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“มนษุย์ทกุคนมีความแตกตา่งกนั” 

 “มนษุย์แตล่ะคนจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา”  
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พฒันาการ (development) 
หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงทัง้มวลของบคุคล 

ตัง้แตเ่ร่ิมปฏิสนธิจนตาย  
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วจะเป็นไปตามขัน้ตอน 

และปรากฏอยู่อย่างถาวร  
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เพียงชัว่ขณะ  

เช่น อณุหภมูิของร่างกายที่เพิ่มขึน้  
อนัเน่ืองมาจากความเจ็บป่วยนัน้ ไม่ถือว่าเป็นพฒันาการ 

  
 



การเกดิพฒันาการ 

 3 รูปแบบ  
• เกิดขึน้จากความเจริญงอกงามทางกาย  ตามสภาพธรรมชาติ  ไมต้่อง
ฝึกฝนใด  เช่น เด็กทารกนอนคว ่าได้  คลานได้ ยืนได้ เดินได้ และวิ่งได้   

• เกิดขึน้จากการเรียนรู้ (Learning)  เป็นผลจากการท่ีบคุคลมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม ได้แก่ พฒันาการทางสงัคม 

• เกิดขึน้จากผลร่วมระหวา่งกระบวนการเจริญงอกงามทางกายและการ
เรียนรู้   ได้แก่ พฒันาการทางบคุลิกภาพ และพฒันาการทางปัญญา 
(Cognitive development) 

 

 



ความส าคญัของการศึกษาพฤตกิรรมมนุษย์ 

 การศกึษาเร่ืองพฒันาการ เป็นการศกึษา 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของอินทรีย์ท่ีเกิดขึน้ตลอดเวลา  

น าความก้าวหน้ามาสูอ่ินทรีย์ ก็จะท าให้อินทรีย์สามารถปรับตวัได้ดี  
ในทางลบ ก็จะน าปัญหามาสูอ่ินทรีย์  

มีความสมัพนัธ์กบัร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา   
การเข้าใจในกระบวนการพฒันาการของมนษุย์ 

ท าให้เข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน 
(อตัราการเจริญเติบโต  วยัท่ีตา่งกนั) 

 



จุดมุ่งหมายในการเรียนรู้พฒันาการ 

• เข้าใจถึงพฒันาการและลกัษณะของพฤติกรรมของบคุคลในแตล่ะวยั 

• ช่วยให้บคุคลเข้าใจเก่ียวกบัตนเองและผู้ อ่ืนได้ดยีิ่งขึน้                          
เข้าใจการเปลีย่นแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และบคุลิกภาพ                 
ตัง้แตว่ยัทารกถึงวยัชรา 

• เข้าใจถึงกระบวนการทางจิตใจท่ีปกติหรือผิดปกติได้  เน่ืองจากพฒันาการ
ทางร่างกาย 

• สร้างให้บคุคลมีบคุลิกภาพท่ีดี  สามารถสร้างสมัพนัธภาพกบับคุคล    
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตและการท างาน 

 

 



หลกัแห่งพฒันาการ 

• ได้รับอิทธิพลจากพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม 
• ตอ่เน่ือง มีล าดบัขัน้ตอน คอ่ยเป็นคอ่ยไป 
• มีทิศทางเฉพาะ 
• แตล่ะคนแตกตา่งกนั 
• แตล่ะวยัจะแตกตา่งกนั 
• อตัราการเจริญเติบโตของอวยัวะแตล่ะคนแตกตา่งกนั 
• เด็กชายและหญิงแตกตา่งกนั 
• การเรียนรู้ชว่ยสง่เสริมพฒันาการ 
• ประสบการณ์สนบัสนนุพฒันาการ 
• พฒันาการอาศยัภาษา 

 



หลกัแห่งพฒันาการ 

• พัฒนาการของมนุษย์ทุกด้านได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อม   

  วฒุิภาวะตลอดทัง้กระบวนการ ทัง้พฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
ระบบประสาท สตปัิญญา  

  สิง่แวดล้อมก็สง่ผลตอ่พฒันาการไม่ยิง่หยอ่นกวา่กนั    ด้านสขุภาพ 
โภชนาการ  การออกก าลงักาย การเลน่ ความส าเร็จและความล้มเหลว 
ครอบครัวและวฒันธรรม  ร่วมกนัเสริมสร้างสนบัสนนุพฒันาการด้าน
ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคม คณุธรรม และบคุลิกภาพ 

 

 



• พัฒนาการด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง มีล าดบัขัน้ ค่อยเป็นค่อยไป 
ไม่เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน หรือกระโดดข้ามขัน้   

  ตวัอยา่งพฒันาการด้านร่างกายของเดก็ เร่ิมจากเดก็นอนหงาย 
นอนคว ่า คืบ คลาน นัง่ ยืน เดิน และวิ่ง     

  ตวัอยา่งพฒันาการทางสติปัญญา  เดก็เรียนรู้ท่ีจะคดิจากสิง่ท่ีเป็น
รูปธรรมก่อนท่ีจะคดิเชิงนามธรรม   

 



• พัฒนาการจะพัฒนาตามทศิทางโดยเฉพาะ  
  จากสว่นบนลงสูส่ว่นลา่ง  ล าดบัพฒันาการของมนษุย์จะเร่ิม
พฒันาจากศีรษะ ล าตวั และปลายเท้า ตามล าดบั 

  กฎจากสว่นกลางสูภ่ายนอก  พฒันาการของมนษุย์จะเร่ิมจาก   
สว่นอกสูส่ว่นแขน และมือตามล าดบั   ดงันัน้ทารกจะสามารถขยบั
ล าตวัได้ก่อนขยบัสว่นแขน  และใช้แขนได้ก่อนใช้นิว้มือ  
 



• อัตราพัฒนาการของเดก็แต่ละคนจะแตกต่างกัน   
  บางคนโตช้าบางคนโตเร็ว   

  พฒันาการของเด็กหญิง ม.ต้นโตเร็ว 

  บางคนเรียนรู้เร็วบางคนช้า 



• อัตราของพัฒนาการของแต่ละวัยจะแตกต่างกัน   

  พฒันาการของเดก็วยัก่อนคลอด (1-9 เดือน)  จะมีอตัราสงูท่ีสดุ  
จากน า้หนกั 1 กรัม เป็น 2,800 กรัม   

  ความสงูจาก 1 เซนตเิมตร เป็น 50 เซนตเิมตร โดยเฉลี่ย   
  อตัราพฒันาการของวยัทารกอยูใ่นอตัราสงู หลงัจากนัน้จะลดลง  
และอตัราพฒันาการจะสงูอีกครัง้หนึง่ในชว่งวยัรุ่น แตจ่ะคอ่ย ๆ ช้าลง
ในวยัผู้ใหญ่และวยัชราตามล าดบั 

 



• อัตราการเจริญเตบิโตของอวัยวะของแต่ละคนจะแตกต่างกัน 

 
การเจริญเตบิโตของร่างกายทั่วไป   ด้านสว่นสงู น า้หนกั 

ระบบการหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร  
ระบบทางเดนิปัสสาวะ ระบบไหลเวียนโลหิต ไขมนัใต้ผิวหนงั  

ตบั ม้าม กล้ามเนือ้ โครงกระดกู และหลอดเลือด  
เจริญเตบิโตรวดเร็วมากในขวบปีแรกแล้วคอ่ย  ๆ ช้าลง 

 และเข้าสูอ่ตัราการเจริญเตบิโตท่ีเร็วอีกครัง้หนึ่งในระยะวยัรุ่น 
การเจริญเตบิโตของระบบประสาท  

ได้แก่ สมอง ไขสนัหลงั ศีรษะ ตาและประสาทของตา  
อวยัวะเหลา่นีเ้จริญเตบิโตรวดเร็วในระยะ 2 ปีแรกหลงัเกิด 

 และเตบิโตเกือบเตม็ที่เม่ือเดก็อายปุระมาณ 6 ปี 
 



การเจริญเตบิโตของเนือ้เยื่อ น า้เหลือง  
ได้แก่ ตอ่มน า้เหลือง ตอ่มไธมสั ตอ่มทอนซลิ และอดนิอยด์   
เม่ือเด็กอาย ุ10-12 ปี  การเจริญเติบโตของตอ่มเหลา่นี ้

รวดเร็วมากเป็น 2 เท่าของผู้ใหญ่   
หลงัจากนัน้จะคอ่ย ๆ เลก็ลงเมื่อเข้าสูว่ยัรุ่น  
การเจริญเตบิโตของอวัยวะสืบพันธ์ุ  
ได้แก่ ลกูอณัฑะ ตอ่มลกูหมากในเดก็ชาย   

รังไขแ่ละมดลกูในเดก็หญิง  
อวยัวะเหลา่นีจ้ะเจริญเติบโตอยา่งช้า ๆ ภายหลงัเกิด  

และจะเจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่วยัรุ่นและวยัหนุ่มสาว 
 



น ้าหนกั (ก.ก.) 

อายุ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ช 15 16 20 22 24 26 29 35 37 43 46 49 51 

ญ 15 16 21 23 25 28 35 38 41 43 44 45 46 



อตัราการเจริญเติบโตของเดก็ชายกบัหญิงดา้นน ้าหนกั 

อาย ุ 6-7 ปี   เท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั 

เฉลี่ยประมาณ 15 กิโลกรัม  

อาย ุ8-14 ปี อตัราการเจริญเติบโตของเด็กหญิงจะเร็วกวา่เดก็ชาย   

แตจ่ะทดัเทียมกนัเมื่ออายปุระมาณ 15 ปี  

เฉลี่ยประมาณ  43 กิโลกรัมเท่ากนั   
หลงัจากนัน้เดก็หญิงจะช้าลง  เด็กชายจะเร็วขึน้   

ชายอาย ุ18 ปี จะมีน า้หนกัเฉลี่ยประมาณ 51 กิโลกรัม  

หญิงประมาณ 46 กิโลกรัม  
 



ส่วนสูง (ซม.) 

อายุ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ช 113 116 120 125 130 135 140 145 154 159 163 164 165 

ญ 110 115 120 126 132 137 143 148 152 154 155 155 155 



ส่วนสูง 
 

อาย ุ6-7 ปี ชายเร็วกวา่หญิง 
อาย ุ 6 ปี  เด็กชาย  113  หญิง 110 ซม.   
 8 ปี ชายกบัหญิงจะเท่ากนัคือ 120 ซม.   

 9-13 ปี หญิงจะเร็วกวา่ชาย  
 14 ปี ชายจะเพิ่มขึน้รวดเร็วมาก “ทะลึง่ขึน้” หรือ “Spurt”   

 ในอาย ุ13 ยา่งเข้า 14 ปี ความสงูจะเพิ่มจาก145 เป็น 154 ซม.  
หญิงเพิ่มจาก 148 เป็น 152 ซม.   

ความสงูจะเพิม่ขึน้ในอตัราท่ีช้าลง  จนกระทัง่ถงึอาย ุ18 ปี   
เด็กชายจะมีความสงูเฉลี่ย   165   และเด็กหญิง  155 ซม. 



การเรียนรู้ช่วยส่งเสริมพฒันาการ 

• การเรียนรู้  หมายถึงความสามารถและความเข้าใจท่ีเพิ่มขึน้   

 การได้ท ากิจกรรมร่วมกนั  ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

     รู้จกัการให้ความช่วยเหลือ   รู้จกัการให้อภยั รู้รักสามคัคี   

     สง่ผลให้ประสบความส าเร็จในการท างาน   

     ยงัเป็นการสง่เสริมพฒันาการทางด้านอารมณ์และสงัคม 

 



ประสบการณ์สนบัสนุนพฒันาการ 

เด็กท่ีพอ่แม่ให้โอกาสในการเรียนรู้  

ได้ลองท ากิจกรรมตา่ง ๆ ด้วยตวัเอง 

ได้รับอนญุาตให้เลน่กบัเพื่อนข้างบ้าน  

ได้เลน่ดนิเลน่ทราย  

ได้ฟังนิทาน  

ได้ท าสิง่ตา่งๆ เหมาะสมกบัวยั   

ยอ่มพร้อมท่ีจะพฒันาความสามารถได้ 



พฒันาการอาศยัภาษา 
ภาษาเป็นสื่อกลางของความคิด 

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์   

ภาษาจะช่วยให้เด็กมีพฒันาการท่ีดีขึน้ 

 



องคป์ระกอบของพฒันาการ 

• ผลของพฒันาการจะช่วยให้มีความรู้สกึไวท่ีจะรับรู้สิง่เร้าตา่ง ๆ  
สามารถจ าแนก แยกแยะ และจดัสิ่งเร้าตา่ง ๆ ให้เข้าเป็นระบบระเบยีบ 

• พฒันาการมากขึน้ความสามารถมากขึน้ 

• เด็กยิง่โตขึน้ ยิง่มีพฒันาการเพิ่มมากขึน้ ยิง่สามารถท าสิง่ท่ียาก ๆ ได้  
ยิ่งสามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ 

• ความสามารถท่ีบคุคลจะเช่ือมโยงเร่ืองราวตา่ง ๆ ในอดตีกบัปัจจบุนั 

• ช่วยให้บคุคลสามารถควบคมุสิง่ตา่ง ๆ ซึง่จะน ามาซึง่ความรู้สกึเป็น
อิสระ พึง่ตนเองได้ 



ปัจจยัท่ีท าใหค้นต่างกนั 

• พันธุกรรม 

• สิ่งแวดล้อม 



พนัธุกรรม 

• เป็นการถ่ายทอดคณุลกัษณะทางด้านชีวภาพทัง้หมดของพอ่แม่ไปสูล่กู  

 โดยผา่นโครโมโซม (Chromosome)  
  เช่น รูปร่าง หน้าตา สีผิว สีตา เพศ อารมณ์ นิสยั ความถนดั       
กลุม่เลือด โรคบางชนิด ได้แก่  เบาหวาน ลมบ้าหม ู โลหิตไหลไมห่ยดุ 
ธาลสัซีเมีย  

  รวมทัง้สตปัิญญาและความบกพร่องทางด้านร่างกาย  ได้แก่  ตา
บอดสี ศีรษะล้าน คนเผือก  เป็นต้น 

 



ส่ิงแวดลอ้ม 

• ก่อนเกิด 

• ขณะเกิด 

• หลงัเกิด 



ก่อนเกิด 

สุขภาพของแม่ 

 หากแมมี่สขุภาพไมด่ี มีโรคตดิเชือ้ มีความผิดปกติของตอ่มไร้ท่อ  

 ท าให้เกิดความบกพร่องของฮอร์โมน มีน า้หนกัมากหรือน้อยเกินไป 

 ยอ่มท าให้เกิดความผิดปกติแก่ลกูในครรภ์ทัง้สิน้  โดยเฉพาะ 3 เดือน
แรก เป็นระยะท่ีตวัออ่นไวตอ่การขาดออกซเิจนและการตดิเชือ้ตา่ง ๆ   



ฮอร์โมนจากตอ่มไทรอยด์บกพร่อง        เป็นโรคกระดกูออ่น ท้องใหญ่ 
ผิวหนงัหยาบ     ผมตดิกนัเป็นกระจกุ     และสตปัิญญาต ่ากวา่ปกติ 

ติดเชือ้หรือขาดออกซเิจน      จมกูโหว ่ ปากแหวง่ ตาบอด แขนขาไม่มี 
ระบบอวยัวะรับสมัผสัพิการ    เป็นมะเร็งในเม็ดเลือด  สติปัญญาต ่า 
 

ติดเชือ้หดัเยอรมนั      เกิดความผิดปกติทางร่างกายและระดบัสตปัิญญา
มาก  หหูนวก   มีโครงสร้างของหวัใจผิดปกติ    ระบบการหายใจบกพร่อง  
ฟันไมมี่หรือขึน้ไมค่รบ  ตาพิการและเป็นต้อ มีศีรษะเล็กและปัญญาอ่อน 



• สุขภาพจติของแม่ 

มีผลตอ่ลกูในครรภ์เป็นอยา่งมาก   
หากแมมี่อารมณ์หงดุหงิดหวาดกลวั วิตกกงัวลหรือโกรธ  

จะสง่ผลกระทบกระเทือนตอ่เด็กในครรภ์ด้วย  
เพราะถ้าแมมี่อารมณ์เครียดนาน ๆ  
ท าให้ฮอร์โมนในเลือดไม่สมดลุ  

เป็นสาเหตขุองโรคปัญญาออ่นชนิด Mongolism  
หรือท าให้กระโหลกศีรษะเล็ก  

และอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดการแท้ง หรือคลอดก่อนก าหนดได้  
หรือหากเกิดมาก็จะกลายเป็นเดก็ท่ีมีอารมณ์ไม่มัน่คง 

 



การบริโภคของแม่ 
ถกูสง่ไปยงัทารกในครรภ์ทางกระแสเลือด  
หากแมบ่ริโภคสิง่ท่ีมีประโยชน์ มีคณุคา่       
ก็จะท าให้ทารกมีสขุภาพดี สตปัิญญาดี  

หากแมเ่ป็นโรคขาดอาหาร บริโภคสิง่ท่ีไม่มีคณุคา่  
จะท าให้เด็กมีความบกพร่องทางสมอง 
และร่างกายผดิปกต ิมีสขุภาพออ่นแอ 

  สิง่ท่ีแม่ควรบริโภคในระยะตัง้ครรภ์  
ได้แก่ อาหารท่ีมีคณุคา่ทางโปรตีน ไขมนั และคาร์โบไฮเดรต  

และอาหารท่ีมีวิตามินซี บี 6 บี 12 ดี อี และ เค 

   



ส่ิงที่ต้องห้ามส าหรับผู้มีครรภ์  
 บหุร่ี  

(หลอดลมอกัเสบ  การเต้นของหวัใจและมีปฏิกิริยาตอ่ภาวะเคมีในเลือด)   

แอลกอฮอล์และของหมกัดอง  

(ท าลายพฒันาการทางกายและสมอง)   

ยา  

ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ยาคมุก าเนิด ยาระงบัประสาท (ควินิน หรือทาลโิดไมท์)  

(จะมีผลตอ่พฒันาการของร่างกายและสมอง)   

สิ่งเสพติด  

มอร์ฟีน เฮโรอีน (ท าให้ลกูติดยา มีอารมณ์รุนแรง ตวัเล็ก ระบบหายใจผิดปกติ) 
 



การได้รับรังสี 

 การท่ีแมไ่ด้รับรังสีเอ็กซเรย์หรือเรเดียม  

จะมีผลท าลายทารกในครรภ์ได้   

รังสีบางชนิดอาจท าให้ยีนส์เกิดการเปลีย่นแปลง 

และสง่ผลตอ่พนัธุกรรมในรุ่นตอ่ๆ ไปด้วย 

การได้รับเชือ้เอดส์ (Aids) 

 จะถกูสง่จากมารดาสูท่ารกในครรภ์   

ท าให้ภมูิคุ้มกนับกพร่อง หรืออาจเสียชีวิตได้ 

 



สภาวะของ Rh factor 
ระบบเลือดของแมมี่สารบางอย่างท่ีเข้าไปท าลายเม็ดเลือดแดงของตวัออ่นใน 
ครรภ์ ท าให้เกิดการแท้งหรือตายหลงัคลอดได้ 
  

 อายุของแม่ 
อายขุองแมไ่มไ่ด้อยูใ่นช่วงของวยัเจริญพนัธุ์ (18-30 ปี) จะท าให้ฮอร์โมนที่จ าเป็น
ตอ่การเลีย้งดตูวัออ่นในครรภ์ไมส่มบรูณ์ จะสง่ผลตอ่การพฒันาและคลอดยาก 
  

 จ านวนทารกภายในครรภ์ 
มีจ านวนทารกภายในครรภ์มาก  จะท าให้เกิดการแยง่อาณาเขตและอาหารกนัเอง   
มีผลท าให้เจริญเติบโตได้น้อย ตวัเลก็ และอาจคลอดก่อนก าหนดได้ 
 



สภาพแวดลอ้มขณะเกิด 
สาเหตุการขาดออกซเิจน 

 กรณีที่ทารกคลอดยากหรือรกไมเ่ปิด  
ท าให้ออกซเิจนเข้าสูก่ระแสโลหิตของทารกไมไ่ด้  (ถ้าขาด18 วินาที)   
จะท าให้เซลล์สมองถกูท าลาย  และถ้าขาดนานๆ ท าให้ทารกตายได้ 

 
เกดิการบาดเจบ็ทางระบบประสาท 

  กรณีที่ทารกมีศีรษะใหญ่คลอดล าบาก   
ศีรษะติดอยูก่บัชอ่งคลอดนาน  

 ชอ่งคลอดจะมีการบีบตวัเพ่ือให้ทารกผ่านชอ่งคลอดออกมา   
แรงบีบท่ีมากขึน้จะท าให้สมองถกูท าลาย  
ถ้าเป็นสมองซีกซ้ายก็จะมีผลตอ่การพดู   

ถ้ามดลกูบีบตวัใกล้ศนูย์ประสาท 
อาจไปท าลายอวยัวะรับความรู้สกึของทารก โดยเฉพาะตาและห ู

 



สภาพแวดล้อมหลังเกิด 
สิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว 

  มีอิทธิพลต่อบคุลิกภาพ อารมณ์ ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติ 

   เจตคติท่ีพอ่แมมี่ตอ่ลกู หากช่ืนชมและยอมรับในตวัลกู  

เด็กจะมีพฒันาการทางด้านอารมณ์และบคุลิกภาพท่ีดี          
  การอบรมเลีย้งดแูละบรรยากาศในครอบครัว  

หากอบรมเลีย้งดแูบบประชาธิปไตย  

ให้ความรักความเอาใจใสอ่ยา่งสม ่าเสมอ  

มีการควบคมุพอประมาณ ก็จะท าให้เดก็มีพฒันาการและสขุภาพจิตท่ีดี   

  การเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลกู ได้เลียนแบบ   

“เดก็จะเป็นเช่นไร ให้ดพูอ่แม่”   

    



 จ านวนพี่น้องและล าดบัการเกิด   
ในบางครัง้อาจก่อให้เกิดปัญหา ดงันัน้ พอ่แม่ต้องเป็นผู้สร้าง

บรรยากาศให้ลกูทกุคนรู้สกึวา่เป็นท่ียอมรับ  
ได้รับความยตุธิรรมอย่างเท่าเทียมกนั  
ก็จะท าให้เด็กไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเดน่กนั  

ไม่มีความรู้สกึวา่ถกูทอดทิง้    
 

 การให้โภชนาการในครอบครัว  
หากครอบครัวให้ลกูได้บริโภคอาหารท่ีมีคณุคา่ตอ่ร่างกายและสมอง 
ก็จะมีสว่นช่วยสง่เสริมพฒันาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา 

ให้เจริญเตบิโตเป็นอยา่งมาก   
  



• ระดบัการศกึษาของพอ่แม่  หากพอ่แม่มีความรู้ มีการศกึษาระดบัสงู    
ก็ยอ่มท่ีจะสง่เสริมให้เด็กพฒันาโดยเฉพาะทางด้านสติปัญญา ภาษา 
และบคุลิกภาพ  

 

• ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสามารถ
สง่เสริมด้านโภชนาการ  ด้านการพฒันาตนเอง และการได้รับการศกึษา
และประสบการณ์ อนัจะสง่ผลตอ่เน่ืองถึงพฒันาการด้านตา่งๆ  
 



สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

  กฎระเบียบและการปกครอง    
สามารถสง่เสริมระเบียบวินยั  

ท าให้เดก็ได้เรียนรู้วิธีการอยูร่่วมกนัมีความสงบสขุ  
  เจตคติและบคุลิกภาพของครู   
จะเป็นตวัแบบให้นกัเรียนได้เลียนแบบ  
ก่อให้เกิดผลดีตอ่พฒันาการทกุด้าน  
กลุม่เพ่ือนในสถาบนัการศกึษา  

ก็มีสว่นช่วยสง่เสริมพฒันาการทางสงัคม อารมณ์ และบคุลิกภาพ   
สิ่งแวดล้อมทางการศกึษา   

จะมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการประกอบอาชีพ  
รวมทัง้จดุมุ่งหมายของการด าเนินชีวิต 

 



ส่ิงแวดลอ้มในสงัคม 

สิง่แวดล้อมในสงัคม 
เป็นกลุม่สงัคมนอกเหนือไปจากครอบครัวและสถาบนัการศกึษา   

มีอิทธิพลหลอ่หลอมบคุคลในทางอ้อม   
กลุม่สงัคมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุ  
ได้แก่ สื่อมวลชนทกุประเภท  

เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือประเภทตา่งๆ ภาพยนตร์  
โดยเฉพาะกบัเด็กซึง่จะเลียนแบบพฤติกรรมและบคุลิกภาพ 

ของสิ่งท่ีปรากฏอยูใ่นสื่อมวลชนเหลา่นัน้ 

 



ความเก่ียวข้องระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม 
 ยงัไมมี่ใครสามารถหาข้อมลูมาสนบัสนนุได้อยา่งเดน่ชดั 

เพราะทัง้สองสิง่ล้วนส าคญัและสง่เสริมซึง่กนัและกนั  

ศาสตราจารย์ อนาสตาชิ ได้กลา่ววา่  

พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม 

เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของชีวิตทกุชนิด  

ทัง้พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัอยูเ่สมอ  

ผลของการปฏิสมัพนัธ์จะเพิม่พนูทบต้นอยูเ่ร่ือยๆ   



พนัธุกรรมมีอทิธิพลตอ่พฤติกรรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

ส าหรับพนัธุกรรมท่ีมีอิทธิพลโดยตรง 

และยงัแก้ไขไมไ่ด้ด้วยสิง่แวดล้อมมีน้อยมาก  

ส าหรับพฤตกิรรมบางอย่าง 

ท่ีเคยเข้าใจวา่เป็นผลแตเ่พียงอยา่งเดียว 

 เช่น ความแตกตา่งทางความสามารถระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง  

ก็เป็นผลของปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรมกบัสิ่งแวดล้อม 

 



อิทธิพลของพนัธุกรรมเป็นไปโดยทางอ้อมเท่านัน้  
ตวัอยา่งเช่นการเลือกอาชีพบางอยา่งเช่น แพทย์ วิศวกร นกัวิทยาศาสตร์  

เหมาะสมส าหรับผู้ชายมากกวา่ผู้หญิง  
เพราะผู้ชายมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มากกวา่ผู้หญิง   

ดงันัน้จงึแนะน าให้ผู้หญิงเรียนทางอกัษรศาสตร์มากกวา่วทิยาศาสตร์  
ท าให้นกัเรียนหญิงเลือกเรียนแพทย์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์เป็นจ านวนน้อย   

แตใ่นปัจจบุนัทศันคตติอ่การเลือกอาชีพเปลีย่นแปลงไป  
จงึมีผู้หญิงเข้าเรียนแพทย์ วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์มากขึน้   

นัน่แสดงวา่ความแตกตา่งทางความสามารถระหวา่งเพศหญิงและชาย 
จงึไม่ใช่เป็นเพราะพนัธุกรรมแตเ่พียงอยา่งเดียว 

 



 ด้านสติปัญญา  พบวา่  
พนัธุกรรมจะมีอิทธิพลตอ่ระดบัสตปัิญญาของบคุคลมากกวา่สิง่แวดล้อม  จาก

งานวิจยัของโลวิงเจอร์ (Loevinger, 1943)  พบว่า พนัธุกรรมมี
อิทธิพลตอ่พฒันาการทางสตปัิญญา     ร้อยละ 75    สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล

ร้อยละ  25   
นอกจากนีใ้นด้านเก่ียวกบัพฒันาการด้านร่างกาย  

โดยเฉพาะรูปร่างและหน้าตา   
ก็มีผลมาจากพนัธุกรรมมากกวา่สิง่แวดล้อม   

แตส่ าหรับพฒันาการด้านสงัคม อารมณ์  และจริยธรรม  
รวมทัง้บคุลิกภาพโดยรวม  พบวา่  

อิทธิพลของสิง่แวดล้อมมีผลตอ่พฒันาการด้านนีม้ากกวา่พนัธุกรรม   
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในครอบครัวและการอบรมเลีย้งดขูองพอ่แม่ 
 



สรุป 
• พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม และพฒันาการของบคุคล 

• พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมไม่ได้ท าหน้าท่ีแยกกนัแบบโดดๆ แตมี่ปฏิสมัพนัธ์
ตอ่กนัและกนัอยูต่ลอดมาตัง้แตป่ฏิสนธิ 

• การปฏิสมัพนัธ์ของพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมมีแตเ่พิ่มพนูทบต้นขึน้เร่ือยๆ 

• ปฏิสมัพนัธ์ของพนัธุกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีซบัซ้อนมาก ไม่สามารถท่ี
จะแยกได้วา่อิทธิพลของพนัธกุรรมและสิง่แวดล้อมมีสดัสว่นหรือปริมาณ
อยา่งละเท่าไร  

   



ในห้องเรียนหนึง่จะประกอบด้วย 

นกัเรียนท่ีมีพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมตา่งกนั   

ดงันัน้พฤติกรรมของนกัเรียนแตล่ะคนจึงแตกตา่งกนั     

ในบางครัง้จะมีนกัเรียนท่ีมีพฤตกิรรมคล้ายคลงึกนั  

เช่น นกัเรียนท่ีท าคะแนนข้อสอบมาตรฐานได้เท่ากนั    

อาจจะแปลความหมายวา่เป็นผลของการปฏิสมัพนัธ์ 

ระหวา่งพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม 



การแปลความ 
• พนัธุกรรมและสิง่แวดล้อมของนกัเรียนทัง้สองคนคล้ายคลงึกนัมาก 

• พนัธุกรรมของคนหนึง่ด้อยกว่าแตส่ิง่แวดล้อมเดน่กวา่ 

• พนัธุกรรมของคนหนึง่เดน่กวา่แตส่ิง่แวดล้อมด้อยกว่า 
   



 ถ้าครูทกุคนมีความเข้าใจ 

ทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งพนัธุกรรมและสิง่แวดล้อม  

ครูก็จะมีทศันคติท่ีถกูต้อง 

ตอ่พฤตกิรรมและความสามารถของนกัเรียน   

จะไม่คดิวา่ความสามารถของนกัเรียน 

เป็นผลมาจากพนัธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมแตเ่พียงอยา่งเดียว  

ความเข้าใจนีจ้ะช่วยให้ครู 

สามารถช่วยเหลือนกัเรียนทกุคนให้เรียนได้ดีท่ีสดุ 

ตามศกัยภาพของตน 

 


