางใจได้ โดยต้องมีจรรยาบรรณร่วมด้วย คือการรักษาความลับ ท าการตกลงให้บริการ
ทุกครั้ง ส่งต่อผู้ เชี่ยวชาญหากพบว่าตนไม่มีความสามารถเพียงพอ หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น   
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ใบกิจกรรมที่  8.1  
บทความเรื่อง “วิชา...”ที่โรงเรียนไม่ได้สอน 

โดย: ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช  (ออนไลน์ : 2552)    
ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาอ่านบทความเรื่อง “วิชา...”ที่โรงเรียนไม่ได้สอน แล้วตอบค าถามท้ายบทความ 

 

 วิชาความรู้ในห้องเรียนให้อะไรกับชีวิต การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาท าให้ผู้เรียน
เข้าใจตัวเองและสังคมหรือไม่ เห็นคุณค่าของชีวิตและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติเพียงไร จะ
ท าอย่างไรเมื่อมีความหมายบางอย่างของชีวิตที่ความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนไม่อาจให้นิยาม 

การเสวนาเรื่อง "วิชา..." ที่โรงเรียนไม่ได้สอน มีสาระที่ให้ค าตอบกับค าถามข้างต้นได้ และอาจท าให้
หลายคนได้คิดว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาควรเป็นไปเพ่ือสิ่งใด เราศึกษาค้นคว้าเพ่ือความเข้าใจ
ต่อการด ารงอยู่หรือเพ่ือการครอบครองและเอาชนะ  
 อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ นักวิชาการอิสระ เปิดประเด็นด้วยการยกตัวอย่างประสบการณ์
ครั้งหนึ่งที่ได้รู้จักกับชายพิการผู้ไม่มีแขนทั้งสองข้าง ส่วนขาและเท้าก็ยื่นออกมาจากสะโพกเพียง ๑ 
ศอก แต่เขากลับสามารถท าให้อาจารย์ได้มองชีวิตในมุมใหม่ เข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของการ
ด ารงอยู่มากขึ้น 

 "เขาชื่อเอกชัย เมื่อผมพาเขาไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพเพ่ือเป็นการตอบแทนมิตรภาพที่เขามี
ให้แล้ว เขาก็ซื้อก าไลข้อมือกลับมาด้วยคู่หนึ่ง ระหว่างที่นั่งทานอาหารด้วยกันเขาใช้เท้าหยิบก าไล
ขึ้นมาหนีบไว้บนไหล่ แล้วสวมเท้าเข้าไปทั้งข้างซ้ายและข้างขวา เมื่อสวมเสร็จแล้วเขายิ้มให้ผมพร้อม
กับถามว่า สวยไหมครับอาจารย์ ความรู้สึกของผมตอนนั้นช่างยิ่งใหญ่และงดงามเหลือเกิน เขาคือครูผู้
ยิ่งใหญ่ที่ท าให้ผมรู้สึกได้ถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ ทั้งๆ ที่คนอย่างผมซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์และ
ใช้ชีวิตมานานกว่าครึ่งร้อยปีแล้วบางครั้งก็ยังรู้สึกคับข้องหมองใจในชีวิต รู้สึกว่ามันไม่พอ ไม่สมบูรณ์
สักครั้ง ความรู้สึกอันยิ่งใหญ่นั้นผมไม่สามารถสอนให้ลูกศิษย์ของผมรู้สึกได้ในขณะที่ผมเป็นครูสอน
ปรัชญา" 
 อาจารย์ประมวล เคยเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาปรัชญาและศาสนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แต่ตัดสินใจเลือกชีวิตใหม่ด้วยการลาออกจากราชการเมื่ออายุครบ ๕๐ ปี แล้วเริ่มต้นแสวงหา
ประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ การเล่าถึงประสบการณ์ทางความรู้สึกที่ได้เรียนรู้จากชายผู้พิการคนนั้น 
เพ่ือจะชี้ให้เห็นว่า วิชาการหรือความคิดที่มีการเรียนการสอนกันอยู่ในสังคมนั้นมีมากเป็นล้นพ้น แต่ไม่
มีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตคนเราไปสู่ความเบิกบานและแจ่มใสเหมือนที่อาจารย์ได้รับความรู้สึกอัน
ทรงพลังจากชายพิการคนหนึ่ง ซึ่งแม้ร่างกายเขาจะไม่สมบูรณ์ แต่จิตใจเขากลับมีความปีติยินดีกับ
ชีวิตและมีพลังอย่างน่าอัศจรรย์ 
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 ใช่หรือไม่ว่า การศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นที่แนวคิด เหตุผล และการคิดเชิงตรรกะ แต่ไม่ได้เติม
เต็มความรู้สึกด้านอารมณ์ท่ีเป็นนามธรรม อันมีคุณค่าต่อการด าเนินชีวิตและสามารถผลักดันชีวิตไปสู่
ทิศทางท่ีสร้างสรรค์ได้  
 และนอกจาก "วิชา" ที่จะน าผู้เรียนไปสู่ความมีตัวตนที่ชัดเจนบนเวทีชีวิตแล้ว การศึกษาที่
แท้จริงยังควรเป็นไปเพ่ือสร้างความเข้าใจอันถ่องแท้ทั้งภายในตัวเอง สังคม และโลก ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน โดยตัววิชาความรู้ที่เล่าเรียนนั้น เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นใจ 
แต่สิ่งที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ การท าให้ผู้เรียนตระหนักว่า "หากเปิดดวงใจให้กว้าง ชีวิตก็จะมอบทุก
อย่างให้เราได้เรียนรู้" ดังที่อาจารย์ประมวลได้ให้ข้อคิดปิดท้ายไว้ว่า 

 "ชีวิตของแต่ละคนมีขั้นตอนในการด าเนินไป และขั้นตอนของการด าเนินชีวิตไปนั้น มันจะมี
บทเรียนไปเป็นระยะๆ ผมจึงพยายามสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ว่า ขอให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในชีวิตที่มีอยู่ จง
ศรัทธาเถิดว่าชีวิตนี้จะด าเนินไปเพ่ือการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ และเพ่ือการค้นพบความหมายที่งดงามของ
ชีวิต หากแม้นวันนี้ยังไม่พบสิ่งที่งดงามในชีวิต ก็อย่าสูญเสียศรัทธาในการมีชีวิตอยู่" 
 

เม่ืออ่านบทความจบแล้วให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนกันในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 1) มีความคิดเห็นอย่างไรต่อบทความนี้ 
 2) เป็นเรื่องง่าย หรือ ยาก ที่จะสอนให้เด็กเข้าใจชีวิต 

 3) “ครู” จะสามารถใช้วิธีใดบ้างเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจชีวิตมากขึ้น 
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ใบกิจกรรมที่  8.2   
คลิปวิดีโอ  “เด็กหญิงเรยา” 

ค าชี้แจง  ให้นักศึกษาดูคลิปวิดีโอ “เด็กหญิงเรยา” และตอบค าถามท้ายใบกิจกรรม 

 ข้อมูลโดยทั่วไป  :  อายุ  14  ปี  5  เดือน  รูปร่างหน้าตาดี  แต่งกายเรียบร้อย  มักมีสีหน้า
เรียบเฉยไม่แสดงความรู้สึก  บางครั้งพูดจาแบบห้วน ๆ ไม่มีหางเสียง     
 ข้อมูลด้านการศึกษา  :  ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  (อยู่ชั้น  ม.  3  เทอมปลาย)  
โรงเรียนมัธยมสหศึกษาแห่งหนึ่ง มักเข้าชั้นเรียนสาย  บางครั้งนั่งหลับ  เหม่อลอย  และไม่สนใจเรียน  
มีผลการเรียน  1.89  และมีความสนใจอยากเรียนต่อด้านพาณิชกรรม  และอยากท าอาชีพด้านคหกร
รม  อาหาร   
 ข้อมูลกับกลุ่มเพื่อน  :   เวลาอยู่กับเพ่ือนบางครั้งคุยเล่นกันสนุกสนาน  โดยกลุ่มเพ่ือนของเร
ยาทุกคนมีแฟน  และเที่ยวกลางคืน   
 ข้อมูลด้านครอบครัว  :  บิดากับมารดาเลิกทางกัน  โดย  case  อาศัยอยู่กับบิดา โดยบิดา
อายุ  50  ปี  นับถือศาสนาพุทธ  ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีอาชีพเป็นพนักงานท า
ความสะอาดบริเวณลานจอดรถบริษัทแห่งหนึ่งบนถนนพระราม  3  รายได้เดือนละ  8,000  บาท  มี
สุขภาพไม่แข็งแรง  ไม่สามารถท างานหนักได้  มารดา  อายุ  45  ปี  การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  
4  นับถือศาสนาพุทธ  ปัจจุบันต้องโทษคดียาเสพติด  ศาลพิพากษาจ าคุก  6  ปี  6  เดือน  ยาย  
อายุ  67  ปี  ต้องโทษคดียาเสพติด  หลังจากรู้ข่าวศาลพิพากษาจ าคุก  ยายหัวใจวายตายในเรือนจ า  
พ่ีสาว  อายุ  25  ปี  เพ่ิงพ้นโทษจากคดียาเสพติด  ถูกศาลพิพากษาตัดสินจ าคุก  4  ปี  6  เดือน  มี
สามีตั้งแต่อายุน้อย  อาชีพเย็บผ้า  พ่ีชาย  อายุ  21  ปี  เคยติดยาเสพติด  (เฮโรอีน)  แต่เลิกได้แล้ว  
ขณะนี้บวชเป็นพระ 

 ลักษณะที่พักอาศัย  :  ที่พักอาศัยเป็นห้องเช่าเล็ก ๆ   ค่อนข้างแออัด  
 สาเหตุการศึกษา  :  บิดาต้องท างานในตอนกลางคืน  ท าให้  case  มักถูกเพ่ือนบ้านห้องเช่า
ข้าง ๆ จับเนื้อต้องตัวอยู่บ่อย ๆ และบางครั้งก็รู้สึกเหงาเพราะที่บ้านไม่มีใครอยู่  จึงได้ออกไปนอน
บ้านเพ่ือน  และเมื่อบิดาทราบ  จึงท าให้บิดาโกรธ  ด่าทอ และทะเลาะกัน เพราะคิดว่า  case  ต้อง
ท าอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควร  หลังจากโดนบิดาไม่เข้าใจ  case  จึงเริ่มเที่ยวกลางคืน  ดื่มแอลกอลฮอล  
และมีเพศสัมพันธ์กับแฟนที่เป็นรุ่นพ่ีอายุมากกว่า  3  ปี  ท างานรับจ้างทั่วไป  จนเกิดการตั้งครรภ์ขึ้น 
โดย  case  เองหาทางออกไม่ได้และไม่รู้จะท าอย่างไรดี  ไม่รู้ว่าจะออกจากโรงเรียนและไปขออยู่กับ
แฟนดีไหม  หรือจะไปท าแท้งตามค าแนะน าของเพ่ือน  หรืออยู่โรงเรียนต่อไปโดยท้องต่อและเก็บเรื่อง
นี้เป็นความลับ  และ case  มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย 
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 เมื่อดูคลิปวิดีโอเรื่องราวของ “เรยา” แล้ว ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มและปฏิบัติดังนี้ 
 1.ร่วมกันออกแบบบทสนทนาในการให้ค าปรึกษา ระหว่าง “คร”ู และ “เรยา” ตามข้ันตอน 

และทักษะในการให้ค าปรึกษา 
 2. ออกมาแสดงบทบาทสมมุติในการให้ค าปรึกษากลุ่มละ 7-10 นาท ี

 3. น าเสนอหลังจากแสดงบทบาทสมมุติดังนี้ 
  3.1 ทฤษฎีที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในการให้ค าปรึกษาในครั้งนี้ 
  3.2 อธิบายกระบวนการและทักษะในการให้ค าปรึกษาในครัง้นี้ 
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ค าถามท้ายบท 

 

ค าชี้แจง  หลังจากที่ได้ศึกษาจบบทเรียนนี้แล้วให้นักเรียนศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้โดยอาศัยหลัก
วิชาการและความคิดเห็นของนักศึกษาประกอบในการตอบค าถาม 

 1. อธิบายความหมายของการให้ค าปรึกษามาให้เข้าใจ 

 2. การให้ค าปรึกษามีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
 3. หลักการในการให้ค าปรึกษามีอะไรบ้าง 
 4. อธิบายประเภทของการให้ค าปรึกษามาพอสังเขป 

 5. อธิบายใจความส าคัญของทฤษฎีที่ใช้ในการให้ค าปรึกษา 
 6.  จรรยาบรรณของผู้ให้ค าปรึกษามีอะไรบ้าง 
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