
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  2 
 

หัวขอเนื้อหาประจําบท 
  1.  ความหมายของพัฒนาการ  

 2.  หลักทั่วไปของพัฒนาการ 

 3.  องคประกอบที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ 

 4.  ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพัฒนาการ  

 5.  พัฒนาการตามวัยของเดก็ปฐมวยั 

 6.  คุณลักษณะตามวยัของเด็กปฐมวัย 

 7.  ทฤษฎพีัฒนาการทางสตปิญญาสําหรบัเด็กปฐมวยั 

    7.1  ความหมายของพฒันาการทางสตปิญญา 

    7.2  องคประกอบของพฒันาการทางสติปญญา  

    7.3  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสติปญญา 

    7.4  ทฤษฎพีัฒนาการทางสตปิญญาของเพยีเจท   

    7.5  ทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร 

    7.6  ทฤษฎพีหุปญญาของการดเนอร 

8.  สรุป 
 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  2  จบแลวนักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

 1.  บอกความหมายของพฒันาการได 

 2.  อธิบายความสําคัญของพัฒนาการได 

  3.  วิเคราะหหลักการทั่วไปของพัฒนาการได 

 4.  อธิบายพฒันาการตามวัยของเด็กปฐมวัยได 

 5.  อภิปรายความหมายและองคประกอบของพัฒนาการทางสติปญญาได 

 6.  สรุปและวเิคราะหทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาได  
     

วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบอุปนัย 

 2.  วิธีสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม 



 24 

 3.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 4.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  นักศึกษาศกึษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  2 

2.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนโปรงใสประกอบ 

3.  ผูสอนและนักศึกษารวมอภิปรายและเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม 

4.  แบงนักศกึษาออกเปน  5  กลุม ๆ ละ  5 – 10  คน 

     4.1  ผูสอนมอบหมายใหนักศกึษาวิเคราะหพัฒนาการเด็กปฐมวยักลุมละ 1 ประเด็น 

     4.2  ใหตัวแทนนักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะห 

5.  ผูสอนมอบหมายใหนักศกึษาสงัเกตพฒันาการเด็กปฐมวัย  ณ  โรงเรียนอนุบาลเปน 

รายบุคคล  บนัทกึพัฒนาการจากการสังเกตเปนเวลา  2  สัปดาห 

6.  นักศึกษานาํเสนอผลการสังเกตพฒันาการเด็กปฐมวยัและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

7.  ผูสอนนาํผลการสังเกตพฒันาการเด็กของนักศกึษามาประมวลเปนขอมูลที่สมบูรณ 

และเพิ่มเติมสาระตามความเหมาะสม 

8.  ผูสอนใหนกัศึกษาศกึษาทฤษฎพีัฒนาการทางสติปญญาจากเอกสารและสรุปสาระ 

สําคัญ 

9.  ผูสอนใหนกัศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 
 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอน  

2.  ใบงานกรณีศึกษา 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร  แผนซีดีและแฮนดี้ไดท 

4.  เครื่องฉายทึบแสงและจอรับภาพ   

5.  ไมโครโฟนและเครื่องเสียง  
  

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตการทํากจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย 

2.  สังเกตการทําแบบฝกหัดทายบท 

3.  สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในกจิกรรมที่ไดรับมอบหมาย  

 4.  ตรวจแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่  2 
ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางสติปญญา 

 
 เด็กปฐมวัย  หมายถึงเด็กที่มีอายุตั้งแต 0 – 6  ป  เปนชวงที่พัฒนาการทุกดานเปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็ว  และเจริญสูงสุดของชีวิต  ไดแก  ดานรางกาย  ดานอารมณ  จิตใจ  ดานสังคม  และ

ดานสติปญญา  ซึ่งจัดเปนวัยทองของชีวิต  ครูและผูที่เกี่ยวของในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย

จําเปนตองใหความสนใจและเอาใจใสเด็กวัยนี้  ซึ่งตองมีความรูเร่ืองทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ

กับพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการสงเสริมพัฒนาการที่ถูกตอง  เปนการตอบสนองความตองการ

และธรรมชาติของเด็กในแตละชวงวัยไดเปนอยางดี  เพื่อที่จะไดจัดประสบการณและเตรียมความ

พรอมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็กใหเจริญสูงสุดตามศักยภาพอันจะนําไปสูการมี

พัฒนาการที่สมบูรณในลําดับตอไป   
 

ความหมายของพัฒนาการ 
 การทําความเขาใจเกี่ยวกับพัฒนาการเปนสิ่งสําคัญเพราะพัฒนาการทุกชวงมีความตอเนื่อง  

และมีผลกระทบถึงกัน  ดังนั้นถาพัฒนาการในวัยตนของชีวิตเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพก็จะ

ชวยใหพัฒนาการในวัยตอมามีประสิทธิภาพดีไปดวยดังที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดให 

ความหมายของพัฒนาการไวนาสนใจดังนี้ 

 เบิรก  (Berk, 2003, p. 5) กลาววา พัฒนาการหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง

ของรางกาย  ขนาด  สัดสวน  ที่สามารถปรากฏใหเห็นมีการเปลี่ยนแปลงของระบบตาง ๆ  ของ 

รางกาย  สมอง  สุขภาพ  ความสามารถในการเขาใจ  ความจํา  การแกปญหา  การคิดสรางสรรค

ทางดานอารมณ  เชน  การเขาใจตนเอง  ความรูสึก  การรับรู  เขาใจผูอ่ืน  มีเหตุผล  มีทักษะการ

อยูรวมกับผูอ่ืน  มีความสัมพันธอันดี  และมีพฤติกรรมในทางที่ดีเหลานี้  เปนตน 

 แจ็คสัน และแซนเดอร (Jackson & Saunders, 1993, อางถึงใน ลดาวัลย ประทีปชัยกูร, 

2543, หนา  25)  กลาวถึงพัฒนาการวา  หมายถึง   การเพิ่มทักษะและความซับซอนในการทํางาน

ของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายจากสิ่งงาย ๆ ไปสูส่ิงที่ยากขึ้น เปนผลมาจากการเจริญเติบโต วุฒิภาวะ  

การรับรูที่มีประสิทธิภาพ  และมีคุณภาพในการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม 

 นิตยา  คชภักดี  (2543 ก, หนา 41)   กลาววาพัฒนาการหมายถึง   การเปลี่ยนแปลงดาน

การทําหนาที่  และวุฒิภาวะของอวัยวะระบบตาง ๆ   รวมทั้งตัวบุคคลทําใหสามารถทําหนาที่ได          

อยางมีประสิทธิภาพ  สลับซับซอนมากยิ่งขึ้น   มีการเพิ่มทักษะใหม ๆ  และมีความสามารถในการ

ปรับตัวตอสภาพแวดลอมหรือภาวะใหมข้ึนอยูกับบริบทของครอบครัวและสังคม 
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 จากความคิดเห็นดังกลาวสรุปไดวา  พัฒนาการหมายถึง   กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ดานตาง ๆ  ของมนุษยที่เปนไปอยางมีแบบแผน  มีลําดับข้ันตอนตอเนื่องกันไป  มีผลทําใหบุคคล 

มีความสามารถใหม ๆ  โดยมีการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพเปนไปในทางที่ดีข้ึน สามารถทําหนาที่

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสัมพันธกับการเรียนรู  สภาพแวดลอม   

ระยะเวลา  วุฒิภาวะ  บริบทของครอบครัว  และสังคม 
 

หลักทั่วไปของพัฒนาการ 
 พัฒนาการเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับบุคคลทุกคน   ทําใหบุคคลมีความ          

แตกตางกันไปตามประสบการณและสภาพแวดลอมของแตละบุคคล   สําหรับหลักทั่วไปของ

พัฒนาการที่อัมพล สูอําพัน (2538, หนา 7 – 8) และวิจิตรา เงินบาท (2548, หนา 5 – 7) ไดกลาวถึง 

มีหลักของพัฒนาการดังตอไปนี้ 

 1.  พัฒนาการเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน (continuous process) หมายถึง เร่ิมต้ังแต

จุดเริ่มตนของชีวิตไปจนถึงวัยชรา  จะมีพัฒนาการทุกชวงของชีวิต  เราไมสามารถหยุดรางกาย       

ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงได 

 2.  พัฒนาการจะเกิดตามลําดับข้ันตอน  (follow  genetic  sequence)  หมายถึง  

พัฒนาการของบุคคลแตละคนยอมมีลําดับข้ันตอนที่เหมือนกัน  และขั้นตอนนี้จะไมมีการขามขั้น  

เชน  เด็กมีพัฒนาการตั้งแตการชันคอ  คว่ํา  นั่ง  คลาน  ยืน  และเดิน  เปนตน 

 3.  พัฒนาการของสวนตาง ๆ  จะมีอัตราไมเทากัน  (different  developmental  rates 

for  different  parts)  หมายถึง  การเจริญเติบโตของสวนตาง ๆ  หรือระบบตาง ๆ  จะมีอัตรา

พัฒนาการไมเทากัน  บางสวนอาจพัฒนาไปถึงขีดสุดกอนสวนอื่น ๆ  เชน  พัฒนาการดาน         

สติปญญาของเด็กวัย  4  ปแรกของชีวิต  จะมีพัฒนาการเจริญสูงสุด  สวนหัวใจ  ตับ  ปอด  และ

ระบบการยอยจะเจริญอยางรวดเร็วเมื่อเด็กยางเขาสูวัยรุน  เปนตน 

 4.  พัฒนาการของแตละบุคคลมีแบบฉบับและมีลักษณะของพัฒนาการเฉพาะเปนของ

ตนเอง  (all  individual  are  different)  เชน  เด็กบางคนมีจังหวะการพูดเร็วหรือชาไมเหมือนกัน  

มีความเร็วหรือชาในการตอบสนองทางอารมณตางกัน  และลายนิ้วมือแตละคนแตกตางกันเปนตน 

 5.  พัฒนาการยอมมีความสัมพันธกับวุฒิภาวะของสมอง  หมายถึง   การเจริญเติบโต    

จนถึงขั้นเต็มที่และสามารถแสดงศักยภาพไดตามที่ควรจะเปน 

   6.  พัฒนาการของแตละบุคคล  มีอัตราพัฒนาการชาหรือเร็วแตกตางกัน  (different  

rale)  เด็กบางคนมีอัตราพัฒนาการเร็วกวาเด็กบางคน  เชน  เด็กบางคนพูดไดเร็ว  และเดก็บางคน

พูดไดชา  เปนตน 
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 7.  การโตตอบตอส่ิงเราทางรางกาย  (generalized  mass  activity)  จะคอย ๆ  พัฒนา

ไปเปนการโตตอบที่แสดงออกโดยมีความหมายเฉพาะ  (specific  individual  response)   

 8.  พัฒนาการเปนสิ่งที่สามารถพยากรณได  เนื่องจากเราสามารถเรียนรูอัตราการ

เจริญเติบโต  ลักษณะของพฤติกรรมที่ถูกกําหนด  และพัฒนาการที่ปกติหรือผิดปกติได  สามารถ

ชวยเสริมสรางและแกไขพัฒนาการที่ผิดปกติไดทันทวงที 

 9.  พัฒนาการที่แตละบุคคลพัฒนาไปนั้น  จะเห็นลักษณะเดนของพัฒนาการระยะ     

เหลานั้นไดเชน  ชวงที่มีการกินการนอนมากเปนลักษณะในวัยทารก  การเลนมากเปนลักษณะของ       

เด็กวัยกอนเรียน  และอารมณผันแปรงายเปนลักษณะของวัยรุน  เปนตน 

 10.  พัฒนาการยอมมีทิศทางที่แนนอน  (specific  direction)  เร่ิมจากสวนใหญไปสู      

สวนยอย  เชน  มีการเจริญเติบโตของศีรษะกอนแลวเคลื่อนมายังขา  มีการเจริญเติบโตจาก

สวนกลางของลําตัวกอนแลวคอย ๆ  เจริญพัฒนามากขึ้นไปถึงสวนปลาย  เชน  เด็กจะยกแขนได

คลองกอนแลวคอย ๆ  พัฒนาไปใชนิ้วมือไดคลองในเวลาตอมา  เปนตน 

 11.  ส่ิงแวดลอมที่แตกตางออกไปจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคล

ไดมากที่สุดในชวงที่บุคคลกําลังมีอัตราของการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมาก             

แตจะมีผลนอยที่สุดในชวงที่บุคคลไมคอยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงนอย        

ส่ิงแวดลอมจะมีผลตอพัฒนาการในวัยเด็กและวัยรุนมากกวาวัยผูใหญ   

 จากหลักทั่วไปของพัฒนาการที่กลาวมาสรุปไดวา  บุคคลยอมมีพัฒนาการเปนแบบฉบับ

ของตนเอง  มีทิศทางที่แนนอนไมขามขั้นตอน  และมีความสัมพันธกับวุฒิภาวะทางสมอง  มีอัตรา

การพัฒนาเร็วและชาแตกตางกัน  สามารถสังเกตความผิดปกติของพัฒนาการและใหความ     

ชวยเหลือไดทันที  ทั้งนี้ส่ิงแวดลอมที่แตกตางออกไปก็จะมีผลตอพัฒนาการและการเจริญเติบโต

การพัฒนามีความแตกตางกัน ของบุคคล  ทําใหอัตรา
  
องคประกอบที่เก่ียวของกับพัฒนาการ 
 องคประกอบที่มีผลใหพัฒนาการของบุคคลมีอัตราพัฒนาการที่เร็วหรือชาแตกตางกัน  

ข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญดังที่อัมพล  สูอําพัน  (2538, หนา 9) ไดกลาวไวคือ 
 1.  วุฒิภาวะ 
   วุฒิภาวะเปนปจจัยที่ สําคัญที่มี อิทธิพลตอพัฒนาการ   วุฒิภาวะหมายถึง                

การเจริญเติบโตที่สมบูรณ  มีความพรอมทั้งทางดานรางกาย  สรีรวิทยา  และจิตใจ  ในพัฒนาการ

มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาและรางกายจนถึงจุดที่สามารถบังคับการเคลื่อนไหวตามที่
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ตนเองตองการไดดังตัวอยางอิริยาบถตาง ๆ ของทารก  เชน  ชันคอ  คว่ํา  คืบ  คลาน  นั่ง  ตั้งไข              

หัดยางเทากาวเดิน  เดิน  และวิ่ง  เปนตน   

 
 2.  การเรียนรู 
   การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อเด็กมีความพรอม  เด็กสามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ  จากการมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ที่ชวยใหเด็กมีประสบการณมากยิ่งขึ้น  ผลของการเรียนรูนี้ทําใหเด็กมี

พัฒนาการทางสติปญญากวางขวางมากขึ้น  ดังที่สุชา  จันทรเอม  (2542, หนา 42)  ไดกลาวถึง

การเรียนรูวา  “การเรียนรูเปนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ที่เด็กไดกระทํา  การเรียนรูของเด็ก

ตองการการฝกหัด  เชน  การเรียนรูดานภาษา  ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานสมองและความ         

ทรงจํา  สภาพของสมองเจริญเติบโตในอัตราที่รวดเร็วกวาสมองของคนที่ขาดการฝกฝนดาน

ความคิด  และความจํา  ซึ่งมีผลตออัตราของพัฒนาการ”  เปนตน 

 สรุปไดวา  วุฒิภาวะและการเรียนรู  เปนองคประกอบของพัฒนาการ  มีความเกี่ยวของ

และสัมพันธกัน  เมื่อเด็กมีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ  มีโอกาสเรียนรูจากการฝกหัดและ             

ทํากิจกรรมตาง ๆ ยอมสงผลใหเด็กเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีข้ึน   

 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ 
 ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยที่จะสนับสนุนใหพัฒนาการเปนไปได

ดวยดีหรือขัดขวางพัฒนาการดานตาง ๆ นั้น  สามารถแบงไดเปน  2  กลุม ใหญ ๆ คือปจจัยภายนอก

และปจจัยภายใน  ปจจัยทั้ง  2  กลุมนี้มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแตละคน  

เชน  จากปจจัยภายใน  เด็กอาจมีศักยภาพที่จะพัฒนาสติปญญาในระดับสูง  ถาเด็กอยูใน

สภาพแวดลอมที่กระตุนการเรียนรู  ยอมสงผลใหเด็กมีการพัฒนาการทางสติปญญาไดถึงศักยภาพ 

ที่เด็กมีอยูดวยเชนกัน  ดังที่ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร  (2546, หนา  29 - 34)  ไดกลาวไวดังนี้ 

 
 1.  ปจจัยภายใน 
   1.1  พันธุกรรม  พันธุกรรมที่ไดรับจากพอแมมีสวนสําคัญในการพัฒนาการมาก         

ทั้งทางรางกายและจิตใจ  ตลอดจนศักยภาพที่มีอยูภายใน  (internal potential)  ทางดานรางกาย  

มีการกําหนดลักษณะตาง ๆ เชน  ความแข็งแกรง  ความอดทนตอโรค  และรูปรางหนาตา  เปนตน  

สวนทางดานจิตใจ  มีการกําหนดลักษณะ  เชน  ลักษณะพื้นฐานอารมณ  ระดับสติปญญา  และ

ปญหาความโนมเอียงตอปญหาทางจิตเวช  เปนตน  (อัมพล  สูอําพัน, 2538, หนา 8 – 9) 
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  1.2  เพศ  เพศมีอิทธิพลตออัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก  เพศชายมี

อัตราการเจริญเติบโตเร็วกวาเพศหญิงเล็กนอย  และจะเทากันเมื่ออายุประมาณ  7  เดือน  เมื่ออายุ  

4  ขวบ  อัตราการเจริญเติบโตของเพศหญิงจะเร็วกวาเพศชาย  และจะไมแตกตางกันเมื่อเขาสูวัยรุน  

เด็กผูหญิงจะชวยตัวเองเรื่องการแตงตัวไดเร็วกวา  สวนเด็กผูชายจะเขากลุมเพื่อนเลนฟุตบอลและ

เลนเกมสไดเร็วกวาเด็กผูหญิง  ถึงแมวาปจจัยทางชีวภาพอาจมีสวนทําใหการเจริญเติบโต  และ

พัฒนาการของเด็กเพศชายและเพศหญิงแตกตางกัน  แตส่ิงที่ชวยใหความแตกตางนี้มีมากขึ้นคือ  

ปจจัยจากสิ่งแวดลอม  ปจจัยทางเพศอยางเดียวไมสามารถบอกถึงความสามารถของบุคคลได 

  1.3  เชื้อชาติ  เชื้อชาติของมนุษยในโลกแบงออกเปน  3  กลุมคือ  คนผิวขาว  

(canasian)  คนผิวดํา  (negro) และคนผิวเหลือง  (monoglion) ความแตกตางที่พบ  เชน  ความแตกตาง

ในรูปราง  หนาตา  สีผิว  ลักษณะของเสนผมตลอดจนการพัฒนาการทางดานรางกาย  และกลามเนื้อ  

เปนตน 

  1.4  ยีน  ยีนบางครั้งเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคบางอยางและความผิดปกติในเด็กได           

ที่พบบอยคือ  ดาวสซินโดรม  (down’s  syndrome)  ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคูที่  21  

(trisomy 21)  ทําใหมีพัฒนาการทางปญญาผิดปกติ  หรือที่เรียกวา  “ปญญาออน” 
 

 2.  ปจจัยภายนอก 
   2.1  วัฒนธรรม  เปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ  

ซึ่งมีผลตอการดําเนินชีวิต  และการเลี้ยงดูของบุคคล  มีอิทธิพลตอสุขภาพและพัฒนาการเด็ก  

รูปแบบการรับประทานอาหารของกลุมคนบางวัฒนธรรม  อาจนําไปสูการเจ็บปวย  เชน  โรคขาดสาร

ไอโอดีน  หรือโรคเออ  โรคอวน  และโรคโลหิตจาง  เปนตน  ซึ่งความเจ็บปวยเหลานี้ทําใหพัฒนาการ

ของเด็ก มีความลาชา  

    2.2  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว

ข้ึนอยูกับรายได  การศึกษา  และสถานภาพระหวางสังคมของสมาชิกในครอบครัว  (Jacksonk & 

Saunders, 1993, อางถึงในลดาวัลย  ประทีปชัยกูร, 2546, หนา 30)  มผีลกระทบตอการเจรญิเตบิโต

และพัฒนาการเด็ก  ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี  สามารถจัดหาอาหารที่ดีมีคุณคา

ใหพอเพียงตอการเจริญเติบโต  ทําใหสุขภาพดี  ไมเจ็บปวยบอย  นอกจากนีย้งัมคีวามสามารถในการ

จัดซื้อจัดหาของเลนหลากหลาย  เพื่อกระตุนประสบการณ  การรับรู  และการเรียนรูจากการเลน  

สงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานตาง ๆ เปนไปดวยดี 

      สวนครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า  เด็กที่อยูในครอบครัวเชนนี้

ตองมีชีวิตความเปนอยูอยางลําบาก  อดมื้อกินมื้อ  มักขาดความสนใจจากบิดามารดา  นําไปสูการ
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ถูกทอดทิ้ง  การถูกทารุณกรรม  เด็กตองไดรับความทุกขทรมานตั้งแตวัยเด็ก  ขาดการดูแล   เอาใจใส 

สงผลใหเด็กเปนผูที่มองโลกในแงราย สะสมความเกลียดชัง  ความผิดหวัง  ขาดความรัก  ความ

อบอุน  และรักใครไมเปน  เด็กเจริญเติบโตไมสมวัย  ขาดอาหาร  เจ็บปวย  ปจจัยเหลานี้มีผลตอการ

เจริญเติบโต  และพัฒนาการของเด็กทุก ๆ  ดาน   

   อยางไรก็ตามก็มีเด็กจํานวนมากที่มาจากครอบครัวที่ฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่อยูในระดับตํ่า  แตไมมีปญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการเนื่องจากไดรับความรักและ

ความเอาใจใสจากบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร 

  2.3  โครงสรางของครอบครัว  ลักษณะโครงสรางของครอบครัวในสังคมไทยมีการ

เปลี่ยนแปลง ไปจากครอบครัวขยายกลายเปนครอบครัวเดี่ยว   เมื่อคูสมรสแตงงานมักแยกครอบครัว

ออกมาอยูตามลําพังเปนครอบครัวเดี่ยว  เด็กที่ถูกเลี้ยงดูภายใตครอบครัวเดี่ยวจะทําใหขาดโอกาส

ไดรับการถายทอดประสบการณ  และมีการปฏิสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวที่ไมใชบิดามารดาทํา

ใหเด็กขาดการกระตุนพัฒนาการทางสติปญญาและสังคม  ดังที่นพเนตร  ธรรมบวรและอารยา           

สุขวงศ (2541, หนา 8)  กลาววา  พัฒนาการทางสมองของมนุษยมีชวงระยะเวลาของการพัฒนา           

ที่สําคัญที่สุดคือ  ในชวงขวบปแรกของชีวิต  ถาไมไดรับการเอาใจใสจากพอแมหรือถูกทอดทิ้ง            

ก็จะเปนการยากตอการพัฒนาสมองในชวงตอไป   

   นอกจากนี้สถิติการหยารางที่สูงขึ้น  ทําใหเด็กตองอยูกับบิดาหรือมารดาเพียง            

ผูเดียว  ทําใหฐานะทางครอบครัวไมดี  เด็กจึงขาดการดูแลและเอาใจใสเทาที่ควร  เปนผลใหเด็ก            

สุขภาพไมดี  เจ็บปวยไดงาย  สงผลถึงพฤติกรรมบางอยางผิดปกติ  เชน  มีพฤติกรรมถดถอยและ

พฤติกรรมกาวราว  เปนตน 

  2.4  สัมพันธภาพระหวางบุคคล  การมีปฏิสัมพันธในครอบครัว  โดยเฉพาะกับบิดา

มารดาเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการดานอารมณ  สติปญญา  และบุคลิกภาพของเด็ก  การมี

ปฏิสัมพันธจากบิดามารดาไปยังบุคคลอื่นมากขึ้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับการเรียนรู  และการพัฒนา

บุคลิกภาพของเด็กในอนาคต  มารดาเปนบุคคลที่ตอบสนองความตองการพื้นฐานของทารกในเรื่อง

อาหาร  ความอบอุน  ความสุขสบาย  และความรัก  ตรงกันขามหากสัมพันธภาพระหวางมารดาและ

ทารกไมสามารถพัฒนาได  มีผลใหมารดาไมสนใจทารก  ทารกขาดการกระตุนจากมารดาทําใหเด็ก

พัฒนาการชา  เลี้ยงไมโต  เซื่องซึม  ไมตอบสนองตอส่ิงเรา  ซึ่งจะมีผลตอบุคลิกภาพของเด็กตอไป  

ในอนาคต 

   โดยทั่วไป  บิดามารดา  เปนบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุด  ที่เด็กเลียนแบบบทบาท

ทางเพศ  ถาภายในครอบครัวไมมีบทบาททางเพศที่เด็กจะเลียนแบบ  เด็กอาจเลียนแบบ  บทบาท
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ทางเพศ  จากบุคคลภายนอกครอบครัวที่เปนเพศเดียวกับตนเองไดแก  ครู  หรือบุคคลที่เด็ก       

เคารพนับถือ  เปนตน 

  2.5  อาหาร  อาหารเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต  และพัฒนาการ 

ของเด็ก  อาหารมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญาและพฤติกรรมการปรับตัว  

ภาวะขาดสารอาหารมีผลทําใหการเจริญเติบโตและพัฒนาการชะงักงันหรือลาชา  โดยเฉพาะระยะ

กอนคลอดและระยะวัยทารก  จะทําใหขนาดของสมองลดลงเนื่องจากเซลลสมองมีการเพิ่มจํานวน

อยางมากในชวงกอนคลอดและชาลงในชวงหลังคลอดถึง  6  เดือน  จาก  6  เดือนถึงตอนตนของวัย

หัดเดิน  ยังคงมีการเพิ่มจํานวนของเซลลสมองแตคอนขางจํากัด  การเพิ่มจํานวนเซลลของสมอง        

จะสมบูรณเมื่อเด็กอายุ  12  ถึง  18  เดือน  จากวัยหัดเดินจนถึงวัยผูใหญ  การเพิ่มของเนื้อสมองเปน

ผลจากการเพิ่มขนาดของเซลลโดยที่มีจํานวนเซลลที่คงที่  จึงกลาวไดวาภาวะขาดสารอาหารวัยเด็ก

จะลดขนาดเซลลสมอง  ภาวะขาดสารอาหารจะทําใหเด็กมีภูมิตานทานโรคต่ํา  มีโอกาสเกิดการ           

ติดเชื้อไดงาย  เมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้น  ยังทําใหเกิดภาวะขาดสารอาหารมากขึ้น  เด็กตองอยูใน

สภาพเจ็บปวยเรื้อรัง  มีผลตอพัฒนาการดานตาง ๆ  ดังที่ศันสนีย   ฉัตรคุปต  (2545, หนา 153)  

กลาวถึงความสําคัญของอาหารที่มีตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวา  อาหารเปน

พลังงานของสมอง  อาหารที่รับประทานตองมีคุณคาครบถวนและรับประทานใหหลากหลายชนิด        

ทั้งอาหารประเภทแปง  เนื้อสัตว  ไขมัน  ผักและผลไม  อาหารประเภทถั่วและธัญพืช  โดยเฉพาะ         

เนื้อปลาซึ่งสงผลดีตอสมอง  

  2.6  ส่ือมวลชน  ส่ือมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กอยางมากมาย  เนื่องจาก เด็กอาจ

เลียนแบบพฤติกรรมของบุคคลที่ตนเองชอบจากหนังสือ  ภาพยนตร  วีดีโอ  โดยเฉพาะโทรทัศน        

เปนสื่อที่มีอิทธิพลตอเด็กมากที่สุด  โดยเฉลี่ยเด็กใชเวลาดูโทรทัศนประมาณ  21 – 28  ชั่วโมงตอ

สัปดาห  (Bentz, Hunsberger, & Wright, 1994  อางถึงใน  ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร, 2546,          

หนา  33)  การดูโทรทัศนมากเกินไปมีผลใหเด็กมีพฤติกรรมกาวราว  และยอมรับความรุนแรงมากขึ้น  

เด็กมีความลําบากในการแยกแยะระหวางจินตนาการกับความเปนจริง  ไมมีพฤติกรรมสรางสรรค         

มีผลเสียตอการเรียน  ขาดการอานหนังสือ   บิดามารดาควรควบคุมการดูโทรทัศนและใหเด็กไดทํา

กิจกรรมอื่นบาง  เชน  การอานหนังสือ  การออกกําลังกาย  การใชเวลาพูดคุยกันในครอบครัว  หรือ

ขณะเด็กดูโทรทัศนควรชี้แนะสิ่งที่ดีและ ไมดีใหแกเด็ก เปนตน 

  2.7  โรงเรียน  เมื่อเด็กอายุ  5 – 6  ป  ส่ิงแวดลอมของเด็กจะอยูที่โรงเรียนเด็กไดรับการ

ฝกทักษะตาง ๆ  ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  ไดเลนรวมกับเพื่อน ๆ ไดรับความสนุกสนาน  และมี
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ความสุข  แตยังมีเด็กอีกไมนอยที่ตองปรับตัวใหเขากับครู  และเพื่อนในโรงเรียน  ผูเล้ียงดูเด็ก          

บิดามารดา  มีบทบาทสําคัญที่ชวยใหเด็กสามารถปรับตัวอยูในสังคมโรงเรียนไดอยางมีความสุข 

  สรุปไดวา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัยประกอบไปดวย  ปจจัย  

ภายในและภายนอก  ปจจัยภายในไดแก  พันธุกรรม  เพศ  เชื้อชาติ  ยีน  ซึ่งปจจัยภายในไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงใหเปนอยางอื่น  เชน  กรุปเลือด  เพศ  ลักษณะรูปราง  และหนาตา  เปนตน  สําหรับ

ปจจัยภายนอกไดแก  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและสังคม  ครอบครัว  ความสัมพันธของครอบครัว  

อาหาร  ส่ือมวลชน  โรงเรียน  ลวนเปนสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ  พฤติกรรม            

การเจริญเติบโต  และพัฒนาการของเด็กทุกดาน  ไดแก  รางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและ

สติปญญา  บิดามารดา  และผูเกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญปจจัยภายนอกดวยการเสริมสราง

ความรัก  ความเขาใจความผูกพัน  ระหวางสมาชิกในครอบครัว  ใหไดรับประทานอาหารครบ  5  หมู  

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและความตองการของรางกาย  แนะนําสื่อที่มีประโยชน  เชน  รายการ

โทรทัศน  วิทยุ  สรางสรรค  ฝกการคิด  วิเคราะห  ใหเด็กเรียนรู  เลียนแบบในสิ่งที่ถูกตองและ

เหมาะสม  สําหรับสภาพแวดลอมที่โรงเรียน  ครูควรมีความรู  ความเขาใจ  ธรรมชาติตามวัยของเด็ก

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลมีความสามารถจัดประสบการณ  เพื่อพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล  

นอกจากนี้ผูที่เกี่ยวของกับเด็กควรเปนแบบอยางที่ดี  ในการแสดงออกดานตาง ๆ เชน  บุคลิกภาพ  

อารมณ  การใชชีวิตประจําวัน  เพื่อใหเด็กไดเลียนแบบบุคลิกภาพ  และลักษณะความมั่นคงทาง

อารมณ  ควรแสดงออกถึงความรัก  ความเอาใจใสตอเด็ก  รวมมือรวมใจกันพัฒนาเด็กใหเต็ม

ศักยภาพ  โดยเนนประโยชนสูงสุด ที่จะเกิดกับเด็กเปนสําคัญ 

  
พัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย 
 การมีความรูและความเขาใจเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัยมีความจําเปนและ

มีความสําคัญอยางยิ่ง  เพื่อชวยใหผูศึกษามีความรูและความเขาใจ  สามารถสงเสริม  สนับสนุน

และสามารถจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับความสามารถตามธรรมชาติของเด็กไดอยางถูกตอง สามารถ

สังเกตสิ่งที่ผิดปกติ   เพื่อหาแนวทางปองกันแกไขและกระตุนพัฒนาการของเด็กแตละคนแตละวัย             

ใหสอดคลองกับลักษณะและความตองการตามวัยเปนรายบุคคลได   โดยพัฒนาการตามวัยของ              

เด็กปฐมวัยมีดังตอไปนี้  (อัมพล  สูอําพัน, 2538, หนา 14 – 23  และวันเพ็ญ  บุญประกอบ, 2538, 

หนา 24 – 32)     
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 1.  พัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด – 1  ป 
   ทารกแรกเกิดมีความสามารถดานการใชประสาทสัมผัส  การมองเห็น  การไดยิน              

การลิ้มรส  และการดมกลิ่น  ทารกตองการสิ่งเราเพื่อทําใหเกิดความพึงพอใจ  และการถูกกระตุน

จะทําใหเด็กมีการสนองตอบตอส่ิงแวดลอมที่มากระตุน  ตอจากนั้นเมื่อเด็กเจริญเติบโตขึ้นเด็กเริ่ม

จับ  เกาะหรือหาสิ่งที่ชวยพยุงตัว  เชน  เกาอี้  โตะ  เด็กจะพยายามปนปายขึ้นไป  เมื่อเด็กสามารถ

ยืนไดบนพื้นเรียบเด็กจะพยายามกาวเดิน  และจะทําซ้ํา ๆ  เมื่อประสบความสําเร็จ  สามารถแสดง

อารมณบอกความรูสึกของตนเองไดจากการแสดงออกทางสีหนา  ทาทาง  ชวยเหลือตัวเองได  

อยากทําอะไรดวยตนเอง  เชน  ใชชอนตักอาหารรับประทานดวยตนเอง  ชอบแสดงออกใหผูที่อยู

ใกลชิดพอใจ มีอารมณ  ราเริง  อารมณรักจะแสดงความรัก  โดยการกอดรัด  การหอม  ติดแม   

ติดคนเลี้ยงดู  เด็กเริ่มเขาใจคําพูดและเริ่มเรียก  “พอ”  “แม”  รูจักคําสั่งงาย ๆ ไดหลายอยาง             

เร่ิมรูจักเวลาในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันและควรอยูในความดูแลของผูใหญอยางใกลชิด  

(อัมพล  สูอําพัน, 2538, หนา 14 – 20)   

 
 2.  พัฒนาการเด็กวัย  1 – 2  ป 
   เด็กจะคอย ๆ เรียนรูส่ิงตาง ๆ  รอบตัวมากขึ้น  พัฒนาการทางสติปญญายังตองอาศยั

ระบบประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว   พัฒนาการทางการเคลื่อนไหวมีความหมายมากขึ้น   

และสามารถฝกหัดจนเกิดทักษะเบื้องตนได  เชน  ทักษะการใชขา  ควรฝกใหเด็กเดินและปนปาย

ทางดานประสาทสัมผัสจะมีการพัฒนาจนมาถึงขั้นสมบูรณ  สามารถเริ่มทํากิจกรรมตาง ๆ  

ตอบสนองความตองการของตนเองมากขึ้น   มีอารมณผูกพันกับผู เลี้ยงดูเปนอยางมาก                

มีความสามารถในการสื่อความหมายมากขึ้น ควรฝกหัดใหเด็กหัดพูดคําคลองจอง  รองเพลง          

งาย ๆ  ทักษะที่ควรฝกคือ  การใชประสาทสัมผัสทั้งหาผานทางการเลนและเคลือ่นไหวรางกายสวน

ตาง ๆ ใหเด็กชวยเหลือตนเองงาย ๆ โดยใหเด็กใชมือในการถือชอนสอม ตักอาหารรับประทาน

อาหาร  ถือถวยน้ํา  ฝกใสและถอดถุงเทารองเทาดวยตนเอง เรียนรูจากการเลนที่ตองใชวิธีคิดของ

ตนเอง  เร่ิมพัฒนาเมื่ออายุ  1  ป  แตจะมากข้ึนเมื่อเขาขวบปที่  2  ทักษะทางสังคม  ชอบแสดงออก

และเลียนแบบทาทางของบุคคลรอบตัว  (อัมพล  สูอําพัน, 2538, หนา 15 – 18)   

 
 3.  พัฒนาการเด็กวัย  2 – 3  ป 
      เปนระยะที่เด็กเริ่มควบคุมตนเอง  ทําอะไรดวยตนเองไดหลายอยาง  ควรสนับสนุน

ใหเด็กไดพึ่งพาตนเองตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก   เพื่อใหเห็นคุณคาและความสามารถของ

ตนเอง  เด็กจะเกิดความมั่นใจและรูสึกเปนตัวของตัวเอง  เก็บของใชไดดวยตนเอง  ชอบชวยเหลือ  



 34 

ตนเอง  เด็กมีความสามารถในดานการใชภาษาดีข้ึน  ควรใหเด็กไดดูหนังสือภาพ  อานหนังสือ         

ที่มีคําคลองจองสั้น ๆ งาย ๆ  ใหฟง  เด็กจะเลียนแบบการพูดและพูดตามผูใหญ   จากนั้นเมื่ออาน 

ใหฟงบอย ๆ เด็กจะจําและเมื่อเด็กเห็นภาพนั้นอีกเด็กจะนึกคําพูดที่เปนคําคลองจองที่เกี่ยวของกับ

ภาพนั้น ๆ ได  และพูดใหฟง  นอกจากนี้เด็กมักเลียนแบบบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ  บุคคลที่มี

ความสามารถจากประสบการณที่อยูรอบตัวเด็ก  ชอบการเคลื่อนไหวรางกาย  สามารถใชกลามเนื้อ

ใหญไดดีข้ึน  เชน  ทรงตัวไดดี  เดินคลอง  ชอบวิ่งและสามารถหยุดไดทันที  สามารถใชกลามเนื้อเล็ก

ไดคลองแคลวขึ้น  เปนตน  (วันเพ็ญ  บุญประกอบ, 2538, หนา 24 – 28)  ดังภาพที่ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  2.1  เด็กอายุ 2 – 3 ป สามารถเก็บของใชดวยตนเองได 
 

 4.  พัฒนาการเด็กวัย  3 – 4  ป 
       เมื่อเด็กยางเขาปฐมวัย  ชวงอายุประมาณ  3  ป  เด็กชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น  

จะเร่ิมเดินไดเกง  และมั่นคง  ชอบวิ่ง  ชอบกระโดด  และสามารถหยุดไดทันที  ยืนเขยงปลายเทา

ไดชั่วครู  ข่ีจักรยาน  3  ลอไดคลองแคลว  ชอบชวยเหลือ  ชอบชวยทํางานบาน  พูดเปนประโยค

ส้ัน ๆ ได  ใชภาษาไดมากข้ึน  พอแมอาจยังไมเขาใจความหมายของคําพูดมากนัก  แตเด็ก               

ก็โตตอบไดดีข้ึน  มีความอยากรูอยากเห็น  อยากทดลองทําสิ่งตาง ๆ  ดวยตนเองและมีจินตนาการ

สูง  เร่ิมสนใจการเลนรวมกับเด็กอื่น ๆ  สามารถแยกจากแมหรือผูที่ตนผูกพันใกลชิดได  และพรอม

ที่จะไปอยูกับคนอื่นหางจากครอบครัว นั่นคือ  เปนวัยที่เด็กเริ่มจากครอบครัวไปสูโรงเรียนอนุบาล  

สามารถควบคุมการขับถายได  เด็กบางคนอาจยังมีปสสาวะรดที่นอนอยูบางควรฝกเด็กอยางคอย

เปนคอยไป  (วันเพ็ญ  บุญประกอบ, 2538, หนา 24)  ดังภาพที่  2.2   
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ภาพที่  2.2  เด็กอายุ  3 – 4  ป  อยากรูอยากเห็นและสนใจสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

 
 5.  พัฒนาการเด็กวัย  4 – 5  ป 
   เมื่ออายุเขาขวบที่  4 เปนตนไป  การเคลื่อนไหวและการทรงตัวจะเปนไปไดคลองตวั  

และมั่นคงยิ่งขึ้น  กระโดดไดสูงขึ้น  การใชมือคลองแคลวขึ้น  สามารถวาดรูปวงกลม  ส่ีเหลี่ยม  

สามเหลี่ยมและกากบาทได  ชอบทํากิจกรรมสรางสรรค  เชน  วาดภาพตามใจชอบ  ปน  ระบายสี  

และมีจินตนาการสูง  สามารถขวางบอล  รับลูกบอลไดแมนยิ่งขึ้น  เด็กวัยนี้ชอบออกกําลังกาย  

ชอบเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา  มีความราเริงแจมใส  ตื่นตัวและสนใจสิ่งแวดลอม ควรสงเสริมใหเด็ก

ไดมีโอกาสเคลื่อนไหวออกกําลังกายกลางแจงอยางเพียงพอในชวงกลางวัน  โดยมีการดูแลปองกัน

อันตรายควบคูไปดวยเสมอ  มีคําถามเกี่ยวกับเมื่อไร และทําไมมากขึ้น  มีขอแยงหรืออาง        

เหตุผลมากขึ้น  (วันเพ็ญ  บุญประกอบ, 2538, หนา 24 – 25)  รักครู  รักเพื่อน  ชอบสํารวจ  

คนควา  ทดลอง  ควรสงเสริมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา  เพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานที่จําเปน

ในชีวิตประจําวัน  เชน การสังเกต  และการจําแนกประเภท  เปนตน  ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่  2.3  เด็กอายุ 4 – 5 ป สามารถใชมือไดคลองแคลว  ชอบวาดรูป 

 
 6.  พัฒนาการเด็กวัย  5 – 6  ป 
      พัฒนาการเด็กวัยนี้  ชวยเหลือตัวเองไดมากยิ่งขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีเหตุผล  

สามารถรับรู  และเรียนรูส่ิงตาง ๆ  ไดดี  และสมบูรณยิ่งขึ้น  เรียนรูเร่ืองรูปทรงและคุณสมบัติของ

ส่ิงของตามรูปรางและขนาดไดหลายอยางเชน  วงกลม  ส่ีเหลี่ยม  สามเหลี่ยม  กากบาท  สามารถ

เลนรวมกับผูอ่ืนได  สนใจเลนและแบงปนสิ่งของใหเพื่อน ๆ  เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของครูได

มีความอดทนและรูจักการรอคอย  ซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาบุคลิกภาพในการเขาสังคม  

สามารถใชกลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญไดคอนขางดี  เชน  สามารถเขียนชื่อตนเองได  

กระโดดขาเดียวไดดี  ข่ีจักรยาน  2  ลอได  เด็กยังชอบเคลื่อนไหวรางกายมากกวาอยูเฉย ๆ               

เด็กสนใจการสื่อสาร  การวาดภาพมีความหมายและเปนความจริงมากขึ้น  สามารถแกปญหา        

เล็ก ๆ ไดดวยตนเอง  มีความคิดเปนของตนเอง  หรือบางครั้งเลียนแบบจากผูที่เด็กใกลชิด  เชน  

พอ  แม  ครู  และเพื่อน ๆ  อารมณของเด็กวัยนี้สงบลงบาง พรอมที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ ปรับตัวเขา

กับสังคมภายนอกไดดี  (วันเพ็ญ  บุญประกอบ, 2538, หนา 28 – 32)  ดังภาพที่  2.4 
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ภาพที่  2.4  เด็กอายุ  5 – 6 ป  ปฏิบัติตามคําสั่งของครูและเลนกับเพื่อนไดดี 
 

  จากพัฒนาการตามวัยพอสรุปไดวา  พื้นฐานของพัฒนาการดานตาง ๆ  ไมวาจะเปน

ดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ในวัยตนของชีวิตนั้นเปนพื้นฐานของ

พัฒนาการของมนุษยในวัยตอมา  เนื่องจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการมีความเกี่ยวของและ

พัฒนาตอเนื่องกันไปเสมอไมวาเมื่อวัยเด็กมีพัฒนาการแตละดานเชนไรยอมสงผลตอพัฒนาการ

ของเด็กเมื่อเติบโตเชนนั้น   ดังนั้นผูที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริมและสนบัสนนุความสามารถตามวยั

ของเด็กอยางถูกตอง  ถูกเวลา  และถูกวิธีการ  ซึ่งจะชวยใหเด็ก  มีพัฒนาการทุกดานเหมาะสม 

เพื่อเปนพื้นฐานที่ดีและพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพตอไป 

 

คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย  
 ธรรมชาติของเด็กปฐมวัย  มีความอยากรู  อยากเห็น  มีความคิดและการกระทําเปน

ของตนเอง  ครูตองเขาใจเพราะการกระทําของครูเปนสิ่งที่เด็กรับรูและเรียนรู  ครูควรสอนใหเด็กได

คิด  ไดสังเกต  ไดสัมผัส  ไดทดลอง  เพื่อตอบสนองธรรมชาติของเด็ก  ชวยใหเด็กเจริญงอกงาม

ทางปญญา  การไดคิด  ไดสังเกต  ไดสํารวจ  คนควา  ทดลอง  และปฏิบัติจริงดวยตนเอง  ชวยให

เด็กเกิดการเรียนรู  มีความเขาใจ  และทาทายความสามารถตามวัย  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2540, 

หนา 36 – 38)  เด็กปฐมวัยเรียนรูดวยการลงมือกระทําและสัมผัส  การใหโอกาสเด็กเรียนรูและ
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สัมผัสส่ิงแวดลอมไดมากที่สุด  ไดแก  การเดินในสวน  ดูพืช  ดูแมลงตาง ๆ บินหาอาหาร  การที่

เด็กไดไปสัมผัส  ไดพูดไดจับส่ิงนั้นเปนการพัฒนาทางปญญา  เปนกระบวนการภายในที่ใหเด็กได

สะทอนประสบการณ  จากนามธรรมสูการเรียนรูตอไปอยางมีความหมาย  (Spodek, 1985, 

p.159  อางถึงใน  กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2540, หนา 40)  จากลักษณะการเรียนรูของเด็กชวยใหครู

ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดประสบการณ  เพื่อใหเด็กมีโอกาสฝกการใชประสาทสัมผัสดาน

ตาง ๆ และการคิดเพื่อนําไปสูความสามารถในการแกปญหา  ที่เด็กคนพบคําตอบและเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง  ครูควรเตรียมสื่อหลากหลายชนิด  เพื่อใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ ดาน  

เชน  การมอง  การไดยิน  การสัมผัส  การเคลื่อนไหว  และจินตนาการจะทําใหเด็กเรียนรูตาม

ธรรมชาติอยางอิสระ  สมองของเด็กจะวองไวและเจริญเติบโตไดดี  (ฉันทนา  ภาคบงกช, 2549, 

หนา  30)  การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร เปนการจัดประสบการณที่ตอบสนอง

ลักษณะเฉพาะวัยของเด็กไดเปนอยางดี  เพราะเด็กจะไดเรียนรู  จากการทดลอง  สํารวจ  และ         

ลงมือกระทํากิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดานตาง ๆ ไดแก           

การสังเกต  การจําแนกประเภท   การวัด  การลงความเห็น  การสื่อความหมาย   การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสและเวลา  และการใชตัวเลขซึ่งเปนทักษะที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  

ชวยใหเด็กคิดเปน  ทําเปน  และแกปญหาไดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  คนพบคําตอบที่

สามารถพิสูจนไดดวยตนเอง  ไดฝกกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  ไดแสดงออกตามศักยภาพ

และไดพัฒนาสมอง  เพราะกิจกรรมในชีวิตประจําวันของเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

เขามาเกี่ยวของอยูตลอดเวลา  ครูจึงควรจัดประสบการณที่สอดคลองและมีความหมายเพื่อพฒันา

ศักยภาพของเด็กใหเจริญสูงสุด 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ชวงปฐมวัยเด็กจะเจริญเติบโต  และมีพัฒนาการดานตาง ๆ  เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

มากโดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการทางดานสติปญญา  จากงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมอง

ของมนุษย  (นภเนตร  ธรรมบวร, และอารยา  สุขวงศ, 2541, หนา  7)  พบวา  เซลลประสาท (nerve 

cell) ในสมองของมนุษยเร่ิมพัฒนาตั้งแตตัวออนในครรภ  (human embryo)  มีอายุไดเพียง  10-12  

สัปดาหเทานั้น  เมื่อทารกคลอดออกมา  สมองของทารกประกอบดวยเซลลประสาทเปนจํานวนนับ

พัน ๆ ลานเซลล ในสมองของเด็กแรกเกิดที่คลอดครบกําหนดมีน้ําหนักประมาณ  500  กรัม  จะมี

เซลลประสาทอยูประมาณ  1  แสนลานเซลลซึ่งจะไมมีการสรางเพิ่มเติม  หลังคลอดถึงแมวาเซลล

ประสาทบางสวนจะถูกทําลายจากการขาดเลือดมาเลี้ยงหรือถูกกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตกุจ็ะไมมี

การสรางเซลลประสาทขึ้นมาใหม  แตเซลลประสาทที่เหลืออยูจะพยายามทําหนาที่ชดเชยให  
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(ศันสนีย  ฉัตรคุปต, 2545, หนา 12)  ในสองปแรกเซลลที่เปนเนื้อเยื่อที่สนับสนุนการทํางานในสมอง

และระบบประสาทจะมีจํานวนเกือบเต็มที่  ขนาดสมองของเด็กวัย  3  ป  จะเจริญเติบโตรอยละ 80  

ของสมองผูใหญหากเด็กไมไดรับการเอาใจใสเลี้ยงดูและขาดสิ่งเราที่เหมาะสม  ระบบประสาท              

ที่กําลังเติบโตจะขาดการกระตุนใหทํางานไดอยางสมบูรณ และจะมีผลตอความสามารถทาง

สติปญญาของเด็กไปตลอดชีวิต  (นิตยา  คชภักดี, 2530, หนา  16) 

 
  

 1.  ความหมายของพัฒนาการทางสติปญญา 
   เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาพัฒนาการทางสติปญญามีความสําคัญและเสริมสรางได

ตั้งแตอยูในครรภมารดา  ความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของพัฒนาการทางสติปญญายังมีความ   

จําเปนที่จะตองทําความเขาใจ  ซึ่งมีผูกลาวถึงดังตอไปนี้  

  เพียเจท   (Piaget)  กลาววา  สติปญญาเปนความสามารถที่พัฒนาขึ้นจากความคิด  

ความเขาใจในระดับตาง ๆ  ตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งสูระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้นเมื่อเขาสูวัยผูใหญ  โดยใช

ความสามารถในการคิดเพื่อการวางแผนและปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม (Piaget อางถึงใน กมลรัตน  

หลาสุวงษ, 2538, หนา  48)   

  บิเนต  (Binet)  กลาวถึง  สติปญญาวา  เปนผลรวมของความสัมพันธระหวาง

ความสามารถหลายประการดวยกันคือ ความสามารถในการตัดสินใจ  การคิดหาเหตุผลและ

ความสามารถในการปรับตัว  (Binet  อางถึงใน  บุญไท  เจริญผล, 2533, หนา  8)   

  ทิศนา  แขมมณี  และคนอื่น ๆ (2536, หนา  125) กลาวถึงพัฒนาการทางสติปญญา

วา  ความเปนผูใฝรู  สามารถคิด  กลาคิด  กลาถาม  กลาพูด  กลาทํา  รูจักแสวงหาความรู  และ  

เรียนรูดวยตนเอง  มีความสามารถในการแกปญหาและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

  สรุปไดวา  พัฒนาการทางสติปญญาหมายถึง  ความสามารถทางสมองของบุคคลใน           

การคิด  การจํา  การใชเหตุผลในการตัดสินใจ  มีการพัฒนาเปนไปตามขั้นตอนโดยเริ่มต้ังแตระดับ

ปฐมวัย  เมื่อเด็กไดใชทักษะพื้นฐาน  เชน  การสังเกต  การจําแนก  และการวัด  โดยผานการใช

ประสาทสัมผัสทั้งหา  เปนการกระตุนใหสมองไดรับการพัฒนาและมีความเจริญงอกงาม 

 
 2.  องคประกอบของพัฒนาการทางสติปญญา 
   พัฒนาการทางสติปญญามีความสลับซับซอนและมีสวนสัมพันธกันอยางเปนระบบ         

มีความสามารถของมนุษยหลายประการที่จัดเปนองคประกอบของพัฒนาการทางสติปญญาซึ่งมี           

ผูกลาวถึงดังตอไปนี้ 
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  เธอรสโตน  (Thurstone  อางถึงใน  พรรณทิพย  ศิริวรรณบุศย, 2530, หนา  37 – 40)  

กลาววา    พัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยตองประกอบดวยความสามารถหลายประการคือ     

ความสามารถในการเรียนรูภาษาและการสื่อสารทั่วไป   ความสามารถในการใชถอยคําได          

อยางคลองแคลว  ความสามารถในการใชตัวเลข  และความสามารถทางดานเหตุผล 

  ดาวนิ่งและแทรคเครย (Downing & Thackrey, 1971, p. 15) ไดกลาวทํานองเดียวกัน

วา  องคประกอบที่สําคัญของพัฒนาการทางสติปญญาประกอบดวย  ความสามารถในการรับรู  

ความสามารถในการจําแนกภาพและเสียง  ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล  และ

ความสามารถในการแกปญหา 

  นิตยา  คชภักดี   (2543 ก, หนา  31)   กลาวถึงองคประกอบของพัฒนาการทาง              

สติปญญาวาประกอบดวย  ความสามารถในการเขาใจ  เรียนรูเกี่ยวกับส่ิงที่ตนสัมผัส  ความสามารถ

ในการตัดสินความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  การใชเหตุผล  การวิเคราะห  สังเคราะหขอมูล  การพิสูจน

สมมติฐาน    

  สรุปไดวา  องคประกอบทางสติปญญาของมนุษยนั้นจะตองประกอบไปดวย

ความสามารถหลายประการ  เชน  ความสามารถดานภาษา  การสื่อสาร  การรับรู  การจําแนกภาพ

และเสียง  โดยการใชผานประสาทสัมผัส  การแกปญหา  การคิดดวยเหตุผล  การชวยเหลือตนเอง  

และความสามารถในการใชตัวเลข  เปนตน     

 
3.  ปจจยัที่มอิีทธิพลตอพฒันาการทางสติปญญา 

  เพียเจท  (Piaget  อางถึงใน  วรรณทิพา  รอดแรงคา, 2541, หนา  5 - 7)  กลาววา   

พัฒนาการทางสติปญญาจะเปนไปไดตามลําดับข้ันเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยที่มีอิทธิพล   4  ประการ

คือ    

 3.1  การเจริญเติบโตของรางกายและวุฒิภาวะ  (maturation)  เด็กที่มีพัฒนาการ

ทางรางกายและอวัยวะรับสัมผัสดี  ระบบประสาทจะมีความพรอมที่จะเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดดี  และมี

พัฒนาการทางสติปญญาไดเร็ว  แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับประสบการณ  สภาพแวดลอมทางสังคม

วัฒนธรรม  และการฝกฝนที่นําไปสูการเรียนรู 

 3.2  ประสบการณ  (experience)  เพียเจทแบงประสบการณออกเปน  ประสบการณ

ทางกายภาพ  (physical experience) กับประสบการณทางตรรกศาสตร (logicalmathematical 

experience) ประสบการณทางกายภาพคือ  ประสบการณตรงที่เด็กไดจากการมีปฏิสัมพันธ           

กับส่ิงของและปรากฏการณใน ส่ิงแวดลอม  เชน  ในขณะที่เด็กเลนกับกอนหินที่มีขนาดแตกตาง
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กันทั้งความกวาง  ความยาว  และความหนา  นอกจากนี้ยังเรียนรูถึงความสัมพันธระหวางน้ําหนัก          

แตละปริมาตรของกอนหินคือถากอนหินมีขนาดใหญมักจะมีน้ําหนักมาก   การที่เด็กไดสัมผัส      

จับตองกอนหินโดยใชประสาทสัมผัสรับรูนี้  ทําใหเด็กไดเรียนรูประสบการณทางกายภาพของ     

วัตถุ  แตถาเด็กนํากอนหินหลาย ๆ กอนนั้นมาเรียงกันใหเปนวงกลมและนับจํานวนกอนหิน             

ไมวาจะเริ่มนับที่กอนหินในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ตามก็จะนับไดจํานวน 

เทาเดิมคือ  เด็กเกิดการเรียนรูวาจํานวนกอนหินทั้งหมดที่นับได  ไมไดข้ึนอยูกับตําแหนงของ         

กอนหินที่วางอยู  แสดงใหเห็นวาเด็กสามารถจัดกระทําสิ่งของหรือวัตถุตาง ๆ ภายในสมองนั่นคือ  

เด็กเกิดประสบการณตรรกศาสตรข้ึนแลว   

 3.3  ประสบการณทางสังคม  (social transmission)  เปนประสบการณที่เด็กไดรับ

เมื่อไดเขาสังคมและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนที่อยูในสังคม จากสภาพแวดลอมตาง ๆ  ในสังคม ไดแก  

การอบรมเลี้ยงดู  คานิยม  และความเชื่อในเรื่องตาง ๆ พฤติกรรมทางสังคมตลอดจนวิธีการจัด

การศึกษา จะทําใหเด็กแตละคนไดรับประสบการณที่แตกตางกัน  ซึ่งจะสงผลกระทบตอพัฒนาการทาง      

สติปญญาของเด็ก 

 3.4  สภาวะสมดุล  (equilibration)  เพียเจทไดกลาวถึงสภาวะสมดุลวาเปนกลไก

ภายในตัวของสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวเองใหเขากับส่ิงแวดลอมได  สภาวะนี้เปนสภาวะของ

สมองซึ่งประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ 2 กระบวนการคือ กระบวนการดูดซึมประสบการณ

ใหมเขาไปและกระบวนการปรับขยายโครงสรางเพื่อรับความรูใหม  

 สรุปไดวา  เพื่อใหเด็กมีความพรอมและมีความสามารถทางสติปญญาจึงควรจัด

ประสบการณทั้งทางกายภาพ  ประสบการณตรรกศาสตร  โดยคํานึงถึงประสบการณทางสังคมที่

เด็กไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัว  เด็กจะดูดซึมไวเปนประสบการณเดิมเพื่อปรับขยายใหเขากับ

ประสบการณใหมอยางสมดุล  นับวาเปนการสงเสริมความพรอมทางสติปญญาไดเปนอยางดี 

 
 4.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  
   เพียเจท  (Jean Piaget)  เปนนักชีววิทยาชาวสวิส  เกิดเมื่อป ค.ศ. 1896  เพียเจท 

มีแนวคิดวาปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาดานสติปญญาและความคิดคือ  การที่เรามีปฏิสัมพันธ  

(interaction)  กับส่ิงแวดลอมต้ังแตแรกเกิด  การมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องระหวางบุคคลกับ

ส่ิงแวดลอม  มีผลทําใหระดับสติปญญาและความคิดมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา  

การมีปฏิสัมพันธเปนกระบวนการปรับตัว  (adaptation)  ของอินทรียกับส่ิงแวดลอมภายนอก  

และการจัดระบบโครงสราง  (organization)  ภายในสมองโดยวิธีรวมกระบวนการตาง ๆ  ใหเปน
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ระบบและเปนกระบวนการที่ตอเนื่องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เพื่อใหมีความสมดุลกับ

ส่ิงแวดลอม  เพียเจทไดจําแนกกระบวนการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสติปญญาและความคิดไว  2  

ประการคือ  การจัดระบบโครงสรางและการปรับตัว  ดังที่ภพ  เลาหไพบูลย   (2542, หนา  68 – 69)   

ไดกลาวไวดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  4.1  การจัดระบบโครงสราง  (organization) ภายในสมอง เปนการจัดระบบภายใน

สมองโดยรวมกระบวนการตาง ๆ  เขาเปนระบบอยางตอเนื่องกันเปนเรื่องเปนราว  เชน  เด็กเล็ก ๆ  

เห็นของเลนแลวควาจับ  ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบดวย  2  กระบวนการคือ  เห็นแลว ควาจับ การที่     

เด็กเล็กสามารถทํากิจกรรม  2  อยางไดในเวลาเดียวกัน  เรียกวา  เปนการรวมกระบวนการเขาเปน

ระบบ 

  4.2  การปรับตัว  (adaptation)  เปนกระบวนการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม           

เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบ ๆ ตัว  โครงสรางทางสมองจะถูกจัดระบบใหมีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดลอม  มีการปรับตัวดวยกระบวนการ  2  กระบวนการคือ 

      4.2.1  กระบวนการดูดซึม  (assimilation)  หมายถึง  กระบวนการที่อินทรีย          

ดูดซึมภาพตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเด็กดวยประสบการณของตัวเด็กเอง โดยการดูดซึม

นี้ข้ึนอยูกับความสามารถในการรับรูของอินทรียวาจะดูดซึมไดมากหรือนอยเพียงใด   โดยการนํา       

ประสบการณ ใหมเขาสูประสบการณเดิมที่เหมือนหรือคลายคลึงกัน  โดยสมองจะรวบรวมปรับ  

เหตุการณใหม  เขากับโครงสรางของความคิดที่เกิดจากการเรียนรูที่มีอยูเดิม 

     4.2.2  กระบวนการปรับขยายโครงสราง  (accomodation)  เปนกระบวนการ       

ที่ตอเนื่องมาจากกระบวนการดูดซึม โดยภายหลังจากที่ดูดซึม  เอาเหตุการณใหมเขามาและปรับ        

เขาสูโครงสรางเดิมแลว  ประสบการณใหมจะถูกดูดซึมและปรับเขาหาประสบการณเดิม  เปนการทําให

ประสบการณเดิมสมบูรณยิ่งขึ้น 

 การเรียนรูของเด็กเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  โดยเด็กจะพยายามทํา

ความเขาใจโดยใชกระบวนการดูดซึม  แตถาไมสําเร็จเด็กจะใชกระบวนการปรับขยายโครงสราง        

เพื่อเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับส่ิงตาง ๆ จนในที่สุดเด็กสามารถผสมผสานความคิดใหมนั้นใหกลมกลืน

เขากันไดกับความคิดเกา  การที่เด็กมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี้จะทําใหอยูในสภาพที่สมดุล       

ซึ่งจะนําไปสูพัฒนาการทางสติปญญา   และสิ่งที่เปนหัวใจสําคัญของพัฒนาการทางสติปญญา       

ซึ่งเพียเจทเรียกวา  การปฏิบัติการ  (operation)  ซึ่งเปนสภาพที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ

สมองที่สามารถคิดแกปญหาตาง ๆ  โดยการคิดยอนกลับได (reversibility) เมื่อเด็กมีพัฒนาการนี้

จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู 
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 เพียเจท    ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาออกเปนขั้น ๆ   โดยขั้นของพัฒนาการทาง       

สติปญญา  แตละขั้นนั้น  จะเปนระยะเวลาของการริเร่ิมและรวบรวมความรู   ความคิดในลักษณะ

หนึ่ง   การที่เด็กประสบความสําเร็จในการพัฒนาแตละขั้นนั้นจะเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา           

ในขั้นตอ ๆ ไปอยางตอเนื่องกัน การพัฒนาทางสติปญญาจะพัฒนาไปตามลําดับกอนหลงั เพยีเจท      

ไดแบงขั้นในพัฒนาการทางสติปญญาของมนุษย  เปน  4  ข้ัน  ระยะของพัฒนาการแตละขั้นมีดังนี้ 

 ระยะที่  1  ข้ันประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  (sensorimotor  stage)  ข้ันนี้เร่ิมต้ังแต

แรกเกิดถึงอายุประมาณ  2  ป   ในขั้นนี้เด็กเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว    

รูจักใชประสาทสัมผัสทางปากจากการดูดนมแม  หูฟงเสียงแมและคนใกลชิดที่เล้ียงดู  ตามองและ

สังเกตใบหนามองริมฝปากเมื่อมีคนมาพูดคุยดวย  และเลียนแบบการพูด  สนใจ  สภาพแวดลอม

รอบ ๆ ตัว  เร่ิมเขาใจการคงอยูของวัตถุและคุณสมบัติของวัตถุ  เปนการเริ่มตนของกระบวนการ      

ดูดซึมและกระบวนการปรับขยายโครงสราง  เด็กสามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ จากกันได  เร่ิมใชภาษา

ส่ือสารได  และพัฒนาการเลนจากการเลนคนเดียว  เปนการเลนตามแบบเด็กคนอื่นได 

 ระยะที่  2  ข้ันความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ  (preoperational  stage)  อายุ  2 – 6  ป  

เด็กวัยนี้จะเริ่มพัฒนาสติปญญาอยางเปนระบบมากขึ้น  เปนขั้นที่เด็กเริ่มเรียนรูภาษาพูด  เขาใจ

เครื่องหมายและสัญลักษณตาง ๆ  เด็กจะเริ่มพัฒนาความสามารถในการรูจักสิ่งที่เปนตัวแทน  

(representative)  เร่ิมมองของมากกวาหนึ่งสิ่งไดในเวลาเดียวกัน (decentration) แตเด็กยังไม

สามารถคิดยอนกลับได 

 ข้ันของพัฒนาการระยะนี้  สามารถแบงยอยออกเปนขั้นกอนเกิดความคิดรวบยอด  

(pre – conceptual)  อายุ  2 – 4  ป  เด็กมีมโนมติในเรื่องตาง ๆ  แลว  แตยังไมสมบูรณและยังไม

มีเหตุผลมักใชภาษาที่เกี่ยวของกับตนเองเปนสวนใหญ  (egocentric)  อายุระหวาง  4 – 6  ป  

การคิดของเด็กมีเหตุผลมากขึ้น  การคิดยังเปนลักษณะการรับรูมากกวาความเขาใจ 

    ระยะที่  3   ข้ันปฏิบัติการคิดแบบรูปธรรม  (concrete  operational  stage)  อายุ

ระหวาง 7 – 11 ป เด็กชวงนี้จะมีการพัฒนาสมองมากขึ้น ขณะที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม    

เด็กจะเรียนรูและเก็บรวบรวมสิ่งตาง ๆ  เหลานั้นไวเปนประสบการณสําหรับตนเอง  ชวยพัฒนาดาน

เหตุผล  ดานการคิดอยางเปนระบบมีแบบแผน  รวมไปถึงมีความสามารถในการมองเห็นถึง         

ความสัมพันธของสิ่งที่เด็กมีปฏิสัมพันธดวย  สามารถเรียนรูและจําแนกสิ่งตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมได   

แตยังไมสามารถจินตนาการกับเร่ืองราวที่เปนนามธรรม  

ระยะที่  4  ข้ันปฏิบัติการคิดแบบนามธรรม  (formal operational stage) อายุ  11 – 15  

ป   เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจถึงระดับสูงสุด  สามารถใชเหตุผลและการ
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ทดลองไดอยางมีระบบและเรียนรูเกี่ยวกับนามธรรมในเรื่องการคิดแกปญหาและเรื่องราวไดโดยไม

ตองอาศัยของจริงหรือส่ิงของประกอบ สามารถใชการคิดเชิงวิทยาศาสตรโดยการตั้งสมมติฐานอยาง

เปนเหตุ  เปนผลการแกปญหาไดอยางดีมีการพัฒนาแนวคิดเชิงตรรกศาสตร  (logical thinking)  

เปนขั้นที่เกิดโครงสรางสติปญญาอยางสมบูรณ  เด็กวัยนี้จะมีความคิดเปนผูใหญแตแตกตางกันที่

คุณภาพของความคิดอันเนื่องมาจากประสบการณ 

 การนาํแนวคิดของเพียเจทมาใชในการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตร 

 1.  ครูควรจัดประสบการณโดยคํานึงถึงความสามารถในการใชภาษาและความคิด

เด็กมีวิธีคิดและถายทอดความคิดแตกตางจากผูใหญ  ควรจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรที่ฝก

ใหคิดและกลาแสดงออกทางความคิด  ใหโอกาสเด็กตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง  

(สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ, 2545, หนา 37) 

 2.  ครูควรจัดประสบการณใหเด็กไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสหลาย ๆ ดาน  และได

เคลื่อนไหวรางกายขณะทํากิจกรรม  ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  จะชวยใหเด็กเกิดการ

เรียนรู  จากการสังเกต  คนควา  ทดลอง  สํารวจ  จากการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 

 3.  ความคิดของเด็กมีพัฒนาการที่เปนไปตามลําดับข้ัน   ข้ึนอยูกับวัยของเด็ก          

ซึ่งแตละขั้นแสดงใหผูที่เกี่ยวของทราบวา  เด็กสามารถทําอะไรไดหรือไมได  ผูใหญควรตระหนักถึง

ความสําคัญ  โดยไมบังคับใหเด็กทํากิจกรรมที่ยากเกินความสามารถ  แตควรกระตุน  และสงเสริม

การทํากิจกรรมที่เด็กมีความพรอมจะทําได  เพื่อเปนการสรางความภาคภูมิใจและชวยใหเด็ก

ประสบความสําเร็จ 

 4.  เด็กมีความสนใจและเรียนรูความยาก  งาย  จากการทํากิจกรรมแตกตางกัน  

การจัดกิจกรรมควรทาทายความสามารถเด็กเพียงพอที่ เด็กจะเกิดการซึมซับเขาไปเปน

ประสบการณของเด็กแตละคน  โดยคํานึงถึงความแปลกใหมและประสบการณเดิมของเด็ก          

ส่ิงแปลกใหมสําหรับเด็กอีกคน  อาจเปนสิ่งธรรมดาสําหรับอีกคน  ดังนั้นเด็กควรมีอิสระในการ

เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจดวยตนเอง  (อรุณศรี  จันทรทรง, 2548, หนา 21) 

 5.  เด็กมีวิธีถายทอดความคิดแตกตางกัน  เด็กจึงควรไดรับการสงเสริมใหแสดง

ความคิดเห็นที่เด็กถนัด  เชน  การถายทอดความคิดดวยการวาดภาพ  การพูด  การโตแยงและการ

ใชคําถาม  และอ่ืน ๆ  เปนตน  ครูควรยอมรับและเขาใจความแตกตางกันของเด็กโดยยึดเด็กเปน

สําคัญ 

 จากแนวความคิดของเพียเจทสามารถนํามาพัฒนาเด็กปฐมวัยไดโดยเนนใหเด็ก

เรียนรูโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาละมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ  เชน  ดิน  หิน  
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ทราย  น้ํา  น้ําทะเล  ภูเขา  ฯลฯ  จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู  ไดพัฒนาประสาทสัมผัสและการ

เคลื่อนไหวขณะทํากิจกรรม  เพื่อใหเขาใจถึงสภาพความเปนจริงของวัตถุ  เชน  น้ําหนักของวัตถุ

ชนิดตาง ๆ  เด็กเรียนรูและพัฒนาความคิดไดจากกิจกรรมที่ตอบสนองธรรมชาติตามวัยและ

สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  จากการไดเห็น  ไดยิน  ไดสัมผัส  ไดชิมรส  และไดดมกลิ่น   

 
5.  ทฤษฎีพฒันาการทางสติปญญาของบรูเนอร 

  บรูเนอร  (Jerome S. Bruner)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  เกิดเมื่อป  ค.ศ. 1915               

บรูเนอรเชื่อวา  การเรียนรูจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ  ผูเรียนไดประมวลขอมูลขาวสารจากการที่มี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและสํารวจสิ่งแวดลอม  การเลือกหรือการรับรูของมนุษยข้ึนอยูกับความ

ใสใจของผูเรียนที่มีตอส่ิงนั้น ๆ การเรียนรูจะเกิดการคนพบ  เนื่องจากผูเรียนมีความอยากรูอยาก

เห็น  (Bruner, 1971 อางถึงใน สุรางค  โควตระกูล  2544, หนา 213 - 214)  

 วิธีการที่ผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการคนพบความรูข้ึนอยูกับข้ันพัฒนาการของ            

ผูเรียน  ซึ่งคลายกับข้ันพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  ข้ันพัฒนาการที่บรูเนอรเสนอวาเปน

วิธีการที่ผูเรียนใชเปนเครื่องมือในการคนพบของความรูแบงออกเปน  3  วิธีดังตอไปนี้   

 5.1  การเรียนรูโดยการกระทํา (enactive representation) ข้ันนี้เปรียบไดกับขั้น

ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว  (sensori - motor stage)  ของเพียเจท  โดยเริ่มต้ังแตเด็กแรก

เกิดจนถึงอายุประมาณ  2  ป  เปนชวงที่เด็กแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการทางสติปญญาดวยการ

กระทํา  เปนลักษณะการถายทอดประสบการณและสามารถเรียนรูไดโดยการกระทํา  ซึ่งเปน

กระบวนการที่ดําเนินตอไปตลอดชีวิต  มิไดหยุดอยูในชวงอายุใดอายุหนึ่ง 

 5.2  การเรียนรูโดยการรับรูภาพและจินตนาการ (iconic representation)  ข้ันนี้

เปรียบไดกับข้ันกอนเกิดปฏิบัติการ (preoperational stage)  ของเพียเจทเด็กสามารถใช

จินตนาการ  เด็กสามารถนําสิ่งที่เห็นจากโลกภายนอกและสิ่งที่อยูในใจมาผสมผสานและจัดลําดับให

เปนระเบียบเขาดวยกัน  เด็กอายุประมาณ  2 – 3  ป  สามารถใชการจินตนาการไดตามระดับ

ความสามารถ  การรับรูภาพ  แสดงใหเห็นถึงความรู  ความเขาใจ  และจะพัฒนาเพิ่มข้ึนตามอายุ  

จนถึงอายุประมาณ  7  ป  จะมีการพัฒนาไดสูงสุด 

 5.3  การเรียนรูโดยการสื่อความหมายทางสัญลักษณ (symbolic representation)     

ข้ันนี้เปรียบไดกับข้ันปฏิบัติการรูปธรรม  (concrete operation stage)  ของเพียเจท  เด็กสามารถ

ถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ  โดยการใชสัญลักษณหรือภาษา  ซึ่งภาษาเปนสิ่งที่

แสดงใหเห็นถึงความคิด  บรูเนอรถือวาขั้นนี้เปนขั้นสูงสุดของพัฒนาการความรู  ความเขาใจ   
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และภาษา  ที่พัฒนาขึ้นพรอม ๆ กัน  เด็กสามารถคิดหาเหตุผล  และในที่สุด  จะเขาใจสิ่งที่เปน

นามธรรมและสามารถแกปญหาได       

     การนําแนวคิดของบรูเนอรมาใชในการจัดประสบการณทางวทิยาศาสตร 

 1.  ควรจัดประสบการณใหเด็กเรียนรูจากการกระทํา  โดยครูและผูเกี่ยวของควร

ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตรใหเด็กใชประสาทสัมผัสทั้งหาทํา

กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง  เด็กจะคนพบความรูความจริง  และไดคําตอบจากการคนควา  ทดลอง  

สํารวจ  และลงมือปฏิบัติจริง  ชวยใหเด็กกลาคิด  กลาทํา  และกลาแสดงออก 

 2.  ควรจัดประสบการณโดยคํานึงถึงความพรอมและความสามารถตามวยั  เปดโอกาส

ใหเด็กแสดงความสามารถโดยคํานึงถึงความแตกตางของเด็กเปนรายบุคคล  การจัดประสบการณ

ทางวิทยาศาสตรควรเนนใหเด็กเกิดความคิดจากการรับรูดวยตนเอง  เพื่อทาทายความคิดและ

จินตนาการ 

 3.  ควรจัดประสบการณเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของเด็กอยางทันทวงทีที่ทํางาน 

แตละครั้งเสร็จ  เนื่องจากเด็กระดับปฐมวัยมีระยะความสนใจสั้น  ครูควรมีกิจกรรมพอเพียงกับความ

ตองการเปดโอกาสใหเด็กคิดแลวถายทอดประสบการณหรือเหตุการณตาง ๆ โดยผานสัญลักษณหรือ

ภาษา ชวยใหเด็กมีเหตุผลแกปญหาได  โดยมีบรรยากาศของความสนุกสนาน ผอนปรนและไมตึงเครียด 

 แนวคิดของบรูเนอรถือวาพัฒนาการทางความรู  ความเขาใจจะทําไดโดยผานขั้นตอน

ทั้ง  3  ข้ัน  คือการเรียนรูโดยการกระทํา  การเกิดภาพในใจ  และการใชสัญลักษณ  เปนการ   

เจริญงอกงามจากภายในและเปนกระบวนการตอเนื่องไปตลอดชีวิต  หลังจากนั้นความเจริญงอกงาม

ทางสติปญญาจะขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอมทางวัฒนธรรมของบุคคล  บทบาทการสอนในโรงเรียน  

ภาษา  และองคประกอบอื่นมีอิทธิพลตอพัฒนาการทางสติปญญา  ดังนั้นหากครูเขาใจธรรมชาตขิอง

การสรางความคิดรวบยอดของเด็ก  ครูสามารถนํามาปรับ  การจัดกิจกรรมและการสรางประสบการณ

การเรียนรูซึ่งเปนประโยชนกับเด็กและสอดคลองกับความคิดดังกลาว  นอกจากนี้แลวบรูเนอรยังได

ใหความสําคัญกับคุณคาของการคิด  การหาเหตุผลของการคิดแกปญหา  ซึ่งเปนการหาความจริง

ทางวิทยาศาสตรที่ตองใชความสามารถทางสติปญญาโดยครูสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสใชการคิด  

บรูเนอรเชื่อวากิจกรรมทางสติปญญาประสบผลสําเร็จอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อผูเรียนมีความพึงพอใจ  

ครูควรใชความพยายามใหเด็กสนใจตอการเรียนรูใหมากข้ึน  โดยการสรางบรรยากาศแหงการ

เรียนรูใหมีความสุข  ผอนคลาย  ชวยใหเด็กมีความพรอม  และสนใจเรียนรู  ชวยพัฒนาการคิด  

การจินตนาการ  มีความสามารถในการถายทอดความคิด  โดยคํานึงถึงพัฒนาการเด็กเปนสําคัญ  
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 6.  ทฤษฏีพหุปญญาของการดเนอร 
   การดเนอร  (Howard Gardner)  เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกันเกิดเมื่อป ค.ศ. 1943        

ไดศึกษาเกี่ยวกับสติปญญาดานตาง ๆ และการทํางานของสมองมนุษย  โดยคํานึงถึงศักยภาพ

และความถนัดของคน  การดเนอรเชื่อวาสติปญญาคือ  ความสามารถทางชีวภาพซึ่งแตละคน

แสดงออกมาเปนผลจากอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม 

  การดเนอร  ไดจําแนกความสามารถหรือสติปญญาของคนไว  8  ดาน  ดังนี้คือ  

(เยาวพา  เดชะคุปต, 2545, หนา 8 – 13) 

  6.1  สติปญญาดานภาษา  (verbal/linquistic intelligence)  คือผูที่มีความสามารถ  

สูงทางดานภาษา  เชน  นักเลานิทาน  นักพูด  นักการเมือง  หรือผูที่ใชภาษาดานการเขียนไดดี  

เชน  กวี  นักเขียนบทละคร  บรรณาธิการ  นักหนังสือพิมพ  ปญญาดานนี้ยังรวมถึงความไวในการ

จัดกระทําเกี่ยวกับโครงสรางภาษา  เชน  ความสามารถในการใชภาษาในการหวานลอม  และการ

อธิบาย  เปนตน 

  6.2  สติปญญาดานตรรกและคณิตศาสตร  (logical/mathematic intelligence)  คือ  

ผูที่มีความสามารถสูงทางดานการใชตัวเลขเชน  นักบัญชี  นักคณิตศาสตร  นักสถิติหรือผูที่ใช

เหตุผลไดดี  เชน  นักวิทยาศาสตร  นักตรรกศาสตร  นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร  ปญญาดาน

นี้ยังรวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธแบบแผนตรรกวิทยา  การคิดเชิงนามธรรมการคิดที่

เปนเหตุผล  (canse-effect)  การคิดคาดการณ  (if-then)  และวิธีในการใชการคิด  เชน  การจําแนก

ประเภท  การจัดหมวดหมู  การสันนิษฐาน  สรุป  การคิดคํานวณ  และการตั้งสมมติฐาน  เปนตน 

  6.3  สติปญญาดานมิติสัมพันธ  (visual/spatial intelligence) คอื  ผูทีม่คีวามสามารถ

ดานการมองเห็นพื้นที่  เชน  นายพราน  ลูกเสือ  ผูนําทาง  หรือผูที่มีความสามารถปรับปรุง

วิธีการใชเนื้อที่ไดดี  เชน  สถาปนิก  มัณฑนากร  ศิลปน  และนักประดิษฐ  ปญญาดานนี้ยังรวมถึง

ความไวและความสัมพันธระหวางสี  เสน  รูปราง  และเนื้อที่  ตลอดจนความสามารถทางความคดิ

ที่จะมองเห็นและแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็น  ซึ่งมีความสัมพันธกับพื้นที่ เปนตน 

  6.4  สติปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว  (bodily-kinesthetic intelligence)  คือ

ผูที่มีความสามารถสูงในการใชรางกายของตนแสดงความคิดความรูสึกเชน  นักแสดง  นักแสดง       

ทาใบ  นักกีฬา  นาฎกร  และนักฟอนรํา  หรือผูที่มีความสามารถในการใชมือประดิษฐ  เชน           

นักบิน  นักแกรถยนต  ศัลยแพทย  ปญญาดานนี้ยังรวมถึงความไวของทักษะทางกาย  เชน  ความ

คลองแคลว  ความแข็งแรง  ความรวดเร็ว  ความยืดหยุน  ความประณีต  และความไวทางประสาท

สัมผัส  เปนตน 
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  6.5  สติปญญาทางดานดนตรี  และจังหวะ  (musical/rhythemic intelligence)  คือ

ผูที่มีความสามารถสูงทางดานดนตรี เชน นักแตงเพลง  นักดนตรี  นักวิจารณดนตรี  ปญญาดานนี้

ยังรวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ  ทํานอง  เสียง  ตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวิเคราะห

ดนตรี  เปนตน 

  6.6  สติปญญาดานมนุษยสัมพันธ (interpersonal intelligence) คือผูที่มี

ความสามารถสูงในการเขาใจอารมณ  ความรูสึก  ความคิด  และเจตนาของผูอ่ืน  ปญญาดานนี้

ยังรวมถึงความไวในการสังเกตน้ําเสียง  ใบหนา  ทาทาง  ตลอดจนความสามารถในการร ู ถึง

ลักษณะตาง ๆ ของมนุษยจนสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  เชน  

สามารถทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติตามได  เปนตน 

  6.7  สติปญญาดานตนเองและการเขาใจตนเอง  (intrapersonal intelligence)  คือ      

ผูที่มีความสามารถสูงในการรูจักตนเอง  เชน  การรูจักตนเองตามความเปนจริง  วามีจุดออนจุดแข็ง

ในเร่ืองใด  มีความรูเทาทันอารมณ  ความคิด  ความปรารถนาของตนเอง  ตลอดจนมีความสามารถ

ในการฝกฝนตนเองจนสามารถประพฤติปฏิบัติตนจากความรูจักตนเองและเขาใจตนเอง  เปนตน 

  6.8  สติปญญาดานธรรมชาติวิทยา (naturalist intelligence)  คือผูที่มีความสามารถสูง

ในการรูจักธรรมชาติของพืชและสัตว  ทําการศึกษาเรื่องพืช  และศึกษาพฤติกรรมของสัตว  เชน     

นักสัตววิทยา  และนักพฤกษศาสตร  เปนตน 

  ทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร  (MI Theory)  ไมเพียงแคอธิบายปญญาทั้ง  8  ดาน  

เทานั้น  แตไดอธิบายลักษณะที่สําคัญไวดังนี้ 

  1.  บุคคลทุกคนมีปญญา  ทั้ง  8  ดานมากบางนอยบางตางกันไป  บางคนอาจมี

ปญญาทั้ง  8  ดานสูงมากทุกดาน  แตบางคนก็อาจจะมีปญญาสูงเพียงหนึ่งหรือสองดาน  สวนดานอื่น

อาจไมสูงนัก 

   2.  บุคคลทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้น  ถึงระดับใชการได         

ถาไดรับการฝกอบรม   และมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  เชน  ไดรับความรวมมือจากครูและ              

ผูปกครอง  เปนตน 

   3.  ปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได  เชน  ในการประกอบอาหารก็ตอง

สามารถอานวิธีทํา  (ดานภาษา)  คิดคํานวณปริมาณของสวนผสม  (ดานคณิตศาสตร)  เมื่อประกอบ

อาหารเสร็จทําใหสมาชิกทุกคนในบานพอใจ  (ดานมนุษยสัมพันธ)  และทําใหตนเองมีความสุข  

(ดานการเขาใจ  รูจักตนเอง)  เปนตน  สําหรับการกลาวถึงปญญาแตละดานเปนเพยีงการนาํลกัษณะ

พิเศษเฉพาะออกมาศึกษาเพื่อหาแนวทางการนํามาใชใหเหมาะสม 
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  4.  ปญญาแตละดานจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง  เชน  บางคนไมมี

ความสามารถดานการอาน  ก็ไมไดหมายความวาไมมีความสามารถดานภาษา  เพราะอาจจะเปนคน

เลานิทานและเลาเรื่องเกง  ใชภาษาพูดไดคลองแคลว  หรือบางคนไมมีความสามารถทางกีฬาก็

อาจจะใชรางกายไดดีในการถักทอผาหรือเลนหมากรุกไดเกง  ซึ่งจะกลาวไดวา  แมแตในลักษณะ

ปญญาดานหนึ่ง ๆ  ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถทางปญญาดานอื่นดวยเชนกัน 

     การนําแนวคิดของการดเนอรมาใชในการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร 

  1.  ครูสามารถจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนาพหุปญญาทุกดาน  ครูควรเปนผูที่ชางสังเกต

ชวยใหครูเห็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็กเปนรายบุคคลไดดี 

  2.  ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมพหุปญญา  

โดยผูเรียนไดคิดปฏิบัติ  สํารวจ  คนควา  แกปญหา  และทดลองเรียนรูจากความสามารถของตนเอง  

เปนตน 

  3.  ครูควรบูรณาการกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาพหุปญญาผูเรียนทุกดาน  โดยเตรียม

กิจกรรมใหเด็กเลือกทําตามความสนใจของเด็ก 

  4.  ครูควรเปดโอกาสใหเด็กทํางานและแสดงความคิดรวมกับผูอ่ืนโดยมีทั้งขอคิดเห็นที่

ตรงกันหรือมีขอโตแยงกัน  เปนตน 

  5.  ใหโอกาสเด็กไดคิดวิเคราะหถึงสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรู  ในรูปแบบตาง ๆ และ

สามารถเลือกรูปแบบการเรียนรูที่มีความเหมาะสมกับตนเอง 

  6.  ครูและเด็กสรุปถึงสิ่งที่ชวยใหเกิดการเรียนรูรวมกันซึ่งสามารถขยายประสบการณ

การเรียนรูของเด็กใหกวางขวางขึ้น 

  7.  เด็กสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน  โดยเด็กจะเก็บสะสมขอมูลไวเปน

ประสบการณเดิมและจะนํามาใชเมื่อมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันกับประสบการณใหม 

 จากการจําแนกความสามารถหรือสติปญญาของบุคคลคนไว  8  ประเภทของ การดเนอร

ลวนเปนความสามารถทางสติปญญาที่บงบอกถึงลักษณะของความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลได

เปนอยางดี  ขณะที่บุคคลทํากิจกรรมตาง ๆ ความสามารถทางปญญาก็สามารถแสดงออกมาได

หลาย ๆ ดานโดยมีความเกี่ยวของและสัมพันธกัน  นอกจากนี้ส่ิงสําคัญคือครูและผูเกี่ยวของ        

ควรตระหนักโดยใหโอกาสเด็กทํากิจกรรมตาง ๆ ตามความสนใจ  ซึ่งอาจเห็นความสามารถที่โดดเดน

ของเด็กแตละคนพรอมทั้งใหการสงเสริมจนเกิดเปนความชํานาญสูงสุดตามศักยภาพเฉพาะตัว

บุคคล  ยอมชวยพัฒนาเด็กใหเติบโตเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 



 50 

 จากรายงานการวิจัยของสันติศักดิ์  ผาผาย  (2547, หนา 56 – 68)  เร่ืองการศึกษา         

ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อ        

การเรียนรูพบวา  เด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู                

มีความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถ

ทางดานดนตรีและจังหวะ  ความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ  ความสามารถทางดานการเขาใจ      

ตนเองและความสามารถทางดานการรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        

ที่ระดับ .05  ในทุกชวงการเปรียบเทียบและความสามารถทางพหุปญญาทุกดานมีการเปลี่ยนแปลง  

ไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงเวลาของการจัดกิจกรรม  ซึ่งสามารถอภิปรายไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย   โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถของ             

เด็กปฐมวัยได  เปนตน 

 

สรุป 
 เด็กปฐมวัย หมายถึง ชวงวัยตั้งแตแรกเกิด – 6  ป เดก็ชวงนีม้พีฒันาการรวดเรว็ในทกุดาน  

ครู  และผูเกี่ยวของควรศึกษาหาความรูในเร่ืองของพัฒนาการดานตาง ๆ  ของเด็กแตละวัย  รูจัก           

วิธีการสงเสริม สนับสนุนใหพัฒนาการนั้นเปนไปไดดวยดีเต็มศักยภาพตามวุฒิภาวะของเด็กแตละคน  

รวมไปถึงอิทธิพลและปจจัยที่มีสวนประกอบสําคัญที่ชวยใหเด็กไดพัฒนาไปใหถึงขีดสูงสุด              

โดยสามารถศึกษาไดจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  บรูเนอร  และการดเนอร  ทีไ่ด

กลาวถึง  ความจําเปนและความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัว โดยการใชผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา  และความสามารถในการพัฒนาพหุปญญาทุกดานในลักษณะการบูรณาการ

เพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งเปนทักษะพื้นฐานในการดําเนินชีวิตของเด็กปฐมวัย

ตอไปในอนาคต  นอกจากนี้ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมีความเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กวา

ควรจะเปนไปในทิศทางใดจึงควรใหความสําคัญกับอิทธิพลและองคประกอบที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนา

เด็กใหสมดุลทั้งรางกายและจิตใจ   เมื่อเปนเชนนี้แลวยอมสงผลถึงพัฒนาการของเด็กปฐมวัย         

ทั้งปจจุบันและอนาคตใหเปนไปไดดวยดี 
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แบบฝกหัดทายบท 
  

  1.  จงอธิบายความหมายและความสําคัญของพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย 

  2.  จงอธิบายพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัยตั้งแตแรกเกิด – 6  ขวบ 

  3.  จงอธิบายอิทธิพลที่มีตอพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

  4.  จงกลาวถึงองคประกอบที่เกี่ยวกับพัฒนาการ 

  5.  ทานมีความคิดเห็นเชนไรกับคํากลาวที่วา  “เด็ก คือ ผาขาว”    

  6.  ทานคิดวามีปจจัยอะไรบางที่มีผลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  7.  จงอธิบายถึงความหมาย  ความสําคัญ  และองคประกอบของพัฒนาการทาง           

สติปญญา 

  8.  จงกลาวถึงความสําคัญของทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  บรูเนอร 

และการดเนอร 

  9.  จงเปรียบเทียบพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร  เพียเจท  และการดเนอร 

  10.  ทานสามารถนําหลักการทฤษฎีของเพียเจท  บรูเนอรและการดเนอรมาปรับใชกับ 

เด็กปฐมวัยไดอยางไร 
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