
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ทํากจิกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปริญญานิพนธ 

ของ 
กาญจนา   บุญสํารวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2550 
 



การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ทํากจิกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปริญญานิพนธ 

ของ 
กาญจนา   บุญสํารวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

พฤษภาคม  2550 
ลิขสิทธเปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



ปริญญานิพนธ 
เรื่อง 

 
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ทํากจิกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 

 
ของ 

กาญจนา   บุญสํารวย 
 

ไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต  สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

......................................................คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพ็ญสิริ จีระเดชากุล) 

วันที่......เดือน................พ.ศ.2550 
 

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ                      คณะกรรมการสอบปากเปลา 
.................................................ประธาน          …………………………………….ประธาน 
(อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ)                         (รองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ)    
 
...............................................กรรมการ          …………………………………….กรรมการ                  
(ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง)  (อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ)  
                   
                                                             …………………………………….กรรมการ 
                                                            (ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง)                                  
 
                                                             …………………………………….กรรมการ 
                                                             (อาจารย ดร. สุจินดา รุงขจรศิลป) 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

  ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดีเพราะความกรุณาในการใหคําแนะนําและความ
อนุเคราะหอยางดียิ่งจากอาจารย ดร.พัฒนา  ชัชพงศ  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ และผูชวย
ศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา  และ
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีมาโดยตลอด และขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ และ อาจารย ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป กรรมการสอบ
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         ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  ปุญญฤทธิ์  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย  
ดําสุวรรณ  อาจารยปรมาภรณ  กองมวง อาจารยนฤมล  จันทรฉาย อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจ
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         ขอกราบขอบพระคุณผูบริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
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 การศึกษาครั้งน้ีมีความมุงหมายเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก  ซ่ึงไดมาโดย
การสุมกลุมตัวอยางดวยการจับสลากมา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 4 หองเรียน และไดเด็ก
จํานวน 14 คน เพ่ือเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง ใช
เวลาในการทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 5  วัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครั้ง  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ และ
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลทั้งดานรูปภาพและดานปฏิบัติซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน .90 และ .87 
ตามลําดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ t – test  for Dependent Samples 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองทํากิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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The purpose of this experimental research was to compare the reasoning thinking 

of preschool children engaged in patterning – lacing  beads activities.  
The subject were boys and girls, aged 3 -4 years at Kukai Kindergarten School, in 

Kindergarten I, second semester, academic year 2006. They were ramdomly selected into 
experimental group by choosing one classroom from 4 classrooms and then 14 children. 
The experiment was carried by researcher for engaged in patterning – lacing  beads 
activities for 8 weeks, 5 day a week and 20 minutes per day, totally 40 times.  

The research instrument were Patterning – Lacing  Beads Activities Plan and 
Reasoning Thinking Test ; Pictoral and Situational Versions which has the reliabilities .90 
and .87 Consecutively. The data was analyzed by t – test for Dependent Samples  
 

The result shown that : 
 The reasoning thinking of the preschool children engaged in patterning – lacing  
beads activities significantly increased than before at .01 level. 

 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เด็กเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดและยังเปนความหวังสูงสุดของประเทศชาติในการพัฒนา
ประเทศใหเจริญกาวหนา ดังน้ันเด็กจึงควรไดรับการพฒันาอยางครบถวน ทั้งทางดานการอบรม
เลี้ยงดู การเอาใจใส ความรกัและความอบอุน โดยเฉพาะเด็กปฐมวยัเปนวัยเริ่มตนของชวีติมนษุย 
ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันวาเด็กตัง้แตแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ป เปนระยะทีเ่ด็กเกิดการเรียนรูมากที่สุดในชีวติ 
(สุโขทัยธรรมาธริาช. 2538 : 5) โดยเฉพาะอยางยิ่งพัฒนาการทางดานสติปญญาจะพัฒนาสูงสุด   
บลูม (Bloom) กลาวไววา สติปญญาของเด็กอายุ 6 ป จะพัฒนาเปน 75% และเพียเจต (Piaget) ได
กลาววา พัฒนาการทางสตปิญญาที่เกิดขึ้นในวัยกอนประถมศกึษา น้ีจะเปนรากฐานใหแกการพัฒนา
ทางสติปญญาในระดับตอๆ ไป พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กจะพัฒนาไดขึ้นอยูกับการทีเ่ด็กไดมี
โอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ไดมีโอกาสใชประสาทสัมผัสในการรบัรูสิ่งตางๆ  การจัดสิ่งแวดลอม
และการจัดประสบการณจึงเปนสิ่งสําคัญตอพัฒนาการ  ทางสติปญญา (คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาต.ิ 2536 : 5; อางอิงจากBloom. 1964 : 209, 225; Piaget. n.d.)  ซ่ึงสอดคลอง
กับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต(ิ2543 : 16) กลาววา เด็กในชวงอายุ 0 - 6 ป  
สมองจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะในชวง 3 ปแรก ถาเด็กไดรับการพัฒนาและไดรับการ
กระตุนดวยวธิกีารที่ถูกตองแลวจะชวยพัฒนาเซลลสมองซึ่งลวนสงผลตอปญญา ความฉลาดและการ
คิดของเด็ก สวนบรูเนอร (Bruner) กลาวไววา พัฒนาการทางความคิดและสติปญญาจะเกิดขึ้นจาก
การเรียนรูและขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (Bruner and others. 1966)   
 การคิดเปนกระบวนการรับรูและเขาใจสิ่งแวดลอมของเดก็โดยใชสิ่งที่เด็กรูน้ันตอบสนองหรือ
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม (เยาวพา เดชะคุปต. 2528 : 72)  ทักษะการคิดเปนทกัษะพื้นฐานของ
การเรียนรูในสิ่งตางๆ รวมทั้งเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต เพราะการคิดชวยใหคนมี
ประสิทธิภาพ เปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปนประโยชนและสรางสรรค สามารถฝา
ฝนอุปสรรคและนําไปใชในการแกปญหาชีวติประจําวันของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม  ซ่ึง
บุคคลเหลานี้จะชวยใหประเทศพัฒนาไดอยางยั่งยืน (ฉนัทนา ภาคบงกช. 2528 : 1) ซ่ึงสอดคลองกับ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543 : 72) ที่กลาวไววา การที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน ”
คิดเปน” จะทาํใหเด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจและแกปญหาไดทั้งกับตวัเองและสังคม ดังนั้น
การคิดจึงเปนหัวใจของการเรียนรู การคิดสามารถแบงไดหลายประเภท ไดแก การคิดสรางสรรค การ
คิดแกปญหา การคิดเชิงเหตุผล เปนตน การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่งที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของ
การคิดขั้นสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2540 : 12) ซ่ึงสอดคลองกับจํานง วิบลูย
ศรี (2536 : 29) กลาวไววา การคิดเชิงเหตุผลเปนการคดิที่ตองอาศยัหลักการหรือขอเท็จจริงที่
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ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ ซ่ึงจะทําใหมีโอกาสผิดพลาดนอย และถือวาเปนทักษะอยางหนึ่ง
ที่สามารถพัฒนาใหสูงขึ้นไดและผูที่มีทักษะในการคิดเชงิเหตุผลสูง ยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง
สามารถนําไปใชในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนไดมากมาย สวนซูเบิล และเกร
เซอร (กมลทิพย ตอติด. 2544 : 2; อางอิงจาก Schauble and Glaser. 1990) ไดอธิบายถึงความ
จําเปนที่จะตองจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถในการใชเหตุผล สรปุไดวา การที่
คนเราไดรับความรูเปนเพียงสวนหนึ่งของการศึกษา ความสามารถในการคิดและใชเหตุผลเปนสิ่งที่
ชวยใหการไดรับรูสมบูรณยิง่ขึ้น โดยทั่วไปแลวคนเราไดวิเคราะหสรปุเปรียบเทียบคิดเชิงนิรนัยและ
อุปมัย ทดสอบความคิดและแกปญหาในชวีิตประจําวันอยูแลว ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจําเปนตองจัด
ใหผูเรียนไดคดิและใชเหตุผลมากขึ้น  

 การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลสามารถเริ่มไดในเด็กตั้งแตระยะปฐมวยัเนื่องจากชวงอายุของ
เด็กปฐมวัย เปนชวงที่มีความสําคัญเปนพิเศษ สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสรางไดอยาง
รวดเร็ว ถาเด็กไดเรียนรูวิธกีารคิดแบบตางๆ ไดตั้งแตปฐมวัยอยางนอยระดับหน่ึงเด็กก็จะสามารถ
พัฒนาการคิดไดอยางมีความพรอมที่จะกาวในขั้นตอๆ ไป (สายสุรี จุติกุล. 2543 : 2 - 3 ,28)  ซ่ึง
สอดคลองกับ เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ  (2530 : 27) ไดกลาวไววา การปลูกฝงหรอืพัฒนาการคิดนั้นควร
เริ่มทําตั้งแตกาวแรกที่เด็กยางเขาสูโรงเรียน เพราะวาเด็กมีธรรมชาติของความอยากรู อยากเห็นสูง
อยูแลว ถาเดก็ไดรับการสงเสริมตั้งแตเริม่ตนก็จะชวยพัฒนาศักยภาพทางการคิดที่เด็กมีอยูภายใน
ตนใหกาวถึงขั้นขีดสูงสุด ฉะนั้นจะเห็นวาการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่ง การคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยพัฒนาไดโดยการจัดกิจกรรมใหเด็กมีสวนรวม
และแสดงพฤติกรรมการสบืคน คาดการณ  และเปดโอกาสใหเด็กไดใชประสาทสมัผัสทุกดานจาก
กิจกรรมที่ยั่วยุ ทาทาย การคิดคนควาทกุรูปแบบ และจินตนาการ ซ่ึงจะชวยกระตุนใหสมองไดคิด 
(นงเยาว แขงเพ็ญแข. 2538 : 120 - 121) การพัฒนาและเสริมสรางความคิดเชิงเหตุผลของเดก็นั้น
จึงควรจัดกิจกรรมที่ใหเด็กไดสังเกต ทดลอง เพ่ือหาความรู ไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา ไดแสดงออก
อยางอิสระดวยการใชจินตนาการ ใชกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหเด็กมีความสนใจ เปดโอกาส
ใหเด็กทําซ้ําๆ โดยวิธีการตางๆหลายรูปแบบ ไดแก การเรยีนรูดวยการแกปญหา การใชหลักการ
สืบคน การใชทักษะเปนกระบวนการในการเรียนรู  ซ่ึงจะชวยสนับสนนุใหเด็กคิดอยางเปนระบบและ
มีเหตุผล (กุลยา ตันติผลาชวีะ. 2540 : 38 - 41) ซ่ึงสอดคลองกับฝายวิชาการอนบุาลรักลูก (2534 : 
คํานํา) ที่กลาววาการทีเ่ด็กไดรับการฝกฝนทักษะอันจําเปนแกการเรยีนรูและเขาใจเฉพาะสิ่งทีเ่ห็นแลว
จับตองไดไปสูการรบัรูและเขาใจสิ่งที่จับตองมองเห็นไมได เชน สัญลกัษณ ภาษา การคิดยอนกลับ
ไปมา จนถึงขั้นการคิดอยางมีเหตุผล เชนเดียวกับพัฒนา ชัชพงศ (ม.ป.ป. : 4) ไดกลาวไววาเพือ่ให
เด็กไดพัฒนาทางสติปญญา ครูจึงควรจัดสิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหเด็กมีโอกาสใชประสาท
สัมผัสทั้งหาในการเรียนรูอีกทั้งกิจกรรมตางๆ เปดโอกาสใหเด็กไดฝกทักษะการสังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบใหโอกาสเด็กคิดหาเหตุผลสรางกฎเกณฑดวยตวัเอง โดยเริ่มจากสิ่งใกลตวัและกาวไปสู
สิ่งที่อยูไกลตวั จะเปนการชวยใหเด็กไดปรับขยายโครงสรางของสติปญญา และมีโอกาสทํากิจกรรม
เหลานี้ซํ้าเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด 
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 การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยน้ีจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือ
กระตุนใหเด็กเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละคน ซ่ึงกิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงตวั
เด็กเปนสําคญั (กรมวิชาการ. 2540 : 23) การพัฒนาการคิดในเด็กปฐมวัยสวนใหญจะใชกิจกรรม
การเลน เพราะเชื่อวาการจดักิจกรรมการเลนเปนการชวยพัฒนาสตปิญญา คือ ในขณะที่เด็กเลนเด็ก
ไดใชความคดิหลายแบบ (คณะกรรมการการศกึษาเอกชน. 2531 : 16) ซ่ึงสอดคลองกับหรรษา นิล
วิเชียร  (2535 : 65) กลาววา การเลนเปนกิจกรรมสวนใหญในชวีิตเด็ก ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู
สิ่งแวดลอม อีกทั้งยังชวยสงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย สังคม อารมณ และสติปญญา การ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจึงจัดอยูในรูปของกิจกรรมผานการเลน เพ่ือใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงเกิดการเรยีนรูผานสื่อที่เปนรูปธรรม เอ็ดการ เดล (Edgar Dale) แหงมหาวิทยาลัย
โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ไดกลาววา มนุษยจะเรียนรูไดดีขึ้นหากการเรียนรูน้ันเกิดจากประสบการณ
รูปธรรม และการเรียนรูจะนอยลงหากการเรียนรูน้ันเกิดจากประสบการณนามธรรม  (สุโขทัยธรร
มาธิราช. 2527 : 5 - 6) ดังน้ัน  ถาครูจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยโดยผานการเลนก็จะชวยใหเด็ก
เกิดความสนกุสนาน เพลิดเพลิน ไมเบื่อหนาย และในขณะเดียวกันเด็กก็ไดเรียนรูไปดวยโดยไมรูตัว 
ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของเดก็ชอบเลน ถาสิ่งใดเปนการเลนเขาก็จะเตม็ใจทํา ดังน้ันเพ่ือใหการเรียน
การสอนประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ครูจึงควรหาวิธีการใหเด็กไดเลน และใชอุปกรณการ
สอนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพ่ือใหการเรียนประสบผลสําเร็จ  
 การเลนเปนกจิกรรมหลักของการจัดประสบการณการเรียนรูในเด็กปฐมวัย กิจกรรมการ
เลนรอยลูกปดเปนการฝกการใชประสาทสัมผัส เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรงและเกิดการเรียนรู
จากสิ่งที่เปนรูปธรรมโดยการใชประสาทสมัผัสทั้ง 5 ของตนเอง ซ่ึงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน
เปนสิ่งสําคัญมาก เพราะจะชวยใหเด็กไดฝกประสาทสมัผัส ฝกจําแนก  ขนาด   จํานวน สี และ
รูปลักษณะของสิ่งน้ันๆ กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ เปนกิจกรรมเพื่อกอใหเกิดการ
เรียนรูและสงเสริมการใชกลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา การฝกทักษะการคิด 
การหาความสมัพันธ  การสังเกต การจําแนก ในเรื่องของขนาด จํานวน  สี และรูปทรงของลูกปดไม 
และบตัรตนแบบ  การตัดสนิใจใหกับเด็ก  กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบนั้นเด็กจะได
ลงมือกระทํากับสื่ออุปกรณที่มีไว  ซ่ึงเด็กสามารถทําไดโดยการใชเชือกรอยลูกปดไมที่มีสีสันและ
รูปทรงเรขาคณิตที่หลากหลาย และมีเสนผาศูนยกลางที่เหมาะสม  ในการเลนรอยลูกปดจะตองดู
ตามบัตรตนแบบที่มีให ซ่ึงบัตรตนแบบจะมีลกัษณะเปนภาพอนุกรมมีความหลากหลาย  ยาก - งาย
เรียงลําดับกันไป เพ่ือใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมที่จัดใหกิจกรรมการรอยลูกปดตามบัตร
ตนแบบน้ัน เด็กสามารถเลนไดลําพังคนเดียวหรือจะเลนเปนกลุมก็ได   จึงเห็นไดวากิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและทักษะทางการคิดเชิงเหตุผลไดเปนอยาง
ดี  (สุโขทัยธรรมาธิราช. 2527 : 234) 
 จากสภาพการณจัดการศึกษาของประเทศไทยทีผ่านมาพบวา สภาพดานคุณภาพทาง
การศกึษากําลังเปนจุดวิกฤตของระบบการศึกษาของไทย กระบวนการเรียนการสอนที่มุงเนนการ
ทองจํามากกวาเนนใหผูเรียนคิดวเิคราะหและสังเกตอยางมีเหตุผล (คณะกรรมการการประถม ศึกษา
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แหงชาต.ิ 2540 : 38) อีกทั้งการเรียนการสอนที่เนนบทบาทครเูปนผูถายทอดความรูหรือเนน
ความสําคัญของการเรียนการสอนเนนหาคําตอบตามตาํราแบบเดิมๆ การถายทอดความรูผานตวัครู
ในหองสี่เหลี่ยมแคบๆ ยอมตองเกิดความเครียด อึดอัด ไรความสุข จึงทําใหเด็กขาดศักยภาพ
ทางดานการเรียนรูและการคิด (กองวิชาการ. 2542 : 1, 23) และยิ่งไปกวานั้นในการจัดการเรียน
การสอนครูใหความสําคัญในการใชสื่อการเรียนการสอนและการใชประสาทสัมผัสในการทํากิจกรรม
ที่นอยมากทั้งที่สื่อการเรียนการสอนและการฝกใชประสาทสัมผสัของเด็กปฐมวัย จะทําใหการเรียนรู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรใหเด็กมีโอกาสไดทํากิจกรรมดวยตนเองโดยใชประสาทสัมผสั
และการกระทาํซ้ําๆ อยูเสมอ  
 จากแนวคิดและสภาพปญหาที่กลาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษากิจกรรมการเลนรอยลูกปด
ตามบตัรตนแบบและการสงผลตอความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวยั ทั้งน้ีเพ่ือเปน
แนวทางในการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสมตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทยีบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทาํกิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการทํากิจกรรมการ
เลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบเพื่อเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของในการสงเสริม
และพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ตลอดจนเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเลนที่มีประสิทธิภาพใน
การสงเสริมการคิดเชิงเหตผุลใหแกเด็กปฐมวัย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน  75 คน 
 กลุมตวัอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวยัชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก    สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 14 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple 
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Random Sampling) โดยการจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 
4 หองเรียน และใชนักเรียนทั้งหมดในหอง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การคิดเชิงเหตุผล  
   

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวยั หมายถึง เด็กชาย - หญิง ที่มีอายุระหวาง 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลกุกไก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 
 2. การคิดเชงิเหตุผล หมายถึง กระบวนการรบัรูและเขาใจสิ่งตางๆ โดยอาศยัขอเท็จจริง 
หลักการ รวมทั้งประสบการณเดิมมาใชเปนขอมูลในการหาคําตอบและแกปญหา ซ่ึงสามารถวัดได
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึน้ โดยจําแนกการคิดเชิงเหตุผล 
ออกเปน  3 ดาน  คือ 
  2.1 การจําแนกประเภท หมายถึง  ความสามารถในการจัดกลุมสิ่งของ หรือรูปทรง
เรขาคณิต โดยยึดโครงสรางหนาที่ รูปราง ลักษณะ คณุสมบัติเฉพาะเปนหลักในการเปรียบเทยีบ
เพ่ือการจําแนกในการจัดกลุม 
  2.2 การจัดประเภท หมายถงึ ความสามารถในการจัดหาสิ่งของ หรือรูปทรงเรขาคณิต 
โดยยึดโครงสรางหนาที่ รูปราง ลักษณะ คุณสมบัติทีเ่ปนประเภทเดยีวกันกับสิ่งทีก่ําหนดให 
  2.3 อนุกรม หมายถึง ความสามารถในการหาระบบความเปลี่ยนแปลงของภาพที่
กําหนดใหแลวสามารถตอบไดวาภาพตอไปควรเปนภาพใดโดยพิจารณาจากระบบของภาพชดุที่
กําหนดให 
 3. กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ   หมายถึง   กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็ก
ไดลงมือกระทํากับสื่ออุปกรณที่มีไวให โดยการใชเชือกรอยลูกปดไมที่มีสีสันและรปูทรงเรขาคณิตที่
หลากหลาย  และมีเสนผาศนูยกลางที่เหมาะสม  ในการเลนรอยลูกปดจะตองดูตามบัตรตนแบบที่มี
ให ซ่ึงบัตรตนแบบจะมีลักษณะเปนภาพอนุกรมทางเดียว มีความหลากหลาย ยาก - งายเรียงลําดับ
กันไป  เพ่ือใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมที่จัดให  การรอยลูกปดตามบตัรตนแบบน้ันเด็ก
เลนลําพังคนเดียว ในการทาํกิจกรรมการรอยลูกปดตามบัตรตนแบบจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและ
สงเสริมการใชกลามเนื้อเลก็ การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา การฝกทักษะการคิด การหา
ความสัมพันธ  การสังเกต การจําแนก ในเรื่องของขนาด  จํานวน  สี และรูปทรงของลูกปดไม ซ่ึงจะ
นําไปสูการตดัสินใจใหกับเด็ก  กิจกรรมการเลนรอยลกูปดตามบัตรตนแบบน้ีจัดขึน้ในชวงของ
กิจกรรมเสรีของแตละวนั วนัละ 20 นาที ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบมี
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กิจกรรมการเลนรอย
ลูกปดตามบตัรตนแบบ 

ขั้นตอน คือครูแนะนําสื่อที่เตรียมไวในแตละวันกอนที่จะใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระจน
หมดเวลา จากนั้นจึงพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับชิ้นงานที่เสร็จเรียบรอยแลว 

 
  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การคิดเชิงเหตุผล จําแนกเปน 3 ดาน  ไดแก 
1. การจําแนกประเภท 
2. การจัดประเภท 
3. อนุกรม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการคิดเชิงเหตผุล 

  1.1 ความหมายของการคิด 
  1.2 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.3 ความสําคญัของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.4 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
  1.6 แนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
  1.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการเลน 
    2.1 ความหมายของการเลน 
  2.2 ความสําคญัของการเลน 
  2.3 ทฤษฎีการเลน 
  2.4 ประเภทของการเลน 
  2.5 การจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย 
  2.6 ประเภทของกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย   
  2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลน  
    
 .   
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการคิดเชิงเหตุผล         
 1.1 ความหมายของการคิด 
  การคิดเปนเครื่องมือที่สําคญัที่สุดทีเ่ราตองใชตลอดชวีติ เปนหัวใจสาํคัญของการเรียนรู
ที่ชวยใหผูเรียนเขาถึงความรูและสามารถที่จะนําเอาความรูไปบูรณาการใชในการดํารงชีวิตได 
(สมศักดิ์  สินธุระเวชญ.  2542 : 55) เพราะการคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพเปนผูที่คิดอยางมี
เหตุผลสามารถแกปญหาชีวติประจําวัน ตลอดจนแกปญหาของสังคมไดอยางเหมาะสม (ฉันทนา  
ภาคบงกช.  2528 : 1)  
  บรเูนอรและคณะ  (Bruner,etr, al.) และ ทาบา (Taba)  (Hilgard.  1962 : 336) ให
ความหมายทีส่อดคลองกันวา   การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางแนวคิดรวบยอด (Concept 
formation) ดวยการจําแนกความแตกตางการจัดกลุมและกําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปน
กระบวนการที่ใชในการแปลความหมายขอมูล  รวมถงึการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอยีด  
การเชื่อมโยง  ความสัมพันธของขอมูลทีไ่ดรับและนํากฎเกณฑตางๆ ไปประยุกตใชงานไดอยางมี
เหตุผลและเหมาะสม 
  กิลฟอรด  (Guildford.  1967)  ใหทรรศนะวา การคิดเปนการคนหาหลกัการโดยการ
แยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวเิคราะหเพ่ือหาขอสรุปอันเปน
หลักการของขอความจริงน้ันๆ รวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 
  ไอแซงคและคนอื่นๆ (Eysenck and others. 1972 : 317) อธิบายวา การคิดหมายถึง 
การจัดระบบของความสัมพันธระหวางวัตถุของสิ่งตางๆ (Object) และการจัดระบบของ
ความสัมพันธระหวางภาพหรือตัวแทน(Representation)ของวัตถุสิง่ของนั้น 
  จายาสวัล (Jayaswal.  1974 : 7)  ไดใหความหมายเกีย่วกับการคิดวาการคดิเปน
ปฏิกิริยาของจิตมนุษย ซ่ึงจะชวยใหแตละคนสามารถปรับตวัเขากบัสังคม สิ่งแวดลอมและยังชวยให
แตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิผ์ลในจุดมุงหมายที่เขาตองการ ดังน้ันการคิดจึงนําไปสูการ
กระทําและการปรับตวัที่ดีขึน้กวาเกา 
  ซีเรีย  มอดกิล  และ โซฮัน มอดกิล (Modgil and Modgil.  1984 : 23) ไดใหคําจํากัด
ของการคิดไววาประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน 3 อยางดวยกันดังน้ี  การคิดคือกระบวนการภายใน
สมองเกิดขึ้นที่ภายในหรือระบบความรูคิด ซ่ึงแสดงออกจากพฤติกรรม การคิด คือ กระบวนการที่นํา
ความรูไปใชในการแกโจทยปญหาปฏิบตัิของการเรียนรูในระบบของความรูความเขาใจการคิดคือ 
ผลของพฤติกรรมของเงื่อนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตางๆ  
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : 36) ไดใหคําจํากัดความของการคิด  ไววา 
หมายถึง กระบวนการทํางานของจิตใจของมนุษยในขณะที่กําลังพยายามหาคําตอบหรือทางออก
เกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตางๆ การคดิเพื่ออธิบายคําศัพทยาก ๆ หรือ
การคิดเพื่อแกปญหาในชีวติประจําวัน 
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  สําหรับบุญสม ครุฑทา (2525 : 9) ไดสรุปธรรมชาตขิองการคิดไวดังน้ี 
  1. การคิดเกี่ยวของกับปฏิกริิยาของสมองที่เกิดจากความรูสึกสงสัยหรือไมพอใจ
สิ่งแวดลอม 
  2. การคิด เกดิจากความจําเปนพ้ืนฐานสาํคัญในกระบวนการคิด 
  3. การคิดมีประโยชนทําใหเกิดการปรับตวัและสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 
  4. การคิดทําใหมนุษยเกิดความพยายามใหถึงจุดหมายที่ตองการอันเปนสิ่งแสดงถึง
ความเจริญของมนุษยและเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวนั 
  เพียเจต (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2528 : 48; อางอิงจาก Piaget. n.d.) กลาววา การคิด
คือ ความสามารถในการวางแผนและปรบัตวัใหเขากบัสิ่งแวดลอม ความสามารถดังกลาวจะพัฒนา
จากความคิดความเขาใจในระดับงายๆ ในวัยเด็กไปสูระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้นในวัยผูใหญ 
   เยาวพา  เตชะคุปต (2528 : 72) ไดกลาวถึง การคิดวา คือ กระบวนการรับรูและ
เขาใจสิ่งแวดลอมของเด็ก โดยใชสิ่งที่เขารูน้ันตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดย
กําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดที่ควรฝกใหแกเด็กมี 7 ประการ คือ ความตั้งใจ การับรู    ความจํา  
ความคิดรวบยอด  ภาษา  ทาทาง  และการแกปญหา   
  สมเจตน  ไวยากรณ (2530 : 13) ไดใหความหมายของการคิดไววา การคิดเปนทั้ง
กระบวนการและผลผลิตซ่ึงมีลักษณะทีต่อเน่ืองกัน  แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไมได แตอาจ
นํามาใชอธิบายตางกัน คือ ในกรณีที่กลาวถงึกระบวนการก็จะใชวธิกีารคิดหรือทักษะการคิดมา
อธิบาย สวนในกรณีของผลผลิตก็จะกลาวถึงคุณภาพของการคิด ซ่ึงเปนผลจากการใชวธิีการคิดทั้ง
ในลักษณะของกระบวนการ หรือวิธีการคดิที่ดีเพ่ือใหไดผลผลิตของการคิดที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาทั้งในเชิงวชิาการ และไมใชวชิาการ  ตลอดจนสรางคุณลักษณะประจําตัวให
เปนไปตามจดุมุงหวัง 
  สาโรช  บัวศร ี (2539 : 287)  ไดใหความหมายของการคิดวาเปนกิจกรรมทางจิต
อยางหนึ่ง ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะ 3 ประการ  ที่แบงแยกออกจากกันไมได คือ 
  1. ความรูสึก (Felling หรือ Sensation) 
  2. ความจํา (Memory) 
  3. จินตนาการ (Imagination) 
  จํานง วิบลูยศรี (2536 : 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา หมายถึง
กระบวนการทํางานของจิตใจมนุษย ในขณะที่พยายามหาคําตอบหรอืทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรือ่ง
หน่ึง เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตางๆ การคิดเพื่ออธิบายคําศัพทยากๆ หรือการคิดเพื่อแกปญหา
ในชีวติประจําวัน   
  ประพันธศิริ   สุเสารัจ  (2541 : 3) ไดใหความหมายของคิดวาเปนกลไกของสมองที่
เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย ความคดิเปนผลที่เกดิขึ้นจากการที่
สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตวั และประสบการณสวนตัวด้ังเดิมของมนุษยเอง 
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   ศรีสุรางค  ทนีะกุล (2542 : 8) ไดกลาวถึง การคิดไววาเปนกระบวนการที่เกิดขึน้
ภายในสมอง ซ่ึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก นักจิตวิทยาเชื่อวามนุษยจะมี
ความคิดเกิดขึ้นไดตลอดเวลาไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอิริยาบถใด ซ่ึงอาจจะไดรับจากสิ่งเรา
ภายนอกหรือไมมีสิ่งเราใดเปนพิเศษเฉพาะก็ได 
  จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  การคิดเปนกระบวนการทํางานของสมองโดยใช
ประสบการณมาสัมผัสกับสิ่งเราและขอมูลหรือสิ่งแวดลอม เพ่ือแกปญหา แสวงหาคําตอบ ตัดสนิใจ 
และสรางสรรคสิ่งใหมๆ รวมทั้งยังเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูสิ่งตางๆ ดังน้ันการคิดจึงเปนสิ่งที่ควร
ฝกฝนใหแกเด็ก เพ่ือใหเด็กเหลานี้เตบิโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 
 1.2 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
  การคิดเชิงเหตุผลเปนเรื่องที่นักจิตวทิยาและนักการศกึษา ไดใหความหมายของการ
คิดเชิงเหตุผลไวหลายทาน  ดังตอไปน้ี  
  กูด (ศรชัย   เลิศไตรภพ. 2535 : 16 ; อางอิงจาก Good. 1945 : 345. Dictionary of 
Education.) ใหความหมายของการคิดเชิงเหตุผลวา  หมายถึง  การกระทําหรือกระบวนการทาง
สมองในอันที่จะลงความคิดเห็นเกี่ยวกบัความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและปรากฏการณ สามารถ
สรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติได 
  กาเย (สุภนันท เสถียรศร.ี 2536 : 16; อางอิงจาก Gagne. 1970 : 283. Principles of 
Instruction Design.)  กลาววา การคิดเชิงเหตุผล คือ การคิดวิเคราะหวิจารณน่ันเอง เปนการคิดที่
ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตางๆ วามีขอเทจ็จริงเพียงใด
หรือไม 
  รีเบรอร (Reber. 1985 : 617)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลไววา การ
คิดเชิงเหตุผลเปนพ้ืนฐานนาํไปสูการคิดเชิงตรรก โดยใชกระบวนการทางปญญาเขามาเกี่ยวของ
แลวนําไปสูการแกปญหา 
  ฟรีแมน (Freeman. 1988 : 3 - 4)  กลาวถึงการคิดเชงิเหตุผลวามีความสัมพันธกบั
การแกปญหา การหาทางออกของปญหา ประเมินวาวิธไีหนดีที่สุดและปฏบิัตติามทางเลือกนั้น เพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจและยอมรับในวิธีแกปญหา เม่ือไดรับเหตุผลทีถู่กตองเพียงพอ 
และสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น 
  ครูลิค และ รูดนิค  (Krulik and Rudnick. 1995 : 3)  ไดอธิบายเกี่ยวกับการคดิเชิง
เหตุผลไววา การคิดเชิงเหตุผลเปนการรวมของการคดิขั้นพ้ืนฐาน การคิดอยางมีวิจารณญาณ และ
การคิดอยางสรางสรรคโดยการคิดทุกอยางจะมีการใชเหตุผลเขาไปแทรกดวย 
  กันยา  แสงสุวรรณ  (2532 : 119) หมายถึง การคิดอยางมีเหตุผลเปนการคิดโดย
อาศัยขอมูลตางๆ พิจารณาความสําคัญของขอมูล เปนความสามารถในการคิดหาเหตุผลทั้งที่เปน
อุปมานและอนุมาน (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตุผลแบบอุปมานเปนการคิด
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โดยอาศัยสิ่งเราหลายๆ ประการมาเปนขอมูลที่จะสรุปเปนกฎหรือหลักการ สวนการคิดหาเหตุผล
แบบอนุมานเปนการคิดโดยมีหลักเกณฑหรือสิ่งที่กําหนดไวแลวมาเปนขอสรุป  
  จํานง  วิบูลยศรี (2536 : 29) การคิดเชิงเหตุผลเปนการคิดที่ตองอาศัยหลักการ หรือ
ขอเท็จจริงที่ถกูตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาดนอย และถือวา
เปนทกัษะอยางหนึ่งที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูงซึ่งความคิดคุณภาพสงูนัน้ยอมจะชวยแกปญหา
นานาประการใหแกมนุษยได   และยอมจะชวยสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยได
นานัปการ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 34)  กลาววาการคิดเชิง
เหตุผลเปนทกัษะหนึ่งของการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไปที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลบัซับซอนซ่ึงคนเราจําเปนตองใช
ในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชวีิตอยางมีคุณคา 
  จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา   การคิดเชิงเหตุผลนั้นเปนกระบวนการรับรูและเขาใจ
สิ่งตางๆโดยอาศัยขอเท็จจรงิ หลักการรวมทั้งประสบการณเดิมมาใชเปนขอมูล เพ่ือใชในการหา
คําตอบและแกปญหา  ดังน้ันเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานการคิดเชิงเหตุผลที่ดี จึงควรปลกูฝงและสงเสริม
การคิดเชิงเหตุผลใหกบัเด็ก ซ่ึงจะทําใหเด็กมีการพัฒนาการคิดขั้นสูงในระดับตอไป 
 
 1.3 ความสําคัญของการคิดเชงิเหตุผล 
  การคิด คือ ขบวนการรับรูและเขาใจสิ่งแวดลอมของเด็ก โดยใชสิ่งที่เขารูน้ันตอบสนอง
หรือมีปฎิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  โดยกําหนดเกี่ยวกบัพฤติกรรมการคิดที่ควรฝกฝนใหกับเด็ก มี 7 
ประการคือ ความตั้งใจ การรับรู ความจํา ความคิดรวบยอด ภาษาทาทางและการแกปญหา 
(เยาวพา  เดชะคุปต. 2528 : 72)  ทักษะการคิดเปนสิง่สําคัญเน่ืองจากความคิดเปนทักษะที่จะชวย
ฝกฝนใหเด็กมีควาสามารถในการสังเกต การจําแนก การคํานวณ การจัดกระทําขอมูล การลงสรุป 
และการสื่อความ (พจน  สะเพียรชัย. 2517 : 49 - 51)  ซ่ึงสอดคลองกับฉันทนา  ภาคบงกช (2528 : 
1) ที่กลาววา การคิดชวยใหคนมีประสิทธภิาพ เปนจุดเริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชนและสรางสรรค สามารถฝาฟนอุปสรรคและปญหาตางๆ ของตนเองและสังคมไดอยาง
เหมาะสม การสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย นับวาเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนพ้ืนฐานของการ
เรยีนรูประสบการณทางวิทยาศาสตร และประสบการณดานอ่ืนๆ อยางกวางขวาง รวมทั้ง
ความสามารถในการแกปญหา ฉะน้ันจึงควรปลูกฝงใหเด็กเปนคนชางสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล 
รูจักแกปญหา อยางมีระบบและรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหเด็กอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข  
  การจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กไดคิด ไดกระทํา ไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเอง
อยูเสมอ จะสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะการคิดเชงิวิทยาศาสตร (สมจิต สวธนไพบูลย. 2527 : 23) 
ตลอดจนครูน้ันควรใหความสําคัญกับความรูความเขาใจในกระบวนการสอนและความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับเด็กควบคูกันไป เพ่ือชวยใหประสบความสําเร็จในการสงเสรมิความสามารถในการคิดของ
เด็กได (ฉันทนา  ภาคบงกช. 2528 : 51)  
  จากขอความขางตนอาจกลาวไดวา  การคิดเชิงเหตุผลนั้นเปนสิ่งสาํคัญอยางมาก 
เพราะถามนุษยไมรูจักที่จะคิด อาจจะสงผลตอการพัฒนาในทุกๆ ดาน  ดังน้ันทุกคนจึงควรให
ความสําคัญตอการคิดและการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงสามารถทําไดโดยการปลูกฝง ฝกฝน ทักษะตางๆที่
เกี่ยวกับความคดิใหกับเด็ก เพ่ือใหเด็กไดรูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหา และสรางสรรคสิ่ง
ตางๆ ซ่ึงจะทาํใหเด็กสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
 1.4 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540 : 159 - 160) กลาววา การ
คิดวิจารณญาณเปนการคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพันธกบัการแกปญหา คือ การคิดอยางมี
วิจารณญาณเปนทักษะสําคญัของการแกปญหาและการแกปญหาสวนใหญตองใชการคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดเชิงเหตุผลจึงมีความสัมพันธกับการแกปญหาและเปนทกัษะสําคัญของการ
แกปญหาดวยเชนกัน ซ่ึงมีองคประกอบ 8 ประการ คือ 
  1.จุดมุงหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถปุระสงคของการคิด คือ คิดเพื่อหาแนวทาง
แกปญหาหรือคิดเพื่อหาความรู 
  2.ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู ผูคิดสามารถระบุปญหาสาํคัญที่
ตองการแกไขหรือคําถามสําคัญที่ตองการรู 
  3.สารสนเทศ คือ ขอมูล ขอความรูตางๆ เพ่ือใชประกอบการคิด 
  4.ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลที่ไดมาตองเชื่อถือไดมีความชัดเจนถูกตอง และมีความ
เพียงพอตอการใชเปนพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตุผล 
  5.แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีความจําเปนสําหรับการคิดเชิงเหตุผล 
และแนวคิดทีไ่ดมานั้นตองมีความเกี่ยวของกบัปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบและตองเปน
แนวคิดที่ถูกตอง 
  6.ขอสันนิษฐานเปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล เพราะผูคิดตองมี
ความสามารถในการตั้งขอสมมติฐานใหมีความชัดเจน  สามารถตัดสินใจได เพ่ือประโยชนในการหา
ขอมูลมาใชในการคิดเชิงเหตุผล 
  7.การนําไปใชและผลทีต่ามมา เปนองคประกอบสําคญัของการคิดเชิงเหตุผลซึ่ง ผูคิด
ตองคํานึงถึงผลกระทบตองมีความสามารถคิดไกล คือ มองถึงผลที่ตามมารวมกับการนําไปใชได
หรือไมเพียงใด 
  8. การสรุปอางอิง  
  สรุปไดวาองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผลเริ่มจากการคิดอยางมีจุดมุงหมายและรู
ปญหาที่ตองการแกไขโดยนําขอมูลตางๆ มาประกอบการคิดโดยพิจารณาวาขอมูลที่ไดรับมานั้นมี
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ความชัดเจนถูกตองเชื่อถอืได   อีกทั้งยังสามารถตั้งขอสมมติฐานได  เพ่ือที่จะนําขอมูลมาใชในการ
คิดและตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นในการนําไปใชแลวจึงสรุปผลของการคิดนั้น 
 
 1.5 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
  ในการศึกษาเกี่ยวกับการคดิอยางมีเหตุผล ควรมีความเขาใจในทฤษฎีพัฒนาการ
ทางการคิดดังน้ี 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต 
  เพียเจต  (Piaget. 1952 : 236 - 246)  กลาววาการพฒันาทางสติปญญาและความคิด
น้ีจะเร่ิมพัฒนาการจากปฏิสมัพันธอยางตอเน่ืองระหวางบุคคลกบัสิง่แวดลอม ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต เปนทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงวยั
พัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตวัโดยอาศัยขบวนการทํางานที่
สําคัญของโครงสรางทางสติปญญา คือ ขบวนการปรบัเขาสูโครงสราง (Assimilation) และขบวนการ
ปรับขยายโครงสราง (Accommodation) เพียเจตไดแบงลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญา 
ออกเปน 4 ขัน้ ซ่ึงในที่น้ีจะขอกลาวเพียง 2 ขั้นที่มีความเกี่ยวของกบัเด็กปฐมวัย   ดังน้ี 
  1. ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensori - Motor Stage)  ขัน้น้ีเริ่มตั้งแตแรก
เกิดจนถึง 2 ป พฤติกรรมของเด็กวัยน้ีขึน้อยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา  การ
เคลื่อนไหว  การมอง การดูด ในวัยน้ีเด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา เด็ก
สามารถแกปญหาได แมวาจะไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับ
สิ่งแวดลอมดวยตนเอง ซ่ึงถือวาเปนจําเปนสําหรับการพัฒนาสติปญญา และความคิดในขั้นนี้
ความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานงานระหวางกลามเนื้อมือ 
และสายตา เด็กวัยน้ีจะทําอะไรซ้ําๆ บอยๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาโดยการเปลีย่น
วิธีการตางๆ เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการ แตกิจกรรมของการคิดของเด็กวยัน้ีสวนใหญยงัคงอยูเฉพาะสิ่ง
ที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น 
  2. ขั้นกอนปฏบิัติการคิด (Preoperational-Stage) ขั้นน้ีเริ่มตั้งแตอาย ุ2 - 7 ป ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 ขัน้ยอย คือ 
   2.1 ขั้นกอนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 
2 - 4 ป เปนชวงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องตน สามารถจะโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 
เหตุการณ หรือมากกวา มาเปนเหตุผลเกีย่วโยงซึ่งกันและกัน แตเหตผุลของเดก็วัยน้ีมีขอบเขต
จํากัดอยูเพราะเด็ก ยังคงยึดตนเองเปนศนูยกลาง คือ  ถือความคิดตนเองเปนใหญ และมองไมเห็น
เหตุผลคนอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยน้ีจึงไมคอยถูกตองตามความจริงมากนัก นอกจากนี้
ความเขาใจตอสิ่งตางๆ ยังอยูในระดับเบือ้งตน เชน เขาใจวาเด็กหญงิ 2 คน   ซ่ึงเหมือนกันจะมีทุก
อยางเหมือนกันหมด แสดงวาความคิดรวบยอดของเด็กวัยน้ียังไมพัฒนาเต็มที่ แตพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก 
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   2.2 ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรูหรือแบบสหัชญาณ (Intuitive Thought)   เปนขั้น
พัฒนาการของเด็กอายุ 4 - 7 ป   ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวดีขึน้ 
รูจักแยกประเภทและรูจักชิน้สวนของวตัถุ เขาใจความหมายของจํานวนเลข เริ่มมีพัฒนาการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ แตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได โดยไมคิดเตรียมลวงหนาไว
กอน รูจักนําความรูในสิ่งหน่ึงไปอธิบายหรอืแกปญหาอ่ืน และสามารถนําเหตุผลทัว่ๆ ไป มาสรปุ
แกปญหาโดยไมวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอน การคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึน้อยูกับสิ่งทีต่นรับรูหรือ
สัมผัสจากภายนอก (พรรณี ช. เจนจิต. 2528 : 87 - 91) และบรเูนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2536 : 17 
- 18; อางอิงจาก คณะกรรมการศึกษาแหงชาต.ิ 2522 : 5) ไดกลาวสอดคลองกันวา การเรียนรูของ
เด็กเกิดจากกระบวนการทํางานภายในอวัยวะในรางกาย หรือ อินทรีย (Organism) โดยเขาถือวา 
การเรียนรูเกดิจากการคนพบดวยตนเอง (Discovery) บรูเนอร เนนความสําคัญของสิ่งแวดลอมตอ
เด็ก ซ่ึงมีผลตอความเจริญงอกงามทางสติปญญา 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของบรูเนอร 
  บรูเนอร  (Bruner. 1969 : 55 - 68)  ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิด
ออกเปน  3   ขั้นซึ่งในที่น้ีจะขอกลาวเพียง 2 ขั้นที่มีความเกี่ยวของกบัเด็กปฐมวัย   ดังน้ี 
    1. ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) ขั้นน้ีเปรียบเทียบไดกับขั้น
ประสาทสัมผสัและการเคลือ่นไหว (Sensorimotor Stage) ของเพยีเจต เปนขั้นทีเ่ด็กเรียนรูจากการ
กระทํา (Learning by doing) มากที่สุด 
  2. ขั้นสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นนี้เปรียบเทยีบไดกับขั้นกอนปฏิบัติการคิด 
(Preoperation Stage) ของเพียเจต   เด็กในวัยน้ีเกีย่วของกับความจริงมากขึ้น เด็กจะเกิดความคิด
จากการรับรูเปนสวนใหญ อาจมีจินตนาการบาง แตยงัไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเหมือนขั้นปฏิบตัิการ
คิดดวยรูปธรรมของเพียเจต (ประสาท อิศรปรีดา 2523 : 133 - 136) 
  กาเย (Gagne. 1970 : 283)  ไดจําแนกลักษณะการคิดเปน 2 ประเภท คือ 

1. การคิดอยางเลื่อนลอยหรือไมมีทิศทาง คอื การคิดจากสิ่งที่ประสบพบเห็น 
จากประสบการณตรง จากสิ่งที่ไดยินหรือไดฟงมา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปนการคิดตอเน่ือง
(associative thinking) จําแนกยอยออกเปน 5 ลักษณะ คือ 

1.1 Free association คือ การคิดถึงเหตุการณที่ลวงมาแลวเม่ือมีการกระตุน 
จากสิ่งเราจําพวกคําพูดหรือเหตุการณ 

1.2 Controlled association คือ การคิดโดยอาศัยคําสั่งเปนแนว เชน ผูคิด 
อาจไดรับคําสั่งใหบอกคําทีอ่ยูในพวกเดยีวกันกับคําทีต่นไดยินมา 

1.3 Day dreaming คือ การคิดที่มีจุดประสงคเพ่ือปองกันตนเองหรือเพ่ือให 
เกิดความพอใจในตน ซ่ึงเปนการคิดฝนในขณะที่ยังตื่นอยู 

1.4 Night dreaming คือ การคิดฝนเนื่องจากความคิดของตน หรือเปนการ 
คิดฝนเนื่องจากการับรูหรือตอบสนองสิ่งเรา 
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1.5 Autistic thinking คือ กาคิดหาเหตุผลเขาขางตัวเอง ซ่ึงขึ้นอยูกับความ 
เชื่อหรืออารมณของผูคิดมากกวาขึ้นอยูกบัลักษณะที่แทจริงของการคิด 

2. การคิดอยางมีทิศทางหรือมีจุดมุงหมาย คือ การคิดที่บุคคลเริ่มใชความรู 
พ้ืนฐานเพื่อทาํการกลั่นกรองการคิดที่เพอฝน การคิดที่เลื่อนลอยไรความหมายใหเปนการคิดที่มี
ทิศทางขึ้นโดยมุงไปสูจุดหมายจุดใดจุดหนึ่ง และเปนการคิดที่มีบทสรุปของการคิดหลังจากที่คดิ
เสร็จแลว ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

2.1 การคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative thinking)  คือ การคิดในลักษณะที่คิด 
ไดหลายทิศทาง(divergrnthinking)ไมซํ้ากันหรือเปนการคิดในลักษณะที่โยงสัมพันธกันได 
(association)กลาวคือเม่ือระลึกสิ่งใดไดกจ็ะเปนสะพานเชื่อมตอใหระลึกสิ่งอ่ืนๆไดตอไปโดยสัมพันธ
กันเปนลูกโซ 

2.2 การคิดวิเคราะหวิจารณ (Critical thinking) คือ การคิดอยางมีเหตุผล  
(reasoning thinking) ซ่ึงเปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือ
ขอมูลตางๆ วามีขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม  
  ฟชเชอร (Fischer) ถือวาระยะของพัฒนาการทางการคิดใน 2 ขั้นแรก คือ ขั้นประสาท
สัมผัสและการเคลื่อนไหว และขั้นกอนการปฏิบัติการคดิ มีความสําคัญอยางยิ่งในชีวติของเด็กแตละ
คนเพราะเปนชวงเวลาประมาณ 7 ปแรกที่เด็กจะไดพัฒนาความสามารถในการคดิขั้นพ้ืนฐาน อันจะ
นําไปสูความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลตอไปในระยะหลัง (จํานง วิบลูยศร.ี 2536 : 33 ; อางอิง
จาก Fischer. 1976. A Theory of Cognitive Development) 
  สมารทและรัสเซล (Smart and Russell.  n.d.) ไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะการคิดของเด็ก
ปฐมวัยไวดังน้ี (สุจิตรา ขาวสําอาง. 2532 : 14 ; อางอิงจาก Smart and Russell. n.d.) 
  1.เด็กยังไมสามารถคิดเรื่องอ่ืนๆ ได นอกจากเรื่องของตนเองหรือเรื่องที่เกี่ยวของกับ
ตนเองเทานั้น 
  2.เด็กจะมีความเชื่อม่ันและยอมรับสิ่งที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม 
  3.เด็กยังไมสามารถคิดหาเหตุและหาขอสรุปในสิ่งที่มีความซับซอนหรือมีปญหาหลาย
ประการในเวลาเดียวกันได 
  4.การคิดของเด็กสวนใหญยงัไมไดรับอิทธพิลจากสังคม เด็กจะไมตองการใหมีการ
ตัดสินขอสรุปของตนเอง 
  จากพัฒนาการทางการคิดดังกลาวสรุปไดวา  การคิดของเด็กจะพัฒนาไปตาม ลําดับ
ขั้น เด็กในชวงอายุ 2 - 7 ป เด็กจะเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรมและเรียนรูจากประสบการณตรง และการ
ถายทอดทางความคิดจะแสดงออกมาเปนคําพูด 
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 1.6 แนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
  ดิวอ้ี (Dewey) ไดกลาวถึง แนวทางการสงเสริมการคิดวาควรใหเด็กไดแสดงออกโดย
การปฏิบัตใิหมีการลงมือกระทําและเนนในเรื่องการพัฒนาความสนใจ และพัฒนาสติปญญาของเด็ก
ไปในแนวทางที่ใหเด็กไดรูจักการแกปญหา คนหาสิ่งใหมๆ และวธิีการตางๆ  (ฉวีรรณ  จึงเจริญ. 
2528 : 4) สอดคลองกับเพียเจต (Piaget) ที่ไดสนับสนนุความคิดของดิวอ้ี(Dewey) ในหลักการที่วา
การเรียนรูจะเกิดขึ้นดวยการกระทาํ และกระบวนการพัฒนาทางสติปญญา เกิดจากการเรียนรูดวย
การกระทํา (พรรณี ช.เจนจิต. 2528 : 81) 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 256 - 657) ยังไดกลาวถึงแนวทางในการ
สงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลวา ในการจัดกิจกรรมที่มีสวนชวยสงเสริมการคิดและการคดิเชิง
เหตุผลวา มีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส การใชคําถาม การสังเกต 
เปรียบเทียบ และใชความคดิ เปนตน หลกัสําคัญในการจัดกิจกรรมนั้นจะตองคํานึงถึงสื่อและ
สภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก  ซ่ึงกิจกรรมอาจจัด
ในรูปแบบการเลนเกม กิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะ ฯลฯ ดังน้ันพอแม ครูและผูที่เกี่ยวของจึงมี
บทบาทในการสงเสริมการคิดและการคดิเชิงเหตุผลดงัน้ีคือ 
  1. ใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเมื่อเด็กมี
ปญหา 
  2. จัดสื่อ อุปกรณ ของเลนประเภทตางๆ ที่สงเสริมใหเด็กเกิดการคิดหรอืดัดแปลงได 
  3. จัดสภาพแวดลอมและกจิกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอ รวมทั้งใหเด็กได
คนควาจากประสบการณตรง 
  4. คํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 
  อรพรรณ  พรสีมา (2543 : 23) ที่กลาววา พัฒนาการของเด็กนั้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่
ชวยในการสงเสริมการคิด เม่ือเด็กเขาสูโรงเรียน สภาพแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียนจะชวยในการ
สงเสริมพัฒนาการ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและหองเรียนสะอาด เปนระเบยีบ ปลอดภัยรมรื่น 
สวยงาม มีสิ่งตางๆ ที่จะกระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกๆ ดาน เพราะพัฒนาการทุกๆ ดานมี
ผลกระทบซึ่งกันและกันสําหรับเด็ก 
  กุลยา   ตันตผิลาชีวะ  (2540 : 40 - 41)  ไดกลาวถึงวธิีการจัดประสบการณการ
เรียนรู  เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวธิีการไดแก 
  1. การแกปญหา การเรียนรูดวยการแกปญหาตองเร่ิมที่ครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น อาจ
เปนคําถาม กรณีตัวอยาง เปนตน ครูใชสิง่เหลานี้เปนตวัจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหาขอสรุป                       
                 2. การใชหลักการทางวิทยาศาสตร เปนการใชกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เด็ก
อาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร เชน ใหเด็กไดเรียนรูวาตนไมงอก
อยางไร ดวยการเพาะเมลด็ถั่วงอกแลวติดตามการงอก เปนตน 
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  3. ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็กไดคนหา
คําตอบตางๆ ดวยตนเอง เชน การเลนตวัตอเปนรูปทีค่รูกําหนดจากอุปกรณหลายๆ ชนิด 
  4. การใชทักษะกระบวนการ เปนการจัดประสบการณที่เนนการสงัเกตการจําแนก  
การเปรียบเทยีบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยง การสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึง
สอดคลองกับ ดิวอ้ี (Dewey) และเพียเจท (Piaget) ที่วาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา 
  จากแนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลนั้นสรุปไดวา วิธีการสงเสรมิการ
คิดและการคดิเชิงเหตุผลใหกับเด็กมีดวยกันหลายแนวทาง การจัดกิจกรรมควรใหเด็กไดมีสวนรวม 
มีการลงมือปฏิบัติจริง ใชคาํถามกระตุนใหเด็กไดคิด สืบคนหาคําตอบดวยตัวเอง ซ่ึงจะสงผลใหเด็ก
มีความสามารถในการคิดเชงิเหตุผล และแกปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 
 1.7 งานวิจยัที่เก่ียวของกับการคิดเชงิเหตุผล 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  ซิงห  และวอกเกอรไดน (จํานง วิบูลยศร.ี 2536 : 44 - 45; อางอิงจาก Sinha and 
Walkerdine. 1975. Piagetian Research : Complitation and Commentary Vol. 2) ไดทําการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาษาทีมี่ตอการคิดเชงิเหตุผลเกีย่วกับปริมาณคงที่ของของเหลว 
กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็กอายุ 3 ป 6 เดือน ถึง 7 ป ในการทดลองครั้งน้ีไดใชแบบทดสอบหลายชุด 
ในบรรดาแบบทดสอบตางๆ ที่นํามาใชน้ันมีแบบทดสอบอยูชุดหนึ่งซึ่งเปนการทดสอบเกีย่วกบัคํา
ตรงกันขาม คอื คําวา “มาก / นอย” (A Lot / Little)  กระบวนการทดสอบชุดนี้คือ ผูวิจัยไดนําตุกตา
มาขนาดใหญกับตุกตาสุนัขขนาดเลก็มาวางตรงหนาเดก็พรอมทั้งกลาววา “น่ีคือมาตวัใหญ มาตวันี้
ชอบด่ืมนํ้าจํานวนมากๆ น่ีคือสุนัขตวัเล็ก สุนัขตวัน้ีชอบด่ืมนํ้าจํานวนนอยๆ” หลังจากนั้น ก็ไดนําบีค
เกอรขนาดมาตรฐานสําหรบัใสนํ้าสมคั้น มาวางขางหนาตุกตาทั้งสองโดยใหบีคเกอรสําหรับตุกตามา
บรรจุนํ้าสมคั้นมากกวาตุกตาสุนัข ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมคั้นจาก    บีคเกอรสําหรับตุกตา
มาลงในหลอดทดลอง ซ่ึงขนาดแคบ และสูงกวา ในทํานองเดียวกันก็จะเทบีคเกอรสําหรับตุกตามา
ลงในบีคเกอรขนาดมาตรฐานอีกใบหนึ่ง ผลการทดลองปรากฏวา ภาพที่ใชในการทดสอบชวยใหเด็ก
เขาใจสภาพขอเท็จจริงมากกวาสภาพตามที่เด็กเห็น 
  เดนนี่  เซติโนกลูและไซเซอร (จํานง  วิบูลยศร.ี 2536 : 44 – 45; อางอิงจาก Denny, 
Zeytinoglu and Seizer. 1977. Journal of Experimental Child Psychology.) ไดทําการทดลองเพื่อ
ฝกเด็ก อายุ 4 ป ใหเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารในการทดลองทั้งสองแบบนั้น ผูวจัิยได
ใชถอยคําสําหรับอธิบายหลักการตางๆ ใหเด็กทราบและกอนทําการฝกเด็กเหลานั้นไดรับการ
ทดลองกอนทุกคนหลังจากฝกแลว 1 สัปดาห ก็ทําการทดสอบหลักการฝกอีกครั้งหน่ึง ผลการ
ทดสอบทั้งหมดปรากฏวา เด็กที่รับการอธิบายดวยถอยคําสามารถที่จะเขาใจความคงที่ในเชิง
ปริมาณของสสารไดดีกวาเด็กอ่ืนซึ่งไมไดรับการอธิบายดวยถอยคํา 
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  บูลลอคกและเกลแมน (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536 : 42; อางอิงจาก Bullock 
and Gelman. 1979)  ไดแสดงใหเห็นวาเด็กเล็ก ๆ สามารถเขาใจวาสิ่งที่เปนเหตุจะเกิดกอนที่เปน
ผล  กลุมตวัอยางเปนเด็กอายุ  3 - 5 ป  ซ่ึงเห็นหุนมือตัวหน่ึงทิ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกดานหนึ่ง  
ลูกบอลนั้นก็กลิ้งสูหลุมอีกหลุมหน่ึงเชนเดียวกัน  หลุมทัง้สองอยูหางจากตุกตาสปรงิเทากัน ผูวิจัย
พบวาเด็กอาย ุ5 ป เกือบทุกคนและเด็กอายุ 3 ป บางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณ ไหนที่ทําให
ตุกตาสปริงกระเดงขึ้นมาและเมื่อใหเด็กทําเองก็สามารถเลือกทางวิง่ที่ถูกตองได 
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  สายทิพย  ศรแีกวทุม (2541: 53 - 55) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการ
คิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย ทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและแบบปกต ิทําการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดั
กิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแบบปกติ มีความสามารถคิดอยางมี
เหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
ศิลปะสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถการคิดอยางมี
เหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกต ิ
  ปรมาภรณ  กองมวง  (2541 : 43)  ไดศกึษาการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่นกับการสนทนาแบบปกต ิโดยใชกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จํานวน 60 คน ทําการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  และสนทนายามเชาแบบ
ปกติกอนและหลังการทดลอง  มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
โดยหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีการคิดเชงิเหตุผลสูงกวาการทดลองและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่นและสนทนายามเชาแบบปกติมีผลตางการคิดเชิง
เหตุผลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  นวพร ทววีิทยชาคริยะ  (2541 : 63) ไดศึกษาและเปรยีบเทียบความสามารถดานการ
คิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัตกิารทดลองกับแบบปกติ โดยใช
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชัน้อนุบาล 2 จํานวน 30 คน ทําการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณแบบปฏบิัติการทดลองกบัแบบปกติมีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยการจัดประสบการณแบบปฏิบตักิารทดลอง
สงผลใหเด็กปฐมวัยมีการคดิเชิงเหตุผลสงูกวาการจัดประสบการณแบบปกต ิ
  นฤมล  ปนดอนทอง (2544 : 52) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน และการเลนแบบปกติ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทํา
การทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการเลนเกมสรางมโนทศันดานจํานวน
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และเด็กปฐมวยัที่ไดรับการเลนปกติ มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.01 
  วราภรณ  นาคะศิริ (2546)  ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดั
กิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสี โดยใชกลุมตวัอยางจํานวน 15 คน ทําการทดลอง 8 สัปดาห 
ผลการวิจัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี
สูงกวากอนทาํกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสอียางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  เสาวนีย อุนประเสรฐิสขุ (2546) ไดศกึษาเกี่ยวกบัการคดิเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่องโดยใชกลุมตวัอยางจํานวน 15 คนที่มีคะแนนการคิดเชิง
เหตุผล15 อันดับสุดทาย ทาํการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดั
กิจกรรมการสอนแบบเดินเรือ่ง มีการคิดเชงิเหตุผลทั้งในภาพรวมและจําแนกตามแบบ การคิด คือ 
การคิดแบบนรินัยและการคดิแบบอุปนัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  ปยวรรณ  สันชุมศรี (2547 : 96)  ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน  ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอ
โบโนสงผลใหเด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
    รติกร  ธัญญะอุดม  (2547 : 49)  ไดศึกษาผลของการใชเกมการศึกษามิติสัมพันธที่มี
ตอการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสุเหราดอนสะแก  เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร ผลการวจัิยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชเกมการ 
ศึกษามิตสิัมพันธมีการคิดเชิงเหตุผลทั้งในภาพรวมและจําแนกตามแบบการคิด คือ การคิดแบบนริ
นัยและการคดิแบบอุปนัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 
  จากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยน้ัน  สรุปได
วา  การคิดเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูในสิ่งตางๆ โดยเฉพาะการคิดเชิงเหตุผล จึงควรมีการสงเสริม
ตั้งแตในระยะปฐมวัย ซ่ึงสามารถทําไดโดยการจัดกิจกรรมในหลายลกัษณะดังตัวอยางงานวิจัยทีไ่ด
กลาวมาแลว โดยใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง เด็กไดลงมือกระทําดวยตัวเอง ซ่ึงจะสงผล
ใหเด็กสามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการเลน 
 2.1 ความหมายของการเลน 
  เฮอรลอค (Hurlock. 1965 : 321) ไดใหความหมายของการเลนวา เปนการทํา
กิจกรรมที่กอใหเกิดความเพลิดเพลิน สนกุสนาน โดยไมตองคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึน้และมักเปน
กิจกรรมที่กระทําโดยไมถูกบังคับ 
  รูดอลฟและโคเฮน (Rudolph and Cohen. 1984 : 95) ไดใหความหมายของการเลน
วา การเลนเปนกระบวนการของพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กปฐมวยั คือ ดานรางกาย ดานอารมณ  
ดานสังคม และดานสติปญญา ซ่ึงการเลนมีองคประกอบ 3  ประการ ไดแก 
  1. การเลนนําไปสูการคนพบเหตุผลและความคิด 
  2. การเลนเปนการเชื่อมโยงระหวางเด็กกับสังคม 
  3. การเลนเปนการนําเด็กไปสูภาวะความสมดุลทางอารมณ 
  แฟรงค (ชัยยงค  พรหมวงศ. 2521 : 64; อางอิงจาก Frank. 1971) ไดกลาววา การ
เลนเปนการเรยีนรูและเปนงานสําหรับเด็ก สําหรับวราภรณ รักวิจัย (2529 : 91) กลาววา การเลน
เปนขบวนการเรียนรูของเด็ก เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรู การคนควา สํารวจและทดลองสิ่งตางๆ เพ่ือ
สรางประสบการณใหกับตนเอง และชวยในการพัฒนาการเจริญเติบโตทางรางกาย จิตใจ อารมณ
และสังคม ใหเปนผูที่มีความสามารถทีจ่ะอยูในสังคมไดอยางมีความสขุสอดคลองกับเลขา ปยะ
อัจฉริยะ (2523 : 43) กลาววาการเลนคือวิธีการทางหนึ่งที่เด็กจะชวยตัวเองใหมีความสามารถใน
การปรับตวั เปลี่ยนแปลงความคิดความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสรางประสบการณใหกับ
ตนเอง เพ่ือการเรียนรู และรับรูสิ่งแวดลอม โดยไมมีใครสอน 
  จากที่กลาวมาสรปุไดวา การเลนเปนกจิกรรม เพ่ือใหเกิดประสบการณในการเรียนรู โดย
เด็กจะไดทดลอง คนควา สํารวจดวยตวัเอง ซ่ึงจะนําไปสูการคนพบเหตุผลและความคิด อีกทั้งเด็ก
ยังไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและชวยสงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสตปิญญาอีกดวย  
 
 2.2 ความสําคัญของการเลน 
  เพียเจต (Piaget) กลาววา การเลนมีความสําคัญตอพัฒนาการทางสติปญญา จากการ
เลนเด็กสามารถแยกแยะสิ่งตางๆ จากสิ่งเราไดและขณะที่เด็กตอบสนองสิ่งเราเขาจะสามารถรับรูสิ่ง
ตางๆ เขามาในสมอง ซ่ึงเพียเจตไดกลาวถึงการเลนไว 3 ประการ 
       1. บทบาทของการเลนคือการระบายอารมณ 
  2. การเลนชวยใหเขาใจถึงสิ่งที่เปนนามธรรม 
  3. การเลนเปนการเรียนรูทางสังคม 
  เยาวพา เดชะคุปต (2528 : 12;  อางอิงจาก Moffitt and Swedlow. 1979. Dynamics 
of play for Learning. p2.) สวนคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2525 : 2) ไดกลาวถึง
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ความสําคัญของการเลนไววา การเลนถอืเปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็ก เน่ืองจากในชีวิตประจําวันของ
เด็กตองมีการเลนควบคูกันไปดวย การเลนสามารถทาํใหเด็กเกิดการเรียนรูขึ้นมากมาย สอดคลอง
กับเบญจา  แสงมลิ (2524 : 4) ไดกลาวถงึความสําคัญของการเลนตอเด็กดังน้ี 
  1. ชวยสงเสรมิใหเด็กมีการสังเกตและมีไหวพริบ 
  2. ชวยสงเสรมิพัฒนาการทางกาย 
  3. ชวยสงเสรมิพัฒนาการทางอารมณและสังคม 
  4. ชวยใหเด็กสนใจในสิ่งรอบๆตวั 
  5. ชวยใหเด็กพรอมที่จะเรียนหนังสือตอไป 
  6. ชวยสงเสรมิใหเด็กเกิดความคิดสรางสรรค 
  7. ชวยสงเสรมิใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
  8. ชวยฝกการแกปญหาและลองใชวิธีการแกปญหา 
  เกษลดา มานะจุติ (2529 : 2 - 3) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการเลนซ่ึงชวยใหเกิด
พัฒนาการในแงตางๆ ดังน้ี 
  1. ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู โดยผานขบวนการคนควา สํารวจ ทดลอง ใชกลามเนื้อ
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา จมูก มือ หู ปาก ใหประสานกันจนกอใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงไม
มีวิธีการอันใดจะสอนไดดีเทา 
  2. ชวยใหเด็กมีความคิดริเริม่สรางสรรคและสงเสริมเชาวนปญญาจากการเลน เด็กจะ
เกิดความคิดสรางสรรค มีความคิดริเริ่มแปลกๆ ใหมๆ  รูจักใชสตปิญญามาประยกุตเพ่ือสรางผลงาน
ทางการเลนทีไ่มซํ้าซากเชนเดิม หรือเลียนแบบจากตวัอยางที่เคยเหน็อยางเดียว 
  3. ชวยใหเด็กเกิดทักษะทางสังคมอันเปนพ้ืนฐานที่จะชวยปลูกฝงใหเด็กมีความเปน
ผูนํา ผูตามรูจักสับเปลีย่น รอคอย รอบคอบ วางแผน เสยีสละ ใหอภัยและปรับตวัเขากับผูอ่ืน มี
นํ้าใจตอกันและกัน 
  4. ชวยใหเด็กไดระบายอารมณ ลดความตึงเครียดหรือความสับสนทางอารมณ ซ่ึง
เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพขัดแยงของสิ่งแวดลอมในระหวางที่เด็กเลน อารมณขุนมัว ความคับของใจ 
อารมณโกรธ ความเสียใจ ความผิดหวังจะไดรับการระบายเปนการชวยปรบัอารมณของเด็กใหกลับสู
ภาวะปกตไิด 
  5. ชวยสงเสรมิสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณขึ้น จากการเลนนี้เด็กจะได
เคลื่อนไหวแขนขาและอวยัวะทุกสวนในรางกาย ทําใหสามารถทํางานประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น มี
ทักษะมีความคลองแคลววองไวแข็งแรงมากขึ้น 
  จากขอความขางตนอาจกลาวไดวาการเลนมีความสําคัญสําหรับเด็กเปนอยางมาก 
เพราะการเลนทําใหเด็กเกดิการเรียนรูดวยตวัเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ทําการทดลอง คนควา 
สํารวจ และชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานตางๆ ไดเปนอยางดี 
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 2.3 ทฤษฎีการเลน 
  ประภาพรรณ สุวรรณศขุ (นฤมล ปนดอนทอง. 2544 : 23; อางอิงจาก ประภาพรรณ 
สุวรรณศขุ. 2525. 124 - 127) แบงออกเปน2 กลุมใหญ ดังน้ี 
  1. ทฤษฎีการเลนแบบคลาสสิค (Classical Theories of Play) ทฤษฎีการเลนคลาสสิค 
เริ่มตนระหวางศตวรรษที1่9 ถึง ศตวรรษที่ 20 ไดแก 
   1.1 ทฤษฎีพลังงานเหลือใช (Surplus Energy Theory) ทฤษฎีน้ีเชือ่วาอินทรียจะใช
พลังงานไปประกอบกิจกรรมเพื่อนําไปสูเปาหมายที่ตองการ ไดแก การทํางาน  หรือเพ่ือประกอบ
กิจกรรมที่ไมมีเปาหมายซึ่งหมายถึงการเลน ดังน้ันการเลนจะเกิดขึน้ไดเม่ืออินทรียมีพลังงานเหลือใช
จากการทํางานแลว 
   1.2 ทฤษฎีการผอนคลาย (Relaxation Theory) มีแนวคิดวาการเลนเปนการ
สนองความตองการที่จะผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ 
   1.3 ทฤษฎีการกระทําซ้ํา (Recapitulation Theory) ทฤษฎีน้ีมีความเชื่อวาการเลน
ของมนุษย เชน การเลนดิน เลนทรายของเด็กนั้นเลียนแบบมาจากบรรพบุรุษ เปนตน แตทฤษฎน้ีี
ไมสามารถอธิบายรูปแบบการเลนใหมๆ ของเด็กเลน การเลนตุกตา เปนตน 
  2. ทฤษฎีการเลนรวมสมัย (Contemporary Theories of Play)ไดแก 
   2.1 ทฤษฎีจิตวิเคราะห  กลาววา  ความสนใจเกี่ยวกบัธรรมชาติ  การเลนของเด็ก
น้ันเริ่มจากการสังเกตของฟรอยด (Sigmund Freud) โดยกลาววา การเลนเกิดจากความตองการ 
ความพึงพอใจ และการที่เด็กจะบรรลุถึงความพอใจนั้น จะตองสนองดวยการเลน เชน การที่เด็กเลน
เปน มนุษยอวกาศ  นักแขงรถ พยาบาล หรือแม ก็เพ่ือนที่จะแสดงออกถึงความตองการที่ทาํให
ตนเองมีความพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนี้ ฟรอยดยังมองเห็นวา การเลนมีคุณคาอยางมากในแงของ
การบําบัด เพราะการเลนสามารถลดความไมพึงพอใจ อันเกิดจากประสบการณได ตอมาอีริค อีริค
สัน(Erik Erikson) ไดขยายทฤษฎีน้ีโดยอธิบายการเลนของเด็กเพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงไดอธิบาย
การเลนของเด็กวาเปนพัฒนาการตามขัน้ตอน เด็กจะเขาใจโลกทีเ่ขาอยูโดยการพบสิ่งใหมๆ ที่
ซับซอนมากยิ่งขึ้น และไดแบงขั้นตอนของพัฒนาการเลนของเด็กออกเปน 3 ขั้นคอื 
   ขั้นที่ 1 การเลนเกี่ยวกบัตวัเอง การเลนชนดินี้เร่ิมตัง้แตแรกเกิด โดยศนูยกลางการ
เลนอยูที่ตวัเด็กเอง ในระยะแรกเราอาจจะไมไดคิดวาสิ่งที่เด็กทํานั้นเปนการเลน เพราะการเลนของ
เด็กในระยะนี้เร่ิมโดยการเคลื่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายซ้ํา รวมทั้งสงเสียงซ้ําๆ อยูตลอดเวลา 
ตอมาเม่ือทารกจะมุงความสนใจในการเลนออกไปที่คนอ่ืนหรือของสิ่งอ่ืน เชน การเลนเสียงระดบั
ตางๆ เพ่ือดูการสนองตอบของแม หรือสํารวจรางกาย หนาตาของแมดวยมือ เปนตน การเลน
เกี่ยวกับตนเองนี้เปนการเริ่มตนที่จะเรียนรูลักษณะตางๆ ของโลกที่เขาอยู 
   ขั้นที่ 2 การเลนในโลกเล็กๆ ของเด็กคือ เด็กจะเลนกับของเลนและวตัถตุางๆ 
รอบตัวเด็ก ซ่ึงการเลนในโลกเล็กๆ ของเด็กนี้จะเปนการชวยใหเด็กไดปรับตวัใหเขากับสังคม
สิ่งแวดลอมทีมี่กฎเกณฑบางอยางที่เด็กตองเรียนรู เชน สิ่งของนั้นอาจแตกสลายสูญหายไปได หรือ
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เปนสิ่งของของคนอื่น อีกทั้งอาจถูกควบคุมจากผูที่มีอํานาจเหนือกวา เชน เด็กโต หรือผูใหญ ถาเด็ก
ยังไมสามารถเรียนรูโลกเลก็ๆ ของเขาไดแลวก็จะทําใหเด็กกลับไปสูการเลนในชวงแรก คือ การเลน
เกี่ยวกับตนเอง 
   ขั้นที่ 3 การเลนในสังคม เปนชวงอายุที่จะเขาสูวัยเรียน เด็กเริ่มเขาสูสังคมที่
กวางขวางขึ้น รูจักแบงปนของเลนกับผูอ่ืน ขั้นตอนนี้เปนสุดทายของพัฒนาการการเลน แต
ความสําเร็จของพัฒนาการขั้นน้ีเปนผลเนื่องมาจากความสําเร็จในพัฒนาการของสองขั้นแรก ในขั้นนี้
เด็กจะเรียนรูวา เม่ือใดที่เขาจะเลนคนเดยีว และเม่ือใดเขาจะเลนเปนกลุม 
   2.2 ทฤษฎีพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจ เพียเจต (Piaget) ไดวิเคราะหและ
แบงแยกพัฒนาการทางความรูความเขาใจของเด็กออกเปนลําดับขัน้ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทฤษฎี
พัฒนาการทางสติปญญาของเขา ดังน้ี 
   ขั้นที่ 1 ขั้นการเลนที่ใชประสาทสัมผัส (Sensorimotor Play) การเลนในขั้นน้ีเด็กมี
พฤติกรรมในลักษณะเปนการสํารวจ จับตองวัตถุนับวาเปนการฝกเลน และพัฒนาการการเลนควบคู
กันไปกับพัฒนาการทางสตปิญญาขั้นการแกปญหาดวยการกระทํา ซ่ึงการเลนในขั้นน้ีจะยุตลิงเมื่อ
เด็กอายุไดประมาณ 2 ขวบ 
   ขั้นที่ 2 ขั้นการเลนเกี่ยวกับสราง (Constructive Play) การเลนในขั้นน้ีจะเกิดขึ้น
เม่ือเด็กอายุ 1 ป 5 เดือน - 2 ป เปนการเลนที่มีวตัถปุระสงคที่ไมมีขอบเขตจํากัด เด็กจะเลนดวย
ความพอใจมากกวาจะคํานงึถึงความจริงหรือมาตรฐานตางๆ ของสังคม เม่ือเด็กเริ่มรับรูการ
เปลี่ยนแปลงอันเปนผลมาจากการเลนซ้ําๆ กัน เด็กจะเริ่มจําลักษณะของการเลนนั้นและการเลนใน
ขั้นนี้จะพัฒนาไปสูการเลนทีใ่ชสัญลักษณ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นการเลนที่ใชสัญลักษณ (Symbolic Play) การเลนขั้นน้ีจะเกิดขึ้นเม่ือ
เด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป และสามารถพัฒนาไดเต็มที่เม่ือเด็กอายุ 3 -4 ป การเลนนี้เกดิขึ้นไดตอเม่ือ
เด็กสามารถจําแนกและสมมติสิ่งของเครือ่งเลนตางๆ ที่ไมมีอยูในที่น้ันได เชน สมมติใหผาที่พับไว
เปนทารก สมมติวามีขนมมาปอนตุกตา เปนตน และลกัษณะการเลนที่เปนสวนหนึ่งของการเลนที่ใช
สัญลักษณที่นับวาเปนพัฒนาขั้นสูงสุด คือ การแสดงละครสมมต ิ(Socio-Dramatic Play) การเลน
แบบน้ีจะเร่ิมจากคําวา “เราสมมติเปน…. ดีกวา” การแสดงออกนี้เปนการแสดงออกอยางอิสระถึง
การรับรูทางสงัคมของเด็กโดยการแสดงบทบาทของผูอ่ืนและแสดงความรูสึกตอสังคมของเด็ก 
  จากทฤษฎีการเลนที่กลาวมาแลวน้ันสรุปไดวาการเลนเปนธรรมชาตขิองเด็กเพื่อ
ตอบสนองความตองการความพึงพอใจของตน เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ จากการเลนอยางเปนขั้นตอน 
โดยเริ่มจากการเลนเกี่ยวกบัตวัเองแลวจึงนําไปสูการเลนกับของเลนและวตัถตุางๆ ที่เปนรูปธรรม 
ตลอดจนสามารถพัฒนาไปถึงขั้นการเลนที่ใชสัญลักษณ เด็กสามารถนําผลการเรยีนรูที่ไดรับมาปรับ
ใชการแกปญหาในสถานการณจริง ดังน้ันการเลนจึงชวยสงเสริมพัฒนาทักษะดานตางๆ โดยเฉพาะ
ดานของการคิด 
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 2.4  ประเภทของการเลน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532 : 390 - 402) แบงประเภทของการเลนไวดังน้ี 
  การเลนที่แยกประเภทตามลกัษณะวธิีเลนและการตั้งกฎกติกา แบงไดเปน 2 ประเภท 
คือ 
  1. การเลนที่มีกฎกติกา เปนการเลนที่พัฒนาขึ้นมาจากการเลนที่ไมตองมีระเบียบกฎ
ขอบังคับ หรือที่เรียกวา “เกม” เกมเปนการเลนที่มีการแขงขัน แพชนะ มีการกําหนดจํานวนผูเลน 
สถานที่เลน อุปกรณที่ใชเลน กฎกติกาทีผู่เลนตองยึดถือเปนแนวปฏิบัตใินการเลนรวมกัน 
  2. การเลนที่ไมมีกฎกติกา เปนการเลนอยางอิสระไมมีกฎกติกาตายตัว ผูเลนใช
จินตนาการในการแสดงออก มุงสรางความสนุกสนานมากกวาซึ่งผูเลนอาจเลนคนเดียวหรือหลายคน
ก็ได 
   การเลนที่แยกประเภทตามจุดประสงคที่ใช แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
   1. การเลนเพ่ือการศึกษา มีจุดประสงคหลักเม่ือตองการใหเด็กเกิดการเรียนรูและ
ใหความสนุกสนานแกเด็ก 
    1.1 การเลนสมัผัส 
    การเลนประเภทนี้ชวยพัฒนาทักษะการใชน้ิวมือในการจับหรือดึงวัตถุสิ่งของ
เด็กอายุระหวาง 2 - 4 ปจะชอบเลนเครื่องเลนที่จับตองได ซ่ึงเด็กอาจจะเลนคนเดยีวหรือเลนไป
พรอมๆ กับคนอื่น การเลนประเภทนี้เปดโอกาสใหเด็กเกิดพัฒนาการทางการตัดสนิใจ การมีเหตุผล
และการใชมือกับตารวมกัน รวมทั้งรูขนาด จํานวน สี และรูปลักษณะของสิ่งน้ันๆ 
   2. การเลนที่ไมใชเพ่ือการศึกษา เปนการเลนที่มีจุดมุงหมายพื้นฐานเพื่อใหเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลนิและมีรางกายแข็งแรง 
  ศรีสมวงค  วรรณศิลปน  (2520 : 12 - 16) ไดสรุปประเภทการเลนไว 6  ประเภท  
ดังน้ี  
  1. การเลนเพ่ือการคนควา  เปนการเลนที่เด็กใชประสาทสัมผัสในการทดลองหยิบจับ
ตรวจสอบสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตวั เน่ืองจากเด็กมีความอยากรูอยากเห็น ทําใหเด็กไดเรียนรู รูปราง 
ขนาด ความละเอียดของวัตถุ ความแตกตางของเสียง สังเกตความแกออนของสี เปนตน 
   2. การเลนที่ใชความคิดริเริม่สรางสรรคและทักษะทางมือ  เปนการเลนที่เด็กนําสิง่ของ
ตางๆ มาประกอบเปนของเลนอยางงายไดซ่ึงการกระทํานั้นทําใหเด็กไดรับความสขุ ความพอใจ 
   3. การเลนเปนละครหรือจินตนาการเปนการเลนเลยีนแบบจากสิ่งที่เห็นในชวีิต 
ประจําวัน เด็กจะดัดแปลงสถานที่เลนใหเปนสถานทีต่ามความคิดของเขาเอง และนําสิ่งตางๆ มา
ดัดแปลงใหเปนตามความคดิของตนเอง 
  4. การเลนออกกําลังกาย เปนการเลนทีใ่ชพลังงานรางกาย ซ่ึงเด็กจะมาเลนรวมกนั 
ตองเคารพกฎของการเลน เรียนรู การแพชนะ และทําใหเด็กปรับตวัเขากับเพ่ือนไดดี 
  5. การเลนเกมในบาน เปนการเลนรวมกบัพ่ีๆ นองๆ ภายในครอบครัว 
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  6. การเลนชวยทําใหเพลิดเพลิน จากการดู ฟง สังเกต เปนการเลนทีอ่าศัยการดูคน
อ่ืนเลนหรือดูผูใหญทํางาน หรือสังเกตการณแสดงทาทางของสัตว หรือชอบที่จะฟงเรื่องราวตางๆ 
ฟงเพลง นิทาน จึงทําใหเกิดความเพลิดเพลินและสนุกสนานได 
  สรุปไดวา  ประเภทของการเลนสามารถแบงไดหลายลักษณะ โดยอาจแบงตามวธิีการ
เลน จุดประสงคของการเลน สถานที่เลน ทั้งน้ีการเลนทุกประเภทสงผลใหเด็กเกดิการเรียนรูและ
สงผลตอพัฒนาการทุกดานไดเปนอยางดี 
 
 2.5 การจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวยั 
  ภรณี คุรุรัตนะ (2540 : 49) ไดใหความหมายของประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยไว
วา เปนการจัดระบบประสบการณที่เด็กปฐมวัยควรไดรับ โดยมีการกําหนดจุดประสงค การดําเนิน 
กิจกรรมที่เนนใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ และในการดําเนินกิจกรรม ผูสอนควรคํานึงถึง
ความครอบคลุมของการพัฒนาดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซ่ึงสอดคลองกับ 
พัฒนา ชัชพงศ (2530 : 284)  ไดใหความหมายของการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ไววา 
เปนการจัดการศึกษาใหกบัเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาครบทุกดาน ทั้งทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคม และสตปิญญา มิไดมุงใหอานเขียนไดดังเชนระดับประถมศึกษา แตจะเปนการปูพ้ืนฐานให
เด็กปฐมวัยโดยคํานึงถึงวัยและความสามารถของเด็กและจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการใหพรอม
ที่จะเรียนรูในระดับตอไป และ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2538 : 13) ไดใหความหมายของการจดั
ประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยไววา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรยีนเนื่องมาจากความตองการของเด็ก 
โดยยังรวมถึงมวลประสบการณ แผนสําหรับการสอน งานวิชาตางๆ และโปรแกรมการศึกษา 
  สรุปไดวา การจัดประสบการณ หมายถึง การจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย เพ่ือ
สงเสริมพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและสติปญญา โดยการจัดกิจกรรม
จะตองสอดคลองกับวัยและความสามารถของเด็ก 
 
  หลักการจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสาํหรับเด็กปฐมวัย 
  ในการจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวัย ไดมีนักการศึกษา
กลาวถึงไวดังน้ี 
  ภรณี คุรุรัตนะ (2523 : 76 - 81) ไดกลาวถึงเปาหมายและหลักการจัดประสบการณ
ใหแกเด็กปฐมวัยวาควรคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  1. การจัดประสบการณตองเหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความตองการ และความ
สนใจของเด็ก 
  2. การจัดประสบการณตองดัดแปลงใหเหมาะสมกับสภาพเด็ก 
  3. การจัดประสบการณตองสอดคลองกับสภาพทองถิ่น เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสฝกฝน
ตนเองใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น 
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  4. การจัดประสบการณตองเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ อุปกรณที่ใชในการจัดควร
เปนอุปกรณที่หาไดในทองถิ่นน้ัน อาจนําวัสดุในทองถิ่นมาดัดแปลงทําเปนอุปกรณตางๆได 
  พัฒนา ชัชพงศ  (2541 : 143 - 144) ไดกลาววาเพื่อใหการจัดประสบการณและ
กิจกรรมบรรลตุามจุดมุงหมาย จึงกําหนดแนวทางการจัดประสบการณ ดังน้ี 
  1. สงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กโดยองครวมอยางตอเน่ือง 
  2. จัดใหสอดคลองกับจิตวทิยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 
  3. ยึดเดก็เปนศูนยกลาง สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล 
และเปดโอกาสใหเด็กริเริ่มกิจกรรมของตนเอง โดยครูเปนผูสนับสนุนอํานวยความสะดวกและเรียนรู
รวมกับเด็ก 
  4. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูและมีบรรยากาศที่อบอุนเพ่ือใหเด็กมีความสุข 
  5. จัดกิจกรรมในรูปแบบบรูณาการ โดยคํานึงถึงพัฒนาการทุกดาน 
  6. จัดประสบการณตรงใหเด็กเรียนรูจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 มีโอกาสสังเกต สํารวจ 
เลน คนควา ทดลอง แกปญหาดวยตนเอง 
  7. จัดใหเด็กมีปฏิสัมพันธกบัวตัถุสิ่งของ กับเด็กและกบัผูใหญ 
  8. จัดใหมีความสมดุล มีทั้งกิจกรรมที่เด็กริเริ่มและครูริเร่ิมกิจกรรมในหองเรียนและ
นอกหองเรียน กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวและสงบ 
  9. จัดใหเด็กไดเรียนรูผานการเลนที่หลากหลายทั้งรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ 
  10. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนา โดยใหความสําคัญกับกระบวนการมากกวาผลผลิต 
  11. จัดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม วฒันธรรมทองถิ่น และเอ้ือตอการนําไปใชใน
ชีวติประจําวัน 
  12. จัดกิจกรรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอตนเอง ตอสวนรวม รักธรรมชาติ 
และรักทองถิน่ 
  13. จัดใหเด็กมีสวนรวมในการวางแผน ลงมือปฏิบัติ และบอกผลการปฏิบัติกิจกรรม
ของตนเองและผูอ่ืนได 
  14. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง และเปนสวนหนึ่งของ
การจัดประสบการณ  
  15. เปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
  เปตาลอสซี่ (Pestalozzi) กลาววา การจัดกิจกรรมนั้นตองอาศัยหลกัจิตวิทยาและได
สรุปหลักเกณฑของกิจกรรมสําหรับเด็กไวดังน้ี 
  1. ใหเด็กเขาใจและเห็นสิ่งตางๆ โดยทางสัมผัสกอนแลวจึงใหเด็กคอยๆเรียนรู
ความหมายของสิ่งน้ันๆ โดยการเรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรม 
  2. ใหคําแนะนํากับเด็กมากกวาจะทําตนเปนผูออกคําสั่งใหเด็กปฏิบัตติามหนาที่สําคัญ
ของครูน้ัน คือ การใหความชวยเหลือและคําแนะนําเม่ือเด็กพบปญหา 
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  3. สรางความสนใจใหแกเด็ก ครูจะตองกระตุนใหเด็กอยากรูอยากเห็นอยากลงมือ
กระทําดวยตนเอง 
  4. ใหเด็กมีโอกาสพบเห็นและสัมผัสสิ่งที่เรียนรูน้ันโดยใหเด็กรูวาสิ่งน้ันมีความสัมพันธ
กับสิ่งอ่ืนอยางไร เด็กจึงเกิดความรูและความสรุปกฎเกณฑขึ้นมาได 
  จากหลักการจัดประสบการณและกิจกรรมการเลนสําหรับเด็กปฐมวยั สรุปไดวา การ
จัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันจะตองคํานึงถึงตวัเด็กเปนหลัก โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางในการ
เรียนรู ควรเลอืกประสบการณที่เด็กสนใจสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กดวย สวนการจัดกิจกรรม
การเลนใหกับเด็กมีความสําคัญมากการเปดโอกาสใหเด็กคิดไดลงมือกระทําโดยอิสระ จะทําใหเด็ก
เกิดจินตนาการและเกิดการเรียนรู 
 
 2.6 ประเภทของกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย   
  กิจกรรมตางๆ ที่จัดในแตละวันกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 45 - 47) ได
กําหนดกิจกรรมหลักสําหรับเด็กปฐมวัยไว 6 กิจกรรม ดังน้ี 
  1. กิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ชวยใหเด็กไดแสดงออกทางอารมณ ความรูสึก 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค และจินตนาการโดยใชศิลปะ เชน การเขียนภาพ การปน การฉีก - ปะ การ
ตัด - ปะ การพิมพภาพ การรอย การประดิษฐ หรือวธิกีารอื่นที่เด็กไดคิดสรางสรรคและเหมาะกบั
พัฒนาการ เชน การเลนพลาสติกสรางสรรค การสรางรูปจากกระดานปกหมุด เปนตน การจัด
กิจกรรมควรจัดใหเด็กทําทกุวัน โดยอาจจัดวันละ 3 - 5 กิจกรรมใหเด็กเลือกทําอยางนอย 1 - 2 
กิจกรรมตามความสนใจ 
  2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจงัหวะเปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตางๆ 
ของรางกายอยางอิสระตามจังหวะ โดยใชเสียงเพลงคาํคลองจอง ซ่ึงจังหวะและดนตรีทีใ่ชประกอบ 
ไดแก เสียงตบมือ เสียงเพลง เสียงเคาะไม เคาะเหล็ก รํามะนา กลอง เปนตน มาประกอบการ
เคลื่อนไหวเพือ่สงเสริมใหเด็กเกิดจินตนาการความคิดสรางสรรครูปแบบการเคลื่อนไหว ไดแก การ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่อยูกับที่และเคลื่อนที่การเลียนแบบทาทางตางๆ การเคลื่อนไหวตามบทเพลง 
การทําทาทางกายบริหารประกอบเพลง การเคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค การเลนหรือการแสดงทาทาง
ตามคําบรรยาย เรื่องราว การปฏิบัตติามคําสั่งและขอตกลง และการฝกทําทาทางเปนผูนําและผูตาม 
  3. กิจกรรมเสริมประสบการณ / กิจกรรมวงกลม   เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กได
พัฒนาทักษะการเรียนรู ฝกการทํางานและอยูรวมกันเปนกลุมทั้งกลุมยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่จัด
มุงฝกใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดแกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏิบตัิเพ่ือใหเกิดความคดิรวบ
ยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยจัดกิจกรรมดวยวธิีตางๆ เชน สนทนา อภิปราย สาธิต ทดลอง เลา
นิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง ทองคําคลองจอง ศึกษานอกสถานที่ เชิญวทิยากรมาใหความรู 
เปนตน 
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  4. กิจกรรมกลางแจง     เปนกิจกรรมที่จัดใหเด็กไดมีโอกาสไปนอกหองเรียนเพ่ือออก
กําลัง เคลื่อนไหวรางกายและแสดงออกอยางอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต
ละคนเปนหลกั กิจกรรมการแจงที่ผูสอนควรจัดใหเด็กไดเลน เชน การเลนเครื่องเลนสนาม การเลน
ทรายการเลนนํ้า การเลนสมมติในบานตุกตาหรือบานจําลอง การเลนในมุมชางไม การเลนกับ
อุปกรณกีฬา การเลนเกมการละเลน เปนตน 
  5. เกมการศึกษา   เปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญามีกฎกติกางายๆ  เด็กสามารถเลน
คนเดียวหรือเลนเปนกลุมได ชวยใหเด็กรูจักสังเกต และเกิดความคดิรวบยอดเกีย่วกับสี รูปราง 
จํานวน ประเภท และ ความสัมพันธเกี่ยวกับพ้ืนที่ ระยะ เกมการศกึษาที่เหมาะสมสําหรับเด็กวัย 3 - 
5 ป เชน เกมจับคู แยกประเภท จัดหมวดหมู เรียงลําดับ โดมิโน ลอตโต ภาพตดัตอ ตอตามแบบ 
เปนตน 
  6. กิจกรรมเสรี / การเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมเลน
หรือมุมประสบการณประสบการณ  หรือศูนยการเรียนที่จัดไวในหองเรียน  การจัดมุมเพ่ือใหเด็กมี
โอกาสเลนในหองเรียนควรจะเปนดังน้ี 
   1. มุมบาน มุมรานคา มุมหมอ 
   กิจกรรมจัดเพื่อใหเด็กไดเลนในสิ่งที่ตนชอบ สิ่งที่จะไดควบคูกันมา คือ การใช
ภาษา การปรับตวัใหเขากบัเพ่ือน การพัฒนาทางอารมณ สังคม จิตใจและสติปญญา  
   สื่อ อุปกรณ ที่จัดไวในมุมน้ี ไดแก เครื่องครัว เครื่องใชในบาน เชน เสื่อ หมอน 
กระจก ตุกตา เสื้อผาตุกตา เครื่องแบบของคนอาชีพตางๆ เชน หมอ ทหาร เครื่องใชในการประกอบ
ชีพ เชน กระบุง ตะกรา ไมคาน รองเทาและเสื้อผาที่ใชแลวสําหรับเด็กแสดงบทบาทสมมต ิ
   2. มุมหนังสือ 
   แมจะไมมีการสอนอานเขียน สําหรับเด็กกอนประถมศกึษา แตการหาภาพสวยๆ
นิทาน ภาพมาจัดวางไว ยอมเปนสิ่งจูงใจใหเด็กไดจับตอง เปดดู เปนการปลูกฝงนิสัยรักการอาน
โดยไมรูตัว สิง่ประกอบสําหรับมุมน้ี คือ เสื่อ หมอน รูปทรงตางๆ จะชวยจูงใจใหเด็กอยากนั่งนอน
อานในทาทางสบายๆ กอใหเกิดความเพลดิเพลินทั้งที่ยงัอานไมได 
   3. มุมธรรมชาติ หรือมุมวิทยาศาสตร 
   เปนมุมที่เด็กจะศึกษาหาความรูดวยการสังเกต การทดลองดวยตนเอง จึงจัดหา
อุปกรณตางๆ เชน เครื่องชั่ง ตัวอยางพืช เปลือกหอย สําลี กระดาษ หินชนิดตางๆ ฯลฯ นํามาจัด
วางไวเปนหมวดหมู 
   ครูควรจัดหาวสัดุอุปกรณที่สัมพันธกับบทเรียนมาจัดใหเด็กไดสังเกตและเรียนรู 
เชน เม่ือเรียนบทเรียนเร่ืองพืช การงอกของเมลด็พืช ครูอาจจะใชขาวเปลือกมาหวานในกระบะ
ทราย ใหเด็กชวยกันรดน้ําทุกวัน เด็กจะเฝาดูการเปลีย่นแปลงไดตลอดเวลาจนกระทั่งเมล็ด
ขาวเปลือกคอยๆ งอกเปนตนขาว 
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   4. มุมบล็อก  
   บล็อก หมายถึง แทงไมหรือวัสดุทดแทนอยางอ่ืน เชน กลองชนิดตางๆ บล็อกแต
ละชุดอาจจะมีแบบและจํานวนแตกตางกนับางชุดมีขนาดเล็ก มีจํานวนเพียง 20 ชุด บางชุดมีขนาด
ใหญจํานวนมากอาจถึงรอยกวาชิ้น บล็อกเหลานี้อาจทําขึ้นเองไดจากเศษไมนํามาตกแตงใหเปน
รูปทรง ขอควรระวังคือ ตองขัดใหเรียบ ไมมีเสี้ยน แยกเก็บใสกลองหรือลังไว ถาไมตองการใหเกดิ
เสียงรบกวนเวลาเลนก็หาเสื่อมาปูรองรับมุมน้ีไวพอที่เด็กจะนั่งไดคราวละ 3 - 4 คน และควรใหหาง
จากมุมหนังสือที่ตองการความสงบเงียบ 
   มุมบล็อกใหคณุคาทางดานการศึกษา คือ ใหพ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรเด็กได
เรียนรูรูปทรงตางๆ ฝกความคิดสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งฝกพัฒนาการทางดานอารมณ สังคม 
การเลนในมุมน้ีเด็กไดเลนเปนกลุมเด็กตองปรับตัวใหเขากบัเพ่ือนใหไดจึงเปนการปลูกฝงลักษณะ
นิสัยที่พึงประสงค ซ่ึงเด็กจะเกิดการเรียนรูและฝกการแกปญหาไดดวยตนเอง 
   5. กระบะทราย 
   กระบะทรายในมุมหองเรียนจัดเพื่อใหเด็กมีโอกาสตกแตงเรื่องที่ใกลตวัเด็ก เชน 
เรื่องบาน เด็กไดใชวัสดุอุปกรณ เชน ตุกตาสัตว บาน ตนไม ฯลฯ ครูจึงตองจัดหาอุปกรณที่
เกี่ยวของไว ควรวางกระบะใหอยูในระดบัที่เด็กยืนเลนได และเตรยีมอุปกรณไวใหเพ่ือใหเด็กนํามา
จัดตามความคิดสรางสรรคของตนเอง 
   6. มุมเกมการศึกษา พลาสติกสรางสรรค เครื่องเลนสัมผัส   
   ในมุมน้ี เปนมุมที่ฝกเด็กในเรื่องการรับรูทางสายตา การคิดหาเหตุผล และการ
ทํางานสัมพันธระหวางตากบัมือ ประกอบไปดวย เกมการศึกษา พลาสติกสรางสรรค ลูกปดสําหรับ
รอย 
   กิจกรรมการเลนรอยลูกปดเปนการฝกการใชประสาทสมัผัสที่ครูไดนํามาใช 
เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง และเกดิการเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรมโดยการใชประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ของตนเอง ซ่ึงอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะจะชวยใหเด็กไดฝก
ประสาทสัมผสั  ฝกแยก  ขนาด   จํานวน  สี  และรูปลกัษณะของสิ่งน้ันๆ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของมอนเตสเซอรี่(Montessorie) กลาวไววาการเด็กอายุ 3 – 6 ป เปนชวงที่จิตซมึซาบโดยรูสึกตัว 
(Conscious absorbent mind) โดยเลือกสิ่งที่ประทบัใจจากสิ่งแวดลอมและพัฒนาประสาทสัมผัส
ตางๆ โดยใชการปฏิบัติงานดวยมือ  ฝกใหเด็กรูจักสังเกตรายละเอยีดของสิ่งตางๆ ชวยเพิ่ม
ความสามารถในการคิด ซ่ึงเด็กจะพัฒนาความสามารถในการที่จะแยกแยะ จับคู เรยีงลําดับสีได 
   กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ เปนการทาํกิจกรรมโดยที่เด็กไดลง
มือกระทํากับสื่ออุปกรณที่มีไวให โดยการใชเชือกรอยลูกปดไมที่มีสีสันและรูปทรงเรขาคณิตที่
หลากหลาย  และมีเสนผาศนูยกลางที่เหมาะสม  ในการเลนรอยลูกปดจะตองดูตามบัตรตนแบบที่มี
ให ซ่ึงบัตรตนแบบจะมีลักษณะเปนภาพอนุกรม มีความหลากหลาย ยาก - งายเรียงลําดับกันไป
เพ่ือใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมที่จัดให กิจกรรมการรอยลูกปดตามบตัรตนแบบน้ันเด็ก
สามารถเลนไดลําพังคนเดียวหรือจะเลนเปนกลุมก็ได ในการทํากิจกรรมการรอยลูกปดตามบัตร
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ตนแบบจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและสงเสริมการใชกลามเนื้อเล็กการประสานสมัพันธระหวางมือ
กับตา การฝกทักษะการคิด การสังเกต การจําแนก ในเรื่องของขนาด  จํานวน  สี และรูปทรงของ
ลูกปดไมและบัตรตนแบบ และการตัดสนิใจใหกับเด็ก กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบนี้
จัดขึ้นในชวงของกิจกรรมเสรีของแตละวนั วันละ 20 นาที ซ่ึงในการจัดกิจกรรมการเลนรอยลูกปด
ตามบัตรตนแบบมีขั้นตอน คอืครูแนะนําสื่อที่เตรียมไวในแตละวันกอนที่จะใหเด็กลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอยางอิสระจนหมดเวลา จากนั้นจึงพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับชิ้นงานที่เสร็จเรียบรอยแลว 
  สรุปไดวา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยในแตละวนัควรจัดใหครบตามหลักของ
กรมวิชาการซึง่มีดวยกัน 6  กิจกรรม  สวนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามแบบเปนกิจกรรมที่ฝก
การใชประสาทสัมผัสฝกการคิดและทักษะตางๆ เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูและสงเสรมิพัฒนาการทั้ง
ทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญา 
 
 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลน  
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  กริฟฟทส และไอแซคส (ประภาพรรณ สุวรณสุข. 2525 : 119; อางอิงมาจาก 
Griffiths. 1973; Issacs. 1972 : 119) ไดศึกษาการเลนของ เด็กอายุ 5 ป เปนจํานวน 50 คน พบวา
การเลนของเด็กโดยอาศัยจินตนาการนั้นเปนวธิีการแกปญหาของเด็ก ฉะนั้นการเลน คือ การ
แกปญหา สําหรับไอแซคส ไดทําการสังเกตและวิเคราะหการเลนของเด็ก พบวา การเลนเปน
กระบวนการพัฒนาการทั้ง 4 ดานและไดแบงการเลนออกเปน 3 องคประกอบ ไดแก การเลนนําไปสู
การคนพบเหตุผลและความคิด การเลนเปนการเชื่อมโยงระหวางเด็กกับสังคม และ การเลนเปนการ
ทําใหเด็กไปสูความสมดุลในสังคม 
  เชียง (Chiang. 1985 : 181) ไดศึกษาเกีย่วกับความแตกตางดานพฒันาการในการใช
วัสดุการเลน ในสนามเด็กเลน อายุ 3 - 5 ป และ 7  ป จํานวน 57 คน โดยใชเครื่องมือเทคนิคการ
สังเกตตามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวาประเภทของการเลน และวัสดุอุปกรณการเลนเปน
องคประกอบสําคัญที่มีผลตอพัฒนาการดานการเลน ซ่ึงจะสงผลตอพัฒนาการทางดานสังคม และ
สติปญญาของเด็ก  
 
  งานวิจัยในประเทศ 
  พันธนี  เจริญสุข (2528 : 75 - 77) ไดศึกษาความเห็นของครูอนุบาลเกี่ยวกับเครือ่ง
เลนที่จําเปนในการเตรียมความพรอมของเด็กปฐมวัย ผลพบวา เครือ่งเลน เชน ไมบล็อกสรางสรรค 
พลาสติกสรางสรรค ลูกปดสําหรับรอย ลอตโต เปนตน วามีความจําเปนมากตอการเตรียมความ
พรอมทางดานสติปญญา 
  สุวัฒน  วราสสุาสน (2526 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเลนที่สงผล
ตอการพัฒนาความพรอมทางการเรียนทั้ง 4 ดาน ของเด็กกอนวัยเรยีน พบวา ชุดเครื่องเลน
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สามารถสงผลตอการพัฒนาความพรอมทางการเรียนดานความสามารถทางภาษา จํานวน และ
ความสัมพันธทางดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม 
  จากเอกสารและงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวา การจัดประสบการณและกิจกรรมการเลน
ใหแกเด็กปฐมวัยน้ัน มีความจําเปนและสาํคัญอยางยิ่ง เพราะจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและเกดิการ
พัฒนาครบทั้ง 4 ดาน ในการจัดประสบการณควรเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระในการสังเกต ทดลอง 
คนหาสาเหตแุละผลดวยตนเอง ซ่ึงเปนการเสริมสรางทักษะในการคิดดวย 
  

สมมติฐานในการวิจัย 
 การทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบตัรตนแบบทําใหการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย
สูงขึ้น 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. การเก็บและรวบรวมขอมูล 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 75 คน 
 กลุมตวัอยาง  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 14 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  
Random Sampling) โดยการจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 
4 หองเรียน  และใชนักเรียนทั้งหมดในหอง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบตัรตนแบบ 

 2. แบบทดสอบวัดการคิดเชงิเหตุผล 
  2.1 แบบทดสอบดานรูปภาพ  
  2.2 แบบทดสอบดานปฏิบัต ิ
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางสื่อ อุปกรณ  ดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  1.1 คูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 (อายุ 3 – 6 ป) 
  1.2 ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  1.3 สื่อการสอนระดับปฐมวยัศึกษาของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527) 
  1.4 กิจกรรมและสื่อการสอนเพื่อฝกทักษะพัฒนาการและการเรียนรูของ 
 พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ (2531)  
  1.5 สื่อการสอนและการเรียนรูของ วิรุฬห  ลลีาพฤทธิ์ (2522) 
 2. สรางสื่อ อุปกรณใหเหมาะสมกับพัฒนาการ วัย และความสนใจของเด็ก (อายุ 3 – 4 ป) 
 3. สรางคูมือการใชสื่อ อุปกรณ กิจกรรมการเลนรอยลกูปดตามบัตรตนแบบ 
 4. นําสื่อ อุปกรณ และคูมือไปใชทดลอง(Try Out) กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 
 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอนุบาลกุกไก ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน 
 การสรางแผนกิจกรรมการเลนรอยลกูปดตามบัตรตนแบบ  ดําเนินการดังน้ี 

 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเลน ดังน้ี เอกสารและงานวจัิยที่
เกี่ยวของกับการเลนของ ศรสีมวงศ วรรณศิลปน (2520)  เบญจา  แสงมลิ (2524) ภรณี  คุรุรัตนะ 
(2540)  นฤมล ปนดอนทอง  (2544)     

  1.1 การจัดประสบการณและกิจกรรมระดับปฐมวัยของ พัฒนา ชัชพงศ (2530)   
  1.2 กิจกรรมสําหรับเด็กกอนวัยเรียนของ เยาวพา เดชะคุปต (2535)    
  1.3 สื่อการสอนระดับปฐมวยัศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527)  
  1.4 การละเลนและเครื่องเลนเพ่ือพัฒนาเด็ก ของมณีรัตน สุกโชติรัตน (2524) 

 2.  สรางแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ จํานวน 40 แผน และมีบัตร
ตนแบบจํานวน 120 แบบ โดยมีโครงสราง  ดังน้ี 
  2.1 ชื่อกิจกรรม 
  2.2 จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม 
  2.3 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 
  2.4 การประเมินผลการทํากิจกรรม 
  2.5 วัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 
 3. นําแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบและบตัรตนแบบที่ผูวิจัยสรางขึ้น
เสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยใชเกณฑ
การตัดสิน 2 ใน 3 ทานของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
 อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง        อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร         

                                                     มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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 อาจารยอิชยา แสงบรรเจิดศิลป   อาจารยโรงเรียนอนุบาลประเสริฐศิลป 
 อาจารยนฤมล จันทรฉาย   อาจารยโรงเรียนบานหนองงา  
         อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
 4. ปรับปรุงแกไขแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบใหเหมาะตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงการประเมินเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนกิจกรรมการเลนรอยลกูปดตามบัตร
ตนแบบ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน จํานวน 40 แผน ไดคา IOC ระหวาง 0.6 
– 1.00 ถือวาใชไดทั้งหมด 40 แผน  
 5. นําแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบที่ปรับปรุงไปทดลอง (Try Out) กับ
เด็กนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2549 ที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 15 คน 
เพ่ือความถูกตองตามหลักการ ทฤษฎี แนวคิดและรปูแบบของกิจกรรม รวมทั้งปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 6. นําแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใชกับ
กลุมตัวอยางในการทดลอง 
 การสรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล    ดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบการคิดเชงิเหตุผล 
ดังน้ี 
  1.1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกบัแบบทดสอบการเตรียมความพรอมดานการคิดเชิงเหตุผล 
  1.3 วิธีสรางแบบทดสอบ การสรางคําถามดานรูปภาพ และวธิีวิเคราะหขอสอบ 
  1.4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของ ลือชัย ชื่นอ่ิม (2525) สายทิพย ศรีแกวทุม 
(2541) ปรมาภรณ กองมวง (2541) นฤมล ปนดอนทอง (2544) วราภรณ นาคะศิริ (2546) เสาวนีย 
อุนประเสริฐสขุ (2546) ปยวรรณ  สันชุมศรี (2547) รติกร ธัญญะอุดม (2547)   

 2. สรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงเปนแบบทดสอบคําถามดานรูปภาพ เปน
แบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก โดยตัวเลือกเปนรูปภาพ และแบงเปน 3 ชุดๆ ละ 15 ขอ รวม 45 ขอ 
ดังน้ี 
  2.1 ชุดที่ 1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท จํานวน 15 ขอ 
  2.2 ชุดที่ 2  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 15 ขอ 
  2.3 ชุดที่ 3  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน 15 ขอ 
 3. สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลใหสอดคลองกับแบบทดสอบ
แตละชุดที่ไดสรางขึ้นในขอ 2 
 4. นําแบบทดสอบวัดการคดิเชิงเหตุผล และคูมือดําเนินการทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอ 
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวยั และดานการวัดผลการศึกษา เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
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 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย ดําสุวรรณ  อาจารยโรงเรียนสาธิตแหง       
                                                     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารย วัฒนา ปุญญฤทธิ์    อาจารยประจําโปรแกรมวิชา    
                                                            การศึกษาปฐมวัย  

                                                     มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 
 อาจารยปรมาภรณ กองมวง   อาจารยโรงเรียนวันครู 2502 
                  จ. ปทุมธาน ี
 5. ปรับปรุงแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงการประเมิน
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตผุล ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 
ทาน ชุดที่ 1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท จํานวน 15 ขอ ชุดที่ 2  
แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 15 ขอ และชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการ
คิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน 15 ขอ ไดคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ  
 6. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ที่
ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 24 คน 
 7. นําแบบทดสอบที่ไดมาวิเคราะหขอสอบรายขอ เพ่ือหาคาความยากงายและคาอํานาจ
จําแนก โดยคัดเลือกไวชุดละ 10 ขอ ซ่ึงแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนกประเภท ไดคา
ความยากงาย ระหวาง 0.42 – 0.79 และคาอํานาจจําแนกแบบพอยท-ไบซีเรียล ระหวาง 0.21 -0.39  
ดานการจัดประเภท ไดคาความยากงาย ระหวาง 0.38 – 0.79 และคาอํานาจจําแนกแบบพอยท-ไบ
ซีเรียล ระหวาง 0.25 -0.43  และดานอนุกรม ไดคาความยากงาย ระหวาง 0.58 – 0.79 และคาอํานาจ
จําแนกแบบพอยท-ไบซีเรียล ระหวาง 0.22 -0.39  
 8. นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกชุดละ 10 ขอ มาหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ
การคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงไดคาความเชื่อม่ันดานการจําแนกประเภท เทากับ .75 ดานจัดประเภท เทากับ 
.83 และดานอนุกรม เทากับ .81 และโดยรวมเทากับ .90 
 9. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อม่ันแลวไปใชในการทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกอน
และหลงัการทดลอง 
 
 การสรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติ   ดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบการคิดเชงิเหตุผล
ดานปฎิบัติ ดังน้ี 
  1.1 ทฤษฎีพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
  1.2 การจัดประสบการณและกิจกรรมระดับปฐมวัย ของพัฒนา ชัชพงศ (2530) 
  1.3 การวัดและประเมินแนวใหม:เด็กปฐมวัยของ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545) 
  1.4 วิธีสรางแบบทดสอบดานปฏิบัติ และวิธวีิเคราะหขอสอบ 
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  1.5 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของ  ดวงเดือน ศาสตราภัทร (2522) 
 2. สรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบตัิ  ซ่ึงเปนแบบสถานการณใหปฏิบัติ
โดยแบงเปน 3 ชุดๆ ละ 8 สถานการณ รวม 24 สถานการณ ดังน้ี 
  2.1 ชุดที่ 1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท จํานวน 8 
สถานการณ 
  2.2 ชุดที่ 2  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 8 สถานการณ 
  2.3 ชุดที่ 3  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน 8 สถานการณ 
 3. สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลใหสอดคลองกับแบบทดสอบ
แตละชุดที่ไดสรางขึ้นในขอ 2 
 4. กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบดานปฏิบตัิในแตละสถานการณดังน้ี 
  ให 3 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบและใหเหตุผลถูกตองตามเวลาที่กําหนด 
  ให 2 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบและใหเหตุผลถูกตองแตไมตรงตามเวลาที่กําหนด 
  ให 1 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบและใหเหตุผลไมถูกตองและไมตรงตามเวลาที่กาํหนด 
  ให 0 คะแนน กรณีเด็กไมใหความรวมมือหรือทําไมได 
 5.นําแบบทดสอบวัดการคดิเชิงเหตุผลดานปฏิบัตเิกณฑการใหคะแนนและคูมือดําเนินการ
ทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และดานการวัดผลการศึกษา เพ่ือหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย ดําสุวรรณ  อาจารยโรงเรียนสาธิตแหง       

                                                     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารย วัฒนา ปุญญฤทธิ์    อาจารยประจําโปรแกรมวิชา    
                                                            การศึกษาปฐมวัย  

                                                     มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 
 อาจารยปรมาภรณ กองมวง   อาจารยโรงเรียนวันครู 2502 
                  จ. ปทุมธาน ี
 6. การประเมินเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏบิตัิ ตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการ
จําแนกประเภท จํานวน 8 ขอ ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 
8 ขอ และชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการคดิเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน 8 ขอ ไดคา IOC เทากบั 
1.00 ทุกขอ 
 7. ปรับปรุงแบบทดสอบ เกณฑการใหคะแนนและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนํา
ผูเชี่ยวชาญ แลวนําแบบทดสอบไปใหผูเชีย่วชาญจัดอันดับตามความเหมาะสมกับกลุมตัวอยางจาก
มากไปหานอย 
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 8. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549 ที่
ไมใชกลุมตวัอยาง จํานวน 24 คน เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนในแตละสถานการณกับ
คะแนนรวม 
 9. คัดเลือกแบบทดสอบทีมี่ความสัมพันธกับคะแนนรวมสูงใน 5 อันดันแรกไวใชในการ
ทดลอง ชุดละ 5 สถานการณ รวม 15 สถานการณ 
 10. หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบที่คัดเลือกไว  โดยใชสูตรสมัประสิทธิ์แอลฟา  (α - 
Coefficient) ของ ครอนบาค (Conbach) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ 2536 : 170 – 172 )คา
ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติ ดานการจําแนกประเภท เทากับ .75 ดาน
จัดประเภท เทากับ .79 ดานอนุกรม เทากับ .70 และโดยรวมทั้ง 3 ดาน เทากับ 0.87 
 

การเก็บและรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนนิการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One - Group Pretest 
-  Posttest  Design  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 249) ตามตารางดังน้ี 
 
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 

 

T1 x T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 

 T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) โดยใชแบบทดสอบการวัด 
    การคิดเชิงเหตุผล  
 T2 แทน การทดสอบครั้งหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบการวดั 
    การคิดเชิงเหตุผล  

 X แทน การจัดกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบตัรตนแบบ 
 

 การดําเนินการทดลองมข้ัีนตอน ดังน้ี 
 1. ทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตวัอยางที่ใชในการทดลอง เพ่ือหา
พ้ืนฐานการคดิเชิงเหตุผลโดยใชแบบทดสอบการคิดเชงิเหตุผล 
 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง   โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ซ่ึงทําการทดลองในกิจกรรมเสรีใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหๆ  ละ 5  
วัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 40 ครัง้ จํานวน 40 กิจกรรม โดยใน 1 วันจะมีบัตร
ตนแบบ 20 แบบ เพ่ือใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความพอใจ 
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ตาราง 2   กําหนดการจัดกิจกรรมในการทดลอง 
 

สัปดาหที่ วัน ชื่อกิจกรรม แบบตวัอยาง 
(Pattern) 

จันทร ฝมือคุณหนูจา บัตรตนแบบที ่1 - 20 
อังคาร รูปทรงแสนสนุก บัตรตนแบบที ่6 - 25 
พุธ เรียงรอยดวยสองมือ บัตรตนแบบที ่11 - 30 

พฤหัสบด ี ลูกปดนอยรอยพาเพลิน บัตรตนแบบที ่16 - 35 
1 

ศุกร รูปทรงหลงทาง บัตรตนแบบที ่21 - 40 
จันทร เรียงรอยดวยรัก บัตรตนแบบที ่26 - 45 

อังคาร รูปทรงหลากสีสัน บัตรตนแบบที ่31 - 50 
พุธ เชือกนอยรอยรัก บัตรตนแบบที ่36 - 55 

พฤหัสบด ี หนูนอยนักรอย บัตรตนแบบที ่41 - 60 
2 

ศุกร รูปทรงมหัศจรรย บัตรตนแบบที ่46 - 65 

 หมายเหตุ 
 ในการดําเนินการทดลองในแตละวัน นอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดแลว  กลุมตวัอยางยังได
ทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามตารางกิจกรรมประจําวันเหมือนเดิมทุกประการ 

 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยางโดย
ใชแบบทดสอบวัดการคิดเชงิเหตุผลฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง  

 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวธิกีารทางสถิต ิ
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลกอนและหลังการทดลองโดยใช  t - test  สําหรับ Dependent 
Sample 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ   ดังน้ี 

 1. สถิติพื้นฐาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 59 - 73) 
  1.1 คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

      
Ν

= ∑X
 X  

 เม่ือ   X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
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   ∑ X   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N   แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 
 
  1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยคํานวณจากสูตร          
(ลวน  สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 79)  ดังน้ี 
  

     
1)-N(N

X)( XN
 S

2 2∑∑ −
=  

 เม่ือ   S   แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   ∑X   แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N   แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 

   2X∑   แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตวัยกกาํลังสอง 
 

 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 2.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพของขอสอบแตละขอ คาความยากงาย (Difficulty) โดย 

คํานวณจากสตูร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 210)  ดังน้ี   

           
N
R

P =  

 เม่ือ  P แทน  คาความยากงาย 
   R แทน  จํานวนคนที่ทาํขอน้ันถูก 
   N แทน  จํานวนคนที่ทาํขอน้ันทั้งหมด 
 
  2.2  คาอํานาจจําแนก โดยหาจากสหสัมพันธแบบพอยท-ไบซีเรียล (Point-Biserial 
Correlation) โดยคํานวนจากสูตร (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 214 – 215) 

     pq
S

r
t

fP
bisp •

Χ−Χ
=.  

           เม่ือ  bispr .  แทน คาอํานาจจําแนกของขอสอบ 
  pΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันได 
  fΧ  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันไมได 
  tS  แทน คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบฉบับน้ัน 
  p แทน สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันได 
  q แทน สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันไมได หรือ 1-p 
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 2.3  หาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถามโดยวิเคราะหหาคาสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Corrected item total correlation) (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 84)  ดังน้ี 

 

   
( ) ( ) ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ∑−∑−

−
=

∑∑
∑ ∑ ∑

YYXX NN

YXXYN
r

2222
 

 
   เม่ือ  rXY แทน สัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตวัแปร X กับตัวแปร Y 
     N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

     ΣX แทน  ผลรวมของคะแนน X 

     ΣY แทน ผลรวมของคะแนน Y 

        ΣXY แทน ผลรวมของผลคูณของคะแนน  X และคะแนน Y 

     ΣX2 แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน X 

     ΣY2 แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนน Y  
 

หมายเหตุ เม่ือขอคําถามนั้นมีคาอํานาจจําแนกสูงก็เปนการแสดงหลักฐานความเที่ยงตรง
เชิงโครงสรางดวยเชนกัน 
 
            2.4  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบใชวิธขีอง คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - 
Richardson) โดยคํานวณจากสูตร KR - 20 (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538 : 197 - 198)  
ดังน้ี   

    
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

= ∑
2

t

tt S
pq

-1
1-n

n
r  

  
 เม่ือ  r tt แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 

   n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 
   p แทน สัดสวนของผูที่ตอบถูกในแตละขอ 
   q แทน สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ (q = 1 - p) 

   St
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด 
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  2.5  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบดานปฎิบัติ  โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 
Coefficient) ของ ครอนบาค (Conbach)  (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2536  : 170 – 172 )  
ดังน้ี 
 

      
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

= ∑
2
t

2
i

S
S

-1
1-n

nα  

 เม่ือ  α  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 

   n แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 
    2

iS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนเปนรายขอ 

   St
2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนของแบบทดสอบ 

 
       3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
        3.1 สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมตฐิาน เปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิง
เหตุผลกอนและหลังการทดลอง โดยใช t - test แบบ Dependent Sample (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ. 2538 : 104)  ดังน้ี 

    

1-N
D( -DN

D
t

2∑ ∑
∑

)
=

2
 

                     
                     โดย   df     = N - 1 

 
  เม่ือ  t  แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t - distribution 

  D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
  N  แทน จํานวนคน 

 ∑D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอนและ 
    หลังการทดลอง 

         ∑ 2D  แทน ผลรวมกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวางกอน 
     และหลังการทดลอง 
 
 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลและแปลผลความหมายการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ
ตางๆ ที่ใชแทนความหมายดังน้ี 
  N    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X     แทน คะแนนเฉลี่ย 
            diffX    แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลตางของคะแนน 
 S    แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน 
 Sdiff   แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 
 t    แทน คาสถิตทิี่ใชพิจารณา t-distribution 
 **    แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํากิจกรรมการ
เลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 

2. การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลเชิงปฏิบัติของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํา
กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
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ตาราง 3 การเปรียบเทยีบผลของการคิดเชิงเหตุผลดานรูปภาพของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการทํา
กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ  เปนรายดานและโดยรวม 

 

 
การคิดเชิงเหตุผลดานรูปภาพ / กลุมทดลอง 

 

 
N 

 

X  

 
S 
 

 
X diff 

 

 
Sdiff 

 
t 
 

1. การจําแนกประเภท 
กอนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

5.93 
 

9.07 

3.00 
 

0.62 

 
 

3.14 

 
 

3.085 

 
 

3.812** 

2.  การจัดประเภท 
กอนการทดลอง 

 
     หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
6.21 

 
9.64 

 
1.72 

 
0.63 

 
 

3.43 

 
 

1.697 
 

7.560** 

3.  อนุกรม 
กอนการทดลอง 

 
     หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
3.64 

 
8.64 

 
1.78 

 
1.45 

 
 

5.00 

 
 

2.353 
 

7.949** 

รวมทั้ง 3 ดาน 
กอนการทดลอง 

 
     หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
16.57 

 
26.57 

 
4.80 

 
2.24 

 
 

10.00 

 
 

5.364 
 

6.976** 

 
           จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา เด็กปฐมวัยหลังจากไดทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตร
ตนแบบ เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดานสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 แสดงวา กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ทําใหเด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผล
โดยรวมและดานการจําแนกประเภท ดานการจัดประเภท และดานอนุกรม สูงกวากอนการทํา
กิจกรรม 
 
 
 
 



 44 

ตาราง 4 การเปรียบเทยีบผลของการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบตัิของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทํา
กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ  เปนรายดานและโดยรวม 

 

 
การคิดเชิงเหตุผลดานปฏบิตัิ / กลุมทดลอง 

 

 
N 

 

X  

 
S 
 

 
X diff 

 

 
Sdiff 

 
t 
 

1.  การจําแนกประเภท 
กอนการทดลอง 

 
หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
10.00 

 
14.93 

4.22 
 

0.27 

 
 

4.93 

 
 

4.12 

 
 

4.473** 

2.  การจัดประเภท 
กอนการทดลอง 

 
     หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
10.07 

 
14.28 

 
1.59 

 
1.07 

 
 

4.21 

 
 

1.80 
 

8.736** 

3.  อนุกรม 
กอนการทดลอง 

 
     หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
8.50 

 
13.28 

 
4.26 

 
1.68 

 
 

4.79 

 
 

3.47 
 

5.163** 

รวมทั้ง 3 ดาน 
กอนการทดลอง 

 
     หลังการทดลอง 

 
14 
 

14 

 
28.57 

 
42.50 

 
8.79 

 
2.50 

 
 

13.93 

 
 

7.73 
 

6.741** 

 
           จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา เด็กปฐมวัยหลังจากไดทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตร
ตนแบบ เด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติโดยรวมและรายดานสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงวา กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ทําใหเด็กปฐมวัยมีการคิดเชิง
เหตุผลดานปฏิบัติโดยรวมและดานการจําแนกประเภท ดานการจัดประเภท และดานอนุกรม สูงกวา
กอนการทํากิจกรรม 
 



บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

   
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยักอน

และหลังการทาํกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ทั้งน้ีเพ่ือเปนประโยชนกับครู ผูปกครอง
และผูที่เกี่ยวของในการสงเสริมและพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ตลอดจนเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
การเลนที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมการคิดเชิงเหตผุลใหแกเด็กปฐมวัย 
 

ความมุงหมายของการศึกษา 

 เพ่ือเปรียบเทยีบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทาํกิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
 

สมมติฐานการศึกษาคนควา 
 การทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบตัรตนแบบทําใหการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย
สูงขึ้น 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 75 คน 
  2. กลุมตวัอยาง 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุ 3 - 4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2549  ของโรงเรียนอนุบาลกุกไก  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 14 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  
Random Sampling) โดยการจับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 มา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 
4 หองเรียน และใชนักเรียนทั้งหมดในหอง 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้น้ี เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1. แผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบตัรตนแบบ จํานวน 40 แผน และมีบัตรตนแบบ
จํานวน 120 แบบ ผูวิจัยสรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน  นําแผน
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กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบที่ปรับปรุงไปทดลอง (Try Out) กับเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 1 หอง 2 ที่ไมใชกลุมตวัอยางจํานวน 15 คน 

 2. แบบทดสอบวัดการคิดเชงิเหตุผล 2 แบบดังน้ี 
  2.1 แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลดานรปูภาพ ไดแก 
   ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนกประเภท จํานวน           
10 ขอ 
   ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ดานการจัดประเภท จํานวน 10 ขอ 
   ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ดานอนุกรม จํานวน 10 ขอ 

  2.2 แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัต ิไดแก 
   ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบตัิ ดานการจําแนกประเภท 
จํานวน 5 สถานการณ 
   ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบตัิ ดานการจัดประเภท  
จํานวน 5 สถานการณ 
   ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบตัิ  ดานอนุกรม จํานวน 
5 สถานการณ 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 
             1. ทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตวัอยางที่ใชในการทดลอง เพ่ือหา
พ้ืนฐานการคดิเชิงเหตุผลโดยใชแบบทดสอบการคิดเชงิเหตุผล 
 2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตนเอง   โดยกลุมตัวอยางจะไดรับการจัดกิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ซ่ึงทําการทดลองในกิจกรรมเสรใีชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 5  
วัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 20 นาที รวมทั้งสิน้ 40 ครั้ง โดยใน 1 วันจะมีบัตรตนแบบ 20 แบบ และกลอง
ลูกปดไมจํานวน 1 กลอง เพ่ือใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความพอใจ 

 3. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุมตัวอยางโดย
ใชแบบทดสอบวัดการคิดเชงิเหตุผลฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่ใชกอนการทดลอง  

 4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวธิกีารทางสถิต ิ
 

การวิเคราะหขอมูล 
    1. หาคาสถิตพ้ืินฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    2. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชงิเหตุผล กอนและหลังการทดลอง โดยอาศัยการ
แจกแจงของt (t - Dependent) 
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สรุปผลการวิจัย 
          การคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง
ทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยทําใหทราบวา 

      การคิดเชิงเหตุผลโดยรวมและรายดานของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองทํากิจกรรมการเลน
รอยลูกปดตามบัตรตนแบบสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา กิจกรรมการเลนรอยลกูปดตามบัตรตนแบบ ทําใหเด็กปฐมวัยใน
กลุมการทดลองมีการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนกประเภท ดานการจัดประเภท และดานอนุกรม
สูงขึ้น ทั้งน้ีเพราะ 
      1. กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ
กระทํา   โดยการใชเชือกรอยลูกปดไมที่มีสีสันและรูปทรงเรขาคณติที่หลากหลาย  และมี
เสนผาศูนยกลางที่เหมาะสม  ในการเลนรอยลูกปดจะตองดูตามบัตรตนแบบที่มีให ซ่ึงบัตรตนแบบ
จะมีลักษณะเปนภาพอนุกรมทางเดียว บตัรตนแบบมีความหลากหลาย ยาก - งายเรียงลําดับกนัไป  
เพ่ือใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคดิของ จอหน ด้ิวอ้ี (John Dewey) 
ที่เชื่อวาการเรยีนรูเกิดจากการกระทํา (Learning by doing) เชนเดียวกันกับเยาวพา เดชะคุปต 
(2528 : 10) กลาววา เด็กเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสในการลงมือกระทํา และสอดคลอง
กับบรูเนอร (Bruner) ที่กลาววา เด็กจะเกิดการคิดไดตองเร่ิมจากการลงมือกระทํา การกระทําจะทํา
ใหเด็กคอยๆ เกิดความคิด สรางจินตนาการ และสรางภาพในสิ่งที่เปนนามธรรมได (ประพันธศริิ สุ
เสารัจ. 2541 : 12 ; อางอิงจาก Bruner. n.d.) เชนเดียวกับ ภรณี คุรุรัตนะ (2528 : 10) กลาวถึงการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัยวาเปนกระบวนการคิดอยางมีขั้นตอนตอเน่ืองและมีระบบ เด็กจะเรียนรูไดดี
เม่ือมีสิ่งเราที่เปนรูปธรรม ไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรมดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ ทศินา แขมณี และ
คนอ่ืนๆ กลาววา เด็กมีการเรียนรูผานทางประสาทสัมผัสและการสรางความรูขึ้นในตัวเด็กเอง การ
เปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณและมีวธิกีารเรียนรูทีห่ลากหลายจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ดี 
ตรงกับที่เพียเจต (Piaget) ไดกลาวไววา เด็กชวงอายุ 2 – 6 ปจะเห็นตัวเองเปนสําคัญ (Self - 
Centered) และเรียนรูไดจากการสัมผัส แตการเรียนรูไดดีทีสุด คือ การเรียนรูที่ตนไดลงมือปฏิบัติ 
เด็กวัยน้ีตองการประสบการณที่เปนรูปธรรม (นิตยา ประพฤติกิจ. 2539 : 7) 
        2.  กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ทําใหเกิดทกัษะพื้นฐานทางการคิดเชิง
เหตุผล เน่ืองจากการทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ จะเปดโอกาสใหเด็กไดฝกการ
ใชเหตุผลในการเลือกหยิบลกูปดไมที่มีรูปทรง จํานวน สี ตามบัตรตนแบบ ซ่ึงสอดคลองกับ
พัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจต (Piaget) ทีก่ลาวไววา เด็กในชวงอายุ 4 – 7 ป ขั้นน้ีเด็ก
จะเกิดความคดิรวบยอดกับสิ่งตางๆรอบตัวไดดีขึ้น รูจักแยกแยะประเภท และรูจักชิ้นสวนของวัตถ ุ
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และสามารถใชเหตุผลมาสรุปแกปญหาโดยไมตองวิเคราะหอยางละเอียดถี่ถวน การคิดเชิงเหตผุล
ขึ้นอยูกับสิ่งทีเ่ด็กรับรูหรือสัมผัสจากภายนอก เด็กเรียนรูสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด โดยการมีปฏิสัมพันธ
ทางกายภาพกับวตัถุเหลานั้นโดยตรง (Janice. 1991 : 223) ซ่ึงสอดคลองกับ พรรณี ช. เจนจิต 
(2528 : 87 - 89) กลาววา การคิดหาเหตผุลนั้นขึ้นอยูกบัสิ่งที่เด็กรับรูหรือเกิดจากการสัมผัส การจัด
กจิกรรมจึงควรใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงจากของจริง โดยดําเนินการตามลําดับขั้นจาก
รูปธรรมไปหานามธรรม  เริ่มจากสิ่งที่งายๆ ใกลตัวเด็กจากงายไปหายาก  เชนเดียวกับที่พัฒนา  
ชัชพงศ (ม.ป.ป. : 4) ที่กลาวไวในทํานองเดียวกันวา เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาการสติปญญาควรจัด
สิ่งแวดลอมหรือประสบการณใหเด็กไดฝกทักษะการสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบใหโอกาสเด็กคิดหา
เหตุผล สรางกฎเกณฑตางๆไดดวยตนเอง โดยเริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัวไปสูสิ่งที่ไกลตวั จะเปนการ
ชวยใหเด็กไดปรับขยายโครงสรางทางสตปิญญา  และมีโอกาสทํากิจกรรมเหลานี้ซํ้าเพื่อเปดโอกาส
ใหเด็กไดเรียนรูไดดีที่สุด กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบทุกวันอยางตอเน่ืองเปนเวลา 8 
สัปดาห ทําใหเด็กมีความคลองแคลวในการคิด ซ่ึงสอดคลองกับกฎการฝกหัด (Laws of Excercise) 
ของ ธอรนไดค (Thorndike) ที่กลาววา เม่ือตองการใหเด็กมีทักษะจะตองชวยใหเด็กเกิดความเขาใจ
และหม่ันฝกฝนบอยๆ (กมลรัตน หลาสวุงษ. 2528 : 182) ดังน้ัน การเลนรอยลูกปดตามบัตร
ตนแบบอยางตอเน่ือง จะทําใหการคิดเชงิเหตุผลของเด็กพัฒนาขึ้น 

1. กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ เปนกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นโดยผานการเลน  
การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในเด็กปฐมวยัสวนใหญใชกิจกรรมการเลน เพราะเชื่อวาการจัดกิจกรรม
การเลนเปนการชวยพัฒนาสติปญญา คือ ในขณะที่เด็กเลนเด็กไดใชความคิดหลายแบบ 
(คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531 : 16) ซ่ึงสอดคลองกับ หรรษา นิลวิเชยีร (2535 : 65)  
กลาววา การเลนเปนกิจกรรมสวนใหญในชีวติเด็ก ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูสิ่งแวดลอม อีกทั้งยัง
ชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย สังคม อารมณ จิตใจ และสติปญญา การจัดประสบการณ
เด็กปฐมวัยจึงจัดอยูในรูปของกิจกรรมผานการเลน เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรงเกิดการเรยีนรู
ในสิ่งที่เปนรูปธรรม การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยจึงจําเปนที่จะตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
เด็กเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ (กรมวิชาการ. 2540 : 23) นอกจากนี้    
พูนสวัสดิ์ บุณยสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2533 : 499 - 500) ยังกลาววา เด็กปฐมวัย
พัฒนาความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลดวยการเรียนรูสิ่งที่มีอยูรอบตัวจากการสังเกต การเลน 
และซักถามสิง่ที่เด็กอยากรูอยากเห็น ซึงเด็กพยายามเรียนรูใหเขาใจทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว โดย
อาศัยประสบการณตรง การจัดกิจกรรมการเลนจะชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไม
เบื่อหนายและในขณะเดียวกันเด็กจะไดเรียนรูไปดวยโดยไมรูตัวทั้งน้ีเพราะเด็กชอบเลน ถาสิ่งใด
เปนการเลนเด็กจะเต็มใจทาํ กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบเปนกิจกรรมที่ฝกการใช
ประสาทสัมผสั เด็กไดรับประสบการณตรงและเกิดการเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม โดยผานการเลน 
ซ่ึงในทุกๆวันเด็กจะไดเลนซํ้าๆกัน ตางเพียงแตบตัรตนแบบที่เปลี่ยนไป แตเด็กกย็ังเต็มใจที่จะทํา
กิจกรรมไมแสดงความเบื่อหนาย ซ่ึงผูวิจัยสังเกตไดเม่ือวันสิ้นสุดกิจกรรมเด็กก็ยังถามวาไมมี
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กิจกรรมรอยลูกปดแลวหรือยังอยากจะทําอีก จึงเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตร
ตนแบบโดยผานการเลนจะชวยใหเด็กเกดิการเรียนรูและการคิดเชิงเหตุผล 
 ดังน้ัน  จาการที่เด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทํา ไดปฏิบัติกิจกรรมผานการเลน และได
ปฏิบัติกิจกรรมที่เปนรูปธรรม จึงสงผลใหเด็กปฐมวัยหลงัจากการทํากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตาม
บัตรตนแบบมีการคิดเชิงเหตุผลในแตละดาน ไดแก การจําแนกประเภท การจัดประเภท และดาน
อนุกรมสูงขึ้น 

 
 ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควา 

1.  เด็กเรียนรูดวยความสนใจและสนุกสนาน แมกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตร
ตนแบบจะเปนกิจกรรมที่เด็กทําซ้ําๆ กันในทุกวัน เพราะในแตละวนัจะมีบัตรตนแบบใหเด็กไดเลือก
รอยลูกปดไดตามความพอใจ 

2. ในขณะที่เด็กทํากิจกรรม เด็กไดรูจักการวางแผน ไดรูจักคิด เด็กสวนใหญจะรอย
ลูกปดไปพรอมๆกับดูบัตรตนแบบไปดวย แตเด็กบางคนจะนําลูกปดมาวางไวบนบตัรตนแบบจน
ครบทุกอันกอนแลวนํามารอยใสเชือก จึงเห็นไดวาเด็กมีกระบวนการทํากิจกรรมแตกตางกันไป 

3. เม่ือเด็กนําผลงานการรอยลูกปดของตนเองมาแสดงใหครูดู เด็กจะรูสึกภูมิใจ ยิ้มแยม 
และมีความสขุมาก 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคนควา 

1. ในการจัดกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ หากเด็กยังใหความสนใจในการ
ทํากิจกรรมอยู  ครูควรขยายระยะเวลาของการทํากิจกรรมแตละครัง้ใหยาวนานขึน้ 
 2.   ในการสรางบัตรตนแบบควรใชกระดาษที่แข็ง เพ่ือความคงทนในการใชงานใหไดระยะ
เวลานาน 
     ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
     1. ควรมีการศึกษากิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ ที่มีผลตอพัฒนาการดาน
ตางๆ เชน ทักษะทางดานรางกาย เปนตน 
     2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบที่มีผลตอการคิดเชิง
เหตุผล ในระดับชั้นอ่ืนๆ เชน ชั้นอนุบาลปที่ 2 ชั้นอนุบาลที่ 3 เปนตน 
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ภาคผนวก ข 
- คูมือการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานรูปภาพของเด็กปฐมวยั 
 (อายุ 3 - 4 ป) 
- ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานรูปภาพของเด็กปฐมวัย 
 (อายุ 3 - 4 ป) 
 ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท 
 ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท 
 ชุดที่ 3      แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการดําเนินการทดสอบวัดการคดิเชิงเหตุผลดานรูปภาพของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 4 ป) 
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1. คําชี้แจง 
 1.1 แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานรูปภาพของเด็กปฐมวยั  ชั้น
อนุบาลปที่ 1 (อายุ 3 - 4 ป)  
 1.2 แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ชุด มีลักษณะเปนรูปภาพแบบเลือกตอบจาก 3  ตัวเลือก 
 1.3 ในการดําเนินการทดสอบ   ผูวิจัยดําเนินการทดสอบดวยตนเองโดยการอธิบายวิธี 
การละทําแบบทดสอบและดําเนินการทดสอบทีละขอ นอกจากนี้มีผูชวยดําเนินการทดสอบชวยดูแล
และอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบไดทําแบบทดสอบถูกตองตามคําสั่งและขั้นตอน ซ่ึงการ
ทดสอบจะทดสอบวันละ 1 ชุด โดยเรียงลําดับจากชุดที่ 1 - 3  รวมระยะเวลา 3 วัน เม่ือทําการ
ทดสอบครบ  3 ชุด จึงนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 
2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 2.1 ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ ประกอบดวยแบบทดสอบจํานวน 3 ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ 1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท จํานวน 10 ขอ 
  ชุดที่ 2  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 10 ขอ 
  ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน 10 ขอ 
 2.2 การตรวจใหคะแนน 

  2.2.1 ขอที่กากบาท (×)  ถูกตองให 1 คะแนน 

   2.2.2 ขอที่กากบาท (×) ผิดหรือไมไดกากบาท (×)  หรือกากบาท (×)  เกินกวา 
ภาพที่กําหนดให 0 คะแนน 
 2.3 การเตรียมตัวกอนสอบ 
  2.3.1 ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาคูมือในการประเมินใหเขาใจกระบวนการใน 
การทดสอบทัง้หมด เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการ
ทดสอบเปนไปอยางราบรื่นและกอนการทดสอบตองเขียนชื่อ-นามสกุล ของผูเขารับการทดสอบให
เรียบรอยกอนลงมือทดสอบผูดําเนินการทดสอบตองอธิบายขั้นตอนและทําตัวอยางใหผูเขารับการ
ทดสอบดูไปพรอมๆ กัน 
  2.3.2 อุปกรณที่ใชในการทดสอบมีดังน้ี 
   1. คูมือดําเนินการทดสอบ 
   2. สีเทียนหรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ 
   3. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
 
  2.3.3 ขอปฏิบัติกอนสอบ 
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   1. ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยทักทาย
พูดคุยเพ่ือความสัมพันธที่ดี เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบพรอมจึงเริ่มทําการทดสอบ 
   2. กอนดําเนินการทดลองควรใหผูรับการทดสอบไปทาํธุระสวนตวั เชน ด่ืมนํ้า 
เขาหองน้ําใหเรียบรอย 
 2.4 ขอปฏิบัตใินการทดสอบ  

2.4.1 ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงชาๆ และชัดเจน 
ขอละ 2  ครั้ง  
     2.4.2  ใหผูเขารับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบตามระยะเวลาที่กําหนดไว 
 2.5 ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 
  แบบทดสอบคําถามที่เปนรูปภาพ กําหนดขอละ 1  นาที  
 
3. ดําเนินการ 
 ครูพูด  : “ สวัสดีคะเด็กๆ วันน้ีครมีูอะไรมาใหเด็กๆ ลองทําดู” 
 ปฏิบัติ   : (ครูยกแบบทดสอบใหเด็กดู) 

 ครูพูด    : “ กอนที่จะลงมือทํา ครูมีขอตกลงกับเด็กๆวา เม่ือไดรับสมุดที่ครแูจกแลว     
               อยาเพิ่งเปดดูกอนที่ครูจะบอก และเม่ือครบูอกใหทําอะไร ขอใหตั้งใจฟง 
               แลวทําตามที่ครูบอกครูจะแจกสมุด และใหเด็กทุกคนเลือกสีเทียน หรือ    
               ดินสอดํา คนละ 1 แทงคะ ” 
 ปฏิบัติ   : (ครูแจกแบบทดสอบตรงตามชือ่ของเด็ก และใหเลือกสีเทยีนหรือดินสอดํา  

              คนละ 1 แทง และครูติดเครื่องหมายกากบาท (×)  ที่ผนังหองและชี้ที ่  
          เครื่องหมาย) 

 ครูพูด   :  “ น่ีคือเครื่องหมายกากบาท  (×) เด็กๆ พูดตามซิคะ  เด็กๆ เปดสมุด      
               พรอมครูเลยนะคะ  เปดหนาแรกคะ”  

 ปฏิบัต ิ :  (ครูเปดแบบทดสอบหนาแรก  และดูวาเด็กเปดถูกตองหรือไม) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานรปูภาพของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 4  ป) 
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คูมือ 

ชุดที่ 1   แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท 
หนา มะละกอ 

ขอตัวอยาง 
ขอชมพู 
 ครู   :   “ เด็กๆ เปดหนาตอไป หนามะละกอ ดูที่ขอชมพู ฟงคําสั่งนะคะ ” 

     “ ใหเด็กๆ ดูภาพในแตละชอง และเลือกกากบาท (×) ทับภาพที่ไม 
     เขาพวก ” (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลปฏบิัติใหครบทุกคน) 

 เด็กปฏบิัต ิ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท (×)    
 ครู   :   “ เกงมากคะ ตอไปน้ีจะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆ ตองฟงคําสั่ง 
       ใหดีๆ คิดใหดี กอนที่กากบาท ทุกคนเปดหนาตอๆ ไปคะ ” 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือ 
 
 

ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท 
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หนา มะละกอ 
ขอตัวอยาง 
ขอชมพู 
 ครู   :  “ เด็กๆ เปดหนาตอไป หนามะละกอ ดูที่ขอชมพู ฟงคําสั่งนะคะ ” 

       “ ใหเด็กๆ ดูภาพแถวบน และเลือกกากบาท (×) ทับภาพแถวลาง 
       ที่เปนพวกเดียวกับภาพแถวบน ” (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลปฏบิตัิให 
       ครบทุกคน) 

 เด็กปฏิบัต ิ :  เขียนเครื่องหมายกากบาท (×)    
 ครู   :   “ เกงมากคะ ตอไปน้ีจะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆ ตองฟงคําสั่ง   
       ใหดีๆ คิดใหดี กอนที่กากบาท ทุกคนเปดหนาตอๆ ไปคะ ” 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คูมือ 
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ชุดที่ 3 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
หนา มะละกอ 

ขอตัวอยาง 
ขอชมพู 
 ครู   :   “ เด็กๆ เปดหนาตอไป หนามะละกอ ดูที่ขอชมพู ฟงคําสั่งนะคะ ” 
       “ ใหเด็กๆ ดูภาพที่กําหนดมาใหในแถวบน แตละภาพจะมีความ 

       เกี่ยวของตอเน่ืองกัน ใหกากบาท (×) ทับภาพแถวลางที่มีความ 
       เกี่ยวของตอจากภาพแถวบน ” (พูดซ้ําอีก 1 ครั้ง และดูแลปฏบิัตใิห 
       ครบทุกคน) 

 เด็กปฏิบัต ิ :   เขียนเครื่องหมายกากบาท (×)    
 ครู   :   “ เกงมากคะ ตอไปน้ีจะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ เด็กๆ ตองฟงคําสั่ง 
        ใหดีๆ คิดใหดี กอนที่กากบาท ทุกคนเปดหนาตอๆ ไปคะ ” 
 
 
 
 
 
ขอตัวอยาง 
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ภาคผนวก ค 
 

- คูมือการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติของเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3 - 4 ป) 
- ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติของเด็กปฐมวัย  
(อายุ 3 - 4 ป) 
 ชุดที่ 1  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท 
 ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท 
 ชุดที่ 3      แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
- ตัวอยางแบบบันทึกการใหคะแนนการวัดความคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติของเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 4 ป) 
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คูมือการดําเนินการทดสอบวัดการคดิเชิงเหตุผลดานปฏิบัติของเด็กปฐมวยั (อายุ 3 - 4 ป) 
 

 
1. คําชี้แจง 
 1.1 แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบตัิของเด็กปฐมวัย  ชั้น
อนุบาลปที่ 1 (อายุ 3 - 4 ป)  
 1.2 แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 3 ชุด ชุดละ 5 สถานการณ มีทั้งหมด 15 สถานการณ 
 1.3 ในการดําเนินการทดสอบ   ผูวิจัยดําเนินการทดสอบดวยตนเองโดยทดสอบเปน
รายบุคคล นอกจากนี้มีผูชวยดําเนินการทดสอบชวยดูแลและอํานวยความสะดวกใหผูรับการทดสอบ
ไดทําแบบทดสอบถูกตองตามคําสั่งและขัน้ตอน ซ่ึงการทดสอบจะทดสอบวันละ 1 ชุด โดย
เรียงลําดับจากชุดที่ 1 - 3  รวมระยะเวลา 3 วัน เม่ือทําการทดสอบครบ  3 ชุด จึงนําแบบทดสอบมา
ตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 
2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 2.1 ลักษณะทัว่ไปของแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบดานปฏิบัติ มีทั้งหมด 15 
สถานการณ จํานวน 3 ชุด ดังน้ี 

  ชุดที่ 1  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท จํานวน  
5 สถานการณ 

  ชุดที่ 2  แบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท จํานวน 5 สถานการณ 
  ชุดที่ 3  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน 5 สถานการณ 
 2.2 เกณฑการใหคะแนน 

  ให 3 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบและใหเหตุผลถูกตองตามเวลาที่กําหนด 
  ให 2 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบและใหเหตุผลถูกตองแตไมตรงตามเวลาที่กําหนด 
  ให 1 คะแนน กรณีเด็กทําไดครบและใหเหตุผลไมถูกตองและไมตรงตามเวลาที่
กําหนด 
  ให 0 คะแนน กรณีเด็กไมใหความรวมมือหรือทําไมได 
 2.3 การเตรียมตัวกอนสอบ 
  2.3.1 ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษาคูมือในการประเมินใหเขาใจกระบวนการใน 
การทดสอบทัง้หมด เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการใชแบบทดสอบ ซ่ึงจะทําใหการดําเนินการ
ทดสอบเปนไปอยางราบรื่นและกอนการทดสอบตองเขียนชื่อ-นามสกุล ของผูเขารับการทดสอบให
เรียบรอยกอนลงมือทดสอบ  
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  2.3.2 อุปกรณที่ใชในการทดสอบมีดังน้ี 
   1. คูมือดําเนินการทดสอบ 
   2. แบบบันทกึการใหคะแนนการวัดการคดิเชิงเหตุผลดานปฏิบัต ิ
   3. ลูกปดไมที่มีสีและรูปทรงตางๆ  
   4. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
  2.3.3 ขอปฏิบัติกอนสอบ 
   1. ผูดําเนินการทดสอบควรสรางความคุนเคยกับผูรับการทดสอบโดยทักทาย
พูดคุยเพ่ือความสัมพันธที่ดี เม่ือเห็นวาผูรับการทดสอบพรอมจึงเริ่มทําการทดสอบ 
   2. กอนดําเนินการทดลองควรใหผูรับการทดสอบไปทาํธุระสวนตวั เชน ด่ืมนํ้า 
เขาหองน้ําใหเรียบรอย 
 2.4 ขอปฏิบัตใินการทดสอบ  
  2.4.1 แสดงความเปนกันเองเพ่ือไมใหนักเรียนเกิดความกังวล และรวมมือทําการ
ทดสอบเปนอยางดี  
  2.4.2 กอนลงมือทดสอบ ผูดําเนินการทดสอบตองอธิบายขั้นตอนในการทดสอบใหเด็กๆ
เขาใจ 
 2.5 ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ 
  การทดสอบในแตละขอ ใชเวลาขอละ 1 นาที 
 
3. ดําเนินการ 
 ครูพูด   :  “ สวัสดีคะเด็กๆ วันน้ีครมีูอะไรมาใหเด็กๆ ลองทําดู ” 
 ปฏิบัติ    :  (ครูยกอุปกรณในการทดสอบใหเด็กๆดู) 

 ครูพูด   :  “ กอนที่จะลงมือทํา ครูมีขอตกลงกับเด็กๆวา เม่ือครูบอกใหทําอะไร     
                    ขอใหตั้งใจฟงแลวทําตามที่ครูบอกนะคะ “ 
 เด็ก   :  ลงมือปฏิบตั ิ
 ครู    :   จับเวลาตามรายการที่ทดสอบและจดบันทึกคะแนน 
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ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานปฏิบัติของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 4  ป) 

 
ชุดที่ 1   แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท 

 
1. ครูวางลูกปดไมรูปทรงกลม ซ่ึงมีดวยกัน  2 สี ไดแก สีแดง  จํานวน 4 อัน            

สีเหลือง จํานวน 4 อัน และลูกปดไมรูปทรงกระบอกสีแดง จํานวน 1 อัน สีเหลือง จํานวน1  อัน วาง
คละกัน ใหเด็กเลือกหยิบลกูปดไมที่ไมเขาพวกและใหเด็กบอกเหตุผล 
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ชุดที่ 2   แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท 
 

1. ครูวางลูกปดไมรูปทรงกระบอกสีเขียว  จํานวน  4 อัน    ลูกปดไมรูปทรงกลมส ี
แดง จํานวน 4 อัน และลูกปดไมรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาสีนํ้าเงิน จํานวน 4 อัน วางคละกัน ใหเด็ก
หยิบลูกปดไมที่เขาพวกรวมไวดวยกันและใหเด็กบอกเหตุผล 
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ชุดที่ 3   แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
 

1. ครูวางลูกปดไมรูปทรงกระบอกสีนํ้าเงิน 3 อัน และลูกปดไมรูปทรงกลมสีเขียว     
2 อัน เรียงตามลําดับดังน้ี จากนั้นจึงใหเด็กวางลูกปดไมตอจากที่ครูเรียงไว พรอมทั้งบอกเหตุผล 
 
 
 
 
 
 
 

B 
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ตัวอยางแบบบันทึกการใหคะแนนการวัดความคดิเชิงเหตุผลดานปฏิบัติของเด็กปฐมวยั  

 
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ………………………….นามสกุล…………………………………. 
ชั้นอนบุาลปที่ 1/……… 
โรงเรียน..................................................................................... 
วันที่ทําการทดสอบ...................................................................... 

คําสั่ง  ใสเคร่ืองหมาย √   ในชองบันทึกคะแนน 

 
บันทึกคะแนน 

รายการ 
3 2 1 0 

ชุดที่ 1 การจําแนกประเภท 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

    

ชุดที่ 2 การจัดประเภท 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

    

ชุดที่ 3 อนุกรม 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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ภาคผนวก ง 
 

- คูมือการใชสื่อ อุปกรณในกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
- คูมือการใชแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
- ตัวอยางแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 

- กิจกรรมฝมือคุณหนูจา 

- กิจกรรมรูปทรงแสนสนุก 
           - ตัวอยางบัตรตนแบบ 
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คูมือการใชสื่อ อุปกรณในกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
1. คําชี้แจง 
 การจัดกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบตัรตนแบบน้ัน ผูวิจัยไดสรางสื่อ อุปกรณ โดยยึด
หลักของเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดักิจกรรมและสื่อการสอนระดับปฐมวัย
ศึกษา ทฤษฎพัีฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เพ่ือใหสอดคลองกับพัฒนาการในทุกๆดาน 
และใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชสื่อ อุปกรณ เน่ืองจากเด็กวัยน้ีสวนใหญกําลังสรางจินตนาการ
และมีความคดิหรือเหตุผลในขั้นที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม ดังน้ันการเรียนรูของเด็กปฐมวยั
น้ันจะตองอาศัยสิ่งที่เปนรปูธรรมที่ชัดเจนและสื่อที่สามารถกระตุนใหเด็กใชจินตนาการหรือความคิด
ของเขาใหมากที่สุด เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูและคนพบไดดวยตนเอง 
 
2. จุดประสงค 
 เพ่ือใหเด็กเขาใจวิธีการใชสื่อ อุปกรณที่ถูกตองและเหมาะสม 
 
 
3. การดําเนินกิจกรรม 
 1. แนะนําสื่อ อุปกรณ รวมทั้งอธิบายวธิกีารใชอุปกรณที่ถูกตองและเหมาะสม 
 2. สรางขอตกลงในการใชสือ่ อุปกรณกับเด็ก เชน ไมนําสื่อ อุปกรณมาเลนปนกัน  ไมนํา
สื่อ อุปกรณมาโยนหรือปาใสเพ่ือน 
 3. กอนหมดเวลา 3 – 5 นาทีครูควรจะบอกใหเด็กเตรยีมตัวเกบ็สื่อ อุปกรณ 
 4. หลังจากเด็กใชสื่อ อุปกรณเสร็จแลวใหเก็บเขาที่ใหเรยีบรอย 
 
4. การประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะปฏิบตัิกจิกรรม 
 2. สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะเก็บสื่อ อุปกรณ 
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คูมือการใชแผนกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
1. คําชี้แจง 
 กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ เปนกิจกรรมที่มีลูกปด เชือก และบตัร
ตนแบบ เปนวัสดุในการทํากิจกรรม ซ่ึงเด็กสามารถเลอืกทําไดตามความเหมาะสม และความสนใจ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการใชประสาทสัมผัสในการทํากจิกรรมการเลนรอย
ลูกปดตามบตัรตนแบบ ทั้งน้ียังฝกฝนเรือ่งของการใชกลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือ
กับตา การฝกทักษะการคดิ การหาความสมัพันธ การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ ที่จะ
สงผลตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นโดยยึดหลักของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการจัดกิจกรรมการเลน และการจัดประสบการณ รวมทั้งการใชสือ่การสอนในระดับปฐมวัยเพ่ือให
สอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก ผูวิจัยจึงไดจัดกิจกรรมเปนจํานวนทั้งสิ้น 40 
กิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมจะใชลูกปด เชือก และบตัรตนแบบเปนวัสดุในการประกอบกิจกรรม  
โดยจะมีบัตรตนแบบเปนจํานวน  20 แบบตอวัน เพ่ือใหเด็กไดเลือกทําตามความสนใจ  
 
2. จุดประสงค 
 1.พัฒนาการใชกลามเนื้อเลก็และการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
 2. ฝกทักษะการสังเกต จําแนก  และเปรียบเทียบ 
 3. เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
 
3. เน้ือหา 
              กิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ  40 กิจกรรม 
 

4. การดําเนินกิจกรรม 
 4.1 ครูแนะนํากิจกรรมและวสัดุอุปกรณ และรายละเอียดของบัตรตนแบบ 
 4.2 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระ ครูคอยแนะนาํชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ 
 4.3 เด็กและครูรวมกันสรุปกิจกรรมที่ทํา 
 
5. การประเมินผล 
 5.1 สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะปฏิบตักิิจกรรม 
 5.2 สังเกตจากการสนทนา 
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สัปดาหที่ 1 
วันจันทร : กิจกรรมที่  1 
 
ชื่อกิจกรรม  :  ฝมือคุณหนูจา 
 
จุดมุงหมาย  :   
 1. พัฒนาการใชกลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
 2. ฝกทักษะการสังเกต  จําแนก และเปรยีบเทียบ 
 3. ฝกการนับจํานวน 
 4. ฝกการเรียงลําดับ 
 5. ฝกทักษะการคิดเชิงเหตผุล  
 6. เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 7. เพ่ือความสนุกสนานเพลดิเพลิน 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  : 
 1. เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกับวัสดุ  โดยพูดถึงสี  รูปทรง  จํานวน และรายละเอียดของ
บัตรตนแบบ (Pattern) และสนทนาโยงไปสูสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว โดยครูจะเปนผูตั้งคําถาม   
 2. เด็กแตละคนจะมีกลองซึ่งใสลูกปดและเชือกสําหรับรอยลูกปด  
 3. เด็กเลือกบัตรตนแบบตามใจชอบ 
 4. เด็กลงมือปฏิบัติ เม่ือเด็กรอยลูกปดเสนแรกเสร็จแลว   เด็กแลกเปลี่ยนบตัรตนแบบกับ
เพ่ือน เพ่ือรอยเสนตอไปจนพอใจ ในแตละครั้งเด็กสามารถรอยลูกปดไดมากกวา 1 เสน 
 5. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเด็กนําผลงานไปวางไวในถาดของตนเองในที่ที่จัดวางไว 
 6. เด็กชวยกนัเก็บวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย 
 7. เด็กและครรูวมกันสรุปกจิกรรมที่ทํา 
 
การประเมินผล : 
 1. สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะปฏิบตัิกจิกรรม 
 2.  สังเกตจากการสนทนา 
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สื่อและวัสดอุุปกรณ  :  
 สื่อและวัสดุอุปกรณ   มีจํานวน 14 ชุด ดังน้ี 
 1. บัตรตนแบบ  มีจํานวน   20 แบบตอวนั (Pattern) 
 2. เชือกสําหรับรอยลูกปด มีจํานวน 50 เสน 
 3. ลูกปดรูปทรงสามเหลี่ยม   ซ่ึงมี 4 สี  ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน                      
มีจํานวน  24 อันตอกลอง 
 
 
 4. ลูกปดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา  ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน 
มีจํานวน 24 อันตอกลอง 
  
 
  
 5. ลูกปดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตรัุส ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน  
มีจํานวน  24 อันตอกลอง 
  
 
 
 6. ลูกปดรูปทรงกลม  ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สเีหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน  
มีจํานวน 24 อันตอกลอง 
  
 
 
 7. ลูกปดรูปทรงกระบอก ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขยีว สีแดง สีนํ้าเงิน   
มีจํานวน  24 อันตอกลอง  
 
 
 8. ถาดสําหรับใสชิ้นงาน 14 ถาด 
 9. กลองสําหรับสื่อและวัสดอุุปกรณ จํานวน  14  กลอง 
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วันอังคาร : กิจกรรมที่  2 
 

ชื่อกิจกรรม  :  รูปทรงแสนสนุก 
 
จุดมุงหมาย  :   
 1. พัฒนาการใชกลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
 2. ฝกทักษะการสังเกต  จําแนก และเปรยีบเทียบ 
 3. ฝกการนับจํานวน 
 4. ฝกการเรียงลําดับ 
 5. ฝกทักษะการคิดเชิงเหตผุล  
 6. เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 7. เพ่ือความสนุกสนานเพลดิเพลิน 
 
ข้ันตอนการดําเนินงาน  : 
 1. เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกับวัสดุ  โดยพูดถึงสี  รูปทรง  จํานวน และรายละเอียดของ
บัตรตนแบบ (Pattern) และสนทนาโยงไปสูสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆ ตัว โดยครูจะเปนผูตั้งคําถาม  
 2. เด็กแตละคนจะมีกลองซึ่งใสลูกปดและเชือกสําหรับรอยลูกปด  
 3. เด็กเลือกบัตรตนแบบตามใจชอบ 
 4. เด็กลงมือปฏิบัติ เม่ือเด็กรอยลูกปดเสนแรกเสร็จแลว   เด็กแลกเปลี่ยนบตัรตนแบบกับ
เพ่ือน เพ่ือรอยเสนตอไปจนพอใจ ในแตละครั้งเด็กสามารถรอยลูกปดไดมากกวา 1 เสน 
 5. เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเด็กนําผลงานไปวางไวในถาดของตนเองในที่ที่จัดวางไว 
 6. เด็กชวยกนัเก็บวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย 
 7. เด็กและครรูวมกันสรุปกจิกรรมที่ทํา 
 
การประเมินผล : 
 1. สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะปฏิบตัิกจิกรรม 
 2.  สังเกตจากการสนทนา 
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สื่อและวัสดอุุปกรณ  :  
 สื่อและวัสดุอุปกรณ   มีจํานวน 14 ชุด ดังน้ี 
 1. บัตรตนแบบ  มีจํานวน   20 แบบตอวนั (Pattern) 
 2. เชือกสําหรับรอยลูกปด มีจํานวน 50 เสน 
 3. ลูกปดรูปทรงสามเหลี่ยม   ซ่ึงมี 4 สี  ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน                  
 มีจํานวน  24 อันตอกลอง 
  
 
 4. ลูกปดรปูทรงสี่เหลี่ยมผืนผา  ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน 
 มีจํานวน 24 อันตอกลอง 
 
  
 
 5. ลูกปดรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตรัุส ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน  
มีจํานวน  24 อันตอกลอง 
  
 
 
 6. ลูกปดรูปทรงกลม  ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขียว สีแดง สีนํ้าเงิน  
มีจํานวน 24 อันตอกลอง  
 
 
 
 7. ลูกปดรูปทรงกระบอก ซ่ึงมี 4 สี ไดแก สีเหลือง สีเขยีว สีแดง สีนํ้าเงิน   
มีจํานวน  24 อันตอกลอง 
  
 
 8. ถาดสําหรับใสชิ้นงาน 14 ถาด 
 9. กลองสําหรับสื่อและวัสดอุุปกรณ จํานวน  14  กลอง 
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ตัวอยางบตัรตนแบบ   ( Pattern )  
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ภาคผนวก จ 
คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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ตาราง  5  คาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
ดานรูปภาพ  

 

ดานการจําแนกประเภท ดานการจัดประเภท ดานอนุกรม ขอที่ 
p r p r p r 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 

0.54 
0.42 
0.58 
0.75 
0.67 
0.71 
0.75 
0.67 
0.71 
0.63 

 

0.28 
0.21 
0.27 
0.32 
0.21 
0.39 
0.25 
0.30 
0.38 
0.39 

 

0.38 
0.79 
0.67 
0.42 
0.71 
0.58 
0.67 
0.79 
0.75 
0.75 

 

0.37 
0.30 
0.28 
0.43 
0.31 
0.30 
0.29 
0.25 
0.33 
0.39 

0.79 
0.63 
0.63 
0.58 
0.71 
0.67 
0.79 
0.50 
0.71 
0.63 

 

0.29 
0.30 
0.38 
0.30 
0.25 
0.34 
0.22 
0.39 
0.31 
0.29 
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ตาราง 6 คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของแบบทดสอบวดัการคิดเชิงเหตุผล
ดานปฏิบัต ิ

 

ขอ (สถานการณ) ดานการจําแนกประเภท ดานการจัดประเภท ดานอนุกรม 
1 
2 
3 
4 
5 

0.54 
0.44 
0.48 
0.57 
0.61 

0.52 
0.51 
0.84 
0.43 
0.77 

0.60 
0.49 
0.40 
0.45 
0.51 
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ภาคผนวก ช 
ตัวอยางภาพกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 

และผลงานนักเรียน 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
และผลงานนักเรียน 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
และผลงานนักเรียน 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการเลนรอยลูกปดตามบัตรตนแบบ 
และผลงานนักเรียน 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล                          นางสาวกาญจนา  บุญสํารวย 
วันเดือนปเกิด                        30  พฤษภาคม  2520 
สถานที่เกิด                       กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน                260 ถนนสุโขทัย  แขวงสวนจิตรลดา  
                                         เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 
ประวตัิการศึกษา                          
     พ.ศ. 2540                    สําเร็จการศึกษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพระดับสูง                                          

จากกรุงเทพการบัญชีวทิยาลัย 
 พ.ศ. 2542                    บธ.บ. (การบัญชี)  
                                   จากมหาวทิยาลัยศรีปทุม 
 พ.ศ. 2550                    กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)                                              

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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