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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลังการฟงนิทานประกอบการปน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ 
3 – 4 ป ที่กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชียงรากนอย  สังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 20 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย ผูวิจัยเปนผูดําเนินการ
ทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง สัปดาหละ 4 วัน วันละ 30-40 นาที รวมระยะเวลาในการ
ทดลอง 8 สัปดาห  รวมทั้งสิ้น  32  ครั้ง 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน และ
แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน 0.82 แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยแบบ 
One - Group Pretest – Posttest Design สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใช t – test สําหรับ 
dependent samples 
 ผลการวิจัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการฟงนิทานประกอบการปนสูง
กวากอนฟงนิทานประกอบการปนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to compare the reasoning thinking of young  
children  engaging  in molding  with  listening the story. The samples in this study were  20  
preschool boys and girls, with 3–4 years old, second semester of 2009 academic year at 
Chiangraknoi  Child  Care  Center, in Chiangraknoi Municipality, PhraNakhon SriAyutthaya   
Province. The simple random sampling was used to select subjects. The experiment was 
carried out 32 times within the period of 8 weeks, 4 days per week and 30-40 minutes  per day.  
 The instruments used in the study were Lesson Plans for Engaging  in Molding  With  
Listening the Story, and the Test of  Reasoning  Thinking of Young Children  which the 
reliability of 0.82 The research followed One-group Pretest-Posttest Design and the data 
were statistically analyzed by t-test for dependent samples. 
 The result shown that the reasoning thinking of young children engaging in molding  
with  iistening the story was significant higher than before at .01 level. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีดวยความกรุณาเปนอยางสูงจากอาจารย ดร.พัฒนา  ชัชพงศ   
ประธานควบคุมปริญญานิพนธและผูชวยศาสตรจารย จิราภรณ  บุญสง  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธที่ได
ใหคําแนะนํา ขอคิดและตรวจปรับแกขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสดูแลเปนอยางดียิ่ง  มาโดยตลอด 
และกราบขอบพระคุณ รองศาสตรจารย  ดร.เยาวพา เดชะคุปตและศาสตรจารยศรียา  นิยมธรรม  
กรรมการสอบปริญญานิพนธฉบับนี ้ม ีความสมบูรณยิ ่งขึ ้น  ผู ว ิจ ัยซาบซึ ้งในความกรุณาและ
ขอขอบพระคุณอยางสูงไว  ณ  ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยศูภกุล  เกียรติสุนทร อาจารยวรรณี  อยูคง อาจารยปรมาภรณ   ทาเถาว 
อาจารยประไพ  แสงดา  อาจารยสรัญธร  ฉันทวรภาค  อาจารยจิตราภรณ  เตมียะบุตร ที่กรุณาพิจารณา
ตรวจและใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้อยางดียิ่ง 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครูและเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชียงรากนอย สังกัดเทศบาล
ตําบลเชียงรากนอย  ที่ไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดีในการทดลองและ
เก็บขอมูลจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยสาขาปฐมวัยทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอนใหความรูตลอดจน
ประสบการณที่มีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบนายเสกสรร  มาตะวังแสง และนายธรรมรัฐ รูปคม  ที่ชวยเหลือ
งานดานคอมพิวเตอรและขอบคุณนายธงชัย คุมชาติ และนางสาวหทัย  ชิโนทัย ที่คอยใหกําลังใจ   
ขอขอบพระคุณพี่  นอง เพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือใหกําลังใจตลอดมา  และขอขอบคุณทุกทานที่ไมไดกลาวนาม  ไว ณ ที่นี้  ซ่ึงมีสวนชวยใน
การทําปริญญานิพนธฉบับนี้จนสําเร็จสมบูรณยิ่งขึ้น 

 คุณคาและคุณประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้  ขอมอบเครื่องบูชาพระคุณพอประพาศ  
พึ่งประสพผูใหกําเนิดซึ่งลวงลับไปแลว  คุณแมบุญชู   พึ่งประสพ  ผูใหชีวิต  อบรมเลี้ยงดูและใหโอกาส
ทางการศึกษาแกผูวิจัยอีกทั้งพระคุณของครูอาจารยทุกทานในอดีตและปนจุบันที่ไดประสิทธิประสาท
ความรูและมีสวนวางรากฐานสําคัญที่ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 ในสภาพสังคมไทยในปจจุบันเกิดความสับสนและวิกฤตการณตางๆขึ้นบอยครั้งประชาชนตอง
พบกับปญหาและอุปสรรคมากมายในชีวิตประจําวัน การคิดหาทางออกเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจัดเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความสําคัญระดับหน่ึง
เพราะเปนชวงที่มีพัฒนาการทุกดานเจริญอยางรวดเร็วทั้งทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและ
สติปญญา   การพัฒนาเด็กในชวงนี้จะเปนการวางพื้นฐานดาน ตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลตออนาคตของเด็กและ
ประเทศชาติ เน่ืองจากชวงอายุของเด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป สมองมีการเจริญเติบโตและ
พัฒนาโครงสรางอยางรวดเร็วคือเด็กอายุประมาณ 6 เดือน สมองโตเทากับครึ่งหน่ึงของผูใหญอายุ
ประมาณ 5 ป ขนาดสมองเปน 90% ของผูใหญเซลลประสาทและการเชื่อมตอกันในสมองจะขยาย
ตัวอยางรวดเร็วในชวงเด็กปฐมวัยซ่ึงตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม เด็กจึงจะมีพ้ืนฐานที่
ม่ังคงสําหรับ             การเจริญเติบโตและพัฒนาการขั้นตอไป   ถาหากเด็กไมไดรับการพัฒนาทาง 
ดานสติปญญาอยางถูกตองและเหมาะสมในชวงนี้แลวความสามารถในการเรียนรูตาง ๆ อาจหยุดและ        
ไมพัฒนาได แตหากเด็กไดร ับการเร ียนรู และไดร ับประสบการณตรงโดยผู ใหญเปนผู เตร ียม
สภาพแวดลอมใหและเด็กไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริงเรียนรูจากของจริงไดทดลองจริงกับสิ่งนั้น ๆ  เด็กจะเกิด
ความเขาใจและเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนมาไดดี (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  2538 : 154)    
การคิดการใชเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องตาง ๆ นอกจากนี้การคิดยังเปนทักษะที่สงเสริมใหคนรูจักการ
สังเกตอธิบายหรือแปลความหมายสิ่งตาง ๆ ได   เด็กเล็ก ๆ                มีกระบวนการคิดเชนเดียวกับ
ผูใหญกลาวคือ เด็กสามารถเรียนรู  จํา  สรางความคิดรวบยอด และสื่อสารสิ่งที่ตนคิด แตขบวนการคิดของ
เด็กอาจไมซับซอนเทากับผูใหญและวิธีการคิดอาจแตกตางจากผูใหญทั้งน้ีขึ้นอยูกับประสบการณที่เด็ก
ไดรับ (นภเนตร  ธรรมบวร. 2544 : 3) 
 ปจจุบันเรื่องของการคิดและการสอนคิดเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศกึษา จาก
รายงานการศึกษาทั้งในไทยและตางประเทศพบวา การพัฒนาสติปญญาของผูเรียนทําไดในขอบเขตที่จํากัด
ยังไปไมถึงเปาหมายสูงสุดที่ตองการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา            มีผลการวิจัยเปนจํานวนมากที่
บงชี้วา ในการสอนวิชาตาง ๆ ผูเรียนสามารถทําไดดีในสวนที่เกี่ยวของกับทักษะพื้นฐาน แตเม่ือมาถึง
สวนที่ตองใชความคิดและเหตุผลผูเรียนยังทําไดไมดี สําหรับในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวในเร่ืองการ
สอนคิดเชนกัน ซึ่งทําใหเกิดแนวความคิดที่นํามาใชในการสอนหลายเรื่องแตยังไมกวางขวาง ทําใหมีปญหา
การสอนดานการคิดขั้นสูงอยูตลอดเวลา เม่ือมีนโยบายการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น การมุงเนนปฏิรูปการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพดานกระบวนการคิด จึงเปนกระบวนการสําคัญที่จําเปนตองเรงปรับปรุง
และพัฒนาอยางจริงจัง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540 : 1) การสงเสริมความสามารถใน
การคิด จึงมีความสําคัญตอเด็กอยางมากเพราะเมื่อเติบโตเปนผูใหญ    เขาจะตองพ่ึงพาชวยเหลือ



ตัวเองตองตอสูกับเหตุการณตาง ๆ ดวยตนเอง ถาเขาไดรับการสงเสริมสนับสนุน ในดานการแกปญหา
ตั้งแตเด็ก ๆ จะสามารถนําความรู ความคิดมาดัดแปลงใชใหเกิดประโยชนความพรอมที่จะเผชิญกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระบวนการที่จะนําไปสูการคิด จึงเปนเรื่องที่นักการศึกษา
หลายทานไดพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมเพื่อสอนการคิดขึ้นในการสอนพัฒนาการคิดมีแนวทางทําได 
2 วิธี คือ 1) การใชโปรแกรมบทเรียนสําเร็จรูป สื่อการสอน แบบฝก เพ่ือมุงพัฒนาทักษะและ
กระบวนการคิดใหเด็กโดยตรง 2)  การสอดแทรกการคิด โดยผานเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรในโรงเรียน
เพ่ือเสริมสรางทักษะ กระบวน การคิด (ประพันธศิริ  สุเสารัจ. 2543 : 17-19) คือการพัฒนากระบวนการ
คิดคือ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง       ใหเกิดขึ้น ซ่ึงตองอาศัยทักษะการคิดที่เปนพ้ืนฐานอยาง
เพียงพอ การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่งที่ เปนพ้ืนฐานสําคัญของการคิดขั้นสูง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 12) ผูที่มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลสูงยอมมีความคิดที่มี
คุณภาพสูง ผูที่รูจักใชการคิดเชิงเหตุผลไดอยางเหมาะสมจะสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยางราบรื่น 
สรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนและสามารถที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางสงบสุข (จํานง  วิบูลยศรี. 
2536 : 29) การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะที่มีประโยชนในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใน
การศึกษา        การทํางานหรือการประกอบอาชีพ การคิดจะมีสวนเกี่ยวของในสถานการณเหลานี้ และ
การคิดเชิงเหตุผลจะชวยใหสิ่งที่กลาวถึงมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากกวาการคิดอยางไมมี
เหตุผล (Freeman. 1998 : xii) การคิดเชิงเหตุผลใหทักษะที่ใชไดบางเวลาหรือสถานการณเทานั้น แตเปน
ทักษะที่สามารถใชไดทุกวันคลายกับการพูดที่ตองใชอยูเสมอสามารถพัฒนาไดดวยการฝกฝนการคิดเชิง
เหตุผลเริ่มตั้งแตปฐมวัยเนื่องจากชวงอายุของเด็กปฐมวัย คือ ตั้งแตแรกเกิดจนถึง 5 ป ขนาดสมองเปน 
90% ของผูใหญ เซลลประสาทและการเชื่อมตอกันในสมองจะขยายตัวอยางรวดเร็วในชวงเด็กปฐมวัย 
ซ่ึงตองอาศัยประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสม เด็กจึงมีพ้ืนฐานที่ม่ันคง การเจริญเติบโตกับพัฒนาการ
ขั้นตอไป ถาเด็กไดเรียนรูวิธีการคิดแบบตาง ๆ ตั้งแตปฐมวัยอยางนอยระดับหน่ึง เด็กก็จะสามารถ
พัฒนา การคิดไดอยางมีความพรอมจะคิดตอไปไดดีขึ้น ไดมีการวิจัยที่แสดงวาการคิดนั้นฝกไดในระดับ
หน่ึง ดังน้ันจึงควรสงเสริม ใหเด็กไดพัฒนาในดานการคิดรวมทั้งการคิดเชิงเหตุผลอันเปนประโยชนสาํหรบั
เด็กในอนาคต   ซ่ึงจําเปนตองเร่ิมตนตั้งแตระยะปฐมวัยโดยใชวีการที่เหมาะสม (สายสุรี จุติกุล. 2543 : 2-3, 
28 ; นิตยา  คชภัคดี.  2543 : 3, 12) 
 การจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญของการคิด          เชิง
เหตุผลจึงไดกําหนดจุดมุงหมายใหเด็กคิดหาเหตุผลเกิดความเขาใจ ตัดสินใจไดดวยตนเอง และรูจักคิด
แกปญหา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2536 : 25) จะเห็นวา        การพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลในชวงปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง กิจกรรมที่จะนํามาใชพัฒนาความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลตองเนนกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม แสดงพฤติกรรม     การสืบคน คาดการณ (Lappan; & 
Schram. n.d.) โดยมีบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริม   ใหเด็กไดคิด ไดพูดอธิบายและแสดงเหตุผล
ของแนวคิดไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปแนวคิดนั้น (Rowan; & Morrow.  1933 : 
16-18) โดยการใชคําถามใหเด็กเกิดการคิด จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมกระตุนใหเด็กคิดอยูเสมอให



เด็กไดคนควา           จากประสบการณตรง โดยคํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 
(มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช.  2532 : 656-657) 
 นิทานเกี่ยวของสัมพันธกับการปน การใชนิทานเปนวิธีการจัดการเรียนรูอีกวิธีหน่ึง   ที่ชวยให
เด็กไดฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการใหคิดคนกลวิธีในการนํานิทาน การคิด (ภารดี    ศรีประยูร. 2542 : 
30) เน่ืองจากนิทาน เปนสิ่งที่เด็กทุกคนใหความสนใจ เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน   สานสัมพันธ
ภาพอยางใกลชิดระหวางเด็กกับผูเลานิทาน นอกจากนี้นิทานยังมีสวนชวยปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความ
เชื่อ ความกลัว  รวมทั้งตัวละครในนิทานยังเปนแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก
อีกดวย  จากความสําคัญของนิทานที่กลาวมาแลวน้ันทําใหคุณครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับเด็กนํา
นิทานมาใชกับเด็ก จะตองคํานึงถึงเนื้อหา และพัฒนาการทางภาษาของเด็ก  ในแตละชวงอายุ (พัฒนา 
ชัชพงศ. 2551 : 24) กลาวคือเด็กในวัย   3-6 ขวบ เปนวัยที่เร่ิมการเรียนรู  ไดและภาษาเดนชัดมาก 
ความคิดเริ่มสรางสรรคของเด็กจะเปนอยางไรในอนาคตอยูที่การสงเสริมเลี้ยงดูในชวงเวลานี้เปนสําคัญ
พอแมควรสงเสริมพัฒนาการหลายดานไปพรอมกัน เชน อาหาร สังคมการเลนดนตรีหรือการอาน เด็กไม
จําเปนตองมีของเลนราคาแพง  แตพอแมสามารถใชสิ่งของที่มีอยูในบานเปนของเลนได   ในสวนของ
ดนตรีไมจําเปนตองเปดเพลงใหฟงเทานั้น  การเคาะจังหวะ เชนการตบมือ  เคาะไม หรือดนตรีลวน ๆ 
ที่ไมมีเน้ือรอง  จะทําใหเด็กเรียนรูจังหวะนอกจากนี้การอานนิทานใหลูกฟงจะตองมีเสียงสูงต่ํา    มี
จังหวะ นิทานทําใหเด็กมีจินตนาการและถามีเน้ือหาดี ๆ จะเปนการปลูกฝงใหเด็กอยากทําความดี  (พร
จันทร  จันทวิมล. 2529 : 103-106) เน้ือเร่ืองนิทานจะเปนเรื่องงายๆ มีความสมบูรณของเรื่อง มี
เหตุการณสําคัญเพียงอยางเดียวเพ่ือใหเด็กคาดคะเนเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นตอไปได ตัวละครมีนอยตัว แต
มีลักษณะเดน ใชภาษาตาง ๆ ประโยคสั้น ๆ อาจใชคําซ้ําหรือสัมผัสชวยใหเด็กจําไดงาย เปนเรื่องใกล
ตัวเด็ก และไมควรยาวเกิน 15 นาที สวนรูปแบบการเลานิทานนั้นมีดวยกันหลายวิธีทั้งการเลาแบบปาก
เปลาที่อาศัยนํ้าเสียงและคําพูดเปนสื่อ การเลานิทานประกอบทาทาง การเลานิทานประกอบภาพ การเลา
นิทานประกอบเสียง การเลานิทานประกอบอุปกรณ เชน หุนมือ หุนเชิด ตุกตา หุนเงา เปนตน (กุลยา  
ตันติผลาชีวะ. 2541 :   12-14) การเลานิทานแตละแบบมีลักษณะเดนในตัวเอง ควรจะเลือกใชวิธีการ
เลาแบบใด ขึ้นอยูกับความถนัดและความเหมาะสมของเรื่องที่ใชเลา การเลานิทานใหไดดีน้ัน ผูเลาตองมี
เทคนิค  และศิลปะในการเลานิทาน ซ่ึงในการเลานิทานแตละครั้งตองทําความเขาใจกับนิทานที่จะเลา   
จัดสภาพแวดลอมในการเลานิทานใหนาสนใจ ใชบทสนทนาที่เขาใจงายและเปนกันเอง         ใช
นํ้าเสียงเหมาะกับเน้ือเรื่อง เปดโอกาสใหเด็กซักถามหรือเลานิทานจบ (ฉวีวรรณ  กินาวงศ.  2533 : 
104) เพ่ือใหเด็กเกิดการคิดวิเคราะหและหาเหตุผลจากเรื่องราวที่ไดฟง กิจกรรมการปนเปนอีกกิจกรรม
หน่ึงที่สงผลตอความคิดเชิงเหตุผลของเด็ก ซ่ึงจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี (กรมวิชาการ. 2540 : 
54-56) กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมศิลปสรางสรรคประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญสําหรับเด็ก เพราะ
การปนชวยใหเด็กไดเคลื่อนไหวกลามเนื้อมือ  ฝกประสาทสัมผัส และกระตุนใหเด็กเกิดพัฒนาการใน
ทุกดานนอกจากนี้การปนยังชวยใหเด็กไดมีโอกาสสรางสรรคงานศิลปะที่มีรูปทรงสามมิติ  ทําใหเด็กเกิดการ
เรียนรูไดดี (Schirrmacher. 1998 : 237) สอดคลองกับ มาเยสกี้ (Mayesky.  1998 : 186) ที่กลาววาการ
ปนชวยพัฒนาประสาทสัมผัสการรับรู ความเขาใจ และการชื่นชมจากการสัมผัสรวมทั้งเกิดความคิดรวบ



ยอดเกี่ยวกับรูปราง  สัดสวน ความมั่นคงแข็งแรง และการเรียนรูที่จะสรางวัตถุดวยมือตนเอง (วิรุญ ตั้ง
เจริญ. 2539 : 19)  ขณะที่เด็กทํากิจกรรมการปน เด็กจะจัดระบบความคิดอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ใน
อันที่จะควบคุมการแสดงออกใหเปนไปอยางที ่ค ิดคํานึงและเกือบจะไมซํ้ากันในแตละครั ้งจะ
เปลี ่ยนไปตามแงมุมความคิดตาง ๆ การสรางผลงานปนของเด็กตองใชการสังเกต            การ
เปรียบเทียบ  และการทําความเขาใจในการสํารวจตรวจสอบสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว  เพ่ือ  มาเปนขอมูล
ในแงของรายละเอียดและ การแสดงรูปทรงในการออกแบบ โกลอมบ (กรองกมล บุตรขาว.  2546 : 3; 
อางอิงจาก Golomd.  1974 : 242) กลาวถึงการปนวาสามารถตอบสนองพัฒนาการดานตางๆ ของเด็ก
ไดดีมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง เน่ืองจากจากเด็กมีโอกาสไดใชชีวิตในการปนประเภทดินเหนียว  ดินน้ํามัน  
หรือแปงโด ที่มีคุณสมบัติของความยืดหยุนออนตัว เปลี่ยนแปลงรูปทรงไดงาย กอใหเกิดความรูสึกใน
การสัมผัส และสามารถตอบสนองการกระทําของเด็กไดดีถือเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งในการสะทอนให
เห็นถึงระดับสติปญญาอารมณ และความรูสึกของเด็กตามลําดับพัฒนาการแตละบุคคล  พัฒนา ชัชพงศ 
(สมาคมอนุบาลแหงประเทศไทยฯ. 2547 : ออนไลน) การปนชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กได
หลากหลายมากมาย        ทั้งทักษะการใชกลามเนื้อมือ  ความภาคภูมิใจ  ความมั่นใจ  เปนการระบาย
ความเครียด      เกิดความสนุกสนาน  และจินตนาการ นอกจากนี้ขณะท่ีเด็กปนไปตามความคิดความ
ตองการ สมองของเด็กยังไดคิดจินตนาการถึงรูปแบบและรายละเอียดของผลงาน กิจกรรมการปนเปน
กิจกรรมประเภทหนึ่งที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กทุกเพศทุกวัยและเดก็ไดลงมือปฏบิตัจิริง เด็กทกุ
วัยสนใจและชอบเลนปนดินโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จะใชมือละเลงและขยําดินเลนเม่ือโตขึ้นอาจปนดินเปน
รูปรางตาง ๆ และตกแตงใหคลายของจริงตามที่เด็กตองการ (พินิจ  ภวังคคะรัต.  ม.ป.ป. : 150) และ
เปนกิจกรรมที่เด็กมีโอกาสสรางสรรคงานในลักษณะที่มีรูปทางสามมิติ ซ่ึงจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรู
ไดดี  
 จากความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ฟงนิทานประกอบการปน จะสงผลการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยและเขาใจเหตุผลอยางงาย 
จากการใชวัสดุดินเหนียว  ดินน้ํามัน  แปงโดเปนสื่อประกอบการปนการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ฟง
นิทาน ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของ กับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ในการจัดพัฒนารูปแบบกิจกรรมการฟงนิทานสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทานประกอบการปน 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทานประกอบการ
ปน 
 

ความสําคญัของการวิจัย 



 ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฟงนิทาน
ประกอบการปน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู  ผูที่เกี่ยวของในการศึกษาปฐมวัยที่จะนําไปสงเสริม การคิด
เชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ในการฟงนิทานประกอบการปน ใหมีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุ ระหวาง  3–4 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  
อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่มีทั้งหมด  จํานวน 60 คน 
 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย -หญิง อายุระหวาง 3-4 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2552  
อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จํานวน  20  คน  ไดมาจากการสุมอยางงาย 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1.   ตัวแปรอิสระ ไดแก การฟงนิทานประกอบการปน 
  2.   ตัวแปรตาม ไดแก การคิดเชิงเหตุผล 

    2.1  ดานจัดประเภท 
    2.2   ดานอุปมาอุปไมย 
    2.3   ดานอนุกรม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  เด็กปฐมวัย หมายถงึ เด็กที่มีอายุระหวาง 3–4 ป  ทีก่ําลังศกึษาอยูในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดเทศบาลตาํบลเชยีงรากนอย ภาคเรยีนที่  2  ปการศกึษา  2552 อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา     
   2.   การคิดเชิงเหตุผล หมายถึง เปนกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นภายในสมองเกือบ
ตลอดเวลาโดยใชหลักการ ขอเท็จจริงและประสบการณเดิมและประสบการณใหม เปนพ้ืนฐานในการคิดเพื่อ
ใชเปนขอมูลในการหาขอสรุป หรือคําตอบในสิ่งที่ยังไมเคยไดรับรู หรือยังไมมีประสบการณมากอนไปสู
กระบวนการการคิดเชิงเหตุผลตลอดจนการหาคําตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้จําแนก
การคิดเชิงเหตุผลออกเปน 3 ดาน ดังน้ี 
         2.1 ดานจัดประเภท  หมายถึง  ความสามารถในการคิดหาสิ่งของที่เปนพวกเดียวกันจัด
ประเภทของภาพที่เปนพวกเดียวกันหรือใชงานในลักษณะที่คลายคลึงกันมีสมบัติรูปรางลักษณะที่
เหมือนกัน 



    2.2 ดานอุปมาอุปไมย หมายถึง ความสามารถในการคิดการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางภาพคูแรก  แลวเปรียบเทียบกับภาพคูตอไปที่มีความสัมพันธกันเปนแนวเดียวกันกับภาพที่
กําหนดใหความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธกัน ทางดานคุณลักษณะ หนาที่การใชงาน 
    2.3 ดานอนุกรม หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหกฎเกณฑ หรือการหา
แนวโนมของภาพไดอยางมีระบบแลวสามารถตอบการคิดเชิงเหตุผลวัดไดจากแบบทดสอบ 
           3.   การฟงนิทานประกอบการปน หมายถึง การที่ไดเด็กฟงนิทานที่ครูเลาในกิจกรรม
ศิลปสรางสรรคในขณะ ที่เลาครูใชสื่อ เชน หุนน้ิวมือ ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ ประกอบ เม่ือเด็กฟงนิทานจบ
ใหเด็กลงมือปฏิบัติการปนและคนควาสํารวจดวยตนเอง โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการคิด การสังเกต 
วิเคราะห  สังเคราะหกับดินเหนียว ดินน้ํามัน  แปงโด และสื่ออ่ืน ๆ ที่เปนวัสดุประกอบในการตกแตงตอ
เติม   ซ่ึงสื่อประกอบเหลานี้ไดแกสื่อจากธรรมชาติ เชน กิ่งไม  เชือก  ร้ิบบิ้นเปลือกหอย   ใบไมแหง  ไมจ้ิม
ฟน   เปนตน   สื่อจากวัสดุเหลือใช   เชน    เศษไหมพรม ไมไอศครีม  และมีการเปลี่ยนไปทุกวัน
ตาม   เน้ือเร่ืองของนิทาน  เม่ือเด็ก ทําเสร็จแลวเด็กเลาผลงานของตนเองไดเด็กทํากิจกรรมวันละ 30-
40 นาที  ตามแผนการจัดประสบการณซ่ึงแบงออกเปน 3  ขั้นตอนคือ 
    3.1 ขั้นนํา  ครูนําเด็กเขาสูบทเรียนโดยการรองเพลงประกอบทาทาง    ทองคํา
คลองจอง ปริศนาคําทาย การใชทาทางประกอบเพื่อใหกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอมใน
การปฏิบัติกิจกรรม 
    3.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม  ครูเลานิทานตามเนื้อเรื่องโดย มีสื่อประกอบการ   เลานิทาน 
เชน รูปภาพ หนังสือ หุนประเภทตาง ๆ เม่ือครูเลานิทานจบเด็กลงมือทํากิจกรรม  การปน ตาม
ความคิดและจินตนาการของตนเองอยางอิสระ และตกแตงดวยเศษวัสดุ 
    3.3  ขั้นสรุป ใหเด็กแตคนนําผลงานของตนเองออกมาเลาตามความคิด และ
จินตนาการของเด็กแลวนําผลงานไปวางไวที่มุมศิลปะ 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 

  

กิจกรรมการฟงนิทาน
ประกอบการปน 

 การคิดเชิงเหตุผล 
- ดานจัดประเภท 
- ดานอุปมาอุปไมย 
- ดานอนุกรม 

 

 
 



สมมติฐานในการวิจัย 
 ความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวาการทดลอง การฟง
นิทานประกอบการปน 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคดิเชิงเหตุผล 
  1.1 ความหมายของการคิด 
  1.2 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.3 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
  1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
  1.5 แนวทางการสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล 
  1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.1 ความหมายของนิทาน 
  2.2 ความหมายของการเลานิทาน 
  2.3 คุณคาของนิทาน 
  2.4 รูปแบบการเลานิทาน 
  2.5 การเลือกนิทานสําหรับเด็ก 
  2.6 เทคนิคในการเลานิทานและวิธีการเลานิทาน 
  2.7 สื่อที่ใชในการเลานิทาน 
  2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนิทาน   
 3.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 
  3.1  ความสําคัญของการปน 
  3.2 ลักษณะและพฒันาการปน 
  3.3 ประโยชนของการปน 
  3.4 นิทานกับการปน 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 1.1 ความหมายของการคิด 
  ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2543: 96) การคิดจึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้น
ในเด็กปฐมวัย  และลักษณะการคิดที่มีความสําคัญสมควรที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ของชาติประการหนึ่งคือ การคิดเชิงเหตุผลซึ่งเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของ การคิดที่จําเปนตอ
การเรียนรูทุกแขนง 
  สมศักดิ์  สินธุรเวชญ (2542: 55) การคิดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่เราตองใชตลอด
ชีวิต เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรูที่ชวยใหผูเรียนเขาถึงความรู และสามารถที่จะนําความรูไป
บูรณาการใชในการดํารงชีวิต 
  ปรมาภรณ  กองมวง (2541: 9) ใหความหมายวา การสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็ก
ปฐมวัยจึงเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรูประสบการณดานอ่ืนๆ รวมทั้งความสามารถ
ในการแกไขปญหาตางๆ ฉะน้ันจึงควรปลูกฝงใหเด็กเปนคนชวงสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจัก
แกปญหาอยางเปนระบบและรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหเด็กอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข การจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กไดคิดไดกระทําไดสืบเสาะหาความรูดวยตนเองอยาง
เสมอ จะสงเสริมใหเด็กเกิดความสามารถในการคิด ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการเรียนรูตอไป 
  ซีเรีย มอดกิล และ โซฮัน  มอดกิล (Modgil; & Modgil. 1984: 23) ไดใหคําจํากัดของ
การคิดประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน 3 อยางดวยกันดังน้ี การคิดคือกระบวนการภายในสมองเกิดขึ้น
ที่ภายในหรือระบบความรูคิด ซ่ึงแสดงออกจากพฤติกรรม การคิด คือกระบวนการที่นําความรูไปใช
การแกโจทยปญหาปฏิบัติของการเรียนรูในระบบของความรูความเขาใจ การคิดคือผลของพฤติกรรม
ของเง่ือนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตางๆ 
  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2541: 3) ไดกลาวถึงความหมายของการคิดวาการคิดเปนกลไก
ทางสมองที่เกิดขึ้นเกือบตลอดเวลา ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยการคิดเปนบอเกิดจากการที่สมอง
ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม สังคมรอบตัว และประสบการณสานตัวด้ังเดิมของมนุษย 
  สําหรับ สโรช  บัวศรี (2539: 287) ไดใหความหมายของการคิดวาเปนกิจกรรมทางจิต
อยางหนึ่งซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะ 3 ประการ ที่แบงแยกออกจากกันไมได คือ 
  1.  ความรูสึก (Feeling หรือ Sensation) 
  2.  ความจํา (Memory) 
  3.  จินตนาการ (Imagination) 
  ในการที่คนเรารูจัก จํา หรือจินตนาการไดโดยสะดวกไมชะงักหรือติดขัดก็เพราะวาสิ่งเหลานั้น
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นบอยๆ จนกลายเปนนิสัย และถาเกิดการติดขัดหรือชะงักขึ้นก็แปลวาไดเกิดเหตุการณ
ที่ทําใหคิดไมคลองหรือไมสะดวกอยางที่ผานมา หรืออาจกลาวไดวาเม่ือเกิดสถานการณที่เปนปญหาขึ้น 
กิจกรรมทางจิตจะบังเกิดขึ้นในลักษณะของ ความรูสึก ความจํา และจินตนาการ เพ่ือรวมกันคิด 
รวมกันแกปญหา น่ันเอง 
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  สรุปไดวา ความหมายของการคิดเปนกระบวนการทางสมองที่สัมพันธกับกระบวนการ 
การทํางานของจิตใจมนุษย ในการแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับเพ่ือใชใน การหาทางออกของ
ปญหา จากความรูสึก ความจํา และจินตนาการตางจากประสบการณ และสิ่งแวดลอมที่เขามามีสวน
รวมทําใหมนุษยเกิดการเรียนรูนําไปสูการกระทํา  และการปรับตัวใหเขากับสังคม 
 1.2 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
  จากการศึกษาไดมีนักการจิตวิทยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของการคิดเชิง
เหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540: 34) การคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะ
หน่ึงของทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไปที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซับซอน ซ่ึงคนเราจําเปนตองใชในการ
เรียนรูเน้ือหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชีวิตอยางมีคุณคา 
  ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) กลาวถึงการคิดเชิงเหตุผลวา มีความสัมพันธกับ
การแกปญหาการหาทางออกของปญหาประเมินวาวิธีไหนดีที่สุดและปฏิบัติตามทางเลือกนั้นเพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจ และยอมรับในวิธีการแกปญหาเม่ือไดรับเหตุผลที่ถูกตอง
เพียงพอ  และสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น 
  ศรีสุรางค ทีนะกุล (2542: 8) ไดกลาวถึงการคิดไววาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายใน
สมอง ซ่ึงมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมนุษยเปนอยางมาก นักจิตวิทยาเชื่อวามนุษย จะมีความคิด
เกิดขึ้นไดตลอดเวลาไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอิริยาบถใด ซ่ึงอาจจะไดรับจากสิ่งเราภายนอกหรือไมมี
สิ่งเราใดเปนพิเศษเฉพาะก็ได 
  ศรชัย เลิศไตรภพ (2535: 16) ไดอธิบายถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กในขั้นปฏิบัตกิาร
ดวยรูปธรรม และขั้นปฏิบัติการดวยนามธรรมไวดังน้ี 
  การคิดเชิงเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns) คือความสามารถ
จําแนกและรวมกลุมสิ่งของโดยอาศัยเกณฑการสังเกตคุณสมบัติของสิ่งเหลานั้น เชน สามารถบอก
ความแตกตางระหวางวิธีการเรียนทางไกลกับวิธีการเรียนดวยตนเองและมีความเขาใจลักษณะที่เปน
ตรรกศาสตร เชน สุนัขเปนสัตว แตสัตวทุกตัวไมใชสุนัขทั้งหมด เปนตน 
  การคิดเชิงเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns) คือความสามารถใน
การใหกฎเกณฑพิจารณาลักษณะผสมของความคิดในปญหาตาง ๆ เชน สามารถเขาใจลักษณะของ
พันธุกรรมที่มีลักษณะปรากฏ และลักษณะแฝง ตั้งแต 2 จํานวนขึ้นไป สมบูรณ  กะการดี (2532: 9) ได
กลาวถึง การคิดเชิงเหตุผลวาเปนการกระทําที่เปนกระบวนการทางสมอง ในอันที่จะลงความเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงหรือปรากฏการณและสามารถสรุปผลจากเหตุได การคิด
เชิงเหตุผลสามารถแยกออกได ดังน้ี 
  1.  การคิดเชิงเหตุผลแบบสัดสวน หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาถึงความสัมพันธ
ระหวางขอมูล 2 จํานวน ที่เปนสัดสวนกัน 
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  2.  การคิดเชิงเหตุผลแบบผสม หมายถึง ความสามารถในการพิจารณาเหตุผลอยางมี
ระบบโดยรวบรวมตัวแปรหรือเหตุผลอันเปนไปไดเพ่ือนําไปสูการแกปญหา 
  3.  การจําแนกและการควบคุมตัวแปร หมายถึง ความสามารถในการแยกตัวแปรหรือ
ตัวประกอบตัวหน่ึงออกจากตัวแปรอ่ืนๆ และพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการควบคุม ตัวแปร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
  4.  การอางเหตุผลเชิงตรรกวิทยา หมายถึง การใชเหตุผลที่ประกอบดวยขอความ           
2 ประการ และสรุปวา ขอความที่ใหมานั้นเปนจริงหรือสมเหตุสมผลหรือไม 
  5.  การสันนิษฐานความเปนเหตุเปนผล คือ การใหเหตุผลอธิบายปญหาที่ตองพิสูจน
หรือจากโจทย โดยการคาดการณเปนขั้นๆ มีการควบคุมตัวแปรหนึ่งไว แลวใชตัวแปรอ่ืนๆ  เปนตัว
ทดลองไปเรื่อยจนสามารถหาคําตอบได 
  6.  การตั้งสมมติฐานเชิงใชเหตุผลแบบอนุมาน หมายถึง การใหเหตุผลคาดคะเนใน
คําตอบลวงหนา เพ่ือใชในการแกปญหา  โดยการนําหลักการใหมที่เปนประสบการณเดิมไปสัมพันธ
กับหลักการยอย 
  จํานง  วิบูลยศรี (2536: 39) ไดใหความหมายของการคิดเชิงเหตุผลวา เปนการคิดที่
ตองอาศัยหลักการหรือมีขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาด
นอยและถือวาเปนทักษะอยางหนึ่ง ซ่ึงเราอาจพัฒนาใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นได ผูที่มีทักษะในการคิด
เชิงเหตุผลสูงยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ซ่ึงความคิดที่มีคุณภาพสูงน้ันยอมจะชวยแกปญหา
นานาประการใหแกมนุษยได และยอมจะชวยสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยใด 
  สุภนันท เสถียรศรี (2536: 16) กลาววา การคิดเชิงเหตุผล คือการคิดวิเคราะหวิจารณ
น่ันเอง เปนการคิดที่ใชเหตุผลในการแกปญหาโดยพิจารณาถึงสภาพการณหรือขอมูลตางๆ วามี
ขอเท็จจริงเพียงใดหรือไม 
  ครูลิค และรูดนิด (Krulik; & Rudick. 1995: 3) ไดอธิบายเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล
สรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลเปนการรวมของการคิดขั้นพ้ืนฐาน การคิดอยางมีวิจารณญาณและการ
คิดอยางสรางสรรคโดยการคิดทุกอยางจะมีการใชเหตุผลเขาไปแทรกอยูดวย 
  โชติ  เพชรร่ืน และองอาจ  นัยพิพัฒน (2537: 48) ไดใหความหมายของความ สามารถ
ดานเหตุผลวาเปนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ดวยการคิด
ในเชิงวิเคราะห คนหาเกณฑมาสรางความสัมพันธในรูปแบบตางๆ แลวนํามาวินิจฉัยลงสรุปได
อยางถูกตอง 
  สรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผล หมายถึง เปนกระบวนการของสมองที่ตองอาศัยขอมูล
ที่เปนหลักการและขอเท็จจริง ประสบการณเดิมที่มีอยูเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเพ่ือหา
ขอสรุปกับสิ่งที่ยังไมเคยประกอบการตัดสินใจวิเคราะหในเร่ืองราวตางๆ เพ่ือนําไปสูกระบวนการคิด
เชิงเหตุผล  ทั้งน้ีเด็กจะเกิดการคิดเชิงเหตุผลไดก็ตอเม่ือเด็กไดมีการกระทํา หรือลงมือปฏิบัติจริงกับ
วัสดุอุปกรณอยางใดอยางหนึ่งที่จะมีสวนในการเชื่อมโยงไปสูการคิดเชิงเหตุผลเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐาน
การคิดที่ดี 
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 1.3 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
  กิลฟอรด (Guilford. n.d.) ไดกลาววา การคิดมีองคประกอบ 3 มิติ คือ เน้ือหาการคิด วิธี
คิด และผลการคิด 
  เน้ือหาการคิด แบงเปน 4 ดาน ไดแก 
  1.  ภาพ (Figural) หมายถึง ขอมูลที่เปนรูปธรรม สามารถที่จะรับรูและระลึกออกได 
เชน ภาพตาง ๆ 
  2.  สัญลักษณ (Symbolic) หมายถึง ขอมูลที่เปนเครื่องหมาย 
  3.  ภาษา (Semantic) หมายถึง ขอมูลที่เปนถอยคํา 
  4.  พฤติกรรม (Behavioral) หมายถึง ขอมูลที่อยูในรูปกิริยาอาการ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 159-160) กลาววา การคิด
วิจารณญาณเปนการคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพันธกับการแกปญหา คือ การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
เปนทักษะสําคัญของการแกปญหาดวยเชนกัน ซ่ึงมีองคประกอบ 8 ประการ คือ 
  1.  จุดหมาย คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด คือ คิดเพื่อหาแนวทาง
แกปญหาหรือคิดเพื่อหาความรู 
  2.  ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู ผูคิดสามารถระบุปญหาสําคัญที่
ตองการแกไขหรือคําถามสําคัญที่ตองการรู 
  3.  สารสนเทศ คือ ขอมูล ขอความรูตางๆ เพ่ือใชประกอบการคิด 
  4.  ขอมูลเชิงประจักษ คือ ขอมูลที่ไดมา ตองเช่ือถือไดมีความชัดเจนถูกตอง และมี
ความเพียงพอตอการใชเปนพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตุผล 
  5.  แนวคิดอยางมีเหตุผล คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีความจําเปนสําหรับการคิดเชิง
เหตุผล และแนวคิดที่ไดมานั้น ตองมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบ และ
ตองเปนแนวคิดที่ถูกตอง 
  6.  ขอสันนิษฐานเปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล เพราะผูคิดตองมี
ความสามารถในการตั้งขอสมมติฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจได เพ่ือประโยชนในการหา
ขอมูลมาใชในการคิดเชิงเหตุผล 
  7.  การนําไปใชและผลที่ตามมา เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลซึ่งผูคิด
ตองคํานึงถึงผลกระบท ตองมีความสามารถคิดไกล คือมองถึงผลที่ตามมารวมกับการนําไปใชได
หรือไมเพียงใด 
  8.  การสรุปอางอิง 
  สรุปไดวา องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล ตองมีจุดมุงหมายของการคิด สามารถ
ระบุปญหาที่ตองการแกไขโดยนําขอมูลความรูตางๆ มาประกอบการคิดอาศัยความถูกตองเช่ือถือ
ไดและสามารถตั้งขอสมมติฐานใหชัดเจน เพ่ือจะนําขอมูลมาใชในการคิดตัดสินใจโดยตองคํานึงถึง
ผลกระทบตองการนําไปใชแลวจึงสรุปผลของการคิด 
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 1.4 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
  กนกวรรณ  โพธิ์ทอง (2537: 17) ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจตเปน
ทฤษฎีที่กลาวถึงพัฒนาการดานสติปญญา และความคิดของเด็กตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงวัยที่เด็ก
สามารถคิดอยางมีเหตุผลกับปญหาทุกชนิดได เพียเจตไดศึกษาวิจัยพบวา เด็กจะมีพัฒนาการดาน
การคิดเชิงเหตุผลเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตามวัยและประสบการณที่ไดรับ 
  เพียเจต แบงลําดับขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาเปน 4 ขั้น ซ่ึงจะกลาวถึงเพียง    
3 ขั้นที่เกี่ยวของ ดังน้ี (พรรณี  ช.เจนจิต.  2528: 87-89) 
  1.  ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimoter stage) 0-2 ป เด็กไดรับ
ประสบการณจากสิ่งแวดลอมดวยประสาทสัมผัส และการใชอวัยวะ เด็กแสดงออกเพื่อใหเห็นวา
สติปญญาดวยการกระทําเด็กสามารถแกปญหาไดแมวาไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด ความคิดใน
ขั้นนี้เด็กจะมีความคิดความเขาใจกาวหนาอยางรวดเร็ว พยายามแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการ
ตางๆ เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการแตกิจกรรมการคิดของเด็กวัยน้ีสวนใหญยังคงอยูเฉพาะส่ิงที่สามารถ
สัมผัสไดเทานั้น 
  2.  ขั้นกอนปฏิบัติการคิด (Preoperational stage) 2-7 ป แบงเปน 2 ขั้นยอยคือ 
    2.1 ขั้นกอนเกิดสังกัป (Preconceptual thought) 2-4 เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องตน 
สามารถโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ 2 เหตุการณหรือมากกวามาเปนเหตุเปนผลเกี่ยวโยง
ซ่ึงกันและกัน แตเหตุผลของเด็กวัยน้ีมีขอบเขตจํากัด เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเปนศูนยกลางถือ
ความคิดของตนเองเปนใหญ และมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยน้ีจึง
ไมคอยถูกตองตามความจริงมากนัก 
    2.2 ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรูหรือแบบสหัสญาณ (Intuitive thought) 4-7 ป เด็ก
จะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวดีขึ้น เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับอนุรักษ แตไมแจม
ชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน รูจักนําความรูในสิ่งหน่ึงไป
อธิบายหรือแกปญหาอ่ืนและสามารถนําเหตุผลทั่วๆ ไปมาสรุปแกปญหา โดยไมตองวิเคราะหอยาง
ถี่ถวนเสียกอน การคิดหาเหตุผลของเด็กขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนรับรูจากภายนอก 
  3.  ขั้นปฏิบัติการคิดคนดวยรูปธรรม (Concrete Operational stage) 7-11 ป เด็กวัย
น้ีสามารถสรางกฎเกณฑ และตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูไดสามารถที่จะ
เขาใจเหตุผล รูจักแบงปญหาสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมได สามารถที่จะเขาใจเรื่องความคงตัวของสิ่ง
ตางๆ สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของสวนยอย สวนรวม ลักษณะเดนของเด็กวัยน้ีคือ 
ความสามารถในการคิดยอนกลับ ความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเขาใจความคิดของคนอื่นไดดี 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร  
  บูรเนอร (Bruner. n.d.) ไดแบงพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน 3 ขั้น 
คือ  
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  1.  ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบไดกับขั้น
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimoter Stage) ของเพียเจต เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจาก
กระทํา (Learning by doimg) มากที่สุด 
  2.  ขั้นสรางภาพแทนใจ (Lconic Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบไดกับขั้นกอนปฏิบัติการ
คิด (Preoperational Stage) ของเพียเจต เด็กในวัยนี้เกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้นเด็กจะเกิด
ความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญ อาจจะมีจินตนาการบางแตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้งเหมือนการ
ปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรมของเพียเจต  
  3.  ขั้นการใชสัญลักษณ (Symdolic Stage) เปนขั้นพัฒนาการขั้นสูงสุดของบูรเนอร  
เปรียบไดกับพัฒนาการขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปแบบ (Concerte Operational) ของเพียเจตขั้นนี้เด็ก
สามารถเขาใจความสัมพันธของสิ่งของสามารถเกิดความคิดรวบยอดหรือสังกัปในสิ่งตางๆ ที่
ซับซอนไดมากขึ้น (ประสาท อิศรปรีดา.  2523: 133 -136)  
  บูรเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2536: 17-18; อางอิงจาก คณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2522: 5) ไดกลาวสอดคลองกันวา การเรียนรูของเด็กเกิดจากกระบวนการทํางานภายใน
อวัยวะภายในรางกายหรือ “อินทรีย” (Organism) โดยเขาถือวาการเรียนรูเกิดจากการคนพบดวย
ตนเอง (Discovery) เนนความสําคัญของสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมแวดลอมตอเด็กซึ่งมีผลตอการ
เจริญงอกงามทางสติปญญา บูรเนอร ไดแบงขั้นของพัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน    
3 ขั้น ดวยกันในที่น้ีจะขอกลาวเพียง 2 ขั้น ที่มีความเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 
  1.  ขั้นการกระทํา (Enactive Stage) เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจากการกระทํามากที่สุด 
เพราะเด็กยังไมสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นได เปรียบไดกับขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว
ของเพียเจต 
  2.  ขั้นการเห็นภาพในสมอง (Iconic Stage) เปนขั้นที่เด็กเกิดความคิดจากการรับรู
เปนสวนใหญ เด็กสามารถสังเกต จดจํารูปรางลักษณะของวัตถุและพูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาไม
จําเปนตองเห็นในลักษณะนั้นได การคิดจะเกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้น อาจมีจินตนาการบาง 
แตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้ง เปรียบไดกับขั้นความคิดกอนเกิดปฏิบัติการ (Preoperational Stage) 
ของเพียเจต 
  จากพัฒนาการทางการคิดดังกลาวสรุปไดวา ทฤษฏีพัฒนาการคิดของเด็กนั้นจะ
ดําเนินไปตามลําดับขั้นในเรื่องของการคิด โดยการเรียนรูเกิดจากการทดลองสิ่งที่พบรับรูจากใช
ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัว ซึ่งมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญาไปพรอมๆ กับการกระทํากิจกรรมตางๆ ของเด็ก รวมถึงมีการถายทอดความคิดจากสิ่งที่
เด็กไดเกิดการกระทําแสดงออกมาเปนคําพูด 
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 1.5 แนวทางการสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล 
  กิลฟอรด และฮอฟเนอร (พัชรินทร เปรมประเสริฐ. 2542: 62; อางอิงจาก Guilford; & 
Hoepfner. 1971. The Analysis of Intelligence. p. 28–32) ใหความเห็นวา การพัฒนาบุคคลให
มีความสามารถในการใหเหตุผลตองเริ่มจากการสงเสริมใหบุคคลคิดอยางมีเหตุผล ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนที่
โรงเรียนควรจัดทํา และเปนสิ่งที่สามารถฝกไดโดยสอนควบคูกับเนื้อหาวิชาปกติหรือสถานการณ
ตางๆ ที่เหมาะสม เน่ืองจากความสามารถในการคิดและการใหเหตุผลเปนทักษะที่ตองใชการฝกและ
ฝกจากประสบการณที่หลากหลาย และควรไดรับการฝกอยางตอเน่ือง ในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดและการใหเหตุผล ควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม และแสดงพฤติกรรมในการสืบคน 
คาดการณ คนหาวิธีการพิสูจน สังเกตรูปแบบ ชี้แจงเหตุผลของแนวคิดโดยการอธิบายรูปแบบ 
แสดงดวยภาพ  หรือจําลองแบบและตอบคําถามตางๆ ที่กอใหเกิดการคิด การสรางขอคาดเดา การ
กําหนดรูปแบบและการอธิบาย ซ่ึงเปนการใหเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ (Lappan; & Schram.  
1989: 18–19) 
  โรแวน และมอรโรว (Rowan; & Morrow. 1993: 16–18) ใหขอคิดวา บรรยากาศใน   
ชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก ครูตองจัดบรรยากาศที่แสดงใหนักเรียนเห็นวาการใหเหตุผลเปนสิ่งทีส่าํคัญ
มากกวาการไดเพียงคําตอบที่ถูกตอง บรรยากาศในชั้นเรียนตองไมทําใหนักเรียนรูสึกหวาดกลัว
เปนบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดพูดอธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิด ได
กระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปของแนวคิดนั้นๆ 
  กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2540: 40–41) ไดกลาวถึงวิธีการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธีการไดแก 
  1.  การแกปญหา การเรียนรูดวยการแกปญหาตองเร่ิมที่ครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น อาจ
เปนคําถามกรณีตัวอยางเปนตนครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหาขอสรุป 
  2.  การใชหลักการทางวิทยาศาสตร เปนการใชกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐาน และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร เชน ใหเด็กไดเรียนรูวาตนไม
งอกไดอยางไร ดวยการเพาะเมล็ดถั่วงอกและติดตามการงอก เปนตน 
  3.  ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็กไดคนหา
คําตอบตางๆ ดวยตนเอง เชน การเลนตัวตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลาย ๆ ชนิด 
  4.  การใชทักษะกระบวนการ เปนการจัดประสบการณที่เนนการสังเกต การเปรียบเทียบ 
การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยง การสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับดิวอ้ี (Dewery)  และเพียเจต (Piaget) ที่วาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา 
  อรพรรณ  พรสีมา (2543: 23) ที่กลาววา พัฒนาการของเด็กนั้นก็เปนปจจัยหน่ึงที่
ชวย ในการสงเสริมความคิด เม่ือเด็กเขาสูโรงเรียน สภาพแวดลอมตางๆ ภายในโรงเรียนจะชวยใน
การสงเสริมพัฒนาการ สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนและหองเรียนตองสะอาด เปนระเบียบ ปลอดภยั      
รมรื่น สวยงาม มีสิ่งตางๆ ที่จะกระตุนและสงเสริมพัฒนาการทุกๆ ดาน เพราะพัฒนาการทุก ๆ ดาน
มีผลกระทบซึ่งกันและกันสําหรับเด็ก 
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  จากแนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลนั้นสรุปไดวา การที่จะพัฒนา
เด็กใหเปนคนที่รูจักคิด และมีทักษะตางๆ ทางการคิดแลวน้ัน เด็กควรไดรับการสงเสริมตั้งแตยังเล็ก
ตามวัยและวุฒิภาวะของเด็ก เพราะพัฒนาการตางๆ ของเด็กนั้นจะดําเนินไปตามลําดับขั้น ฉะน้ันจึง
ควรมีการสงเสริมใหเด็กไดเกิดทักษะและกระบวนการตางๆ ตั้งแตยังเล็ก โดยการใหเด็กไดมีการ
แสดงออกดวยการลงมือกระทําตามสภาพความสนใจของเด็กใหเด็กไดรูจัก การสังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบ คนควา ทดลอง รวมถึงการแกปญหาดวยตัวเองของเด็กเอง เพ่ือเปนแนวทางในการ
หาคําตอบใหกับตนเองและนําไปสูการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กไดตอไป 
 1.6 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
  สิงหฮา และวอกเกอรไดน็ (จํานง วิบูลยศรี. 2536: 44–45; อางอิงจาก Shiha; & 
Walkerdine. 1975. Peagetian Research : Compilation and Commemtary Vol.2) ไดทําการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลเกี่ยวกับปริมาณคงที่ของเหลว กลุม
ตัวอยางที่ใชเปนเด็กอายุ 3 ป 6 เดือน ถึง 7 ป ในการทดลองครั้งน้ีไดใชแบบทดสอบหลายชุด ใน
บรรดาแบบทดสอบตางๆ ที่นํามาใชน้ันมีแบบทดสอบอยูชุดหนึ่ง ซ่ึงเปนการทดสอบเกี่ยวกับคํา
ตรงกันขาม คือ คําวา มาก/นอย กระบวนการทดสอบชุดนี้คือ ผูวิจัยไดนําตุกตาไมขนาดใหญกับ
ตุกตาสุนัขขนาดเล็กมาวางตรงหนาเด็กพรอมทั้งกลาววา “น่ีคือมาตัวใหญ มาตัวน้ีชอบด่ืมนํ้าจํานวน
มากๆ น่ีคือสุนัขตัวเล็ก สุนัขตัวน้ีชอบด่ืมนํ้าจํานวนนอยๆ” หลังจากนั้นก็ไดนําบีคเกอรขนาด
มาตรฐาน สําหรับใสนํ้าสมคั้น มาวางขางหนาตุกตาทั้งสองโดยใหบีคเกอรสําหรับตุกตามาบรรจุ
นํ้าสมคั้น มากกวา ตุกตาสุนัข ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมคั้นจากบีคเกอรสําหรับตุกตาสุนัขลง
ในหลอดทดลอง ซ่ึงขนาดแคบ และสูงกวา ในทํานองเดียวกัน  ก็จะเทบีคเกอรสําหรับตุกตามาลงใน
บีคเกอรขนาดมาตรฐานอีกใบหนึ่งผลการทดลองปรากฏวา ภาพที่ใชในการทดสอบชวยใหเด็กเขาใจ
หลักการเกี่ยวกับความคงที่ของสสารไดงายยิ่งขึ้น 
  เดนนี่ เชติโนกูล และเซลเซอร (จํานง วิบูลยศรี. 2536: 43–44; อางอิงจาก Denny; & 
Seizer. 1977. Journal of experimental Child Psychology.) ไดทําการทดลองเพื่อฝกเด็กอายุ 4 ป 
ใหเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารในการทดลองทั้งสองแบบนั้น ผูวิจัยไดใชถอยคําสําหรับ
อธิบายหลักการตางๆ ใหเด็กทราบและกอนทําการฝกเด็กเหลานั้นไดรับการทดสอบกอนทุกคน
หลังจากฝกแลว 1 สัปดาห ก็ทําการทดลองหลังการฝกอีกครั้งหน่ึงผลการทดสอบทั้งหมดปรากฏวา
เด็กที่ไดรับการอธิบายดวยถอยคํา สามารถที่จะเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารไดดีกวาเด็ก
อ่ืนซึ่งไมไดรับการอธิบายดวยถอยคํา 
  วิลเลี่ยม และรีไมล (กมลทิพย ตอติด. 2544: 6; อางอิงจาก Williams; & Remires.  
1979) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลตามแนวทฤษฎีของเพียเจต 
เกี่ยวกับการคงที่ของสสารในเชิงปริมาณ นํ้าหนัก และปริมาตร โดยไดเปรียบเทียบเด็กที่มาจาก
ครอบครัว ซ่ึงบิดามารดาประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผากับเด็กที่มาจากครอบครัวซ่ึงบิดามารดา
ประกอบอาชีพอยางอ่ืนกลุมตัวอยางเปนเด็กเม็กซิกัน อายุระหวาง 6–9 ป ในการเปรียบเทียบนั้น
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ผูวิจัยไดกําหนดใหเด็กที่เปนกลุมตัวอยางมีความเทาเทียมกันซึ่งในดานอายุ เพศ ระดับการศึกษา 
และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการวิจัยพบวา เด็กที่มาจากครอบครัวซ่ึงบิดามารดาประกอบ
อาชีพทําเครื่องปนดินเผาสามารถเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารประเภทอื่นๆ และเด็ก
ที่มาจากครอบครัวซ่ึงบิดามารดาประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผาไมสามารถจะตอบคําถามเรื่องราว
ความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารประเภทอื่นๆ ไดดีกวาเด็กที่มาจากครอบครัวซึ่งบิดามารดา
ประกอบอาชีพอยางอ่ืน 
  เพรท พอลล และคนอื่นๆ (Partt, Michael W.; others. 1993: CD-ROM) ไดทาํ
การสํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง ตอการพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กในชวงระหวางการขาม
ขั้นไปสูการคิดอยางมีเหตุผลของเด็ก โดยใชวิธีการศึกษา 3 วิธี คือ 1. สํารวจความคิดเห็นของผูใหญ
ตอการพัฒนาเด็ก 2. สังเกตพอแมผูปกครองเด็ก ป.5 และ 3. สัมภาษณผูใหญใน 3 กลุมอายุที่เปน
ผูปกครองในกลุมที่ศึกษา ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองมีความสัมพันธตอการคิดเชิง
เหตุผลของเด็ก 
  แฮริส พอลล และคนอื่นๆ (Harris, Pual L.; others. 1993: CD-ROM) ไดศึกษาการ
คิดที่ตอตานของเด็กตอการคิดเชิงเหตุผลโดยใชการสังเกตเด็กอายุ 3–5 ป โดยกําหนดเรื่องสั้นๆ        
3 สถานการณใหเด็กดูการคิดวาตอตานหรือคิดอยางมีเหตุผล ผลที่ตามมาบอกเปนนัยวาเด็กเต็มใจที่จะ
อธิบายสาเหตุเร่ืองราว ระหวางการสังเกตอยางตอเน่ืองของสถานการณการที่เด็กคิดตอตานไมปรากฏ 
  สลาวินสกี้ เจนนิเฟอร (Slawinski, J.L. 1999: CD-ROM) ไดศึกษาความสามารถในการ
อธิบายและชี้แจงเหตุผลของเด็กที่อายุนอยเปนการศึกษาการคิดที่เขาใจตนเอง และผูอื่นผลของ
งานวิจัยนี้เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาทางจิตวิทยา โดยการทดสอบความเขาใจเด็กที่มีความ
เขาใจที่ผิดรวมกับเด็กคนอื่นโดยทดลองกับเด็กอนุบาล และเด็ก ป. 1 โดยถามเด็กแสดงเหตุผลกับ
เด็กคนอื่นดูวาใครสามารถประยุกตความคิดเห็นที่ผิดมาใชในการแกปญหาได ในขณะเดียวกันการที่
เด็กแสดงความคิดเห็นที่ผิดรวมกับผูอ่ืนก็จะเปนการสรุปความสามรรถในการคิดอยางมีเหตุผลของ
เด็ก โดยใชวิดีโอเทปดูพฤติกรรมของเด็กและทําการทดลองหลายๆ ครั้ง ผลการวิจัยพบวาเด็กอายุ
ระหวาง 5–8 ป เขาใจผูอ่ืนไมถูกตองนักและเด็กตามใจตนเอง และเอาแตอารมณในขณะนั้นสิ่งที่พบ
จากการศึกษาครั้งน้ีเด็กนอยคนที่จะบอกเหตุผลไดถูกตอง 
  งานวิจัยในประเทศ 
  สุวรรณา  ไชยะธน (2537: 54–57) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลและภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ โดยการตั้งคําถามกับเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ทําการทดลอง  
8 สัปดาห ผลจากการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามกับเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง มีความคิด เชิงเหตุผลแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที ่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง 
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  ปรมาภรณ กองมวง (2541: 43) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
สนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสนทนายามเชาแบบปกติกอนกับหลัง มีการคิด
เชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีการ
คิดเชิงเหตุผลสูงกวากอนการทดลองและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมยามเชา เนนสิ่งแวดลอม      
ในทองถิ่นและสนทนายามเชาแบบปกติ มีผลตางการคิดเชิงเหตุผลแตกตางการคิดเชิงเหตุผล
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  นวพร  ทวีวิทยชาคิยะ (2541: 63) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติ พบวา 
  1.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลอง กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง 
  2.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ กอนการทดลองและหลัง         
การทดลองมีความคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p = .017 แสดงให 
เห็นวาภายหลังการทดลองเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปกติ มีความคิดเชิงเหตุผลสูงขึ้น 
  3.  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติ มี
ความคิดเชิงเหตุผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p = .000 ซ่ึงแสดงวาวิธีการจัดประสบการณ
แบบปฏิบัติการทดลองสงผลใหเด็กปฐมวัยมีความคิดเชิงเหตุผลสูกงวาการจัดประสบการณแบบปกติ 
  สายทิพย ศรีแกวทุม (2541: 53–55) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการคิด
อยางมีเหตุของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
และแบบปกติทําการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรกับแบบปกติ  มีความสามารถการคิดอยางมีเหตุผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ การคิดอยางมีเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคแบบปกติ 
  นฤมล ปนดอนทอง (2544: 50–52) ไดศึกษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนและการเลนแบบปกติ โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 
30 คน ทําการทดลอง 8 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศน
ดานจํานวนและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนแบบปกติมีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ที่ระดับ .01 
  เสาวนีย อุนประเสริฐสุข (2546: 54) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่องโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน ที่มีคะแนนการคิดเชิง
เหตุผล 15 อันดับสุดทาย ทําการทดลอง 8 สัปดาหผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่องมีการคิดเชิงเหตุผลทั้งในภาพรวม และจําแนกตามแบบการคิดคือการคิด
แบบนิรนัยและการคิดแบบอุปนัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
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  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยน้ัน สรุปได
วาเด็กในระดับปฐมวัยน้ันสามารถที่จะเกิดการคิดเชิงเหตุผลอยางงาย ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุและผล เด็ก
จะเกิดการเรียนรู จากการกระทํากิจกรรมตางๆ ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันสงผลตอการพัฒนาดาน
การคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็ก ทั้งน้ีการคิดเชิงเหตุผลของเด็กจะเพิ่มขึ้นกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กในแต
ละขั้น รวมทั้งเด็กจะตองไดรับการสงเสริมทางความคิดควบคูไปกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กแตละ
คนดวย 
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทาน 
 2.1 ความหมายของนิทาน 
  เกริก  ยุนพันธ (2539: 8) ไดใหความหมายของนิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบตอ
กันมาตั้งแตสมัยโบราณเปนการผูกเรื่องขึ้นเพ่ือใหผูฟงเกิดความสนุกสนาน  ตลอดจนแทรกแนวคิด
เพ่ือใหเด็กนําไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
  ครุรักษ ภิรมยรักษ (2540: 45) กลาววา นิทานเปนเรื่องราวที่สืบตอเนื่องกันมา 
โดยวัตถุประสงคเพ่ือสืบทอดประสบการณ ความรู ความคิด หรือคานิยมบางอยางใหผูฟง พรอมทั้ง
สอดแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน 
  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 2-10) ใหความหมายไววา นิทานคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสราง
จินตนาการ ความฝน ความคิด ความเขาใจและการรับรูใหกับเด็ก 
  วันเนาว ยูเด็น (2542: คํานํา) ใหความหมายไววา นิทานคือ ชีวิตเรื่องราวในนิทาน
ที่แทจริงเปนเรื่องราวของชีวิต นิทานไมใชเร่ืองสําหรับเพียงเพ่ือฟง อานเพื่อสนุกหรือรับคําสอนที่
แทรกอยูเทานั้น 
  สรุปไดวา นิทาน หมายถึง เร่ืองราวที่เลาสืบตอกันมาหรือมีผูแตงขึ้นเพ่ือใหผูฟงไดรับ
ความสนุกสานเพลิดเพลิน และสามารถนําความคิดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
 2.2 ความหมายของการเลานิทาน 
  พัชรี ไชยะสนิท (2535: 80) ไดกลาววาการเลานิทานหมายถึง การเลาเรื่องใหเด็กฟง 
และสนทนาโตตอบ อภิปรายซักถาม แสดงความคิดเห็น และแสดงทาทางการประกอบเรื่องราว หรือ
ประสบการณรอบตัวทั้งนี้ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการเลา 
  เน้ือนอง สนับสนุน (2541: 35) การเลานิทาน หมายถึง การถายทอดเรื่องราวของ
นิทานใหเด็กเขาใจ ดวยการเลนโดยใชนํ้าเสียง ทาทาง สื่อวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนวิธีการประกอบการ
เลาและยังครอบคลุมถึง การสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาสเปนผูเลาดวยตนเอง 
  ดังนั้น สรุปไดวา การเลนนิทานหมายถึง การเลาเรื่องหรือถายทอดเรื่องราวของนิทาน
ใหเด็กเขาใจ ดวยน้ําเสียง ทาทาง สื่อและวัสดุอุปกรณที่ทําใหการเลานิทานนั้นนาสนใจสนุกสนาน
ยิ่งขึ้น 
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 2.3 คุณคาของนิทาน 
  ฉวีวรรณ กินาวงศ (2536: 125–126) ไดกลาววา นิทานมีอิทธิพลตอเด็กมาในระดับ
ปฐมวัย  การที่ผูใหญและครูไดใกลชิดกับเด็กโดยการเลานิทาน จะเปนเครื่องชวยใหเขาใจเด็กยิ่งขึ้น 
การเลานิทานมีคุณคาดังน้ี 
  1.  ชวยชดเชยประสบการณแกเด็กใหเทากับเด็กในเมือง 
  2.  ชวยเสริมสรางพัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการใหกับเด็ก 
  3.  ชวยฝกใหเด็กเปนนักฟงที่ดี เขาใจวิธีการปฏิบัติตัวขณะฟงนิทาน และสามารถ
เก็บใจความเรื่องราวที่ฟงคนอื่นเลาไดตามสมควรแกวัย 
  4.  ชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความรูสึกอบอุน และใกลชิดกับผูเลา 
  5.  ชวยปลูกฝงความรูสึกชอบฟงนิทานและความรูสึกชื่นชอบในหนังสือนิทานกอนที่
จะอานไดอยางเขาใจ 
  6.  ปลูกฝงใหเด็กเปนคนใจกวางยอมรับความจริงในชีวิตประจําวัน 
  7.  ชวยใหครูและผูใหญ ทราบถึงความรูสึกที่อยูในตัวของเด็กจากการสนทนาซักถาม
ในขณะฟงนิทาน 
  สมศักดิ์  ปริปุรณะ (2542: 59–62) กลาววา การเลานิทานเปนวิธีการใหความรูวธิกีารหนึง่ที่
ทําใหเด็กสนใจในการเรียนรู สามารถจดจํา กลาแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปดรับพฤติกรรมที่
พึงปรารถนา นอกนั้นยังชวยตอบสนองความตองการของเด็ก เชน ความอยากรูอยากเห็น ความสัมฤทธิ์ผล 
ความตองการเปนที่ยอมรับ เน้ือหาของนิทานที่มีวามสัมพันธกับความตองการดังกลาว จะชวยให
เด็กสมความปรารถนาและมีความสุข กระตือรือรนที่จะเรียนรู นิทานมีความสําคัญและประโยชนตอ
เด็ก ดังน้ี 
  1.  เปนเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงผูเรียนใหคลอยตาม เปน
ตัวกระตุนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในตัวผูเรียน เปนตัวกระตุนความคิดสรางสรรค และการแสดงออก อัน
เปนที่พึงประสงคของสังคม  ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และบุคลิกภาพของผูเรียน 
  2.  เปนเครื่องกระตุนและโนมนาวใหเด็กเปดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมดานตางๆ และ
ตอบสนองความตองการของธรรมชาติของเด็กดวย 
  3.  เปนตัวแบบในการหลอหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก 
  นอกจากนี้แลวนิทานมีประโยชนและคุณคาตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก นิทานชวย
สรางเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหเหมาะสมกับการพัฒนาการ
ตามวัยและยังชวยปรุงแตงบุคลิกภาพ แกไขพฤติกรรมของเด็กใหเปนไปตามตัวแบบของตัวละครใน
นิทานที่เด็กชื่นชอบ รวมทั้งยังเปดโลกจินตนาการใหกวางไกลและยังมีสัมพันธภาพอันดีแกบุคคล
รอบขางและการแสดงออกอันเปนที่พึงประสงคของสังคม ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของผูเรียน 
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  ภารดี ศรีประยูร (2542: 30) ไดกลาวถึงคุณคาของนิทานตอการเรียนการสอนดังน้ี 
  1.  ใหความบันเทิงใจแกเด็กๆ ทําใหผอนคลายอารมณ ไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ทําใหเด็กราเริงแจมใสสมวัย 
  2.  นิทานใชนําเขาสูบทเรียน 
  3.  นิทานชวยเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดี หรือผิดบางประการของเด็กเกี่ยวกับความเชื่อ 
ความกลัวและสอนจริยธรรมแกเด็ก 
  4.  นิทานจะทําใหเด็กๆ หรือผูฟงใชกระบวนการคิดพิจารณาแกปญหาได 
  5.  ใชนิทานเปนเครื่องมือฝกทักษะทางภาษาและกระบวนการคิด 
  6.  ฝกใหเด็กเปนผูรูจักฟง มีสมาธิ รูจักสํารวมอิริยาบถของตนเอง 
  7.  ใชนิทานสงเสริมการอาน 
  8.  ใหนิทานเพื่อสรางสัมพันธภาพอยางใกลชิดกับเด็ก ซ่ึงจะสงผลไปถึงการปกครอง
เด็ก 
  ดังน้ัน จึงพอสรุปไดวา นิทานเปนคุณคาตอเด็กปฐมวัยเปนอยางมาก นิทานชวยสราง
เสริมพัฒนาการทางภาษา ความคิดและจินตนาการอยางสรางสรรค ฝกใหเด็กมีความกลาที่จะ
แสดงออก เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีสมาธิเปนผูรูจัก มีสัมพันธอันดีกับบุคคลรอบขางเปน
ตัวกระตุนใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม มีพฤติกรรมและเปนที่ยอมรับอันจะนํามา 
ซ่ึงความสุขในการดําเนินชีวิต 
 2.4 รูปแบบการเลานิทาน 
  รูปแบบการเลานิทาน คือ วิธีการที่ผูเลานิทานจะทําใหนิทานมีศักยภาพในการสราง
เสริมการเรียนรูใหแกเด็ก นอกจากการเลือกเรื่องที่มีสาระสอดแทรกแนวคิด ความรู ปลูกฝง
คุณธรรม การดําเนินเรื่องรวดเร็วเรื่องสั้น เขาใจงายแลว ผูเลานิทานที่ดีตองมีวีเลาที่จูงใจผูฟงดวย
เด็กไมตองการคนเลาเกง แตตองการคนเลาที่เขาถึงความตองการ ความรูสึกตามวัยวาเขาตองการ
อะไร และเขาจะเขาถึงนิทานไดอยางไร 
  พรจันทร  จันทวิมล (2529: 103–105) กลาวถึงการเลานิทานสําหรับเด็กปฐมวัยไว
ดังน้ี 
  1.  เปนเรื่องงายๆ แตสมบูรณ เนนเหตุการณอยางเดียวเพื่อใหเด็กสามารถคาดคะเนได 
  2.  การเดินเรื่องไดอยางรวดเร็ว 
  3.  ตัวละครนอย มีลักษณะเดนที่จําไดงาย เด็กอาจสมมติตัวแทนได 
  4.  มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กสวนมากไมสามารถฟงเรื่องที่เปนความเรียงได 
  5.  ใชภาษางายๆ ประโยคสั้น การกลาวคําซ้ําหรือสัมผัสจะชวยใหเด็กจดจําไดงาย
และรวดเร็ว 
  6.  เปนเรื่องใกลตัวเด็ก เชน ครอบครัว สัตวเลี้ยง หรือเร่ืองที่เด็กสามารถจินตนาการได 
  7.  ความยาวไมเกิน 15 นาที 
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  รูปแบบการเลานิทาน แตละแบบมีความจําเพาะของประสิทธิภาพการเลา ผูเลา
สามารถใชตามความเหมาะสม (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2541: 12–14) กลาวคือ   
  1.  การเลานิทานปากเปลาเปนการเลาที่อาศัยคําพูด และน้ําเสียงไมใชสื่อประกอบการ
เลา นํ้าเสียงและจังหวะการพูดที่สูงต่ําเราใจผูฟงตามเนื้อเร่ือง ซ่ึงตองใชศิลปะการพูด การเลาตาม
รูปแบบน้ี อาจใชกับการเลาที่ตองการจูงใจใหเด็กทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งอยางมีสมาธิ การเลา
นิทานปากเปลาอาจใหเด็กเลาเอง ผูใหญเลาบางหรือชวยกันเลา การเลานิทานปากเปลา ไมควรเลา
เกิน 15 นาที 
  2.   การเลานิทานประกอบทาทาง เปนการเลานิทานที่มีชีวิตชีวามากกวาการเลาดวย
ปากเปลา เด็กสามารถติดตามเรื่องไดและเกิดจินตนาการเปนรูปธรรมมากขึ้น ทาทางที่ใชประกอบการ
เลานิทานอาจเปนทาทางของผูเลา ทาทางแสดงรวมของเด็ก ไดแกการทําหนาตาการแสดงทาทาง
กาย หรือการเลา น้ิวมือประกอบการเลา 
  3.   การเลานิทานประกอบภาพ มีหลายชนิดดวยกัน อาทิ ภาพถาย ภาพโปสเตอร 
ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ภาพสไลด ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพฉาย เปนสิ่งจูงใจและสรางจินตนาการ
ใหเด็กมากโดยเฉพาะภาพการตูนที่เคลื่อนไหวไปมา เด็กจะสนุกมากขึ้น 
  4.   การเลานิทานประกอบเสียง ไดแก เสียงเพลง เสียงดนตรี แถบบันทึกเสียงตางๆ 
เพ่ือสรางบรรยากาศ ความตื่นเตน อยากติดตาม  นอกจากนี้อาจใชเสียงมาประกอบ การเลาได 
  5.   การเลานิทานประกอบอุปกรณ หรือสิ่งประดิษฐที่มีอยูหรือผูเลาจัดทําขึ้น เชน 
หนากาก ตัวแสดงในนิทาน หุนมือ หุนชัก หุนเชิด ตุกตา เปนตน อุปกรณสามารถทําใหเด็กสนุก
และตื่นตาไปกับนิทานที่เลาไดเปนอยางดี 
  พงษจันทร  อยูเปนสุข (2525: 37) ไดเสนอรูปแบบของการเลานิทาน สรุปไดดังน้ี 
  1.  อานจากหนังสือนิทานใหเด็กฟงทั้งเลม 
  2.  การเลาโดยไมใชอุปกรณใดๆ เลย แตใชนํ้าเสียงประกอบการเลาใหนาสนใจ 
  3.  ใชภาพวาดที่มีความตอเน่ืองกัน ประกอบการเลาใหเด็กฟง โดยที่ภาพเหลานั้นจับ
มวนใสไวในกลองแลวหมุนภาพทีละภาพ คลายๆ ฟลมภาพยนตร 
  4.  เลานิทานโดยใชการวาดภาพขณะที่เลาตามเนื้อเรื่องของนิทาน 
  5.  การเลาโดยใชภาพประกอบขณะเลา 
  6.  การเลาโดยแสดงทาทางประกอบตามตัวละครในเนื้อเรื่อง 
  7.  การเลาโดยแสดงหุนประกอบการเลน โดยใชหุนตามตัวละครในเนื้อเร่ืองที่เลา 
อาจจะเปนหุนนิ้วมือ หุนกระบอก หุนเงา หุนมือ เปนตน 
 สรุปไดวารูปแบบการเลานิทานที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งการเลาดวยปากเปลาประกอบ
ทาทาง ประกอบภาพวาดตางๆ ประกอบเสียงการเลาโดยใชเปนสื่อประกอบ เพ่ือสงเสริมและ
กระตุนความสนใจของเด็ก 
 



22 
 
 2.5 การเลือกนิทานสําหรับเด็ก 
  สมใจ  บุญอุรอรพีภิญโญ (2539: 7–8) กลาววาการเลือกนิทานที่จะนํามาเลา ใหเด็ก
ฟงน้ัน ควรคํานึงถึงอายุและความสนใจของผูฟง เด็กปฐมวัยอายุระหวาง 4–6 ป จะสนใจตนเอง
นอยลง เริ่มสนใจภายนอกมากขึ้น มีอารมณรักสนุก ชอบฟงนิทานประเภทตางๆ โดยเฉพาะเรื่องที่
มีสัตวพูดได นิทานที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยฟงน้ันมีหลายประเภท เชน นิทานที่เลนคํา เลน
เสียงจังหวะคํา นิทานที่มีคําคลองจอง มีคําซ้ําๆ กันที่นาฟง นิทานที่กระตุนจินตนาการและ
ตอบสนองใหเด็กๆ ไดมีทาทาง นิทานที่รับรูและเขาใจความรูสึกของเด็ก และใหความเห็นอกเห็นใจ 
หนังสือที่นํามาเลานั้นควรมี 
  เกริก  ยุนพันธ (2539: 57–59) ไดกลาวถึงการเลือกนิทานที่จะเลาใหเด็กปฐมวัยฟง
น้ันผูเลานิทานจําเปนที่จะตองมีความรูความเขาใจประสบการณและความสามารถที่จะแยกแยะ 
เลือกนิทานใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของเด็ก เด็กวัยระหวาง 4–6 ป จะใหความ
สนใจกับตัวเองนอยลงหันมาสนใจสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวมากขึ้น แตความสนใจของเด็กวัยน้ียังเปน
ระยะสั้นเทานั้น  คํากลอนที่มีความคลองจอง เชน เพลงกลอมเด็ก คําทายที่ประลองปญญานิทานที่
เปนคําประพันธสัมผัสคลองของเด็กๆ จะชอบมาก เชนหนูมีกับหนูมา หนูมากับหนูมี หนูมี มีตุกตาหมา 
หนูมามีตุกตาหมี เปนตน นอกจากนี้เด็กในวัยน้ียังชอบนิทานที่มีตัวเดินเรื่องหรือตัวเอกเปนสัตวพูด
ได เชน หมาปาพูดไดคุยกับหนูนอยหมวกแดง เปนตน นิทานที่เหมาะสมและควรเลาใหเด็กฟงนั้น 
ควรเปนนิทานที่เปยมดวยคุณคาทางเนื้อหา ไดอรรถรส รูปแบบการใชถอยคํา สํานานภาษา 
ความคิดสรางสรรค สงเสริมสุขภาพ ยกระดับสติปญญาและจิตใจในทางที่ดี นิทานที่เลาใหเด็กฟง 
นอกจากปจจัยขางตนแลวผูเลามีสวนอยางมากในการนําเสนอใหนิทานเรื่องน้ันมีความสนุกสนาน
เหมาะสมกับวัยของเด็ก มีแงมุม มีชั้นเชิง และเห็นรายละเอียดที่จะเลาใหเด็กฟง ไมวาจะเปนการ
เลานิทานปากเปลา นิทานวาดไปเลาไป และลีลาการเลานิทานจะตองสงผลใหผูฟงหรือเด็กๆ เห็น
ภาพพจนและเกิดความสนุกสนานประทับใจ 
  เกริก  ยุนพันธ (2539: 57 – 59) กลาวถึง เร่ืองและนิทานที่ไมเหมาะสมที่จะนํามาเลา
ใหเด็กฟงหรือเปนนิทานที่เด็กอานเอง ไดแก 
  1.  เปนนิทานที่มีคําสั่งสอนมากเกินไป 
  2.  เปนนิทานที่มีคําและประโยคไมเหมาะสมกับเด็ก 
  3.  เปนนิทานที่มีเรื่องยืดยาวและรายละเอียดมากมาย 
  4.  เปนนิทานที่มีเรื่องราวที่ทารุณโหดราย ซ่ึงอาจเปนตัวอยางที่ผิด ๆ 
  5.  เปนนิทานที่สงเสริมคานิยมตาง ๆ 
  6.  เปนนิทานที่ผิดตอศีลธรรมของคนที่อยูรวมกันในสังคม 
  7.  เปนนิทานที่ไมสงเสริมความคิดสรางสรรค 
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  สัณหพัฒน อรุณธารี (2542: 23) เรื่องและนิทานตอไปน้ีไมควรนํามาเลาใหเด็กฟง 
  1.  เปนเรื่องที่หวาดเสียว นากลัวอยางไมมีเหตุผล เชน เรื่องเก่ียวกับภูตผีปศาจ 
  2.  เรื่องเก่ียวกับความรักใคร การหนีตามกันของหนุมสาว 
  3.  เรื่องเก่ียวกับการพลัดพรากจากพอแม และการถูกทอดทิ้ง 
  4.  เปนเรื่องเก่ียวกับความทารุณโหดราย มีการลงโทษอยางรุนแรงเกินไป ควรมีการ
ใหอภัยซ่ึงกันและกัน 
  5.  เรื่องที่ผูเลาไมถนัดที่จะเลาใหมีเจตคติที่ไมดีได 
  6.  เรื่องที่สอดแทรกศีลธรรมมากเกินไปบอยเกินไปจนเด็กเบื่อ  ดังน้ันการเลือกนิทาน
ใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยน้ันการเลือกควรคํานึงถึงวัยของเด็กเปนสําคัญ ตลอดจนเนื้อเรื่อง 
  สรุปไดวาการเลือกเรื่องผู เลานิทานจะตองเปนผูใชความรูความสามารถและ
ประสบการณในการพิจารณาเรื่องใหเหมาะสมกับเด็ก และนําเรื่องที่เลือกสรรแลว มาปรุงแตงดวย
เทคนิคกระบวนการ และสรางสรรคใหเร่ืองนิทานที่เลือกนั้นมีเสนหนาสนใจ เราความสนใจและ
เหมาะสมสําหรับเด็กตามแตละโอกาส 
 2.6 เทคนิคในการเลานิทานและวิธีการเลานิทาน 
  การเลานิทานใหสนุก และเปนที่ชื่นชอบของผูฟงจะตองฝกฝนอบรมจนเปนทักษะหรือ 
เกิดจากความสามารถเฉพาะตัวที่มีมาแตเดิม หากผูเลามีความตองการเปนผูเลานิทานที่ดี เกงมี
ความสามารถในการจูงใจเด็กที่เปนผูฟง ควรที่จะศึกษา คนควาหาความรู ทดลองปฏิบัติ และเลา
นิทานใหเด็กฟงอยูเปนประจําสม่ําเสมอ (สัณหพัฒณ  อรุณธารี.  2542: 25) 
  พรทิพย วินโกมินทร (2530: 29–40) กลาววา การเลานิทานใหดีขึ้นผูเลาจะตองมี
เทคนิคในการเลาเพื่อใหเด็กสนใจไดตลอดเวลา ผูเลาตองมีศิลปะในการเลาอยางยอดเยี่ยม คือ การ
ใชนํ้าเสียงในการเลา และการใชทาทางประกอบการเลานิทาน กอนที่จะเลานิทานใหเด็กฟง ทุกครั้ง 
ผูเลาจะตองเตรียมตัวลวงหนาจะทําใหการเลานิทานประสบความสําเร็จ ตามจุดประสงคที่วางไว
เสมอ ดังน้ี 
  1.  จัดนักเรียนใหน่ังเรียบรอยและสบายเปนลุม หรือวงกลม บนเกาอ้ีหรือบนพื้นก็ได 
  2.  ผูเลาควรนั่งบนเกาอ้ีเตี้ยๆ เพ่ือใหผูฟงมองเห็นไดอยางทั่วถึง และไดยินผูเลาได
ชัดเจน 
  3.  ผูเลาตองใชเสียงดังพอที่จะไดยินทั่วถึงกัน เสียงธรรมชาติของตัวเอง ออกเสียง
ชัดเจน จังหวะการพูดใหพอเหมาะไมเร็วหรือชาเกินไป 
  4.  ขณะเลาอาจทําทาทางประกอบดวยก็ได แตตองเปนทาทางที่นาดูไมแกลงทํา      
จนผิดธรรมชาติ 
  5.  ผูเลาตองไมออกนอกเรื่องหรือเลาเรื่องอ่ืนแทรก จะทําใหผูฟงเขาใจไขวเขวและ
อยาสอดแทรกเรื่องของศีลธรรมมากเกินไป จะทําใหเด็กเบื่อ 
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  6.  ผูเลาตองทําใจใหสนุกไปตามเนื้อเร่ืองดวย ตองไมฝนใจเลาการเลานิทานจึงจะ
ออกรส 
  ฉวีวรรณ กินาวงศ (2533: 104) กลาวไววา การเลานิทานใหไดดีนั้นเปนเรื่องยาก
พอสมควรผูเลาตองใชเทคนิคในการเลาอยางมาก เพ่ือจะทําใหเด็กสนใจ ผูเลาตองมีศิลปะในการเลา 
นอกจากนี้ตองใหความรัก ความอดทน ความใกลชิดสนิทสนมกับเด็ก บุคลิกภาพและทาทางของ        
ผูเลาก็สําคัญ การเลานิทานใหประสบผลสําเร็จตามจุดประสงคน้ันจะตองคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 
  1.  ทําความเขาใจกับนิทานเรื่องที่จะเลาเสียกอน 
  2.  เลือกคําที่งาย ๆ 
  3.  ใชบทสนทนาจะทําใหเด็กตื่นเตน 
  4.  หลีกเลี่ยงการบรรยายและคําอธิบายที่ไมจําเปน 
  5.  ใชเสียงแบบสนทนากัน คือ ชา ชัดเจน มีหนักเบา 
  6.  จับเวลาใหดี เวนตามจังหวะตามอารมณของเรื่อง 
  7.  เวลาเลาใหเลากันเอง ใหความรักความสนิทสนิมอยางจริงใจ 
  8.  นิทานที่นํามาเลาใหยาวพอๆ กับระยะความสนใจของเด็ก ประมาณ 15–20 นาที 
  9.  มีรูปภาพประกอบอาจเปนหนังสือ หุน จะชวยใหเด็กสนใจยิ่งขึ้น 
  10. เวลาเลาอยายอเรื่องใหสั้นจนขาดความสนุกไป 
  11. จัดบรรยากาศในหองใหเหมาะสม 
  12. อยาแสดงทาทางประกอบการเลามากเกินไป 
  13. ขณะเลาอาจใหเด็กมีสวนรวมในการเลานิทานดวยก็ได เชน แสดงทาทางตามเนื้อ
เรื่องแตไมควรใหบอยนัก 
  14. สายตาของผูเลาจะตองกวาดมองเด็กทุกคน 
  15. หากมีเด็กพูดหรือถามขัดจังหวะควรบอกใหเด็กรอจนกวาจะจบเรื่อง 
  16. หลังจากเลานิทานจบอาจใหเด็กชวยกันตั้งชื่อเรื่องก็ได 
  17. หลังจากเลานิทานจบควรเปดโอกาสใหเด็กซักถามและวิพากษวิจารณ 
  18. ถานิทานเรื่องยาวผูเลาอาจเลาเปนตอนๆ ก็ได 
  ไพพรรณ อินทนิล (2534: 103–106) ผูเลานิทานที่มีความสามารถเลาไดเกงจะทําให
นิทานเรื่องที่นํามาเลามีชีวิตชีวาสนุกสนานเปนที่หลงใหลติดอดติดใจของเด็กๆ ได มีวิธีการ
ดังตอไปน้ี 
  1.  ผูเลาควรเลาตามลําดับเหตุการณไมกระโดดขามไปขามมา 
  2.  มีเทคนิคประกอบการเลา 
    2.1 ใชนํ้าเสียงประกอบการเลา 
    2.2 ใชทาทางประกอบการเลา 
    2.3 ใชสีหนาและแววตาประกอบการเลา 
    2.4 ใชอุปกรณประกอบการเลา 
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  3.  สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
    3.1 บรรยากาศเงียบสงบ 
    3.2 ผูฟงไมอยูในภาวะหิว รอน อยากเขาหองน้ํา หรืองวงนอน 
    3.3 สถานที่สบาย สะอาด 
    3.4 ความยากของนิทานเหมาะสมกับชวงความสนใจของผูฟงแตละวัย 
  4.  ควรมีการประเมินผลการเลานิทาน เพ่ือทราบขอดี ขอบกพรองของตัวเองเพื่อ ทํา
ใหการเลานิทานครั้งตอไปสมบูรณยิ่งขึ้น สิ่งที่นํามาประเมินคือ 
    4.1 ผูฟงติดตามเรื่องตลอดไหม 
    4.2 ผูฟงแสดงอาการเบื่อหนายหรือสนใจเรื่องอ่ืนมากกวาหรือไม 
    4.3 ผูฟงมีปฏิกิริยาตอบสนองมีสวนรวมหรือไม 
    4.4 เน้ือเรื่องมีความสนุกสนานและสาระหรือไม 
    4.5 ผูฟงเขาใจภาษาที่ผูเลาใชหรือไม 
    4.6 การใชอุปกรณประกอบการเลานิทานเปนไปโดยราบรื่นตามเนื้อเรื่องหรือไม 
  ครุรักษ  ภิรมยภักษ (2540: 45–46) กลาววาในการเลานิทาน สิ่งที่สําคัญอยางยิ่งคือ
การสรางความประทับใจใหแกผูฟง จุดเริ่มตนอยูที่การเตรี่ยมใหพรอมซอมใหดีของผูเลา ผูที่เลา
จะตองหาจุดสําคัญของเรื่องใหพบ และสรุปจบใหจับใจดังน้ี 
  ประโยคแรกที่จะใชในการเริ่มเรื่อง ควรจัดสรรถอยคําที่ผูฟงดูแลวนาตื่นเตน จูงใจให
ติดตามเรื่องตอไป คอยสังเกตวาผูฟงยังจับจองใหความสนใจกับบทบาทลีลาการเลา และเรื่องราวที่
เลาอยูหรือไม ถารูสึกวากําลังสูญเสียความสนใจ ควรเปลี่ยนบรรยากาศดวยการหยุดพักถามปญหา
อะไรเอย ปญหาเชาวหรือปญหาสนุกๆ 
  การจบเรื่องประโยคสุดทายที่จะปดเรื่องมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาประโยคแรก
ที่เริ่มใชเริ่มเรื่อง ผูเลาเรื่องตองคิดและเตรียมไววา จะปดเรื่องดวยประโยคใด จึงจะเปนการสรุปจบที่
จับใจผูฟง โดยทั่วไปจะปดการเลานิทานดวยถอยคําที่กินใจ ใหขอคิดหรือทิ้งทายไวใหคิด 
  กิจกรรมภายหลังการเลานิทานเปนสิ่งที่ไมควรละเลย หลังจากที่เลานิทานจบ ควรมี
คําถามเกี่ยวกับนิทานที่นํามาเลา ใหนักเรียนตอบ ซ่ึงอาจเปนคําถามที่เกี่ยวกับชื่อตัวละครที่สําคัญ 
เหตุการณที่สําคัญและขอคิดที่ได เปนตน 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 78–79) ไดเสนอวิธีการ
เลานิทานที่ครูควรทราบดังน้ี 
  1.  เน้ือเร่ืองตองเหมาะสมกับวัย ใชเร่ืองที่มีความดีชนะความชั่วเสมอไป และผูเลา
จะตองจําเนื้อเรื่องไดดีทุกคน 
  2.  เสียง ผูเลาจะตองใหเด็กทั้งหมดไดยินเสียงผูเลาอยางชัดเจน ระดับเสียงและ
จังหวะพูดถูกตองเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ใสความรูสึกลงไปในน้ําเสียง ถาผูเลาทําเสียงสูงต่ํา ทําเปน
เสียงเด็ก เสียงคนแก หรือทําเสียงตามลักษณะของตัวละครได เด็กจะยิ่งสนใจมากยิ่งขึ้น 
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  3.  ทาทาง ถามีภาพประกอบผูเลาไมตองใชทาทางมาก แตเนนที่ภาพ หากไมมี
ภาพประกอบก็ควรใชทาทางประกอบบางตามโอกาส แตอยาใชมากเกินไป พึงระวังใหเปนไปตาม
ธรรมชาติ 
  4.  จังหวะ จังหวะในการพุดเปนสิ่งหน่ึงที่จะชวยใหนิทานนาสนใจ 
  5.  อารมณ ในขณะที่เลาควรเลาใหเด็กเห็นถึงความรูสึก และอารมณของผูเลา เชน 
อารมณร่ืนเริง ความรูสึกตื่นเตน หรืออารมณเศรา ฯลฯ 
  6.  ขอตกลงกอนฟงนิทานควรมีขอตกลงกันวาผูฟงจะตองไมพูดแซง ในขณะที่ฟง
นิทาน 
 2.7 สื่อที่ใชในการเลานิทาน 
  การเลานิทานมีความสําคัญมากสําหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกสื่อที่
ใชประกอบการเลานิทานทั้งผูเลาและผูฟง เพราะเด็กในชวงวัยน้ีมีชวงความสนใจสั้น การเลือกสื่อที่
เราตอความสนใจของเด็กจะชวยใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และติดตามเรื่องราวที่ฟง
ตลอดทั้งเรื่องการจัดเตรียมสื่อที่เหมาะสมและมีการฝกใชสื่อมากอนการเลาจะชวยใหผูเลาเกิดความ
ม่ันใจในการเลา ราบรื่นและประสบผลดี 
  นุจรี  ตรีโรจนวงศ (2530: 13–14) มีความคิดเห็นเรื่องสื่อที่ใชประกอบการเลานิทาน
วามีหลายอยางดวยกัน คือ 
  1.  การวาดภาพประกอบการเลานิทาน 
  2.  ใชหนังสือนิทานที่มีภาพประกอบ 
  3.  ใชภาพประกอบ 
  4.  ใชเพลงประกอบ 
  5.  ใชน้ิวมือประกอบการเลา 
  6.  ใชสวมหุนน้ิวมือ 
  7.  ใชกระดาษสีหรือวัสดุตามธรรมชาต ิ
  8.  ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาประกอบการเลานิทาน 
  9.  ใชคนจริงประกอบการเลานิทาน 
  ไพพรรณ  อินทนิล (2534: 113–148) อุปกรณการเลานิทานชวยกระตุนผูฟงใหเกิด
ความสนใจในนิทานมากยิ่งขึ้น สื่อที่ใชในการเลานิทานสามารถแยกประเภทใหญๆ ไดแก 
  1.  รูปภาพ 
    1.1 ภาพประกอบจากหนังสือสําหรับเด็ก 
    1.2 ภาพวาด 
    1.3 ภาพแปะ 
    1.4 การใชภาพวาดติดกระดุม 
    1.5 การใชภาพจากโฆษณา 
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  2.  หุนตาง ๆ ไดแก 
    2.1 หุนเงา 
    2.2 หุนมือ 
    2.3 หุนถุงมือ 
    2.4 หุนถุงกระดาษ 
    2.5 หุนนิ้วมือ 
    2.6 หุนหนากากหรือหุนใสตัวคน 
    2.7 หุนเงามือ 
    2.8 หุนเชิด หรือหุนกระบอก 
    2.9 หุนชัก 
  3.  ดนตรีประกอบการเลานิทาน 
  4.  เชือกและสิ่งของตางๆ ประกอบการเลานิทาน 
  5.  การแสดงทาทางประกอบการเลานิทาน 
  6.  การใชน้ิวมือประดิษฐเปนตัวละคร 
  7.  กระดาษพับเปนรปูตางๆ 
  8.  การเลานิทานโดยใชสื่อที่มีอยูในชีวิตประจําวัน อาทิเชน ตะกรา ตุกตา ใบไม 
เสื้อผา ฯลฯ 
  เกริก  ยุนพันธ (2539: 92–93) สื่อที่ใชในการเลานิทานมีหลากหลาย ซ่ึงพอจะกลาว
ไดดังน้ี 
  1.  การเลานิทานดวยหนังสือ 
  2.  การเลานิทานประกอบหุนกระดาษ 
  3.  นิทานหุนนิ้ว และนิทานหุนน้ิวเจาะรู 
  4.  นิทานหุนมือ 
  5.  นิทานหุนมือ 
  6.  นิทานหุนเชิด 
  7.  นิทานหุนชัก 
  8.  นิทานหุนเงา 
  9.  นิทานพับกระดาษ 
  10. นิทานตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ 
  11. นิทานประกอบการปน 
  12. นิทานผาเช็ดหนา 
  13. นิทานแผนปายสําลี 
  14. นิทานหนากาก 
  ฯลฯ 
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  สรุปไดวา สื่อมีความสําคัญมากในการเลานิทาน เพราะสื่อที่เหมาะจะชวยเราความ
สนใจของเด็กและทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานสื่อที่นิยมนํามาประกอบการเลานิทาน ไดแก 
รูปภาพ หุนตางๆ วัสดุตามธรรมชาติ และตัวผูเลาก็เปนสื่ออยางหนึ่งที่เหมาะสมควรมีขนาดที่เหมาะ
กับวัยของผูฟงไมเล็กหรือใหญเกินไปใชวัสดุที่หาไดงาย มีสีสันสวยงามมีความแข็งแรงทนทาน 
 2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของกับนิทาน 
  งานวิจัยตางประเทศ  
  ดิกสัน จอหนสัน และซอลท (Dixon, Johnson; & Salt. 1977: 367–379) ไดศึกษา
เด็ก 4 กลุมในจํานวน 3 กลุม กลุมที่ไดรับการเลานิทานใหฟง โดยแตละกลุมหลังจากที่ไดฟงนิทาน
แลวมีการสนทนา หรือตัวละครที่ประสบผลสําเร็จและยังพบวา เน้ือเร่ืองในนิทานถาเปนเรื่องไกล
ความจริง จะไดผลดีตอความคิดของเด็กไดดีกวานิทานที่มีเน้ือเรื่องใกลชีวิตของเด็ก 
  คลอร และเบรย (Clore; & Bray. 1978: 1596) ไดศึกษาผลของการใชนิทานที่สงผล
ตอพฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก โดยใชหุนจําลอง และการแสดงบทบาทสมมติกลุมตัวอยาง เปน
นักเรียนชายจํานวน 62 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 2 แหง โดยใชนักเรียนแสดงอุปนิสัยทาทาง
ใหเหมือนกับละครในนิทานั้น เม่ือเรียนจบแลวัดทัศนคติทันทีพบวาเด็กชายเหลานั้นมีทัศนคติที่ดีตอ
สัตว และหลังจากนั้นอีก 6 สัปดาห ทําการวัดอีกครั้งหน่ึงผลปรากกวาการวัดทัศนคติของเด็กชาย
ทั้งสองโรงเรียนมีความมั่นคงเด็กชายที่เคยลาสัตวเลิกฆาสัตวโดยแนนอน ผลการศึกษาครั้งน้ีแสดง
วา นิทานมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมและทัศนคติ 
  มอรโรว (Morrow. 1985) ไดทําการวิจัยผลของการเลานิทานแบบเลาเรื่องซํ้า โดยไม
มีการชี้แนะในระดับเด็กวัยอนุบาล อายุเฉลี่ย 5 ป 7 เดือน ผูวิจัยและผูชวยแบงเด็กออกเปน 2 กลุม
คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม วิธีดําเนินการวิจัยผูชวยวิจัย เลานิทานเรื่องเดียวกันใหเด็กฟงใน
ชวงเวลา เลานิทานปกติหลังเลานิทานใหกลุมควบคุมภาพจากเรื่องที่ฟง และกลุมทดลองเลาเรื่องซํ้า
ใหครูฟง เปนภาพบุคคลโดยไมมีการชี้แนะ ผลการวิจัย พบวา กลุมทดลองมีคะแนนความรู เคาโครง
เรื่องสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตคะแนนความรูโครงเรื่องหลังการทดลองสูง
กวาคะแนนกอนการทดลองเพียงรอยละ 3.1 
 
 งานวิจัยในประเทศ 
 จันทรเพ็ญ  สุภาผล (2538: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได
ฟงนิทานประกอบดนตรีและเลานิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย – หญิง อายุ 5–6 ป จํานวน 30 คน พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดฟงนิทาน
ประกอบดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ มีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวาใน 
เด็กปฐมวัยที่ไดฟงนิทานประกอบภาพควบคูกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ 
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  ทัศนีย  อินทรบํารุง (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบวินัยในตนเองของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
กอนกลับบานแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย–หญิง อายุ 5–6 ป จํานวน 30 คน พบวา   
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลานิทานกอนกลับบานมีวินัยในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมกอนกลับบานแบบปกติ 
  พจมาน  เทียมมนัส (2539: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อมม่ันในตนเอง
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการแสดงละครสรางสรรค
ประกอบการวาดภาพ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย–หญิง อายุ 5–6 ป จํานวน 38 คน พบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการแสดงละครสรางสรรคมีความเชื่อม่ัน
ในตนเองสูงกวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 
  เน้ือนอง  สนับบุญ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทาน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาญ – หญิง อายุระหวาง 5 
– 6 ขวบ ผลของการศึกษาคนควาพบวา คะแนนความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยกอนการ
ทดลองและหลังการทดลองกับวิธีการจัดประสบการณเลานิทานที่เด็กเลาเรื่องตามรูปแบบจากหนังสือ
ที่เด็กเลือก เด็กเลาเรื่องตามรูปจากหนังสือที่เด็กเลือกตอกับเพ่ือน และเด็กเลาเรื่องตามรูปจาก
หนังสือที่เด็กเลือกตอจากครูมีปฏิสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
  ประไพ แสงดา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงขั้นความสามารถดาน 
การเขียนที่มีระยะเวลาแตกตางกัน กลุมตัวอยางเปนเด็กอนุบาลปที่ 1 อายุ 4–5 ป ภาคเรียนที่ 1     
ปการศึกษา 2543 โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จํานวน 15 คน ซึ่งไดรับการจัดกิจกรรมเสริมการ  
เลานิทานไมจบเร่ือง ผลการศึกษาพบวา  ความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในแตละชวง
ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเสริมการเลานิทานไมจบเร่ือง มีการเปลี่ยนแปลงขั้นความสามารถดาน
การเขียนสูงขึ้น  ตลอดระยะเวลาตั้งแตสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 8 
  จากที่กลาวมาสรุปไดวา นิทานมีความสําคัญกับเด็กมาก เพราะเด็กปฐมวัยจะชอบฟง
นิทานและมีจินตนาการตามเนื้อเรื่องที่ไดฟง  ซ่ึงครูสามารถนํานิทานมาเปนสื่อในการจัดการเรียน
การสอนและสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลไดดี 
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการปน 
 3.1 ความหมายของการปน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 221-224) กลาวถึงสื่อประกอบการปนไวดังน้ี 
คือการปนชวยใหเด็กไดบริหารนิ้วมือ มือ และขอมือ ใหแข็งแรงและคลองแคลว อาจมีอุปกรณ
บางอยางใชกับการปนดวย ยอมชวยใหเด็กเกิดทักษะการใชน้ิวมือ มือ และขอมือ ใหเคลื่อนไหว
ดวยอัตโนมัติ นับไดวาเปนวิธีการเตรียมความพรอมไปสูการเขียนหนังสือวิธีหน่ึง และเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กสรางสรรคไดตามใจชอบ 



30 
 
  เลิศ อานันทนะ (2535: 45-46) ไดกลาววา การปนเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการ
ทํางานที่ประสานสัมพันธกันระหวางการใชกลามเนื้อมือและประสาทตาซึ่งเด็กจะไดพัฒนาทั้งกลา
เน้ือมือ ฝามือ และนิ้วมือ ซ่ึงจะสงผลใหอวัยวะตางๆ มีความแข็งแรงและทํางานไดคลองตัวขึ้น 
  ซีเฟลทและบารบัว (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 35; อางอิงจาก Seefelt; & Barbour. 
1986: 267–298) ไดกลาวถึงการปนวา การปนดินเหนียวดวยมือ มวนรอบๆ แขน หรือทุบโตะ ทํา
ใหเกิดความพอใจและความสนุกเพลิดเพลิน ดินเหนียวมีหลายชนิด เชนดินเหยียวสีแดงสเทา ขาว 
เปนตน ดินเหนียว แปงโดและสื่ออ่ืนๆ มีประโยชน การเก็บดินเหนียวตองใสภาชนะเพื่อเก็บรักษา
ความชื้นปนเปนกอนเล็กๆ แตละกอนทําเปนรอยเวา เติมนํ้าลงไปจะชวยรักษาใหใหมและออนนุม
เหมาะสําหรับมือของเด็ก เด็กสามารถปนดิน สาน หรือทํางานตามความตองการ เด็กทํากิจกรรมกับ
ดินและแปงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การติดกับสิ่งอ่ืน ใชกาวติดเขาดวยกัน 
  มาเยสกี้ (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 33; อางอิงจาก Mayesky. 1998: 186) ไดกลาววา
เปนสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีความยืดหยุน มีประโยชนอยางมากสําหรับเด็ก ชวย
พัฒนาประสาทสัมผัส การรับรู ความเขาใจ ความชื่นชม จากการสัมผัส การปนชวยพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง โดยใชสื่อที่มีความยืดหยุน ในการปนวัตถุ 3 มิติ เด็ก
เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สัดสวน ความมั่นคงแข็งแรง เรียนรูที่จะสรางวัตถุดวย
มือตนเอง เม่ือเด็กมีอายุมากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้งในงานประติมากรรมและเครื่องปนดินเผา 
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวและประสบการณที่มีคุณคาตอการปนชวยใหเกิดงานประติมากรรมที่มี
เอกลักษณและเรียบงาย ซ่ึงศิลปะ 3 มิติ พบไดในมุมศิลปะทั่วไปภายในหองเรียนเด็กปฐมวัย และ
จนถึงปจจุบันนี้แนวคิดหลักเกี่ยวกับประติมากรรมเปนสื่อชวยใหเกิดรูปแบบ ชองวาง ไมวาอะไรก็
ตามที่เด็กแตละคนทําในทุกๆ วันชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
  กิจกรรมการปนสําหรับเด็กปฐมวัยเปนกิจกรรมที่ตอบสนองและเปดโอกาสใหเด็กได
สรางสรรคงานที่มีรูปทรงสามมิติในขณะที่เด็กปนเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนทําใหเกิดการเรียนรู ให
เด็กไดแสดงออกถึงความรูสึก ความคิด จินตนาการ กระบวนการและจะสงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดาน
ใหแกเด็ก ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคมและดานสติปญญา เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกลาแสดงออกกลาคิด กลาทํา ทําใหเด็กมีความภาคภูมิใจที่ไดทําสิ่งน้ันและพยายามทําสิ่งน้ัน
ใหสําเร็จดวยความมานะอดทนและสงผลใหเด็กเกิดความเชื่อม่ันตนเอง กิจกรรมการปนเปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหเด็กไดฝกฝนพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรดวย  
  3.2 ลักษณะและพัฒนาการการปน 
   โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1957: 33–39) ไดศึกษาพัฒนาการทางศิลปะของเด็กในการ
ปน ซ่ึงมีขั้นตอนคูขนานกับการวาดภาพ พัฒนาการทางการปนของเด็กจะมีลักษณะตามขั้น
พัฒนาการทางศิลปะโดยลําดับ โลเวนเฟลดไดทําการศึกษาขั้นพัฒนาการดานศิลปะของเด็กโดยแบงขั้น
พัฒนาการไวดังน้ี 
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   1.  ขั้นขีดเขี่ย (The Scribbling Stage) อายุ 2–4 ป 
   2.  ขั้นเริ่มตนการเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre–Schematic Stage) อายุ 4 – 7 ป 
   3.  ขั้นใชสัญลักษณหรือเขียนภาพไดคลายของจริง (Schematic Stage) อายุ 7 – 9 ป 
   4.  ขั้นเขียนภาพของจริง (Drawing Realistic) อายุ 9–11 ป 
   5.  ขั้นเขียนภาพเหมือนของจริง (Pseudo Realistic) อายุ 11–12 ป 
   6.  ขั้นความคิดสรางสรรค (Period of Decision) อายุ 12–16 ป 
  ในที่น้ีจะกลาวเฉพาะขั้นพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยในระยะ 2–6 ป ซ่ึงมีพัฒนาการ
ดังตอไปน้ี 
 ขั้นที่หน่ึง  ตรงกับขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stages) อายุ 2–4 ป ขั้นนี้แบงออกเปน 4 ระยะ 
ไดแก 
  -  ระยะแรก  เด็กอายุประมาณ 2 ขวบ ถาไดดินเหนียวหรือดินน้ํามันเด็กจะตีหรือทุบ
โดยไมมีความหมาย 
  -  ระยะที่สอง  เด็กอายุประมาณ 3 ขวบ เด็กจะเริ่มดึงดินออกมาเปนชิ้นๆ บางครั้ง ดึง
ออกแลวปลอยทิ้งไป บางครั้งจะดุชิ้นดินที่ตนดึงออกมา ซ่ึงมีลักษณะคลายๆ กัน 
  -  ระยะที่สาม  เด็กอายุประมาณ 4 ขวบ เด็กมักจะชูกอนดินที่ตนเลนอยูน้ัน พรอมกับ
พูดวา “น่ีเรือบิน” “น่ีรถไฟ” ฯลฯ  ซ่ึงเปนการตั้งชื่อตามความคิดคํานึงของเด็กตรงกับระยะที่เด็กตั้ง
ชื่อรอยขีดเขียน 
 ขั้นที่สอง ตรงกับขั้นเริ่มตนของการเขียนภาพใหมีความหมาย (Pre Schematic Stages) 
อายุ 4–7 ป ในขั้นนี้เด็กกําลังแสวงหาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปลักษณะในการปนรูปคน เด็กจะ
ดึงสวนที่ยื่นออก เชน จมูก แขน ขา ออกจากดินกอนโต โดยไมคํานึงถึงรูปลักษณะของ จมูก แขน 
ขา เหลานั้นมากไปกวาการได จับถือกอนดินของตน และติดสวนเหลานั้นเขากับดินกอนโตที่สมมติ
วาเปนลําตัว โดยไมไดตกแตงใหดีขึ้น 
  สเชอรมาเชอร (Schirrmacher. 1988: 236–237) ไดรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการ
การปนของเด็กปฐมวัย และไดสรุปเปนขั้นดังน้ี 
  ขั้นที่ 1  “น่ีคืออะไร” เด็กอายุ 2 ป เด็กจะทดลองคนหาคุณสมบัติของดินเหนียว โดย
การใชประสาทสัมผัสการมอง การดมกลิ่น โดยการนําดินเหนียวมาปดจมูกของตนเอง ใชลิ้นเลีย ชิม
รส ฟงเสียงที่เกิดจากการเลนดินเหนียว ขวางหรือจับดินเหนียวโยนขึ้น นํามาแปะติดที่ผิวหนัง เด็ก
จะไมสนใจที่จะทําสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใชประสาทสัมผัสและมีคําพูดสั้นๆ ซ่ึงสัมพันธกับ
ประสบการณที่เกี่ยวกับดินเหนียว 
  ขั้นที่ 2  “ฉันสามารถจะทําอะไรกับดินเหนียวไดบาง” เด็กอายุ 3 ป เด็กจะทํางานเปน
ระบบมากขึ้น โดยมีกระบวนการตางๆ คลายวาเปนนักวิทยาศาสตร มีการเลนกับดินเหนียวดวยการ
มวน หรือฉีกดึง แทงใหเปนรู โดยใชรางกายตรวจสอบคุณสมบัติของดินเหนียว เชน ลูกบอลลูก
เล็กๆ พัตเตอรเด็ก หรืองู เด็กจะทําพฤติกรรมการปนชิ้นงานซ้ําๆ หลายๆ ครั้ง 
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  ขั้นที่ 3  “มองดูน่ีซิ ฉันทําอะไรไดบาง” เด็กอายุ 4 ป เปนวัยแหงการใชความคิด
สรางสรรคในการรวบรวมรูปแบบตางๆ ของการปนดินเหนียว เด็กจะนําลูกบอลในขั้นที่ 2 นําไปเปน
สวนหัวหรือยอดของสิ่งอ่ืนๆ เด็กจะทําดินเหนียวใหแบนหรือมวนใหเปนรูปรางใหม จะมีการเปดรอง
ใหเปนรูดวยการดึงออก เด็กจะใชสัญลักษณมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขาปน เชน  ในขั้นที่ 2 เด็กอาจใช
การแทงใหเปนรู และเม่ืออยูในขั้นที่ 3 เด็กอาจจะแทงใหเปน 3 รู และเรียกชิ้นงานปนนั้นวา เปน
ใบหนา ตาและปาก ในขั้นนี้เด็กมักจะใชจินตนาการกับชิ้นงาน เชนเด็กจะพูดวา “งู ของฉันมันกําลัง
มองไปที่คุณ” งูที่เด็กปนจะเลื้อยไปรอบๆ หอง สงเสียงฟอ ในขั้นน้ีชิ้นงานของเด็กจะสมบูรณมากขึ้น 
ซ่ึงสิ่งที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากกระบวนการมากกวาผลของการวางแผนอยางเปนระบบ ความกาวหนา
หรือความตั้งใจในการสรางงานปนจะเปนลักษณะสวนบุคคลของแตละคน ผูอ่ืนอาจไมรูวาชิ้นงานนั้น
คืออะไร เม่ือชิ้นงานนั้นเสร็จสมบูรณ 
  ขั้นที่ 4 “ฉันตองการสิ่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากดินเหนียว” เด็กอายุ 5 ป เด็กในวัยน้ีจะ
เปนชวงเขาสูการเลนบนโตะ เด็กตองการเพิ่มรายละเอียดในการปนดวยสื่อและอุปกรณที่เลนกับดิน
เหนียว เชนกระดุม ไมจ้ิมฟน เด็กจะสามารถตั้งชื่อและเม่ือผลงานเสร็จเด็กจะรูสึกภูมิใจในชิ้นงานปน
ของตนเอง เด็กในวัยน้ีจะรูวาชิ้นงานปนเปนเพียงสัญลักษณหรือรูปแบบที่สรางขึ้น ไมใชสิ่งของจริง 
ไมใช อาหารรับประทานไมได 
  นอกจากนี้ มาเยสกี้ และคนอื่นๆ (Mayesky; others. 1985: 154–159) ไดกลาวถึง
พัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัย ดังน้ีคือ 
  ขั้นที่ 1 เด็กอายุ 1–31/2 ป ในระยะแรกเด็กจะใหมือบีบดินเหนียวใหผานชองน้ิวมือ 
ซ่ึงยังไมสามารถควบคุมทิศทางไดมาก เปรียบไดกับระยะขีดเขี่ย (Scribling Stage) ซ่ึงเด็กในขั้นน้ี
ยังไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวกลามเนื้อมือไดดี เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับดินเหนียวในหลายๆ 
วิธี โดยมักจะตี นวด บด ตํา ตอย ทุบกับกอนดินเหนียว โดยไมมีจุดมุงหมายพิเศษ เด็กจะมวนเปน
เสนยาวและหนา เปนเชือกสรอย หรือทําเปนรูปทรงกลมเปนลูกบอล 
  ขั้นที่ 2 เด็กอายุ 4–6 ป เด็กจะสามารถปนรูปทรงกลมไดและตอมาจะสามารถทําให
เปนรูปสี่เหลี่ยมได เด็กในขั้นนี้จะชอบใหคําจํากัดความ (ตั้งชื่อ) สิ่งตางๆ ที่ทําจากดินเหนียว เด็ก
อายุ 5 ป จะนําวิธีการรูปแบบตางๆ มาใชมากขึ้น ทําใหชิ้นงานสมบูรณขึ้น เด็กจะปนคนมีขา แขน  
น้ิวหลายน้ิว และเทา เด็กจะสามารถควบคุมกลามเนื้อและความสัมพันธระหวางตากับมือไดมากขึ้น
ตามใจปรารถนา ในขั้นน้ีจะมีการตั้งชื่อชิ้นงาน การใช สัญลักษณ เด็กจะปนคน สัตว บาน ขนมพาย 
และสิ่งตางๆ มากมายซึ่งจะมีรูปแบบเฉพาะตัว 
  สวนลัดดา  นีละมณี (ม.ป.ป.: 67) กลาวถึงพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 
คือ 
  ขั้นที่  1   แสดงอาการรังเกียจที่จะจับตองหรือสัมผัส 
  ขั้นที่  2   ทดลองเลนดวยการคลึง ทุบ ห่ัน บีบ และการทําใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย 
  ขั้นที่  3   เด็กจะหยิบเอาวัสดุที่ปนเอาเขาปากและรับประทาน (ดุจอาหารที่รับประทานได) 
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  ขั้นที่ 4  เด็กจะใชน้ิวมือจ้ิม หรือใชไมคลึงแปงและใชแมพิมพแบบตางๆ ดวยการกด
แมพิมพ 
  ขั้นที่  5   เด็กจะมีทาทางกระฉับกระเฉงและแสดงอาการตื่นเตน เม่ือเลนคลึง ทุบ ห่ัน 
  ขั้นที่  6   เด็กจะเริ่มทําใหสื่อที่ปนเรียบ ดวยการแตะๆ ตบๆ และมวนทําใหเปนกอน 
  ขั้นที่  7   เด็กจะมวนใหมีรูปลักษณะยาวๆ (ลักษณะคลายตัวหนอน งู ไสกรอก ฯลฯ 
โดยไมระบุวาคืออะไร)    
  ขั้นที่  8   เด็กจะบอกชื่อสิ่งที่เขาประดิษฐขึ้น 
  ขั้นที่  9  เด็กจะเลนดวยการใชเครื่องมือเครื่องใชในการทําครัว การนําเขาเตาอบ 
  ขั้นที่ 10  เด็กจะเลนปนเปนกลุม มีการแสดงบทบาทสมมติ เลนทําครัวเปนหมู และ
เลนแสดงบทบาทแม 
  ธัญวลี  พวงชาติ (2545: 38–39) ไดทําการวิจัยพบวาระดับขั้นการปนของเด็กอายุ        
3–5 ป มีลักษณะดังน้ีคือ 
  เด็กอายุ 3 ป มีระดับขั้นการปนอยูในขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนการปน เด็กสวนใหญจะสราง
ผลงานที่มีลักษณะเปนชิ้นเปนกอน ไมมีการปะติดกันในการจัดวางชิ้นงาน ชิ้นงานจะเปนงานเดี่ยวๆ 
เกิดจากการดึงออกเปนชิ้นๆ หรือการสับห่ันใหเปนชิ้นเล็กๆ เด็กจะดึงแปงโดออกเปนชิ้น ๆ หรือใช
มีดสับห่ันใหเปนชิ้นเล็กๆ ซ่ึงชิ้นงานจะมีลักษณะคลายๆ กัน ชิ้นงานแตละชิ้นจะแสดงรายละเอียด 
1–2 อยาง 
  เด็กอายุ 4 ป มีระดับขั้นการปนอยูในขั้นที่ 2 ขั้นการปนอยางมีความหมาย เด็กจะเริ่ม
รวบรวมรูปแบบตางๆ ในการปนมาใชประกอบกันเพ่ือใหเกิดเปนชิ้นงานที่สมบูรณยิ่งขึ้น เด็กใน       
วัยน้ีจะควบคุมกลามเน้ือดีขึ้น และเปนวัยแหงการใชความคิดสรางสรรคในการรวบรวมรูปแบบ       
ตางๆ ของการปนมาทดลองใช และเด็กจะเริ่มพัฒนาความคิดริเริ่มในการสรางงานมากขึ้น 
  เด็กอายุ 5 ป มีระดับขั้นการปนอยูในขั้นที่ 3 ขั้นการปนอยางสรางสรรค เด็กวัยน้ีเปน
วัย ที่ตองการเพิ่มรายละเอียดชิ้นงานปนของตนเองดวยสื่อวัสดุตางๆ เพ่ือใหชิ้นงานนั้นสมบูรณ
ยิ่งขึ้น เด็กอายุ 5 ป สวนใหญจะปนชิ้นงานชิ้นเล็กๆ มาปะติดตกแตงใหมีรายละเอียดมากขึ้น ชิ้นงาน   
สวนใหญเกิดจากการจัดกระทํากับวัสดุและอุปกรณที่ใชปนในหลายๆ วิธี โดยมีจุดมุงหมายพิเศษ
หรือการวางแผนวาจะปนอะไรไวลวงหนา สวนใหญจะเปนการปนแบบสังเคราะหมากกวาแบบ
วิเคราะห ซ่ึงเด็กจะปนชิ้นสวนยอยมาติดกับชิ้นสวนใหญที่สรางขึ้นกอน 
  สุดารัตน  เพชรรุจี (พีระพงษ กุลพิศาล. 2531; อางอิงจาก สุดารัตน เพชรรุจี. 2539: 
19–20) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะทางศิลปะการปนของเด็กปฐมวัยไวดังน้ี 
  1.  เด็กอายุ 1–3 ขวบ จะทํางานปนเลน เด็กจะปนแบบนวดไปนวดมา ไมสามารถทํา
ใหเปนรูปรางที่มองเห็นเขาใจได เพราะยังควบคุมกลามเน้ือและแขนยังไมดี และเด็กในวัยน้ียังมี
ความสนใจสั้น เด็กจะอธิบายผลงานของตนเองเปนเรื่องเปนราวตามความรูสึกของตนเอง 
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  2.  เด็กอายุ 3–5 ขวบ เด็กในวัยน้ีสามารถควบคุมกลามเนื้อมือและแขนไดดีขึ้น เด็ก
จะมีการตั้งชื่อผลงานที่ปน เด็กจะปนรูปสัตว (ดูคลาย) หรือปนเปนลูกกระสุนโดยวิธีดึงดินออกเปน
สวนตางๆ 
  สวนกรมการฝกหัดครู (ฐิติรัตน อัตตะนัง. 2530: 37–38; อางอิงจาก กรมการฝกหัดครู. 
2528: 60) ไดขอสรุปลักษณะทั่วไปที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางดานศิลปะการปนของเด็กไวดังน้ี 
  1.  คุณลักษณะที่พบในศิลปะเด็ก มีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธกับระดับอายุของเด็ก 
  2.  ระดับความซับซอนในศิลปะของเด็กจะเพิ่มขึ้นตามวุฒิภาวะ 
  3.  ความรูสึกที่วาเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Collensive) ในการปนจะเพิ่มขึ้นเม่ือเด็กมี
วุฒิภาวะ 
  4.  เด็กมีแนวโนมที่จะทําสัญลักษณตางๆ ใหเกินจริงในการปน ถึงสิ่งที่มีความหมาย
ที่สุดสําหรับคน 
  5.  เด็กที่อยูในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน จะสรางสรรครูปแบบของการมองเห็นในระดับ
ที่คลายคลึงกันมากในเฉพาะอยางยิ่งในวัยกอนเขาเรียน 
  6.  ไมพบความแตกตางระหวางเพศอยางมีนัยสําคัญ ในทักษะการสรางผลงานทาง
ศิลปะ 
  7.  เด็กมีแนวโนมที่จะชอบศิลปะที่เม่ือมอแลวมีลักษณะไมสับสน ซ่ึงมีความสัมพันธ
กันกับระดับความสามารถในการแสดงออกทางศิลปะและอายุของเด็ก 
  สรุปไดวาพัฒนาการการปนของเด็กปฐมวัยจะเปนไปตามลําดับขั้นและเริ่มจากใชมือ
สัมผัส โดยเริ่มจากการปนสิ่งที่ไมมีความหมายไปสูการใชสัญลักษณแทนความหมายในสิ่งตางๆ 
เม่ืออายุเพ่ิมมากขึ้น การปนของเด็กจะมีสัดสวนความละเอียดของงานจะเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาการ
จะขึ้นอยูกับประสบการณและความแตกตางระหวางบุคคล 
 3.3 ประโยชนของการปน 
  การปนเปนกิจกรรมที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานตางของเด็กในขณะที่เด็กลงมือ
ปฏิบัติ เด็กจะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เด็กไดทํากิจกรรมที่ตนเองสนใจตามความพึงพอใจ 
ชวยลดความเครียด ผอนคลายอารมณลดความกดดันและความคับของใจ เด็กสามารถระบาย
อารมณที่ขุนเคืองของตนในขณะที่ทุบดิน มายสกี้ (Mayesky. 1988: 186) ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของการปนวาเปนสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีความยืดหยุน มีประโยชนอยางมาก
สําหรับเด็ก ชวยพัฒนาประสาทสัมผัสการรับรู ความเขาใจ ความชื่นชม จากการสัมผัส การปนชวย
พัฒนาความสามารถในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงโดยใชสื่อที่มีความยืดหยุน ในการปนวัตถุ 3 มิติ 
เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สัดสวน ความมั่นคงแข็งแรง เรียนรูที่จะสรางวัตถุดวย
มือตนเอง เม่ือเด็กมีอายุมากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้งในงานประติมากรรมและเครื่องมือดินเผา 
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวและประสบการณที่มีคุณคาตอการปนชวยใหเกิดประติมากรรมที่มีเอกลักษณ
และเรียบงาย ซ่ึงศิลปะ 3 มิติ พบไดในมุมศิลปะทั่วไปภายในหองเรียนเด็กปฐมวัย และจนถึง
ปจจุบันมีแนวคิดหลักเกี่ยวกับประติมากรรม พ้ืนฐานศิลปะอยางหนึ่ง เปนสื่อที่ชวยใหเกิดรูปแบบ 
ชองวางไมวาอะไรก็ตามที่เด็กแตละคนทําในทุกๆ วันชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณธรรม 
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3.4 นิทานกับการปน 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 221-224) กลาวถึงสื่อประกอบการปนไวดังน้ี 
คือการปนชวยใหเด็กไดบริหารนิ้วมือ มือ และขอมือ ใหแข็งแรงและคลองแคลว อาจมีอุปกรณ
บางอยางใชกับการปนดวย ยอมชวยใหเด็กเกิดทักษะการใชน้ิวมือ มือ และขอมือ ใหเคลื่อนไหว
ดวยอัตโนมัติ นับไดวาเปนวิธีการเตรียมความพรอมไปสูการเขียนหนังสือวิธีหน่ึง และเปนกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหเด็กสรางสรรคไดตามใจชอบ 
  เลิศ อานันทนะ (2535: 45-46) ไดกลาววา การปนเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาการ
ทํางานที่ประสานสัมพันธกันระหวางการใชกลามเนื้อมือและประสาทตาซึ่งเด็กจะไดพัฒนาทั้งกลา
เน้ือมือ ฝามือ และนิ้วมือ ซ่ึงจะสงผลใหอวัยวะตางๆ มีความแข็งแรงและทํางานไดคลองตัวขึ้น 
  ซีเฟลทและบารบัว (ปทมา  แจมจํารัส. 2548: 35; อางอิงจาก Seefelt : Barbour. 
1986: 267–298) ไดกลาวถึงการปนวา การปนดินเหนียวดวยมือ มวนรอบๆ แขน หรือทุบโตะ ทํา
ใหเกิดความพอใจและความสนุกเพลิดเพลิน ดินเหนียวมีหลายชนิด เชนดินเหนียว สีแดง สีเทา สี
ขาว เปนตน ดินเหนียว แปงโดและสื่ออ่ืนๆมีประโยชน การเก็บดินเหนียวตองใสภาชนะเพื่อเก็บ
รักษาความชื้นปนเปนกอนเล็กๆแตละกอนทําเปนรอยเวา เติมนํ้าลงไปจะชวยรักษาใหใหมและออน
นุมเหมาะสําหรับมือของเด็ก เด็กสามารถปนดิน สาน หรือทํางานตามความตองการ เด็กทํากิจกรรม
กับดินและแปงดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน การติดกับสิ่งอ่ืน ใชกาวติดเขาดวยกัน 
  มาเยสกี้ (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 33; อางอิงจาก Mayesky. 1998: 186) ไดกลาววา
เปนสื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปราง และมีความยืดหยุน มีประโยชนอยางมากสําหรับเด็ก ชวย
พัฒนาประสาทสัมผัส การรับรู ความเขาใจ ความชื่นชม จากการสัมผัส การปนชวยพัฒนา
ความสามารถในการปรับตัว การเปลี่ยนแปลง โดยใชสื่อที่มีความยืดหยุน ในการปนวัตถุ 3 มิติ เด็ก
เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับรูปราง สัดสวน ความมั่นคงแข็งแรง เรียนรูที่จะสรางวัตถุดวย
มือตนเอง เม่ือเด็กมีอายุมากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้งในงานประติมากรรมและเครื่องปนดินเผา 
สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวและประสบการณที่มีคุณคาตอการปนชวยใหเกิดงานประติมากรรมที่มี
เอกลักษณและเรียบงาย ซ่ึงศิลปะ 3 มิติ พบไดในมุมศิลปะทั่วไปภายในหองเรียนเด็กปฐมวัย และ
จนถึงปจจุบันนี้แนวคิดหลักเกี่ยวกับประติมากรรมเปนสื่อชวยใหเกิดรูปแบบ ชองวาง ไมวาอะไรก็
ตามที่เด็กแตละคนทําในทุกๆ วันชวยใหเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
  เกริก  ยุนพันธ (2539: 8) ไดใหความหมายของนิทาน หมายถึง เรื่องราวที่เลาสืบตอ
กันมาตั้งแตสมัยโบราณเปนการผูกเรื่องขึ้น เพ่ือใหผูฟงเกิดความสนุกสนาน ตลอดจนแทรกแนวคิด
เพ่ือใหเด็กนําไปเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 
  รุรักษ ภิรมยรักษ (2540: 45) กลาววา นิทานเปนเรื่องราวที่สืบตอเนื่องกันมา โดย
วัตถุประสงคเพ่ือสืบทอดประสบการณ ความรู ความคิด หรือคานิยมบางอยางใหผูฟง พรอมทั้ง
สอดแทรกความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 2/10) ใหความหมายไววา นิทานคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับการสรางการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสราง
จินตนาการ ความฝน ความคิด ความเขาใจและการรับรูใหกับเด็ก 
  วันเนาว ยูเด็น (2542: คํานํา) ใหความหมายไววา นิทานคือ ชีวิตเรื่องราวในนิทาน
ที่แทจริงเปนเรื่องราวของชีวิต นิทานไมใชเร่ืองสําหรับเพียงเพ่ือฟง อานเพื่อสนุกหรือรับคําสอนที่
แทรกอยูเทานั้น 
  สรุปไดดังน้ีนิทานกับการปน นิทาน เปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพสําหรับการสรางการ
เรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย ไมมีเด็กคนใดไมชอบฟงนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความฝน 
ความคิด นิทานยังเปนตัวชวยสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตุผล กิจกรรมการปนสําหรับเด็ก
ปฐมวัยเปนกิจกรรมที่ตอบสนองและเปดโอกาสใหเด็กไดสรางสรรคงานที่มีรูปทรงสามมิติในขณะที่
เด็กปนเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนทําใหเกิดการเรียนรู ใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึก ความคิด 
จินตนาการ กระบวนการและจะสงเสริมพัฒนาการ ทั้ง 4 ดานใหแกเด็ก ดานรางกาย ดานอารมณ 
ดานสังคมและดานสติปญญา เสริมสรางลักษณะนิสัยบุคลิกภาพที่เหมาะสมกลาแสดงออกกลาคิด 
กลาทํา ทําใหเด็กมีความภาคภูมิใจที่ไดทําสิ่งนั้นและพยายามทําสิ่งนั้นใหสําเร็จดวยความมานะ
อดทนและสงผลใหเด็กเกิดความเชื่อม่ันตนเอง การปนเปนตัวสนับสนุนใหเด็กไดคิดวางแผนการปน 
เพ่ือถายทอดใหผูอ่ืนไดรับรูถึงการเรียนรูของตนเอง   
  

      
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 การดําเนินการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอน คือ 
  1.  การกําหนดกลุมประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
  2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ เด็กปฐมวัย ชาย – หญิงที่มีอายุ 3–4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีทั้งหมด  จํานวน  60  คน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุ  3–4 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2552 จํานวน 20 คน 
ไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 20 คน เพ่ือเปนกลุมตัวอยาง    
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน 
  2.  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 

 
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การสรางแผนการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ดําเนินการดังน้ี 
  1.  ศึกษาเอกสาร   ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    1.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการเลานิทานของประไพ แสงดา 
(2542) เน้ือนอง  สนับบุญ (2541) พจมาน  เทียนมนัส  (2539) 
    1.2 นิทานละครและหุนของพรทิพย  วินโกมินทร  (2520) 
    1.3 เทคนิคการเลานิทานไพพรรณ   อินทนิล (2534) 
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    1.4  นิทานความสําคัญและประโยชน สมศักดิ์  ปริปุรณะ ( 2542) 
    1.5  นิทานสําหรับเด็กปฐมวัย สัหพัฒน   อรุณธานี  (2542) 
    1.6  ศึกษาแผนการจัดประสบการณของศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบล
เชียงรากนอย  ตําบลบางปะอิน  อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเลานิทานไดนํา
ทฤษฎี หลักการจากเอกสารมาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

2.  การคัดเลือกนิทานมีเกณฑ  
     ศึกษาเอกสารของ สมใจ บุญอุรอรพีภิญโญ (2539) และศึกษาเอกสาร เกริก            
ยุนพันธ (2539) ผูวิจัยสรุปวา การเลือกนิทานสําหรับเด็ก นิทานที่จะนํามาเลาใหเด็กฟงนั้นควร
คํานึงถึงอายุของเด็กและความสนใจของผูฟง อารมณสนุก เน้ือหาของนิทานมีคําคลองจองมีคําซ้ําๆ กัน 
มีตัวเอกของเปนสัตวพูดได  เปนตน    

3.  สรางแผนการฟงนิทานประกอบการปน จํานวน  32 แผน โดยขั้นดําเนินการ  
ดังน้ี 
    3.1  ชื่อกิจกรรมนิทานเรื่อง      
    3.2  จุดมุงหมายของการทํากิจกรรม 
    3.3  ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม  
    3.4  การประเมินผล 
    3.4  วัสดุที่ใชในการทํากิจกรรม    
  4.  นําแผนการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประการปนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  3 ทาน เพ่ือพิจารณาความสอดคลองของกิจกรรมและจุดมุงหมาย จํานวน 32 กิจกรรม โดย
ใชเกณฑ  2 ใน 3  และปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  ซ่ึงมีผูเชียวชาญดังน้ี 
    อาจารยจิตราภรณ      เตมียะบุตร       อาจารยประจําโรงเรยีนอนุบาลสระบุรี 
    อาจารยสรัญธร          ฉันทวรภาค      ศึกษานิเทศกกรุงเทพมหานคร เขต 2        
     อาจารยประไพ      แสงดา           อาจารยประจํา 
          โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 
   5.  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปนใหเหมาะสมตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในเรื่องปรับปรุงคําถามใหม  กิจกรรมใหใชคําวานิทานแทนกิจกรรมสื่อ
ประกอบการเลานิทาน ควรระบุใหชัดเจนควรปรับภาษาใหสอดคลองเหมาะสมกับพัฒนาการของ
เด็ก 3-4 ป 
  6.  นําแผนการฟงนิทานประกอบการปน ที่ปรับปรุงไปทดสอบ (Try  Out) กับเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชียงรากนอย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ที่มีอายุระหวาง 3–4 ป สังกัด
เทศบาลตําบลเชียงรากนอย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพ่ือหาขอบกพรองของแผนการฟง
นิทานประกอบการปน แลวนํามาปรับปรุงแกไขขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา 
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  7.  นําแผนการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปนที่ปรับปรุงเหมาะสมแลวไปใช
กับกลุมตัวอยางในการทดลอง 
 การสรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล ดําเนินการตามลําดับดังน้ี  
  1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบการคิดเชิง
เหตุผล   ดังน้ี 
    1.1  ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
    1.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบการเตรียมพรอมดานการคิดเชิงเหตุผล 
    1.3 วิธีสรางแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลรูปภาพ และวิธีวิเคราะหขอสอบ 
    1.4 แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของ ลือชัย  ชื่นอ่ิม (2525) ปรมาภรณ กองมวง 
(2541) และสายทิพย  ศรีแกวทุม (2541) นฤมล  ปนดอนทอง (2544) 
  จากการที่ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล  ไดนําทฤษฎี
หลักการจากเอกสารมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.  สรางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล  ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่มีคําถามเปนรูปภาพ
เปนแบบเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือก และแบงเปน 3 ชุด ๆ ละ 16 ขอ รวม 48 ขอดังน้ี 
    2.1  ชุดที่ 1 แบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลดานจัดประเภท จํานวน 16  ขอ 
    2.2  ชุดที่ 2  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมยจํานวน 16  ขอ 
    2.3  ชุดที่  3  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม จํานวน  16   ขอ 
  3.  สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล โดยใหสอดคลองกับ
แบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางขึ้นในขอ 2 
  4.  นําแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล และคูมือดําเนินการทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
เสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  และดานการวัดผลการศึกษา 3 ทาน เพ่ือหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Construct Validity) โดยมีผูเชี่ยวชาญ ดังน้ี 
  ผูชวยศาสตราจารยศุภกูล   เกียรติสุนทร   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
          หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏวไลยอลงกรณ ฯ 
  อาจารยปรมาภรณ     ทาเถาว  ครูชํานาญการประจํา 
          โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี จังหวัด 
          ปทุมธานี 
  อาจารยวรรณี      อยูคง  อาจารยประจําคณะครุศาสตร 
          มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 
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 ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 3  ทาน ลงความเห็นและใหคะแนนซึ่งไดคา IOC  
ระหวาง .67 และผูเชี่ยวชาญ 2 ใน 3 ไดเสนอแนะในการปรับปรุงรูปภาพใหมีขนาดที่เหมาะสมและมี
ความชัดเจนสอดคลองกับความจริงมากที่สุด ไมใชภาพการตูน ปรับปรุงตัวเลือกใหมีความใกลเคียง
กัน เพ่ิมเติมคําสั่งใหมีความสัมพันธกับรูปภาพของแตละขอ      
  5. ปรับปรุงแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล และคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนํา
ผูเชียวชาญ ที่มีความเห็นตรงกันคือ ปรับภาพใหมีขนาดใหญและใหเหมาะสมกับเด็กปรับตัวเลือก
ใหชัดเจน   เพ่ือนําไปใชในการทดสอบสําหรับเด็ก 
  6. นําแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลอง
ใชกับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชียงรากนอย ปการศึกษา  2552 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน   
  7.  นําแบบทดสอบที่ไดมาหาคุณภาพโดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ เพ่ือหา
ความยากงาย (p) ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก (r) .20 ขึ้นไปและคัดเลือกไวชุดละ 10 ขอ  
ซ่ึงมีคาความยากงายระหวาง .27 - .55  คาอํานาจจําแนกระหวาง .56 - .80   
  8.  นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือกมาหาความเชื่อม่ันของขอสอบซึ่งแบบทดสอบมี
คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเปน .82 
  9. นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อม่ันแลวไปใชในการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง 
 

การเก็บรวบรวบขอมูล  

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ.  2538: 249) ตามตาราง ดังน้ี 
 
ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง   
 

กลุม สอบกอน 
(Pretest) 

ทดลอง สอบหลัง 
(Posttest) 

ทดลอง T1 X T2 

    
 เม่ือ  T1    แทน  การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest )โดยใชแบบทดสอบ 
       วัดการคิดเชิงเหตุผล 
   X     แทน  การจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน 
   T2    แทน  การสอบครั้งหลังการทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบ 
       วัดการคิดเชิงเหตุผล 
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วิธีดําเนินการทดลองมีขั้นตอนดังนี้ 
 การทดลองในครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง
ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
  1.  ทดสอบเด็กกอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง เพ่ือหา
พ้ืนฐานการคิดเชิงเหตุผล โดยใชแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล 
  2.  ดําเนินการทดลองกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมการฟง
นิทานประกอบการปน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 4 วัน ไดแก วันอังคาร วันพุธ 
วันพฤหัสบดี และวันศุกร วันละ 20–40 นาที ในชวงกิจกรรมศิลปสรางสรรค เวลา 10.00 – 10.30 น. 
 
ตาราง  2   กิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนในการทดลอง  
 

สัปดาหที่ วันที ่ ฟงนิทานประกอบการปน 
          1. อังคาร นิทานเรื่อง กาดํากับหงษขาว 

1 2 .พุธ  นิทานเรื่อง กระตายกับเตา 
เวลา 9.30 – 10 .00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง ชาวนากับนกกระสา 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง มดขยันกับจักจั่นเสียงใส 

 1. อังคาร นิทานเรื่อง จอมขอจอ เจี๊ยก เจี๊ยก 

2 2 .พุธ  นิทานเรื่อง กระดองลายกับกระตายหูเรียว 

เวลา 9.30 -10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง กากระหายกับเหยือกน้ําใสใบโต 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว 

 1. อังคาร นิทานเรื่อง กบเลือกนาย 

3 2 .พุธ  นิทานเรื่อง แมวเจาปญญา 

เวลา 9.30 – 10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง เจาปาปลอม 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง ชางกับหมาปา 

 1. อังคาร นิทานเรื่อง จระเขกับกระตาย 

4 2 .พุธ  นิทานเรื่อง  หมากับเงา 

เวลา 9.30 -10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง กระดิ่งผูกคอแมว 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง กาในฝูงหงส 

 1. อังคาร นิทานเรื่อง  แมลงวันกับแมลงเมา 

5 2 .พุธ  นิทานเรื่อง  กาอยากสวย 

เวลา 9.30 – 10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง แมปูกับลิงเจาเลห 
 4. ศุกร นิทานเรื่อง ลิงเจาปญญา 
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ตาราง  2 (ตอ) 
 

สัปดาหที่ วันที ่ ฟงนิทานประกอบการปน 
 1. อังคาร นิทานเรื่อง กระตายปากับกบ 

6 2 .พุธ  นิทานเรื่อง ไกไดพลอย 

เวลา 9.30 – 10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง นกอินทรีเนรคุณ 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง ตนโอก ผูย่ิงใหญ 

 1. อังคาร นิทานเรื่อง  หมาปากับแกะ 

7 2 .พุธ  นิทานเรื่อง ราชสีหกับหนู 

เวลา 9.30 -10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง หนูกับกบ 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง สุนัขจิ้งจอกกับกา 

 1. อังคาร นิทานเรื่อง  นางฟาปกหาย 

8 2 .พุธ  นิทานเรื่อง  เสียงคํารามจากภูเขาไฟ 

เวลา 9.30 -10.00 น. 3. พฤหัสบดี นิทานเรื่อง  หมาปากับเด็กเล้ียงแกะ 

 4. ศุกร นิทานเรื่อง  ลาฉลาด 

 
 3.   เม่ือดําเนินการทดลองครบ  8  สัปดาห  แลวทําการทดสอบ (Posttest) กับกลุม
ตัวอยางโดยใชแบบวัดการคิดเชิงเหตุผลชุดเดิม 
 4.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.   หาคาสถิติพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลอง โดยนําขอมูลไปหา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนน 
 2.   เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองโดยใช t–test   
สําหรับกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  
 1.  หาคาคะแนนเฉลี่ย  (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2536: 59) ดังน้ี 

               N
X

   X ∑=  

 
          เม่ือ        X      แทน  คาเฉลี่ย 

              ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                N         แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 2. หาคาความความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยคํานวณจากสูตร 
(ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 62 - 63) ดังน้ี 
 

        

( )
)1(

22

−

−
= ∑∑

NN
XXN

S  

 
       เม่ือ  S แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       N แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
          ∑ X          แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          ∑

2X         แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
 

 3. หาคาความยากงาย (Difficulty) ของขอสอบในแตละขอของแบบทดสอบวัดการคิดเชิง
เหตุผลโดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  2536: 179) ดังน้ี 
 

            N
RP =  

 
        เม่ือ    P    แทน       คาความยากงาย 
             R  แทน จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันถูก 
            N  แทน        จํานวนนักเรียนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
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 4. หาคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวยัโดยใชสตูร       
คาสหสัมพันธแบบพอยล – ไบซีเรียล (Point  biserial correiation) การหาคาอํานาจจําแนก     
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ. 2538: 212) ดังน้ี 
      

            
pq

S
xx

r
t

fp
bs.p ⋅

−
=  

 
   เม่ือ  r.pbis      แทน คาอํานาจจําแนก 
     px       แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันได 
     fx        แทน      คะแนนเฉลี่ยของกลุมที่ทําขอน้ันได 
          tS  แทน      คะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบประเมินฉบับน้ัน 
     p     แทน   สัดสวนของคนที่ทําขอสอบนั้นได 
     q แทน   สัดสวนของคนที่ทําขอน้ันไมไดหรือ   1 - p  
 
  5.  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล โดยใชวิธขีอง คูเดอร – ริชารดสัน 
(Kuder – Richardson) ซ่ึงคํานวณจากสตูร KR 20 (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536: 
169) ดังน้ี 
 

        
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−

−
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t
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pq1
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  เม่ือ   rtt แทน    ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     n   แทน    จํานวนขอแบบทดสอบทั้งหมด 
     p  แทน    สัดสวนของนักเรียนที่ทําถูกในขอหน่ึงๆ  
          q แทน    สัดสวนของนักเรียนที่ทําผิดในขอหน่ึงๆ หรือคือ 1-p 
     2

ts  แทน    คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับน้ัน 
 
  6.  ตรวจสอบคุณภาพของวัดการคิดเชิงเหตุผลดานความเที่ยงตรงของเน้ือหา 
(Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2536: 246 - 250) 
ดังน้ี 
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              N
R

IOC ∑=  

 
  เม่ือ   IOC       แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
       การเรียนรูตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
       ∑R  แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
     N  แทน      จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.6 การตรวจสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนกอนและหลัง
การทดลองโดยใช t – test สําหรับ dependent samples  โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; 
และอังคณา  สายยศ.  2536: 164) ดังน้ี 
 
 

          

)(

        

1-N
D - DN

D
      t     

22 ∑∑
∑=

 

  เม่ือ    t        แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 
      D     แทน    ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
                        N      แทน    จํานวนคูของคะแนน 

     ΣD  แทน   ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวางกอน              
        และหลังการทดลอง 

     ΣD2 แทน ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนนระหวาง 
       และหลังการทดลองกอน 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

  

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลจากผลการทดลองและการแปรผลการวิเคราะหขอมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณใน
การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 
    N   แทน  จํานวนเด็กนักเรียนกลุมทดลอง 
    X   แทน  คาเฉลี่ย 
    DiffX  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางคะแนน 
    S    แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  
    DiffS   แทน  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน 
    t        แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t  
    **         แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
             

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟง
นิทานประกอบการปน  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหดังน้ี 
 1. การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนละหลังการฟงนิทาน  
ประกอบการปน  
 2. การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทาน      
ประกอบการปน ซ่ึงจําแนกเปนรายรายดาน 
 3. การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลที่ฟงนิทานประกอบการปนเปนรายบุคคล 
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 1. การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนละหลังการฟงนิทาน  
ประกอบการปน  ปรากฏดังตาราง  3 

 
ตาราง 3  การเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทาน 
     ประกอบการปน 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
การคิดเชิงเหตุผลดาน 

X  S X  S 

 

DiffX  
 

DiffS  
 

t 

1. ดานจัดประเภท 5.20 1.28 6.70 0.73 1.50 1.64 4.09** 
2. ดานอุปมา อุปไมย 5.20 0.62 6.65 0.49 1.45 0.67 9.45** 
3. ดานอนุกรม 4.80 0.77 6.25 0.55 1.45 0.76 8.54** 

รวม 15.20 1.88 19.60 0.88 4.40 1.93 10.19** 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 ปรากฏวา  การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการฟงนิทาน
ประกอบการปนโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานจัดประเภท ดานอุปมา อุปไมย และดานอนุกรม  
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการฟงนิทานประกอบการปน 
สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยได 
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 2.  การเปลี่ยนแปลงการคิดเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทานประกอบการปน
ซ่ึงจําแนกเปนรายดาน ปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง  4  การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทาน 
    ประกอบการปน ซ่ึงจําแนกเปนรายดาน 
 

กอนทดลอง หลังทดลอง การเปลี่ยนแปลง 
การคิดเชิงเหตุผลดาน 

X  S X  S X  S 
รอยละของการ 
เปลี่ยนแปลง 

1. การจัดประเภท 5.20 1.28 6.70 0.73 1.50 1.64 28.85 
2. การอุปมา อุปไมย 5.20 0.62 6.65 0.49 1.45 0.69 27.88 
3. การอนุกรม 4.80 0.77 6.25 0.55 1.45 0.76 27.88 

รวม 15.20 1.88 19.60 0.88 4.40 1.93 28.95 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  4 ปรากฏวา  การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการฟงนิทาน
ประกอบการปน  มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลอง รอยละ 28.95ของความสามารถ
กอนการทดลอง เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานจัดประเภท ดานอุปมา อุปไมย และดานอนุกรม 
โดยดานจัดประเภทเพิ่มขึ้นเปนอันดับแรก (รอยละ  28.85) รองลงมาเปนดานอุปมา อุปไมย และ
ดานอนุกรม (รอยละ 27 .88) 
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  3.  การเปลี่ยนแปลงการคดิเชิงเหตุผลทีฟ่งนิทานประกอบการปนเปนรายบุคคล    

ปรากฏดังตาราง 5 

 
ตาราง 5  ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทาน 
     ประกอบการปนเปนรายบุคคล 
 

นักเรียน
คนที ่

การคิดเชิงเหตุผล
ดาน 

 

คะแนนกอน
ทดลอง 

 

คะแนนหลัง
ทดลอง 

 

การเปลี่ยนแปลง 
คะแนน 

 
รอยละ 

 

1 1. การจัดประเภท 4 9 5 125.00 
 2. การอุปมา อุปไมย 6 7 1 16.67 
 3. การอนุกรม 5 6 1 20.00 
 รวม 15 22 7 46.67 
2 1. การจัดประเภท 5 6 1 20.00 

 2. การอุปมา อุปไมย 5 7 2 40.00 
 3. การอนุกรม 5 7 2 40.00 
 รวม 15 20 5 33.33 

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 ปรากฏวา หลังการฟงนิทานประกอบการปน เด็กมีการ
เปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลเปนรายบุคคล ดังน้ี 
 นักเรียนคนที่ 1  มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมเปนรอยละ 46.67 ของ
ความสามารถพื้นฐานเดิม  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลใน
ดานจัดประเภทสูงเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแก ดานอนุกรม และดานอุปมา อุปไมยตามลําดับ 
 นักเรียนคนที่ 2  มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมเปนรอยละ 33.33 ของ
ความสามารถพื้นฐานเดิม เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวามีการเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงเหตุผลใน
ดานอนุกรม และดานอุปมาอุปไมยในปริมาณเทากันเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก ดานจัดประเภท    
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองเปนการเพื่อศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟง
นิทานประกอบการปนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปน มีความมุงหมายเพื่อ
ศึกษาระดับการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมกาฟงนิทานประกอบการปนใน
ภาพรวม และจําแนกรายดาน คือ ดานจัดประเภท ดานอุปมาอุปไมย ดานอนุกรม และเพื่อ
เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการฟงนิทาน
ประกอบการปน ทั้งนี้เพ่ือเปนประโยชนและแนวทางสําหรับครูและผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ในการพิจารณาเลือกกิจกรรที่จะชวยสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลแกเด็ก
ปฐมวัยไดอยางเหมาะสม ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนของการวิจัยและผลงานของการวิจัย โดยสรุปดังน้ี 
 

จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา   
 1. เพ่ือศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทานประกอบการปน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปน 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 ความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอน         
การทดลอง การฟงนิทานประกอบการปน 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ี ทําใหทราบถึงการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการฟงนิทาน
ประกอบการปน เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่จะนําไป
สงเสริมการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ในการฟงนิทานประกอบการปน ใหมีความเหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัยยิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุ  3-4 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชียงรากนอยสังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2552 อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  60 คน 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเด็กปฐมวัย ชาย–หญิง อายุ 3-4  ป ที่
กําลังศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเชียงรากนอย สังกัดเทศบาลตําบลเชียงรากนอย ภาคเรียนที่ 2       
ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน ไดมาจาการสุมอยางงาย จับสลากเด็กทั้งหมดของหองเรียน   
    

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
  1.  แผนการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน 
  2.  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  สรางความคุนเคยกับเด็กกลุมตัวอยางกอนการทดลองเปนเวลา 1 สัปดาห 
 2. ทําการประเมินเด็กกอนการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลอง โดยใชแบบวัด
การคิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 3. ดําเนินการทดลองกับเด็กที่เปนกลุมตวัอยาง ตามแผนการจัดกิจกรรมฟงนิทาน
ประกอบการปนที่สรางขึ้น เปนเวลา 8 สปัดาหๆ ละ 4 วันๆ ละ 30-40 นาที ชวงระหวางกิจกรรม
ศิลปสรางสรรค 
 4. เม่ือจัดกิจกรรมครบ  8 สัปดาห  แลววัดการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองโดยใชแบบวัด
การคิดเชิงเหตุผลชุดเดิมกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง 
 5.  นําคะแนนที่ไดจากการวัดการคิดเชิงเหตุผลไปวิเคราะหทางสถิติ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. คะแนนที่ไดจาการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองนํามาหา
คาสถิติพ้ืนฐาน โดยนําขอมูลไปหาคาคะแนนเฉลี่ย (mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
Deviation) 
 2. เปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลองกิจกรรมฟง
นิทานประกอบการปน โดยใชสถิติ test สําหรับ Dependent Samples 
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สรุปผลการวิจัย    
 1. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนมีการคิดเชิงเหตุผลหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลองทั้งโดยรวมและรายดานคือดานจัดประเภท ดานอุปมาอุปไมยและ
ดานอนุกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
 2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนมีการเปลี่ยนแปลงดานจัด
ประเภทเปนอันดับแรก รองลงมาดานอุปมาอุปไมยและดานอนุกรม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ฟงนิทาน
ประกอบการปนและเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการฟงนิทาน
ประกอบการปน  พบวาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองทํา
กิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปนชวยสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวัยใหพัฒนาอยูในระดับที่ดีขึ้นทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดดังน้ี 
 1.  กิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปน เปนกิจกรรมการเลานิทานการสอนทักษะการ
ฟงใหกับเด็กไดเปนอยางดี  เพราะเด็กปฐมวัยชอบฟงนิทาน  เด็กสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้นและ
เน้ือหาสาระของนิทานยังใหความรูในดานตางๆ แกเด็กและสิ่งที่จะชวยใหเด็กมีความสนใจ ตั้งใจ 
จดจําเนื้อเรื่อง  เกิดความเขาใจคิดหาเหตุผล  รูปแบบกิจกรรมเนื้อหาสอดคลองกับวัยและวุฒิภาวะ
ในการเรียนรูของเด็ก เปนการจัดประสบการณตรงที่เปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ สิ่งของ 
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู เด็กมีโอกาสไดฟง สังเกต คิดแกปญหา ใชเหตุผลและฝกปฏิบัติทําให
เด็กเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียน ในการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ซ่ึงสอดคลองกับ 
สเชอรมาเชอร (Schirrmacher. 1988: 236-237) พัฒนาการปนของเด็กอยูในขั้นที่ 2 ในขั้นนี้เด็กจะ
ทํางานเปนระบบมากขึ้นโดยมีกระบวนการตางๆ คลายวาเปนนักวิทยาศาสตรมีการเลนกับดินเหนียว
ดวยการมวน หรือฉีกดึง สอดคลองกับ มาเยสกี้ (ปทมา แจมจํารัส. 2548: 33; อางอิงจาก Mayesky. 
1998: 186) ไดกลาววา เปลี่ยนแปลงรูปราง และมีความยืดหยุน มีประโยชนอยางมากสําหรับเด็ก
ประสาทสัมผัส การรับรู ความเขาใจความชื่นชม จากการสัมผัสการปนชวยพัฒนาความสามารถใน
การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง โดยใชสื่อที่มีความยืดหยุน ในการปนวัตถุ 3 มิติ เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับรูปรางสันสวน ความมั่นคงแข็งแรง เรียนรูที่จะสรางวัตถุดวยมือตนเอง เม่ือเด็กมีอายุ
มากขึ้น จะเกิดความซาบซึ้งในงานประติมากรรมและเครื่องปน ดินเผา สิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวและ
ประสบการณที่มีคุณคาตอการปนชวยใหเกิดงานประติมากรรมที่มีเอกลักษณและเรียบงาย ซ่ึงศิลปะ 
3 มิติ พบไดในมุมศิลปะทั่วไปภายในหองเรียนเด็กปฐมวัย  ในขณะที่เด็กปนครูจะใชคําถาม
เชื่อมโยงจากกิจกรรมเพื่อกระตุนใหเด็กไดคิดรวบรวมขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม ใหเกิดการจัด
ประเภท ดานอุปมาอุปไมย และดานอนุกรม  ตัวกิจกรรมนั้นจะเปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยใหเด็กสังเกต 
รับรู ทําใหเด็กมีโอกาสฝกคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไดกระทําลงไป การฝกใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาการ
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คิดแกไขปญหาตางๆ เผชิญกับสถานการณที่เปนปญหาและสามารถเลือกตัดสินใจไดอยางถูกตอง
เหมาะสม สามารถพัฒนาใหเด็กคิดระดับสูงได และในการคิดจะตองใหเด็กไดรับประสบการณตรง 
เด็กจะสามารถเรียนรูดวยตนเองและพัฒนาการคิดในระดับสูงตอไป จะเห็นไดจากการที่เด็กฟง
นิทาน เรื่อง อ่ึงอางกับแมวัว ทําไมแมวัวจึงตองพองตัวใหลูกอ่ึงอางดู เด็กตอบวาพองใหลูกดูวาตัว
ใหญเหมือนกับสัตวที่ลูกอ่ึงอางเห็น ซ่ึงสอดคลองกับ (ทิศนา แขมมณี; และคณะ. 2543: 96) การคิด
จึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยและลักษณะการคิดที่มีความสําคัญสมควรที่จะ
นําไปใชในการพัฒนาเด็ก การคิดเชิงเหตุผลซึ่งเปนลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของการคิดที่จําเปน
ตอการเรียนรูทุกแขนง สอดคลองกับ (ปรมาภรณ กองมวง. 2541: 9)  ใหความหมายวา การ
สงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยจึงจําเปนสิ่งสําคัญ เพราะเปนพ้ืนฐาน ของการเรียนรู
ประสบการณดานอ่ืนๆ รวมทั้งความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ฉะน้ันจึงควรปลูกฝงใหเด็ก
เปนคนชางสังเกต รูจักคิดอยางมีเหตุผล รูจักแกปญหาอยาง เปนระบบและรูจักคนควาหาความรูดวย
ตัวเอง และบูรเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2536: 17-18; อางอิงจาก คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 
2522: 5) โดยถือวาการเรียนรูของเด็กเกิดจากกาคนพบดวยตนเองเนนความสําคัญของสิ่งแวดลอม
ขั้นพัฒนาการดานสติปญญาอยูในขั้นการเห็นภาพในสมอง (lconic Stage) เปนขั้นที่เด็กเกิดความคิด
จากการรับรูเปนสวนใหญเด็กสามารถสังเกต จดจํารูปรางลักษณะของวัตถุและพูดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่ง
หน่ึงที่เขาไมจําเปนตองเห็นการคิดจะเกี่ยวของกับความเปนจริงมากขึ้น (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 
2541: 12; อางอิงจาก Bruner. n.d.) เชนเด่ียวกับภรณี คุรุรัตนะ (2528: 10) กลาวถึงการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัยวาเปนกระบวนการคิดอยางมีขั้นตอนตอเน่ืองและมีระบบ เด็กจะเรียนรูไดดีเม่ือมีสิ่งเราที่
เปนรูปธรรม ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง และที่สําคัญการเรียนรูของเด็กปฐมวัยน้ันควรอยูที่  
ตัวเด็กเปนผูสรางสรรคความรูขึ้นดวยตนเอง โลเวนเฟลด (Lowenfeld. 1957: 33-39) ไดศึกษา
พัฒนาการทางศิลปะของเด็กในการปน ซ่ึงมีขั้นตอนคูขนานกับการวาดภาพพัฒนาการปนขีดเขี่ย 
(The Scribbling Stage) ซ่ึงสอดคลองกับ ประไพ แสงดา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงขั้น
ความสามารถดานการเขียนที่มีระยะเวลาแตกตางกันซ่ึงไดรับการเลานิทานไมจบเรื่อง ผลการศึกษา
พบวา ความสามารถดานการเขียนของเด็กปฐมวัยในแตละชวงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมเสริม
การเลานิทานไมจบเร่ือง มีการเปลี่ยนแปลงขั้นความสามารถดานการเขียนสูงขึ้น จากกิจกรรมฟง
นิทานประกอบการปน เด็กลงมือกระทําเองเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึก ความคิด จินตนาการในการ
สรางผลอกมาผลงานของเด็กปฐมวัยเปนผลงานปนที่เปนลักษณะแบนๆ เปนกอนกลมบางคนปนเปน
รูปทรงคลายกับของจริงที่เด็กมองเห็นสอดคลองกับ (ประเสริฐ ศิลรัตนา. 2529: 49 -51) ที่วาการปน
รูปอิสระเปนรูปที่ผูปนสามารถกําหนดนึกแลวถายทอดไดโดยไมตองคํานึกวารูปที่ปรากฏนั้นจะ
เหมือนกับรูปในธรรมชาติ รูปอิสระเปนรูปที่ผูปนสามารถทําไดตามใจชอบที่ดูแลวใหความรูสึกตอ
รูปแบบนั้นมากกวาใหเรื่องราว เหตุการณตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นในธรรมชาติ กอนที่จะปนรูปอิสระ
จะตองใหเด็กกําหนดและใหตั ้งชื่อผลงานใหเขากับลักษณะงานมากที่สุด กิจกรรมฟงนิทาน
ประกอบการปนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดมาก ครูสามารถสอดแทรก เน้ือหาและขอความรูที่
ตองการจะสอนเด็กหลังจากการฟงนิทาน ผูวิจัยใชคําถามใหเด็กไดมีการคิดเชิงเหตุผลการปน            
ดินเหนียว แปงโด ดินน้ํามัน หลังจากฟงนิทานเด็กจะป นเปนรูปรางลักษณะที ่แตกตางกัน               
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แลวแตความคิดจินตนาการของเด็กเอง บางคนปนสัตว เครื่องบิน คน สิ่งของ ขณะที่ลงมือปน
ผลงานเด็กจะสนทนา เกี่ยวกับผลงานที่เด็กทําขณะที่เด็กปนก็จะคิดวาจะนําเศษวัสดุมาตกแตง
ชิ้นงาน การคิดเปนเหตุเปนผลวาทําไมชิ้นงานที่ทํานี้เปนอะไรเด็กเริ่มคิดหาคําตอบใหกับตนเองได
มากขึ้น 
 2. กิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ทําใหเกิดทักษะพ้ืนฐานการคิดเชิงเหตุผล มี
พัฒนาการดานจัดประเภท กลุมสิ่งของโดยดูจากรูปราง ลักษณะ ขนาด และสีที่เหมือนกัน ตลอดจน
เด็กไดมีโอกาสสังเกต สํารวจ คนควาทดลองแกปญหาดวยตัวเองซึ่งสอดคลองกับพัฒนาการของ            
เพียเจต (piaget) ที่กลาวไววา เด็กในชวงอายุ  2 – 4 ป เด็กสามารถโยงความสัมพันธระหวาง
เหตุการณ 2 เหตุการณ หรือมากกวามาเปนเหตุเปนผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แตเหตุผลของเด็กใน
วัยน้ีมีขอบเขตจํากัด (พรรณี ช. เจนจิต. 2528: 87–89) กลาววาการคิดหาเหตุผลของเด็กนั้นขึ้นอยู
กับสิ่งที่เด็กรับรูหรือเกิดจากการสัมผัสการจัดกิจกรรมจึงควรใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรงจาก
ของจริงโดยดําเนินการตามลําดับขั้นจากรูปธรรมไปหานามธรรม เริ่มจากสิ่งที่งายๆ ใกลตัวเด็ก
จากงายไปหายากเชนเด่ียวกับที่ พัฒนา ชัชพงศ (ม.ป.ป.: 4) ที่กลาวไวในทํานองเดี่ยวกันวา เพ่ือให
เด็กไดพัฒนาการทางดานสติปญญาควรจัดสภาพแวดลอมหรือประสบการณใหเด็กไดฝกทักษะการคิด
ดานจัดประเภท ใหโอกาสเด็กคิดหาเหตุผล สรางกฎเกณฑตางๆ ดวยตนเอง โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู
ใกลตัวไปสูสิ่งที่ไกลตัว จะชวยใหเด็กไดปรับขยายโครงสรางทางสติปญญาและมีโอกาสทํากิจกรรม
เหลานั้นซ้ําทุกวันเพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู และมีโอกาสทํากิจกรรมเหลานั้น เพ่ือสามารถใช
เหตุผลมาสรุปซ่ึงทําใหมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในการคิดหาเหตุผลจากการบอก
เหตุผลจากคําถามที่ครูถาม หลังเลานิทานจบแลวจะใชคําถามเกี่ยวกับนิทานที่นํามาเลาใหเด็กได
แสดงความคิดเห็นซึ่งคําถามที่ใชจะขึ้นตน เชน เทวดาสงหัวหนามาใหกบเปนอะไร  ทําไมเทวดาจึง
ตองสงนกกระเรียนใหกบ เด็กตอบจะไดมาเปนผูนํา และคอยดูแลพวกกบ เด็กจะใชประสบการณ
เดิมที่เด็กมีอยูมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหมที่เด็กไดรับซ่ึงกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนเด็กไดทํา
ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห ของการทดลองสงผลใหเด็กไดฝกทักษะการคิดดานตางๆ เชน จัด
ประเภท การคิดเชิงเหตุผลการคิดสรางสรรคและจินตนาการจากประสบการณที่เด็กไดปฏิบัติ
กิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปนอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ จึงทําใหเกิดการเรียนการเรียนรูดีขึ้น 
การทํากิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน เปนกิจกรรมที่ตองปนทุกวันเพียงแตวัสดุอุปกรณที่ใชใน
กิจกรรมทุกวันจะไมซํ้ากัน และเห็นคุณคาของสิ่งที่ทําและนําไปสูการเรียนรูทั้งที่เปนเหตุเปนผลเชน 
ดินเหนียว ดินน้ํามัน แปงโด และตกแตงชิ้นงานดวยสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ เพ่ือใหผลงานที่สราง
ชัดเจนขึ้นทุกวันเพียงแตสื ่อวัสดุที่ใชป นและตกแตงชิ ้นงานแตละวันไมซํ้ากันสอดคลองกับ     
พูนสุข บุณยสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2527ข: 500) กลาววา สื่อจะชวยใหเด็ก
เรียนรูสิ่งที่อยูรอบตัวตามความสนใจ และความสามารถไดอยางดี ชวยใหเด็กเรียนรูไดงาย รวดเร็ว 
และเพลิดเพลิน มีทัศนคติที่ดี และจําสิ่งที่เรียนรูไดนาน จึงจําเปนตองรูจักหาและเลือกสื่อที่ดีมีคุณคา
มาใหเด็กไดรับประสบการณตรงเพ่ือพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล ดังน้ันการทํากิจกรรมฟงนิทาน
ประกอบการปนอยางตอเน่ืองทําใหการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยพัฒนาขึ้น  
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 3. กิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ซ่ึงทําใหเกิดทักษะพื้นฐานทางการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย คือ มีพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลในดานอุปมาอุปไมย ทั้งน้ีอาจเปนเพราะเปนการคิดที่ตอง
อาศัยขอมูลจากการเรียนรูที่เปนเรื่องเดียวกันหลายครั้งมาสรุปเปนขอเท็จจริงหรือหลักการ โดยการ
สังเกตจากการใชคําถาแลวโยงไปสูสิ่งใหมที่เด็กตองการเรียนรู เพ่ือเกิดการคิดและหาคําตอบเปน
เหตุเปนผลมาสนับสนุนกันเชน กิจกรรมฟงนิทานเรื่อง ลูกหมูสามตัว ใหเด็กฟงหลังเลานิทานจบ
แลวจะใชคําถามเกี่ยวกับนิทานที่นํามาเลาใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นซึ่งคําถาม เชน บานของลูก
หมูทั้งสามหลังใชวัสดุตางกันอยางไร ทําไมบานของลูกหมูตัวที่สามถึงไมพัง และจัดอุปกรณที่ใชใน
การปน และวัสดุตกแตง ดินเหนียว ลวด กํามะหยี่ ไมหนีบผา กานไมขีด แลวใหเด็กลงมือปฏิบัติการ
ทดลองดวยตนเองโดยการนําดินเหนียวมาปนใหเปนรูปราง หรือเกี่ยวกับชื่อในตัวละครที่สําคัญ
เหตุการณที่สําคัญและขอคิดที่ได และเด็กลงมือปนดินเหนียว ตามจินตนาการ เด็กจะใชกลามเนื้อ
บีบ นวดดินเหนียว ทุบ ตี คลึง มวน ปนเปนรูปรางตามจินตนาการ และตกแตงผลงานดวยวัสดุจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงขณะที่เด็กทํากิจกรรมตางๆ ดวยตนเองเด็กเกิดความสนุกสนาน และสนทนาเกี่ยวกับ
ผลงานที่ตนเองปนใหเพ่ือนที่ทํากิจกรรมดวยกันฟง  เด็กปนแลวนําผลงานมาเลาใหผูวิจัยฟงผูวิจัย
จดบันทึกคําพูดของเด็ก เด็กทํากิจกรรมในรูปแบบเดิมเหมือนกันทุกวันเพียงแตเปลี่ยนวัสดุที่ใชปน
จากดินเหนียวมาเปนดินน้ํามันและอุปกรณที่ใชตกแตงก็เปลี่ยนแตเด็กยังคงสนใจที่จะทํากิจกรรม
เพราะนิทานที่เลาใหฟงเปลี่ยนสื่อที่ใชเลานิทานเปนตัวดึงดูดความสนใจของเด็ก  นอกจากนั้นแลว
กิจกรรมก็สามารถสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงสอดคลองกับองคการ  อินทรัมพรรย (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช. 2544ข: 335–339) กลาววา การปนมีความสําคัญสําหรับเด็กเปนการถายทอด
ความนึกคิดของเด็กมายังยังสื่อที่ผูสอนกําหนดให ซ่ึงการจัดกิจกรรมปนควรเปนเรื่องราวที่เด็กสนใจ
และใกลตัวเด็กมุงใหเด็กรูจักการนําสิ่งตางๆ ที่ปนมารวมกลุมกัน ทําใหเกิดผลงานชิ้นใหมทําใหเด็ก
เชื่อวาการฟงนิทานแลวมาปนจะทําใหเด็กคิด ซ่ึงสอดคลองกับบรูเนอรและคณะ (Bruner; et al. 
n.d.) และทาบา (tada. n.d.) (Hilgard. 1962: 336) ใหความหมายที่สอดคลองกันวา การคิดเปน
กระบวนการที่ใชในการสรางแนวความคิดรวบยอด ดวยการจําแนกความแตกตางการจัดกลุมและ
กําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปนกระบวนการที่ใชในการแปลความหมายขอมูลรวมถึง
การสรุปอางดวยการจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง ความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ  ผูวิจัยสังเกต
เด็กทุกครั้งที่ทํากิจกรรมเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน วันแรกที่เด็กทํากิจกรรมเด็กจะเฉย
เพราะเปนกิจกรรมที่เด็กทําอยูทุกวัน ผูวิจัยนําวัสดุอุปกรณตกแตงผลงานมาวางเด็กดูและจับตอง
วัสดุกอนปน ผูวิจัยตองบอกใหเด็กปนกอนแลวนําวัสดุมาตกแตงผลงาน ขณะที่เด็กทํากิจกรรม
สังเกตเห็นเด็กแตละคน มีความสุขบางคนสนทนากับเพ่ือนเกี่ยวกับผลงานที่ตนเองทําอยูบางคนเห็น
ผลงานของเพื่อนสวยก็ทําตาม บางคนนําวัสดุที่ตกแตงผลงานมาตกแตงผลงานของตนเองจนเต็ม 
หลังจากตกแตงผลงานของตนเองแลวนํามาเลาใหผูวิจัยฟงจดบันทึกคําพูดเด็ก นําผลงานปนไปวาง
ไวที่มองศิลปะ บางคนจะชวนเพื่อนเดินมาดูผลงานของตนเอง  แตพอกิจกรรมวันตอมาเด็กเริ่ม
เรียนรูวานําเศษวัสดุมาตกแตงผลงานนอยลงและปรับปรุงการปนของตนเองเปนรูปรางและมองงาน
ปนชัดเจนขึ้นปนอะไรมา และเลาเรื่องไดเปนประโยค เปนเรื่องราวและยังคงมีตัวละครในนิทานที่
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ผูวิจัยเลาใหฟงจากตัวอยางจะเห็นไดวาเด็กเกิดความคิดเปนเหตุเปนผล และนอกจากนั้นการคิดเชิง
เหตุผลยังสงผลใหเด็กรูจักแกปญหา จะเห็นไดจากการที่เด็กใชของตกแตงหมดเด็กจะขอจากเพื่อนที่
เหลือ เด็กวัยน้ีตองการทดลอง คิดคนดวยตนเอง  เกิดความพึงพอใจในความคิดของตนเองอันสงผล
ใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมยพัฒนาขึ้น  
 4. จากการที่เด็กไดทํากิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปนสงผลตอพัฒนาการทางการ
คิดเชิงเหตุผลในแตละดานไดแก ดานจัดประเภท ดานอุปมาอุปไมย และดานอนุกรมซึ่งพัฒนาการ
ในแตละดานของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกันตามความสามารถพื้นฐานเดิม    
 ผลของการวิจัยในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนไดปฏิบัติ
จริงกิจกรรมที่เปนรูปธรรมโดยการปนผลงาน เด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงดวยการฟงนิทาน
ลงสูการปฏิบัติผานประสาทสัมผัส ดวยการฟง การพูด การมองเห็น สงผลตอการพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย และยังเปดโอกาสใหเด็กไดคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ซ่ึงมีพัฒนาการใน
แตละดานของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีความแตกตางกันตามความสามารถและ
ประสบการณที่เด็กไดรับ 
 

ขอสังเกตเกี่ยวกับการศึกษาครั้งนี้ 
 1. การจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ฝกทักษะการฟงนิทาน นิทานใหความ
สนุกสนาน  เพลิดเพลิน จดจําเรื่องราวตางๆ นิทานกระตุนใหเด็กสนใจ เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเองขณะที่เด็กไดสัมผัสดินเหนียว ดินน้ํามัน และแปงโดที่ใชในการปน คุณสมบัติของวัสดุแตละ
ชนิดแตกตางกัน เด็กมีความรูสึกที่แตกตางกันเชนดินเหนียวที่เด็กสัมผัสทําใหเด็กปนเปนรูปราง
ลักษณะไดงายมีความคงทน กิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปน เปนกิจกรรมที่ทําซ้ําๆ แตเด็กก็
ใหความสนใจนิทานเรื่องอะไร  เด็กสุนกกับการปนผลงาน  ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
เม่ือสิ้นสุดการทดลอง เด็กสนใจและถามกับครูประจําชั้นทุกวันวาวันน้ีหนูจะไดทํากิจกรรมเหมือนทุก
วันหรือเปลา   
 2. ในการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ทําใหเด็กไดมีโอกาสในการสรางผลงาน
ตามความคิดของตนเอง ไดแสดงและสื่อความหมายของผลงานการเลาผลงานและตั้งชื่อเรื่อง  ในระยะแรก
เด็กจะปนเปนรูปแบนๆ ยังไมตกแตงผลงาน การเลาเรื่องตามผลงานยังไมเปนประโยคที่ตอเน่ืองได 
จะเลาเปนคําๆ ผูวิจัยตองคอยกระตุนใหเด็กเลา แตเม่ือเด็กทํากิจกรรมหลายๆ ครั้ง ทําใหเด็กคิด
ตกแตงผลงานใหชัดเจนขึ้น และกลาเลาเรื่องเก่ียวกับผลงานของตนเอง บางคนจะพูดเสียงเบา เม่ือ
ผูวิจัยใหเลาเสียงดังๆ เด็กจะไมเงียบ  
 3. ในการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ทําใหเด็กรูจักการฟงนิทานและคิดตามเนื้อ
เร่ือง   สามารถโตตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ขณะที่ทํากิจกรรมเด็กสนทนา
เกี่ยวกับงานที่ตนเองปน บางคนเลาผลงานใหเพ่ือนฟง และถามเพื่อนวาปนอะไร ผลงานที่เด็กปน
ออกมาจะเปนสัตว การไปเที่ยวตามสถานที่ตางๆ บางคนปนตัวละครในนิทานและจะเลาผลงานของ
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ตนเองเกี่ยวกับนิทานที่ฟงและจะโยงเนื้อเร่ืองไปสูประสบการณตรงที่ไดรับ จะเห็นไดจากนองกอลฟ
ปนผลงานจากนิทานที่ไดฟง และนํามาเลาเกี่ยวกับผลงานกระตายกําลังวิ่งแขงกับเตาและไปงาน
เลี้ยงในงานเลี้ยงมีหลอดไฟ หลังจากทํากิจกรรมเด็กรูจักชวยกันพับผาพลาสติกเขาที่เก็บแผนรอง
ปนเขาที่ การรักษาความสะอาดขณะที่ทํากิจกรรม ลางมือใหสะอาดกอนทํากิจกรรมตอไป 
 4. กิจกรรมนอกจากจะพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลแลว ยังสงผลใหเด็กไดพัฒนาการดาน
อ่ืนๆ เชน ดานรางกายสรางประสานความสัมพันธระหวางกลามเนื้อเล็กกับสายตา ดานภาษาในการ
พูดคุยกันดานอารมณ–สังคม มีการทํางานรวมกันเปนกลุมเกิดการรอคอยตามลําดับกอนและหลัง 
ขณะที่เกิดปญหาเด็กสามารถแกปญหางายไดดวยตนเอง ดานสติปญญา เด็กทํากิจกรรมโดยผาน
ประสาทสัมผัส  เด็กเกิดการเรียนรู เรียนรูสิ่งตางๆ ผานการกระทํา เกิดเขาใจไดดวยตนเอง เด็ก
สามารถถายทอดสิ่งตางๆ ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมศิลปะโดยใชการปนเปนสื่อในการคิดและ
สามารถเลาความคิดของตนเองผานผลงานใหผูอ่ืนเขาใจ 
 5. เด็กจะเห็นคุณคาและความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองไดกระทําขึ้น โดยเด็กจะพาเพื่อนที่
ทํากิจกรรมอ่ืน มาดูผลงานของตนเองพรอมกับเลาผลงานใหฟง 
  

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1.  ในการเตรียมกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปน ควรจัดสภาพแวดลอมในการฟง
นิทาน   การปนครูตองในเวลากับเด็กในการปรับตัวที่จะตองทํากิจกรรมรวมกันในชวงระยะแรกจะ
เห็นเด็กไมกลาจับดินเหนียวและแสดงทาทางรังเกียจ ในขณะที่เด็กไมอยากจับดิน ครูควรกระตุนให
เด็กไดจับดินบางคนยังตี ทุบ นวด ดินเหนียวเลน บางคนปนเปนรูปราง ขณะที่นําดินเหนียวมาให
เด็กปนครูตองเตรียมดินไมใหนํ้าในดินมากเกินไปจะทําใหเลอะเทอะได เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชใน
การตกแตงผลงานใหมีความหลากหลายทําใหผลงานชัดเจน 
 2.  ในการทํากิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน ควรเปดโอกาสใหเด็กไดปนอยางอิสระ
ตามจินตนาการตามความคิดของตนเอง และควรใหเด็กเลือกวัสดุอุปกรณที่ใชในการตกแตง
ชิ้นงานตามความสนใจของเด็ก 
 3.  เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมในแตละครั้ง ควรมีการสรุปกิจกรรมและนําเสนอผลงานรวมกับ
เพ่ือนในหองเรียน เพ่ือฝกใหเด็กกลาพูดกลาแสดงออก 
 4.  ผูปกครองสามารถนํากิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนไปใช เพ่ือสงเสริมความคิด
สรางสรรค  จินตนาการของเด็ก เพ่ือใหเด็กพัฒนาการทางดานตางๆ เต็มศักยภาพ 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน  ในกลุมตัวอยาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบล กลุมตัวอยางศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสามารถดูพัฒนาการดานอ่ืนๆ ของเด็กปฐมวัย เชน ความสามารถทาง
ความคิดสรางสรรค ความสามารถทางภาษา และสงเสริมพัฒนาการกลามเนื้อเล็กใหแข็งแรงสู
พัฒนาการเขียน พัฒนาการดานการสื่อสาร เปนตน  
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน 
 

คําชี้แจง 
            การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็กปฐมวัยน้ันทําไดหลายวิธี  วิธีการ
หน่ึงที่สามารถจัดใหเด็กได  กิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน  แผนการจัดกิจกรรมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น เปนแผนการจัดกิจกรรมที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง ดวยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายเปดโอกาสใหเด็กไดคิดอยางอิสระในทุกขั้นตอนจากการกระตุนโดยการใชคําถามให
เด็กไดคิดหาคําตอบดวยตัวเอง  ในการทํากิจกรรมเด็กเปนผูลงมือปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการ
เรียนรูดวยตนเอง การที่เด็กไดคิดอิสระ การตัดสินใจดวยตนเอง ทําใหเด็กไดพัฒนาการคิดเชิง
เหตุผล เน่ืองจากกระบวนการตางๆ จะตองใชการคิดเชิงเหตุผลประกอบ การจัดกิจกรรมทํา
ในชวงระหวางศิลปสรางสรรควัสดุที่ใชในการปนไดแก ดินเหนียว  ดินนํ้ามัน แปงโด และใชวัสดุ
อุปกรณจากธรรมชาติและเศษวัสดุเหลือใชนํามาตกแตงผลงาน กิจกรรมฟงนิทานประกอบการ
ปนสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล ดานจัดประเภท  ดานอุปมาอุปไมย ดานอนุกรม จัดกิจกรรม        
ศิลปสรางสรรคตามคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  2546 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคตามความเหมาะสมสอดคลองพัฒนาการและความสนใจของเด็ก
เปนหลัก จํานวนทั้งสิ้น 32 กิจกรรม ลักษณะของกิจกรรมครูเลานิทานใหเด็กฟงกอนการทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรค และใหเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมพรอมตกแตงชิ้นงานและเลาผลงานของ
ตนเอง กอนนําผลงานไปวางไวที่มุมศิลปะ 
 

จุดมุงหมาย 
 เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล ดานจัดประเภท ดานอุปมาอุปไมยและดานอนุกรม 
 

เนื้อหา 
 แผนการจัดกิจกรรมการฟงนิทานประกอบการปน  32  กิจกรรม 
 

การดําเนินกิจกรรมการสอนฟงนิทานประกอบการปน 
1. การจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปน  จัดในชวงกิจกรรมศิลปสรางสรรค

สัปดาหละ 4 วัน คือ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร วันละ 30 – 40 นาที  
2. การปฏิบัติกิจกรรมดําเนินตามขั้นตอน ดังน้ี     

2.1 สรางขอตกลงในการฟงนิทานประกอบการปน 
2.2 ดําเนินกิจกรรมตามลําดับ  คือ 
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     2.2.1 ขั้นนํา นําเด็กเขาสูกิจกรรมดวยการสนทนา เพลง คําคลองจอง 
ปริศนาคําทาย หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับเรื่องที่จะเรียนรู 
      2.2.2  ขั้นสอน ดําเนินกิจกรรมดวยการเลานิทานใหเด็กฟงโดยการใชสือ่ตางๆ  
ประกอบการเลา เม่ือเลานิทานจบแลวใชคําถามกระตุนใหเด็กคิด และใหเด็กลงมือปน พรอม
ตกแตงผลงาน ทํากิจกรรมเสร็จแลว ควรเก็บอุปกรณเขาที่ หลังทํากิจกรรมเสร็จแลวเด็กลางมือ
ใหสะอาดทุกครั้ง 
      2.2.3   ขั้นสรุป  ใหเด็กเลาผลงาน ครูจดบันทึกคําพูดของเด็ก 
 

การประเมินผล 
1. สังเกตการณรวมทํากิจกรรมและสนทนา 
2. สังเกตการณผลงานของเด็กและการเลาผลงาน 

 3.   สังเกตการณเก็บอุปกรณเขาที่หลังจากทํากิจกรรม 
 

บทบาทของครู 
1. ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมฟงนิทานประกอบการปนใหเขาใจ 
2. จัดเตรียมสื่อและอุปกรณที่ใชในการปนใหเพียงพอกับเด็ก 
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แผนการฟงนิทานประกอบการปนสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

กิจกรรม  นิทานเร่ือง  กาดํากับหงสขาว 
 

จุดมุงหมาย 
           1.  เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานจัดประเภท   
  2.  พัฒนากลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
            3.  เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจินตนาการ 
           4.  เพ่ือพัฒนาภาษา  สามารถอธิบายผลงานของตนเองได 
 

กาดํากับหงสขาว 
 ผูเลาเรื่อง  :  ตุบปอง 

 
กา กา กา กา กา นก กอ อา กา 
บินมาคล้ําคล้ํากระพือปกบินลิบลิบ     
ขมุบขมิบสองคําสามคําทําไมขนดําอยางนี้ 
หงุดหงิดทุกทีทําไมด๊ําดําทําไม 
หนาดําอยางนี้หงุดหงิดทุกทีทําไมด๊ําดํา 
บินผานธารน้ําใสใส   
รําไรรําไรขาว ขาว ในน้ํา 
โฉบปกเกาะบนขอนไม  
สวัสดีทักทายหงสขาวงามงาม  
แชนํ้าทั้งวันใชไหมขนจึงขาวได 
ไมมีสีดํากากระโจนลงน้ําแลวแช   
ขาวแน  สวยแน   ขาวแน   หายดํา 
ขัดขน ขัดปก ขัด ขัด 
เงาในน้ําชัดกาหัวคะมําฮึดฮัด 
ขัดอก ขัดใจทําไมทําไมยังดําด๊ําดํา 
ขนหงสรวงหลุดกาเก็บ 
มาแซมมาเหน็บกระดางกระดํา 
“ ฮัดเชย” ขนขาวกระจาย 
รวงหลุดหลนไป เหลือแตขนดํา 
“ ฮัดเชย”  ทรายขาวกระจาย 

รวงหลุดหลนไป เหลือแตขนดํา 
คอตกรองไห   แง   แง 
ทําไมมีแตขนดํา   ดํ๊า   ดํา 
ทําไมไมขาวเหมือนเขา 
เศรา.....เศรา......เศรา.......เศรา.. 
ดํา...ดํ๊า...ดํา...ดํา  หงสเตือนเพ่ือนรัก   
กอกา  ตัวเรามีคา มากกวาขาวดํา                                         
ใจดี คิดดี ทําดี ไมใชอยูที่ ขาว ขาว ดํา ดํา  
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ขั้นดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา        

1.   ครูและเด็กเล็กรองเพลง กา   พรอมทําทาทางประกอบเพลง 
 

เพลงกา 
 

      กา  กา             บินมาไว ไว 
      มาจับตนโพธิ์      โผมาตนไทร  
            
 ข้ันดําเนินการ 
  1.  เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานโดยใชคําถาม 
     -   ทําไมกาจึงตองแชนํ้า 
     -  ทําไมกาจึงอยากเปลี่ยนสีขนจากสีดําเปนสีขาว 
    -  ถากามีขนสีขาวจะเปนอยางไร 
    -    มีอะไรบางที่มีสีเหมือนกับกา 
    -    มีอะไรบางที่มีลักษณะเหมือนกา  
  2.  ครูสนทนาถึงกิจกรรมที่จะทําในวันนี้พรอมกับใหเด็กสังเกตอุปกรณตาง ๆ 
      3.  เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
      4.  เด็กปนดินน้ํามันอยางอิสระและตกแตงผลงานโดยใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ประกอบ  
      5.  ครูคอยแนะนํา  เม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ 
      6.  เม่ือปนดินนํ้ามันเสร็จแลวนําผลงานเสนอผลงานครูคอยจดบันทึกคําพูดของเด็ก 
      7.  เด็กชวยกันทําความสะอาดอุปกรณและเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย    
 
 ข้ันสรุป         
     1.  เด็กสามารถจัดประเภทของผลงานปนไดตามความสนใจของเด็ก 
      2.  ครูและเด็กชวยกันสรุปกิจกรรมที่ทําในวันนี้    
 

การประเมินผล    
 1. สังเกตจากการมีสวนรวมในกิจกรรม 
 2. ผลงานของเด็กและการเลาเรื่องของเด็ก 
 3.   สังเกตการคิดเชิงเหตุผลในการจัดประเภทผลงาน  
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สื่อและอุปกรณประกอบการปน 
            1.  ดินนํ้ามัน 3 กอน สีชมพู  สีเหลือง  สีนํ้าตาล 
             2.   ไมไอศกรีม ลูกตาสัตว  ริบบิ้นสีแดง  สีขาว  สีดํา 
             3.   พลาสติกปูโตะ  
             4.   กระดาษสําหรับบันทึกชิ้นงาน 
             5.   แผนรองปน  
            6.   ผาเช็ดมือ 
 7.  นิทานเรื่องกาดํากับหงสขาว 
 8.  ถาดใสผลงาน 
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กิจกรรม     นิทานเร่ือง กระตายกับเตา 
 

จุดมุงหมาย 
      1.   เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมย  
            2.   พัฒนากลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา  
            3.   เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการ 
          4.   เพ่ือพัฒนาภาษา   สามารถอธิบายผลงานของตนเองได 
 

กระตายกับเตา 
                     ผูแตง    :   นานกฮูก 

  

     กาลครั้งหน่ึง    ซ่ึงนานนักหนา 
     มีกระตายปา    วางทาคุยโต 
     ฉันเกงกวาใคร    ไมไดอวดโม 
     แถมยังสุดโก    โอโฮ!เทจริง 
     ฉันเกงกวาเตา    หลายเทาเชียวนะ 
     ตวมเตี้ยมเงอะงะ    จะไปทันใคร 
     วาไง...เพ่ือนเตา    เราแขงกันไหม 
     ดูซิวาใคร     วิ่งไวกวากัน 
     กระตายปราดเปรียว   เด๋ียวเดียวล้ําหนา 
     เตาชางเชื่องชา    มาอยูร้ังทาย 
     ผานไปครึ่งทาง    ยังไมเห็นเตา 
     กระตายเลยหาว    เราพักดีกวา 
     นอนเลนสบาย    กลายเปนหลับพลัน 
     ฝนดีแสนหวาน    ชื่นบานหัวใจ 
     เตาเดินมุงม่ัน    ฉันไมยอมแพ 
     อดทนแนวแน    แมเหน่ือยเหลือทน 
     เตาเห็นเสนชัย    หัวใจพองโต 
     กองเชียรไชไย    โหรองยินดี 
     จึงเรงฝเทา    จํ้าอาวเต็มที่ 
     ฉันชนะแลวซี    ดีใจจังเลย 
     กระตายตื่นแลว    แววเสียงเฮฮา 
     วิ่งตอดีกวา    อยาใหเตาแซง 
     พอถึงเสนชัย    รองไหแงแง 
     กลายเปนผูแพ    แยจริงเลยเชียว    
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ขั้นดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา     

1.   ครูและเด็กเล็กรองเพลง กระตาย  พรอมทําทาทางประกอบเพลง 
 

เพลงกระตาย 
 
     ฉันเปนกระตายสีขาว             หูยาว ๆ นัยนตาสีแดง 
     วิ่งเลนยามเดือนสองแสง        เม่ือลมแรงหลบตามตนไม 
 
 ข้ันดําเนินการ 

1.   เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานโดยใชคําถาม 
    -  อะไรเปนสาเหตุใหกระตายมาทาเตาวิ่งแขง 
    -  ทําไมเตาจึงรับคําทาของกระตาย 
    -  เตาทําอยางไรจึงชนะกระตาย  
  2.  ครู นําสื่ อและอุปกรณต าง  ๆ  มาให เ ด็กดูและให เ ด็กรวมกันสนทนาถึง
ความสัมพันธในหนาที่ของอุปกรณที่เหมือนกัน 
      3.   เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
      4.   เด็กปนดินเหนียวอยางอิสระและตกแตงผลงานโดยใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ประกอบ  
      5.   ครูคอยแนะนํา  เม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ 
      6.   เม่ือปนเสร็จแลวนําเสนอผลงานครูคอยจดบันทึกคาํพูดของเด็ก 
      7.  เด็กชวยกันทําความสะอาดและเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย    
 
 ข้ันสรุป         
     1.  เด็กสามารถบอกความสัมพันธในหนาที่ของอุปกรณที่เหมือนกัน    
     2. ครูและเด็กชวยกันสรุปกิจกรรมที่ทําในวันนี้ 
 

การประเมินผล    
 1. สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะทํากิจกรรม 
 2. ผลงานของเด็กและการเลาเรื่องของเด็ก 
 3.   สังเกตการคิดเชิงเหตุผลอุปมาอุปไมย  
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สื่อและอุปกรณประกอบการปน 
   1.   ดินเหนียว    
   2.   ไมจ้ิมฟน ไหมพรม ดอกไม  
   3.   พลาสติกปูโตะ  
          4.   กระดาษสําหรับบันทึกชิ้นงาน 
           5.   แผนรองปน  
         6.   ผาเช็ดมือ 
 7.   นิทานเรื่อง กระตายกับเตา 
 8.  ถาดใสผลงาน 
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กิจกรรม นิทานเร่ือง  เจาปาหาหมอวิเศษ 
 

จุดประสงค 
      1.   เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานอนุกรม    
            2.   พัฒนากลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
           3.   เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการ 
           4.   เพ่ือพัฒนาภาษา สามารถอธิบายผลงานของตนเองได 
 

เจาปาหาหมอวิเศษ 
        ไมทราบชื่อผูแตง 

 
          ไกลออกไปในปาลึกซึ่งเปนที่อยูของสิงโต   เจาปาแตเวลานี้สิงโตผูยิ่งใหญกําลังไมสบาย
มันปาวประกาศไปทั่ว  เพ่ือหาหมอวิเศษมารักษาอาการปวยของมัน “ใครก็ตามที่สามารถรักษาฉัน
ใหหายไดฉันจะใหรางวัลอยางงามที่เดียว” ในปาแหงน้ีเองมีหมาจ้ิงจอกและหมีที่ไดชื่อวาเปนหมอที่
เกงที่สุดทั้งสองไดยิน ประกาศของสิงโตจึงรีบเตรียมตัวเดินทางไปรักษาเจาปาทันที   
 แตเจาหมาจิ้งจอกเกิดละโมบมันอยากไดรางวัลแตเพียงผูเดียวมันจึงหามไมใหหมีไปดวย      
“ฉันวาฉันควรไปรักษาสิงโตคนเดียว...เพราะฉันไมอยากแบงรางวัลของฉันใหใครเพราะฉะนั้นแก
ควรกลับบานไปไดแลวเจาหมี”  
 “ถาเธอคิดวาเธอสามารถรักษาคนเดียวได...ก็ตามใจ”  หมีพูดกอนหันหลังจากไป 
 หมาจ้ิงจอกจอมละโมบ  รีบวิ่งตรงไปที่ถ้ําของสิงโตและถือโอกาสกุเร่ืองกลาวรายหมี              
“ทานสิงโตรูไหมที่เจาหมีน่ันไมยอมมารักษาทานนั้นก็เพราะมันอยากใหทานตายและมันจะไดขึ้น
เปนเจาปาปกครองปาแหงน้ีแทนทาน  ไงละ ...”  
 สิงโตไดฟงแลวรูสึกโกรธมากจึงเรียกหมีเขาพบโดยเร็ว “ไมจริงเลยทาน...ฉันไมไดมา
รักษาทานก็เพราะฉนักําลังคนควาหาวิธีที่ดีที่จะมารักษาทานตางหากและตอนนี้ก็รูแลวละ !! ”   
 หมีคิดแกเผ็ดหมาปาจอมโกหก จึงแกลงพูดตอไปวา “ วิธีที่จะรักษาทานไดคือ...ความ
อบอุนที่สุดนั่นก็คือ..ขนของหมาจิ้งจอกนั่นเอง” 
 ทันใดนั้นสิงโตก็กระโดดตรงไปที่หมาปาและถอนขนทั้งหมดของเจาหมาปาออกมาทําเสื้อ
ขนสัตวแสนสวยสวมใสหมาปาขนโกรนตกใจและอายมากมันวิ่งหนีหายไปในปาและไมกลาออกมา
ปรากฏตัวในที่สาธารณะอีกเลย 
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ขั้นดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา        
            1.  ครู เลานิทาน  เ ร่ืองเจาปาหาหมอวิ เศษ  ให เ ด็กฟงกอน โดยใชหนังสือ
ภาพประกอบการเลา 
 

 ข้ันดําเนินการ 
  1.  เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานโดยใชคําถาม 
    -  ทําไมสิงโตจึงปวย 
    -  จ้ิงจอกเปนหมาอยางไร 
    -  หมีทําอยางไรจึงไมถูกสิงโตจับกิน 
  2.   ครูและเด็กสนทนาถึงกิจกรรมที่จะทําในวันน้ีที่ละขั้นตอนตามลําดับกอนหลัง 
      3.  เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
      4.   เด็กปนแปงโดอยางอิสระและตกแตงผลงานโดยใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ประกอบ  
      5.   ครูคอยแนะนํา  เม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ 
      6.   เม่ือปนแปงโดใหเด็กนําเสนอผลงานครูคอยจดบันทึกคําพูดของเด็ก 
      7.  เด็กชวยกันทําความสะอาดอุปกรณและเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย    
 

 ข้ันสรุป         
  1.   เด็กสามารถบอกขั้นตอนในการทํากิจกรรมตามลําดับกอนและหลัง    
  2.   ครูและเด็กชวยกันสรุปกิจกรรมที่ทําในวันนี้ 
 

การประเมินผล    
 1.  สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะทํากิจกรรม 
 2.  ผลงานของเด็กและการเลาเรื่องของเด็ก 
      3.  สังเกตการคิดเชิงเหตุผลอนุกรม   
                       

สื่อและอุปกรณประกอบการปน 
            1.   แปงโด 3 กอน  สีขาว  สีแดง  สีมวง 
            2.   กานไมขีด ใบไมพลาสติก ไหมพรมเสนเล็ก 
           3.   พลาสติกปูโตะ  
           4.   กระดาษสําหรับบันทึกชิ้นงาน 
           5.   แผนรองปน  
         6.   ผาเช็ดมือ 
           7.  นิทานเรื่องเจาปาหาหมอวิเศษ 
         8.  ถาดใสผลงาน   
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กิจกรรม   นิทานเร่ืองจระเขกับกระตาย 
 

จุดประสงค 
 1.   เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานจัดประเภท  
           2.   พัฒนากลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
         3.   เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการ 
          4.   เพ่ือพัฒนาภาษา สามารถอธิบายผลงานของตนเองได 
 

จระเขกับกระตาย 
                                                ผูแตง  สมหมาย  โตคลาย  

     
 กระตายตัวหน่ึงกําลังกินผักกาดอยูที่ชายเขากับบรรดาเพื่อนสัตวอ่ืน ๆ เม่ือกินจนอ่ิมมันจึง
เดินไปยัง ลําธาร  ที่อยูไมไกลนักพอจะกมลงกินน้ํา มันก็มองเห็นอะไรบางอยางลอยใกลเขามา ๆ 
มันจึงเพงมองดวยความแปลกใจ  “เอะ ! ไมใชทอนไมน่ีนา เจาจระเขอันธพาลนั่นเอง” กระตายจึง
กระโดดหนีออกมาจากริมลําธารดวยความกลัว  มันหายหิวเปนปลิดทิ้ง   จระเขมองเห็นดังน้ันก็รูสึก
ผิดหวังจึงใชเลหกลทันที  “ทานกระตายผูชาญฉลาด  น่ันกําลังจะไปไหนลงมาดื่มนํ้าใหชื่นใจกอน
เถอะทาน”  “ออ ! ขาหิวนํ้านะ  แตกลัวทานจะจับขากินเปนอาหารซะกอน แตพอเห็นทานโผลมาขา
ก็หายหิวเลยหละ”  กระตายตอบอยางซื่อ ๆ “โอ โห ! ขาไมใจรายอยางนั้นหรอกลงมากินเถอะ ขา
แกจนฟนฟางก็หักหมดปากแลว  อีกอยางหนึ่งขาไมชอบกินกระตายหรอก ขาชอบกินปลามากกวา” 
จระเขพูดหลอกลอกระตาย  กระตายนอยรูทันจึงรองบอกไปวา  “ไมละทาน  แมขาสอนวาถา
อันตรายอยูใกล ๆ ตองหลีกใหไกลไวกอน” วาแลวกระตายก็กระโดดเผล็บไปจากริมลําธารอยาง
รวดเร็ว จระเขไดแตมองตามกระตายอยางเสียดายอาหารม้ือแรก กระตายวิ่งลัดเลาะริมลําธารมาได
สักพักหนึ่ง ถึงแมมันจะหิวนํ้าจนแทบจะเปนลมแตก็มองซายมองขวากอนวาปลอดภัยหรือไม  และ
กมลงดื่มนํ้าอยางมีความสุข 
 

ขั้นดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา        
                1.   ครูเลานิทาน  เรื่องจระเขกับกระตาย ใหเด็กฟง โดยใชหุนมือประกอบ 
 

  ข้ันดําเนินการ 
      1.   เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานโดยใชคําถาม      
    -   ถากระตายดื่มนํ้าในลําธารจะเกิดอะไรขึ้น 
    -   ทําอยางไรกระตายจึงจะกินนํ้าได 
    -   ถาเด็ก ๆ เปนเจากระตายเด็กจะทําอยางไรกับเจาจระเข 
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      2.    ครูสนทนาถึงกิจกรรมที่จะทําในวันน้ีพรอมกับแนะนําอุปกรณตาง ๆ 
     3.  เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเองและรวมสนทนากันถึงลักษณะ
ของอุปกรณแตละชนิด 
     4.   เด็กปนแปงโดอยางอิสระและตกแตงผลงานโดยใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ประกอบ  
     5.   ครูคอยแนะนํา  เม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ 
     6.   เม่ือปนแปงโดเสร็จแลวใหนําเสนอผลงานครูคอยจดบันทึกคําพูดของเด็ก 
     7.  เด็กชวยกันทําความสะอาดอุปกรณและเก็บอุปกรณใหเรียบรอย    
 

 ข้ันสรุป         
1.    เด็กสามารถจัดประเภทการของสัตวได 
2.    ครูและเด็กชวยกันสรุปกิจกรรมที่ทําในวันน้ี 

 

การประเมินผล    
 1.  สังเกตการเรียนรูของเด็กขณะทํากิจกรรม 
 2.  ผลงานของเด็กและการเลาเรื่องของเด็ก 

  3.  สังเกตการคิดเชิงเหตุผลในการจัดประเภท  
  

สื่อและอุปกรณประกอบการปน 
           1.  ปนแปงโด  3  กอน  สีนํ้าตาล  สีเขียว  สีแดง 

      2.   ลูกสนแหง ใบสนหางกระรอก ลูกตาสัตว      
           3.   พลาสติกปูโตะ  
          4.   กระดาษสําหรับบันทึกชิ้นงาน 
           5.   แผนรองปน  
         6.  ผาเช็ดมือ 
 7.  นิทานเรื่อง จระเขกับกระตาย 
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กิจกรรม  นิทานเร่ือง  หมาปากับเงา 
 

จุดประสงค 
 1.   เพ่ือฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมย  

           2.   พัฒนากลามเนื้อเล็กและการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 
           3.   เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคและจิตนาการ 
          4.   เพ่ือพัฒนาภาษา  สามารถอธิบายผลงานของตนเองได 
 

หมากับเงา 
       สมหมาย   โตคลาย ผูเลา 

         
 กาลครั้งหน่ึงนานมาแลว  มีหมาจอมตะกละตัวหน่ึง  อาศัยอยูที่ชายปานอกเมือง วันนี้
อากาศรอน อบอาวมาก  ตั้งแตเชามาเจาหมาจอมตะกละยังไมมีอะไรตกถึงทองจึงทําใหมันทั้งหิวทั้ง
หงุดหงิด  มันจึงตัดสินใจเดินทางเขาไปในเมืองเพ่ือหาอะไรกิน  “เขาเมืองดีกวาเรา เผื่อจะมีอะไร
อรอย ๆ ใหกินบาง”   มันบอกกับตัวเอง มันออกเดินทางกระทั่งมาถึงตลาดที่มีรานคามากมาย ตั้ง
เรียงรายอยู “โอโห มีแตของอรอย ๆ นากินทั้งน้ันเลย”  
          เจาหมาจอมตะกละเริ่มนํ้าลายไหล  มันเดินผานรานขายไกยางหอมฉุย  ขณะที่เจาของ
กําลังเดินเขาหลังรานมันไดโอกาสจึงยองเขาไปเพื่อจะขโมยไกยางมากิน แตโชคกลับไมเขาขางมัน
เสียเลย  เจาของรานหันมาเห็นเสียกอนและควาไมไลตี  จนมันตองโกยอาวเผนหนีสุดชีวิต  มันหอบ
ฮ่ัก ๆ โซซัดโซเซมาถึงรานขายเนื้อขณะที่เจาของรานกําลังสาละวนขายเนื้อใหลูกคาอยู  มันแลบลิ้น
เลียปาก  พอสบโอกาสเหมาะจึงยองเขาไปคาบเนื้อบนเขียงมาไดชิ้นหน่ึงแลวรีบเผนหนีออกมาทันที 
ขณะที่มันเดินขามสะพานไมเล็ก ๆ เพ่ือกลับที่พักมันเหลือบลงไปในน้ําเห็นหมาอีกตัวหน่ึงคาบเนื้อ
ชิ้นใหญกวาที่มันคาบอยูเสียอีก  ดวยความตะกละมันจึงคิดจะแยงเนื้อชิ้นใหญที่อยูในปากหมาตัวน้ัน 
“เฮ ! เจาหมากระจอกสงชิ้นเนื้อน้ันมาใหขาเสียดี ๆ” มันตะโกนขู ไมทันขาดคํา เนื้อที่อยูในปากของ
มันก็รวงจมหายไปในสายน้ําพรอมทั้งเนื้อในปากของหมาตัวน้ัน ก็อันตรธานหายไปดวย มันกระโดด
ลงไปควานหาจนหมดเรี่ยวแรงหาเทาไหรก็หาไมเจอ   
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ขั้นดําเนินกิจกรรม 
 ข้ันนํา        
                1.   ครูเลานิทาน  เรื่องหมากับเงา ใหเด็กฟงกอน โดยใชหุนน้ิวประกอบ 
 
 ข้ันดําเนินการ 

1.    เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในนิทานโดยใชคําถาม   
    -   ทําไมชิ้นเนื้อที่อยูในน้ําจึงใหญกวา    
    -   ทําไมหมาถึงทิ้งชิ้นเนื้อที่คาบไว 
    -   ทําไมหมาถึงเลือกชิ้นเนื้อที่อยูในน้ํา   
      2.   ครูสนทนาถึงกิจกรรมที่จะทําในวันนี้พรอมกับแนะนําอุปกรณตาง ๆ 

     3.  เด็กเลือกหยิบอุปกรณตามความสนใจของตนเอง 
     4.   เด็กดินเหนียวอยางอิสระและตกแตงผลงานโดยใชสื่ออุปกรณตาง ๆ ประกอบ  
     5.   ครูคอยแนะนํา  เม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ 
     6.   เม่ือดินเหนียวเสร็จแลวใหนําเสนอผลงานครูคอยจดบันทึก 
     7.  เด็กชวยกันทําความสะอาดและเก็บอุปกรณเขาที่ใหเรียบรอย    
 

 ข้ันสรุป         
1.    เด็กสามารถบอกความสัมพันธในหนาที่ของอุปกรณที่เหมือนกัน     
2.    ครูและเด็กชวยกันสรุปกิจกรรมที่ทําในวันนี้ 

 

การประเมินผล    
 1.  สังเกตพฤติกรรมของเด็กขณะทํากิจกรรม 
 2.  ผลงานของเด็กและการเลาเรื่องของเด็ก 

  3.  สังเกตการคิดเชิงเหตุผลอุปมาอุปไมยจากการตอบคําถาม   
   

สื่อและอุปกรณประกอบการปน 
          1.   ดินเหนียว 

      2.   เปลือกหอย ใบสนหางกระรอก ลูกตาสัตว      
           3.   พลาสติกปูโตะ  
           4.   กระดาษสําหรับบันทึกชิ้นงาน 
            5.   แผนรองปน  
          6.   ผาเช็ดมือ 
 7.  นิทานเรื่อง หมากับเงา 
 8.  ถาดใสผลงาน 
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ภาคผนวก    ข 
   -   คูมือดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ  3-4  ป) 
   -   ตัวอยางแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 3-4  ป) 
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คูมือดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
(อายุ  3 – 4 ป) 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เชียงรากนอย (อายุ 3 -4 ป) ใชในการประเมินการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยดานตาง ๆ ดังน้ี 
  1.1  ดานการจัดประเภท  จํานวน   10  ขอ 
  1.2  ดานอุปมาอุปไมย  จํานวน   10  ขอ 
  1.3  ดานอนุกรม    จํานวน   10  ขอ 
 2.  ในการดําเนินการทดสอบ ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดสอบดวยตัวเอง 
 3.   แบบทดสอบนี้แบบทดสอบประเภทรูปภาพ  มี  3  ตัวเลือก 
 
คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 

1. ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลไดจําแนก 
ออกเปน  3  ชุด จํานวน 30 ขอ ดังน้ี 

  ชุดที่  1    แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานจัดประเภท    จํานวน      10  ขอ 
  ชุดที่  2    แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลดานอุปมาอุปไมย  จํานวน    10  ขอ 
  ชุดที่  3    แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตผุลดานอนุกรม          จํานวน     10  ขอ  

 2.   ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ   กําหนดเวลาใหทําขอละ   1  นาที 
 3.   การตรวจใหคะแนน         

  3.1  ทําถูกตองให  1   คะแนน 
  3.2 ทําผิด หรือไมไดทําได หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 
 
การเตรียมการทดสอบ 

1. ผูดําเนินการทดสอบ  ตองศึกษาคูมือในการทดสอบและแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล 
ใหเขาใจในกระบวนการทั้งหมดใชภาษาที่ชัดเจนในการอานขอคําถามในแบบทดสอบแตละขอโดย
อานขอละ  2  ครั้ง 

2. สถานที่สอบ จัดโตะ เกาอ้ีใหหางกันพอสมควร โดยจัดโตะเกาอ้ีใหเพียงพอกับจํานวน 
ของผูเขารับการสอบเลือกที่ปราศจากสิ่งรบกวน  มีแสงสวางเพียงพอ   

3. อุปกรณที่จําเปนตองใชในการทดสอบ ดังน้ี ดินสอดํา หรือดินสอเทียน 
4. คูมือการใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
5. ผูเขารับการทดสอบ กอนเร่ิมการทดสอบควรใหผูเขาทดสอบทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอน   

เชน  เขาหองน้ําใหเรียบรอย และเม่ืออยูในหองที่ทําการทดสอบนั่งประจําที่ใหเรียบรอย 
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6. แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลที่ไดรับการตรวจสอบเรียบรอยแลว  โดยเขียน 
ชื่อ – นามสกุล  ของผูรับการทดสอบไวใหพรอม  และแบบทดสอบสํารองอีก   2  ชุด 
 

ผูรับการทดสอบ 
1. ผูดําเนินการทดสอบควรทักทายพูดคุยกับเด็กเพื่อสรางความคุนเคย 

 

ขั้นตอนการสอบ 
 ในการทดสอบ   ใหผูดําเนินการทดสอบปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ี 

1.  แจกแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล  และดินสอใหผูรับการทดสอบตามลําดับ 
ชื่อ – นามสกุลที่เตรียมไวใหตรงกับผูรับการทดสอบ 

2. อธิบายการเลือกคําตอบซึ่งเลือกไดเพียง  1  ตัวเลือก  โดยทําเครื่องหมายโดยให 
ผูเขารับการทดสอบดู  และลองทําจนเขาใจในขอตัวอยาง 

3. ผูทําการทดสอบอานคําถามในแตละขอใหผูเขารับการทดสอบฟงที่ละขอ  ขอละ  2  ครั้ง 
4. สังเกตผูเขารับการทดสอบทําเครื่องหมาย   ครบทุกคนในแตละขอคําถามแลว 

จึงอานขอคําถามตอไป 
 

การดําเนินการ 
 ครูพูด    :    “สวัสดีคะ เด็ก ๆ  ทุกคน วันน้ีครูมีสิ่งที่นาสนใจมาใหเด็ก ๆ ทํา” 

 ครูพูด    :    “กอนที่จะลงมือทํา   ครูมีขอตกลงกับเด็ก ๆ วา  เม่ือเด็กไดรับสมุดที่ครู 
     แจกแลว เด็ก ๆ จะไมเปดดูกอนที่ครูจะบอก  และเม่ือครูบอกใหทําอะไร    
     ขอใหเด็กตั้งใจฟงแลวทําตามที่ครูบอก  ครูแจกสมุดและใหเด็กทุกคนใช 
     ดินสอดํา  คนละ   1   แทงคะ”  

     (ครูแจกแบบทดสอบตรงตามชื่อของเด็กและใหหยิบดินสอดําคนละ   1   แทง  
     และติดเครื่องหมายกากบาท  (x) ที่ผนังหองและชี้ที่เครื่องหมาย) 

 ครูพูด    :     “น่ีคือเครื่องหมายกากบาท  เด็ก ๆ  พูดตามครูซิคะ   เปดหนาแรกคะ”  
     (เปดแบบทดสอบหนาแรก และดูวาเด็กเปดถูกตองหรือไม) 

 

ตัวอยางการทําขอสอบ 
 ครูพูด   :    เด็ก ๆ เปดหนาแรกพรอมกับครู ดูที่ขอไกนะคะ 
 ครูพูด   :    เด็กดูในชองซิคะ  เปนรูปอะไรเอย   
     (นักเรียนตอบ).......ถูกตองคะเกงมากคะ ทุกคนลอง  ลากเสนประในชองคะ  
     (ครูชี้ชองแรกและชองที่สองและสามและเดินดูความถูกตอง) 

ครูพูด   :    ในชองวางสุดทายใหเด็ก ๆ ลองเขียนเครื่องหมายกากบาทตอในชองสุดทาย 
       และเดินดูความถูกตอง 
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 ขอทดลองกากบาท 
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แบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 

ชุดที่  1  ดานการจัดประเภท 
 
ขอตัวอยาง  
 
 ครูพูด    :    เด็ก ๆ เปดหนาแรกแลวนะคะ   ดูรูปไกคะ   

 ครูพูด  :    เด็ก ๆ ดูในชองคะ  เปนรูปอะไรเอย  (นักเรียนตอบ).......ถูกตองเกงมากคะ   
     ฟงคําสั่งคะ 

 ปฏิบัติ  :   ชี้ที่ขอไกใหนักเรียนดู 
 ครูพูด   :    ให กากบาท  (x)  ทับภาพที่ตางไปจากภาพอื่น 
 ปฏิบัติ  :    ดูแลใหนักเรียนทําทุกคน............ 
 ครูพูด   :    เกงมากคะ  ตอไปน้ีจะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ  เด็ก ๆ ตองฟงคําสั่ง 
     ใหดีกอนที่จะ กากบาท  (x)  ทุกคนเปดหนาตอไป 

 
ชุดที่   2   ดานอุปมาอุปไมย 

  
 ครูพูด    :    เด็ก ๆ เปดหนาแรกแลวนะคะ ดูรูปไขคะ   

 ครูพูด    :     เด็ก ๆ ดูในชองคะ เปนรูปอะไรเอย  (นักเรียนตอบ).......ถูกตองเกงมากคะ   
     ฟงคําสั่งคะ 

 ปฏิบัติ    :    ชี้ที่ขอไขใหนักเรียนดู 
 ครูพูด    :    ให กากบาท  (x)  ทับภาพในแถวลางที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับภาพที่  3  
     เหมือนกับความสัมพันธของสองภาพแรก   
 ปฏิบัติ    :    ดูแลใหนักเรียนทําทุกคน............ 
 ครูพูด    :    เกงมากคะ  ตอไปน้ีจะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ  เด็ก ๆ ตองฟงคําสั่ง 
     ใหดีกอนที่จะกากบาท  (x)  ทุกคนเปดหนาตอไป 
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ชุดที่  3  ดานอนุกรม 
 

 ครูพูด    :    เด็ก ๆ เปดหนาแรกแลวนะคะ ดูรูปปลาคะ   
 ครูพูด    :    เด็ก ๆ ดูในชองคะ เปนรูปอะไรเอย (นักเรียนตอบ).......ถูกตองเกงมากคะ   
     ฟงคําสั่งคะ 

 ปฏิบัติ    :    ชี้ที่ขอผึ้งใหนักเรียนดู 
 ครูพูด    :    ให กากบาท  (x)  ทับภาพในแถวบนเปนภาพแมว วัว เรียงกันตามลาํดับ 
     อยางตอเน่ืองจากภาพที่  1 ถึงภาพที่  4  ใหเด็กหาภาพที่เปนภาพตอเน่ือง 
     กันกับภาพที่  5  แลวกากบาทภาพ 
 ปฏิบัติ    :    ดูแลใหนักเรียนทําทุกคน............ 
 ครูพูด    :    เกงมากคะ ตอไปน้ีจะเร่ิมทําขอตอไปแลวนะคะ  เด็ก ๆ ตองฟงคําสั่ง 
     ใหดีกอนที่จะกากบาท  (x)  ทุกคนเปดหนาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

ตัวอยางแบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
 

แบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
ชุดที่  1   ดานการจัดประเภท 

 
ขอตัวอยาง   
 

    
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
1. 
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แบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
ชุดที่  2 ดานอุปมาอุปไมย 

 
ขอตัวอยาง 

  
 
 
 
 
    

 

1 
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แบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
ชุดที่  3  ดานอนุกรม 

 
ขอตัวอยาง 

 
 

    

 
 
1. 
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