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100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน 
Week 06 พัฒนาการของมนุษย 

พัฒนาการของมนุษย พัฒนาการของมนุษย ((DDeevveellooppmmeenntt))  
 
ความหมายของพัฒนาการ 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงดานตางๆของบุคคล เชน รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา อยางมี
ขั้นตอนและเปนแบบแผน เริ่มตั้งแตการปฏิสนธิจนกระทั่งเสียชวีติ มีทั้งการเปลีย่นแปลงในเชงิคุณภาพ
และเชิงปริมาณ  
 
ปจจัยที่มีผลตอพัฒนาการของมนุษย 

1. การเจริญเติบโต 
2. วุฒิภาวะ 
3. การเรียนรู 

 
การเจริญเตบิโต (Growth) 

เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของรางกาย มักเปลี่ยนในเชิงปริมาณ เปนปจจัยสําคัญอันดับแรก
ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการ 

 
วุฒิภาวะ (Maturation) 

หมายถึงกระบวนการที่ทําใหสวนตาง ๆ ของอินทรียพัฒนาเต็มที่โดยแทบไมมีสวนเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมแตอยางใดเลย แตละสวนของรางกายจะพัฒนาในอัตราที่แตกตางกัน ตัวอยางของ
กระบวนการวุฒิภาวะไดแก พัฒนาการทางการเคลื่อนไหว เน่ืองจากเด็กทุกคนสามารถคลาน ยืน และ
เดินเปนลําดับคลายๆกันในชวงอายุไลเรี่ยกัน แตพฤติกรรมเหลาน้ีก็มีโอกาสถูกปรับเปลี่ยนไดบางโดย
สภาพแวดลอม 
 
การเรียนรู (Learning) 

เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางคอนขางถาวร อันเปนผลมาจากการฝกฝน หรือมีประสบการณ 
มากอน 
 
ความผูกพัน (Attachment) 
 เปนแนวโนมที่เด็กจะแสวงหาความใกลชิดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และจะรูสึก
ปลอดภัยหากไดเห็นคนๆนั้นอยูดวย ถาเด็กไมสามารถสรางความผูกพันอยางม่ันใจกับใครในวัยแรกๆ
ของชีวิตได ก็มักจะไมสามารถพัฒนาความสัมพันธอยางใกลชิดกับคนอ่ืนในวัยผูใหญได ดังการศึกษาลูก
ลิงของ Harlow (1970) 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม (Psychosocial Development) : Erik Erikson 
1. ขั้นไววางใจหรือไมไววางใจ (Trust VS. Mistrust) (แรกเกิด- 2 ขวบ)  - ไววางใจและมองโลกในแงดี 
2. ขั้นเกิดการชวยเหลือตนเองหรือสงสัยและอาย (Autonomy VS. Doubt & Shame) (2-3 ขวบ) – 

รูสึกถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง 
3. ขั้นเกิดความคิดริเริ่มหรือความรูสึกผิด (Initiative VS. Guilt) (3-5 ป) – มีเปาหมายและทิศทาง 

สามารถริเริ่มกิจกรรมของตนเอง 
4. ขั้นเกิดความขยันหรือความรูสึกดอย (Industry VS. Inferiority) (6-12 ป) – มีความสามารถทาง

กาย ทางวิชาการ และทางสังคม 
5. ขั้นเกิดการสรางเอกลกัษณหรือสับสนในบทบาทของตน (Identity VS. Confusion) (วัยรุน) – มี

ภาพพจนแบบบูรณาการเกี่ยวกับตนเองในฐานะปจเจกบุคคล 
6. ขั้นเกิดความรูสึกสนิทสนมหรือความรูสึกโดดเด่ียว (Intimacy VS. Isolation) (วยัผูใหญตอนตน) – 

สามารถสรางความสัมพันธที่ใกลชิดและยั่งยืน คนพบอาชีพของตน 
7. ขั้นเกิดความรูสึกรับผิดชอบหรือสนใจแตตนเอง (Generativity VS. Self-Absorbtion) (วัยผูใหญ

ตอนกลาง) – ใหความสนใจในครอบครวั สังคม และชนรุนหลัง 
8. ขั้นเกิดความรูสึกม่ันคงหรือรูสึกส้ินหวัง (Integrity VS. Despair) (วัยชรา) – รูสึกสมบูรณและพอใจ

ในชีวติ ยินดีเผชิญความตาย 
 

พัฒนาการวยัตางๆ 
 
พัฒนาการของตัวออนในครรภ 

หลังการปฏิสนธิบริเวณทอนําไขประมาณ 24 ชั่วโมง ไขจะแบงเซลลในลักษณะทวีคูณพรอมกับ
คอยๆเคลื่อนมาตามทอนําไขไปยังมดลูกซ่ึงจะกินเวลาประมาณ 7 วัน จากน้ันจึงจะฝงตัวกับผนังมดลูก 
พัฒนาการของตัวออนในครรภแบงเปน 3 ระยะ คือ ovum (ราว 2 สัปดาหแรก) embryo (ราว 6 สัปดาห
ตอมา) และ fetus (ชวง 7 เดือนตอมา) 
 
วัยทารก (Infancy) 

วัยทารกเปนวัยที่เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็วในทุกดาน เปนรากฐานของพัฒนาการในวัยผูใหญ 
เชน การวางรากฐานบุคลิกภาพ การปลูกฝงความคิดรวบยอด (concept) และพ้ืนฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิต:- การสอนภาษาพูดที่ถูกตอง การฝกสุขนิสัยตางๆ ตลอดจนการสรางความสัมพันธอันอบอุน
แกเด็ก 
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วัยเตาะแตะ (Toddlehood) 2-3 ขวบ 
- เปนวัยที่พยายามฝกการเคลื่อนไหวสวนตางๆของรางกายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- เปนระยะด้ือ (Negativism) มีพฤติกรรมปฏิเสธคําส่ังของผูใหญ 
- เปนวัยที่เด็กจะพัฒนาความเปนตัวตน (Self) การรูจักตัวเอง และรูวาตนเปนบุคคลหนึ่งที่ตางกับ

บุคคลอ่ืน 
 

วัยอนุบาล (Preschool Child) 3-6 ป 
- พัฒนาการทางรางกาย มีความกาวหนาทางดานการใชกลามเน้ือใหญและกลามเน้ือยอย จึงควร

จัดกิจกรรมที่มีการฝกการใชกลามเน้ือตางๆ 
- พัฒนาการทางอารมณและสังคม เด็กเร่ิมกาวออกจากครอบครัวไปสูสังคมภายนอก จึงตอง

ปรับตัวเพ่ือที่จะอยูกับผูอ่ืนไดอยางไมมีปญหา เปนวัยที่สามารถเรียนรูทัศนคติ คานิยมของสังคม และ
บทบาททางเพศ ลักษณะของอารมณมีความซับซอน เปลี่ยนแปลงงาย 

- พัฒนาการทางสติปญญา เปนระยะแกปญหาดวยการรับรู ยังไมรูจักการใชเหตุผลที่สมบูรณ  
 

วัยเรียน (School Age Child) 6-12 ป 
- พัฒนาการทางรางกาย มีการเจริญเติบโตชาลง มีการเปลี่ยนแปลงทางสัดสวนมากขึ้น มีการ

เคลื่อนไหวรางกายอยางมีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาการทางสังคม เด็กจะไดรับอิทธพิลจากครูและกลุมเพ่ือนสงู มีการจับกลุมเด็กเพศเดียวกัน

อยางเหนียวแนน  
- พัฒนาการทางสติปญญา เด็กจะมีความคิดที่สลับซับซอน มีการใชเหตุผลมากขึน้ในการตัดสินใจ 

ลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง ซ่ึงสงผลตอวธิีการแกปญหาดวย  
 

วัยรุน (Adolescence) 12-20 ป 
- พัฒนาการทางรางกาย มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศอยางเห็นไดชัด กอใหเกิดความวิตกกังวล 
- พัฒนาการทางสังคม มีลักษณะชอบเปนอิสระ ชอบทดลอง ตองการเปนตัวของตัวเอง และ

เน่ืองจากเปนชวงตอระหวางวัยเด็กและวัยผูใหญ ทําใหวัยรุนเกิดความสับสนในบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง  

- พัฒนาการทางสติปญญา มีระดับความสามารถทางสติปญญาเหมือนผูใหญ แตแตกตางในดาน
ความสุขุมและประสบการณ  

 
วัยผูใหญ (Adulthood)  

แบงเปน  - วัยผูใหญตอนตน 20-40 ป 
   - วัยผูใหญตอนกลาง 40-60 ป 
   - วัยผูใหญตอนปลาย (วัยชรา) 60 ปขึ้นไป 
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งานพัฒนาการ (Developmental Task) 
- การเลือกคูครอง สวนใหญจะสามารถเลือกคูครองที่สอดคลองกับความเปนจริงในชีวิตของ

บุคคลมากกวาความฝนเฟองแบบวัยรุน  
- ชีวิตสมรส ตองมีการปรับตัวเขาหากัน ปญหาในการปรับตัวจะเกิดขึ้นเม่ือฝายใดฝายหนึ่งหรือ

ทั้งสองฝายขาดวุฒิภาวะทางดานจิตใจ ขาดการเตรียมตัวทางดานเศรษฐกิจ ขาดความเปนผูใหญ หรือ
รูจักกันอยางผิวเผิน 

- ความเปนพอแม 
- วัยผูใหญตอนตน บุคคลจะยุงเก่ียวกับการผลิตสมาชิกใหมใหสังคม ซ่ึงสภาพนี้กอใหเกิด

ทั้งความชื่นใจและความกดดัน 
- วัยกลางคน มีการกลับบทบาทระหวางพอแมซ่ึงอยูในวัยชรา กับลูกที่อยูในวัยกลางคน  
- วัยชรา พอแมจะพ่ึงพิงลูกของตน และเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูนําครอบครัวไปเปน

ผูชวยเหลือครอบครัว 
- อาชีพการงาน 

- วัยผูใหญตอนตน มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง หมกมุน และทุมเทชวีิตใหกับการ
ทํางาน 

- วัยกลางคน ประสิทธิภาพในการทํางานจะลดลง มักตองการเพียงแครักษาสถานภาพ
ของตนเองไวเทาน้ัน ไมตองการริเริ่มโครงการใหมๆเน่ืองจากกลัวพลาด 

- วัยชรา มีการเกษียณอายุ มักรูสึกวาตนเองไรประโยชน และไมเปนที่ตองการของ
สังคม 

- ชีวิตสังคม 
- วัยผูใหญตอนตน ชอบมีเพ่ือนจํานวนมาก และมาจากหลายแหลง 
 - วัยผูใหญตอนกลาง ชีวติสงัคมจะแคบเขา มักเปนเพ่ือนที่คบหากันมานาน 
- วัยชรา จะมีเพ่ือนนอยลงอยางมาก บุคคลจะมีการถอนตัวจากสังคมอยางชาๆ 

- การตาย :- ฉากสุดทายของพัฒนาการ กระบวนการยอมรับความตายมี 5 ขั้น คือ การปฏิเสธ 
(ไมยอมรับความจริง) ความโกรธ (ตอบุคคลใกลชิด) การตอรอง (กับสิ่งศักด์ิสิทธิ์) การซึมเศรา และ การ
ยอมรับ 
 

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง  
• โยธิน ศันสนยุทธ และคณะ. จิตวิทยา กรุงเทพฯ: สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ, 2533. 

• เติมศักด์ิ คทวณิช. จิตวิทยาทั่วไป กรุงเทพฯ: บรษิัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2550.    
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คําถามทายบทคําถามทายบท  
 

1. พัฒนาการของมนุษยหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดบาง 
2. ปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของมนุษย 
3. วุฒิภาวะหมายถึงอะไร 
4. จงอธิบายถึงลกัษณะของพฒันาการสําคัญของวัยรุน 
5. ปรากฏการณที่เรียกวาวิกฤตวัยทองมีลักษณะเปนอยางไร 
6. การจะลดปญหาความขัดแยงที่เกิดจากชองวางระหวางวัย (generation gap) ระหวางพอแมกับลูก 

วัยรุนควรมีหนทางปฏิบัติอยางไร 
 


