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โอกาสแหงการเรียนรู 
(Windows of Opportunity) 

  
 โอกาสแหงการเรียนรู (Windows of Opportunity) หมายถึง ชวงเวลาที่เหมาะสม ในการที่จะ
พัฒนาพื้นที่ในสมอง ซ่ึงถือวาเปนชวงที่สําคัญมาก แนวคิดหนาตางแหงโอกาส เปนการอาศัยรากฐาน
ความเขาใจเกี่ยวกับการเรียนรูของสมองมาสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมในแตละวัย เชน 

- การมองเห็นจะถูกปดเมื่ออายุ 10 ขวบ และถาถึงเวลาแลวไมไดพัฒนาหรือไมไดถูกใชก็
จะสูญเสียไป  

- ชวงเวลาสําหรับการเรียนรูในเรื่องภาษาจะเปน 0-10 ขวบ เพราะเซลลสมองจะพรอม
สําหรับเสียงตางๆ กัน แตไมควรจะเกินสองภาษา ถาเด็กไมไดยินเสียงในชวง 10 ขวบแรก เซลลที่
เกี่ยวของจะสูญเสียการทํางาน จะเห็นไดวาผูใหญจะออกเสียงภาษาอังกฤษไดไมดีเหมือนเด็กๆ ที่เรียน
ภาษาอังกฤษตั้งแตเล็กๆ  

- พัฒนาทางอารมณเกิดใน 2-3 ปแรกของชีวิต ถาเด็กไมไดฝกฝนเลย ก็จะไมสามารถ
ควบคุมอารมณไดดีเมื่อโตขึ้น 

- การเรียนรูคณิตศาสตรและตรรกะหรือความเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผล (Math and Logic) 
เร่ิมตั้งแตอายุ 1 ป ถึง 23 ป  เปนตน   
  
 โอกาสแหงการเรียนรูนี้ จะอยูในชวง 0-25 ป ซ่ึงความเขาใจนี้ยังครอบคลุมการเรียนรูสวนที่
เปนปญญาภายนอกหรือความรูทักษะที่หลากหลาย (จากทฤษฎีพหุปญญา หรือ Multiple Intelligent 
ของ Howard Gardner) ที่เรียกวา IQ (Intelligence Quotient) และปญญาภายในหรือความสามารถใน
การควบคุมตนเองที่เรียกวา EQ (Emotional Quotient) หรือ EI (Emotional Intelligent)   
 ความรูและเขาใจนี้สามารถนํามาลําดับโอกาสแหงการเรียนรูเปนชวงเวลาตางๆ แมวาบางอยาง
ของสมองที่ถูกถายทอดทางพันธุกรรมแลวมาแตกําเนิด แตสมองก็ถูกกําหนดใหมีพัฒนาการหรือถูก
กําหนดใหสรางโครงสรางเพื่อเปดโอกาสใหมีพัฒนาการ เพื่อใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากวัยหนึ่งสูวัยหนึ่ง
ลวงหนาตามธรรมชาติ และที่สําคัญคือส่ิงที่ไดเรียนรูและส่ังสมมาในแตละวัยจะเปนพื้นฐานของ      
การเรียนรูในวัยอ่ืนๆ ตอไปดวย ดังนั้น พัฒนาการที่บกพรองในปจจุบัน ก็อาจสืบเนื่องมาจากการสั่งสม
ที่บกพรองไมสมบูรณในชวงเวลากอนหนานี้นั่นเอง โดยในแตละวัยการเรียนรูเหลานี้จะมีลําดับ       
การเกิดขึ้น ดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 8.1 แสดงชวงเวลาโอกาสแหงการเรียนรูในแตละวัย 
 

ลักษณะปญญา 
วัยตางๆ 

วัยทารก           
(0-2 ป) 

ปฐมวัย           
(3-5 ป) 

วัยเรียน           
(6-12 ป) 

วัยรุน / เยาวชน
(13-20/25 ป) 

ปญญาภายนอก
(IQ) 

การใชกลามเนื้อ
ใหญ ประสาทรับรู

พื้นฐาน 

การใชกลามเนื้อ
เล็ก ภาษา และ
จินตนาการ 

คณิตศาสตร การ
ใชเหตุผล ดนตรี

และศิลปะ 

ทักษะวิชาการ 
ทักษะวิชาชีพ และ
ทักษะทางสังคม 

ปญญาภายใน
(EQ) 

ความผูกพันและ 
ความไววางใจ 

การควบคุม
อารมณ            

การรูถูกผิด 

ประหยดั มีวนิยั 
ใฝรู 

อัตลักษณทางเพศ 
อัตลักษณทาง

สังคม 

  
 มีผลวิจัยหลายแหงพิสูจนมาแลววา การมี EQ ดีจะประสบความสําเร็จในชีวิต ไดมากกวาคนที่
มี IQ สูง นอกจากนี้ยังพบวา สมองเด็กผูชายชอบการตอสู ตื่นเตน เลนขวางปา คนควา วิจัย ทดลอง 
สวนสมองเด็กผูหญิงชอบอานหนังสือ ฟงเพลง ทัศนะศึกษา งานบาน ทักษะทางภาษา 
  

จีน เพียเจต (Jean Piaget) ไดกลาวไววา คนเราทุกคนตั้งแตเกิดมาพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับ
ส่ิงแวดลอม และโดยธรรมชาติของมนุษยเปนผูพรอมที่จะมีการเริ่มกระทํากอน (Active) ในชวง
ระยะเวลาตั้งแตทารกจนถึงวัยรุน คนเราจะคอยๆ สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดมากขึ้น
ตามลําดับขั้น โดยเขาไดแบงลําดับขั้นของพัฒนาการดานเชาวนปญญาของมนุษย ไว 4 ขั้น คือ 

1. Sensorimotor stage (0-2 ป) ระยะนี้เด็กจะพัฒนากลามเนื้อมัดใหญและการมองเห็น เด็ก
จะมีการเรียนรูเฉพาะสิ่งที่เปนรูปธรรม โดยสัมผัส มีปฏิกิริยาตอส่ิงแวดลอม และแกปญหาตางๆ แบบ
ลองผิดลองถูก  

2. Pre-Operational stage (2-7 ป) พัฒนาการดานภาษา แตยังคิดเปนนามธรรมไมได ตอง
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน เชน เรียนรูธรรมชาติ วัตถุ มีความคิดรวบยอด และมีเหตุผลบาง  

3. Concrete Operation (7-11 ป) เกี่ยวกับเรื่องความคิดรวบยอด สามารถแกปญหาตางๆ ได
บาง เรียนรูผานการกระทํา มีเหตุผลสามารถคิดกลับไปกลับมาได มองสิ่งตางๆ ไดหลายแงหลายมุม
มากขึ้น และสามารถแบงแยกหมวดหมูมากขึ้น  

4. Formal Operation (11-15 ป) ความคิดเหมือนผูใหญ คิดซับซอนขึ้น มีความคิดแบบมี
วิจารณญาณ ไตรตรอง สามารถเขาใจ ส่ิงที่เปนนามธรรมไดดีขึ้น สามารถใชเหตุผลอธิบาย แกปญหา 
ตัดสินใจ และมองความสัมพันธของสิ่งตางๆ ได 
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สรุปแนวคิด 
  BBL กลาวถึง การเรียนรูที่สอดคลองกับกระบวนการทํางานของสมอง 
 Howard Gardner กลาวถึงวา มีส่ิงไหนใหเราเรียนบาง 
 Jean Piaget กลาวถึง พัฒนาการเรียนรูในแตละวัย 
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