
Type ลกัษณะเดก็ แนวทางสง่เสริมการเรยีนรู ้

เดก็แจม่ใส 

( Easy Child) 

 อารมณ์แจ่มใส ปรับตัวเข้ากับส่ืงแวดล้อมใหม่ๆได้ง่าย 

 ชอบเล่นกับเพื่อน ชอบคิด ชอบจินตนาการ ชอบพูดคุย 

 มักมีพัฒนาการสมวัย โดยเฉพาะด้านอารมณ์ สังคม 

 ความรักความอบอุ่นจากผู้เลี้ยงดู ค าพูดที่ให้

ก าลังใจ 

 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะกับวัย 

เน้นการลงมือท า การใช้ระบบประสาท

ทั้งหมด การเคลื่อนไหว 

 การท ากิจกรรมกลุ่ม การได้เล่นกับเพื่อน 

การพูดคุย 

 

 

 

เดก็ออ่นไหว 

(The sensitive child) 

 อ่อนไหวง่ายต่อสิ่งเร้ารอบตัว (เช่น แสงจ้า, อากาศร้อน หนาว, การ

เคลื่อนไหวเร็วๆ, tag ที่คอเสื้อ, กลิ่น) 

– ไม่ชอบไปที่เสียงดัง คนแน่นๆ  

– เวลาเห็นคนทะเลาะกัน จะตกใจ ไม่ชอบ  

 หวั่นไหวกับการแสดงออก หรือ อารมณ์ ความรู้สึกของคนอื่น  อารมณ์ล้นได้

ง่าย ขี้กังวล เสียใจง่าย  

  ข้ีอาย ระมัดระวังตัว กลัวกับการต้องเจอประสบการณ์ใหม่ๆ  

 เรียนรู้ในบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นระเบียบ 

มีตารางชัดเจน ไม่คาดคั้น 

 กิจกรรมและงานต่างๆ ค่อยๆเพิ่มความยาก 

ให้เด็กรู้สึกมีก าลังใจ รู้สึกประสบความส าเร็จ 

(ถ้างานยาก เด็กจะท้อถอยไปก่อน ไม่สู้) 

 ให้เด็กได้เป็นผูน้ าเสนอ เป็นผู้ริเริ่มในเรือ่งที่

เด็กสนใจ   

 เขา้ใจความแตกตา่งของเดก็และแนวทางสง่เสรมิการเรยีนรู้

 

 



 

 

 

 

 

เดก็เปน็ตวัของตัวเอง 

(The defiant child) 

 

 มีความคิดเป็นของตนเอง มีความเป็นต้นแบบ มีรูปแบบที่ค่อนข้างเป็น

ระบบชัดเจน  

 ชอบท าตามแนวทางของตัวเอง ชอบโต้เถียง ต่อรอง แข่งขัน ใครจะชนะ ใคร

จะเหนือกว่าใคร (power struggle) 

 อาจจะมีอารมณ์ ความรุ้สึกความอ่อนไหวข้างใน  ท าให้ชอบที่จะควบคุม

สถานการณ์ภายนอกรอบตัว  เพื่อปกป้องความอ่อนไหวและเปราะบางของ

ตัวเอง (เช่น กินยาก เลือกกิน เส้ือผ้าต้องเป็นแบบนี้ๆ ตารางเวลาต้อง

ชัดเจน)  

 มักต่อต้านถ้าต้องเจอความเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ควบคุม

ไม่ได้  

 ชอบเอาชนะ ชอบควบคุม อาจมีอารมณ์เสียใจ ผิดหวังได้ง่าย 

 

 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียน 

การจัดกิจกรรม 

 ให้เด็กได้รับการแบ่งปันอ านาจ และ การ

ตัดสินใจ ให้เด็กมีทางเลือก 

 เด็กพร้อมที่จะสู้งานยาก งานท้าทาย แต่

ต้อง  ประสบชัยชนะบ่อยๆ “ฉันท าได้ ฉัน

ท าส าเร็จ” 
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เดก็คลอ่งแคล่ว  

(The active, explorative, 

craving child) 

 

 ระบบร่างกายต้องการการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอก เช่น การสัมผัส การว่ิง 

กระโดด  

 มีความยากล าบากในการควบคุมร่างกายตัวเอง อารมณ์ข้ึนลงเร็ว มักเผลอใช้

ก าลังเวลาโมโห โกรธ 

 ชอบผจญภัย ไม่ค่อยกลัวอะไร กล้า อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเจ็บตัว ชอบความท้า

ทาย  

 เลินเล่อ ไม่ระมัดระวัง ท างานเสร็จเร็ว 

 

 สิ่งแวดล้อมที่ช่วยก ากับเด็ก ให้สงบตัวเองลง

ได้ เช่น ห้องเรียนที่ไม่วุ่นวายเกินไป จ านวน

นักเรียนไม่มากไป สถานที่ธรรมชาติ 

 สัมพันธภาพจากพ่อแม่ คนใกล้ชิดที่อบอุ่น 

เห็นอกเห็นใจ เข้าใจและยอมรับความ

แตกต่างของเด็ก 

 

 เปิดโอกาสให้เดก็ได้สะท้อนความคิด บอก

เล่าความอยาก ความต้องการ อารมณ์

ความรู้สึกตัวเอง 

 

 

 

เดก็วอกแวก 

(The inattentive child) 

 

 

 

 

 

 มีความยากล าบากในการท างานที่เป็นข้ันตอน ตั้งแต่ต้นจนเสร็จ เช่น 

การบ้าน งานที่มีความซับซ้อน  

 ไม่ค่อยถนัดในการวางแผน การจัดระบบ ชอบท าทุกอย่างพร้อมๆกัน เช่น 

เล่น ท าการบ้าน ดูทีวี อยู่กับพี่น้อง 

 ไม่ค่อยละเอียด ถ่ีถ้วน  อาจไม่ทราบผลของการกระท าของ ตัวเอง (คิดไม่ถึง 

คิดไม่รอบคอบ)  

 มีความยากล าบากในการจดจ่อ ท างานจนเสร็จ ยกเว้น ว่ามีแรงจูงใจมากๆ 

อาจมีฝันกลางวันเวลาในห้องเรียน หรือ วอกแวกง่าย 

 

 กิจกรรม หรือ การเรียนรู้ที่เด็กสนใจ มี

แรงจูงใจ มีความอยากมากๆ  

 ฝึกให้เด็กค่อยๆวางแผน ค่อยๆลงมือท า 

 หาพื้นที่ให้เด็กได้มีโอกาสเปน็ผู้น า เป็น

ผู้สอนคนอื่น  

 ให้เด็กได้ยืนยัน ดื้อ ได้เป็นตัวของตัวเองใน

บางสถานการณ์ เพราะ เด็กจะมีแรงจูงใจที่

จะท างานนั้นๆ จนเสร็จ 



  

*ดัดแปลงจาก Greenspan S, The Challenging Child, 1995 
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เดก็ชอบเลน่คนเดยีว 

(The self-absorb child) 

 

 มักตกอยู่ในโลกแห่งความฝัน ชอบที่จะวิเคราะห์ ขบคิด เรื่องต่างๆ ด้วย

ตัวเอง ชอบจินตนาการ  

 มีความสุขได้กับการท ากิจกรรมคนเดียว เช่น เล่นสมมุติคนเดียว หรือ ใน

เด็กโตอาจจะอยู่ในโลกส่วนตัวกับการอ่านหนังสือ  

 ไม่ค่อยรับรู้ ไม่ค่อยสนใจ หรือ ไม่ตื่นเต้น กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง

รอบๆตัว เช่น แสง สี เสียง หรือ การเคลื่อนไหว พฤติกรรมที่แสดงออกจึง

ดูเหมือนไม่ค่อยสนใจคนอื่น เก็บตัว หมกหมุ่นกับกิจกรรม เช่น ดูทีวี เล่น

เกมส์ เล่นคอมพิวเตอร์  

 ใช้วิธีหมกหมุ่นกับกิจกรรมที่ท าคนเดียว เพื่อหลีกหนีจากปัญหา งานยาก 

งานท้าทาย (เช่น งานที่ต้องใช้สติปัญญามากๆ หรือ ต้องใช้ร่างกาย การ

ออกแรงมาก) หรือ หลีกหนจีากอารมณ์ที่ไม่กล้าเผชิญ (เช่น ความรู้สึก

ผิดหวัง ความหงุดหงิด ไม่พอใจ ความโกรธ)  

 มักจะมีความตึงตัวของกล้ามเนื้อน้อยกว่าทั่วๆไป ท าให้มีปัญหาในการ

ท างานที่ซับซ้อน งานหลายข้ันตอน งานที่อาจต้องใช้ความอดทน ความ

ทนทาน หรือ การวางแผน  

 

 ต้องคอยดึงความสนใจเด็ก เพื่อให้เด็กสนใจ

สิ่งรอบตัวมากข้ึน ให้เด็กริเริม่ 

 อาจต้องใช้การบังคับ โน้มน้าว หรือ ตั้ง

กฏเกณฑ์ในครั้งแรกๆ เพื่อให้เด็กยอม

ออกมาท ากิจกรรม  

 กิจกรรมควรมีความน่าสนใจ ส่ิงแวดล้อม

น่าสนใจ ดึงดูด  

 กิจกรรมเคลื่อนไหว ลงมือท า 

 Active learning > passive learning  

 


