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 การวิจัยครั้งนีมี้จุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เด็กปฐมวัยเพศหญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งไดมาโดยวิธีการจบัสลากมา 1 หองเรียน 
จากนั้นผูวิจัยทําการทดสอบวัดความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลโดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิ
ที่ผูวิจัยสรางขึน้และเลือกกลุมทดลองโดยวิธีการเจาะจงเปนเด็กปฐมวยัเพศหญิง จํานวน 15 คน 
เพ่ือรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิตสิมัพันธเปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 5 วัน วนัละ 20 นาที  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย เครื่องมือวัดเปนแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ซึ่งมีคาความเชื่อมั่น 0.908 และเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
เปนเกมการศกึษามิติสัมพันธ การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pretest - 
Posttest Design และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t - test  แบบ  Dependent Sample  
 ผลการวิจัย พบวา  
 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย หลังจากการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษา   มิติสัมพันธโดยภาพรวมและจําแนกรายดานทุกดาน อยูในระดับดี และเม่ือ
เปรียบเทียบกบักอนการทดลอง พบวาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงวาการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  มิตสิัมพันธสงเสรมิใหเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
สูงขึ้น 
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 The purpose of this study were to study and compare the preschool children’s 
reasoning ability through spatial related didactic games.  
 The Subjects were is preschool age 5 - 6 years old in Kindergarten III. First 
semester academic year 2007 at Wattana Wittaya Academy, Wattana Province. Office 
of   the Private Education Commission. Subjects were selected and assigned into 
experimental and control groups by simple random sampling which consisted 15 
children each.  The experimental group played spatial related didactic games.  The 
experimental was carried by the researcher for 20 minutes per day 5 day per week for 8 
conductive weeks. 
 The instruments used in the study were the reasoning ability through test, 
reliability of 0.908 The spatial related didactic games by the researcher.  The study was 
randomized control group pretest - posttest design. The data was analyzed by t - test 
for Dependent Sample and t - test for Independent samples. 
 The results were as follow : 
 Research children’s reasoning ability through spatial related didactic game in 
overall and each aspect both before and after significantly difference at .01 level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจาก รองศาสตราจารย  
ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ  ประธานควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา ขอคิด และ     
ตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีมาโดยตลอด และขอกราบ
ขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา  เดชะคุปต อาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ กรรมการ  
สอบปริญญานิพนธที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทาํใหปริญญานพินธฉบบันี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.อรินทร นวมถนอม อาจารยไพบลูย อุปนโน  
อาจารยม่ิง เทพครเมือง อาจารย ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ อาจารยวราภรณ  ปานทอง  
อาจารยอภิรตี  ศรีนวล ที่ไดกรุณาพิจารณาตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือ
อยางดียิ่งในการวิจัยครั้งนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควชิาการศึกษาปฐมวัยทุกทาน ที่ใหการอบรม 
สั่งสอนใหความรูและความเมตตาแกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาจารยเสริมศรี ไชยเศรษฐ 
และอาจารยใหญโรงเรียนวฒันาวิทยาลัย อาจารยพรรณมหา วุฒิวโรกาส ที่ใหทุนสนับสนุนใน
การศึกษาจนจบหลักสูตร ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาที่ไดรับ จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ 
ที่นี้ 
 ขอขอบพระคณุผูชวยผูบรหิารระดับปฐมวัย อาจารยวิลาวัลย  มิตรกูล รวมทั้ง
คณาจารยทุกทานในโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจ และขอขอบคุณ
นักเรียนชั้นอนุบาล ปที่ 3 ที่ใหความรวมมืออยางดียิ่งในการทําวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นองๆ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกคนที่ใหคําแนะนํา ใหความ
ชวยเหลือ และเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวและผูใกลชิดอีกหลาย
ทาน 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา
มารดาที่ไดอบรมเลี้ยงดูใหชีวติและสติปญญา ขอบูชาครูอาจารยและผูมีพระคุณทกุทานที่ไดให
โอกาสไดรับการศึกษา และชวยเหลือจนผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญระดับหน่ึง 
เพราะเปนชวงที่มีพัฒนาการทุกดานเจริญอยางรวดเร็วทั้งทางดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา การพัฒนาเด็กในชวงนี้จะเปนการวางพื้นฐานความสามารถดานตางๆ ซ่ึงจะมีผลตอ
อนาคตของเด็กและประเทศชาติ เน่ืองจากชวงอายุของเด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป 
สมองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาโครงสรางอยางรวดเร็วคือเด็กอายุประมาณ 6 เดือน สมองโต
เทากับครึ่งหน่ึงของผูใหญอายุประมาณ 5 ป ขนาดสมองเปน 90% ของผูใหญเซลลประสาทและ
การเชื่อมตอกันในสมองจะขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงเด็กปฐมวัยซ่ึงตองอาศัยประสบการณ
การเรียนรูที่เหมาะสม เด็กจึงจะมีพ้ืนฐานที่ม่ันคงสําหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการขั้นตอๆ 
ไป ถาหากเด็กไมไดรับการพัฒนาทางดานสติปญญาอยางถูกตองและเหมาะสมในชวงนี้แลว
ความสามารถในการเรียนรูตางๆ อาจหยุดและไมพัฒนาได แตหากเด็กไดรับการเรียนรูและ
ไดรับประสบการณตรงโดยผูใหญเปนผูเตรียมสภาพแวดลอมใหและเด็กไดเรียนรูผานการปฏิบัติ
จริง เรียนรูจากของจริงไดทดลองจริงกับสิ่งน้ันๆ เด็กจะเกิดความเขาใจและเกิดความคิดรวบ
ยอดในเรื่องที่เรียนมาไดดี (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2544: 154) ดังน้ันการที่ครูจัด
ประสบการณโดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  ไดใชประสาทสัมผัสในการ
รับรูตางๆ จะเปนการชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาใหกับเด็กไดดี (คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2539: 5) ดังที่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานใหในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษาวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2514 ความวา “ การใหการศึกษาแกเด็กตองเร่ิมตั้งแตเกิด ขึ้นตนก็ตองสอนใหรูจักใชอวัยวะและ
ประสาทสวนตางๆ ตองคอยควบคุมฝกหัดจนสามารถใชอวัยวะและประสาทสวนนั้นๆ ทํากิจวัตร
ทั้งปวงของตนได เม่ือสามารถทํากิจวัตรของตัวไดแลวถัดมาก็ตองสอนใหรูจักทําการตางๆ ให
รูจักแสวงหาสิ่งตางๆ ตามที่ตองการใหไดมากขึ้น เพ่ือทําใหชีวิตมีความสะดวก มีความสบาย 
การใหการศึกษาขั้นนี้ไดแก การฝกกายใหมีความคลองแคลวชํานิชํานาญและสามารถในการ
ปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชาความรูตางๆ อันเปนพ้ืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว 
การใหการศึกษาอีกขั้นหนึ่งคือ การสอนและฝกฝนใหเรียนรูวิทยาการที่กาวหนาขึ้นไป พรอมทั้ง
การฝกฝนใหรูจักใชเหตุผล สติปญญาและหลักการของชีวิตเพ่ือใหสามารถสรางสรรคความเจริญ
งอกงามทั้งทางกายและทางความคิด“ (จากหนังสือคําพอสอน)  (http://www.kamphorsorn.org) 
 ดังน้ันการใหความรูกับเด็กเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ดีน้ันผูที่มีสวนเกี่ยวของจําเปน
จะตองจัดกิจกรรมหรือจัดบรรยากาศการเรียนรูใหเด็กไดสัมผัสของจริงและไดรับประสบการณ
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ตรงโดยใชประสาทสัมผัสทั้ง5 ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการเรียนรูที่จะสงผลตอการพัฒนาทางดาน
สติปญญาที่ดีของเด็กปฐมวัย 
 การใหการศึกษาในเรื่องของทักษะการคิดหรือการสอนคิดเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จากแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 และ 24 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการ
เรียนรูโดยใหถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ซ่ึงมีสาระสําคัญ ดังน้ีคือ สถานศึกษาตองจัด
กิจกรรมและเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและ
ประยุกตความรูจากประสบการณจริงเพ่ือใหทําได คิดเปน แกปญหาเปน และรักการอานเกิดการ
ใฝรูอยางตอเน่ือง สําหรับผูสอนเองก็ตองจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและเปนผู
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตลอดจนปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 13 – 15) 
ดังน้ันการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ จากแนวคิดทฤษฏีพหุปญญา
ของ การดเนอร (Theory of Multiple Intelligences) ไดกลาวถึงสติปญญาของมนุษยวามีอยู 8 
ดานที่ทํางานรวมกัน คือ ภาษา ตรรก–คณิตศาสตร ดนตรี การเคลื่อนไหว มิติสัมพันธ มนุษย
สัมพันธ การเขาใจตนเองและความเขาใจธรรมชาติ ซ่ึงครูผูสอนจําตองจัดประสบการณใหเด็กได
ใชสติปญญาใหเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัดของเด็กเพื่อใหเกิดการเรียนรู
อยางเต็มศักยภาพ ในดานการคิดคือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดใหเกิดขึ้นซึ่งตองอาศัย
ทักษะที่เปนพ้ืนฐานอยางเพียงพอ การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่ง ที่เปนพ้ืนฐานสําคัญของการ
คิดขั้นสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 12) ความสามารถดานการคิดเชิง
เหตุผลเปนความสามารถที่สําคัญที่สุดของการเรียนทุกชนิดและทุกระดับชั้น (บุญชู  สนั่นเสียง. 
2527: 425) ผูที่มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ผูที่รูจักใชการคิด
เชิงเหตุผลไดอยางเหมาะสมจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางราบรื่น สรางสรรคสิ่งที่เปน
ประโยชนและสามารถที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข (จํานงค  วิบูลยศรี. 2536: 29) 
การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะที่มีประโยชนในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน ในการศึกษา 
การทํางานหรือการประกอบอาชีพ การคิดจะมีความเกี่ยวของในสถานการณเหลานี้ และการคิด
เชิงเหตุผลจะชวยใหสิ่งที่กลาวถึงมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากกวาการคิดอยางไม
มีเหตุผล (Freeman. 1988: 12)  
 การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย ครูใหความสําคัญในการเลนเกมการศึกษาคอนขาง
นอยมากและเด็กมักขาดความกระตือรือรน ในการเลนเกมการศึกษาและเด็กบางคนเบื่อเกมใน
รูปแบบเดิมที่ไมเอ้ือตอการคิดมากนักถามีการปรับปรุงรูปแบบของเกมการศึกษาใหมีความ
ซับซอน ทาทายความสามารถและเปดโอกาสใหเด็กไดคิดโดยจัดเกมการศึกษาประเภทมิติ
สัมพันธจะชวยใหเด็กพบกับสื่อซ่ึงแปลกใหม กมล  ชื่นทองคํา (2527: 11) กลาววาเม่ือนําเกม
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มิติสัมพันธซ่ึงเปนเกมรูปทรงเรขาคณิตใหเด็กเลนเด็กจะสรางมโนภาพเกิดจินตนาการเกี่ยวกับ
สวนประกอบตางๆ ของรูปทรงไดซ่ึง การดเนอร (Gardner) กลาวไววา ความสามารถทาง
สติปญญาของมนุษยแบงออกเปน 8 ดาน (วิชัย วงษใหญ .  2540: 7-10: อางอิงจาก 
Gardner.1993) และสอดคลองกับเธอรสโตน (Thurstone) ที่กลาววาสมรรถภาพพื้นฐานของ
สมองของมนุษย ประกอบดวย 7 องคประกอบไดแก สมรรถภาพทางดานภาษา ดานเหตุผล 
ดานจํานวน ดานการรับรู ดานความคลองแคลวในการใชคํา ดานความจําและดานมิติสัมพันธ 
โดยเฉพาะดานมิติสัมพันธสงผลใหมนุษยเขาใจถึงขนาด มิตติางๆอันไดแกความใกล-ไกล สูง-ต่ํา 
ทรวดทรง พ้ืนที่ปริมาตรที่แตกตางกัน เด็กสามารถสรางจินตนาการใหเห็นสวนยอยและ
สวนประกอบของวัตถุตางๆเมื่อนํามาซอนกัน ทับกัน และซอนอยูภายในและสามารถรู
ความสัมพันธของรูปทรงเม่ือเปลี่ยนแปลงที่อยูได (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2527: 30; 
อางอิงจาก Thurstone: 1958 ) ซ่ึงเกมมิติสัมพันธที่จัดใหกับเด็กไดเลนในชวงกิจกรรมเกม
การศึกษานั้นมีทั้งสิ้น 7 ประเภท คือ เกมซอนภาพ เกมซอนภาพ เกมแยกภาพ เกมประกอบ
ภาพ เกมอนุกรมมิติ เกมตอภาพ และเกมนับลูกบาศก สําหรับเกมการศึกษามิติสัมพันธมีหลาย
รูปแบบสามารถนํามาประยุกตใชและฝกทักษะในดานตางๆเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของ
เด็กไดดีเชนกันในที่น้ีผูวิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธที่สงเสริมทักษะ
กระบวนการคิดและสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยไดจัดกระทําเกมการศึกษามิติ
สัมพันธรวมทั้งสิ้น 5 ประเภทคือ เกมซอนภาพ เกมซอนภาพ เกมแยกภาพ เกมประกอบภาพ 
และเกมอนุกรม ซ่ึงเกมมิติสัมพันธตางๆ เหลานี้สามารถพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล รวมทั้ง
องคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคิดดวย 
 จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามิติสัมพันธทั้ง 5 ประเภทที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นนั้นจะสงผลตอความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยไดหรือไมอยางไร โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธที่ผูวิจัยจัด
กระทําขึ้นนั้นประกอบไปดวย เกมที่เลนจากงายไปหายากจํานวนทั้งสิ้น 23 เกมโดยใหเลนเปน
รายบุคคลและเลนเปนกลุมซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนแกครูและผูที่เกี่ยวของกับ
การใหการศึกษาแกเด็กปฐมวัยจะไดใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแกเด็กปฐมวัยสืบตอไป   
   

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่เปน
ผลมาจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ  โดยมีจุดมุงหมาย ดังน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ โดยจําแนกเปน 5 ดานคือ การจําแนก การจัด
ประเภท การอุปมา–อุปไมย การอนุกรม และการสรุปความ 
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 2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูที่
เกี่ยวของใน   การสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา   มิติสัมพันธใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเพศหญิง อายุ 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เขตวัฒนา สังกัดมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเพศหญิง อายุ 5 - 6 ป  กําลังศึกษาอยูในชั้น
อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เขตวัฒนา สังกัดมูลนิธิ
แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร โดย
การจับสลากมา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 6 หองเรียน มีนักเรียนจํานวน 30 คน และ
เจาะจงใหเปนกลุมทดลอง  15 คน  
 

 ระยะเวลาในการทดลอง 
 การทดลองครั้งน้ีกระทําในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาในการทดลอง 8 
สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ 20 นาที ในชวงเวลา 14.00 - 14.20 น. รวมระยะเวลาในการ
ทดลองทั้งสิ้น 40 ครั้ง 
 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก กิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
 2.  ตัวแปรตาม  ไดแก ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย  หมายถึง เด็กที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ป  กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล 
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา สังกัดมูลนิธิแหงสภา
คริสตจักรในประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
 2.  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล หมายถึง   ความสามารถในการรับรูและ
เขาใจที่ตองอาศัยขอมูล หลักการ ประสบการณเดิมที่มีอยู เพ่ือใชเปนขอมูลในการหาขอสรุปถึง
สิ่งที่ยังไมเคยไดรับรูหรือยังไมมีประสบการณมากอนซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการคิดเชิงเหตุผล 
ตลอดจนการหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3.  เกมการศึกษามิติสัมพันธ  หมายถึง เกมบัตรภาพที่จัดทําขึ้นโดยใชรูปทรง
เรขาคณิตที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยจัดใหเด็กไดเลนตามความสนใจทั้งเลนเด่ียวและเลนเปนกลุม เด็ก
ไดใชความคิด สังเกต ฝกทักษะในการหาความสัมพันธระหวางขนาด สี รูปราง และพ้ืนที่ ซ่ึง
สามารถจําแนกออกได เชน เกมซอนภาพ  เกมซอนภาพ  เกมแยกภาพ  เกมประกอบภาพ  
เกมอนุกรมมิติ ในการสรางเกมมิติสัมพันธมีการเรียงลําดับความยาก-งายใหเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก ดังน้ี 
  3.1  เกมซอนภาพ หมายถึง เกมที่บัตรหลักมีภาพ 2 ภาพ ใหหาบัตรยอยที่เปน
ผลรวมของการซอนภาพทั้ง 2 ภาพ มาจัดเขาคูกัน   
  3.2  เกมซอนภาพ  หมายถึง   เกมที่มีภาพในบัตรหลักหลายภาพซอนอยูและให
หาบัตรยอยที่มีภาพตรงกับภาพและจํานวนในบัตรหลักมาจัดเขาคูกัน 
  3.3  เกมแยกภาพ หมายถึง เกมที่บัตรหลักเปนภาพที่สมบูรณ แตมีขีดแบงภาพ
เปน 2 สวน หรือมากกวานั้น ใหหาบัตรยอยที่มีภาพชิ้นสวนของบัตรหลักที่ถูกแบงแลวมาจัดเขา
คูกัน 
  3.4  เกมภาพประกอบ หมายถึง เกมที่ภาพในบัตรหลักมีหลายภาพอยูในบัตรนั้น 
และใหหาบัตรยอยที่มีภาพเหมือนในบัตรหลัก แตไดนํามาประกอบเปนรูปตางๆ มาจัดเขาคูกัน 
  3.5  เกมอนุกรมมิติ  หมายถึง เกมที่ภาพในบัตรหลักไดวางเรียงกันอยางตอเน่ือง 
แตมีบางภาพที่หายไป ใหหาบัตรยอยที่ภาพหายไปมาจัดเขาคูกัน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยใชเกมการศึกษามิติสัมพันธเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
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  ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมการศึกษา 
มิติสัมพันธ สูงกวากอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิสัมพันธ 

เกมการศึกษามิติสัมพันธ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาเรื่องความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยการจําแนกเปนหัวขอดังตอไปน้ี 
 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
  1.1  ความหมายของการคิด 
  1.2  ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.3  องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.4  กระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงเหตุผล 
  1.5  พัฒนาการทางการคิด 
  1.6  แนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
  1.7  ลักษณะของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล 
  1.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
 2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานมิติสัมพันธ 
  2.1  ความหมายของความสามารถดานมิติสัมพันธ 
  2.2  ความสําคัญของความสามารถดานมิติสัมพันธ 
  2.3  ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวกับความสามารถดานมิติสัมพันธ 
  2.4  ทฤษฎีสมรรถภาพสมองดานมิติสัมพันธ 
  2.5  การพัฒนาแนวคิดและความเขาใจเกี่ยวกับพ้ืนที่มิติสัมพันธ 
  2.6  การสงเสริมความสามารถดานมิติสัมพันธในเด็กปฐมวัย 
  2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถดานมิติสัมพันธ 
 3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมและเกมการศึกษา 
  3.1  ความหมายของเกม 
  3.2  ประเภทเกม 
  3.3  ความหมายของเกมการศึกษา 
  3.4  ประเภทของเกมการศึกษา 
  3.5  จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
  3.6  หลักในการใชเกมการศึกษา 
  3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 1.1  ความหมายของการคิด 
 มีผูใหความหมายของการคิดไวแตกตางกันดังน้ี 
 บรูเนอร และคณะ (Bruner. et, al) และ ทาบา (Taba) (Hilgard. 1962: 336) ไดให
ความหมายไววา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางแนวคิดรวบยอด (concept formation) 
ดวยการจําแนกความแตกตางการจัดกลุมและกําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปน
กระบวน การที่ใชในการแปลความหมาย ขอมูล รวมถึงการสรุป อางอิง ดวยการจําแนก
รายละเอียด การเชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับและนํากฎเกณฑตางๆไปประยุกตใช
งานไดอยางเหมาะสม 
 กิลฟอรด (Guildford. 1967: 225)  ใหทรรศนะวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดย
การแยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตางๆหรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุป
อันเปนหลักการของขอความจริงนั้นๆรวมถึงการนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจาก
เดิม 
 ไอแซงคและคนอื่นๆ (Eysenck & others. 1972: 317) อธิบายวา การคิดหมายถึงการ
จัดระบบของความสัมพันธระหวางวัตถุของสิ่งตางๆ (Object) และการจัดระบบของความสัมพันธ
ระหวางภาพหรือตัวแทน (Representation) ของวัตถุสิ่งของนั้น 
 จายาสวัล (Jayaswal. 1974: 7) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการคิดวา การคิดเปน
ปฏิกิริยาของจิตมนุษย ซ่ึงจะชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคม สิ่งแวดลอม และยัง
ชวยใหแตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่เขาตองการ ดังนั้นการคิดจึง
นําไปสูการกระทําและการปรับตัวที่ดีขึ้นกวาเกา 
 ซีเรีย มอดกิล และ โซฮัน มอดกิล (Modgil & Modgil. 1984: 23) ไดใหคําจํากัดของ
การคิดไววาประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน 3 อยางดวยกันดังน้ี การคิด คือ กระบวนการภายใน
สมองเกิดขึ้นที่ภายในหรือระบบความนึกคิดซึ่งแสดงออกจากพฤติกรรม การคิดคือ กระบวนการ
ที่นําความรูไปใชในการแกโจทยปญหาปฏิบัติของการเรียนรูในระบบของความรูความเขาใจ การ
คิดคือ ผลของพฤติกรรม ของเง่ือนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตางๆ  
 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525: 36) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา
หมายถึง กระบวนการทํางานของจิตใจของมนุษยในขณะที่กําลังพยายามหาคําตอบหรือ
ทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตางๆ การคิดเพื่ออธิบายคําศัพท
ยากๆหรือการคิดเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน 
 บุญสม ครุฑทา (2525: 9) ไดสรุปธรรมชาติของการคิดไวดังน้ี 
 1. การคิดเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสมองที่เกิดจากความรูสึกสงสัยหรือไมพอใจ
สิ่งแวดลอม 
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 2. การคิดเกิดจากความจําเปนพ้ืนฐานสําคัญในกระบวนการคิด 
 3. การคิดมีประโยชนทําใหเกิดการปรับตัวและสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 
 4. การคิดทําใหมนุษยเกิดความพยายามใหถึงจุดมุงหมายที่ตองการอันเปนสิ่งแสดง
ถึงความเจริญของมนุษยในการดํารงชีวิตประจําวันการคิดคือ ความสามารถในการวางแผนและ
ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ความสามารถดังกลาวจะพัฒนาจากความคิด ความเขาใจในระดับ
งายๆในวัยเด็กๆไปสูระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้นในวัยผูใหญ 
 เยาวพา เดชะคุปต (2528: 72) ไดกลาวถึงความคิดวา คือกระบวนการรับรูและเขาใจ
สิ่งแวดลอมของเด็กโดยใชสิ่งที่เขารูน้ันตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยกําหนด
เกี่ยว กับพฤติกรรมการคิดที่ควรฝกฝนใหแกเด็ก มี 7 ประการ คือ ความตั้งใจ การรับรู การจํา 
ความคิดรวบยอด ภาษา ทาทางและการแกปญหา 
 สมเจตน ไวยากรณ (2530: 13) ไดใหความหมายของการคิดไววา การคิดเปนทั้ง
กระบวนการและผลผลิตซ่ึงมีลักษณะที่ตอเน่ืองกัน แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไมได แตอาจ
นํามา ใชอธิบายตางกัน คือ ในกรณีที่กลาวถึงกระบวนการก็จะใชวิธีการคิดหรือทักษะการคิดมา
อธิบาย สวนในกรณีของผลผลิตก็จะกลาวถึงคุณภาพของการคิด ซ่ึงเปนผลจากการใชวิธีการคิด
ทั้งในลักษณะของกระบวนการหรือวิธีการคิดที่ดีเพ่ือใหไดผลผลิตของการคิดที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใชในการแกปญหาทั้งในเชิงวิชาการและไมใชวิชาการตลอดจนสรางคุณลักษณะ
ประจําตัวใหเปนไปตามจุดมุงหวัง 
 จํานง วิบูลยศรี (2536: 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา หมายถึง กระบวน 
การทํางานของจิตใจมนุษยในขณะที่พยายามหาคําตอบหรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตางๆ การคิดเพื่ออธิบายคําศัพทยากๆ หรือการคิดเพื่อแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
 ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 3) ไดใหความหมายของความคิดวา เปนกลไกของสมอง
ที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยความคิดเปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่
สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว และประสบการณสวนตัวด้ังเดิมของมนุษยเอง 
 ศรีสุรางค ทีนะกุล (2542: 8) ไดกลาวถึงการคิดไววา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในสมอง ซ่ึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก นักจิตวิทยา เชื่อวามนุษย
จะมีความคิดเกิดขึ้นไดตลอดเวลาไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอิริยาบถใด ซ่ึงอาจจะไดรับจากสิ่ง
เราภายนอกหรือไมมีสิ่งเราใดเปนพิเศษเฉพาะก็ได  
 จากความหมายของการคิดดังกลาว สรุปไดวา การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่
สัมพันธกับกระบวนการทํางานของจิตใจมนุษยในการแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับโดย
อาศัยประสบการณเดิมและประสบการณใหม เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจและสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมแสดงออกมาเปนพฤติกรรมในการกระทํา การตัดสินใจ ตลอดจนการ
แกไขปญหารวมทั้งเปนพ้ืนฐานการเรียนรูสิ่งตางๆดังนั้นการสงเสริมการคิด ใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก 
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ปฐมวัยนับวาเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูประสบการณทางวิทยาศาสตรและ
ประสบการณดานอ่ืนๆอยางกวางขวางรวมทั้งความสามารถในการแกปญหาอยางมีระบบและ
รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหเด็กอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  
 1.2  ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
 การคิดเชิงเหตุผล เปนเรื่องที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความสนใจและ
อธิบายลักษณะของการคิดที่จะตองใชเหตุผลเขามาประกอบการตัดสินใจไวในลักษณะตางๆ 
โดยใหความหมายและคําอธิบายดังตอไปน้ี  
 กูด (Good. 1973: 477) ไดอธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลสรุปไดวา การคิดเชิง
เหตุผลเปนกระบวนการคิดหรือกระบวนการทางสมองในอันที่จะลงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและปรากฏการณ สามารถสรุปเหตุผลจากขอสมมุติฐานไดเปน
การคิดที่เปนผลมาจากการทดสอบ หรือการตัดสินใจหรือการวิเคราะหเรื่องราวที่เกิดขึ้น 
 รีเบอร (Reber. 1985: 617) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผลไววา การคิด
เชิงเหตุผลเปนพ้ืนฐานนําไปสูการคิดเชิงตรรกะโดยใชกระบวนการทางปญญาเขามาเกี่ยวของ
แลวนําไปสูการแกปญหา 
 ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3 - 4) กลาวถึงการคิดเชิงเหตุผลวามีความสัมพันธกับการ
แกปญหา การหาทางออกของปญหาประเมินวา วิธีไหนดีที่สุดและปฏิบัติตามทางเลือกนั้นเพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจและยอมรับในวิธีแกปญหาเม่ือไดรับเหตุผลที่ถูกตอง
พอเพียงและสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น 
 ครูลิค และ รูดนิค (Krulik and Rudnick. 1995: 3) ไดอธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุ
ผลสรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลเปนการรวบรวมของการคิดขั้นพ้ืนฐาน การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดอยางสรางสรรค โดยการคิดทุกอยางจะมีการใชเหตุผลเขาไปแทรกอยู
ดวย 
 กันยา แสงสุวรรณ (2532: 119) กลาวถึง การคิดอยางมีเหตุผลเปนการคิดโดยอาศัย
ขอมูลตางๆพิจารณาความสําคัญของขอมูลเปนความสามารถในการคิดหาเหตุผลทั้งที่เปน
อุปมาน และ อนุมาน (Inductive and Deductive Thinking) การคิดหาเหตุผลแบบอุปมานเปน
การคิดโดยอาศัยสิ่งเราหลายๆประการมาเปนขอมูลที่จะสรุปเปนกฎหรือหลักการ สวนการคิดหา
เหตุผลแบบอนุมาน เปนการคิดโดยมีหลักเกณฑหรือสิ่งที่กําหนดไวแลวมาเปนขอสรุป 
 จํานง วิบูลยศรี (2536: 29) การคิดเชิงเหตุผลเปนการคิดที่ตองอาศัยหลักการหรือ
ขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ การคิดประเภทน้ีมีโอกาสผิดพลาดนอยและถือวา
เปนทักษะอยางหนึ่งที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูงซึ่งความคิดคุณภาพสูงนั้นยอมจะชวยแกปญหา
นานาประการใหแกมนุษยไดและยอมจะชวยสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยได
นานัปการ 
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 โชติ เพชรรื่น และ องอาจ นัยพัฒน (2537: 48) ไดใหความหมายของความสามารถ
ในการคิดดานเหตุผลวา เปนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
ดวยการคิดในเชิงวิเคราะห คนหากฎเกณฑมาสรางความสัมพันธในรูปแบบตางๆแลวนํามา
วินิจฉัยลงสรุป 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 34) กลาววา การคิดเชิง
เหตุผล เปนทักษะหนึ่งของการคิดที่เปนแกน หรือทักษะการคิด ทั่วไปที่จําเปนตองใชอยูเสมอใน
การดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซอน ซ่ึงเราจําเปนตอง
ใชในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชีวิตอยางมีคุณคา 
 สรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลหมายถึง ความสามารถในการอาศัยขอมูลที่เปนหลักการ
และขอเท็จจริงเพ่ือที่จะสรุปเปนกฎหรือหลักการเพื่อการตัดสินใจและวิเคราะหในเรื่องราวตางๆ
ซ่ึงจะชวยในการแกปญหาและสรางสรรค สิ่งตางๆไดดีและจําเปนตอการดํารงชีวิตดังน้ัน จึงควร
พัฒนาเด็กใหมีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานการคิดที่ดี 
 
 1.3  องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 159 - 160) การคิดวิจารณญาณ
เปนการคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพันธกับการแกไขปญหาคือ การคิดอยางมีวิจารณญาณเปน
ทักษะสําคัญของการแกปญหาและการแกปญหาสวนใหญตองการคิดอยางมีวิจารณญาณ การ
คิดเชิงเหตุผลจึงมีความสัมพันธกับการแกปญหาและเปนทักษะสําคัญของการแกปญหาดวย
เชนกัน ซ่ึงมีองคประกอบ 8 ประการ คือ 
 1. จุดหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด คือ คิดเพื่อหาแนวทาง
แกปญหาหรือคิดเพื่อหาความรู 
 2. ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู ผูคิดสามารถระบุปญหาสําคัญที่
ตองการแกไขหรือสําคัญที่ตองการเรียนรู 
 3. สารสนเทศ คือ ขอมูล ขอความรูตางๆ เพ่ือใชประกอบความคิด 
 4. ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลที่ไดมา ตองเชื่อถือไดมีความชัดเจนถูกตอง และมี
ความเพียงพอตอการใชเปนพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตุผล 
 5. แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายมีความจําเปนสําหรับการคิดเชิงเหตุผล 
และแนวคิดที่ไดมานั้นตองมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการตอบและตองเปน
แนวคิดที่ถูกตอง 
 6. ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลเพราะผูคิดตองมี
ความสามารถในการตั้งขอสมมติฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจได เพ่ือประโยชนในการ
หาขอมูลมาใชในการคิดเชิงเหตุผล 
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 7. การนําไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลซึ่งผูคิด
ตองคํานึงถึงผลกระทบ ตองมีความสามารถคิดไกล คือมองถึงผลที่ตามมารวมกับการนําไปใชได
หรือไมเพียงใด 
 8. การสรุปอางอิง 
 สรุปไดวาองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผลเร่ิมจากการคิดอยางมีเปาหมายและรู
ปญหาที่ตองการแกไขโดยนําขอความรูตางๆ มาประกอบการคิดโดยตองพิจารณาวาขอมูลที่
ไดมานั้นมีความถูกตองเชื่อถือไดและสามารถตั้งขอสมมุติฐานใหชัดเจนเพื่อที่จะนําขอมูลมาใช
ในการคิดและตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอการนําไปใชแลวจึงสรุปผลของการคิด 
 

 1.4  กระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงผล 
 เรนเนอร และสแตฟฟอรด (กมลทิพย ตอติด. 2544: 40 - 45; อางอิงจาก Renner 
and Stafford. 1979) ไดอธิบายถึงการคิดลักษณะตางๆ กัน 10 ประการ โดยสรุปสาระสําคัญได 
ดังน้ี 
 1.  การระลึกได (Recalling) เปนการใชความคิดซึ่งเกิดจากการสะสมความรูซ่ึงถือวา
เปนการคิด  พ้ืนฐานขั้นแรกของการคิด 
 2.  การเปรียบเทียบ (Comparing) ในการที่จะสอนหรือสรางบทเรียน เพ่ือสงเสริม
ความสามารถในการคิด จําเปนตองใหมีการฝกฝนในเรื่องของการเปรียบเทียบอยูเสมอ ซ่ึงเปน
การเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่ง  หรือของหลายสิ่ง 
 3.  การลงความเห็น (Infering) เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการรวบรวมหรือสะสม
ขอมูลไดเปนการอธิบายการกระทําหรือเหตุการณอยางหนึ่งในหลายๆอยาง  การกระทําหรือ
เหตุการณที่ไดรวบรวมไว 
 4.  การสรุป (Generalizing) เปนการสรุปซ่ึงเกิดจากการลงความเห็น 
 5.  การคิดในทิศทางตรงกันขามกัน (Deducing) เปนการคิดยอนกลับของการคิด เชน 
เม่ือคิดจากเหตุมาสูผลไดก็จะตองสามารถคิดไดวา เม่ือเกิดผลเชนนี้ จะมีสาเหตุมาจากอะไร 
 6.  การจําแนกหมวดหมู (Classifying) การจะสรุปหรือลงความเห็นจากขอมูลจะงาย
ขึ้นถามีการจัดแบงขอมูลเหลานี้ใหเปนหมูพวก 
 7.  การวิเคราะห (Analyzing) เปนการแบงแยกและตรวจสอบขอมูลตางๆ 
 8.  การจินตนาการ (Imagining) เปนการนึกถึงหรือเห็นภาพของสิ่งที่ไดรับจากการฟง
เทานั้นการจินตนาการนี้เกี่ยวของกับการคิดแบบสังเคราะหซ่ึงเปนสวนสําคัญกอใหเกิดความคิด
สรางสรรค 
 9.  การสังเคราะห (Synthesizing) เปนการนําความรูตางๆ ที่ไดรับมาปะติดปะตอกัน
เพ่ือความรูใหมขึ้น 
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 10. การประเมินผล (Evaluating) เปนการประเมินความรูตางๆ ที่ไดรับมาทั้งหมด 
และตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น  
 นอกจากนี้การคิดเชิงเหตุผล ตองอาศัยกระบวนการดังตอไปน้ี คือ  
 1.  การพิจารณา และ ระบุใหชัดเจนวาผลที่เกิดขึ้นคืออะไร 
 2.  การพิจารณาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอนผลนั้น และระบุวามีเหตุการณหรือสิ่งใดที่มี
ความสัมพันธกับผลโดยเกิดกอนอยางสม่ําเสมอ 
 3.  การพิจารณาแตละเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอน และมีความสัมพันธอยาง
สมํ่าเสมอนั้น และตัดสินวาเปนผลมาจากสิ่งหน่ึงสิ่งใดรวมกัน หรือเปนสิ่งที่ทําใหเกิดผล โดยการ
สรุปอางอิงจากความรูหรือประสบการณเดิมประกอบ 
 4. การเลือกระบุเหตุการณ หรือสิ่งที่พิจารณาตัดสินวา เปนสิ่งที่ทําใหเกิดผลที่กําหนดไว 
 หทัย  ตันหยง (กมลทิพย  ตอติด. 2544: 47 - 48) ไดเสนอกระบวนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติได 2 ระดับ 
คือ 
 1.  ระดับการสอนใหรูจักการคิดหรือคิดเปนเปนกระบวนการที่มนุษยใหความคิดจาก
สิ่งที่งายไปสูระบวนการที่ซับซอน การสอนใหรูจักคิดมี ดังน้ี 

  1.1  การเปรียบเทียบ (Comparing) ผูเรียนจะตองรูจักใชเหตุผล เปรียบเทียบ 
กฎเกณฑที่ดีที่สุดระหวางสองสิ่ง หรือหลายสิ่ง 

  1.2  การสรุป (Summarizing) ผูเรียนจะตองรูจักนําผลของการเปรียบเทียบนั้นมา
สรุป อาจสรุปตามขั้นตอน หรือสรุปโดยสวนรวมขึ้นเปนมโนทัศน 

  1.3  การสังเกต (Observation) ผูเรียนจะตองรูจักใชเหตุผลที่ไดมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมทั้งในทางขอมูลหลักฐาน เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลที่ไดสังเกตมาประกอบการตัดสินใจ
ได  

  1.4  การจําแนกหมวดหมู (Classifying) ผูเรียนที่ไดใชประสบการณจากการ
เปรียบเทียบ สรุปสังเกต มาจัดเปนหมวดหมูสิ่งของหลายสิ่งแมจะตองแตกตางกัน แตก็มี
องคประกอบพื้นฐานคลายคลึงกัน การจัดจําแนกหมวดหมูจะตองใชความสามารถเชิงวิเคราะห 
และ สังเคราะห 

  1.5  การตีความ (Criticizing) ผูเรียนจะตองรูจักความหมาย และสามารถอธิบาย
ความหมายเหลานั้นได  การตีความหมายนั้นเริ่มตั้งแตความหมายสัญลักษณ ความหมายทาง
รูปธรรมไปจนถึงความหมายทางนามธรรม โดยอาศัยการสังเกต เปรียบเทียบแลวนํามาสรุป 
เปนหลักการดวยเหตุผลก็จะไดความหมาย และ และตรวจสอบวาถูกตองชัดเจนหรือไม 

  1.6  การวิพากษวิจารณ (Criticizing) เปนการสอนใหผูเรียนรูจักแสดงทักษะ รับ
ฟงทัศนะ เพ่ือนําเอาสิ่งที่ตนแสดงออกกับสิ่งที่รับฟงมาเปรียบเทียบ หรือ ผูเรียนอาจใหเหตุผล
แสดงทัศนะของตนตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
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 2.  ระดับสอนใหรูจักการคิดแกปญหาโดยอาศัยการคิดทั้ง 6 ประการ ที่กลาวมาเปน
พ้ืนฐานโดยครูควรฝกฝนใหผูเรียนรูจักคิดตามขั้นตอน ดังน้ี 

  ขั้นที่ 1   ประสบภาวะปญหา 
  ขั้นที่ 2   กําหนดปญหา คือการวินิจฉัยวา อะไรคือปญหา 
  ขั้นที่ 3   การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนวิธีการที่จะแกปญหา 
  ขั้นที่ 4  การขยายและตรวจสอบสมมติฐาน เปนการศึกษาแยกยอยสมมติฐานให

ชัดเจน และสามารถนํามาปฏิบัติได 
  ขั้นที่ 5 การทดสอบ เพ่ือตรวจสอบเพื่อใหแนใจวา วิธีการแกปญหาใดที่สามารถ

ไดผลดีที่สุด   
  ขั้นที่ 6 เปนขั้นที่การแกปญหายุติลง เพราะไดรับผลจากการแกปญหาดวย

สมมติฐานที่ตั้งไว แลวจึงนํามาสรุปเปนหลักการและแปลเปนความหมายออกมาใหชัดเจน 
 จากการศึกษาเรื่องกระบวนการขั้นตอนในการคิดเชิงเหตุผลสรุปไดวา  ตองใช

ลักษณะการคิดหลายๆ อยางประกอบกันในการฝกใหเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
เชน การระลึกได การเปรียบเทียบ การลงความเห็น การสรุป การคิดในทางตรงกันขาม การ
จําแนกหมวดหมู การวิเคราะห การจินตนาการ การสังเคราะห การประเมินผล ประกอบกับการ
พิจารณาผลที่เกิด เหตุที่ เกิดสิ่งใดเกิดกอน หรือหลัง การพิจารณาแตละเหตุการณและ
ความสัมพันธที่ทําใหเกิดนั้น และการเลือกและตัดสินในเหตุการณน้ันซึ่งแนวทางในการสอนเพื่อ
พัฒนาการคิดเชิงเหตุผลมี 2 แนวทางหลัก คือการสอนใหรูจักคิดเปน และการสอนใหคิด
แกปญหา 
 

 1.5  พัฒนาการทางความคิด 
 กระบวนการคิดเชิงเหตุผลอยูในขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กที่เขาสูการปฏิบัติ 
การคิดคนดวยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการที่
ซับซอน นําไปสูการคิดที่มีเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ซ่ึงดัชท (Deutshe. 1937) ได
ทําการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานของพิอาเจท (Piaget) และไดสรุปไดวาการคิดของเด็กจะ
คอยเปนคอยไปไมมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันจากการคิดอยางไมมีเหตุผลไปสูการคิดอยางมี
เหตุผล โดยแทจริงแลวเด็กสามารถคิดไดอยางมีเหตุผลในทุกระดับเพียงแตวาเด็กที่โตกวามี
เหตุผลดีกวา (พรรณี ช. เจนจิต. 2538:132)  
 ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) 
 พิอาเจท (Piaget. 1952: 236 - 246) กลาววาการพัฒนาทางสติปญญาและความคิดนี้
เริ่มพัฒนาการจากปฏิสัมพันธอยางตอเน่ืองระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปญญาของพิอาเจท เปนทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึง
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วัยพัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัวโดยอาศัยขบวนการ
ทํางานที่สําคัญของโครงสรางทางสติปญญาคือขบวนการปรับเขาสูโครงสราง (Assimilation) 
และ ขบวนการปรับขยายโครงสราง (Accommodation)  
 พิอาเจท  ไดแบงลําดับขั้นพัฒนาทางสติปญญาออกเปน 4 ขั้นดังน้ี (พรรณี  ช.เจนจิต. 
2538: 138 - 145) 
 1.  ขั้นประสาทรับรูการเคลื่อนไหว (Sensori - motor Intelligence) ขั้นนี้เร่ิมตั้งแตเด็ก
แรกเกิดจนถึง 2 ป พฤติกรรมของเด็กในวัยน้ีขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การ
ไขวควา การเคลื่อนไหว การมอง การดูในวัยน้ีแสดงใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา เด็ก
สามารถแกปญหาได แมวาจะไมสามารถอธิบายดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับ
สิ่งแวดลอมดวยตนเอง ซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับพัฒนาการดานสติปญญาและความคิด ใน
ขั้นนี้ความคิดความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็วเชนสามารถประสานงานระหวาง
กลามเนื้อมือและสายตาเด็กในวัยน้ีมักจะทําอะไรซ้ําๆ บอยเปนการเลียนแบบ พยายาม
แกปญหาลองผิดลองถูกเม่ือสิ้นสุดระยะนี้ เ ด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมี
จุดมุงหมายและสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตางๆ เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการแตกิจกรรม
การคิดของเด็กวัยน้ีสวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น 
 2.  ขั้นกอนปฏิบัติการ (Preoperational thought) ขั้นตอนนี้เริ่มตั้งแตอายุ 2–7 ป ซ่ึง
แบงออกเปนขั้นยอยอีก 2ขั้น คือ 
  2.1  ขั้นเกิดกอนสังกัป (Preconceptual Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 
2 – 4ป เปนชวงที่เด็กมีเหตุผลเบื้องตน สามารถจะโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 
เหตุการณหรือมากกวามาเปนเหตุเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันแตเหตุผลของเด็กวัยน้ียังมีขอบเขต
จํากัดอยูเพราะเด็กยังคงยึดตัวเองเปนศูนยกลาง คือ ถือความคิดตัวเองเปนใหญและมองไมเห็น
เหตุผลของคนอ่ืน ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยน้ีจึงไมคอยถูกตองกับหลักความเปนจริงนัก 
นอกจากนี้ความเขาใจตอสิ่งตางๆ ยังอยูในระดับเบื้องตน เชน เขาใจวาเด็กหญิง 2 คนชื่อ
เหมือนกันจะมีทุกอยางเหมือน กันหมด แสดงวาความคิดรวมยอดของเด็กวัยน้ียังไมพัฒนา
เต็มที่แตพัฒนาการทางภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก 
  2.2  ขั้นการคิดแบบสหัชญาณ (Intuitive Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 
4 - 7 ปในขั้นน้ีเด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวดีขึ้น รูจักแยกประเภทและ
รูจักแยกชิ้นสวนของวัตถุเขาใจความหมายของจํานวนตัวเลข  เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับการ
อนุรักษแตไมแจมชัดนักสามารถแกปญหาไดโดยไมตองคิดเตรียมลวงหนาไวกอน  รูจักใช
ความรูสิ่งหน่ึงไปใชอธิบายหรือแกปญหาอีกสิ่งหน่ึงและสามารถใชเหตุผลทั่วๆ ไปมาสรุป
แกปญหา การคิดของเด็กมีเหตุผลขึ้น แตการคิด คิดออกมาในสิ่งที่เขารับรูหรือสัมผัสจาก
ภายนอก (พรรณี  ช.เจนจิต. 2536: 14; อางอิงจาก Piaget. 1962: 46)  
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 3.  ขั้นการปฏิบัติการคิดดานรูปธรรม (Concrete Operations) ขั้นน้ีจะเร่ิมอายุตั้งแต 
7-11ป พัฒนาการทางดานสติปญญา และความคิดของเด็กวัยน้ีสามารถสรางกฎเกณฑ และ 
เกณฑในการแปลงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได เด็กวัยน้ีสามารถที่จะเขาใจเหตุผลรูจักการ
แกปญหากับสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมไดสามารถที่จะเขาใจเกี่ยวกับ เร่ืองความคงตัวของสิ่งตางๆ 
โดยที่เด็กเขาใจวาของแข็งหรือของเหลวจํานวนหนึ่ง แมวาจะเปลี่ยนรูปรางไปก็ยังมีนํ้าหนักหรือ
ปริมาตรเทาเดิมสามารถเขาใจความสําคัญของสวนยอย สวนรวมลักษณะเดนของวัยน้ี 
ความสามารถในการคิดยอนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดกลุมหรือจัดการไดอยางสมบูรณสามารถสนทนากับบุคคลอื่น
และความคิดของผูอ่ืนไดดี 
 4.  ขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal Operations) ขั้นน้ีจะเร่ิมจากอายุ 11 - 15 ป 
ในขั้นน้ีพัฒนาการทางสติปญญาและความคิดของเด็กวัยน้ีเปนขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเร่ิม
คิดแบบผูใหญความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจาก
ขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฏีและเห็น
วาเปนความจริงที่เห็นดวย การรับรูสิ่งที่สําคัญเทากับความคิดกับสิ่งที่อาจเปนไปได เด็กในวัยน้ี
มีความคิดนอกเหนือไปกวาสิ่งปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฏีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางและมีความ
พอใจที่จะคิดและพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมมีตัวตนหรือสิ่งที่เปนนามธรรม 
 จากทฤษฏีน้ีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget) และทัศนะตางๆ สรุปได
ว า เด็กปฐมวัยอยู ในชวง  2 - 7 ป  ซ่ึ งพัฒนาการทางสติปญญาอยู ในขั้นกอนการคิด 
(Preoperation Stage) เด็กจะเรียนรูสิ่งที่เปนรูปธรรมและเรียนรูจากประสบการณตรง 
นอกจากนี้อาศัยการรับรูในการแกปญหา และการใชเหตุผล ดังน้ันในการจัดประการณใหกับเด็ก
ควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของเด็กเปนสิ่งสําคัญ ประสบการณที่เด็กไดรับควรเปน
ประสบการณตรง เด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการสํารวจ  ทดลอง และลงมือกระทําเพื่อ
คนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเองกอใหเกิดพัฒนาการทางดานความคิดและเรียนรูสิ่งตางๆ ตอไป 
 

 1.6  แนวทางการสงเสริมความคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
 ดิวอ้ี (Dewey) กลาวถึงแนวทางการสงเสริมการคิดและควรใหเด็กไดแสดงออกโดย
การปฏิบัติใหลงมือกระทําและเนนในเรื่องพัฒนาความสนใจ และพัฒนาสติปญญาของเด็กไปใน
แนวทางที่เด็กไดรูจักการแกปญหาคนควาสิ่งใหมและวิธีการตางๆ การกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้น 
ก็ตอเม่ือเด็กไดมีโอกาสในการแสวงหาและคิดคน (ฉวีวรรณ  จึงเจริญ. 2528: 4) สอดคลองกับพิอา
เจทที่ไดสนับสนุนความคิดของดิวอ้ี (Dewey) ในหลักการที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นดวยการ
กระทํา และกระบวนการพัฒนาสติปญญาเกิดจากการเรียนรูดวยการกระทํา (พรรณี  ช. เจนจิต. 
2528: 81)  
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 พัฒนาทางการรูคิดของเด็กในชวง 6 ขวบแรกของชีวิตซึ่งพิอาเจท (ฉันทนา  ภาคบงกช. 
2531: 13 - 20; อางอิงจาก Forman and hill. 1989) ไดศึกษาไวเปนประสบการณสําคัญที่เด็ก
ควรไดรับการสงเสริมมี 6 ขั้น ดังน้ี  

 1. ขั้นรูความแตกตาง (Absolute differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตางของ
สิ่งของที่มองเห็น 

 2. ขั้นรูสิ่งตรงขามกัน (Opposition) ขั้นนี้เด็กรูวาของตางๆ มีลักษณะตรงขามกันเปน 
2 ดาน เขน  มี - ไมมี  เล็ก - ใหญ เปนตน 

 3. ขั้นรูหลายระดับ (Discrefe Degree) เด็กเริ่มคิดเกี่ยวกับลักษณะที่อยู ตรงกลาง 
ระหวางปลายสุดสองปลาย เชน มาก ปานกลาง นอย 
 4. ขั้นเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตางๆ เชน  บอกถึงความเจริญเติบโตของตนไม 
 5. ขั้นรูผลของการกระทํา (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลง 

 6. ขั้นการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาในการกระทําใหของ
สิ่งหน่ึงเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหน่ึงอยางทัดเทียมกัน 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2538:656-657) กลาวถึงการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
การคิดและคิดเชิงเหตุผลวามีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาทสัมผัส การใช
คําถาม การสังเกตเปรียบเทียบและใชความคิดเปนตน หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมนั้นตอง
คํานึงถึงสื่อและสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการความสนใจของเด็ก ซ่ึง
กิจกรรมอาจจะจัดในรูปแบบของกิจกรรมกลุมใหญและกลุมเล็ก ถาเปนกลุมใหญครูและเด็กจะ
สนทนาซักถามกันหรือถาเปนกลุมเล็กอาจใชกิจกรรมในรูปแบบการเลนเกมเปนตน ดังน้ัน พอ
แม ครู และผูที่เกี่ยวของ จึงมีบทบาทในการสงเสริมและการคิดเชิงเหตุผลดังน้ีคือ 
 1.  ใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเม่ือเด็กมีปญหา 
 2.  จัดสื่ออุปกรณการเลนตางๆ ที่สงเสริมใหเด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลง 
 3.  จัดสภาพแวดลอม และกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอรวมทั้งให เด็กฝก
คนควาจากประสบการณตรง 
 4.  คํานึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของเด็ก 

 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2540: 40 - 41) ไดกลาวถึงวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธีการไดแก   

 1.  การแกปญหา การเรียนรูดวยการแกปญหาตองเริ่มที่ครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น อาจ
เปนคําถามกรณีตัวอยางเปนตนครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นใหเด็กคิดและหาขอสรุป  
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 2.  การใชหลักการทางวิทยาศาสตร  เปนการใชกระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร เด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานจนครบวงจร เชน ใหเด็ก
เรียนรูวาตันไมงอกไดอยางไรดวยการเพาะเมล็ดถั่วงอกและติดตามการงอก เปนตน  

 3.  ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็กคนหาคําตอบ
ตางๆ ดวยตนเอง เชน การเลนตัวตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลายๆ ชนิด  

 4.  การใชทักษะกระบวนการ เปนการจัดประสบการณที่ เนนการสังเกต  การ
เปรียบเทียบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยงการสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเองซ่ึง
สอดคลองกับดิวอ้ี (Dewey) และพิอาเจท (Piaget) ที่วาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา 
 สรุปไดวา การสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็กปฐมวัยน้ันมีหลายวิธีซ่ึง
ตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทําดวยตัวเองจะทําใหเด็กเกิดการเรียนรู
จากการคนพบดวยตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 1.7  ลักษณะของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล 
 ในการทดสอบความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลแบบทดสอบที่ใชมีลักษณะตางๆ 
กัน สมบูรณ  ชิตพงษ  และสําเริง  บุญเรืองรัตน (2518: 31 - 45) ไดกลาวถึงแบบทดสอบไว        
5 แบบ ดังน้ี 
 1.  แบบทดสอบดานการจัดเขาพวก 
 2.  แบบทดสอบดานการอุปมาอุปไมย 
 3.  แบบทดสอบดานการสรุปความ 
 4.  แบบทดสอบการเรียงลําดับตัวอักษร 
 5.  แบบทดสอบการอนุกรมภาพ 
 ลวน  สายยศ (2522: 87 - 107) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบไว 5 แบบ คือ 

 1.  แบบทดสอบการจําแนกประเภท  แบงเปนการจําแนกประเภทแบบภาษา และการ
จําแนกประเภทแบบภาพ 

 2.  แบบทดสอบการอุปมาอุปไมย แบงเปนแบบทดสอบอุปมาอุปไมยดานภาษาและ
แบบทดสอบอุปมาอุปไมยดานภาพ 
 3.  แบบทดสอบการอนุกรมภาพ การหาสวนที่หายไปของภาพ 
 4.  แบบทดสอบการสรุปความ  
 5.  แบบทดสอบการหาตัวรวมหรือวิเคราะห 
 ลือชัย  ชื่นอ่ิม (2525: 20) กลาววาความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลมีความสําคัญ
ตอความพรอมทางการเรียน และเปนสวนสําคัญในการเตรียมความพรอมทางสติปญญาสําหรับ
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เด็กอนุบาลโดยที่ความสามารถดานเหตุผลสําหรับเด็กในระดับอนุบาลมีรูปแบบซึ่งสามารถสรุป
ได 8 ลักษณะดังน้ี คือ 
 1.  ความสามารถในการสรุปความ 

 2.  ความสามารถในการหาสวนที่หายไปของภาพ 
 3.  ความสามารถในการจําแนกประเภท 
 4.  ความสามารถในการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม 
 5.  ความสามารถในการอุปมาอุปไมย 
 6.  ความสามารถในดานการอนุกรมภาพ 
 7.  ความสามารถดานการปริมาณตัวเลข 
 8.  ความสามารถดานการอนุกรมตัวเลข 

 บุญชู  สนั่นเสียง (2527: 425 - 433) ไดกลาวถึงความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผล 
เปนความสามารถที่สําคัญที่สุดในการเรียนทุกชนิด และทุกระดับชั้น เปนการแสดงออกโดยหา
คําตอบหรือขอยุติที่เหมาะสมที่สุดในการเปรียบเทียบหลายๆ สิ่งพรอมกัน เชนความสามารถใน
การจัดประเภท การอุปมาอุปไมยและการสรุปความ ซ่ึงแบบทดสอบสมรรถภาพการใชเหตุผลที่
จะนําไปประยุกตใชใหเหมาะกับเด็กปฐมวัยมี 5 แบบ คือ 
 1.  แบบจําแนกประเภท (Classification) เปนการวัดความสามารถในการจําแนกแยก
สิ่งของออกเปนประเภทตางๆ ไดอยางเหมาะสมถูกตองโดยยึด โครงสราง  หนาที่  รูปราง  
ลักษณะ  คุณสมบัติเฉพาะ ฯลฯ เปนหลักในการเปรียบเทียบกลุมน้ันๆ ซ่ึงมีทั้งจําแนกประเภท
เปนภาษาและจําแนกประเภทเปนตัวเลข 

  1.1  การจําแนกประเภทแบบภาษาหรือเรียกวาไมเขาพวก / ภาษา เปนการวัด
ความสามารถดานเหตุผล โดยที่คําสั่งตางๆที่กําหนดใหมานั้นจะมีคุณสมบัติโครงสราง        
หรือความหมายเปน  ทํานองเดียวกัน เชนโจทยกําหนดขอใดไมไดเขาพวกแลวเลือก  ก. เลี้ยว  
ข. ลม    ค. คว่ํา 

  1.2  การจําแนกแบบไมเขาพวกชนิดภาพ  หรือเรียกวาไมเขาพวก/ภาพ  เปนการ
จัดความสามารถ     ดานเหตุผลเชนเดียวกับไมเขาพวก/ภาษาแตใชรูปภาพแทนภาษา ใน
ลักษณะภาพที่ใช เปนไดทั้งภาพเหมือนและภาพเรขาคณิต 

 2.  แบบจัดประเภท เปนแบบทดสอบที่ใหหาสิ่งที่เปนพวกเดียวกันกับสิ่งที่กําหนดให 
ที่นิยมใชกันคือโจทยจะกําหนดสิ่งที่เปนประเภทเดียวกันนั้นมีทั้งแบบที่เปนภาษา และ เปนภาพ 

  2.1  แบบที่เปนพวกเดียวกันสิ่งที่กําหนดใหชนิดภาษา เชน โจทยกําหนด ควาย 
ชาง แลวเลือก  ก. ไก   ข. นก   ค. หมู 

  2.2  แบบที่เปนพวกเดียวกันกับสิ่งที่กําหนดใหเปนภาพ 
 3.  แบบอุปมาอุปไมยเปนแบบทดสอบวัดความสามารถดานการวิ เคราะห

ความสัมพันธโดยที่ผูสอบตองวิเคราะหขอคําถามและหาความสัมพันธระหวางสิ่งของและ
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เร่ืองราวตางๆ แลวขยายหลักการนั้นออกไปสูสิ่งอ่ืนๆหรือสถานการณอ่ืนที่มีความสําคัญเปน
ทํานองเดียวกัน หรือ ลักษณะเดียวกัน หรือลักษณะเดียวกับของเดิมซ่ึงเปนทางดานโครงสราง 
หนาที่หรือคุณลักษณะตางๆ ที่มีความสัมพันธเหมาะสมมากที่สุด 
  รูปแบบของอุปมาอุปไมยคือการเปรียบเทียบโดยการหาสิ่งที่คูกันมาคูหน่ึงแลว
นําไปเปรียบเทียบคูอ่ืนๆ ที่มีลักษณะสัมพันธเปนแนวเดียวกันซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบ เชน 
  3.1  อุปมาอุปไมยดานภาษาซึ่งมีรูปแบบกําหนดใหคูหน่ึงแลวใหผูสอบหาอีกคูหน่ึง 
โจทยกําหนดนักเรียน: เรียน ?: ?  ก. หมอ: รักษา  ข. ตํารวจ: ผูราย  ค. ชาวนา: คันไถ  
คําตอบที่ถูกคือ  ขอ ก. เพราะหมอทําหนาที่รักษาคนไข เชนเดียวกับนักเรียนที่ทําหนาที่เรียน 
  3.2  อุปมาอุปไมยแบบภาพ    การเขียนยึดหลักความสัมพันธของโครงการเชนเดียว  
กับอุปมาอุปไมยภาษาแตหลักความสําคัญคือ ในคูแรกที่กําหนดใหตองมีตัวรวมบางอยางที่
เกี่ยวพันกัน  เพ่ือเปนแนวคิดในการหาภาพอีกคูหน่ึงมีความสัมพันธเปนทํานองเดียวกันกับภาพ 
2 ภาพแรก การเขียนแบบนี้อาจทําในลักษณะภาพเหมือน และภาพทรงเรขาคณิตเชน โจทย
กําหนดให 2 ภาพ ภาพทั้งสองมีบางสวนที่เกี่ยวของสัมพันธกันเปนคูกันในทางใดทางหนึ่ง ให
พิจารณาภาพที่ 3 เพ่ือหาภาพที่ 4 ใหมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของเปนทํานองเดียวกันกับ 2 
ภาพแรก 
 4. แบบอนุกรมมิติภาพเปนแบบทดสอบที่มีลักษณะคลายๆ อนุกรมเรขาคณิตคือตอง
หาลําดับความเปลี่ยนแปลงอยางมีระบบของภาพที่กําหนดใหและดูวามีความสัมพันธกันอยางไร 
ในระบบของภาพนั้น เชน โจทยกําหนดใหพิจารณาภาพที่กําหนดมาใหแลวพิจารณาภาพวา
ภาพตอไปน้ีเปนภาพใด  
 5.  แบบสรุปความเปนการวัดความสามารถในการใชเหตุการณมาใหเปนความเปน
แบบทดสอบที่ประกอบไปดวยเหตุใหญและเหตุยอยและสรุปความตามขอความนั้น การสรุปใช
หลักตรรกวิทยามีหลักหรือกฎในการคิดหลายแบบดวยกัน เพ่ือใหความคิดไดรวดเร็วและถูกตอง
ซ่ึงไดรวบรวมหลักในการสรุปแบบอยางไวหลายแบบดังน้ี 
  5.1 แบบเปรียบเทียบ แบบน้ีโจทยสมมุติฐานมาใหอยางนอย 2 สมมุติฐาน แลวให
หาขอสรุปใน 2 สมมุติฐานนี้จะมีคุณสมบัติเปรียบเทียบ ระหวาง 2 สมมุติฐานนั้น คุณศัพท
เหลานั้นไดแกคําวา  ดีกวา สวยกวา ใหญกวา มากกวา ขยันกวา ฯลฯ การสรุปของขอหน่ึงๆ จะ
มีคุณสมบัติมากกวาหนึ่งตัวไมไดเชน  ฉันดีกวาแดง แดงสวยกวาดํา ขอน้ีสรุปไมได หลักในการ
สรุปเชน A โตกวา B  B โตกวา C สรุปไดวา A โตกวา C 
  5.2 แบบจําแนกพวกเปนแบบที่อาศัยขอบขายของการกําหนดประเภท คน  สัตว 
และสิ่งของ ฯลฯ เปนหลักในการสรุปแบบน้ีการวาดรูปประกอบจะชวยสรุปไดงายขึ้นมีหลักการ
สรุปดังน้ีเชน นก (ทุกตัว) เปนสัตวบก  สัตวบก (ทุกตัว) บินไดดังน้ันสรุปไดวา นกบินได 
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  5.3 แบบเง่ือนไข แบบน้ีโจทยกําหนดสมมุติฐานมาให 2 สมมุติฐาน ใหหาขอสรุป
สมมุติฐานทั้ง 2 น้ีจะมีความเกี่ยวเนื่องกัน และทําใหเกิดขอสรุปขึ้น แตเง่ือนไขของสมมุติฐานทั้ง
สองไมสัมพันธกันก็สรุปไมไดเชน ถาฝนไมตกแดงจะไปตลาด  ฝนไมตก สรุปไดวา แดงไปตลาด 
  5.4 แบบสรุปเกี่ยวกับคณิตศาสตร โดยปกติโจทยเกี่ยวกับคณิตศาสตรก็มักจะใช
วิธีทางคณิตศาสตร คํานวณหาคําตอบแตมีขอความทางคณิตศาสตรน้ันยอมรับนิยามตางๆ ใน
วิชาคณิตศาสตรไปใชในการสรุปไดโดยนิยามนั้นๆ อาจไมมีสมมุติฐาน มีในบทสรุปนิยาม
ดังกลาว ไดแก ตั้งฉาก ขนาน บวก ลบ หัวแถว ทายแถว  กลาง ฯลฯ แตในเรื่องความจริงกับ
ความเท็จเชนเดียวกับชุดสรุปความอื่นๆ คือ สมมุติฐานหรือบทสรุปอาจเปนเท็จได เชน 1 
มากกวา 2  2 มากกวา 4 สรุปไดวา 1 มากกวา 4 
  5.5 แบบเลือกอยางไดอยางหน่ึง แบบสรุปความแบบนี้สวนมากมี 2 สมมุติฐานๆ 
แรกมักเปนขอความซึ่งตองมีการใหเลือกอยางไดอยางหน่ึง  โดยใชคําวา “หรือ” หรือใช “ถา 
........ตอง” ไวเปนที่เขาใจกันก็ไดเชน  แดงหรือดําคนใดคนหนึ่งตองเฝาบาน  แดงไปโรงเรียน 
สรุปไดวา ดําเฝาบาน 
  5.6 แบบสมมุติฐานที่สรุปไมไดเปนแบบทดสอบที่สมมุติฐานแตละสมมุติฐานจะไม
มีความสัมพันธกันเชน  พอเปนคนขยัน  แมเปนคนประหยัด  น้ันลูกจะเปนอยางไร  สรุปไมได 
 จากการศึกษาลักษณะของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสามารถ
จําแนกเปนประเภทใหญๆ ได 5 ประเภทคือ 1.การจําแนกประเภท  2.การจัดประเภท  3.การ
อุปมาอุปไมย 4.อนุกรม 5.การสรุปความ ซ่ึงในแตละประเภทของแบบทดสอบมีทั้งที่เปน
แบบทดสอบที่เปนรูปภาพ  รูปทรงเรขาคณิต และ ขอความที่เปนภาษาขึ้นอยูกับประเภทของ
แบบทดสอบนั้น 
 

 1.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ขิน ฮาและวอกเกอรไตน (จํานง วิบูลยศรี. 2536:44-45;อางอิงจาก Sinha and 

WaIkerdine. 1975. Piagetian Research: Compilation and Commemtaer Vol.2) ไดทําการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบ อิทธิพลของภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลเกี่ยวกับปริมาณคงที่ของ
ของเหลว กลุมตัวอยางที่ใชเด็กอายุ 3 ป 6 เดือน ถึง 7 ป ในการทดลองครั้งนี้ใชแบบทดสอบ
หลายชุดในบรรดาแบบทดสอบตางๆ ที่นํามาใชน้ันมีแบบทดสอบอยูชุดหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับคําตรง
ขาม คือ คําวา มาก/นอย กระบวนการทดสอบชุดนี้คือ  ผูนําไดนําตุกตาไมขนาดใหญ กับตุกตา
สุนัขขนาดเล็กมาวางตรงหนา พรอมทั้งกลาววา “น้ีคือมาตัวใหญ มาตัวน้ีชอบดื่มนํ้าจํานวน
มากๆ  น้ีคือสุนัขตัวเล็ก สุนัขตัวน้ีชอบดื่มนํ้าจํานวนนอยๆ” หลังจากนั้นก็ไดนําบีคเกอรขนาด
มาตรฐาน สําหรับใสนํ้าสมคั้น มาวางขางหนาตุกตาทั้งสอง มาวางขางหนาตุกตาทั้งสองโดยให
บีคเกอรสําหรับตุกตามาบรรจุนํ้าสมคั้น มากวาตุกตาสุนัขตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมคั้น
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จากบีคเกอรสําหรับตุกตาสุนัขลงหลอดทดลอง ซ่ึงขนาดแคบและสูงกวา ในทํานองเดียวกันก็จะ
เทบีคเกอรสําหรับมาลงในบีคเกอรขนาดมาตรฐานอีกใบหนึ่งผลการทดลองปรากฏวา ภาพที่ใช
ในการทดสอบใหเด็กเขาใจสภาพขอเท็จจริงมากกวา สภาพตามที่เด็กเห็นในขณะนั้นผูวิจัย
สรุปวาภาษาโดยทั่วไปมีสวนชวยใหเด็กเขาใจหลักการเกี่ยวกับความคงที่ของสสารไดงายขึ้น 

 เดนนี่ เชติโนกูลและ เซลเซอร (จํานง วิบูลยศรี . 2536: 43 - 44; อางอิงจาก Denny, 
Zeytinoglu and Seizer. 1977. Joumal of Experimental Child Psychology) ไดทําการทดลอง
เพ่ือฝกเด็กอายุ 4 ป ใหเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารในการทดลองทั้งสองแบบนั้น  
ผูวิจัยได ใชถอยคําสําหรับอธิบายหลักการตางๆ ใหเด็กทราบและกอนทําการฝกเด็กเหลานัน้ไดรับ
การทดสอบกอนทุกคนหลังจากฝกแลว 1 สัปดาหก็ทําการทดสอบหลังการฝกอีกครั้งหน่ึงผลการ
ทดสอบทั้งหมดปรากฏวาเด็กที่ไดรับการอธิบายดวยถอยคําสามารถที่จะเขาใจความคงที่ในเชิง
ปริมาณของสสารไดดีกวาเด็กอ่ืนซึ่งไมไดรับการอธิบายดวยถอยคํา 

 วิลเลี่ยม และ ริไมล (กมลทิพย ตอติด. 2544: 6; อางอิงจาก Williams and Remires. 
1979) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลตามแนวทฤษฎีของ 
Piaget เกี่ยวกับการคงที่ของสสารในเชิงปริมาณ นํ้าหนักและปริมาตร โดยไดเปรียบเทียบเด็ก
ที่มาจากครอบครัวซ่ึงบิดามารดาประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผากับเด็กที่มาจากครอบครัวซ่ึง
บิดา มารดา ประกอบอาชีพอยางอ่ืน กลุมตัวอยางเปนเด็กเม็กซิกันอายุระหวาง 6 - 9 ป ในการ
เปรียบเทียบน้ันผูวิจัยไดกําหนดใหเด็กที่เปนกลุมตัวอยางมีความเทาเทียมกันทั้งในดานอายุ 
เพศ ระดับการศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมผลการวิจัย พบวาเด็กที่มาจากครอบครัว
ซ่ึงบิดามารดาประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผาสามารถเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของ
สสารประเภทอื่นๆ และเด็กที่มาจากครอบครัวซ่ึงบิดามารดาประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผา
ไมสามารถจะตอบคําถามเรื่องราวความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารประเภทอื่นไดดีกวาเด็กที่มา
จากครอบครัวซ่ึงบิดามารดาประกอบอาชีพอยางอ่ืน 

 จากงานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล สรุปไดวา การพัฒนาให
เด็กเกิดการคิดเชิงเหตุผลไดดีน้ันเด็กสามารถที่จะเรียนรูโดยผานการจัดกิจกรรมตางๆ มากมาย 
ซ่ึงแตละกิจกรรมนั้นไดฝกใหเด็กไดมีทักษะในการคิดโดยใชวิธีการสังเกต เปรียบเทียบและการ
ใหเหตุผลในการสรุปความคิดตางๆโดยใชภาษาเปนสื่อในการเชื่อมโยงประสบการณ และ
ความคิดรวมถึงกิจกรรมตางๆ เปนตน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับความสามารถดานมิติสัมพันธ 
 ความสามารถดานมิติสัมพันธ เปนสามารถของสมองซีกขวาในการรับรูเกี่ยวกับ 
ขนาดพื้นที่ ระยะทางตําแหนง และทิศทาง ในเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถ
ดานมิติสัมพันธ ที่จะไดกลาวถึงมีรายละเอียดในดานตางๆ ดังน้ี 
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 ความหมายของความสามารถดานมิติสัมพันธ 
 ความสามารถดานมิติสัมพันธ ไดมีผูใหความหมายไว ดังน้ี 
 วรวรรณ เหมชะญาติ (2535:14) ไดใหความหมายของความสามารถทางมิติสัมพันธ 
หมายถึง ความสามารถในการคิดมโนภาพที่คาดวาจะรับรูในเรื่อง ขนาด รูปราง ตําแหนง 
ทิศทาง ของวัตถุ ในลักษณะของวัตถุใดวัตถุหน่ึงที่อยูคงที่ ลักษณะของวัตถุสองสิ่งมี
ความสัมพันธกัน ลักษณะของวัตถุใดวัตถุหน่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนมุมมอง ลักษณะของวัตถุใดวัตถุ
หน่ึงเม่ือมีการเคลื่อนที่ของวัตถุน้ัน 
 เสาวลักษณ   สมานแกว (2539:10) กลาวไววาความสามารถดานมิติสัมพันธเปน
ความสามารถในการมองเห็น การเขาใจ การจําแนก การจินตนาการกับมิติตางๆ เชน รูป ราง 
ขนาด ทรวดทรง พ้ืนที่  ปริมาตร  ความสูง - ต่ํา  ใกล - ไกล  และเขาใจถึงความสัมพันธของ
ภาพตางๆ แมวาภาพนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยูในรูปแบบใหมแลวก็ตาม 
 ลวน สายยศ (2543:22-23) กลาวไววาความสามารถดานมิติสัมพันธ หมายถึง
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากจินตนาการ ขนาด และมิติตางๆ ตลอดจนทรวดทรงที่มี
รูปรางลักษณะแตกตางกัน ทั้งอยูในระนาบเดียวกันและหลายระนาบ และยังคลุมไดถึงการมอง
ภาพตางๆ  ที่เคลื่อนไหวซอนทับหรือซอนอยูภายใน ตลอดถึงการแยกภาพ ประกอบภาพ 
รวมถึงความสามารถในการจําแนกตําแหนง ที่อยูเชน บน ลาง ซาย ขวา และระยะทางใกลหรือ
ไกล 
 จากความหมายของความสามารถดานมิติสัมพันธ สรุปไดวา ความสามารถในการ
สังเกต เขาใจ จําแนก การจินตนาการในเรื่องขนาด รูปราง ทรวดทรง ตําแหนง ทิศทางของวัตถุ
และลักษณะของวัตถุที่มีความสัมพันธกัน ทั้งในวัตถุคงที่ วัตถุที่เคลื่อนที่ หรือลักษณะวัตถุเม่ือมี
การเปลี่ยนมุมมองวัตถุน้ัน 
 
 ความสําคัญของความสามารถดานมิติสัมพันธ 
 เปนที่ยอมรับกันวา ความสามารถดานมิติสัมพันธ เปนองคประกอบอยางหนึ่งที่สําคัญ
ของความสามารถทางสมองของมนุษย และเนื่องจากความสามารถดานนี้เปนพื้นฐานของเรียนรู
และความสามารถดานอ่ืนๆ มากมาย สมาคมครูคณิตศาสตรสหรัฐอเมริกา (National Council of 
Teachers of Mathematics: NCTM) ไดวางมาตรการ การเรียนคณิตศาสตรในระดับโรงเรียน 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาเรขาคณิตควรเนนใหนักเรียนมีการพัฒนาความคิดดานมิติ
สัมพันธ (Spatial Sense) เปนสําคัญ (วรรณวิภา  สุทธเกียรติ. 2542: 3; อางอิงจาก NCTM. 
1989) สอดคลองกับ ลวน  สายยศ  ที่กลาววาความสามารถดานมิติสัมพันธเปนพ้ืนฐานที่สําคัญ
อยางยิ่งในการเรียนรูดานคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพ (ลวน  สายยศ. 2543: 25) นอกจากนี้
ยังพบวา ความสามารถดานมิติสัมพันธเปนความสามารถของสมองซีกขวาที่ทําใหเกิดจินตนาการ 
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(Imagination)  การสรางมโนภาพ ทําใหเกิดความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งตางๆ 
(ประมวญ  ดิคคินสัน. 2535: 184; เสาวลักษณ   สมานแกว. 2539: 2) 
 การพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธเปนการพัฒนาความคิดรวบยอดของเด็ก 
เกี่ยวกับรูปราง ลักษณะของวัตถุตางๆ ในขั้นที่สูงขึ้นไป (วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2535: 4; 
อางอิงจาก Borke. 1971) และจัดลําดับขั้นของการเรียนรูแสดงใหเห็นวาความสามารถดานมิติ
สัมพันธมีความจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากรากฐานสําคัญที่นําไปสูการเรียนรูดานตางๆ ในขั้นที่
สูงขึ้นไป (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร. 2541: 22 - 23) ผูที่มีความสามารถดานมิติสัมพันธสูงจะ
เปนผูที่มีความสามารถในการอานสูง  ( วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2536: 1)    
 ความสามารถดานมิติสัมพันธมีความสําคัญในการดํารงชีวิตอยางมาก เน่ืองดวย สิ่ง
ทั้งปวงหรือวัตถุใดๆ มิไดมีความถาวรตลอดไป มีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ เปนความสามารถดานมิติสัมพันธอยางหนึ่ง (ประมวญ     
ดิคคินสัน.  2535: 184) นอกจากนี้โฮเวิรด การดเนอร ยังกลาววา ผูที่มีความสามารถดานมิติ
สัมพันธจะเปน     ผูที่มีความสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใชพ้ืนที่ สามารถจัดระเบียบของ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในงานศิลปะ สถาปนิก มัณฑนา
กร การสรางแผนที่ในการเดินทาง เปนตน (Howard  Gardner. 1993: 18) 
 สรุปไดวา ความสามารถดานมิติสัมพันธ เปนความสามารถของสมองซีกขวา ที่สงผล
ใหผูเรียนเกิดความสามารถในการคิดจินตนาการ ความคิดรวบยอด การปรับปรุงใชพ้ืนที่ การ
ออกแบบ ความสามารถในการสรางและใชแผนที่ไดอยางถูกตอง เปนพ้ืนฐานในการรูวิชา
คณิตศาสตร ทักษะการอานและเรียนรูถึงการเปลี่ยนแปลงของวัตถุตางๆ  รอบตัว ซ่ึงเปนปจจัย
สําคัญในการดํารงชีวิตของผูเรียนในสภาพแวดลอมรอบตัว 
  
 ทฤษฎีพัฒนาการที่เก่ียวกับความสามารถดานมิติสัมพันธ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาตามแนวคิดของ พิอาเจท 
 พิอาเจท ไดทําการศึกษาและเชื่อวาคนเราทุกคนตั้งแตเกิดมีความพรอมที่จะมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยธรรมชาติมนุษยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรม หรือเร่ิมกระทํา
กอน (Active) นอกจากนี้พิอาเจทถือวามนุษยเรามีแนวโนมพ้ืนฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิด 2 ชนิด 
คือการจัดและรวบรวม (Organization) และการปรับตัว (Adaptation) (สุรางค  โควตระกูล. 
2541: 48 - 49)  
 พิอาเจท ไดแบงขั้นการเรียนรูตามพัฒนาการเชาวปญญาแบงออกเปน 4 ขั้น (กุลยา   
ตันติผลาชีวะ. 2543: 43) คือ 
 1.  ขั้นการเคลื่อนไหวสัมผัส (Sensorimotor stage) เปนการเรียนรูของเด็กแรกเกิดถึง 
2 ป เปนการเรียนรูโดยอาศัยการเคลื่อนไหวสัมผัส 
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 2.  ขั้นกอนปฏิบัติการ (Pre - operation stage) เริ่มจากเด็กอายุ 2 - 7 ป เปนวัยที่เริ่ม
เรียนรูอยางมีความคิดและจินตนาการสามารถถายทอดเปนคําพูดและการเลน 
 3.  ขั้นปฏิบัติการแบบรูปธรรม (Concrete - operational  stage) อายุ 3 - 11 ป เปน
ขั้นของการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
 4.  ขั้นปฏิบัติการอยางเปนระบบ (Formal operation stage) อายุ 11 - 16 ป เปน
กระบวน การคิดอยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม มีเหตุผลและแกปญหาได 
 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาตามแนวคิดของบรูเนอร 
 บรูเนอร เชื่อวา การเรียนรูและพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธจะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือ
ผูเรียนไดประมวลขอมูลตางๆ จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสํารวจสิ่งแวดลอม บรู
เนอร เชื่อวาการรับรูของมนุษยเปนสิ่งที่เลือกเอง หรือสิ่งรับรูขึ้นกับความใสใจตอผูเรียนที่มีตอสิ่ง
น้ันๆ การเรียนรูจะเกิดจากการคนพบ เน่ืองจากผูเรียนจะมีความอยากรูอยากเห็น ซ่ึงเปน
แรงผลักดันใหเกิดพฤติกรรมสภาพแวดลอมและเกิดการเรียนรูโดยการคนพบขึ้น วิธีการที่ผูเรียน
ใชเปนเครื่องมือในการคนพบความรู ขึ้นอยูกับขั้นพัฒนาการของผูเรียน ซ่ึงคลายคลึงกับขั้น
พัฒนาการเชาวนปญญาของพิอาเจท ขั้นพัฒนาการที่บรูเนอรเสนอมี 3 ขั้น (สุรางค  โควตระกูล. 
2541:  213 - 214; กุลยา  ตันติผลาชีวะ . 2543: 43) คือ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นสัมผัส (Enacttive Mode) เปนขั้นของการเรียนดวยการจับ การเห็น ซ่ึง
เปนวิธีที่มีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม โดยการสัมผัสการจับตองดวยมือผลัก ดึง รวมทั้งเด็กที่ใช
ปากกับวัตถุสิ่งของที่อยูรอบๆ ตัว ขอสําคัญที่สุดก็คือการกระทําของเด็กเอง  
 ขั้นที่ 2 ขั้นคิดจากภาพที่ปรากฏ (Iconic Mode)เม่ือเด็กสามารถที่จะสรางจินตนาการ
หรือมโนภาพ (Imagery) ขึ้นในใจได ก็จะสามารถที่จะรูจักโลก โดยเด็กวัยน้ีจะใชรูปภาพแทน
ของจริงโดยไมจําเปนจะตองแตะตองหรือสัมผัสของจริง นอกจากนี้เด็กจะสามารถจะรูจักสิ่งของ 
ภาพ แมวาจะมีขนาดและสีเปลี่ยนไป เด็กที่มีอายุประมาณ 5 - 8 ป จะใชคิดจากภาพที่ปรากฏ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นสัญลักษณ (Symbolic Mode) เปนขั้นของการคิดที่สามารถจะถายทอดเปน
ภาษา วิธีการนี้ผูเรียนจะใชในการเรียนรู เม่ือผูเรียนมีการเรียนรูที่จะเขาใจกับสิ่งที่เปนนามธรรม 
หรือความคิดรวบยอดที่ซับซอนและเปนนามธรรมที่จะสามารถสรางสมมติฐาน และพิสูจนวา
สมมติฐานถูกหรือผิดได 
 ดังน้ัน  จะเห็นวาผูเรียนในขั้นกอนปฏิบัติการชวงอายุ 2 - 7 ป ตามทฤษฏีการ
พัฒนาการของพิอาเจท เปนวัยที่ผูเรียนมีความสามารถในการคิดจินตนาการและถายทอดเปน
คําพูดได และตามทฤษฏีพัฒนาการสติปญญาของบรูเนอร ขั้นคิดจากภาพที่ปรากฏ ชวงอายุ 5 - 
8 ป ที่เชื่อวาผูเรียนสามารถสรางจิตนาการและเรียนรูโลก โดยการที่ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ ลง
มือกระทําและการคนพบความรูตางๆ จากสิ่งแวดลอมรอบตัว 
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 ทฤษฏีพัฒนาการดานมิติสัมพันธ 
 พิอาเจท และอินเฮลเตอร (วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2535: 31 - 33; อางอิงจาก Piaget 
and Inhelder. 1896) แบงการรับรูทางดานมิติสัมพันธ ออกเปน 2 ระดับ ดังน้ี 
 1.  ระดับการรับรูจากประสาทสัมผัส (Perceptual Level)  
 2.  ระดับการรับรูจากมโนภาพ (Level of thinking or representation) 
 พิอาเจท และอินเฮลเดอร ไดใหความสนใจในระดับการรับรูจากการคิดมโนภาพน้ี 
เพราะเปนระดับที่อาศัยกระบวนการคิดนอกเหนือไปจากการรับรูทางกายภาพจากประสาท
สัมผัสที่ต่ําลงไปการรับรูจากการคิดมโนภาพเปนความสามารถในการรับรูทางดานมิติสัมพันธซ่ึง
เริ่มพัฒนาการตอเน่ืองตั้งแตแรกเกิดในวัยทารก เด็กจะสามารถเขาใจถึงสิ่งตางๆ  และ
ความสัมพันธระหวางตนเองกับวัตถุไดโดยการลงมือกระทํากับวัตถุโดยตรงเปนสําคัญ การลงมือ
กระทําที่มีการเชื่อมโยงกันอยางยิ่งกับประสาทสัมผัส ทั้งน้ีเพราะขั้นการรับรูจากการคิดมโนภาพ
เปนขั้นที่เด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความสามารถในการรับรูที่สามารถสรางความสัมพันธ
ระหวางตนเองกับวัตถุไดอยาง ลึกซึ้ งโดยอาศัยโครงสรางทางความคิดเกี่ยวกับวัตถุ 
(Construction of Objective) ความสามารถดังกลาวถือวาเปนพ้ืนฐานเบื้องตนของการพัฒนา
ทางดานมิติสัมพันธ 
 พิอาเจท และอินเฮลเดอร  ไดอธิบายโดยกลาวถึงระดับพัฒนาการการรับรูทางดานมิติ 
สัมพันธของเด็กที่พนวัยทารกขึ้นไปวามี 3 ระดับใหญๆ คือ 
 1.  มิติสัมพันธขั้นพ้ืนฐาน (Topological) ซ่ึงประกอบไปดวยคุณสมบัติการรับรูวาวัตถุ
อยูขางๆ กัน (proximity) การรับรูลําดับ (order) การรับรูรูปปด (enclosure) การรับรูความ
ตอเน่ือง (continuity) รวมทั้งการรูถึงลักษณะที่แตกตางกัน (discrimination) ทั้งน้ีเปนการรับรู
วัตถุที่คงที่เทานั้น 
 2.  มิติสัมพันธขั้นฉายภาพ (Projective) เปนการเริ่มที่สามารถคิดมโนภาพภายใน
จิตใจของตนเอง ดวยการพิจารณาความสัมพันธของจุดที่มองเห็น 
 3.  มิติสัมพันธขั้นการอานภาพ (Euclidean) เปนการนํามโนภาพภายในจิตใจเหลานั้น
มาสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางดานตําแหนง ทิศทางและระยะทาง จนกลายเปนระบบ
แนวคิดที่เด็กยึดถืออันเหมาะสม สําหรับการถายทอดความเขาใจ เร่ืองการมองวัตถุใหชัดเจน
ยิ่งขึ้นภายในโลกของความเปนจริงรอบๆ ตัว 
 ดวยเหตุน้ีความสัมพันธดานมิติสัมพันธขั้นการฉายภาพ (Projective) และมีมิติ
สัมพันธขั้นการอานภาพ  (Euclidean) จึงมีความคลายกันตรงที่  เ ด็กสามารถยอมรับ
ความสัมพันธของวัตถุอยางมีระบบยิ่งขึ้น มิติสัมพันธขั้นการฉายภาพ (Projective) และมิติ
สัมพันธขั้นการอานภาพ (Euclidean) เปนระดับที่เกิดขึ้นในระยะใกลเคียงกันมาก แมจะมี
ลักษณะที่แตกตางกัน ระดับทั้งสองเปนตัวชี้ถึงคุณสมบัติของสิ่งตางๆ ภายใตเง่ือนไขของการ
เปลี่ยนแปลงมุมมอง แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวทางความคิดของเด็กที่มีความเคลื่อนไหว
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ทางความคิดอยางมีระบบของเด็ก ตัวอยางที่เห็นไดชัดระหวางความแตกตางของมิติสัมพันธขั้น
การฉายภาพ (Projective) และมิติสัมพันธขั้นการอานภาพ (Euclidean) คือลักษณะของการลม
ดินสอ กลาวคือ การที่เด็กรับรูตําแหนงและที่ตั้งของดินสอในขณะที่ตั้งตรงและลมนอนในแนวราบ
ซ่ึงเปนจุดจบ เปนขั้นการรับรูระดับขั้นการฉายภาพ (Projective) แตการรับรูของตําแหนงที่ตั้งของ
ดินสอในชวงระหวางที่ดินสอกําลังลมลงนั้นเปนการรับรูระดับขั้นอานภาพ (Euclidean) ซ่ึงเปน
ความสามารถในการนําภาพมาสัมพันธกันกับการเปลี่ยนแปลงทางดานตําแหนง ทิศทางของ
ดินสอขณะที่ลม 
 คุณสมบัติการรับรูความสามารถดานมิติสัมพันธในแตละระดับขางตนสรุปไดดังนี้     
(วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2535: 33)  
 1.  มิติสัมพันธขั้นพ้ืนฐาน ( opological) ประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  1.1  การรับรูวัตถุคงที่ 
   1.2  การรับรูวัตถุอยูขางๆ กัน  
  1.3  การรับรูลําดับ 
  1.4  การรับรูรูปปด หรือการลอมรอบ 
  1.5  การรับรูความตอเน่ือง หรือพ้ืนผิว 
  1.6  การรับรูถึงลักษณะที่แตกตาง หรือการแยกออกจากกัน 

 2.  มิติสัมพันธขั้นฉายภาพ (Projective) ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
  2.1  การรับรูถึงรูปรางของวัตถุ และเสนตรงและเสนโคง 
  2.2  การรับรูวัตถุจากการมองในลักษณะตางๆ  
   2.2.1 การรับรูภาพ 3 มิติ 
   2.2.2 การรับรูเงา 
   2.2.3 การรับรูตําแหนงทิศทาง เชน ซาย - ขวา  หนา - หลัง 
  2.3  การรับรูความสัมพันธระหวางวัตถุ 2 สิ่ง  
  2.4  การรับรูและการทํานายภาพ วัตถุเดียวกันกับตําแหนงที่มองที่ตางกัน 
  2.5  การคิดภาพในวัตถุที่อยูในลักษณะที่ตัดกัน 
   2.5.1 การพับ 
   2.5.2 การทับ 
   2.5.3 การบัง 

 3.  มิติสัมพันธขั้นการอานภาพ ( Euclidean ) ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
  3.1  การรับรู ความคลายคลึงของวัตถุ 
  3.2  การรับรูความสัมพันธของตําแหนงทิศทาง และระยะทาง 
  3.3  การรับรูโดยมีเกณฑในการอางอิง ในเรื่องตอไปน้ี  
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   3.3.1 ความยาว 
   3.3.2 ความกวาง 
   3.3.3 ความสูง 
   3.3.4 แนวตั้ง - แนวนอน 
 จอนสตัน (Johnston) นักการศึกษาอีกทานหนึ่ง ที่ศึกษากับมิติสัมพันธคือ ไดอธิบาย
การพัฒนาความคิดของเด็กที่เกี่ยวกับการมองวัตถุในอีกลักษณะหนึ่งที่สอดคลองกับแนวคิดของ 
พิอาเจทและอินเฮลเดอร วาสามารถแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2535: 34) 
 1.  ระดับพ้ืนฐาน (Functional System) (1.3 - 2.6 ป)  
  เปนระดับความคิดสํารวจคุณสมบัติแตละประเภทของวัตถุน้ันๆ ตามการใช โดย
เด็กจะเขาใจถึงรูปรางและขนาดของวัตถุที่มีความสัมพันธกับการที่คนนั้นใชชีวิตประจําวัน จึงทํา
ใหเด็กเขาใจถึงเกี่ยวโยงกันระหวางวัตถุในแงของสิ่งที่พบเห็นประจําวันและแงของตําแหนงเชน 
คุกกี้ในเหยือก  ชามบนโตะ ดังน้ันประสบการณในการมองจึงทําใหเกิดการคาดคะเนเปาหมาย
ของการมองนั้น เด็กที่มีความสามารถในระดับน้ีจึงสามารถที่จะใหเหตุผลและตัดสินตําแหนงของ
วัตถุใดวัตถุหน่ึง โดยอาศัยอีกวัตถุหน่ึงเปนเกณฑไดแตประสบการณทางสายตา จะทําใหเด็กได
หัดคาดคะเนเปาสายตา “การมองวัตถุ” ซ่ึงเด็กพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของวัตถุเปนสําคัญ จะทํา
ใหเด็กคอยๆ เขาใจเสนนําสายตา (line - of - sight) ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญในการคาดคะเน
สายตาและเปาสายตาเปนพ้ืนฐานในระบบมิติสัมพันธ ซ่ึงตองพิจารณาเสนนําสายตาหลายๆ 
เสนในระดับน้ีประสบการณของเด็กกับคุณสมบัติ รูปราง ขนาดของวัตถุทําใหเด็กรูจักสวนตางๆ 
ของวัตถุซ่ึงจะทําใหเด็กสามารถเขาใจเรื่องสิ่งที่อยูใกลเคียงกันได ซ่ึงอยูในระบบที่เด็กจะเรียนรู
ตอไป 
 2.  ระดับการวางตําแหนง (Proximal system) (2.6 - 3.6 ป)  
  ในระดับน้ีเด็กเริ่มคิดถึงตําแหนงของวัตถุที่เปนอิสระ จากคุณสมบัติในการใชงาน
ของวัตถุน้ันๆ แตพยายามเขาใจในเรื่องตําแหนงของวัตถุ โดยดูความสัมพันธที่อยูใกลเปนหลัก
นอกจาก น้ีการที่เด็กรูจักสวนตางๆ ของวัตถุ ทําใหเด็กเริ่มใชสวนตางๆ ของวัตถุน้ันๆ ในการ
อางอิงเชน ลิงชอบนั่งอยูขางรถบรรทุก ไมชอบอยูขางหนา หรือขางหลังของรถบรรทุก น้ันคือ
เด็กที่จะสามารถที่พิจารณาถึงวัตถุที่ใชในการอางอิงน้ันมากกวา 1 สวน ตัวอยางเชน รถที่แลน
เปนขบวน 3 คัน รถคันกลางจะอยูขางหลังของรถคันแรก และจะอยูขางหนาของรถคันที่ 3 ซ่ึง
ความเขาใจของเด็กจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีความสามารถในเรื่องของใกลกันของวัตถุ เม่ือเด็ก
พัฒนาตอไปในระบบนี้ เด็กจะเรียนรูกับการเรียงลําดับ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานตอไปดวย 

 3.  ระดับการวางทิศทาง (Projective space) (3.7 - 6 ปขึ้นไป) 
  จากประสบการณในการมองในระดับพ้ืนฐาน (Functional system) ทําใหเด็กไดรับ
การพัฒนาความรูจึงเกิดจากการมองสิ่งตางๆ รอบตัว ซ่ึงทําใหทายที่เด็กรูจักจินตนาการเสนนํา
สายตา และสามารถคาดคะเนไววา การมองในทิศทางจะมองเห็นวัตถุไดบาง เชนในการมองจาก
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จุด C ไปถึงจุด E จุด D จะเปนจุดที่อยูบนเสนนําสายตานั้นดวย ในแตละระดับดังกลาว เด็กจะ
พัฒนาการรับรูเกี่ยวกับตําแหนงในลักษณะใหมๆ โดยผานการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมเปน
สําคัญ 
 พิอาเจทและอินเฮลเดอร (Piaget and Inhelder) ยังอธิบายวา ความสามารถดานมิติ
สัมพันธในระดับการรับรูจากการคิดมโนภาพ อยูเหนือความสามารถของเด็กที่รับรูไดเพียงวัตถุที่
คงที่ เด็กจะตองพัฒนาความคิด ไปจนถึงขั้นการวาดมโนภาพ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการคิดใน
ระดับรับรูจากการคิดภาพดังกลาว และเด็กตองสามารถคิดสรางและเปลี่ยนแปลงรูปภาพในมิติ
ตางๆ ได เพ่ือใหเขาใจถึงระบบความสัมพันธระหวางมิติ และกอใหเกิดความคิดความเขาใจขึ้น 
หรืออาจกลาวไดอีกนัยหน่ึงวา ความสามารถดานมิติสัมพันธในระดับการรับรูการคิดมโนภาพ 
คือระบบการซึมซับความรูจากการลงมือทํากับวัตถุเขาไปในตัวเด็กนั้นเอง มโนภาพที่เกิดจาก
กิจกรรม การรับรูทางประสาทสัมผัสจะนําไปสูความสามารถที่จะชวยในการใชเหตุผลที่เกี่ยวกับ
มิติตางๆ ตลอดจนมโนภาพที่เกี่ยวกับภาพมิติตางๆ และมโนภาพที่เกี่ยวกับผลของการใช
ความคิดจัดกระทํากับวัตถุจึงเปนองคประกอบที่จําเปนที่จําเปนตอความสามารถดานมิติสัมพันธ
ดวย อยางไรก็ตามองคประกอบหลักที่นําไปสูระบบความสัมพันธระหวางมิติน้ันจะเปนเรื่องของ
การจัดกระทํา (ทั้งที่เปนการจัดกระทํากับวัตถุโดยตรงและเปนการจัดกระทําทางความคิด) เปน
สําคัญ (วรวรรณ เหมชะญาติ. 2535:37; อางอิงจาก Piaget and Inhelder. 1896 ) 
 การรับรูดานมิติสัมพันธเปนเรื่องยากสําหรับเด็กปฐมวัย เพราะลักษณะพัฒนาการของ
เด็กในวัยน้ียังเปนอุปสรรคตอการสงเสริมความสามารถดานมิติสัมพันธ ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
อุปสรรคในการพัฒนาความสามารถดานนี้ ไดแก (วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2535: 37)   
 1.  การยึดตนเปนศูนยกลาง (Egocentrism) เด็กยังไมสามารถเขาใจถึงความคิดของ
คนอ่ืนๆ โดยเชื่อวาทุกคนมีความคิดเหมือนที่ตนคิด ผลคือเด็กจึงไมสงสัยในความคิดของตน 
 2.  การเปลี่ยนแปลง (Transformation) เด็กยังไมสามารถคิดติดตามการเปลี่ยนของ
วัตถุในขณะที่สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ตอเน่ืองไปเปนลําดับ เพราะเด็กใหความสนใจตอ
ตําแหนงมากกวาการเปลี่ยนรูปแบบ โดยไมไดมุงสังเกตที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปตั้งแต
เร่ิมตนจนถึงขั้นสุดทาย เด็กใหความสนใจ อยูที่สภาพเริ่มตนและภาพสุดทายและเขาจะ
เปรียบเทียบจุดเริ่มตนและจุดสุดทายเทานั้น จึงไมสามารถบอกรายละเอียดในแตละลําดับของ
เหตุการณได 
 3.  การมุงเขาหาศูนยกลาง (Centration) เด็กยังมุงความสนใจ ความคิดจดจออยูกับ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสถานการณ และจะปฏิเสธลักษณะหรือมิติอ่ืนๆ  
 4.  การคิดแบบยอนกลับ (Reversibility) เด็กยังไมใหเหตุผลจากการพิจารณา 
ยอนกลับตามแนวทางเดิมมาถึงจุดตั้งตน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางการรับรูจึงไมสามารถรักษา
ความคงที่ของวัตถุน้ันได 
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 สรุปไดวา พัฒนาการดานมิติสัมพันธ แบงออกเปน 3 ระดับคือ  ขั้นพ้ืนฐาน  ขั้นฉาย
ภาพ และขั้นอานภาพ ความสามารถดานมิติสัมพันธสามารถเพิ่มพูนพัฒนาไดจากการรับรู โดย
การสัมผัส และการคิดมโนภาพ การพัฒนาความสามารถดานนี้ ในระดับปฐมวัยมีอุปสรรค คือ 
พัฒนาการตามวัยของเด็กที่ยึดตนเองเปนศูนยกลาง รวมถึงสมรรถภาพทางสมองดานการคิด
ยอนกลับ และการคิดแบบนามธรรม  
 
 ทฤษฏีสมรรถภาพทางสมองดานมิติสัมพันธ 
 ในการศึกษาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมองของมนุษยน้ัน มีนักการศึกษาและ
นักจิตวิทยา ไดศึกษาและตั้งทฤษฏีขึ้นมาแตกตางกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเชื่อและ
การศึกษาคนควาของแตละคนเปนสําคัญซ่ึงทฤษฏีสมรรถภาพทางสมองที่เกี่ยวของกับ
ความสามารถดานมิติสัมพันธ มีอยูดวยกัน 3 ทฤษฏี คือ 
 1.  ทฤษฏีหลายองคประกอบ (Multiple - Factor Theory) (ลวน สายยศ และอังคณา   
สายยศ. 2541: 45 - 47) ผูนําในการสรางทฤษฏีน้ีคือ เธอรสโตน (L.L. Thurstone) ไดวิเคราะห
องคประกอบความสามารถของมนุษยออกมาไดหลายอยางแตที่เห็นไดชัดและสําคัญๆ มี 7 
องคประกอบ เรียกวา ความสามารถปฐมภูมิ คือ 
  1.1  องคประกอบดานภาษา (Ver bal factor ใชยอวา V.) 
  1.2  องคประกอบดานความคลองแคลวในการใชถอยคํา (Word Fluency factorใช
ยอวา W.) 
  1.3  องคประกอบดานจํานวน (Number factor ใชยอวา N.) 
  1.4  องคประกอบดานมิติสัมพันธ (Space factor ใชยอวา S.) 
  1.5  องคประกอบดานความจํา (Memory factor ใชยอวา M.) 
  1.6  องคประกอบดานสังเกตพิจารณา (Perceptual factor ใชยอวา P.) 
  1.7  องคประกอบดานเหตุผล (Reasoning factor ใชยอวา R.) 
 2. ทฤษฏีไฮราคิคัล (Hierarchical Theories) ของเบิรท (Burt) เวอรนอน (Vernon) 
และฮัมเฟรย (Humpherys) (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2541: 47 - 48) ที่ไดแบง
โครงสรางของสมองออกเปนสององคประกอบใหญคือ Verbal - education (V: ed) และ 
(Practical - mechanical (K: m) องคประกอบใหญ 2 ดานรวมเรียกวา Major Group Factors 
องคประกอบใหญ 2 ดานยังแบงยอยไดดังน้ี 
  2.1 ดานองคประกอบดาน Verbal - education แบงยอยเปนองคประกอบดาน
ภาษา (Verbal ) และดานตัวเลข ( Numerical ) และอ่ืนๆ อีก 
  2.2 ดานองคประกอบดาน Practical - mechanical แบงยอยออกเปน Mechanical 
information, spatial และ Manual และยังมีอ่ืนๆ แตยังไมกําหนด กลุมองคประกอบยอยๆ ไป
อีกเรียกวาองคประกอบเฉพาะ ( Specific  factors )           
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 3.  ทฤษฏีพหุปญญา (Multiple Intelligence) ของโฮเวิรด การดเนอร (Howard  Gardner) 
เชื่อวาเชาวนปญญาเปนสิ่งที่ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงได นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่จะพัฒนาการไดดวย
การอบรมหรือการฝกฝน การดเนอร ไดใหความหมายของเชาวนปญญา คือความสามารถใน
การแกปญหาในสภาพแวดลอมตางๆ และการผลิตงานตางๆ ซ่ึงขึ้นกับวัฒนธรรมแตละแหง    
(สุรางค  โควตระกูล. 2541: 120) และจําแนกความสามารถทางเชาวนปญญาของมนุษย
ออกเปน 9 ดาน (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู. 2543: 19; วิชัย  วงษใหญ. 2543: 4) 
ประกอบดวย 
  3.1  ความสามารถดานภาษา (Linguistic Intelligance) 
  3.2  ความสามารถดานตรรกและคณิตศาสตร (Logical / Mathematical Intelligence)  
  3.3  ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Body / Kinesthetic Intelligence) 
  3.4  ความสามารถดานมิติสัมพันธ (Spatial Intalligence) 
  3.5  ความสามารถดานดนตรี (Musical  Intelligence) 
  3.6  ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
  3.7  ความสามารถดานเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
  3.8  ความสามารถในดานความเขาใจสภาพธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
  3.9  ความสามารถดานจิตนิยม (Existential Intelligence) 

   
 การพัฒนาแนวคิดและความเขาใจเก่ียวกับพื้นที่มิติสัมพันธ 
 ดุษฎี  บริพัตร ณ อยุธยา (2542) พ้ืนที่หรือที่วางเปนความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธที่
เริ่มตั้งแตอายุ 1 ขวบ โดยเนื้อที่ของเด็กจะมีความมากนอยเทาใดวัดไดจากระยะที่เขาเอ้ือมมือ
เพื่อหยิบฉวย ซ่ึงน้ันก็คือ เปนเนื้อที่จริงรอบตัวเด็ก (Atcual  space) สิ่งที่เด็กดูดหรือเคี้ยวนั้นคือ 
เน้ือที่ปาก (Oral  space) สิ่งที่เด็กสังเกตเห็นและใชสายตาไลตาม (สิ่งที่เคลื่อนไหว)  วาไปไดแค
ไหน น้ันก็คือ เน้ือที่ที่เห็นดวยสายตา (Visual space) ครั้นเม่ือเด็กเริ่มคลาน เด็กเกิดการขยาย
เน้ือที่กวางออกไปที่จะเรียนรูสรรพสิ่งรอบตัว ขณะที่จะพยายามจะหยิบจับสิ่งของ ขณะที่
เคลื่อนไหวทั้งตัวไปในทิศทางของสิ่งของที่หมายตาไว การปฏิบัติดังกลาวทําใหเขาไดเรียนรูใน
เรื่องของขอบเขต เชน ขอบเขตของเตียงนอนที่มีซ่ีลูกกรงกันอยู 
 เม่ืออายุได 2 ขวบ เด็กเริ่มจะใหความสนใจตอมิติสัมพันธระหวางสิ่งของมากขึ้นโดย
วิธีขวางของ แลวคนหาเพื่อเอาของกลับคือมาในทิศทางที่เขาเห็นสิ่งของหลุดออกไปจากสายตา 
ความ สัมพันธอันใกลชิด (Proximity relationship) เชนขางในกับขางนอก ขางบนกับขางลาง
หรือขางใต เหลานี้ ลวนมีความสําคัญตอเด็กยิ่งนัก เขาจะเรียนรูวัตถุบางอยางเปดได เชน หีบ 
กลอง ลิ้นชัก และบางสิ่งบางอยางก็เปดไมได เด็กไดพบวาเด็กไดพบวาประตูเปดก็ได ปดก็ได 
แลวก็เรียนรูวาใครเดินเขามาก็ตามที่เดินเขามาในหองหรือไปจากหองไดก็จะมีประตูเปดเทานั้น 
ความเขาใจที่สําคัญยิ่งอีกขอหน่ึงก็คือ สิ่งของซึ่งอยูอีกดานหนึ่ง เชนอีกดานหนึ่งของประตู   
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 จากประสบการณที่ไดรับทุกๆ วัน เด็กก็เรียนรูวาวัตถุตางๆ มีกายภาพเปนของจริง 
จับตองไดโดยทํากิจกรรมที่ตองอาศัยประสาทสัมผัส และกลามเน้ือของตนเอง (Sensory 
motoractivity) ความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธก็จะขยายวงกวางออกไป ในขณะเดียวกับความ
เขาใจของเขาเกี่ยว กับการจัดระบบสรรพสิ่งในที่วางก็จะเปลี่ยนแปลงไป การตีความหมาย
เกี่ยวกับสิ่งของที่อยูในที่วางเปลี่ยนไป เชน เริ่มตนความเขาใจเกี่ยวกับเน้ือที่หรือที่วางก็จะกําจัด
อยูแตเฉพาะกับประสบการณที่เด็กมีสวนรวมเปนหลัก เชนพ้ืนที่ที่เด็กใชวิ่งเลนบริเวณที่เด็กปน
ปาย ตอมาภายหลังเม่ือเด็กอายุได 5 ขวบ เด็กจะสามารถมองเห็นความสําคัญระหวางสิ่งของ
ตางๆ โดยไมตองมีตนเองไปเกี่ยวของหรือมีสวนรวมดวย 
 ความเขาใจของเด็กเกี่ยวกับรูปทรงของสิ่งตางๆ ก็พัฒนาในแนวเดียวกัน การที่เด็กมี
ประสบการณตรงเกี่ยวกับวัตถุ และรูปทรงของสิ่งที่เด็กชอบจะชวยเสริมสรางความเขาใจดานนี้
แกเด็กตลอดเวลา ดังน้ันอาจกลาวไดวาขณะที่เด็กมีประสบการณกับวัตถุ เด็กจะเกิดความเขาใจ
และเรียนรูเร่ืองรูปทรงไปดวยเม่ืออายุถึง 5 ขวบ เด็กสามารถมองเห็นความเหมือนและความ
แตกตางๆ ของรูปทรงของสิ่งตางๆ และเด็กจะเขาใจเรื่องรูปทรงไดเองโดยไมตองมีสิ่งของอยู
ตรงหนา 
 การพัฒนาทักษะการแยกแยะความแตกตางๆ และการสรุปหรือลงความเห็นในเรื่อง
รูปทรงของวัตถุเปนการพัฒนาความสามารถของเด็ก ใหสังเกตสิ่งตางๆ เพ่ือการเรียนรูเกี่ยวกับ
มิติสัมพันธ เด็กเรียนรูที่จะแยกแยะ เรียนรูที่จะปฏิสัมพันธกับรูปทรงวัตถุ และใหความรูเกี่ยวกับ
รูปทรงของวัตถุในแงมุมใหมๆ เชนรูปทรงนี้เหมือนอะไรบาง เราจะนํารูปทรงนี้ไปใชประโยชน
อะไรไดอีก 
 การสังเกตรูปทรงวัตถุตองอาศัยการรับรูคุณสมบัติที่เดนชัดของวัตถุแตละอยาง เปน
ตนวา รูปโคงระหงของคอหาน รูปสี่เหลี่ยมของหนังสือ รูปทรงนั้นอาจรับรูกับไดโดยไมตองมีสิ่ง
เราทางตาก็ไดอาศัยเพียงการแตะสัมผัส หรือการลูบไลผิวหนาของวัตถุน้ัน กิจกรรมตองการ
ความเขาใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ เด็กอาจใชมือหรือรางกายของตนติดตามเสนขอบของรูปทรง 
เด็กตองแปลความหมาย ความเขาใจ รวมทั้งขอมูลที่ไดจากการรับรูการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือและประสาทสัมผัสรวมถึงจักษุประสาทมาเปนความเขาใจ โดยวิธีการเชนนี้เด็กจะ
สามารถสรางจินตนาการภาพวัตถุน้ันๆ ได การเคลื่อนไหวในความหมายนี้หมายถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการบงบอก (Identification) การลอก เลียนแบบสิ่งตางๆ (Representation) เชน ใน
กรณีที่เด็กใชรางกายกระตุนเปนตนไม ดอกไม     กอนหิน เปนตน 
 กระบวนการที่จะคิดถึงรูปทรงในนามธรรมจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยกิจกรรมที่ใชวัตถุ
หลายรูปแบบ เปนตนวาการใชมือเด็กมาทับเสนกรอบนอก รากเสนลอมรอบรูปตางๆ การแยก
รูปทรงแบนราบออกแลวสรางรูปทรงตันจากรูปทรงแบนราบ กิจกรรมที่กลาวถึงทั้งหมดนี้ลวน
เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือจะครอบคลุมความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุในทุกดานเพ่ือเสริมความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัตถุน้ันใหม่ันคงชัดเจนขึ้น แมจะเปลี่ยนที่วางหรือผูที่สังเกตเปลี่ยนมุมมองก็ตาม 
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 ดังน้ันสรุปไดวา ความเขาใจและการพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธสามารถทํา
ไดตั้งแตแรกเกิดโดยเด็กจะมีประสบการณกับวัตถุตางๆ ตามธรรมชาติรอบตัวเด็กและเขาใจสิ่ง
เหลานั้นไดจาก การสังเกต แยกแยะ ที่นําไปสูการสรางจินตนาการภาพวัตถุเด็กมีประสบการณ
เกี่ยวกับตําแหนงจากการเคลื่อนที่เพ่ือคนหาวัตถุในธรรมชาติในสวนการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการความสามารถดานนี้ ควรเปนกิจกรรมที่ใหเด็กอยูกับธรรมชาติและมีการวาดภาพ 
  
 การสงเสริมพัฒนาการทางดานมิติสัมพันธ 
 จากทฤษฏีพัฒนาการรับรูทางดานมิติสัมพันธที่มีพ้ืนฐานอยูบนทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปญญาของพิอาเจทดังกลาวมาในขางตน จะเห็นไดวาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการรับรูทางดานมิติสัมพันธซ่ึงจัดเปนมโนทัศนประเภทหนึ่งนั้น สมโภชน  เอ่ียมสุภาษิต 
(วรวรรณ  เหมชะญาติ. 2535: 37; อางอิงจาก สุโขทัยธรรมาธิราช. 2524) ไดเสนอแนะการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของพิอาเจทไววากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นนั้นจะตองใหเด็กไดมีสวน
ในการทําเพราะจะทําใหเด็กมีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมซ่ึงจะเปนการชวยพัฒนา
โครงสรางทางสติปญญาโดยเฉพาะความสามารถดานกระบวนการยอนกลับ การเชื่อมโยง การ
รวมกันและการแยกแยะ สิ่งที่ครูควรสํานึกถึงในการจัดการเรียนการสอนมีดังตอไปน้ี 
 1.  การวิเคราะหเน้ือหาทางวิชาการที่จะใหเด็กซึ่งนอกจากจะตองอาศัยจากขั้นตอนการ
พัฒนา ทางสติปญญาตามแนวคิดของพิอาเจทแลวครูยังตอง 
  1.1  รูถึงระดับความรูของเด็ก 
  1.2  รูถึงทักษะที่เด็กมีอยู 
  1.3  รูถึงกระบวนการคิด เหตุและผลที่เด็กมีอยู 
 2.  จากนั้นครูตองจัดระเบียบของเนื้อหาจากงายไปหายากเพื่อที่จะสามารถนําไปใช      
กับกิจกรรมการเรียนการสอนได 
 3.  ครูจะตองสังเกตดูวาเด็กนั้นทํากิจกรรมที่ใหไดถูกตองครบถวนหรือไม 
 ซ่ึงการสอนในชั้นเรียนนั้นครูควรจะตองใหเด็กทํากิจกรรมตางๆ มากที่สุดเทาที่จะมาก
ไดอีกทั้งจะตองชวยใหเด็กเกิดการกระทําไปสูกิจกรรมที่เปนปฏิบัติการทางสมองซึ่งสามารถทํา
ไดโดยการคอยๆ ลดสิ่งที่ชวยภายนอกออกไปจากนั้นจึงเริ่มเปลี่ยนเปนความคิดหรือการ
คาดหวังซ่ึงตอมาเด็กก็คิดไดอยางอิสระในสภาพแวดลอมทั่วไป วิธีน้ีจะชวยใหเด็กสามารถถาย
โยงระหวางกิจกรรมที่กระทําไปสูความนึกคิดภายในไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 สรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนถาครูชวยใหผูเรียนมีประสบการณในการมองเห็น
และเขาโครงสราง หรือเคาโครงของสิ่งที่จะเรียนจะชวยใหผูเรียนจําสิ่งที่เรียนไดดีสามารถทํา
ความเขาใจหลักเกณฑมโนทัศนตางๆ และนําไปประยุกตในใชในสถานการณตางๆ โดยวิธีการ 
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การประดิษฐ การวาด การสังเกต การเปรียบเทียบที่เกี่ยวกับขนาด สี รูปราง ตําแหนงไดอยาง
เหมาะสมรวมทั้งเปนการเตรียมตัวผูเรียนสําหรับทําความเขาใจความรูอ่ืนๆ ที่ยากซับซอนยิ่งขึ้น 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถทางมิติสัมพันธ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 วรวรรณ  เหมชะญาติ ( 2535: บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย ที่มีตอความสามารถในการรับรูทางดานมิติสัมพันธของ
เด็กกอนวัยเรียน อายุ 5 - 6 ป จํานวน 30 คน พบวาเด็กกอนวัยเรียนกลุมทดลองที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการสอนตามแนวคิดของกาเยมีความสามารถในการรับรูดานมิติสัมพันธสูงกวากลุม
ควบคุมที่ไดรับการจัดประสบการณตามแผนการจัดกิจกรรมของสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ 
 ธัญลักษณ ลีชวนคา (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง การคิดวิจารณญาณของ
เด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษามิติสัมพันธโดยไดทดลองกับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป จํานวน 15 
คน ผลการวิจัย พบวา เด็กที่เลนเกมการศึกษามิติสัมพันธมีความสามารถในการคิดวิจารณญาณ
สูงกวากลุมที่เลนเกมการศึกษาปกติ 
 อุดมศักดิ์ นาดี (2528: 64-67) ไดศึกษาความสามารถดานมิติสัมพันธของนักเรียนที่
ไมไดรับการฝกและนักเรียนที่ไดรับการฝกปฏิบัติดานตอภาพ ซอนภาพ แยกภาพ จะมี
ความสามารถแตกตางกันหรือไม พบวา นักเรียนที่ไมไดปฏิบัติมีคาคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันกับ
นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมการฝกทักษะ 
  
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เดวิด และเดนิลา (David & Daniela. 1996: http://askerc. Org/plwed -cgi.)ได
ทําการศึกษาความแตกตางของเพศ ในความสามารถทางมิติสัมพันธในเด็ก 4 ป: ผลของการ
ปฏิบัติการดานรางกายอยางเขมงวด เปนการเปรียบเทียบสมรรถภาพดานรางกายของเด็ก 4 ป
ที่วัดดวยเครื่องมือ KAT ระหวางเพศชายและหญิง ที่มีความสามารถดานมิติสัมพันธแตกตางกัน 
ที่วัดโดยเครื่องมือวัดความสามารถทางมิติสัมพันธ พบวาเด็กชายมีคะแนนความสามารถดานมิติ
สัมพันธสูง จะมีผลการปฏิบัติดานรางกายอยางเขมงวด สอดคลองกัน   
 เชสเซอร (Cheser. 1979: 6644-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในดานมิติสัมพันธ
เกี่ยวกับเรื่องทิศทาง ความยาว เสนตั้งฉากรวมถึงการแกปญหา พบวา สมรรถภาพทางดานมิติ
สัมพันธพัฒนาขึ้นตามอายุ นักเรียนชายมีสมรรถภาพทางสมองสูงกวานักเรียนหญิง 
 เบน-เฮม (Ben-Haim. 1983: 2914-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของกิจกรรมทางมิติ
สัมพันธที่มีตอการพัฒนาและทัศนคติทางดานคณิตศาสตร พบวา นักเรียนชายและหญิงมี
พัฒนาการทางดานมิติสัมพันธสูงขึ้น แตไมมีพัฒนาการทางดานทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมและเกมการศึกษา 
 3.1  ความหมายของเกม 
 นิว สแตนดารด เอ็นไซโคพีเดียร  (New Standard Encyclopedia. 1969: G-21) ได
นิยามคําวาเกม หมายถึง กิจกรรมที่สนุกสนานมีกฎเกณฑ กติกา กิจกรรมที่เลนมีทั้งเกมเงียบ 
(Quite Game) และเกมที่ตองใชความวองไว (Active Game)  ซ่ึงมีทั้งเกมที่เลนคนเดียว สองคน 
หรือเลนเปนกลุม บางเกมก็เลนเพื่อความสนุกสนาน เพ่ือผอนคลายความตึงเครียด บางเกมก็
กระตุนการทํางานของรายกายและสมองบางเกมก็ฝกทักษะบางสวนของรางกายและจิตใจเปน
พิเศษ 
 สวน แกรมบส คารร และฟทธ (Grambs, Carr and Fitch. 1970: 244) ไดให
ความหมายของเกมวา เกมเปนนวัตกรรมการศึกษา ซ่ึงครูสวนมากยอมรับวาการเลนหรือเกม
สามารถใชในการจูงใจนักเรียน ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไปจน
บรรลุเปาหมายไดเพราะเกมเปนกิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขัน
อยางมีกฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะและเปนกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน 
 สําหรับ อารโนลด (Arnold. 1975: 110 - 113) ไดใหความหมายของเกม คือ การเลน
ซ่ึงอาจมีเครื่องเลนหรือไมมีเครื่องเลนก็ได เกมเปนสื่อที่อาจกลาวไดวาใกลชิดกับเด็กมาก มี
ความ สัมพันธกับชีวิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตเกิด จนทําใหเกือบลืมไปวา การเลนของ
เด็กนั้นมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็กเปนอยางมาก 
 นอกจากนี้ รีส (Reese. 1977: 19) ไดกลาววาเกมเปนโครงสรางของกิจกรรมซึ่ง
กําหนดกฎเกณฑในการเลน อาจมีผูเลน 2 คน หรือมากกวา 2 คน เลนเพ่ือบรรลุตามจุดหมาย
ที่ตั้งไว ซ่ึงการนําเกมมาใชในการเรียนการสอนอาจทําไดหลายวิธี คือ เปนวิธีการสอนดังน้ี 
 1.  นําเขาสูบทเรียน 
 2. เปนอุปกรณประกอบการเรียน 
 3. เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนเลนในเวลาวางเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 ในป 2522 ประภากร โลหทองคํา และคนอื่นๆ (2522: 57) ไดใหความหมายของเกม
หรือการเลนเปนสถานการณในการสอนอยางหนึ่ง ที่กําหนดกติกาการเลน กําหนดกระบวนการ
เลนเพ่ือใหผูเลนไดมีสวนรวมทางอารมณ มีความสนุกสนาน และในขณะเดียวกันก็จะนําเอาแง
คิดหรือความเห็นจากการเลนไปวิเคราะหวิจารณเพ่ือใหเกิดการเรียนรูตอไป 
 ตอมา สมใจ ทิพยชัยเมธาและ ลออ ชุติกร (2525: 169) ไดกลาววา เกมคือการเลน
ของเด็กแตเปนการเลนที่พัฒนาขึ้นจากการเลนที่ไมตองมีระเบียบขอบังคับมากมายเปนการเลน
ที่มีกติกามี กฎเกณฑ มีการแขงขัน แพชนะ เปนการเลนของเด็กที่อยูในระยะที่พัฒนาการทาง
สังคมของเด็กเริ่มมากขึ้น เด็กเริ่มสนใจในการเลนกับผูอ่ืนเพ่ิมขึ้น ในระยะแรกเปนการเลนกลุม
นอยกอน กลุมละ 2 - 3 คน การเลนก็มีกติกาเล็กนอย โดยมุงหวังใหเด็กไดรับความเพลิดเพลิน
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เปนสวนใหญ ตอมาเมื่อเด็กพัฒนาทางสังคมมากขึ้นสามารถเลนรวมกลุมใหญไดดี การเลนของ
เด็กมีระเบียบกฎเกณฑขอบังคับเพ่ิมขึ้น มีการวางกติกาการเลนและมีการแขงขันแพชนะกัน 
 กําพล ดํารงควงศ (2535: 11) ไดใหคํานิยามของเกมวา เปนสิ่งที่ทําใหเกิดการเรียนรู
ที่ดีสําหรับนักเรียนเพราะเกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนกระทําดวยตนเองการใชเกมจึงเปน
ประสบการณตรงที่นักเรียนไดรับการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเกิด
การเรียนรูที่ดีที่สุด มีความคิดริเริ่มเกิดจินตนาการอันเปนการแสดงถึงความกาวหนาทางระดับ
สติปญญาของนักเรียน 
 จากความหมายของเกมที่ไดกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา เกม หมายถึง สื่อที่ทํา
ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ชวยฝกทักษะตางๆ เพราะเกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนกระทํา
ดวยตนเอง เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ในการเลนอาจมีผูเลน 2 คน หรือมากวา 2 คน ก็
ได ในการนําเกมมาใชสําหรับการเรียนการสอนทําไดหลายวิธี อาจมีการแขงขันหรือไมมีก็ไดแต
ตองมีกติกาการเลนกําหนดไว แตไมตองมีกฎระเบียบมากนัก สามารถใชในการจูงใจนักเรียน 
ผอนคลายความเครียด อีกทั้งยังสงเสริมพัฒนาการทั้งในดาน รางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 
ในขณะเดียวกันก็สามารถนําเอาแงคิดจากการเลนเกมไปวิเคราะหวิจารณ เพ่ือใหเกิดการเรียนรู
ตอไป 
 

 3.2  ประเภทของเกม  
 โลเวลล (วรี เกี๋ยสกุล. 2530: 16; อางอิงจาก Lovell. 1971: 186 - 187) ไดแบงเกม
คณิตศาสตรออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี  
 1.  เกมเบื้องตน (Preliminary Game) เปนเกมที่สนุกสนาน พฤติกรรมจะไมเปนแบบ
แผน การกระทําจะสัมพันธกับความคิดรวบยอดที่วางไวนอยมาก เหมาะกับเด็กปฐมวัย 
 2.  เกมที่สรางขึ้น (Stuttered Game) เปนเกมที่สรางขึ้นอยางมีจุดมุงหมายแนนอน
การสรางเกมจะเปนไปตามแนวของความคิดรวบยอดใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ตองการ 
 3.  เกมฝกหัด (Practice Game) เกมนี้ชวยเนนความเขาใจมากขึ้น การจัดเกมใหเด็ก
ควรจะไดเริ่มไปเปนขั้นตอน ตั้งแตเกมเบื้องตน โดยเฉพาะเนื้อหาที่เด็กเขาใจชา 
 สวน กิลแมน และคนอื่นๆ (Gillman and others. 1976: 657 - 661) ไดแบงแกม
คณิตศาสตรออกเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
 1.  เกมพัฒนาการ (Developmental Game) เพ่ือทําใหผูเลนเกิดความคิดรวบยอดใหมๆ 
 2.  เกมยุทธศาสตร (Strategy Game) เปนเกมเพื่อยั่วยุใหผูเลนมีแนวทางที่จะบรรลุ
ในจุดมุงหมาย  
 3.  เกมเสริมแรง (Reinforcement Game) เปนเกมที่ชวยในการเรียนรูพ้ืนฐานตางๆ
และเปนทักษะในการนําความคิดรวบยอดที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชน 
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 สําหรับ โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 47 - 56; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 
141) ไดจําแนกประเภทของเกมตางๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี  
 1.  เกมพัฒนาทักษะโดยการกระทําหรือการเลนวัสดุตางๆ (Manipulative Game) 
เกมชนิดนี้ เปนการที่เด็กนําของเลนตางๆ มาเลนอยางมีกฎเกณฑและกติกา โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กสามารถสรางความสัมพันธของกลามเนื้อเล็กระหวางการใชมือและสายตา เชน เกม
รอยลูกปด ติดรังดุม กรอกน้ําใสขวด 
 2.  เกมการศึกษา (Didactic Game or Cognitive Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของ
เด็กซึ่งจากการเลนเกมของเด็ก ครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดของ
เรื่องนั้นๆอยางไร เชน จับคูสิ่งของ เกมโดมิโน เกมเรียงลําดับเหตุการณกอนหลัง  
 3.  เกมฝกทักษะทางรางกาย (Physical Game) เกมฝกทักษะทางรางกาย หรือเกม
พละศึกษามีมากมายหลายชนิด ซ่ึงรวมทั้งการฝกกายบริหารประจําวันงายๆ  แตนํามาฝกทักษะ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน ฝกการรับฟง ฝกทําตามทิศทาง ฝกการมีสวนรวมสําหรับเด็กเล็กๆ 
กติกาที่กําหนดไวควรงายไมยุงยากและซับซอน เชน เกมวิ่งไลจับ เกมทําตามคําสั่ง เกมซอนหา 
 4.  เกมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (Language Game) เกมฝกทักษะทางภาษาเปน
เกมที่อาศัยจินตนาการและการใชคําพูดโดยไมตองใชวัสดุใดๆ เกมฝกทักษะทางภาษาบางเกม
จะสงเสริมทักษะเกี่ยวกับความจํา ฝกทักษะการฟง หรือเกมการเดา เชา เกมอะไรเอย เกม 
ตะลอกตอกแตก 
 5.  เกมทายบัตร (Card Game) เปนบัตรที่ครูทําขึ้น   ชวยใหเด็กสามารถแยกความ
เหมือนความตาง ฝกความจําเสริมทักษะอ่ืนๆ ซ่ึงครูจะตองพิจารณาวาจะเลือกเกมอะไรให
เหมาะกับความตองการหรือจุดมุงหมายของเด็ก 
 6.  เกมพิเศษ (Special Game) เกมนี้จะเลนในโอกาสพิเศษ ครูอาจจัดใหเด็กเลน  
เปนครั้งคราว เชน เกมลาลายแทงขุมทรัพย เกมโจรสลัด เกมตามรอยเทา ซ่ึงเกมดังกลาว
จะตองอาศัยความรวมมือของเด็กเปนอยางมาก 
 ตอมา ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 78) ไดเสนอเกมสําหรับฝกทักษะไว 6 ประเภท คือ 
 1.  เกมฝกทักษะการฟงและระยะการสนใจ เกมนี้เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือเตรียม
ใหเด็กเปนผูฟงที่ดี และมีความสนใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงนานขึ้น 
 2.  เกมฝกปฏิบัติตามคําสั่ง เกมนี้คลายกับเกมฝกทักษะการฟง คือ เด็กจะตองฟง
เสียกอนแลวจึงปฏิบัติ เชน สั่งใหเด็กไปวิ่งแตะเกาอ้ี โตะแลวกลับมานั่งที่เดิมแลวเพ่ิมจํานวนสิ่ง
ที่ตองแตะขึ้นตามลําดับจนเด็กสามารถแตะตามคําสั่งไดถูกตองตั้งแต 6 - 8 อยาง เปนตน 
 3.  เกมสอนมโนทัศนเกี่ยวกับจํานวน เปนการทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวนแตไม
คอยมีความหมาย 
 4.  เกมฝกการฟงเสียง เด็กเล็กชอบฟงเสียงและชอบสงเสียง เด็กจะเรียนรูวารูป
จะตองมีชื่อ เชน เม่ือครูเรียก (ก) เด็กที่ขึ้นตนดวย (ก) จะตองลุกขึ้น 
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 5.  เกมฝกการรูจักอักษร เกมนี้จะชวยใหเด็กจําไดวาชื่อใดใชอักษรใด เชน ครูเรียกชื่อ
เด็ก “ปรีชา“  ใหเด็กบอกออกเสียงนําหนา และหาวาสิ่งของในหองมีอะไรที่ขึ้นตนดวยตัวอักษรนี้ 
 6.  เกมฝกสมองและรางกาย เกมประเภทนี้มีขอบเขตกวางมากเกมที่ไดกลาวมาแลวก็
ตองใชสมองและรางกายรวมดวยทั้งสิ้น เกมนี้ฝกจินตนาการและสมองโดยตรงและอาจใช
รางกายเขารวมดวย 
 สมใจ ทิพยชัยเมธา และ ลออ ชุติกร (2525: 226 - 236) ไดกลาวถึงเกมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย สามารถแยกไดตามประโยชนที่ผูเลนจะไดรับเปนสวนใหญ ซ่ึงแบงไดดังน้ี 
 1.  เกมเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เปนเกมประเภทหนึ่งซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
เลนเหมือนเกมประเภทอื่นๆแตเนนวัตถุประสงคเพ่ือความเพลิดเพลินเปนสวนใหญ 
 2.  เกมเสริมทักษะการเคลื่อนไหว เปนเกมประเภทหนึ่งซ่ึงมีวัตถุประสงคในการเลน 
วิธีการเลน กติกาการเลน และสื่อประกอบการเลน เหมือนกันเกมประเภทอื่นๆ แตเนน
วัตถุประสงคดานเสริมทักษะการเคลื่อนไหวของกลามเน้ือใหญ เพ่ือใหเกิดความคลองแคลว
วองไว  
 3.  เกมเสริมทักษะทางการเรียน  เปนเกมอีกประเภทหนึ่ง  ซ่ึงมีจุดมุงหมาย   จํานวน 
ผูเลน กติกาการเลนเล็กนอยและมีสื่อประกอบการเลนเหมือนเกมประเภทอื่นๆ แตเกมเสริม
ทักษะบทเรียนสวนมากจะเปนเกมเลนในรม และมีจุดมุงหมายจะเนนการแขงขันหรือเสริมการ
เรียนรูมากกวาการออกกําลังกาย เชน เกมเสริมทักษะทางภาษา คณิตศาสตร และเกมฝก
ประสาท 
 จากที่กลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา เกมมีหลายประเภทในแตละประเภทจะมี
จุดมุงหมาย และรายละเอียดที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเกณฑในการนําไปใชเกมทุกชนิดลวน
เปนเกมที่มีคุณคาแกเด็กทั้งสิ้น ครูจึงนําเกมเหลานี้มาใชในการเรียนการสอน และสามารถ
เลือกใชไดตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 
 3.3  ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game)  
 เกมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยนับเปนกิจกรรมการเลนตามแนวทฤษฏีการเลนเชิง   
รูคิด (The Cognition Theory of Play) ตามหลังของ เพียเจท (Piaget) การเลนเปนสวนสําคัญ
ของพัฒนาการทางสติปญญาเพราะการเลนเปนการกระทําที่ถือวาเปนการแสดงของผลรวมใน
พฤติกรรมทั้งหมดที่เด็กกระทําและแสดงออกมา ซ่ึงตัวเด็กไดคิดและกระทําดวยความพอใจ 
 โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51; อางอิงจาก Kolambus. 1979:141 - 149) 
ไดใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็กซึ่งจะตอง
คิดและหาเหตุผลครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดนั้นอยางไร 
 สวนสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (2527: 5) ไดนิยามคําวา เกม
การศึกษา (Didactic Game) หมายถึง เกมที่จัดใหเด็กวัย 4-6 ขวบ ไดเลนเพ่ือฝกความพรอม
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เปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาตางๆ เกมการศึกษามุงเนนใหเด็กไดใชสติปญญาในการสังเกต คิด
หาเหตุผล และแกปญหาโดยพยายามฝกใชเวลาสั้นที่สุด 
 บุญชู สนั่นเสียง (2527: 438) ไดกลาวถึงเกมการศึกษา (Didactic Game)  เปน
อุปกรณเครื่องชวยสอนที่จะชวยใหผูเรียนไดรับความพึงพอใจ และความสนุกสนาน อีกทั้งยัง  
ทาทายที่จะใหเด็กเลนเสมอ ชวยใหเด็กมีความพรอมในทุกๆดาน แตที่เนนเฉพาะ คือ สติปญญา 
เด็กไดฝกใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือมือ ฝกสังเกต เปรียบเทียบในเร่ืองรูปทรง จํานวน 
ประเภท และฝกคิดหาเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) ไดกลาวถึง
ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) วาเกมการศึกษาเปนของเลนที่ชวยใหผูเลนมี
ความสังเกตดี ชวยใหมองเห็นไดฟงหรือคิดอยางรวดเร็วซ่ึงเกมการศึกษาจะตางจากของเลน
อยางอ่ืน แตละชุดจะมีวิธีเลนโดยเฉพาะ อาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม ผูเลนสามารถ
ตรวจสอบการเลนวาเลนถูกตองหรือไม 
 จากความหมายที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวา เกมเปนอุปกรณเร่ืองชวยสอนที่
ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาสติปญญา ในดานการคิด การสังเกต การคิดหาเหตุผล เน่ืองจากเกม
การศึกษาแตละชุดจะมีวิธีเลนโดยเฉพาะอาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม และผูเลนสามารถ
ตรวจสอบวาเลนถูกหรือไมดวยตนเองรวมทั้งเด็กไดใชประสาทสัมผัสกับกลามเนื้อมือหลังจาก
เลนเกมแลวเด็กก็จะเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ก็ได 
 

 3.4  ประเภทของเกมการศึกษา  
 ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
 โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51 - 56; อางอิงจาก Kolambus. 1979: 141 -
149) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน 
 1.  เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝกแยกประเภทจะหมายถึง  การแยก
กลุมจัดกลุม จับคู ซ่ึงสามารถฝกทักษะเด็กไดหลายอยาง โดยแยกเปนของที่เหมือนกันและ
ตางกัน ของที่มีลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือแยกตามสี รูปทรง ขนาด ซ่ึงแบงออกเปน 
  1.1  เกมลอตโต (Lotto)  เปนเกมที่เลนอยางงาย โดยเด็กจะมีรูปภาพเล็กๆ อยูชุด
หน่ึงซ่ึงจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษโดยรูปที่เด็กเลือกออกมา เขาจะตองหารูปที่เหมือนกันวาง
ลงใหได ถารูปน้ันไมมีคู เขาก็จะวางบัตรลงแลวหาภาพใหม 
  1.2  เกมโดมิโน (Domino) เปนเกมที่ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ให
เด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดตอในแตละดานไปเรื่อยๆ 
  1.3  เกมตารางสัมพันธ  (Metrix)  เกมนี้จะประกอบดวยตารางซึ่งแบงเปนชองมี
ขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆขนาดเทากับตารางแตละชองโดยการเลนอาจะจับคูภาพที่
อยูขางบนกับภาพที่เด็กวางลงใหตรงกันหรืออาจจะจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยู
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ขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได เชน ครูอาจะวางบัตรภาพวงกลมไวดานขาง วางบัตรสีแดงไว
ขางบน แลวใหเด็กหาบัตรภาพที่มีสีแดงและเปนรูปวงกลมมาวางใหตรงกัน 
 2.  เกมฝกทําตามแบบ (Petterning) ในเกมชนิดนี้เด็กจะตองสรางหรือวาดหรือลาก 
ตามแบบตามลําดับ ซ่ึงเด็กจะใชลูกปด หรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดตางๆ กับบัตร หรือแมแตแปรง
สีฟนก็ไดมาวางไวตามลําดับ ตัวอยางเชน ถาตัวอยางมี 3 สี เชน ดํา ขาว แดง เด็กก็จะจัด
สิ่งของตามลําดับเรื่อยไป ซ่ึงเด็กจะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอนหลัง เพ่ือทําตามแบบ 
 3.  เกมฝกลําดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration) ในเกมนี้จะฝกความจําของเด็ก
โดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับเรื่องราว หรือนิทาน แลวใหเด็กวางสิ่งตางๆหรือภาพ
ตามลําดับในเรื่อง 
 ในป 2536 จันทวรรณ เทวรักษ (2526: 36) ไดแบงเกมการศึกษาออกเปนชนิดตางๆ 
ดังน้ี  
 1.  เกมจับคูภาพเหมือน เด็กฝกสังเกตภาพที่เหมือนกัน นําภาพที่เหมือนกันมาเรียง
เขาคูกัน 
 2.  โดมิโน เปนเกมที่มีขนาดเล็กเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แบงครึ่งออกเปนสวนในแตละ
ดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ใหเด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดตอกันในแตละดานไป
เรื่อยๆ 
 3.  ภาพตัดตอ เปนการแยกชิ้นสวนของภาพออกเปนชิ้นๆแลวใหเด็กนําตอกันใหเปน
ภาพที่สมบูรณ ภาพตัดตอควรจะมีจํานวนเปนชิ้นที่จะใหเด็กตอใหเหมาะสมกับวัย เด็กเล็กควรมี
จํานวนชิ้นไมกี่ชิ้นประมาณ 5-6 ชิ้น เม่ือเด็กโตขึ้นก็จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
 4.  ภาพสัมพันธ เปนการนําภาพที่เปนประเภทเดียวกันหรือมีความสัมพันธกันมาจับคู
กัน จะชวยฝกใหเด็กรูจักคิดหาเหตุผล และจัดประเภทไดถูกตอง 
 5.  ลอตโต เปนเกมที่มี 2 สวน ใหเด็กศึกษารายละเอียดของภาพ ภาพใหญจะตองให
เด็กรูจักรายละเอียดตางๆ สวนภาพเล็กเปนภาพปลีกยอยของภาพใหญที่ตองการใหเด็กเรียนรู 
โดยใหเด็กศึกษาภาพใหญวาเปนเรื่องอะไร มีคุณสมบัติอยางไร โดยเด็กหยิบภาพเล็กที่เตรียม
วางใหสมบูรณ 
 6.  ภาพตอเน่ืองหรือการเรียงลําดับภาพ เปนการเรียงลําดับภาพตามเหตุการณที่เกิดขึ้น 
จากเหตุการณแรกไปจนถึงเหตุการณสุดทาย 
 7.  พ้ืนฐานการบวก เปนเกมที่ผูเลนไดมีโอกาสฝกการบวกโดยยึดแผนหลักเปนเกณฑ 
ผูเลนตองหาชิ้นสวนเลก็ 2 ชิ้น มารวมกันแลวไดผลลัพธเทากับจํานวนภาพในแผนหลัก 
 8.  ตารางสัมพันธ ประกอบดวยชองขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆขนาด
เทากับชองตาราง เพ่ือเลนเขาชุดกัน โดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบนแตละชอง โดย
การเลนอาจจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพที่อยูดานขางก็ได 



 41 

 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145 - 153) ไดจําแนกประเภท
ของเกมเปนชนิดตางๆ ดังน้ี 
 1.  เกมจับคู เกมชนิดนี้เปนเกมการฝกสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล เกม
จับคู เปนการจัดของเปนคูๆชุดละตั้งแต 5 คูขึ้นไป อาจเปนการจับคูภาพหรือวัสดุอุปกรณตางๆ 
เกมประเภทเกมจับคูสามารถจัดไดหลายชนิดไดแก 
  1.1  เกมจับคูสิ่งที่เหมือนกัน 
   1.1.1 จับคูภาพหรือสิ่งของที่เหมือนกันทุกประการ 
   1.1.2 จับคูภาพกับเงาสิ่งของสิ่งเดียวกัน 
   1.1.3 จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกัน 
   1.1.4 จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก  
  1.2  การจับคูสิ่งที่เปนประเภทเดียวกัน เชน ไมขีด-ไฟแช็ก เทียน-ไฟฟา 
  1.3  การจับคูสิ่งที่มีความสัมพันธกัน เชน สิ่งที่ใชคูกัน สัตวแม-ลูก สัตวกับอาหาร 
  1.4 การจับคูสิ่งที่มีความสําคัญแบบตรงกันขาม คนอวน-คนผอม 
  1.5  การจับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย 
  1.6  การจับคูภาพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป 
  1.7  การจับคูภาพที่ซอนกัน 
  1.8  การจับคูภาพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ 
  1.9  การจับคูสิ่งที่เหมือนกันแตสีตางกัน  
  1.10 การจับคูภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน เชน กา-นา งู-ป ู
  1.11 การจับคูภาพที่มีเสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน เชน นก-หนู กุง-ไก 
  1.12 การจับคูแบบอุปมาอุปไมย 
  1.13 การจับคูแบบอนุกรม 
  1.14 เกมภาพตัดตอ เปนเกมฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพรอยตัดตอของ
ภาพที่เหมือนกันหรือตางกันในเรื่องของสี รูปราง ขนาด ลวดลาย เกมประเภทนี้มีจํานวนชิ้นของ
ภาพตัดตอตั้งแต 5 ชิ้นขึ้นไป ขึ้นอยูกับความยากงายของภาพชุดนั้น เชน หากสีของภาพไมมี
ความแตกตางกัน จะทําใหยากแกเด็กยิ่งขึ้น 
 2.  เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน) เพ่ือฝกการสังเกต   การคิดคํานวณการคิดเปนเหตุ
เปนผลเกมประเภทนี้มีหลายชนิด ประกอบดวยชิ้นสวนเปนรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมตั้งแต 
9 ชิ้นขึ้นไป ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุดใหเด็กเลือกตอกันในรูปที่เหมือนกัน แตละ
ดานไปเรื่อยๆ 
 3.  เกมเรียงลําดับ  เปนเกมฝกทักษะการจําแนก การคาดคะเน เกมประเภทนี้มีลักษณะ
เปนภาพสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ ตั้งแต 3 ภาพขึ้นไป แบงเปน 
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  3.1  การเรียงลําดับภาพและเหตุการณที่ตอเน่ือง 
  3.2  การเรียงลําดับ ขนาด ความยาว ประมาณ จํานวน เชน ใหญ-เล็ก สั้น-ยาว 
หนัก-เบา มาก-นอย 
 4.  เกมจัดหมวดหมู เพ่ือฝกทักษะการสังเกต  การจัดแยกประเภท   เกมประเภทนี้มี
ลักษณะเปนแผนภาพหรือของจริง ประเภทสิ่งของตางๆ เปนเกมที่ใหเด็กนํามาจัดเปนพวกๆ
ตามความคิดของเด็ก 
 5.  เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสัญลักษณ    เกมนี้จะชวยเด็กกอนที่จะอาน 
หนังสือเด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณเปนภาพที่มีภาพกับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวน กําหนดให
ตั้งแต 3 คูขึ้นไป 
 6.  เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด ฝกการสังเกตลําดับที่ ถาเก็บตนแบบ
จะฝกเรื่องความจํา เกมประเภทนี้ ภาพตางๆ 5 ภาพ เปนแบบใหเด็กสังเกตลําดับของภาพสวน
ที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดให 2 ภาพ ใหเด็กหาภาพที่ 3 ที่เปนคําตอบที่จะทําใหภาพทั้งสาม
เรียงลําดับถูกตองตามตนแบบ 
 7.  เกมสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพ เกม
จะประกอบดวยภาพแผนหลัก 1 ภาพ และชิ้นสวนที่มีภาพสวนยอยสําหรับเทียบกับภาพแผน
หลักอีกจํานวนหนึ่งตั้งแต 4 ชิ้นขึ้นไปใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลักหรือภายใต
เง่ือนไขที่กําหนดใหเกี่ยวกับภาพหลัก 
 8.  เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไมย เกมนี้ประกอบดวยชิ้นสวนขนาดแผนยาว
จํานวน 2 ชิ้น ตอกันดวยผาหรือวัสดุอ่ืนๆ ชิ้นสวนตอนแรกมีภาพ 2 ภาพที่มีความสัมพันธกัน
หรือเกี่ยวของกันอยางใดอยางหนึ่งชิ้นสวนที่สองมีภาพ 1 ภาพ เปนภาพที่สามที่มีขนาด 0.5 
ของช้ินสวน ใหหาภาพที่เหลือซ่ึงเม่ือจับคูกับภาพที่สามแลวจะมีความสัมพันธทํานองเดียวกับ
ภาพคูแรกตัวเลือกเปนแผนภาพขนาดเทากับภาพที่สาม สาระของเกมอาจเปนในเรื่องของ
รูปรางจํานวน 
 9.  เกมพื้นฐานการบวก  เปนการฝกใหมีการคิดรวบยอดเกี่ยวกับการรวมกันหรือการ
บวกโดยเกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจํานวนตางๆและจะมีภาพ
ชิ้นสวนตั้งแต 2 ภาพ ขึ้นไป ภาพชิ้นสวนมีขนาด 0.5 ของภาพหลัก ใหเด็กหาภาพชิ้นสวน 2 
ภาพที่รวมกันแลวมีจํานวนเทากับภาพหลักแลวนํามาวางเทียบเคียงกับภาพหลัก 
 10. การจับคูตารางสัญลักษณเปนการฝกคิดการสังเกตและฝกการคิดเชื่อมโยงความ  
สัมพันธประกอบดวยชองขนาดเทากัน และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับ ชองตารางเพื่อเลนเขาชุด
กัน โดยมีบัตรที่กําหนดไวเปนตัวนําไวขางบน ของแตละชองโดยการเลน อาจจับคูภาพที่มี
สวนประกอบของภาพที่อยูขางบนกับภาพอยูดานขางก็ได 
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 จากที่กลาวขางตนสามารถสรุปไดวา เกมการศึกษาจะมีหลายประเภท ซ่ึงแตละ
ประเภทสวนใหญจะเนนฝกทางดานสติปญญาและเปนเกมที่ชวยพัฒนาเด็กและสนองความ
ตองการตามธรรมชาติของเด็กทั้งสิ้น 
 

 3.5  จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2528: 15) ไดกลาวถึงจุดประสงคของการ
จัดเกมการศึกษาไวดังน้ี 

 1.  เพ่ือฝกใหเด็กรูจักการสังเกตและจําแนกดวยสายตา 
 2.  ฝกการแยกประเภทหรือการจัดหมวดหมู 
 3.  ฝกการใชความคิดอยางมีเหตุผล 
 4.  ฝกการตัดสินใจในการแกปญหา 
 5.  เพ่ือฝกประสาทสัมพันธระหวางตากับมือ 
 6.  เพ่ือฝกมนุษยสัมพันธที่ดีระหวางกลุมฝกคุณธรรมตางๆ 
 7.  เปนการทบทวนเนื้อหาวิชาที่ไดเรียนไปแลว 

 วิยะดา บัวเผื่อน (2531: 10) ไดกลาววา จุดประสงคของการเลนเกมการศึกษาคือ 
ชวยใหผูเลนเปนผูมีความสังเกตดี มีความสามารถในการมอง จําแนกดวยสายตา ไดฟงหรือคิด
อยางรวดเร็ว และในเกมการศึกษาแตละชุด จะมีวิธีการเลน โดยเฉพาะ สามารถวางเลนบนโตะ
ได    ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวาถูกตองหรือไมดวยตนเอง และเม่ือเลนเกมไดสําเร็จทํา
ใหเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนโดยไมเบื่อหนาย 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 13 - 16) ไดกลาวถึง จุดประสงค
ของการเลนเกมการศึกษา ดังน้ี  

 1.  เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆที่อยูรอบตัว 
 2.  เปนการตอบสนองพัฒนาการทางอารมณของเด็ก 
 3.  เปนการตอบสนอง ความตองการของเด็กในดานของความอยากรูอยากเห็น 
 4.  ชวยพัฒนาคุณสมบัติหลายประการที่จําชวยใหเด็กไดรับความสําเร็จในการทํางาน

เม่ือเติบโต 
 5.  เปนการเตรียมชีวิตของเด็กใหรูจักหนาที่ตนเองที่จําตองทําในอนาคต 
 6.  เปนการชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเองในดานความจดจํา 
 7. ชวยพัฒนารูปแบบการคิดของเด็กในขณะที่เด็กเลนเกม 
 8.  สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็ก 
 9.  ชวยพัฒนาเด็กในทุกๆ ดานคือ 
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  9.1  ทางดานรางกาย เปนการฝกกลามเนื้อมือกับตาใหประสานกัน 
  9.2  ทางดานอารมณ - จิตใจ ชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณและจิตใจให
ม่ันคงและแข็งแรง  
  9.3 ทางสังคม ชวยใหเด็กมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นเรียนรูที่จะอยูรวมกลุม 
  9.4 ทางสติปญญา เด็กจะเกิดความคิดรวบยอด 
 ในป 2541 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:145) ได
กลาวถึง จุดประสงคของการจดัเกมการศึกษา คือ  

 1.  ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชประสาทสัมผัส 
 2.  พัฒนาการคิดหาเหตุผล  
 3.  ฝกการสังเกตและการตัดสินใจ 
 4.  ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 
 5.  ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู 
 6.  ฝกการจําแนก เกี่ยวกับสี รูปทรง 
 7.  ฝกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและภาษา 
 8.  ฝกการคิดเชื่อมโยง 

 จากจุดประสงคของการจัดเกมที่กลาวมาสรุปไดวา เกมการศึกษาเปนสื่อ ที่ชวยให
ผูเรียน เกิดการเรียนรูไดดี ตอบสนองความตองการของเด็กหลายๆดาน เพราะเกมการศึกษา
เปนสิ่งที่ชวยเปนพ้ืนฐานในการเตรียมความพรอมทั้ง 4 ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือเด็กไดเลน
เกมเด็กจะไดรูจักสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การเชื่อมโยง ฝกการ
รับรู ซ่ึงทักษะเหลานี้ เปนทักษะพื้นฐานในการคิด ในขณะที่เด็กเลนเกมไดมากเด็กก็จะไดฝกคิด
มากซึ่งสิ่งเหลานี้ เปนพ้ืนฐานการทํางาน ของเด็กในอนาคตและเปนผูใหญที่มีคุณภาพ 
 
 3.6  หลักในการใชเกมการศึกษา 
 ราศี ทองสวัสดิ์ (2523: 79) ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการนําเกมการศึกษาไปใชดังน้ี 
 1.  ครูควรเตรียมเกมการศึกษา 
 2.  ลักษณะของเกมอาจเปนภาพตัดตอ จับคูภาพเหมือน ฯลฯ 
 3.  เวลาที่ใชฝกนี้กําหนดไวเปน 1 กิจกรรม 
 4.  เกมหรืออุปกรณที่จะใชควรมีเพียงพอที่จะหมุนเวียน 
 อารี  เกษมรัติ  (2523: 71 - 72)  กลาววา การนําเกม การศึกษามาใหควรลําดับเกม
ตามความสามารถ เริ่มจากสิ่งที่ไมละเอียดนักเพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอนเม่ือเด็กมีความ
สังเกต จดจํามากแลวจึงจะใหเด็กไดสังเกตสวนยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ครู
ตองเพ่ิมเกมใหเด็กเลน โดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึ้นเรื่อยๆเพ่ือใหเด็กรูจัดคิด สังเกตและจดจํา
อยางมีเหตุผล 
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 จากที่กลาวมาสามารถสรุปไดวาในการนําเกมการศึกษาไปใชตัวครูสําคัญมากจะตอง
มีความพรอมในทุกๆดานและมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับเกมการศึกษาเปนอยางดี เพ่ือจะ
เปนผูแนะนําและชวยเหลือเด็กใหไดเลนเกม ไดอยางถูกตอง ถูกวิธี  
  

 3.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 พินเตอร (Pinter. 1977: 710 - A ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคํา
ที่สอน โดยใชเกมการศึกษาและสอนโดยตํารากับนักเรียนระดับ 3 ใน เพนซิลวาเนีย จํานวน 94 
คน โดยไดศึกษาเกี่ยวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา ผลการทดลองพบวา  
 1.  กลุมที่ใชเกมการศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําสูงกวา 
 2.  กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูง 
 3.  นักเรียนที่มีสติปญญาปานกลางและต่ําอยูในกลุมการใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตํารา 
 4.  เด็กผูหญิงมีมโนภาพแหงตนในการรวมมือมากกวาเด็กชาย 
    
 งานวิจัยในประเทศ 
 จันทรวรรณ เทวรักษ (2526: บทคัดยอ) ไดศึกษาอิทธิพลของการจัดกิจกรรม
สรางสรรคและเกมการศึกษา ในวัย 4 - 6 ขวบที่มีผลตอการเรียนรูภาษาไทย และคณิตศาสตรมี
กลุมทดลอง 2 กลุม กลุม 1 เนนการอานเขียนและเรียนเลข อีกกลุมหน่ึงเนนการฝกกิจกรรม
สรางสรรคและเกมการศึกษา ผลปรากฏวา การเรียนที่เนนการฝกกิจกรรมสรางสรรคและเกม
การศึกษามีผลสงเสริมความสามารถและทักษะในการเรียนมากกวาวิธีการสอนที่เนนอานเขียน 
 รุงรวี กนกวิบูลยศรี (2529: 57) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในดานการจําแนก
ดวยการมองเห็นของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฝกทักษะโดยใชเกมการศึกษากับการใชแบบฝก หัด
ผลปรากฏวาความสามารถในดานการจําแนกดวยการมองเห็นของกลุมที่ฝกทักษะโดยใชเกม
การศึกษาสูงกวากลุมที่ใชแบบฝกหัด 
 วรรณา แจมกังวาล (2534: 45)  ไดศึกษาความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาปกติ และเกมการศึกษามิติสัมพันธที่เสริมดวย
เกมฝกดานมิติสัมพันธ ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกม
การศึกษาที่เสริมดวยเกมฝกดานมิติสัมพันธมีความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษสูงกวา 
 เยาวพรรณ ทิมทอง (2535: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ดวยเกมการศึกษามิติสัมพันธผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกม
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การศึกษามิติสัมพันธและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมแบบปกติ ตามหนวยการ
สอนมีพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษา สรุปไดวาเกมการศึกษาเปนสื่อ
ที่สําคัญและเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูของเด็ก เด็กไดมีสวนรวมและเกิดความสนุกสนาน ฝกการ
ใชความคิด ฝกการตัดสินใจ แกปญหาใหเด็กไดเรียนรู ฝกทักษะการคิด ซ่ึงในดานมิติสัมพันธ
เปนสมรรถภาพทางสมอง สามารถที่จะฝกฝนได ความสามารถดานนี้ สงผลใหมนุษยเขาใจถึง
ขนาด มิติตางๆ ความใกล-ไกล สูง-ต่ํา ทรวดทรง-ปริมาตร สามารถสรางจินตนาการใหเห็น
สวนยอย และสวนผสมของวัตถุเม่ือนํามาซอนกัน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2527: 30) 
ในความ สามารถดานนี้ถาเด็กไดฝกมากๆ จะเปนการพัฒนาการคิดในรูปแบบตางๆ ซ่ึงการที่
เด็กไดฝกคิดมากๆ จากการเรียนรู การสังเกต จนสามารถที่จะคิดอยางรอบคอบ แกปญหา 
ตัดสินใจได 
 จากการที่ไดศึกษาในเรื่องของเกมการศึกษามิติสัมพันธผูวิจัยไดสนใจที่จะศึกษาเกม
การศึกษาทางดานมิติสัมพันธซ่ึงผูวิจัยไดจัดทําเกมซึ่งประกอบไปดวยเกมรูปทรงเรขาคณิต
ทางดานมิติสัมพันธทั้งหมด 5 เกมดังน้ี คือ เกมซอนภาพ เกมซอนภาพ เกมแยกภาพ เกม
ประกอบภาพ และเกมอนุกรม เพ่ือใหเด็กไดเลนเกมการศึกษามิติสัมพันธซ่ึงในแตละวันที่จัด
กิจกรรมโดยใหเด็กเลนเกมจากเกมที่ยากไปสูเกมที่งายและเลนซ้ําๆจากการที่เด็กไดเลนเกม
การศึกษามิติสัมพันธน้ีจะสงผลใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะกระบวนการคิดและสงผลตอการพัฒนา
ความสามารถในดานการคิดเชิงเหตุผลที่ดีขึ้นตอไป 
  
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการวิจัย 
 4.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กนักเรียนผูหญิง อายุ 5 - 6 ป  กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เขตวัฒนา สังกัด
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต1 กรุงเทพมหานคร 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนผูหญิง อายุ 5 - 6 ป กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  เขตวัฒนา สังกัด
มูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต1 กรุงเทพมหานคร  จํานวน 
15 คน โดยใชวิธีการดังน้ี 
 1.  จับสลากนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 มา 1 หองเรียน จากจํานวนทั้งหมด 6 หองเรียน 
 2.  จากนักเรียนในขอ 1 จํานวน 30 คน คัดเลือกมา15คน เพ่ือเปนกลุมทดลองโดย
วิธีการเจาะจง 
 

สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
 1.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 2.  เกมการศึกษามิติสัมพันธ 
 
 การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ดําเนินการตามลําดับ 
ดังน้ี 
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 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
  1.1  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
  1.2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบทดสอบการเตรียมความพรอมดานความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 
  1.3  ศึกษาแนวทางการวัดประเภทของความพรอมในการเรียน 
  1.4  ศึกษาการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ  
นฤมล ปนดอนทอง(2544) วราภรณ นาคะศิริ(2546) เสาวนีย อุนประเสริฐ(2546) และ  
ปยวรรณ  สันชุมศรี (2547) 
 2.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่เปนแบบทดสอบประเภท 
ขอความ ขอคําถามที่เปนรูปภาพ และประเภทขอความที่เปนภาษาไทย แบงออกเปน 5 ชุด 
ดังน้ี 
  ชุดที่  1 ดานการจําแนกประเภท จํานวน 15  ขอ 
  ชุดที่  2 ดานการจัดประเภท จํานวน 15  ขอ 
  ชุดที่  3 ดานการอุปมา-อุปไมย จํานวน 15  ขอ 
  ชุดที่  4 ดานการอนุกรม  จํานวน 15  ขอ 
  ชุดที่  5 ดานการสรุปความ จํานวน 15  ขอ 
 3.  สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยให
สอดคลองกับแบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางขึ้นในขอ 2 
 4.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและคูมือดําเนินการทดสอบที่
สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และ ดานการวัดผลการศึกษา เพ่ือหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
  1)  อาจารยไพบูลย  อุปนโน  
   อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง  
   จ.เชียงใหม 
  2)  ดร.อรินทร  นวมถนอม   
   อาจารยหัวหนาหมวดวิชาวิทยาศาสตร 
   โรงเรียนบางกะป เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 
  3)  อาจารยม่ิง  เทพครเมือง  
   อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
   (ฝายประถม) เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
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  ผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ลงความเห็นและใหคะแนน โดยใช
เกณฑคาดัชนี ความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) .20 ขึ้นไป
ทั้งหมดดานละ15 ขอ มีคา IOC ตั้งแต .67 - 1.0 และผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทานไดใหขอเสนอแนะที่
มีความเห็นตรงกัน คือใหปรับปรุงรูปภาพใหมีความชัดเจนเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมของเด็ก ปรับปรุงตัวเลือกของขอสอบใหมีความใกลเคียงกันและเพิ่มเติม คําสั่งใน
คูมือใหสัมพันธกับรูปภาพของแตละขอ 
 5.  ปรับปรุงแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญใน
ขอ 4 
 6.  นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่ผานการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับเด็กชั้นอนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียน
วัฒนาวิทยาลัย เขตวัฒนา สังกัดมูลนิธิ แหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน แลววิเคราะหขอสอบเปนรายขอ และคัดขอสอบไวชุดละ 10 ขอ รวม 50 ขอ ที่มี
คาความยากงาย (p) ระหวาง .30-.60 และคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง .50-.80  
 7.  นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะหในขอ 6 ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นอนุบาล 
ปที่ 3 ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน   
  
 การสรางเกมการศึกษามิติสัมพันธ มีขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  1.1  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกมการศึกษามิติสัมพันธของ ธัญลักษณ  
ลีชวนคา (2544) เพ็ญทิพา  อวมมณี (2547) เยาวพรรณ  ทิมทอง (2535) 
  1.2  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา 
ของเด็กปฐมวัย ของ พัชรี  สวนแกว  (2536) 
  1.3  ศึกษาแผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 3 ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาเอกชน (2540) 
 2.  สรางเกมการศึกษามิติสัมพันธ ซ่ึงประกอบไปดวยเกมการศึกษามิติสัมพันธ 5 
รูปแบบ จํานวน 23 เกม และมีรายละเอียดของแตละเกม ดังน้ี 
  2.1  เกมซอนภาพ หมายถึง เกมที่บัตรหลักมีภาพ 2 ภาพ ใหหาบัตรยอยที่เปน
ผลรวมของการซอนภาพทั้ง 2 ภาพ มาจัดเขาคูกัน จํานวน 5 ชุด 
  2.2  เกมซอนภาพ  หมายถึง   เกมที่มีภาพในบัตรหลักหลายภาพซอนอยูและให
หาบัตรยอยที่มีภาพตรงกับภาพและจํานวนในบัตรหลักมาจัดเขาคูกัน จํานวน 5 ชุด 
  2.3  เกมแยกภาพ หมายถึง เกมที่บัตรหลักเปนภาพที่สมบูรณ แตมีขีดแบงภาพ
เปน 2 สวนหรือมากกวานั้นใหหาบัตรยอยที่มีภาพชิ้นสวนของบัตรหลักที่ถูกแบงแลวมาจัดเขาคู
กัน จํานวน 5 ชุด 
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  2.4  เกมภาพประกอบ หมายถึง เกมที่ภาพในบัตรหลักมีหลายภาพอยูในบัตรนั้น 
และใหหาบัตรยอยที่มีภาพเหมือนในบัตรหลัก แตไดนํามาประกอบเปนรูปตางๆ มาจัดเขาคูกัน 
จํานวน 5 ชุด 
  2.5  เกมอนุกรมมิติ  หมายถึง เกมที่ภาพในบัตรหลักไดวางเรียงกันอยางตอเน่ือง 
แตมีบางภาพที่หายไป ใหหาบัตรยอยที่ภาพหายไปมาจัดเขาคูกัน  จํานวน 3 ชุด 
 3.  นําเกมการศึกษามิติสัมพันธที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เพ่ือ
ตรวจ 
พิจารณาและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม โดยใชเกณฑการตัดสิน 2 ใน 3 ทาน ของผูเชี่ยวชาญที่
มีความเห็นตรงกัน ซ่ึงผูเชี่ยวชาญมีดังน้ี 
  1)  ดร.ดารารัตน  อุทัยพยัคฆ  
   ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ราชบุรี 
   อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
  2)  อาจารยอภิรตี  ศรีนวล   
   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลบานเขาญาณเฒา 
   อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3)  อาจารยวราภรณ  ปานทอง  
   อาจารยประจําโรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม 
   เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 
  ผลการพิจารณาของผู เชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ทาน มีความเห็นตรงกัน คือ เกม
การศึกษามิติสัมพันธ  ถาเปนเกมชุดเดียวกันควรมีขนาดเทากัน รูปภาพควรมีการปรับปรุงใหมี
ขนาดที่ชัดเจน 
 4. ปรับปรุงแกไขเกมการศึกษามิติสัมพันธใหเหมาะสม โดยยึดตามคําแนะนําของ
ผูเชี่ยวชาญ  
 5.  นําเกมที่สรางขึ้นทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่ไมใชกลุมทดลอง เพ่ือ
ปรับปรุงสื่อ 
 6.  สรางเกมที่สมบูรณเพ่ือนําไปใชในการทดลอง     
    

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบการทดลองกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยแบบ  One - Group Pretest - Posttest Design ดังภาพประกอบที่ 1 
ดังน้ี 
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สอบกอน (Pretest) ทดลอง สอบหลัง (Posttest) 
T1 X T2 

 
 ความหมายของสัญลักษณ 
 T1  แทน การทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลกอนการทดลอง 
 T2  แทน การทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง 
 X  แทน การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
       
      ภาพประกอบ 1 แบบแผนการทดลอง 
 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 ทําการทดลอง
เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5วัน วันละ 20 นาที ทําการทดลองในชวงเวลา 14.00 -14.20 น. 
รวม 40 ครั้งซ่ึงมีลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ขอความรวมมือกับผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
 2. จับสลากหองเรียน 1 หองเรียนจาก 6 หองเรียน เพ่ือกําหนดกลุมตัวอยาง 
 3. สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยาง 1 สัปดาหกอนการทดลองเมื่อเด็กเริ่ม
ปรับตัวไดและมีความพรอมในการทํากิจกรรมจึงดําเนินการทดลอง 
 4. กอนการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ (Pretest) กับเด็กทั้งหอง เปนเวลา 5 วัน   
วันละ 1 ชุด ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึ้นกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 15 คน ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 5. ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธโดยระหวางที่
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับเด็กกลุมตัวอยาง เด็กที่ไมใชกลุมตัวอยางทํากิจกรรมประจําวัน
ตามปกติ สําหรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธไดดําเนินการทดลองตามตาราง 1 
ดังน้ี  
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ตาราง 1  กําหนดการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
 

สัปดาห วัน ประเภทของเกมมิติสัมพนัธ ชื่อของเกม 

1 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

เครื่องใชในครัวเรือน 
ครัวฉันหรรษา 
รูปทรงมหัศจรรย 
รูปทรงแสนสวย 
สรางสรรครูปทรง 

2 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

รูปทรงหรรษา 
เครื่องใชในบาน 
สัตวแสนซน 
สัตวนารู 
สรางสรรครูปทรง 

3 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

รูปทรงหรรษา 
อุปกรณไฟฟา 
ภาพมหัศจรรย 
แตงกายแสนสวย 
สรางสรรครูปทรง 

4 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

วงกลมมหัศจรรย 
สื่อสารพาเพลิน 
เครื่องมือ-เครื่องใช 
สิ่งของของหนู 
สรางสรรครูปทรง 

5 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

เครื่องใชในครัวเรือน 
เครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณในบาน 
รูปทรงแสนสวย 
สรางสรรครูปทรง 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

สัปดาห วัน ประเภทของเกมมิติสัมพนัธ ชื่อของเกม 

6 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

วงกลมมหัศจรรย 
เครื่องใชในบาน 
รูปทรงมหัศจรรย 
สัตวแสนรู 
สรางสรรครูปทรง 

7 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

รูปทรงหรรษา 
เครื่องใชในบาน 
สัตวแสนซน 
สัตวแสนรู 
สรางสรรครูปทรง 

8 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

เครื่องใชในครัวเรือน 
สื่อสารพาเพลิน 
ภาพมหัศจรรย 
สิ่งของเครื่องใช 
สรางสรรครูปทรง 

 
หมายเหตุ : ในการดําเนินการทดลองในแตละวัน นอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดแลว กลุมตัวอยาง

ยังไดทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามตารางกิจกรรมประจําวันเหมือนปกติ 
  
 3.  เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบที่
ใชกอนการทดลอง 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. หาคาคะแนนเพื่อศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
 2. หาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามิติสัมพันธ เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยใชสูตร t-
test Dependent for sample (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ 2521:99) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  คํานวณคาเฉลี่ยของคะแนน (Mean) โดยใชสตูรดังน้ี (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.  
2526 : 36) 
 

   
N

X
X ∑=  

  
 เม่ือ X  แทน คะแนนเฉลี่ย 

   ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
  1.2  คํานวณคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังน้ี 
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 55) 
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 เม่ือ S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
   N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง  

   ΣX  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   ΣX2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
  2.1  คํานวณคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลซึ่งใชคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค (Content Validity) โดยใช
สูตรดังน้ี (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 179) 
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N

R
IOC ∑=  

 
 เม่ือ  IOC แทน คาดัชนีความสอดคลองระหวางแบบทดสอบแตละขอกับ

จุดประสงค 

   ΣR  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N  แทน ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด   
 
  2.2  คํานวณคาความยากงายของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล (Difficulty) โดยใชสูตรดังน้ี (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 9) 
 

    
N
RP =  

 
 เม่ือ P  แทน คาความยากงาย 
   R  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
   N  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
   
  2.3  คํานวณหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใชวิธีการวิ เคราะห
สหสัมพันธแบบพอยดไบซีเรียล (Point Biseserial / Correlation) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 
2521 : 258) โดยใชสูตร 
 

   P q
pbis

t

M M
r pq

S
−

 

 
 เม่ือ rptis แทน  คาอํานาจจําแนกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพอยด ไบซีเรียล 
   Mp แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบถูก 
   Mq แทน คาเฉลี่ยของคะแนนรวมในกลุมตอบผิด 
   St แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทั้งหมด 
   P แทน สัดสวนของคนตอบถูก 
   Q แทน 1 – p (สัดสวนของคนตอบผิด) 
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  2.4 คํานวณหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล โดยใชวิธีของ คูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) จากสูตร KR-20 (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ. 2521 : 99) ดังน้ี 
 

    
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
= ∑

2

1
1 S

pq
n

nrtt  

 
 เม่ือ rtt  แทน ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   n  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบ 
   p  แทน สัดสวนของคนที่ตอบถูกในแตละขอ 
   q  แทน สัดสวนของคนที่ตอบผิดในแตละขอ 
   S2  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
 3. สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน 
  3.1  สถิติที่ใชในการตรวจสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบคะแนนความแตกตางของ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล กอนและหลัง    
การ จัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ โดยใช t-test แบบ Dependent Sample (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99) โดยใชสูตร ดังน้ี 
 

   
D

Dt
S

=  

  
 เม่ือ t  แทน คาสถิติที่ใชใน t - distribition 
   D  แทน คาความแตกตางของคะแนน 
   N  แทน จํานวนคูของคะแนน 
   D แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
   SD แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
 
 4.  การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
  การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยในการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีกําหนดการแปลผลในภาพรวมและจําแนกรายดาน ดังตอไปน้ี 
 
 

_ 

_ 
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ตาราง 2 การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในภาพรวม 
 

คะแนน หมายความวา 

40.1 – 50 
30.1 – 40 
20.1 – 30 
10.1 – 20 
  0   – 10 

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดีมาก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดี 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับพอใช 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปรับปรุง 

  
  
ตาราง 3 การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในดานการจําแนก 
 

คะแนน หมายความวา 

8.1 – 10 
6.1 –  8 
4.1 –  6 
2.1 –  4 
0   –  2 

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดีมาก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดี 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับพอใช 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปรับปรุง 

 
 
ตาราง 4 การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในการจัดประเภท 
 

คะแนน หมายความวา 

8.1 – 10 
6.1 –  8 
4.1 –  6 
2.1 –  4 
0   –  2 

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดีมาก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดี 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับพอใช 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปรับปรุง 
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ตาราง 5 การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในดานการอุปมา-อุปไมย 
 

คะแนน หมายความวา 

8.1 – 10 
6.1 –  8 
4.1 –  6 
2.1 –  4 
0   –  2 

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดีมาก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดี 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับพอใช 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปรับปรุง 

 
ตาราง 6 การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในดานการอนุกรม 
 

คะแนน หมายความวา 

8.1 – 10 
6.1 –  8 
4.1 –  6 
2.1 –  4 
0   –  2 

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดีมาก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดี 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับพอใช 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปรับปรุง 

 
ตาราง 7 การแปลผลระดับของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในดานการสรุปความ 
 

คะแนน หมายความวา 

8.1 – 10 
6.1 –  8 
4.1 –  6 
2.1 –  4 
0   –  2 

มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดีมาก 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับดี 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปานกลาง 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับพอใช 
มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในระดับปรับปรุง 

 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณใน
การวิเคราะหขอมูล  ดังน้ี 
 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
 K  แทน คะแนนรายดาน 
 Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 D  แทน ผลตางของคะแนนเฉลี่ย 
 SD  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง 
 t  แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน  t - distribution 
 P  แทน คาระดับนัยสาํคัญ 
 **  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูล  ในการทดลองครั้ง
น้ีผูวิจัยไดนําเสนอตามลําดับ  ดังน้ี 
 1.  ระดับความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษามติิสัมพันธ 
 2.  การเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรรมเกมการศึกษามิตสิัมพันธในภาพรวม 
 3.  การเปรียบเทยีบคะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  แยก
เปนรายดานกอนและหลังทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิตสิัมพันธ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ   ซ่ึงผูวิจัยไดเสนอการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี 
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 1. ระดับความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยกอน และหลังที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษามติิสัมพันธ โดยใชคาคะแนนเฉลี่ยแปลผลระดับความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยั 
  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบตัิวัด
ความสามารถ ในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยในแตละดาน ทัง้กอนและหลงัการทดลองมา
หาคาคะแนนเฉลี่ย โดยแยกเปนดานการจําแนก  การจัดประเภท  การอุปมา - อุปไมย  การ
อนุกรม  และการสรุปความ  คาเฉลี่ยที่คํานวณไดจะใชเปนคาบงชี้ระดับของความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล  ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 คาสถิติแสดงระดบัความสามารถในการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่

ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิตสิัมพันธ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ความสามารถในการคิด    
เชิงเหตุผล 

N K 
Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

1. การจําแนก 
2. การจัดประเภท 
3. การอุปมา - อุปไมย 
4. การอนุกรม 
5. การสรุปความ 

15 
15 
15 
15 
15 

10 
10 
10 
10 
10 

7.13 
4.00 
6.27 
5.87 
6.60 

1.60 
2.67 
1.44 
2.34 
2.23 

ดี 
พอใช 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 

8.13 
7.33 
8.00 
6.87 
7.67 

1.73 
1.95 
1.56 
2.36 
1.45 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
ดี 
ดี 

รวม 15 50 29.87 7.30 ปานกลาง 38.00 6.11 ดี 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  8  เม่ือพิจารณาแยกเปนรายดานพบวา กอนการทดลอง

เด็กปฐมวัยมีความสามารถในดานการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนก ( Χ  = 7.13) ดานการสรุป
ความ (Χ  = 6.60) และดานการอุปมา-อุปไมย (Χ  = 6.27) อยูในระดับ ดี สวนดานการอนุกรม 
( Χ  = 5.87)  และดานการจัดประเภท ( Χ  = 4.00) อยูในระดับปานกลาง และพอใชตามลําดับ 
ภายหลังการทดลองพบวาดานการจําแนก ( Χ  = 8.13) อยูในระดับดีมาก สวนดานการอุปมา-
อุปไมย (Χ  = 8.00) ดานการสรุปความ (Χ  = 7.67) ดานการจัดประเภท (Χ  = 7.33) และดาน
การอนุกรม (Χ  = 6.87) อยูในระดับดี  
 สวนในภาพรวมพบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลกอนการ
ทดลอง (Χ  = 29.87) อยูในระดับปานกลาง ภายหลังการทดลอง (Χ  = 38.00) อยูในระดับดี 
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 2. การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย  แยก
เปนรายดานกอนและหลังทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิตสิัมพันธ 
  การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยนําคะแนนของแบบทดสอบเชิงปฏิบัติวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลแยกเปนรายดาน ทั้งกอนและหลังการทดลองมาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลตาง และทดสอบความแตกตางเฉลี่ยวามีความ
แตกตางมากนอยเพียงใด  โดยใช t - test ทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของแบบทดสอบเชิง
ปฏิบัติ ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 การเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย แยกเปนรายดาน

กอนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล 

K 
Χ  S.D.  Χ  S.D.  

D SD t p 

1. การจําแนก 10 7.13 1.60  8.13 1.73  1.00 .41 2.42* .05 

2. การจัดประเภท 10 4.00 2.67 7.33 1.95  3.33 .73 4.58** .01 

3. การอุปมา–อุปไมย 10 6.27 1.44 8.00 1.56  1.73 .36 4.84** .01 

4. การอนุกรม 10 5.87 2.34 6.87 2.36  1.00 .38 2.65* .05 

5. การสรุปความ 10 6.60 2.23 7.67 1.45  1.07 .42 2.54* .05 

รวม 50 29.87 7.30  38.00 6.11  8.13 1.09 7.49 .00 

 ** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01 
 *  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .05 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  9   พบวา ในแตละดานหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
มิติสัมพันธสงผลใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวากอนการทดลองอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 โดยดานที่มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเพ่ิมมาก
ขึ้นที่สุด คือดานการอุปมา-อุปไมย (t = 4.84) ดานการจัดประเภท (t = 4.58) ดานการอนุกรม  
(t = 2.65) ดานการสรุปความ (t = 2.54) และดานการจําแนก (t = 2.42)   
 สวนในภาพรวมพบวาความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยหลังจากการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษามติิสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เทากับ 8.13 ซ่ึงสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 แสดงวาความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
หลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธมีความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลสงู
กวากอนที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
  



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง   ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ ทั้งนี้เพ่ือเปนแนวทาง
และประโยชนสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ในการพิจารณา
เลือกกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็กปฐมวัยไดอยาง
เหมาะสม  ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลงานการวิจัย  ดังน้ี   
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่เปน
ผลจากการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ  โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะ  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ  โดยจําแนกเปน  5  ดาน  คือ   การจําแนก    
การจัดประเภท  การอุปมา-อุปไมย   การอนุกรม  และการสรุปความ 
 2.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมของเด็ก
ปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธมีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลในแตละดานสูงขึ้น  และรวมทุกดานสูงขึ้นมากกวากอนการทดลอง 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กผูหญิงอายุระหวาง  5 - 6 ป ของโรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย  สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยเด็กเพศหญิงอายุระหวาง 5 - 
6 ป   ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2550  โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย  สังกัดมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดมาโดยวิธีจับสลากเลือกหองเรียนชั้นอนุบาลปที่  3  มา 1 หองเรียน  
ทดสอบเด็กทั้งหองโดยใชแบบทดสอบเชิงปฏิบัติที่ผูวิจัยสรางขึ้นและคัดเลือกเด็กโดยวิธีการ 
เจาะจงจํานวน 15 คน เพ่ือเปนกลุมทดลอง 
  

 ตัวแปรศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เกมการศึกษามิติสัมพันธ 

 2. ตัวแปรตาม  ไดแก ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการการคิดเชิงเหตุผล จํานวน 5  ดาน  

ทั้งหมด  50  ขอ 
 2. เกมการศึกษามิติสัมพันธ   จํานวน  20  เกม 

 

 ข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการทดลอง  มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ขอความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียนในการทําวิจัย 
 2.  คัดเลือกหองเรียน  1  หองเรียนจากจํานวน  5  หองเรียน   เพ่ือกําหนดกลุม
ตัวอยาง 
 3.  พบครูประจําชั้นเพ่ือชี้แจงรูปแบบงานวิจัย   และขอความรวมมือ 

 4.  สรางความคุนเคยกับกลุมตัวอยาง 1 สัปดาห  5  วัน 
 5.  กอนการทดลองผูวิจัยทําการทดสอบ  (Pretest)  กับเด็กทั้งหองเปนเวลา  5  วัน    

วันละ  1 ชุด   
 6.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองดวยตนเอง  โดยใชกิจกรรมเกมการศึกษา 
มิติสัมพันธเปนเวลา  8  สัปดาห ๆ ละ  5  วัน ๆ  ละ  20  นาที   ในชวงเวลา  14.00-14.20 น.   
วันจันทร-วันศุกร  ในทุกสัปดาห 
 7.  เม่ือสิ้นสุดการทดลอง  ผูวิจัยไดทําการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลหลังการทดลอง  (Posttest)   ดวยแบบทดสอบเชิงปฏิบัติชุดเดียวกับที่ใชในการทดสอบ
กอนการทดลอง 
 8.  นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปวิเคราะหตามวิธีการทางสถิติเพ่ือสรุปผลการวิจัย 
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การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1.  หาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล  ไดแก  คาคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation)   
 2.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลกอนการ
ทดลองและหลังการทดลอง  โดยใช  t – test แบบ Dependent  for  Samples 
 

สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธมีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผล  ดังน้ี 
 1.  ระดับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธโดยรวมมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลอยูในระดับดี  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 38.00  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา  ทุกดานมีระดับความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลอยูในระดับดี  ดานที่มีทักษะมากที่สุด คือ ดานการจําแนก รองลงมาคือดานการ
อุปมา-อุปไมย, ดานการสรุปความ, ดานการจัดประเภท และดานการอนุกรม โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 8.13, 8.00, 7.67, 7.33 และ 6.87ตามลําดับ 
 2.  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังจากที่ไดรับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษามิติสัมพันธสูงขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
โดยกอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ย 29.87 คะแนนและหลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเปน 
38.00 คะแนน  มีคาผลตางคะแนนเฉลี่ยเทากับ  8.13 คะแนน   
  

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยโดยรวมและรายดานที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธทั้งกอนการ
ทดลองและหลังการทดลองผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
มิติสัมพันธมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวและเมื่อจําแนกรายดานพบวา ทักษะความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลทุกดานอยูในระดับ ดี ดานที่มีทักษะมากที่สุดคือดานการจําแนก รองลงมาคือดานการ
อุปมา – อุปไมย การสรุปความ การจัดประเภทและการอนุกรมตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธชวยสงเสริมความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ใหพัฒนาอยูในระดับที่ดีขึ้นทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
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 1.  ระดับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดานพบวา
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองโดยมีระดับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นทุกดานคือ  
  1.1 ดานการจําแนกกอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.13 แตหลังการ
ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.13 แสดงวาในการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธน้ัน
เปนลักษณะของการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากการสังเกต การจําแนกสิ่งของ 
การเปรียบเทียบรวมถึงการสนทนา ตอบคําถามและไดลงมือปฏิบัติจริงกับอุปกรณโดยใหเด็ก
สังเกตสิ่งที่มีความแตกตางหรือสิ่งที่ผิดไปจากสิ่งที่กําหนดใหโดยใหเด็กออกมาชี้หรือหยิบสิ่งของ
ตางๆ เหลานั้น :ซ่ึงเด็กสามารถบอกถึงวิธีการแยกหรือการจําแนกโดยใชกฏเกณฑตางๆ ซ่ึงเด็ก
แตละคนนั้นสามารถที่จะอธิบายไดและมีเหตุผลที่แตกตางกัน ในขณะเดียวกันครูไดสอดแทรก
สาระความรูดานการจําแนก เปรียบเทียบโดยใชอุปกรณที่เด็กคุนเคยในชีวิตประจําวันอีกทั้งเปด
โอกาสใหเด็กไดพูดคุยแลกเปลื่ยนประสบการณรวมกัน 
  1.2  ดานการจัดประเภท เด็กปฐมวัยมีระดับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.00 แตหลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเทากับ 
7.33 แสดงวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธชวยสงเสริมความสามารถในการจัด
ประเภทไดโดยครูจะสอดแทรกสาระความรูดานการจัดประเภทโดยเริ่มจากสิ่งที่ใกลตัวเด็กและ
เชื่อมโยงสาระความรูกับวัสดุ อุปกรณหรือผลงานดานอ่ืนๆโดยเนนการสังเกตและใหเหตุผลใน
การจัดประเภทซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิอาเจท (Piaget) ที่กลาววาเด็กพยายามปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมโดยซึมซับประสบการณ (Assimilation) และปรับโครงสรางทางปญญา 
(Accommodation) ตามสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดความสมดุล (Eguilibrium) ในโครงสราง
ความคิดในใจ (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. 2545 : 36 – 37) จัดหมวดหมูสิ่งของโดยใหเด็กพูด
อธิบายถึงความรูสึกจากการที่เด็กไดทํากิจกรรมมีหลักในการจัดประเภทของสิ่งตางๆ ไดอยางไร 
ซ่ึงเด็กแตละคนจะเสนอความคิดที่มีเหตุ มีผลที่แตกตางกันครูซ่ึงเปนผูดําเนินกิจกรรมสังเกตได
วาเด็กแตละคนมีความคิด ความสามารถที่เปนของตนเองและเปนความคิดที่หลากหลาย 
  1.3 ดานการอุปมา-อุปไมย กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.27 
หลังจากการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.00 แสดงใหเห็นวาความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลดานการอุปมา-อุปไมย สามารถเกิดขึ้นได เม่ือเด็กไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติ
สัมพันธโดยใหเด็กรูจักสิ่งของที่มีความสัมพันธกันหรือสิ่งของที่นํามาจัดเขาคูกันเด็กจะเกิดการ
เรียนรูจากสิ่งของตางๆ เหลานั้นโดยการเชื่อมโยงจากประสบการณเดิม กิจกรรมนี้เด็กจะเกิด
ความสนุกสนานเพราะเปนกิจกรรมที่เด็กไดปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันในการหาความสัมพันธ
ของสิ่งตางๆ ที่เด็กๆ คุนเคยเด็กไดแสดงความคิดและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณของตน
ใหกับเพ่ือนๆ และครูไมลืมสอดแทรกสิ่งที่เปนทักษะและในดานคุณธรรม  
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  1.4 ดานการอนุกรม เด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองเทากับ 5.87 แต
หลังการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.87 แสดงวาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดาน
การอนุกรมสามารถพัฒนาขึ้นไดเม่ือไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธโดยในขณะที่
ครูจัดกิจกรรมไดใหเด็กรูจักการสังเกตภาพ อุปกรณหรือสิ่งของตางๆ ที่มีลักษณะตอเน่ืองกัน
หรือหมวดหมูเดียวกันโดยใหเด็กออกมาปฏิบัติจริงหรืออภิปรายรวมกันโดยเรียนรูจาก
ประสบการณ กิจกรรมตางๆ เด็กไดรูจักการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบความสัมพันธและ
เชื่อมโยงสิ่งตางๆ อีกทั้งเด็กยัง มีความสามารถในการไดเลนเกมในเรื่องของความสัมพันธและ
ความตอเน่ือง  
  1.5 ดานการสรุปความ กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 6.60 แตหลังการ
ทดลองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.67 แสดงวาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการสรุป
ความเกิดขึ้นไดเม่ือไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ ซ่ึงในขณะดําเนินกิจกรรมครู
ไดซักถาม สนทนาและแสดงความคิดเห็นโดยใชเหตุและผลในการสรุปขอคําถามและในการใช
คําตอบเด็กจะมีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและสามารถเชื่อมโยงความรูและประสบการณเดิมได 
โดยครูไดกําหนดสถานการณตางๆ ใหเด็กไดคิด ไดคาดการณ ไดเสนอความคิดที่เปนเหตุเปน
ผลและสามารถสรุปความคิดรวบยอดของตนเองได  
 2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิติสัมพันธมีความสามารถในการ 
คิดเชิงเหตุผลสูงขึ้นซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไววา ”เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามิติสัมพันธมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในแตละดานสูงขึ้นและรวมทุกดาน
สูงขึ้นมากกวากอนการทดลอง” ทั้งนี้เกมการศึกษามิติสัมพันธที่มีภาพเปนรูปทรงเรขาคณิตมา
จัดกระทําเปนเกมหลายประเภทเชน เกมซอนภาพ เกมซอนภาพ เกมแยกภาพ เกมประกอบ
ภาพและเกมอนุกรม ซ่ึงตรงกับ กมล  ชื่นทองคํา (2527 : 11) กลาววาเม่ือนําเกมมิติสัมพันธซ่ึง
เปนเกมรูปทรงเรขาคณิตใหเด็กเลนเด็กจะสามารถสรางมโนภาพและเกิดจินตนาการเกี่ยวกับ
อุปกรณสวนตางๆ ของรูปทรงได และ วชิราพร  อัจฉริยะโกศล (2514) ไดศึกษารูปแบบอุปกรณ
การสอนที่นักเรียนไทยชอบมากที่สุด คืออุปกรณที่ใชรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงเม่ือเด็กชอบทําใหเด็ก
เกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู เม่ือเด็กเกิดการเรียนรูทักษะตางๆ ซ่ึงเปนทักษะที่สําคัญเชน
การสังเกต การจําแนกการเปรียบเทียบจากการเลนเกมและการพยายามที่จะหาคําตอบหรือ
สามารถเลนเกมใหถูกตองเด็กจะตองใชทักษะหลายๆ ดานมารวมกันซึ่งเปนพ้ืนฐานของ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับ เตือนใจ  ทองสําริด (ม.ป.ป.: 2-3) กลาววา
การพัฒนาทางสติปญญาหรือความคิดตัวสื่อจะเปนสิ่งเอ้ืออํานวยใหเด็กสังเกต รับรูและเกิด
ความคิดรวบยอดในเรื่องเหตุและผลสามารถคิดวิเคราะหไดดี (Gordon and others. 1993 : 
407) การดําเนินการทดลองกลุมทดลองไดเลนเกมการศึกษามิติสัมพันธทุกวันอยางตอเน่ืองเปน
เวลา 8 สัปดาห ทําใหเด็กมีความคลองแคลวในการคิดซึ่งสอดคลองกับกฎการฝกหัด (Law of 
Exercise) ของธอรนไดค (Thorndike) ที่กลาววาเม่ือตองการใหเด็กมีทักษะจะตองใหผูเรียนเกิด
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ความเขาใจหม่ันฝกฝนบอยๆ ทําใหผูเรียนมีขั้นตอนในการคิดและเมื่อคิดไดจะเปนการฝกการ
รูจักเลือกใชคําตอบ วิเคราะหขอมูลไดดวยตนเองทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
(Schiltz. 1972 : 4)  
  2.1  เกมการศึกษามิติสัมพันธมีหลายประเภทซึ่งเกมเหลานี้ ใหเด็กไดฝกคิด ฝก
การสังเกต เปรียบเทียบใชประสาทสัมผัสในการมองสิ่งเดียวกันในหลายๆ ลักษณะทั้งในลักษณะ
ที่ถูกซอนไวทับกัน คิดจินตนาการสวนที่หายไป สวนที่แยกออกจากกัน พ้ืนที่จากภาพตางๆ ซ่ึง
เด็กตองอาศัยการฝกสมรรถภาพทางสมองในการจินตนาการและใชมโนภาพสรางสวนที่หายไป
หรือเม่ือถูกแยกและเห็นเคาโครงสราง หรือนําชิ้นสวนตางๆ มาผสมเขาดวยกันเปนการใหเด็ก
ตองใชทั้งการคิดและวิเคราะห ซ่ึงสอดคลองกับ เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ (2530 : 101 -110) ที่ได
ศึกษาการฝกสมรรถภาพในการคิดโดยใชแบบทดสอบการซอนภาพรวมกับแบบทดสอบฉบับอ่ืน 
ซ่ึงผลพบวาการฝกสมรรถภาพเหลานี้เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการคิดของเด็กเปนอยางดี 
ดังน้ันเกมการศึกษามิติสัมพันธจึงนับไดวาเปนสิ่งที่ชวยใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนาความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลไดดีจากการที่เด็กไดเลนเกมการศึกษามิติสัมพันธประเภท เกมซอนภาพ เกม
ซอนภาพ เกมประกอบภาพ เกมแยกภาพและเกมอนุกรม จากการที่ไดทดลองจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามิติสัมพันธเปนเวลา 8 สัปดาห ไดเห็นถึงพัฒนาการในดานทักษะกระบวนการคิดที่
หลากหลาย การคิดที่เปนเหตุเปนผลซึ่งเด็กสามารถพูดคุยและอภิปรายไดเพราะกิจกรรมที่จัด
ขึ้นนี้เด็กสามารถที่จะเลนเปนกลุมหรือเลนเปนรายบุคคลก็ไดซ่ึงเกมการศึกษามิติสัมพันธที่จัด
กระทําขึ้นนั้นมีทั้งงายและยากสลับกันไป ครูควรใหความสนใจในเรื่องของการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาเพื่อใหเกิดทักษะในเรื่องของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลใหสูงขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย    
1. ระยะ 1-2 สัปดาหแรกเด็กยังไมมีทักษะในการเลนเกมและยังไมคอยเขาใจขอตกลง 

ดังน้ันเด็กแตละคนจะเลนตามความสนใจของตนเอง  
 2. ในขณะที่เลนเกมเด็กอาจเลนดวยวิธีการตางๆ เชนแนวตั้งหรือแนวนอนครูควร
แนะนําและสาธิตวิธีการเลมเกมทุกครั้งกอนการทดลอง 
 3. ครูควรปลูกฝงการเอ้ือเฟอ แบงปน และ แนะนําวิธีการอยูรวมกันในสังคมเพราะ
เด็กจะชอบเลนคนเดียวโดยไมมีการแบงปน  
 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. กอนใหเด็กลงมือเลนครูควรสรางความมั่นใจใหกับเด็กเพื่อใหเด็กเลนไดอยางถูกวิธี 
 2. เม่ือสิ้นสุดการทดลองควรนําเกมจัดไวที่มุมเกมการศึกษา 
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 3. ควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมและสามารถใหเด็กยืม
กลับไปเลนที่บานได 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล กับกลุมตัวอยางในระดับชั้น
อ่ืนๆ 
 2. จัดทําเกมการศึกษามิติสัมพันธที่นอกเหนือจากการทดลองในครั้งนี้ เชน เกมนับ
ลูกบาศก เกมตารางสัมพันธ และอ่ืนๆ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 
 
 ชุดที่  1  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนก 
 ชุดที่  2  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท 
 ชุดที่  3  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย 
 ชุดที่  4  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
 ชุดที่  5  ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานสรุปความ 
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คูมือดําเนนิการทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
 

1.   คําชี้แจง 
 1. แบบทดสอบนี้เปนแบบทดสอบการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย ชัน้อนุบาลปที่ 3 
 2. แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ชุด เปนแบบทดสอบประเภทคําถามที่เปนรูปภาพที่
เหมือนจริงและรูปทรงเรขาคณิต 
 3. การดําเนินการทดสอบ ผูทดสอบอธิบายวิธีการทําทลีะขอจนหมดชุดขอสอบ ซ่ึง
การทดสอบจะทดสอบวันละ 1 ชุด โดยเรียงลําดับจากชุดที่  1 - 5 รวมระยะเวลาในการทดสอบ 
5 วัน / 1 สัปดาหและนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 
 

2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
 1. ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบมีจํานวน 5 ชุด ดังน้ี 
  ชุดที่  1 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนก 
  ชุดที่  2 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการจัดประเภท 
  ชุดที่  3 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานการอุปมาอุปไมย 
  ชุดที่  4 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม 
  ชุดที่  5 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานสรปุความ 
 2. การตรวจใหคะแนน 
  2.1  ขอที่กากบาท ถูก ให 1 คะแนน 
  2.2 ขอที่กากบาทผิด หรือไมไดกากบาทหรือกากบาทเกินกวา 1 ขอ ให 0 
คะแนน 
 3. การเตรียมกอนการทดสอบ 
  3.1  สถานที่ทดสอบควรเปนหองเรียนที่มีสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู 
  3.2 ผูดําเนินการทดสอบตองศกึษาคูมือดําเนินการสอบใหเขาใจในกระบวนการ
ทั้งหมด 
  3.3  อุปกรณที่ใชในการทดสอบผูดําเนินการสอบควรจัดเตรียม ดังน้ี 
   3.3.1 คูมือดําเนินการทดสอบ 
   3.3.2 แบบทดสอบ 
   3.3.3 สีเทียนหรือดินสอดําสําหรับการทดสอบ 
   3.3.4 นาฬิกาสําหรับจับเวลา 
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  3.4  ขอปฏิบัติกอนสอบ 
   3.4.1 ใหผูรับการทดสอบทําธุระสวนตวัใหเรยีบรอย 
   3.4.2 สรางความคุนเคยระหวางผูดําเนินการสอบและผูรับการทดสอบ 
 4.  ขอปฏิบัตใินการทดสอบ 
  4.1  ผูดําเนินการทดสอบอานคําสั่งใหผูรับการทดสอบฟงชาๆ และชัดเจน ขอละ  
2 ครั้ง 
  4.2  ใหผูรับการทดสอบใชเวลาทําแบบทดสอบขอละ 1 นาทีจนหมดขอสอบ 
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ชุดที่  1 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  

ดานการจําแนก 
 

 ชื่อ …………………………………………………………………….. 
 ชั้น  อนุบาลปที่ 3     ………………………………………………… 
 วันที่ทําการทดสอบ ………………………………………………….. 
 ผูดําเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
 คะแนนที่ได ………………………………………………………….. 
 
ขอ ...................... 
 
พูด : เด็กๆ  ดูที่แบบทดสอบ  มีรูปอะไรบางคะ  (เด็ก ๆ ตอบ) 
พูด : เด็กๆ ดูในชองแรกเปนรูปอะไรเอย   (เด็ก ๆ ตอบ) 
  ใหเด็กๆ  ลากเสนตามเสนประลงในชองทุกชองคะ 
พูด : ในชองทายใหเด็กๆ  เขียนเครื่องหมายกากบาท  (X) 
ปฏิบัต ิ : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาทในชองสดุทาย   ครูเดินดูความถูกตอง 
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     หนา  มะมวง 
 
ขอ  ปลา 
 
พูด  : เด็ก ๆ  เปดหนามะมวง   ดูที่ขอปลา  (เอากระดาษปดขอขางลางไว)   
   ฟงคําสั่งนะคะ 
คําสั่ง  : ใหกากบาท  (x)  ทับภาพทีไ่มเขาพวก  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท  (x)  ทับภาพตามคําสั่ง 
 

 
 
 

 
ขอ  เปด 
 
พูด  : ใหเด็ก ๆ  เลือ่นกระดาษออก   แลวดูที่ขอ  เปด  ฟงคําสั่งนะคะ 
คําสั่ง  : ใหกากบาท  (x)  ทับภาพทีไ่มเขาพวก  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็กเขียนเครือ่งหมายกากบาท  (x)  ทับภาพตามคําสั่ง 
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ชุดที่  2  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   

ดานการจัดประเภท 
 

 ชื่อ …………………………………………………………………….. 
 ชั้น  อนุบาลปที่ 3   ………………………………………………….. 
 วันที่ทําการทดสอบ ………………………………………………….. 
 ผูดําเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
 คะแนนที่ได ………………………………………………………….. 
 
ขอ ...................... 
 
พูด  : เด็ก ๆ  ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
พูด  : เด็ก ๆ  ดูในชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
ปฏิบัต ิ  : ใหเด็ก ๆ  ลากเสนตามรอยประลงในชองวาง 
พูด  : ชองวางสุดทาย  เด็ก ๆ  เขียนเครื่องหมายกากบาทเองนะคะ 
ปฏิบัต ิ  : เด็ก ๆ  เขียนเครื่องหมายกากบาท   ครเูดินดูความถูกตอง 
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ขอ  ดินสอ 
 
พูด  : ใหเด็ก ๆ  เลือ่นกระดาษออก   ดูที่ขอ  ดินสอ  ฟงคําสั่งนะคะ 
คําสั่ง  : ใหเด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพที่เปนพวกเดียวกัน   
   (พูดซ้ํา ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : ครูดูใหเด็ก ๆ  กากบาท  (x)  ทับภาพทีเ่ปนพวกเดียวกัน 
พูด  : เด็ก ๆ  เกงมากคะ 
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ชุดที่  3  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   

ดานการอุปมา-อุปไมย 
 

 ชื่อ …………………………………………………………………….. 
 ชั้น  อนุบาลปที่ 3  …………………………………………………… 
 วันที่ทําการทดสอบ ………………………………………………….. 
 ผูดําเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
 คะแนนที่ได ………………………………………………………….. 

 
ขอ ...................... 
 
พูด  : เด็ก ๆ  ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
พูด  : เด็ก ๆ  เห็นรูปในชองแรกเปนรูปอะไรเอย  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
ปฏิบัต ิ  : ใหเด็ก ๆ  ลากเสนตามรอยประลงในชองทุกชองคะ 
พูด  : ชองวางสุดทาย  ใหเด็ก ๆ  ลากเสนกากบาท  (x)  เองนะคะ 
ปฏิบัต ิ  : เด็ก ๆ  ลากเสนกากบาท  (x) ครูเดินดูความถูกตอง 
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หนา แมว 
ขอ   ยางลบ 
 
พูด  : เด็ก ๆ  เปดที่หนาแมว   ดูที่ขอยางลบ  สวนขอที่อยูขางลาง  เด็ก ๆ     
   เอากระดาษปดขอขางลางไวกอนคะ   
คําชี้แจง  : ภาพทางซายมือคูแรกมีความสัมพันธกัน   ใหเด็ก ๆ  ดูภาพถัดมาในแนว 
    เดียวกัน  ใหเด็ก ๆ  หาภาพที่หายไปของอีกคูหน่ึงทางขวามือที่มี  
    ความสัมพันธกันเหมือนคูแรก 
คําสั่ง  : ใหเด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพที่เกี่ยวของกันเหมือนภาพ 
   คูแรก  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็ก ๆ  เขียนเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพตามคาํสั่ง 
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ขอ ดินสอ 
 
พูด  : ตอไปเด็ก ๆ  เลื่อนกระดาษออก  ดูที่ขอดินสอ  ฟงคําชี้แจง 
คําชี้แจง  : ภาพทางซายมือคูแรกมีความสัมพันธกัน   ใหเด็ก ๆ  ดูภาพถัดมาในแนว 
   เดียวกัน  ใหเด็ก ๆ  หาภาพที่หายไปของอีกคูหน่ึงทางขวามือที่มี 
   ความสัมพันธกันเหมือนคูแรก 
คําสั่ง  : ใหเด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพที่เกี่ยวของกันเหมือนภาพ 
   คูแรก  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : ใหเด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพตามคาํสั่ง 
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ชุดที่  4  
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   

ดานการอนุกรม 
 

 ชื่อ …………………………………………………………………….. 
 ชั้น  อนุบาลปที่ 3  …………………………………………………… 
 วันที่ทําการทดสอบ ………………………………………………….. 
 ผูดําเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
 คะแนนที่ได ………………………………………………………….. 

 
ขอ ...................... 
 
พูด  : เด็ก ๆ  ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
พูด  : เด็ก ๆ  เห็นรูปกากบาท (x)  ที่เปนเสนประไหมคะ  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
ปฏิบัต ิ  : ใหเด็ก ๆ  ลากเสนกากบาท  (x)  ตามรอยประทุกชองคะ 
พูด  : ชองสุดทาย  ใหเด็ก ๆ  ลากเสนกากบาท  (x)  เองนะคะ 
พูด  : เด็ก ๆ  เกงมากคะ  ลากไดถูกตอง 
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หนา  ชาง 

   
ขอ  สิงโต 
 
พูด  : เด็ก ๆ  เปดที่หนาชาง   ดูที่ขอสิงโต  ขอขางลางเอากระดาษปดไวกอนคะ 
   ฟงคําชี้แจงนะคะ   
คําชี้แจง  : ภาพที่กําหนดใหในแถวบน  แตละภาพจะเปนลําดับตอเน่ืองกัน 
คําสั่ง  : ใหเด็ก ๆ  กากบาท  (x)  ทับภาพในแถวลางที่เปนลําดบัตอเน่ืองกันกับภาพ 
   ในแถวบน  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพตามคําสั่ง 
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ขอ     หมู 
 
พูด  : เด็ก ๆ  เลื่อนกระดาษออก  ดูที่ขอหมู ฟงคําชี้แจงคะ 
คําชี้แจง  : ภาพที่กําหนดใหในแถวบน   แตละภาพจะเปนลําดับตอเน่ืองกัน 
คําสั่ง  : ใหกากบาท  (x)  ทับภาพในแถวลางทีเ่ปนลําดับตอเน่ืองกันกับภาพใน    
   แถวบน  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพที่เปนลาํดับตอเน่ืองกัน 
พูด  : เด็ก ๆ  เกงมากคะ   ตอไปจะเร่ิมทําขอตอไปนะคะ 
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ชุดที่  5 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล   

ดานการสรุปความ 
 

 ชื่อ …………………………………………………………………….. 
 ชั้น  อนุบาลปที่ 3   ………………………………………………….. 
 วันที่ทําการทดสอบ ………………………………………………….. 
 ผูดําเนินการทดสอบ ………………………………………………… 
 คะแนนที่ได ………………………………………………………….. 
 
ขอ ...................... 
 
พูด  : เด็ก ๆ  ดูที่แบบทดสอบมีรูปอะไรบางคะ  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
พูด  : เด็ก ๆ  เห็นรูปกากบาท (x)  ที่เปนลอยเสนประคะ  (เด็ก ๆ  ตอบ) 
ปฏิบัต ิ  : ใหเด็ก ๆ  ลากเสนกากบาท  (x)  ตามรอยประคะ 
พูด  : ชองสุดทายที่เปนชองวางใหเด็ก ๆ  เขียนเครื่องหมายกากบาท  (x)   
   ลงไปไดคะ 
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ขอ     สุนัข 
 
พูด  : เด็ก ๆ  เลื่อนกระดาษออก  ดูที่ขอสุนัข  ฟงคําชี้แจงนะคะ 
คําชี้แจง  : คําถามแตละขอจะมีเรื่องราวตาง ๆ  ใหเด็กคิดและทําตาม  ดังน้ันเด็ก ๆ   
   ตองคิดใหรอบคอบกอนสรปุความนะคะ 
คําสั่ง  : ใหกากบาท  (x)  ทับคําตอบจากเรื่องที่ครูถาม 
   ครูอานเรื่องราวใหเด็กฟง  (ไกวิ่งเร็วกวาเตา   แตวิ่งชากวากระตาย   
   สัตวตวัใดวิ่งไดชาที่สุด)  (พูดซ้ําอีก ๑ ครั้ง) 
ปฏิบัต ิ  : เด็ก ๆ  ทําเครื่องหมายกากบาท  (x)  ทับภาพตามคําสั่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

- ตัวอยางภาพประกอบเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
- คูมือการเลนเกมการศึกษามิติสัมพันธ 
- ตารางการจดักิจกรรมและเกมการศกึษามิติสัมพันธ 
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คูมือการเลนเกมมิติสัมพันธ 
 
คําชี้แจง 
 เกมการศึกษามิติสัมพันธเปนเกมที่มีกฎกติกาและวิธีการเลนที่เด็กสามารถเลนคน
เดียว และเลนเปนกลุมได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเลนเปนผูมีความสังเกตที่ดี และเปนการ
ฝกฝนใหเด็กไดคิดอยางรวดเร็ว ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยยึดแนวทางของคูมือในการจัดเกม
การศึกษา รวมทั้งยึดความเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก มีเกม
การศึกษามิติสัมพันธ 20 เกม ลักษณะของเกมทําจากกระดาษแข็งขนาดตางๆ กัน แตจะเปน
ลักษณะบัตรภาพที่เด็กสามารถหยิบเลนไดสะดวก 
 วิธีการเลนเกมจะใหเด็กเลนเรียงลําดับความยากงายของเกม โดยแบงเกมมิติสัมพันธ
ออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี 

1. เกมซอนภาพ 
2. เกมซอนภาพ 
3. เกมแยกภาพ 
4. เกมประกอบภาพ 
5. เกมอนุกรม 

 การเลนเกมแตละครั้ง ครูจะเปนผูแนะนําการเลนและจะแนะนําใหมทุกครั้งที่เลน 
 

จุดประสงค 
1. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 
2. เพ่ือใหเด็กคิดในเชิงวิเคราะห ไตรตรองไดอยางรอบคอบ 
3. เพ่ือใหเด็กยอมรับกติกาในการเลนเกม 
4. เพ่ือใหเด็กสามารถอยูรวมกันกับผูอ่ืนได 
5. เพ่ือใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเลนเกม 

 

การจัดกิจกรรม 
 1. แนะนําใหเด็กรูจักชื่อเกมใหม และวิธีการในการเลนเกมแตละชนิดโดยการสาธิต
หรือการอธิบายและเปดโอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนที่จะใหเด็กเลนเกม 
 2. ในขณะที่เด็กเลนเกม ครูเปนเพียงผูแนะนํา และอาจเขารวมเลนกับเด็ก หาก
สังเกตวาเด็กยังไมเขาใจวิธีการเลน หรือมีปญหาในการเลน 
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 3. เม่ือเด็กเลนเกมเสร็จแลวใหเด็กเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยทุกครั้ง กอนที่จะเลน
เกมอื่น 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตการณเลน 
2. สังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะที่เด็กเลนเปนกลุมกับเพ่ือน 
3. สังเกตการณเก็บเกมหลังจากการเลนเรียบรอยแลว 

 

ขอเสนอแนะ 
 เม่ือสิ้นสุดการเลนเกม ครูไมควรใหความสําคัญในการแพชนะของเด็ก เพราะเกมมีกฎ
กติกาที่ทําใหเด็กเรียนรูการแพชนะ รูจักแบงปนและรอคอย รวมทั้งการเรียนรูทักษะทางสังคม 
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ตารางการจัดกิจกรรมการศึกษามิติสัมพันธ 
ใชเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 5 วนัๆ ละ 20 นาที ระหวางเวลา 14.00-14.20 น. 

 

สัปดาห วัน ประเภทของเกมมิติสัมพนัธ ชื่อของเกม 

1 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

เครื่องใชในครัวเรือน 
ครัวฉันหรรษา 
รูปทรงมหัศจรรย 
รูปทรงแสนสวย 
สรางสรรครูปทรง 

2 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

รูปทรงหรรษา 
เครื่องใชในบาน 
สัตวแสนซน 
สัตวนารู 
สรางสรรครูปทรง 

3 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

รูปทรงหรรษา 
อุปกรณไฟฟา 
ภาพมหัศจรรย 
แตงกายแสนสวย 
สรางสรรครูปทรง 

4 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

วงกลมมหัศจรรย 
สื่อสารพาเพลิน 
เครื่องมือ-เครื่องใช 
สิ่งของของหนู 
สรางสรรครูปทรง 

5 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

เครื่องใชในครัวเรือน 
เครื่องใชไฟฟา 
อุปกรณในบาน 
รูปทรงแสนสวย 
สรางสรรครูปทรง 
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สัปดาห วัน ประเภทของเกมมิติสัมพนัธ ชื่อของเกม 

6 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

วงกลมมหัศจรรย 
เครื่องใชในบาน 
รูปทรงมหัศจรรย 
สัตวแสนรู 
สรางสรรครูปทรง 

7 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

รูปทรงหรรษา 
เครื่องใชในบาน 
สัตวแสนซน 
สัตวแสนรู 
สรางสรรครูปทรง 

8 จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 
ศุกร 

เกมแยกภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมซอนภาพ 
เกมประกอบภาพ 
เกมอนุกรม 

เครื่องใชในครัวเรือน 
สื่อสารพาเพลิน 
ภาพมหัศจรรย 
สิ่งของเครื่องใช 
สรางสรรครูปทรง 

 
หมายเหตุ : ในการดําเนินการทดลองในแตละวัน นอกจากกิจกรรมที่ผูวิจัยจัดแลว กลุมตัวอยาง

ยังไดทํากิจกรรมอ่ืนๆ ตามตารางกิจกรรมประจําวันเหมือนปกติ 
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เกมแยกภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 บัตรหลักขนาด  6 x 6 ซ.ม.   จํานวน  6 ชิ้น 
 บัตรยอยขนาด  6 x 6 ซ.ม.   จํานวน  6 ชิ้น 
 
วิธีการเลน 
 1. ครูสาธิตวธิกีารเลน โดยใหเด็กไดพิจารณาบัตรหลัก ซ่ึงเปนภาพที่สมบูรณ แตมีขีด
แบงภาพออกเปน 2 สวน หรือมากกวานั้น 
 2. ใหเด็กหาภาพชิ้นสวนซึ่งเม่ือนํามาประกอบกันแลวจะไดภาพเชนเดียวกับบตัรหลัก 
 3. ใหนําบัตรภาพมาจัดเขาคูกัน 
 4. ใหเด็กอาสาออกมาทดลองเลน และใหเด็กไดลงมือเลน 
 5. เม่ือเลนเสร็จแลวใหเกบ็เกมเขาที่ใหเรยีบรอย  
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เกมประกอบภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 บัตรหลักขนาด  6 x 6 ซ.ม.   จํานวน  5 ชิ้น 
 บัตรยอยขนาด  6 x 6 ซ.ม.   จํานวน  5 ชิ้น 
 
วิธีการเลน 
 1. ครูสาธิตวธิีการเลน โดยใหเด็กดูภาพในบัตรหลัก ที่มีรูปเรขาคณิตหลายรูปอยูใน
บัตร 
 2. ใหเด็กเลือกหยิบบตัรที่มีรูเรขาคณิตเหมือนในบัตรหลัก แตไดนําไปประกอบเปน
รูปตางๆ มาจัดเขาคูกัน 
 3.  ใหเด็กออกมาทดลองเลนและใหลงมือเลน 
 4.  เม่ือเลนเสร็จแลวใหเก็บเกมเขาที่ใหเรยีบรอย 
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เกมซอนภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 บัตรภาพขนาด  6 x 6 ซ.ม.   จํานวน  24 ชิ้น 
 
วิธีการเลน 
 1. ครูสาธิตการเลนเกม โดยใหเด็กดูบัตรหลักวามีรูปทรงเรขาคณิตอะไรบาง 
 2. ใหเด็กคิดดูวาถาเรานําภาพเรขาคณิตมาซอนกัน จะเกิดเปนภาพใด 
 3. ใหเด็กหยิบบัตรภาพที่เด็กคิด มาวางเรียงตอกัน 
 4. ใหเด็กอาสาออกมาทดลองเลนเกม และใหเด็กไดลงมือเลน 
 5. เม่ือเด็กเลนเกมที่หน่ึงเสร็จแลวใหเลนเกมอ่ืนๆ ตอไปตามความสนใจ 
 6. เลนแลวเกบ็เขาทีใ่หเรียบรอย 
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เกมซอนภาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 บัตรภาพขนาด  6 x 6 ซ.ม.   จํานวน  20  ชิ้น 
 
วิธีการเลน 
 1. ครูสาธิตวิธีการเลน โดยใหเด็กดูบัตรหลักชื่อมีภาพซอนอยูหลายรูปน้ันเปนภาพ
ใดบาง 
 2. ใหเด็กหยิบบัตรภาพทีมี่ภาพตรงกับภาพในบัตรมาวางเรียงตอกัน 
 3. ใหเด็กอาสาออกมาทดลองเลนเกม และใหเด็กลงมอืเลน 
 4. เม่ือเด็กเลนเกมที่หน่ึงเสร็จแลว ใหเด็กเลนเกมชิ้นตอไป 
 5. เลนเสร็จแลวเกบ็เขาที่ใหเรียบรอย 
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เกมอนุกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อุปกรณ 
 บัตรภาพขนาด  36 x 6 ซ.ม.   จํานวน  3 ชิ้น 
 บัตรภาพขนาด  6 x 6 ซ.ม.     จํานวน  3 ชิ้น 
 
วิธีการเลน 
 1.  ครูสาธติวธิีการเลนเกม โดยใหเด็กสังเกตภาพตางๆ ในบัตรหลักซึ่งวางรียงกันอยาง
ตอเน่ือง 
 2.  ใหเด็กสังเกตภาพบางภาพที่หายไป 
 3.  ใหเด็กหยิบบตัรภาพที่มีภาพหายไป มาจัดวางลงในชอง 
 4.  ใหเด็กอาสาออกมาทดลองเลน และลงมือเลน 
 5.  เม่ือเด็กเลนเกมหนึ่งเสร็จแลว ใหเลนเกมอ่ืนๆ ตอไปตามความสนใจ 
 6.  เลนเสร็จแลวเก็บเกมเขาทีใ่หเรียบรอย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

- ตารางแสดงคําตอบยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 

- ตารางแสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103 
 
ตาราง 10  แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล  5  ชุด   (ทดลองกับกลุมที่ไมใชกลุมตวัอยาง แสดง

คาความยากงาย  (p)  และคาอํานาจจําแนก  (r) 
 

ชุดที่ แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ขอ (p) (r) 

1 ดานการจําแนก 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.67 

.93 
1.00 
.97 
.53 
.67 
.93 
1.00 
1.00 
.93 
.87 
.90 
.97 
.97 
- 

-.015 
-.100 
.000 
.543 
.198 
.179 
.852 
.000 
.000 
.534 
.557 
.667 
.543 
.543 

- 
2 ดานการจัดประเภท 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

40 
.77 
.83 
.90 
.83 
.93 
.70 
.87 
.83 
.93 
.90 
.87 
.83 
.93 
.77 

.476 

.658 

.735 

.173 

.735 

.615 

.651 

.450 

.704 

.615 

.419 

.260 

.579 

.704 

.493 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ชุดที่ แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ขอ (p) (r) 

3 ดานการอุปมา-อุปไมย 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.93 

.87 

.50 

.40 

.50 

.23 

.83 

.20 

.90 

.90 

.97 

.07 

.97 

.93 
- 

.118 

.019 

.275 

.016 

.275 
.46 
.043 
.049 
.475 
.058 
.025 
.095 
.466 
.448 

- 
4 ดานการอนุกรม 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.63 

.73 

.60 

.93 

.70 

.97 

.90 

.97 
1.00 
.93 
.90 
.77 
.83 
.93 
.80 

-.156 
.272 
.121 
.629 
.412 
.632 
.622 
.130 
.000 
.135 
.566 
.395 
.582 
.629 
.586 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ชุดที่ แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ขอ (p) (r) 

5 ดานการสรุปความ 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.83 
1.00 
1.00 
.63 
.87 
.60 
.60 
.87 
.47 
1.00 
1.00 
1.00 
.97 
.83 
.97 

.578 

.000 

.000 

.652 

.108 

.332 

.051 

.572 

.338 

.000 

.000 

.000 

.163 

.246 

.365 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

106 
 
ตาราง 11  แสดงคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ชุดที่ 

แบบทดสอบการวัด
การคิดเชิงเหตุผล 

ขอ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC 

1 การจําแนก 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
3 
3 

1 
0.67 

1 
1 
1 

0.67 
1 
1 
1 

0.67 
1 

0.3 
1 
1 
1 

2 การจัดประเภท 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

0.67 
0.67 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ตาราง 11  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ชุดที่ 

แบบทดสอบการวัด
การคิดเชิงเหตุผล 

ขอ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC 

3 การอุปมา-อุปไมย 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.67 
1 
1 
1 

4 การอนุกรม 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 

0.67 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 



 

 

108 
 
ตาราง 11  (ตอ) 
 

ผูเชี่ยวชาญ 
ชุดที่ 

แบบทดสอบการวัด
การคิดเชิงเหตุผล 

ขอ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

รวม IOC 

5 การสรุปความ 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
หมายเหตุ 
 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย และดานการวัดผลการศึกษา มีดังน้ี 
 ผูเชี่ยวชาญ  คนที่ 1   อาจารยไพบูลย   อุปนโน 
 ผูเชี่ยวชาญ คนที่ 2 ดร.อรินทร นวมถนอม 
 ผูเชี่ยวชาญ คนที่ 3 อาจารยม่ิง เทพครเมือง 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ - ชื่อสกุล    นางพัชรี   กัลยา 
วัน  เดือน  ปเกิด   24  ตุลาคม  2502 
สถานที่เกิด    อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย 
สถานที่อยูปจจุบัน  48/102  ซ. เจริญกาญจน  3  ถ.เสรีไทย 41  คลองกุม 
     บึงกุม   กรุงเทพฯ  10240  (02)  736 - 4536 
สถานที่ทํางาน   โรงเรียนวัฒนาวิทยาลยั  สุขุมวิท 19  ซอยวัฒนา 
     เขตวัฒนา  คลองเตยเหนือ  กรุงเทพฯ  10110 
 
ประวตัิการศกึษา 
 พ.ศ.2520  ป.กศ. ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา   
     จาก  วิทยาลยัครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 พ.ศ.2539  คบ. วิชาเอกการประถมศกึษา   
     จาก  สถาบันราชภัฎจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2551  กศ.ม. สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย   
     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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