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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549   โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม 
สํานักงานเขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร  จํานวน 15  คน  ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย  
การทดลองใชเวลา  8  สัปดาห  สัปดาหละ  4  วัน  วันละ  20 - 30  นาที 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีคือ  แผนการจัดประสบการณตามรปูแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูและแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล  ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ัน เทากับ  .882  แบบแผนการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ  One – Group  Pretest – Posstest  Design สถิตทิี่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ t-test  แบบ  Dependent  Sample 
 ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการ
เรียนรู  มีการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 
.01 
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 The  purpose  of  this  study  was  to compare the  early childhood  children’s  
reasoning  ability  obtained  through the Multiple Intelligencers  Model  For Learning  before  
and after  the experiment. 
 The  subjects were  fifteen second  years  kindergarten  children’s ages range 
from five to six year old of Watphaingengchotanaram School under the Bangkok, 
Municipality in  the second semester of academic  year 2006. The sample of this study was 
simple random sampling techniques. The experiment was carried out for 8 weeks, 4 days  
each week, 20–30 minutes each day. The instruments of the study were the Multiple 
Intelligencers  Model For Learning lesson plans and test on reasoning ability. The reliability 
of the reasoning ability test was .882. The design of the study was One–Group pretest–
posttest design. Then data was analyzed using  t-test  dependent  sample. 
 The  results  of  this study revealed  that  early childhood  children’s  reasoning  
ability  obtained  through the multiple intelligencers  model for learning lesson plans  was  
significant  difference  at .01 level.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย      
ดร.เยาวพา  เดชะคุปต ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยดร.สิริมา ภิญโญอนันต-
พงษ  ประธานในการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ รองศาสตราจารยดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร 
กรรมการในการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ที่ไดกรุณาใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา 
เสนอแนวคิดและแกไขขอบกพรองตางๆ ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยรูสึก
ซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยางยิ่ง  และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ  โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร  อาจารยสุวรรณา    
ไชยะธน  อาจารยสุทธาภา  โชตประดิษฐ ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญการตรวจแบบทดสอบวัด
การคิดเชิงเหตุผลและใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยอัญชลี ไสยวรรณ อาจารยจารุวรรณ ศิลปรัตน
และอาจารยสันติศักดิ์ ผาผาย ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญ การตรวจแผนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   และใหขอเสนอแนะแกไขปรับปรุงแผนการจัดประสบการณให
สมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณทานผูบริหาร อาจารยกนิษฐา โอษฐงาม  อาจารยจิรวดี  เสืออุดม  
อาจารยประไพพิศ    สุขสมบูรณ  และคณะครูโรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม สังกัดสํานักงานเขต
บางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร ที่ไดกรุณาใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียน   และการทําวิจัย
ในครั้งนี้  และขอขอบคุณนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2 ประจําปการศึกษา 2549 ที่ไดให
ความรวมมือในการปฏิบัติการวิจัยใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และคณาจารยสาขาวิชา
อ่ืนๆ ทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอน ถายทอดความรูประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัยจนทําให
ผูวิจัยประสบผลสําเร็จในการศึกษา และขอบคุณเพื่อนนิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ทุกทานที่ใหกําลังใจซึ่งกันและกันดวยดีเสมอมา 

 การศึกษาและการทําปริญญานิพนธสําเร็จไดดวยดีเพราะไดรับการสงเสริม สนับสนุน
และไดรับกําลังใจจากคุณพอทองดี อุปฮาด คุณแมสมุทร อุปฮาด  และญาติพี ่นองทุกทาน    
ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และขอขอบพระคุณในความเมตตาเปนอยางสูง  
 คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ ขอมอบเปนเครื ่องบูชาพระคุณบิดา  
มารดาที่ไดอบรมเลี้ยงดู ใหการศึกษาและเปนแบบอยางที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา และขอมอบเปน
เครื ่องบูชาพระคุณครู อาจารยและผู มีพระคุณทุกทาน ทั ้งในอดีตและปจจุบันที ่ไดประสิทธ
ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงการพัฒนาในวัยเด็กจะ
เปนพ้ืนฐานอันม่ันคงตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัย เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดสําหรับ
พัฒนาการของชีวิตมนุษยเพราะสิ่งที่เด็กไดรับจากประสบการณและการเรียนรูในชวง 5 ป แรกของ
ชีวิตมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาการทุกดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2523: บทนํา) บลูม กลาววา เด็กปฐมวัยเปนชวงที่มีความสําคัญตอการวางรากฐานของ
พัฒนาการทุกดาน เด็กในวัยน้ีมีความสามารถที่จะเรียนรูไดมากที่สุด พัฒนาการดานตาง ๆ เจริญ
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสติปญญา ในชวง  4  ปแรก สติปญญาเจริญถึง 50 % 
และจะเพิ่มขึ้นเปน 80 %  เม่ืออายุครบ 8 ป (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน.2531: 4; อางอิงมา
จาก Bloom. 1964: 8) ซ่ึงการพัฒนาดานสติปญญานั้น เพียเจท (Piaget) กลาววาความคิดของเด็ก
วัย 2–7 ป จะอยูในขั้นกอนปฏิบัติการคิด (Preoperational  Stage) ซ่ึงในชวงอายุ 2-4 ป เด็กเริ่มมี
เหตุผลเบื้องตน ชางคิด  ชางทํา  ชางสงสัย เร่ิมรูจักหาเหตุผลและเม่ืออายุ 4-7 ป สามารถใชเหตุผล
ทั่ว ๆ ไปมาสรุปแกปญหาโดยไมตองคิดวิเคราะหอยางถี่ถวน การคิดหาเหตุผลของเด็กขึ้นอยูกับสิ่ง
ที่เขารับรูหรือสัมผัสกับสิ่งเราจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวโดยผานการใชประสาทสัมผัสทั้ง  5 ถาหาก
เด็กไดรับการกระตุนทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  อยางเพียงพอจะชวยใหสมองของเด็กมีการพัฒนา
ทางดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย (นวพร  ทวีวิทยชาคริยะ. 2541: บทนํา; อางอิงมาจาก Janice. 
1991: 223) โดยเฉพาะอยางยิ่ง สติปญญาดานการคิดนั้นมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของ
มนุษยเปนอยางมาก ความเปนปกติสุขและการดําเนินชีวิตที่ประสบความสุขในความสําเร็จ เปนผล
มาจากการมีประสิทธิภาพของความคิด  (ประพันธศิริ  สุเสารัจ.2541: 1)  ซ่ึงสอดคลองกับฉันทนา  
ภาคบงกช (2528:1) ที่กลาววา การคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพ แสดงออกในสิ่งที่ดีงามเปน
ประโยชนและสรางสรรค สามารถฟนฝาอุปสรรคและนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันของตนเอง
และสังคมไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน “คิดเปน” เด็กจะ
สามารถใชเหตุผลในการแกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได อันจะเปนเหตุให
ประเทศชาติพัฒนาอยางยั่งยืน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543: 72)  ซ่ึงทักษะการคิดนั้นเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรูในสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะการคิดเชิงเหตุผล การที่จะพัฒนาคนใหเปนผูที่รูจักคิด
อยางมีเหตุผลนั้น ควรมีการพัฒนาตั้งแตระดับปฐมวัยเพราะเปนวัยที่มีพัฒนาการทุกดานสูงสุด  ซ่ึง
ปยนุช  ประจักษจิตต (2526: 31) ไดกลาวไววาการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยควร
เร่ิมจากการใชความคิดและความเขาใจเหตุผลงายๆดวยการกระตุน ใหคิด เปรียบเทียบ จําแนก 
เชื่อมโยงหาเหตุผลและฝกการแกปญหาอยูเสมอ จะชวยใหพัฒนาการดานสติปญญาเปนไปอยาง
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รวดเร็ว  นงเยาว  แขงเพ็ญแข (2538: 120-121) กลาววา การคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย
พัฒนาได โดยการจัดกิจกรรมที่เปดโอกาส ใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทุกดานจากกิจกรรมที่ทาทาย 
นาสนใจ การคิดคนควาทุกรูปแบบและการจินตนาการ ซ่ึงจะกระตุนใหสมองคิดไดหลายลักษณะ 
โดยมีครูเปนผูเตรียมคิดหาเทคนิค เตรียมอุปกรณและจัดกิจกรรมใหม ๆ ซ่ึงกระตุนดวยการใช
คําถาม เง่ือนไขหรือขอกําหนดที่หลากหลาย ตลอดจนการเรียนรวมกับเด็กเพื่อศึกษาหาวิธีใหม ๆ 
ซ่ึงสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540: 38–41)  ไดกลาวไววาการพัฒนาและเสริมสราง
ความคิดอยางมีเหตุผลของเด็กนั้น ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดคิด สังเกต ลงมือปฏิบัติทดลองผาน
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เด็กแสดงออกอยางอิสระไดดวยจินตนาการกิจกรรมที่หลากหลายจะกระตุนให
เด็กสนใจ กระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรม ครูควรเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูวิธีการแกปญหาการใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การใชหลักการสืบคน  การใชทักษะกระบวนการดวยตนเอง    ซ่ึงจะ
ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กคิดอยางเปนระบบและมีเหตุผล 

 จากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กในสังคมไทย พบวาเด็กไทยยังขาดการ
พัฒนาทางสติปญญาอยางถูกตอง ทําใหเด็กขาดทักษะพื้นฐานดานตางๆ ตลอดจนความสามารถใน
การคิดและใชเหตุผล ทั้งนี้อาจเพราะขาดการกระตุนและพัฒนามาตั้งแตเร่ิมตน (คณะกรรมการ
การศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก. 2535: 12-13) ซ่ึงวิชัย วงษใหญ (2542: 2) กลาววา จากการจัด
การศึกษาที่ผานมาไมสนองตอบกระบวนการพัฒนาผูเรียน ผูสอนสวนใหญจะใชรูปแบบและวิธีการ
เรียนการสอนที่เนนผูสอนเปนศูนยกลาง เนนการถายทอดความรูและเนื้อหา โดยละเลยการมุงเนน
ใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพไมนําเหตุการณและปญหาจากชุมชนเขามาเรียนรู ไมสนใจวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง คานิยม  ภูมิปญญาไทย เปนผลทําใหกระบวนการเรียนรูไม
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง อันเปนผลทําใหผูเรียนมีแตความรู ไมมีความคิดหรือทักษะตาง ๆ   
ผูสอนจึงควรเนนที่ผูเรียนเปนสําคัญและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความตองการ และความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละบุคคลที่มีความแตกตางกัน   จะเห็นไดวาการคิดเชิง
เหตุผลเปนทักษะที่สําคัญและควรไดรับการสงเสริม ปลูกฝง ฝกฝน  ตั้งแตระดับปฐมวัย อันจะเปน
ประโยชนสําหรับเด็กในอนาคต เพราะถามนุษยไมรูจักคิดหรือไมมีทักษะกระบวนการใดๆในการคิด
แลวน้ัน อาจจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติได  

 การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พุทธศักราช 2542 ที่ไดกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (ยุทธนา  ปฐมวรชาติ. 2546: 
39) ซ่ึงการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนสรางความรูไดดวยตนเอง  เกิดการเรียนรูและคนพบองค
ความรูใหมโดยใชกระบวนการทางปญญา ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
สังคมและสติปญญา ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร ที่มุงสงเสริมการ
พัฒนาความสามารถของผูเรียนทุกดานโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน โดย
การดเนอร (Gardner) เชื่อวาคนเรามีปญญาหรือความสามารถอยูในตัวหลายดานไดแก ปญญาดาน
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ภาษา ดานตรรกะ-คณิตศาสตร  การใชเหตุผล ดานดนตรี ดานมิติ ดานความถนัดทางกาย ดาน
ความเขาใจผู อ่ืน ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาติ ดานการดํารงคงอยูของชีวิต  และ
ความสามารถเหลานี้สามารถพัฒนาไดพรอมกัน (วารีรัตน แกวอุไร. 2541: 84)   ซ่ึงกระบวนการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาการเรียนรูก็เปนวิธีการจัดกิจกรรมอีกรูปแบบหน่ึง ที่ชวย
สงเสริมความสามารถการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็กปฐมวัย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการ
ความรูและทักษะควบคูไปพรอม ๆ กันกับคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผู
ริเริ่มไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติ สํารวจ คนควา  ตามความสนใจ และความถนัด
ของตนเอง เด็กจะมีทักษะการคิด รูจักการใชเหตุผลมาชวยในการแกปญหา อีกทั้งยังสามารถสราง
ความรูใหมดวยตนเองและสามารถคิดสรางสรรคผลงานตาง ๆ ออกมาจากจินตนาการ แนวความคิด
ประสบการณของตนและชวยสรางความสามารถในการคิดเปนระบบ มีเหตุผลและนําไปใชในการ
แกปญหาไดอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   (อรทัย  มูลคํา. 2542: 34-35) การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูจะชวยครูใหเขาใจถึงความสามารถหรือ
ปญญาดานตาง ๆ ของผูเรียน กระบวนการที่หลากหลายจะชวยดึงความสามารถในดานตาง ๆ ของ
ผูเรียนออกมาทั้งในทางเดนและในทางดอย เปนกิจกรรมที่สามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้น
ได โดยเฉพาะดานการคิดเชิงเหตุผล ซ่ึงเปนทักษะอีกประการหนึ่งที่ควรไดรับการสงเสริม ฝกฝน
ตั้งแตระดับเด็กปฐมวัย กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้นอยางหลากหลาย จะเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
ดวยการปฏิบัติ  สํารวจ  คนควา  แกปญหา  กระตุนใหเด็กฝกคิดอยางมีเหตุผล กระตือรือรนในการ
ตัดสินใจ และนําไปแกไขปญหามากขึ้นสามารถเรียนรู และเขาใจทักษะกระบวนการคิดของตนเอง
เพ่ือเปนนักแกปญหาและผูเรียนรูตลอดชีวิตตอไปในที่สุด   
 ดังน้ันการพัฒนาศักยภาพความสามารถของผูเรียนใหเปนผูรอบรู  มีความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลหลาย ๆ ดานตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด  การดเนอร  ที่มุงสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงเยาวพา เดชะคุปต. 
(2544: 6-7) ไดพัฒนารูปแบบของพหุปญญาเพื่อการเรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนรูและไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงประกอบดวยหลักการ 5 ขั้นตอน 
ไดแก  ขั้นผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active  Learning) 
ขั้นการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning)   ขั้นการวิเคราะห
กิจกรรมการเรียนรู (Analysis) ขั้นการสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)  และ
ขั้นผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ซ่ึงการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูดังกลาวสามารถนํามาเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมอยางหลากหลายใหเด็กไดเรียนรูเพ่ือพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเด็ก 
 จากแนวคิดและเหตุผลดังกลาว จะเห็นไดวาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู สามารถพัฒนาผู เรียนทั้งความรู  เจตคติ และการคิดตามความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียน โดยเฉพาะการคิดเชิงเหตุผล  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา
การสอนแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูจะสงผลตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยอยางไรเพื่อเปน
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แนวทางนํานวัตกรรมการสอนตาง ๆ ไปปรับใชในการสงเสริมพัฒนาการเด็กดานตาง ๆ รวมถึงการ
จัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยที่แปลกใหมและหลากหลายวิธีอีกดวย 
  
จุดมุงหมายของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาผลการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะดังน้ี 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก การรวม
ประเภท  การจําแนกประเภท  ความสัมพันธแบบพหุคูณ การการอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง  และ
การอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่  ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุ-
ปญญาเพื่อการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

 การวิจัยครั้งน้ีทําใหทราบถึงผลของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครองและผูที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดประยุกตนวัตกรรมการเรียนการสอนไปปรับใชในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากร   

       ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิงอายุระหวาง 5–6 ป ที่
กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาล  2    ภาคเรียนที่   2    ปการศึกษา  2549   โรงเรียนวัดไผเงินโชตนา
ราม     สํานักงานเขตบางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร    จํานวน 170  คน 
 กลุมตัวอยาง  

       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนเด็กปฐมวัยชาย–หญิง อายุระหวาง 5–6 ป   
ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล  2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2549 โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม     
สํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร จํานวน  15  คนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple  
random  sampling) โดยจับฉลากเด็กมา 1 หองเรียนจาก 5 หองเรียน และทําการประเมินการ
คิดเชิงเหตุผลของเด็กกอนการทดลอง (Pretest) เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน  15  คน โดย
คัดเลือกจากเด็กที่มีคะแนนการคิดเชิงเหตุผล  15  อันดับสุดทาย 
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 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
 การศึกษาครั้งน้ีทําการทดลองในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  ระยะเวลาใน
การทดลอง  8  สัปดาห  สัปดาหละ    4  ครั้ง  ครั้งละ  20  นาที     รวมทั้งสิ้น   32  ครั้ง 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
                  1.  ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
                  2.  ตัวแปรตาม   คือ  การคิดเชิงเหตุผล 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กที่มีอายุระหวาง 5 – 6  ปที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  
2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549  โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม  สํานักงานเขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 
 2.  การคิดเชิงเหตุผล  (Reasoning Thinking) หมายถึง ความสามารถทางสติปญญาของ
เด็กปฐมวัยที่แสดงพฤติกรรม โดยใชหลักการ  ขอเท็จจริงรวมทั้งประสบการณมาใชเปนขอมูลใน
การแกปญหาหรือใหคําตอบเรื่องใดเรื่องหน่ึง ซ่ึงสามารถวัดไดจากแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล
โดยจําแนกออกเปน  5  ดาน  คือ 
 2.1 การรวมประเภท   หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธของ
สิ่งตาง ๆ หรือการจัดกลุมสิ่งของ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ  ลักษณะ  รูปราง ขนาด สี  หนาที่ 
โครงสราง ที่เหมือนกัน รวมเขาเปนประเภทเดียวกัน ในที่นี้จะใชคุณสมบัติ ลักษณะ รูปราง และ
สีเปนหลัก   
 2.2  การจําแนกประเภท  หมายถึง  ความสามารถในการคิดจําแนกหรือจัดกลุม
สิ่งของ โดยดูจากโครงสราง  หนาที่  รูปราง  ลักษณะ  คุณสมบัติเฉพาะเปนหลักในการจําแนก  
ในที่น้ีจะใช ลักษณะ รูปรางและสีเปนหลัก   
 2.3 ความสัมพันธแบบพหุคูณ  หมายถึง  ความสามารถการหาลําดับความ
เปลี่ยนแปลงอยางมีระบบของสิ่งที่กําหนดใหวาสัมพันธกันอยางไร โดยหาแนวโนมของชุดแรก
กอน แลวสามารถตอบไดวาลําดับตอไปควรเปนสิ่งใด ในที่น้ีจะใช สีและขนาด เปนหลัก   
       2.4  การการอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง  หมายถึง  ความสามารถในการรับรูและ
เขาใจเกี่ยวกับความคงที่ของปริมาณของน้ํา ซึ่งไมวาจะถายเทไปยังภาชนะที่มีรูปรางอยางไรก็
ตาม ปริมาณของน้ําก็ยังคงมีอยูเทาเดิม 
       2.5 การอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ หมายถึง ความสามารถในการรับรูและเขาใจ
เกี่ยวกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเอาวัตถุอยางหนึ่งใสลงไปจนจม และเมื่อนําวัตถุน้ัน
เปลี่ยนรูปไปเปนอยางอ่ืน ระดับนํ้าที่เพิ่มขึ้นก็จะคงเทาเดิม 
 3. การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  หมายถึง  การจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยเนนผูเรียน
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เปนสําคัญ บรูณาการความรูและทักษะควบคูไปพรอม ๆ กันกับคุณธรรม จริยธรรม เปดโอกาสให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง ไดลงมือปฏิบัติ สํารวจ คนควา  ตามความสนใจ และความ
ถนัดของตนเอง สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกับผูอ่ืน สามารถวิเคราะหประสบการณการเรียนรู  
สรุปและสรางความรูใหมดวยตนเอง และสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวติจริงไดอยางมี
ความหมาย โดยจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู (Multiple Intelligences 
Model for  Learning)  ที่รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา  เดชะคุปต    ไดพัฒนาขึน้โดยมีพ้ืนฐานจาก
ทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนนการ
พัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงมีขั้นตอน  5  ขั้น  ดังน้ี 

       3.1 ขั ้นผู เร ียนไดลงมือปฏิบัต ิก ิจกรรมการเร ียนรู ด วยตนเองอยางมีช ีว ิตชีวา 
(Active  Learning) 
 3.2  ขั้นการมสีวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกบัผูอ่ืน(Cooperative Learning) 
 3.3  ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) 
 3.4  ขั้นการสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
 3.5  ขั้นผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย 
(Application) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 

การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
จําแนกออกเปน  5  ดาน  คือ 
1. การรวมประเภท 
2. การจําแนกประเภท 
3. ความสัมพันธแบบพหุคูณ 
4. การอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง 
5. การอนุรักษปริมาตรเขา

แทนที่ 

 

การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
1.ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา 
 (Active  Learning) 
2.ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative 
Learning) 
3.ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) 
4.ขั้นการสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) 
5.ขั้นผูเรียนสามารถนําส่ิงที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ความหมาย (Application) 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาเรื่องความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของโดยจําแนกเปนหัวขอดังตอไปน้ี 
  1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
   1.1 ความหมายของพหุปญญา 
   1.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา 

1.3 ประเภทของพหุปญญา 
1.4 ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา 
1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ ตามทฤษฎีพหุปญญา 
1.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา 
1.7 แนวทางในการสงเสริมพหุปญญาในดานตาง ๆ  
1.8 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีพหุปญญา 
1.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 

  2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
2.1 ความหมายของการคิด 
2.2 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
2.3 ความสําคัญของการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
2.4 องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
2.5 กระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงเหตุผล 
2.6 ทฤษฎีพัฒนาการทางการคิด 
2.7 แนวทางการสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 

 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
      1.1  ความหมายของพหุปญญา 
  นภเนตร  ธรรมบวร (2545: 8)  พหุปญญา หมายถึงความสามารถของคนที่ใชสมอง
ซ่ึงจัดเปนอวัยวะที่มีความสําคัญมากของรางกายมนุษย เพราะนอกจากจะทําหนาที่ควบคุมเกี่ยวกับ
สติปญญา  ความคิด  การเรียนรูพฤติกรรม และบุคลิกภาพของมนุษยแลวสมองยังทําหนาที่ควบคุม
การทํางานของอวัยวะอ่ืน ๆ ดวย 
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  การดเนอร (เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Gardner. 1983) ไดใหคํา
นิยามของคําวา พหุปญญา  วาเปนความสามารถเชิงชีวจิต  (Biopsycological  Potential) น่ันคือ 
คนทุกคนสามารถแสดงออก ซ่ึงองคแหงปญญาที่เขาสามารถ และพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบท
ตางๆ ตามสภาพแวดลอมของตน เขามองสติปญญาในหลายลักษณะ  และเชื่ออีกวา  สติปญญาของ
แตละคนจะเปนกระบวนการทางสมอง หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหาและสรางผลผลิตที่มี
คุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม 
  ประเวศ  วสี (2535: 9)  พหุปญญา หมายถึง  ความฉลาดของมนุษยที่ไมไดขึ้นอยูกับ
จํานวนเซลลในสมอง แตขึ้นอยูกับการเชื่อมโยงเซลลประสาทที่จะงอกเงยออกมาเปนวงจรสมอง ถา
สมองไดรับการกระตุนมากวงจรสมองก็ยิ่งมากขึ้นทําใหฉลาด ถาไดรับการกระตุนนอยการเชื่อมโยง
กันของเซลลประสาทก็จะลดนอยลงตามไปดวย ดังน้ันสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูจึงมีความสําคัญตอ
การกําหนดโครงสรางและโปรแกรมในสมอง 
  สรุปไดวาพหุปญญา หมายถึง ปญญา ความสามารถที่หลากหลายในตัวของบุคคลที่
ถูกควบคุมโดยสมองแตละสวนสามารถใชสติปญญา ความสามารถแตละดานในการทํากิจกรรมตาง 
ๆ อยางมีเปาหมาย หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา  และสรางผลิตที่มีคุณคาตอตนเองและ
เปนที่ยอมรับของสังคม ดังน้ันจึงตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อให
พัฒนาความสามารถทางสติปญญาของบุคคล ในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
     1.2  แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา ( Theory  of  Multiple  Intelligences : MI)   
  เม่ือป ค.ศ. 1904  กระทรวงศึกษาธิการในกรุงปารีส ไดใหนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ 
อัลเฟรด  บิเนท ( Alfred  Bainet )   และคณะทําการพัฒนาเครื่องมือ  โดยกําหนดนักเรียนที่มีความ
เสี่ยงตอการสอบตกเพื่อหาทางแกไข จากการพัฒนาเครื่องมือนี้ ทําใหเกิดแบบทดสอบเชาวนปญญา
ขึ้นเปนครั้งแรกของโลก   หลายปตอมาจึงแพรเขาไปในสหรัฐอเมริกา  และใชกันอยางแพรหลายจน
เปนที่รูจักกันในปจจุบันวา “เชาวนปญญา” และแบบทดสอบคิว (IQ ) หรือแบบทดสอบเชาวนปญญา
เกือบ 80 ป หลังจากที่มีแบบทดสอบเชาวนปญญาฉบับแรกของนักจิตวิทยาชาวอเมริกาแหง
มหาวิทยาลัยฮารวารด ชื่อ โฮเวิรด  การดเนอร ไดประกาศวาโลกของเราตีความของความฉลาด
หรือเชาวนปญญาของมนุษยแคบไป การดเนอรไดเสนอไวในหนังสือ Frames of  Mind  เม่ือป 
ค.ศ.1983  วา ความฉลาดหรือเชาวนปญญาของมนุษยมีอยางนอย  7  ดาน การดเนอรเรียกทฤษฎี
ของเขาวา “ ทฤษฎีพหุปญญา”  (Theory  of  Multiple  Intelligences : MI)  การดเนอรตองการจะ
รูจัก ศักยภาพของความสามารถมนุษยที่นอกเหนือไปจากคะแนนแบบทดสอบเชาวนปญญาเขาตั้ง
ขอสงสัยถึงความเชื่อถือไดของแบบทดสอบเชาวนปญญาแบบตางๆ ที่ไมเคยทํา การดเนอรบอกวา
ความฉลาดหรือเชาวนปญญา นาจะเกี่ยวกับความสามารถในการแกปญหาและการออกแบบผลผลิต
ที่ทันสมัยในสถานการณธรรมชาติ (อารี  สัณหฉวี (แปล). 2542: 1-2 ) 
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  การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจากGardner.1983) เปน
นักวิทยาศาสตรดานระบบประสาท แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด    ไดศึกษาเกี่ยวกับความ
หลากหลายของสติปญญา โดยการคิดทฤษฎีพหุปญญา (Theory  of  Multiple  Intelligences : MI)  
ขึ้นและจําแนกปญญาของคนเอาไวในหนังสือชื่อ“โครงสรางของจิตใจ”(Frame of Mind) และหนังสือ
เรื่อง“พหุปญญา”(Multiple  InTelligences.1993)  โดยเขาศึกษาจากผูที่มีสมองบกพรองในบางสวน  
และพบวาผูที่ถูกศึกษายังมีความสามารถในสวนที่เหลืออยูซ่ึงเปนการพิสูจนวาสมองของมนุษยได
แบงเปนสวน ๆ  แตละสวนไดกําหนดความสามารถเปนเรื่อง ๆ  หรือมีปญญาหลาย ๆ อยาง  ถือ
กําเนิดมาจากสมองเฉพาะสวนแตกตางกัน การดเนอรไดใชฐานความคิดจากศาสตรทางการรับรู 
(Cognitive  Science) และศาสตรการทํางานของสมอง (Neuro  Science) และใหคําจํากัดความคํา
วา “ ปญญา”  วาเปนความสามารถเชิงชีวจิต  (Biopsycological  Potential)   น่ันคือ คนทุกคน
สามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขาสามารถ   และพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตาง ๆ  
ตามสภาพแวดลอมของตน   เขามองสติปญญาในหลายลักษณะ และเชื่ออีกวาสติปญญาของแตละ
คนจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา  และสรางผลผลิตที่มี
คุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม (เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก เชิดศักดิ์  ชุมนุม. 2540) 
 สรุปไดวา แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา   เกิดจากความเชื่อในเรื่องศักยภาพ 
ความสามารถของมนุษย  ที่มีอยางหลากหลายอันเกิดจากสมองที่แบงเปนสวนๆ  ซ่ึงแตละสวน
กําหนดความสามารถเปนเรื่อง ๆ ไว  จึงทําใหมนุษยมีปญญาหลาย ๆ อยางในคน ๆ เดียวกัน 
 
     1.3  ประเภทของพหุปญญา 
   การดเนอร(เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Gardner. 1983) ไดจําแนก
ความสามารถหรือสติปญญาของคนเอาไว  7  ประเภท และภายหลังไดเพ่ิมเติมอีก  2  ประเภท 
รวมเปนสติปญญา  9  ดาน  ไดแก  
   1.  ปญญาดานภาษา  (Linguistic  Intelligence)  คือผูที่มีความสามารถทางดาน
ภาษาสูง  เชน นักเลานิทาน  นักพูด  นักการเมือง  หรือดานการเขียน  เชน กวี นักเขียนบทละคร  
บรรณาธิการ  นักหนังสือพิมพ ซ่ึงปญญาดานนี้ ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระทําเกี่ยวกับ
โครงสรางของภาษา เสียง  ความหมาย  และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา  เชน  ความสามารถใชภาษาใน
การหวานลอม  การอธิบาย เปนตน 
   2. ปญญาดานตรรกะ-คณิตศาสตร (Logical - Mathematical Intelligence) คือผู
ที่มีความสามารถสูงในการใชตัวเลข  เชนนักบัญชี  นักคณิตศาสตร  นักสถิติ และผูใหเหตุผลที่ดี  
เชนนักวิทยาศาสตร  นักตรรกศาสตร  นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้ปญญาดานนี้ยัง
รวมถึงความไวในการมองเห็นความสัมพันธ แบบแผน  ตรรกวิทยา  การคิดเชิงนามธรรม  และการ
คิดที่เปนเหตุผล (Cause-effect) และการคิดคาดการณ (If-then)  วิธีการที่ใชในการคิด ไดแก  การ
จําแนกประเภท การจัดหมวดหมู  การสันนิษฐาน  สรุป  การคิดคํานวณ  การตั้งสมมติฐาน 
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   3. ปญญาดานมิติ  (Spatial Intelligence)  คือความสามารถในการมองเห็นพ้ืนที่
ไดแก  นายพราน  ลูกเสือ ผูนําทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใชเน้ือที่ไดดี เชน สถาปนิก  
มัณฑนากร  ศิลปน  นักประดิษฐ ปญญาดานนี้รวมไปถึงความไวตอสี เสน รูปราง  เน้ือที่  และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้น นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น และแสดง
ออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพ้ืนที่ 
   4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)  
คือความสามารถในการใชรางกายของตนแสดงความคิด  ความรูสึก  ไดแกนักแสดง นักแสดงทาใบ  
นักกีฬา  นาฏกร  นักฟอนรํา  และความสามารถในการใชมือประดิษฐ  เชนนักปน  ชางซอมรถยนต 
ศัลยแพทย  ปญญาดานนี้รวมถึงทักษะทางกาย  เชน ความคลองแคลว ความแข็งแรง  ความ
รวดเร็ว  ความยืดหยุน  ความประณีต  และความไวทางประสาทสัมผัส 
   5. สติปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) คือความสามารถทางดานดนตรี  
ไดแก  นักแตงเพลง  นักดนตรี  นักวิจารณดนตรี  ปญญานี้รวมถึงความไวในเรื่องของจังหวะ  
ทํานอง  เสียงตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหดนตรี 
   6. ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล  (Interpersonal Intelligence)  คือ
ความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึก  ความคิดและเจตนาของผูอ่ืน   ทั้งน้ีรวมถึงความไวใน
การสังเกตน้ําเสียง  ใบหนา  ทาทาง  ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถึงลักษณะตาง ๆ ของสัมพันธ
ภาพของมนุษย และความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน 
ความสามารถทําใหบุคคลหรือกลุมชนปฏิบัติตาม 
   7. ปญญาดานตนเอง หรือความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  คือ
ความสามารถในการรูจักตนเอง  และสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเอง  ความสามารถใน
การรูจักตนเอง  ไดแก  การรูจักตนเองตามความเปนจริง  เชนมีจุดออน  จุดแข็งในเรื่องใด มีความ
รูเทาทันอารมณ  ความคิด  ความปรารถนาของตน  มีความสามารถในการฝกฝนตนเองและเขาใจ
ตนเอง 
   8. ปญญาดานธรรมชาติ  (Naturalist Intelligence)  คือการเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  และปรากฏการณทางธรรมชาติ   เขาใจความสําคัญของตนเองกับ
สิ่งแวดลอมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติ เขาใจ
ถึงพัฒนาการมนุษย   และการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย  เขาใจและจําแนกความ
เหมือนกันของสิ่งของ  เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
   9.  ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต  (Existential Intelligence)   เปน
สติปญญาที่การดเนอรไดนําเสนอไวในป ค.ศ.1999  ในหนังสือชื่อ (Intelligence  Reframed) 
   สรุปไดวาตามทฤษฎีพหุปญญาประกอบดวยปญญา 9 ประเภท  ไดแก  ปญญา
ดานภาษา  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  ปญญาดานมิติ  ปญญาดานรางกายและการ
เคลื่อนไหว   ปญญาดานดนตรี  ปญญาดานความเขาใจผูอ่ืน  ปญญาดานความเขาใจตนเอง  และ
ปญญาดานธรรมชาติ  และปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต   



 
11

     1.4  ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา 
  ทฤษฎีพหุปญญา หรือ  MI  Theory  ไมเพียงแตอธิบายปญญาทั้ง  9  ดานนี้เทานั้น 
แตยังไดอธิบายถึงลักษณะสําคัญเอาไว (เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 4; อางอิงจาก Gardner. 1983) 
ดังน้ี 
   1.  ปญญามีลักษณะเฉพาะดานจากการศึกษาเรื่องสมอง 
   2.  ทุกคนมีปญญาทั้ง  8  ดานมากบางนอยบางตางกันไป  ซ่ึงบางคนอาจมี
ปญญาทั้ง  8  ดานสูงมากทุกดาน  แตบางคนอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือสองดาน สวนดานอ่ืน ๆ ไมสูง
นัก 
   3.  ทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการได ถามีการให
กําลังใจ  ฝกฝน  อบรม  มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  เชนความรวมมือของผูปกครอง  การได
ประสบการณ  ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปญญาดานตาง ๆ ได 
   4. ปญญาตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได ซ่ึงการดเนอรชี้แจงวา การแบง
ลักษณะของปญญาแตละดานเปนเพียงการอธิบายลักษณะของปญญาแตละดานเทานั้น แทจริงแลว
ปญญาทั้งหลายๆ ดานจะทํางานรวมกันเชนในการประกอบอาหารก็ตองสามารถอานวิธีทํา (ดาน
ภาษา) คิดคํานวณปริมาณของสวนผสม (ดานคณิตศาสตร) เม่ือประกอบอาหารเสร็จก็ทําใหสมาชิก
ทุกคนในบานพอใจ (ดานความเขาใจผูอ่ืน) และทําใหตนเองมีความสุข (ดานความเขาใจตนเอง) เปน
ตน การกลาวถึงปญญาแตละดานเปนเพียงการนําลักษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษาเพื่อหาทางใช
ใหเหมาะสม 
   5.  ปญญาแตละดานจะมีการแสดงความสามารถหลายอยาง  เชน บางคนไมมี
ความสามารถดานการอานก็ไมไดหมายความวาไมมีความสามารถดานภาษา เพราะเขาอาจจะเปน
คนที่เลานิทานหรือเลาเรื่องเกง ใชภาษาพูดไดคลองแคลว  หรือคนที่ไมมีความสามารถทางกีฬาก็
อาจใชรางกายไดดีในการถักทอผาหรือเลนหมากรุกไดเกง ซ่ึงจะเห็นไดวาแมแตในปญญาดานใด
ดานหนึ่ง ก็จะมีการแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย 
  การดเนอรเชื่อวา แมวาคนแตละคนจะมีปญญาในแตละดานไมเทากัน แตก็สามารถ
พัฒนาปญญาทั้ง  9  ดานนี้ได (เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 4; อางอิงจาก Gardner. 1983) 
  สรุปไดวา แตละคนจะมีปญญาแตละดานไมเทากัน แตก็สามารถพัฒนาไดโดยการจัด
ประสบการณใหไดรับอยางเหมาะสม 
 

  1.5  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ ตามทฤษฎีพหุปญญา 
  สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ  และคณาพร  คมสัน (2544: 8-30) ไดอธิบายลักษณะของ
บุคคลที่มีความสามารถในดานตาง ๆ ตามทฤษฎีพหุปญญาดังน้ี 
    1. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชภาษา 
             1.1  ชอบฟงและโตตอบกับการพูดในรูปแบบตาง ๆ  
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        1.2  ชอบเลียนแบบเสียง  ภาษา  การอานและการเขียนของผูอ่ืน 
        1.3  เรียนรูโดยผานทักษะการฟง  การอาน  การเขียน และการอภิปราย 
        1.4  มีความสามารถในดานการฟงในระดับความเขาใจ  การถอดความ  
(Paraphase)  การตีความและการจดจําในสิ่งที่ไดฟง 
        1.5  มีความสามารถในการอานระดับความเขาใจ  การยอความ  การ
ตีความ  การอธิบาย  การจดจําสิ่งที่อาน 
        1.6  มีความสามารถในการพูดตอหนากลุมบุคคลหลาย ๆ อาชีพ  การพูด
เพ่ือจุดประสงคตาง ๆ การใชภาษาพูดที่งายตอการเขาใจ  การพูดชักจูง  การโนมนาว  การพูดให
คนอ่ืนเชื่อถือในเวลาอันเหมาะสม 
        1.7  มีความสามารถในการเขียนไดถูกตองตามไวยากรณ  การสะกด  การ
ใชเครื่องหมาย วรรคตอน  และการใชคําศัพทเพ่ือสื่อความคิดไดดี 
        1.8  มีความสามารถในการเรียนภาษาอื่น ๆ ได 
        1.9  ใชทักษะทางภาษาทั้ง  4  ในการจดจํา  การสื่อสาร  การอภิปราย  
การอธิบาย  การชักจูง  การสรางความรูใหม  การสรางความหมายใหม ๆ และสะทอนใหผูอ่ืนเขาใจ
ธรรมชาติของภาษา 
        1.10  มีความพยายามที่จะฝกฝนภาษาของตนใหเกิดความชํานาญ 
        1.11  มีความสนใจในกิจกรรมทางภาษา  อันไดแก  งานเขียนบันทึก
ประจําวัน  บทกวี  การเลาเรื่อง  การโตวาที  การพูดในโอกาสตาง ๆ การเขียน  และการเขียน
บทความในวารสารตาง ๆ  
        1.12  มีการสรางสรรครูปแบบตาง ๆ ทางภาษา อันไดแก งานเขียนหรือ
การพูดแนวใหม ๆ  
        1.13  มีอารมณขัน 
 
             2.  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชเหตุผลและแนวคิดทาง
คณิตศาสตร 
        2.1  รูและเขาใจหนาที่ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
        2.2  คุนเคยและเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปริมาณ  เวลา เหตุผล 
        2.3  เขาใจสัญลักษณที่เปนนามธรรมเพื่อถายทอดแนวความคิดและสิ่งที่
เปนรูปธรรมได 
        2.4  สามารถใชทักษะของการแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล 
        2.5  เขาใจรูปแบบและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
        2.6  รูจักตั้งสมมติฐานและทดสอบได 
        2.7  สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตร  อันไดแก  การประมาณ  การ
คํานวณ  การตีความ  เปนสถิติ  และนําเสนอขอมูลเปนสัญลักษณตาง ๆ  (Graphic  form) 
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        2.8  ชอบคิดในแนวทางการคํานวณ  เชน  การรวบรวมขอมูล  การตั้งสมติ
ฐาน  การใชสูตรอันเปนรูปแบบ  รูจักยกตัวอยางสิ่งที่ขัดแยงกับเกณฑ และชอบโตเถียงโดยการยืน
กรานความถูกตอง 
        2.9  แกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ  
        2.10  สนใจเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับการคํานวณ  เชน  นักบัญชี  ผูที่ทํางาน
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร   นักกฎหมาย  วิศวกร  และนักเคมี 
           2.11 ชอบสรางสรรครูปแบบใหม ๆ มีความเขาใจอยางลึกซึ้งทางดาน
คณิตศาสตร 
      3. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานมิติสัมพันธ 
        3.1  เรียนรูไดจากการมองเห็นและการสังเกต  สามารถจําใบหนา  วัตถุ  
รูปราง  สี  รายละเอียดและฉาก 
        3.2  สามารถสืบคนรองรอยหรือวัตถุได  เชน การคนหารอยเทา  หรือ
รองรอยในปา การขับรถตามเสนทางจราจร 
        3.3 ใชจินตนาการในการสรางมโนภาพและรายละเอียด  รวมทั้งใชในการ
เรียกความทรงจํากลับคืน 
        3.4  สามารถอานแผนภูมิ  ตาราง  แผนที่  ชอบเรียนสิ่งที่นําเสนอดวย
ลายเสนหรือสิ่งที่มองเห็นได 
        3.5  สนุกกับการขีด  เขียน  การวาดภาพ  การระบายสี  การปน 
        3.6  มีความสามารถและสนุกกับการสรางภาพ 3 มิติเปนรูปทรงตาง ๆ  
เชน  พับกระดาษเปนรูปทรงตาง ๆ  
        3.7  สามารถมองวัตถุในมุมมองที่ตางจากคนอื่น  หรือมองเห็นสิ่งที่ซอนเรน
ได 
        3.8  สรางสรรควัตถุขึ้นมาจากสิ่งที่เปนนามธรรม 
       3.9  สนใจและมีทักษะในงานอาชีพศิลปน  นักถายภาพ  นักวิศวกร  มัณฑนากร  
สถาปนิก  นักออกแบบ  นักบิน  นักประดิษฐ 
       3.10 สรางงานศิลปะแนวใหม  และพัฒนางานศิลปะด้ังเดิม 
  4. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานการเคลื่อนไหวรางกาย 
       4.1   ชอบสํารวจสภาพแวดลอมและสิ่งตาง ๆ  
       4.2   ชอบพัฒนาฝมือโดยการประสานความสามารถกับอวัยวะตาง ๆ แขงกับ
เวลา 
       4.3   สามารถเรียนรูและจดจําไดดีจากการลงมือปฏิบัติและการมีสวนรวม 
       4.4   สนุกกับการเรียนรูจากประสบการณตรง อันไดแก การทัศนศึกษา (field–
trip ) การเลนเกม  การแสดงบทบาทสมมุติ  การสะสมสิ่งของและการออกกําลังกาย 
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       4.5   มักแสดงการคลองตัวในการทํางานโดยการสังเกตจากการเคลื่อนไหว  การ
เดิน  การหยิบจับสิ่งของ 
       4.6  สัมผัสไดเร็วกับการเคลื่อนไหวรอบตัว และพรอมเสมอกับการโตตอบสิ่ง
รอบขาง 
       4.7   มีทักษะและชอบมีสวนรวมที่จะแสดงออกในดานการแสดงละคร  การกีฬา  
การเตนรํา  กิจกรรมตาง ๆ การเย็บปกถักรอย  งานปน  งานฝมือ  งานพิมพ 
       4.8  เม่ือเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง  การฝมือ  มีการแสดงออกอยางมี
ทักษะ  คลองตัว  ถูกตองแมนยํา และสงางาม 
       4.9  ปฏิกิริยาตอการเขารวมกิจกรรมใด ๆ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดี
ระหวางการใชรางกายและสติปญญา 
       4.10  มีความเขาใจและใชชีวิตไดมาตรฐานตามสุขลักษณะ 
       4.11  มีแนวโนมที่จะเลือกอาชีพดานการกีฬา  การเตนรํา  ศัลยกรรมและ
วิศวกรรม 
       4.12  สรางสรรคและคิดคนพัฒนาทักษะทางกาย  การเตนรํา การกีฬา  และ
กิจกรรมตาง ๆ ที่ใชทักษะทางกายเปนพ้ืนฐาน 
  5. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถทางดานดนตรี 
       5.1  ชอบ  สนใจ  และสนุกสนานกับเสียงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว อันไดแก เสียง
มนุษย  เสียงธรรมชาติ  เสียงดนตรี 
       5.2  เม่ือไดยินเสียงดนตรีมักจะตองรองตาม  เตนรํา เคาะเสียงเปนจังหวะ และ
วิจารณเพลงไดอยางลึกซึ้ง เกี่ยวกับระดับเสียง  เน้ือรอง  จังหวะ การใชเสียงประกอบดนตรี และ
วัฒนธรรมของดนตรี 
       5.3  ชอบสะสมดนตรีและขอมูลเกี่ยวกับดนตรี เชน เทป  ซีดี  วีดีทัศน และชอบ
เลนเครื่องดนตรี 
       5.4  พัฒนาความสามารถดานการรองเพลง  การเลนดนตรีดวยตัวเอง หรือ
รวมมือกับผูอ่ืน  
       5.5   ใชศัพทเฉพาะและสัญลักษณตาง ๆ ทางดนตรีได  
      5.6   ชอบและสามารถแตงเพลง และเลนดนตรีไดทันทีโดยมิไดเตรียมตัว
ลวงหนา 
       5.7   เขาใจและสามารถตีความหมายของเนื้อแพลงและดนตรีที่ผูแตงเพลง
ตองการสื่อได 
       5.8  ชื่นชอบอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีอันไดแก  นักรอง  นักดนตรี  เจาหนาที่
เทคนิคดานดนตรีนักแตงเพลง  ผูผลิตอุปกรณหรือเครื่องมือดนตรี  ครู และผูอํานวยการเพลง 
       5.9  สรางสรรคเพลงและประดิษฐเครื่องดนตรี 
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  6. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานมนุษยสัมพันธ 
       6.1  มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและกับผูอ่ืน 
       6.2   สามารถสรางและรักษาภาพลักษณของตนในสังคมไดดี 
       6.3   รูจักปรับเปลี่ยนวิธีการรวมสังคมกับผูอ่ืนทุกชนชั้นและอาชีพไดอยาง
เหมาะสม 
       6.4   เขาใจความรูสึกความคิดสภาพการณ  พฤติกรรม และแนวทางชีวิตของ
ผูอ่ืนอยางถองแท 
       6.5   สวมบทบาทของผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 
       6.6   มีความสามรถเหนี่ยวนําใจคนใหเปนไปตามตองการ  มีลักษณะผูนํา 
       6.7   สามารถเขาใจและสื่อสารกับบุคคลอื่นไดดีโดยใชคําพูดและกิริยาทาทาง  
       6.8   ชวยเปนสื่อกลางเพื่อชวยประสานการทํางานความเขาใจความคิดใหกับ
ผูอ่ืนและหนวยงานตาง ๆ  
       6.9  สามารถปรับตัวไดดีตามสภาพแวดลอมและกับบุคคลทุกชนชั้นและอาชีพ 
       6.10  เขาใจแงมุมทางสังคมและการเมือง 
       6.11  สนใจอาชีพที่ตองใชความสามารถดานมนุษยสัมพันธ  อันไดแก  ครู  นัก
สังคมสงเคราะหที่ปรึกษา  และนักการเมือง 
       6.12  ชอบพัฒนารูปแบบและระบบการอยูรวมกันทางสังคม 
  7. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานการเขาใจตนเอง 
       7.1   เขาใจระดับอารมณและความรูสึกของตนเอง 
       7.2   พัฒนาอารมณตนเองใหเปนไปในทางที่เหมาะสม 
       7.3   รูจักตั้งจุดมุงหมายของชีวิตเปาหมาย 
       7.4   ตั้งม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
       7.5   สามารถทํางานไดดวยตนเอง 
       7.6   สนใจใครรูเกี่ยวกับชีวิต  อันไดแก ความหมาย  เปาหมาย และสิ่งที่
เกี่ยวของกับชีวิต 
       7.7   ควบคุมการเรียนรูและบุคลิกไดดี 
       7.8   ชอบคนหาเกี่ยวกับตนเอง 
       7.9   สามารถเล็งเห็นความซับซอนของกระบวนการภายในจิตของตนและสภาพ
ชีวิตไดกระจาง 
       7.10  ตั้งม่ันที่จะเขาใหถึงความแทจริงของชีวิต 
       7.11  มีอิทธิพลตอบทบาทของผูอ่ืน  
    ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  และ  บังอร  เสรีรักษ  (2543: 7–9) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมที่
ปรากฏของบุคคลที่มีความสามารถแตละระดับไวดังน้ี 
  1. คนที่มีความสามารถดานภาษา  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
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         1.1   สามารถจับใจความไดดี  จากการฟงสิ่งตาง ๆ  
         1.2   สามารถถายทอดความคิดทางคําพูดไดชัดเจน 
        1.3   สื่อสารไดชัดเจนตรงประเด็น 
      1.4   สามารถอานหนังสือตาง ๆ ไดถูกตอง  เขาใจความหมาย จับใจความไดดี 
      1.5   เขียนถายทอดความรูสึก  ความรู  ขอมูลไดถูกตองชัดเจน และสามารถเขียน
ถายทอดไดหลากหลายแนวทาง 
  2. คนที่มีความสามารถดานตรรกะ-คณิตศาสตร  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
         2.1   เปนคนที่คิดเปนระบบ  มีเหตุผลในการคิด 
         2.2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คือ คิดพิจารณาสวนยอยของประเด็นให
เห็นภาพชัดเจน 
         2.3   มีความสามารถในการคิดสังเคราะห  คือ ประมวล  เชื่อมโยงแงมุมความคิด
รวบยอดและประเด็นตาง ๆ ใหเปนเรื่องเดียวกัน 
         2.4   มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  คือ นําเหตุผลขอมูลมาใชใน
การตัดสิน เชื่อหรือไมเชื่อ  ทําหรือไมทํา 
         2.5   มีความสามารถในการคิดแกปญหา  คือ  การประมวลสาเหตุของปญหา  หา
วิธีแกปญหาที่หลากหลาย  และเลือกแนวทางที่สามารถแกปญหาไดเกิดผล 
         2.6   มีความสามารถในการคิดสรางสรรค  คือ สามารถคิดไดคลอง หลากหลาย
แนวทาง คิดไดแตกตางจากคนอื่น  คิดยืดหยุน  ไมยึดติด 
         2.7   มีความสามารถในการใชจํานวน  เขาใจความเปนนามธรรมของจํานวน 
         2.8   มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางรอบดาน  ทั้งทักษะขั้นพ้ืนฐานและ
ทักษะขั้นสูง  13   ทักษะ  ดังน้ี 
       2.8.1 ทักษะขั้นพ้ืนฐานมี   8   ทักษะ   ไดแก 
                        1)  การสังเกต 
             2)  การวัด 
             3)  การจําแนกประเภท 
             4)  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
              5)  การใชตัวเลข 
              6)  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
              7)  การลงความเห็นจากขอมูล 
              8)  การพยากรณ 
               2.8.2 ทักษะขั้นสูงมี  5  ทักษะ ไดแก 
              1)  การตั้งสมมุติฐาน 
              2)  การกําหนดคํานิยามเชิงปฎิบัติการ 
              3)  การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
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              4)  การทดลอง 
                                   5)  การตีความหมายของขอมูลและการลงขอสรุป 
  3.  คนที่มีความสามารถดานพื้นที่  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
        3.1  สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งตาง ๆ ไดเหมาะสมกับ
จุดประสงคที่ตองการใช 
        3.2  กะระยะไดแมนยํา  รูเรื่องทิศทาง 
        3.3  วาดรูปไดถูกสัดสวน  และสื่อความคิด ความรูสึกผานรูปภาพไดชัดเจนทั้ง
ความคิดเชิงรูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 
  4.  คนที่มีความสามารถดานการเคลื่อนไหว  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
   4.1 สามารถใชกลามเนื้อไดคลองแคลว  ทั้งกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 

4.2 ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารทาทาง  ความคิด  ความรูสึกได 
        4.3  การใชกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ  เย็บ
ปกถักรอยแกะสลัก ผาตัด  เคลื่อนไหวน้ิวมือ  ทาทางตาง ๆ  
                   4.4  ใชกลามเนื้อใหญไดอยางคลองแคลว ในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การ
เลนกีฬา การเตนตามจังหวะ  การทําทาประกอบ 

4.3  ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารและแสดงความคิด ความรูสึกได เชนการ
แสดงละคร การแสดงทาใบสื่อภาษา                                                                                                   
  5.  คนที่มีความสามารถดานดนตรี  จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
              5.1  ไวตอการรับรูจังหวะและทํานอง 
        5.2  แยกแยะเสียง ทําอง จังหวะได 
        5.3  แตงเพลง สรางสรรคทํานอง 
                   5.4  สื่อสารความคิดออกมาเปนเพลงหรือทํานองไดดี 
  6.  คนที่มีความสามารถดานการเขาใจคนอื่น จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
              6.1  สามารถรับรูอารมณความคิด ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ รอบตัวได 
              6.2  ปรับปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับการอยูรวมกับบุคคลอื่น 
        6.3  ทํางานกลุมไดดี  มีความเปนผูนํา  เปนสมาชิกกลุมที่ดี และรับรูบทบาท
ตนเองในแตละสถานการณ 
  7.  คนที่มีความสามารถในดานรูจักตนเอง จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
              7.1  นับถือตนเอง ม่ันใจในตนเอง  รูจักเขาใจจุดดี จุดอยของตนเอง 
        7.2  วางแผนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเกง
สูงสุดและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  
        7.3  มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสม และเตือนตนเองใหทํางานตามที่
วางแผนไวจนบรรลุเปาหมาย 
        7.4  กระตุนตนเองใหตอสูอุปสรรคและอดทนตอความลําบากกายและใจได 
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  8.  คนที่มีความสามารถดานการรอบรูธรรมชาติ จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 
                   8.1  มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ทั้งวงจรชีวิต สภาพปจจุบัน การดูแล
ใหคงอยูและการทําใหธรรมชาติที่เสียหายหมดไป 
         8.2  สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นเมือเง่ือนไขตาง ๆ เปลี่ยนแปลง 
               8.3   มักจะอยูในธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาติจากที่ไดอธิบาย
มา สามารถสรุปเปนตารางวิเคราะหละกษณะพหุปญญา ดังที่  เยาวพา  เดชะคุปต  ไดแปลจากเรือ่ง 
“ Multiple Intelligences” (Finkelstein , Leonard & Finkelstein , Leila. 2541) ไดดังน้ี 
 
ตาราง  1  แสดงลักษณะพหุปญญา 
 
 

สติปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 
1.  ดานภาษา 
(Linguistic Intelligence) 

 
-  เขาใจคําสั่งและความหมายของคํา 
-  ชอบอาน เขียน เลาเรื่อง 
-  อธิบายไดชัดเจน 
-  ชอบสอนและชอบเรียนและเรียนไดดีถามี
โอกาสไดพูดไดฟงและเห็น 
-  มีอารมณขัน 
-  มีความจําดี จําสถานที่ วันเดือนปและสิ่งตาง ๆ 
-  สามารถวิเคราะหดานภาษาไดดี 

 
-    นักกวี 
- นักเขียน 
- นักพูด 
- นักโตวาที 

2.  ดานตรรกะ -  
คณิตศาสตร 
( Logical - Mathematical 
Intelligence) 
 
 
 
 
 

-  สามารถจําสิ่งที่เปนแบบแผนที่เปนนามธรรมได 
-  มีเหตุผลเชิงสรุปความสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  
-  ชอบทําการทดลอง  คนหาคําตอบ ทํางานกับ
ตัวเลข หาคําตอบดานรูปแบบและความสัมพันธ 
-  ชอบคณิตศาสตร คิดในเชิงเหตุผลและสามารถ
แกปญหาตาง ๆ ไดดี 
-  เรียนไดดีโดยการจัดหมวดหมู  แยกประเภท 
 

-    นักวิทยาศาสตร 
- นักคณิตศาสตร 
- นักคิด 
- นักสถิติ 
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สติปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 
3.ดานมิติ 
(Spatial  Intelligence) 
 

 
-  สามารถมองเห็นแงมุมตาง ๆ ได 
-  เห็นความสัมพันธของพื้นที่ 
-  สามารถแสดงออกดวยภาพ 
-  สามารถมองเห็นรูปลักษณของสิ่งตาง ๆ 
- สามารถหาทิศทางที่วางได สามารถจัดรูป
ฟอรมตาง ๆในสมองได 
-  มีจินตนาการดี  มองเห็นการเปลี่ยนแปลง อาน
แผนที่  แผนภูมิไดดี 
-  เรียนไดดีถาตองใชจินตนาการ ใชความคิด
อยาง 
อิสระ  ทํางานดวยสีและภาพ 
-  ชอบที่จะวาด  สราง ออกแบบ  ศึกษาภาพนิ่ง  
ภาพยนตร  และทดลองกับเครื่องจักรกล 

 
-     นักเดินเรือ 
- นักบิน 
- ประติมากร 
- ศิลปน / นักวาภาพ 
-     สถาปนิก 

4.  ดานรางกายและความ
ถนัดทางกาย 
( Bodily - Kinesthetic 
Intelligence) 
 
 
 
 
 
 
 

-  สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย 
รูจักสวนตาง ๆของรางกายและสามารถแสดงออก
ได 
-  ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใชภาษา
ทางกาย ( Body Language)  
-  ทํากิจกรรมที่ตองใชรางกาย เชนกีฬา เตนรํา  
การแสดง การประดิษฐสิ่งของไดดี 
-  มีความสามารถในการแสดงทาทาง สามารถ
พัฒนาการทํางานของรางกาย 
-  เรียนไดดีถามีโอกาสสัมผัส  เคลื่อนไหว และมี
ปฏิสัมพันธกับพ้ืนที่วาง และการสัมผัส 

-    นักกีฬา 
-    นักเตนรํา 
-    ศัลยแพทย 
- นักประดิษฐ 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ดานดนตรี  
( Musical Intelligence) 
 

- ชอบรองเพลง ฟงเพลง  ชอบเลนดนตรี และ
ตอบสนองตอเสียงเพลง 
-  แยกแยะ จําทํานองเพลง เรียนรูจังหวะดนตรีได
เร็ว 
-  เรียนรูจังหวะ  เสียง  และดนตรีไดดี 
-  รูจักโครงสรางของดนตรี โครงสรางในการฟง
เพลง 

-     นักดนตรี 
- นักแตงเพลง 
- วาทยาการ 
-     วิศวกร 

ตาราง  1  (ตอ) 



 
20

   

สติปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 
5.  ดานดนตรี  
( Musical Intelligence) 
(ตอ) 

 

-  ไวตอเสียง 
-  คิดทวงทํานอง / จังหวะได 
-  สัมผัสคุณภาพของเสียงได 

 

6.  ดานความเขาใจระ 
หวางบุคคล 
(Interpersonal 
Intelligence) 
 
 
 
 
 

-  เขาใจผูอ่ืน นําผูอ่ืน จัดกลุม สื่อสาร  ระงับขอ
พิพาทได 
-  ทํางานเปนกลุมได 
-  แยกแยะความแตกตางระหวางบุคคลได 
-  สามารถสื่อความหมายโดยไมใชภาษาพูดได 
-  ชอบมีเพ่ือน มาก ๆ ชอบพูดคุยกับคนและรวม
สังสรรคกับคนอื่น 
-  เรียนรูไดดีถามีโอกาสไดรวมงานกับผูอ่ืน หรือมี
โอกาสสัมภาษณผูอ่ืน 
-  รูจักสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 

-     ครู 
- นักสังคมสงเคราะห 
- นักแสดง 
- นักการเมือง 
- พนักงานขายของ 
 
 
 
 

7.  ดานความเขาใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence) 
 
 

-  มีสมาธิดี 
-  เปนคนมีจิตใจออนโยน 
-  มีความเขาใจตนเอง ชอบคิดฝน และหมกมุน
อยูกับความรูสึก/ความคิดของตนเองใหสัญชาต
ญาณเปนเครื่องนําทาง 
-  ตระหนักและแสดงความรูสึกของตนเองได 
หลาย ๆ อยาง 
-  มีความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนของตนเอง 
-  มีความคิดระดับสูงและมีเหตุผล 
-  ชอบที่จะทํางานคนเดียวและสนใจติดตามสิ่งที่
ตนเองสนใจเปนพิเศษ เรียนรูไดดีถามีโอกาส
ทํางานโดยลําพังทําโครงการเดี่ยว  
-  แสวงหาความสําเร็จในความสนใจและ
เป าหมายของตน เอง  และต อ งการ เป นผู
สรางสรรคเรียนรูโดยวิธีเรียนดวนตนเองตาม
จังหวะการเรียนรูเฉพาะตน 

-     นักจิตวิทยา 
-     ผูนําทางศาสนา 
-     นักปรัชญา 

ตาราง 1 (ตอ) 
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สติปญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 
 
8.  ดานธรรมชาติ  
(Naturalist  Intelligence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  เขาใจเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณธรรมชาติ 
-  เขาใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดลอม
และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีสวน
ชวยในการอนุรักษธรรมชาติ 
-  เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษย และการ
ดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 
-  เขาใจและจําแนกความเหมือนกันของสิ่งของ 
-  เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
-  คิดทวงทํานอง / จังหวะได 
-  สัมผัสคุณภาพของเสียงได 

 
-  นักวิทยาศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ดานการดํารงคงอยูของ
ชีวติ (Existential 
Intelligence) 

-  ความไวและความสามารถในการจับประเด็น
คําถามที่เกี่ยวกับการดํารงอยูของมนุษย 
-  เรียนรูบริบทการดํารงคงอยูของมนุษย 
-  เขาใจความสัมพันธของโลกที่เปนกายภาพและ
โลกของจิตใจ 
-  มีความรักผูอ่ืน 
-  การตื่นตัวในการแสดงออกในสถานการณ
บางอยาง 
-  การเขาใจในวัฒนธรรม การแสดงออกในดาน
อารมณ สังคม จริยธรรม 
-  เขาใจหลักปรัชญา หลักของศาสนาตาง ๆ  

 

 

 
ที่มา : เยาวพา   เดชะคุปต (แปล). 2541.”Mutiple Intelligences” (Finkelstein , Leonard & 
Finkelstein , Leila.2541). เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะการคิดและรูปแบบการ
เรียนรู  ( Thinking Skill & Learning Styles)” ณหองประชุมตึกชาญอิสระ ระหวางวันที่ 6 – 8 
กุมภาพันธ 2541. 
 
 
 
 

ตาราง 1 (ตอ) 
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     1.6  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา  
  การดเนอร  (อารี  สัณหฉวี.2542 : 13 อางอิงจาก Gardner.1983 )  ไดอธิบายไววา 
ปญญาจะพัฒนาขึ้นไดหรือไมขึ้นอยูกับเหตุปจจัยตอไปน้ี 
              1. สภาพทางชีววิทยาของบุคคล  อันไดแก กรรมพันธุ  หรือการ
กระทบกระเทือนของสมองกอนตั้งครรภ  ระหวางตั้งครรภ และเม่ือเกิดมาแลว 
              2.  ประวัติชีวิตของคนแตละคน อันไดแก ประสบการณที่มีกับพอแม  ครู  พ่ีนอง  
และเพื่อนฝูง ซ่ึงอาจจะเปนประสบการณที่จะชวยพัฒนาปญญา หรือทําใหการพัฒนาปญญาชะงักงัน 
              3.  พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตลอดจนระยะเวลา สถานที่เกิด 
และการเติบโตจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมปญญาบางดานและไมสงเสริมปญญาบางดาน 
 
 ตัวกระตุนและตัวบั่นทอนปญญา 
   ประสบการณที่ตกผลึก (ชวยกระตุน)  กับประสบการณที่บั่นทอนเปนกระบวนการ
สําคัญในการพัฒนาของปญญา “ประสบการณที่ชวยตกผลึก” เปนคําที่ เฟลแมน ( David  Feldman) 
แหงมหาวิทยาลัยทัฟทไดคิดคน และการดเนอรไดนําไปใชอยางกวางขวาง  ประสบการณที่ชวยตก
ผลึกเปนจุดสําคัญในการพัฒนาปญญาและความสามารถ ประสบการณน้ีมักจะเกิดตั้งแตปฐมวัย แต
ก็อาจเกิดไดระหวางอายุตาง ๆ ตัวอยาง เชน อัลเบิรต  ไอสไตลนักวิทยาศาสตรที่สําคัญของโลกเมื่อ
อายุ  4  ขวบ พอเขาไดใหเลนกับเข็มทิศ เขาไดเลาในชีวประวัติวา เข็มทิศนี้ทําใหเขาสนใจอยากรู
เรื่องของโลก และจักรวาลมาก ประสบการณของเขาจึงปลุกความสามารถของเขาอยูเสมอ ทําใหเขา
เริ่มคิดและสนใจศึกษาจนเปนนักวิทยาศาสตรบันลือโลก จะเห็นไดวา ประสบการณที่ชวยตกผลึกจะ
เปนประสบการณที่ปลุกเราปญญาที่มีอยูใหพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุด ในทางตรงกันขาม “ ประสบการณ
ที่บั่นทอน” หมายถึง ประสบการณที่ตัดรอนการพัฒนาของปญญา เชน ในวิชาศิลปะ ครูพูดเยาะเยย
ผลงานศิลปะตอหนาเพื่อน ๆ เหตุการณครั้งน้ันอาจจะเปนจุดที่ตัดการพัฒนาการของปญญาดานมิติ
ของทานไปโดยสิ้นเชิง  หรือพอแมที่ตะโกนดุดาวาที่ทานเลนเปยโน ทานก็อาจไมแตะตองเปยโนอีก
เลย  ประสบการณบั่นทอนจะเปนประสบการณที่ทําใหคนรูสึกโกรธ  อาย  กลัว หรือเกิดอารมณอัน
ไมพึงประสงคทั้งหลายอันสัมพันธกับปญญาความสามารถดานใดก็จะบั่นทอนตัดรอน พัฒนาการ
ของปญญาและความสามารถดานนั้น ๆ  (อารี  สัณหฉวี. 2541: 16-17) ประสบการณตอไปน้ีจะเปน
สิ่งแวดลอมที่จะชวยพัฒนาหรือบั่นทอนการพัฒนาของปญญา 
   1.  การมีอุปกรณเหมาะสม หรือครูดี  เชน ถาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ก็อาจจะ
ไมมีทุนที่จะซ้ือเครื่องดนตรี หรือไปเขาเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปญญาทางดานดนตรีก็อาจจะไมมี
โอกาสไดแสดงออก 
   2.  องคประกอบทางประวัติศาสตร - วัฒนธรรม   เชน ถาเปนนักเรียนที่มีแนวโนม
และชอบวิชาคณิตศาสตร ในขณะที่สังคมขณะนั้นกําลังสงเสริมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
อยางสุดขีด มีการใหทุนอยางมากมาย ปญญาทางดานคณิตศาสตรก็จะไดรับการสนับสนุนไดมาก 
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   3.  องคประกอบทางภูมิศาสตร เชนถาเกิดมาในทองถิ่นที่เปนไรนา  ก็จะไดพัฒนา
ปญญาทางกาย มากกวาคนที่เกิดในคอนโดมิเนียมชั้นที่  30  บนถนนเจริญกรุง 
   4.  องคประกอบทางครอบครัว  เชน ถาอยากจะเปนศิลปนนักวาด แตพอแมตองการ
ใหเปนนักกฎหมาย บางที่อิทธิพลของพอแมทําใหตองพัฒนาทางดานภาษาสวนปญญาดานศิลปะ
อาจจะไมไดรับการสนับสนุนเลย 
   5.  องคประกอบทางดานสถานการณ เชนเม่ือเล็กๆตองดูแลนองเพราะเปนครอบครัว
ใหญจึงไมมีเวลาที่จะพัฒนาปญญา หรือความสามารถพิเศษใด ๆ  (อารี  สัณหฉวี. 2543: 14-15 )  
   สรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญาไดแก  การไดรับการสงเสริมจาก
ครอบครัวที่ดี การไดครูที่ดี  การไดอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสงเสริม
ใหเด็กพัฒนาพหุปญญาในทางที่ถูกตอง 
 
     1.7  แนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญา 
  การสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาใหกับเด็กนั้น ตองเขาใจวา เด็กทุกคนไมใช
อัจฉริยะแตเด็กทุกคนมีความสามารถถึงขีดสูงสุดของแตละบุคคลได ซ่ึงโบลตันและแคชวูด (Boulton 
Lewis and Catherwood. 1994: 52-53) กลาววา  การเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกถึงความรูสึก
ของตนเอง จากประสบการณที่ไดรับดวยการสื่อสารดานตาง ๆ เชน  การพูดแสดงความคิดเห็น  
การวาดภาพสิ่งที่ตนเองประทับใจ  เปนตน ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปนการเรียนรูที่เด็กจะจดจําไปได
ยาวนาน  และไดแสดงความทสามารถของตนเองไดอยางแทจริง สําหรับไผท  สิทธิสุนทร (2543: 
21 ) ไดเสนอแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาใหแกเด็กดังน้ี 
  1. จัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเรียนรู และทํากิจกรรมรวมกัน  อาจจะเปนกลุมใหญหรือ
กลุมเล็ก โดยเนนการเรียนรูแบบบูรณาการ และฝกความสามารถในดานตาง ๆ ใหกับเด็ก  เชน
ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร 
ความสามารถดานการเคลื่อนไหวและรางกาย  ความสามารถดานมิติสัมพันธ  ความสามารถดาน
มนุษยสัมพันธ  ความสามารถดานการเขาใจตนเอง ความสามารถดานธรรมชาติวิทยา 
  2.  เด็กและครูรวมกันวางแผนการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถ
ในดานตนเองถนัดหรือมีความสามารถพิเศษ 
  3.  การเรียนรูของเด็กเกิดจากความตองการที่ตอเน่ืองจากการเรียนรูในเรื่องหน่ึงและ
เด็กยังสนใจ ครูควรจะชวยเหลือหรือใหคําแนะนํา  นอกจากนี้อาจจะเกิดจากความตองการที่จะ
เรียนรูดวยตัวเองโดยครูไมไดกระตุน 
  4.  ควรเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงออกตามความสามารถที่มีอยูอยางเต็มที่ โดย
สงเสริมใหมีการจัดมุมประสบการณสําหรับเด็กไดเลือกทํากิจกรรมที่สนใจ และแสดงความสามารถ
ดานที่ตนเองถนัด 
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 สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2543: 52-53 ) ไดกลาวถึงแนวทางในการสงเสริมความสามารถทาง
พหุปญญาของเด็กดังน้ี 
  1.  การจัดกิจกรรมยึดเด็กเปนศูนยกลาง  โดยมีครูคอยแนะนํา  และใหการสนับสนุน
การเรียนรู เนนการคนพบ การคิดไตรตรอง  ซ่ึงเนนใหเด็กเปนผูปฏิบัติ และทํากิจกรรมการเรียนรู
ดวยตนเอง ทําใหเกิดการคนพบตัวเอง 
  2.  เด็กควรจะไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  เชน ภายในชุมชนของตนเอง จากการทัศนศึกษา เปนตน 
  3.  ครูควรศึกษาหาความรูอยางสมํ่าเสมอ   ไมวาจะเปนการคนหากิจกรรมใหม ๆ 
ใหกับเด็ก ทําใหเด็กไมเกิดความเบื่อหนายในกิจกรรมที่ซํ้าซาก 
  4.  จัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนรูและเพ่ิมทักษะความสามารถของเด็ก โดย
สงเสริมศักยภาพของเด็ก ๆ ในทุก ๆ ดาน 
  5.  สงเสริมพัฒนาการเด็กในดานการอยูรวมกัน เชน  การทํางานกลุม 
  6.  สงเสริมการเขาใจตนเอง รูจักสวนดี  สวนที่บกพรองของตนเอง และความเขาใจ
ผูอ่ืน สามารถชื่นชมกับความสําเร็จของผูอ่ืน 
  7.  โรงเรียนเปนสถานที่ที่สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก และเปนสถานที่ที่สงเสริมการ
พัฒนาความสามารถของเด็กในดานตาง ๆ 
  นอกจากนี้กุญชรี   คาขาย (2544: 159–160) ไดกลาววาการสงเสริมความสามารถ
ทางพหุปญญาใหดี  ไมวาจะเปนในดานใดก็ตามถาเด็กไดรับการสงเสริมที่ตรงตามความสามารถก็
จะทําใหเด็กพัฒนาไปไดอยางรวดเร็วกวาเด็กคนอื่น  ดังน้ีควรที่จะสงเสริมความสามารถทางพหุ
ปญญาใหกับเด็กเพื่อการเรียนรูดังน้ี 
  1. ตองรูจักความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กในทุก ๆ ดาน เพราะจะชวยใหการ
เรียนการสอนและการประเมินการเรียนรูของเด็กสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละคน 
  2.  กระตุนใหเด็กไดใชความสามารถทุก ๆ ดานรวมกันในการเรียนรูสิ่งที่อยากจะ
เรียน 
  3.  กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแกปญหาหรือเขาไปมีสวน
รวมในการตัดสินใจ และเปนกิจกรรมที่ตองทําโดยอาศัยการผสมผสานกันของความคิดเชิงเหตุผล 
  4.  กระตุนใหเด็กตอบคําถาม  โดยการใหเหตุผล 
  5.  สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กวาเปนไปตามลําดับขั้นหรือไม เพ่ือที่จะ
ไดทราบถึงจุดบกพรองในการเรียนรูของเด็ก 
  6.  หากพบวาเด็กเรียนรูหรือเขาใจสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดชากวาคนอื่น ๆ  ควรจะชวยเหลือ
เพราะอาจเปนไปไดวาเด็กมีความสามารถเพียงเทานี้ 
  7.  จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสงเสริมความสามารถในทุก ๆ ดาน เชน 
              7.1  การอาน  การเลน  และการเขียนเร่ือง (ดานภาษา) 
        7.2  การเลานิทาน  และใหเด็กเดาวาตอนจบจะเปนอยางไร (ดานตรรกะ) 
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        7.3  การเขียนภาพ ลอกแบบ  หรือวางผังที่จะตกแตงพ้ืนที่ (ดานมิติสัมพันธ) 
   7.4  การฟงเสียงดนตรี หรือเสียงตาง ๆ  (ดานดนตรี) 

   7.5  การเตนรํา การละเลนไทยเชนมอญซอนผา งูกินหาง โพงพาง (ดานการ
เคลื่อนไหวและรางกาย) 

7.6  การสวมบทบาทตาง ๆ การใชภาษาทาทาง (ดานมนุษยสัมพันธ) 
7.7 การบอกถึงความตองการของตนเอง  (ดานการเขาใจตนเอง) 
7.8 การปลูกตนไม  การเลี้ยงสัตว และการบันทึกการเจริญเติบโต (ดาน

ธรรมชาติวิทยา) 
      สรุปไดวา การสงเสริมความสามารถทางพหุปญญานั้น เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาให
เกิดขึ้นไดตั้งแตวัยเด็ก โดยการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และอยูในความสนใจของเด็ก 
เพราะการที่เด็กไดคนพบความสามารถที่แทจริงของตนเอง  ซ่ึงจากการทํากิจกรรมตาง ๆ เปนสิ่งที่
เด็กไดรับประสบการณตรงตลอดจนผูใหญใหการสนับสนุนสงเสริม และเขาใจถึงความแตกตาง 
ระหวางบุคคล 
 
       1.8  รูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 
  การจัดประสบการณการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   (Multiple -  
Intelligences  Model  for  Learning)   ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา  เดชะคุปต (2544:  6-7)    
ไดพัฒนาขึ้นโดยมีพ้ืนฐานในการพัฒนาพหุปญญาตามทฤษฎีของโฮเวิรด   การดเนอร  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เนนการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียนเปน
สําคัญซ่ึงสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา  ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  โดยการให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการทั้ง 8 ดาน  ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมตามหลักการ 5 ขั้น โดยใชอักษรยอวา   ACACA  ดังมี
ความหมายตอไปน้ี 
    A   ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active learning) 
    C    ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน  (Cooperation learning) 
    A   ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  (Analysis) 
               C    ขั้นการสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) 
    A ขั้นการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) 
    1. ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active learning)   การเรียนรูตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  คือการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
(Hand on)  โดยการทดลอง  คนควา  ในรูปของการเลนเกม  การปฏิบัติการ  การคนควา  การ
ปฏิบัติจริง  การไปทัศนศึกษา การแกปญหา ฯลฯ   หรือที่เรียกกันวาการเรียนรูตามสภาพจริง 
(Authentic  Learning) 
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    2. ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน  (Cooperation learning) การเรียนรูที่ดี
ที่สุดเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน โดยการที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเลน  การทํางาน  
และการเรียนรวมกับผูอ่ืน หรือจากการทํางานกลุม 
    3. ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  (Analysis) การเรียนรูที่ดี  คือ  การที่ให
ผูเรียนไดมีโอกาสวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของตนเองขณะที่เรียกวา ทําอะไร   กับใคร  ที่
ไหน และเกิดความรูสึกอยางไร 
    4. ขั้นการสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) การใหผูเรียนสรุปสิ่งที่
เรียนรูที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง หรือที่เรียกวา ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองจะทําใหการเรียนรู
น้ันมีความหมายสําหรับผูเรียนมากกวา การเรียนรูโดยการทองจําจากตํารา หรือทําแบบฝกหัดเพียง
อยางเดียว 
    5. ขั้นการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) การ
เรียนรูที่แทจริง คือ การที่ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูน้ันไปประยุกตใชกับการแกปญหา หรือกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
  สรุปไดวารูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเองไดมีสวนรวมในการเรียนรู ไดวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  โดยสรางองคความรู
ใหตนเอง และไดนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนรูปแบบการเรียนที่เนนพัฒนา
ศักยภาพและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงตรงตามหลักการของการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(Child  Centered approach) 
 
     1.9    งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถทางพหุปญญา 
  งานวิจัยในตางประเทศ 
    แมดเซน (Madsen. 1996: 125-126)  ไดศึกษาโดยการทดสอบหาความสามารถที่
หลากหลายในเด็กอายุ 2–4 ป ในศูนยเลี้ยงเด็ก ผลการวิจัยพบวา เด็กแตละคนจะมีความสามารถ
อยางนอย คนละ 3 ดาน ภายในคนเดียวกัน  ซ่ึงนําไปสูการจัดรูปแบบการเรียนรูของเด็กแตละคนได 
     เฮอรแมน  (Herman.1994:97-98)    ไดศึกษาการนําแนวคิดพหุปญญาไปใชในระดับ
ประถมศึกษาของครูในรัฐฟลอริดา   ผลการวิจัยพบวา   ครูสวนใหญมีการนําแนวคิดพหุปญญาไป
ประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
      ธีลีย (Teele.1995: 68-69 ) ไดศึกษาความสัมพันธทฤษฎีแนวคิดพหุปญญาทีนํ่ามาใช
ในการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธกันและยังชวยใหเกิดการเรียนการสอนแบบ
ยึดเด็กเปนศูนยกลาง 
     ซิลเวอร (Silver. 1995: 102-103) ไดศึกษาการผสมผสานระหวางแนวคิดพหุปญญา
กับรูปแบบการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา แนวคิดพหุปญญาชวยใหคนพบศักยภาพของเด็ก  และ
รูปแบบการเรียนรูเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูดวย 
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    มูลเลอร (สันติศักดิ์  ผาผาย. 2546: 31 อางอิงจาก Mueller. 1995: 3828) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง  “The  educational  implications  of Multiple  Intelligences  Grouping  within  
a  Cooperative  learning  environment.”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคม
และการรับรูระหวางกลุม ที่ไมมีความแตกตางกันทางความสามารถดานพหุปญญา และกลุมที่มี
ความแตกตางกันทางความสามารถดานพหุปญญา  โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอรและ
วิธีการสอนแบบมีสวนรวมของจอหนสัน  และจอหนสัน  เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องรางกายมนุษย
โดยปรับมาจากบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบโดย เดวิด  เลเซียร  การศึกษาเปนการวิจัย
กึ่งทดลองผสมผสานกับวิจัยเชิงคุณภาพ มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  สรุปไดวาการ
เรียนแบบรวมมือมีสวนจําเปนตองอาศัยการสอนทักษะทางสังคมควบคูไปดวย  การแบงกลุมการ
เรียนแบบมีสวนรวมโดยใชทฤษฎีพหุปญญาไมมีผลเสียตอการเรียนรูเนื้อหาวิชาและสงเสริม
ความสามารถทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย 
     สวีนเนย (สันติศักดิ์  ผาผาย. 2546: 32 อางอิงจาก Sweenney. 1998: 1909)  ได
ทําการศึกษาเรื่อง “Multiple  Intelligences  Profiles:Enhancing  Self-Esteem and Improving  
Academic Achievement” โดยมีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและ
การแสดงออกของนักเรียนที่อาศัยอยูในเมืองของรัฐฟลอริดา โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของการด-
เนอร ซึ่งเปนการศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล จํานวน 19 คน โดยใชเวลา
ศึกษาเปนเวลา  18 สัปดาห จากการวิจัยพบวา ในระหวางเรียนมีนักเรียนจํานวนมากที่แสดงให
เห็นวามีความสามารถทางสติปญญาในดานตางๆ สูงขึ้น และยังพบวาปญหาดานการมีระเบียบ
วินัยในชั้นเรียนลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
   งานวิจัยในประเทศ 
     สันติศักดิ์  ผาผาย (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูมีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน  ไดแก ความสามารถทางดานภาษา  ความ 
สามารถทางดานตรรกะ-คณิตศาสตร  ความสามารถดานมิติ  ความสามารถทางดานรางกายและ
การเคลื่อนไหว  ความสามารถทางดานดนตรี/จังหวะ  ความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ    
ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล ความสามารถดานการเขาใจตนเอง และความ 
สามารถทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   ในทุกชวงของ
การเปรียบเทียบและความสามารถทางพหุปญญา  มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น  ตลอด
ทุกชวงของการจัดประสบการณ 
     ขวัญจิรา  ภูสังข (2547: 53) ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาที่ไดรับการจัด
ประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ผลการวิจัย
พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุ-
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ปญญาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญา สูงขึ้นทุกดาน ไดแก ความสามารถทางดาน
ภาษา ความสามารถทางดานตรรกะ-คณิตศาสตร ความสามารถดานมิติสัมพันธ ความสามารถ
ทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางดานดนตรี/จังหวะความสามารถทางดาน
มนุษยสัมพันธ ความสามารถดานการเขาใจตนเอง และความสามารถทางดานธรรมชาติและสิ่ง 
แวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยน 
แปลง ไปในทางที่สูงขึ้น 
     วิลินดา  พงศธราธิก(2547:บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง ผลการวิจัยพบวาความ สามารถ
ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการทดลอง ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทย
กลางแจง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  และบังอร  เสรีรัตน (2543: 133-140) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถทางดานสติปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
รูปแบบและแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปญญาและเพื่อศึกษาผล
การนํารูปแบบ และแนวทางในการจัดการเรียนรู   เพื่อพัฒนาความสามารถทางสติปญญาไปใช  
โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการจํานวน 10 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวาการใชรูปแบบและแนวทาง
การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดของโฮเวิรด  การดเนอร เพื่อพัฒนาพหุปญญาเพื่อการเรียนรูใน
การจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาความสามารถเดน  และการพัฒนาความสามารถรอบดานของ
นักเรียนทุกคนนั้น ทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถทุกดานสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด  อีกทั้งพบ
ความสามารถเดนและความสามารถอื่น ๆ ทุกดาน และสิ่งที่พบชัดเจน คือ  การที่ครูจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาความสามารถเดนดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษนั้น   ไมทําใหนักเรียนพัฒนาเฉพาะความ 
สามารถเดนดานนั้นแตความสามารถดานอื่นที่เกี่ยวของก็จะพัฒนาขึ้นดวย และยังพบวากิจกรรม 
การเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งจัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนแตละคน   และนักเรียนแตละกลุม
น้ัน   กิจกรรมที่ชวยพัฒนาความสามารถรอบดาน ทําใหนักเรียนไดเรียนรูสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดี   
นอกจากนี้จะเห็นไดวาความสามารถทั้ง  8  ดาน  ก็คือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนที่
ปรากฏในวิชาตางๆ ในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาพหุปญญา  จึงทําใหนักเรียนมีคุณ 
ลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรและที่สําคัญคือ  ทําใหนักเรียนมีความฉลาดทางอารมณมาก
ขึ้น อีกทั้งยังมีความสุข  ในการพัฒนาความสามารถดานที่เดนของตนเองใหเต็มศักยภาพ ซึ่งเปน
สิ่งสําคัญ ที่จะทําใหนักเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือ ในการดํารงชีวิตในอนาคต กลาวโดยสรุป
พหุปญญาสามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทางดานสติปญญา พฤติกรรม มีความสามารถทาง
พหุปญญาในดานตางๆ  เปลี่ยนแปลงในทางที่สูงขึ้น 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมา  แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาและสงเสริมปญญาทางดานการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็ก
ปฐมวัยโดยจะชวยใหครูเขาใจถึงความสามารถ ดานตาง ๆ ของผูเรียนทั้งในทางเดนและทางดอย  
ผูเรียนก็จะเรียนไดดีจากปญญาดานนั้น ๆ และสามารถปรับปรุงแกไขปญญาในดานที่บกพรองให



 
29

ดีขึ้นพรอมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กแตละขั้นทั้งนี้เด็กตองไดรับการสงเสริมควบคูไปกับพัฒนา 
การและความสนใจของเด็กแตละคนดวยเชนกัน 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
      2.1  ความหมายของการคิด 
    มีผูใหความหมายของการคิดไวแตกตางกันดังน้ี 
    บรูเนอรและคณะ (Bruner. et, al.) และทาบา (Taba) (Hilgard. 1962: 336) ใหความ 
หมายไววา การคิดเปนกระบวนการที่ใชในการสรางความคิดรวบยอด(concept formation) ดวยการ
จําแนกความแตกตาง   การจัดกลุม   และกําหนดเรียกชื่อขอความจริงที่ไดรับและเปนกระบวนการที่
ใชในการแปลความหมายขอมูล รวมถึงการสรุปอางอิงดวยการจําแนกรายละเอียด การเชื่อมโยง  
ความสัมพันธของขอมูลที่ไดรับ  และนํากฎเกณฑตาง ๆ ไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม 
    กิลฟอรด (Guildford. 1967)   ใหทรรศนะวาการคิดเปนการคนหาหลักการ  โดยการ
แยกแยะคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ หรือขอความจริงที่ไดรับแลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปอันเปน
หลักการของขอความจริงน้ัน ๆ รวมถึงนําหลักการไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 
    ไอแซงคและคณะ (Eysenck and others. 1972: 317) กลาววา การคิด หมายถึง  
การจัดระบบระบบของความสัมพันธระหวางวัตถุของสิ่งของตาง ๆ  (Object) และการจัดระบบของ
ความสัมพันธระหวางภาพหรือตัวแทน (Representation) ของวัตถุสิ่งของนั้น  
    จายาสวัล (Jayaswal. 1974: 7)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับการคิดวา  การคิด เปน
ปฏิกิริยาของจิตมนุษย ซึ่งจะชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคม สิ่งแวดลอม อีกทั้งยังชวย
ใหเกิดความพยายามและความสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่เขาตองการ ดังนั้นการคิดจึงนําไปสูการ
กระทําและการปรับตัวที่ดีขึ้นมากกวาเดิม 
     ซีเรีย มอดกิล และโซฮัน มอดกิล (Modgil and Modgil.1984: 23)   ไดใหคําจํากัด
ความของการคิดไววา  ประกอบดวยแนวคิดพื้นฐาน  3  อยางดังน้ี   การคิดคือกระบวนการภายใน
สมองเกิดขึ้นที่ภายในหรือระบบความรูคิด ซ่ึงแสดงออกจากพฤติกรรม  การคิด คือ กระบวนการที่
นําความรูไปใชในการแกโจทยปญหาปฏิบัติของการเรียนรูในระบบของความรูความเขาใจ  การคิด 
คือ ผลของพฤติกรรมของเงื่อนไขในการแกปญหาการใชเหตุผลตาง ๆ  
    กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  (2525: 36) ไดใหคําจํากัดความของความคิดไววา 
กระบวนการทํางานของจิตใจมนุษยในขณะที่กําลังพยายามหาคําตอบ หรือทางออกเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหน่ึง เชน การคิดเพื่อตอบปญหาตาง ๆ  การคิดเพื่ออธิบายคําศัพทยาก ๆ  หรือการคิดเพื่อแก 
ปญหาในชีวิตประจําวัน 
    จํานง  วิบูลยศรี (2536: 29) ไดใหคําจํากัดความของการคิดไววา  เปนกระบวนการ
ทํางานของจิตใจมนุษยในขณะที่พยายามหาคําตอบหรือหาทางออก เกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เชน
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การคิดเพื่อตอบปญหาตางๆ  การคิดเพื่ออธิบายคําศัพทยากๆ หรือการคิดเพื่อแกปญหาในชีวิต    
ประจําวัน 
    ชาติ  แจมนุช  (2545: 20)ไดใหความหมายของการคิดไววา  การคิดเปนกระบวนการ
ทํางานของสมอง โดยใชประสบการณ มาสัมพันธกับสิ่งเราและขอมูล หรือสิ่งแวดลอม เพ่ือแกปญหา  
แสวงหาคําตอบ ตัดสินใจ หรือสรางสรรคสิ่งใหม ซ่ึงชาติ แจมนุช ไดสรุปธรรมชาติของการคิดไวดังน้ี 
        1. การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
       2. การคิดเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ือง 
           3. การคิดเปนความสามารถทางสมองที่ปรากฏไดในลักษณะของพฤติกรรมที่
กําหนด 
        4. การคิดแตละลักษณะ มีจุดมุงหมาย มีวิธีและขั้นตอนในการคิดของตนเองการ
คิดเปนความสามารถที่เรียนรูและพัฒนาได 
  บุญสม  ครุฑทา (2525: 9 )ไดสรุปธรรมชาติของการคิดไวดังน้ี 
             1. การคิดเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของสมองที่เกิดจากความรูสึกสงสัยหรือไมพอใจ
สิ่งแวดลอม 
        2. การคิดเกิดจากจําเปนพ้ืนฐานสําคัญในกระบวนการคิด 
        3. การคิดมีประโยชนทําใหเกิดการปรับตัวและสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น 
       4. การคิดทําใหมนุษยเกิดความพยายามใหถึงจุดหมายที่ตองการอันเปนสิ่ง
แสดงถึงความเจริญของมนุษย  และเปนสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตประจําวัน 
      เพียเจท (กมลรัตน  หลาสุวงษ. 2528: 48 อางอิงจาก Piaget.  N.d.)  กลาววา 
ความคิด  คือ ความสามารถในการวางแผนและปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ความสามารถดังกลาว
จะพัฒนาจากความคิดความเขาใจในระดับงาย ๆ  ในวัยเด็กไปสูระดับที่ซับซอนยิ่งขึ้นในวัยผูใหญ 
    ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2541: 3)  ไดใหความหมายของการคิดวา เปนกลไกของสมอง
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย  ความคิดเปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมอง
ถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอม  สังคมรอบตัว และประสบการณเดิมของมนุษย 
    เยาวพา  เดชะคุปต  (2528: 72)  ไดกลาวถึงการคิดวาการคิดเปนกระบวนการรับรู
และเขาใจสิ่งแวดลอมของเด็ก   โดยใชสิ่งที่เขารูน้ันตอบสนอง  หรือมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดย
กําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการคิดที่ควรฝกฝนใหแกเด็กมี  7  ประการ  คือความตั้งใจ  การรับรู  
ความจํา  ความคิดรวบยอด ภาษา ทาทาง  และการแกปญหา 
    ศรีสุรางค  ทีนะกุล  (2542: 8)  ไดใหความหมายของการคิดไววา เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในสมองซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก นักจิตวิทยาเชื่อวา
มนุษยจะมีความคิดเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะอยูในสถานที่ใดและอิริยาบถใด โดยอาจจะไดรับ
จากสิ่งเราภายนอกหรือไมมีสิ่งเราใดเปนพิเศษเฉพาะก็ได  
    สมเจตน  ไวยากรณ (2530: 13) ไดใหความหมายของการคิดไววา การคิดเปนทั้ง
กระบวนการและผลผลิตซึ่งมีลักษณะที่ตอเน่ืองกัน แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไมได แตอาจ



 
31

นํามาใชอธิบายตางกัน คือในกรณีที่กลาวถึงกระบวนการ ก็จะใชวิธีการคิดหรือทักษะการคิดมา
อธิบาย  สวนในกรณีของผลผลิตก็จะกลาวถึงคุณภาพของการคิด ซ่ึงเปนผลจากการใชวิธีการคิดทั้ง
ในลักษณะของกระบวนการ หรือวิธีการคิดที่ดี เพ่ือใหไดผลผลิตของการคิดที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปใชในการแกปญหาทั้งในเชิงวิชาการและไมใชวิชาการ ตลอดจนการสรางคุณลักษณะประจําตัว
ใหเปนไปตามจุดมุงหวัง 
    จากความหมายของการคิดดังที่กลาวมา สรุปความหมายของการคิดไดวา การคิด
เปนกระบวนการทํางานภายในสมองเกี่ยวกับการแปลความหมายของขอมูลที่ไดรับโดยอาศัย
ประสบการณเดิมและประสบการณใหม   แลวแสดงออกมาเปนพฤติกรรมเพ่ือจุดประสงคหรือจุด  
มุงหมายในการกระทํา การตัดสินใจ  ตลอดจนการแกไขปญหาตาง ๆ รวมทั้งเปนพ้ืนฐานของการ
เรียนรูในสิ่งตาง ๆ  ดังน้ันจึงควรที่จะปลูกฝง และสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นตั้งแตชวงวัยเด็กปฐมวัย 
เพ่ือใหเด็กเหลานี้เจริญเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ   สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป 
 
      2.2   ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 
    การคิดเชิงเหตุผลเปนเรื่องที่นักจิตวิทยา  และนักการศึกษาไดใหความสนใจ และ
อธิบายลักษณะของการคิดที่จะตองใชเหตุผล   เขามาประกอบการตัดสินใจไวในลักษณะตางๆ โดย
ใหความหมายและคําอธิบายดังตอไปน้ี  
    กูด  (ศรชัย  เลิศไตรภพ. 2535: 16 ; อางอิงจาก Good. 1973: 345) ไดอธิบายเกี่ยว 
กับการคิดเชิงเหตุผลไววา  การคิดเชิงเหตุผลเปนกระบวนการคิด หรือกระบวนการทางสมอง ในอัน
ที่จะลงความเห็นเกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางขอเท็จจริงและปรากฏการณ  สามารถสรุปเหตุผล
จากขอสมมติฐาน ไดเปนการคิดที่เปนผลมาจากการทดสอบหรือการตัดสินใจ หรือการวิเคราะหเร่ือง 
ราวที่เกิดขึ้น 
    ครูลิค และ รูดนิค  (Krulikand Rudnick. 1995: 3) ไดใหความหมายเกี่ยวกับความคิด
เชิงเหตุผลไววา การคิดเชิงเหตุผล เปนการรวมการคิดขั้นพ้ืนฐาน  การคิดอยางมีวิจารณญาณและ
การคิดอยางสรางสรรค โดยการคิดทุกอยางจะมีการใชเหตุผลเขาไปแทรกอยูดวย 
    ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) กลาวถึงการคิดเชิงเหตุผลวา  การคิดเชิงเหตุผลมี
ความสัมพันธกับการแกปญหา  การหาทางออกของปญหา  ประเมินวาวิธีไหนดีที่สุดและปฏิบัติตาม
ทางเลือกนั้นเพ่ือนําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจและยอมรับในวิธีแกปญหา เม่ือไดรับเหตุผลที่
ถูกตองเพียงพอและสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น 
    รีเบอร (Reber. 1985: 617) ไดกลาวถึงความคิดเชิงเหตุผลไววา  การคิดเชิงเหตุผล
เปนพ้ืนฐานนําไปสูความคิดเชิงตรรกะ โดยใชกระบวนการทางปญญาเขามาเกี่ยวของ และนําไปสู
การแกปญหา 
    กันยา  แสงสุวรรณ (2532: 119)ไดกลาวถึงความคิดเชิงเหตุผลวา  การคิดเชิงเหตุผล
เปนการคิดโดยอาศัยขอมูลตาง ๆ  พิจารณาความสําคัญของขอมูล เปนความสามารถในการคิดหา
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เหตุผลทั้งที่เปนอุปมานและอนุมาน (Inductive and  Deductive Thinking) การคิดหาเหตุผลแบบ
อุปมาน เปนการคิดโดยอาศัยสิ่งเราหลาย ๆ อยางมาเปนขอมูลที่จะสรุปเปนกฎหรือหลักการ สวน
การคิดหาเหตุผลแบบอนุมาน  เปนการคิดโดยมีหลักเกณฑหรือสิ่งที่กําหนดไวแลวมาเปนขอสรุป 
    จํานง  วิบูลยศรี (2536: 29)  การคิดเชิงเหตุผลเปนการคิดที่ตองอาศัยหลักการหรือ
ขอเท็จจริงที่ถูกตองมาสนับสนุนอยางเพียงพอ  การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาดนอย  และถือวา
เปนทักษะอยางหนึ่งที่พัฒนาใหมีคุณภาพสูงซ่ึงความคิดคุณภาพสูงน้ันยอมจะชวยแกปญหานานา 
ประการใหแกมนุษยได และยอมจะสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยได 
    โชติ  เพชรชื่นและองอาจ  นัยพัฒน ( 2537: 48) ไดใหความหมายของความคิดเชิง
เหตุผลวา เปนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ  (Critical Thinking) ดวยการคิดในเชิง
วิเคราะหคนหาเกณฑมาสรางความสัมพันธ ในรูปแบบตางๆ แลวนํามาวินิจฉัยสรุปลงไดอยาง
ถูกตอง 
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 34)  กลาววา การคิดเชิง
เหตุผล เปนทักษะหนึ่งของการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป ที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูง ที่มีความสลับซับซอนซ่ึงมนุษยมีความจําเปน 
ตองใชในการเรียนรู เน้ือหาวิชาการตาง ๆ ตลอดจนการใชชีวิตอยางมีคุณคา 
    จากที่กลาวมาสรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลหมายถึง  ความสามารถอาศัยขอมูลที่เปน
หลักการและขอเท็จจริง เพ่ือที่จะสรุปเปนกฎหรือหลักการ เพ่ือการตัดสินใจและวิเคราะหในเรื่องราว
ตางๆ ซ่ึงจะชวยในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งตางๆ  ไดดี  และจําเปนตอการดํารงชีวิต  ดังนั้น
จึงควรพัฒนาเด็กใหมีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลเพ่ือใหเด็กไดมีพ้ืนฐานการคิดที่ดี 
 
     2.3  ความสําคัญของการคิดและการคิดเชิงเหตุผล 
  การคิดมีความจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก  ความเปนปกติสุข
และการดําเนินชีวิต ที่ประสบความสุขในความสําเร็จ  เปนผลมาจากการมีประสิทธิภาพของความคดิ  
(ประพันธศิริ  สุขเสารัจ.2541: 1) ซ่ึงสอดคลองกับฉันทนา  ภาคบงกช (2528: 1) ที่กลาววา การคิด
ชวยใหคนมีประสิทธิภาพ เปนจุดเริ่มตนใหเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม  เปนประโยชนและสรางสรรค  
สามารถฝาฟนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ ของตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม อีกทั้งการคิดเปน
สิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต เน่ืองจากการคิดเปนทักษะที่จะชวยฝกฝนใหเด็กมีความสามารถในการ
สังเกตการจําแนก  การคํานวณ การจัดกระทําขอมูล การลงสรุปและการสื่อความ (พจน สะเพียรชัย. 
2517: 47-57) และในการสงเสริมการคิดใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัยนับเปนสิ่งสําคัญเพราะเปนพ้ืนฐาน
ของการเรียนรูประสบการณดานอ่ืนๆ รวมทั้งความสามารถในการแกปญหา  ฉะนั้นจึงควรปลูกฝงให
เด็กเปนคนชางสังเกต รูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง(สมจิต สวธนไพบูลย. 2527: 23) ตลอดจน 
ครูน้ันควรใหความสําคัญกับความรูความเขาใจในกระบวนการสอน และความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เด็กควบคูกันไป  เพ่ือชวยใหประสบความสําเร็จในการสงเสริมเด็กใหคิดอยางมีเหตุผล ถาดานใด
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ดานหนึ่งขาดไป หรือไมใหความสําคัญอยางพอเพียงก็ยากที่จะสงเสริมความสามารถในการคิดของ
เด็กได (ฉันทนา ภาคบงกช. 2528: 51) ทั้งน้ีการที่เด็กไดรับการพัฒนาความคิดใหเปนคน “คิดเปน” 
เด็กจะสามารถใชเหตุผลแกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได อันจะสงผลใหประเทศ 
ชาติพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. 2543: 72) 
  จากขอความขางตนอาจกลาวไดวา การคิด และการคิดเชิงเหตุผลนั้นนับเปนสิ่งที่เรา
ทุกคนควรใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะถามนุษยไมรูจักที่จะคิดหรือไมมีทักษะกระบวนการ
ใดๆ ในการคิดแลวน้ัน อาจจะสงผลตอการพัฒนาตนเอง  สังคม และประเทศชาติได ฉะน้ันเราทกุคน 
จึงควรใหความสําคัญตอการคิดและการคิดเชิงเหตุผล โดยการปลูกฝง ฝกฝนทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับ 
การคิดจากสิ่งที่งายไปสูสิ่งที่ยากใหกับเด็กตั้งแตยังเล็กเพื่อใหเด็กไดเกิดทักษะกระบวนการของการ
คิดไดตอไปเม่ือโตขึ้น 
 
     2.4  องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540:159-160) กลาววา การคิด
วิจารณญาณ เปนการคิดเชิงเหตุผลมีความสัมพันธกับการแกปญหา  คือการคิดอยางมีวิจารณญาณ
เปนทักษะสําคัญของการแกปญหาและการแกปญหาสวนใหญตองใชการคิดวิจารณญาณ ความคิด
เชิงเหตุผลจึงมีความสัมพันธกับการแกปญหาและเปนทักษะสําคัญของการแกปญหาดวยเชนกัน ซ่ึง
มีองคประกอบ  8  ประการ คือ  
   1.  จุดหมาย  คือ เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการคิด คือ คิดเพื่อหาแนวทาง
แกไขปญหาหรือคิดเพื่อหาความรู 
   2.  ประเด็นคําถาม คือ ปญหาหรือคําถามที่ตองการรู ผูคิดสามารถระบุปญหา
สําคัญที่ตองการแกไขหรือคําถามสําคัญที่ตองการรู 

3. สารสนเทศ  คือ ขอมูล  ขอความรูตาง ๆ เพ่ือใชประกอบการคิด 
   4.  ขอมูลเชิงประจักษ  คือขอมูลที่ไดมาตองเช่ือถือได มีความชัดเจนถูกตอง 
และมีความเพียงพอตอการใชเปนพ้ืนฐานของการคิดเชิงเหตุผล 
   5. แนวคิดอยางมีเหตุผล  คือ แนวคิดทั้งหลายที่มีความจําเปนสําหรับการคิดเชิง
เหตุผลและแนวคิดที่ไดมานั้นตองมีความเกี่ยวของกับปญหาหรือคําถามที่ตองการหาคําตอบและ
ตองเปนแนวคิดที่ถูกตอง 
   6.  ขอสันนิษฐาน เปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลเพราะผูคิดตองมี
ความสามารถในการตั้งสมมติฐานใหมีความชัดเจน สามารถตัดสินใจได เพ่ือประโยชนในการหา
ขอมูลมาใชในการคิดเชิงเหตุผล 
   7.  การนําไปใชและผลที่ตามมาเปนองคประกอบสําคัญของการคิดเชิงเหตุผลซึ่ง
ผูคิดตองคํานึงถึงผลกระทบ ตองมีความสามารถ คิดไกล คือ มองเห็นผลที่ตามมารวมกับการ
นําไปใชไดหรือไมเพียงใด 
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   8.  การสรุปอางอิง 
  สรุปไดวาองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล เร่ิมจากการคิดอยางมีเปาหมาย และรู
ปญหาที่ตองการแกไขโดยนําขอความรูตางๆ มาประกอบการคิดซึ่งตองพิจารณาวาขอมูลที่ไดมานั้น
มีความถูกตองเช่ือถือได และสามารถตั้งขอสมมติฐานใหชัดเจน เพ่ือที่จะนําขอมูลมาใชในการคิด
และตัดสินใจโดยคํานึงถึงผลกระทบตอการนําไปใชแลวจึงสรุปผลของการคิด 
 
     2.5  กระบวนการและขั้นตอนในการคิดเชิงเหตุผล 
   เรนเนอรและสแตฟฟอรด (กมลทิพย  ตอติด. 2544: 44-45: อางอิงจาก Renner and  
Stafford. 1979) ไดอธิบายถึงการคิดในลักษณะตาง ๆ กัน  10  ประการ โดยสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
   1.  การระลึกได (Recalling) เปนการใชความคิดที่เกิดจากความสะสมความรูซ่ึง
ถือวาเปนพ้ืนฐานขั้นแรกของการคิด 
   2.  การเปรียบเทียบ(Comparing) ในการที่จะสอนหรือสรางบทเรียน เพ่ือ
สงเสริมความสามารถในการคิด จําเปนตองใหมีการฝกฝนในเรื่องของการเปรียบเทียบอยูเสมอ ซ่ึง
เปนการเปรียบเทียบระหวางของสองสิ่งหรือของหลายสิ่ง 
   3.  การลงความเห็น (Inferring)  เปนขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากการรวบรวมหรือ
สะสมขอมูลไดเปนการอธิบายการกระทําหรือเหตุการณอยางหนึ่งหลาย ๆ การกระทําหรือเหตุการณ
ที่ไดรวบรวมไว 
   4.  การสรุป (Generalizing) เปนการสรุปที่เกิดจากการลงความเห็น 
   5.  การคิดในทิศทางตรงกันขาม (Deducing) เปนการคิดยอนกลับของการคิด 
เชนเม่ือคิดจากเหตุมาสูผลตองสามารถคิดไดวา เม่ือเกิดผลเชนนี้สาเหตุมาจากอะไร 
   6.  การจําแนกหมวดหมู  (Classifying) การจะสรุปหรือลงความเห็นจากขอมูล
จะงายขึ้นถามีการจัดแบงขอมูลเหลานี้ใหเปนหมวดหมู 
   7.  การวิเคราะห  (Analyzing) เปนการแบงแยกและตรวจสอบขอมูลตาง ๆ  
   8.  การจินตนาการ  (Imagining) เปนการนึกถึงหรือเห็นภาพของสิ่งที่ไดรับจาก
การฟงเทานั้นการจินตนาการนี้เกี่ยวของกับการคิดแบบสังเคราะหซ่ึงเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิด
ความคิดสรางสรรค 
   9.  การสังเคราะห (Synthesizing)  เปนการนําความรูตาง ๆ ที่ไดรับมาปะติด 
ปะตอกันเพ่ือใหเกิดความรูใหม ขึ้น 
   10.  การประเมินผล (Evaluating) เปนการประเมินความรูตาง ๆ ที่ไดรับมา
ทั้งหมดและตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น 
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  นอกจากนี้ความคิดเชิงเหตุผลตองอาศัยกระบวนการดังตอไปน้ี 
   1.  การพิจารณาและระบุใหชัดเจนวาผลที่เกิดขึ้น คืออะไร 
   2.  การพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกอนผลน้ัน และระบุวามีเหตุการณหรือสิ่งใดที่มี
ความสัมพันธกับผลโดยเกิดกอนอยางสม่ําเสมอ 
   3.  การพิจารณาแตละเหตุการณ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกอน และมีความสัมพันธอยาง
สมํ่าเสมอนั้น ซ่ึงตัดสินวาเปนผลมาจากสิ่งหน่ึงสิ่งใดรวมกันหรือเปนสิ่งที่ทําใหเกิดผล โดยการสรุป
อางอิงจากความรู ประสบการณเดิม 
   4. การเลือกระบุเหตุการณ สิ่งที่พิจารณาแลววาเปนสิ่งที่ทําใหเกิดผลที่กําหนดไว 
หทัย  ตันหยง (กมลทิพย ตอติด. 2544: 47-48) ไดเสนอกระบวนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลที่สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติได  2  ระดับ คือ 
    1.  ระดับการสอนใหรูจักคิดหรือคิดเปนกระบวนการที่มนุษยใหความคิด
จากสิ่งที่งายไปสูกระบวนการที่ซับซอน การสอนใหรูจักคิดมี ดังน้ี 
          1.1    การเปรียบเทียบ (Comparing) ผูเรียนตองรูจักใชเหตุผลเปรียบ 
เทียบกฎเกณฑที่ดีที่สุดระหวางสองสิ่งหรือหลายสิ่ง 
          1.2    การสรุป (Summarizing)  ผูเรียนจะตองรูจักนําผลของการ
เปรียบเทียบนั้นมาสรุป อาจสรุปตามขั้นตอน หรือสรุปโดยสวนรวมขึ้นเปนมโนทัศน 
          1.3    การสังเกต (Observation) ผูเรียนจะตองรูจักใชเหตุผลที่ไดมี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งในทางขอมูลหลักฐาน เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลที่ไดสังเกตนํามาประกอบ 
การตัดสินใจได 
          1.4 การจําแนกหมวดหมู(Classifying) ผูเรียนที่ไดใชประสบการณ
จากการเปรียบเทียบ สรุปสังเกตมาจัดเปนหมวดหมู สิ่งของหลายสิ่งแมจะแตกตางกัน แตก็มีองค 
ประกอบพื้นฐานคลายคลึงกัน การจัดจําแนกหมวดหมูจะตองใชความสามารถทั้งเชิงวิเคราะห  
และสังเคราะห 
          1.5   การตีความ (Interpretation)     ผูเรียนจะตองรูจักความหมาย
และสามารถอธิบายความหมายเหลานั้นได การตีความหมายนั้นเริ่มตั้งแตความหมายสัญลักษณ 
ความหมายทางรูปธรรมไปจนถึงความหมายทางนามธรรม โดยอาศัยการสังเกต เปรียบเทียบแลว
นํามาสรุปเปนหลักการดวยเหตุผลก็จะไดความหมายและตรวจสอบวาถูกตองชัดเจนหรือไม 
          1.6   การวิพากษวิจารณ  (Criticizing)  เปนการสอนใหผูเรียนรูจัก
แสดงทัศนะ  รับฟงทัศนะ  เพ่ือนําเอาสิ่งที่ตนแสดงออกกับสิ่งที่รับฟงมาเปรียบเทียบ  หรือผูเรียน
อาจจะใหเหตุผลแสดงทัศนะของตนตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
    2.  ระดับสอนใหรูจักคิดในการแกปญหา  โดยอาศัยการรูจักคิดทั้ง  6  
ประการที่  กลาวมาเปนพ้ืนฐานโดยครูควรฝกฝนใหผูเรียนรูจักคิดตามขั้นตอน  ดังน้ี 
          ขั้นที่  1  ประสบภาวะปญหา 
          ขั้นที่  2  กําหนดปญหา  คือการวินิจฉัยวาอะไรคือปญหา 
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          ขั้นที่  3  การตั้งสมติฐาน  เปนการคาดคะเนวิธีการที่จะแกปญหา 
           ขั้นที่  4  การขยายและตรวจสอบสมมติฐาน เปนการศึกษาแยกยอย
สมมติฐานใหชัดเจนและ  สามารถนําไปปฏิบัติได 
           ขั้นที่  5  การทดสอบ  เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวา วิธีการแกปญหาใดที่
สามารถไดผลดีที่สุด 
          ขั้นที่  6  สรุป  เปนขั้นที่การแกปญหายุติลง เพราะไดรับผลจากการ
แกปญหาดวยสมมติฐานที่ตั้งไว จึงนําผลมาสรุปเปนหลักการและแปลความหมายออกมาใหชัดเจน 
 จากการศึกษากระบวนการขั้นตอนในการคิดเชิงเหตุผล  สรุปไดวา ตองใชลักษณะการคิด
หลายๆ อยาง ประกอบกันในการฝกใหเด็กมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เชนการระลึกได 
การเปรียบเทียบ  การลงความเห็น การสรุป การคิดในทางตรงกันขาม การจําแนกหมวดหมู  การ
วิเคราะห การจินตนาการ  การสังเคราะห การประเมินผล ประกอบกับการพิจารณาผลที่เกิด  เหตุที่
เกิด  สิ่งใดเกิดกอนหรือหลัง การพิจารณาแตละเหตุการณ และความสัมพันธที่ทําใหเกิดผลน้ัน  การ 
เลือกและตัดสินใจในเหตุการณน้ัน ซ่ึงแนวทางในการสอนเพื่อพัฒนาความคิดเชิงเหตุผล มี  2  แนว 
ทางหลัก  คือ การสอนใหรูจักคิดเปน  และการสอนใหคิดแกปญหา 
 
     2.6 ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด  
  กระบวนการคิดเชิงเหตุผลอยูในขั้นพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กที่เขาสูการ
ปฏิบัติ การคิดคนดวยรูปธรรม (Concrete  Operational  Stage)  เปนจุดเริ่มตนของกระบวนการที่
ซับซอน นําไปสูการคิดที่มีเหตุผลเชิงตรรกะ (Logical  Thinking)  ซ่ึงดัชท  (Deutsche. 1937) ได
ทําการทดลองและทดสอบสมมติฐานของเพียเจท และไดสรุปวา การคิดของเด็กจะคอยเปนคอยไป  
ไมมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน จากการคิดอยางไมมีเหตุผลไปสูการคิดอยางมีเหตุผล โดยแทจริง
แลวเด็กสามารถคิดไดอยางมีเหตุผลในทุกระดับเพียงแตวาเด็กที่โตกวาจะใหเหตุผลที่ดีกวา (พรรณี 
ช. เจนจิต. 2538: 132) 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  (Piaget’s  theory  of  Intellectual  
Development) พัฒนาจากการปฏิสัมพันธ อยางตอเน่ืองระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม ทฤษฎีพัฒนา 
การทางสติปญญาของเพียเจท เปนทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิด จนกระทั่ง
ถึงวัยพัฒนาการทางสติปญญาคือขบวนการปรับเขาสูโครงสราง (Assimilation) และขบวนการปรับ
ขยายโครงสราง (Accommodation)  เพียเจท ไดแบงลําดับพัฒนาการทางสติปญญาออกเปน  4 ขั้น  
ดังน้ี (พรรณี ช. เจนจิต. 2538: 138-145) 
   1. ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensory - Moter Stage) ขั้นนี้เร่ิมตั้งแต
แรกเกิดจนถึง 2 ปพฤติกรรมของเด็กในวัยน้ีขึ้นอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา 
การเคลื่อนไหว  การมอง การดูด ในวัยน้ีเด็กแสดงใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา เด็กสามารถ
แกปญหาได แมวาจะไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่งแวดลอม
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ดวยตนเอง ซ่ึงถือวาเปนสิ่งจําเปน สําหรับพัฒนาการดานสติปญญาและความคิด ในขั้นนี้ความคิด
ความเขาใจของเด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชนสามารถประสานงานระหวางกลามเน้ือมือและ
สายตา  เด็กในวัยน้ีมักทําอะไรซ้ํา  บอย ๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาแบบลองถูกลอง
ผิด เม่ือสิ้นสุดระยะนี้ เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดมุงหมาย และสามารถแกปญหา
โดยการเปลี่ยนวิธีตางๆ  เพ่ือใหไดสิ่งที่ตองการ แตกิจกรรมการคิดของเด็กในวัยน้ี สวนใหญยังคง
อยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสไดเทานั้น 
   2. ขั้นกอนปฏิบัติการคิด  (Preoperational - Stage)  ขั้นนี้เร่ิมตั้งแตอายุ 2–4  ป  
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ขั้นคือ 
        2.1 ขั้นกอนเกิดความคิดรวบยอด (Preconceptual  Thought)  เปนขั้น
พัฒนาการของเด็กอายุ2–4 ป เปนชวงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องตนสามารถโยงความสัมพันธระหวาง
เหตุการณ 2  เหตุการณหรือมากกวามาเปนเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันแตเหตุผลของเด็กในวัยน้ี
ยังมีขอบเขตจํากัดอยู เพราะเด็กยังคงยึดติดตนเองเปนศูนยกลาง  คือ ถือเอาความคิดของตนเอง
เปนใหญ และมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยน้ีจึงไมคอยถูกตองกับ
หลักความเปนจริงนัก นอกจากนี้ความเขาใจสิ่งตางๆ ยังอยูในระดับเบื้องตน เชน เขาใจวาเด็กหญิง  
2  คน ชื่อเหมือนกันจะมีทุกอยางเหมือนกันหมด แสดงวาความคิดรวบยอดของเด็กวัยน้ียังไมพัฒนา
เต็มที่ แตพัฒนาการทางภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก 
        2.2  ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู (Intuitive Thought) เปนขั้นพัฒนาการของ
เด็กอายุ 4–7 ป  ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งตางๆ รอบตัวดีขึ้น รูจักแยกประเภท  
แยกชิ้นสวนของวัตถุ เขาใจความหมายของจํานวนตัวเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแตไม
ชัดเจนนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน รูจักใชความรูในสิ่งหน่ึง
ไปใชอธิบายหรือแกปญหาอีกสิ่งและสามารถใชเหตุผลทั่ว ๆ ไป มาสรุปแกปญหา โดยไมวิเคราะห
อยางถี่ถวนเสียกอน การคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยูกับสิ่งที่เขารับรูหรือสัมผัสจากภายนอก 
  3. ขั้นการปฏิบัติการคิดดานรูปธรรม  (Concrete Operational Stage)  ขั้นนี้จะเร่ิม
จากอายุ  7–11 ป พัฒนาการทางดานสติปญญาและความคิดของเด็กวัยน้ี สามารถสรางกฎเกณฑ  
และตั้งเกณฑในการแบงสิ่งแวดลอมออกเปนหมวดหมูได เด็กวัยน้ีสามารถที่จะเขาใจเหตุผล รูจัก
การแกปญหากับสิ่งตางๆ ที่เปนรูปธรรมได สามารถที่จะเขาใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของสิ่งตางๆ 
โดยที่เด็กเขาใจวาของแข็งหรือของเหลวจํานวนหนึ่ง แมวาจะเปลี่ยนรูปรางไปก็ยังมีนํ้าหนักหรือ
ปริมาตรเทาเดิม สามารถที่จะเขาใจความสัมพันธของ สวนยอย สวนรวม ลักษณะเดนของเด็กในวัย
น้ีจะมีความสามารถในการคิดยอนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจําของเด็กในชวงนี้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดกลุมหรือจัดการไดอยางสมบูรณ สามารถสนทนากับบุคคลอื่น และ
เขาใจความคิดของผูอ่ืนไดดี 
  4. ขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal Operational Stage) ขั้นน้ีเร่ิมจากอายุ 
11–15  ป  ในขั้นน้ีพัฒนาการทางสติปญญา  และความคิดของเด็กวัยน้ีเปนขั้นสุดยอด  คือเด็กในวยั
น้ีจะเร่ิมคิดแบบผูใหญ  ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจาก
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ขอมูลที่มีอยู สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร สามารถตั้งสมมติฐานและทฤษฎี   ความเปนจริง
ที่เห็นดวยการรับรูสําคัญเทากับความคิดกับสิ่งที่อาจเปนไปได เด็กจะมีความคิดนอกเหนือไปกวาสิ่ง
ปจจุบัน สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง มีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม
มีตัวตน หรือสิ่งที่เปนนามธรรมพัฒนาการทางการรูคิดของเด็กในชวงอายุ  6  ขวบแรกของชีวิต 
ซ่ึงเพียเจทไดศึกษาไวเปนประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับการสงเสริมมี  6  ขั้น  ดังน้ี 
   1.  ขั้นรูความแตกตาง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตาง
ของสิ่งที่มองเห็น 
   2.  ขั้นรูสิ่งตรงกันขาม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรูวาของตาง ๆ มีลักษณะตรงกัน
ขามเปน  2  ดาน เชน มี – ไมมี  เล็ก – ใหญ เปนตน 
   3.  ขั้นรูหลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรูจักคิดเกี่ยวกับลักษณะที่อยูตรง
กลาง ระหวางปลายสุด สองปลาย เชน มาก นอย ปานกลาง 
   4.  ขั้นความเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ  เชน บอกถึงความเจริญเติบโตของตนไมได 
   5.  ขั้นรูผลของการกระทํา (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของ
การเปลี่ยนแปลง 
   6.  ขั้นการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการทําใหของ
สิ่งหน่ึงเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหน่ึงอยางทัดเทียมกัน 
  จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจท  สรุปไดวาเด็กปฐมวัยในชวงอายุ 2–
7  ป ซ่ึงพัฒนาการยังอยูในขั้นกอนปฏิบัติการคิด(Preoperational  Stage) เด็กจะเรียนรูในสิ่งที่เปน
รูปธรรมและเรียนรูจากประสบการณตรง นอกจากนี้อาศัยการรับรูในการแกปญหาและการใชเหตุผล 
ดังน้ันในการจัดประสบการณใหกับเด็ก ควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญ และ
ประสบการณตรงที่เด็กไดรับ ควรใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการสํารวจ ทดลอง และลงมือ
กระทํา เพ่ือคนพบสิ่งตางๆ ดวยตนเอง กอใหเกิดพัฒนาการดานการคิด และสิ่งตางๆ ตอไป 
  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร (Bruner)   บรูเนอรไดแบง
พัฒนาการทางสติปญญาและการคิดออกเปน  3  ขั้น  คือ  
   1.  ขั้นแสดงออกดวยการกระทํา (Enactive Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบไดกับขั้น
ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory - Moter Stage)   ของเพียเจท  เปนขั้นที่เด็กเรียนรู
จากการกระทํา ( Learning by doing) มากที่สุด 
   2.  ขั้นสรางภาพแทนใจ (Iconic Stage) ขั้นนี้เปรียบเทียบไดกับขั้นกอนการ
ปฏิบัติการคิด (Preoperational – Stage)  ของเพียเจท เด็กในวัยน้ีเกี่ยวของกับความเปนจริงมาก
ขึ้น เด็กจะเกิดความคิดจากการรับรูเปนสวนใหญ อาจมีจินตนาการบาง แตยังไมสามารถคิดไดลึกซึ้ง
เหมือนขั้นปฏิบัติการคิดดวยรูปธรรมของเพียเจท 
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   3. ขั้นใชสัญลักษณ (Symbolic Stage) เปนพัฒนาการขั้นสูงสุดของบรูเนอร 
เปรียบไดกับพัฒนาการขั้นปฏิบัติการคิดดานรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ของเพียเจท 
ขั้นนี้เด็กสามารถเขาใจความสัมพันธของสิ่งของ สามารถเกิดความคิดรวบยออดหรือสังกัปในสิ่ง
ตางๆ ที่ซับซอนไดมากขึ้น (ประสาท  อิศรปรีดา. 2523: 133-136) 
  สรุปไดวา  เด็กปฐมวัยในชวงอายุ 2-7 ป ซ่ึงมีพัฒนาการทางสติปญญาอยูในขั้นกอน
การปฏิบัติการคิด (Preoperational  Stage) เด็กจะเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม และประสบการณ
ตรง  การแกปญหา และการใชเหตุผลยังอาศัยการรับรูเปนสวนใหญ ดังน้ันในการจัดประสบการณ
และสิ่งแวดลอมใหกับเด็กจึงควรคํานึงถึงธรรมชาติการเรียนรูของเด็กเปนสําคัญโดยฝกใหเด็กไดใช
ประสาทสัมผัสทั้ง  5 ในการสํารวจ ทดลอง  คนพบสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองซึ่งจะชวยกระตุนใหเด็กคิด
และเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือพัฒนาโครงสรางทางปญญาตอไป 
 
     2.7  แนวทางการสงเสริมการคิด และการคิดเชิงเหตุผล 
  ดิวอ้ี (Dewey) กลาวถึงแนวทางการสงเสริมการคิดวาควรใหเด็กไดแสดงออกโดยการ
ปฏิบัติ ใหมีการลงมือกระทําและเนนในเรื่องของการพัฒนาความสนใจ และพัฒนาสติปญญาของเด็ก
ไปในแนวทางที่เด็กไดรูจักการแกปญหา  คนหาสิ่งใหมและวิธีการตาง ๆ การกระทําดังกลาวจะเกิด 
ขึ้น ก็ตอเม่ือเด็กไดมีโอกาสในการแสวงหาและคิดคน (ฉวีวรรณ  จึงเจริญ. 2528: 4) สอดคลองกับ 
เพียเจท(Piaget) ที่ไดสนับสนุนความคิดของดิวอ้ีในหลักการที่วาการเรียนรูจะเกิดขึ้นดวยการกระทํา 
และกระบวนการพัฒนาทางสติปญญาเกิดจากการเรียนรูดวยการกระทํา (พรรณี ช. เจนจิต. 2528) 
  พัฒนาการทางการเรียนรูคิดของเด็กในชวงอายุ  6  ขวบแรกของชีวิตซ่ึงเพียเจท 
(ฉันทนา  ภาคบงกช. 2531: 13-20; อางอิงจาก Forman and Hill. 1980) ไดศึกษาไวเปนประสบ 
การณสําคัญที่เด็กควรไดรับการสงเสริม มี  6  ขั้น  ดังน้ี 
   1.  ขั้นรูความแตกตาง  (Absolute  differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตาง
ของสิ่งที่มองเห็น 
   2.  ขั้นรูสิ่งตรงกันขาม  (Opposition)  ขั้นนี้เด็กรูวาของตาง ๆ มีลักษณะตรงกัน
ขามเปน  2  ดาน  เชน มี- ไมมี  เล็ก –ใหญ  เปนตน 
   3.  ขั้นรูหลายระดับ (Discrete  Degree)  เด็กเริ่มรูจักคิดเกี่ยวกับลักษณะที่อยู  
ตรงกลาง  ระหวาง ปลายสุดสองปลาย  เชน มาก  ปานกลาง  นอย 
   4.  ขั้นเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ  เชนบอกถึงความเจริญ เติบโตของตนไม 
   5.  ขั้นรูผลของการกระทํา  (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของ
การเปลี่ยนแปลง 
   6.  ขั้นการทดแทนอยางลงตัว  (Exact  Compensation) เด็กจะรูวาการทําให
ของสิ่งหน่ึงเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหน่ึงอยางทัดเทียมกัน 
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  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2532: 656-657) กลาวถึง  การจัดกิจ- 
กรรมที่สงเสริมการคิด  และการคิดเชิงเหตุผลวามีหลากหลายวิธี เชน การฝกการรับรูทางประสาท
สัมผัส การใชคําถาม  การสังเกต เปรียบเทียบและใชความคิดเปนตน  หลักสําคัญในการจัดกิจกรรม
น้ันจะตองคํานึงถึงสื่อและสภาพแวดลอมที่มีความเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการและความสนใจ
ของเด็ก ซ่ึงกิจกรรมอาจจัดในรูปแบบของกิจกรรมกลุมใหญ  กลุมเล็ก ถาเปนกลุมใหญครูและเด็กจะ
สนทนาซักถามกัน หรือถาเปนกลุมเล็กอาจใชกิจกรรมในรูปแบบการเลนเกมเปนตน  ดังน้ัน พอแม  
ครูและผูที่เกี่ยวของจึงมีบทบาทในการสงเสริมการคิด และการคิดเชิงเหตุผล ดังน้ี 
   1. ใชคําถามกระตุนใหเกิดการคิด การเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาเม่ือ
เด็กมีปญหา 
          2. การจัดสื่อ อุปกรณของเลนตาง ๆ ที่สงเสริมใหเด็กเกิดการคิดหรือดัดแปลงได 
   3.  จัดสภาพแวดลอมและกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคิดอยูเสมอ รวมทั้งใหเด็ก
ไดคนควาจากประสบการณตรง 
   4.  คํานึงถึงพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 
 กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2540: 40-41) ไดกลาวถึงวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาและสงเสริมการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัย มีหลายวิธี ไดแก 
  1. การแกปญหา  การเรียนรูดวยการแกปญหา ตองเร่ิมที่ครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น 
อาจเปนคําถาม กรณีตัวอยาง  ครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหาขอสรุป 
  2. การใชหลักการทางวิทยาศาสตร  เปนการใชกระบวนการแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร เด็กอาจมีการทดลอง  ตั้งสมมติฐาน  และทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร  เชน ใหเด็กได
เรียนรูวาตนไมงอกไดอยางไร  ดวยการเพาะเมล็ดถั่วงอก และติดตามการงอก เปนตน 
  3.  ใชหลักการสืบคน  เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็กไดคนหา
คําตอบตาง ๆ ดวยตนเอง เชน การเลนตัวตอเปนรูปที่ครูกําหนดจากอุปกรณหลาย ๆ ชนิด 
  4. การใชทักษะกระบวนการเปนการจัดประสบการณที่เนนการสังเกต  การ
เปรียบเทียบ การจัดประเภท  การสื่อสาร การถายโยงการสรุป โดยใหเด็กเรียนรูดวยตนเองซึ่ง
สอดคลองกับ ดิวอ้ี (Dewey)และ เพียเจท (Piaget) ที่วาเดก็เรียนรูดวยการกระทํา 
  สรุปไดวา การสงเสริมการคิดและการคิดเชิงเหตุผลใหกับเด็กปฐมวัยน้ันมีหลายวิธี 
ซ่ึงตองจัดประสบการณใหเด็กไดเรียนรูจากการลงมือกระทําดวยตัวเด็กเอง ใหเด็กมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน สามารถวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูที่ตนไดปฏิบัติ และใหเด็กได
สรุปหรือสรางองคความรูใหมไดดวยตนเองและสามารถนําความรูที่ไดเรียนรูไปปรับหรือประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน  จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการคนพบดวยตนเอง   ซ่ึงจะสงผลใหเด็กมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในดานการรวมประเภท การจําแนกประเภท ความสัมพันธแบบ
พหุคูณ การอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง และการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ สามารถใชเหตุผลไปใช
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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     2.8  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  ครูคแซงค  (Cruickshank. 1949: 161-170)  ทําการศึกษาการแกปญหาเลขคณิตและ
การคิดหาเหตุผลของนักเรียนเกรด  3  อายุ 8–10  ป พบวานักเรียนที่เรียนชามีความสามารถใน
การคิดหาเหตุผลกับการแกปญหาเลขคณิตดอยกวาเด็กปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  สมิธ (เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท. 2536: 43; อางอิงจาก Smith. 1964)  ไดแสดงให
เห็นวาแมแตเด็กอายุ 4 ป  ก็สามารถอนุมานปญหาการรวมประเภทได  เชนเด็กอายุ 4 ป  สวนมาก
ตอบไดวา  “ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหนึ่ง”  เม่ือไดรับคําถามวา  “ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหนึ่งแตไมใช
เยอรมันเชพเพอรด  ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหนึ่งใชหรือไม”   และสามารถตอบไดวาหัวมันเทศไมใช
แฮมเบอรเกอร เม่ือไดรับคําถามวา “ หัวมันเทศเปนอาหารชนิดหนึ่งแตไมใชเน้ือ หัวมันเทศเปน
แฮมเบอรเกอรใชหรือไม ”   เด็กจะสามารถตอบโดยใชเหตุผลได เชนปกกิ่งเปนสัตวเพราะมันเปน
สุนัข และสุนัขเปนสัตวชนิดหนึ่ง เปนตน 
  ซินฮาและวอกเกอรไดน (จํานง วิบูลยศรี. 2536: 44-45; อางอิงจาก  Sinha and 
Walkerdine. 1975) ไดทําการทดลองเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กเกี่ยวกับปริมาณคงที่ของของเหลว  กลุมตัวอยางที่ใชเปนเด็กอายุตั้งแต  3  ป 6 เดือน ถึง 7  ป
ในการทดลองครั้งน้ีไดใชแบบทดสอบเกี่ยวกับคําตรงกันขาม คือคําวา  “มาก / นอย”  (Lot / Little) 
กระบวนการทดสอบชุดนี้ก็คือ ผูวิจัยไดนําตุกตามาขนาดใหญกับตุกตาขนาดเล็กมาวางไวตรงหนา
เด็กพรอมทั้งกลาววา “นี่คือมาตัวใหญมาตัวน้ีชอบด่ืมนํ้าจํานวนมาก ๆ น่ีคือสุนัขตัวเล็ก สุนัขตัวน้ี
ชอบด่ืมนํ้าจํานวนนอย ๆ “หลังจากนั้นก็นําบีกเกอรขนาดมาตรฐานสําหรับใสนํ้าสมคั้นมาวางไวหนา
ตุกตาทั้งสอง โดยใหบีกเกอรที่อยูตรงหนาตุกตามาบรรจุนํ้าสมคั้นมากกวาบีกเกอรที่อยูตรงหนา
ตุกตาสุนัข ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมคั้นจากบีกเกอร ที่อยูตรงหนาตุกตาสุนัขลงในหลอด
ทดลองซึ่งขนาดแคบและสูงกวา ในทํานองเดียวกันก็จะเทบีกเกอรที่อยูตรงหนาตุกตามาลงในบีก
เกอรขนาดมาตรฐานอีกใบหนึ่ง ผลการทดลองปรากฏวา ภาษาที่ใชในการทดลองชวยใหเด็กเขาใจ
สภาพขอเท็จจริงมากกวาสภาพตามที่เด็กเห็นในขณะนั้น ผูวิจัยสรุปวาภาษาโดยทั่วไปมีสวนชวยให
เด็กเขาใจหลักการเกี่ยวกับความคงที่ของสสารไดงายยิ่งขึ้น 
  บูลลอคก และเกลแมน (เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท. 2536: 42; อางอิงจาก Bullock 
and Gelman. 1979) ไดแสดงใหเห็นวาเด็กเล็ก ๆ สามารถเขาใจวาสิ่งที่เปนเหตุจะเกิดกอนสิ่งที่เปน
ผล กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 3–5 ป ซ่ึงเห็นหุนมือตัวหนึ่งทิ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกดานหนึ่ง 
และลูกบอลนั้นก็กลิ้งลงสูหลุมอีกหลุมหน่ึงเชนเดียวกัน หลุมทั้งสองอยูหางจากหุนมือเทากัน ผูวิจัย
พบวา เด็กอายุ  5  ป เกือบทุกคนและเด็กอายุ  3  ป บางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณไหนที่ทํา
ใหตุกตาหุนมือกระเดงขึ้นมาและเมื่อใหเด็กทําเองก็สามารถเลือกทางวิ่งที่ถูกตองได 
  เดอมานูเอล (Demanuele. 2001) ไดทําการศึกษาการจัดหลักสูตรที่เนนปรัชญาการ
คิดสําหรับเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา  โดยมีจุดประสงคเพ่ืออธิบายวิธีการสอนของครู ขอสรุป
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เชิงทฤษฎี  และการประเมินโปรแกรมทักษะการสอนจากการศึกษาพบวาหลักสูตรปรัชญา เปน
ระบบรูปแบบสมบูรณและสะทอนใหเห็นวาไดใชหลักการณของดิวอ้ี       
 งานวิจัยในประเทศ 
  นวพร  ทวีวิทยชาคริยะ (2541: 63) ไดศึกษาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติ  พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
ประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองกับแบบปกติ มีความคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .000  ซ่ึงแสดงวาวิธีการจัดประสบการณแบบปฏิบัติการทดลองสงผลใหเด็ก
ปฐมวัยมีความคิดเชิงเหตุผลสูงกวาการจัดประสบการณแบบปกติ 
  เยาวดี  วิบูลยศรี (2533: บทคัดยอ)  ไดศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดลอมและภูมิหลัง
ของเด็กที่มีตอการพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กไทย ซ่ึงเปนเด็กอายุ 5–7  ปผลการวิจัยสรุปได
วา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความคิดเชิงเหตุผลในเด็กไทยมีทั้งประเภทสงเสริม (+) และไมสงเสริม (-) 
ตัวแปรที่สงเสริมเชน อายุของเด็ก  สภาพแวดลอมทางปญญา การอบรมเลี้ยงดูดวยวิธีการอธิบาย
ปญหาใหเด็กฟงจนเขาใจ ฐานะทางเศรษฐกิจของสังคมของบิดามารดาหรือผูปกครอง การมีโอกาส
เรียนในชั้นอนุบาล วุฒิ และประสบการณการสอนของครู การมีสวนรวมในกิจกรรม  การอานหนังสือ
การตูน นิทาน  เปนตน สวนตัวแปรที่ไมสงเสริม  คือ การอานหนังสือเฉพาะแบบเรียน การดู
โทรทัศน โดยไมเลือกหรือเจาะจงรายการ  บิดาประกอบอาชีพใชแรงานและขนาดของชั้นเรียน 
  พรีเพชร  แสงเทียน (2534: 80)  ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ การเลนประกอบการใชคําถามของครูที่มีความแตกตางกันพบวา 
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรรคสรางประกอบการใชคําถามของครูแบบกึ่งชีแ้นะ 
และเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนสรรคสราง ประกอบการใชคําถามของครูแบบชี้แนะมี
พัฒนาการดานความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบการณการเลนสรรคสรางประกอบการใชคําถามแบบชี้แนะ มีความสามารถ
ในการคิดเชิงเหตุผลตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 กลาวคือเด็กปฐมวัยที่ไดรับประสบ 
การณการเลนสรรคสรางประกอบการใชคําถามของครูแบบก่ึงชี้แนะ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนสรรคสราง
ประกอบการใชคําถามของครูแบบชี้แนะ 
  ปรมาภรณ  กองมวง (2541: 13)  ไดศึกษาเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสนทนายามเชาแบบ
ปกติกอนและหลังการทดลองมีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยหลักการทดลองมีการคิดเชิงเหตุผลสูงกวากอนการทดลอง แตเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม
สนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสนทนายมเชาแบบปกติมีผลตางการคิดเชิงเหตุผล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  สุวรรณา  ไชยะธน (2537: 54-57) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผลและภาษาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามกับเด็กปฐมวัย ที่
ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนา เลาเรื่อง โดยใชกลุมตัวอยาง จํานวน  50  คน  ทําการ
ทดลอง  8  สัปดาห ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามกับ
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง มีความคิดเชิงเหตุผลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการตั้งคําถามมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวาเด็กที่ไดรับการจัดประสบการณโดยการสนทนาเลาเรื่อง 
  สายทิพย  ศรีแกวทุม (2541: 55) ไดศึกษาการคิดอยางมีเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมสนทนายามเชาเนนสิ่งแวดลอมในทองถิ่น และสนทนายามเชาแบบปกติกอนกับหลัง  มีการ
คิดเชิงเหตุผลสูงกวากอนการทดลอง และกับเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสนทนายามเชาเนน
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นและสนทนายามเชาแบบปกติมีผลตางของการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  นฤมล  ปนดอนทอง  (2544: 52) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน  พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดาน
จํานวนและเด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมแบบปกติ มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 
  วราภรณ  นาคะศิริ (2545: 46) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสี ผลการวิจัยพบวา การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยหลัง
การทํากิจกรรมศิลปะสรางสรรคโดยใชทรายสีสูงกวากอนทํากิจกรรมศิลปสรางสรรคโดยใชทรายสี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  เสาวนีย  อุนประเสริฐสุข (2546: 54) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได 
รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่อง ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบเดินเรื่องมีการคิดเชิงเหตุผลทั้งในภาพรวมและจําแนกตามแบบการคิด คือ การคิดแบบนิร
นัยและการคิดแบบอุปนัย หลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่กลาวมาขางตน 
การคิดเชิงเหตุผลนับวามีความสําคัญที่ควรสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัย ซ่ึงเด็กในวัยน้ีสามารถเกิดการ
คิดเชิงเหตุผลอยางงาย ๆ ที่เกี่ยวกับเหตุและผล เด็กจะเกิดการเรียนรูจากการกระทํากิจกรรมตางๆ 
โดยการไดลงมือปฏิบัติจริงผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 อันจะสงผลตอการพัฒนาดานการคิดเชิงเหตุผล 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานที่ดีในการพัฒนาความคิดระดับสูงและใชในการดํารงชีวิตประจําวัน  ทั้งน้ีการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กจะเพิ่มขึ้นพรอมกับวัยและวุฒิภาวะของเด็กในแตละขั้นรวมทั้งเด็กจะตองไดรับการ
สงเสริมทางความคิดควบคูไปกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กแตละคนดวยเชนกัน 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 

1.   การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
2.   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
3.   การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
4.   แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
5.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
      ประชากรที่ใชในการวิจัย 
       ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหวาง 5–6  ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549    โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม   
สํานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  จํานวน  170  คน 
      กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหวาง 5–6  ป  ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลศึกษาปที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  โรงเรียนวัดไผเงินโชตนา
ราม  สํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร จํานวน  15  คน  โดยจับฉลากเด็กมา 1  
หองเรียน จาก  5  หองเรียน โดยการสุมอยางงาย (Simple  random  sampling) และทําการ
ประเมินการคิดเชิงเหตุผลของเด็กกอนการทดลอง (Pretest) เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน  15  
คน โดยคัดเลือกจากเด็กที่มีคะแนนการคิดเชิงเหตุผล  15  อันดับสุดทาย 
 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 2.  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
 
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.  แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
        ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรู ดังน้ี 
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              1.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการ  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
              1.2  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพ่ือสังเคราะหเน้ือหาของกิจกรรมใหสอดคลองกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
              1.3  สรางแผนการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรูซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
        1.  ขั้นผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active 
learning) 
           2.  ขั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน  (Cooperative learning) 
         3.  ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  (Analysis learning) 
           4.  ขั้นผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) 
         5.  ขั้นผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (Application) 
              1.4  นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเสนอใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกตอง  จํานวน  3  ทาน  ประกอบดวย  
   1.  ผูชวยศาสตราจารยอัญชลี  ไสยวรรณ  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา
ปฐมวัย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
   2.  อาจารยจารุวรรณ  ศิลปรัตน  ครูใหญโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 
   3.  อาจารยสันติศักดิ์  ผาผาย  โรงเรียนอนุบาลวังมวง  จังหวัดสระบุรี   
              1.5  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดยปรับปรุงวัตถุประสงคและเนื้อหาในหนวยการเรียนรูใหสอดคลองกับ
รูปแบบของการกิจกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
              1.6  นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไปทดลองใช (Try 
out) กับนักเรียนชั้นอนุบาล  2  ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน  15  คน  เพ่ือหา
ขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ โดยปรับปรุงคําพูด คําถามที่ใหนักเรียนเขาใจไดงาย
ขึ้นและปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาของกิจกรรมที่ไดกําหนดไว 
 
     2.แบบทดสอบความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
            การสรางแบบทดสอบความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย   
ดําเนินการตามลําดับดังน้ี 
            2.1  ศึกษาเอกสาร  ตํารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ
ความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  ดังน้ี 
        2.1.1  ศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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        2.1.2  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทดสอบการเตรียมความพรอมดานการ
คิดเชิงเหตุผล 
        2.1.3  ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบ  การสรางคําถามเชิงรูปภาพ และวิธีวิเคราะห
ขอสอบ 
        2.1.4  ศึกษาการสรางแบบทดสอบการวัดเชิงเหตุผลตามแนวของเพียเจท 
(Piaget)   ดวงเดือน  ศาสตรภัทร (2537: 36-57) และพรีเพชร  แสงเทียน  (2534: 95-103) 
           2.2  นําแบบทดสอบมาปรับสรางใหเหมาะสมกับการวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
ซ่ึงเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ประเภทที่เปนขอคําถาม รวมถึงการสรางอุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
แบงเปน  5  ชุด ดังน้ี 
      2.2.1  ชุดที่ 1   ดานการรวมประเภท      
      2.2.2  ชุดที่ 2   ดานการจําแนกประเภท      
                 2.2.3  ชุดที่ 3   ดานความสัมพันธแบบพหุคูณ 
                 2.2.4  ชุดที่  4  ดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง    
                 2.2.5  ชุดที่  5  ดานดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่       
       3.  สรางคูมือในการดําเนินการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยใหสอดคลอง
กับแบบทดสอบแตละชุดที่ไดสรางขึ้นในขอ  2 
       4.  นําแบบทดสอบวัดความคิดเชิงเหตุผลและคูมือดําเนินการทดสอบที่สรางขึ้นเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและดานการวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  ทานประกอบ 
  1.  รองศาสตราจารยดวงเดือน  ศาสตรภัทร  ขาราชการบํานาญ  คณะมนุษยศาสตร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  2.  อาจารยสุวรรณา  ไชยะธน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
  3.  อาจารยสุทธาภา  โชติประดิษฐ  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
       5.  ปรับปรุงแบบทดสอบและคูมือดําเนินการทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญในขอ4 
       6.  นําแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลที่ผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช
กับเด็กชั้นอนุบาลปที่  2   ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2549   โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม   
สํานักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  15  คน 
       7.  นําแบบทดสอบที่ผานการคัดเลือก  มาหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดความคิด
เชิงเหตุผลโดยใชสูตร Coefficient   Alpha  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2547: 218) พบวา  มี
ความเชื่อม่ันเทากับ  .882  อยูในระดับใชได                        
       8.  นําแบบทดสอบที่หาคาความเชื่อม่ันแลวนําไปทดสอบการวัดความคิดเชิงเหตุผลเพ่ือ
เก็บรวบรวมขอมูลกอนและหลังการทดลอง 
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แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
       1. แบบแผนการทดลอง 
            การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยแบบทดลอง (Experimental  Design)     ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองโดยอาศัยแบบการทดลองกลุมเดียว มีการทดสอบกอนการทดลองและหลังการ
ทดลอง    โดยใชแบบแผนการทดลองซึ่งเปนการประยุกตมาจากการดําเนินการวิจัยแบบ   One  
Group,  Pretest  -  Posttest design (ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. 2538: 249) ดังแสดงใน
ตาราง 2 
 

ตาราง  2  แบบแผนการทดลอง 
 
  กลุม             ทดสอบกอน              ทดลอง            ทดสอบหลัง 
 
ทดลอง               1Τ          Χ                     2Τ  
 
 

เม่ือ 1Τ  แทน   การทดสอบการคิดเชิงเหตุผลกอนการทดลอง 
 Χ  แทน การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญา 
        เพ่ือการเรียนรู 
 2Τ  แทน การทดสอบการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 
   การทดลองครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2549 เปนเวลา  8  สัปดาห  
สัปดาหละ 4  วันละ  20 -30 นาที  รวมทั้งสิ้น  32  ครั้ง  โดยมีแผนการทดลองดังน้ี 
   1.  จับฉลากเด็กมา  1  หองเรียน จาก  5  หองเรียน โดยการสุมอยางงาย และทําการ
ประเมินการคิดเชิงเหตุผลของเด็กกอนการทดลอง (Pretest) เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน  15  
คน โดยคัดเลือกจากเด็กที่มีคะแนนการคิดเชิงเหตุผล  15  อันดับสุดทาย 
   2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง  ตามแผนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนเวลา  8  สัปดาห ๆ ละ  4  วัน วันละ  20-30  
นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 09.30 -10.00 น.  ดังตาราง  3 
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ตาราง  3  กําหนดการจัดกิจกรรมการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ในการทดลอง 
 
สัปดาหที่ วัน วันที่ สาระการเรียนรู 
 
1 

 
จันทร 
อังคาร 
พุธ  
พฤหัสบดี 

 
6 พ.ย.   2549 
7 พ.ย.   2549 
8 พ.ย.   2549 
9    พ.ย.   2549 

รางกายของฉัน  
-  อวัยวะสวนตาง ๆ ของรางกาย 
-  หนาที่ของอวัยวะสวนตาง ๆ       
-  การรักษาความสะอาดของ
รางกาย 
-  การปฏิบัติตนใหมีพลานามัยดี 

2  
จันทร 
อังคาร 
พุธ  
พฤหัสบดี 

 
13   พ.ย.  2549 
14   พ.ย.  2549 
15   พ.ย.  2549 

      16   พ.ย.  2549 

อาหารดีมีประโยชน 
-  อาหารที่มีประโยชน 
-  อาหารที่ควรรับประทาน  
-  การเลือกรับประทานอาหาร 
-  การรับประทานอาหารที่ถูกวิธี 

3  
จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

 
20   พ.ย.  2549 
21   พ.ย.  2549 
22   พ.ย.  2549 

      23   พ.ย.  2549 

ผลไมมีคุณคา  
-  ชื่อและลักษณะของผลไม 
-  สวนประกอบของผลไม 
-  ประโยชนและโทษของผลไม 
-  การทําน้ําสมคั้น 

4  
จันทร  
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

 
27   พ.ย.  2549 
28   พ.ย.  2549 
29   พ.ย.  2549 

      30   พ.ย.  2549 

ฝนจา 
-  การเกิดฝน 
-  ปรากฏการณทางธรรมชาติ 
-  ประโยชนและโทษของฝน 
-  การปฏิบัติตนใหปลอดภัย 

5  
จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

 
4    ธ.ค.  2549 
5    ธ.ค.  2549 
6    ธ.ค.  2549 
7    ธ.ค.  2549 

ขาวแสนอรอย 
-  ลักษณะของขาวชนิดตาง ๆ 
-  ขั้นตอนการทํานา 
-  การเจริญเติบโตของตนขาว 
-  ประโยชนของขาว 

6  
จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พ ฤ หั ส บ ดี
  

 
11   ธ.ค.  2549 
12   ธ.ค.  2549 
13   ธ.ค.  2549 
14   ธ.ค.  2549 

 

น้ําเพ่ือชีวิต 
-  ความหมายของน้ําและแหลงน้ํา 
-  ความสําคัญของน้ํา 
-  ประเพณีลอยกระทง 
-  สาเหตุที่ทําใหน้ําสกปรกโทษ
ของมลพิษทาง  น้ํา  
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ตาราง3 (ตอ)    
สัปดาหที่ วัน วันที่ สาระการเรียนรู 
 
7 

 
จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

 
18   ธ.ค.  2549 
19   ธ.ค.  2549 
20   ธ.ค.  2549 
21   ธ.ค.  2549 

 

สัตวนารู 
-  ประเภทของสัตวตาง ๆ 
-  ที่อยูของสัตว 
-  อาหารของสัตว 
-  ประโยชนและโทษของสัต  

8  
จันทร 
อังคาร 
พุธ 
พฤหัสบดี 

 
25   ธ.ค.  2549 
26   ธ.ค.  2549 
27   ธ.ค.  2549 
28   ธ.ค.  2549 

 

ตนไมที่รัก 
-  ตนไมชนิดตาง ๆ 
-  สวนประกอบของตนไม 
-  การเจริญเติบโตของตนไม 
-  ประโยชนและโทษของตนไม 

 
  3.  เม่ือทดลองครบ  8  สัปดาหแลว ทําการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง 
(Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชประเมินกอน
การทดลอง 
  4.  นําขอมูลที่ไดจากผลการใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลไปทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  ดังน้ี 
 1.  สถิติพ้ืนฐาน  
  1.1  คาเฉลี่ย (Mean) (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36)  โดยใชสูตรดังน้ี 
 

Ν

Χ
=Χ ∑  

 
  เม่ือ  Χ  แทน คาเฉลี่ย 
    ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    Ν  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 
 



 
50

  1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  คํานวณจากสูตร  (บุญเชิด  
ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 55)    ดังน้ี 
 

( )
( )1

22

−ΝΝ

ΧΧΝ
= ∑ ∑−

S  

  
  เม่ือ  S  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
    Ν  แทน จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 
   ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   ∑Χ

2  แทน ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตัวยกกําลังสอง 
 
 2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 
        2.1  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผลดานความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา (Content Validity) โดยคํานวณจากสูตร  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ดังน้ี 
 

Ν
= ∑R

IOC  

 
  เม่ือ    IOC  แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
                         ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
     Ν  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.3  คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล โดยใชสูตร Coefficient 
Alpha  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 168) ดังน้ี  
 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−Κ
Κ

=
Χ

∑
2

2

1
1 S

Siα  

 
 

  เม่ือ  α  แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
    Κ  แทน จํานวนขอของแบบทดสอบทั้งหมด 
   ∑ 2

iS  แทน สัดสวนของผูที่ตอบถูกหรือความยากในแตละขอ 
    2

ΧS  แทน สัดสวนของผูที่ตอบผิดในแตละขอ ( q = 1-P) 
    2

ΧS แทน คะแนนความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับของเครื่องมือวัด 
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     3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
             สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  เปรียบเทียบความแตกตางของการคิดเชิงเหตุผล
กอนและหลังการทดลอง  โดยใช  t - test  แบบ Dependent  (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 
99) ดังน้ี 

D
S
Dt =  โดย  df = N-1 

   

  เม่ือ  t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t - distribution 
    D  แทน คะแนนเฉลี่ยของผลตางของคะแนนหลังทดลองกับกอนทดลอง 

    
D

S  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง

Ν
= D

D

SS  

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจึง
กําหนดอักษรตางๆ  ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
  N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
  X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
  MX  แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
  S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  t แทน คาที่ใชในการพิจารณาใน  t-distribution 
  D  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนความแตกตาง 
  DS       แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความแตกตาง  
  P แทน คาระดับนัยสําคัญ 
  ** แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคนควาในครั้งน้ี  ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นดังตอไปน้ี 
   ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล 
     ตอนที ่2 การเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรู   
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 
 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลในกลุมตัวอยาง  กอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มา
วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ  ดังแสดงในตาราง  4-5 
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ตาราง 4 คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  กอนการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู จําแนกเปนรายดาน  (N=15) 

   
กอน ชุดของแบบทดสอบ 

 
 

MX  
X  S.D. 

ดานการรวมประเภท 2 
 

0.27 
 

0.46 
ดานการจําแนกประเภท 2 1.06 0.26 
ดานความสัมพันธแบบพหุคูณ 2 1.00 0.00 
ดานการอนุรักษปริมาณทีต่อเน่ือง 2 0.38 0.42 
ดานการอนุรักษปริมาตรทีเ่ขาแทนที ่ 2 1.02 0.23 
รวม 2 0.75 0.13 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 ปรากฏวา กอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู เด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดเชิงเหตุผลอยูในระดับปานกลาง(มีคาเฉลี่ย เทากับ 0.75) 
คือทําถูกแตใหเหตุผลไมไดหรือใหเหตุผลไมถูกตอง และเม่ือพิจารณาคะแนนการคิดเชิงเหตุผลราย
ดาน พบวาการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท ดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ และดาน
ความสัมพันธแบบพหุคูณ อยูในระดับปานกลางคือ ทําถูกแตใหเหตุผลไมไดหรือใหเหตุผลไมถูกตอง 
(มีคาเฉลี่ยเทากับ1.06,1.02,1.00ตามลําดับ)และการคิดเชิงเหตุผลดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง
ดานการรวมประเภท อยูในระดับต่ํา คือ ทําผิดและใหเหตุผลไมถูกตอง (มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.38 และ 
0.27 ตามลําดับ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ-
ปญญาเพื่อการเรียนรูมีคาเทากับ 0.00 ถึง 0.46 
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ตาราง 5  คาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  หลังการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู (N=15) 

   
หลัง ชุดของแบบทดสอบ 

 
 

MX  
X  S.D. 

ดานการรวมประเภท 2 
 

1.73 
 

0.46 
ดานการจําแนกประเภท 2 2.00 0.00 
ดานความสัมพันธแบบพหุคูณ 2 1.73 0.46 
ดานการอนุรักษปริมาณทีต่อเน่ือง 2 1.84 0.21 
ดานการอนุรักษปริมาตรทีเ่ขาแทนที ่ 2 1.98 0.09 
รวม 2 1.86 0.16 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  5  ปรากฏวา หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู เด็กปฐมวัยมีคะแนนการคิดเชิงเหตุผล อยูในระดับดี คือ ทําถูกและใหเหตุผลถูกตอง
ชัดเจน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.86) และเม่ือพิจารณาคะแนนการคิดเชิงเหตุผลรายดาน พบวาการคิด
เชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภท  ดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ ดานการอนุรักษปริมาณที่
ตอเน่ือง  ดานการรวมประเภท และดานความสัมพันธแบบพหุคูณ อยูในระดับดี คือ ทําถูกและให
เหตุผลถูกตองชัดเจน (มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00,1.98,1.84,1.73,1.73 ตามลําดับ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีคาเทากับ 
0.00 ถึง 0.46 
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 ตอนที ่2 การเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ-
ปญญาเพื่อการเรียนรู 
 การวิเคราะหในสวนนี้ผูวิจัยไดนําคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล  กอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มาวิเคราะหหา
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกตาง โดยใช t-test ทดสอบคาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติของแบบทดสอบ  ดังแสดงในตาราง  6 
 
ตาราง  6  การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล  กอนและหลังการจัดประสบการณ

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  (N=15) 
 

กอน หลัง ชุดของแบบทดสอบ 
X  S.D. X  S.D. D  DS  t p 

 
ดานการรวมประเภท 

 
0.27 

 
0.46 

 
1.73 

 
0.46 

 
1.46 

 
0.64  8.87** .000 

ดานการจําแนกประเภท 1.06 0.26 2.00 0.00 0.93 0.26 14.00** .000 
ดานความสัมพันธแบบพหุคูณ 1.00 0.00 1.73 0.46 0.73 0.46  6.20** .000 
ดานการอนุรักษปริมาณทีต่อเน่ือง 0.38 0.42 1.84 0.21 1.46 0.37 15.19** .000 
ดานการอนุรักษปริมาตรทีเ่ขาแทนที ่ 1.02 0.23 1.98 0.09 0.95 0.25 14.93** .000 
รวม 0.75 0.13 1.86 0.16 1.11 0.19 22.29** .000 
**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  6  ปรากฏวา  หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ( D =1.11, t = 22.29) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาการคิดเชิงเหตุผลทุกดาน
มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ดานการรวมประเภท ( D =1.46, 
t = 8.87)  ดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง ( D =1.46, t = 15.19) ดานการอนุรักษปริมาตรที่เขา
แทนที่ ( D =0.95, t = 14.93) ดานการจําแนกประเภท ( D =0.93, t = 14.00) และดานความสัมพันธ
แบบพหุคูณ ( D =0.73, t = 6.20) ตามลําดับ แสดงวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทุกดานสูงขึ้นกวากอนการ
จัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูอยางชัดเจน 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาผลการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูที่มีตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยมีจุดมุงหมายเฉพาะคือ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลโดยรวมของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
            2. เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยแยกเปนรายดาน ไดแก การรวม
ประเภท การจําแนกประเภท ความสัมพันธแบบพหุคูณ การการอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง และ
การอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่  ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุ-
ปญญาเพื่อการเรียนรูกอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
    ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนเด็กปฐมวัยชาย–หญิงอายุระหวาง  5–6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาล  2  ภาคเรียนที่   2  ปการศึกษา  2549   โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม     
สํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 170  คน 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี   เปนเด็กปฐมวัยชาย–หญิง    อายุระหวาง  5–6 ป 
ที่กําลังศึกษาอยูชั้นอนุบาล  2  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549   โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม     
สํานักงานเขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  15  คน โดยจับฉลากเด็กมา  1 หองเรียน 
จาก  5  หองเรียน ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  และทําการประเมินการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กกอนการทดลอง (Pretest) เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน  15  คน โดยคัดเลือก
จากเด็กที่มีคะแนนการคิดเชิงเหตุผล  15  อันดับสุดทาย 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 2.  แบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
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การดําเนินการทดลอง 
  การทดลองครั้งน้ี  ดําเนินการในภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2549 เปนเวลา  8  สัปดาห  

สัปดาหละ 4  วันละ  20 -30 นาที  รวมทั้งสิ้น  32  ครั้ง  โดยมีแผนการทดลองดังน้ี 
   1.  จับฉลากเด็กมา  1  หองเรียน จาก  5  หองเรียน โดยการสุมอยางงาย และทํา

การประเมินการคิดเชิงเหตุผลของเด็กกอนการทดลอง (Pretest) เพ่ือเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน  15  
คน โดยคัดเลือกจากเด็กที่มีคะแนนการคิดเชิงเหตุผล  15  อันดับสุดทาย 
    2.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง  ตามแผนการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เปนเวลา  8  สัปดาห ๆ ละ  4  วัน วันละ  
20-30  นาที ในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ เวลา 09.30 -10.00 น.    

3.  เม่ือทดลองครบ  8  สัปดาหแลว ทําการทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลหลังการ
ทดลอง (Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช
ประเมินกอนการทดลอง 

 4.  นําขอมูลที่ไดจากผลการใชแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผลไปทําการวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานตอไป 
  
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
  1. หาคาสถิติพ้ืนฐานของคะแนนจากแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล  ได  คาเฉลี่ย 
(Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
  2.  เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลอง  t-test แบบ 
Dependent  Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรู  ตลอดเวลา  8  สัปดาห ๆ ละ  4  วัน วันละ  20-30  นาที  มีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยหลังการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลในภาพรวม  
กอนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงวาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลพัฒนาสูงขึ้น  อภิปรายไดดังน้ี 

1. ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรู   มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ในดานการรวมประเภท  ดานการจําแนกประเภท  ดานความสัมพันธแบบพหุคูณ ดานการอนุรักษ
ปริมาณที่ตอเน่ือง ดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ได ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในขณะที่เด็กปฐมวัย
ไดเขารวมกิจกรรมตามขั้นตอน การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  5  ขั้น 
ไดแก ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา(Active Learning) 
ซ่ึงในขั้นนี้ผูเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงดวยการสํารวจ ทดลอง มีปฏิสัมพันธกับสื่อวัสดุอุปกรณ
ที่เปนรูปธรรมอยางหลากหลาย  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของดิวอ้ี (เยาวพา เดชะคุปต.2542:79; 
อางอิงจาก Dewey.n.d.) ที่วาเด็กเรียนรูไดดีจากการกระทํา (Learning by doing) และเรียนรูจาก
ประสบการณตรงดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง กลาวคือ ไดสังเกต คนควา ทดลอง  ลง
มือกระทําสิ่งตาง ๆ ดวยตนเองรวมคิดหาเหตุผลในการแกปญหา  และทํากิจกรรมรวมกับเพ่ือน ๆ  
นักเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดแสดงออกทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ 
สังคม จิตใจ และสติปญญา ซ่ึงทําใหมีความสามารถทางทางพหุปญญาดานตรรกะ จากการที่เด็ก
ปฐมวัยไดสังเกตเครื่องปรุงไขเจียว ดานมิติจากการที่เด็กปฐมวัยไดมีการปฏิสัมพันธกับสื่อของจริง  
ดานภาษาจากการที่เด็กปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็นในคิดหาเหตุผลการบอกเหตุผลจากคําถามที่
ครูถาม ดานความสามารถทางรางกายและการเคลื่อนไหวจากการปฏิบัติกิจกรรม เชน จากการจัด
ประสบการณใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ในการรองเพลง ทําทาประกอบตามจินตนาการ การ
ทัศนศึกษาดูสวนผีเสื้อ นักเรียนไดสนทนา แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ ของวงจรชีวิต
ผีเสื้อชนิดตางๆ และบันทึกการเจริญเติบโตของผีเสื้อซ่ึงสงผลใหนักเรียนมีการคิดเชิงเหตุผลในดาน
ตาง ๆ ไดดี ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning) 
ในขั้นนี้ผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธ สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหาขอสรุปรวมกลุม มีสวนรวมใน
การวางแผน การเลน และการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยเรียนรูจากการทํางานกลุมหรือปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรูเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน และมีสวนรวมในการนําเสนอผลงานของกลุมดวย จึงทําใหเกิด
ความสามารถทางดานพหุปญญาดาน ภาษา ระหวางที่เด็กทํางานกลุมจะมีการพูดคุยสื่อสาร ปรึกษา
การคิดหาเหตุผลรวมกับเพ่ือน ทั้งมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนจึงทําใหมีความสามารถทางดานความเขาใจ
ระหวางบุคคล  ดานตรรกะเกิดจากระหวางที่เด็กปฐมวัยรวมกิจกรรมทดลอง ชั่ง บอกจํานวน ดาน
ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหวเกิดจากที่เด็กปฐมวัยหยิบจับอุปกรณตางระหวาง
ที่ทํากิจกรรมการประกอบอาหาร เชน จากการสังเกตการจัดประสบการณการเรียนรูเร่ืองตนไม 
นักเรียนแบงกลุมยอยในการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ รูปรางลักษณะ  นับจํานวนเมล็ดถั่วเขียว 
นักเรียนไดสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมกันคิด ตัดสินใจกับเพ่ือนๆ ใน
กลุม และรวมกันวางแผนวิธีการเพาะถั่วเขียวอยางหลากหลาย บางกลุมใชดิน บางกลุมใชสําลี บาง
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กลุมเลือกใชกระดาษชําระในการเพาะถั่วเขียว  อีกทั้งยังรวมกันสังเกต  บันทึกการเจริญเติบโตของ
ตนถั่วเขียว และชวยกันนําเสนอผลงานของกลุมดวย ซ่ึงสอดคลองกับพัชรี ผลโยธิน (2540:61) ได
กลาวไววา เด็กปฐมวัยถาไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน จะยิ่งมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน
รูจักคิดหาเหตุผลในการแกปญหา และถาใหโอกาสเด็กอยางตอเน่ืองเด็กก็จะเห็นความแตกตางทาง
ความคิด ความรูสึกของแตละบุคคล และเริ่มตระหนักถึงพฤติกรรมของตนที่แสดงออกตอคนอ่ืน  ขั้น
ที่ 3  การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) เม่ือผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และได
ทํากิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนอยางหลากหลายแลว ผูเรียนไดวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของ
ตนเองขณะที่รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน ตามขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ทําใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางพหุปญญาเกิดขึ้นในทางดานการเขาใจตนเอง และดานการเขาใจระหวางบุคคล
และมีความสามารถในดานภาษาจากที่เด็กปฐมวัยไดพูดแสดงความรูสึกของตนเองใหครูและเพื่อนๆ
ฟง เชน เม่ือนักเรียนไดทัศนศึกษา สํารวจ สังเกตรูปราง ลักษณะ จําแนกประเภทตนไมชนิดตางๆ 
และไดทดลองปลูก ดูแลรักษาตนไมแลว นักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวของกับสิ่งที่ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู เชน หรือนักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรู
อะไรบางเม่ือไดจําแนกประเภทตนไมชนิดตาง ๆ เพราะเหตุใด นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรู
อะไรบางเม่ือไดทดลองปลูก และดูแลรักษาตนไม  หรือนักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางใน
การทํางานรวมกลุมใหประสบผลสําเร็จ  ขั้นที่ 4 การสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง 
(Constructivism) ในขั้นนี้จะทําใหผูเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรู จากประสบการณ ผลงานและเหตุการณที่
เกิดขึ้น มาสรางองคความรูใหมโดยใชกระบวนการรวบรวมและจัดโครงสรางของประสบการณเดิม
และประสบการณใหมอยางเปนแบบแผน และถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่
หลากหลาย ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานมิติจากการที่เด็กปฐมวัยไดมีการปฏิสัมพันธ
กับสื่อของจริง ดานภาษาจากการที่เด็กปฐมวัยไดแสดงความคิดเห็นในคิดหาเหตุผลการบอกเหตุผล
จากคําถามที่ครูถาม เชน นักเรียนรวมกันสรุปสวนประกอบของตนไม ดวยการวาดแผนผังใยแมงมุม
หรือจัดปายนิเทศตนไม และรวมกันนําเสนอผลงานของแตละกลุม  ขั้นที่ 5 ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไป
ประยุกตใชแกปญหา ในสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงโดยเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู ความรู
ประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยครูมี
บทบาทในการกระตุนดวยคําถามเกี่ยวกับหนวยการเรียนรูเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ทําใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางดานภาษาจากการที่เด็กปฐมวัยไดพูดสื่อความหมาย จากการตอบคําถามสนทนา
ระหวางที่เรียน เชน นักเรียนสามารถนําสวนประกอบของตนไมมาใชประโยชนไดอยางไรบาง หรือ 
นักเรียนสามารถนําสวนประกอบใดของตนไมมาขยายพันธุไดบาง เพราะเหตุใด หรือ ตนไมจะเปน
อยางไรถาไมมีราก ไมมีใบ เพราะเหตุใด ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2541:4) ที่กลาวไววา เด็กมีอิสระในการการเลือกเรียนตามความสนใจ  และความสามารถ
ของตนเอง   เด็กไดฝกคิดวิเคราะห วางแผน และลงมือปฏิบัติ เด็กไดสรุป และสรางองคความรูดวย
ตนเอง เด็กไดปฏิสัมพันธและการเรียนรูจากบุคคลอื่น เด็กไดวิเคราะหการเรียนรูดวยตนเองและเด็ก
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ไดนําความรูที่เรียนไปประยุกตใชอยางมีความหมายซึ่งการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรูทั้ง  5  ขั้น  เปนขั้นตอนที่สงเสริมใหผูเรียน ไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรง 
ดวยตนเองโดยการสนับสนุนของครู อันเปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนเด็กเปน
ศูนยกลาง(Learning centered approach) ซ่ึงสอดคลองกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2545:36-37) ได
กลาวไววาการสอนโดยเนนเด็กเปนศูนยกลางเปนการสอนที่ครูวางแผนการเรียนการสอนที่เปด
โอกาสใหเด็กไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Active Learning) เด็กจะเกิดการคนพบดวย
ความสนใจของตนเองและสนุกกับการเรียนรู เด็กมีสวนรวมในการคิดและเปนการพัฒนาปฏิสัมพันธ
เพ่ือการเรียนรู นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของสันติศักดิ์  ผาผาย (2546:75) ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้นตลอดชวงของการจัดกิจกรรม 
 จากเหตุผลดังกลาวสรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  
โดยมี 5 ขั้นตอน  ไดแก  ขั้นผูเรียนไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา 
(Active Learning) ขั้นการมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน(Cooperative Learning)   
ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)    ขั้นการสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง 
(Constructivism)  และขั้นผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย 
(Application)  สงผลทําใหเด็กปฐมวัยมีการคิดเชิงเหตผุล ทั้ง  5 ดาน  ไดแก  ดานการรวมประเภท  
ดานการจําแนกประเภท  ดานความสัมพันธแบบพหุคณู ดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง ดานการ
อนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่สงูขึ้น  เพราะการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล
ใหสูงขึ้นได 
 2. ดานการรวมประเภท  หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู    
มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลดานการรวมประเภทได ทัง้น้ีอาจ
เปนเพราะการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทั้ง  5  ขั้นตอน เปนการจัด
ประสบการณที่หลากหลาย เนนพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหเกิด
การคิดเชิงเหตุผลดานการรวมประเภท ดังน้ี  

ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active 
Learning) ในขั้นนี้เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวยการสังเกต สํารวจ สัมผัส  ทดลองและ
ปฏิสัมพันธกับสื่อ วัสดุอุปกรณที่เปนรูปธรรม อยางหลากหลาย มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมที่
ทําใหผูเรียนไดแสดงออกทุกดาน ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ และสติปญญา ทําใหเด็ก
สามารถคิด วิเคราะห จัดกลุมสิ่งของโดยพิจารณาจากรูปราง  ลักษณะ ขนาด และสีที่เหมือนกัน
รวมเขาเปนประเภทเดียวกัน เชน เม่ือเด็กไดเรียนรูการจัดประสบการณเร่ืองสัตว  ไดทัศนศึกษา
นอกสถานที่  สังเกตดูสัตวตางๆ ภายในบริเวณโรงเรียน ทําใหเด็กไดเรียนรูสัมผัสจากประสบการณ



 

61

ตรง  เกิดการรวบรวมขอมูลจากสิ่งที่สังเกตเห็น สามารถบอกเหตุผลในการรวมประเภทของสัตวแต
ละประเภทได เชน ปลา กุง หอย ตางก็เปนสัตวนํ้าเพราะอาศัยอยูในน้ําและหายใจดวยเหงือก  สวน  
หมู  แมว  สุนัข  มา  ชาง เปนสัตวบก เพราะอาศัยอยูบนบกและมี 4 ขา  สัตวแตละชนิดจะมีขนาด
เล็กใหญ  และมีสีไมเหมือนกัน  หรือเด็กสามารถบอกเหตุผลในการรวมประเภทไดวา หมู  แมว มา 
วัว กระตาย สิงโต ปู ปลาก็เปนสัตวเหมือนกัน และในขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning) ในขั้นนี้ผูเรียนมีปฏิสัมพันธสื่อสารแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีสวนรวมในการวางแผนในการเลน การทํางานและเรียนรูรวมกับผูอ่ืน โดยเรียนรูจากการ
ทํางานรวมกลุม เชน จากการที่เด็กไดทัศนศึกษา สํารวจบอปลา  ทดลองใหอาหารปลา และสนทนา 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับปลาชนิดตาง ๆ   มีการวางแผนการรวมประเภทของปลา
แตละชนิด   หาขอสรุปในการคิดตัดสินใจรวมกับเพ่ือน ๆ ในกลุมอยางหลากหลาย   เปนการ
สงเสริมใหเด็กคิดหาเหตุผลในการรวมประเภทของปลาชนิดตาง ๆ ไดวา ปลาชอน ปลาทับทิม ปลา
ดุก ปลาตะเพียนตางก็เปนปลา เหมือนกันเพราะปลามีหลายชนิด มีรูปรางลักษณะ ขนาด สี ที่
แตกตางกันแตปลาทุกตัวอาศัยอยูในน้ําและหายใจทางเหงือกเหมือนกัน ขั้นที่ 3 การวิเคราะห
กิจกรรมการเรียนรู (Analysis) ขั้นนี้เปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของ
ตนเอง ขณะที่รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  ตามขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เชนเม่ือนักเรียน
ไดดูวิดีโอหรือทัศนศึกษา สํารวจ สังเกต รูปราง ลักษณะ ที่อยูอาศัย อาหารของสัตวชนิดตาง ๆ  
และรวมประเภทที่อยูอาศัยสัตวชนิดตางๆ แลวนักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการทํากิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดรับประสบการณจากการเรียนรู  เชน นักเรียนรูสึกอยางไรถานักเรียนเปนนกที่
ถูกจับมาใหอยูในกรง เพราะเหตุใด หรือ นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดรวมประเภทที่อยูอาศัย
ของสัตว เพราะเหตุใด ขั้นที่ 4 การสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)   ในขั้นน้ี
ผูเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู ประสบการณ  ผลงานจากเหตุการณที่เกิดขึ้นมาสรางองคความรูใหม 
โดยใชกระบวนการรวบรวม และจัดโครงสรางของประสบการณเดิมและประสบการณใหมอยางเปน
แบบแผนและถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่หลากหลาย เชน นักเรียนรวมกัน
สรุปเกี่ยวกับการรวมประเภทของสัตวบก สัตวนํ้าและสัตวปา ดวยการวาดแผนผังใยแมงมุมหรือจัด
ปายนิเทศสัตวประเภทตาง ๆ และรวมกันนําเสนอผลงานของแตละกลุม  ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนํา
สิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปประยุกตใชแกปญหา  ในสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง โดยเชื่อมโยงทักษะที่เรียนรู  
ความรูประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยครู
มีบทบาทในการกระตุนดวยคําถาม เชนนักเรียนมีวิธีการอนุรักษสัตวประเภทตางๆไมใหสูญพันธุได
อยางไรเพราะเหตุใดหรือถานักเรียนเปนเสือ สิงโต ที่อาศัยอยูในปาแตถูกจับมาเลี้ยงไวในกรงของ
สวนสัตว นักเรียนจะรูสึกอยางไร เพราะเหตุใด ซ่ึงสอดคลองกับ ฉันทนา ภาคบงกช (2540: 23) ที่
กลาวไววา การริเริ่มอยางอิสระของเด็กตองเกิดขึ้นในสถานการณ หรือสภาพหองเรียนที่เปดโอกาส
ใหเด็กทํากิจกรรมอยางหลากหลาย กิจกรรมอยางหลากหลายจะเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกและเรียนรู
ประสบการณผานการลงมือปฏิบัติกิจกรรมกับสื่อตางๆ ดวยตนเองตามความสนใจและความถนัดซึ่ง
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จะเปนการฝกเด็กในการคิด ตัดสินใจและสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล กลาแสดงออกอยางอิสระมากขึ้น 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ สมิธ (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536: 43; อางอิงจาก Smith. 
1964)  พบวาแมแตเด็กอายุ 4 ป  ก็สามารถอนุมานปญหาการรวมประเภทได  เชน เด็กอายุ 4 ป  
สวนมากตอบไดวา  “ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหนึ่ง”  เม่ือไดรับคําถามวา  “ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหนึ่งแต
ไมใชเยอรมันเชพเพิรด  ปกกิ่งเปนสัตวชนิดหนึ่งใชหรือไม”  และเด็กจะสามารถตอบโดยใชเหตุผล
ได เชนปกกิ่งเปนสัตวเพราะมันเปนสุนัข  และสุนัขก็เปนสัตวชนิดหนึ่ง 
   ดังน้ันการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอน จึงสงเสริม
ใหเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดเชงิเหตุผล   ดานการรวมประเภทสูงขึ้นกวากอนการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   
 3. ดานการจําแนกประเภท หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู    
มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลดานการจําแนกประเภทได ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอนเปนกิจกรรม
ที่สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมในการแสดงออกทุกดาน ทั้งทางรางกาย สังคม อารมณ จิตใจและ
สติปญญา อีกทั้งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประสบการณในชีวติจริงที่เด็กคุนเคย  และปฏบิัติใน
ชีวติประจําวัน ทําใหเด็กมองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ใกลตวั   สงผลทําใหเกิดการคิดเชิง
เหตุผลดานการจําแนกประเภท  ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active 
Learning) เด็กไดลงมือ ทดลองปฏิบัติจริงดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการสังเกต  
สํารวจ  จําแนก เปรียบเทียบ เชน จากการสังเกตเมื่อเด็กไดเรียนรูเรื่องอาหารดีมีประโยชน เด็กได
ฟงนิทานหนูสมชอบกินผลไม  และสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน หรือการเลา
ประสบการณเดิมเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทาน ทําใหเด็กสามารถบอกเหตุผลในการจําแนกความ
แตกตางระหวางอาหารที่มีประโยชนและไมมีประโยชน เชน ผักกับผลไมเปนอาหารที่มีประโยชน
เพราะกินแลวใหเกลือแรและวิตามินทําใหรางกายแข็งแรง ขับถายเปนเวลา สวนลูกอมกับขนมหวาน
เปนอาหารที่ไมมีประโยชนเพราะกินแลวทําใหฟนผุ   ขั้นที่ 2  การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning) เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน หรือสิ่งแวดลอมโดยผานการ
เลนและลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุมดวยตนเอง จะทําใหเด็กมีความสามารถในการรับรูสิ่งตาง ๆ ไดดี 
ชวยใหเด็กไดพัฒนาความรู  รวบรวมขอมูลที่ไดจากการสังเกต สรางความคิดรวบยอด ซ่ึงสอดคลอง
กับพัชรี  สวนแกว. (2536 : 90) ที่กลาวไววา เด็กปฐมวัยมีลักษณะของการยึดตนเองเปนศูนยกลาง
จึงรูจักแตรับมากกวาให การไดมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ทําใหเด็กเริ่มเปน
ผูใหและเริ่มมีความคิดยืดหยุนและเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น เม่ือเด็กไดมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ
สิ่งแวดลอมจะทําใหเด็กสามารถจําแนกสิ่งตาง ๆ ที่สังเกตได เชน จากการสังเกตเมื่อเด็กไดเรียนรู
เรื่องผลไมมีคุณคา เด็กจะได สังเกต สํารวจ สัมผัส จับ คลําผลไมชนิดตางๆ อยางหลากหลาย ได
สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือน ๆ ในกลุม เกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ ขนาด สี 
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สวนประกอบของผลไมชนิดตางๆ รวมถึงการชิมรสชาติของผลไม และมีสวนรวมในการเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ การทดลองทําน้ําสมคั้น ทําใหเด็กสามารถบอกเหตุผลในการจําแนกผลไมชนิดตางๆ  วา
ผลไมแตละชนิดแตกตางกันทั้งขนาด รูปราง ลักษณะ สี กลิ่นและรสชาติ เชน  มะนาว มะมวง มะยม 
อยูในประเภทเดียวกัน เพราะมีสีเขียวและมีรสเปรี้ยวเหมือนกัน  แอปเปล สตอเบอรี่ แตงโม อยูใน
ประเภทเดียวกัน เพราะมีสีแดง และมีรสหวานเหมือนกัน  ขั้นที่ 3 การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู 
(Analysis) ขั้นนี้เปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของตนเอง ขณะที่รวม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนตามขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 เชนเม่ือนักเรียนไดสํารวจ สังเกต 
รูปราง ลักษณะ สวนประกอบ จําแนกประเภทผัก ผลไมชนิดตางๆ และทดลองลางผัก ผลไมแลว
นักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดเรียนรู เชน นักเรียนรูสึก
อยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือรับประทานผลไมที่ไมสะอาดและจะเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียน เพราะ
เหตุใด หรือนักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดสังเกต และทดลองลางผลไมใหสะอาด 
ขั้นที่ 4 การสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)   ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถสรุปสิ่งที่
เรียนรู จากเหตุการณที่เกิดขึ้นมาสรางองคความรูใหม โดยใชกระบวนการรวบรวมจากประสบการณ
เดิมและประสบการณใหมอยางเปนแบบแผนแลวถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่
หลากหลาย เชน นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของตนไมชนิดตาง ๆ ดวยการจัด
ปายนิเทศตนไม หรือนําเศษวัสดุ กิ่งไม ใบไมแหงมาสรางโมเดล และรวมกันนําเสนอผลงานของ
ตนเองตามจินตนาการ ทําใหเด็กไดเชื่อมโยงเอาประสบการณ หรือสิ่งที่พบเห็นและคุนเคยมาเปน
พ้ืนฐานในการสรางความรูใหม และนําความรูใหมที่ไดไปจําแนกประเภทสิ่งตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับปยรัตน  กองกิตตไพศาส (2513: 6) ไดกลาวไววา การเรียนรูสิ่งตางๆจะชวยใหเด็ก
เกิดความรูใหม โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับความรูเดิมความสามารถในการสรางองคความรูเหลานี้จึง
เกิดประสบการณ และชวยพัฒนาสติปญญาของเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยการสังเกต  สํารวจ  จําแนก เปรียบเทียบ เชื่อมโยงเหตุผลจากสถานการณที่เกิดขึ้น   
ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ในขั้นนี้
ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชแกปญหาในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมโยง
ความรูทักษะ ประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน 
โดยครูมีบทบาทในการกระตุนดวยคําถาม เชน นักเรียนมีหลักในการจําแนกอวัยวะสวนตาง ๆ ของ
รางกายไดอยางไร จงบอกเหตุผล หรือถานักเรียนไมดูแล รักษารางกาย นักเรียนคิดวารางกายจะ
เปนอยางไร เพราะเหตุใด   ซ่ึงสอดคลองกับปยนุช  ประจักษจิตต (2526: 31-47)  ที่กลาววา หาก
เด็กไดรับสิ่งเรากระตุน ใหรับรูในสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยางหลากหลายตามความสนใจของเด็ก จะชวย
ฝกทักษะดานการคิด เชน การสังเกต เปรียบเทียบ การจําแนก การเชื่อมโยงเหตุการณ และสามารถ
นําสิ่งที่ไดเรียนรูไปแกปญหาไดเหมาะสมกับวุฒิภาวะ  ซ่ึงจะเปนการชวยใหพัฒนาการดานการคิด
เชิงเหตุผลของเด็กเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนิวแมน (เสาวคนธ  สา
เอ่ียม. 2537:15; อางอิงจาก Newman.1981:320) พบวาเด็กปฐมวัยสามารถจําแนกวัตถุเปนกลุม ๆ 
ไดโดยการใชคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุเปนเกณฑในการจําแนก  เชน สี ขนาด รูปราง  เด็กที่
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ไดรับการฝกฝนใหคิด ตัดสินใจในการจําแนกสิ่งตาง ๆ  เชนการจําแนกพืชและสัตว โดยอาศัย 
ลักษณะ รูปราง ขนาด สี ประโยชน เปนเกณฑในการจําแนกคุณสมบัติ และสอดคลองกับผล
การศึกษาของจําลอง  สุวรรณรัตน (2537: 29) ที่ไดศึกษาพัฒนาการของเด็กในดานจําแนกสิ่งของ
โดยอาศัยรูปรางและสี กับเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 4-9 ปผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 
ปจําแนกสิ่งของโดยใชเกณฑ สีมากกวารูปราง เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ปใชเกณฑจําแนกสิ่งของโดย
ใชรูปรางมากกวาสี เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 7-9 ปจําแนกสิ่งของโดยอาศัยสวนยอยเปนเกณฑในการ
จําแนก  
 ดังน้ันการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 5 ขั้น  จึงสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลดานการจําแนกประเภทสูงขึ้นกวากอนการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   
 4. ดานความสัมพันธแบบพหุคูณ  หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ทั้ง 5 ขั้น สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลดาน
ความสัมพันธแบบพหุคูณได ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือ
การเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง โดย 
กระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดหมวดหมู การลําดับความสัมพันธ
อยางเปนระบบของสิ่งของ การเรียงลําดับขนาด รูปรางลักษณะ และสี  สงผลทําใหเกิดการคิดเชิง
เหตุผลดานความสัมพันธแบบพหุคูณ  ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชวีา (Active 
Learning) เด็กไดลงมือ ทดลองปฏิบัติจริงดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการสังเกต  
สํารวจ  จําแนก เปรียบเทยีบ เชน จากการสังเกตเมือ่เด็กไดเรียนรูเรื่องรางกายของฉัน นักเรียนเลน
เกมสงอุปกรณในการทาํความสะอาดรางกาย  เชน แกวนํ้า แปรงสีฟน ยาสีฟน สบู ฯลฯ นักเรียนได
สังเกต สัมผัสกับอุปกรณตาง ๆ และแสดงความคิดเกี่ยวกับหนาทีข่องอุปกรณในการทําความสะอาด
รางกายอยางหลากหลาย ทําใหนักเรียนลําดับความสัมพันธแบบพหุคูณอยางเปนระบบของอุปกรณ
การลางมือ อาบนํ้า และการแปรงฟนที่ถูกวธิี โดยใหนักเรียนสังเกตลําดับความสัมพันธอยางเปน
ระบบของสิ่งที่กําหนดให และใหนักเรียนเลือกหยบิแปรงสีฟนมาวางลงในชองวางใหถูกตอง ซ่ึง
นักเรียนสามารถบอกเหตุผลไดวา ภาพลาํดับตอไป ควรเปนแกวนํ้าขนาดเล็กสีเขียวออน เพราะจาก
ตัวอยางเรียงลําดับภาพแกวตามขนาดใหญ กลาง เลก็ และสีเขียวที่แตกตางกัน ขั้นที่ 2  การมีสวน
รวมในการปฏบิัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative Learning) เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
หรือสิ่งแวดลอม โดยเรียนรูผานการเลน การทํางานและลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนดวย
ตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับ อารี  สัณหฉวี (2543 : 33) ไดกลาวถึงการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 
learning)  เปนวิธีการเรียนที่ใหผูเรียนทํางานดวยกนัเปนกลุมยอยเล็ก ๆ  เพ่ือใหเกิดผลการเรียนรู 
ทั้งทางดานความรูและทางดานจิตใจ ชวยใหนักเรียนเห็นคณุคาในความแตกตางระหวางบุคคล 
เคารพความคดิเห็นและความสามารถของผูอ่ืนที่แตกตางกัน จากการจดัประสบการณของผูวิจัย ได
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เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานกลุม ในขณะที่ทํางานกลุมนักเรียนไดพูดคุย สนทนา ซักถาม 
ปรึกษา วางแผน ออกแบบผลงานโดยระดมความคิด ชวยกันจัดหา เลือกวัสดุ อุปกรณ  รวมกัน
ทดลอง รวมกันปฏิบัติการทดลองเรื่องการเกิดฝนอยางตั้งใจและสนกุสนาน ตลอดจนรวมกันแกไข
ปญหาอันเกิดจากการทํางานกลุม และรวมกันนําเสนอผลงานของกลุมใหผูอ่ืนฟง การที่นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันดังกลาวเอ้ือตอการสรางมนุษยสัมพันธอยางเปนรูปธรรม สงผลใหนักเรยีน
ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ รวมถึงการสะสมขอมูลที่ไดจากการสังเกต และสามารถลําดับความสัมพันธ
แบบพหุคูณของสิ่งตาง ๆ ที่สังเกตได เชน จากการสังเกตเมื่อนักเรียนไดเรียนรูเรื่องฝนจา นักเรียน
ไดรวมกันศึกษาคนควา เกี่ยวกับวัฏจักรของฝนจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายไดสนทนา แลกเปลี่ยน
แสดงความคดิเห็นในการวางแผน แบงบทบาท หนาที่ในการทํากิจกรรมกลุมทดลองการเกิดฝนและ
สังเกตผลที่เกดิขึ้นจากการทดลองรวมกนั ทําใหสามารถลําดับความสัมพันธแบบพหุคูณอยางเปน
ระบบของการเกิดฝนไดวา ภาพตอไปควรเปนภาพกอนเมฆสีนํ้าเงินเขมขนาดใหญ และมีฝนตก 
เพราะจากการสังเกตภาพที่กําหนดใหจะเรียงลําดับภาพกอนเมฆตามลําดับขนาด คือ ขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ และสีของกอนเมฆเปนสีนํ้าเงนิที่แตกตางกัน 

ขั้นที่ 3 การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) ขั้นนี้เปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะห
ความรูสึก ประสบการณของตนเอง ขณะที่รวมปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนตามขัน้ที่ 1 
และขั้นที่ 2 เชน เม่ือนักเรียนไดสํารวจ สังเกต จากผลการทดลองการเกิดฝนหรือการทดลองรุงกิน
นํ้าแลว นักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการทาํกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดเรียนรู เชน
นักเรียนมีหลกัในการทํางานรวมกลุมกับเพ่ือน ๆ อยางไรที่จะชวยกันทดลองการเกิดฝน หรือการ
ทดลองรุงกินน้ําใหประสบผลสาํเร็จ  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง เม่ือไดชวยกันลําดับ
ความสัมพันธอยางเปนระบบของการเกิดฝน  ขั้นที่ 4 การสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง 
(Constructivism)  ในขั้นน้ีผูเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู จากเหตุการณที่เกิดขึ้นมาสรางองคความรู
ใหม โดยการรวบรวมขอมูลจากประสบการณเดิม และประสบการณใหมอยางเปนแบบแผนแลว
ถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่หลากหลาย เชน นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับการ
ลําดับความสัมพันธแบบพหุคูณอยางเปนระบบของการเจริญเติบโตของตนขาว ดวยการวาดแผนผัง
ใยแมงมุมหรือจัดปายนิเทศการเจริญเตบิโตของตนขาวดวยเมล็ดขาวเปลือก และรวมกันนําเสนอ
ผลงานของตนเองตามจินตนาการ   ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ความหมาย (Application) ในขัน้นี้ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชแกปญหาใน
ชีวติประจําวันที่เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมโยงความรูทักษะ ประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไป
จากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยครูมีบทบาทในการกระตุนดวยคาํถาม เชน ถาฝนไม
ตกจะเกิดอะไรขึ้น  เพราะเหตุใด หรือ นักเรียนจะทําอยางไรที่จะชวยใหฝนตกตามฤดูกาล เพราะ
เหตุใดถาฝนตกนักเรียนไปเลนน้ําฝน นักเรียนจะเปนอยางไร เพราะเหตุใดหรือ นักเรียนมีวิธปีองกัน
การเปยกฝนไดอยางไร เพราะอะไร  สอดคลองกับผลการวิจัยของบลูลอคก และเกลแมน (เพ็ญพิไล  
ฤทธาคณานนท. 2536: 42; อางอิงจาก Bullock and Gelman. 1979) ไดแสดงใหเห็นวาเด็กเลก็ ๆ 
สามารถเขาใจวาสิ่งที่เปนเหตุจะเกิดกอนสิ่งที่เปนผล กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ 3–5 ป ซ่ึงเห็นหุนมือ
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ตัวหน่ึงทิ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกดานหนึ่ง และลูกบอลนัน้ก็กลิ้งลงสูหลุมอีกหลุมหน่ึง
เชนเดียวกัน หลุมทั้งสองอยูหางจากหุนมือเทากัน ผูวิจัยพบวา เด็กอายุ  5  ป เกือบทุกคนและเด็ก
อายุ  3  ป บางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณไหนทีท่ําใหตุกตาสปริงกระเดงขึน้มาและเม่ือใหเด็ก
ทําเองก็สามารถเลือกทางวิง่ที่ถูกตองได  ดังน้ันจึงทําใหการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรยีนรู สงเสริมใหเด็กปฐมวยัมีความสามารถในการคิดเชงิเหตุผลดานความสัมพันธแบบ
พหุคูณสูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 5. ดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง  หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรู มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทั้ง 5 ขั้น สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลดาน
การอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ืองได  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นตอน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวยัไดปฏิบัติจริงดวยการ สัมผัสจับ
ตองกับวตัถุหรือไดรับประสบการณตรงจากสภาพแวดลอมตางๆ ในเรื่องที่เรียนรูจากการทัศนศกึษา
หรือจากการปฏิบัติการทดลองการตางๆทั้งในและนอกหองเรียน โดย กระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะ
การสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ การจดัหมวดหมู การลําดับความสัมพันธ การเขาใจเกี่ยวกับความ
คงที่ของสสาร การเรียงลําดับขนาด รูปรางลักษณะ และสี  สงผลทําใหเกิดการคิดเชิงเหตุผลดาน
การอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง  ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชวีา (Active 
Learning) เด็กไดลงมือ ทดลองปฏิบัติจริงดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการสาํรวจ  
ทดลอง เชน จากการสงัเกตเมื่อเด็กไดเรียนรูเรื่องฝนจา นักเรียนไดฟงนิทานเรื่องเมืองผลไม  และ
ไดสังเกตภาพในหนังสือนิทาน รวมกันสนทนาซักถาม ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใน
นิทานทําใหนักเรียนเขาใจและบอกเหตุผลในดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ืองของน้ําผลไมที่ถายเท
ไปยังภาชนะที่แตกตางกัน เชนถายเทไปยังขวด ถวย หรือเหยือก ปริมาณของน้ําผลไมก็จะยังคงมี
เทาเดิม   ขั้นที่ 2  การมสีวนรวมในการปฏิบัตกิิจกรรมกลุมรวมกบัผูอ่ืน (Cooperative Learning) 
เด็กไดมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน หรือสิ่งแวดลอม โดยเรียนรูผานการเลน การทํางานและลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนดวยตนเอง จะทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะตาง ๆ รวมถึงการรวบรวม
ขอมูลของสิ่งตาง ๆ ที่สงัเกตได ทําใหนักเรียนเขาใจและบอกเหตุผลในดานการอนุรักษปริมาณที่
ตอเน่ืองได เชน จากการสังเกตหนวยการเรียนรูเรื่องน้ําเพื่อชีวติ นักเรียนแบงกลุมในการวาง
แผนการทํางาน กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ  มีสวนรวมในการเตรียมอุปกรณการทดลอง
เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ํา นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ สื่อสารแลกเปลี่ยน หาขอสรุปรวมกันจากการ
ทดลองเกี่ยวกบัคุณสมบัตขิองนํ้า โดยทดลองการเทน้ําจากแกวใบที่  2  ไปยังแกวทรงกระบอกสูง, 
แกวทรงเตี้ยปากกวาง  และแกวใบเล็ก  4  ใบ  แลวเปรียบเทียบกับแกวใบที่  1  ซ่ึงมีนํ้าเทากันกบั
แกวใบที่  2  หลังจากการทดลองทําใหนักเรียนสามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองรวมกัน
และสามารถบอกเหตุผลเกี่ยวกับความคงที่ของปริมาณน้ําหรือการอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง ไดวา 
นํ้า  1  แกว  เม่ือถายเทไปยังภาชนะที่มีรูปรางอยางไรก็ตาม  ปริมาณของน้ําก็ยังคงมีอยูเทาเดิม 
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สอดคลองกับอุษณีย  โพธิสุข (2537: 9) ไดกลาวไววา การที่เด็กไดลงมือปฏิบัตทิดลองจริงรวมกลุม
กับผูอ่ืนดวยตนเองนั้น  จะสงผลใหเด็กมีพัฒนาการดานการคิด  เน่ืองจากการที่ใหเด็กไดทํากิจกรรม
จากประสบการณตรง  เรียนรูจากของจริง   จะเปนสิ่งกระตุนใหเด็กไดคิดและเรียนรูจากการคนพบ
ดวยตนเองสอดคลองกับธรรมชาติของเดก็ เพราะเด็กสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว ชอบสํารวจ คนควา 
อยากรูอยากเห็น ชอบซักถามในสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ ซ่ึงเปนการพัฒนาสติปญญาการคิดเชิงเหตุผล
ดานการอนุรักษปริมาณทีต่อเน่ืองของเด็กปฐมวัยใหเพ่ิมมากขึ้น ขัน้ที่ 3 การวิเคราะหกิจกรรมการ
เรียนรู (Analysis) ขั้นน้ีจะเปดโอกาสใหผูเรียนไดวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของตนเอง 
ขณะที่รวมปฏบิัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนตามขัน้ที่ 1 และขัน้ที่ 2 เชน จากการเรียนรูหนวย
เรื่องอาหารดีมีประโยชน เม่ือนักเรียนไดแสดงบทบาทสมมติ เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทาน
อาหาร หรือการสํารวจ สังเกต สัมผัสและชิมรสชาตขิองน้ํานม  และทําการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของน้ํานมแลว  นักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดเรียนรู 
เชน  นักเรียนควรทําอยางไรในการแสดงบทบาทสมมติรวมกลุมกับเพ่ือน ๆ เพ่ือใหผลงานการ
แสดงออกมาสมจริง  หรือ นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง เม่ือไดชวยกันทดลองเกี่ยวกับ
ความคงที่ของปริมาณน้ํานมหรือการอนุรักษปริมาณทีต่อเน่ืองของน้ํานม  ขั้นที่ 4 การสรุปและสราง
องคความรูดวยตนเอง (Constructivism)   ในขั้นน้ีผูเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู จากเหตุการณที่
เกิดขึ้นมาสรางองคความรูใหม  โดยการรวบรวมขอมูลจากประสบการณเดิมและประสบการณใหม
อยางเปนแบบแผน แลวถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่หลากหลาย เชน นักเรียน
รวมกันสรุปเกีย่วกับผลการทดลองคุณสมบัติของน้ําดวยการวาดแผนผังใยแมงมุม หรือจัดปายนิเทศ
ผลงานศิลปะสรางสรรคจากน้ํา และนําเสนอผลงานตามจินตนาการ  ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่
ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ในขั้นน้ีผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรู
ไปประยุกตใชแกปญหาในชวีิตประจําวันที่เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมโยงความรูทักษะ ประสบการณ ใน
สถานการณทีแ่ตกตางไปจากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยครูมีบทบาทในการกระตุน
ดวยคําถามเกีย่วกับการอนรัุกษปริมาณทีต่อเน่ือง เชนนํ้าจะเปลี่ยนรปูรางตามภาชนะที่บรรจุหรือไม 
เพราะเหตใุด  หรือ ถาหากเราเทน้ํา 1 แกว ไปยังภาชนะที่แตกตางกัน นักเรียนคิดวาปริมาณน้ําที่
นักเรียนเห็นจะยังมีอยูเทาเดิมหรือไม เพราะเหตุใด สอดคลองกับผลการวิจัยของซินฮาและวอกเกอร
ไดน(จํานง วิบูลยศรี. 2536:44-45; อางอิงจาก Sinha and Walkerdine.1975) ไดทําการทดลองเพื่อ
ตรวจสอบอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคดิเชิงเหตุผลของเด็กเกี่ยวกบัปริมาณคงทีข่องของเหลวกลุม
ตัวอยางที่ใชเปนเด็กอายุตัง้แต 3 ป 6 เดือน ถึง 7 ป ในการทดลองครั้งน้ีไดใชแบบทดสอบเกีย่วกับ
คําตรงกันขาม คือคําวา  “มาก / นอย”  (Lot / Little) กระบวนการทดสอบชุดนี้ก็คือ ผูวิจัยไดนํา
ตุกตามาขนาดใหญกับตุกตาขนาดเล็กมาวางไวตรงหนาเด็กพรอมทั้งกลาววา “น่ีคือมาตัวใหญมาตัว
น้ีชอบด่ืมนํ้าจํานวนมาก ๆ น่ีคือสุนัขตวัเล็ก สุนัขตัวน้ีชอบด่ืมนํ้าจํานวนนอย ๆ “หลังจากนั้นก็นํา
แกวสําหรับใสนํ้าสมคั้นมาวางไวหนาตุกตาทั้งสอง โดยใหแกวที่อยูตรงหนาตุกตามาบรรจุนํ้าสมคั้น
มากกวาแกวที่อยูตรงหนาตุกตาสุนัข ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมคัน้จากแกวที่อยูตรงหนา
ตุกตาสุนัขลงในแกวทรงสูงซ่ึงขนาดแคบและสูงกวา ในทํานองเดียวกันก็จะเทน้ําในแกวที่อยูตรงหนา
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ตุกตามาลงในแกวขนาดมาตรฐานอีกใบหนึ่ง ผลการทดลองปรากฏวา ภาษาทีใ่ชในการทดลองชวย
ใหเด็กเขาใจสภาพขอเท็จจริงมากกวาสภาพตามที่เด็กเห็นในขณะนั้น ผูวิจัยสรุปวาภาษาโดยทั่วไป
มีสวนชวยใหเด็กเขาใจหลักการเกี่ยวกับความคงที่ของสสารไดงายยิ่งขึ้น ดังน้ันการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  จึงสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
ดานการอนุรักษปริมาณทีต่อเน่ืองสูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรู 
 6. ดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที ่  หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู  มีผลตางเฉลี่ยสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ.01 แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลดานการ
อนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่ได  ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจาก การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรูทั้ง 5 ขั้น เปนการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เปดโอกาสใหเด็กปฐมวยัไดมีอิสระ
อยางเต็มที่ในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ไดแสดงออกทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ 
และสตปิญญา ทําใหเด็กเกิดทักษะการคดิเชิงเหตุผลเกี่ยวกับ การรวมประเภท การจําแนกประเภท 
การลําดับความสัมพันธ และการเขาใจเกี่ยวกับความคงที่ของปริมาณน้ําที่เพ่ิมขึ้น  ซ่ึงทําใหเด็ก
คนพบความสามารถที่แทจริงของตนเองจากการทํากิจกรรมตาง ๆ  และสงผลทําใหเกิดการคิดเชิง
เหตุผลดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที่  ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชวีา (Active 
Learning) เด็กไดลงมือ ทดลองปฏิบัติจริงดวยตนเอง เรียนรูจากประสบการณตรง ดวยการสาํรวจ  
สังเกต ทดลอง เชน จากการทํากิจกรรมการเรียนรูเรื่องอาหารดีมีประโยชน นักเรยีนไดเลนเกมนับ
เมล็ดถั่วแดงที่ใสลงแกวทีมี่นํ้าครึ่งแกว นักเรียนไดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าเม่ือใส
เมล็ดถั่วลงไปในแกว  นักเรียนใหความสนใจ สนทนา  ซักถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น  ทําใหนักเรียนเขาใจและบอกเหตุผลในดานการอนุรักษปริมาตร
ที่เขาแทนที ่ ไดวาเมื่อนําเมล็ดถั่วแดงใสลงไปในแกวนํ้า ระดับนํ้าก็จะสูงขึ้นตามปริมาตรของถั่วแดง 
ถานําถั่วแดงออก ระดับนํ้าก็จะเทาเดิม  ขั้นที่ 2  การมีสวนรวมในการปฏิบตัิกิจกรรมกลุมรวมกับ
ผูอ่ืน (Cooperative Learning) เด็กไดมีปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืน หรือสิ่งแวดลอม โดยเรียนรูผานการเลน 
การทํางานและลงมือปฏิบัตกิิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนดวยตนเอง จะทําใหนักเรยีนไดพัฒนาทักษะ
ตาง ๆ รวมถึงการรวบรวมขอมูลของสิ่งตาง ๆ ที่สังเกตได ซ่ึงสอดคลองกับ อดัมสและฮามน (กุลยา 
ตันติผลาชวีะ.2543 : 57; อางอิงจาก Adams and Hamn.1994 : 43-45) ที่กลาวไววา กิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนจะไดพัฒนาทักษะทางสังคม โดยมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนใน
กลุม การทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไดพูดคุย สนทนา รวมอภิปราย ไดสังเกต ทบทวน  
แลกเปลีย่นความรูกันอยางแทจริง ซ่ึงกิจกรรมกลุมสามารถพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลเกี่ยวกบัความ
คงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น ไดเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนเขาใจและบอกเหตุผลในดานการอนุรักษ
ปริมาตรที่เขาแทนที่ได เชน จากการสังเกตหนวยการเรียนรูเรื่องการจม การลอย นักเรียนแบงกลุม
ในการวางแผนการทํางาน กําหนดบทบาทหนาที่รับผิดชอบ  มีสวนรวมในการเตรียมอุปกรณการ
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ทดลองเกี่ยวกบัการจม การลอยของวัตถตุาง ๆ ตามความสนใจ  นักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ สือ่สาร 
แลกเปลีย่นความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน หาขอสรุปรวมกันจากการทดลอง โดยทดลองนําดินน้ํามัน
กอนกลม 2 กอนที่เทากันใสลงไปในแกวนํ้า 2 ใบ นําดินนํ้ามันกอนที่ 2 ออกมาปนเปนรูปงู และใสลง
ไปในแกวใบเดิม แลวเปรียบเทียบระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นกบัแกวใบที่  1  ซ่ึงมีนํ้าเทากันกับแกวใบที่  2  
หลังจากการทดลองทําใหนักเรียนสามารถอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองรวมกันและสามารถ
บอกเหตุผลเกีย่วกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น หรือการอนุรักษปริมาตรทีเ่ขาแทนที ่ ไดวา นํ้า 
1 แกว เม่ือเม่ือเอาวัตถใุสลงไปจนจม และเม่ือนําวัตถุน้ันเปลีย่นรูปไปเปนอยางอ่ืน ระดับนํ้าที่
เพ่ิมขึ้นก็จะคงเทาเดิม ขั้นที่ 3 การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) ขั้นนี้จะเปดโอกาสให
ผูเรียนไดวิเคราะหความรูสกึ ประสบการณของตนเอง ขณะที่รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับ
ผูอ่ืนตามขั้นที ่ 1 และขั้นที่ 2 เชน จากการเรียนรูหนวยเรื่องน้ําเพื่อชีวิต เม่ือนักเรียนไดสํารวจ 
สังเกต สัมผัสวัสดุตาง ๆ ในการทดลองการจม การลอย และทําการทดลองเกี่ยวกับความคงทีข่อง
ระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น นักเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ไดเรยีนรู 
เชน  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดทดลองการจมการลอยของวัตถตุาง ๆ หรือ 
นักเรียนไดเรยีนรูอะไรบางจากการทดลองเกี่ยวกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึน้    ขั้นที่ 4 การ
สรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรูจาก
เหตุการณที่เกิดขึ้นมาสรางองคความรูใหม โดยการรวบรวมขอมูลจากประสบการณเดิม และ
ประสบการณใหมอยางเปนแบบแผน แลวถายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่
หลากหลายเชน นักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับผลการทดลองเกี่ยวกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น
หรือการอนุรักษปริมาตรทีเ่ขาแทนที ่ ดวยการชวยกนัจัดแหลงเรียนรูเกี่ยวกับวัสดุที่ใชในการทดลอง
เกี่ยวกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นภายในหองเรียนอยางหลากหลาย และนําเสนอผลงานตาม
จินตนาการ  ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย 
(Application) ในขั้นน้ีผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรยีนรูไปประยกุตใชแกปญหาในชีวติประจําวันที่
เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อมโยงความรูทักษะ ประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและผูอ่ืน โดยครูมีบทบาทในการกระตุนดวยคาํถามเกี่ยวกับความคงที่ของระดับ
นํ้าที่เพ่ิมขึ้น หรือ การอนุรักษปริมาตรทีเ่ขาแทนที ่   เชน ถาหากเรานําดินเหนียวกอนกลมใสลงไป
ในน้ํา 1 แกว และนําดินเหนียวกอนนั้น มาแบงเปนกอนเล็ก ๆ 5 กอน นักเรียนคิดวาระดบันํ้าที่
นักเรียนเห็นจะยังเพ่ิมขึ้นเทาเดิมหรือไม เพราะเหตใุด   สอดคลองกับผลการวิจัยของจํานง  วิบูลย
ศรี (2527 : 45 ; อางอิงจาก Gardon and Ramires.1969) ไดทําการทดสอบเด็กอายุ 6-9 ป 
เกี่ยวกับการคงที่ของสสารในเชิงปริมาณน้ําหนัก และปริมาตร ผลการวิจัยพบวา เด็กทีม่าจาก
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพทําเครื่องปนดินเผา สามารถเขาใจความคงที่ในเชิงปริมาณของสสารได
ดีกวาเด็กที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพอยางอ่ืน  ดังน้ันการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรู  จึงสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลดานการอนุรักษ
ปริมาตรที่เขาแทนที่สูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   
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 กลาวโดยสรุปการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูทั้ง 5 ขั้นสามารถ
พัฒนาศักยภาพของผู เรียนทางดานสติปญญา  พฤติกรรม  และสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลทุกดานสูงขึ้นกวากอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู   
  
ขอสังเกตที่ไดจากการคนควา 
 1.  การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 5 ขั้น  ทําใหเด็กปฐมวัย
กลาแสดงออกตอการปฏิบตัิกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น และทําใหเด็กปฐมวัยเกิดทักษะในดานตางๆ
ดังน้ี ทักษะในการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางมีชีวิตชวีา เกิดทักษะในการปฏิบตักิิจกรรมกลุมรวมกับ
ผูอ่ืน เกิดทักษะในการคิดวเิคราะห และการนําเสนอกิจกรรมใหผูอ่ืนเขาใจได เกิดทักษะในการสรุป
องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติกิจกรรม และเกดิทักษะในการบอกวิธีการนําสิ่งที่เรียนรูไปใชใน
ชีวติประจําวันไดอยางมีความหมาย 
 2.  ในชวงเวลาของการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในระยะแรก  
(สัปดาหที่ 1) เด็กปฐมวยัยังไมคุนเคยกับวธิีการสอนของครู โดยเฉพาะในขั้นตอนของการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative)  อาจเปนเพราะวิธวีธิีการสอนแบบเดิมที่ผูวิจัยใชอยู ไมได
เนนการทํางานกลุมเทาที่ควร จึงทําใหเด็กปฐมวัยเกิดความลังเลใจไมกลาแสดงออกและไมกลาลง
มือทํางานรวมกับเพ่ือนๆ  เม่ือดําเนินกิจกรรมผานไป  2-3  สัปดาห  เด็กปฐมวัยเริ่มที่จะปฏบิัติงาน
รวมกลุมกับเพ่ือนไดอยางชัดเจน  และเกิดพฤติกรรมชอบทํางานกลุมในเวลาตอมา   
 3.  กิจกรรมการเรียนรูโดยการทัศนศึกษา  ในกิจกรรมเสริมประสบการณ  เด็กปฐมวัยมี
ความสนใจ  กระตือรือรน  ตอสิ่งที่ไดเรียนรูมากขึ้น  เชน  การไปดูสัตวตางๆ ในบริเวณโรงเรียน  
การดูปลาชนดิตาง ๆ ในบอปลา การทําน้ําสมคั้น  การไปทํากิจกรรมที่สวนดอกไมนานาพันธุ หรือ
การไปสังเกต  สํารวจดูตนไมชนิดตาง ๆ สังเกตสวนประกอบของตนไม ตลอดจนการออกไปทํา
กิจกรรมนอกหองเรียน  ทําใหเด็กปฐมวยัมีความตั้งใจ  ในการปฏิบตัิงานมากขึ้น  เชน การไปเก็บ
ใบไมมาทํางานศิลปะ  การสังเกตการเจริญเติบโตของหนอนผีเสื้อหรือวงจรชีวิตของผีเสื้อ การปลูก
ผัก การปลูกตนไมโดยไมใชดินในแหลงเรียนรูภายในบริเวณโรงเรยีน การเพาะถั่วเขียว  เปนตน  
สวนกิจกรรมในหองเรียนที่เด็กปฐมวัยสนกุสนานและใหความสนใจมากที่สุด คือการทดลองประกอบ
อาหาร  (Cooking) 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.  การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ครูควรวางแผนในการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสม  สอดคลองกับความสนใจของเด็ก  ไมควรบังคับใหเด็กทํากิจกรรม  และครู
ควรรวมปฏิบัติกิจกรรมกับเด็กอยางคลองแคลวและตอเน่ืองตลอดการจัดกิจกรรม 
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 2.  การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ครูควรมีความอดทน  ใจ
เย็น  ไมรีบเรงใหเด็กแสดงพฤติกรรม  ครูควรมีความยุติธรรม  มีปฏิสัมพันธ  และกระตุนใหเด็กทุก
คนแสดงความสามารถใหเต็มที่  ครูควรหม่ันสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมความสามารถดานการ
คิดเชิงเหตุผล  ที่เกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ   
 3.  การจัดทําแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ควรนํา
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ไปแทรกในแตละกิจกรรมหลักประจําวัน  จะทําใหเปนแผนการจัด
ประสบการณที่มีความสมบูรณ  และเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 4.  การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ครูควรใชทักษะในการตั้ง
คําถาม  การเสริมแรงเพ่ือการกระตุนใหเด็กเกิดทักษะการคิดเชิงเหตุผล  และสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางมีความหมาย 
 5.  การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ควรจัดกิจกรรมให
หลากหลาย  โดยมีสื่อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ   และจัดมุมประสบการณที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลือกเลน
อยางพอเพียงตรงกับความสนใจ  และความตองการของเด็ก  จะเปนสิ่งเราและกระตุนใหเด็กแสดง
พฤติกรรมความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลไดดียิ่งขึ้น 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่มีตอ
ตัวแปรอ่ืนๆ  เชน  ความมีวินัยในตนเอง  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ความคิดรวบยอด  ความคิด
สรางสรรค  ความคิดเชิงวเิคราะห  เปนตน 

2.  ควรมีการศึกษาผลของการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  กับ
กลุมตัวอยางอ่ืนๆ  เชน  เด็กปญญาเลิศ  เด็กที่มีความตองการพิเศษ  ประเภท  เด็กออทิสติก  เด็ก
สมาธิสั้น  เปนตน 

3.  ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรปูแบบอ่ืนๆ  เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ทางดานการคิดเชิงเหตุผลในเด็กปฐมวัย  หรือกลุมตัวอยางอ่ืนๆ  เชน  รูปแบบโครงการ  รูปแบบ
วางแผน  ปฏิบัติและทบทวนตามแนวคิดไฮสโคป  เปนตน     
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ภาคผนวก  ก 
คูมือการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู 

และตัวอยางการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
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คูมือการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู 
 
หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะ
สําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 2542  ที่มุงเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
สงเสริมการพัฒนาความสามารถของผูเรียนทุกดาน โดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนที่มีความ
แตกตางกันการจัดการเรียนการสอนเนนความหลากหลาย บูรณาการกิจกรรมตามตารางประจําวัน
สาระการเรียนรูและประสบการณสําคัญจากหลักสูตรปฐมวัย ตามขัน้ตอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรู ที่ผูวิจัยนํามาพฒันาการเรียนรูตามสภาพจริงโดยการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชวีา (Active Learning)  ผานการปฏิบัติจริง (Hands-on)  การสังเกต  
สํารวจ การคนควา  ทดลอง การแกปญหาโดยใชเหตุผล โดยสงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณการเรียนรูรวมกับผูอ่ืนในกลุมยอย มีการวิเคราะหประสบการณการเรียนรู การสรุปและ
สรางองคความรู และการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชวีิตจรงิ นอกจากนี้ยังบูรณาการความรู
และทักษะควบคูไปพรอมๆ กันกับคุณธรรม จริยธรรม เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรง ตามความสนใจ และความถนัดของตนเอง เนนทกัษะกระบวนการในการคิด รูจัก
การใชเหตุผลมาชวยในการคิดตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถสรางความรูใหมดวยตนเองและสามารถคิด
สรางสรรคผลงานตาง ๆ ออกมาจากจินตนาการ แนวความคิดประสบการณของตน และชวยสราง
ความสามารถในการคิดเปนระบบ มีเหตุผล และนําไปใชในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพทั้งน้ีจะชวยครูใหเขาใจถึงความสามารถหรือปญญาดานตางๆ ของผูเรียนทั้งในทางเดน
และในทางดอย ซ่ึงสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นไดกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นอยาง
หลากหลาย จะกระตุนใหเด็กฝกคิดอยางมีเหตุผล กระตือรือรนในการตัดสนิใจ และนําไปแกไข
ปญหามากขึ้น ซ่ึงสามารถเรียนรูทักษะกระบวนการคิดของตนเองเพื่อเปนนักแกปญหาและเปนผู
เรียนรูตลอดชีวิตตอไปในทีสุ่ด   
 
จุดมุงหมาย 
 1.  เพ่ือฝกการคิดอยางเปนระบบและมีเปาหมายในการคิด 
 2.  เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการคนควาหาความรูดวยตนเองผานกิจกรรมที่
หลากหลายเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยใชประสาทสมัผัสทั้ง  5  ในการเรียนรู ซ่ึงจะนําไปสูความ
เขาใจในเรื่องที่จะศึกษา 
 3.  เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยผานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
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หลักการจัดกิจกรรม 
 1.  กิจกรรมนี้จัดในชวงกิจกรรมวงกลม 
 2.  การปฏิบตัิกิจกรรมดําเนินตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
                2.1 ขั้นผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชวีา (Active learning)  
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองโดยการปฏิบตัิจริง ผานประสาทสัมผัสทั้ง  5  เชน การสนทนา  เลานทิาน 
รองเพลง ปริศนาคําทาย การเลน การทดลอง การคนควา  การแสดงบทบาทสมมติ  การทัศนศึกษา 
ฯลฯ 

          2.2  ขั้นการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperation learning)  ครูดําเนิน
กิจกรรมการสอน โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรมที่กระตุนใหเด็กไดคดิ ไดแสดงออก เรียนรูรวมกัน
กับผูอ่ืน เรียนรูดวยการคนควา สํารวจ ปฏิบัติจริงซ่ึงในกิจกรรมตาง ๆ เด็กตองมีกิจกรรมกลุม หรือ
รายบุคคล  การนําเสนอความคิดหรือผลงานของตนเองและการสนทนาถาม – ตอบแสดงความ
คิดเห็น บอกเหตุผลในสิ่งที่เลือก 
              2.3  ขั้นการวิเคราะหกจิกรรมการเรียนรู  (analysis)     ผูเรียนสามารถวิเคราะหหรือ
บอกความรูสกึและประสบการณของตนเองได วาทําอะไรไปบาง และมีความรูสึกอยางไร 
              2.4   ขั้นผูเรียนไดสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) เด็กและครู
รวมกันสรุปและสรางองคความรูใหมจากเรื่องที่เรียนดวยกิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง     
               2.5   ขั้นผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวติประจําวนัไดอยางมีความหมาย  
(Application)  เม่ือผูเรียนสรุปสิ่งที่เรียนไดแลว สามารถนําไปปรับใชแกปญหาในชีวติประจําวันได 
เชน  การตอบคําถาม สาธติหรือเสนอผลงานตามลักษณะเนื้อหา 
 
แนวคิดการจัดสภาพแวดลอมและการใชสื่อการเรียนรู 
 การจัดประสบการณการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู     มุงเนนใหผูเรียนมี 
ปฏิสัมพันธกบัสื่อการเรียนรูโดยตรงดวยตนเอง ฉะนัน้ตองมีการจัดสภาพแวดลอมและการจัดหาสื่อ
การเรียนรูที่เอ้ือตอการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอยางเหมาะสม กับหนวยการเรียนรูและสอดคลองกับ
วัฒนธรรม สภาพแวดลอมในทองถิ่นของผูเรียน โดยครูควรพัฒนาสภาพแวดลอม และการใชสื่อการ
เรียนรูใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย 
 
แนวการประเมินผล 
     1.  ประเมินตามสภาพที่แทจริงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของผูเรียน 
     2.  ประเมินดวยการสังเกตขณะทํากิจกรรม โดยใหการประเมินเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนรู 
     3.  ประเมินผลจากผลงานที่เด็กไดกระทาํและแสดงออก 
     4.  ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน 
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           5.  ประเมินโดยใชแบบทดสอบวัดความคิดเชงิเหตุผลในดานตาง ๆ ตามจุดประสงคเพ่ือ
พัฒนาความคดิเชิงเหตุผล 
 ในงานวิจัยฉบับน้ีไดจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน  8 หนวยเรื่อง ซ่ึงไดหัวเรื่องมาจาก
หลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีสาระการเรียนรู ตาง ๆ ดังน้ี 
     1.  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
        2.  ธรรมชาติรอบตวั 
        3.  สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 
        4. เรื่องราวเกี่ยวกบับคุคลและสถานที่แวดลอมเด็ก 
 การจัดกิจกรรมเปนเวลา  8  สัปดาห ๆ ละ 4  วัน วันละ  20 - 30  นาที ในชวงกิจกรรม
เสริมประสบการณ เวลา  09.30 - 10.00 น. ไดแก 
     สัปดาหที่  1  หนวยเรื่อง   รางกายของฉัน 
    สัปดาหที่  2  หนวยเรื่อง        อาหารดีมีประโยชน 
     สัปดาหที่  3  หนวยเรื่อง ผลไมมีคุณคา 
     สัปดาหที่  4  หนวยเรื่อง ฝนจา 
     สัปดาหที่  5  หนวยเรื่อง ขาวแสนอรอย 
     สัปดาหที่  6  หนวยเรื่อง นํ้าเพื่อชีวิต 
     สัปดาหที่  7  หนวยเรื่อง สัตวนารู 
     สัปดาหที่  8  หนวยเรื่อง ตนไมที่รัก 
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ฝนจา 

2  
ปฏิบัติ

กิจกรรมกลุม
รวมกับผูอ่ืน 

1  
ลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมดวย

ตนเอง 

3 
  วิเคราะห
กิจกรรมการ

เรียนรู 

4 
สรางองค
ความรูดวย
ตนเอง 

5 
นําไป

ประยุกตใชได
อยางมี

ความหมาย 

การรวม
ประเภท 

ความสัมพันธ
แบบพหุคูณ 

การจําแนก
ประเภท 

การอนุรักษปริมาณที่
ตอเน่ือง 

หนวยที่  1  เรื่องฝนจา 
สาระการเรียนรู 

1. การเกิดฝน   
2. ปรากฏการณทางธรรมชาต ิ  

          3. ประโยชนและโทษของฝน 
          4. การปฏิบัตตินใหปลอดภัยในฤดูฝน 
 
ผังวิเคราะหมโนทัศน 
 
 
  
 
  
 
  
  
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 

การอนุรักษ
ปริมาตรที่
เขาแทนที ่

ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธระหวางการคิดเชงิเหตุผลกบัรปูแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 5 ขั้น 
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู หนวย ฝนจา 
 

สัปดาหที่  :  1 
วันที่               : 1 
เร่ือง  :  การเกิดฝน   
เน้ือหา  :  การเกิดฝน เม่ือนํ้าในที่ตาง ๆ ไดรับความรอนจะระเหยกลายเปนไอลอย
สูงขึ้นและรวมตัวกันเปนกอนเมฆ  เมฆกอนใหญจะลอยต่ําลงมากระทบความเย็นแลวกลั่นตวัเปน
หยดน้ําตกลงมาเปนฝน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักเรียนบอกการเกิดฝน ได 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถลาํดับความสัมพันธของการเกิดฝนได 
 
กิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

1.  ข้ันผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวติชีวา (Active learning) 
     1.1  นักเรียนและครูรวมกันรองเพลง “ไอนํ้า”และทาํทาทางประกอบเพลงตาม

จินตนาการ และหมุนเวียนอาสาสมัคร ออกมาเปนผูนําทําทาทางประกอบเพลงตามจินตนาการโดย
ไมใหซํ้ากัน                   

2.  ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative learning)       
              2.1  นักเรียนและครูรวมกันวางแผนแบงกลุมทํางาน โดยแบงกลุม ๆ ละ  3-5  คน 
          2.2  ใหแตละกลุมทดลองการเกิดฝน โดยตมนํ้าใหเดือดแลวนําภาชนะมาอังไอจากหมอ
ตมนํ้า แลวใหแตละกลุมสังเกต และออกมานําเสนอวาฝนเกิดไดอยางไร โดยใชคําถาม ดังน้ี 

 2.2.1  นักเรียนคิดวาน้ําที่เกาะภาชนะเกดิจากอะไร เพราะเหตุใด 
 2.2.2  นํ้าฝนมาจากไหนเมื่อเปรียบเทียบกับการตมนํ้าใหกลายเปนไอ 
 2.3.3  ไอนํ้าที่ระเหยจากแหลงนํ้าตาง ๆ จะลอยขึ้นไปอยูที่ไหน เพราะอะไร 
    2.3 ใหแตละกลุมชวยกนัลําดับความสัมพันธของการเกิดฝน เชน ภาพที่ 1 เปนภาพกอน

เมฆสีขาว  ภาพที่ 2 เปนภาพกอนเมฆสีนํ้าเงินเขม ภาพที่ 3 จะเปนอะไร (ใหนักเรียนเลือกภาพที่
ถูกตองวางลงในชองที่ 3 พรอมทั้งบอกเหตุผลทีเ่ลือกภาพนั้น)  

3.  ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  (Analysis) 
    นักเรียนและครูรวมกันวเิคราะหกิจกรรมที่ทําในขอ1 และขอ 2 โดยครูตั้งคําถามดังน้ี 

              3.1  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดรองเพลง “ไอนํ้า”และทําทาทาง
ประกอบเพลงตามจินตนาการ เพราะเหตใุด 
          3.2  นักเรยีนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดทดลองการเกิดฝน 
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     3.3  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง  เม่ือไดสังเกตและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวัฏจักรของฝน 

  3.4  นักเรียนมีหลักในการทํางานรวมกลุมกับเพ่ือน ๆ อยางไรที่จะชวยกันทดลองการเกิด
ฝนใหประสบผลสําเร็จ 

  3.5  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง  เม่ือไดชวยกันลาํดับความสัมพันธของ
การเกิดฝน 

         4.  ข้ันผูเรียนไดสรปุและสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) 
     นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกบัการเกิดฝน โดยชวยกันวาดและระบายส ีแผนผัง

การเกิดฝน 
         5.  ข้ันผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชวีิตประจําวันไดอยางมีความหมาย
(Application) 

 ครูและนักเรยีนชวยกันคิด วิเคราะหเกี่ยวกับวัฏจักรของฝนไปประยุกตใช โดยตัง้คําถาม
ดังน้ี 

  5.1  ถาฝนไมตกจะเกิดอะไรขึ้น  เพราะเหตุใด  
  5.2  นักเรียนจะทําอยางไรที่จะชวยใหฝนตกตามฤดูกาล เพราะเหตใุด 
  5.3  ใหนักเรียนเลนอิสระตามมุมประสบการณ ไดแก มุมวิทยาศาสตร มุมหนังสือ มุมบาน 

มุมเกมการศึกษา ฯลฯ 
 
สื่อการเรียนรู : 1.  เพลง  ไอนํ้า 

   2.  กระดาษแผนใหญ  / สีเทียน 
   3.  ภาพวัฏจักรของฝน 
   4.  อุปกรณการทดลองการเกิดฝน 
   5.  มุมประสบการณตาง ๆ ไดแก มุมวิทยาศาสตร  มุมหนังสือ  มุมบาน  มุมเกม

การศึกษา ฯลฯ 
   
การประเมินผล: 1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็น  การสนทนาและการตอบคําถาม 

   2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตาง ๆ ขณะทํากิจกรรม 
3.  สังเกตการบอกเหตุผลในขณะทํากิจกรรม 

 
 
 
 

 



 
86

 
   เพลง ไอนํ้า 
 

   (ขวัญจิต สุคนธา) 
 

ไอนํ้า ไอนํ้า ไอนํ้า    กวาจะเปนละอองไอน้ํา 
กวาจะลอยขึน้ไป    ลอยไปบนฟากฟา 
บนนภากวางใหญ    เธอจะลอยไปไหน 
แลวใครพาเธอขึ้นมา    ดวงอาทิตยสาดแสงรอนจา 
ทําทองนภารอนอกรอนใจ   จนตองระเหยเปนไอ  
ไอนํ้าลอยไป  วิ่งเลนเฮฮา    ลันลันลา ลันลนั ลันลา   

ลันลันลา  ลันลา........   (ซํ้า) 
                                   ……………………….…………… 

 
นิทานเรื่องเมฆ 
 

        (ประชุมพร  สุวรรณตรา) 
 

“พวกเรารีบลอยขึ้นไปสูง ๆ เร็ว ๆ นะ  ถาอากาศเย็นเร็วเราอาจจะหนาวตองกอดกันแนน 
รวมตวักลายเปนหมอก เปนน้ําคางไปกอนจะลอยขึ้นไปที่สูง ๆ ไมไดเห็นสิ่งตาง ๆ อีกมากนะ”   

“ดูภูเขาเหลานั้นสิ ตนไมถูกตัดโคน เห็นเปนรอยแหวงเต็มไปหมด ปาไมชวยใหดินอุมนํ้า
เอาไวไดมาก จะชวยใหเกดิตนน้ําลําธาร ถาคนตัดไมทําลายปากนัมาก ๆ นํ้าคงแหงหายไป ไอนํ้า
อยางพวกเราคงไมไดเกิดอีกหรอกนะ” 

“น่ันแน ไอนํ้าอีกกลุมใหญ พวกเธอระเหยมาจากไหนกันจะ”  “พวกฉันระเหยมาจากทะเล
จะ” กลุมไอน้ําที่มาใหมตอบ “พวกเธอเหมือนนํ้าทะเลหรือเปลาจะ” ไอนํ้ากลุมแรกถามอีก “ไมหรอก
จะ ฉันไมมีรสเค็มเลย ฉันเหมือนไอน้ําทั่ว ๆ ไปที่ระเหยมาจากน้ําจืดนั่นแหละจะ” 

“รอหนอยจะ พวกเราเปนไอน้ําที่ระเหยมาจากผาที่ผูคนเขาซักผึ่งไวใหแหง เราขอลอยไปกับ
พวกเธอดวยนะ”     ”สวัสดีจะ  รอฉันดวย  ฉันดีใจที่สุดที่กลายเปนไอน้ํา เพราะตัวฉันจะสะอาดอีก
ครั้งหน่ึง พวกเธอรูไหมจะ วาผูคนชอบทิ้งสิ่งสกปรกลงในแมนํ้าจนเนาเหม็นไปหมด ฉันรอความรอน
ชวยฉันระเหยกลายเปนไอ รอลมชวยพัดพาใหฉันระเหยเร็ว ๆ  ฉันดีใจเหลือเกินที่เปนไอน้ําเชนนี้  
ฉันไปดวยนะจะ” 

“อากาศขางบนนี้เย็นจัดขึ้นทุกทีนะ”  “อุยหนาวจัง พวกเรามากอดกันไวแนน ๆ รวมตวัไว
ดีกวา” ไอนํ้าตะโกนบอกเพื่อน “เฮอคอยยังชั่วนะพวกเรา ตอนนี้รูปรางพวกเราใหญโตจังเลยนะ จะ
เคลื่อนที่ไปไหนก็ตองชา ๆ  ลมใจดีจาชวยพัดฉันลอยไปเที่ยวไกล ๆ หนอยซิจะ”  “ตกลงจะฉันจะ
พัดพาเมฆไป”  ลมตอบ 
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“ตัวเราชักโต หนักมากเหลือเกินนะ สงสัยจะลอยอยูไมไหวแลวนะ ผูคนขางลางทาทางเศรา
หมอง พวกเขาตะโกนวาอะไรกันนะ”  เมฆที่เกิดจากไอน้ํากลุมน้ีคิด 

“ฝนทําไมไมตกลงมาเลย ขาวของเราขาดน้ํา  จะตายหมดอยูแลว  ผัก  ผลไมที่สวนของฉัน
ก็ขาดน้ําเหมือนกัน” 

“พวกเขาตองการฝนนะ แหมดีจริง ตัวของเราก็หนักเหลือเกิน ตกลงมาเปนฝนกันเถิดนะ 
เราจะชวยใหผูคน สัตว ตนไม ทั้งหลายไดสดชื่น ไดด่ืม ไดใชนํ้าเตม็ที่” 

………………..……………………………………. 
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู หนวย ฝนจา 
 

สัปดาหที่  :  1 
วันที่               : 2 
เร่ือง :  ปรากฏการณทางธรรมชาต ิ
เน้ือหา   :  ปรากฏการณทางธรรมชาตทิี่มักเกิดขึ้นขณะฝนตก เชน  ฟาแลบ  ฟารอง  
ฟาผา   รุงกินน้ํา ฯลฯ 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เพ่ือใหนักเรียนบอกปรากฏการณทางธรรมชาตขิณะฝนตกได 
 2. เพ่ือใหนักเรียนสามารถจําแนกเสียงปรากฏการณทางธรรมชาติขณะฝนตกได 
 
กิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

1.  ข้ันผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวติชีวา (Active learning) 
     1.1  นักเรียนและครูรวมกันรองเพลงเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติเชนเพลง “ฟา

แลบ  รุงกินนํ้า ฟาผา” แลวทําทาทางประกอบเพลงตามจินตนาการและหมุนเวียนกันเปนผูนําทํา
ทาทางประกอบเพลงโดยไมใหซํ้ากัน 

2.  ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative learning)       
              2.1  นักเรียนรวมกันวางแผนแบงกลุมโดยแบงกลุม ๆ ละ  3-5  คน  ใหแตละกลุมสงัเกต
ภาพรุงกินน้ํา และใหอาสาสมัครของแตละกลุมออกมานําเสนอใหเพ่ือน ๆ ฟงวารุงกินน้ํามีลักษณะ
อยางไร มีสีอะไรบาง แลวใหชวยกันจําแนกสีรุงกินนํ้าและปรากฏการณทางธรรมชาต ิ
              2.2  ใหแตละกลุมทดลองการเกิดรุงกินน้ํา โดยใหเด็กยืนหันหลังใหดวงอาทิตย และเปา
ฟองสบูที่เตรยีมมา ใหแตละกลุมสังเกตและรวมสนทนาเกี่ยวกับการทดลอง  

     2.3  ใหนักเรียนเปาฟองสบูสรางภาพและเลาเรื่องราวตามจินตนาการ 
3.  ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรยีนรู  (Analysis) 

               นักเรียนและครรูวมกันวิเคราะหกิจกรรมที่ทําในขอ 1 และขอ 2 โดยครูตั้งคําถามดังน้ี 
               3.1  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง เม่ือไดยินเสียงฟารอง ฟาผา ฟาแลบ 
             3.2  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบาง เม่ือไดรองเพลง “ฟาแลบ  รุงกินน้ํา 
ฟาผา”  และทาํทาทางประกอบเพลงตามจินตนาการ 
               3.3  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางและรูสึกอยางไรเม่ือไดทดลองการเกิดรุงกินน้ํา เพราะ
เหตุใด โดยใชคําถามดังน้ี 

3.3.1  ฟองสบูที่เด็กเปาออกไปมีสีหรือไม เพราะเหตุใด 
3.3.2  มีสิ่งของอะไรบางที่มีสีคลายรุงกนินํ้า          
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 3.3.3  ถาไมมีแสงจากดวงอาทิตยจะเกิดอะไรขึ้นกับฟองสบูที่เปา 
      3.4  นักเรียนไดเรียนรูอะไรบางและรูสึกอยางไรขณะทดลองรุงกินนํ้า และนักเรียน
สังเกตเห็นอะไรบาง เพราะเหตุใดฟองสบูที่เปาจึงมีหลายส ี

4.  ข้ันผูเรียนไดสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) 
      นักเรียนและครูรวมกันสรุปเกี่ยวกบัปรากฏการณทางธรรมชาติโดยการชวยกันจัดปาย

นิเทศ รุงกินน้ําและปรากฏการณทางธรรมชาต ิ
5. ข้ันผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชวีติประจําวันไดอยางมีความหมาย

(Application) 
     ครูและนักเรียนชวยกันคิดวิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณทางธรรมชาติไป

ประยุกตใช โดยตั้งคําถามดังน้ี 
     5.1  ถาฝนตกนักเรียนไปเลนนํ้าฝน นักเรียนจะเปนอยางไร เพราะเหตุใด 
     5.2  ขณะฝนตกเกิดฟาแลบ ฟารอง และฟาผา นักเรียนควรทําอยางไร เพราะเหตุใด 
     5.3  นักเรียนมีวิธีปองกันการเปยกฝนไดอยางไร เพราะอะไร 
     5.4  ใหนักเรียนเลนอิสระตามมุมประสบการณ ไดแก   มุมวิทยาศาสตร      มุมบาน 

มุมหนังสือนิทาน   มุมเกมการศึกษา ฯลฯ 
 

สื่อการเรียนรู : 1.  เพลง “ฟาแลบ” เพลง “รุงกินนํ้า” เพลง “ฟาผา” 
   2.  ภาพรุงกินนํ้า 

3.  อุปกรณการเปาฟองสบู 
4.  กระดาษ / สีเทียน 

  5.  มุมประสบการณตาง ๆ ไดแก มุมวิทยาศาสตร  มุมบาน มุมหนังสือนิทาน   
มุมเกมการศึกษา ฯลฯ 
 

การประเมินผล: 1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็น  การสนทนาและตอบคําถาม 
   2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตาง ๆ ขณะทํากิจกรรม 

3. สังเกตการบอกเหตุผลในขณะทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 



 
90

เพลงฟาแลบ 
                                   (เตือนใจ  ศรมีารุต) 

 

ฟาแลบแปลบปลาบ     แสงแวบวับแลจับนัยนตา 
เมฆใหญลอยมา      ถายทอดสายฟาเสียงดังครืน ๆ  

   (ซํ้า) 
 
 
  เพลงรุงกินน้ํา 
                                                   (เตือนใจ  ศรีมารุต) 

 

รุงเลื่อมลายงดงาม    สีมวงครามอีกงามน้ําเงิน 
เขียวเหลืองเพลินดูนาชม    ชางงามสมสีสมแดง 

       (ซํ้า) 
  
 
                      เพลงฟาผา 
                                            (เตือนใจ  ศรีมารุต) 

 

อยาเดินเดียวอยูกลางทุงนา   เม่ือเวลาฟารองครืน ๆ  
ทองเหลืองทองแดง คือสื่อลอฟา   เคราะหรายขึน้มาฟาผาเปรี้ยงลง 
          (ซํ้า) 

................................................................. 
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู หนวย ฝนจา 
 

สัปดาหที่  :  1 
วันที่              : 3 
เร่ือง  :  ประโยชนและโทษของฝน 
เน้ือหา  :         ประโยชนของฝน ชวยใหตนไมเจริญเติบโต ใชในชวีิตประจําวันเชน ใชด่ืม 
กิน อาบ ฯลฯ โทษของฝน ทําใหนํ้าทวม ทําใหเจ็บปวย เชนเปนหวัด 
                                                                                                                        
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เพ่ือใหนักเรียนบอกประโยชนและโทษของฝนได 

2. เพ่ือใหนักเรียนจําแนกประโยชนและโทษของฝนได 
3. เพ่ือใหนักเรียนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับความคงที่ของปริมาณของน้ําได 

 
กิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

1.  ข้ันผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวติชีวา (Active learning) 
     1.1  นักเรียนและครูรวมกันทองคําคลองจอง ” ฝนตกจั๊กจ๊ัก ” และเคลื่อนไหวรางกาย

ประกอบคําคลองจองตามจินตนาการและหมุนเวียนกันทําทาประกอบคําคลองจองโดยไมซํ้าแบบใคร  
2.  ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative learning)       

                  2.1  นักเรียนและครูรวมกันวางแผนแบงกลุมทํางาน โดยแบงกลุม ๆ ละ  3 - 5  คน 
                  2.2  ใหนักเรยีนแตละกลุมรวมกันสังเกตภาพน้ําทวม  ผาเปยก รถชนกันเพราะฝนตก 
ถนนลื่น พายพัุดแรงบานพัง ตนไมเขียวสดใส เด็กเปนหวัด ฯลฯ แลวใหชวยกันจําแนกภาพที่เปน
ประโยชนและโทษของฝน  ใหอาสาสมัครแตละกลุมออกมานําเสนอ พรอมทั้งบอกเหตุผล 
                  2.3  นักเรียนแตละกลุมรวมกันสังเกตน้ํา  2 แกวที่มีขนาดเทากนั แลวเทลงในภาชนะ
ที่มีรูปรางแตกตางกัน เชน แกวทรงสูง แกวทรงเตี้ย และแกวขนาดเล็ก  แลวรวมกันสนทนาแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคงที่ของปริมาณของน้ําที่สังเกตเห็น 

3.  ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  (Analysis) 
              นักเรียนและครรูวมกันวิเคราะหกิจกรรมที่ทําในขอ 1 และขอ  2  โดยครูตั้งคําถามดังน้ี 

3.1 นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดทองคําคลองจอง ” ฝนตกจั๊กจ๊ัก ”
และทําทาทางประกอบตามจินตนาการ 

3.2  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดสังเกตและแสดงความคิดเห็นจาก
ภาพประโยชนและโทษของฝน 

3.3  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดทดลองเกี่ยวกับความคงทีข่อง
ปริมาณของน้ํา 
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          4.  ข้ันผูเรียนไดสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) 

    นักเรียนและครูรวมกันสรุป ประโยชนและโทษของฝนและความคงที่ของปริมาณของน้ํา 
ซ่ึงไมวาจะถายเทไปยังภาชนะที่มีรูปรางอยางไรก็ตาม ปริมาณของน้ําก็ยังคงเทาเดิม โดยจัดปาย
นิเทศผลงานของหนูเกี่ยวกับประโยชนและโทษของฝน 
        5.  ข้ันผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชวีติประจําวันไดอยางมีความหมาย 
(Application) 

    ครูและนักเรียนชวยกันคดิวิเคราะหประโยชนและโทษของฝนไปประยุกตใชโดยตั้ง
คําถามดังน้ี 

    5.1  ฝนตก นํ้าทวม  เพราะสาเหตุใด มีวิธีการปองกันหรือไมอยางไร 
    5.2  ถาฝนไมตก ไมมีนํ้าใชอาบ ใชด่ืม นักเรียนจะเปนอยางไร  เพราะเหตุใด 
    5.3  ถาฝนตกในตอนกลางคืนนักเรียนควรสวมเสื้อผาอยางไร และถาเสื้อผา ผม ของ

นักเรียนเปยก ควรทําอยางไร เพราะเหตใุด 
    5.4  นักเรยีนเลนอิสระตามมุมประสบการณ ไดแก มุมวิทยาศาสตร มุมหนังสือ มุม

นิทาน มุมบาน  มุมเกมการศึกษา ฯลฯ 
 

สื่อการเรียนรู : 1.  คําคลองจอง ฝนตกจั๊ก จ๊ัก 
   2.  ภาพประโยชนและโทษของฝน 
   3.  มุมประสบการณ ตาง ๆ ไดแก มุมวิทยาศาสตร มุมหนังสือ มุมนิทาน มุมบาน  

มุมเกมการศึกษา ฯลฯ 
 

การประเมินผล:1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็น  การสนทนาและการตอบคําถาม 
  2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตาง ๆ ขณะทํากิจกรรม 
  3.  สังเกตการบอกเหตุผลในขณะทํากิจกรรม 
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      คําคลองจองฝนตกจัก๊จั๊ก 
 

                                                   (นันทา  โพธิ์คํา) 
 

ฝนตกจักจัก  รีบเขาที่พัก  ชานักเปยกฝน 
อยามัวเลนอยู  หนูอยาซุกซน  ถาหากเปยกฝน 
จะเปนหวัดเอย  ฮัดเชย....ฮัดเชย....ฮัดเชย.... 

        (ซํ้า) 
……………………………….…………… 
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู หนวย  ฝนจา 
 

สัปดาหที่  :  1 
วันที่              : 4 
เร่ือง  :  การปฏิบัตตินใหปลอดภัยในฤดูฝน 
เน้ือหา  :  การปฏิบัตตินใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและอุบตัิเหตุในฤดูฝน 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนบอกวธิีการปฏิบัตตินใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและอุบตัิเหตุในฤดูฝน
ได 

2.  เพ่ือใหนักเรียนสามารถรับรูและเขาใจเกี่ยวกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นได 
 
กิจกรรมการเรียนรูตามรปูแบบพหปุญญาเพื่อการเรียนรู 

1.  ข้ันผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวติชีวา (Active learning) 
    1.1  นักเรยีนฟงนิทานเรื่อง “ปงปองเปยกฝน” และรวมกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหาใน

นิทานโดยใชคําถามดังน้ี 
    1.1.1  เพราะเหตุใดปงปองจึงไมสบาย 
 1.1.2  นักเรียนควรทําอยางไรเม่ือฝนตกขณะเดินทาง เพราะเหตุใด 
 1.1.3  นักเรียนคิดวาในฤดูฝนมักมีโรคอะไรเกิดขึ้นมาบาง และเราสามารถปองกัน

ไดอยางไร 
2.  ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative learning)       

              2.1  นักเรียนและครูรวมกันวางแผนแบงกลุมทํางาน โดยแบงกลุม ๆ ละ 3-5  คน 
    2.2  ใหแตละกลุมออกมาแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการปฏิบตัตินใหปลอดภยัจาก

โรคภัยไขเจ็บและอุบัตเิหตุในฤดูฝน แลวใหเพ่ือน ๆ ทายวากําลังทําอะไร พรอมทั้งบอกเหตุผลที่
แสดงเรื่องนั้น ๆ  

    2.3  ใหอาสาสมัครแตละกลุมออกมาเลาประสบการณเกี่ยวกับอันตรายตาง ๆ ที่พบมาก
ในฤดูฝน และการปฏบิัตตินใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและอุบตัิเหตุในฤดูฝน 
           3.  ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  (Analysis) 
             นักเรียนและครูรวมกันวิเคราะหกิจกรรมที่ทําในขอ1 และขอ 2 โดยครูตั้งคําถามดังน้ี 
             3.1  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดฟงนิทานเรื่อง “ปงปองเปยกฝน”  
             3.2  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรจากการเลนบทบาทสมมตเิกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนใหปลอดภยัจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัตเิหตุในฤดูฝน 
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             3.3  นักเรียนรูสึกอยางไและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือทุกคนรวมแรงรวมใจกันทํางานเต็มที่
ตามหนาที่ของตนเอง 

3.4  นักเรียนรูสึกอยางไรและไดเรียนรูอะไรบางเม่ือไดเลาเรื่องราวเลาประสบการณเกี่ยวกับ
อันตรายตาง ๆ ที่เกิดในฤดฝูน และการปฏิบัตตินใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัติเหตุในฤดู
ฝน 
       4.  ข้ันผูเรียนไดสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง  (Constructivism) 

นักเรียนและครูรวมกันสรุปวิธีการปฏบิัตตินใหปลอดภยัจากโรคภัยไขเจ็บและอุบัตเิหตุในฤดู
ฝน   โดยการวาดแผนผังใยแมงมุม   เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัตตินใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและ
อุบัติเหตใุนฤดูฝน    และรวมกันสรุปเกีย่วกับความคงที่ของระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น เม่ือเอาวัตถุอยางหนึ่ง
ใสลงไปจนจม และเม่ือวัตถน้ัุนเปลี่ยนรูปไปเปนอยางอ่ืน ระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้นก็จะคงเทาเดิม 
      5.  ข้ันผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชวีิตประจาํวันไดอยางมีความหมาย 
(Application) 

ครูและนักเรียนชวยกันคิดวธิีการนําเรื่องการปฏิบัตตินใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บและ
อุบัติเหตใุนฤดูฝนไปประยกุตใช โดยตั้งคําถามดังน้ี 

5.1  นักเรียนคิดวาควรใชอุปกรณใดบางในการปองกันฝนไมใหตวัเราเปยก  เพราะอะไร 
5.2  นักเรียนคิดวาเราควรมีวิธีการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตทุีเกิดขึ้นในฤดูฝนได

อยางไร เพราะเหตุใด 
    

สื่อการเรียนรู : 1.  เพลง “หลบฝน” 
   2.  นิทานเรื่อง “ปงปองเปยกฝน” 
   3   อุปกรณกันฝน เชน  รม  เสื้อกันฝน  ฯลฯ 
  

การประเมินผล:1.  สังเกตการแสดงความคิดเห็น  การสนทนาและตอบคําถาม 
  2.  สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตาง ๆ ขณะทํากิจกรรม 
  3.  สังเกตการบอกเหตุและผลในขณะทํากิจกรรม 
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      เพลง หลบฝน 
 

                            (เตือนใจ  ศรีมารุต) 
 

ซา  ซา ซา    ฝนตกลงมากระเซ็นเปนฝอย  
เด็ก  เด็ก หลบฝนกันหนอย (ซํ้า)  เปยกฝนเล็กนอยจะเปนหวัดเอย 

                  ฮัดเชย....ฮัดเชย....ฮัดเชย....    
 (ซํ้า) 

………………………………………… 
 

 
 

                                      นิทานปงปองเปยกฝน 
    

ไมทราบนามผูแตง 
 

 วันนี้เลิกเรียนแลวปงปองกบัเพ่ือน ๆ กําลังเดินทางกลับบาน ก็มีฝนเทกระหน่ําลงมา ตุดตู 
กับหนูดีวิ่งหลบฝนใตตนไม เรียกปงปองใหหลบฝนไมง้ันเด๋ียวเปนหวัด แตปงปองกลับไมเชื่อ เลน
นํ้าฝน ตากฝนเปยกไปหมด พอฝนหยุด เด็ก ๆตางพากันแยกยายกลับบาน ปงปองรีบวิ่ง หนูดีรอง
หามอยาวิ่งเด๋ียวลื่นลม  ซักครูปงปองก็ลื่นลมไดแผลถลอกที่หัวเขา ตุดตูกับหนูดีจึงไปสงปงปองที่
บาน พอถึงบานปงปองก็ไมยอมเปลี่ยนเสื้อผา เช็ดผมใหแหง กลับไปน่ังดูโทรทัศนตกดึก ฝนตกลง
มาอีก ปงปองนอนไมหมผา พอเชาขึ้นมาปงปองก็รูสึกปวดหัว ตวัรอน แมตองรีบพาไปหาหมอ คุณ
หมอจึงเตือนใหปงปองรักษาสุขภาพ เพระหนานี้เปนฤดูฝน ฝนตกบอย อยาไปเลนตากฝน ถาตัว
เปยกใหรีบเชด็ใหแหง เพราะไมง้ันก็จะเปนไขหวัด คุณหมอจึงใหยามารับประทาน ปงปองเชื่อ
คําแนะนําของคุณหมอ จึงไมเลนตากฝนอีกและนํารมไปโรงเรียนดวยเพ่ือที่จะไดกันฝน 
 

……………………………………………………………….. 
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ภาคผนวก  ข 
คูมือและแบบทดสอบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
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คูมือดําเนินการทดสอบวดัความคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย (อายุ 5-6  ป) 
 
 

1. คําชี้แจง 
1.1  แบบวัดความคิดเชงิเหตุผลนี้เปนแบบวัดความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย 

ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที ่2 (อายุ 5-6 ป) โดยประยุกตมาจากแบบทดสอบตามแนวทฤษฎีของเพยีเจท 
(Piaget) และดวงเดือน  ศาสตรภัทร (2537: 1-57)    ซึ่งเปนแบบทดสอบภาคปฏิบัติใหเด็กทดสอบจาก
การทาํกิจกรรมตามทีก่ําหนด 

1.2 แบบวัดนี้มทีั้งหมด  5  ชุด เปนแบบทดสอบประเภทคําถามทีเ่ปนสื่อของจริง  
      1.3  การดําเนนิการทดสอบ ผูทดสอบอธิบายวิธีการทําทีละขอจนหมดชดุขอสอบ และทาํ

การทดสอบเปนรายบุคคล ซึง่การทดสอบจะทดสอบวนัละ  1  ชุด  โดยเรียงลําดับจากชุดที ่ 1 - 5  รวม
ระยะเวลาในการทดสอบ 5 วัน เมื่อทําการทดสอบครบ  5  ชุด จึงนําแบบบนัทกึการใหคะแนนตาม
เกณฑ  

2. คําแนะนําในการใชแบบทดสอบ 
2.1 ลักษณะทัว่ไปของแบบวัดความคิดเชงิเหตุผล เปนคําถามประกอบสือ่ของจริง แบง

ออกเปน  5 ชุด  ดังนี ้
ชุดที่  1  แบบทดสอบดานการรวมประเภท   
ชุดที่  2  แบบทดสอบดานการจาํแนกประเภท    
ชุดที่  3  แบบทดสอบดานความสัมพนัธแบบพหุคูณ 
ชุดที่  4  แบบทดสอบดานการอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง  
ชุดที่  5  แบบทดสอบดานการอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที ่  

2.2 เวลาที่ใชในการทดสอบ 
 การทดสอบภาคปฏิบัติใชเวลาชุดละประมาณ  5 นาท ี  

2.3 เกณฑการใหคะแนน 
 แบบวัดความคิดเชิงเหตุผล ชุดความคดิรวบยอด เกี่ยวกับการจดัรวมประเภทซึ่ง

ประกอบดวย ชุดการรวมประเภท  การจําแนกประเภท  ความสัมพันธแบบพหุคูณ  มีเกณฑการให
คะแนนของแบบทดสอบดังนี ้

2  คะแนน  หมายถงึ  เมื่อเด็กทําถูกและใหเหตุผลถูกตองชัดเจน 
1  คะแนน  หมายถงึ  เมื่อเด็กทําถูกและใหเหตุผลไมได หรือไมถูกตอง 

 0  คะแนน  หมายถงึ  เมื่อเด็กทําผิดและใหเหตุผลผิดหมด 
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ชุดการอนุรักษ ประกอบดวย การอนุรักษปริมาณที่ตอเนื่อง และการอนุรักษปริมาตร
ที่เขาแทนที่  มเีกณฑการใหคะแนนของแบบทดสอบดังนี ้

ระดับสูง   1.51-2.00  คะแนน หมายถงึ เมื่อเดก็ตอบเทากันและใหเหตุผล
ถูกตองหมด 

ระดับกลาง  0.51-1.50  คะแนน หมายถงึ เมื่อเดก็ตอบเทากันและใหเหตุผลไม
ถูกตองหรือใหเหตุผลไมได 

ระดับตํ่า   0.00-0.51  คะแนน หมายถงึ เมื่อเดก็ตอบไมเทากันและใหเหตุผล
ผิดหมด 

 
3.  วิธีดําเนนิการสอบ 
     1.  ผูดําเนนิการทดสอบ ศึกษาแบบทดสอบวัดความสามารถการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก

ปฐมวัยและคูมือของแบบทดสอบใหเขาใจ ในขั้นตอน กระบวนการทดสอบทั้งหมดกอน  การใชภาษา
ใหถูกตองชัดเจนและ เปนธรรมชาติในการออกคําสั่งรวมทั้งมีวิธกีารพดูจูงใจ กระตุน  เพื่อใหเด็กสนใจ
ฟงคําถามและสนใจทาํการทดสอบ   กอนการทดสอบ ผูดําเนนิการสอบตองเขียนชือ่-สกุลของนักเรียน
ในแบบบันทึกการใหคะแนนของแบบทดสอบการวัดความคิดเชิงเหตุผลใหเรียบรอย 

      2.  อุปกรณที่ใชในการทดสอบ 
2.1 จัดเตรียมสถานที่สอบ เตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณที่กําหนดไวในแบบทดสอบ   
2.2 แบบฟอรมบันทึกคะแนน   
2.3 นาฬิกา จับเวลา  1  เรือนใชในการทดสอบ 
2.4  การทดสอบควรใชโตะขนาดเหมาะสมสําหรับการจดัวางอุปกรณตาง ๆ  การวาง

เกาอี้ของคุณครู และนักเรียนควรนัง่เปนมมุฉากหรือมุมโตะใกลกับครูกนัเพื่อความสะดวก
ในการถามตอบ และสภาพแวดลอมของหองสอบตองสงบ ปราศจากสิง่รบกวน 

      3.  ผูรับการทดสอบ กอนเริ่มทาํการทดสอบใหทําธุระสวนตวัเขาหองน้าํ ด่ืมน้ําใหเรียบรอย 
      4.  ผูดําเนนิการทดสอบสรางความคุนเคยกับนกัเรียน   โดยการชวนพูดคุยสนทนากับ

นักเรียนกอนทีจ่ะเริ่ม ทําการทดสอบ 
      5.  ดําเนินการทดสอบวดัความคิดเชิงเหตุผลเปนรายบุคคล 
 
4.  การดําเนนิการทดสอบ ดําเนนิการทดสอบตามแบบทดสอบวัดความคิดเชิงเหตุผลที่

ปรับมาจากแนวของเพียเจทและดวงเดือน  ศาสตรภัทร ดังนี ้
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ชุดที่  1  การรวมประเภท 
อุปกรณ 

1. แผนไมสีแดงตัดเปนรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัส  10  แผน 
2. แผนไมสีแดงตัดเปนรูปวงกลม  3  แผน 

วิธีทดสอบ 
ใหนักเรียนดูอุปกรณทั้งหมดแลวดําเนนิการดังนี ้
 1. ผูทดลองหยิบแผนไมรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัส  1  แผน ใหเดก็ดูแลวถามวา แผนไมรูป

ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้มีสีอะไร   
ตอบ…………………………...…………………………………............................... 
2. ผูทดลองหยิบแผนไมรูปวงกลม  1  แผนใหเด็กดูแลวถามวา แผนไมรูปวงกลม รูปนี้

มีสีอะไร 
ตอบ………………………………………...………………………......................... 
3.  ผูทดลองสรุปวาแผนไมรูปส่ีเหลี่ยมจัตุรัสก็มีสีแดง  แผนไมรูปวงกลมก็มีสีแดง  

ดังนัน้กองไมนี ้( มีรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัสและรูปวงกลม ) เรียกวากองไมสีอะไร 
ตอบ………………………………………..…………………………......................... 
ถาเด็กตอบถกู  ผูทดลองพูดวา “ถกูแลว” กองไมนีเ้รียกวา “กองไมสีแดง”แลว

ดําเนนิการตอไป 
4.  ผูทดลองถามตอวาในกองไมนี้มีแผนไมสีแดงมากกวาหรือมีแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัส

มากกวา 
ตอบ…………………………………………………………………......................... 
5.  หนทูราบไดอยางไร  ?  
ตอบ……………..……………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 
(การใหคะแนนในชุดที่ 1 ถาเด็กทําถูกและใหเหตุผลถูกตองชัดเจนได 2 คะแนน ถาเด็กทํา

ถูกและใหเหตผุลไมไดหรือไมถูกตองได 1 คะแนน ถาเด็กทําผิดและใหเหตุผลผิดหมดได 0 คะแนน)  
 รวมคะแนนเตม็  2  คะแนน  
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ชุดที่  2  การจําแนกประเภท 
อุปกรณ 

1. ตารางรูป 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2. แผนไมที่มีรูปรางและสีตางกนั 

2.1 รูปดาวสีเขียว  3  รูป 
2.2 รูปดาวสีแดง  3  รูป 
2.3 รูปสามเหลีย่มสีเขียว  จํานวน  3  รูป 
2.4 รูปสามเหลีย่มสีแดง  จาํนวน  3  รูป 

 
วิธีทดสอบ 
ใหนักเรียนดูอุปกรณทั้งหมดแลวดําเนนิการดังนี ้
ผูทดลองนาํแผนไมที่มีรูปรางตางกันวางลงในตาราง  3  ชอง เหลือชองสุดทายไวให

นักเรียนเลือกชิ้นไมที่เหลือในกองมาวางลงในชองที ่4 ใหถูกตอง 
 

 
 

แดง 

 
 

แดง 
 
 

เขียว 

 
? 
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ผูทดลองหยิบแผนไมรูปสามเหลี่ยมสีแดง วางลงในชองที่ 1 และหยิบแผนไมรูปดาวสี
แดงวางลงในชองที ่ 2  และหยิบแผนไมรูปสามเหลี่ยมสีเขียววางลงในชองที่  3  แลวผูทดลอง
ถามเด็กดงันี ้

1.  ใหนกัเรียนเลือกแผนไมในกองนี้ มาวางลงในชองที่เหลือใหถกูตอง 
ตอบ.(นักเรียนปฏิบัติถูกหรือผิด)…………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………… 
2.  เพราะอะไร ? หนจูึงเลือกแผนไมชิ้นนีม้าวาง 
ตอบ………………………………………...…………………………………............. 

………………………………………………………………...………………………………… 
(การใหคะแนนในชุดที่ 2 ถาเด็กทําถูกและใหเหตุผลถูกตองชัดเจนได 2 คะแนน ถาเด็กทํา

ถูกและใหเหตผุลไมไดหรือไมถูกตองได 1 คะแนน ถาเด็กทําผิดและใหเหตุผลผิดหมดได 0 คะแนน)  
 รวมคะแนนเตม็  2  คะแนน  
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ชุดที่  3  ความสัมพันธแบบพหุคูณ 
 อุปกรณ 

1. ตารางดังรูป 
 

   
 
 

 

  2. แผนไมส่ีเหลี่ยมตาง ๆ  
 
 
      สีเขียวออน    สีเขียว   สีเขียวเขม 
  
 
        สีเขียว  สีเขียวเขม  สีเขียวออน 

 
 
     สีเขียวเขม  สีเขียวออน   สีเขียว 
 

วิธีทดสอบ 
ใหนักเรียนดูอุปกรณทั้งหมดแลวดําเนนิการดังนี ้
ผูทดลองนาํแผนไมที่มีขนาดและสีตางกนัวางลงในตาราง  2  ชอง เหลือชองสุดทายไวให

นักเรียนเลือกชิ้นไมที่เหลือในกองมาวางลงในชองที ่3 ใหถูกตองดังนี ้
   

 
 
      สีเขียวออน 

 
 
          สีเขียว 

 
  ? 

 
 
 

ผูทดลองหยิบแผนไมสีเขียวออนขนาดใหญ  วางลงในชองที ่ 1 และหยิบแผนไมสีเขยีวขนาด
กลางวางลงในชองที่ 2  แลวผูทดลองถามเด็กดังนี ้
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1.  ใหนกัเรียนเลือกแผนไมในกองมาวางลงในชองที่เหลอืใหถูกตอง  
ตอบ.(นักเรียนปฏิบัติถูกหรือผิด)………………………...…….…………….......................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  เพราะอะไร ? หนจูึงเลือกแผนไมชิ้นนีม้าวาง 
ตอบ………………………………………...………………………….………………............. 

………………………………………………...…………………………………………………............ 
(การใหคะแนนในชุดที่ 3 ถาเด็กทําถูกและใหเหตุผลถูกตองชัดเจนได 2 คะแนน ถาเด็กทํา

ถูกและใหเหตผุลไมไดหรือไมถูกตองได 1 คะแนน ถาเด็กทําผิดและใหเหตุผลผิดหมดได 0 คะแนน)  
 รวมคะแนนเตม็  2  คะแนน  
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ชุดที่  4  การอนุรักษปริมาณที่ตอเน่ือง 
อุปกรณ 

  1. แกวนํ้าขนาดเทากัน  2  ใบ  บรรจุนํ้าสีแดง ใหมีระดับเทากัน 
 
 
 
 
   
 
 

2. แกวทรงสูงปากแคบ 
     
 
 
 
 
  3.  แกวทรงเตี้ยปากกวาง 
 
 
 
  

  4.  แกวขนาดเล็ก  4  ใบเทา ๆ กัน 
 
 
    
   

วิธีทดสอบ 
ข้ันที่ 1 ผูทดลองนําแกว 2 ใบที่มีขนาดและรูปรางเทากันมาใหเด็กดู ผูทดลองเทน้ําลงใน

แกวใบที่หน่ึง  (A) แลวใหเด็กเทน้ําลงในแกวอีกใบหนึ่ง (B) ใหมีจํานวนน้ําเทากันกับแกวของผู
ทดลอง  แลวถามเด็กใหแนใจกอนวาน้ําในแกว  A กับนํ้าในแกว B  เทากันหรือไม ถาเด็กตอบวา
เทากัน แลวจึงดําเนินการขั้นตอไป  

  A B 

C 

 D 

E 
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 ข้ันที่ 2 ผูทดลองเทน้ําในแกว B  ลงในแกวผอมสูงใบนี้ (ชี้ที่แกวC) นํ้าจะสูงสักแคไหน โดย
ลองใหเด็กชี้ระดับนํ้ากอนเพ่ือตัดสินวาเด็กเขาใจมากนอยเพียงใด  แลวจึงเทน้ําในแกวน้ี B ลงใน
แกว C แลวถามคําถามดังน้ี   

1. ไหนลองบอกครูซิคะวาน้ําในแกวผอมสูงใบน้ี (ชี้ทีแ่กว C)  กับนํ้าในแกวน้ี (ชี้ที่แกว A)
เทากันหรือไม 

ตอบ………………………………………..……...……………………………………..……… 
 2.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ํา  2  แกวน้ี (ชี้ทีแ่กว  A และ C) จึงเทากัน 

ตอบ……………………………………..……………………………………………..……… 
 ถาเด็กตอบวาน้ําในแกว A กับแกว C ไมเทากัน ครูจึงดําเนินการถามคําถามขอ 3 และ ขอ 
4  ซ่ึงขึ้นอยูกับคําตอบของเด็กในขอ 1 วามีนํ้าในแกวใดมากกวา 
 3.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว A)  มากกวาน้ําในแกวน้ีละ (ชี้ที่แกว C) 

ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
 4.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว C)  มากกวาแกวน้ีละ (ชี้ที่แกว A) 

ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
(การใหคะแนนในขั้นน้ี  ถาเด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลถูกตองหมด  ได 2 คะแนน    ถา

เด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลไมถูกตองหรือใหเหตุผลไมได   ได 1 คะแนน   ถาเด็กตอบไมเทากัน
และใหเหตุผลผิดหมด  ได  0  คะแนน )  

5. ทีน้ีถาครูจะเทน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว C)  ลงในแกวใบน้ี (ชี้ที่แกว D)  หนูคิดวาน้ําทั้งสอง
แกวน้ี (ชี้ที่แกว A และ D)  จะเทากันไหม  หรือนํ้าในแกวน้ี (ชี้ที่แกว C) มากกวา 

ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
 6.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําใน  2  แกวน้ี (ชี้ที่แกว A และ แกว D)  เทากัน 

ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
 ถาเด็กตอบวาน้ําในแกว A กับนํ้าในแกว D ไมเทากันจึงดําเนินการถามคําถามขอ 7 หรือขอ 
8 ขึ้นอยูกับคาํตอบของเด็ก ในขอ 5 วามีนํ้าในแกวใดมากกวา 

7.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ํา  2  แกวน้ี (ชี้ทีแ่กว A)  มากกวาน้ําในแกวละ (ชี้ที่แกว D) 
 ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
 8.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว D)  มากกวาน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว A) 

ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
(การใหคะแนนในขั้นน้ี   ถาเด็กตอบเทากันและใหเหตผุลถูกตองหมด  ได 2 คะแนน  ถา

เด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลไมถูกตองหรือใหเหตุผลไมได   ได 1 คะแนน   ถาเด็กตอบไมเทากัน
และใหเหตุผลผิดหมด  ได  0  คะแนน )  
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9.  ถาครูจะเทน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว D)  ลงในแกว  4  ใบนี้ (ชี้ที่แกว E  4 ใบ)  หนูคิดวาน้ํา  
4  แกวน้ีรวมกัน (ชี้ที่แกว E  4 ใบ) จะเทากับนํ้า  1  แกวน้ีไหม  (ชี้ที่แกว A)  หรือนํ้า  4  แกวน้ี
รวมกันไดมากกวาน้ํา  1  แกว 

ตอบ………………………………………...…………………………………………..……… 
10.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําในแกวน้ี  (ชี้ที่แกว A)  เทากันกับนํ้า  4  แกว (ชี้ที่แกว E 4 ใบ)  
หรือหนูทราบไดอยางไรวา  นํ้า  1  แกว เทากับนํ้า  4  แกว 
ตอบ………………………………….……...…………………………………………..……… 

 ถาเด็กตอบวาน้ําในแกว A กับแกว E ไมเทากัน จึงดําเนินการถาม คําถามขอ 11 หรือ ขอ 
12  ซ่ึงขึ้นอยูกับคําตอบของเด็กในขอ 9 วามีนํ้าในแกวใดมากกวา 
 11.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําในแกวน้ี (ชี้ที่แกว A)  มากกวาน้ํา  4  แกว (ชี้ที่แกว E) 

ตอบ………………………………………...…………………………………………..……… 
 12.  ทําไมหนูจึงทราบวาน้ําในแกว  4  ใบนี้ (ชี้ที่แกว E  4  ใบ)  ถึงมากกวาน้ําในแกวน้ี (ชี้
ที่แกว A) 

ตอบ………………………………...……...…………………………………………..……… 
(การใหคะแนนในขั้นน้ี  ถาเด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลถูกตองหมด  ได 2 คะแนน  ถาเด็ก

ตอบเทากันและใหเหตุผลไมถูกตองหรือใหเหตุผลไมได   ได 1 คะแนน   ถาเด็กตอบไมเทากันและ
ใหเหตุผลผิดหมด  ได 0 คะแนน )  
รวมคะแนนเตม็   6 คะแนน 
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ชุดที่  5  การอนุรักษปริมาตรเขาแทนที่ 
อุปกรณ 

1. แกวนํ้า  2  ใบ  ขนาดเทากัน บรรจุนํ้าเทากัน 
2. ดินนํ้ามันรูปทรงกลมขนาดเทากัน  2  กอน 

วิธีทดสอบ 
ข้ันที่ 1  ครูถามเด็กวาแกว 2 ใบนี้มีนํ้าเทากันหรือไม ถาเด็กบอกวาไมเทากัน ใหเด็กทําให

นํ้า 2 แกวเทากันเสียกอน แลวถามดูจนแนใจวาเด็กยอมรับวาน้ําในแกวทั้ง 2 เทากนั แลวจึง
ดําเนินการขั้นตอไป 

ข้ันที่ 2  ครูถามเด็กวาดินนํ้ามันกอนกลม 2 กอนน้ีมีจํานวนเนื้อดินเทากันหรือไม ถาเด็ก
ตอบวาไมเทากัน ใหเด็กทําดินนํ้ามัน 2 กอนใหเทากันเสียกอน แลวถามดูจนแนใจวาเด็กยอมรับวา
ดินน้ํามัน 2 กอนนั้นเทากันแลวจึงดําเนนิการตอ โดยใหเด็กหยิบดินนํ้ามันกอนหน่ึงใสลงในแกวใบที ่
1 ใหเด็กสังเกตดูระดับนํ้าที่เพ่ิมขึ้น ครูเอาชอลกขีดระดับนํ้าไว และใหเด็กใสดินน้ํามันกอนที่ 2 ลงใน
แกวใบที่ 2  แลวใหเด็กสังเกตระดับนํ้าในแกวทั้ง  2 ใบ วาระดับนํ้าในแกวเทากนัหรือไม (ระดับนํ้า
ควรจะเทากัน ผูทดลองตองทดลองดูกอนที่จะนํามาใชทดสอบ)   แลวถามเด็กวา 

1.  ถาเอาดินน้ํามันกอนกลมอีกกอนหนึ่งใสลงในแกวที ่ 2 ระดับนํ้าจะสูงขึ้นมาเทากับระดับ
นํ้าที่ขีดไวในแกวใบที่ 1 หรือไม  

ตอบ………………………………………….…………………………………………..……… 
2.  เพราะอะไร ?  
ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
(การใหคะแนนในขั้นนี้  ถาเด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลถูกตองหมด  ได 2 คะแนน  ถาเด็ก

ตอบเทากันและใหเหตุผลไมถูกตองหรือใหเหตุผลไมได   ได 1 คะแนน  ถาเด็กตอบไมเทากันและ
ใหเหตุผลผิดหมด  ได 0 คะแนน )  

จากนั้นจึงนําดินน้ํามันกอนที่ 2 ขึ้นมาจากแกว (ระวังอยาใหนํ้าติดดินนํ้ามันควรสลัดน้ําเบาๆ 
และอยาใหนํ้าหกออกมานอกแกว) แลวจึงเอาดินน้ํามันกอนน้ันมาปนใหเปนกอนยาว ๆ (เหมือนรูปงู
หรือไสกรอก) แลวถามเด็กวา   

3. ถาครูเอาดินนํ้ามันกอนยาว ๆ น้ีใสลงในน้ําแกวน้ี (แกวใบที่ 2) ระดับนํ้าในแกวจะสูง
ขึ้นมาเทากับแกวน้ี (แกวใบที่ 1 ที่ยังมีดินน้ํามันกอนกลมใสอยูในแกว) หรือไม หรือจะมีระดับนํ้าสูง
กวา (ไมใสดินนํ้ามันกอนยาวลงในแกวใบที่ 2) 

ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
4.  เพราะอะไร ? 
ตอบ…………………………………..……...…………………………………………..……… 
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(การใหคะแนนในขั้นน้ี  ถาเด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลถูกตองหมด  ได 2 คะแนน  ถาเด็ก
ตอบเทากันและใหเหตุผลไมถูกตองหรือใหเหตุผลไมได   ได 1 คะแนน   ถาเด็กตอบไมเทากันและ
ใหเหตุผลผิดหมด  ได 0 คะแนน )  
 5.  ถาเอาดินน้ํามันกอนยาวมาแบงออกและปนเปนกอนเล็ก ๆ  6 ชิ้น (ครูทําใหดู) แลวถาม
เด็กวา ถานําดินน้ํามันกอนเล็ก ๆ เหลานัน้ใสลงไปในแกวน้ี (แกวใบที่ 2) แลวหนูคิดวาระดับนํ้าใน
แกวน้ี(ชี้ที่แกวใบที่ 1) กับนํ้าในแกวน้ี (ชี้ที่แกวใบที่ 2) จะเทากันหรือไม  
 ตอบ………………………………………………..……………………………….…………… 

6.  เพราะอะไร ? 
 ตอบ……………………………………………………..……………………………….....…… 

(การใหคะแนนในขั้นน้ี  ถาเด็กตอบเทากนัและใหเหตุผลถูกตองหมด  ได 2 คะแนน  ถาเด็ก
ตอบเทากันและใหเหตุผลไมถูกตองหรือใหเหตุผลไมได   ได 1 คะแนน   ถาเด็กตอบไมเทากันและ
ใหเหตุผลผิดหมด  ได 0 คะแนน )  
รวมคะแนนเตม็   6 คะแนน 
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แบบบันทึกการทดสอบ 
 
ชื่อ………………………………………………………...…………….………..
ชั้น……………………..….…..อายุ……….…..ป 
วันที่ทดสอบ………………………………………………………………………………….…………. 
 
การดําเนินการทดสอบวดัความคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัยอายุ 5 – 6  ป  
 

ชุดที่  1  การรวมประเภท 
1.  
ตอบ…………………………………...…………………………………................................ 
2.  
ตอบ…………………………………...…………………………………................................ 
3.  
ตอบ…………………………………...…………………………………................................ 
4.   
ตอบ…………………………………...…………………………………................................ 
5.   
ตอบ……………………………………………………………………………….…………… 
........................................................................................................................................ 

 
ชุดที่  2  การจําแนกประเภท 

1.   
ตอบ(ปฏิบัติถกูหรือผิด)………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  
ตอบ………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดที่  3  ความสัมพันธแบบพหุคูณ 
1.   
ตอบ(ปฏิบัติถกูหรือผิด)..................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 2.   

ตอบ…………………………………………...…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
ชุดที่  4  การอนุรักษปริมาณตอเน่ือง 

1.     
ตอบ……………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. 

ตอบ…………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. 

ตอบ……………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 4. 

ตอบ……………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 5. 

ตอบ……………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 6. 

ตอบ………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 7. 

ตอบ………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………… 
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8. 
ตอบ………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 9. 

ตอบ………………….…………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………… 

10. 
ตอบ………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 11. 

ตอบ……………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 12. 

ตอบ………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชุดที่  5  การอนุรักษปริมาตรที่เขาแทนที ่
 1. 

ตอบ………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. 

ตอบ……………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3. 
ตอบ………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
4. 
ตอบ……………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. 
ตอบ……………………………………………………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
6. 
ตอบ…………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบบันทึกคะแนนของการทดสอบความคิดเชิงเหตุผล  

 
 

 
      ............................................................ลงชื่อ 

      ผูบันทกึคะแนน 
 
 
 
 
 

                     คะแนน  

ลําดับที ่
 

ชื่อ - สกลุ 
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 ชุดที่ 3 ชุดที่ 4 ชุดที่ 5 

 

รวม 
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ภาคผนวก  ค 
บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
1. ผูเชี่ยวชาญการตรวจแบบทดสอบวัดการคิดเชงิเหตุผล 
    1.1  รองศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน  ศาสตรภัทร   
          ขาราชการบํานาญ   ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   1.2   อาจารยสุวรรณา   ไชยะธน 
          อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   1.3   อาจารยสุทธาภา  โชตประดษิฐ 

      อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยบรูพา   จังหวัดชลบุรี 
 

2. ผูเชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
    2.1  ผูชวยศาสตราจารย อัญชลี  ไสยวรรณ 
         อาจารยประจําภาควชิาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   2.2  อาจารยจารุวรรณ   ศิลปรตัน 
         ครูใหญโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ  กรุงเทพมหานคร 
   2.3  อาจารยสันติศักดิ์   ผาผาย 
         อาจารยผูสอน โรงเรียนอนุบาลวังมวง จังหวัดสระบุรี 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ   ชื่อสกุล       นางสาวปราณี     อุปฮาด 
วันเดือนปเกิด       31  มกราคม  2523 
สถานที่เกิด       อําเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม 
สถานที่อยูปจจุบัน      880   ถนนจันทน   บางโคล   บางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน    อาจารย  1  ระดับ  5 
สถานที่ทํางานในปจจุบัน              โรงเรียนวัดไผเงินโชตนาราม  บางโคล  บางคอแหลม            
 กรุงเทพมหานคร  10120 
ประวตัิการศึกษา                              
                 พ.ศ. 2538 มัธยมศกึษาตอนตน  โรงเรียนดงใหญวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

จังหวัดมหาสารคาม 
                 พ.ศ. 2541    มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
                 พ.ศ. 2545 คบ. (การศึกษาปฐมวัย) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
                 พ.ศ. 2550   กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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