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IQ (Intelligence Quotient) ระดบัเชาวนป์ญัญา 

ระดบัเชาวนปั์ญญา หรอื IQ ยอ่มาจาก Intelligence Quotient ซึง่เป็นดชันีทีบ่ง่บอกถงึความสามารถทาง
เชาวนปั์ญญาของบคุคลนัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคนในระดบัอายเุดยีวกนัรวมทัง้วธิกีารคดิ วธิกีารท างาน ความ

ผดิปกต ิหรอืความสามารถทีโ่ดดเดน่ในการท างานของสมอง และชว่ยแพทยใ์นการวนิจิฉัยตดิตามอาการโรคทาง
พัฒนาการและจติเวช เชน่ พัฒนาการชา้ พูดชา้ ออทสิตกิ ปัญหาการเรยีน สมาธสิัน้ เป็นตน้ 

 ไอควิ (IQ) หรอื Intelligence Quotient คอื ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึง่รวมไปถงึการคดิ การ
เชือ่มโยง การใชเ้หตผุล การค านวณ สามารถวัดออกมาเป็นคา่สดัสว่นตวัเลขทีแ่น่นอนดว้ยแบบทดสอบทาง

สตปัิญญา ระดบัของไอควิปกตอิยูใ่น ชว่ง 90-110 คนทีม่รีะดับไอควิสงูจะเป็นคนเกง่มสีมองรับรูว้อ่งไว เรยีน

หนังสอืเกง่ พ่อแม่ทกุคนจงึปรารถนาใหล้กูมไีอควิสงู แมศ้ักยภาพทางสมองนัน้เป็นสิง่ทีต่ดิตัวมาแตก่ าเนดิ 
เปลีย่นแปลงแกไ้ขไดไ้มง่า่ยนัก แตพ่่อแมม่สีว่นส าคัญอยา่งยิง่ในการจัดสภาพแวดลอ้มเพือ่พัฒนาสมองใหล้กูได ้

ไอควิถกูคดิคน้โดย Louis William Stern นักจติวทิยาชาวเยอรมัน และตอ่มา Lewis Terman 
นักจติวทิยาชาวอเมรกินั ไดพั้ฒนาแบบทดสอบไอควิ (IQ Test) ขึน้เพือ่วดัระดับสตปัิญญาเป็นครัง้แรก โดยแบง่

ระดบัจาก A ถงึ E แตปั่จจบุนัเรานยิมใชร้ะบบแปลผลออกมาเป็นตวัเลข ซึง่มแีบบทดสอบไอควิหลายแบบ ซึง่การ
วดัไอควิตอ้งท าโดยนักจติวทิยาคลนิกิซึง่ไดรั้บการฝึกฝนการใชแ้บบทดสอบจนช านาญ ไมใ่ชก่ารทดสอบทีใ่ครก็

สามารถวัดได ้ดงันัน้ แบบทดสอบไอควิทีม่จี าหน่ายตามทอ้งตลาด หรอืแบบทดสอบทางเว็บไซตจ์งึเป็นเพยีง

แบบทดสอบทีท่ าเลน่สนุกๆเทา่นัน้ ทัง้นี ้การค านวณตัวเลขไอควิจะใชส้ตูร IQ = [อายสุมอง (Mental Age) ÷ 
อายุจรงิ (Chronologic Age)] × 100 ซึง่เป็นการเทยีบระดบัการเรยีนรูห้รอืพัฒนาการของสมองวา่อยูร่ะดบัไหนเมือ่

เทยีบกบัอายุจรงิ หากวดัไอควิได ้100 หมายความวา่ อายุสมองเทา่กบัอายจุรงิ เชน่ ถา้อาย ุ6 ปี แสดงวา่อายุ
สมองคอื 6 ปีเชน่กนั แตถ่า้วดัไอควิไดต้ า่กวา่ 100 แสดงวา่อายสุมองต า่กวา่อายุจรงิ หรอืถา้วดัไอควิไดม้ากกวา่ 

100 แสดงวา่ อายุสมองมากกวา่อายจุรงิ และน าคะแนน มาเทยีบกับตารางสถติขิองประชากรในโลกซึง่มรีะดับไอ

ควิในแตล่ะชว่งเป็นรอ้ยละ ดงันี ้
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แสดงเป็นแผนภมูไิดด้งันี้ 

 
 

 

จากแผนภมูจิะพบวา่ คนสว่นใหญ ่มรีะดบัไอควิอยูใ่นชว่ง 100 มเีพยีงสว่นนอ้ยเทา่นัน้ทีม่ไีอควิอยูใ่นระดบัต า่มาก 
หรอืสงูมาก 

 

ไอควิสงูหรอืต า่เกดิจากอะไร? 

  ความฉลาดหรอื ความสามารถทางเชาวนปั์ญญา เป็นสิง่ทีถ่กูก าหนดจากพันธุกรรม ไอควิของลกูจงึไดรั้บ
การถา่ยทอดมาจากพ่อแม ่ปู่ ย่า ตายายมาตัง้แตเ่กดิ ดงันัน้ พ่อแม่ทีม่ไีอควิสงู ลกูมักมไีอควิสงูดว้ย สว่นพ่อแมท่ีม่ี

ไอควิไม่สงู ลกูก็จะมไีอควิไมส่งูเชน่กนั เราจงึไมพ่บเด็กอจัฉรยิะทีพ่่อแมม่ไีอควิไมส่งู หากพบแตก่รณีทีพ่่อแมม่ไีอ
ควิสงู แตล่กูมไีอควิไม่สงูไดจ้ากบางสาเหต ุเชน่ การไมไ่ดรั้บการกระตุน้ทีเ่หมาะสม ดงันัน้ สิง่ส าคัญกวา่ตัวเลข

ระดบัไอควิคอื การจัดสภาพแวดลอ้มทีก่ระตุน้การเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของสมองของลกู เพราะ

หากกระตุน้นอ้ย แมเ้กดิมามตีน้ทนุสมองด ีแตส่มองก็ไมพั่ฒนาเต็มศกัยภาพเมือ่โตขึน้ 

การวดั IQ [Intelligence Quotient] หรอืการวดัเชาวนป์ญัญา 

การวดั IQ เป็นการวดัความสามารถของบคุคลนัน้ ซึง่แตล่ะบคุคลจะท าไดด้มีาก หรอืนอ้ยเทา่ใด ขึน้อยู่กบั

ความพรอ้มของร่างกาย ภาวะทางจติใจและอารมณ์ หรอืแมก้ระทัง่ความเจ็บป่วย ดงันัน้คนทีข่าดสมาธ ิมคีวามวติก

กงัวล และไมม่คีวามพรอ้มในขณะนัน้ ก็จะท าไดไ้มเ่ต็มที ่

ผลการวดัไอควิบง่บอกความฉลาดของลูกไดแ้นน่อนหรอืไม?่ 

  ผลการวดัไอควิบง่ชีเ้ฉพาะระดับสตปัิญญาในบางดา้นของเด็กทีส่ามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขไดเ้ทา่นัน้ ยัง

มคีวามฉลาดในดา้นอืน่ๆอกีมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ) นอกจากนี ้ในการทดสอบ ยัง

ตอ้งพจิารณาองคป์ระกอบอืน่ทีม่ผีลตอ่คะแนนไอควิดว้ย เชน่ แบบทดสอบทีใ่ชเ้ป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรอืไม ่
ใครเป็นผูท้ดสอบ ชว่งเวลาทีท่ดสอบ เด็กมคีวามพรอ้มเพยีงใด ใหค้วามร่วมมอืหรอืไม ่นอกจากนี ้ยังอาจเกดิความ

คลาดเคลือ่นอนัเนือ่งมาจากระดบัอายขุองเด็กในขณะทดสอบ มงีานวจิัยพบวา่ไอควิทีว่ดัเมือ่เด็กอายตุ า่กวา่ 2 ปี 
กบัไอควิวัดเมือ่อาย ุ17-18 ปี นัน้มคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพันธก์นัต า่มาก โดยจะคอ่ยๆสงูขึน้เมือ่อาย ุ5-7 ปี และมี

พัฒนาการของเชาวน์ปัญญาถงึขัน้สงูสดุคอื ระหวา่งอาย ุ15-25 ปี จากนัน้จะเริม่เสือ่มลงตามวยั ดงันัน้ การวดัไอ
ควิเมือ่เด็กเขา้สูร่ะดบัประถมและมัธยม คะแนนไอควิจงึจะเชือ่ถอืไดม้ากขึน้  

การวดั IQ อายเุทา่ใด 

ตัง้แต ่2 – 70 ปี 

ควรจะวดั IQ เมือ่ใด 

1. ในคนปกตทิีต่อ้งการจะทราบระดบัความสามารถทางสตปัิญญาวา่อยใูนระดบัเทา่ใด ชว่ยใหท้ราบถงึ

ความสามารถเดน่ หรอืดว้ยของบคุคล เพือ่ปรับปรุงและเป็นแนวทางในการวางแผนการศกึษาใหเ้หมาะสมกับ
ความสามารถของบคุคลนัน้ 
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2. เมือ่มปัีญหาทางการเรยีน หรอืเมือ่ผลการเรยีนลดลงไปกวา่เดมิ เพือ่ใหท้ราบวา่เชาวน์ปัญญาของ

บคุคลในขณะนัน้สอดคลอ้งกับความสามารถทีแ่สดงออกมาหรอืไม่ 

3. เมือ่มปัีญหาทางดา้นพฤตกิรรมและอารมณ์ เชน่ สมาธสิัน้ เหมอ่ลอย ความจ าไมด่ ีดดูนิว้ ปัสสาวะรดที่
นอน ดงึผม มลีกัษณะกา้วรา้ว เอาแตใ่จตนเอง พูดปด ขโมย ควบคมุอารมณ์ และพฤตกิรรมไมไ่ด ้ท ารา้ยตนเอง

หรอืผูอ้ ืน่ แยกตวั ซมึเศรา้ หนโีรงเรยีน รวมทัง้การปรับตัวในชวีติประจ าวนัแย่ไปกวา่เดมิ เพือ่วนิจิฉัยใหไ้ดว้า่สาเหตุ

มาจากบคุคลมเีชาวนปั์ญญาต า่ หรอืเป็นโรคทางจติเวช 

4. เมือ่มปัีญหาดา้นกฎหมาย เพือ่ยนืยันวา่บคุคลนัน้มคีวามสามารถทางเชาวนปั์ญญาต า่หรอืไม ่ควรมผีู ้
คุม้ครอง ดแูลผลประโยชนแ์ทนหรอืไม่ 

5. เมือ่มปัีญหาทางดา้นการแพทย ์เชน่ ในเด็กหญงิทีม่เีชาวน์ปัญญาต า่ไมส่ามารถดแูลตนเองได ้บาง

กรณีผูป้กครองมคีวามจ าเป็นตอ้งท าหมันให ้หรอืบางรายทีม่อีบุตัเิหต ุหรอืพยาธสิภาพทางสมองตอ้งผา่ตัด ก็จะมี
การทดสอบ IQ กอ่น และหลงัผา่ตัดสมอง 

พอ่แมส่ามารถช่วยใหลู้กฉลาดไดอ้ยา่งไร?  

ตามธรรมชาต ิอายขุองสมองของคนปกตจิะเป็นไปตามอายจุรงิ ถา้เราสามารถจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่

การเรยีนรู ้และกระบวนการเรยีนรูท้ีช่ว่ยกระตุน้การท างานของสมองใหก้ับลกู ลกูก็จะฉลาดขึน้ได ้ในทางกลบักนั 
หากสมองไมไ่ดรั้บการกระตุน้อยา่งถกูตอ้ง วงจรการเรยีนรูใ้นสมองของเด็กก็จะเกดิปัญหา สว่นหนึง่อาจเกดิจาก

กระบวนการจัดการของสงัคม ท าใหเ้ด็กเขา้ถงึการเรยีนรูไ้ม่ไดด้ ีเบือ่เรยีน สาเหตมุาจากการทีเ่ราไมไ่ดท้ าใหเ้ด็ก
เขา้ใจการเรยีนรูท้ีด่ ีการใหว้ธิกีารเรยีนรูท้ีไ่มถ่กูตอ้งกบัเด็ก การกระตุน้การเรยีนรูท้ีไ่มเ่หมาะสม การเลีย้งแบบปลอ่ย

ปละละเลย หรอืมคีวามเชือ่ทีไ่มถ่กูตอ้ง เชน่ คดิวา่เด็กยังเล็กเกนิกวา่จะสอนอะไรได ้การท าเป็นพูดไมช่ดัเวลาเลน่

กบัเด็ก การมปีฏสิมัพันธห์รอืพูดคยุกับเด็กนอ้ย การปลอ่ยใหเ้ด็กดโูทรทัศน ์ลว้นเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้ด็กพูดชา้ ซึง่มี
งานวจัิยจ านวนมากทีพ่บวา่ ยิง่ใหเ้ด็กเล็กดโูทรทศันม์ากเทา่ใด ก็ยิง่มผีลท าใหเ้ด็กเรยีนรูก้ารพูดไดช้า้ลงเทา่นัน้ 

อกีทัง้การดกูารต์นูซึง่มภีาพเคลือ่นไหวรวดเร็ว ท าใหเ้ด็กมสีมาธสิัน้ลง และความจ าไมด่ ีพ่อแมจ่งึควรให ้
ความส าคัญกับสิง่ทีจ่ะชว่ยพัฒนาสมองลกู ดงันี้ 

• อาหาร ใหล้กูไดรั้บสารอาหารทีค่รบถว้น ในปรมิาณพอเหมาะ อย่างถกูสขุลักษณะ และดืม่น ้าเพยีงพอ 

• การออกก าลงักาย ใหก้ระโดดโลดเตน้อยา่งอสิระ ตามความสนใจ เลน่กฬีาทีล่กูชอบ อย่างพอเหมาะ 

แตไ่มใ่ชก่ารฝึก ซอ้มอยา่งหนักเพือ่การแขง่ขนัทีจ่ะสรา้งความเครยีดใหก้บัลกู 

• การพักผ่อน ใหล้กูไดห้ลับสนทิอยา่งทีเ่พยีงพอ ภายหลงัการเรยีนรูม้าตลอดทัง้วนั เพือ่ใหส้มองได ้
จัดระบบความคดิ และเก็บขอ้มูลในชว่งทีร่่างกายผอ่นคลายทีส่ดุ จะท าใหล้กูมคีวามจ าด ี

  • การอา่นหนังสอื ฝึกนสิยัรักการอา่นใหล้กู โดยอา่นหนังสอืใหล้กูฟังตัง้แตล่กูยังเล็กๆ หาหนังสอืภาพให ้

ลกูด ูและเริม่ชีต้ัวอักษรใหล้กูดเูมือ่ถงึวยัอนุบาล และพูดคยุกับลกูถงึเรือ่งราวในหนังสอื 

• การเลน่ เปิดโอกาสใหล้กูไดเ้ลน่ซนบา้ง เชน่ เลน่น ้า เลน่ทราย ปัน้แป้ง ขย ากระดาษ ขดีเขยีน เลน่สนี ้า 
จะชว่ยเสรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์การเลน่สมมตุจิะชว่ยจัดระบบความคดิในสมองใหเ้ป็นล าดบัขัน้ พ่อแม่

ควรเลอืกของเลน่ทีฝึ่กใหล้กูไดค้ดิ เชน่ หยอดบล็อก ตอ่บล็อก ตอ่ภาพตดัตอ่ เกมกระดาน เพือ่ฝึกการคดิแกปั้ญหา 
โดยเลอืกของเลน่ใหส้มกับวัยของเด็ก ไมง่า่ยหรอืยากจนเกนิไป ควรหลกีเลีย่งการเลน่ทีม่สี ิง่เรา้ มเีรือ่งราวให ้

ตดิตาม หรอืแขง่ขนัมากเกนิไป ทีจ่ะท าใหเ้ด็กหมกมุน่ได ้เชน่ เกมคอมพวิเตอร ์

• การสนทนา พ่อแม่ทีเ่อาใจใสพู่ดคยุกับลกู จะท าใหล้กูเรยีนไดด้ ีและชว่ยใหม้เีชาวน์ปัญญาด ีเนือ่งจาก

ไดรั้บการกระตุน้พัฒนาการทางภาษาและการคดิ ตลอดจนการเชือ่มโยงประสบการณ์จากความจ า เพือ่ถา่ยทอด
ออกมาเป็นค าพูด พ่อแมค่วรฝึกการคดิเป็นระบบใหล้กูดว้ยการใชค้ าถาม เชน่ ลกูคดิวา่อยา่งไร ถา้เป็นแบบนีแ้ลว้จะ

เป็นอยา่งไรตอ่ไป โดยไมต่ดัสนิวา่ ค าตอบของลกูผดิ แตใ่ชก้ารถามใหค้ดิในมมุมองใหม ่ในขณะเดยีวกนั พ่อแม่
ควรใหค้วามสนใจกบัค าถามของลกู ชวนลกูไปคน้ควา้หาค าตอบร่วมกนั จะเป็นการปลกูฝังใหล้กูรูจ้ักแสวงหา

ความรู ้ทัง้นี ้การพูดคยุอยา่งมเีหตผุล ดว้ยความรักและการยอมรับ มผีลตอ่สขุภาพจติทีด่แีละมอีทิธพิลตอ่เชาวน์

ปัญญาของลกู 

  • การแกปั้ญหา พ่อแมเ่ลีย้งดลูกูแบบทนุถนอมปกป้องมากเกนิไปจนตดัสนิใจใหล้กูทกุอยา่ง จะท าให ้

พัฒนาการทางเชาวนปั์ญญาของลกูชา้ลง ควรเปิดโอกาสใหล้กูเรยีนรูก้ารคดิแกปั้ญหาเล็กๆนอ้ยๆทีเ่หมาะสมกับวัย 

เพือ่ฝึกวธิคีดิอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา แตถ่า้ลกูพยายามแลว้ ยังแกไ้ขไมไ่ด ้อาจชว่ยชีแ้นะบา้ง แตไ่มค่วร
ปลอ่ยใหล้กูเผชญิปัญหาตามล าพังจนทอ้แท ้หมดก าลงัใจ 
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OT Freeland plant a life (พืน้ที่แห่งชวีิต) 

• การทอ่งเทีย่ว พาลกูไปเทีย่วชมสถานทีน่่าสนใจเหมาะกบัวัย เชน่ สวนสตัว ์สวนดอกไม ้หรอืชมการ

แสดงส าหรับเด็ก เพือ่กระตุน้พัฒนาการทางเชาวนปั์ญญา ใหล้กูรูจั้ก สงัเกต และจดจ า 

 

เกร็ดความรูเ้พือ่ครู 

การเพิม่ความสามารถทางเชาวนปั์ญญาใหแ้กเ่ด็กปฐมวยั สามารถท าได ้ดงันี้ 

• จัดเกมการศกึษาใหห้ลากหลาย เชน่ จับคูภ่าพเหมอืน/ตา่ง จับคูภ่าพกบัเงา จับคูจ่ านวนกับตวัเลข ตอ่
อนุกรม ตอ่ภาพตัดตอ่ เรยีงล าดบัเหตกุารณ์ ขนาด จัดหมวดหมู ่ตอ่บล็อก ตอ่ภาพตดัตอ่ 

• ใหเ้ด็กไดเ้ลน่กบัของจรงิกอ่นเลน่เกมทีเ่ป็นสือ่กระดาษ เชน่ ไดเ้ลน่กบัเงากอ่นจับคูภ่าพกับเงา จับคูส่ ิง่ที่

เหมอืนกนักอ่นจับคูภ่าพเหมอืน ฯลฯ 

• เปิดโอกาสใหเ้ด็กไดค้ดิ พูด แสดงความคดิเห็น และแกปั้ญหาเองกอ่นเสมอ 
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