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 การวิจัยครั้งนีมี้ความมุงหมายเพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาํหรับเด็กปฐมวัย  2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M มีวีธีดําเนนิการวิจัย 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการการเรียนรูโดยการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ ระยะที่ 2 การสรางและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M โดยศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู
ดานการพัฒนาสติปญญาการคิดเชิงเหตผุล สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M จากนั้นประเมิน
รูปแบบดวยแบบประเมินคาความเหมาะสม 5 ระดับเปนเครื่องมือการวิจัย กับผูเชีย่วชาญจํานวน 5 
คน  สถิตทิี่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระยะที่ 3 การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M คือ แผนจัดการเรียนรู 
แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผล รวมทั้งมีการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือ
สงเริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยทดลองใชกับนักเรียนชัน้อนุบาลปที่ 3 ที่มีอายุ 5-6 ป 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 22 คน เปนเวลา 1 สัปดาห  
ในภาคเรียนที ่2/2555 ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชครั้งที่ 2 กับเด็กปฐมวยัอายุ 5-6 ป เพ่ือ
ตรวจสอบความสมบูรณของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  กอนนําไปทดสอบประสทิธิผล ระยะ
ที่ 4 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  โดยทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง
เด็กปฐมวยัจํานวน 50 คน ที่เรียนอยูชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ไดมาจากการสุมอยางงาย แบงเปนกลุมทดลองใช
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M จํานวน 25 คน กลุมควบคุมใชการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 
25 คน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชสถติ ิt - test for dependent samples และ t - test for 
independent samples ระยะที่ 5 การขยายผลการใชรูปแบบ 4M ในสภาพจริงโดยครูปฐมวัยที่สอน
เด็กปฐมวยัชัน้อนบุาล 3 จํานวน 6 คน แสดงความคดิเห็นในแบบประเมินคาความเหมาะสมของ
รูปแบบ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถติิพ้ืนฐานคาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M โดยผูเชี่ยวชาญและครูปฐมวัย 3) แผนการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M 4) แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็กปฐมวยั 
 ผลการวิจัยพบดังนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M พบวา สามารถนําไปสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยไดตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยคาดัชนีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากและมากที่สุด คาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.80  



 

 

   2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M พบวา เด็กปฐมวัยกลุม
ทดลองมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .01 และกลุมทดลองมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลสูงกวากลุมควบคุมหลังการทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ดานการขยายผลการใชรูปแบบ 4M ไปใชในสภาพจริง พบวา มีความ
เหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด คาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.67 สามารถนําไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลในเชิงปฏบิตักิับเด็กปฐมวยัได  
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   This research aims to 1) develop 4M learning model to promote young children’s 
reasoning thinking skills and 2) study the efficiency of 4M learning model. The procedure of 
this study included 5 phases. Phase 1 - Studying and analyzing primary data, in order to 
form a basis for the development of the 4M Learning Model for reasoning thinking skills of 
young children. This includes studying education theories and concepts in the development 
of intelligence in rational thinking from relevant documents and research. Phase 2 – Create 
and develop the 4M learning model according to the related documents on learning 
management of intellectual development for reasoning thinking skills. Then the form of 4M 
learning model was developed approved by 5 experts using the 5- point rating scales. Phase 
3 – Create and develop the instruments used in this research were lesson plans which using 
4M learning model, the reasoning thinking skills test and pilot study of the 4M learning 
model for reasoning thinking skills of preschool children studying in kindergarten 3 among   
22 kindergarten children aged 5-6 years at La-Or Utit Demonstration School, Suan Dusit 
Rajabhat University, Bangkok, Thailand in the second semester of 2012 school year. After 
some adjustments, a second pilot study was undertaken with 22 children aged 5-6 years. 
This was to ensure the validity and completeness of the 4M Learning Model for reasoning 
thinking skills of young children. The data were analyzed by using mean and standard 
deviation. Phase 4- The students were chosen by using simple random sampling and 
equally divided into two groups. One with 25 preschool children was an experimental group 
using 4M learning model. The other with 25 preschool children was a controlled group using 
normal learning. The statistic methods used were t-test for dependent samples and t-test for 
independent samples. Phase- 5 The 4M learning model was extended in classroom reality. 
Six early childhood teachers teaching in kindergarten 3 were interviewed for their comments 
and assessment of the 4M learning model. The data were analyzed by using mean and 
standard deviation. 
 The research findings were as follow: 
 1. According to the experts, 4M learning model was appropriate for encouraging 
reasoning thinking skills of young children. The total scores for the appropriateness of the 
model were in the high and highest levels with the average of 4.00-4.80. 



 

 

  2. The result of investigating effectiveness of 4M was that in the experimental group, 
the post-test score was higher than the pre-test score (significant .01), and the score of the 
experimental group in terms of reasonably thinking skills was higher than those of the 
control group (significant 0.1)  

3. The 4M learning model could be adopted in the classroom reality. The model was 
practically appropriate for encouraging young children’s reasoning thinking skills at the high 
and the highest levels with the average of 4.00-4.67.  
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ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความเมตตา ความเอาใจใสและความชวยเหลือจาก
ทานอาจารย ดร.พัฒนา ชัชพงศ ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และ อาจารย ดร.สุภาพร ธนะชานันท 
อาจารย ดร.สุวิมล กฤชคฤหาสน อาจารยที่ปรึกษารวม ที่กรุณาเสียสละเวลาในการใหความคิดเห็น 
คําแนะนํา ตลอดจนใหโอกาสแกไขขอบกพรองตางๆ และใหกําลังใจแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา และขอ
กราบขอบพระคุณศาสตราจารยศรียา นยิมธรรม และรองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 
ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการแตงตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือสอบปากเปลาปรญิญานิพนธ กรุณาใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมทําใหปริญญานิพนธนี้สมบูรณยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณผูเชีย่วชาญทุกทานที่ไดใหความอนุเคราะหสละเวลาใหขอมูลที่เปน
ประโยชนในการศึกษาวิจัย รวมทั้งกรุณาพิจารณา ตรวจสอบและใหคําแนะนําในการปรับปรุง
คุณภาพเครื่องมือเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคณุคณะผูบริหาร คณะครู โรงเรียนสาธติละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต และขอขอบใจนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ใหความรวมมือในการทดลองวิจัยครั้งน้ี ขอขอบพระคุณ
คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตที่ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแก
ผูวิจัย  ขอขอบพระคุณคณาจารยคณะครุศาสตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือแนะนําและใหกําลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณรุนพ่ี เพ่ือน นอง นิสิตปริญญาเอกสาขา
การศึกษาปฐมวัย และนองนิสิตปริญญาโทสาขาการศกึษาปฐมวัยทีค่อยชวยเหลอืใหกําลังใจทาํให
การศึกษาและการวิจัยลุลวงไปดวยด ี
 สุดทายขอกราบขอบพระคณุคุณพอคุณแมและทุกคนในครอบครวั ที่เปนกําลังใจสนับสนุน
อยูเบื้องหลังความสําเร็จในครั้งนี้มาโดยตลอด 
  
 
          นิฤมล สุวรรณศรี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
ปจจุบันการพัฒนาประเทศมุงเนนเรื่อง การเพิ่มคุณคาในทรัพยากรมนุษยที่มีความรู  

มีการศึกษาและมีทักษะตางๆที่ดี เรียกไดวาตองการมนุษยเปนแรงงานฐานความรู (Knowledge-
Based Labour) นําพาประเทศไปสูยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy) 
(วชิราพร อัจฉริยโกศลและคณะ. 2550: 75) ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูและพลังสมองของคนในชาติ 
เปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการศึกษา รวมถึงการใชชีวติอยูรวมกันในสังคมบนพื้นฐานความรู 
การที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอระบบการศึกษาของประเทศ ตองมีการปฏิรูป
การศึกษาอยางตอเน่ือง การพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพการศึกษาดีนับเปนฐานที่แข็งแรงทาง
สังคมได เรื่องของการจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนตองมีการปูพ้ืนฐานเรื่อง การคิด ใหแก
เด็กและเยาวชนนับตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับสูง (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2551: 4) การเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั 0-6 ป มีผลกระทบในระยะยาวตอคุณภาพชีวิตของมนุษย เพราะเปนชวงที่สมองมี
การเจริญเติบโตในอัตราสูงสุด ดังนั้นการสงเสริมปลูกฝงการวางรากฐานทางการคดิจึงมีความสําคัญ
ตอเด็กปฐมวยัอยางมาก เด็กจะเจริญเตบิโตไดดีที่สุดในบรรยากาศที่เด็กรูสึกวามีความรัก ความ
อบอุน ความมั่นคงปลอดภัยซึ่งสงผลตอสติปญญา สมรรถนะ และความสามารถของเด็กอยางถาวร  
รวมถึงความพรอมในการตอบสนอง ความตองการพื้นฐานตามวยัไดเหมาะสมทุกดาน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 6; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552: 9; เยาวพา เดชะคุปต. 
2542: 45)    

 การคิด เปนเรื่องที่สําคัญในการจัดการเรียนรูเห็นไดจากการที่ประเทศตางๆทัว่โลกสนใจ
ศึกษาและเนนในเรื่องการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพในทุกดาน ทั้งดานสติปญญา 
คุณธรรมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2540: 1) 
การคิดจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาประชากรไทยใหมีนิสัยใฝรูตั้งแตเด็กปฐมวัย เปนวัยแหงการ
เลนปนเรียน การเลนกับการคิดจะดําเนินไปอยางควบคูกัน การคิดของเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นจาก การ
ทํางานโดยอัตโนมัติของสมองเกิดจากการที่เด็กไดเรียนรูประสบการณตรงทั้งจากการลงมือทําดวย
เองผานการเลน ผานการจัดการเรียนรูนั่นเอง (ศันสนีย ฉัตรคุปต; อุษา ชูชาติ. 2545: 5-11) 
ประสบการณจากสิ่งแวดลอมจะทําใหเด็กสามารถคิดไดกวางขึ้น เพราะสิ่งที่ใชในการตัดสินใจเปนสิ่ง
ที่มาจากสมองและความรูสกึนึกคิด เม่ือมีการพัฒนาการคิดสมองจะมีความสามารถที่จะเรียนรูและมี
ประสบการณมากขึ้น ประสบการณที่เด็กไดรับจะทําใหพฤติกรรมการตอบสนองตอสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไป (ศันสนีย ฉตัรคุปต. 2545: 43) สมองมีความสามารถคดิไดตั้งแตขั้นต่ํา คือ การคิด
อยางงายไมซับซอนจนถึงการคิดขั้นสูงทีซ่ับซอนตามความสัมพันธของกฎเกณฑหรือปรากฏการณ 
ความสามารถในการคิดจะมีการพัฒนาเปนลําดับจากงายไปยาก ซึ่งตองมีสิ่งเราตางๆ ทําใหเกิด
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ความสงสัยหรือปญหาที่ตองการหาคําตอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน.  
2548: ออนไลน) ทักษะการคิดหนึ่งที่สําคัญและเปนทักษะการคิดทัว่ไปที่จําเปนตองใชอยูเสมอใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก การใหเหตุผล (reasoning) ที่ตองใชในการเรียนรูตางๆ ตลอดจนการ
ใชชวีิตอยางมีคุณคา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2540: 34)  

 การคิดเชิงเหตุผล (reasoning thinking) สําหรับเด็กปฐมวัย เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ทําให
เด็กสามารถใชเหตุผลในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆไดถูกตอง เพราะการคิดเชิงเหตุผลเปน
กระบวนการทางสมองที่สําคัญในการนาํเอาความรู ขอเท็จจริง และประสบการณ มาวิเคราะห
เรื่องราวตางๆ นําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหาสอดคลองกับที่ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) ได
กลาวถึงการคดิเชิงเหตุผลวา มีความสัมพันธกับการแกปญหา เปนการหาทางออกของปญหา เปน
การประเมินวาวิธีไหนดีที่สดุและปฏิบตัิตามทางเลือกนั้น เพ่ือนําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจ
และยอมรับในวิธีแกปญหาเมื่อไดรับเหตุผลที่ถูกตอง ซึ่งตามแนวคดิของนักจิตวทิยาและนักการ
ศึกษาหลายทานไดแสดงความเห็นเกี่ยวกบัการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัยไวเชน เพียเจต  
(Jean Piaget) ไดแบงระดับพัฒนาการความคิดรวบยอด (Conceptual thought phase) ของเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 2-4 ป ไววายังมีความเขาใจแคบและมองเห็นในดานเดียวแยกหมวดหมูตามความ
รับรูของตนตามชีวิตจริง สวนอายุ 4-7 ปยังอยูในขั้นของพัฒนาการใกลเกิดความคิดรวบยอดอยาง
ใชเหตุผล (Intuitive thought phase) เด็กปฐมวัยระยะนี้ยังไมสามารถที่จะใชเหตุผลในการตัดสนิใจ
ได ความเขาใจของเด็กขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนมาก (พรรณทิพย ศริิวรรณบุศย. 2549: 43-44) 
อยางไรก็ตาม เจอโรม เอส บรูเนอร (Jerome S. Bruner) เชื่อวา ขั้นพัฒนาการใกลเกิดความคดิ 
รวบยอดอยางใชเหตุผลของเด็กจะอยูในชวงอายุประมาณ 4-7 ขวบ ขึน้อยูกับการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางเด็กกบัผูอ่ืน เด็กจะเกิดความคิดตองเร่ิมจากการลงมือทํา (Saul McLeod. 2009. online, 
จํานง วิบลูยศรี. 2536: 13) ดังนั้นสิ่งสําคัญในการจัดการเรียนรูใหกบัเด็กปฐมวัยอยางหนึ่งคือ เด็ก
ตองมีประสบการณตางๆดวยการลงมือทําเองตองเนนใหเด็กไดรับการพัฒนาการคิดใหเปนคนคิด
เปน เม่ือคิดเปนแลวเด็กจะสามารถใชเหตุผลในการแกปญหาและตดัสินใจเลือกสิง่ที่ดีที่สุดในอนาคต
ได (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศกัดิ์. 2543: 72) ดวยเหตุนี้ทกัษะการคิดเชงิเหตุผล(reasoning thinking 
skills) จึงเปนสวนหนึ่งที่ระบุไวในสมรรถนะ (Competency) ของเด็กปฐมวัยในพฒันาการตามวัย  
3-5 ป ที่เปนแนวแนะสําหรบัผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวยัปรากฏอยูในสวนหลัก 4 พัฒนาการดานการ
คิดและสติปญญา หัวขอที่ 17 เด็กแสดงความเขาใจเกี่ยวกับเหตุและผล (สํานักงานเลขาธิการ
การศึกษา. 2554: 15) ผูที่ใชการคิดเชิงเหตุผลไดอยางเหมาะสมจะสามารถแกไขปญหาตางไดอยาง
ราบรื่น และสามารถที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ถาเด็กไดรับการจัดการเรียนรู
และพัฒนาใหเกิดทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลแลว  เด็กจะเติบโตเปนผูใหญทีดี่ตอไปในอนาคต 
(จํานง วิบูลยศร.ี 2536: คํานํา)  
  สําหรับทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการนําประสบการณมาเชื่อมโยง
สัมพันธกัน เปรียบเทยีบหาสาเหตุและผลในการกระทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการคิดของ
ผูใหญ เด็กจะใชเหตุผลในทศิทางที่ถูกตองเหมาะสมหรือไมเหมาะสมก็ไดเน่ืองจากเปนวัยที่อยูใน
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พัฒนาการขั้นกอนปฏิบัติการการคิดคือการคิดของเด็กขึ้นอยูกับการรับรู การใหเหตุผลของเด็กจะให
เหตุผลจากสิ่งที่พบเห็นหรือมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการรับรู การสังเกต การเปรียบเทียบ  
การจัดลําดับความสําคัญ การคิดหาทางเลือกหรือการสรุปและการนาํไปใช (อารมณ สุวรรณปาล. 
2551: 8-25) สอดคลองกับมิติการคิดตามทัศนะของสมาคมนิเทศและพัฒนาหลักสูตรของอเมริกาใน
นาม ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development) ไดสรางกรอบความคิด
(framework) เสนอมิติการคดิดานทักษะการคิด (core thinking skills) ที่ประกอบดวยทักษะยอยของ
ทักษะการจัดระเบียบขอมูล ประกอบไปดวย ทักษะการเปรียบเทียบ การจัดหมวดขอมูล ทักษะการ
จัดลําดับ และทักษะการนําเสนอขอมูล (ทิศนา แขมมณี. 2544: 83)  ดังนั้น ทักษะการคิดเชิงเหตุผล
พ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยจึงควรสงเสริมใหสอดคลองมิติดานทักษะการคิดในการจัดระเบียบขอมูลให
เด็กปฐมวัยดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดับและการสรุปเหตุผล  การปลูกฝงและ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลจึงควรเริม่ตั้งแตกาวแรกของชีวติเด็กที่เขาสถานศกึษาซึ่งวัยนี้เปน
ชวงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด เปนเวลาสําคัญของการเตรียมความพรอมดานพัฒนาการ รางกาย 
สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญา หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดใหความสําคัญอยางตอเน่ือง
ในเรื่องของทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ดังพบไดจากการระบุสาระสําคัญที่เกี่ยวของ 
เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร
ระดับชาติดานการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมสําหรับเดก็” (A World Fit for Children) 
พ.ศ.2550-2559 ไดระบุเรื่องการพัฒนาสติปญญาและการคิดที่รูจักเหตุผล การคดิแกปญหา ไวเปน
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคของเด็กไทยประเด็นหน่ึง (สุมน อมรวิวัฒน. 2552: 148-149)  
สวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ใหความสําคัญกับเรือ่ง
ของการฝกใหเด็กคิดและการมีเหตุผล ตามที่ระบุไวในแนวทางการพฒันาคนใหมีความรูคูคุณธรรม 
มีภูมิคุมกัน พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและกาวสูสังคมฐานความรู ในขอ (1.2) ขยายรูปแบบการ
เรียนการสอนที่มุง”เรียนใหรู” ใหเด็กมีความสุขเม่ือเรียน โดยฝกใหเด็กคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
และเปนระบบ รูจักเขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549.ออนไลน) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 มาตราที่ 24 ไดระบุเรื่อง การจัดกระบวนการเรยีนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมา
ใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา รวมถึงในดานการสอนไดมีแนวความคิดเรื่องการสอนให “คิดเปนทํา
เปนและแกปญหาได” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545: 13) ซึ่งสัมพันธกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ระบุไวในมาตรฐานคุณลักษณะทีพึ่งประสงคดาน
สติปญญา ใหมีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัยเชนกัน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน. 2546: 9) นอกจากนี้ กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) ไดกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรูทีต่อง
ปฏิรูปเรงดวนประการหนึ่ง คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัยใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย 
สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ มีความสามารถในการสื่อสาร 
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สามารถคิด วเิคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินยั คํานึงถึง
ประโยชนสวนรวม มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 วิธีการที่จะสงเสริมใหเกิดทกัษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยน้ัน มีแนวคิดของนัก
การศึกษาและนักจิตวทิยาหลายทานไดเสนอไวเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู 
เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต (Jean Piaget)  เชื่อวา การเรียนรูเปนกิจกรรมที่
ประกอบดวยลําดับขั้นการพัฒนาการที่แตกตางกันตามลําดับอายุ ซึ่งการคิดเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกระบวนการดดูซึม(Assimilation) และ กระบวนการปรบั
ขยายโครงสราง(Accommodation) ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณใหม  
(สุรางค โควตระกูล. 2545: 213-214; นภเนตร  ธรรมบวร.2549: 20) สวนแนวคิดทฤษฎีการเรยีนรู
โดยการคนพบของ เจอโรม เอส บรูเนอร (Jerome S. Bruner) เชื่อวา การเจริญงอกงามทางการคิด
เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธระหวางสมรรถภาพพื้นฐานของเด็กและวัฒนธรรมเทคโนโลยีที่ทํา
หนาที่เพ่ิมความมีสมรรถภาพ เทคโนโลยีไมไดรวมแตสิ่งของที่เปนรูปธรรม เชน โทรทัศน 
คอมพิวเตอร เทานั้น แตรวมถึงภาษาและผลผลติของพัฒนาการทางการคิดที่สรางขึ้นจากระบบ
สัญลักษณ (Driscoll. 2002: 560) สอดคลองกับแนวคิดทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
(Vygosky,s Sociocultural Theory) ที่เชือ่วา พัฒนาการทางสติปญญาเกิดขึ้นจากการมีสังคมหรือ
การมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งการเรียนรูเปนกระบวนการภายในที่ไดจากสังคมวัฒนธรรม
คานิยมที่เด็กอยู (Gillani. 2002) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
(Gagne’s Instructional Model) ที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณเรียนรูวามีองคประกอบสําคัญที่
เกี่ยวของกับผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย กระบวนการเรียนรูและจดจําอัน
เปนผลจากการจัดกระทํากับขอมูลในสมอง เหตุการณภายนอกกระตุนกระบวนการเรียนรูภายในตวั
มนุษย ซึ่งสัมพันธกับแนวคดิการใชสื่อการเรียนรูเปนสิง่เรากระตุนเซลลประสาททีท่ําหนาที่รับขอมูล 
สวนแนวคิดทางการศึกษาของ ดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) ไดกลาวถึง การเรียนรู
ของเด็กเกิดจากการลงมือกระทํา (learning by doing) ยึดเด็กเปนศนูยกลางจากการทําจริงใน
สถานการณจริงและสื่อจริง ซึ่งสอดคลองกับวธิีการสอนแบบปฏบิัตกิาร (active learning) ที่สงเสริม
ใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง ที่เต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็น
กระตือรือรนในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (พัชรี ผลโยธนิ.2552: 53) โดยอาศัยสื่อการเรียนรูใน
รูปแบบของสือ่ประสมตามแนวคิดของ เอดการ เดล (Edgar Dale) ในการจัดแบงสื่อเปนขั้นตอนตาม
ประสบการณการเรียนรูโดยพัฒนามาจากแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) นํามาสรางเปน “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experience’s) เริ่มตนดวยการใหเด็กมีสวนรวมอยูในเหตกุารณหรือการ
กระทําจริงเพ่ือใหมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน แลวจึงเรียนรูขั้นตอไปของการรับประสบการณรอง 
ตอจากนั้นจึงเปนการเรียนรูดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตางๆ และทายทีสุ่ดเปนการเรยีนรู
จากสัญลักษณซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณที่เกิดขึ้น (Seels, B.1997. online)  
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 จากความสําคญัและประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจสรางและพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู โดยนําแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสติปญญา ของ เพียเจต บรูเนอร ดิวอ้ี ที่ศึกษา
เรื่องโครงสรางทางสติปญญา การใชประสาทสัมผัส กระบวนการเรยีนรู ผสมผสานกับรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model) และ การสอนแบบปฏบิัตกิาร 
(active learning) มาเปนฐานแนวคิดในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมถึงนําแนวคดิการ
สรางแรงจูงใจดวยการกระตุนความสนใจอยากเรียนรูจากการใชสื่อประสม (multimedia)  
ตามแนวคิดของเอดการ เดล (Edgar Dale) ที่แบงสื่อการสอนตามประสบการณการเรียนรูที่เรียกวา 
“กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s) นําเสนอในลักษณะของ 1. สื่อวัสดุ 2. สื่ออุปกรณ  
3. เทคนิคและวิธีการ ที่ประกอบไปดวย ของจริง ของจําลอง แผนวีดิทัศนภาพเคลื่อนไหว 
(animation) ภาพนิ่ง แผนซีดีรอมเสียงดนตรี กลองดิจิตอล โทรทศัน คอมพิวเตอร เครื่องเลน
ซีดีรอม วิธีการตางๆที่ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวยัมาใชในรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น
ใหมโดยผูวิจัยมีความตองการที่จะสราง ทดสอบประสทิธิภาพ และเผยแพรรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
สรางขึ้นน้ีมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 1. การกระตุนความสนใจ(Motivation M1) 2.การลงมอืทํา
ดวยตนเอง (Manipulation M2) 3.การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning 
activities M3) 4.การใชสื่อประสม (Multimedia M4) ประกอบดวยขัน้ตอนการจัดการเรียนรู 3 
ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเริ่มตนเรยีนรู 2.ขั้นปฏิบัติการ 3.ขั้นนําเสนอผลงาน ขยายกิจกรรมการเรียนรู  
ใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M ไปใชในสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
   1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย 
  2. เพ่ือศึกษาประสิทธผิลรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 

ความสําคญัของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมใหเกิดทักษะ

การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ใหเด็กไดแสดงออกในดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การ
เรียงลําดับ และการสรุป สามารถใหเหตผุลและแสดงออกในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้
ยังไดสรางและพัฒนาสื่อประสมตามแนวทางการศึกษาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมาใชใหเหมาะสม
ในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนแนวทางเลือกใหครูและผูเกี่ยวของ
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กับการจัดการศึกษาในระดับตางๆนําไปปรับปรุงการจัดการศึกษาใหกับเด็กไทยในทุกระดับ
การศึกษาไดพัฒนาทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลทีมี่ประสิทธิภาพตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู  เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป มีขอบเขตการวจัิย ดังนี้ 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
    กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและ
การสอน ประกอบดวย 
   1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็กปฐมวัยเปน
เวลาไมนอยกวา 10 ป 
   2. นักวิชการดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอนทีมี่ประสบการณการ
จัดทําสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
    กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 จํานวน 7 หองเรียน 189 คน  
    กลุมที่ 3 ครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 จํานวน  
7 หองเรียน ครู 8 คน  
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
    กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศกึษา ดานหลักสูตรและ
การสอน ประกอบดวย 
    1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็กปฐมวัยเปน
เวลาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 10 คน 
    2. นักวิชาการดานหลักสูตรและการสอน ดานเทคโนโลยีการศึกษาที่มีประสบการณ
การจัดทําสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 3 คน 
  กลุมที ่2 เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 ที่ไดจากการสุมแบบงายจาก
ประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน และกลุมควบคุม จํานวน  
1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน รวมทัง้สิ้นจํานวน 50 คน 
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  กลุมที ่3 ครูปฐมวัยทีป่ฏิบตังิานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ สังกัด มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 7 คน 
6 หองเรียน หองเรียนละ 1 คน จํานวน 5 หองและ หองเรียนละ 2 คน จํานวน 1 หองเรียน   
  
      ระยะเวลาในการวิจัย 
      1. ระยะเวลาในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เริ่มตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 ถึงภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2554 
      2. ระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริม
การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย คอื ทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2555 โดย
ระยะเวลาในการทดลอง 7 สัปดาห สัปดาหละ 4 ครั้ง  รวม  24 กิจกรรม  ตั้งแตเดือนธันวาคม 2555 
ถึง เดือนกุมภาพันธ 2556 
 
      ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
  ตัวแปรตาม คือ  ทักษะการคิดเชิงเหตุผล  ประกอบดวยทักษะดานการจําแนก  
การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดับ และการสรุป    

  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ทักษะการคดิเชิงเหตุผล หมายถึง เครื่องมือของการคิดโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหาในการ
สังเกตรับรูสิ่งของหรือปรากฏการณตางๆ รับรูไดจากสื่อประสมที่เปนทั้งสื่อเคลื่อนไหวจากวีดิทัศน
สื่อสิ่งพิมพ สื่อของจริง ของจําลองหรือบอกไดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งของหรือ
ปรากฏการณนั้นโดยแสดงออกหรือไมแสดงออกทางพฤติกรรมในการจําแนกคุณสมบัติตางๆ เชน 
รูปราง โครงสราง หนาที่ สี ขนาดใหเปนหมวดหมู เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การ
เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ และสรุปความสิ่งของหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและผลที่ตามมา
อยางสมเหตุสมผลจากกิจอรรมที่มีสื่อประอบการเรียนรู การเลน การทดลอง เพ่ือนําไปสูการ
ตัดสินใจหรือแกปญหาในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพ่ือหาคําตอบที่เหมาะสม สามารถวัดได
จากแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่ผูวิจัยสรางขึน้ จําแนกออกเปนทักษะ 4 ดาน ดังนี้ 

  1. การจําแนก (classifying) หมายถึง การนําสิ่งของตางๆจากสื่อประสมหลายประเภท
มาแยกจัดกลุมจากการใชประสาทสัมผัสการดู การฟง การดมกลิ่น การลิ้มรสและการสัมผัสตาม
ลักษณะของรูปราง โครงสราง หนาที่ สี ขนาด ของสิ่งของใหเปนหมวดหมู โดยการคนหาจาก
คุณสมบัติรวมและคุณสมบตัิตางกันที่กําหนดไดดวยตวัเองอาศัยความรูเดิมและประสบการณใหม 

  2. การเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง การแยกแยะสิ่งของจากสื่อประสมหลาย
ประเภทหรือเหตุการณตางๆ ในดานความเหมือนและความแตกตางของสิ่งของหรือเหตุการณตั้งแต 
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2 อยางขึ้นไป จากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา การมองเห็น การไดยิน ไดกลิ่น ลิม้รส และสัมผัส
ภายนอก รับรูถึงความเหมือนและความแตกตางของรูปราง โครงสราง หนาที่ ความยาว-สั้น จํานวน 
และเหตุการณที่เกิดขึ้น 
  3.  การเรียงลําดับ (sequencing) หมายถึง การนําสิ่งของจากสื่อประสมหรือเหตุการณ
ตางๆมาจัดเรียงลําดับ ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนตอเนื่องกันของสิ่งของหรือเหตุการณจาก
สถานการณตางๆที่กําหนดให โดยพิจารณาจากความสัมพันธของสิ่งของ เชน จํานวนนอยไปหา
มาก ขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ หรือความสัมพันธของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลัง 

  4. การสรุป (summarizing) หมายถึง การหาความสัมพันธระหวางสิ่งของที่เปนสื่อหรือ
ความสัมพันธระหวางเหตุการณแตละเหตุการณ ระบหุรือรับรูไดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกอนหลังและตดัสินได
วาเปนผลมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระบุความสมัพันธความเกี่ยวของระหวางสิ่งตางๆกับปรากฏการณที่
เกิดขึ้น โดยสรุปจากประสบการณเดิมประกอบกับประสบการณใหม  
  ทักษะการคิดเชิงเหตุผลนี้ สามารถวัดไดโดยแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนสําหรับเด็กปฐมวัยเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูผานประสาทสัมผัสทัง้ 5 ดวยการใชสื่อประสมประกอบ เกิดการปฏิสัมพันธตอกันในการตอบ
คําถามของครู มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรูเพ่ือคนหาคําตอบ พรอมทั้งรับรูขอมูลจาก
ประสบการณเดิมและประสบการณใหมนํามาสูการตัดสินใจหาทางเลอืกในการตอบคําถาม และ
สามารถอธิบายการกระทําหรือความสัมพันธของเหตุการณไดอยางมีเหตุผล รูปแบบการจัดการ
เรียนรูนี้ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎี เรื่องของพัฒนาการทางสติปญญาดานการคิดของ
มนุษย ทฤษฎกีารเรียนรู และแนวคิดทางการศึกษา โดยรูปแบบการจดัการเรียนรูที่สรางขึ้นน้ีมี
องคประกอบ 4 ประการ คือ 1. การกระตุนความสนใจ(Motivation: M1)  2. การลงมือทําดวยตนเอง 
(Manipulation: M2) โดยการใชสื่อ 3.การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning 
activities: M3) 4. การใชสื่อประสม (Multimedia: M4) องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4 M ประกอบไปดวยหลักการสําคญัในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
   1. การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) หมายถึง การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อ
ประสมที่เปนวัสดุ อุปกรณ นํามาใชรวมกนั เปนการสรางแรงจูงใจกระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมอยาง
สนุกสนาน เพลิดเพลนิ เพ่ือใหเกิดความพรอมในการเรียนรู ตามแนวคิดที่วาเด็กจะสามารถเรียนรู
สิ่งตางๆไดตองมีความพรอมและความสนใจ ตอบสนองตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติเปนการเรียนรูจากการ
ที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและไดใชประสาทสัมผัสทั้งหากับสือ่การเรียนรูที่เปนรูปธรรม   
   2. การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) หมายถึง การปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ
ดวยตนเองจากการใชสื่อประสมที่เปนทั้งสิ่งของจริง สิ่งของจําลอง และสิ่งประดิษฐ เพ่ือใหเกดิการ
เรียนรูจากการกระทําของเด็ก เชน การทดลอง การประดิษฐ การเลน และการบันทึกสิ่งที่เรียนรู
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จนกระทั่งเด็กเกิดการเรียนรู สามารถแกไขปญหาและหาคําตอบ พรอมทั้งถายทอดออกมาดวยการ
อธิบายหรือออกมาเปนผลงานไดอยางมีเหตุผล เปนการสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัย โดยมีที่มาและแนวคิดที่วาเด็กเกดิการเรียนรูไดดีจากการคนพบดวยตนเอง เรียนรูดวยการ
กระทําจากการใชประสาทสมัผัสเกิดจินตนาการตามความสามารถทางสมองของมนุษยจนสามารถ
เชื่อมโยงความสัมพันธและรับรูเขาใจเรื่องราวตางๆได ผสมผสานกับแนวคิดเรื่องการกระตุนใหเด็ก
ระลึกความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูใหมเปนการเรียนรูอยางมีชีวิตชวีาและ
กระตือรือรน จนบรรลุจุดมุงหมายเรื่องที่เด็กสนใจตองการเรียนรู เปนการพัฒนากระบวนการปรบัตวั
ของเด็กกับสิ่งแวดลอมภายนอกโดยการซึมซับประสบการณและการปรับระบบโครงสรางการคิด
เพ่ือใหเกิดความสมดุลของโครงสรางทางสติปญญาของเด็กตามระดับขั้นพัฒนาการ 

   3. การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities M3) 
หมายถึง การถายทอดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการใหเด็ก
ไดตอยอดทางการคิดและสะทอนกลับสิ่งที่เด็กคนพบดวยการการนําเสนอในรูปแบบของการนําเสนอ
ผลงานโดยการใชสื่อประสมเขามาทั้งนําเสนอผลงานและบันทึกผลงาน ชวยใหเด็กเกิดการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูกับผูอ่ืน โดยมีครูเปนผูชวยในการจัดเตรียมสื่อวัสดอุุปกรณใหเด็กใช ตามแนวคิด
เกี่ยวกับ ธรรมชาติของเด็กมีความกระตอืรือรนที่จะมีสวนรวมชวยเหลือกันและกนัและตองการ
พ่ึงพาตนเอง เปนความสามารถทางสมองที่เกิดจากการผสมผสานดานเนื้อหาขอมูลและดาน
ปฏิบัติการคิดหรือกระบวนการคิดที่สามารถนําเสนอผลผลติของการคิดจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือ
แสดงถึงความรูความเขาใจในการใชสมองคิดหาเหตุผลโดยใชขอมูล ประสบการณความรูจากสิ่งที่
เด็กไดเรียนรูใหกับผูอ่ืนรับรู 
   4. การใชสื่อประสม (Multimedia M4) หมายถึง การนําสื่อการเรียนรูหลายๆ
ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ(software) เครื่องมืออุปกรณ(hardware)และวิธีการ (Technique) เชน 
นําสื่อแผนซีดีเพลงใชรวมกบัภาพถาย ภาพวาด หรือวัสดุของจริง การใชแผนวีดิทัศน (video 
compact disc: VCD) ภาพเคลื่อนไหวที่เปนทั้งภาพการตูนและภาพจริง ประกอบดวย ขอความ
(text) ภาพนิ่ง(Image) เสียง (Sound) นําเสนอเรื่องราวเนื้อหา สื่อบางเรื่องจะมีคําถามและเฉลย
คําตอบทีถู่กตองใหกับเด็กไดรับรูทันทีหรอืเปนภาพปริศนาใหเด็กไดคิดและตอบคาํถาม เนนการมี
ปฏิสัมพันธรวมกันระหวางเด็กกับสื่อ เด็กกับเพ่ือนและเด็กกับครู เพ่ือใหเกิดผลสูงสดุในการจัดการ
เรียนรูสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิการจูงใจและเรงเราความ
สนใจใหเด็กอยากเรียน เรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองทีต่อเน่ืองกัน
ตามลําดับ เด็กสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆตามลักษณะของวัตถุสิง่ของ หรือภาพ
ตางๆที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวันกระตุนใหระลึกถึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเชื่อมโยงให
เกิดความรูใหม นําเสนอความรูใหมจากงายไปหายยากโดยใชสื่อตางๆที่เหมาะสมมาประกอบการ
จัดการเรียนรูในแตละขั้นตอนที่เหมาะสม  
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 รูปแบบการจดัการเรียนรูเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยครอบคลุม 4 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเริ่มตนเรียนรู 2.ขั้นปฏิบตัิการ 
3.ขั้นนําเสนอผลงาน ดังนี้ 

    1. ขั้นเริ่มตนเรียนรู หมายถึง ขั้นการกระตุนความสนใจใหเด็กไดคิด สะทอนสิ่งที่คิด
จากการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสื่อประสมที่เปนวัสดุ อุปกรณและวธิีการ เชน วัสดุสิ่งของ
จริง สิ่งจําลองและวัสดุประเภทสื่อเสียง สื่อภาพ สื่อวีดิทัศน กระตุนใหเด็กไดตอบคําถามใน
สถานการณเรื่องราวตางๆ และกระทํากิจกรรมตางๆ เชน การเคลื่อนไหวและจังหวะ แสดงบทบาท
สมมุติ เปนตน 

  2. ขั้นปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นที่เด็กลงมอืปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจากการใชสื่อ
ประสม ดวยการลงมือดําเนินปฏิบัติกิจกรรมและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ไดแก การลงมือปฏิบัติการ
ทดลอง การคนควาจากแหลงขอมูล เชน การสํารวจ การศึกษานอกหองเรียน การมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน การบันทึกสิ่งที่พบเห็นดวยการเขียนภาพและการถายภาพดวยกลองดิจิตอล เปนตน 

   3. ขั้นนําเสนอผลงาน หมายถึง ขั้นตอนของการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูดวย
การนําเสนอผลงานที่เปนสือ่ประสมและบันทึกผลงานดวยสื่อดิจิตอล เปนการสะทอนกลับสิ่งทีเ่ด็ก
คนพบจากการสืบคนและลงมือปฏิบัติดวยตนเองรวมถงึการทํางานรวมกันของเด็ก เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนการทบทวนการเรียนรูและสรุปการเรียนรูที่ไดรับ  
      กระบวนการจดัการเรียนรูทัง้ 3 ขั้นตอน มีการใชสื่อประสม (Multimedia M4)  
ที่เปนทั้งสื่อวสัดุที่ไมตองใชอุปกรณชวย เชน สื่อภาพ วัตถุของจริง ของจําลอง และ สื่อวัสดุที่ตองใช
อุปกรณชวย เชน สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ผลติเปนภาพการตูน สื่อวิดีทศัน นําเสนอในรูปแบบของแผน
วีซีดีเสนอเรื่องราวเนื้อหา เด็กเกิดการเรียนรูจากการพูดคุย การทดลอง การคนควา การสํารวจและ
การนําเสนองานรวมกัน โดยนําแนวคิดการใชสื่อประสมมาจากกรวยประสบการณของเอดการ เดล 
ที่เสนอขั้นตอนของประสบการณเรียนรูและการใชสื่อประเภทตางๆมาใช  

 การจัดการเรียนรูแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูชั้น
อนุบาลปที่ 3 โดยวิธีสอนปกติของโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เด็กที่
ไดรับการจัดการเรียนรูในกลุมน้ีเปนกลุมควบคุม ซึ่งประกอบดวยการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ 
ขั้นนํา ขั้นสอน และขั้นสรุป ดังนี้  
         1. ขั้นนํา หมายถึง การเตรียมเด็กใหพรอมและกระตุนใหเด็กสนใจที่จะรวมกิจกรรม
ซึ่งจะใชระยะเวลาสั้นๆ กิจกรรม ไดแก การรองเพลง คําคลองจอง การเลานิทาน และปรศินาคําทาย  
        2. ขั้นสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมใหเด็กไดรับความรูและประสบการณดวย
กิจกรรมหลายรูปแบบ ไดแก การสนทนา ซักถาม และอภิปราย การสาธิต การปฏิบัติการทดลอง 
และการประกอบอาหาร เปนตน  
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        3. ขั้นสรุป หมายถึง การสรุปสิ่งที่ไดเรียนไปทั้งหมดใหเด็กเขาใจดียิ่งขึ้น การจัด
กิจกรรม ไดแก คําถาม การตอบคําถาม การเลนเกม เปนตน       
 เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กชายและเด็กหญิง ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาในชั้น
อนุบาลปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
  
 
 

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

แนวคิดการเรียนการสอน 
 

 

ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต 

(Piaget’s Theory of 
Intellectual Development) 

ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการ
คนพบ ของบรูเนอร 
(Bruner’s Theory of 
Discovery Learning) 

แนวคิดทางการศึกษาดิวอ้ี 
(Dewey’s Educational 

Perspective) 

รูปแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวคิดของกานเย 

(Gagne’s Instructional Model)  

การสอนแบบปฏิบัติการ 
(active learning) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 

1.ขั้นเริ่มตนเรยีนรู 
เปนขั้นตอนทีเ่ด็กถูกกระตุนความสนใจ
เตรียมความพรอม โดยใชสื่อประสม 

2.ขั้นปฏิบตัิการ 
เปนขั้นที่เด็กเกิดการเรียนรูจากการได
ลงมือทําดวยตนเองกับสื่อที่หลากหลาย
จากสื่อของจริง สื่อจําลอง   

3. ขั้นนําเสนอผลงาน 
เปนขั้นการขยายผลของกจิกรรมการ
เรียนรู ดวยการนําเสนอผลงาน โดยนํา

สื่อประสมชวยสะทอนผลงาน 

กา
รใ
ชส

ื่อป
ระ
สม

 (M
ult

im
ed

ia:
 M

4)
 

กา
รล
งม
ือก

ระ
ทํา

ดว
ย

ตน
เอ
ง

M
an

ipu
lat

ion
: M

2 

M
ult

ipl
ica

tio
n 

of
 

lea
rn

ing
 a

cti
vit

ies
: 

M
3  

กา
รก
ระ
ตุน

M
ot

iva
tio

n:
 

M
1  

ทักษะการคดิเชิงเหตุผล 
การจําแนก   

การเปรียบเทยีบ  
การเรียงลําดับ  

การสรุป 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 
       เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

กรวยประสบการณของ 
เอดการเดล (Cone of 

Experience’s)  

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม
ของไวก็อตสกี  (Vygosky’s 

Sociocultural Theory) 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M สําหรับเด็กปฐมวัย สามารถสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลใหกับเด็กปฐมวัย 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4M เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและ
นําเสนอเอกสารที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล 
   1.1 ความหมายของการคิด 
   1.2 ความสําคญัของการคิด 

   1.3 ทักษะการคิด 
   1.4 ลักษณะของการคิด 
   1.5 ประเภทของการคิด 
   1.6 พัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย 
   1.7 ปจจัยที่มีผลตอการคิด 
  1.8 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 

   1.9 ความสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล  

   1.10 ลักษณะและองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล  

   1.11 แนวทางการสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 

   2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) 
     2.2 ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ ของเจอโรม บรูเนอร (Bruner’s Theory of 
Discovery Learning)  
     2.3 ทฤษฏวีฒันธรรมเชิงสงัคมของไวสกอ็ตกี (Vygosky,s Sociocultural Theory) 
      2.4 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) 

      2.5 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิของกานเย (Gagne’s Instructional Model) 
    2.6 วิธีการสอนแบบปฏบิัตกิาร (active learning) 
    2.7 แนวคิดกรวยประสบกรณ ของ เอดการ เดล (Edgar Dale) 
 3. แนวคิด และหลักการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

    3.1 ลักษณะของเด็กปฐมวัย 
   3.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   3.3 การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
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      3.4 แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
   3.5 การประเมินผลการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

   3.6 การใชสื่อและสื่อประสมในการสงเสรมิการเรียนรู 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตผุล 
 4.1 งานวิจัยในตางประเทศที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
 4.2 งานวิจัยในประเทศที่เกีย่วของกับการคิดเชิงเหตุผล 
5. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 5.1 ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 5.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 

1. เอกสารเกี่ยวกับการคิดเชิงเหตุผล 

 1.1 ความหมายของการคิด 
    การคิดของมนุษยตั้งแตเด็กปฐมวัยจนถงึวัยผูใหญจะเกิดขึ้นตลอดเวลา มีผูศึกษาเรื่อง

การคิดจํานวนมากไดใหความหมายของการคิดไว ไดแก การคิดเปนกระบวนการทางสมอง เกิดขึ้น
เม่ือไดรับรูผานประสาทสัมผัส สมองสามารถตอบสนองตอขอมูล 6 ลักษณะแบงเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที่มีกระบวนการทางสมองไมซับซอนลักษณะกระบวนการคิดเกิดขึ้นเม่ือรับรูขอมูลผานประสาท
สัมผัสสมองสามารถตอบสนองไดทันที เชน สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูตามสัญชาตญาณ 
ตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยคดิตออยางอัตโนมัติ ตอบสนองตอความเคยชิน สวนอีกกลุมหน่ึงมี
กระบวนการทางสมองที่ซับซอน เปนการคิดที่เกิดขึน้เม่ือตองการคนหาคําตอบหรือวิธีการทีส่ม
เหตุผลในการแกปญหา การคิดกลุมน้ีมีเปาหมายชัดเจน ไดแก สมองตอบสนองโดยเก็บเปนความจํา
และตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยผานกระบวนการคิด ( เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2545: 171-172)  
ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (2548: ออนไลน) ที่อธิบายถึงเรื่อง
การคิดวาเกิดขึ้นเม่ือมีการกระตุนประสาทรับรูจากสิ่งแวดลอม และสมองมีการเลือกรับรูการกระตุน
นั้น สมองมนุษยสามารถคดิไดตั้งแตขั้นต่ํา คือ การคิดอยางงาย ไมซับซอนจนถึงการคิดขั้นสูงซึ่ง
เปนการคิดทีซ่ับซอน ตามความสัมพันธของกฎเกณฑหรือปรากฏการณ ความสามารถในการคดิจะ
มีการพัฒนาเปนลําดับจากงายไปยาก การเกิดการคิดตองมีสิ่งเราตางๆ ทําใหเกดิความสงสัย/ปญหา 
ทําใหตองการหาคําตอบ จึงเกิดการคิดที่จะหาคําตอบ  
  ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2544: 171) กลาววา การคิด (Thinking) เปนกิจกรรม
ทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การคิดที่สนใจในที่นี้เปนการคิดอยางมีจุดมุงหมาย (Directed 
Thinking) ซึ่งเปนการคิดทีน่ําไปสูเปาหมายโดยตรง หรือคิดคนขอสรุปอันเปนคาํตอบสําหรับ
ตัดสินใจหรือแกปญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การคิดจึงเปนความสามารถอยางหนึ่งทางสมอง การคิดเปน
นามธรรมที่มีลักษณะซบัซอนไมสามารถมองเห็น ไมสามารถสังเกตสัมผัสไดโดยตรง ทางดานเพีย
เจต (Piaget. 1952: 58) นักจิตวิทยาชาวสวติเซอรแลนดไดกลาวถงึการคิดไววา การคิด หมายถึง
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การกระทําสิ่งตางๆ ดวยสตปิญญา การคิดของมนุษยเปนกระบวนการใน 2 ลักษณะ คือ เปน
กระบวนการปรับโครงสรางโดยการจัดสิ่งเราหรือขอมูลที่ไดรับใหเขากับประสบการณเดิมที่มีอยูกับ
กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสรางโดยการปรับประสบการณเดิมใหเขากับขอมูลจริงที่รับรูใหม 
มนุษยจะใชการคิดทั้งสองลักษณะนี้รวมกันหรือสลับกัน เพ่ือปรับความคิดของตนใหเขาใจสิ่งเรามาก
ที่สุด ผลของการปรับเปลี่ยนการคิดดังกลาวจะชวยพฒันาวิธีการคดิของมนุษยจากระดับหน่ึงไปสู
ระดับที่สูงกวา 
  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาในตางประเทศไดใหคําจํากัดความการคิดไวตางๆ ดังนี้  

  ลิปแมน (Lipman. 1981: 170) ไดอธิบายกระบวนการคิดโดยใชทฤษฎีการประมวลผล  
ขอมูล (Information Processing) วาการคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของคอมพิวเตอร คือ มีการ
ใชขอมูล (Input) เขาไป ผานตัวปฏิบตัิการ (Processer) แลวจึงสงผลออกมา(Output) กระบวนการ
คิดของมนุษยมีการรับขอมูล มีการจัดกระทําและแปลงขอมูลที่รับมา มีการเก็บรักษาขอมูล และมี
การนําขอมูลออกมาใชอยางเหมาะสมกั บสถานการณกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองไมสามารถ
สังเกตไดโดยตรง แตสามารถศึกษาไดจากการอางอิงหรือการคาดคะเนกระบวนการนั้น 
  ซีเรีย มอดกิล และ โซฮัน มอดกิล (Modgil; & Modgil. 1984: 23) ไดกลาวถึงการคิดวา 
เปนแนวคิดพ้ืนฐาน 3 อยางที่ประกอบดวย กระบวนการภายในสมองที่เกิดขึ้นเปนความนึกคิดที่
แสดงออกดวยพฤติกรรม เปนกระบวนการที่นําความรูไปใชในการแกปญหาการเรียนรูในระบบ
ความรูความเขาใจ และเปนผลของพฤติกรรมหรือการกระทําที่มีเง่ือนไขของการแกปญหาดวยการ
ใชเหตุผลตางๆ ซึ่งสอดคลองกับรักกีโร (Ruggiero. 1988: 2-3) ที่กลาววา การคิดเปนการดําเนิน
กิจกรรมทางสมองที่ชวยพัฒนาแกไขปญหาไปสูการตัดสินใจดวยการทําความเขาใจ ความสามารถ
ดานการคิดเปนการคนหาคําตอบอยางมีจุดมุงหมายนั่นเอง   

  สเติรนเบอรก (Sternberg. 1985: 185) ไดเสนอทฤษฎสีามศร (Triarchich Theory)
ประกอบดวย ทฤษฎียอย 3 สวน คือ ทฤษฎียอยดานบริบทสังคม (Contextual Subtheory) ซึ่ง
อธิบายถึงความสามารถทางสติปญญาที่เกีย่วของกับบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลและ
ทฤษฎียอย ดานประสบการณ (Experiential Subtheory) อธิบายถึงผลของประสบการณที่มีตอ
ความสามารถทางปญญารวมทั้งทฤษฎียอยดานกระบวนการคิด (Componential Sub theory)  
เปนความสามารถทางสติปญญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการคิด 
  ไบเออร (สุวิทย มูลคํา, 2547: 13; อางอิงจาก Bayer.1987) กลาววา การคิดคือ การ
คนหา ความหมาย ผูที่คิดคือผูที่กําลังคนหาความหมายของอะไรบางอยาง นั่นคือ กําลังใชสตปิญญา
ของ ตนทําความเขาใจกับการนําความรูใหมที่ไดเขารวมกับความรูเดิมหรือประสบการณที่มีอยูเพ่ือ
หาคําตอบวาคืออะไร หรือกลาวอีกแบบหนึ่งวา เปนการนําขอมูลที่เพ่ิงรับเขามาใหมไปรวมกับขอมูล
เกาที่ระลึกได เพ่ือสรางเปนความคิดอานเหตุผลหรือขอตัดสิน  

  โจนาสเซนและกราโบสก ี(Jonassen; & Grabowski. 1993: 173) กลาววา การคดิ
แสดงถึงคุณลักษณะที่มีความคงที่ของผูเรียนในการรับรูขอมูลและสิ่งเราในขณะที่มีปฏิสัมพันธกบั
สิ่งแวดลอม สวนแมมมารและเบอรนารด (Mammar; & Bernard. 2003: 1) กลาววา การคิดเปนสิ่ง 
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ที่มีความเกี่ยวของกับการรบัรู การจํา การเรียนรู การตดัสิน และการแกปญหาของบุคคล ซึ่งมักจะ
เปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก โดยบุคคลมักจะใชวธิีการในการจัดการกับขอมูลดวยวิธเีดิมๆ ใน
สถานการณทีแ่ตกตางออกไป 

  การดเนอร (Gardner. 1983: 101) เปนผูบุกเบิกแนวคิดใหมเกี่ยวกบัสติปญญาของ
มนุษย คือ ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligences) ซึ่งแตเดิมทฤษฎีทางสติปญญามักกลาวถึง
ความสามารถเพียงหนึ่งหรือสองดาน แตการดเนอรเสนอไวถึง 8 ดาน ไดแก ดานดนตรี ดานการ
เคลื่อนไหวรางกาย และกลามเน้ือ ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตรดานภาษา ดานมิติ
สัมพันธ ดานการเขากับผูอ่ืน ดานการเขาใจตนเอง และดานความเขาใจในธรรมชาต ิ

  เมลสิค (Messick. 1994: 122) กลาววา การคิดเปนลกัษณะที่บคุคลมักจะใชในการรับ
รูจําคิดแกปญหา ตัดสินใจ และการจัดกระทําขอมูล ซึ่งพัฒนาตามแนวโนมบุคลิกภาพของแตละ
บุคคล นอกจากนี้การคิดยังมีอิทธิพลตอการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง รวมทัง้การแปลงขอมูล
และการนําขอมูลไปใช 
  แซนทรอค (Santrock. 2000: 12) ไดใหความหมายของการคิดไววา เปนกระบวนการ
ทางจิตในการประมวลสาระสําคัญการแกปญหาการพิจารณาเหตุผลและการตัดสนิใจ 
  สรุปความหมายของการคิดไดวา การคิดเปนกระบวนการทางสมองที่เกิดขึ้นอยู
ตลอดเวลา โดยเกิดจากการกระตุนของสิง่แวดลอมผานประสาทสัมผัสสามารถแสดงออกทาง
พฤติกรรม สมองสามารถคิดไดตั้งแตขั้นต่ําอยางงายไมซับซอนจนถึงการคิดขั้นสูงที่ซับซอนมากขึ้น 
ซึ่งตองอาศัยประสบการณเดิม สิ่งเราหรือขอมูลใหเขากับประสบการณใหมชวยใหการคิดพัฒนาจาก
ระดับหน่ึงไปสูการคิดที่สูงขึ้น 

 

 1.2 ความสําคัญของการคิด 
          การคิดเปนเรือ่งที่สําคัญตอบุคคลและสังคม ความสามารถในการคิดทําใหมนุษย
แกปญหาใหตนเองได สามารถสรางสิ่งประดิษฐใหมๆ สามารถนําสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาใช
ประโยชนตอการดํารงชีวิตไดอยางม่ันคงจนถึงปจจุบัน  การสอนใหเด็กคิดจัดเปนความสามารถใน
ดานการจัดการศึกษาเพื่อใหไดผูเรียนมีคุณภาพ อาจกลาวไดวา หัวใจสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษา ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เรียนรู โดยมุงเนนใหผูเรียน คิดเปน วิเคราะหเปน และสรางองคความรูได สามารถสงผลใหบุคคล
เรียนรูไดอยางตอเน่ืองและเต็มศักยภาพ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครูและสถานศึกษาตอง
นําไปสูการปฏิบัต ิคือ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนกระบวนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริงเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา เพ่ือใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน รักการอาน และเกิดการใฝรู
อยางตอเน่ือง (นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 1)  
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  การคิดของเด็กเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินชีวิต การคิดทําใหเด็กมีพลังแสวงหา
ความรู ไดเรียนรูกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลงชวยใหเด็กสามารถปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เด็กแตละคนมีการคิดแตกตางกัน เด็กมีการคิดที่ยืดหยุนได 
เด็กตองการประสบการณในการคิดที่ทําใหเขาประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมตางๆ การคิด
ของเด็กเปนกระบวนการทางปญญาที่เกิดขึ้นเม่ือสิ่งเราเขามากระตุนทําใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเรา
นั้น โครงสรางทางการคิดของเด็กเกิดจากการที่เด็กซึมซับประสบการณ (Assimilate) ขอมูลเขาไป
และปรับโครงสรางทางปญญาของตน (Accommodate) ผลของกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดเปน
โครงสรางทางปญญา (Schemes) เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใชสัญลักษณโดยเฉพาะอยา
งยิ่งการคิดดานการใชภาษา การใชตวัเลขแทนจํานวน การวาดภาพและการสมมต ิเด็กที่เลนสมมติ
เปนคือคนที่สามารถคิดแยกความแตกตางระหวางปรากฏการณ (Appearance) และความจริง 
(Reality)ได (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536: 40-45) ซึ่งสามารถอธิบายเรื่องของการคิดไดตาม
แผนภูมิ ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2 แสดงเรื่องของการคิด 
 
             ที่มา: ชาติ แจมนุช (2545)  
  
    กลาวไดวา การคิดมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมเปนอยางยิ่ง ความสามารถในการ
คิดทําใหมนุษยแกปญหาใหตนเองได สามารถสรางสรรคสิ่งประดิษฐใหม ๆ สามารถนําสิ่งที่มีอยูใน
ธรรมชาติมาใชประโยชนไดมากขึ้นเรื่อย ๆและสามารถดํารงชีวิตสบืเผาพันธุไดอยางม่ันคงจน

สถานการณ สิ่งแวดลอม ขอมูล 

สิ่งเรา 

สัมผัส 

รับรู 

เกิดความสงสยั เกิดความสงสยั เกิดความสงสยั 

-  สภาวะความไมสมดุล 
-  เกิดความทกุข 
-  มีความเครียด(disequilibrium) 

แกปญหา ตอบขอสงสัย ขอมูล 

คิด 

-   สภาวะความสมดุล 
-   มีความสุข 
-  ไมเครียด (equilibrium) 
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ปจจุบันนี้ แตละคนมีความคิดเปนของตนเอง “การคิด” (Thinking) เปนตัวกําหนดสิ่งที่รู (Knowing) 
ความรูที่เราไดจากการคิดนั้นจะเปนตวักําหนดความเปนตวัเรา (Being) เราคิดอยางไร เรารูอะไร 
เราจะเปนเชนนั้น และความเปนตวัเราจะเปนตัวกําหนดวิถีชวีิตของตนเอง (Living) ซึ่งจะทําใหเรา
แสดงออก (Manifesting) ทั้งคําพูด การกระทําและการแสดงอากัปกิริยาตางๆ (Behaving) การคิด
เปนพ้ืนฐานของสติปญญาและความเขาใจซึ่งความคิดจะชวยใหสามารถปรับปรุงสิง่เดิมที่มีอยูใหดี
ขึ้น ทั้งยังนําความรูที่มีอยูเดิมมาเชื่อมโยงกับประสบการณใหมจนเกิดเปนความคดิใหมไดอีก 
(เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์ .2545: 67-76)   
    ดวยความสําคัญและความจําเปนของการคิดไดถูกกําหนดในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป ได กําหนดจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพึ่งประสงคดานสติปญญาคือ มีทักษะในการแสวงหาความรู มีความสามารถในการคิด
และการแกปญหาเหมาะสมกับวัย ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวยั มีจินตนาการและความคดิสราง
สรรค และ ดานเจตคตติอการเรียน คือ มีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรู (กรมวิชาการ.2546: 31) 
นอกจากนี้นักวิทยาศาสตรเชื่อวา สมองเด็กมีเสนใยสมองและจุดเชื่อมตอมากเทาไรจะทําใหเดก็ยิ่ง
ฉลาดมากขึ้นเทานั้น สมองจะทําหนาที่นีต้อไปจนถึงอายุ 10 ป จากนั้นสมองจะเริ่มกําจัดเครือขาย 
เสนใยสมองทีไ่มไดใชทิ้งไปเพ่ือใหสวนที่เหลือมีความสามารถและมปีระสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 
(เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์. 2545: 64) ซึ่งการทํางานของสมองที่มีประสิทธิภาพนัน้สวนหนึ่งมาจาก
การฝกฝน เชนเดียวกบัการปอนขอมูลตาง ๆ ใหสมองก็เปนการชวยใหสมองเก็บขอมูลไดมากขึ้นมี
ขอมูลมากขึ้น แตการฝกสมองใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดไมใชเรือ่งของการจํา 
อยางเดียว เพราะถึงแมการจําจะเปนสิ่งที่จําเปนสําคัญและมีประโยชน แตเปนเพียงขั้นพ้ืนฐานของ
สมองที่จะตองมีการจําความรูเพ่ือนําไปใชในขั้นตอนตอไป บางครั้งการจําไมไดทาํใหเกิดการเรียนรู 
แตอาจไปสกัดกั้นการทําความเขาใจเนื้อหาของความรู ความจริงแลวการฝกใหสมองสามารถทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นเปนเรื่องของการคิด เพราะถาหากสมองคิดเปนก็เรียกไดวาคน ๆ นั้น
เปนคนที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพ การคิดเปนการทํางานของสมองที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เพียงแต
วาเราจะตองจัดการเรียนรูหรือจัดสิ่งกระตุนใหมากพอที่สมองจะไดคิด การคิดสามารถพัฒนาและ 
ฝกฝนได (ศันสนีย ฉัตรคุปต; และอุษา  ชูชาต.ิ 2545: 5 -11) 
  สรุปไดวา การคิดมีความสาํคัญตอมนุษยในการดํารงชีวติอยูในโลกปจจุบัน เปน
กระบวนการทางปญญาทําใหมนุษยรูจักคิดรูจักกระทําในสิ่งที่ถูกตองตามการเปลีย่นแปลงของสังคม 
โดยเฉพาะในชวงของเด็กปฐมวัยเปนชวงที่สําคัญที่สุดของชีวิตเพราะเปนชวงที่เสนใยสมอง
เจริญเติบโตมากที่สุด ดังนั้นเด็กปฐมวัยควรไดรับการจัดการเรียนรูหรือการจัดสิ่งกระตุนเพื่อฝก
สมองใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ        
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 1.3 ทักษะการคิด 
    การสงเสริมทักษะการคิดใหแกเด็กเปนสิ่งที่สําคัญและจัดเปนพ้ืนฐานของการพัฒนา

ทักษะอ่ืนๆ ดวยเพราะการใชทักษะการคดิใหไดดีนั้นตองจําขอมูล รวบรวมความรู และเกิดการ
เรียนรู  ทักษะการคิดเปนสวนสําคัญของหลักสูตรและการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่ผูสอน
ตองใหโอกาสในการใชทักษะการคิด  เปาหมายในการพัฒนาการคิดไมใชการปลูกฝงความเชื่อแต
เปนการใหบรรยากาศการเรียนรู การตรวจสอบขอมูลที่หลากหลายอยางรอบคอบซึ่งงจะชวยปลูกฝง
ความรับผิดชอบทั้งในเรื่องการคิดและการกระทําได (มกราพันธุ จูฑะรสกะ. 2551: 9 online) 
ครูผูสอนที่จะสงเสริมเร่ืองการคิดตองเขาใจความหมายของทักษะการคิด และวธิีการสงเสริมทักษะ
การคิด ซึ่งทักษะการคิด หมายถึง การคิดที่มีจุดมุงหมายมุงใหบรรลเุปาหมายที่เกีย่วของกับ
กระบวนการทางสมอง เชน สามารถบอกถึงขอมูลที่เกี่ยวของได มีการประเมินความนาเชื่อถือของ
แหลงขอมูลและการสรุปอางอิง (Wilkinson. 1996: 11) 
   ทักษะการคิดตามความหมายของทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 103-104) ได
อธิบายไววา เปนคําที่แสดงถึงพฤติกรรมการคิดที่มีลักษณะเปนรูปธรรมเพียงพอที่ชวยใหมองเห็น
การแสดงออก / การกระทําที่ชัดเจนของการคิดนั้น ๆ เชน การสังเกตเม่ือพูดถึงการสังเกตคนทัว่ไป
พอจะรูไดวา หมายถึง การมองดู สัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปรียบเทยีบหมายถึง ตองเอาของ
ตั้งแต สองอยางขึ้นไปมาเปรียบเทียบหรือเทียบกัน การจัดหมวดหมูหมายถึง การทํารายการตาง ๆ 
ที่มีลักษณะเหมือน ๆ กันไวดวยกัน การสรุปความ คือ การยนยอใหสั้นลงเชนน้ีเปนตน คําที่มี
ลักษณะเชนทีก่ลาวมานี้ นิยมเรียกวา ทักษะการคิด (Thinking Skills) ซึ่งทักษะการคิดแตละทักษะ
อาจมีความเปนรูปธรรมมากนอยแตกตางกันได ทักษะการคิดมีเปนจํานวนมากโดยทั่วไปสามารถ
แบงไดเปน 3 ระดับคือ ทักษะที่เปนพ้ืนฐาน (basic thinking skills) เชน การฟง พูด อาน เขียน 
สื่อสารฯลฯ ทักษะระดับที ่2 เปนทักษะที่เปนแกนสําคญั (core thinking skills) เปนทักษะที่นยิมใช
กันมาก เชน ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจําแนกการสรุป เปนตน ทักษะระดับที ่3 เปน 
ทักษะการคิดขั้นสูง (higher order thinking skills) เปนทักษะการคดิที่ซับซอนและยากกวาทักษะ
แกน เชน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการทํานาย ทักษะการนิยาม ทักษะการวิเคราะห ทักษะ
การสังเคราะห ทักษะการจดัระบบ เปนตน  
  นอกจากนี้ ทกัษะการคิด หมายถึง ความสามารถในการแสดงออก หรือแสดง
พฤติกรรมของการใชความคิดอยางชํานิชํานาญ ซึ่งคนแตละคนจะมีทักษะการคดิแตกตางกัน บาง
คนสามารถคดิไดเร็วถูกตองเปนขั้นเปนตอน บางคนคิดไดชาผิดพลาดสับสน แตอยางไรก็ตามทักษะ
การคิดเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและฝกฝนได บุคคลใดไดรับการพัฒนาและฝกอยางชํานิชํานาญกจ็ะ
มีทักษะการคดิเพิ่มมากขึ้น ทักษะการคิดประกอบดวย การมอง การสังเกต การเปรียบเทียบ การ
จําแนก การขยายความ การแปลความ การสรุปความ เปนตน (อุษณีย โพธิสุข. 2545: 12) ดังนั้น
เด็กปฐมวัยจะคิดผิดทางหรือถูกทางขึ้นอยูกับทักษะการคิดที่ไดรับการปลูกฝงหรอืสงเสริมใหเกิดการ
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พัฒนานั่นเองทักษะการคิดประกอบดวย ทักษะการคิดพื้นฐานและทกัษะการคิดขัน้สูงหรือทักษะการ
คิดที่ซับซอน  ดังรายละเอียดตอไปน้ี (กรมวิชาการ. 2542: 5-7) 
  1.ทักษะการคดิพื้นฐาน (Basic Skills) แบงเปนทักษะการสื่อความหมาย และทักษะ
การคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป 
   1.1 ทักษะการสื่อความหมาย (Communication Skills) หมายถึง ทักษะการรับสาร
ที่แสดงถึงความคิดของผูอ่ืนเขามาเพื่อรับรู ตีความแลวจดจําและเมือ่ตองการที่เจาะลึก เพ่ือนํามา
เรียบเรียงและถายทอดความคิดเห็นของตนใหแกผูอ่ืน โดยแปลงความคิดใหอยูในรูปภาษาตางๆ ทั้ง
ที่เปนขอความ คําพูด ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร ฯลฯ ทักษะการสื่อความหมายประกอบดวยทกัษะ
ยอยๆ ที่สําคญัคือการฟง (Listening) การอาน (Reading) การรับรู (Perceiving) การจดจํา 
(Managing) การจํา (Remembering) การคงสิ่งที่เรียนไปแลวไวภายหลังการเรียนนั้น (Retention) 
การบอกความรูไดจากตัวเลือกที่กําหนดให (Recognizing) การบอกความรูออกมาดวยตนเอง 
(Recalling) การใชขอมูล (Using Information) การบรรยาย (Describing) การอธิบาย (Explaining) 
การทําใหกระจาง (Clarifying) การพูด (Speaking) การเขียน (Writing) และการแสดงออกถึง
ความหมายของตน 
    1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกนหรือทักษะการคิดทั่วไป หมายถึง ทักษะการคิดที่
จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนพ้ืนฐานการคิดขั้นสูงที่มีความสลับซบัซอน
ซึ่งคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชวีิตอยางมีคุณภาพ ทักษะ
การคิดที่เปนแกนประกอบดวย การสังเกต (Observing)  การสํารวจ (Exploring) การตั้งคําถาม 
(Questioning) การเก็บรวบรวมขอมูล(Information Gathering) การระบุ (Identifying)  การจําแนก
แยกแยะ (Discriminating) การจัดลําดับ (Ordering) การเปรียบเทียบ (Comparing) การจัด
หมวดหมู (Classifying) การสรุปอางอิง (Inferring) การแปล (Translating) การตีความ 
(Interpreting) การเชื่อมโยง (Connecting) การขยายความ (Elaborating) การใหเหตุผล 
(Reasoning) และการสรุปยอ (Summarising) 
  2. ทักษะการคิดขั้นสูงหรือทักษะการคิดที่ซับซอน หมายถึงทักษะการคิดที่มีขั้นตอน
หลายขั้น และตองอาศัยทักษะการสื่อความหมายและทกัษะการคิดทีเ่ปนแกนหลายๆทักษะในแตละ
ขั้น ทักษะการคิดขั้นสูงจึงจะพัฒนาไดเม่ือผูเรียนไดผานการพัฒนาทักษะการคิดพืน้ฐานจนเกิดความ
ชํานาญแลว ทักษะการคิดขั้นสูงประกอบดวย การสรปุความ (Drawing Conduction) การใหคาํ
จํากัดความ (Defining) การวิเคราะห (Analyzing) การผสมผสานขอมูล (Integrating) การจัดระบบ
ความคิด (Organizing) การสรางองคความรูใหม (Constructing) การกําหนดโครงสรางความรู 
(Structuring) การแกไขปรับปรุงโครงสรางความรูใหม (Restructuring) การคนหาแบบแผน 
(Finding Patterns) การหาความเชื่อพ้ืนฐาน (Finding Underlying Assumption)  การคาดคะเนหรือ
การพยากรณ (Predicting) การตั้งสมมตฐิาน (Formulating Hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน 
(Testing Hypothesis) การตั้งเกณฑ  (Establishing Criteria) การพิสูจนความจริง (Verifying) และ
การประยุกตใชความรู (Applying) 
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  ประพันธศิริ สุเสารัจ (2551: 5-8) ไดกลาวถึงทักษะการคิดที่แบงตามระดับของการคิด 
3 ระดับ ดังนี้ 
   1. การคิดระดับพ้ืนฐาน เปนการคิดทั่ว ๆไป เปนการคิดที่ไมมีความลึกซึงสลับซบัซอน 
มากมาย เปนทักษะที่ใชเปนพ้ืนฐานที่จะนํามาใชในการคิดในชีวติประจําวันโดยทัว่ ๆไปของมนษุย 
ไดแก ทักษะการสื่อสารตาง ๆ ที่เปนความสามารถในการรับรู และการถายทอดความรู ขอมูลทั้งใน
รูปของภาษา ดนตรี ศิลปะ การคิดคํานวณ ประกอบดวยทักษะตาง ๆ ไดแก การจํา การอาน  
การฟง การบรรยาย การอธิบาย การเขียน การพูด การแสดงออก การบอกความรู และการบอก
ความรูสึก 
  2. การคิดระดับกลาง เปนทกัษะการคิดทีต่องใชการตัดสินใจและแกปญหาทั่วๆ ไปใน
ชีวติประจําวัน เปนทักษะทีส่ําคัญสําหรับนําไปใชในการคิดระดับสูงซึ่งมีความสลบัซับซอนการฝก
ทักษะการคิดระดับกลางสําหรับเด็ก เปนการฝกทักษะการแสวงหาความรูในเนื้อหาวิชาตาง ๆทีเ่ปน
ความรูความคิดที่ลุมลึกมากขึ้นเพื่อตอบสนองตอการเรียนรูได คือ การสังเกต การสํารวจ การถาม 
การเก็บรวบรวมขอมูล การจําแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การ
เชื่อมโยง การแปล การขยายความ การตคีวาม การใหเหตุผล การสรปุยอ และการสรุปอางอิง 
  3. การคิดระดับสูง เปนการคิดที่มีความซบัซอนสูงใชทกัษะความคิดที่หลากหลาย
จะตองใชความรูความสามารถและตองใชทักษะการฝกฝน มีทักษะพืน้ฐานในการคดิหลายทักษะมา
ประกอบกันเปนกระบวนการคิด มีการคิดอยางเปนขั้นตอนเปนระบบและเปนกระบวนการ ในการ
พัฒนาความคดิใหถึงระดับสงูไดนั้น จําเปนจะตองมีทักษะความคิดพื้นฐานและระดับกลางเขามาเปน
พ้ืนฐานในการคิดเสมอและจะตองมีทักษะการคิดดังกลาวอยางชํานาญมาพอสมควร ทักษะการคดิ
ระดับสูง ไดแก การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารญาณ การคิดตัดสินใจ การวางแผน การสรุป
ความ การนิยาม การวิเคราะห การแกไขปรับปรุง การจัดระบบความคิด การคาดคะเน การ
พยากรณ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การประยุกตความรู และการพิสูจนความจริง  
ซึ่งการที่จะพัฒนาทักษะความคิดระดับสูงไดนั้นจะตองมีทักษะการคดิระดับพ้ืนฐาน และระดับกลางที่
เพียงพอเสียกอน  
  นอกจากนี้ครูลิคและรุคนิค (Krulik; &Rudnick.1993: 3-5) ถือวาการคิดประกอบดวย
องคประกอบ 4 องคประกอบที่มีลักษณะเปนความสามารถหรือทักษะตามลําดับขัน้จากต่ําไปสูง 
ไดแก  
  1.การคิดในระดับลึก (recall thinking) จะรวมทักษะการคิดที่มีธรรมชาติเกือบเปน
อัตโนมัติเปนความสามารถในการระลึกขอเท็จจริง  
  2. การคิดขั้นพ้ืนฐาน (basic thinking) เปนความเขาใจการคิดรวบยอดอันเปน
ประโยชนตอการนําไปใชแกปญหาในชีวติประจําวันและโรงเรียน 
  3. การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) เปนการคิดที่ใชมนการตรวจเชื่อมโยง
และประเมินลกัษณะทั้งหมดของการแกปญหา ประกอบดวยทกัษะยอยไดแก การมุงเนนไปในสวน
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ของขอมูลในปญหาหรือสถานการณที่เผชิญอยู การตรวจสอบความถูกตองและวิเคราะหขอมูล การ
จํา การเชื่อมโยงขอมูลที่ไดรับจากการเรียนรู เพ่ือกําหนคําตอบที่มีเหตุผล 
  4. การคิดสรางสรรค (creative thinking) เปนการคิดที่เปนตนฉบบัทีท่ําใหเกิดผลผลิต
ที่ซับซอน การคิดในระดับนี้เปนสิ่งประดิษฐที่คิดหรือจินตนาการขึ้นเอง ประกอบดวยทักษะยอย 
ไดแก การสังเคราะหความคดิ การสรางความคิด และนาํความคิดไปใช เพ่ือหาประสิทธิภาพของการ
คิดใหม 
  สรุปไดวา ทักษะการคิดหมายถึง ความสามารถในการคิดที่สามารถแสดงออกทาง
พฤติกรรมการคิดไดหลายดานเพื่อคนหาความเขาใจในเรื่องนั้นๆคนแตละคนจะมีทักษะการคดิ
แตกตางกัน บางคนสามารถคิดไดเร็วถูกตองเปนขั้นเปนตอน บางคนคิดไดชาผิดพลาดสับสน ทักษะ
การคิดเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาและฝกฝนได หากไดรับการพัฒนาและฝกอยางชํานิชํานาญก็จะมี
ทักษะการคิดเพิ่มมากขึ้น  

 

  1.4 ลักษณะของการคิด 
  ลักษณะการคดิ เปนประเภทของการคิดที่แสดงลักษณะเฉพาะที่ชดัเจน ลักษณะการ

คิดแตละลักษณะจะอาศัยพื้นฐานบางประการ และมีกระบวนการหรอืขั้นตอนในการคิดไมมากนัก 
ลักษณะการคดิใดมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่มากและซับซอนขึ้นจะเรียกการคิดนั้นเปน
กระบวนการคดิ ลักษณะการคิดที่มีความสําคัญนําไปใชในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ  
8 ประการ ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด การคิดชัดเจน การคิดกวาง  
การคิดไกลและการคิดลึกซึ้งรวมทั้งการคิดอยางมีเหตุผล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2540: 17) ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2540: 53) ที่ไดจําแนกลักษณะการคิด เปน 
2 กลุม คือ ลักษณะการคิดทั่วไปที่จําเปนไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคิดละเอียด 
การคิดชัดเจน และ ลักษณะการคิดที่เปนแกนสําคัญ ไดแก การคิดถูกทาง การคิดกวาง การคิด
ลึกซึ้ง การคิดไกล การคิดอยางมีเหตุมีผล หรือแบงลักษณะการคิดได 4 ลักษณะพอสรุปได  
(อารมณ สุวรรณปาล. 2551: 21) ดังนี้ 

  1. ลักษณะการคิดที่เปนหัวใจของการคิด คือ เปาหมายของการคิดซึ่งควรเปน
เปาหมายที่ถกูทางมีประโยชน ไมทําความเสียหายแกผูอ่ืน เรียกวา การคิดถูกทาง 

  2. ลักษณะการคิดที่เปนพ้ืนฐาน การคิดลกัษณะนี้เปนการคิดที่รวดเรว็ คิดหลาย
ลักษณะ คิดรอบคอบ และเขาใจในสิ่งที่คดิ ลักษณะการคิดนี้เปนพ้ืนฐานของการคดิที่ซับซอน 

  3. ลักษณะการคิดที่เปนกลางๆ การคิดลักษณะนี้เปนการคิดหลายดานหลายมุม เขาใจ
ความสัมพันธตางๆ สามารถประมวลขอมูล นําออกใชเปนเหตุเปนผล 

  4. ลักษณะการคิดระดับสูง เปนการคิดทีซ่ับซอนและมีขั้นตอน เปนการคิดที่ผานการ
กลั่นกรองและนําไปใชในสถานการณตางๆได 
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  นอกจากนี้ลักษณะการคิดทีเ่กิดขึ้นจะมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่สมองตอบสนองโดย
เก็บไวเปนความจําและ ลักษณะที่สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยผานกระบวนการอยางมีขั้นตอน 
ซึ่งแตละลักษณะมีกระบวนการคิด ดังนี้ 

  ลักษณะที ่1 สมองตอบสนองโดยเก็บเปนความจํากระบวนการคิดเริม่ตนจากการที่
มนุษยรับขอมูลเขามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ขอมูลที่รับเขามาจะบันทึกไว ในความจําที่เรียกวา 
ความจําเปนความจําไดผานประสาทสัมผสั (Sensory Memory) เชน การเห็น การฟง การสัมผัส 
การไดกลิ่น กาลิ้มรส ความจําขั้นน้ีอาจลืมไปภายในเวลา 2 วินาที ถาไมสนใจจะสูญหายไปทันทีแต
ถาไดรับความสนใจจะถูกสงเขาไปเก็บไวในความจําระยะสั้น (Short-Term Memory) ซึ่งเปนความ
จําที่เก็บไวใชชั่วคราว แตถาหากไมมีการทบทวนหรือรับเขามาเพียงครั้งเดียวและไมไดใชอีกเลย  
ขอมูลจะถูกลบทิ้งไปเม่ือมีขอมูลใหมเขามา ถาหากไดรับการใชเทคนิคตางๆในการชวยจําเชน  
การจัดกลุมคําการทองซ้ําๆ การทําความเขาใจในขอมูลน้ันหรือการทําขอมูลใหมีความหมายกับ
ตนเองโดยการผสมผสานสิ่งที่เรียนรู ใหมกับสิ่งที่เคยเรียนรูมากอน ขอมูลจะถูกบนัทึกไวในความจํา
ระยะยาว  (Long-Term Memory) ความจําระยะยาวม ี2 ชนิดคือ ความจําที่เกี่ยวกับภาษาและ
ความจําที่เกี่ยวกับเหตุการณ ซึ่งเกี่ยวของกับกลไกการเคลื่อนไหวและอารมณความรูสึก ความจํา
ระยะยาวสามารถเรียกขอมูลมาใชไดโดยแสดงออกมาเปนพฤติกรรม เชน สามารถเลาหรืออธิบาย
เหตุการณ ได สามารถแสดงทกัษะหรือวธิีการทําสิ่งตางๆ เปน ความจําประเภท “Knowinghow ” 
ไดแก การวายน้ํา การขี่จักรยาน เปนตน (ทิศนา แขมมณี; และคนอืน่ๆ. 2544: 27-28; เกรียงศกัดิ์ 
เจริญวงศศักดิ์. 2545: 176-181) 

  ลักษณะที ่2 สมองตอบสนองตอสิ่งที่รับรูโดยผานกระบวนการคิดกระบวนการคิด
เกิดขึ้นอยางมีขั้นตอนของการดําเนินการเพื่อนําไปสูเปาหมายของเรื่องนั้นๆ  
   ขั้นที ่1 กระบวนการคิดเริ่มตั้งแตการที่มนุษยเกิดความอยากรูอยากเห็นแลวรับรูขอมูล
เขามาผานประสาทสัมผัสทัง้ 5 และไดไหลผานตัวเองในเร่ืองของนิสัย อารมณ แรงจูงใจ ทําให
มนุษยเกิดความสนใจที่จะพิจารณาขอมูลน้ันตอไป  

  ขั้นที ่2 นําขอมูลที่ไดรับผานประสาทสัมผัสมาจัดกระทํา เชน การเปรียบเทยีบ การจัด
กลุม การเรียงลําดับ การวิเคราะหแยกแยะองคประกอบตางๆ การหาความสัมพันธขององคประกอบ
ตางๆ บันทึกผลการวิเคราะห  

  ขั้นที ่3 การสรุปตามวตัถุประสงคของการคิดเปนการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
ประสบการณเดิมซ่ึงชวยใหฐานความรูความเขาใจกวางขวางขึ้นไดแนวคิดใหมและองคความรูใหม
และอาจปฏิบตัิการสรางผลงานตามแนวคิดที่ผานการประเมินวาดีหรือเหมาะสมที่สุด  

  ขั้นที ่4 ผลลัพธที่ไดจากการคิดจะถูกประเมินอีกครั้งหนึ่งโดยการเผยแพรผลงานที่
คนพบใหผูอ่ืนเกิดความสนใจและรวมกันอภิปรายเสนอแนะ มนุษยจะแสดงลักษณะการคิดของตน
ตอความรูใหม 3 แบบ คือ แบบที ่1 ยอมรับกรอบความคิดเดิมของตนไมเปลีย่นแปลง แบบที ่2 
สรางกรอบความคิดใหม โดยคนหาขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือใหความรูใหมที่คนพบมีความชัดเจนขึ้น  
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แบบที ่3 ใชปจจัยทางอารมณและแรงจูงใจเขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจไมสนใจความรูใหมแม
จะเปนความรูที่ดี(อรพรรณ พรสีมา.2543: 12-14; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ.์ 2545: 190-203) 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: ออนไลน) ไดอธิบายลักษณะการ
คิดวา เปนคําที่บอกลักษณะตางๆของการคิด มีคําวิเศษณบอกลักษณะเฉพาะ ซึ่งมุงเนนในแงของ
มาตรฐานการคิด โดยอธิบายตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 3 แผนภูมิลักษณะการคิด 

 
   ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548) 

 
 

คิดคลอง คิดอยางรวดเร็วใหไดขอมูลจํานวนมาก 

คิดหลากหลาย คิดใหไดขอมูลหลายประเภท 

คิดละเอียด 
คิดใหไดขอมูลที่เปนราบละเอียดของสิ่ง
ที่คิดตามจุดประสงคของการคิด 

คิดชัดเจน 
คิดที่ผูคิดรูวาตนรูและไมเขาใจอะไรและ
สงสัยอะไรในเรื่องที่คิด 

คิดมีเหตุผล ใชหลักเหตุผลในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

คิดถูกทาง 
คิดที่ทําใหไดความคิดที่เปนประโยชน
ตอสวนรวมระยะยาว 

คิดกวาง 
คิดโดยพิจารณาถึงองคประกอบ แงมุม
ตางๆของเรื่องที่คิดอยางครอบคลุม 

ลักษณะ
การคิด  

คิดลึกซึ้ง 
คิดที่ทําใหเขาใจความซับซอนของ
โครงสรางและระบบความสัมพันธเชิง
สาเหตุในโครงสรางของเรื่องที่คิด  

คิดไกล 
คิดที่ทําใหสามารถอธิบายเหตุการณใน
อนาคตได  
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  ลักษณะการคิดของเด็กปฐมวัยในระยะกอนปฏิบัติการ เพียเจต ไดกลาวถึงการคิดของ
เด็กปฐมวัยไว 3 ลักษณะ (อารมณ สุวรรณปาล อางถึงใน Ginsberg; & Opper. 1979) ไวดังนี้ 
  1. การคิดของเด็กปฐมวัยจะมีลักษณะจํากดัขอมูลและมีมิติการคิดมิตเิดียว ซึ่งสองสวน
จะไมสัมพันธกัน เชนเม่ือเด็กมองแกวน้ําหวานที่บรรจุน้ําหวานในปริมาณเทากันแตขนาดของแกว
ตางกัน เด็กจะสนใจแกวน้ําที่บรรจุน้ําหวานที่เด็กมองแลวมีปริมาณมาก นั่นคือ แกวที่มีรูปทรงสูง
กวา เหตุผลทีเ่ด็กเลือกเชนนี้ เพราะเด็กจะมองสิ่งของมิติเดียว 
  2. การคิดของเด็กปฐมวัยจะพุงตรงไปยังสภาพจริงที่เห็นไมสนใจการเปลี่ยนรูป เด็กไม
สามารถคิดสัมพันธกันระหวางการกระทาํที่เหมือนกัน 2 อยางแตแสดงออกตางกัน 
  3. การคิดของเด็กเปนทิศทางเดียว เม่ือเด็กคิดไปในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง เด็กไม
สามารถยอนรอยการคิดไปยังจุดเริ่มตน 
  สรุปไดวาลักษณะการคิด  เปนการคิดทีแ่สดงลักษณะเฉพาะชัดเจน โดยอาศัย 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการคิด ลักษณะการคิดทีมี่ความสําคัญนําไปใชในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ไดแก การคิดคลอง การคิดหลากหลาย การคดิละเอียด การคิดชัดเจน การคิดกวาง การคิด
ไกลและการคดิลึกซึ้งรวมทัง้การคิดอยางมีเหตุผล ซึ่งลกัษณะการคิดของเด็กปฐมวยัชวงอายุ 2-7 ป 
จะมีลักษณะสาํคัญที่มีลักษณะจํากัดขอมูลมีมิติการคิดเดียว คิดตามสภาพที่เห็นจริงและคิดเปน
ทิศทางเดียว  

 

 1.5 ประเภทของการคิด 

  สาโรช บัวศรี (2531: 9-11) นักการศึกษาไทยไดจําแนกตามกิจกรรมของการคิด
ออกเปน 5 ประเภท คือ  

  1. การคิดโดยแยกประเภท (Thinking by classification) คือการรูจักแบงกลุมรูจัก
แยกแยะเปนชนิด 

  2. การคิดโดยการตัดประเดน็ (Thinking by elimination)  

  3. การคิดแบบอุปนัย (Inductive thinking) เปนการคดิจากสวนยอยหรือสวน
รายละเอียดไปสูสวนสรุป การคิดแบบอุปนัยเริ่มตนทีก่ารสังเกตและการทดลองอาน เม่ือเห็นวาเปน
จริงจึงทําการสรุป 

  4. การคิดแบบนิรนัย (Deductive thinking) เปนการคดิแบบตรงกันขามกับการคดิแบบ
อุปนัยกลาวคอื จะเริ่มตนจากขอสรุปหรือทฤษฎีไปสูรายละเอียดยอยๆ 

  5. การคิดแบบไตรตรองหรือการคิดสะทอน (Reflective thinking) คือการคิดแบบวิธี
วิทยาศาสตรในวงการศึกษามักจะเรียกวา วิธีการแกปญหาหรือวิธีแหงปญญา 

  ประเภทการคดิของเด็กปฐมวัยเปนการคดิขั้นพ้ืนฐาน สายสุรี จุติกุล (2542: 24) ได
แบงประเภทการคิดของเด็กปฐมวัยไว 5 ประเภท ดังนี้ 
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  1. การคิดแบบโยงเหตุผล เปนการคิดที่เชื่อมโยงสิ่งตางๆ มากกวาสองสิ่งเขาดวยกัน 
อาจเชื่อมโยงเหตุการณกับการกระทํา เชน เม่ือฝนตกตองเขาไปอยูในรมเพราะกลัวเปยก  
ปลูกตนไมเลก็ๆไวเม่ือเห็นดินแหงตองรดน้ํา แสดงถึงการคิดเชื่อมโยงใหทราบวา เม่ือรดน้ําแลว
ตนไมจะเจริญเติบโต หรือไมแยงของเลนเพื่อนเพราะเพื่อนจะรองไห เปนตน  

  2. การคิดแกปญหา การคดิแกปญหาของเด็กปฐมวัยจะเปนการคิดและปฏบิัติแบบลอง
ผิดลองถูก จนกระทั่งเด็กมีประสบการณและนําประสบการณนั้นมาแกปญหาได เชน เม่ือเด็กหกลม
เด็กจะทําอยางไร เด็กบางคนจะรองไหและนั่งอยูกับที่ บางคนเดินไปหาครูหรือพอแมเพ่ือบอกวาหก
ลมและเจ็บมีบาดแผล ซึ่งวธิีการทั้งสองเปนวิธีการแกปญหาของเด็กปฐมวัยแตเม่ือเด็กมี
ประสบการณแลวเด็กจะหาวิธีแกปญหา 

  3. การคิดวิเคราะห เปนการคิดของเด็กปฐมวัยที่จะคิดถึงสวนประกอบยอยแยกแยะ
สวนยอยหรือองคประกอบยอยจากสวนใหญ การคิดวิเคราะหเกิดไดเม่ือเด็กมีประสบการณเดิมใน
การแยกแยะ เชน เม่ือเด็กเห็นลูกสุนัขเด็กจะบอกไดวาเปนลูกสุนัข แตเม่ือถามวาทาํไมถึงคิดวาเปน
ลูกสุนัข เด็กจะตอบไดชัดเจนวาเพราะมันตัวเล็ก เวลาเหาจะมีเสียงเล็ก นั่นหมายความวา เด็กมี
ประสบการณเรียนรูมาวา สนุัขตวัโตกับลกูสุนัขมีลักษณะรูปรางเหมือนกนัแตขนาดและเสียง
แตกตางกัน 

  4. การคิดจินตนาการและการคิดสรางสรรค เปนการคดิของเด็กที่คิดไปอยางกวางไกล
หลายแบบหลายทาง ซึ่งสามารถนําไปคดิประดิษฐหรอืสรางสิ่งแปลกใหม เชน การที่เด็กหาวิธกีาร
ใหมๆในการเดินขามคลองในการเลนบทบาทสมมุติ การเลนขายของ การทําทาทางแปลกใหม
นอกเหนือจากที่ครูหรือเพ่ือนทํา 

  5. การคิดริเริ่ม เปนการคิดในรูปแบบของการคิดสิ่งใหมๆที่ไมเคยทาํ ซึ่งการคิดริเริ่ม
มักจะควบคูกบัความคิดสรางสรรค เชน ขณะที่เด็กเลนขายของหรือหมอขาวหมอแกง เด็กบางคนมี
การคิดริเริ่มนําดินนํ้ามันมาปนและทําภาชนะใสของ หรือเปลี่ยนจากการเลนหมอขาวหมอแกงเปน
เลนขายของในตลาด เปนตน 
  ศรีสุรางค ทีนะกุลและคนอ่ืนๆ (2542: 10-11) ไดกลาวถึงประเภทของการคิดวา
แบงเปน 2 ประเภท คือ  

  1. การคิดโดยไมมีจุดมุงหมาย (undirected thinking) หรือเรียกวา การคิดแบบ
เชื่อมโยง(association thinking) เปนการคิดที่ไมมีจุดมุงหมายเปนอิสระจากการถูกกําหนดดวย
เง่ือนไขภายนอก 

  2. การคิดอยางมีจุดมุงหมาย (the goal directed thinking) เปนการคดิที่เกิดขึ้นเม่ือเรา
ตองการคําตอบหรือวิถีทางที่สมเหตุลมผลในการแกปญหา การคิดชนิดนี้มีเปาหมายที่ชัดเจนซึ่งดิวอ้ี 
เรียกความคิดนี้วา “reflective thinking” การคิดชนิดนี้ไดแก การคิดวิเคราะหวิจารณ (critical 
thinking) และการคิดสรางสรรค (creative thinking) การคิดวิเคราะหวิจารณเปนการคิดหาเหตุผลใน
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เรื่องตางๆซ่ึงการคิดชนิดนี้คือ การคิดแกปญหา (problem solving) สวนการคิดสรางสรรคเปนการ
คิดเพื่อหาความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆนําไปสูการประดิษฐสิ่งแปลกใหมรวมถึงการคนพบวธิกีาร
แกปญหาไดสําเร็จ   
  นอกจากนี้ไดมีการแบงไดหลายประเภทขึ้นอยูกับการยึดคุณลักษณะใดเปนหลกัในการ
แบง ในที่นี้แบงตามลักษณะทั่ว ๆ ไป ซึ่งแบงออกได 2 ประเภทคือ  

  1. การคิดโดยตรงที่ใชในการแกปญหา (Directed Thinking) เปนการคดิหาเหตุผลและ
มีจุดมุงหมาย แบงออกได 2 ประเภทคือ  
   การคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) เปนการคิดเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือ
สถานการณตาง ๆ วาถูกหรือผิดโดยใชเหตุผลประกอบซึ่งการใหเหตุผลนั้นมี 2 แบบคือ การคิดแบบ
อนุมาน (Deductive Thinking) เปนการคดิหาเหตุผลในการหาคําตอบจากหลักเกณฑที่มีอยู และ 
การคิดแบบอุปมาน (InductiveThinking) เปนการคิดหาเหตุผลในการสรุปหลักเกณฑจากขอมูลที่
สังเกตได  
   การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) หมายถึงกระบวนการคิดการกระทําผลงาน
ใหมๆ ที่มนุษยคิดและประดิษฐขึ้น โดยทั่วไปความคดิสรางสรรคจะเกิดขึ้นไดสองลักษณะคือ เกิด
จากความคิดริเริ่มประดิษฐอะไรใหม ๆ ที่ไมเคยมีใครคิดมากอน และเกิดจากการคิดดัดแปลงสิ่งเดิม
ที่มีอยูแลวใหเปนประโยชนแกมนุษย 

   2. การคิดประเภทสัมพันธ (Associative Thinking) เปนการคิดที่ไมมีจุดมุงหมาย เกิด
จากสิ่งเรามากระตุนใหเกิดสัญลักษณในสมองแทนเหตุการณ หรือวัตถุตาง ๆ เชน  
   การฝนกลางวนั (Day Dreaming) เปนการคิดเพอฝนในขณะที่ยังตื่นอยู ฝนโดย
รูตัว เชน ขณะที่กําลังนั่งเรยีนอยู อาจคิดฝนไปวาตนเองกําลังเดินเลนตามชายหาด  
   การฝนกลางคนื (Night Dreaming) เปนการฝนโดยไมรูตัว มักเกิดในขณะหลับ 
เชน ฝนถึงเรือ่งราวตาง ๆ ซึ่งบางเรื่องเก่ียวของกับเรื่องที่พบในเวลากลางวัน บางเรื่องเปนเรื่องที่ติด
คางอยูในใจ เม่ือตื่นขึ้นบางทีอาจจําความฝนไดหรือบางทีก็จําไมได 
   การคิดที่เปนอิสระ (Free Association) เปนการคิดที่ไมมีจุดมุงหมาย เม่ือเกิดขึ้น
แลวจะทําใหคดิถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่มีความสมัพันธตอเน่ืองกันไปเรื่อย ๆ การคิดประเภทนี้ ซิกมันด 
ฟรอยด นํามาใชโดยใหคนไขโรคประสาทไดระบายความปรารถนาหรือปญหา ซึ่งอยูในระดับจิตใต
สํานึก เพ่ือจิตแพทยจะไดใชเปนขอมูลสาํหรับวิเคราะหและหาทางแกไขปญหาใหกับคนไข สําหรับ
วิธีการใหคนไขคิดแบบอิสระน้ี จิตแพทยจะใหคนไขไดผอนคลายความตึงเครียดเสียกอน โดยให
นอนพักผอนบนเกาอ้ีนอนแลวจึงใหพูดเลาเรื่องและเหตุการณตาง ๆ ตลอดจนความฝนที่เกิดขึ้น 
จิตแพทยจะพยายามคนหาความปรารถนาหรือความตองการ และปญหาของคนไขจากสิ่งที่เขาพูด
ใหฟง นั่นเอง   
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  สรุปไดวา ประเภทการคิดของเด็กปฐมวัยแบงไดเปน 5 ประเภท คือ การคิดแบบโยง
เหตุผล การคดิแกปญหา การคิดวิเคราะห การคิดจินตนาการและการคิดสรางสรรค การคิดริเริ่ม 
รวมทั้งยังมีการแบงการคิดออกเปน 2 ประเภท คือ การคิดอยางไมมีจุดมุงหมายและการคิดอยางมี
จุดมุงหมาย ซึ่งการคิดอยางไมมีจุดมุงหมาย คือการคิดเลื่อนลอย คิดเพอฝน ไมมีจุดหมาย ไมมี
ขอบเขต เปนการคิดแบบคลอยตามสิ่งเรา และการคิดอยางมีจุดมุงหมาย เปนการคิดที่หาเหตผุล 
สามารถนําไปใชในการแกปญหาอยูในรูปของกระบวนการ เปนการคิดอยางมีระบบ มีเหตุผล เปน
วิทยาศาสตรนั่นเอง 

 
 1.6 พัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย 
  การคิดของเด็กปฐมวัย เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองที่มีผลจากการรับรูสิ่งตางๆที่
เกิดขึ้นในชวีิตประจําวันทั้งที่เด็กรูตวัหรือไมรูตัว การคดิของเด็กปฐมวัยจะเกี่ยวของกับโครงสราง
ของสมองและกระบวนการทํางานของสมอง การทํางานของสมองของเด็กปฐมวยัในดานการคิดนั้น 
เด็กจะรวบรวมจัดประสบการณการรับรูเปนหนวยยอยๆไวในสมอง หนวยยอยเหลานี้เปนสวนหนึ่ง
ของการคิดที่เพียเจตเรียกวา โครงสรางภาพ(schema) เชน เด็กเห็นลูกกลมๆมาแลวครั้งหน่ึง ตอมา
เด็กเห็นลูกบอลหรือลูกกลมๆอีกเด็กจะแสดงทาทีวาเคยรูจักแลว และจะไมสนใจในเรื่องรูปรางหรือ
ขนาดวาเปนลกูบอลหรือลูกกลมๆลูกเดียวกันหรือไม จนเม่ือเด็กเริ่มพัฒนาเขาสูขัน้กอนปฏิบัตกิาร 
(preoperational stage) เด็กไดรับประสบการณในเรื่องเดียวกันหรือที่คลายกัน เด็กจะจัด
ประสบการณนั้นไวเปนสวนๆเปนโครงสรางจนถึงจุดหนึ่ง เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งนั้นขึ้น
เอง เชน เด็กอายุ 3 ป 8 เดือนเห็นลูกสุนัขพันธุพุดเดิล้สีดําในบาน ตอมาเพื่อนบานนําสุนัขพันธุ
ปกกิ่งมาเลี้ยง เม่ือเด็กเห็นสุนัขสองตัวปุกปุยเด็กจะสามารถรับรูและเก็บภาพนั้นในโครงสราง 
ตอเม่ือเด็กไดเห็นสัตวที่มีรปูรางเหมือนกันหลายๆครั้ง ประกอบกับการไดรับคําที่ชีช้วนและพูด
อธิบายจากพอแม เด็กจะเกิดเปนความคิดรวบยอดวาสิ่งที่รับรูนั้นเรียกวา สุนัข (อารมณ  
สุวรรณปาล. 2551: 8-9) นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องของการคิดเกิดขึ้นไดอยางไรนั้นสามารถ
พิจารณาไดจาก 3 องคประกอบ คือ สิ่งเรา กระบวนการภายใน กระบวนการภายนอกและการ
ตอบสนอง ตามแผนภาพที่แสดง ดังนี้ 
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สิ่งนําเขา กระบวนการ ผลที่ไดรับ 
การรับรู 

การมอง การไดยิน  
การรูรส    การไดกลิ่น 
 การรูสึก กลามเน้ือ 

กิจกรรมภายใน 
การเชื่อมโยง การจํา         
การคิด การมีเหตุผล         

การจัดโครงสราง การแกปญหา 

การแสดงออก 
การพูด การเขียน 
การแสดงทาทาง 

การแสดงสีหนาแววตา 
 

ภาพประกอบ 4 ภาพแสดงกระบวนการคดิ 
 
   ที่มา: Charlessworth, Rosalinel (1992: 265.) 
 
  การคิดของเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา เม่ือเด็กคิดสิ่งใดจะเกิดเปนพฤติกรรมหรือ
สะทอนออกมาในรูปของการกระทํา เด็กจะเริ่มตนพัฒนาดานการคิดจากการรับรูของประสาทสมัผัส 
ซึ่งเปนประสบการณแรกหรือเปนขั้นตนของพัฒนาการทางการคิด การคิดของเด็กเปนไปตามสิ่งเด็ก
ที่เห็น ไดยิน รูรส รูสึก ซึ่งเปนการรับรูทางประสาทสมัผัสทั้งหา หรือที่เรียกวา ขั้นประสาทการรบัรู 
(sensorimotor stage) และพรอมที่จะพัฒนาไปขั้นกอยปฏิบตัิการ (preoperational stage) ในแตละ
ขั้นของพัฒนาการ เด็กจะพัฒนาเครื่องมือในการคิด คือสัญลักษณ (symbol) เด็กจะมองวัตถุไม
เพียงแตวาสิ่งน้ันเปนอะไร แตจะมองวาสิง่นั้นเปนตัวแทนหรือใชแทนอะไรไดบาง โดยใชคําพูดเปน
การสื่อความ ประสบการณซ้ําๆ และการปฏิบัติซ้ําๆจะชวยใหเด็กพัฒนาไดเร็วขึ้น  
(อารมณ สุวรรณปาล. 2551: 8-11) 
  การคิดกับสตปิญญาเปนสิ่งที่แยกกันไมออก พัฒนาการทางการคิดจะเกี่ยวของกับ
พัฒนาการทางสติปญญาขัน้กอนปฏิบัตกิารในชวงอายุ 4-7 ป ในขัน้น้ีจะมีขั้นตอนที่เปนอุปสรรคตอ
พัฒนาการทางการคิดของเด็ก 3 ลักษณะ คือ  
  1. การมองหาศูนยกลาง (centration) มีลักษณะจํากัดขอมูลและคิดมิติเดียว การคดิ
ของเด็กจะมุงอยูสถานการณเดียว ไมมีการใชความเชือ่มโยงสัมพันธกัน 
  2. การคงรูป (static) การคิดของเด็กมีลักษณะการคงรูปโดยรับรูจากภาพที่เห็นไม
สนใจการเปลีย่นแปลงของรูปรางรูปทรง   

สิ่งเรา กระบวนการ การตอบสนอง 

ภายใน 

ภายนอก 
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  3. การคิดแบบไมยอนกลับ (irreversibility) เปนความคิดที่ไมสามารถยอนกลับ
เหตุการณหรือสภาพที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กมองเห็น พัฒนาการทางการคิดนี้เปนการเผชิญปญหา
หรือเผชิญประสบการณ เม่ือเด็กเติบโตขึน้พัฒนาการจะมีมากขึ้นอีกขั้นหน่ึง 
  โดยทั่วไปจุดหมายการพัฒนาเด็กปฐมวยัดานสติปญญา ไดแก เด็กเรียนรูการ
แกปญหา รูจักถามคําถาม มีการคิดเชิงเหตุผล มีการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร มีพัฒนาการทางภาษาและการรูหนังสือทั้งฟง พูด อาน เขียน รูจักการใชภาษาอธบิาย
ความรูสึกความคิดของตนเองและคิดสรางสรรค (พัชรี ผลโยธิน. 2551: 1-41; อางอิงจาก  
Mitchell; & david. 1992; Dodge; & Phinney. 1998: 5; Dodge Colker; & Heroman. 2002)  
สวนจุดหมายการพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัยของไทยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ไดระบุไวตามระดับอายุ ดังนี้ 
  1. จุดหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสติปญญาของเด็กอายุต่ํากวา 3 ป คือ เพ่ือให
เด็กสื่อความหมายและใชภาษาไดเหมาะสมตามวัย และเพ่ือใหเด็กสนใจเรียนรูสิง่ตางๆ รอบตวั 
  2. จุดหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสติปญญาของเด็กอายุ 3-5 ป คือ เพ่ือใหเด็กใช
ภาษาสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับวัย เพ่ือใหเด็กมีความสามารถในการคิดและแกปญหาไดเหมาะสม
กับวัย เพ่ือใหเด็กมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพ่ือใหเด็กมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู 
  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมองและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย ไดกลาวถึงวา 
เปนผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดลอมเพราะจากการศึกษาเรื่องพนัธุกรรมไดมีการคนพบยีนหรือ
หนวยพันธุกรรมที่เปนตวักาํหนดเซลลประสาท โครงสรางของสมอง เม่ือเด็กเกิดมายีนหรือ
พันธุกรรมยังคงทํางานกําหนดโครงสรางการเจริญเตบิโตของสมอง แตปจจัยภายนอกหรือ
สิ่งแวดลอม การเลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญทีเ่อ้ือกับปจจัยภายในหรือพันธุกรรม ทั้งน้ีปจจัยภายนอกทั้ง
ในเรื่องของการอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ จะกระตุนสมองใหสรางเสนใยประสาทและไขมันลอมรอบ
เสนใยประสาทเหลานั้น หากเด็กไดรับประสบการณซ้ําๆ จะทําใหเสนใยประสาทและเครือขายเสนใย
ประสาทมีการสรางไขมันสมอง (Myelin) ปองกันการถูกจํากัดเสนใยประสาท และทําใหการทํางาน
ของสมองมีประสิทธิภาพ การไดรับประสบการณของเด็กที่ดีเหมาะกับวัยจะทําใหสมองสราง
เครือขายใยประสาทที่ทําใหเด็กเปนคนดีสรางสรรค ในทางตรงกันขามถาเด็กไดรับประสบการณไมดี 
ก็จะทําใหสรางเครือขายที่ทาํใหเด็กเปนคนไมดีชอบทําลาย เปนอันตรายตอสังคม นอกจากนี้ 
ความเครียดยงัเปนปจจัยที่สําคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตพัฒนาการของสมองและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย ทัง้นี้เพราะความเครียดจะทําใหเกิดฮอรโมนเครียด เรียกวา คอรติโซล(cortisol) ซึ่งไป
ยับยั้งการทํางานของเซลสประสาทและอาจทําลายเซลลประสาทที่เกี่ยวกับความคิด ความจํา และ
การเรียนรูได (พัชรี ผลโยธนิ. 2551: 1-39; อางอิงจาก ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2542; Ward. 2001)  
  สรุปไดวา พัฒนาการทางการคิดของเด็กปฐมวัย เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการทํางานของสมองสวนตางๆ จุดหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสติปญญานี้ ไดแก 
การแกปญหา รูจักถามคําถาม มีการคิดเชิงเหตุผล การรูจักการใชภาษาในการสื่อความหมาย ซึ่ง
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ขึ้นอยูกับระดบัอายุและปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาสมองและการเจรญิเติบโตจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดลอมของเด็กปฐมวัยแตละคน 
 
 1.7 ปจจัยที่มีผลตอการคิด  

  การคิดของมนุษยตั้งแตเด็กปฐมวัยจนเติบโตเปนผูใหญ มีการเปลี่ยนแปลงทางสมอง
หรือทางสติปญญาในการรบัรูเขาใจ การใชเหตุผลและการแสดงออกโดยการกระทําหรือใชภาษาใน
การสื่อสารอยางเปนขั้นตอน ปจจัยที่เกี่ยวของตอการคดิของมนุษยมีทั้งปจจัยภายในตวับุคคลและ
ปจจัยภายนอก ซึ่งมีดังตอไปน้ี 
  1. การทํางานของสมอง (Brain Functioning) สมองเปนอวัยวะของรางกายอยูภายใน
หัวกะโหลก ซึ่งเปนรวมจุดรวมของระบบประสาท และเปนอวัยวะที่เปนศูนยกลางการควบคุมการ
เคลื่อนไหว การนอนหลับ ความหิว ความกระหาย และกิจกรรมทุกประการที่สําคญัตอการดํารงชีวิต 
อารมณ เชน ความรัก ความเกลียด ความกลัว ความสุข และความทกุข ก็ถูกควบคุมดวยสมอง 
เชนกัน นอกจากนี้สมองยังทําหนาที่รับและแปลความหมายของสัญญาณจํานวนมหาศาลที่ถูกสงมา
จากอวัยวะสวนอ่ืนๆ และจากสิ่งแวดลอมภายนอก สมองทําใหมนุษยมีสต ิ(conscious) และมีปญญา 
สมองของแตละคนจะมีความแตกตางกันอยูบางถึงแม จะมีโครงสรางทางกายภาพคลายๆ กันความ
แตกตางของสมองกอใหเกดิเอกลักษณทางความคิดของแตละบคุคลกอใหเกิดความแตกตางทาง
บุคลิกภาพและศักยภาพในดานตางๆ เชน คนที่ถนัดมือซายซึ่งสมองซีกขวาของเขาจะมี การพัฒนา
มากกวา ก็มักจะเปนคนที่มีความสามารถในการใชจินตนาการ มีความคิดสรางสรรคดี สวนผูที่ถนัด
มือขวาซึ่งสมองซีกซายมีการพัฒนาสูงกวาก็จะเปนคนที่ทํางานโดยใชเหตุผล มีขัน้มีตอน ถึงแมวา
ยังไมมีผูใดที่เขาใจการทํางานของสมองอยางแทจริง แตผลการวิจัยที่ผานมาก็ทําใหมีความเขาใจใน
การทํางานของสมองสวนตางๆ มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 
  2. ศักยภาพทางการเรียนรู (Learning Potential) ปจจัยหลายประการในตวับุคคล เชน 
ประสิทธิภาพของสมอง ความละเอียดออนในการรับรู เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความแตกตางในศักยภาพ
ในการเรียนรูของมนุษย ซึ่งสามารถเห็ นไดอยางชัดเจนตั้งแตในวยัเด็กทําใหเกิดความแตกตางใน
การคิด คิดไมเทากัน คิดไมเหมือนกัน แมวาจะไดรับประสบการณอยางเดียวกันกต็าม 
  3. คุณลักษณะสวนตัว (Personal Attributes) คุณลักษณะสวนตวัของแตละบุคคล หรือ
อาจจะเรียกวาอุปนิสัย เชน ความมีใจกวาง เปนธรรม ความชางสงสั ย ความใฝรู ความกระตือรือรน 
ชอบวิเคราะห กลาเสี่ยง อดทนความมั่นใจในตนเอง ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี เปนปจจัยสําคัญ
ประการหนึ่งที่กอใหเกิดความแตกตางทางความคิด คนที่มี ใจกวาง ไรความคิดอคต ิมีมนุษย
สัมพันธดี มักจะเปนผูที่ไดรับความรู หรือขอมูลจากหลายฝาย ความกระตือรือรน ความใฝรู ความ
ชางสงสัยเปนตัวกระตุนทําใหบุคคลนั ้นพยายามแสวงหาความรูใหม ๆ อยู เสมอเพ่ือสนองความ
ตองการทางสมองของตนเอง ความอดทนก็เปนคุณสมบตัิสําคัญที่จะทาํใหเกิดความสําเร็จในการ
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แสวงหาความรูใหมๆมากขึน้ สําหรับคนปกติทัว่ไป ความรูที่ไดรับมามักจะทําใหคุณภาพการคิดของ
ผูนั้นดีขึ้น 

   4. พ้ืนฐานความรู (Background of Knowledge) ความรูที่คนเราไดรับมิไดมาจากการ
เรียนรู ในหองเรียนเทานั้น ความรูสวนใหญที่มนุษยไดรับมักจะมาจากการรับรูขอมูลที่อยูรอบๆ ตัว 
เชน การทดลองทําดวยตนเอง การพูดคุยกับผูอ่ืน การดูโทรทัศน หรือดูภาพยนตร การอานหนังสือ 
และปจจุบันความรูสวนหนึง่มาจากการดูขอมูลในเว็บไซตในระบบอินเทอรเน็ต ความรู ในรูปแบบ
ตางๆ ที่มนุษยไดรับมาจะถกูประมวลผล และจดจําไวในสมอง เม่ือมีความจําเปนตองใชก็จะถูก 
ดึงออกไปใชงานได เดอ โบโนไดแสดงความคิดเห็นวาหากมนุษยมีความรูเปนจํานวนมากเพียงพอ 
นั่นคือรูแจงในทุกเรื่องแลวการคิดก็เปนสิ่งที่ไมจําเปน อยางไรก็ตามมนุษยทุกคนไมอาจจะจดจําทุก
สิ่งที่ผานผัสสะของตนเองในแตละวันไดหมด และสมองของคนเราก็จะเลือกจดจําเพียงบางสิ่งเทานั้น 
นอกจากนี้โอกาสในการไดรับความรูของแตละคนก็มีความแตกตางกันดวย คนทีอ่ยูใน
สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน ในโรงเรียน ในหองสมุด ในกลุมของผูรู ก็จะมีโอกาสไดรบั
ความรูมากกวาคนที่ อยูในสภาพแวดลอมที่ ไมเอ้ือตอการเรียนรู ผูที่มีโอกาสไดรับการศึกษาใน
ระดับสูงก็จะไดรับองคความรูซึ่งแตกตางจากผูที่มี การศึกษาในระดบัต่ํา ดังนั้นโดยมากวิธีการคดิ
ของผูที่มีระดับความรูที่แตกตางกันก็จะไมเหมือนกัน 
  5. ประสบการณ (Experiences) ประสบการณชีวิตถือเปนความรู ที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติจริง หรือประสบดวยตนเองในหลายๆ กรณีจะมี ผลตอความคดิของคนมากกวาความรูที่เรียน
ในหองเรียนหรือที่ไดจากแหลงอ่ืนๆ เพราะถือเปนขอมูล หรือความรูที่ไดรับการพิสูจนแลว คนที่มี
ประสบการณมากมักจะมีความคิดลุมลึกหลากหลายกวาผูที่มีประสบการณ 
  6. สภาพแวดลอม (Environment) มนุษยเราสามารถเรียนรูไดจากสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว
มากกวาการเรี ยนในหองเรียน สภาพแวดลอมเปนทั้งแหลงความรูและสิ่งเราใหเกิดการเรียนรู จึงถือ
เปนปจจัยสําคัญตวัหนึ่งที่จะใชพัฒนามนุษยได เด็กอายุนอยๆ ควรจะอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมที่จะกระตุนใหเกิดการเรียนรูจึงจะทําใหเกิดการพัฒนาทางความคิด  
  7. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเปนวิถทีางในการดํารงชีวิตของคนในสังคมหนึ่งๆ 
ซึ่งจะมีอิทธิพลตอความเชื่อ ความคิด และการปฏิบตัิของคนในสังคมนั้นอยางมาก และในสังคมที่ 
ตางกันก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน สงผลใหคนในสังคมที่ตางกันมีความคิดที่แตกตางกันดวย เชน 
คนไทยกับฝรัง่อเมริกันมีความคิดในการปฏิบัตติอผูรวมงานที่อาวุโสกวาแตกตางกั น คนไทยจะให
ความเคารพและมักจะไมแสดงความคิดตอบโต หรือไมโตเถียงผูอาวุโส แมวาสิ่งที่ ผูอาวุโสทําอาจจะ
ไมถูกตองทั้งหมด แตคนอเมริกันมักจะไมสนใจในเรื่องความอาวุโสและอาจจะแสดงความคิดเห็น 
โตตอบอยางตรงๆ หรือแสดงความกาวราวอีกดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ
2544:  27-29; ทิศนา แขมมณี 2546: 40-42) 
  นอกจากปจจัยขางตนแลว เกรียงศักดิ ์เจริญวงศศักดิ์ (2546: 139-170) ยังมีความเห็น     
วาปจจัยที่เกี่ยวของกับการคิดประกอบไปดวย กรอบโลกทัศน / ชีวทัศน นิสัย อารมณและแรงจูงใจ 
ซึ่งกรอบโลกทัศน / ชีวทศัน หมายถึ งมาตรฐานทีค่นๆ หนึ่งใชในการประเมินคา หรือตัดสินใจ
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เกี่ยวกับเรื่องใดเร่ืองหน่ึงที่เกิดขึ้นในโลกและในชวีติ หรืออาจจะเรียกได วาเปน “ตัวแบบความคิด” 
หรือ “ปรัชญาการมองโลกมนุษย ” กรอบโลกทัศน / ชีวทัศน เปนสิ่งที่ถูกหลอหลอมขึ้นจาก
ครอบครัว สังคม การศึกษา ความเชื่อ ฯลฯ นิสัยก็เปนสิ่งที่ถูกฝกฝนขึน้ในตวับุคคล และอารมณก็
คือความรูสึกตางๆ ที่โดยทัว่ไปแลวจะประกอบดวยแรงกระตุนทางกายภาพ และความรูสึกนึกคดิที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย นอกจากนี้วิธีการคดิของคนจะตองมีแรงขับหรือแรงจูงใจดานตางๆ 
มาเปนสวนประกอบเสมอ  
  สรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอการคิดของมนุษยมาจากภายในและภายนอกของแตละ
บุคคล เริ่มจากการทํางานสมอง ศักยภาพทางการเรียนรู คุณลักษณะสวนตวั พ้ืนฐานทางความรู 
ประสบการณที่ไดของแตละคนรวมถึงสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม ซึ่งในกระบวนการการคิดหรือ
วิธีคิดนั้นขึ้นอยูกับแรงจูงใจในดานตางๆมาประอบดวย 
 
 1.8 ความหมายของการคิดเชิงเหตุผล 

  การคิดเชิงเหตุผล เปนลักษณะการคิดหนึ่งที่ซับซอนตามลําดับการพัฒนาการของเด็ก 
ที่เพียเจต (Piaget) ไดจัดลําดับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กที่จะเริ่มการคิดเหตุผลนั้นอยูในชวง
อายุ 2 – 7 ป เด็กจะคิดจําแนกตามสิ่งที่เห็นสงผานเขาสูการคิดแบบนามธรรม และเม่ือเด็กอายุ 7 ป
ขึ้นไปน่ันเด็กจะเร่ิมใชเหตุผล เปรียบเทยีบลงความเหน็ดวยการใชมโนภาพได สามารถคิดกลับไป
กลับมาได ซึ่งการคิดเชิงเหตุผลนีต้องอาศัยหลักการหรือขอเท็จจริงที่ถกูตองมาสนับสนุนอยาง
เพียงพอ มีโอกาสผิดพลาดนอย ผูที่มีทักษะการคิดอยางมีเหตุผล ยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง 
(จํานง วิบลูยศร.ี 2536: 39)   

  กูด (ศรชัย เลศิไตรภพ. 2535: 16; อางอิงจาก Good. 1973: 345) ใหความหมายของ
การคิดเชิงเหตุผลวา เปนการกระทําหรือกระบวนการทางสมองในการที่จะลงความเห็นเกี่ยวกบั
ความสัมพันธระหวางขอเทจ็จริงและปรากฏการณ สามารถสรุปผลจากเหตุหรือขอสมมติฐานได 
ทางดาน ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) กลาวถึงการคิดเชิงเหตุผลวา มีความสัมพันธกับการ
แกปญหา การหาทางออกของปญหา ประเมินวาวธิีไหนดีที่สุดและปฏิบัตติามทางเลือกนั้น เพ่ือ
นําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจและยอมรับในวิธีแกปญหาเม่ือไดรับเหตุผลทีถู่กตองเพียงพอ 
และสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น 
  ชีฟเวอร (Schiever. 1991: 3) ใหความเหน็วา ความคิดของมนุษยมีความมหัศจรรย
และซับซอน คําอธิบายและแผนภูมิของกระบวนการคิด หรือทักษะการคิดก็ไมสามารถจะเขาไปจับ
ความซับซอนหรือสาระของการคิดได ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมา นักจิตวิทยาและนักวิจัยได
พยายามที่จะอธิบายใหความหมายและวิเคราะหโครงสรางของความสามารถในการคิดในลักษณะต
างๆ กัน ตามความเชื่อหรือทฤษฎีที่บุคคลนั้นๆ ศึกษา ดังจะเห็นไดจากบางกลุมเรียกความสามารถ
ในการ คิดการแกปญหาวา สมรรถภาพสมอง บางกลุมเรียก เชาวนปญญาหรือความถนัด ซึ่งชื่อ
เรียกดังกลาวนี้ นําไปสูนิยามของการคิดในลักษณะที่แตกตางกัน 
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  เธอรสโตน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2542: 14; อางอิงจาก 
Thurstone.1938) ใหความหมายของสามารถทางสมองเปนความสามารถขั้นพ้ืนฐานทางสมองอัน
ประกอบดวยความสามารถอันประกอบดวยความสามารถดานตัวเลข ความหมายทางภาษาความมี
เหตุผล การรับรู ความจํา มิติสัมพันธ และความคลองแคลวในการใชภาษา 
  ฮิลการด (Hilgard. 1962) ให ความหมายวา การคิดเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง
เน่ืองจากกระบวนการใชสัญลักษณแทนสิ่งของหรือสถานการณตางๆ หรือเปนกระบวนการทีภ่าพ
หรือสัญลักษณ ของสิ่งของหรือสถานการณตางๆ ปรากฏในแนวความคิดหรือจิตใจ  
  กิลฟอรด (Guilford. 1967) ใหความเห็นวา การคิดเปนการคนหาหลักการโดยการ
แยกแยะ คุณสมบัติของสิ่งตางๆ หรือขอความจริงที่ไดรับ แลวทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปอันเปน 
หลักการของขอความจริงนั้นๆ รวมถึงการนําหลักการดังกลาวไปใชในสถานการณที่ตางไปจากเดิม 
(Generalization) 
  เพียเจต (Piaget. 1972) ใหทัศนะเกี่ยวกับการคิดของบุคคลวาเปนกระบวนการที่มี  
2 ลักษณะ คือ กระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสราง (Accommodation) ซึ่งเปนการดัดแปลงหรือ
ปรับปรุงโครงสรางที่เกิดจากประสบการณเดิมของตนใหเขากับ สถานการณใหม และการปรับเขา
กับโครงสราง (Assimilation) โดยการจัดสิ่งเราหรือขอความจริงที่ได รับเขาเปนพวกเดียวกับ
ประสบการณเดิมของตน จะเห็นวาจากทัศนะดังกลาวขางตน มองความคิดในลักษณะที่เปนกระบวน
การอันนําไปสูการแกปญหา 

  การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย อารมณ สุวรรณปาล (2551: 25) ไดอธิบายไววา 
เปนความสามารถรูถึงเหตุและผล ในเด็กปฐมวัยนั้นการคิดเชิงเหตุผลจะสูงกวาการคิดรวบยอด เด็ก
จะนําประสบการณและความคิดรวบยอดมาเชื่อมโยงสัมพันธกันเพือ่เปรียบเทียบหาสาเหตุและผลใน
การกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยแตกตางจากการคิดของผูใหญ เด็กจะใช
เหตุผลในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมหรือไมถูกตองก็ได เน่ืองจากเปนวัยที่พัฒนาการอยูในขั้นกอน
ปฏิบัติการ ดังน้ันการใหเหตผุลของเด็กจะใหเหตุผลในสิง่ที่ตนเองพบเห็น หรือมีประสบการณเกีย่ว
โยงกับการรับรู การสังเกต การเปรียบเทยีบและความคิดรวบยอดตามระดับ ซึ่งกระบวนการคดิเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
  1. การทําความเขาใจกับสถานการณปญหาเปน ขั้นที่เด็กสังเกตสภาพการณ 
สิ่งแวดลอมและทําความเขาใจกับสภาพการณนั้น 

  2.  การคิดหาทางเลือกที่หลากหลาย เปนขั้นที่เด็กคิดหลายทางอยางอิสระ 

  3. การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือก เปนขั้นที่เด็กรวบรวมขอมูลมาคิดวา
ทางเลือกใดเหมาะสมตามความคิดของเด็ก 

  4. การตรวจสอบทางเลือกและนําไปใช 

   นอกจากนี้การคิดเชิงเหตุผลยังเปนทักษะหนึ่งของทักษะการคิดที่เปนแกน หรือทักษะ
การคิดทั่วไปที่จําเปนตองใชอยูเสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน  และเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงที่
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มีความสลับซบัซอนซึ่งคนเราจําเปนตองใชในการเรียนรูเน้ือหาวิชาการตางๆ ตลอดจนการใชชีวิต
อยางมีคุณคา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2540: 34) จํานง วิบูลยศรี (2536: 29) 
กลาวถึงการคดิเชิงเหตุผลวา เปนการคิดที่ตองอาศัยหลักการหรือมีขอเท็จจริงที่ถกูตองมาสนับสนุน
อยางเพียงพอ เปนการคิดทีมี่โอกาสผิดพลาดนอย และถือวาเปนทักษะอยางหนึ่งที่พัฒนาการคิดให
มีคุณภาพสูงขึ้นได ผูที่มีทกัษะในการคดิเชิงเหตุผลสงูยอมมีความคิดที่มีคุณภาพสูง ซึ่งความคิดที่มี
คุณภาพสูงนั้นจะชวยแกปญหาและสรางสรรคสิ่งอันเปนประโยชนใหแกมนุษยไดนานัปการ ทิศนา 
แขมมณีและคณะ( 2543: 96) ไดอธิบายถึงการคิดเชิงเหตุผล วาเปนสิ่งสําคัญที่ควรสงเสริมให
เกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย เปนลกัษณะการคิดที่มีความสําคญัสมควรที่จะนําไปใชในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนของชาติ   

  จากความหมายของการคิดเชิงเหตุผลที่กลาวถึงสรปุไดวา การคิดเชิงเหตุผล หมายถึง  
การคิดที่ตองใชหลักการ  ขอเท็จจริงเปนขอมูลในการคดิ เพ่ือใชในการหาทางออกของปญหาหรือลง
สรุปเกี่ยวกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง จัดเปนพ้ืนฐานของการคิดขั้นสูงและจําเปนตองใชในการดํารงชีวิต 
และการคิดเชงิเหตุผลในเด็กปฐมวัยจะเปนการใหเหตุผลในสิ่งที่พบหรือมีประสบการณ ดังนั้นจึงควร
พัฒนาเด็กใหมีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลเพื่อใหเด็กมีพ้ืนฐานการคดิที่ดีและเพียงพอในการ
พัฒนาการคิดขั้นสูงเพ่ือการดํารงชีวิตที่ดีตอไป 

 
 1.9 ความสําคัญของการคิดเชิงเหตุผล  

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความสําคัญตอการสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผล โดยกลาวไวในหมวด 4 มาตรา22 และ มาตรา24 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการ
เรียนรูซึ่งมีสาระสําคัญ คือ แนวทางปฏิรปูการเรียนรูทีย่ึดผูเรียนมีความสําคัญที่สดุ สถานศึกษาตอง
จัดกิจกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลใหผูเรียนไดฝกกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณและประยุกตความรู
จากประสบการณจริงเพ่ือใหเกิด ทําได คิดเปนแกปญหาเปน และรักการอานเกิดการใฝรูอยาง
ตอเน่ือง (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2545: 13-15) และดวยลักษณะที่สําคญัของการคิดเชิง
เหตุผลที่เปนการคิดแบบยัง่ยืนที่ทําใหเกดิการประพฤติที่ดีงาม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น ทําใหเกิดการสงเสริมและประชาสัมพันธอยางแพรหลายใหคนไทยใชชีวติดวย "ความ
พอประมาณ" พิจารณาเรื่องราวตางๆ ดวยการมี "เหตุผล" ลงมือทําดวยความระมดัระวัง เพ่ือเปน
การสรางภูมิคุมกันสําหรับตนเองในการปองกันและตั้งรบักับปญหาชวีิตและความไมสงบใน
ประเทศชาตไิด (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร. 2553. ออนไลน) 
  การคิดเชิงเหตุผลจึงเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต เปนการรวมการคิดขั้นพ้ืนฐาน
โดยมี กระบวนการการรับรูและเขาใจสิ่งแวดลอม พรอมกับมีการใชเหตุผลเขาไปแทรกอยูในการ
คิดและสงผลใหเกิดการกําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรม โดยอาศัยขอมูลที่เปนหลักการและขอเท็จจริง
มาวิเคราะหชวยในการตัดสนิใจในการแกปญหาและสรางสรรคสิ่งตางๆได ซึ่งจําเปนตอการ
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ดํารงชีวิตในปจจุบันที่ตองการพัฒนาเด็กใหมีทักษะในการคิดเชิงเหตผุล เพ่ือใหเกดิการคิดและการ
ปฏิบัติพ้ืนฐานที่ดีสอดคลองกับ เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543: 72) ที่กลาววา การจัดการศึกษา
ใหแกเด็กปฐมวัยควรเนนใหเด็กไดรับการพัฒนาการคิดใหเปนคน “คิดเปน” เม่ือเด็กคิดเปนแลวเด็ก
จะสามารถใชเหตุผลในการแกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได  
  สรุปไดวา การคิดเชิงเหตุผลเปนสิ่งสําคญัตอการดําเนินชีวติ เพราะการคิดโดยการ
อาศัยขอมูลและขอเท็จจริงมาชวยในการตัดสินใจหรือแกปญหา ชวยทําใหเกิดการแสดงออกในสิ่งที่
ดีงามเหมาะสมนําไปสูการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข รวมทั้งเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู
ประสบการณดานอ่ืนๆ ซึ่งประเทศที่มีประชากรที่มีความสามารถดานการคิดเชิงเหตุผลจะสามารถ
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต 
 

  1.10 ลักษณะและองคประกอบของการคิดเชงิเหตผุล  
  ลักษณะของการคิดเชิงเหตผุล ตามที่ทศินา แขมมณี (2544: 17) ไดอธิบายถึง 
ลักษณะการคดิเชิงเหตุผลวา เปนความคดิที่สามารถอธิบายไดดวยหลักของเหตผุลนั้น มีลักษณะ 
ดังนี้ จําแนกขอมูลที่เปนขอเท็จจริงและความคิดเห็นออกจากกัน และ พิจารณาเรื่องที่คิดบนพื้นฐาน
ของขอเท็จจริงโดยใชหลักเหตุผล แบงเปน 2 แบบ คือ แบบนิรนัยคือคิดจากหลักทัว่ไปไปสู
ขอเท็จจริงยอยๆ แบบอุปนยัคือคิดจากขอเท็จจริงยอยๆไปสูหลักการทั่วไป ฉันทนา ภาคบงกช 
(2528: 1) ไดกลาวถึงลักษณะของการคิดเชิงเหตุผลไววา การคิดชวยใหคนมีประสิทธิภาพเปนจุด
เริ่มตนใหคนเราแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เปนประโยชนและสรางสรรคสามารถ ฝาฟนอุปสรรคและป
ญหาตางๆของตนเองและสงัคมไดอยางเหมาะสมอีกทั้งการคิดเปนสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต
เน่ืองจากการคิดเปนทักษะที่จะชวยฝกฝนใหเด็กมีความสามารถใน การสังเกต การจําแนก  
การคํานวณ การจัดกระทําขอมูล การลงสรุปและการสือ่ความ นอกจากนี้สถิต วงศสวรรค  
(2540: 203, 206) ยังไดอธิบายลักษณะการคิดเชิงเหตผุลอยางชัดเจนวา เปนการคิดจากเหตุไปหา
ผลหรือการคิดจากสิ่งที่รูแลวไปยังสิ่งที่ยังไมรู  ประกอบดวยการคิดเปนขั้นๆ  คือ  การพิจารณาจาก
ขอเท็จจริงหนึ่งไปยังอีกขอเท็จจริงหนึ่ง โดยจัดขอเท็จจริงใหเกี่ยวของกัน หาเหตุผลจากขอมูลที่ได
และบรรลุถึงขอสรุปใหม เปนการแยกแยะสวนตางๆ ออกแลวนํากลบัเขาสัมพันธกันอีก เพ่ือหา
สัมพันธภาพใหมระหวางสวนตางๆ เหลานั้น การคิดหาเหตุผลอาจถกูตองหรือผิดพลาดก็ได เพราะ
สิ่งที่ยังไมรูยอมไมแนวาจะเปนจริงเสมอไป และยังไดมีแบงการคิดเชงิเหตุผลออกเปน 2 แบบ คอื 
การคิดหาเหตผุลแบบนิรนัย และการคิดหาเหตุผลแบบอุปนัย ดังนี้ 

 การคิดหาเหตผุลแบบนิรนัย (Deduction) เปนการนําความรูเดิมที่เปนสวนใหญมาเปน
ขออางแลวดูความสัมพันธเกี่ยวของกันกบัอีกขออางหน่ึงเพ่ือสรุปเปนความรูใหมที่เปนสวนยอย  
การสรุปแบบนี้ไมอาศัยประสบการณ ใชความคิดดูความสมเหตุสมผลของการอางและการสรุป โดย
ไมพิจารณาความจริง  หรือขอเท็จของขอสรุปแตอยางใด  ถือวา  ถาขออางทั้งหมดจริงขอสรุปก็จริง
ดวย  ถาเปนเท็จก็เท็จดวย  หรือการคิดหาเหตุผลแบบนิรนัยเปนการสรุปความรูใหมจากความรูเดิม
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ที่มีอยูแลว โดยใชความคิดตามหลักเหตผุล  เพ่ือใหไดความรูใหมออกมาจากความรูเดิม  
(บุญมี  แทนแกว. 2536: 28)  

 การคิดหาเหตผุลแบบอุปนัย (Induction)  เปนการคิดหาเหตุผลที่ดําเนนิจากขอเท็จจริง
ปลีกยอย  ไปหาบทสรุปซึ่งเปนหลักใหญ  จึงจําเปนตองทราบที่มาของขอเท็จจริงปลีกยอย ซึ่งรูได
โดยอาศัยประสาทสัมผัสหรือประสบการณอาศัยการสังเกต พิสูจน ทดลองซ้ําๆ วาเหตุที่เหมือนๆ กัน
ยอมนําไปสูผลที่เหมือนๆ กัน แลวประมวลประสบการณที่เหมือนๆ กันนั้นคิดหาเหตุผลตั้งขึ้นเปน
หลักใหญ เปนการสรุปความจริงของสิ่งที่มีอยูในประเภทเดียวกันทั้งหมดทั้งๆ ที่มีประสบการณเพียง
บางสวนหรือบางครั้งเทานัน้ บทสรุปของวิธีอุปนัยมีขอบเขตกวางกวาขออาง  และกอใหเกิดความคิด
ริเร่ิมแปลกๆ ใหม ๆ (บุญมี  แทนแกว. 2536: 50) 
  ความสามารถทางดานเหตุผลที่มีความสําคัญตอความพรอมทางการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยและยงัเปนการเตรยีมความพรอมในเร่ืองการพัฒนาทางสติปญญาสําหรับเด็ก โดย
ความสามารถที่แสดงออกทางการคิดเชิงเหตุผลนี้ ลือชยั ชื่นอ่ิม. (2525: 20) ไดแบงลักษณะ
ออกเปน 8 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. ความสามารถในการสรุปความ 
  2. ความสามารถในการหาสวนที่หายของภาพ 
  3. ความสามารถในการจําแนกประเภท 
  4. ความสามารถในการหาสิ่งที่มีลักษณะตรงกันขาม 
  5. ความสามารถในการอุปมาอุปไมย 
  6. ความสามารถดานอนุกรมภาพ 
  7. ความสามารถดานปริมาณตัวเลข 
  8. ความสามารถดานอนุกรมตัวเลข 
  อริสโตเตลิ ไดจําแนกการใหเหตุผลเปน 2 ลักษณะ คือ การใหเหตุผลที่เปนแบบแผน 
(formal reasoning) เปนการใหเหตุผลทีใ่ชโครงสรางทางตรรกวทิยาเปนหลักในการอางอิง เชน  
การจัดประเภท การอางเหตุผลของตรรกวิทยาทีเ่ปนเง่ือนไข (if-then) และเปนการใหเหตุผลที่ไมมี
แบบแผน (informal reasoning) การใหเหตุผลลักษณะนี้จะใชโครงสรางของการพูดที่อาจมีเน้ือหามี
การพาดพิงกับความคิดเห็น เน่ืองจากเกี่ยวของกับสิ่งที่อาจเปนความจริง โครงสรางหลักของการให
เหตุผลที่ไมมีแบบแผนนี้ เปนการใชเหตผุลเพื่อสนับสนุนขอสรุปในแวดวงที่ใชการพูดการเขียน เชน 
นักเขียนจะกลาววาโครงสรางทางตรรกวิทยาทีเ่ปนระเบียบวิธีการ (formal logical) จะมีใชนอยมาก
ในโลกแหงความเปนจริง และจุดมุงเนนจะเปลี่ยนจากวธิีการเขียนเปนวิธีการวิเคราะหการอาง
เหตุผลที่ถูกตอง (Voss. 1994: 4948) 
  คารพลัส (ระพินทร ครามมี. 2544: 41; อางอิงจาก Karplus. 1977: 170-177)  
ไดอธิบายการคิดอยางมีเหตุผลใน 2 ลักษณะ คือ ขั้นปฏิบัติการดวยรูปธรรม และขั้นปฏิบตัิการดวย
นามธรรม โดยสามารถแยกยอยเปนดังนี้ 
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  การคิดอยางมีเหตุผลแบบรูปธรรม (Concrete Reasoning Patterns: C) 
  C1 (Classification) สามารถจําแนกและรวมกลุมสิ่งของโดยอาศัยเกณฑการสังเกต
คุณสมบัติของสิ่งเหลานั้นและมีความเข าใจลักษณะทีเ่ปนตรรกศาสตร เชน สุนัขเปนสัตว แตสัตว
ทุกตวัไมใชสุนัขทั้งหมด 
  C2 (Conservation) สามารถคิดอยางมีเหตุผลเรื่องการอนุรักษโดยปริมาตรของสาร
คงที่ เม่ือไมมีการนํามาเพิ่ม หรือเอาออกไป เชน เม่ือเทน้ําออกจากถวยลงในกระบอกตวงปริมาตร
ของน้ําจากถวยในครั้งแรกเทากับปริมาตรของน้ําในกระบอกตวง 
  C3 (Serial Ordering) สามารถจัดอันดับแสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ จากการ
สังเกตคุณสมบัต ิและเริ่มใชวิธีจับคูระหวางสิ่งของสองกลุม เชน สัตวขนาดเล็กมี จังหวะการเตนของ
หัวใจเร็วกวาสัตวที่มีขนาดใหญซึ่งการเตนของหัวใจชา 
  การคิดอยางมีเหตุผลแบบนามธรรม (Formal Reasoning Patterns: F) 
  F1 (Theoretical Reasoning) สามารถจัดแบงกลุมที่ซบัซอนมากขึ้นใช
หลักตรรกศาสตรชวยในการจัดอันดับและการคิดอยางมีเหตุผลไมจําเปนตองอาศัยคุณสมบัติที่
สังเกตไดดวยประสาททั้งหา 
  F2 (Combinatorial Reasoning) สามารถใชกฎเกณฑ พิจารณาลักษณะของความคิด
จากปญหาตางๆ 
  F3 (Functionally and Proportional Reasoning) อธิบายและตีความของลักษณะ 
หนาที่ในลักษณะความสัมพันธเชิงคณิตศาสตร 
  F4 (Control of Variables Reasoning) มีความเขาใจในความจําเปนที่จะออกแบบ
ทดลองโดยการใชการควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ นอกจากตัวแปรทีต่องการทดสอบเทานั้น 
  F5 (Probability and Correlation Reasoning) สามารถตีความจากการสังเกตตวัแปร
อ่ืนๆ ซึ่งแสดงผลที่ไมไดคาดหวังไว แตตคีวามเฉพาะตวัแรกที่มีความสัมพันธกันเทานั้น 

  ดังนั้นจึงสรุปไดวา  การคิดเชิงเหตุผลมีลกัษณะที่เปนทั้งการคิดแบบนิรนัยทีต่องมี
ขอมูลเปนพ้ืนฐานในการคิดมีการสรุปขอมูลเปนความรูใหมโดยมีการเชื่อมโยงกับขอมูลเดิมที่มีอยู 
และการคิดแบบอุปนัยที่เปนการคิดหาเหตุผลจากการนําขอมูลยอยหลายๆ ประการมาสรุปเปน 
มโนทัศนหรือหลักการ ทั้งยังมีลักษณะการคิดเชิงเหตุผลแบบรูปธรรมและนามธรรมตาม
ความสามารถแยกยอยตางๆกันไป 

  องคประกอบของการคิดเชิงเหตุผลทีส่ําคัญ คือ การใชความรูในการจําแนก
เปรียบเทียบตรวจสอบเพื่อนําไปสูการสรปุอยางมีเหตุผล ซึ่งการคิดเชิงเหตุผลนี้เปนความคิด
พ้ืนฐานที่แทรกไปอยูในการคิดตางๆ ทุกการคิดรวมทั้งการคิดอยางมีวิจารญาณ และการคิดอยาง
สรางสรรคดวย (Krulik; & Rudnick. 1995: 3) นอกจากนี้การศึกษาเรื่องขององคประกอบของการ
คิดเชิงเหตุผลมีผูศึกษาไวหลายทานดังนี้ 
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  นันแนลล ี(Nunnally. 1972: 315-317) ไดศึกษาองคประกอบของความสามารถจาก
การวิเคราะหองคประกอบ และกลาวถึงองคประกอบดานเหตุผลวา เปนสิ่งที่มีความซับซอนที่ยาก 
ตอการจําแนกองคประกอบและสิ่งที่นันแนลลีถือวาเปนตัวกําหนดองคประกอบดานเหตุผล ไดแก 
  1. เหตุผลทัว่ไป (General Reasoning) เปนองคประกอบดานเหตุผลที่ธรรมดามาก
ที่สุดซึ่งเกี่ยวของกับการคนหาทางแกไขปญหา ขอคําถามที่ใชวัดองคประกอบนี้มักเกี่ยวกับการเติม
อนุกรม 
  2. การอนุมาน (Deduction) องคประกอบดานอนุมานจะเกี่ยวกบัการสรางขอสรุปใน
ลักษณะการอางเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาเนนความสามารถที่เกี่ยวกับการประเมนิ การนํามาซึ่ง
การอางเหตุผล ขอคําถามที่ใชมีลักษณะเปนขอคําถามเกี่ยวกับการอางเหตุผลตามหลักตรรกวิทยา 
  3. การมองเห็นความสัมพันธ (Seeing Relationships) เปนความสามารถในการ
มองเห็นความสัมพันธระหวางของ 2 สิ่ง หรือความคิด 2 ประการและใชความสัมพันธในการคนหา
สิ่งอ่ืนหรือความคิดอ่ืน องคประกอบนี้สามารถแสดงไดดีที่สุด โดยการอุปมาเชิงภาษาหรืออุปมาเชิง
เคาโครง 

  นอกจากนี้ไดมีผลงานการศึกษาเกีย่วกบัความสามารถดานเหตุผลที่ดําเนินการโดย
คณะกรรมการการศึกาอุดมศึกษาของนิวเจอรซี ไดทําการประเมินทักษะพื้นฐานของนักเรียนซ่ึงมี
จุดประสงคเพ่ือประเมินทักษะพื้นฐานที่จําเปน จนไดขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักาะการคิดและเหตุผล 
ซึ่งตอมา ลิปแมน, จาคอบและโคแมน (Lipman; Jacobs and Coleman) ไดจัดทํา Taxonomy of 
Thinking Skills ขึ้นประกอบดวยลักษณะของการคิด คือ กิจกรรมทางสมอง (Mental Acts) สภาวะ
การคิด (Conitive States) ซึ่งทักษะการใชเหตุผล เฉพาะในสวนของreasoning skills ถูกจําแนก
เปนทักษะยอยๆ ดังภาพประกอบ 5 ดังนี้  
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ภาพประกอบ 5 Taxonomy of Thinking Skills ของ Lipman; Jacobs; and Cokman n.d. 

 

   ที่มา: บุญชู ชลัษเฐียร. 2539: 56 

 

  ทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่ควรปลูกฝงใหกับผูเรียนน้ี ลปิแมน, จาคอบและโคแมน        
(สมเจตน ไวยากรณ. 2530: 18-19; อางอิงจาก Lipman; Jacobs; and Cokman n.d.) ไดกําหนดไว 
ดังนี้ 

  1. ทักษะการคิดรวบยอด ซึ่งประกอบดวยทักษะการคิดคนหา การจัดกลุม การจัด
ประเภท การใหนิยาม การจัดเรียงลําดับ การจัดอันดับ การใชเกณฑ การยกตัวอยาง การขยาย
ความ 

  2. ทักษะในการสรางความสัมพันธ ประกอบดวยทักษะในการจําแนกความเหมือน 
ความแตกตางโดยการใชหลักทางตรรกวทิยาขอมูลประกอบทักษะในการพิจารณาและสรางระบบ
ความสัมพันธ 

  3. ทักษะในการใชเหตุผลจากกฎเกณฑตางๆ เชนความคงเสนคงวา ความเที่ยงตรง 
ความสมบูรณของปรากฏการณและความจริง 

ทักษะการใชเหตุผล (reasoning skills) 

การสราง
ความคิด
รวบยอด  

การเห็น
ความ 
สัมพันธ 

การใชเกณฑ
เพ่ือใหเหตุผล  

การสรุป
อางอิง 

การสราง
ความ
เขาใจ 

การสราง
ประโยค
มาตรฐาน 

-การจัดกลุม 
-การใชเกณฑ 
-การยกตัวอยาง 
-การอางสรุป 
-ความเขาใจ
ระบบ 

-การจําแนก
ความเหมือน
ความแตกตาง 
-การใช
หลักสูตร 

-ความคงเสน
คงวา 
-ความถูกตอง 
-ความสมบูรณ 
-ความจริงตาม
นิยาม 

-การสรุปอยาง
เปนแบบแผน 
-การสรุปอยาง
ไมเปนแบบ
แผน 

-การสรางขอคําถาม 
-การใหเหตุผล 
-การสรางขอตกลง
เบื้องตน 
การเชื่อมโยงสัมพันธ
นําไปสูขอสรปุ 
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  4. ทักษะในการสรุปอางอิงอยางเปนแบบแผนทั้งที่เปนการสรุปจากขอมูลทันที สรุป
จากความสัมพนธ การสันนิษฐานตามลกัษณะของกลุมและการาสรปุจากเงื่อนไขตลอดจนการสรุป
อยางไมเปนแบบแผน 

  5. ทักษะในการสรางเหตุผลหลายๆทางโดยการพิจารณาหลายมิติหรือพิจารณา
ยอนกลับ 

  6. ทักษะในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับความคิดเห็นและกรอบทฤษฎี 

  7. ทักษะในการสรางหลักการเชิงเหตุผล ไดแก ทักษะในการสรางคําถาม การให
เหตุผล การสรางขอตกลงเบื้องตน และการหาความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆเพื่อนําไปสูขอยุติ 

  8. ทักษะในการสรางทฤษฎีโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาคุรภาพการคิดที่จัดสอน  
  สรุปไดวาองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล  ในเบื้องตนตองมีพ้ืนฐานในดานการ
จําแนกความเหมือนและความแตกตางเปนพ้ืนฐานของการคิด สามารถเรียงลําดับเหตุการณที่
เกิดขึ้นไดจากขอเท็จจริงที่ปรากฏ และสามารถอธิบายความสัมพันธเชื่อมโยงเหตุการณหรือเรื่องราว
ระบุ ขอมูลความรูที่เชื่อถือได มีความชัดเจนถูกตองและเพียงพอสามารถคาดการณหรือตั้งขอ
สมมติฐานผลที่เกิดขึ้นหรือเหตุกาณที่เกิดขึ้นตามมาได แลวจึงสรุปอางอิงผลของการคิดนั้น 
  จากลักษณะและองคประกอบของทักษะการคิดเชิงเหตุผลของนักการศึกษาและ
นักจิตวิทยาดังกลาว สามารถแสดงความสัมพันธขององคประกอบที่เปนพฤติกรรมบงชี้ (indicator) 
ทักษะยอยของทักษะการคิดเชิงเหตุผลได รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1 แสดงผลการศึกษาลักษณะและองคประกอบของทักษะการคิดเชิงเหตุผลของนัก 
     การศึกษาและนักจิตวิทยา 
 

นักการศึกษา/
นักจิตวิทยา 

ทักษะการคิดเชิงเหตุผล พฤติกรรมบงชี้/ทักษะยอย 

อริสโตเตลิ 

(บุญชู ชลัษเฐยีร.2539: 
30; อางอิงจาก 
Voss.1994: 4948) 

1.การใหเหตผุลที่เปนแบบแผน 
(formal reasoning) 

 

2.การใหเหตผุลที่ไมเปนแบบแผน 
(informal reasoning) 

-การจัดประเภท การอางเหตุผล
ของตรรกวทิยาที่เปนเง่ือนไข  
(if-then) 

- การพูด การเขียน การอธบิายมี
เน้ือหาพาดพิงกับความสัมพันธ 

นันแนลล ี 

(Nunnally. 1972: 315 
– 317) 

1. เหตุผลทัว่ไป (General 
Reasoning) 

2. การอนุมาน (Deduction) 

3.การมองเห็นความสัมพันธ 
(Seeing Relationships) 

-การคนหาทางแกปญหา ดวยการ
อนุกรม 

-การสรุปในลกัษณะการอางเหตุผล 

-การเห็นความสัมพันธ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

นักการศึกษา/
นักจิตวิทยา 

ทักษะการคิดเชิงเหตุผล พฤติกรรมบงชี้/ทักษะยอย 

ลิปแมน จาคอบและโค
แมน  

(สมเจตน ไวยยกรณ.
2530: 19; อางอิงจาก 
Lipman, Jacobs and 
Coleman. n.d.) 

  

 1. ทักษะการสรางการคิดรวบยอด 

 

 
 

 

2. ทักษะการเห็นความสัมพันธ 

 

3. ทักษะการใหเหตุผลจาก
กฎเกณฑตางๆ 

4. ทักษะการสรุปอางอิง 

 

 

 
 

5. ทักษะการสรางหลักการเชิง
เหตุผล 

 -การจัดกลุม การจัดประเภท การ
ใหนิยาม การจัดเรียงลําดับ การใช
เกณฑ การยกตัวอยาง การขยาย
ความ 

-การจําแนกความเหมือน ความ
แตกตาง 

-ความคงเสนคงวา ความสมบูรณ
ของปรากฏการณ 

-สรุปจากขอมูล สรุปจาก
ความสัมพันธ การสันนิษฐานตาม
ลักษณะของกลุม การสรุปจาก
เง่ือนไข และการสรุปอยางไมมี
แบบแผน 

-การสรางคําถาม การใหเหตุผล 
การสรางขอตกลงเบื้องตน และ
การหาความสมัพันธนําไปสูขอยุต ิ

คารพลัส  

(ระพินทร ครามมี.  
2544 : 41 ; อางอิงจาก 
Karplus. 1977 : 170 – 
177) 

1. ทักษะการคิดอยางมีเหตุผล
แบบรูปธรรม (Concrete 
Reasoning Patterns  

 

 

 

 

-สามารถจําแนกและรวมกลุมสิ่ง
ของโดยอาศัยเกณฑการสังเกต
คุณสมบัต(ิClassification) 

-สามารถคิดอยางมีเหตุผลเรื่อง
การอนุรักษโดยปริมาตรของสาร
คงที่(Conservation) 

-สามารถจัดอันดับแสดงความ
สัมพันธของสิ่งตาง ๆ จากการ
สังเกตคุณสมบัต(ิSerial Ordering) 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

นักการศึกษา/
นักจิตวิทยา 

ทักษะการคิดเชิงเหตุผล พฤติกรรมบงชี้/ทักษะยอย 

คารพลัส  (ตอ) 

 

2. การคิดอยางมีเหตุผลแบบ
นามธรรม (Formal Reasoning 
Patterns 

-สามารถจัดแบ งกลุ มที่ซับซ อน
มากขึ้น(Theoretical Reasoning) 

-สามารถใช กฎเกณฑพิจารณา
(Combinatorial Reasoning) 

-อธิบายและตีความของลักษณะ
หนาที่ในลักษณะความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตร(Functionally and 
Proportional Reasoning) 

ลือชัย ชื่นอ่ิม. (2525: 20) ความสามารถทางดานเหตุผลของ
เด็กปฐมวัย 

1. ความสามารถในการสรุปความ 
2. ความสามารถในการหาสวนที่
หายของภาพ 
3. ความสามารถในการจําแนก
ประเภท 
4. ความสามารถในการหาสิง่ที่มี
ลักษณะตรงกนัขาม 
5. ความสามารถในการ
อุปมาอุปไมย 
6. ความสามารถดานอนุกรมภาพ 
7. ความสามารถดานปริมาณ
ตัวเลข 
8. ความสามารถดานอนุกรม
ตัวเลข 

ศรินทร วิทยะสิรินันท 

(2544: 131) 

การใหเหตุผล ( reasoning) -การระบุชัดเจนถึงผลที่เกิด 
-ระบุความสัมพันธกับสิ่งที่เกิดกับ
ผลที่เกิด 
-ระบุความรูเดิมหรือประสบการณ
เดิมประกอบ 
-ระบุเหตุการณหรือสิ่งที่ตัดสินวา
เปนสิ่งที่เกิดผล 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 
นักการศึกษา/
นักจิตวิทยา 

ทักษะการคิดเชิงเหตุผล พฤติกรรมบงชี้/ทักษะยอย 

บุญชู ชลษัเฐยีร 

(2539: 96-97) 

1.การสรางและใชความคิดรวบ
ยอด 

 
 

2.การเห็นความสัมพันธและโยง
ความสัมพันธ 

 

3. ใชเกณฑในการพิจารณา 

 

 

 

4. การสรางขอสรุป 

 
 

 

5. การตัดสินและประเมินปญหา 

-ระบุตวัอยางหลักฐาน ระบุ
ลักษณะสําคญั จากการจัดกลุม 
การหาหลักการ การหาลักษณะที่
คลายคลึง 
-จําแนกความเหมือน-ความตาง 
การใชหลักการเหต-ุผล การคาด
เดาสิ่งที่จะเกดิ 
-ความถูกตองแมนยํา ความจริง 
ความคงเสนคงวา ความสมบูรณ 
ความสอดคลองเก่ียวของอยางสม
เหตุผล ความนาเชื่อถือ/เชื่อถือได 
ความเปนไปได ความมีเหตผุล 
-การคาดคะเนหรือสมมุติฐาน การ
เชื่อมโยงการคิด การลงความเห็น 
การสรางขอเสนอ 
-การเปรียบเทียบคุณคา การเลือก
คุณคา เลือกตัดสินใจ เลือกทาง
แกปญหาที่ดีที่สุด 
 

 

  จากตาราง 1 จะเห็นวาสวนใหญนักการศกึษาและทั้งในประเทศและประเทศ ได
กลาวถึงทักษะการคิดเชิงเหตุผลหรือการใหเหตุผลทีมี่พฤติกรรมบงชี้คอนขางจะสอดคลองกันเปน
สวนใหญ ในสวนที่แตกตางกันเปนเพียงการขยายคุณลักษณะใหมากขึ้นซ่ึงจากการพิจารณา
ขอความโดยรวมทั้งหมด สามารถจําแนกองคประกอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่เปนทักษะยอยที่
ผูวิจัยไดวิเคราะหเน้ือหาและสังเคราะหความหมายของขอความที่มีความหมายของขอความ
เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน ในรูปของตารางความความถี่และสรุปผล รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
2 ดังนี้ 
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ตาราง 2 สรุปองคประกอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่เปนทักษะยอย 

 

 

นักการศึกษา/นักจิตวิทยา 

พฤติกรรมบงชี้/ทักษะยอย 

จํา
แน

ก 

จัด
ปร

ะเ
ภท

 

เรี
ยง
ลํา
ดับ

 

อน
ุรัก
ษป

ริม
าณ

 

ตีค
วา
ม 

เป
รีย
บเ
ทีย

บ 

อา
งเ
งื่อ
นไ
ข 

สร
ุปเ
หตุ

ผล
 

อริสโตเติล 

(บุญชู ชลัษเฐยีร.2539: 30; อางอิงจาก 
Voss.1994: 4948) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นันแนลลี  

(Nunnally. 1972: 315 – 317) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิปแมน จาคอบและโคแมน  

(สมเจตน ไวยยกรณ.2530: 19; อางอิงจาก 
Lipman, Jacobs and Coleman. n.d.) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

  
 

 

คารพลัส  

(ระพินทร ครามมี. 2544: 41; อางอิงจาก 
Karplus. 1977 :170 – 177) 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

ครูลิค (Krulik.1993: 3)         

ลือชัย ชื่นอ่ิม. (2525: 20)         

ฉันทนา  ภาคบงกช (2528: 1)          

อารมณ  สุวรรณปาล (2551: 8-25)         

 

  จากตาราง 2 พบวา นักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความเห็นสอดคลองตรงกันวา 
องคประกอบที่แสดงถึงทักษะยอยที่เปนพฤติกรรมบงชี้ของทักษะการคิดเชิงเหตผุลที่เหมือนกัน 
ประกอบดวย การจําแนก การเรียง การเปรียบเทยีบ และการสรุปทีมี่การอธิบายความสัมพันธของ
เหตุที่มาและผลลัพธที่เกิดขึ้น  ซึ่งผลจากการสังเคราะหขอมูลดังกลาวผูวิจัยจะนาํไปใชเปนขอมูลใน
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทกัษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ในดาน
การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับและการสรปุ เพ่ือกําหนดรายละเอียดของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูตอไป 
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 1.11 แนวทางการสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล 

  การสงเสริมความสามารถทักษะการคิดเชิงเหตุผล จัดเปนกระบวนการไมใชการสอน
เน้ือหา ควรปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่จําเปนตองใชแนวทางและวธิีการที่
หลากหลายสงเสริม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548: 17) ไดกําหนด
แนวทางกาสงเสริมความสามารถทางการคิดที่สอดคลองกับการการสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุล 
ไว ดังนี้  

  วิธีที่ 1 สงเสริมตั้งแตอยูในครรภ ใหไดปจจัยที่เอ้ือตออวัยวะที่ใชในการคิด เชน อาหาร 
น้ํา อากาศ ดนตรี ฯลฯ 

  วิธีที่ 2 จัดสภาพแวดลอม (บุคคล) ที่สงเสริมการคิดของเด็กทั้งที่บานและที่โรงเรยีน 
เชน บรรยากาศที่เอ้ือตอการใชคําถาม 

  วิธีที ่3 ใชชุดฝกโดยเฉพาะ เชน ตองการฝกทักษะบางตัว ซึ่งเปนการฝกโดยตรง โดย
ไมผูกพันกับเนื้อหา (content free) หรือ เกมฝกคิดตางๆ   

  วิธีที่ 4 จัดสอนเปนรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของรายวิชานิยมทําในระดับอุดมศึกษา 
เชน Philosophy for Children สอนเด็กใหเปนนักปราชญนอย  

  วิธีที่ 5 จัดเปนหลักสูตรระยะสั้น เชน หลักสูตร 3 วัน หรือ 5 วัน 

  วิธีที่ 6 บูรณาการทักษะการคิดเขาไปในการสอนเนื้อหารายวิชาตางๆ  

  วิธีที่ 7 ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่นักวิชาการคิดขึน้ โดยมีทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับ
การคิดรองรับ มีกระบวนการในการดําเนินการสอนแลวไดผลตามวตัถุประสงค   

  วิธีที่ 8 ใชเทคนิคที่สงเสริมการคิด เชน เทคนิคการใชคําถาม 
  ในเรื่องของกระบวนการสอนหรือการสงเสริมการคิดเชงิเหตุผล หทัย ตันหยง  
(กมลทิพย ตอติด. 2544: 47-48) ไดเสนอกระบวนการสอนเพื่อสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลที่สามารถ
นําเปนแนวทางในการปฏิบตัิได 2 ระดับ คือ 

  1. ระดับการสอนใหรูจักคิดหรือคิดเปนเปนกระบวนการที่มนุษยใหความคิดจากสิ่งที่ 
งายไปสูกระบวนการที่ซับซอน การสอนใหรูจักคิดมี ดังนี้ 

   1.1 การเปรียบเทียบ (Comparing) ผู เรียนจะตองรูจักใช เหตุผล เปรียบเทียบ กฏ
เกณฑที่ดีที่สดุระหวางสองสิ่ง หรือหลายสิ่ง 

   1.2 การสรุป (Summarizing) ผูเรียนจะตองรูจักนําผลของการเปรียบเทียบนั้นมา
สรุป อาจสรุปตามขั้นตอน หรือสรุปโดยสวนรวมขึ้นเปนมโนทัศน 

   1.3 การสังเกต (Observation) ผูเรียนจะตองรูจักใชเหตุผลที่ได มีปฏิสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทั้งในทางขอมูลหลักฐาน เพ่ือที่จะรวบรวมขอมูลที่ไดสังเกตนํามาประกอบการตัดสินใจได 

   1.4 การจําแนกหมวดหมู (Classifying) ผูเรียนที่ไดใชประสบการณจากการ
เปรียบเทียบ สรุป สังเกตมาจัดเปนหมวดหมูสิ่งของหลายสิ ่งแมจะแตกตางกัน แตก็มีองคประกอบ
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พ้ืนฐานคลายคลึงกัน การจัดจําแนกหมวดหมูจะตองใชความสามารถทั้งเชิงวิเคราะห และ 
สังเคราะห   

   1.5 การตีความ (Interpretation) ผู เรียนจะตองรูจักความหมาย และสามารถ
อธิบายความหมายเหลานั้นได การตีความหมายนั้นเริ่มตั้งแตความหมายสัญลักษณ ความหมายทาง
รูปธรรมไปจนถึงความหมายทางนามธรรม โดยอาศัยการสังเกต เปรียบเทียบแลวนํามาสรุปเปน
หลักการดวยเหตุผลก็จะไดความหมาย และตรวจสอบวาถูกตองชัดเจนหรือไม 

   1.6 การวิพากษวิจารณ (Criticizing) เปนการสอนใหผูเรียนรู จักแสดงทัศนะ รับฟง
ทัศนะเพื่อนําเอาสิ่งที่ตนแสดงออกกับสิ่งที่รับฟงมาเปรียบเทียบ หรือ ผูเรียนอาจจะใหเหตุผลแสดง
ทัศนะของตนตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง 
  2. ระดับสอนใหรูจักคิดในการแกปญหา โดยอาศัยการรูจักคิดทั้ง 6 ประการ ที่กลาวมา
เปนพ้ืนฐาน โดยครูควรฝกฝนใหผูเรียนรูจักคิดตามขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นที ่1 ประสบสภาวะปญหา 
   ขั้นที ่2 กําหนดปญหา คือการวินิจฉัยวา อะไรคือปญหา 
   ขั้นที ่3 การตัง้สมมติฐาน เปนการคาดคะเนวธิีการที่จะแกปญหา 
   ขั้นที ่4 การขยายและตรวจสอบสมมติฐาน เปนการศ ึกษาแยกยอยสมมติฐานให
ชัดเจน และ สามารถนํามาปฏิบัติได 
   ขั้นที ่5 การทดสอบ เพ่ือตรวจสอบเพื่อใหแนใจวา วธิีแกปญหาใดที่สามารถไดผลดี 
   ขั้นที ่6 สรุป เปนขั้นที่การแกปญหายุติลง เพราะไดรับผลจากการแกปญหาดวย
สมมติฐานทีต่ัง้ไว แลวจึงนําผลมาสรุปเปนหลักการและแปลความหมายออกมาใหชัดเจน 
  นอกจากนี้ประสบการณสําคัญที่เด็กในชวง 6 ขวบแรกของชีวิตควรไดรับการสงเสริม
การคิดมี 6 ขั้นตอน (ฉันทนา ภาคบงกช. 2531: 13-20; อางอิงจาก Forman; & Hill. 1980) คือ   
  1. ขั้นรูความแตกตาง เด็กเริ่มรับรูความแตกตางของสิ่งที่มองเห็น  
  2. ขั้นรูสิ่งตรงขาม เด็กรูวาของตางๆ มีลกัษณะตรงกันขามเปนสองดาน เชน มี-ไมมี 
เล็ก-ใหญ  
  3. ขั้นรูหลายระดับ เด็กเริ่มรูจักคิดเกี่ยวกบัลักษณะที่อยูตรงกลาง ระหวางปลายสดุสอง
ปลาย เชน มาก ปานกลาง นอย  
  4. ขั้นเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ 
เชน บอกถึงความเจริญเตบิโตของตนไม  
  5. ขั้นรูผลของการกระทํา เด็กจะเขาใจถงึความสัมพันธของการเปลีย่นแปลง และ  
  6. ขั้นการทดแทนอยางลงตัว เด็กจะรูวาการทําใหของสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตอ
อีกสิ่งหนึ่งอยางทัดเทียมกนั 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540: 40-41) ไดกลาวถึงวิธีการจัดประสบการณเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาและสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยมีหลายวธิีไดแก 

  1. การแกปญหาการเรียนรูดวยการแกปญหา ตองเร่ิมจากครูเปนผูจัดตั้งปญหาขึ้น อาจ
เปนคําถาม กรณีตัวอยาง ครูใชสิ่งเหลานี้เปนตัวจุดประเด็นปญหาใหเด็กคิดและหาขอสรุป 

  2. การใชหลักการทางวิทยาศาสตร เปนการใชกระบวนการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
เด็กอาจมีการทดลอง ตั้งสมมติฐานและทดสอบงานที่ทําจนครบวงจร 

  3. ใชหลักการสืบคน เปนกระบวนการจัดประสบการณที่พยายามใหเด็กไดคนหา
คําตอบตางๆ ดวยตนเอง 

  4. การใชทักษะกระบวนการ เปนการจัดประสบการณที่เนนการสงัเกต การจําแนก                
การเปรียบเทยีบ การจัดประเภท การสื่อสาร การถายโยง การสรุป โดยใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเอง 
ซึ่งสอดคลองกับดิวอี้ (Dewey) และเพียเจต (Piaget) ที่วาเด็กเรียนรูดวยการกระทํา 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551: 8-47) ไดแนะนําเรื่อง วิธีการจัดการการ
สงเสริมและพฒันาการคิดใหเกิดกับเด็กปฐมวัยไววา ควรจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการสังเกต โดยการ
รับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหาจําแนกความแตกตางและความเกี่ยวของสัมพันธกัน ใหเด็กไดเลนตาม
ความสนใจทําใหไดรับประสบการณตรง เกิดเปนความคิดรวบยอดและพัฒนาเปนการคิดขั้นสูงตอไป
พรอมทั้งจัดกิจกรรมทางภาษา ใหเด็กไดพูดคุยสนทนา ซักถามอยางสม่ําเสมอ จัดกิจกรรมนอก
สถานที่ ใหเด็กมีประสบการณที่หลากหลายเพิ่มความเขาใจโลกรอบตัวเด็ก เด็กปฐมวัยควรไดรบั
การกระตุนและสงเสริมในการจัดการเรียนรูหรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  รวมถึงการใชสื่อ
รูปแบบตางๆมาใชกระตุนและเราความสนใจใหเกิดการคิดเชิงเหตุผล เพราะกระบวนการคิดเปนสิ่ง
ที่เปนนามธรรม มีความซับซอนที่สามารถพัฒนาไดหากมีวิธีการการจัดการเรียนรู และสื่อที่ถูกตอง
เหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคลองกับ โรแวนและมอรโรว (Rowan; & Morrow. 1993: 16-18) ไดให
ขอคิดวา บรรยากาศในชั้นเรียนเปนสิ่งสําคัญมาก ครูตองจัดบรรยากาศที่แสดงใหนักเรียนเห็นวา 
การใหเหตุผลเปนสิ่งที่สําคญักวาการไดเพียงคําตอบทีถู่กตอง บรรยากาศในชั้นเรยีนตองไมทําให
นักเรียนรูสึกหวาดกลัว เปนบรรยากาศที่สนับสนุนและสงเสริมใหนกัเรียนไดพูด อธิบายและแสดง
เหตุผลของแนวคิด ไดกระทําและสรุปพรอมทั้งแสดงการยืนยันขอสรุปของแนวคิดนั้นๆ 
  วิธีการสอนคดิมีความหลากหลายซึ่งในขั้นตอนวธิีการสอนที่สําคัญตองพัฒนาการคิด
ของเด็กใหได โรเบิรต ฟสเชอร (1992) นักการศึกษา ไดเสนอเรื่องการสอนคิดเม่ือครูเห็นคุณคาใน
ความคิดของเด็กโดยเปรียบเทียบถึงการคดิกับการสอน การสงตอความรู และการคนพบ ดังนี้ 
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ประสบการณการเรียนรูแบบมีโครงสราง 

(วางแผนโดยครู ปฏิบัติการโดยเด็ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 การสอนคิด 3 รูปแบบ (the teaching for thinking model) ของ Fisher,1992 
 
   ที่มา นภเนตร ธรรมบวร. 2544: 53 

 
  สรุปแนวทางการสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผล เปนการจัดกระบวนการที่มี
หลากหลายวธิีการ ควรสงเสริมตั้งแตอยูในครรภมารดา การจัดสภาพแวดลอมสรางบรรยากาศในชั้น
เรียนใหไดพูดไดแสดงเหตุผลของแนวคิด ใชการจัดประสบการณที่เนนการสังเกต การจําแนก การ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรปุใหเด็กไดเรยีนรูจากการกระทํากิจกรรมที่สงเสริมอยาง
เหมาะสมกับวัย  
 

2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน  
 2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาทางสติปญญาของเพียเจต  

  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) เพียเจต (Piajet) นักจิตวทิยาชาวสวิสเซอรแลนด เชื่อวา คนเราทุกคนตั้งแตเกิดมามี
ความพรอมที่จะมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและโดยธรรมชาตแลวมนุษยเปนผูพรอมที่จะมีกริยากรรม
หรือเร่ิมกระทํากอน (Active) นอกจากนี้มนุษยมีแนวโนมพ้ืนฐานที่ติดตัวมาแตกําเนิด 2 ชนิด คือ การจัด
และรวบรวม (Organization) และการปรับตัว (Adaptation) ซึ่งอธิบายไดดังตอไปนี้ 

ความคิด 

ความคิด 
เด็ก เด็ก คร ู

คร ู

ความคิด ความคิด 
เด็ก 

คร ู

ประสบการณการเรียนรู
แบบมีโครงสราง 

การสอนแบบสงตอความ 
(transmission model) 

การสอนแบบคนพบ 
(discover model) 
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  การจัดและรวบรวม (Organization) หมายถึงการจัดและรวบรวมกระบวนการตางๆภายใน 
เขาเปนระบบอยางตอเน่ือง เปนระเบียบ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตราบที่มี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม 

  การปรับตัว (Adaptation) หมายถึง การปรับตัวใหเขากับสิง่แวดลอมเพ่ืออยูในสภาพสมดุล 
การปรับตัวประกอบดวยกระบวนการสองอยาง คือ  

  1. การซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณ(Assimilation) เม่ือมนุษยมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมก็จะซึมซาบหรือดูดซึมประสบการณใหม ใหรวมเขาอยูในโครงสรางของสติปญญา (Cogintive 
Structure) 

  2. การปรับโครงสรางทางเชาวปญญา (Accommodation) หมายถึง การเปลี่ยนแบบ
โครงสรางของเชาวปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม ตัวอยางเชน ความเขาใจความ
แตกตางระหวางเพศของเด็กที่มีอายุประมาณ 5-6 ป ถาถามเด็กวัยน้ีวา เด็กหญิงชายแตกตางกัน
หรือไม คําตอบที่ไดจากเด็กก็คือ เด็กหญิงและเด็กชายแตกตางกัน และใหบอกความแตกตางกัน
ของหญิงชายสวนมากเด็กตอบได 2 อยาง คือ เด็กหญิงผมยาว เด็กชายผมสั้น เด็กหญิงนุงกระโปรง 
เด็กชายนุงกางเกง อยางไรก็ตามถาเด็กวยันี้เห็นเด็กหญิงนุงกางเกงเลนตุกตาอยูจะสามารถบอกได
วา เด็กที่เห็นเปนเด็กหญิง แสดงวาเด็กสามารถที่จะ Accommodation สิ่งแวดลอมใหมและแปล
ความเขาใจเดิมวา เด็กหญิงไมจําเปนตองนุงกระโปรงเสมอไป เด็กผูหญิงอาจนุงกางเกงได (สุรางค 
โควตระกูล. 2550: 48-49) 
  การแบงกระบวนการทางสตปิญญา(Cognitive Process) ตามทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต (พัฒนา ชัชพงศ. 2541:96) ไดแบงออกเปน 4 ขั้น ถึงแมวาแตละขั้นจะ
กําหนดอายุไวเปนชวงอายเุทาๆกัน แตชวงเหลานี้ถือวาเปนการกําหนดโดยประมาณเทาๆกัน 
   1. ระยะใชประสาทสัมผัส (Sensory-motor Stage) เปนการพัฒนาของเด็กตั้งแตแรก
เกิดจนถึงอายุ 2 ป ในวัยนี้เด็กจะเริ่มพัฒนาการรับรูโดยประสาทสัมผัสตางๆ เชน ตา หู มือ และเทา 
ตลอดจนเริ่มมีการพัฒนาการใชอวัยวะตางๆได เชน การฝกหัดหยิบสิ่งของตางๆ ฝกการไดยินและ
การมอง 
  2. ระยะควบคมุอวัยวะตางๆ (Preoperational Stage) ตั้งแตอายุ 2 ป จนถึง 7 ป เด็ก
วัยนี้จะเริ่มพัฒนาอยางเปนระบบมากขึน้ มีการพัฒนาของสมองที่ใชควบคุมการพัฒนาลักษณะนิสัย
และการทํางานของอวัยวะตางๆใหมีความสัมพันธกันภายใตการควบคุมของสมอง เชน การเลนกีฬา 
  3. ระยะที่คิดอยางเปนรูปธรรม (Concrete-operational Stage) ตั้งแตชวงอายุ 7 ป ถึง 
11 ป เด็กชวงนี้มีการพัฒนาสมองมากขึ้น สามารถเรียนรูและจําแนกสิง่ตางๆที่เปนรูปธรรมได แตจะ
ยังไมสามารถจินตนาการกับเรื่องราวที่เปนนามธรรมได 
  4. ระยะที่คิดอยางเปนนามธรรม (Formal-operational Stage) จะเปนการพัฒนาชวง
สุดทายของเด็กที่มีอายุอยูในชวง 12-15 ป เด็กชวงนี้สามารถคิดอยางเปนเหตุผลและคิดในสิ่งที่
ซับซอนอยางเปนนามธรรมไดมากขึ้น เม่ือเด็กพัฒนาไดอยางเต็มที่แลวจะสามารถคิดอยางเปนเหตุ
เปนผลและแกปญหาไดอยางดีจนพรอมที่จะเปนผูใหญที่มีวุฒิภาวะได  
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  นอกจากนี้ เพียเจต ไดศึกษาไวเปนประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับการสงเสริม   
มี 6  ขั้น (พรรณี ช.เจนจิต. 2548: 17-19) ไดแก 
  1. ขั้นความรูแตกตาง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตางของ
สิ่งของที่มองเห็น 
  2. ขั้นรูสิ่งตรงกันขาม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรูวาของตางๆ มีลักษณะตรงกันขามเปน 
2 ดาน เชน มี-ไมมี   หรือ เล็ก-ใหญ 
  3. ขั้นรูหลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรูจักคิดสิ่งทีเ่กี่ยวกบัลกัษณะที่อยูตรงกลาง
ระหวางปลายสุดสองปลาย เชน ปานกลาง นอย 
  4. ขั้นความเปลี่ยนแปลงตอเน่ือง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งตางๆ เชน บอกถึงความเจริญเตบิโตของตนไม  
  5. ขั้นรูผลของการกระทํา (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของการ
เปลี่ยนแปลง 
  6. ขั้นการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการกระทําใหของสิ่ง
หนึ่งเปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหนึ่งอยางทัดเทียมกัน 
  เพียเจต ไดแบงองคประกอบที่มีสวนเสริมสรางพัฒนาการทางสติปญญาไว 4 
องคประกอบ คือ (สุรางค โควตระกูล. 2544: 49-50) 
  1. วุฒิภาวะ เปนสภาพรางกายที่มีความพรอมตอการพัฒนาการทางสติปญญา ดังนั้น
ครูผูสอนควรจัดประสบการณหรือสิ่งแวดลอมใหเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน 
  2. ประสบการณ ทุกครั้งที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็จะเกิดประสบการณ ซึ่ง
แบงออกเปน 2 ประสบการณ คือ ประสบการณที่เนื่องมาจากปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมตาม
ธรรมชาติและประสบการณที่เกี่ยวกบัการคิดหาเหตุผลทางตรรกศาสตรซึ่งมีความสําคัญในการ
แกปญหาตางๆ โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร 
  3. การถายทอดความรูทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลรอบขางถายทอดความรูแกเด็ก 
โดยผานกระบวนการดูดซมึประสบการณและกระบวนการปรับโครงสรางทางสตปิญญา 
  4. กระบวนการพัฒนาความสมดุลหรือการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (self 
regulation) ซึ่งอยูในตัวของแตละบุคคล เพ่ือจะปรับความสมดุลของพัฒนาการเชาวปญญาขึ้นตอไป
อีกขั้นหน่ึงซึ่งสูงกวา โดยใชกระบวนการดูดซึมประสบการณและการปรับโครงสรางทางสติปญญา 
  อยางไรก็ตาม ขอคนพบของเพียเจต (Piaget) เกี่ยวกับการใชเหตุผลนี้ไดมีผูแสดง
ทัศนะในเชิงทีแ่ตกตางออกไปบาง เชน โดนาลดสัน (เตอืนใจ ทองสําริด. 2541: 38-40. อางอิงจาก 
Donaldson) ไดเขียนบทความชื่อ “เหตุผลของเด็ก”  (Children’s  Reasoning)  แสดงทัศนะที่สรุปไดวา  
ในเด็กเล็กที่มีอายุเพียง 4 ขวบ  ก็อาจสามารถใหเหตุผลแบบอนุภาพ (Deductive  Reasoning)   
ไดคือ  มีขอมูลตางๆ  ใหแลวเด็กสรุป ไดจากการทดลองของนักจิตวิทยา 2 คน  คือ ไปรอัน 
(Byrun)  กัน  แฮรริส (Harris) ตางก็ทําการทดลอง เพ่ือศึกษาความสามารถในดานการลงความเห็น 
(Inference) เกี่ยวกับสิ่งที่มีความสัมพันธกันในลักษณะตางๆ  เชน  เทาๆ กัน ใหญกวากัน พบวาเด็กมี
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ความสามารถในการใชเหตุผลโดยการเปรียบเทียบ เพราะวาแมเด็กจะไมทราบถึงความสัมพันธระหวาง
ขนาดของ A กับ C วาสิ่งใดยาวกวากันแตถาทราบวา A ยาวกวา B และB ยาวกวา C แลวก็บอก
ไดวา A ตองยาวกวา C นอกจากนี้ ดัทซ (Deutsche) ไดทําการทดลองเกี่ยวกบัการคิดของเดก็ พบวา 
การคิดของเดก็จะคอยเปนคอยไปไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางกะทันหัน  จากการคิดอยางไมมีเหตุผลไปสู
การคิดอยางมีเหตุผล  โดยแทจริงแลว  เด็กสามารถคิดอยางมีเหตุผลไดในทุกระดับ  เพียงแตวาเด็กโต
มีเหตุผลมากกวา 
  สรุปไดวาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ไดอธิบายถงึการคิดวา เปนผล
มาจากมนุษยเกิดการปฏิสมัพันธกับสิ่งแวดลอม จะทําใหเกิดกระบวนการทํางานภายในโครงสราง
ทางสติปญญา 2 กระบวนการ คือ กระบวนการดูดซมึประสบการณ (Assimilation) และกระบวนการ
ปรับโครงสรางทางเชาวปญญา (Accommodation) โดยผลจะกอใหเกิดพัฒนาการทางสติปญญามี
การเปลี่ยนแบบโครงสรางของเชาวปญญาที่มีอยูแลวใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม จากขั้นหน่ึงไปสูอีก
ขั้นหน่ึง พัฒนาการทางสติปญญาของมนุษยจะแบงไปตามลําดับขั้นเปนชวงอายุโดยประมาณ
เทาๆกันออกเปน 4 ขั้น กระบวนการดังกลาวเปนการพฒันาโครงสรางทางสติปญญาของมนุษย
นั่นเอง 
 
  2.2 ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ ของเจอโรม บรูเนอร   
       ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการคนพบ ของเจอโรม บรูเนอร (Bruner’s Theory of 
Discovery Learning)  เจอโรม บรูเนอร เปนศาสตราจารยทางจิตวทิยาของอเมริกัน นําหลักการ
พัฒนาทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) มาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา บรูเนอรไดเสนอวา ในการ
จัดการศึกษาควรคํานึงถึง การเชื่อมโยง ทฤษฎีพัฒนาการ กับทฤษฎีความรูกับทฤษฎีการสอน 
เพราะการจัดเนื้อหาและวิธกีารสอนจะตองคํานึงถึงพัฒนาการ และปรับเนื้อหาใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการคิด หรือการรับรู การใชภาษาทีเ่หมาะสม รวมถึงการเลือกใชวิธีการทีเ่หมาะสม
กับวัยของผูเรียน  
  บรูเนอรไดแบงพัฒนาการในระยะพัฒนาการความคิดรวบยอด  แยกออกเปน 3 ขั้น 
(พรรณทิพย ศิริวรรณบศุย. 2549: 48) คือ 
    1. ขั้นพัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (preconceptual phase)  
    2. ขั้นพัฒนาการใกลเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (intuitive phase)  
    3. ขั้นพัฒนาการเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (concrete operations)  
  บรูเนอรเนนขัน้พัฒนาการใกลเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล (อายุประมาณ  
4-7 ขวบ) ตามความคิดของเพียเจต พัฒนาการดานสติปญญาและความคิดของเด็กในวัยนี้ยังคง
ใกลเคยีงกับเด็กในขั้นพัฒนาการกอนเกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผล คือ เด็กยังไมสามารถใช
เหตุผลที่แทจริง การตัดสินใจขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญๆ ลักษณะพัฒนาการขั้นน้ี บรูเนอรเชื่อ
วา เด็กวัยนี้มีความสามารถที่จะเขาใจความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มานุษยวทิยา 
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และสังคมศาสตรบางอยางได ถาขอมูลเหลานี้ถูกสงเขาไปในสมองและสมองจะเปลีย่นแปลงขอมูล
เหลานี้เปนหมวดหมู (Organization) เพ่ือถูกนําไปใชในการแกปญหา 
  แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร แบงเปน 3 ขั้น ดังนี้ 
  1. การเรียนรูดวยการกระทาํ (Enactive representation) เปนขั้นที่การเรียนรูเกิดจาก
ประสาทสัมผสั ดูตัวอยางและทําตาม เปนชวงอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ เชนในกรณีที่เด็กเล็ก
นอนอยูในเปลและเขยากระดิ่งเลน ขณะที่เขยาบังเอิญกระดิ่งตกขางเปล เด็กจะหยุดนิดหนึ่งแลวยก
มือขึ้นดู เด็กทําทาประหลาดใจและเขยามือเลนตอไป โดยไมมีกระด่ิงนั้น เพราะเด็กคิดวามือนั้นคือ
กระดิ่ง และเม่ือเขยามือเด็กก็จะไดยินเสียงกระด่ิง น่ันคือ เด็กถายทอดสิ่งของ (กระดิ่ง) แทน
ประสบการณดวยการกระทาํ ขั้นนี้ตรงกับขั้น Sensory Motor ของเพียเจต 
  2. การเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ (Iconic Representation) เปนขั้นที่เด็ก
เรียนรูในการมองเห็น และการใชประสาทสัมผัสตางๆ จากตัวอยางของเพียเจต เม่ือเด็กอายุมากขึ้น 
2-3 เดือน ทําของเลนตกขางเปลเด็กจะมองหาของเลนน้ัน ถาผูใหญแกลงหยิบเอาไป เด็กจะ
หงุดหงิด รองไห เม่ือมองไมเห็นของ บรูเนอรตีความวา การที่เด็กมองหาของเลนและรองไหหรือ
แสดงอาการหงุดหงิดเม่ือไมพบของ แสดงใหเห็นวาในวยันี้เด็กมีภาพแทนใจ ซึ่งตางกับวัยทีเ่ด็กคิด
วาการสั่นมือ การสั่นกระดิ่งเปนสิ่งเดียวกนั เม่ือกระดิ่งตกหายไปก็ไมสนใจแตยังคงสั่นมือตอไป ขั้น
นี้ตรงกับขั้น Concrete representation ของเพียเจต 
  3. การเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ (Symbolic Representation) เปนขั้นที่เด็กสามารถ
จะเขาใจการเรียนรูสิ่งที่เปนนามธรรมตางๆได เปนขั้นที่สูงสุดของการพัฒนาทางดานความรูความ
เขาใจ เด็กสามารถคิดหาเหตุผล และในทีสุ่ดจะเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมได ขั้นนี้ตรงกับขั้น Formal-
operation ของเพียเจต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2540: 125) 
  สรุปไดวา แนวคิดของบรูเนอรกลาวถึงการเรียนรูของมนุษยเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม เด็กสามารถเกิดกระบวนการคิดและการเรียนรูไดจากการที่เด็กลงมือกระทําและ
คนพบความรูดวยตนเองโดยอาศัยองคประกอบ ที่เสรมิสรางพัฒนาการทางสติปญญาคือพันธกุรรม 
ภาษา และวฒันธรรม บรูเนอรจัดขั้นพัฒนาการทางสติปญญาไว 3 ขั้น โดยเริ่มจากวัยทารกมีวิธีการ
เรียนรูจากการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมผานการใชประสาทสัมผัสเรยีกวาขั้นการกระทํา (Enactive) 
ขั้นเรียนรูจากภาพผานจิตนาการเรียกวา ขั้นการแสดงภาพแทนใจ (Iconic) และ ขั้นที่เด็กสามารถใช
สัญลักษณ เรยีกวา ขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) 
 
 2.3 ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
   ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygosky,s Sociocultural Theory)  
เลฟ เซเมโนวชิ ไวก็อตสกี ้(Lev Semenovich Vygotsky) อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง 
การเรียนรูและพัฒนาการ และเปนทีรู่จักเปนอยางดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและ
พัฒนาการเด็ก วาเด็กเรียนรูและพัฒนาความคิดความเขาใจตนเองไดอยางไร ไวก็อตสกี้เปน
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นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย เชื้อสายยิว เกิดในป ค.ศ. 1896 ปเดียวกันกบัเพียเจต (Jean Piaget) 
นักจิตวิทยาชาวสวิส จากการมีประสบการณการทํางานเปนนักจิตวทิยาเพียงแค 10 ป ในชวงเวลา
นั้นนักพัฒนาการชาวรัสเซยีทานนี้ไดสรางความตื่นตวัใหแกวงการการศึกษาในชวงป ค.ศ. 1920 ถึง 
1930 อันเปนชวงเดียวกันกบัที่ เพียเจตกาํลังสรางทฤษฎีของเขาขึ้นมา เปาหมายของไวก็อตสกี้คือ
การสรางแนวคิดทางจิตวิทยาขึ้นมาใหมตามแนวทางมารกซิสต และประยุกตใชจิตวทิยาโดยเฉพาะ
ในสาขาจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือเผชิญกับปญหาของประชาชนในสภาพการณฉุกเฉิน ไวก็อตสก ี
(Vygotsky.  2005: Online) ไดเสนอทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมที่มีจุดเดนที่เชื่อวา พัฒนการของเด็ก
แตละวัยจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดตามศักยภาพไดก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากครูและเพือ่นที่มี
ความสามารถมากกวา 
   ไวก็อตสกี้ อธิบายวา การจัดการเรียนรูจะตองคํานึงถึงระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ 
ระดับพัฒนาการที่เปนจริง (Actual Development Level) และระดับพัฒนาการที่สามารถจะเปนไป
ได (Potential Development Level) ระยะหางระหวางระดับพัฒนาการที่เปนจริงและระดับ
พัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได เรียกวา พ้ืนที่รอยตอพัฒนาการ (Zone of Proximal 
Development)  เปนการทาํหนาที่หรือทํางานอยางใดอยางหนึ่งที่ในปจจุบันที่บคุคลยังไมมี
ความสามารถจะทําได แตอยูในกระบวนการที่จะทําใหบุคคลมคีวามพรอม สามารถทําหนาที่หรอื
ทํางานไดอยางสมบูรณในอนาคต เปนกระบวนการที่ยงัอยูในระหวางการเริ่มตน (Embryonic State) 
ซึ่งไวก็อตสกีเปรียบเทยีบวาเปน “ดอกตูม” (Buds) หรือ ดอกไม (Flowers) ของพัฒนาการมากกวา
ที่จะเปน “ผล” (Fruits) ของพัฒนาการ (Vygotsky. 1978:86) ไวก็อตสกี้ไดใหคํานิยามพื้นที่รอยตอ
พัฒนาการนี้วา “ระยะหางระหวางระดับพฒันาการที่แทจริง ซึ่งกําหนดโดยลักษณะการแกปญหาของ
แตละบุคคลกบัระดับของศกัยภาพแหงพัฒนาการที่กําหนด โดยผานการแกปญหาภายใตคําแนะนํา
ของผูใหญ หรือในการรวมมือชวยเหลือกบัเพ่ือนที่มีความสามารถเหนือกวา“ และไดกลาวสนับสนุน
อีกวา “พ้ืนที่รอยตอพัฒนาการในวันน้ี จะเปนระดับของพัฒนาการในวันพรุงนี้ อะไรก็ตามที่เด็ก
สามารถทําไดโดยอยูภายใตความชวยเหลอืในวันน้ี วันพรุงนี้เขาจะสามารถทําไดดวยตวัของเขาเอง 
เพียงไดรับการเรียนรูที่ดีก็จะนํามาซึ่งพัฒนาการที่เจริญขึ้น” (Vygotsky. 1978: 86-89) 

 
 

ภาพประกอบ 7 การเปรียบบทบาทของปฏิสัมพันธทางสังคมที่มีตอพัฒนาการ 

ที่มา: Wing; & Putney. 2002: 88 
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   ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. ภาษา (Language) ไวก็อตสกี้ไดแสดงทัศนะไววา ภาษาเกิดขึ้นครั้งแรกเปนภาษาที่
ไมไดแสดงถึงความคิด เปนชวงระยะเวลาที่ความคิดกับภาษาไมมีความสัมพันธกัน แตเม่ือเด็กมี
พัฒนาการมากขึ้น ความคดิกับภาษาจะเริ่มมีความสัมพันธกันมากขึน้ ความคิดถกูแสดงใหเห็น
ออกมาผานทางภาษา ซึ่งภาษาที่แสดงออกมาจะมีความเปนเหตุเปนผลมากขึ้น ก็เปนผลสืบเนื่อง
จากการใชความคดิที่มากขึ้น (Vygotsky. 1986 citing Dixon-Krauss. 1996:19) ดังนั้น ภาษาจึง
เปนเครื่องมือในการพัฒนาความคิด และในขณะเดียวกันเราก็พัฒนาภาษาโดยผานทางการคิดดวย
เชนกัน 
  2. ปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) ทารกเกดิมาพรอมกับพ้ืนฐานทาง
ความคิดความเขาใจกับสิ่งตางๆ ในระดบัต่ํา (Lower Mental Functions) คือ มีความใสใจ การรูสึก 
การรับรู ความจํา ที่ไมซับซอน เน่ืองจากขีดจํากัดทางชีวภาพ การมีจินตนาการหรือจารึก
ประสบการณบางสิ่งบางอยางใหอยูภายในความทรงจําอาจยากเกินกวาความสามารถของเด็กที่จะ
สามารถทําได แตการที่เด็กมีปฏิสัมพันธทางสังคม (Social Interaction) กับพอแม ครู และคนอื่นๆ 
ที่ใหความเอาใจใส ดูแล ชวยเหลือแกเด็ก จะชวยทําใหเด็กไดสรางและเด็กสามารถเรียนรูไดอยางไม
มีขีดจํากัดขึ้นอยูกับบริบททางสังคมที่จะเอ้ือใหเด็กเกิดปฏิสัมพันธกบับุคคลรอบขางที่ใหความ
ชวยเหลือสนับสนุน ความชวยเหลือในพื้นที่รอยตอพัฒนาการนอกจากจะเปนปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเชี่ยวชาญกบัผูเริ่มฝกหัด เม่ือผูเชี่ยวชาญมีความสามารถมากกวาไดชวยเหลือผูเริ่มฝกหัด 
  3. วัฒนธรรม (Culture) เด็กจะปรับเปลี่ยนความคิดความเขาใจไปตามประสบการณที่
ไดรับจากสังคมและวัฒนธรรมของเขา จนกระทั่งสรางความรูขึ้นมา ทําใหเด็กมีกระบวนการทาง
ปญญาในระดบัที่สูงขึ้น (Higher Mental Functions) ซึ่งแตละวัฒนธรรมจะถายทอดลักษณะเฉพาะ
ของความเชื่อและคานิยมในวัฒนธรรมนัน้ไปสูเด็กๆ ทาํใหเขารูวา เขาคิดอะไร และควรคิดอยางไร
จึงจะเหมาะสม (Shaffer. 1999: 259-260) เชน เด็กทีอ่ยูนอกระบบการศึกษา แมวาจะไมสามารถ
คิดคํานวณตวัเลขดวยวธิีการที่เปนขั้นตอนและเปนระบบเหมือนกับเด็กที่เรียนอยูในโรงเรียน แตเด็ก
เหลานั้นก็มีความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลขทีจ่ะตองใชในชวีิตประจําวันในแบบฉบับของเขา รูจักใช
ตัวเลขในการเจรจาตอรองหรือการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหเขาสามารถเอาตัวรอดจากการถูก
คุกคามตางๆ ได ซึ่งเด็กที่เรียนในระบบการศึกษาอาจยงัไมมีความเขาใจในเรื่องนี้ดีเทากับเขา นั่น
เปนเพราะเดก็ทั้งสองกลุมอยูคนละบรบิทเชิงสังคมวฒันธรรม 
  4. การเลียนแบบ (Imitation) ไวก็อตสีกี้อธิบายวา บทบาทของการเลียนแบบมี
ความสําคัญตอการเรียนรูและพัฒนาการ เชน ถาเด็กกําลังเกิดอุปสรรคในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร ครูจึงแกปญหาใหเห็นเปนตวัอยางบนกระดานดํา ในขณะนั้นเด็กอาจจะเลียนแบบ
วิธีการแกปญหาของครู โดยสรางความเขาใจขึ้นภายในตนเอง แตถาครูใหแกปญหาคณิตศาสตรที่
ยากขึ้น อันเปนการขยายสิ่งที่เรียนรูแลวไปสูสิ่งที่เรียนรูใหม เด็กอาจจะยังไมสามารถเขาใจไดใน
ขณะนั้น ครูจึงจําเปนตองแกปญหาโจทยคณิตศาสตรลกัษณะนี้หลายๆ ครั้ง เพ่ือใหเด็กคอยๆ 
เลียนแบบวธิกีารแกปญหาอยางคอยเปนคอยไป 
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  5. การชี้แนะหรือการชวยเหลือ (Guidance or Assistance) เปนการรวมมือทางสังคม 
(Social Collaborative) ที่สนับสนุนใหพัฒนาการทางความรูความเขาใจเกิดการเจริญงอกงาม         
ไวก็อตสกี้จะเนนไปที่การมีบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญกวาอาสาที่จะมีสวนรวมใหความชวยเหลือใน
สถานการณการเรียนรูโดยใหการดูแลเอาใจใสและปรับปรุงผูเรียนที่เริ่มฝกหัด การจัดเตรียมสิ่งทีจ่ะ
ชวยสนบัสนุนเพื่อใหผูเรียนเพ่ิมความรูความเขาใจในการแกปญหา ซึ่งไวก็อตสกี้เปรียบเทียบวาเปน 
“นั่งราน (Scaffold)” ซึ่งในบริบทที่เกีย่วของกับการเรียนรู หมายถึง “การเสริมตอการเรียนรู” 
  สรุปไดวา ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี มีจุดเดนเรื่องการแบงระดับ
สติปญญาของมนุษยเปน 2 ระดับ คือ ระดับสติปญญาเบี้องตนที่มีอยูในตวัมนุษยทีไ่มตองเรียนรู 
และระดับสตปิญญาขั้นสูง ที่ตองอาศัยการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยมีการใชภาษา 
วัฒนธรรม ปฏสัมพันธทางสังคม การเลียนแบบ และการชวยเหลือเขามาเกี่ยวของ 

 
 2.4 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี   
       แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) ดิวอ้ี (Dewey) 
นักปรัชญาและนักการศึกษาของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีแนวคิดทางการศกึษาที่มีอิทธพิลตอการจัดการ
ศึกษาจนกระทั่งไดรับสมญาวาบิดาแหงการศึกษาแผนใหมหรือบิดาแหงการศึกษาลัทธิพัฒนานยิม 
(Progressivism) แนวคิดทางการศึกษาทีส่ําคัญของดิวอ้ีมักจะกลาวกันเปนวลีที่วาเรียนโดยการ
กระทํา (learning by doing) (วรวิทย วศินสรากร. 2539: 673-675) ดิวอ้ีเชื่อมโยงความคิดทาง
ปรัชญาและความคิดทางการศึกษาเขาดวยกัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาเด็กใหมีความสามารถใน
การปรับตวัและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การศึกษาตามแนวคดิของดิวอ้ีมี 3 องคประกอบ องค
ประกอบแรก คือ หลักสูตร เปนการเรียนรูจากประสบการณของผูเรียนมากกวาเรื่องในอดีต เรียกวา 
หลักสูตรทีย่ึดการจัดประสบการณเปนศูนยกลาง เน้ือหาของหลักสูตรเปนลักษณะการบูรณาการมี
ทั้งสวนทีใ่หแนวคิดและที่เปนทักษะกระบวนการ เน้ือหามุงใหผูเรียนเขาใจตัวเองและสังคม องค
ประกอบที ่2 คือ ครูมีหนาที่วางแผนการสอนโดยพิจารณาพัฒนาการ ความสนใจ และความตองการ
ของเด็ก เตรียมสิ่งแวดลอมและสื่อในการเรียนรู และมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูของเด็ก โดย
เปนผูสนับสนนุใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง และองคประกอบที ่3 คือ เด็ก มีหนาที่ทํา
ความเขาใจวาตนมีความสนใจและมีปญหาอะไรอยู และรวมกับครวูางแผน ทิศทางการพัฒนาตนเอง
ตามเนื้อหาที่ตนสนใจและถนัดดวยการลงมือกระทําดวยตนเอง นอกจากนี้ ดิวอ้ีกลาวถึงกระบวนการ
ของการศึกษาวาการเรียนการสอนจะตองใชวธิีทาง วทิยาศาสตร วธิีแกปญหา วธิีทําโครงการ และ
วิธีแบบประชาธิปไตยในการรวมงานกัน ระบบบริหารยึดหลักการมีสวนรวมรับผดิชอบโดยบุคลากร
หลายฝายรวมกันวางแผน ตัดสินใจ และ แกปญหา และเนนบทบาทของการศึกษาตอสังคม 
การศึกษามีหนาที่สรางเด็กที่เขาใจสังคมอยางดี และมีความรูความสามารถพรอมที่จะพัฒนาสังคม 
(บุษบง ตันตวิงศ. 2537: 143)  
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   “ประสบการณ” ตามความคิดของจอหน ดิวอ้ี แบงเปน 2 ประเภท คือ ประสบการณ 
ปฐมภูมิ (Primary experience) และ ประสบการณทตุยิภูมิ (Secondary experience) 
ประสบการณปฐมภูมิ คือ ประสบการณที่ยังไมเปนความรู หรือยังไมไดมีการคิดไตรตรอง เปนเพียง
กระบวนการของการกระทําและการประสบความเปลี่ยนแปลงระหวางอินทรียและสภาพแวดลอม 
สวนประสบการณทุติยภูมิ เปนประสบการณประเภททีเ่ปนความรู คือไดผานกระบวนการคิด
ไตรตรองมาแลว ประสบการณปฐมภูมิจะเปนเนื้อหาของประสบการณทุติยภูมิ เปนขอมูลเบื้องตน
สําหรับคิดไตรตรอง ตัวอยางเชน เด็กเลนซน ไปเหยียบถานไฟรอน ๆ ผลปรากฏวามีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ เทาถูกไฟลวก เปนประสบการณปฐมภูมิ เม่ือเด็กเกิดการเรียนรูจาก
ผลของการเหยียบถานไฟรอน ทําใหเกิดความเจ็บปวด และไมอยากเลนบริเวณทีมี่ถานไฟรอนอีก 
หรือระแวงที่จะเลนไฟ เปนประสบการณทุติยภูมิ ประสบการณที่เกดิจากการคิดไตรตรอง 
(Reflective thought เรียกอีกอยางวาประสบการณการรู (Cognitive experience) 

  การจัดกระบวนการเรียนรูทีเ่นนการปฏิบตัิจริงเปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุม
ปฏิบัติการที่เรียนรูดวยประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณจริงและการแกปญหา เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูจากการกระทํา ผูเรียนไดปฏบิัติจริง ฝกคิด ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ ฝก
การแกปญหาดวยตนเองและฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกนัเปนกลุม ผูเรียนไดเรียนรูทั้ง
ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิตามแนวประชาธิปไตย กระบวนการเรียนรูแบบแกปญหา เปนกิจกรรม
การเรียนการสอนี่เนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหผูเรียนคิดเปนและแกปญหาเปน โดยการนํา
วิธีการทางวิทยาศาสตรมาใช บางครั้งก็เรยีนวิธีสอนนีว้าการสอนแบบวิทยาศาสตร 
  ปจจุบันการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนการปฏิบัติจริง เปนการเรียนรูในแบบ 
Learning by doing ผูเรียนจะเปนศูนยกลางของการเรียนรู แนวคิดนี้จะจัดการสอนแบบโครงการ 
(Project-based learning) เปนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนจากการปฏิบัติจริง เปนการเรียนจาก
ประสบการณตรง ผูเรียนไดทดลองทําปฏิบัติ เสาะหาขอมูล จัดระเบียบขอมูล พิจารณาหาขอสรุป 
คนควาหาวิธกีาร กระบวนการดวยตนเอง หรือรวมกันเปนกลุม เนนใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษาหา
ความรูตามหลักประชาธิปไตยใหผูเรียนไดรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ใหไดคนควาหาขอมูลความรู
จากแหลงตาง ๆ มิใชเฉพาะในหองเรียนเทานั้น ทําใหผูเรียนเกิดนิสยัการศึกษาคนควาหาความรู
ดวยตนเองไดดวยความมั่นใจ ผลการเรียนรูตามแนวทฤษฎีประสบการณของจอหน ดิวอ้ี  
(ประทุม อังกูรโลหิต. 2543: 6) ดังนี้ 

  1. ผูเรียนมีความสุขกับการเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนานโดยผานกิจกรรมที่
หลากหลาย และสื่อที่เราความสนใจ 
  2. ผูเรียนไดเรียนรูตามความสนใจ ตามความถนัดและศักยภาพดวยการศึกษา คนควา 
ฝกปฏิบตัิฝกทักษะจนถึงการเรียนรูดวยตนเองทําใหเกิดความเชื่อม่ันเปนแรงจูงใจใหเกิดการใฝรู ใฝ
เรียน 
  3. กิจกรรมกลุมชวยเสริมสรางลักษณะนสิัยที่พึงประสงค เกิดกระบวนการทํางาน เชน 
มีการวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอ้ือเฟอเผื่อแผ มีวินัยในตนเอง มีพฤติกรรมที่
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เปนประชาธิปไตย เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ผูเรียนทีเ่รียนรูชาจะ
เรียนรูอยางมีความสุข มีชวีติชวีา ไดรับกาํลังใจและไดรบัความชวยเหลือจากเพื่อน ทําใหเกิดความ
ม่ันใจ ผูเรียนที่เรียนดีจะไดแสดงความสามารถของตนเอง มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และแบงปนสิง่ที่ดี
ใหแกกัน 
  4. ผูเรียนเกิดกระบวนการคดิจากการรวมกิจกรรมและการคนหาคําตอบจากประเด็น
คําถามของผูสอนและเพื่อน ๆ สามารถคนหาคําตอบและวธิีการไดดวยตนเอง สามารถแสดงออกได
ชัดเจนมีเหตผุล 
  5. ทุกขั้นตอนการจัดกิจกรรม จะสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหผูเรียนไดซึม
ซับสิ่งที่ดีงามไวในตนเองอยูตลอดเวลา 
  6. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูและการปฏบิัตงิาน โดยใหแตละ
คนเรียนรูเต็มตามศักยภาพของตน ไมนําผลงานของผูเรียนมาเปรียบเทียบกัน มุงใหผูเรียนแขงขนั
กับตนเองและไมเล็งผลเลิศจนเกินไป 
  7. ผลที่เกิดขึน้กับผูเรียน คอื ผูเรียนเรียนอยางมีความสุข เกิดการพัฒนารอบดาน มี
อิสระที่จะเลือกวิธีการเรยีนรูที่เหมาะสมกับตนเอง และนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนใน
ชีวติประจําวันไดอยางเหมาะสม 
  สรุปไดวา แนวคิดทางการศกึษาของดิวอ้ี ใหความสําคญักับการเรียนรูโดยการลงมือ
กระทําซึ่งเปนการเรียนรูที่มีคุณคากับเด็กโดยเด็กสามารถนําประสบการณเรียนรูที่ไดรับไปใชได  
 
 2.5 รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย  
  รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model)
โรเบริ์ต กานเย (Robert Gange) มี 2 สวนใหญๆ คือ ทฤษฎีการเรยีนรูและทฤษฎีการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งเปนการประยกุตความรูเกี่ยวกับการเรียนรูมาใชใหเปนประโยชนในการสงเสริมใหเกิด
การเรียนรูอยางมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น กานเยอธิบายเกี่ยวกบัปรากฏการณเรียนรูวามี
องคประกอบสําคัญ คือ  
  1. ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย มี 5 ประเภท คือ  
   1.1 ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) ซึ่งประกอบดวยทักษะยอย 4 ระดับ แต
ระดับเปนพ้ืนฐานของกันและกันตามลําดับ โดยทั้งหมดอยูบนพื้นฐานของแบบการเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
(Form of Basic Learning) อันไดแก การเชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองและการตอเน่ืองการ
เรียนรูตางๆ เปนลูกโซ (Association and Chaining) ทักษะยอยแตละระดับ ไดแก การจําแนก
แยกแยะ (Discriminations) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุ
ตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุหรือสิ่งนั้นๆ ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ทาํใหกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ 
ที่รับรูเขามาวาเหมือนหรือไมเหมือนกัน การสรางความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง 
ความสามารถในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถหุรือสิ่งนั้นๆ ซึ่ง
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เปนคุณสมบตัิที่ทําใหกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ เหลานี้ตางๆ จากกลุมวัตถุหรือสิ่งอ่ืนๆ แบงเปน 2 
ระดับยอยๆ คือ ความคิดรวบยอดระดับรูปธรรม (Concrete Concepts) และความคิดรวบยอดระดับ
นามธรรม (Defined Concepts) ที่กําหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมตางๆ การสรางกฎ (Rules) 
หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดตางๆ มารวมเปนกลุม ตั้งเปนกฎเกณฑขึ้น 
เพ่ือใหสามารถสรุปอางอิง และตอบสนองตอสิ่งเราตางๆ ไดอยางถูกตอง และการสรางกระบวนการ
หรือกฎชั้นสูง (Procedures of Higher Order Rules) หมายถึง ความสามารถในการนํากฎหลายๆ 
ขอที่สัมพันธกนัมาประมวลเขาดวยกันซ่ึงนําไปสูความรูความเขาใจทีซ่ับซอนยิ่งขึ้น  
   1.2 กลวิธใีนการเรียนรู (cognitive strategies) หมายถึง กระบวนการที่มนุษยใชใน
การชวยใหตนไดรับขอมูลและจัดกระทํากับขอมูลจนเกิดการเรียนรูตามที่ตนตองการซึ่งนักการศึกษา
สําคัญๆ ในปจจุบันใหความสําคัญมาก ประกอบดวย กลวธิีเกี่ยวกับการใสใจ (Attending) กลวธิี
เกี่ยวกับการทาํความเขาใจความคิดรวบยอด (Encoding) กลวธิีเกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งที่อยูในความ
ทรงจํา (Retrieval) กลวิธีเกีย่วกับการแกปญหา (Problem Solving) และกลวิธเีกี่ยวกับการคิด 
(Thinking) 
   1.3 ภาษาหรือคําพูด (verbal information) ไดแก คําพูดที่เปนชื่อของสิ่งตางๆ 
(Name or Labels) คําพูดทีเ่ปนขอความ/ขอเท็จจริง (Facts) คําพูดที่เรียบเรียงอยางมีความหมาย 
(Meaningfully Organized Verbal Knowledge)  
   1.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills)  
   1.5 เจตคติ (attitudes)   
  2. กระบวนการเรียนรูและจดจําอันเปนผลจากการจดักระทํากับขอมูลในสมอง  
การอธิบายเกีย่วกับกระบวนการเรียนรูและจดจําของมนุษยนั้น กานเย ไดอาศัยรูปแบบการจัด
กระทําขอมูลของสมองเปนพ้ืนฐาน จากนั้นจึงไดอธิบายกระบวนการโดยสัมพันธกับโครงสรางแตละ
สวนในรูปแบบ ดังนี้  
    2.1 การจัดกระทําขอมูลในสมอง คือ สิ่งเราในบริบททีม่นุษยนั้นอยูกระตุนเซลล
ประสาททีท่ําหนาที่รับขอมูลใหเกิดการสรางสัญญาณเปนกระแสไฟฟาในระบบประสาท สัญญาณซึ่ง
มีแบบแผนเฉพาะตามการสรางของเซลลประสาท จะคงอยูในหนวยบันทึกขอมูลของประสาทสมัผัส
เปนชวงเวลานั้นๆ (ประมาณหนึ่งในหลายรอยวินาท)ี จากนั้นจะมีระบบการรับรูและมาบันทึกไวนั้น 
เก็บไวในหนวยความจําระยะสั้น ซึ่งสามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน การไดยิน การออกเสียง การ
มองเห็น ฯลฯ จากนั้นขอมูลดังกลาวจะมกีารแปรรูปโดยการแปลความใหมีความหมายและเก็บไวใน
หนวยความจําระยะยาว ตอมาอาจมีกระบวนการคนหาขอมูล ตามดวยกระบวนการระลึกถึงสิ่งที่อยู
ในความทรงจาํ ในขั้นน้ีขอมูลจะถูกแปลงรูปกลับไปอยูในหนวยความจําระยะสั้น ซึ่งเรียกกันวา 
ความจําเพื่อการใชงาน (Working or conscious memory) จากนั้นสวนที่ควบคมุการตอบสนองก็จะ
จัดระบบการตอบสนองที่เหมาะสม โดยสงขอมูลปอนกลับจากการสังเกตผลการกระทําของตนที่
เกิดขึ้น และการเสริมแรงที่ตามกระบวนการนี้ซ้ํากัน เม่ือในอนาคตมีเหตุการณ/สิ่งเราที่ทําใหเกดิการ
ระลึก การฝกฝน และการใชประโยชนตอไป  
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   2.2 กระบวนการควบคุมการดําเนินการและความคาดหวัง เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในรางกายมนุษย โดยมีกระบวนการอีกอยางหนึ่งเรียกวา กระบวนการคุมการดําเนินการ 
(Executive control process) และความคาดหวัง (Expectancies) รวมหมายถึง วิธีการตางๆ ที่
มนุษยจะเขาสูสิ่งเรา เขาไปมีสวนเกี่ยวของ และลงมือกระทํากิจกรรมการเรียนรู ซึ่งลวนแสดงถึง
ความหลากหลาย ความยืดหยุนและความริเริ่มสรางสรรค มนุษยไดพัฒนาความสามารถทั้งสอง
ประการนี้มาแลวในการเรียนรูในอดีต มนุษยจึงมีความจําระยะสวนหนึ่งแยกเก็บไวเม่ือเกิด
เหตุการณการเรียนรูที่ตองการ ไมวาจะเปนขั้นใสใจบนัทึกและเกบ็ขอมูลเขาไวในหนวยความจําทํา
ความเขาใจกับขอมูลที่เกบ็ไว และนําออกมาใชในภายหลัง  
  3 ผลจากเหตกุารณภายนอกที่มีตอกระบวนการเรียนรูภายในตวัมนุษย กานเย อธิบาย
วา ขณะที่กระบวนการจัดกระทําขอมูลภายในตวัมนุษยกําลังเกิดอยูนั้น เหตุการณภายนอกรางกาย
มนุษยก็ดําเนินไปพรอมกัน เหตกุารณตางๆมากมายนอกรางกายมนุษยยอมชวยสรางการเรียนรู
มากทีเดียว ทัง้ในแงของการสงเสริมและการยับยั้งการเรียนรูที่เกิดขึน้ ความสัมพันธระหวาง
กระบวนการเรียนรูภายในรางกายมนุษยกับผลกระทบทางบวกที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณภายนอก 
(ทิศนา แขมมณี. 2552: 227-228) 
  ลําดับการเรียนรูของการเย ไดเสนอหลักการที่สําคัญเกี่ยวกับการเรยีนรูวาไมมีทฤษฏี
ใดทฤษฏีหนึ่งที่สามารถอธบิายการเรียนรูของบุคคลไดสมบูรณ ดังนั้นกาเยจึงไดนําทฤษฏีการเรียนรู
แบบสิ่งเราและการตอบสนอง (S-R Theory) กับทฤษฏีความรู (Cognitivc-Field Theory) มาผสม
กันในลักษณะของการจัดลําดับ ดังนี้ 
  1. การเรียนรูแบบสัญญาณ (Signal Learning) คือการเรียนรูที่ผูเรียนไมอาจบังคับ
พฤติกรรมไมใหเกิดขึ้นได (มีความรูสึกและอารมณ) เปนการเรียนรูแบบวางเงือนไขดั้งเดิม 
(ClassicalConditioning) ทีเ่กิดจากความใกลชิดของสิ่งเรา และการกระทําซ้ํา (Pavlov’s Classical 
Conditioning) 
  2. การเรียนรูแบบสิ่งเราและการตอบสนอง (Stimulus-Response Learning) คือการ
เรียนรูที่ผูเรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมได การตอบสนองเปนผลจากการเสริมแรงกับโอกาส
กระทําซ้ํา (Thorndike,s Connection Theory, Skinner’s Operant Conditioning) 
  3. การเรยีนรูแบบลูกโซ(Chaining Learning) คือการเรียนรูที่เน่ืองมาจากการเชื่อมโยง
ระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง ติดตอกับเปนกิจกรรมตอเน่ือง โดยเปนพฤตกิรรมที่เกี่ยวกบัการ
กระทําการเคลื่อนไหว(Motor Skills) เชน การขับรถ การใชเครื่องมือเปนตน (Skinner’s 
InstrumentalConditioning) 
  4. การเรียนรูแบบภาษาสัมพันธ (Verbal Association Learning) ไดแกการเรียนรูที่
เน่ืองมาจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองที่เปนกิจกรรมตอเน่ืองเชนเดียวกับแบบ
ลูกโซ หากแตใชภาษาแทนสิ่งตางๆ (Thorndike’s Connection Theory Skinner’s Instrumental 
Conditioning) 
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  5. การเรียนรูแบบภาษาสัมพันธ (Verbal Association Learning) ไดแกการเรียนทีผู่
เรียนสามารถมองเห็นความแตกตางในสิ่งที่เปนพวกเดียวกัน และสามารถเลือกตอบสนองดวยวธิี
ตางๆ กัน เชน พูดถึง “ดิน” ผูเรียนก็รูวามีดินหลายชนิด คือ ดินรวม ดินเหนียว ดินทราย เปนตน 
(Thorndide’sConnection Theory) 
  6. การเรียนรูมโนทัศน (Concept Learning) ไดแก เรียนรูอันเนื่องมาจาก
ความสามารถตอบสนองตอสิ่งตางๆ ในลกัษณะเปนสวนรวมของสิ่งนั้นประกอบกนั เชน วงกลม 
ประกอบดวย   มโนทัศนยอยที่เกี่ยวกับ รูปปด สวนโคง ระยะทาง และจุดศูนยกลาง เปนตน 
(Gestalt Theory) 
  7. การเรียนรูกฎ (Principle or Rule Learning) ไดแก การเรียนรูที่เกิดจาก
ความสามารถเชื่อมโยงมโนทัศนตางๆ เขาดวยกันแลวสามารถนําไปใชตั้งเปนกฎเกณฑได เชน   
มโนทัศนของวงกลมกับลูกแกว เม่ือผูเรียนรวมมโนทัศนกับไดแลวก็รูวาของกลมกลิ้งได (Gestalt 
Theory) 
  8. การเรียนรูแบบแกปญหา (Problem solving) ไดแก การเรียนรูทีอ่ยูในระยะ ซึ่งผู
เรียนสามารถรวมกฎเกณฑ (Applying Rule) รูจักกลวธิีหาความรู (Cognitive Strategy) และ
สามารถสรางสรรค (Creativity) เพ่ือนําไปแกปญหาในสถานการณตางๆ (Cognitive Theory) จาก
ลําดับแบบการเรียนรูของกาเยนี้แสดงใหเห็นวา การเรยีนรูแบบตนๆ จะเปนพ้ืนฐานของการเรียนรู
ระดับสูง และการเรียนรูภาษาสัมพันธจะชวยใหเกิดความรู ความคิดที่ดีที่สามารถเขาใจมโนทัศน กฎ
เกณฑ และการแกปญหาอยางมาก 

  องคประกอบที่สําคัญที่กอใหเกิดการเรียนรูจากแนวคดิของกานเย คือ ผูเรียน 
(Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู สิ่งเรา (Stimulus) คือ สถานการณตางๆ ที่เป
นสิ่งเราใหผูเรยีนเกิดการเรียนรู และการตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู (วิกีพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2553. online)  

  การสอนดวยสื่อตามแนวคดิของกาเย (Gagne) ประกอบดวยสิ่งทีส่ําคัญ ดังนี้ 
  1. เราความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุนความสนใจของผูเรียน เชน ใช การตูน หรือ 

กราฟกที่ดึงดูดสายตา  
   2.ความอยากรูอยากเห็นจะเปนแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจในบทเรยีน 
  3. บอกวัตถุประสงค ใหผูเรยีนสนใจในบทเรียนเพ่ือใหทราบวาบทเรยีนเกี่ยวกบัอะไร  
  4. กระตุนความจําผูเรียน สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่มีอยูกอน 
เพราะสิ่งนี้สามารถทําใหเกดิความทรงจําในระยะยาวไดเม่ือไดโยงถึงประสบการณผูเรียน โดยการ
ตั้งคําถาม เกีย่วกับแนวคิด หรือเน้ือหานั้นๆ  
  5. เสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเปนการอธิบายเนื้อหาใหกับผูเรียน โดยใชสื่อชนิดตางๆ 
ในรูป กราฟก หรือ เสียง วิดีโอ  
  6. การยกตัวอยาง การยกตัวอยางสามารถทําไดโดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทยีบ 
เพ่ือใหเขาใจไดซาบซึ้ง  
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  7. การฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกดิทักษะหรือพฤติกรรม เปนการวัดความเขาใจวาผูเรยีนได
เรียนถูกตอง เพ่ือใหเกิดการอธิบายซ้ําเม่ือรับสิ่งที่ผิด  

  การเรียนการสอนตามรูปแบบของกานเย ประกอบดวยการดําเนินการเปนลําดับ
ขั้นตอน 9 ขั้น ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี. 2552: 228) 

  ขั้นที่ 1 การกระตุนและดึงดูดความสนใจของผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนสามารถรับ
สิ่งเรา หรือสิ่งที่จะเรียนรูไดดี 

  ขั้นที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของบทเรียนใหผูเรียนทราบ เปนการชวยใหผูเรียนไดรับรู
ความคาดหวงั 
  ขั้นที่ 3 การกระตุนใหระลึกถึงความรูเดิมเปนการชวยใหผูเรยีนดึงขอมูลเดิมที่อยูใน
หนวยความจําระยะยาวใหมาอยูในหนวยความจําเพื่อการใชงาน (working memory) ซึ่งจะชวยให
ผูเรียนเกิดความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม 
  ขั้นที่ 4 การนําเสนอสิ่งเราหรือเน้ือหาสาระใหม ผูสอนควรจะจัดสิ่งเราใหผูเรียนเห็น
ลักษณะสําคญัของสิ่งเรานั้นอยางชัดเจน เพ่ือความสะดวกในการเลอืกรับรูของผูเรียน 
  ขั้นที่ 5 การใหแนวการเรียนรู หรือการจัดระบบขอมูลใหมีความหมาย เพ่ือชวยให
ผูเรียนสามารถทําความเขาใจกับสาระทีเ่รียนไดงายและเร็วขั้น 
  ขั้นที่ 6 การกระตุนใหผูเรยีนแสดงความสามารถ เพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสตอบสนองตอ
สิ่งเราหรือสาระที่เรียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นในตวัผูเรียน 
  ขั้นที่ 7 การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการเสริมแรงแกผูเรียน และขอมูลทีเ่ปน
ประโยชนแกผูเรียน 
  ขั้นที่ 8 การประเมินผลการแสดงออกของผูเรียนเพ่ือชวยใหผูเรียนทราบวาตนเอง
สามารถบรรลวุัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด 
  ขั้นที่ 9 การสงเสริมความคงทนและการถายโอนการเรียนรู โดยการใหโอกาสผูเรียนได
มีการฝกฝนอยางเพียงพอและในสถานการณที่หลากหลาย เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจที่
ลึกซึ้งขึ้น และสามารถถายโอนการเรียนรูไปสูสถานการณอ่ืน ๆ ได   

  สรุปไดวา การเรียนการสอนตามทฤษฎนีี้ใชหลักการการจัดการเรียนรูเปนลําดบัขั้น
จากงายไปหายาก เชื่อมโยงการจัดสภาพการเรียนการสอนอันเปนสภาวะภายนอกผูเรียนให
สอดคลองกับกระบวนการเรียยนรูภายในสมอง เปนการชวยสงเสริมกระบวนการเรียนรูและจดจํา
ของมนุษย สามารถเรียนรูสาระที่นําเสนอไดอยางดี รวดเร็วและจดจําสิ่งที่เรียนรูไดนาน นอกจากนั้น
ผูเรียนยังไดเพ่ิมพูนทักษะในการจัดระบบขอมูลสรางความหมายของขอมูล รวมทั้งการแสดง
ความสามารถ 
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 2.6 วิธีการสอนแบบปฏิบัติการ (active learning) 
    วิธีการสอนแบบปฏบิัติการ (active learning) มีชื่อเรียกเปนภาษาไทยไดหลายอยาง 
เชน การจัดประสบการณแบบปฏบิัติการ (วนิดา บุษยะกนิษฐ. 2532: 1-71; กุลยา ตันติผลาชีวะ. 
2543: 49 – 50) การเรียนรูเชิงปฏิบตั ิ(อัมพิกา ภูเดช. 2541: 57-58) การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
(อรทัย มูลคํา; และคนอื่น ๆ. 2542: 18-21) การเรียนรูที่กระตือรือรน (ศิริพร มโนพิเชฐวัฒนา. 
2547: 1-177) การเรียนผานประสบการณ (ไผท สิทธสิุนทร. 2543: 24-27) การเรียนรูแบบศึกษา 
คนควาดวยตนเอง (วิศาล เยาวพงศศิร.ิ 2545) การเรยีนแบบใฝรู (บัญญัต ิชํานาญกิจ. 2549: 1-7; 
พรเทพ  รูแผน. 2549: 1-5) การจัดประสบการณแบบปฏิบัติจริง (สุชาดา นทีตานนท. 2550: 1-124) 
และการเรียนเชิงรุก (ทววีัฒน วัฒนกุลเจรญิ. 2551: 3) โดยในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัย
จะใชคําวา การสอนแบบปฏบิัติการ ซึ่งเปนรูปแบบการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก
เกี่ยวกบัการพูด การฟง การอาน การเขียน และการไตรตรองแนวคิดและความรูที่ไดรับ (Meyers; & 
Jones. 1993:  6)  เปนการจัดการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีสวนรวมในบทบาทการเรียนรูของ
ตนเองมากกวาการรับความรูหรือทัศนะใหม ๆ มาใชโดยเปนผูรับฝายเดียว การที่ผูเรียนไดกระทํา
สิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง และนําไปสูการคดิเกี่ยวกับสิ่งที่ตนกําลังทําอยู (Shenker; Goss; & 
Bernstein. 1996: 1) โดยกุลยา ตันติผลาชีวะ (2543: 49-50)ไดใชคําวา การปฏิบตักิารคิด  
(Active learning) อธิบายไววาเปนการเรยีนรูที่เด็กไดเรียนรูดวยตนเอง ทั้งไดคิดไดกระทําโดยมีครู
เปนผูมีสวนรวมใหความเหน็ในการสรางความเขาใจหรืออธิบายเมื่อผูเรียนสงสัย จะทําใหพุทธิ
ปญญาของผูเรียนสรางเครอืขายความรูใหมที่งอกงามหรือขยายพื้นฐานความรูเดิมใหกวางขวางขึ้น 
และเชื่อวาการเรียนรูจะไมเกิดขึ้นหากการเรียนน้ันไมใชกระบวนการคิด ดังนั้นการจัดการเรียนรู
แบบ Active Learning เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีสวนรวมในหองเรียน และเรียนรูผาน
การปฏิบัติซึ่งจะชวยใหผูเรยีนไมเพียงแตสามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว แตยังชวยพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ อาทิ การคดิอยางมีระบบ การคิดเชิง วิเคราะหและวิจารณ เปนตน  
(ณัฐพร เดชะ และสุทธาสินี เกสรประทุม. 2550: 1) 
  หลักการสําคญัของการจัดการสอนแบบปฏิบัติการ เชงเคอร กอส และเบิรนสไตน 
(Shenker; Goss; & Bernstein. 1996: 1) ไดใหหลักการของการจัดการเรียนรูไว ดังนี้ 
  1. เปนการเรียนรูที่มุงลดการถายทอดความรูจากผูสอนสูผูเรียนใหนอยลง และพัฒนา
ทักษะใหเกิดกับผูเรียน 
  2. ผูเรียนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทํามากกวานั่งฟงเพียงอยางเดียว 

  3. ผูเรียนมีสวนในกิจกรรม เชน อาน อภิปราย และเขียน 
  4. เนนการสํารวจเจตคติและคุณคาที่มีอยูในผูเรียน 
  5. ผูเรียนไดพัฒนาการคิดระดับสูงในการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินผลการ

นําไปใช 
  6. ผูเรียนและผูสอนรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิดไดอยางรวดเร็ว 



 66

  ชญานิษฎ รุงรังษี (2549: 2) กลาวถึง หลักสําคัญของการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ดังนี้ ผูเรียนมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนสรางความรูดวยตนเองโดย
การแลกเปลีย่นความรู ผูเรยีนมีโอกาสประยุกตใชความรู สอดคลองกับ บัญญัต ิชาํนาญกิจ  
(2549: 3-4) กลาวถึง ลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

  1. ไดเรียนรูรวมกัน 
  2. มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
  3. ไดพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  4. รูหนาที ่วิธกีารศึกษา และการทํางานในวิชาที่เรียนใหสําเร็จ 
  5. ตองอาน พูด ฟง คิด และเขียน อยางกระตือรือรน 
  6. ไดพัฒนาทักษะการคิดชัน้สูง คือ วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา 
  7. มีทัศนคติทีดี่ตอการเรียนรู กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม 
  8. มีโอกาสประยุกตขอมูล สารสนเทศ มโนทัศน หรือทักษะใหม ๆ ในการเรียนรู 
  9. ความรูเกิดจากประสบการณและการสรางความรูโดยผูเรียน 
  10. ผูสอนเปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกดิการเรียนรู 
  ขั้นตอนการจัดการเรียนรูของรูปแบบการสอนแบบปฏิบัติการ มัวร (Moore. 1994: 22-

23) ไดเสนอขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นนํา เปนขั้นที่นําผูเรียนเขาสูบทเรียนดวยสถานการณในชีวติประจําวัน เพ่ือสราง

แรงจูงใจใหกับผูเรียน 
  2. ขั้นปฏิบัต ิเปนขั้นที่ใหผูเรียนคนหามโนคติของเน้ือหาในแตละหนวยโดยใชกระบวน

การกลุม และใหนักเรียนนําเสนอมโนคติที่คนพบ 
  3. ขั้นสรุป ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียนในแตละเนื้อหา 

  4. ขั้นประเมินผล เปนขั้นที่ผูสอนใหนักเรียนทําแบบฝกหัด และประเมินผลจากแบบ
สังเกตพฤติกรรม ใบกิจกรรม และบันทกึการเรียนรู 
  กาญจนา เกียรติประวตั ิ(2524: 141-142) กลาวถึงขั้นตอนการจัดประสบการณแบบ
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
  1. ขั้นปฐมนิเทศและเราความสนใจ (Orientation and Motivation) ในขั้นน้ีเปนการ 
พิจารณางาน จุดมุงหมายและการวางแผน ความเขาใจแจมแจงในสิ่งที่จะทํา จะชวยไมใหผูเรียนตอง
เสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
  2. ขั้นปฏิบัติการ (Work Period) ผูเรียนทุกคนอาจทํางานปญหาเดียวกัน หรือคนละ
ปญหาไดในชวงนี้เปนการทํางานภายใตการนิเทศ ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสิ่งที่ตองนํามา
พิจารณาในการมอบหมายงานหรือในการทํางาน 
  3. ขั้นสรุปกิจกรรม (Culminating Activities) อาจเปนการอภิปราย การรายงาน การจัด
นิทรรศการผลงานและอภปิรายเพื่อเปนการแลกเปลีย่นประสบการณหรือการคนพบ 
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  บัญญัติ ชํานาญกิจ (2549: 4-5) กลาววา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏไดวิเคราะห
กระบวนการการเรียนรูแบบ active learning ไว 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ ขั้นนี้เปนขั้นที่ผูสอนพยายามกระตุนใหผูเรียนดึง
ประสบการณเดิมของตนมาเชื่อมโยงหรืออธิบายประสบการณหรือเหตุการณใหม แลวนําไปสูการ 
ขบคิดเพื่อเกดิขอสรุปหรือองคความรูใหม และแบงปนประสบการณของตนกับผูอ่ืนที่อาจมี 
ประสบการณเหมือนหรือตางจากตนเอง เปนการรวบรวมมวลประสบการณที่หลากหลายจากแตละ
คน เพ่ือนําไปสูการเรียนรูสิ่งใหมรวมกัน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนรูสึกวาตนมีความสําคญัเพราะไดมี 
สวนรวมในฐานะสมาชิก มีผูฟงเรื่องราวของตนเอง และไดรับรูเรื่องราวของคนอื่น นอกจากจะได
แลกเปลีย่นประสบการณแลว ยังทําใหสัมพันธภาพในกลุมผูเรียนเปนไปดวยดี สวนผูสอนไมตอง
เสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอยาง เพียงแตใชเวลาเล็กนอยกระตุนใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณกัน และยังชวยใหผูสอนไดทราบถึงความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมของผูเรียน  
ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 
  2. ขั้นสรางองคความรูรวมกัน ขั้นนี้ทําใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรค 
มวลประสบการณ ขอมูลความคิดเห็น ฯลฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจที่ถองแทชัดเจน หรือเกิดขอสรุป/
องคความรูใหม หรือตรวจสอบ/ปรับ/เปลีย่นความคิดความเชื่อของตนเอง กิจกรรมในขั้นน้ีเปน        
กิจกรรมกลุมที่เนนการตั้งประเด็นใหผูเรียนไดคิด สะทอนความคิด หรือบอกความคิดเห็นของตนเอง
ใหคนอ่ืนไดรับรู และไดอภิปรายแลกเปลีย่นความคิดระหวางกันอยางลึกซึ้งจนเกิดความเขาใจ
ชัดเจน ไดขอสรุปหรือองคความรูใหม หรือเกิด/ปรับ/เปลี่ยนความคดิความเชื่อตามจุดประสงคที่
กําหนด 
  3. ขั้นนําเสนอความรู เปนขั้นที่ทําใหผูเรยีนไดรับขอมูลความรู แนวคิด ทฤษฎ ี
หลักการขั้นตอน หรือขอสรุปตาง ๆ โดยครูเปนผูจัดให เพ่ือใชเปนตนทุนในการสรางองคความรูใหม 
หรือชวยใหการเรียนรูบรรลุจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรูอาจทําไดโดยการใหแนวคิด ทฤษฎ ี
หลักการขอมูล ความรู ขั้นตอนทักษะ ซึ่งทําไดโดยการบรรยาย ดูวีดิทัศน ฟงแถบเสียง  
อานเอกสาร/ใบความรู ฯลฯ หรือการรวบรวมประสบการณของผูเรียนที่เปนผลใหเกิดการเรยีนรู
เน้ือหาสาระเพิ่มขึ้น หรือการรวบรวมขอสรุปของการสะทอนความคิดและอภิปรายประเด็นที่
มอบหมายให 
  4. ขั้นประยุกตใชหรือลงมือปฏิบัต ิเปนขั้นที่ทําใหผูเรียนไดนําความคิดรวบยอด หรือ
ขอ สรุป หรือองคความรูใหมที่เกิดขึ้นไปประยุกตหรือทดลองใช หรือเปนการแสดงผลสําเร็จของการ
เรียนรูในองคประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งผูสอนใชกิจกรรมในองคประกอบนี้ในการประเมินผลการเรียนรูได
และยังเปนองคประกอบสําคัญที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดรูจักการนําไปใชในชีวติจรงิ 
  ขั้นตอนดังกลาวสอดคลองกับ ขั้นตอนของสุชาดา นทีตานนท (2550: 5) ดังนี้ 
  1. ขั้นนํา เปนการนําเขาสูบทเรียนดวยการสนทนา ตอบคําถาม เพ่ือทบทวน
ประสบการณเดิม โดยครูมีบทบาทในการกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจและมีความพรอมกอนการ
ปฏิบัติกิจกรรม 
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  2. ขั้นปฏิบัติ เปนขั้นที่เด็กไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงและมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน
จากการ คนควา ทดลอง ปฏิบัติการ เพ่ือสืบคนหาคําตอบจนสรางองคความรูดวยตนเอง 
  3. ขั้นสรุป เปนการสนทนารวมกันระหวางเด็กและครูเม่ือทํากิจกรรมเสร็จเรียบรอยเพื่อ
ทบทวนประสบการณและนําเสนอผลงานที่สะทอนความคิดเห็นจากการลงมือปฏิบัติจริง 
  สรุปไดวา วธิกีารสอนแบบปฏิบัติการเปนวิธีการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตรงเองใหเกิดประสบการณตรง มีขั้นตอนการสอนที่สําคัญคือ การสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนรูดวยวธิีกระตุนจากสิ่งแวดลอมและจากสื่อการสอนรวมกับการไดทบทวนความรูเดิมของ
ผูเรียน การเราความสนใจใหเกิดการวางแผน การรวมกันคิด การซักถามสิ่งที่สงสัยจนถึงขั้นการลง
มือปฏิบัติ การแลกเปลีย่นการคิด การนําเสนอการคิดในรูปแบบตางๆและการสะทอนการคิดที่ไดลง
มือปฏิบัติออกมาอยางเปนรูปธรรม 
  จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางสติปญญาดาน
การคิดเชิงเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดนําแนวทางสําคัญของกระบวนการเรียนรูทางสติปญญาและ
หลักการจัดการเรียนรูที่ควรคํานึงถึงทางการคิดเชิงเหตุผลที่เปดโอกาสใหเดกไดมีประสบการณ
ตรงที่หลากหลายรวมถึงการมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว การจัดหาสื่อการสอนที่เหมาะสมมา
ใชเปนขอมูลในการกําหนดองคประกอบที่สําคัญและขัน้ตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยตอไป 

 

 2.7 แนวคิดกรวยประสบการณ (Cone of Experience’s) ของเอดการ เดล (Edgar 
Dale) 

  เอดการ เดล (Edgar Dale) ไดจัดแบงสื่อการสอนเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางสื่อโสตทัศนปูกรณตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการแสดงขั้นตอนของ
ประสบการณการเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการเรียนรูดวย โดยพัฒนาความคิด
ของ Bruner ซึ่งเปนนักจิตวิทยา นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s) ที่
แสดงตามภาพ ดังนี้ 
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   กิดานันท มลิทอง (2540: 15) กลาววา สื่อนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการ
เรียนการสอน เน่ืองจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรยีนไดตรงกับที่ผูสอนตองการ การใชสื่อการ
สอนนั้นผูสอนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และคณุสมบัติของสือ่แตละชนิดเพื่อเลือกสื่อให
ตรงกับวตัถปุระสงคการสอน และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือให
กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธภิาพ                   
    สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไมวาจะเปนเทป
บันทึกเสียง สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทศัน แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือหรือชองทางสําหรับผูสอนสงไปถึงผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามวตัถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวไดเปนอยางดี เอดการ เดล (Edgar Dale) ไดจัดแบง
สื่อการสอนเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสื่อโสตทัศนปูกรณตาง ๆ ใน
ขณะเดียวกันก็เปนการแสดงขั้นตอนของประสบการณการเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทใน
กระบวนการเรียนรูดวย โดยพัฒนาความคิดของ Bruner ซึ่งเปนนักจิตวิทยา นํามาสรางเปน “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experiencess) โดยแบงเปนขั้นตอนดังนี้       
  1.ประสบการณตรง โดยการใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากของจริง เชน การจับ
ตอง และการเห็น เปนตน          
  2. ประสบการณรอง เปนการเรียนโดยใหผูเรียนเรียนจากสิ่งที่ใกลเคยีงความเปนจริง
ที่สุด ซึ่งอาจเปนการจําลองก็ได         
   3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดง
ละคร เน่ืองจากขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นในประวตัิศาสตร 
หรือเรื่องราวที่เปนนามธรรม เปนตน        
  4. การสาธิต เปนการแสดงหรือการทําเพื่อประกอบคําอธิบายเพื่อใหเห็นลําดับขั้นตอน
ของการกระทาํนั้น           
   5. การศึกษานอกสถานที่ เปนการเรียนรูจากประสบการณตาง ๆ ภายนอกสถานที่
เรียน อาจเปนการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณบุคคลตาง ๆ เปนตน    
  6. นิทรรศการ เปนการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ เพ่ือใหสาระประโยชนแกผูชม โดยการ
นําประสบการณหลายอยางผสมผสานกันมากที่สุด      
  7. โทรทัศน โดยใชทั้งโทรทศันการศึกษาและโทรทศันการสอนเพื่อใหขอมูลความรูแก
ผูเรียนหรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาง       
   8. ภาพยนตร เปนภาพที่บนัทึกเรื่องราวลงบนฟลมเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณทั้ง
ภาพและเสียงโดยใชประสาทตาห ู        
   9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเปนทั้งในรูปของแผนเสียง เทปบันทึกเสียง วทิยุ 
รูปภาพ สไลด ขอมูลที่อยูในขั้นน้ีจะใหประสบการณแกผูเรียนที่ถึงแมจะอานหนังสือไมออกแตก็จะ
สามารถเขาใจเนื้อหาได          
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   10. ทัศนสัญลกัษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณแทน
สิ่งของตาง ๆ            
  11. วจนสัญลกัษณ ไดแกตวัหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพดู 
  การใชกรวยประสบการณของเดลจะเริ่มตนดวยการใหผูเรียนมีสวนรวมอยูในเหต
การณหรือการกระทําจริงเพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน แลวจึงเรียนรูโดยการเฝา
สังเกตในเหตกุารณที่เกิดขึน้ ซึ่งเปนขั้นตอไปของการไดรับประสบ-การณรองตอจากนั้นจึงเปนการ
เรียนรูดวยการรั ประสบการณโดยผานสื่อตางๆ และทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรยีนจากสัญลักษณ
ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตุการณที่เกดิขึ้น       
  สรุปไดวา กรวยประสบการณของเอดการ เดลเปนขั้นตอนของประสบการณเรียนรูที่
หลากหลายนาํไปสูความสมบูรณชัดเจนในเรื่องตางๆ ที่มีคุณคาในการจัดการเรียนรู มีการใชสื่อ 
เทคนิควิธีการสอนที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางหลากหลายสนุกกบัการเรียน โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู
ใกลตวัเด็ก แบงเปนขั้นๆตามแนวคิดที่พัฒนามาจากบรูเนอรที่สามารถนําไปใชกบัการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้นและทุกรุปแบบ    
  ในการนํากรวยประสบการณของเอดการ เดลมาใชใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรู
สําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือสงเสริมทักษะการเรียนรูเชิงเหตถุผล ผูวิจัยไดปรับตามแนวทางการใชสือ่
ประกอบการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน. 2546: 79-80) ตามตาราง ดังนี้ 
 
ตาราง 3 เปรียบเทียบการใชสื่อการเรียนรูระหวางกรวยประสบการณ กับ สื่อสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

สื่อตามกรวยประสบการณ สื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
1. ประสบการณตรง 1. สื่อของจริง 
2. ประสบการณรอง 2. สื่อจําลอง ของเลน 
3. ประสบการณนาฏกรรมหรือการแสดง 3. บทบาทสมมติ การจําลองสถานการณ 
4. การสาธิต 4.การสาธิต การทดลอง 
5. การศึกษานอกสถานที่ 5. การเรียนรูนอกหองเรียน 
6. นิทรรศการ 6. การจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ 
7. โทรทัศน ภาพยนตร 7. โทรทัศน วีดิทัศน 
8. การบันทึกเสียง ภาพนิ่ง วิทยุ 8. เพลง ภาพนิ่ง วิทยุ  
9. ทัศนสัญลักษณ 9. แผนที่ แผนผัง ผังใยแมงมุม 
10.วจนสัญลักษณ 10 หนังสือภาพ นิทาน คําคลองจอง 
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3. แนวคิด และหลักการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   3.1 ลักษณะของเด็กปฐมวัย 

   ลักษณะของเด็กปฐมวัยจัดเปนพัฒนาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ 
พัฒนาการแตละวยัอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ
แวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และประสบการณที่เด็กไดรับ ลักษณะของเด็กปฐมวัยทางดานการ
พัฒนาการทางสติปญญา จะมีลักษณะเฉพาะของพัฒนาการ ดังนี้ 
  1. เด็กวัยอนุบาลเปนวัยทีใ่ชสัญลักษณได สามารถที่จะใชสัญลักษณแทนสิ่งของวัตถุ
และสถานที่ได มีทักษะการใชภาษาอธบิายสิ่งตาง ๆ ได สามารถที่จะอธิบายประสบการณของตนได 
ดังนั้นควรจัดกิจกรรมใหเด็กมีโอกาสออกมาหนาชั้น เลาประสบการณใหเพ่ือนรวมชั้นฟง แตครูควร
จะพยายามสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสเทากัน 

  2. เด็กวัยนี้สามารถที่จะวาดภาพพจนในใจได การใชความคิดคํานึงหรือการสราง 
จินตนาการและการประดษิฐ เปนลักษณะพิเศษของเดก็ในวัยนี ้ถาครูจะสงเสริมใหเด็กใชการคดิ
ประดิษฐในการเลาเรื่อง หรอืการวาดภาพ ก็จะชวยพฒันาการดานนี้ของเด็ก แตบางครั้งเด็กอาจจะ
ไมสามารถแยกสิ่งที่ตนสรางจากความคิดคํานึงจากความจริง ครูจะตองพยายามชวย แตไมควรจะใช
การลงโทษเดก็วาไมพูดความจริง เพราะจะทําใหเปนการทําลายความคิดคํานึงของเด็กโดยทางออม 
              3. เด็กในวัยนีเ้ปนวัยที่มีความตั้งใจทีละอยาง หรือยังไมมีความสามารถที่จะพิจารณา
หลาย ๆ อยางผสม ๆ กัน เด็กจะไมสามารถแบงกลุมโดยใชเกณฑหลาย ๆ อยางปนกัน ยกตัวอยาง
การแบงกลุมของวัตถทุี่มีรปูทรงเรขาคณิตตาง ๆ กนั เชน สามเหลี่ยม วงกลม ฯลฯ จะตองแบงโดย
ใชรูปรางอยางเดียว เชน สามเหลี่ยมอยูดวยกัน และวงกลมอยูกลุมเดียวกัน ถาผูใหญจะรวมวงกลม
และสามเหลี่ยมผสมกันโดยยึดสีเดียวกันเปนเกณฑ เด็กวัยนี้จะไมเห็นดวย  

    4. ความเขาใจของเด็กเกี่ยวกับการเปรยีบเทียบนํ้าหนัก ปริมาตร และความยาว ยัง
คอนขางสับสน เด็กยังไมมีความเขาใจเกีย่วกับความคงตัวของสสาร ความสามารถในการจัดลําดับ 
การตัดสินใจของเด็กในวัยนีข้ึ้นกับการรับรู ยังไมรูจักใชเหตุผล ครูที่สอนเด็กในวัยนีจ้ะสามารถชวย
เด็กใหมีพัฒนาการทางสติปญญา สงเสริมใหเด็กมี สมรรถภาพ โดยพยายามเปดโอกาสใหเด็กวยันี้มี
ประสบการณคนควาสํารวจสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับครู และเพ่ือนในวัย
เดียวกัน และพยายามใหขอมูลยอนกลับเวลาที่เด็กทําถูกหรือประสบผลสําเร็จ และพยายามตัง้ความ
คาดหวังในสมัฤทธิผลใหเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแตละคน (สุรางค โควตระกูล 2541:  
79-80)  
  นอกจากนี้ในเรื่องของการจัดการศึกษาใหกับเด็กปฐมวัย ไดมีการกําหนดคุณลักษณะที่
พึงประสงคของเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป ที่ระบุไวในคูมือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร (2548: 9) ดังนี้ 
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  1. รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
   2. กลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธ
กัน 
  3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
  5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย 
  6. ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย 
  7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย 
  8. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
  9. ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
  10.มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย  
  11.มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
  12.มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 
   คุณลักษณะทีพึ่งประสงคขางตนมีคุณสมบัติทีเ่กี่ยวของกับดานการคิด 3 ขอ คือ ขอที่ 
9 การใชภาษาไดเหมาะสมตามวัย ขอที1่0 มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสม
กับวัย และขอที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
  คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัยในดานสติปญญาทีก่ลาวถึงการคดิ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551: 32) มีดังน้ี 
  1. สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงาย มีรายละเอียดเพ่ิมขึ้นและแปลกใหม 
  2. พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับการชี้แนะ 
  3. พยายามหาวิธีแกไขปญหาดวยตนเอง 
  4. เริ่มเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
  สรุปไดวา ลักษณะของเด็กปฐมวัยเปนไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติของแตละวัย 
และขึ้นอยูกับปจจัยดานการอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก และประสบการณที่ไดรับซ่ึง
คุณลักษณะทีป่ระสงคของเด็กปฐมวัยทีเ่กี่ยวของกับดานการคิดนั้นตองมีความสามารถดานการใช
ภาษา ความสามารถดานการคิดและแกปญหารวมถึงการมีความคิดสรางสรรคและจินตนาการดวย  
พัฒนาการแตละวัยอาจจะเกิดขึ้นตามวัยมากนอยแตกตางกันไปในแตละบุคคล   

 
 3.2 การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
   การเรียนรู หมายถึง การที่เด็กสามารถปรับความคิดเพื่อใชในชวีิตจริง การเรียนรูจึง
มิใชการสะสมความรูจากแหลงภายนอกเพียงเทานั้น ครูจําเปนตองใหความสําคญักับสิ่งที่เด็กจะตอง
นําไปใชในชีวติไปในขณะเดียวกันดวย (useful personal knowledge) หลักการดังกลาวทําใหมี 
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แนวโนมในการใชตามแนวคดิพฤติกรรมนยิมนอยลง ขอสมมติฐานเดมิในการสอนเด็กมองวาสมอง
หรือความคิดของเด็กไมมีพลังกระตุนในตัวเอง เด็กแตละคนจะรบัความรูจากการถายทอด และการ
ฝกทักษะเปนสําคัญ ครูจึงมีบทบาทในฐานะเปนผูชี้นํา และมีอํานาจในการจัดการสอนฝายเดียว 
การศึกษาตามแนวคิดใหมเนนการพัฒนาดานสังคมและจิตใจ จึงเกิดการจัดโปรแกรมที่เสริมใหเด็ก
เกิดความรูสึกที่ดีตอตนเอง (self-esteem) โดยจัดกิจกรรมใหเด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ

และความสนใจ จัดกิจกรรมที่เปดกวาง ใหอิสระในการเลือก ใหเด็กไดรับความสนกุสนาน เสริมสร าง
พัฒนาการทุกด าน ทําใหเด็กเกิดความไว วางใจในตวัครู กล าคิดกลาแสดงออก ทําให เด็กมีความรู
และทักษะทางสังคม(social competence) ควบคูกันไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ.2542: 2)  
  ทิศนา แขมมณี และชนาธปิ พรกุล (2544: 37-38) ไดกลาวถึงองคประกอบสําคญัใน
การเรียนรูของมนุษยที่มีการเรียนรูอยูตลอดเวลา มีทั้งการเรียนรูดวยตนเองโดยไมมีใครสอน และมี
ทั้งการเรียนรูที่เกิดจากการสอนของบุคคลอ่ืน บุคคลจะใชกระบวนการเรียนรูก็คือ วิธีการเรยีนรู
ตางๆที่อาจไดมาจากความคิดความชอบของตน หรอืจากผูสอนในการเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆ ซึ่ง
วิธีการเรยีนรูกับเนื้อหาสาระของการเรียนรูนั้นจะมีความสัมพันธและมีผลตอกันและกัน การเรยีนรู
เน้ือหาสาระใดดวยวิธีการที่เหมาะสมกับสาระนั้นยอมสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีซึ่งก็คืด เกิดความรู 
ความเขาใจ ทักษะ และเจตคติทีต่องการรวมทั้งเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูดวย การ
เรียนรูมีองคประสําคัญ ดังภาพประกอบ  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 องคประกอบสําคัญของการเรียนรู 
 
   ที่มา ทิศนา แขมมณี และ ชนาธิป พรกลุ (2544: 37) 

 
 

การเรียนรูของบุคคล 

การเรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูจากการ
สอนของผูอ่ืน 

กระบวนการเรียนรู  

ผลการเรียนรู  

สาระการเรียนรู  
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  ประเวศ วะสี (2543: 5) กลาวถึงการเรียนรูวา เปนสิ่งที่ประเสรฐิที่สดุของมนุษย เพราะ
สมองของมนุษยเปนโครงสรางที่วิจิตรทีส่ดุในจักรวาล มนุษยสามารถเรียนรูใหรูความจริง บรรลุ
ความดีงาม ความรัก อิสรภาพ ความสุข หรือความสมบูรณในตวัเองได การศึกษาที่จะมีพลังจะตอง
มีการเรียนรูทีมี่การพัฒนามนุษยโดยสมบรูณทุกดาน คือ ดานกายภาพ ดานจิตใจ สังคม และ 
จิตวิญญาณ และการเรียนรูของมนุษยควรมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1. เรียนรูเพ่ือรูตัว
เอง 2. เรียนรูเพ่ือรูสิ่งนอกตัวที่สัมพันธกบัตวัเองทั้งที่ใกลและไกล 3. เรียนรูเพ่ือรูปฏิสัมพันธระหวาง
ตนเองกับสิ่งนอกตัว และสามารถจัดความสัมพันธใหเกื้อกูลกัน 
  การเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดของกลุมนักการศึกษาแนวใหมไดใหเหตุผลและ
อธิบายวา การที่เด็กจะเกิดการเรียนรูได เด็กตองมีปฏิสัมพันธกับกลุมคนและประสบการณทาง
สังคม ความคดิ ความรูของเด็กจึงตองอาศัยฐานความคิด เกิดจากประสบการณในชีวติจริงของเด็ก 
ประสบการณที่มีอยูเดิมเม่ือไดรับการสนับสนุนใหทํากิจกรรมที่หลากหลายและเปนกระบวนการ 
ขั้นตอนก็จะเกิดการขยายความคิดสรางความรู โดยความรูใหมและความรูเดิม มีความเชื่อมโยงกัน
อยางเปนระบบ ครูจึงมีบทบาทในการจัดประสบการณและสิ่งแวดลอมเพ่ือชวยใหเด็กแตละคนสราง
องคความรูดวยตัวเอง จึงอาจกลาวไดวาในการสอนนั้นครูจะตองมีการบูรณาการ แนวคิดทฤษฎี
พัฒนาการและทฤษฎีการสรางองคความรูเขาดวยกัน นอกจากนี้นักการศึกษายังไดนําความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาสมองที่วา สมองสวนที่ไมไดถูกใชงานจะถูกกําจัดทําลายไปมาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรูของเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กแตละวัยทางดานสติปญญาใหเต็มที่การที่
เด็กจะเกิดการเรียนรูในชวง 0-5 ป อยางงายโดยไมรูตัวและเรียนรูดวยความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
เปนหลักการของกระแสการเรียนรูแนวใหม คือ การสงเสริมใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (childcentred) 
เด็กจะเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือไดทํากิจกรรมดวยตวัเอง (authentic activity) ทั้งน้ีจะตองอาศัย
กระบวนการเรียนรูแบบคนหาและการมีปฏิสัมพันธ การใชสื่อ  
   เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป มีวิธกีารเรียนรูที่ซบัซอนมากขึ้นกวากลุมอายุ 2–3 ปนอกจาก
การไดสัมผัสแลวยังเปนการคิด จินตนาการ การคนควา และลงมือปฏิบัต ิการสรางใหเด็กเกิดการ
เรียนรูยังตองคํานึงถึงพัฒนาการและความตองการของเด็ก เด็กอยากรูอยากเห็น สนใจคนหาสิ่งที่
ตนอยากเห็นอยากรู ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนากระบวนการท ํางานของสมอง การพัฒนาทางปญญาจะเปน 
ไปอยางรวดเร็วทําใหเด็กคนหาไม อยูนิ่งเด็กจะตองการสืบคนทุกอยางที่ไดสัมผัส การใหโอกาสเด็ก
ไดสัมผัสทําใหเด็กซึมซับประสบการณ สรุปความรู โดยกระบวนการปรับตวั(Adaptation) 
กระบวนการปรับตวันี้ตองใชการย้ําประสบการณดังนั้นเด็กจึงชอบทาํอะไรซ้ําๆ  ทํานาน ๆ เม่ือเปน 
ที่พอใจแลวเด็กจะเลิกสนใจ (กุลยา ตันตผิลาชีวะ. 2545: 27) 

  สุจินดา ขจรรุงศิลป (2550: 17-18) กลาวถึง องคประกอบที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยเกิด 
การเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้ 
  1. ความรูความเขาใจที่ถูกตองของผูปกครองและครูตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ครู 
และผูปกครองตองมีความรูความเขาใจในเรื่องดังตอไปน้ี  
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   1.1 เด็กเรียนรูไดดีที่สุดดวยประสาทสัมผัสทั้งหมด  
   1.2 เด็กทุกคนสามารถที่จะเรียนรูได 
   1.3 เด็กทุกคนควรไดรับการสงเสริมใหมีการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพในแตละคน 
   1.4 การจัดการศึกษาตองเร่ิมตั้งแตวัยเด็ก 
   1.5 การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กตองคํานึงถึงความพร อมของเด็ก กิจกรรม
ที่นําไปสูการเรียนรูตองมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก การสอนเด็กปฐมวัยจึงไมใช
การบังคับหรือการกดดันใหเด็กเรียนรูตามความตองการของผูใหญ 
   1.6 กิจกรรมการเรียนรูตองนาสนใจและมีความหมายกับเด็ก 
   1.7 ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเด็ก และในระหวางเพ่ือนเด็กดวยกันเปนสวน
ประกอบที่จําเปนของการพัฒนาที่งอกงาม 
  2. บทบาททีส่าํคัญสําหรับครู 
   2.1 ครูจะตองใหความรักและการยอมรับหรือเขาใจเด็กทุกคน 
   2.2 ครูจะตองอุทิศหรือทุมเทใหกับการสอนอยางจริงจัง 
   2.3 การสอนที่ดีจะตองรองรับดวยทฤษฎ ีปรัชญา เปาหมาย และวัตถุประสงค 
   2.4 จัดสื่อการเรียนที่เปนรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมพูนการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 
   2.5 การสอนตองเร่ิมจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม 
   2.6 การสังเกตเปนทักษะสาํคัญที่ครตูองมีเพ่ือที่จะรูถึงความตองการของเด็ก 
   2.7 การสอนตองมีการวางแผนและมีกระบวนการอยางเปนระบบ 
   2.8 การสอนจะตองยึดเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูไมใชผูใหญหรือเน้ือหาวิชา 
เปนศูนยกลาง 
   2.9 การสอนนั้นจะตองไปตามความสนใจของเด็ก 
    2.10 การรวมใจรวมคิดและรวมมือระหวางครูกับเด็กเปนหนทางสําคัญที่นําไปสูการ
พัฒนา 
 
  3. บทบาททีส่าํคัญสําหรับผูปกครอง 
   3.1 ครอบครัวเปนสถาบันทีส่ําคัญสําหรับการศึกษาและพัฒนาการของเด็ก 
    3.2 ผูปกครองเปนครูคูแรกของเด็ก 
   3.3 ผูปกครองตองดูแลและแนะแนวการเรียนรูของเด็ก 

   3.4 ผูปกครองควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรบัเด็ก 
   3.5 ทุกคนตองมีความรูและมีการฝกปฏิบตัิการเลี้ยงดูเด็ก 

  สรุปไดวาเด็กปฐมวัยเรียนรูไดเต็มศักยภาพเมื่อมีการปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืนและไดใช
ประสาทสัมผสัทั้งหากระทํากับวตัถุหรือการใชสื่อดวยความอยากรูอยากเห็น ไดกระทํากิจกรรมดวย
ตนเองโดยมีครูหรือผูเกี่ยวของใหการสนับสนุน 
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  3.3 การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั 
   การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยเปนการจัดประสบการณการเรียนรูอยางหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาความพรอมใหกับเด็กปฐมวัย ซึง่ตองเขาใจธรรมชาติของเด็กและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในแตละวัย เพ่ือใหการจัดกิจกรรมหรือการจัดประสบการณนั้นเหมาะสมตามวัย ดังจะเห็นไดจาก 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ไดกําหนดเรื่องของหลักการจัดกิจกรรมไววา กจิกรรม
สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป สามารถจัดเปนกิจกรรมประจําวนัไดหลายรูปแบบ เปนกันชวยใหทั้งผูสอน
และเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เม่ือใด และอยางไร  
  การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดกิจกรรมประจําวัน ดังนี้ 

  1. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวัยของเด็กในแต
ละวันและยืดหยุนไดตามความตองการและความสนใจของเด็ก คือ วัย 3 ขวบ มีความสนใจชวงสั้น
ประมาณ 8 นาที วัย 4 ขวบ มีความสนใจอยูไดประมาณ 12 นาที และวยั 5 ขวบ มีความสนใจอยูได
ประมาณ 15 นาที 
                 2. กิจกรรมที่ตองใชความคดิ ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลาตอเน่ืองนาน
เกินกวา 20 นาที 
   3. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลอืกเลนเสร ีเชน การเลนตามมุม การเลนกลางแจง ฯลฯ ใช
เวลาประมาณ 40-60 นาที 
   4. กิจกรรมควรมีความสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใชกลาม
เน้ือใหญและกลามเน้ือเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเปนผู
ริเร่ิมและผูสอนเปนผูริเร่ิมและกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลัง จัดใหครบทุกประเภท 

  ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน ตองให
ครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 
   1. การพัฒนากลามเน้ือใหญ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือใหญ 
การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม โดยใหเด็กไดเลน
อิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลือ่นไหวรางกายตามจังหวะดนตรี  
   2. การพัฒนากลามเน้ือเลก็ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเน้ือเล็ก การ
ประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่องเลนสัมผสั เลนเกม 
ตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร 
พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ 
    3. การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหเด็กมีความรูสึกที่ดี
ตอตนเองและผูอ่ืน มีความเชื่อม่ัน กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รบัผิดชอบ ซื่อสัตย ประหยดั 
เมตตากรุณา เอ้ือเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏบิัตตินตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือ จึง
ควรจัดกิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาส ตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนองตามความ
ตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย 
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  4. การพัฒนาสังคมนิสัย เพ่ือใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยางเหมาะสมและอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลอืตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีนิสัยรักการทํางาน รูจัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยาง
สม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขบัถาย ทําความสะอาดรางกาย เลนและ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน ปฏิบัตติามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เกบ็ของเขาที่เม่ือเลนหรือทํางานเสร็จ  
  5. การพัฒนาการคิด เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตกุารณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควา จากแหลง ขอมูลตางๆ 
ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กได เลนเกมการศึกษาทีเ่หมาะสมกับวัย
อยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวติประจําวันและในการทํา กจิกรรมทั้งที่เปนกลุมยอย  
กลุมใหญ หรือรายบุคคล 
  6. การพัฒนาภาษา เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอดความรูสึก ความ
นึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรมทางภาษาใหมีความ
หลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรกัการอาน และบุคลากรที่
แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งน้ีตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่
เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ 
  7. การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตวั โดยใชกิจกรรม
ศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐสิ่งตางๆ อยาง
อิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนนํ้า เลนทราย เลน
กอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไม รูปทรงตางๆ ฯลฯ 
  การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ควรใหเด็กใหเด็กใชประสาทสัมผัสในการเรียนรูโดย
เริ่มจากสิ่งที่อยูใกลตัว และคอยๆกาวไปสูสิ่งที่ไกลตัว เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กไดปรับขยายโครงสราง
ทางสติปญญา กิจกรรมตางๆเปนรูปธรรมเพื่อใหสอดคลองกับประสบการณเกาและความสนใจของ
เด็ก เพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด (พัฒนา ชัชพงศ. 2540: 14-15) ซึ่งสอดคลองกับ วราภรณ 
รักวิจัย (2542: 159) ไดกลาววา กิจกรรมที่จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูสูงสุดนั้นจะตองเปนกิจกรรมที่
เด็กสนใจ ลงมือคนควากระทําดวยตนเอง โดดยมีครูเปนผูชี้นําและสนับสนุนคอยชวยเหลือในขณะที่
เด็กทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย กิจกรรมที่จัดตองสอดคลองกับพัฒนาการทุกดานทั้งทางดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา ควรเปนประสบการณตรงจากการไดเลน ลงมือปฏิบัติ
จริงและมีการกระทํารวมกบับุคคลอ่ืนโดยเฉพาะกลุมเพ่ือน 

  สําหรับแนวคดิในการจัดกิจกรรมใหกับเดก็ปฐมวัยใหเด็กไดมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ
ดวยตนเองดวยการใชรางกายและประสาทรับรูตางๆใหเกิดการเรียนรูนั้น ดิวอ้ี (Dewey) มีแนวคิด
วา เด็กปฐมวยัชวงอายุ 4-8 ป เปนวัยทีต่องการแสดงออก กิจกรรมที่จัดควรใหสอดคลองกับ
ประสบการณเดิมของเด็ก ซึ่งเด็กจะเปนผูจําลองประสบการณนั้นตามจินตนาการของตนเอง ควรให
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เด็กไดมีสวนรวมในการวางแผนกิจกรรมและวางแผนการทํางานดวย แนวคิดของดิวอ้ีมีอิทธิพลตอ
การจัดรูปแบบของการจัดกิจกรรมแกเด็กปฐมวัย ทําใหนักการศึกษาสนใจทางานการปรับตวัทาง
สังคมและอารมณของเด็กมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมกลุม กิจกรรมการ
แกปญหาและการปฏิบัติการทดลอง ซึ่งเปนการปูพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข(คณะกรรมการกองทุนศาสตราจารย ดร.อุบล เรียงสุวรรณ. 2538: 33) 

  สรุปไดวา การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย เปนการจัดประสบการณอยางหนึ่งใหกับ
เด็กโดยคํานึงถึงระยะเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมในแตละวัย การจัดสภาพแวดลอม วัสดุ
อุปกรณและสือ่ที่เหมาะสม เพ่ือใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสในการดําเนินกิจกรรม และตองเปน
กิจกรรมสิ่งที่เด็กสนใจ  

 
  3.4 แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  
       ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนรูไดนําแนวคิด ความเชื่อ 
หลักการและสาระสําคัญของปรัชญาสาขาตางๆมาประยุกตใช โดยจัดใหสอดคลองกับธรรมชาติการ
เรียนรูของเด็กแตละวัย นักปรัชญาการศกึษาที่มีอิทธพิลตอการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีชื่อเสยีงอยู
ในปรัชญาสาขาจิตนิยม วตัถุนิยม และประสบการณนิยม ที่ถูกกลาวอางถึงเสมอ เชน พลาโต 
(Plato) อริสโตเตลิ (Aristole) และจอหน ดิวอ้ี (John Dewey) (อรุณี หรดาล. 2551: 2-5) ซึ่งแนวคิด
แตละคนมีแนวทางในการจดัการเรียนรูใหกับเด็ก สรุปได ดังนี้ 
  พลาโต (Plato) การศึกษาในทัศนะ คือ การใหความเจริญเติบโต เนนการอบรมจิตใจให
มีระเบียบวินยั และรูจักการใชความคิดอยามีระบบระเบียบ การสรางประสบการณตามแนวคิดของพ
ลาโต มีแนวทางในการจัด (วิจิตร ศรีสะอาน. 2545: 245-246; ทองปลิว ชมชื่น. 2544: 103) ดังนี้ 
  1. การจัดประสบการณ เนนที่การใชสื่อสัญลักษณเปนสวนใหญ หมายถึง การฟงและ
การจดจําคําอธิบายจากครู รวมทั้งการหัดอาน 
  2. หองเรียน มุมหนังสือ และหองสมุด เปนหัวใจของการจัดประสบการณการเรียนรู 
เพราะเปนสถานที่ที่ครูสามารถอธิบายถายทอดความรู ความคิดใหเดก็ได  
  3. การจัดประสบการณเนนการเรียนรูในหองเรียน มุมหนังสือ หองสมุดมากกวา
การศึกษานอกหองเรียนหรือทัศนศึกษา 
  4. ครูตองเปนตนแบบที่ดีทั้งดานความรูและพฤติกรรม ตองมีความสามารถในการ
ถายทอดความรูโดยใชสัญลักษณไดอยางดีและมีประสทิธิภาพ 
  5. โรงเรียนมีหนาถายทอดความประพฤติ และการปฏบิัตติามธรรมเนียมประเพณีของ
สังคม โดยยึดแบบอยางทางจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีที่ประมวลไดจากศาสนา ประวตัิศาสตร และ
วรรณคด ี
  อริสโตเตลิ (Aristole) การศึกษาในทศันะ คือ กระบวนการที่ชวยฝกฝนรางกาย จิตใจ 
ความคิด และอุปนิสัยของคนเพื่อเปนพลเมืองดี มุงใหทุกคนมีความดี มีความสุข คณุธรรม 
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การศึกษาควรสัมพันธกับชวีิตจริง ไมอยูจํากัดในการใชหนังสือตําราเรียนเทานั้น แนวทางการจัด
ประสบการณตามแนวคิดของอริสโตเติลมีแนวทาง (ทองปลิว ชมชืน่. 2544: 104) ดังนี้ 
  1. การจัดประสบการณการเรียนรูมุงใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสื่อที่เปนของจริงอยาง
หลากหลาย เด็กไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง ไดเลนอยางอิสระ และมีความสุข เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
  2. การสงเสริมและการสนบัสนุนใหเด็กไดเรียนรูผานการใชประสาทสัมผัสทั้งหากับสื่อ 
และอุปกรณทีค่รูจัดเตรียมไวใหในสถานการณที่มีความหมายสําหรับเด็ก สามารถนําไปใชประโยชน
ในชีวติประจําวันได 
  3. การประยุกตความรูทางดานจิตวิทยามาใชใหเปนประโยชนในการจัดประสบการณ
การเรียนรูใหแกเด็ก เชน ลกัษณะธรรมชาติของเด็กแตละวยั การเสรมิแรง การจูงใจ การปรับ
พฤตกิรรมการเรียนรู เปนตน 
  4. การจัดประสบการณไมจําเปนตองอยูในหองเรียนเทานั้น การใหเด็กไดมี
ประสบการณตรง ไดสัมผัสของจริง โดยอาจพาเด็กไปทัศนศึกษานอกหองเรียน เพ่ือใหไดสังเกตและ
สํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัว เด็กตองรูจักการศึกษาหาความรูดวยตนเอง นอกเหนือจากที่ไดรับจากครู 
  5. ครูมีหนาที่เปนสื่อกลางระหวางเด็กกับความรูตางๆ ที่มีอยูตามธรรมชาติ มีความรู
ความสามารถในเนื้อหาวิชาการ การใชอุปกรณการสอน และการถายทอดความรูใหกับเด็ก 
  จอหน ดิวอ้ี(John Dewey) การศึกษาเปนความเจริญงอกงามทั้งรางกาย สติปญญาและ
คุณธรรม ทําใหเกิดการพัฒนาตลอดชีวติ ประสบการณที่เลือกสรรตองสงเสริมใหเกิดประสบการณ
ใหมๆที่ดี แนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูของดิวอ้ี มีแนวทางในการจัด (อรุณี หรดาล. 
2551: 2-10) ดังนี้ 
  1. การจัดประสบการณตองมุงใหเด็กมีความเจริญงอกงามและพัฒนาทุกดานพรอมกัน
ไมเนนเรื่องใดเรื่องกน่ึงโดยเฉพาะ 
  2. การจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรู เนนการรวมมือของเด็กในการวางแผน
และการมีสวนรวมประเมินผลงาน โดยมีครูคอยใหคําแนะนําปรึกษา ไมใชอํานาจความเปนครูสั่งให
เด็กทํางาน ครูอยูในฐานะตวัแทนของผูใหญที่คอยชวยชี้นําใหเด็กกาวไปสูชวีิตในสังคม โดยเลือก
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหกับเด็กเพื่อพัฒนาศักยภาพของแตละคน 
  3. การจัดประสบการณจะแบงเด็กออกเปนกลุมตามความสามารถและความสนใจ โดย
เนนความแตกตางระหวางบุคคล ใหเด็กไดเรียนรูจากหนวยการสอนหรือโครงการที่เด็กมีระยะเวลา
ในการทํางานไดตามความตองการ ครอบคลุมทั้งดานการคิดและการปฏิบัติ ซึ่งดิวอ้ีถือวา การ
ปฏิบัติหรือการลงมือทําเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรู เด็กตองวางแผนรวมกันและกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานเพือ่ใหบรรลุเปาหมาย การทํากิจกรรมในรูปแบบของโครงการจะชวยเพ่ิมพูน
ประสบการณและแนวคิดทีแ่ปลกใหมใหกับเด็ก ซึ่งเด็กจะมีประสบการณพ้ืนฐานมาจากบานและ
ชุมชนของตนเอง 
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  4. ผูปกครองและชุมชนมีบทบาทในการรวมมือกับโรงเรียนในการจัดประสบการณการ
เรียนรู พัฒนาโครงการ จัดหาแหลงการเรียนรู สื่อและอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนมี
สวนรวมในการประเมินผลงานและพัฒนาการเด็ก 
  5. โรงเรียนมีหนาที่เตรียมเด็กใหพรอมจะออกไปเผชญิกับสังคมภายนอก โดยจําลอง
สภาพสังคมเพื่อใหเด็กเขาใจกลไก กฎกติกา และระเบยีบกฎเกณฑของการอยูรวมกันในกลุมยอย
ตางๆของสังคม ผานกิจกรรมกลุมยอยที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู 
  จากขอมูลดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา นักปรัชญาการศึกษาตางๆ มีทัศนะทางการ
จัดการศึกษาแตกตางกัน ดังนั้นนักการศึกษาปฐมวัยหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูใหกับเด็ก
ปฐมวัยสามารถนําแนวคิดดงักลาวมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยไดแตกตาง
กันใหเหมาะสมกับเด็กในแตละชุมชนทองถิ่น นอกจากนี้ทางดานวงการศึกษาไทยตามแนวทางของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 5) ไดกําหนดหลักการจัดประสบการณไวในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังตอไปน้ี 
  1. จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาเด็กเปนองครวมอยางตอเน่ือง 
  2. เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล 
และบรบิทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู 
  3. จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกระบวนการและผลผลติ 
  4. จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเน่ือง และเปนสวนหนึ่งของ 
การจัดประสบการณ 
  5. ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 
  ในแวดวงของนักการศึกษาไทย เชน ทศินา แขมมณีและคณะ (2536: 133-135)  
ไดกลาวถึง แนวทางการจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่มีความสอดคลองกับนักปรัชญาการศึกษา
อยาง พลาโต อริสโตเตลิ และ ดิวอ้ี โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  1. การจัดประสบการณเรียนรูใหเด็ก ควรใหสัมพันธกับระดับพัฒนาการ โดยเริ่มจาก
พัฒนาการขั้นที่เด็กเปนอยู และกระตุนสงเสริมใหเด็กพัฒนาไปสูขั้นทีสู่งขึ้นไป 
  2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกสถานที ่โดยเด็กเรียนรูจากประสบการณตางๆ จาก
การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
  3. เด็กเรียนรูจากประสบการณในชีวติประจําวันและการสอนอยางเปนทางการ โดยการ
เปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณและวธิีการเรียนรูที่หลากหลาย 
  4. เด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรูทั้งที่ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 และสรางสรรคขึ้นเองภายใน
ตัว การทีใ่หเด็กเลนทามกลางธรรมชาตแิละสิ่งของจากธรรมชาต ิชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี 
  5. เรียนจากสิ่งที่คุนเคยหรอืประสบการณใกลตัว ไปสูประสบการณไกลตวัชวยใหเด็ก
ขยายการเรียนรูไปอยางมีความหมาย 
  6. เรียนรูโดยการสังเกตหรอืการเลียนแบบจากตัวแบบที่เด็กสนใจ เปนกระบวนการ
เรียนรูทางธรรมชาติซึ่งมีผลตอการเรียนรูและการกระทําของเด็ก 
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  7. การเลนเปนประสบการณหลักที ่สงเสริ มพัฒนาการทุกดานใหแกเด็กปฐมวยั จึง
ควรใหเด็กมีโอกาสเลน จัดเวลา สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 
  8. สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการเรยีนรูตางๆ ชวยสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางตอเน่ือง 
  9. สื่อเปนปจจัยทําใหเด็กเกิดการเรียนรู จึงควรนําสื่อที่มีความหลากหลาย ทั้งสื่อที่เปน
วัฒนธรรมพื้นฐานและสื่อทีผ่ลิตขึ้นตามจดุประสงคการเรียนรู 
  10. การเรียนรูควรเปดโอกาสใหเด็กเปนผูริเร่ิมการเรียนรูและเปนผูนําการเรียนรู 
คนพบการเรยีนรูดวยตนเอง 
  ทางดาน เยาวพา เดชะคุปต (2543: 10-13) ไดกลาวถงึหลักการจัดประสบการณหรือ
แนวทางการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยไว ดังนี ้
  1. ประสบการณการเรียนรูควรสอดคลองกับพัฒนาการผูเรียน 
  2. ประสบการณการเรียนรูควรจัดใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของผู
เรียน 
  3. ประสบการณการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับวตัถุประสงคของสิ่งที่จะเรียนและ
ควรใหผูเรียนมีโอกาส คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน เปนผูที่มีคุณธรรม 
  4. ประสบการณที่จัดควรเปนสิ่งที่มีความหมายตอผูเรียน กลาวคือ เปนสิ่งที่เกี่ยวของ
กับผูเรียน เปนประโยชนตอตัวผูเรียนและใชไดในชีวติประจําวัน 
  5. กิจกรรมที่นํามาใชในการจัดประสบการณ ควรมีวิธีจูงใจ เราความสนใจของผูเรียน 
ไมใหซ้ําซาก ควรใหผูเรียนเกิดความสนกุสนานเนนการปฏิบัติและไดรวมกิจกรรมมากที่สุด 
  6. ควรหาแนวทางในการประเมินที่เหมาะสม 

  รูปแบบการจดัการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยหรือการจัดประสบการณนนไมจัดเปน
รายวิชา แตจัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพ่ือใหเด็กไดรับประสบการณตรง เกิด
การเรียนรูไดพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา กิจกรรมที่จัดในแตละวันอาจ
ใชชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละหนวยงาน แตตองจัดใหครอบคลุมประสบการณสําคัญ 9 ประการ 
(กรมวิชาการ. 2540ข: 24) ประกอบดวย การสื่อความคิดที่เปนการกระทํา การใชภาษา การเรียนรู
ทางสังคม การเคลื่อนไหว ดนตรี การจําแนกและการเปรียบเทยีบ จํานวน มิติสัมพันธ (พ้ืนที่/ระยะ) 
และเวลา  และควรยืดหยุนตามเนื้อหาที่เด็กสนใจหรือที่ครูมีสวนริเร่ิมกําหนดให เม่ือเด็กไดรับ
ประสบการณสําคัญ และทํากิจกรรมในแตละหัวขอเน้ือหาแลวเด็กจะเกิดแนวคิดตามที่ไดแสนอแนะ
ไวในหลักสูตร ไดแก ตัวเรา ครอบครัว โรงเรียนของฉัน บุคคลตางๆ วันสําคัญ ธรรมชาติรอบตวั 
การอนุรักษสิ่งแวดลอม การคมนาคมและการสื่อสาร และสิ่งตางๆรอบตัว การเลอืกกิจกรรมที่จะ
นํามาจัดในแตละวันจะตองครอบคลุมในเรื่องของการพัฒนากลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก การ
สงเสริมความคิดสรางสรรค การพัฒนาการคิด การสงเสริมใหเด็กไดเลือกและตัดสนิใจ การสงเสริม
ลักษณะนิสัย และทักษะการใชชวีิตประจําวัน(กรมวิชาการ. 2540ก: 35-44) 
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  แนวทางในการปฏิรูปการเรยีนรูที่จัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีความสุข สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ
(2543: 31-38) ไดกําหนดโดยใชกระบวนการเรียนรู 5 ลักษณะ คือ 
  1. การเรียนรูอยางมีความสุข เรียนอยางสุขสันติดวยกันทุกคน เปนการจัดการเรียนรู
ในบรรยากาศที่ผอนคลาย มีอิสระ ยอมรับความแตกตางของบุคคลมีหลากหลายในวิธีการเรียนรู 
สงเสริมใหเด็กมีประสบการณแหงความสําเร็จ และไดพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ ซึ่งมีแนวทาง
สําคัญคือ บทเรียนตองเปนเรื่องใกลตวั มีความหมาย มีประโยชน กิจกรรมการเรียนรูตองมีความ
หลากหลาย สือ่การเรียนตองนาสนใจ การประเมินผลมุงเนนศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียนตองแสดงออกอยางนุมนวลเปนมิตร มีเมตตาอบอุนเขาใจและ
ยอมรับกันและกัน ใหกําลังใจเกื้อกูลกัน 
   2. การเรียนรูแบบองครวม การบูรณาการสาระและกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรู
สิ่งตางๆ อยางสัมพันธเชื่อมโยงตอเน่ืองกลมกลืนทั้งเรือ่งใกลตวัในทองถิ่นสิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย ซึ่ง
มีผลใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องที่เรียนรูอยางชัดเจนลึกซึ้งครอบคลุมมีความหมายตอการนําไปใช
ในการดํารงชีวิต 
  3. การเรียนรูจากการคิดและการปฏิบตัิจริง เรียนโดยใชสมองและสองมือ เปนการ
จัดการเรียนใหเด็กไดฝกคิดและปฏิบตัิจริง จากประสบการณตรงจากแหลงความรู สื่อ เหตุการณ
และสิ่งแวดลอมรอบตัวตางๆดวยการฝกสังเกต คิดอยางรอบคอบ ปฏิบัติอยางจริงจัง และสรุปผล
เปนองคความรูแกตนเอง 
  4. การเรียนรูรวมกับบคุคลอื่น เรียนรวมกันรูรวมกัน เปนกระบวนการเรียนรูจากการมี
ปฏิสัมพันธโดยมีการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรู วฒันธรรม อารมณ และสังคมรวมกัน ทําใหมี
การแลกเปลีย่นความรู ความคิดเกิดการเรียนรูที่หลากหลาย ชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนการปลูกฝง
คุณธรรมที่ดีงาม การทํางานรวมกันทําใหพัฒนาทักษะทางสังคม   
  5. การเรียนรูกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เรียนอยางใครครวญทบทวนตนเองรอบ
ดาน เปนการรับรูลีลาการเรียนรูและความถนัดของตนเอง เนนการเรียนรูกระบวนการวาการเรียนรู
แตละครั้งเกิดขึ้นอยางไร เรียนดวยวธิีการอะไร มีขั้นตอนตั้งแตแรกเริ่มจนจบอยางไร โดยเปดโอกาส
และจัดสถานการณใหผูเรียนไดศึกษา วเิคราะห ประเมินจุดดีจุดดอย และปรับปรุงกระบวนการ
เรียนรูของตนเอง เพ่ือนําไปสูการปรับเปลีย่นวิธีการเรียนรูใหเหมาะสม พรอมที่จะนําไปใชในการ
เรียนรูครั้งตอไป 
  สรุปไดวาหลักการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น ตองเปนเรื่องที่เด็กมีความสนใจ 
ตองคํานึงถึงความสามารถและความเหมาะสมกับวัยของเด็กเปนหลัก ควรนําสิ่งที่เด็กตองการจะ
เรียนรูในทุกดานมาลําดับความสําคัญของประสบการณมาจัดการเรียนรูใหเหมาะสมสอดคลองกับ
พัฒนาการและชีวติของเด็กกิจกรรมที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีวธิีจูงใจเราความสนใจของ
เด็กไมใหซ้ําซาก ควรใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานเนนการปฏิบัติและไดรวมกิจกรรมมากที่สุด 
วิธีการจัดการเรียนรูจะออกมาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมในแตละวันโดยยึดเด็กเปนสําคัญ 
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 3.5 การประเมินผลการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
  ตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 26 ไดกําหนดการ
ประเมินผลผูเรียนวาใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรยีนโดยพิจารณามาจากพัฒนาการของผูเรียน 
ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูไปใน
กระบวนการเรียนการสอน ดังนั้นการประเมินผลการเรยีนรูและพัฒนาการของผูเรียนจึงเปนหนาที่
ของผูสอน โดยถือวาการประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรยีนการสอน เพ่ือใชเปนกลไกใน
การติดตาม พัฒนา ชวยเหลอืผูเรียนใหพัฒนาความสามารถในการเรียนรูใหเต็มศกัยภาพ  
(ศิริชัย กาญจนวาสี. 2543: 22) สําหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยไดนําหลักการดังกลาวมา
เปนแนวทางในการประเมินผูเรียน ดังปรากฏในเอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ที่ระบุถงึหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ป ไวดังนี้ 
  1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
   2. ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเน่ืองตลอดป 
   3. สภาพการประเมินควรมลีักษณะเชนเดียวกับกจิกรรมประจําวัน 
   4. ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือ และจดบันทึกไวเปน
หลักฐาน 
   5. ประเมินตามสภาพจริงดวยวธิีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทัง้ใชแหลงขอมูล
หลายๆ ดาน ไมควรใชการทดสอบ 
  จากหลักการเกี่ยวกับการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวิธีการประเมินผูเรียนที่ให
ความสําคัญตอการประเมินอยางรอบดาน และเปนการประเมินที่จัดอยูในกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามปกติ ซึ่งวิธีนี้เรยีกวาเปนการประเมนิผูเรียนตามสภาพจริง เปนวิธีทีท่ําใหไดขอมูลของผูเรียน
ตามจริง 
  ความหมายของการประเมินตามสภาพจริง สมาคมการปฐมวัยศึกษาแหงชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (National Association for the Education of Young Children: NAEYC) ใหคําจํากัด
ความของคําวา “ประเมิน” ไววา เปนกระบวนการสังเกต บันทึกพฤตกิรรมและรวบรวมผลงานของ
เด็กเพื่อหาแนวทางที่จะจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก (อรุณี หรดาล. 2548: 42) 
กรมวิชาการ (2545: 20) ไดใหความหมายของการประเมินตามสภาพจริงวา เปนการประเมินจาก
การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูปฏิบตัิจะเปน
งานหรือสถานการณที่เปนจริง (real life) หรือใกลเคียงกับชีวติจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณ
ซับซอน (complexity) และเปนองครวม (holistic) มากกวางานปฏบิัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป  
ดังนั้นการประเมินตามสภาพจริงจึงเปนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูจากขอมูลเชิงประจักษ
โดยเนนการประเมินทักษะการคิดที่ซับซอน ความสามารถในการแกปญหาและการแสดงออก 
รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติและผลงานจากการปฏิบัติกิจกรรมในสภาพที่เปนจริงตามธรรมชาติ โดย
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ทําควบคูไปกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหสามารถตรวจสอบความสามารถดานตางๆของเด็ก
ไดอยางแทจริง (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 2550: 196) 
  แนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง นฤมล 
เนียมหอม (2553.ออนไลน) ไดอธิบายแนวทางไว ดังน้ี 
   1. ใชเครื่องมือประเมินที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย กลาวคือ ครูตองศึกษาพัฒนาการทุกดานของเด็กทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และ
สติปญญา เพ่ือกําหนดตัวบงชี้ในเครื่องมือการประเมิน การที่ครูรูพัฒนาการและเขาใจจุดหมายการ
เรียนรูที่ชัดเจนและเหมาะสมจะทําใหครูสามารถประเมินพัฒนาการและผลการเรียนรูอยางแทจริงได  
   2. ใชเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลาย การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัยควรเปนการประเมินแบบไมเปนทางการ วธิีการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินที่
เหมาะสมคือ การสังเกตหรอืการสนทนากับเด็ก แลวบนัทึกอยางเปนระบบ วิธีการบันทึกอาจใช
วิธีการสํารวจรายการ การจดบันทึกพฤตกิรรม มาตราสวนประเมินคา อาจใชวิธีการบันทึกวีดิทัศน 
บันทึกเสียง เก็บตวัอยางงาน หรือใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) ทั้งน้ี ครูควรเรียนรูวิธีใชเครื่องมือใน
แตละประเภท และเลือกใชเครื่องการประเมินที่หลากหลาย เพ่ือใหสามารถสะทอนการเรียนรูของ
เด็กอยางแทจริง 
  3. บูรณาการการสอนกับการประเมิน การประเมินถือเปนสวนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ การประเมินอยางตอเน่ืองทําใหครูทราบพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก เขาใจเด็ก 
และรูวาจะพัฒนาเด็กอยางไรตอไป งานที่สําคัญของครูในสวนนี้ คอื ครูตองทบทวนวาจะประเมิน
พัฒนาการตามรายการใด เลือกใชเครื่องมือประเมินชนิดใด ประเมินในชวงเวลาใดในกิจกรรม
ประจําวันที่จัดขึ้น การวางแผนการประเมินที่เหมาะสมและยืดหยุนไดจะชวยใหครูสามารถจัด
ประสบการณโดยทําการประเมินควบคูกนัไปไดอยางราบรื่น     
  4. เนนที่ความกาวหนาของเด็ก ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู ครูควรบันทึก
สิ่งที่เด็กสามารถทําได เพ่ือเปนการประเมนิความกาวหนาของเด็ก ไมควรมุงสงัเกตสิ่งที่เด็กยังไม
สามารถทําได การทราบสิ่งที่เด็กทําไดจะชวยใหครูสามารถแนะนํา สนับสนุนใหเด็กกาวไปสู
พัฒนาการในขั้นที่สูงขึ้นได การเนนที่ความกาวหนาของเด็กนี้ถือเปนการวินิจฉัยและชวยแกปญหา
ใหแกเด็กไดเปนอยางดี 
   5. ใหความสนใจทั้งกระบวนการและผลผลิต ขณะที่เด็กรวมกิจกรรมครูควรใหความ
สนใจกับกระบวนการในการเรียนรูของเด็ก เชน ขณะทีเ่ด็กกําลังลงชือ่มาโรงเรียน เม่ือครูสังเกต
กระบวนการทํางานของเด็ก จะพบวาเดก็บางคนใชวิธคีัดลอกชื่อของตนโดยมองจากชื่อที่ปกที่เสื้อ 
ทําใหผลงานการเขียนมีลักษณะกลบัหัว บางคนอาจเขียนไดอยางคลองแคลวจากความจําของ
ตนเองโดยที่ผลผลติมีลักษณะใกลเคยีงกับคนที่เขียนโดยการคัดลอกจากแบบที่ครูเตรียมไว หากไม
สังเกตกระบวนการยอมทําใหครูไมสามารถใหความชวยเหลือเด็กไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม
ครูควรใหความสนใจและควรตรวจสอบทัง้กระบวนการและผลผลิตควบคูกันไป 
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  6. ประเมินจากบริบทที่หลากหลาย ครูจําเปนตองประเมินพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กจากบริบทที่หลากหลาย เพ่ือใหไดผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริงของเด็ก การดวนสรุป
จากบริบทใดบริบทหนึ่งอาจทําใหไมไดผลการประเมินที่แทจริง เน่ืองจากเด็กอาจจะทํากิจกรรมใน
บริบทหนึ่งไดดีกวาอีกบริบทก็ได 
   7. ประเมินเด็กเปนรายบุคคล การประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก ครูตอง
เฝาสังเกตเด็กแตละคน เพ่ือใหรูจักเด็กเปนรายบุคคล การประเมินเปนรายบุคคลนอกจากจะทําใหครู
ทราบความกาวหนาของเด็กแลว ยังชวยใหครูทราบความสนใจ ทัศนคติ ความคิด ฯลฯ เกี่ยวกับเด็ก 
ซึ่งเปนสวนสําคัญในการวางแผนการชวยเหลือสนับสนุนเด็กไดอยางเหมาะสมอีกดวย 
    8. ใหเด็กมีโอกาสประเมินตนเอง เด็กควรไดรับการกระตุนใหคิดไตรตรองเพ่ือประเมิน
ความกาวหนาของตนเอง การที่เด็กมีสวนรวมในการตดิตามความกาวหนาของตนเอง จะชวยใหเด็ก
ภูมิใจ และเกดิความตองการที่จะพัฒนาตนเองตอไป โดยครูอาจนําแฟมสะสมงานของเด็กมาใชใน
การใหเด็กไดมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 
  สําหรับความสามารถในดานการคิดมีแบบสอบมาตรฐานอยูหลายแบบ แบบสอบที่
เกี่ยวของกับทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่สามารถนํามาเปนแนวทางในการศึกษาการสรางแบบประเมิน
เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดหรือสรางแบบทดสอบวัดทกัษะการคิดเชงิเหตุผล (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 262-272) มีดังนี้ 
  1. New Jersey Test of Reasoning Skills พัฒนาโดย วิลจิเนีย ชิปแมน ( Virginia 
Shipman. 1983) เนนการใชโครงการปรัชญาสําหรับเด็ก สามารถนําไปใชทัว่ไปไดสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5ขึ้นไปถึงระดับมัธยมศึกษา เปนแบบสอบถามวัดการใชเหตุผลทางภาษาเปน
แบบขอสอบแบบเลือกตอบครอบคลุมทักษะที่สําคัญ ประกอบดวย การจําแนกประเภทและขนาด
ของความแตกตาง การแปลความใหอยูในรูปของเหตผุล การหลีกเลี่ยงการดวนสรุป การใชเหตุผล
เชิงอุปมา อุปมัย การบงชี้ขอตกลงเบื้องตน การบงชี้ความคลุมเครือ การระบุเหตผุลที่ดี การ
เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงสาเหตุ และการตระหนักถึงการถายโยง 
  2. Judgement: Deductive Logic and Assumption Recogmition พัฒนาโดย              
อีดิท ชารฟเฟอร (Edith Shaffer. 1971) เปนแบบสอบประเภทอิงเกณฑ สําหรับนักเรียนชั้นประถม 
1-6 มุงวัดความสามารถในการคิดดาน การตัดสินความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลและการสังเกต 
การลงขอสรุปแบบนิรนัย อุปนัย และการวัดลักษณะที่จําเปนตอการคดิ 
  3. Test of Enquiry Skills พัฒนาโดย บารลี่ เจ. ฟราเซอร (Barry J. Fraser. 1979)  
แบบสอบแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่1 การใชวัสดุอางอิง ตอนที่ 2 การประมวลผลและการแปลผล 
ตอนที่ 3 การคิดอยางมีวิจารณญาณในวชิาวิทยาศาสตร 
  4. Cornell Class Reasoning Test Form X พัฒนาโดย โรเบิรท เฮช. เอนเนิส 
(Robert H. Ennis. 1964) เปนแบบสอบใชสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 
6 เปนแบบขอสอบแบบเลือกตอบมุงตรวจสอบตรรกะจาํนวน 12 หลักการ แตละหลักการเปนคําถาม
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รูปธรรม สัญลกัษณ และการสมมุติ คุณภาพของแบบสอบมีความตรงตามเนื้อเรื่องทางดานตรรกะ
และการใชเหตุผล คะแนนสอบมีความสมัพันธกับอายุผูตอบแตไมมีความสัมพันธกับเพศของผูตอบ 
  5. Cornell Conditional Resoning Test Form X พัฒนาโดย โรเบิรท เฮช. เอนเนิส 
(Robert H. Ennis. 1964) เปนแบบสอบใชสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 
6 แบบสอบมีโครงสรางคลายกับ Cornell Class Reasoning Test Form X แตละกลุมทดสอบ
หลักการใชเหตุผลแตกตางกัน เน้ือเรื่องครอบคลุมตั้งแตเรื่องราวที่เปนรูปธรรม สญัลักษณและเรื่อง
สมมุติ สวนทีแ่ตกตางจากแบบแรก คือ มีการทดสอบการใชเหตุผลเชื่อมโยงระหวางกลุมตางๆ  
เน้ือเรื่องเปนชุดประโยค โดยประโยคแรกเปนความจรงิตามเง่ือนไขที่กําหนดซึ่งเพียงพอสําหรับการ
ตอบคําถามของประโยคที่ตามมาเปนการวัดที่เนนความสามารถในการคิดแบบนิรนัย (deduction) 
  6. Logical Reasoning พัฒนาโดย อัลเฟรด เอฟ. ฮารทซกา และ เจ.พี. กิลฟอรด 
(Alfred F.Hertzka and J.P. Guilford. 1955) เปนแบบสอบที่วัดความสามารถในการคิดแบบนิรนัย 
(deduction) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมและนักศึกษาระดับปริญญา  

  สรุปการประเมินผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ใชการประเมินตามสภาพจริงซึ่งเปน
แนวทางที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากเปนการประเมินความสามารถและทกัษะดานตางๆของ
เด็กที่ปรากฏในสภาพที่เปนจริง ทั้งที่เปนกระบวนการทํางานและผลงานของเด็กดวยการรวบรวม
ขอมูลจากการสังเกตและจดบันทึกการสัมภาษณ การเก็บสะสมงานเดก็ และการแสดงออกใน
รูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสะทอนภาพพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ชวยเหลือและสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป 

 
 3.6 การใชสื่อและสื่อประสมในการสงเสริมการจัดการเรียนรู 

   สื่อ (Media)หรือสื่อการเรียนรู เปนคําที่มาจากภาษาละตินวา "medium" แปลวา 
"ระหวาง" หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุขอมูลเพื่อใหผูสงและผูรับสามารถสื่อสารกันไดตรงตาม
วัตถุประสงค เม่ือมีการนําสื่อมาใชในกระบวนการเรียนการสอนก็เรียกสื่อน้ันวา "สื่อการเรียนการ
สอน" (Instruction Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามทีบ่รรจุเน้ือหา หรือสาระการเรียนรูซึ่งผูสอน
และผูเรียนใชเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรู(กรมวิชาการ.2544. สื่อการเรียนรู: ออนไลน) ซึ่งสื่อใน
อดีตนั้นจะเปนรูปแบบเดี่ยว (single form) คือมีการถายทอดความรูไปยังผูรับสารหรือผูเรียนเพียง
ชองทางเดียวผานการมองเห็นและการฟง ทําใหไมนาสนใจในการเรยีนรู แนวคิดเรื่องการผสมผสาน
สื่อจึงเกิดขึ้น โดยใชคําวา multi-media ถูกใชครั้งแรกในป ค.ศ.1965 ในรูปแบบของการแสดงที่
ผสมผสานกันระหวางแสง สี เสียง ดนตรีและศลิปะการแสดง ที่เรียกวา “ the exploding plastic 
inevitable’” (ณัฐกร สงคราม. 2553: 1) สวนคําวา “สื่อประสม” (Multimedia) ในความหมายของกิ
ดานันท มลิทอง (2548. หนา 191-193) หมายความถึง ลักษณะวธิกีารที่เรียกวา “วิธีการสื่อประสม” 
(Multimedia approach) หรือ “วิธีการใชสื่อขามกัน” (Cross-media approach) ซึ่งขึ้นอยูกับ
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หลักการนําสื่อโสตทัศนและประสบการณหลากหลายมาใชรวมกับสือ่การสอนอื่นๆเพื่อเสริมคาซึ่งกัน
และกัน โดยสามารถแบงลักษณะการใชสือ่ประสมออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
  1. สื่อประสม I (Multimedia I) เปนสื่อที่ใชโดยการนําสื่อหลายประเภทมาใชรวมกนัใน
ลักษณะสื่อประสมแบบด้ังดิม เชน นําวิดีทัศนมาสอนประกอบการบรรยายของผูสอนโดยมีสื่อ
สิ่งพิมพประกอบดวย นําแผนวีซีดีมาฉายภาพยนตรใหชมภายหลังการบรรยายเนื้อหาบทเรียน การ
ใชวัสดุภาพตดิกระดานแม เหล็กประกอบการเลานิทานหรือใหผูเรียนเลนเกมเพ่ือฝกทักษะภายหลัง
การเรียนรู เปนตน 
  2. สื่อประสม II (Multimedia II) เปนสื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการ
นําเสนอสารสนเทศหรือการผลิตสารสนเทศในรูปแบบของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวแบบ 
วีดิ-ทัศน ภาพกราฟก ภาพแอนิเมชั่น และเสียงโดยที่ผูใชมีการโตตอบกับสื่อโดยตรง 
  ประเภทของสือ่การเรียนรูจําแนกตามลักษณะของสื่อทีน่ํามาใชมี 5 ประเภท คือ          
(กรมวิชาการ. 2544: 100) 
  1. สื่อสิ่งพิมพ หมายถึง สื่อที่ใชระบบการพิมพ เชน หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพตาง ๆ 
ที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระความรูตาง ๆ โดยใชตัว หนังสือที่เปนตวัเขียนหรือตัวพิมพเปนสื่อในการ
แสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพมีหลายชนิด ไดแก เอกสาร หนังสือเรียน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วารสาร ใบงาน แผนพับ แผนภาพ ฯลฯ 
  2. สื่อวัสดุอุปกรณ หมายถึง สื่อสิ่งของตางๆ เชน ของจริง หุนจําลอง แผนภูมิ แผนที่ 
ตาราง สถิติ กราฟฯลฯ 
  3. สื่อโสตทัศนูปกรณ หมายถึง สื่อที่นําเสนอดวยเครื่องมือ อุปกรณตางๆ เชน ภาพ
เลื่อน (slide) แถบเสียง แถบบันทึกภาพ คอมพิวเตอรชวยสอนอิเลก็ทรอนิกส และสื่อผสมอ่ืนๆ ฯลฯ 
  4. สื่อกิจกรรม หมายถึง สื่อประเภทวธิีการที่ใชในการฝกปฏิบตัิ ฝกทักษะ ซึ่งตองใช
กระบวนการคดิ การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูของผูเรียน เชน เกม 
เพลง บทบาทสมมติ การสาธิต สถานการณจําลอง การแสดงละคร การาจัดนิทรรศการและแสดงผล
งาน ทัศนศึกษา การทําโครงการ เปนตน 
  5. สื่อบริบท หมายถึง สื่อที่สงเสริมการเรียนการสอน ไดแก สภาพแวดลอมและ
สภาวการณตางๆ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ แหลงวทิยาการ หรอืแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อาทิ บุคคล 
หองสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เครือขายคอมพิวเตอร ฯลฯ  
  หลักการใชสื่อควรพิจารณาหลักการเลือกสื่อบนพ้ืนฐานของจุดมุงหมายการเรียนรู และ
ความสอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียน โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้ 
   1. ทําความเขาใจ วิเคราะหจุดประสงคของการสอน เกณฑการปฏิบัติเง่ือนไขการเรียน
รูและสวนประกอบของรูปของสื่อใหชัดเจน 
  2. พยายามหาแหลงทรัพยากร และขอมูลเกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมจากแหลงตาง ๆ เชน 
คูมือ (Catalogs) และรายการที่ปรากฏในหนังสือตาง ๆ 
  3. เลือกสื่อที่เหมาะสมกับจุดมุงหมายการเรียนรู 
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   4. สามารถคาดการณไดวาประสบการณการเรียนรูจากสื่อเหลานั้นจะสงผลตอ 
กระบวนการ เรียนและบรรลุจุดมุงหมายอยางไร 
  5. สื่อที่เลือกมานั้นมีความถูกตอง สอดคลองกับประสบการณทางการเรียนทั้งเปน
รายบุคคลและเปนกลุมผูเรียน 
   6. เลือกสื่อที่สอดคลองกับวิธีสอนตาง ๆ ที่มีประสิทธภิาพและสถานการณใหม ๆ เพ่ือ
ใชกับการเรียนเปนรายบุคคล หรือกลุมใหญ หรือการสอนเปนคณะ 
   7. เลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียน 
  8. วางแผนและเตรียมการใชสื่อตาง ๆ ทีเ่ลือกสรรแลวใหสามารถปฏิบัติไดโดยสะดวก 
  9. วางแผนและเตรียมการสนับสนุนการผลิตสื่อที่จําเปนเพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน
มากที่สุด 
  10. ทดสอบกระบวนการเลอืกสื่อ โดยอาศัยหลักวิชาการสังเกต และการใชตาม
จุดมุงหมายของการสอนแมวาผูสอนสวนใหญจะเลือกลื่อ โดยอาศัยเนื้อหาวิชาและหลักการจากตํารา
ไปใชแลวกต็าม หากไมยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการใชสื่อแลว ก็จะประสบความสําเร็จไดยาก  
  หลกัการใชสื่อวัสดุ อุปกรณและของเลนประกอบการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย มี
หลักการใช (ทัศนา แกวพลอย. 2553. ออนไลน) ดังนี้ 
  1. สื่อน้ัน ควรสงเสริมพัฒนาการเด็กในดานตางๆ ไดแก ดานสติปญญา,รางกาย, 
สังคม, อารมณและจิตใจ ซึง่อาจแตกตางกันไปตามความเหมาะสม 
  2. เนนสื่อที่เปนจริง หรือเปนสื่อที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาต ิ
  3. ควรเปนสิ่งที่ใกลตัวเด็ก สะดุดตา เราความสนใจของเด็กไดดี 
  4. มีความปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอเด็ก 
  5. สื่อน้ันๆ ตองเหมาะสมตามวัยหรือพัฒนาการเด็ก 
  6. มีขนาดเหมาะสมกับเด็กแตละวัย น้ําหนักเบา เด็กสามารถหยิบจับ เคลื่อนยายดวย
ตนเองไดสะดวก 
  สวนลักษณะของสื่อและวัสดอุุปกรณที่ดีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู
นั้น มีลักษณะ ดังนี้ สื่อและวัสดุอุปกรณตองเหมาะกับวยัของเด็ก มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 
ไมแหลมคม ทําดวยวสัดุทีไ่มเปนพิษ และไมติดไฟงาย ที่สําคัญไมควรทําดวยแกว เพราะอาจแตก
และเปนอันตรายตอเด็กได มีการออกแบบที่ดี มีวิธีการใชที่ไมยุงยาก มีสีสันสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจของเด็กไดดี เราใจเด็ก ชวนใหคิดคํานึง สรางจินตนาการ สงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค และ
การแกปญหา หาซื้อไดงายดวยราคาประหยัด หรือสามารถผลิตขึ้นใชเองได และผานการทดสอบ
จากผูผลิต และไดมีการทดลองใชกอนนําไปใชจริง 
  สรุปไดวา การใชสื่อประสมเปนสื่อการเรียนรูมีผลตอการสงเสริมพัฒนาการสติปญญา
ดานการคิดของเด็กปฐมวัย การเลือกใชและการผลติสื่อแตละประเภทตองเหมาะสมกับพัฒนาการ
ตามวัยของเด็กและตรงตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหสามารถสงเสริม
ทักษะตางๆใหเด็กปฐมวัยไดอยางครบถวน 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวของกับการคิดเชิงเหตุผล 
  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูทีเ่กี่ยวของกับการคิดเชิงเหตผุลที่พบใน 

ปจจุบันมีทั้งงานวิจัยในประเทศและงานวจัิยตางประเทศ ดังนี ้

                 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ซิงห และวอกเกอรไดน (จํานง วิบูลยศร.ี 2536: 44-45; อางอิงจาก Sinha; & 

Walkerdine. 1975) ไดทําการทดลองเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของภาษาที่มีตอการคดิเชิงเหตุผลของ
เด็กเกี่ยวกบัปริมาณคงที่ของของเหลว กลุมตัวอยางทีใ่ชเปนเด็กอายตุั้งแต 3 ป 6 เดือน ถึง 7 ป  
ในการทดลองครั้งนี้ไดใชแบบทดสอบเกี่ยวกับคําตรงกนัขาม คือ คําวา “มาก/นอย” (Lot/Little)  
กระบวนการทดสอบชุดนี้กค็ือผูวิจัยไดนําตุกตามาขนาดใหญกับตุกตาขนาดเล็กมาวางไวตรงหนา
เด็ก  พรอมทั้งกลาววา “นี่คอืมาตัวใหญ มาตัวนี้ชอบด่ืมนํ้าจํานวนมาก ๆ นี่คือสุนัขตวัเล็กสุนัขตัวนี้
ชอบด่ืมนํ้าจํานวนนอยๆ ”  หลังจากนั้น  ก็นําบีคเกอรขนาดมาตรฐานสําหรับใสน้าํสมคั้นมาวางไว
ขางหนาตุกตาทั้งสอง โดยใหบีคเกอรสําหรับตุกตามาบรรจุน้ําสมคั้นมากกวาบีคเกอรสําหรับตุกตา
สุนัข  ตอมาผูทําการทดลองจะเทน้ําสมคัน้  จากบีคเกอรสําหรับตุกตาสุนัขลงในหลอดทดลองซึ่ง
ขนาดแคบและสูงกวาในทํานองเดียวกันก็จะเทบีคเกอรสําหรับตุกตามาลงในปคเกอรขนาดมาตรฐาน
อีกใบหนึ่ง  ผลการทดลองปรากฏวา  ภาษาที่ใชในการทดลองชวยใหเด็กเขาใจสภาพขอเท็จจริง
มากกวาสภาพตามที่เด็กเห็นในขณะนั้น  ผูวิจัยสรุปวาภาษาโดยทั่วไปมีสวนชวยใหเด็กเขาใจ
หลักการเกี่ยวกับความคงทีข่องสสารไดงายยิ่งขึ้น 

 บูลลอคกและเกลแมน (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536: 42; อางอิงจาก Bullock; & 
Gelman. 1979) ไดแสดงใหเห็นวาเด็กเลก็ๆ สามารถเขาใจวาสิ่งทีเ่ปนเหตุจะเกิดกอนสิ่งที่เปนผล  
กลุมตัวอยางเปนเด็กอายุ  3 – 5 ป  ซึ่งเห็นหุนมือตัวหนึ่งทิ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกดานหน่ึง  
และลูกบอลนัน้ก็กลิ้งลงสูหลุมอีกหลุมหน่ึงเชนเดียวกัน หลุมทั้งสองอยูหางจากตุกตาสปริงเทากนั 
ผูวิจัยพบวาเด็กอายุ 5 ป เกือบทุกคนและเด็กอายุ 3 ป บางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณไหนที่
ทําใหตุกตาสปริงกระเดงขึน้มา  และเม่ือใหเด็กทําเองก็สามารถเลือกทางวิ่งที่ถูกตองได 

 แพรท มิเชล และคนอื่นๆ (Pratt, Michael W.; et al. 1993: CD-ROM) ไดทําการ
สํารวจความคดิเห็นของผูปกครองตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็กในชวงระหวางการขามขั้นไปสูการ
คิดอยางมีเหตุผลในเด็ก โดยใชวธิีการศกึษา 3 วิธี คือ สํารวจความคิดเห็นของผูใหญตอการพัฒนา
เด็ก สังเกตพอแมผูปกครองเด็ก และสัมภาษณผูใหญใน3 กลุมอายุที่เปนผูปกครองในกลุมที่ศกึษา 
ผลจากการศกึษาความคิดเห็นของผูปกครองมีความสัมพันธตอการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก 

 แฮริส พอลล และ คนอ่ืนๆ (Harris, Paul L.; et al. 1999: CD-ROM) ไดศึกษาการคิด
ที่ตอตานของเด็กตอการคิดเชิงเหตุผลโดยใชการสังเกตเด็กอายุ 3-5 ป โดยกําหนดเร่ืองสั้นๆ 3 
สถานการณ ใหเด็กดูการคิดตอตานหรือการคิดอยางมีเหตุผล ผลทีต่ามมาบอกเปนนัยวา เด็กเต็มใจ
ที่จะอธิบายสาเหตุเรื่องราวการสังเกตอยางตอเน่ืองของสถานการณการที่เด็กคิดตอตานนั้นไม
ปรากฏ 
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 สลาวินสกี้ เจนนิเฟอร (Slawinski,J.L. 1999: CD-ROM) ไดศึกษาความสามารถในการ
อธิบายและชีแ้จงเหตุผลของเด็กที่อายุนอยเปนการศึกษาการคิดที่เขาใจตนเองและผูอ่ืน ผลของ
งานวิจัยนี้เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาทางจิตวิทยาโดยการทดสอบความเขาใจเด็กที่มีที่มีความ
เขาใจที่ผิดรวมกับเด็กคนอื่น โดยทดลองกับเด็กอนุบาลและเด็กระดับประถม1 ถามเด็กแสดงเหตุผล
กับเด็กคนอื่นดูวาใครสามารถประยุกตความคิดเห็นทีผ่ิดเขามาใชในการแกปญหาได ใน
ขณะเดียวกันการที่เด็กแสดงความคิดเห็นที่ผิดรวมกับผูอ่ืนก็จะเปนการสรุปความสามารถในการคิด
อยางมีเหตุผลของเด็กโดยใชวิดีโอเทปดพูฤติกรรมของเด็กและทําการทดลองหลายๆครั้ง 
ผลการวิจัยพบวาเด็กอายุ 5-8 ป เขาใจผูอ่ืนไมถูกตองนักและเด็กตามใจตนเองเอาแตอารมณใน
ขณะนั้น สิ่งทีพ่บจากการศกึษาครั้งนี้เด็กจํานวนนอยที่จะบอกเหตุผลไดอยางถูกตอง 

  ครูเทอรและไฮกินส (Kuther; & Higgins-D’Alessandro. 2000: 409-422) ไดศึกษาความ
เชื่อมโยงของการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมและการเกี่ยวของในพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงของวัยรุน เพ่ือ
ตรวจสอบความสัมพันธของการตัดสินโดเมนของพฤตกิรรมที่มีความเสี่ยง การเกี่ยวของใน
พฤติกรรมที่มีความเสี่ยง และการใชเหตผุลเชิงจริยธรรม ของกลุมตัวอยางวัยรุนในเขตชานเมือง 
กลุมทดลองเปนนักเรียนในเกรด 10 ถึง 12 ที่เขารวมโปรแกรม Just Community เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม และแบบทดสอบการระบปุระเด็นปญหา ผลการวิจัยพบวา การรับรูโดเมนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมตอตานสังคมสัมพันธกับการใชเหตุผลและการเกี่ยวของขนาดปานกลาง การใชเหตผุล
และพฤติกรรมไมสัมพันธกัน โดยรวมแลวนักเรียนพิจารณาการเกี่ยวของในพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง
เปนการตัดสนิสวนบุคคล และมองพฤตกิรรมการตอตานสังคมเปนการตัดสินเชิงจริยธรรม และ
พบวานักเรียนที่เขารวมในโปรแกรม Just Community แสดงระดับการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมสูงกวา
กลุมควบคุม 

        งานวิจัยในประเทศไทย 
  จํานง วิบูลยศรี (2536: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาตอการ
คิดเชิงเหตุผลในเร่ืองความคงที่เชิงปริมาณของสสาร ซึ่งเปนอายุ 5-7 ป พบวา ภาษามีอิทธิพลตอ
การคิดเชิงเหตุผลของเดกไทยอยางแนนอน แตทวาตองเปนภาษาที่มีลักษณะผสมผสานกันของทั้ง
สวนถอยคํา และไมเปนถอยคําตามระดับซ่ึงเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
  นฤมล ปนดอนทอง (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคดิเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวน กับเด็กอายุ 5-6 ป โดยใชแบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการเลนเกมสรางมโนทัศนดานจํานวนและเดก็ปฐมวัยที่ไดรับ
การเลนปกติ มีการคิดเชิงเหตุผลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  สุวรรณา ยงวณิชย (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกีย่วกบัทักษะการคดิเชิง
เหตุผลของนักเรียนหูหนวกในระดับอาย ุ6-7 ป โดยใชเกมคอมพิวเตอรฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
พบวา หลังจากการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และหลังจาก
การเลนเกมคอมพิวเตอรฝกทักษะการคดิเชิงเหตุผลซึง่เวลาทีใ่ชในการฝกขึ้นอยูกับศักยภาพของ
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นักเรียนเปนรายบุคคล นักเรียนตองเลนเกมใหครบทั้ง 10 ขอ นักเรียนมีทักษะความสามารถการคิด
เชิงเหตุผลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ ที่ระดับ .01  
  เสาวนีย อุนประเสริฐ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเรื่อง ในระดับอายุ 5-6 ป เพ่ือเปรียบเทยีบการคิดเชิงเหตผุล
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมแบบเดินเรื่องกอนและหลังการทดลอง โดยใชแบบวัดการคิด
เชิงเหตุผล ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง มีการคิดเชิง
เหตุผลทั้งในภาพรวมและจําแนกตามแบบการคิด คอื การคิดแบบนิรนัยและการคิดแบบอุปนัยหลัง
หารทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ปยวรรณ สันชุมศรี (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน ในเด็กระดับอายุ 5-6 ป ผล
การศึกษาพบวา เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 และเด็กปฐมวยัที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมี
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิของเดอโบโนมีคาเฉลี่ยความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลสูงกวากลุมทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกต ิ
  พรทิพย ศิริภัทราชัย(2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปจจัยเชิง
สาเหตุที่สงผลตอทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 4 โดยมี
จุดประสงคเพ่ือ 1.ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุกับทักษะการคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร 2.ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ 3.ศกึษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทักษะการคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร พบวา คาสัมประสิทธิส์หสมัพันธระหวางตัวแปรสาเหตุ(รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย คูณภาพการสอนวิทยาศาสตร สมรรถภาพพื้นฐานทางสมอง ผลการเรียนรู) กับ
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลมีนยัสําคัญทางสถิติทุกคาที่ระดับ .01 และโมเดลสมมติฐานไมสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ หลังจากการปรับแกแลวทําใหโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ รวม
ทั้งตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงแบบบวกตอทักษะการคดิเชิงผลทางวทิยาศาสตร ไดแก รูปแบบการ
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย สมรรถภาพพื้นฐานทางสมอง ผลการเรียนรูเดิมวิชาวทิยาศาสตร และตัว
แปรทั้ง 9 ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของทักษะการคิดเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตรได
รอยละ 70.97 
  สุมาลี ชัยเจรญิ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา การคิดเชงิเหตุผลของผูเรียนที่เรียนดวย
นวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพดานการคิดของทรัพยากรมนุษย  วัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพ ดานการคิดเชิงเหตุผลของผูเรียน เรื่อง 
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ปรากฏการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษา 
ปที ่6 และเพือ่ศึกษาการคดิเชิงเหตุผลของผูเรียนที่เรยีนดวยนวตักรรมการเรียนรู ที่สงเสริม
ศักยภาพดานการคิดเชิงเหตุผลเครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล คือ แบบสมัภาษณผูเรียนที่
เรียนดวยนวัตกรรมการเรียนรูฯ ซึ่งเปนแบบสัมภาษณไมมีโครงสรางที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นโดย
สังเคราะหกรอบแนวคิดที่ใชในการกําหนดประเด็นการสัมภาษณการคดิเชิงเหตุผล ผลการวิจัยการ
คิดเชิงเหตุผลของผูเรียนที่เรียนดวยนวตักรรมการเรียนรูที่สงเสริมศักยภาพดานการคิดเชิงเหตผุล 
พบวา ผูเรียนมีความสามารถในการคิดเชงิเหตุผล ตามกรอบการคิดเชิงเหตุผล 
  บุษยา อินทรงาม (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตอการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ
เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียงกอนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใชเด็กปฐมวัยชาย–หญิงที่มีอายุระหว าง 
5 – 6 ปผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความคิดเชิงเหตผุลหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 
  จากงานวิจัยในตางประเทศและในประเทศที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผล สรุปไดวา 
การสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะการคิดเชิงเหตุผลเปนเรือ่งสําคัญ เพราะเปนพ้ืนฐานที่ดีในการคดิระดับ
ที่สูงขึ้นและใชในการดํารงชีวิตประจําวัน การสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลนั้นทาํไดโดยเด็ก
สามารถเรียนรูผานการจัดกิจกรรมตางๆ และรูปแบบตางๆกันซ่ึงแตละกิจกรรมนั้นไดฝกใหเด็กไดมี
ทักษะในการคิดโดยใชวธิ ีการสังเกต เปรียบเทียบและการใหเหตุผลในการสรุปความคิดตางๆโดยใช
ภาษาเปนสื่อในการเชื่อมโยงประสบการณ 
 

5. แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
  5.1 ทฤษฎีและแนวคิดพืน้ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
  ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ที่นํามาเปนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4 M ประกอบไปดวย  

5.1.1 ทฤษฎพัีฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต กลาวถึง กระบวนการเรียนรูทาง
สติปญญา เกดิการเรียนรูจากกระบวนการซึมซับหรือดูดซึม (assimilation) ขอมูลและประสบการณ
ตางๆ ไปเชื่อมโยงกับโครงสรางทางสติปญญาเดิม เปนเหตุใหโครงสรางเดิมเปลีย่นไป แตหากไม
สามารถปรับประสบการณใหมกับประสบการณเดิมเขากันไดก็จะเกิดภาวะไมสมดุล(disequilibrium) 
ซึ่งจะตองใชกระบวนการปรบัสภาวะ (accommodation) เขาชวย ดังนัน้การคิดของเด็กเปนกระบวน
การทางปญญาที่เกิดขึ้นเม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม สื่อ บุคคล เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ปรับตวัและจัดระบบ โครงสรางทางการคิดของเด็กเกิดจากการที่เด็กซึมซับประสบการณขอมูลเขา
ไปและปรบัความเขาใจเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหมผลของกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดเปน
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โครงสรางทางปญญา (เพ็ญพิไล  ฤทธาคณานนท. 2536:40-45, สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) ซึ่ง
หลักการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดของเพียเจต ก็คอื คํานึงถึงพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กและจัดประสบการณใหอยางเหมาะสมกับระดับพฒันาการ เริ่มสอนจากสิ่งที่เด็ก
คุนเคยหรือมีประสบการณมากอน แลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกาจะชวยใหเด็กเกิด
การเรียนรูไดดี ใหเด็กไดใชประสาทสัมผสัในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปดโอกาสใหเด็กได
ประสบการณที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให
เด็กเกิดการซึมซับรับขอมูลตางๆเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของตน 
   5.1.2 ทฤษฎกีารเรียนรูโดยการคนพบบรูเนอร แนวคดินี้กลาวถึง กระบวนการ
เรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง(discovery learning) เชื่อวา เด็กอายุประมาณ 4-7 ป 
มีความสามารถที่จะเขาใจความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มานุษยวิทยา และ
สังคมศาสตรบางอยางได  ขั้นการเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญา แบงเปน 3 ขั้น คือ การ
เรียนรูดวยการกระทํา (Enactive representation) การเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ (Iconic 
Representation) และการเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ (Symbolic Representation) แนวคิดของบรู
เนอรกลาวไววา หลักการกระตุนความสนใจของเปนวธิีการที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายและสามารถนําเอาความรูไปใชไดนั้นคือ การกระตุนใหเด็กสนใจและเห็นคณุคา
ของสิ่งที่จะเรยีนรู ซึ่งความสนใจนี้เปนตวักระตุนใหเด็กตองการเรียนรู (Bruner. 1960: 14, 31) 
ซึ่งหลักการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดของบรูเนอร คือ การจัดสาระการเรียนรูให
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก จัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กไดคนพบการ
เรียนรูดวยตนเอง เกิดคิดอยางอิสระกระตุนความสนใจและสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดกับเด็กเพราะ
เปนสิ่งจําเปนในการเรียนรู 
   5.1.3 ทฤษฏวีัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอ็ตสกี กลาวถงึ พัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กแตละวัยจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดตามศักยภาพไดก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากครูและเพื่อนที่มี
ความสามารถมากกวา (Vygotsky. 2010: Online) และเชื่อวา การจัดการเรียนรูจะตองคํานึงถึง
ระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เปนจริง (Actual Development Level) และระดบั
พัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได (Potential Development Level) ระยะหางระหวางระดับ
พัฒนาการที่เปนจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได เรียกวา พ้ืนที่รอยตอพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development) เด็กจะเขาใจในบางอยางไดจากการไดรับคําแนะนํา ถูกกระตุน 
หรือชักจูงโดยใครบางคนทีมี่สติปญญาทีดี่กวา บุคคลเหลานี้อาจเปนเพื่อนที่มีความสามารถ 
นักเรียนคนอ่ืนๆ พอแม ครู หรือใครก็ไดที่มีความเชี่ยวชาญ (Vygotsky. 1978: 86) พัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กจะเพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุดไดตอเม่ือไดรับการชวยเหลอืจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิด 
(เพ็ญจันทร เงียบประเสรฐิ. 2542: 25) ดังนั้น การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคดิเชิงเหตุผล
สาํหรับเด็กปฐมวัยภายใตแนวคิดของไวก็อตสกีนี้จึงมีหลักการคือ ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเดก็ เด็ก
กับเพื่อน ที่ใหการชวยเหลือดวยวธิีการตางๆ   เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหานั้นดวยตนเองได 
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โดยเปนการจัดเตรียมสิ่งที่เอ้ืออํานวย การใหการชวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน รวมถึงสนับสนุนการ
ใชภาษาถายทอดการคิดเชิงเหตุผล 

   5.1.4 แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี กลาวถึง กระบวนการเรียนรูเนนการปฏิบัติ
จริง เปนการเรียนรูแบบ Learning by doing ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนการเรียนจาก
ประสบการณตรง ซึ่งประสบการณตามความคิดของดิวอ้ีมีทั้งประสบการณปฐมภมิูเปนประสบการณ
ที่ยังไมเปนความรู และประสบการณทตุยิภูมิที่เปนประสบการณประเภทที่เปนความรู ดังนั้น
หลักการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดของดิวอ้ี ไดแก การจัดการเรียนรูที่เนนใหเด็กได
ปฏิบัติจริงไดลงมือกระทํากิจกรรมในลักษณะกลุมปฏบิัติการ ฝกคิด ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ให
ไดเรียนรูการแกปญหาเปนอยางมีเหตุผล 
   5.1.5  รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย  แนวคิดกลาวถึงผลการเรียนรูหรือ
ความสามารถดานตางๆ ของมนุษย คือ พฤติกรรมทีเ่ปนความสามารถ หรือคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้น 
อันเกิดจากกระบวนการเรียนรูและจดจําของผูเรียนอันเปนผลจากการจัดกระทําขอมูลในสมอง คือสิ่ง
เรากระตุนเซลลประสาทรบัขอมูลใหเกดิการสรางสัญญาณบันทึกขอมูลไวในหนวยความจําระยะสั้น
ซึ่งสามารถนํากลับมาใชไดอีก เชน การไดยิน การเห็น เปนตน เม่ือรวมกับผลจากเหตุการณ
ภายนอกนั้นจะชวยสรางการเรียนรูไดมาก เปนแนวทางการเรียนรูทีน่ําเรื่องของสิ่งเราและการ
ตอบสนองรวมกับทฤษฎีความรูมาเปนแนวคิด เชื่อมโยงสิ่งเรากับการตอบสนองและการตอเน่ืองการ
เรียนรูตางๆ เปนลูกโซ (Association and Chaining) หลักในการจัดการเรียนรู คือ ผูเรียนจะมีระบบ
สัมผัสและระบบประสาทในการรับรูสิ่งเราเกิดการเรียนรูและการตอบสนอง รวมถงึการกระตุน
ความจําของผูเรียน 

   5.1.6 รูปแบบการสอนแบบปฏิบัติการ (active learning) เปนรูปแบบการสอนที่เด็ก
ไดมีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนทั้งครูและเพือ่นๆ มีการรวมมือกันทั้งภายในภายนอกหองเรียน เด็กได
ลงมือกิจกรรมตางๆโดยใชประสาทสัมผัสทั้งหา อันจะนําไปสูการสรางความรูการคดิจากสิ่งที่ตนได
กระทําในระหวางการเรียนรูจากการพูด การฟง การอาน การเขียนและการสะทอนคิด หลักสําคญัใน
การจัดการเรียนรู คือ ผูเรียนมีสวนรวมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู สรางความรูดวยตนเอง 
แลกเปลีย่นความรูกับผูอ่ืน 

  แนวคิดทฤษฎีดังกลาวสามารถสรุปเปนแนวทางที่จะนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลในไดตามตาราง 4 ดังนี้ 
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ตาราง 4 ทฤษฎีและแนวคิดที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู 
เพียรเจต(Piaget) 
 

   กระบวนการเรียนรูทางสติปญญา 
เกิดการเรียนรูจากกระบวนการซึม
ซับหรือดูดซึม(assimilation) ขอมูล
และประสบการณตางๆ ไปเชื่อมโยง
กับโครงสรางทางสติปญญาเดิม เปน
เหตุใหโครงสรางเดิมเปลี่ยนไป แต
หากไมสามารถปรับประสบการณ
ใหมกับประสบการณเดิมเขากันไดก็
จะเกิดภาวะไมสมดุ(disequilibrium) 
ซึ่งจะตองใชกระบวนการปรบัสภาวะ
(accommodation) เขาชวย 

1. คํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กและจัดประสบการณใหอยาง
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการ 
 2. ควรเริ่มสอนจากสิ่งที่เด็กคุนเคย
หรือมีประสบการณมากอน แลวจึง
เสนอสิ่งใหมที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกา
จะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี 
 3. ควรเปดโอกาสใหเด็กได
ประสบการณที่หลากหลาย และมี
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมรอบตัว 
รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือใหเด็ก
เกิดการซึมซับรับขอมูลตางๆเขาสู
โครงสรางทางสติปญญาของตน 

บรูเนอร(Bruner) 
 

  กระบวนการเรียนรูเกิดจาก
กระบวนการคนพบดวยตนเอง
(discovery learning) เชื่อวา เด็ก
อายุประมาณ 4-7 ป มีความสามารถ
ที่จะเขาใจความคิดพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
มานุษยวิทยา และสังคมศาสตร
บางอยางได  ขั้นการเรียนรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางสติปญญา แบงเปน 3 
ขั้น คือ การเรียนรูดวยการกระทํา 

(Enactive representation) การ
เรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ 
(Iconic Representation) และการ
เรียนรูโดยการใชสัญลักษณ 
(Symbolic Representation)   

1. ควรวิเคราะหและจัดสาระการเรียนรู
ใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็ก 
2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็ก
ไดคนพบการเรียนรูดวยตนเอง 
3. ควรสงเสรมิใหผูเรียนคิดอยางอิสระ
เพ่ือชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค
ของผูเรียน  
4. ควรสอนใหเด็กเกิดความคิดรวบ
ยอด 
5. ควรสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดกับ
เด็กเพราะเปนสิ่งจําเปนในการเรียนรู 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู 
ไวก็อตสกี (Vygosky) 

 
ความสัมพันธระหวางการเรยีนรูและ
พัฒนาการ เด็กจะเรียนรูจากการ
ไดรับคําแนะนํา ถูกกระตุน หรือชัก
จูง เม่ือพัฒนาการมากขึ้น   ความคิด
ถูกแสดงใหเห็นออกมาผานทาง
ภาษา 

-การชวยเหลอืดวยวิธีการตางๆ 
ระหวางเด็กกบัครู และเด็กกับเพ่ือน  
 -การใหการชวยเหลือแนะนํา 
สนับสนุนการใชภาษาถายทอดการคิด
เชิงเหตุผล 

ดิวอ้ี(Dewey)   กระบวนการเรียนรูเนนการปฏิบัติ
จริง เปนการเรียนรูแบบ Learning 
by doing ผูเรียนเปนศูนยกลางของ
การเรียนรู  เรียนจากประสบการณ
ตรง ใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษาหา
ความรู ไดรูจักการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน  

1. ควรเนนการปฏิบัติจริงเปนการจัด
กิจกรรมในลักษณะกลุมปฏบิัติการ 
  2. ควรฝกใหลงมือทํา ฝกคิด ฝก
ทักษะกระบวนการตางๆ 
  3. ควรสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู
แบบการแกปญหา เพ่ือใหคิดเปน
แกปญหาเปนอยางมีเหตุผล 

กานเย 
(Gagne) 

องคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดการ
เรียนรู คือ  
  1. ผูเรียน ( Learner) มีระบบ
สัมผัสและ ระบบประสาทในการรับรู  
  2. สิ่งเรา ( Stimulus) คือ สถาน
การณตางๆ ที่เปนสิ่งเราใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู      
  3. การตอบสนอง (Response) คือ 
พฤติกรรมทีเ่กิดขึ้นจากการเรียนรูผล
การเรียนรูหรือความสามารถดาน
ตางๆ ของมนุษย เปนพฤตกิรรมที่
เปนความสามารถ หรือ 
คุณสมบัติที่พัฒนาขึ้น อันเกิดจาก
การเรียนรูของผูเรียน 
 

1.เราความสนใจ กระตุนความสนใจ
ของเด็ก เชน ใชการตูนหรือภาพ 
กราฟกที่ดึงดูดสายตา ความอยากรู
อยากเห็น  
 2. กระตุนความจําผูเรียน สรางความ
สัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่
มีอยูกอน เพราะสิ่งนี้สามารถทําใหเกิด
ความทรงจําในระยะยาวไดเม่ือไดโยง
ถึงประสบการณผูเรียน โดยการตั้ง
คําถาม เกี่ยวกับแนวคิด หรือเน้ือหา 
  3.เสนอเนื้อหาโดยใชสื่อชนิดตางๆ ใน
รูป กราฟฟกหรือ เสียง วิดีโอ  
 4.การยกตัวอยาง โดยยกกรณีศึกษา 
การเปรียบเทยีบ เพ่ือใหเขาใจได 
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ตาราง 4 (ตอ) 

 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู 
การสอนแบบ
ปฏิบัติการ 
(active learning) 
 

การเรียนรูจะเกิดขึ้นดวย
ประสบการณตรงจากการกระทําการ
มีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และนําเสนอ
การคิดสิ่งที่ไดกระทํา 

-จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมดวยตนเอง ใหเกิดการ
พัฒนาการคิด ประเมินผลการนําไปใช 
และสะทอนกลับความคิดอยางมี
เหตุผล 

กรวยประสบการณ
ของเอดการเดล 

การเรียนรูดวยการรับประสบการณ
โดยผานสื่อตางๆ ตามลําดับขั้น
พัฒนาการจากรูปธรรมไปสู
นามธรรม 

การใชสื่อประสมใหเหมาะสมกับ
ขั้นตอนการเรยีนรูและพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย 

 

  จากตาราง 4 สรุปไดวา ทฤษฎีและแนวคดิพื้นฐานที่เกีย่วกับพัฒนาการทางสติปญญา
ดานการคิดเชิงเหตุผลที่นํามาใชในการจัดการเรียนรู จะมีหลักการเรยีนรูที่ใหเด็กเปนศูนยกลางการ
เรียนรูมีการคนพบการเรียนรูดวยตนเองโดยมีการคอยชวยเหลือจากครูในดานการจัด
สภาพแวดลอม การจัดหาสื่ออุปกรณการเรียนรูใหเหมาะสมกับพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวยัซึ่ง
ผลจากการวิเคราะหดังกลาว ผูวิจัยไดนําไปใชเปนขอมูลในการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ
การจดัการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 

  
5.2 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 

  รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M หมายถึง หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งนํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนสําหรับเด็กปฐมวัยเพือ่
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล  รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูผานประสาทสัมผัสทัง้ 5 ดวยการใชสื่อประสมประกอบ เกิดการปฏิสมัพันธตอกันในการตอบ
คําถามของครูและคําถามจากสื่อประสม (animation) มีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรูเพ่ือ
คนหาคําตอบ พรอมทั้งรับรูขอมูลจากประสบการณเดิมและประสบการณใหมนํามาสูการตัดสินใจหา
ทางเลือกในการตอบคําถาม และสามารถอธิบายการกระทําหรือความสัมพันธของเหตุการณไดอยาง
มีเหตุผล รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดและทฤษฎี เรื่องของพัฒนาการทาง
สติปญญาดานการคิดของมนุษย ทฤษฎกีารเรียนรู และแนวคิดทางการศึกษา โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรูที่สรางขึ้นน้ีมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 1. การกระตุนความสนใจ(Motivation M1)  
2.การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) 3. การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of 



 99

learning activities M3) 4. การใชสื่อประสม (Multimedia M4) องคประกอบของรปูแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4 M ประกอบไปดวยหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
  องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M ประกอบไปดวยหลักการสาํคัญใน
การจัดการเรียนรู 4 องคประกอบเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี ้
  1. การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) หมายถึง การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อประสม
ที่เปนภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ที่มีทั้งภาพวาดและภาพเหตุการณจริง เสียง กลองดิจิตอล รวมถึง
วัสดุ อุปกรณ นํามาใชรวมกนั เปนการสรางแรงจูงใจกระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมอยางสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เพ่ือใหเกิดความพรอมในการเรียนรู ตามแนวคิดทีว่าการคิดของเด็กเกิดขึ้นเม่ือมี
ปฏิสัมพันธกบัสภาพแวดลอม สื่อ ปรับความรูเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม เด็กจะสามารถเรียนรูสิ่ง
ตางๆไดตองมีความพรอมและความสนใจ ตอบสนองตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติ เปนการเรียนรูจากการที่
เด็กมีปฏิสัมพนัธกับสิ่งแวดลอมและไดใชประสาทสัมผสัทั้งหากับสื่อการเรียนรูที่เปนรูปธรรม   
  2. การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) หมายถึง การปฏิบัตกิิจกรรมตางๆดวย
ตนเองจากสื่อวัสดุ สื่อของจริง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําของเด็กปฐมวัย ดวยการทดลอง
ลงมือปฏิบัติดวยความกระตอืรือรนและการบันทึกสิ่งที่เรยีนรู จนกระทั่งเด็กเกิดการเรียนรู สามารถ
หาคําตอบจากสิ่งที่ตนสนใจพรอมทั้งถายทอดออกมาดวยการอธิบายหรือออกมาเปนผลงานไดอยาง
มีเหตุผล เปนการสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยมีที่มาและแนวคิดทีว่าเดก็เกิด
การเรียนรูไดดีจากการคนพบดวยตนเอง เรียนรูดวยการกระทําจากการใชประสาทสัมผัสเกิด
จินตนาการตามความสามารถทางสมองของมนุษยที่ประกอบดวยมิตดิานเนื้อหา ดานการปฏิบัตกิาร
คิดและดานผลผลติ จนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธและรับรูเขาใจเรื่องราวตางๆได ผสมผสานกับ
แนวคิดเรื่องการกระตุนใหเด็กระลึกความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูใหมเปน
การเรียนรูอยางมีชีวิตชวีาและกระตือรือรน เปนการพัฒนากระบวนการปรับตวัของเด็กกับ
สิ่งแวดลอมภายนอกโดยการซึมซับประสบการณและการปรับระบบโครงสรางการคิดเพื่อใหเกิด
ความสมดุลของโครงสรางทางสติปญญาของเด็กตามระดับขั้นพัฒนาการ 

  3. การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities M3) 
หมายถึง การถายทอดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการใหเด็ก
ไดตอยอดทางการคิดและสะทอนกลับสิ่งที่เด็กคนพบดวยการการนําเสนอในรูปแบบของการนําเสนอ
ผลงาน ชวยใหเด็กเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูกับผูอ่ืน เกิดการรวมมือรวมแรงรวมคิดในการเสนอ
ผลงานการเรยีนรู โดยมีครูเปนผูชวยในการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณใหเด็กใชแสดงผลงาน ตาม
แนวคิดเกี่ยวกับ ธรรมชาตขิองเด็กมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมชวยเหลือกนัและกันและ
ตองการพึ่งพาตนเอง เปนความสามารถทางสมองที่เกิดจากการผสมผสานดานเนื้อหาขอมูลและดาน
ปฏิบัติการคิดหรือกระบวนการคิดที่สามารถนําเสนอผลผลติของการคิดจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือ
แสดงถึงความรูความเขาใจในการใชสมองคิดหาเหตุผลโดยใชขอมูล ประสบการณความรูจากสิ่งที่
เด็กไดเรียนรูใหกับผูอ่ืนรับรู 
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  4. การใชสื่อประสม (Multimedia M4) หมายถึง การนําสื่อการเรียนรูหลายๆประเภท
มาใชรวมกันทั้งวัสดุ(software) เครื่องมืออุปกรณ(hardware)และวธิกีาร (Technique) เชน นําสื่อ
แผนซีดีเพลงใชรวมกับภาพถาย ภาพวาด หรือวัสดุของจริง การใชแผนวีดิทัศน (video compact 
disc)ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ที่เปนทั้งภาพการตนูและภาพจริง ประกอบดวย ขอความ(text) 
ภาพนิ่ง(Image) เสียง (Sound) นําเสนอเรื่องราวเนื้อหา สื่อบางเร่ืองจะมีคําถามและเฉลยคําตอบที่
ถูกตองใหกับเด็กไดรับรูทันทีหรือเปนภาพปริศนาใหเด็กไดคิดและตอบคําถาม เนนการมีปฏิสัมพันธ
รวมกันระหวางเด็กกับสื่อ เด็กกับเพ่ือนและเด็กกับครู เพ่ือใหเกิดผลสูงสุดในการจัดการเรียนรู
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดการจูงใจและเรงเราความสนใจให
เด็กอยากเรียน เรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองที่ตอเน่ืองกันตามลําดับ เด็ก
สามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆตามลักษณะของวัตถุสิง่ของ หรือภาพตางๆที่เกี่ยวของ
กับชีวติประจาํวันกระตุนใหระลึกถึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเชื่อมโยงใหเกิดความรูใหม 
นําเสนอความรูใหมจากงายไปหายยากโดยใชสื่อตางๆที่เหมาะสมมาประกอบการจัดการเรียนรูใน
แตละขั้นตอนที่เหมาะสม   
  จากหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดังกลาวใน 4 องคประกอบ(4M) นั้น ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ครอบคลุม 4 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M ไวดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

    1. ขั้นเริ่มตนเรียนรู หมายถึง ขั้นกระตุนความสนใจเด็กใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและสื่อประสมที่เปนของจริง สิ่งจําลองและสื่อเสียง สื่อภาพเคลื่อนไหวจากวีดิทัศน ที่เปน
ทั้งภาพวาดการตูน ภาพเหตุการณจริง กระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมตางๆ เชน การเคลื่อนไหวและ
จังหวะ การดูสื่อวีดิทัศน การฟงเสียง ในสถานการณเรื่องราวตางๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับสาระการ
เรียนรู เด็กไดเรียนรูจากการที่เด็กไดรวมใชภาษาพูดคยุแสดงความคิดเห็นตอจากการนําเสนอ
สถานการณของสื่อประสม มีการทบทวนประสบการณเดิม เกิดความสนใจอยากรู  ขั้นนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมดานรางกายและสตปิญญาใหมีปฏิกิริยาโตตอบกับสื่อและกลา
ตอบคําถามตางๆจากเรื่องราวที่สื่อกระตุน สรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน เปนการเตรียม
ความพรอมที่จะนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอไป 

  2. ขั้นปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นที่เด็กลงมอืปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ดวยการลงมือ
ดําเนินปฏิบัตกิิจกรรมและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ไดแก การลงมือปฏิบัติการทดลอง การปฏิบัติ
กิจกรรมจากสื่อ การสํารวจ การออกนอกสถานที่ การดูหนังสือหรือภาพตางๆจากสื่อ การมี
ปฏิสัมพันธกบัผูอ่ืน เชน การฟงวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ การบันทึกสิ่งที่พบเห็นดวยการเขยีนภาพ 
การถายภาพดวยกลองดิจิตอล เปนตน เปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูที่ผานจากผลงานการทํา
กิจกรรม เด็กและครูรวมกันสรุปความรูความเขาใจใหมเพ่ือนําไปสูขั้นตอนสดุทายของกิจกรรม 
ขั้นตอนนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การ
เรียงลําดับ และการสรุป  
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     3. ขั้นนําเสนอผลงาน หมายถึง ขั้นตอนของการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูดวย
การแสดงผลงานพรอมกับการแสดงความคิดเห็น เปนการสะทอนกลบัสิ่งที่เด็กคนพบจากการสืบคน
และลงมือปฏบิัติดวยตนเองรวมถึงการทาํงานรวมกันของเด็ก ในขั้นน้ีเด็กไดรวมกันจัดแสดงผลงาน
ที่ทํา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนการทบทวนการเรียนรูและสรุปการเรียนรูที่ไดรับใน
แตละครั้ง ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนสิ่งทีเ่ด็ก
เรยีนรูกับผูอ่ืน เกิดการมีสวนรวมในการทํางานรวมกันเปนกลุมสงเสริมใหกลาแสดงออก 
  กระบวนการจดัการเรียนรูทัง้ 3 ขั้นตอน มีการใชสื่อประสม (Multimedia: M4) ที่เปน
ทั้งสื่อเสียง สื่อภาพ วัตถุของจริง ของจําลอง และ สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ผลติเปนภาพการตูน ภาพ
เหตุการณจริงประสมกับสื่อเสียงเปนสื่อวิดีทัศน นําเสนอเรื่องราวเนื้อหาและคําถาม และเฉลย
คําตอบทีถู่กตองใหเด็กไดรับรูทันที เด็กเกิดการเรียนรูเรื่องที่สนใจจากการพูดคุย การทดลอง การ
คนควา การสาํรวจและการนําเสนองานรวมกัน โดยกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลในดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดับ 
และการสรุป เปนการนําเสนอในลักษณะของคูมือการใชรูปแบบการจดัการเรียนรู แผนการจัดการ
เรียนรู และสือ่ประสมที่สรางขึ้นประกอบการจัดการเรียนรู 
    โดยกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลในดานการจําแนก เปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ และการสรุปอางอิง ซึ่งนําเสนอในลักษณะ
ของคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และสื่อประสมที่สรางขึ้นใหม
ประกอบการจัดการเรียนรู 
  จากการนําแนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานรวมถึงรูปแบบการสอนขางตน มาวิเคราะหและ
บูรณาการเปนที่มาของขั้นตอนการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย ไดเปน 4 องคประกอบ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดตามตาราง 5 ดังนี้ 
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ตาราง 5 แสดงที่มาการวิเคราะหทฤษฎีและแนวคิด สรางองคประกอบของการจัดการเรียนรู 
     เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
 

ทฤษฎีและแนวคิด หลักการจัดการเรียนรู องคประกอบการเรียนรู 

กร
ะต
ุน 

ลง
มือ

ทํา
 

ขย
าย
กา
ร

เร
ียน

รู 

ใช
สื่อ

 

ทฤษฏีพัฒนาการทางสตปิญญา
ของเพียรเจต(Piaget) 

    กระบวนการเรียนรูทาง
สติปญญาเกิดการเรียนรูจาก
กระบวนการซึมซับขอมูลและ
ประสบการณเชื่อมโยงกับ
โครงสรางทางสติปญญาเดมิ การ
สะทอนผลการกระทํานําไปสูการ
ปรับโครงสรางทางสมอง 

  -เปดโอกาสใหเด็กไดประสบการณ
ที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมมากที่สุด 
 -ใชสื่ออุปกรณที่เปนรูปธรรมเพื่อให
เด็กเกิดการซึมซับรับขอมูลตางๆ
ชวยใหเขาใจงาย 
 -เรียนรูจากแรงจูงใจและมีวินัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทฤษีการเรียนรูโดยการคนพบ
ของบรูเนอร(Bruner) 
     กระบวนการเรียนรูเกดิจาก
กระบวนการคนพบดวยตนเอง
พัฒนาการทางสติปญญา แบงเปน 
3 ขั้น คือ การเรียนรูดวยการ
กระทํา การเรยีนรูดวยการลองดู
และจินตนาการ การเรียนรูโดย
การใชสัญลักษณ   

  -จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการทางสติปญญา 
  -จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนการ
คนพบและกระทําดวยตนเอง 
  -จัดหาสื่ออุปกรณที่เปนรูปธรรม
เหมาะสมกับเด็ก 
  -กิจกรรมเนนการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับเด็ก ชวยเหลือแนะนํา 
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

ทฤษฎีและแนวคิด หลักการจัดการเรียนรู องคประกอบการเรียนรู 

กร
ะต
ุน 

ลง
มือ

ทํา
 

ขย
าย
กา
ร

เร
ียน

รู 

ใช
สื่อ

 

ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ
ไวก็อตสกี (Vygosky) 

    ความสัมพันธระหวางการ
เรียนรูและพัฒนาการ เด็กจะ
เรียนรูจากการไดรับคําแนะนํา ถูก
กระตุน หรือชกัจูง เม่ือพัฒนาการ
มากขึ้น ความคิดถูกแสดงใหเห็น
ออกมาผานทางภาษา 

  -การชวยเหลือดวยวธิีการตางๆ 
ระหวางเด็กกบัครู และเด็กกับเพ่ือน  
  -การใหการชวยเหลือแนะนํา 
สนับสนุนการใชภาษาถายทอดการ
คิดเชิงเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี
(Dewey) 
   กระบวนการเรียนรูเนนการ
ปฏิบัติจริง เรยีนจากประสบการณ
ตรง รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

  - เนนการปฏิบัติจริงเปนการจัด
กิจกรรมในลักษณะกลุมปฏบิัติการ 
   - ฝกใหลงมือทํา ฝกคิด ฝกทักษะ 
   - สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบ
การแกปญหา อยางมีเหตุผล 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย (Gagne) 
    องคประกอบสําคัญที่กอใหเกิด
การเรียนรู คือ ผูเรียน มีระบบ
สัมผัสในการรับรู  สิ่งเรา ใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู และการตอบสนอง  

  -เราความสนใจ กระตุนความสนใจ
ของเด็ก  
  -กระตุนความจําผูเรียน สรางความ
สัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่
มีอยูกอน  
   -เสนอเนื้อหาโดยใชสื่อชนิดตางๆ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เกิดขึ้นจากการเรียนรู  
   

ในรูป กราฟฟกหรือ เสียง วดีิโอ  

  -การยกตัวอยาง โดยยกกรณีศึกษา 
การเปรียบเทยีบ เพ่ือใหเขาใจ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 104

ตาราง 5 (ตอ) 
 

ทฤษฎีและแนวคิด หลักการจัดการเรียนรู องคประกอบการเรียนรู 

กร
ะต
ุน 

ลง
มือ

ทํา
 

ขย
าย
กา
ร

เร
ียน

รู 

ใช
สื่อ

 

การสอนแบบปฏิบัติการ 
(active learning) 
    การเรียนรูจะเกิดขึ้นดวย
ประสบการณตรงจากการกระทํา
การมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และ
นําเสนอการคิดสิ่งที่ไดกระทํา 

   -จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวม
ในการทํากิจกรรมดวยตนเอง ใหเกิด
การพัฒนาการคิด ประเมินผลการ
นําไปใช และสะทอนกลับความคิด
อยางมีเหตุผล 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
กรวยประสบการณของเอดการ
เดล การเรียนรูดวยการรับ
ประสบการณโดยผานสื่อตางๆ 
ตามลําดับขั้นพัฒนาการจาก
รูปธรรมไปสูนามธรรม 

การใชสื่อประสมใหเหมาะสมกับ
ขั้นตอนการเรยีนรูและพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวยั 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M 

Motivation 

กระตุนความ
สนใจ 

Manipulation 

การลงมือทําดวยตนเอง 

Multiplication 

การขยายผลกิจกรรม 

Multimedia 

การใชสื่อประสม 

เด็กใชประสาท
สัมผัส กระตุน
ใหเกิดแรงจูงใจ 
กระตุนคิด 

เด็กไดลงมือกระทําดวย
ตนเองเกิดประสบการณ
ตรง จนเกิดการเรียนรู 
เกิดทักษะการคิดเชิง
เหตุผล 

เด็กไดถายทอดการคิด 
ตอยอดการคิด และ
สะทอนกลับสิง่ที่ได
เรียนรูดวยการนําเสนอ
ผลงานแลกเปลี่ยนการ
คิดอยางมีเหตุผล 

 

เด็กไดสัมผัสกับสื่อการเรียนรู
ที่เปนสื่อประสมชวยจูงใจและ
เรงเราความสนใจ เรียนรูจาก
การเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา
และการตอบสนอง สามารถ
กระตุนใหระลกึถึง
ประสบการณเดิม เชื่อมโยงให
เกิดความรูใหมจากงายไปหา
ยากโดยใชสื่อตางๆ 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ดําเนินการวิจัยในลักษณะการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ซึ่งมีขั้นตอนดําเนินการวิจัยเปน 5 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการการเรียนรู แบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ระยะที่ 2 สรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 ระยะที่ 3 สรางและพัฒนาเครื่องมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
 ระยะที่ 4 ทดสอบประสิทธผิลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 ระยะที่ 5 การขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ไปใชในสภาพจริง 
 
 การดําเนินการวิจัยทั้ง 5 ระยะของผูวิจัย แสดงไดดังภาพประกอบที่ 11 ดังนี้ 
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การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ภาพประกอบ 11 ขั้นตอนในการดําเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม 
      ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

ระยะที่ 2  
สรางและ

พัฒนารูปแบบ  

ระยะที่  3 
สรางและ
พัฒนา
เครื่องมือ

ระยะที่ 4  
ทดสอบ

ประสิทธผิล
การใชรูปแบบ   

ระยะที่ 5 
การขยายผล

การใช   

1.ทฤษฎีของเพียเจต   
2.ทฤษฎี ของเจอโรม บรูเนอร   
3.ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 
4.แนวคิดทางการศึกษาของดิวอี้   
5.รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย  
6.การสอนแบบ active learning 
7.กรวยประสบการณของเอดการเดล 

1. สรางแผนการจัดการเรียนรู ประเมินคุณภาพโดยผูเชี่ยวชาญ  
    วิเคราะหขอมูล ปรับปรุง 
2. สรางแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผล ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ 
    วิเคราะหขอมูล ปรับปรุง  
3.ทดลองใช ทดลองครั้งที่ 1 ประเมิน ปรับปรุงแกไข 
               ทดลองครั้งที่ 2 ประเมิน ปรับปรุงแกไข 
  

1.กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.กําหนดแบบแผนการทดลอง 
3.ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 
4.วิเคราะหขอมูล           
5.สรุปผลและปรับปรุง 

1.ประสานงานการนํารูปแบบไปทดลองขยายผล
2.ครูอาสาสมัครเขารวมทดลองใชรูปแบบ 
3.อบรมครูผูใชรูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 1 วัน 
4.ทดลองขยายผลนํารูปแบบไปใช 
5.ประเมินผลการใช          6.วิเคราะหขอมูลหลังการใช 

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู
แบบ 4M 

1.ศึกษาทฤษฎีและแนวคิด 
2.ศึกษาขอมูลทักษะการคิด
เชิงเหตุผล 
 

ระยะที่ 1 
ศึกษาและ

วิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน  

1.อบรมครูปฐมวัยกอนใชรูปแบบ 1วัน 
2 ทดสอบกลุมตัวอยางกอนการทดลอง  
   กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
 3.ดําเนินการใชรูปแบบ 7 สัปดาห 
4.ทดสอบกลุมตัวอยางหลังการทดลอง  
   กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
 

สรางและพฒันารูปแบบ 
1. สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  
2. สรางคูมือการใชรูปแบบ  
3. แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญ  
4. วิเคราะหขอมูล ปรับปรุง 
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  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
   กลุมที่ 1 ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดาน
หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย 
   1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็กปฐมวัย
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
   2. นักวิชการดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานหลักสตูรและการสอน ที่มีประสบกา
รณการใชสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป    
       กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 จํานวน 7 หองเรียน189 คน  
    กลุมที่ 3 ครูปฐมวัยทีป่ฏิบตังิานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สงักัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 
จํานวน 7 หองเรียน 8 คน 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมที ่1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตร
และการสอน แบงเปน ดานรูปแบบการจดัการเรียนรู ดานแผนการจัดการเรียนรู และดาน
แบบทดสอบ จํานวนดานละ 5 คนประกอบดวย 
   1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็กปฐมวัย
เปนเวลาไมนอยกวา 10 ป  
   2. นักวิชการดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน ทีมี่ประสบการณ
การจัดทําสื่อการเรยีนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป  
  กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 ที่ไดจากการเลือกแบบสุมอยาง
งายจากประชากร จํานวน 50 แบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คนและ
กลุมควบคุม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน 
  กลุมที่ 3 ครูปฐมวัยทีป่ฏิบตังิานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ สังกัด มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 7 
หองเรียน 8 คน  
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
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 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M   
  2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยผูเชี่ยวชาญ 
  2.2 แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ4M โดยครูปฐมวัย 
 3. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 4. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 5. คูมือการใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุล
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
  ผูวิจัยศึกษาวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรู ที่สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล ดวยวิธวีิเคราะหเน้ือหา เพ่ือพิจารณาเลือกแนวคิดทฤษฎี 
มา สังเคราะหเปนโครงสรางองคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูในรูปแบบการจัดการการ
เรียนรู แบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิงเหตุผลสาํหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่มีอายุ  
5-6 ป สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
  1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
เพ่ือกําหนดองคประกอบขัน้ตอนการจัดการเรียนรู โดยศึกษาจากเอกสาร บทความ งานวิจัย และ
การสืบคนดวยขอมูลออนไลน ดังนี้ 
   1.1 ขอมูลการวิเคราะหทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาการคิดและการคิดเชิง
เหตุผลที่เกี่ยวของกับการศกึษาปฐมวัย ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
(Piaget’s Theory of Intellectual Development) ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ ของเจอโรม  
บรูเนอร (Bruner’s Theory of Discovery Learning) ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี 
(Vygosky’s Sociocultural Theory)  
    ขอมูลจากการวิเคราะหทฤษฎีสามารถสรุปไดเปนแนวคิดและหลักการจัดการ
เรียนรู ดังนี้ เพียรเจต (Piaget) มีแนวคิดวา กระบวนการเรียนรูทางสติปญญา เกดิการเรียนรูจาก
กระบวนการซึมซับหรือดูดซึม (assimilation) ขอมูลและประสบการณตางๆ ไปเชือ่มโยงกับ
โครงสรางทางสติปญญาเดมิ เปนเหตุใหโครงสรางเดิมเปลี่ยนไป แตหากไมสามารถปรับ
ประสบการณใหมกับประสบการณเดิมเขากันไดก็จะเกิดภาวะไมสมดุล (disequilibrium) ซึ่งจะตอง
ใชกระบวนการปรับสภาวะ (accommodation) เขาชวย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการ
คิดเชิงเหตุผลจึงตองคํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กและจัดประสบการณใหอยางเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ ควรเริม่สอนจากสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือมีประสบการณมากอน แลวจึงเสนอสิ่งใหม
ที่มีความสัมพันธกับสิ่งเกาจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูไดดี และควรเปดโอกาสใหเด็กได



 109

ประสบการณที่หลากหลาย และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให
เด็กเกิดการซึมซับรับขอมูลตางๆเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของตน สวนดานบรูเนอร (Bruner)  
มีแนวคิดที่วา กระบวนการเรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (discovery learning) เชื่อ
วา เด็กอายุประมาณ 4-7 ป มีความสามารถที่จะเขาใจความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร มานุษยวิทยา และสังคมศาสตรบางอยางได ขั้นการเรียนรูเกี่ยวกบัพัฒนาการทาง
สติปญญา แบงเปน 3 ขั้น คือ การเรียนรูดวยการกระทาํ (Enactive representation) การเรียนรูดวย
การลองดูและจินตนาการ (Iconic Representation) และการเรียนรูโดยการใชสัญลักษณ (Symbolic 
Representation) มีหลักการจัดการเรียนรู คือ ควรวิเคราะหและจัดสาระการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กควรจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ใหเด็กไดคนพบการเรียนรูดวย
ตนเอง ควรสงเสริมใหผูเรียนคิดอยางอิสระเพื่อชวยสงเสริมความคิดสรางสรรคของผูเรียนควรสอน
ใหเด็กเกิดความคิดรวบยอด และ ควรสรางแรงจูงใจภายในใหเกิดกับเด็กเพราะเปนสิ่งจําเปนในการ
เรียนรู รวมถงึไวก็อตสกี (Vygosky) มีแนวคิดวา ความสัมพันธระหวางการเรียนรูและพัฒนาการ 
เด็กจะเรียนรูจากการไดรับคําแนะนํา ถูกกระตุน หรือชกัจูง เม่ือพัฒนาการมากขึ้น   ความคิดถูก
แสดงใหเห็นออกมาผานทางภาษา หลักการจัดการเรียนรู คือ การชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ 
ระหวางเด็กกบัครู และเด็กกับเพ่ือน การใหการชวยเหลือแนะนํา สนับสนุนการใชภาษาถายทอดการ
คิดเชิงเหตุผล 
   1.2 ขอมูลแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน ไดแก 
แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model) การสอนแบบปฏบิัติการ (Active Learning)  
    ขอมูลจากแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษาตามแนวคิดของ ดิวอ้ี (Dewey) ไดแก
ความเชื่อทีว่า กระบวนการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริงเปนการเรียนรูแบบ Learning by doing ผูเรียน
เปนศูนยกลางของการเรียนรู เรียนจากประสบการณตรง ใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษาหาความรู ได
รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีหลักการจัดการเรียนรู คือ เนนการปฏิบัติจริงเปนการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะกลุมปฏิบัติการ ฝกใหลงมือทํา ฝกคิด ฝกทักษะกระบวนการตางๆ และสงเสริมใหผูเรียนได
เรียนรูแบบการแกปญหา เพ่ือใหคิดเปนแกปญหาเปนอยางมีเหตุผล ดานรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดของ กานเย (Gagne) ไดนําแนวคิดทีว่า ผูเรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและ ระบบ
ประสาทในการรับรู สิ่งเรา (Stimulus) สถานการณตางๆ ที่เปนสิ่งเราทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและ
การตอบสนอง (Response) เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู ผลการเรียนรูหรือความสามารถ
ดานตางๆ ของมนุษย เปนพฤติกรรมทีเ่ปนความสามารถ หรือคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้น อันเกิดจากการ
เรียนรูของผูเรยีน มีหลักการจัดการเรียนรู คือ เราความสนใจ กระตุนความสนใจของเด็ก เชน ใช
การตูนหรือภาพ กราฟกที่ดึงดูดสายตา ความอยากรูอยากเห็น กระตุนความจําผูเรียน สรางความ
สัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่มีอยูกอน เพราะสิง่นี้สามารถทําใหเกิดความทรงจําในระยะยาว
ไดเม่ือไดโยงถึงประสบการณผูเรียน โดยการตั้งคําถาม เกี่ยวกับแนวคิด หรือเน้ือหา เสนอเนื้อหา
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โดยใชสื่อชนิดตางๆ ในรูป กราฟฟกหรือ เสียง วิดีโอ และการยกตวัอยาง โดยยกกรณีศึกษา การ
เปรียบเทียบ เพ่ือใหเขาใจได รูปแบบการสอนแบบปฏบิัติการ (active learning) หลักการของการ
สอนนี้ คือ การเรียนรูจะเกิดขึ้นดวยประสบการณตรงจากการกระทําการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน และ
นําเสนอการคิดสิ่งที่ไดกระทํา การจัดการเรียนรูที่ควรทํา คือ จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมดวยตนเอง ใหเกิดการพัฒนาการคิด ประเมินผลการนําไปใช และสะทอนกลบั
ความคิดอยางมีเหตุผล 
   1.3 ขอมูลการใชสื่อการเรียนรูของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
ไดแกกรวยประสบการณของเอดการ เดล (Cone of Experience’s) เปนการเรียนรูดวยการรับ
ประสบการณโดยผานสื่อตางๆ ตามลําดับขั้นพัฒนาการจากรูปธรรมไปสูนามธรรม โดยมีหลักการใช
สื่อประสมใหเหมาะสมกับขัน้ตอนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทีเ่ริ่มจากประสบการณ
ตรงในขั้นแรก 
    ขอมูลการใชสือ่การเรียนรูของการพัฒนารูปแบบการจดัการเรียนรูเพ่ือนํามาใช
สําหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางของเอดการ เดล คือ การใหความสาํคัญของการเรียนรูผาน
ประสบการณตรงโดยการคํานึงถึงลักษณะการเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่ตองเรียนรูจากการใชประสาท
สัมผัสในการจัดกระทํากับสือ่ประเภทวัสด ุอุปกรณรวมถึงวิธีการ ขอมูลที่ไดจากการใชสื่อประเภท
วัสดุ ไดแก การนําสิ่งของที่ใชประกอบการทํากิจกรรมการเรียนรู เชน กระดาษ สี  กาว หนังสือภาพ 
แผนซีดีเพลง แผนวีดิทัศน (VCD.) สถานการณเรื่องราวตางๆ เปนตน ซึ่งวัสดุเหลาน้ีจัดไวใหเพ่ือ
กระตุนเราความสนใจ และใชประกอบในการทํากิจกรรม สื่อประเภทอุปกรณ ไดแก สิ่งชวยใหเกิด
การเรียนรูประเภทเครื่องมือ เชน เครื่องเลนเลนแผนซีดี วีซีดี โทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ เปนตน สื่อประเภทวธิีการ เปนวิธีการดําเนินกิจกรรมทุกอยางที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนรูจัดเปนเทคโนโลยีการศึกษาประเภทวิธกีารดานการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ โดย
ยึดหลักการ คือ ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ รับรูผานประสาทสัมผัส ไดปฏิสัมพันธกับสื่อวัสดุและได
ทํางานรวมกับผูอ่ืน เชน วธิีการปฏิบตัิการ วิธีการระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ การศึกษา
นอกสถานที่ การสืบคน เปนตน  
  2. ศึกษาขอมูลทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

   2.1 ศึกษาขอมูลจากการสังเคราะหเอกสาร บทความ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
การคิดและการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยทั้งในประเทศ ดวยการวิเคราะหเน้ือหา (content 
analysis) ของ ทิศนา แขมมณี และคณะ (2544: 171 ) ศรินทร วิทยะสิรินันท (2544: 131) สุรางค  
โควตระกูล (2545: 213-215 ) ศันสนีย ฉตัรคุปตและอุษา ชูชาติ (2545: 5-11) เกรียงศักดิ์   
เจริญวงศศักดิ์ (2546: 139-170) อารมณ สุวรรณปาล (2551: 8-25) จํานง วิบูลยศรี (2536: 13) 
ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2551: 5-8) พัชรี ผลโยธิน (2551: 35-39) ขอมูลจากการสังเคราะหพบวา 
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลเปนทักษะหนึ่งของทักษะการคดิที่เปนแกนหรือทักษะทัว่ไปที่ตองใชในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน เปนการคิดที่ตองอาศัยหลักการหรือขอเท็จจริงที่มาสนับสนุนอยางพอเพียง เปน
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ลักษณะการคดิที่มีความสําคัญควรสงเสรมิในการพัฒนาใหเกิดขึ้นในเด็กปฐมวัย พ้ืนฐานของการ
สงเสริมใหเกดิทักษะการคดิเชิงเหตุผลควรฝกใหเกิดทกัษะดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การ
เรียงลําดับและการสรุปที่มีขอเท็จจริงประกอบใหเห็นเบื้องตน 

   2.2 ศึกษาขอมูลจากการสังเคราะหเอกสาร บทความจากนักการศึกษา และ
นักจิตวิทยาในตางประเทศ ของ อริสโตเติล (บุญชู ชลษัเฐยีร 2539: 30; อางอิงจาก Voss. 1994: 
4948) ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) ลิปแมน (Lipman. 1981) สเติรนเบอรก (Sternberg. 1985) 
ครูลิคและรุคนิค (Krulik; & Rudnick.1993: 3-5) นันแนลลี (Nunnally. 1972: 315-317) คารพลสั 
(Karplus. 1977: 170-177) มิติการคิดตามทัศนะของสมาคมนิเทศและพัฒนาหลักสูตรของอเมริกา
ในนาม ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development) (ทิศนา แขมมณี. 
2544: 83) ซึ่งนักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความเหน็สอดคลองตรงกันวา องคประกอบที่แสดงถึง
ทักษะยอยที่เปนพฤติกรรมบงชี้ของทักษะการคิดเชิงเหตุผลทีเ่หมือนกัน ประกอบดวย การจําแนก 
การเรียง การเปรียบเทียบ และการสรุปทีมี่การอธิบายความสัมพันธของเหตุที่มาและผลลัพธที่
เกิดขึ้น  ซึ่งผลจากการสังเคราะหขอมูลดังกลาวผูวิจัยจะนําไปใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ในทักษะทั้ง 4 ดานขางตนเพื่อ
กําหนดรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรูตอไป  
  นอกจากนี้ไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ แลวนํามาเปน
แนวทางในการกําหนดโครงสรางและองคประกอบของทักษะพื้นฐานทางการคิดเชงิเหตุผล  โดย
สอบถามความคิดเห็นจากครูปฐมวยัอยางไมเปนทางการรวมจํานวน 18 คน แบงเปนครูในสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 8 คน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 6 คน และสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 คน ไดองคประกอบของทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยที่ตองสงเสริมประกอบดวยทักษะตางๆ ดังนี้ 
   2.1 การจําแนก (classifying) หมายถึง การนําสิ่งของตางๆมาแยกจัดกลุมจากการ
ใชประสาทสัมผัสการดู การฟง การดมกลิ่น การลิ้มรสและการสัมผัสตามลักษณะของรูปราง 
โครงสราง หนาที่ สี ขนาด ของสิ่งของใหเปนหมวดหมู โดยการคนหาจากคุณสมบัติรวมและ
คุณสมบัตติางกันที่กําหนดไดดวยตัวเองอาศัยความรูเดิมและประสบการณใหม 
   2.2 การเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง การแยกแยะสิ่งของหรือเหตุการณ
ตางๆ ในดานความเหมือนและความแตกตางของสิ่งของหรือเหตุการณตั้งแต 2 อยางขึ้นไป จากการ
ใชประสาทสัมผัสทั้งหา การมองเห็น การไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส และสมัผัสภายนอก รับรูถึงความ
เหมือนและความแตกตางของรูปราง โครงสราง หนาที่ ความยาว-สั้น จํานวน และเหตุการณที่
เกิดขึ้น 
   2.3 การเรียงลําดับ (sequencing) หมายถึง การนําสิ่งของหรือเหตุการณตางๆมา
จัดเรียงลําดับ ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนตอเน่ืองกันของสิ่งของหรือเหตุการณจากสถานการณ
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ตางๆที่กําหนดให โดยพิจารณาจากความสัมพันธของสิ่งของ เชน จํานวนนอยไปหามาก ขนาดเล็ก
ไปหาขนาดใหญ หรือความสัมพันธของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลัง 
   2.4 การสรุป (summarizing) หมายถึง การหาความสัมพันธระหวางสิ่งของหรือ
ความสัมพันธระหวางเหตุการณแตละเหตุการณ ระบหุรือรับรูไดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกอนหลังและตดัสินได
วาเปนผลมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระบุความสมัพันธ ความเกี่ยวของระหวางสิ่งตางๆกับปรากฏการณที่
เกิด โดยสรุปจากประสบการณเดิมประกอบกับประสบการณใหม  
 ผลจากการศกึษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัย  เอกสาร  บทความ  
การสืบคนดวยขอมูลออนไลนนํามากําหนดเปนองคประกอบและขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยในระยะการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูในระยะตอไป  
 ระยะที่ 2 สรางและพัฒนารูปแบบ  
 1. สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
     สรางรูปแบบการเรียนจัดการเรียนรู แบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยผูวิจัยดําเนินการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
  1.1 สรางกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะหรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M นํา
ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานมาใชเปนพ้ืนฐานในการสรางกรอบแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4M คือ  
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต (Piaget) กลาวถึง แนวคิดการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยัเกิดจากการปรับโครงสรางทางสติปญญาผานการมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม สื่อ 
บุคคล เพ่ือพัฒนากระบวนการปรับตวัและจัดระบบ โครงสรางทางการคิดของเด็กเกิดจากการที่เด็ก
ซึมซับประสบการณ (Assimilate) ขอมูลเขาไปและปรบัความเขาใจเดิมใหเขากับสิง่แวดลอมใหม 
(Accommodate) ผลของกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดเปนโครงสรางทางปญญา ( Wadsworth. 
1996: 14-17; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท. 2536: 40-45; สิริมณี บรรจง.2549: 9-10) กลไกและ
กระบวนการ พัฒนาสติปญญาไปสูความสามารถดานการคิดหาเหตผุล เพียเจต เชื่อวา พัฒนาการ
ทางสติปญญาเปนความกาวหนาที่มีผลมาจากความพรอมและประสบการณของเด็ก ดังนั้น การจัด
กิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยภายใตแนวคิดทฤษฏีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจตจึงมีหลักการ คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงพัฒนาการทางสติปญญา
ของเด็กและจัดประสบการณใหอยางเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ เริ่มสอนจากสิ่งที่เด็กคุนเคยหรือ
มีประสบการณมากอน แลวจึงเสนอสิ่งใหมที่มีความสมัพันธกับสิ่งเกาจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูได
ดี ใหเด็กไดใชประสาทสัมผสัในการเรียนรูสิ่งตางๆ เปดโอกาสใหเด็กไดประสบการณที่หลากหลาย 
และมีปฏิสัมพนัธกับสิ่งแวดลอมรอบตัวรวมทั้งสื่อการเรียนรูเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือใหเด็กเกิดการ
ซึมซับรับขอมูลตางๆเขาสูโครงสรางทางสติปญญาของตน 
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   ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการคนพบของบรูเนอร แนวคิดนี้กลาวถึง กระบวนการเรียนรู
เกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (discovery learning) เชื่อวา เด็กอายุประมาณ 4-7 ป มี
ความสามารถที่จะเขาใจความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร มานุษยวทิยา และ
สังคมศาสตรบางอยางได  ขั้นการเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการทางสติปญญา แบงเปน 3 ขั้น คือ  
การเรียนรูดวยการกระทํา (Enactive representation) การเรียนรูดวยการลองดูและจินตนาการ 
(Iconic Representation) และการเรียนรูโดยการใชสญัลักษณ (Symbolic Representation) 
ตามลําดับ (สรุางค โควตระกูล. 2548: 213-214) ซึ่งในการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ การเรียนรูนั้น
ควรเปนสื่อทีส่ัมผัสไดอยางเปนรูปธรรม และเชื่อวา พัฒนาการแตละขั้นจะไมขึ้นอยูกับชวงอายุแตจะ
อยูในรูปการสนองตอบทางการเคลื่อนไหวรางกาย ภาพลักษณ (visual image) และการใช
สัญลักษณตางๆ (Driscoll. 2005) ดังนั้น การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยภายใตแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูการคนพบของบรูเนอรจึงมีหลักการ คือ ควรจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการทางสติปญญา กิจกรรมการเรียนรูควรใหเด็กไดคนพบการเรียนรูดวย
ตนเอง พรอมทั้งสงเสริมสงเสริมใหคิดอยางอิสระเพื่อชวยสงเสริมความคิดอยางมีเหตุผล 
   ทฤษฏีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี กลาวถึง พัฒนาการทางสติปญญาของ
เด็กแตละวัยจะเพิ่มขึ้นสูงสดุตามศักยภาพไดก็ตอเม่ือไดรับการชวยเหลือจากครูและเพื่อนที่มี
ความสามารถมากกวา (Vygotsky. 2010: Online) และเชื่อวา การจัดการเรียนรูจะตองคํานึงถึง
ระดับพัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการที่เปนจริง (Actual Development Level) และระดบั
พัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได (Potential Development Level) ระยะหางระหวางระดับ
พัฒนาการที่เปนจริงและระดับพัฒนาการที่สามารถจะเปนไปได เรียกวา พ้ืนที่รอยตอพัฒนาการ 
(Zone of Proximal Development) เด็กจะเขาใจในบางอยางไดจากการไดรับคําแนะนํา ถูกกระตุน 
หรือชักจูงโดยใครบางคนทีมี่สติปญญาทีดี่กวา บุคคลเหลานี้อาจเปนเพื่อนที่มีความสามารถ 
นักเรียนคนอ่ืนๆ พอแม ครู หรือใครก็ไดที่มีความเชี่ยวชาญ (Vygotsky. 1978: 86) พัฒนาการทาง
สติปญญาของเด็กจะเพิ่มขึ้นถึงขั้นสูงสุดไดตอเม่ือไดรับการชวยเหลอืจากผูใหญหรือผูที่อยูใกลชิด 
(เพ็ญจันทร เงียบประเสรฐิ. 2542: 25) ดังนั้น การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการคดิเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัยภายใตแนวคิดของไวก็อตสกีนี้จึงมีหลักการคือ ปฏิสัมพันธระหวางครูกับเดก็  
เด็กกับเพ่ือน ที่ใหการชวยเหลือดวยวธิีการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหานั้นดวยตนเองได 
โดยเปนการจัดเตรียมสิ่งที่เอ้ืออํานวย การใหการชวยเหลือ แนะนํา สนับสนุน รวมถึงสนับสนุนการ
ใชภาษาถายทอดการคิดเชิงเหตุผล 
   แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี กลาวถึง กระบวนการเรียนรูเนนการปฏิบัติจริง  
เปนการเรียนรูแบบ Learning by doing ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนการเรียนจาก
ประสบการณตรง การจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนการปฏิบัติจริงเปนการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุม
ปฏิบัติการที่เรียนรูดวยประสบการณตรงจากการเผชิญสถานการณจริงและการแกปญหา เพ่ือใหเกิด
การเรียนรูจากการกระทํา ผูเรียนไดปฏบิัติจริง ฝกคิด ฝกลงมือทํา ฝกทักษะกระบวนการตาง ๆ ฝก
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การแกปญหาดวยตนเองและฝกทักษะการเสาะแสวงหาความรูรวมกนัเปนกลุม (วรวิทย วศินสรากร.
2539: 674)  ดังนั้นหลักการในการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับแนวคิดของดิวอ้ี ไดแก การใหเด็กได
ลงมือกระทํากิจกรรมในลักษณะกลุมปฏบิัติการ ฝกคิด ฝกทักษะกระบวนการตางๆ ใหไดเรียนรูการ
แกปญหาเปนอยางมีเหตุผล 
   รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดของกานเย กลาวถึงผลการเรยีนรูหรือ
ความสามารถดานตางๆ ของมนุษย คือ พฤติกรรมทีเ่ปนความสามารถ หรือคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้น 
อันเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน ไดแก ทักษะทางปญญา (Intellectual Skills) หมายถึง 
ความสามารถของผูเรียนในการใชสัญลักษณทั้งในดานการตีความและการใชสัญลกัษณตางๆ ทกัษะ
ทางปญญาครอบคลุมความรูความเขาใจ ในเรื่องตางๆ เชน คณิตศาสตร และไวยากรณการใชภาษา 
ทักษะทางปญญาประกอบดวย ทักษะยอย 4 ระดับ แตระดับเปนพ้ืนฐานตามลําดบั โดยทั้งหมดอยู
บนพื้นฐานของแบบการเรียนขั้นพ้ืนฐาน (Form of Basic Learning) อันไดแก การเชื่อมโยงสิ่งเรา
กับการตอบสนองและการตอเน่ืองการเรียนรูตางๆ เปนลูกโซ (Association and Chaining) ทักษะ
ยอยแตละระดับ ไดแก การจําแนกแยกแยะ (Discriminations) หมายถึง ความสามารถในการ
แยกแยะคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถตุางๆ โดยระบุคุณสมบัติรวมกันของวัตถุหรือสิ่งนั้นๆ ซึ่ง
เปนคุณสมบตัิที่ทําใหกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ ที่รับรูเขามาวาเหมือนหรือไมเหมือน และการสราง
ความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุมวัตถุหรือสิ่งตางๆ โดยระบุ
คุณสมบัติรวมกันของวัตถหุรือสิ่งนั้นๆ (ทิศนา แขมมณี. 2552: 227) แนวคิดนี้ใหความสําคัญกับ  
ผูเรียน ( Learner) มีระบบสมัผัสและระบบประสาทในการรับรูสิ่งเรา (Stimulus) คือ สถานการณต
างๆ ที่เปนสิ่งเราใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและการตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู ผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย เปนพฤตกิรรมที่เปน
ความสามารถหรือคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นอันเกิดจากการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น หลักการในการ
จัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยที่สอดคลองกับแนวคิดนี้ คอื 
การเราความสนใจ กระตุนความสนใจของเด็ก เชน ใชภาพกราฟกที่ดึงดูดสายตาความอยากรูอยาก
เห็น กระตุนความจําผูเรียน สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่มีอยูกอน เพราะสิ่งน้ี
สามารถทําใหเกิดความทรงจําในระยะยาวไดเม่ือไดโยงถึงประสบการณผูเรียนโดยการตั้งคําถาม 
เกี่ยวกับแนวคิด หรือเน้ือหา เสนอเนื้อหาโดยใชสื่อชนิดตางๆ ในรูปภาพกราฟฟกหรือ เสียง วิดีโอ 
เปนตน 
   รูปแบบการสอนแบบปฏิบตัิการ (active learning) เปนการเรียนรูทีเ่ด็กไดเรียนรู
ดวยตนเอง ทัง้ไดคิดไดกระทําโดยมีครูเปนผูมีสวนรวมใหความเห็นในการสรางความเขาใจหรือ
อธิบายเมื่อผูเรียนสงสัย ทําใหพุทธิปญญาของผูเรียนสรางเครือขายความรูใหมที่งอกงามหรือขยาย
พ้ืนฐานความรูเดิมใหกวางขวางขึ้น และเชื่อวาการเรียนรูจะไมเกิดขึ้นหากการเรียนน้ันไมใช
กระบวนการคดิ ดังนั้นการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning เปนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
มีสวนรวมในหองเรียน และเรียนรูผานการปฏิบัติซึ่งจะชวยใหผูเรียนไมเพียงแตสามารถเรียนรูไดอย
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างรวดเร็ว แตยังชวยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด อาทิ การคิดอยางมีระบบ การคิดเชิงวิเคราะหและ
วิจารณ เปนตน (ณัฐพร เดชะ และสทุธาสินี เกสรประทุม. 2550: 1) รูปแบบน้ีมุงเนนใหเด็กไดลงมือ
ทํากิจกรรมตางๆโดยใชประสาทสัมผัสทัง้หา อันนําไปสูการสรางความรูความคิดในสิ่งที่ไดกระทําใน
ระหวางการเรยีนรูของเด็ก ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสาํหรบัเด็ก
ปฐมวัยตามแนวคิดของหลกัการรูปแบบการสอนแบบปฏิบัติการ คอื จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมดวยตนเองใหเกิดการพัฒนาการคิดและสะทอนกลับความคิด 
   กรวยประสบการณของเอดการเดล (Cone of Experience’s) เอดการ เดล (Edgar 
Dale) ไดจัดแบงสื่อการสอนเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึงความสัมพันธระหวางสื่อ
โสตทัศนปูกรณตาง ๆ ในขณะเดียวกันกเ็ปนการแสดงขั้นตอนของประสบการณการเรียนรู และการ
ใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการเรียนรูดวย โดยพัฒนาความคิดของ Bruner นกัจิตวิทยานํามา
สรางเปน “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s) โดยแบงขั้นตอนการสอนดวยการใชสื่อเปน
ประเภทตางๆจากรูปธรรมไปสูนามธรรม การใชกรวยประสบการณของเดลจะเริ่มตนดวยการให
ผูเรียนมีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือการกระทําจริงเพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรงเกิดขึ้น
กอน แลวจึงเรียนรูโดยการเฝาสังเกตในเหตุการณที่เกดิขึ้น  ซึ่งเปนขั้นตอไปของการไดรับ
ประสบการณรองตอจากนั้นจึงเปนการเรียนรูดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตางๆ และ
ทายที่สุดเปนการใหผูเรียนเรียนจากสัญลักษณ  
  ดังนั้น การจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยตาม
แนวคิดของหลักการของกรวยประสบการณของเอดการ เดล คือ การใชสื่อประสมใหเหมาะสมกับ
ขั้นตอนการเรยีนรูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย สรุปหลักการใชสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย ตามตาราง 
6 ดังนี้ 
 
ตาราง 6 หลักการใชสื่อประสมสงเสริมการจัดการเรียนรูทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ประภทสื่อ หลักการ การนํามาใชจัดการเรียนรู 
วัสด ุ -สอดคลองกับวัตถุประสงคการ

เรียนรู 
-เปนวัสดุที่นาสนใจ 
-มีความหลากหลาย 
 
-มีความปลอดภัย 

- เลือกใชวัสดุที่สอดคลองกับวตัถุประสงค สาระ
การเรียนรูและกิจกรรมตามรูปแบบ 4M 
-กระตุนความสนใจ 
-ตอบสนองความสนใจที่แตกตางกันทําใหเกิดคิด
จินตนาการ สรางสรรค สงผลตอการคิดเชงิ
เหตุผล 
-วัสดุปราศจากสารพิษ 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ประภทสื่อ หลักการ การนํามาใชจัดการเรียนรู 
อุปกรณ -เปนอุปกรณที่สอดคลองกับ

วัตถุประสงค สาระการเรียนรู
และกิจกรรม 
-เปนอุปกรณที่สามารถใชกับ
สื่อเทคโนโลยี เชน เครื่องเลน
แผนวีซีดี  
-เปนอุปกรณที่ใชงานได 

-ครูสามารถนาํอุปกรณมาใชบูรณาการกบัการ
จัดการเรียนรูได มีขั้นตอนงายไมซับซอน 
นํามาใชซ้ําไดหลายครั้ง 
- เลือกโปรแกรมและอุปกรณที่เหมาะสมกับเด็ก 
และใชโดยมีกาํหนดเวลาที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัย 
 
- ตรวจสอบความสมบูรณของอุปกรณ 

วิธีการ -วิธีการปฏิบัติการ  
 
-วิธีการระดมสมอง  
-การแสดงบทบาทสมมติ  
 
-การศึกษานอกสถานที่  

- การคนควาหาความรู การวางแผน  
การรวบรวมขอมูล การสรุปความเห็นและ 
การนําเสนอ 
-การแกปญหา การยอมรับฟงผูอ่ืน การคิด 
-การเขาใจผูอ่ืน การแกปญหา การสราง
ความสัมพันธ 
-การรูจักสภาพจริง การปฏิบัตติามขอตกลง  
การทํางานกลุม การสังเกต การปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน  

 

  นําผลจากการสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัย เอกสาร บทความ ขอมูลจากการสืบคน
ทางออนไลน และการสังเคราะหองคประกอบการเรียนรู มากําหนดเปนขั้นตอนในรูปแบบการจดัการ
เรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิงเหตุผล ตามตาราง 7 ดังนี้ 
 

ตาราง 7 การสังเคราะหองคประกอบมากําหนดเปนขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 

องคประกอบรูปแบบ 4M ขั้นตอนการจัดการเรียนรู 
เร่ิมตนเรียนรู ปฏิบัติการ นําเสนอผลงาน 

1. การใชสื่อประสม (Multimedia: M1)    
2. การกระตุนความสนใจ (Motivation: M2)    
3. การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation: M3)    
4. การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of 
learning activities: M4) 
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  จากตาราง 7 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุล 
ซึ่งประกอบไปดวย 4 องคประกอบหลักและ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) หมายถึง การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อประสม
ที่เปนวสัดุ อุปกรณ นํามาใชรวมกัน เปนการสรางแรงจูงใจกระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมอยาง
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เพ่ือใหเกิดความพรอมในการเรียนรู ตามแนวคิดที่วาเด็กจะสามารถเรียนรู
สิ่งตางๆไดตองมีความพรอมและความสนใจ ตอบสนองตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติเปนการเรียนรูจากการ
ที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและไดใชประสาทสัมผัสทั้งหากับสือ่การเรียนรูที่เปนรูปธรรม   
  2.การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) หมายถึง การปฏิบัติกจิกรรมตางๆดวย
ตนเองตามความสนใจ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําของเด็กปฐมวัย เชน การแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่จะเรียนรู การสืบคนจากแหลงขอมูลตางๆ การทดลองลงมือปฏิบัติดวยความ
กระตือรือรนและการบันทึกสิ่งที่เรียนรู จนกระทั่งเด็กเกิดการเรียนรู สามารถแกไขปญหาและหา
คําตอบจากสิง่ที่ตนสนใจพรอมทั้งถายทอดออกมาดวยการอธิบายหรือออกมาเปนผลงานไดอยางมี
เหตุผล เปนการสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยมีที่มาและแนวคิดทีว่าเด็กเกิด
การเรียนรูไดดีจากการคนพบดวยตนเอง เรียนรูดวยการกระทําจากการใชประสาทสัมผัสเกิด
จินตนาการตามความสามารถทางสมองของมนุษยที่ประกอบดวยมิตดิานเนื้อหา ดานการปฏิบัตกิาร
คิดและดานผลผลติ จนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธและรับรูเขาใจเรื่องราวตางๆได ผสมผสานกับ
แนวคิดเรื่องการกระตุนใหเด็กระลึกความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดการเรียนรูใหมเปน
การเรียนรูอยางมีชีวิตชวีาและกระตือรือรน จนบรรลุจุดมุงหมายเรื่องที่เด็กสนใจตองการเรียนรูเปน
การพัฒนากระบวนการปรบัตวัของเด็กกับสิ่งแวดลอมภายนอกโดยการซึมซับประสบการณและการ
ปรับระบบโครงสรางการคิดเพื่อใหเกิดความสมดุลของโครงสรางทางสติปญญาของเด็กตามระดับขั้น
พัฒนาการ 

  3. การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities M3) 
หมายถึง การถายทอดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการใหเด็ก
ไดตอยอดทางการคิดและสะทอนกลับสิ่งที่เด็กคนพบดวยการการนําเสนอผลงาน ชวยใหเด็กเกดิ
การแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืน เกิดการรวมมือรวมแรงรวมคิดในการเสนอผลงานการเรียนรู โดยมีครู
เปนผูชวยในการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณใหเด็กใชแสดงผลงาน ตามแนวคิดเกีย่วกับธรรมชาติของ
เด็กมีความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมชวยเหลือกันและกันและตองการพึ่งพาตนเอง เปน
ความสามารถทางสมองที่เกิดจากการผสมผสานดานเนื้อหาขอมูลและดานปฏิบตักิารคิดหรือ
กระบวนการคดิที่สามารถนําเสนอผลผลติของการคิดจากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือแสดงถึงความรู
ความเขาใจในการใชสมองคิดหาเหตุผลโดยใชขอมูล ประสบการณความรูจากสิ่งที่เด็กไดเรียนรู
ใหกับผูอ่ืนรับรู 
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  4. การใชสื่อประสม (Multimedia M4) หมายถึง การนําสื่อการเรียนรูหลายๆประเภท
มาใชรวมกันทั้งวัสดุ (software) เครื่องมืออุปกรณ(hardware) และวิธีการ (Technique) เชน นําสื่อ
แผนซีดีเพลงใชรวมกับภาพถาย ภาพวาด หรือวัสดุของจริง การใชแผนวีดิทัศน (video compact 
disc: VCD) ภาพเคลื่อนไหวที่เปนทั้งภาพการตูนและภาพจริง ประกอบดวย ขอความ (text) ภาพนิ่ง 
(Image) เสียง (Sound) นําเสนอเรื่องราวเนื้อหา สื่อบางเรื่องจะมีคําถามและเฉลยคาํตอบที่ถูกตอง
ใหกับเด็กไดรบัรูทันทีหรือเปนภาพปริศนาใหเด็กไดคิดและตอบคําถาม เนนการมีปฏิสัมพันธรวมกัน
ระหวางเด็กกบัสื่อ เด็กกับเพื่อนและเด็กกับครู เพ่ือใหเกิดผลสูงสุดในการจัดการเรียนรูสงเสริมทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการจูงใจและเรงเราความสนใจใหเด็กอยากเรียน 
เรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองที่ตอเน่ืองกันตามลําดับ เด็กสามารถ
มองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆ ตามลักษณะของวตัถุสิ่งของ หรือภาพตางๆที่เกี่ยวของกับ
ชีวติประจําวันกระตุนใหระลกึถึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเชือ่มโยงใหเกิดความรูใหม 
นําเสนอความรูใหมจากงายไปหายยากโดยใชสื่อตางๆที่เหมาะสมมาประกอบการจัดการเรียนรูใน
แตละขั้นตอนที่เหมาะสม 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยครอบคลุม 4 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบดวย 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเริ่มตนเรียนรู 2.ขั้นปฏิบตัิการ 
3.ขั้นนําเสนอผลงาน ดังนี้ 
 1. ขั้นเริ่มตนเรียนรู หมายถึง การกระตุนความสนใจใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
และสื่อประสมที่เปนทั้งสื่อวสัดุ อุปกรณ เทคนิคและวธิกีาร เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวจาก
สื่อวีดิทัศน (VCD.) สื่อวัสดขุองจริง สิ่งจําลองสลับสบัเปลี่ยนกันไปในแตละวัน กระตุนใหเด็กกระทํา
กิจกรรมตอบสนองตอสถานการณนั้นดวยกิจกรรมตางๆ เชน การเคลื่อนไหวและจงัหวะ การไข
ปริศนาจากการฟงเสียง การตอบคําถามจากสื่อวิดีทัศน ที่เปนทั้งภาพวาดการตนูเคลื่อนไหว และสื่อ
ภาพเหตุการณจริงในสถานการณตางๆ ที่สัมพันธเกีย่วของกับสาระการเรียนรู เด็กไดรวมกันใช
ภาษาพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอจากการนําเสนอสถานการณของสื่อประสม เปนการทบทวน
ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของเด็ก   
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต 
และ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี บูรณา
การกับรูปแบบการเรียนการสอนของกานเยและเงื่อนไขการใชสื่อประสมที่เปนวัสดุ อุปกรณ วิธีการ
เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงที่เรียกวาสื่อประสม มาเปนสิ่งเรากระตุนความสนใจ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 1 การกระตุนความสนใจ (Motivation 
M1) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia M1) 
 2. ขั้นปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นที่เด็กลงมอืปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ดวยการลงมือดําเนิน
ปฏิบัติกิจกรรมและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ไดแก การลงมือปฏิบัตกิารทดลอง การปฏิบัติกิจกรรม
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จากสื่อ การสํารวจ การออกนอกสถานที่ การดูหนังสือหรือภาพตางๆจากสื่อ การมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน เชน การฟงวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ การบันทึกสิ่งที่พบเห็นดวยการเขยีนภาพและการ
ถายภาพดวยกลองดิจิตอล เปนตน เปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูที่ผานจากผลงานการทํากิจกรรม 
เด็กและครูรวมกันสรุปความรูความเขาใจใหมเพ่ือนําไปสูขั้นตอนสุดทายของกิจกรรม ขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการ
สรุป  
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต
ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการคนพบของบรูเนอร และแนวคิดทางการศกึษาของดิวอ้ี ผสมผสานกับการ
สอนแบบปฏบิัติการ (active learning) มาใชรวมกับแนวคิดการใชสือ่ประสมตามแนวทางของ
รูปแบบการเรยีนการสอนของกานเย  ตามแนวคิดพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 2 การลงมือทําดวย
ตนเอง (Manipulation M2) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia 
M4) 
 3. ขั้นนําเสนอผลงาน หมายถึง ขั้นตอนของการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูดวยการ
แสดงผลงานพรอมกับการแสดงความคดิเห็น เปนการสะทอนกลับสิ่งที่เด็กคนพบจากการสืบคนและ
ลงมือปฏิบัติดวยตนเองรวมถึงการทํางานรวมกันของเด็ก ในขั้นน้ีเด็กไดรวมกันจัดแสดงผลงานที่ทํา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนการทบทวนการเรียนรูและสรุปการเรียนรูที่ไดรับในแตละ
ครั้ง ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลีย่นสิ่งที่เด็กเรยีนรู
กับผูอ่ืน เกดิการมีสวนรวมในการทํางานรวมกันเปนกลุมสงเสริมใหกลาแสดงออก 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก แนวคิดจากรูปแบบการเรยีนการสอนตาม
แนวคิดของกานเยในการใชการจัดสิ่งแวดลอมภายนอกเชื่อมโยงใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ภายในของแตละบุคคล และผสมผสานกับการสอนแบบปฏิบตัิการ (active learning) ที่สะทอนกลับ
สิ่งที่ไดกระทําโดยการใชภาษาสื่อสารถายทอดการคิดผลงานที่ไดลงมือใหกับผูอ่ืนไดรับรูรวมถึงการ
ใชภาษาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นโดยมีครูคอยใหความชวยเหลือ ตามแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิง
สังคมของ   ไวก็อตสกี แนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
(Multiplication of learning activities M3)และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม 
(Multimedia M4) 
 กระบวนการจดัการเรียนรูทัง้ 3 ขั้นตอน มีการใชสื่อประสม (Multimedia: M4) ที่เปนทั้งสื่อ
วัสดุที่ไมตองใชอุปกรณชวย เชน สื่อภาพ วัตถขุองจริง ของจําลอง และ สื่อวัสดุทีต่องใชอุปกรณ
ชวย เชน สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ผลติเปนภาพการตูน สื่อวิดีทัศน นําเสนอในรูปแบบของวีซีดี(Video 
Compact Disc: VCD.) เสนอเรื่องราวเนื้อหา เด็กเกิดการเรียนรูเรื่องที่นําเสนอ เรียนรูจากการ
พูดคุย การปฏิบัติ การทดลอง การคนควา การสํารวจและการนําเสนองานรวมกัน โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรูดังกลาวมีวตัถุประสงคเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลในดานการจําแนก การ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรปุ เปนการนําเสนอในลักษณะของคูมือการใชรูปแบบการ
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จัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และสื่อประสมที่สรางขึ้นประกอบการจัดการเรียนรู ตามแนวคิด
ของ เอดการ เดล (Edgar Dale) ในการจัดแบงสื่อการสอนที่เปนการแสดงขั้นตอนตามประสบการณ
การเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการเรียนรูโดยพัฒนาความคิดของบรูเนอร 
(Bruner) นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s)   
 2. การตรวจสอบองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยเพือ่ประเมินคุณภาพขององคประกอบใหมีความ
เหมาะสมโดยผูเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบใหมี
ความเหมาะสม มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1 สรางคูมือการใชรูปแบบการเรียนจัดการเรียนรู แบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบดวยสาระ คือ ความเปนมาและความสําคัญ ทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐาน  ความมุงหมาย ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M กระบวนการ
จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4M ผลการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
ระยะเวลาในการดําเนนิกิจกรรมการเรียนรู เน้ือหาที่ใช การประเมินผลการเรียนรู บทบาทครูและ
บทบาทผูเรียน และการนําไปใช 
  2.2 สรางแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ4M เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยโดยการเสนอแบบประเมินความเหมาะสม และ 
ประเมินความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรู โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพการใช
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M โดยผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความเหมาะสมของการใช คือ 
   แบบประเมินสอบถามความคิดเห็นความเหมาะสมของรูปแบบ มีลกัษณะเปน 
มาตราสวนประมาณ คา 5 ระดับ (Rating Scale) คือ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 
184)  
    ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
    ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
    ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย  
    ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
   โดยมีเกณฑการประเมินพิจารณาในการคํานวณผลคาเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสม 
ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ กําหนดเกณฑ ดังนี้ (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2538: 184)  
    ชวงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด  
    ชวงคะแนน 3.50-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก  
    ชวงคะแนน 2.50-3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง  
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    ชวงคะแนน 1.50-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอย  
    ชวงคะแนน 1.00-1.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
  2.3 นําแบบประเมินการรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมเสนอใหผูเชีย่วชาญ 5 ทาน เพ่ือประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ ผูประเมินผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
   2.3.1 ผูชวยศาสตราจารย วัฒนา ปุญญฤทธิ์ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
อาจารยประจําศูนยการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   2.3.2 อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   2.3.3 อาจารย ดร.สิทธิพร เอียมเสน ผูเชีย่วชาญดานหลักสูตรและการสอน  
รองผูอํานวยการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   2.3.4 อาจารยยุพา ทรัพยอุไรรัตน ผูเชีย่วชาญดานสือ่นวัตกรรมการเรียนรู
ศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมงานสงเสรมิพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   2.3.5 อาจารย ดร.เยาวลักษณ พิพัฒนจําเริญกุล ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาหวัหนางานบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตรอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

  2.4 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ คือ ความเหมาะสมของ
รูปแบบโดยใชคะแนนเฉลีย่รายขอ โดยใหผูเชี่ยวชาญตัดสินเปน 5 ระดับ คาคํานวณคาเฉลี่ยตั้งแต 
3.5 คะแนนขึน้ไปถือวาใชได ขอใดที่ไดต่าํกวานี้จะพิจารณาถึงเหตุผลโดยการสัมภาษณผูเชี่ยว
ชาญอยางไมเปนทางการเพื่อนํามาปรับปรุงตอไป ผลการวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุดมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.20-4.80 ซึ่งสวน
ใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทีสุ่ด รายการคาความเหมาะสมมากที่สุดระดับ 4.80 ไดแก 
ความเปนมาและความความสําคัญ ความหมายของรูปแบบ ขั้นนําเสนอผลงาน แผนการจัดการ
เรียนรู คาคะแนนระดับ 4.60 ไดแก ความมุงหมายของรูปแบบ องคประกอบการลงมือทํา การขยาย
ผลการเรียนรู การอธิบายขัน้เริ่มตนเรียนรู การนํารูปแบบไปใชใหบรรลุเปาหมาย สวนคาระดับ
คะแนน 4.20 ไดแก ความสอดคลองของทฤษฎีและแนวคิดของขั้นลงมือทําดวยตนเอง การ
ประเมินผลการเรียนรูตามรปูแบบ แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มีความเหมาะสมใน
การนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

   นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. ควรมีความชัดเจนในรูปแบบที่มีการนาํสื่อประสมมาใชและลงมือปฏิบัติจริง  
 2. การนําเสนอสื่อแตละขั้นตอน ควรนําแนวทางกรวยประสบการณของเอดการเดลมา 

ใช 
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  3. ควรระวังเรือ่งเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็กหลังจากไดใชรูปแบบ 4M ตองมีความ
ชัดเจน 
  2.5 ดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M โดยพิจารณาขอเสนอแนะ
ของผูเชี่ยวชาญจากแบบประเมินความเหมาะสม และ แบบประเมินความสอดคลองของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย  
 
 ระยะที่  3 สรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 1. สรางและประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือกําหนดกิจกรรมที่ตองการพัฒนาให
สอดคลองกับองคประกอบของรูปแบบการจัดการเรยีนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิ
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย และตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 
5 ทาน 
  การสรางแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 
   1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและแผนการจดัประสบการณระดับ
ปฐมวัย คือหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 หลักสูตรและแผนการจดัประสบการณของ 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
   1.2 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย โดยกําหนดเนื้อหาการเรียนรูจํานวน 7 หนวยการเรียนรู แตละหนวยการ
เรียนรูใชเวลาในการจัดการเรียนรูสัปดาหละ 4 วัน ๆละ 30 นาที รวมการจัดการเรียนรูจํานวน 28 
กิจกรรม ในแตละหนวยการเรียนรูสงเสรมิทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ
และการสรุป ครบทั้ง 4 ทักษะ 
   1.3 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสรมิทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบั
เด็กปฐมวัยทีส่รางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสม แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
  1.2 นําแผนการจัดการเรียนรูและคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยใหผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานการใช
สื่อการสอนตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา ความชัดเจนของภาษาที่ใชและนํามาปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะ โดยใชเกณฑความเห็นตรงกัน 3 ใน 5 ทาน ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน
ประกอบดวย 
   1.2.1 ผูชวยศาสตราจารยวฒันา ปุญญฤทธิ์ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
อาจารยประจําศูนยการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   1.2.2 ผูชวยศาสตราจารยเต็มสิริ เนาวรังสี ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและ
การผลิตสื่อสาํหรับเด็กปฐมวัย อาจารยประจําคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
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   1.2.3 อาจารยรุงรวี  กนกวิบลูยศรี ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัย หัวหนางาน
วิชาการฝายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสน 
   1.2.4 อาจารย ดร.กรวิภา สรรพกิจจํานง ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย 
ประธานคณะกรรมการสงเสริมการวิจัยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   1.2.5 อาจารยจิตราพร  เตมียกุล ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  ขาราชการ
เกษียณ 
  1.3 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู 
ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน โดยใชคะแนนเฉลี่ยรายขอ ซึ่งแบบประเมินน้ีมีคาความ
เหมาะสมอยูในระดับดีและดีมากทุกขออยูระหวางคาเฉลี่ย 4.00-5.00 รายการคาความเหมาะสมที่
อยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 คือ สาระสําคัญสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
คาเฉลี่ย 4.80 คือ จุดประสงคการเรียนรู สอดคลองกับสาระสําคัญ ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจ
งาย สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และการใชสื่อการเรียนรูที่เปนรูปธรรมและหลากหลาย 
คาเฉลี่ย 4.60 คือ กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนใชความรูและประสบการณเดิมเปนฐานเพ่ือการเรียนรู
ประสบการณใหม กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับ
สาระสําคัญ กจิกรรมสอดคลองและเหมาะสมกับพัฒนาการของผูเรียน สวนรายการคาความ
เหมาะสมที่อยูในระดับดีทีค่าเฉลี่ยอยูที่ 4.40 คือ กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนใชวิธกีารที่หลากหลาย
นําเสนอผลงาน กิจกรรมการเรียนรูพัฒนาผูเรียนครบทกุดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม 
และสตปิญญา สวนคาเฉลี่ย 4.20 คือ กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน
ของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ระยะเวลาทีใ่ชเหมาะสม เปนตน นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญไดให
คําแนะนําเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู ดังนี้ 
   1. ปรับแผนและการใชสื่อใหสอดคลองกับรูปแบบโดยยึดหลักการใชสื่อตามกรวย
ประสบการณของเอดการ เดล 
   2. นําภาพประกอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชของรูปแบบมาใสกอนแผนการจัดการ
เรียนรู 
   3. ระยะเวลาควรอยูในระหวาง 25-30 นาที 
   4. คําชี้แจงการใชแผน ควรแสดงภาพประกอบแนวคิดของรูปแบบ 
   5. การเขียนจุดประสงคควรเปนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 2. การสรางแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยดําเนินการ
สรางและประเมินคุณภาพ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถในการคิด (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2540: 262-272) ไดแก 
   - New Jersey Test of Reasoning Skills 
   - Judgement : Deductive Logic and Assumption Recogmition 
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   - Test of Enquiry Skills 
   - Cornell Class Reasoning Test Form X 
   - Cornell Conditional Resoning Test Form X 
   - Logical Reasoning 
   ขอมูลเกี่ยวกบัแบบสอบมาตรฐานที่ใชวัดความสามารถทางการคิดในการคิด 
โดยเฉพาะในสวนของการคดิเชิงเหตุผลนัน้ อยางเชน New Jersey Test of Reasoning Skills  
สามารถนําไปใชทัว่ไปไดสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ขึ้นไปถึงระดับมัธยมศึกษา เปน
แบบสอบถามวัดการใชเหตผุลทางภาษาเปนแบบขอสอบแบบเลือกตอบครอบคลุมทักษะที่สําคญั 
ประกอบดวย การจําแนกประเภทและขนาดของความแตกตาง การแปลความใหอยูในรูปของเหตุผล 
การหลีกเลี่ยงการดวนสรุป การใชเหตุผลเชิงอุปมาอุปมัย การบงชี้ขอตกลงเบื้องตน การบงชี้ความ
คลุมเครือ การระบุเหตผุลทีดี่ การเชื่อมโยงความสัมพันธเชิงสาเหต ุและการตระหนักถึงการถายโยง 
Judgement: Deductive Logic and Assumption Recogmition เปนแบบสอบประเภทอิงเกณฑ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถม 1-6 มุงวัดความสามารถในการคิดดาน การตัดสินความนาเชื่อถือของ
แหลงขอมูลและการสังเกต การลงขอสรุปแบบนิรนัย อุปนัย และการวัดลักษณะที่จําเปนตอการคดิ 
Test of Enquiry Skills ใชเปนแบบสอบแบงเปน 3 ตอน คือ ตอนที่1 การใชวัสดุอางอิง ตอนที่ 2 
การประมวลผลและการแปลผล ตอนที่ 3 การคิดอยางมีวิจารณญาณในวิชาวทิยาศาสตร Cornell 
Class Reasoning Test Form X  และ Cornell Conditional Resoning Test Form X เปนแบบสอบ
ใชสําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จนถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนแบบขอสอบแบบเลือกตอบมุง
ตรวจสอบตรรกะจํานวน 12 หลักการ แตละหลักการเปนคําถามรูปธรรม สัญลักษณ และการสมมุติ 
คุณภาพของแบบสอบมีความตรงตามเนื้อเรื่องทางดานตรรกะและการใชเหตุผล คะแนนสอบมี
ความสัมพันธกับอายุผูตอบแตไมมีความสัมพันธกับเพศของผูตอบ สวนที่แตกตางจากแบบแรก คือ 
มีการทดสอบการใชเหตุผลเช่ือมโยงระหวางกลุมตางๆ เน้ือเรื่องเปนชุดประโยค โดยประโยคแรก
เปนความจริงตามเงื่อนไขทีก่ําหนดซึ่งเพียงพอสําหรับการตอบคําถามของประโยคที่ตามมาเปนการ
วัดที่เนนความสามารถในการคิดแบบนิรนัย (deduction) และ Logical Reasoning  เปนแบบสอบที่
วัดความสามารถในการคิดแบบนิรนัย (deduction) สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมและนักศึกษาระดบั
ปริญญา ซึ่งแตละแบบจะใชกับเด็กระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  
 ดังนั้นในการจะสรางแบบทดสอบเพื่อการประเมินผลการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ใชการ
ประเมินตามสภาพจริงซึ่งเปนแนวทางที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย เน่ืองจากเปนการประเมิน
ความสามารถและทักษะดานตางๆของเดก็ที่ปรากฏในสภาพที่เปนจริง ทั้งที่เปนกระบวนการทํางาน
และผลงานของเด็กดวยการรวบรวมขอมูลจากการสังเกตและจดบันทึกการสัมภาษณ การเก็บสะสม
งานเด็ก และการแสดงออกในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือสะทอนภาพพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก  
  2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลพัฒนาการทางการคิดของเด็ก
ปฐมวัย และศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการคดิเชิงเหตุผล 
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  2.3 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบทดสอบเชงิสถนการณ (รายบุคคล) วดัทักษะการคดิเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย มีลักษณะเปนแบบทดสอบปฏิบัติจริง จํานวน 3 ชุด ๆละ 8 ขอ รวมทั้งสิ้น 
24 ขอ ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ดาน 
  2.4 นําแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็กปฐมวัย 4 ดานไปใหผู
เชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย จํานวน 5 คนเปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและสอดคล
องกับจุดประสงคซึ่งตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0.50 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) 
และนํามาปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ โดยผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 
   2.4.1 อาจารย ดร.อภิรัตนดา ทองแกมแกว ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยและ
หลักสูตร ประธานหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย อาจารยประจําคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
   2.4.2 อาจารยพรรัก อินทมระ ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยอาจารยประจํา
คณะ          ครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏ สวนดุสิต 
   2.4.3 อาจารยทัศนีย  ตาลงามดี ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ประจําชัน้อนุบาล โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
   2.4.4 อาจารยจิตราพร  เตมียกุล ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัยครูวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ ขาราชการเกษียณ 
   2.4.5 อาจารยจรรยาพร  ยอดแกว ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัย ศึกษานิเทศก 
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
   ผลปรากฏวาไดขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.60 -1.00 และมี
ขอแนะนําเกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลจากผูเชี่ยวชาญ ดังนี้ 
   - ปรับขอคําถามใหกระชับ ใชคําถามตรงๆเขาใจงายใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย 
   - อุปกรณที่นํามาใชควรเปนสิ่งของที่ไมแตกหรือเสียหายงาย 
   - ปรับปรุงอุปกรณใหเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 เชน เรือ่งรูปทรง
ตางๆ เปนตน 
  2.4 ปรับปรุงแบบทดสอบแลวนําแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก
ปฐมวัยไปทดลองใชกับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตสะอออุทิศ  
จํานวน  22 คน โดยปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัขอคําถามใหสั้นกระชับ
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวยั ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนอุปกรณที่ใชใหเหมาะสมกับอายุของเด็ก 5-6 
ป เชน กระดาษรูปทรงตางๆ เปนตน   
  2.5 นําแบบทดสอบที่ผานการทดลองใชการประเมินทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบั
เด็กปฐมวัย มาตรวจใหคะแนน โดยใชแบบทดสอบเชิงสถานการณ ถาผูเรียนปฏบิัติไดถูกตองตาม
เกณฑที่กําหนด ให 1 คะแนน ถาผูปฏิบตัิไมถูกตองหรือไมปฏิบัตติามเกณฑกําหนด ให 0 คะแนน 
แลววิเคราะหคะแนนรายขอและคะแนนทั้งฉบับเพื่อหาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 
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โดยใชสัดสวนเปน 50% ของกลุมเด็กปฐมวัยทดลองใช สําหรับใชในการทดลองจํานวน 1 ฉบบั 
แบบทดสอบมีจํานวน 3 ชุด ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที ่3 จํานวนชุดละ 8 ขอ รวมทั้งสิ้น 24 ขอ มี
คะแนนเต็มของแตละทักษะเทากัน คือ 4 ทักษะๆ ละ 6 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 24 คะแนน เกณฑ
การแปลความหมายคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนกของแบบทดลอบ (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2543: 185), มีดังนี้ 
  เกณฑการแปลความหมายคาความยากงาย (p) 
   0.81-1.00 งายมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
   0.60-0.80 คอนขางงาย (ดี) 
   0.40-0.59 ยากพอเหมาะ (ดีมาก) 
   0.20-0.39 คอนขางยาก (ดี) 
   0 – 0.19 ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
  เกณฑการแปลความหมายคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ (r) 
   0.60-1.00 อํานาจจําแนกดีมาก 
   0.40-0.59 อํานาจจําแนกดี 
   0.20-0.39 อํานาจจําแนกพอใช 
   0.10-0.19 อํานาจจําแนกต่ํา (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง) 
  จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และนําขอคําถามที่
เลือกวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกแลวคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไปเพือ่นําขอ
คําถามมาใชในการทดลอง จํานวน 3 ชุด แตละชุดมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ รวมทั้งสิ้น 15 ขอ โดย
แบบทดสอบทั้ง 3 ชุดมีคะแนนแตละทักษะเทากัน คือ ทักษะละ 4 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 16 
คะแนน ผลปรากฏตามผลปรากฎตามตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และ
การแปลผลของแบบทดสอบ ชุดที ่1-3 ในภาคผนวก ค. จากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามสําหรับ
ใชในการทดลองจํานวน 3 ชุด  แตละชุดมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ รวมทั้งสิ้น 15 ขอ โดย
แบบทดสอบทั้ง 3 ชุดสามารถวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกทกัษะโดย
คะแนนเต็มแตละทักษะเทากันคือ  4 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 16 คะแนน 
  2.6 หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย โดย
คํานวณหาคาความเชื่อม่ัน  ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบคูเคอร-ริชารดสัน 
(Kuder-Richardson formulas) สูตร KR.- 20 โดยแบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัยทัง้ 3 ชุดหลังจากคัดเลือกขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกเปบวกสูงกวา 0.20 แลวนําไป
หาคาความเชือ่ม่ัน (Reliability) ใชเกณฑคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร  KR.-20 ของ คูเดอร-ริชารดสัน 
(Khuder-Richardson) (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 198-212) ผลปรากฎวาคาความ
เชื่อม่ันของแบบทดสอบนี้ มีคาความเชื่อม่ัน คือ  แบบทดสอบชุดที่ 1 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
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แบบทดสอบชดุที่ 2 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 แบบทดสอบชุดที่ 3 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.81 ซึ่งถือวาใชได 
 3. ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู 
  การทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มีขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 การทดลองสอนครั้งที่ 1 นํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความเขาใจของเด็กที่เขารวม
กิจกรรมความเหมาะสมในการดําเนินการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ4M และพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงสรางรูปแบบ4M กอนนําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนคือ 
   3.1.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ไดแก คูมือการใชรูปแบบแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย แผนการจัดการ
เรียนรู และเอกสารประกอบอื่น ๆ 
   3.1.2 ดําเนินการทดลองสอน ครั้งที่ 1กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จํานวน 22 คนทีมี่
อายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2555 เปนเวลา 1 สัปดาห ใหเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนรู กอนนําไปใช 
  3.2 ประเมินทกัษะการคิดเชงิเหตุผล ของเด็กปฐมวัยวาในระหวางการทดลองสอนเด็ก
ไดใชทักษะครบทั้ง 4 ดานหรือไม ไดแก ทักษะดานการจําแนก การเปรยีบเทียบ การเรียงลําดับ 
และการสรุป 
  3.3 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองการใชรูปแบบการจดัการเรียนรู แบบ 4M ครั้งที่ 1 มา
ปรับปรุงแกไขรูปแบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
  4. ทดลองนํารองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ที่ไดรับการปรบัปรุงแกไขจากครั้งที่ 
1 เปนการทดลองสอน ครั้งที่ 2  มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการดําเนินกิจกรรม
การเรียนตามรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็ก
ปฐมวัยดําเนนิการทดลองสอนกับนักเรยีนชั้นอนุบาล 3 จํานวน 22 คนที่ไมใชกลุมตัวอยางและไมใช
กลุมเดิมที่ทดลองนํารองในครั้งที่ 1ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2555  แลวพิจารณาความเหมาะสมอีก
ครั้งหนึ่ง 
            5. การปรับปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2 
  6. ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ครั้งที่ 2 และนําผลการประเมินรูปแบบมา
พัฒนาปรับปรุงใหสมบรูณ กอนนําไปใชทดสอบจริงกับกลุมตัวอยาง 
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 ระยะที่ 4 ทดสอบประสิทธิผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู   
  1. กําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง   
        ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
        กลุมที่ 1 ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดาน
หลักสูตรและการสอน ประกอบดวย 
          1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็ก
ปฐมวัยเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 

          2. นักวิชการดานเทคโนโลยีการศึกษาและดานหลักสตูรและการสอน ที่มี
ประสบการณการใชสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป    

       กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2554 จํานวน 7 หองเรียน 189 คน  
          กลุมที่ 3 ครูปฐมวัยทีป่ฏิบตังิานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สงักัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 
จํานวน 8 คน  
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
          กลุมที ่1 ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดาน
หลักสูตรและการสอน จํานวน 13 คน ประกอบดวย 
           1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็ก
ปฐมวัยเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 10 คน 

          2. นักวิชการดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอน ทีมี่ประสบ
การณการจัดทําสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 3 คน 
            กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 ที่ไดจากการสุมอยางงายจาก
ประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คนและกลุมควบคุม จํานวน  
1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน 
          กลุมที่ 3 ครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สงักัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 
จํานวน 7หองเรียน ครู 8 คน  
 
 2. กําหนดแบบแผนการทดลอง 

    การทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยกาํหนดแบบแผนการทดลอง เปนแบบ Randomized Control-Group 
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Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ซึ่งมีแบบแผนการ
ทดลอง แสดงในตาราง 8 ดังนี้ 
 
ตาราง 8 แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control-Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E R T1 X T2 
C R T1 - T2 

 
ความหมายของสัญลักษณ 
   X  แทน การจัดกระทํา (Treatment) 
    T1 แทน การสอบกอนที่จะจัดกระทําการทดลอง (Pretest) 

   T2 แทน การสอบหลังจากที่จะจัดกระทําการทดลอง (Posttest) 
   R แทน  การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random assignment) 
   C แทน กลุมควบคุม (Control group) 

   E แทน กลุมทดลอง (Experimental group) 
 

 3. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  
  3.1 อบรมครูปฐมวัยผูใชรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะกาคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยในกลุมทดลอง เปนเวลา 1 วนั เพ่ือทําความเขาใจ เรื่อง รูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M อธบิายแผนการจัดการเรียนรูและสื่อประสมที่ใชประกอบการสอน สรุปการ
ดําเนินการสอนและการสรุปผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
   3.2 ทดสอบกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนการทดลอง (Pretest) 
ผูวิจัยนําแบบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัไปทดสอบกบักลุมตัวอยาง กอนการทดลอง 
เปนกลุมทดลองจํานวน 25 คน และกลุมควบคุม จํานวน 25 คน 
  3.3 ทดลองใชรูปแบบการจดัการเรียนรูกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง โดยผูวจัิยนํา
แผนการจัดการเรียนรู ตามแนวคิดของรปูแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M ไปใชกับกลุมทดลอง เปน
เวลา 7 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู ดังแสดงใน
ตาราง 9 ดังนี้ 
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ตาราง 9 กําหนดแผนการจัดการเรียนรูทดลองใชรูปแบบกับกลุมตัวอยาง   
 

สัปดาหที่ แผนที่ หนวย และ สาระที่ควรเรียนรู สื่อประสม VCD. 
1   1-4 ตนไม 

1 สวนประกอบตนไม 
2 ตนไมใหรมเงา 
3 การเคลื่อนไหวของตนไม 
4. สิ่งของจากตนไม 

        
1. เรื่องตนไมมีอะไร 
2.อุมอ๋ิมผจญภัยตอน มหัศจรรยของตนไม 
3.การเคลื่อนไหวของตนไม 
4.อุมอ๋ิมผจญภัยตอนตนไมแปลงราง 

2 5-8 ดอกไม 
5  ดอกไมที่รูจัก 
6  สวนประกอบของดอกไม 
7  ดอกไมดูดน้ําได 
8 ประโยชนจากดอกไม 

 
1. เรื่อง ดอกไมนานาพันธุ 
2. อุมอ๋ิมผจญภัย ตอน สวนประกอบของ
ดอกไม 
3.อุมอ๋ิมผจญภัย ตอน ดอกไมใหประโยชน 

3 9-12 ผลไม 
9  ผลไมที่ชอบ  
10  สวนประกอบของผลไม 
11  รสชาติของผลไม 
12  ผลไมแปรรูป 

 
1.เรื่อง ผลไมชวยได 
แผน 10 – 12 ใชสื่อสไลดภาพนิ่ง สื่อซีดี
เพลง และสื่อสิ่งของจริง 

4 13-16 ผัก 
13  ผักที่รูจัก 
14 ผักสะอาด 
15 สีและกลิ่นของผัก 
16  ประโยชนของผัก 

 
1. เรื่อง ผักหลากส ี
แผน 14-16 ใชสื่อสิ่งของจริง สไลดภาพนิ่ง 
สื่อซีดีเพลง 

5 17-20 น้ํา 
17 แหลงน้ําที่รูจัก 
18 ลักษณะของน้ํา 
19 น้ําละลายของได 
20 ประโยชนของน้ํา 

 
1.แหลงน้ําที่หนูรูจัก 
แผน18-19 ใชสื่อของจริงและภาพนิ่ง 
 
2.ประโยชนของนํ้า 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

สัปดาหที่ แผนที่ หนวย และ สาระที่ควรเรียนรู สื่อประสม VCD. 
 6 21-24 นกนารัก 

21  ชื่อนกนารัก 
22  สวนประกอบรางกายนก 
23  ที่อยูของนก 
24  ปากนกบอกชนิด 

 
แผน 21 22 24 ใชสื่อสิ่งของจริง สไลด
ภาพนิ่ง สื่อซีดีเพลง 
1.เรื่อง ที่อยูของนก 
 

7 25-28 ดิน 
25  ดินคืออะไร 
26  ชนิดของดิน 
27  ประโยชนของดิน 
28  การดูแลดินใหชุมชื้น 

 
แผน 25 26 ใชสื่อสิ่งของจริง สไลดภาพนิ่ง  
1.เรื่อง ชนิดของดิน 
2.เรื่องประโยชนของดิน 

  
  3.4 ทดสอบกลุมตัวอยางหลังการทดลอง (Posttest) ผูวิจัยนําแบบวดัทักษะการคดิเชิง
เหตุผลของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับกลุมทดลองหลังการทดลอง เม่ือสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 
7 ดําเนินการวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลกับเด็กที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน และกลุมควบคุม
ที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ จํานวน 25 คน 

 
 4 วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมดวยคาสถิต ิt - test for dependent samples และเปรียบเทยีบคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบวัด
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมดวยคาสถิต ิt - test for independent samples 
  เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลีย่กอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคมุ 
ใชสูตร t - test for dependent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 

 

     D  คือ  ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
     N  คือ  จํานวนคู 
    ∑D     คือ ผลรวมของความแตกตางของคะแนนแตละคู      
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  เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ใชสูตร t - test for independent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.2538: 101) 

 
 

 

      1x  คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
      2x  คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม  
      1n  คือ ขนาดของกลุมทดลอง 
     2n  คือ ขนาดของกลุมควบคุม 
     2

1S  คือ ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 
       2

2S  คือ ความแปรปรวนของกลุมควบคุม   
 
  5. สรุปผล และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู 
         สรุปผล และปรับปรุงแกไขรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ใหมีความเหมาะสม 
เกณฑการทดสอบ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M คือ เด็กปฐมวยัมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล
เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 

 ระยะที่ 5 ขยายผลการใชรูปแบบ  
  การปรับปรุงและขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะ
กาคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนดังนี้ 
     1. ประสานงานกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพ่ือใหครูนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M เพ่ือไปทดลองใชจํานวน 1 หนวยการเรียน 

      1.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะหในการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยถึงผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ 
      1.2 เตรียมเอกสารการอบรมครูปฐมวัย ซึ่งประกอบดวย คูมือการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย แบบประเมินความ
คิดเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M สื่อการ
สอนและแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว จํานวน 1 หนวยการเรียน 
      2. ครูปฐมวัยอาสาสมัครเขารวมนํารูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M ไปทดลองใช
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M ตามความสมัครใจ จํานวน 6 คน 
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      3. อบรมครูปฐมวยัผูใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะกาคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย เปนเวลา 1 วนั มีขั้นตอนดังนี้ 
       3.1 อบรมครูปฐมวัยและทาํความเขาใจ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
เพ่ือสงเสริมทักษะกาคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย และการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M 
       3.2 อธิบายแผนการจัดการเรียนรูและสื่อประสมที่ใชประกอบการสอน 
       3.3 สรุปการดําเนินการสอนและการสรปุผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 

      4. ครูปฐมวัยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย ตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนดใหไปทดลองใช เปนเวลา 1 สัปดาห  
      5. ครูปฐมวัยที่ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู ประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยโดยการจัดประชุมครูปฐมวัยที ่
เขารวมการปรับปรุงและขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือแสดงความคิดเห็น และสรุป
การประเมินผลการใชรูปแบบพรอมใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง 
      6. วิเคราะหขอมูล สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูปฐมวัยหลังการนํารูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ 4Mไปทดลองใช โดยผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน
วิเคราะห คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
   เกณฑที่ใชในการใหคะแนนแบบประเมิน 
   แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย เปนแบบอันดับคุณภาพ  
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
    ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

    ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย (ควรปรับปรุง) 
    ระดับ 1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด (ตองปรับปรุงอีกมาก) 
   จากนั้นคํานวณคาเฉลี่ยความเหมาะสมจากความคิดเห็นของครูปฐมวัยโดยเทียบ
เกณฑดังนี้ 
 
    ชวงคะแนน 4.50-5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    ชวงคะแนน 4.00-4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก 
    ชวงคะแนน 3.00-3.99 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
    ชวงคะแนน 2.50-2.99 หมายถึง เหมาะสมนอย (ควรปรับปรุง) 
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    ชวงคะแนน 1.00-2.49 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด (ตองปรับปรุงอีกมาก) 
   เกณฑคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับคาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูในการวิจัยครั้งนี้ คือคาเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต 3.50 ขึ้นไป ถือวารูปแบบมีคุณภาพเหมาะสม 
ผลปรากฏวาทุกขอมีคาเฉลี่ยคะแนนเกิน 3.50 ขึ้นไป 
  7. ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัย จากขอเสนอแนะและความคิดเห็นของครูปฐมวัย 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ มีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้  
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    1.1 คาเฉลี่ย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 59-73) 

คะแนนเฉลี่ย (Mean) 

 
       เม่ือ    Χ       แทน  คะแนนเฉลี่ย 
                             Σx    แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                            N    แทน  จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยาง 

  1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) คํานวณจากสูตร (ลวน  สายยศ 
และ อังคณา  สายยศ. 2538: 79)  ดังนี้ 
       

 
               เม่ือ   S     แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

                              N     แทน  จํานวนเด็กปฐมวัยในกลุมตวัอยาง 

                        Σx   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  

                                Σx2  แทน  ผลรวมของคะแนนนักเรียนแตละตวัยกกาํลังสอง 
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 2. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   
  2.1 วิเคราะหความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผล คือ แบบทดสอบ
ทักษะดานการจําแนกประเภท การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป โดยการแสดงคาดัชนี
ความสอดคลอง (IOC: Index of congruency) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
คําตอบ คํานวณคาความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาโดยใชสูตรดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index 
of congruency: IOC) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2545: 179) 

 

      IOC  = 
N

R∑   

  
     เม่ือ   IOC   แทน  คาดัชนีความสอดคลอง 
         ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนจากผูเชี่ยวชาญ 

                N       แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
  2.3 คาความยากงาย ใชสตูรดัชนีความยากงาย (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.   
2538: 210) 

  

     เม่ือ     P     คือ       คาความยากงาย 
           R   คือ    จํานวนคนที่ทําขอน้ันถูก 
           N   คือ    จํานวนคนที่ทําขอน้ันทั้งหมด 
 
  2.4 วิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบ เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิง
เหตุผลดานการจําแนกประเภท การเปรยีบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป ทัง้ฉบับโดยใชสูตร
สัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation) ดังนี้  
(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.2545: 166) 
 
 
 
 
 

 

N
RP =
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       เม่ือ N แทน จํานวนคนในกลุม 
     X แทน คะแนนของขอคําถาม 
     Y แทน คะแนนผลรวมของขออ่ืน ๆ ที่เหลือทุกขอ 
 

  2.5 วิเคราะหคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเกี่ยวกบัทักษะการคิดเชิงเหตุผล  
ดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป เปนรายขอและทั้งฉบับดวยวธิีของ 
Kuder- Richardson จากสูตร KR-20 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.2545: 218) ดังนี้ 
 

    ⎥
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      เม่ือ ttr       แทน คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวัด 

       K       แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
       P       แทน สัดสวนของผูตอบถูกหรือความยากของแตละขอ 
       Q       แทน สัดสวนของผูตอบผิด ซึ่งเทากับ 1 – p 

       2
xS      แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบัของ 

         เครื่องมือวัด 
 

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองในกลุ มทดลองและกลุ 
มควบคุม ใชสูตร t-test for dependent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 104) 
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                              เม่ือ   D  คือ   ความแตกตางของคะแนนแต ละคู   

          N  คือ   จํานวนคู       
   ΣD   คือ    ผลรวมทั้งหมดของผลตางของคะแนนระหวาง  

                                                             กอนและหลังการทดลอง 

                   ΣD2     คือ    ผลรวมของกําลังสองของผลตางของคะแนน  
                                                             ระหวางกอนและหลังการทดลอง 

 

  3.2 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ยกอนและหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ใชสูตร t-test for independent samples (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 101) 

                       

          
  

      
                                           เม่ือ 1x    คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลอง 
       2x    คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุม 
       1n     คือ ขนาดของกลุมทดลอง     
       2n     คือ ขนาดของกลุมควบคุม 
       2

1S    คือ ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 
       2

2S    คือ ความแปรปรวนของกลุมควบคุม  
 
  
 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัย ครั้งนี้มีผลการวิเคราะหขอมูล เสนอตามลําดับดังนี้   
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
 2. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 3. ผลการสรางและพัฒนาเครื่องมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 4. ผลการทดสอบประสิทธิภาพการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 5. ผลการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปใชในสภาพจริง 

 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
  ผลจากการศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ผูวิจัยศึกษาดวยวธิีวเิคราะหขอมูล ดังนี้  
  1. ผลการศึกษาจากหลักการทฤษฎทีี่เกีย่วของกับการศึกษาปฐมวยัดานการพัฒนา
สติปญญา ไดแกทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพยีเจต (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) ที่เชื่อวาการพัฒนาทางสติปญญาเกิดจากการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ
สิ่งแวดลอมและเด็กพยายามปรับตวัโดยกระบวนการดดูซึมและกระบวนการปรบัใหเหมาะจาก
ความรูเดิมเขากับสิ่งแวดลอมใหม การเรียนรูเปนกิจกรรมที่ประกอบดวยลําดบัขัน้การพัฒนาการที่
แตกตางกันตามลําดับอายุ (สุรางค โควตระกูล. 2545: 213-214; นภเนตร ธรรมบวร. 2549: 20) 
ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการคนพบ ของเจอโรม บรูเนอร (Bruner’s Theory of Discovery Learning) 
ที่เชื่อวา ความสามารถทางการคิดของเด็กเกิดจากการคนพบหรือการแกปญหา แบงเปนขั้นการ
คิด 3 ขั้น คือขั้นการกระทํา ขั้นการแสดงภาพในใจ และขั้นการใชสญัลักษณ ขั้นพัฒนาการใกลเกิด
ความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผลของเดก็จะอยูในชวงอายุประมาณ 4-7 ขวบ ขึ้นอยูกับการมี
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูอ่ืน เด็กจะเกิดความคิดตองเร่ิมจากการลงมือทํา (จํานง วิบูลยศร.ี 
2536: 13) คือ  ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygosky’s Sociocultural Theory)  
เชื่อวา พัฒนาการทางการคิดเกิดจากกระบวนการทางสังคมและภาษา เด็กสามารถคิดเรื่องที่
ยากๆไดงายเมื่อไดรับความชวยเหลือจากผูใกลชิด เชน ครู และเพือ่น 
  2. ผลการศึกษาแนวคิดทางการศึกษารปูแบบการเรียนการสอน ไดแก แนวคิด
ทางการศึกษาของ ดิวอ้ี (Dewey’s Educational Perspective) ไดกลาวถึง การเรยีนรูของเด็กเกิด
จากการลงมือกระทํา (learning by doing) ยึดเด็กเปนศนูยกลางจากการทําจริงในสถานการณจริง



 139

และสื่อจริง ซึ่งสอดคลองกับวธิีการสอนแบบปฏบิัติการ (active learning) ที่สงเสริมใหเด็กเกิดการ
เรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง ทีเ่ต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็นกระตือรือรนในการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย (พัชรี ผลโยธิน.2552: 53) และแนวคิดจากรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model) ที่อธิบายเกี่ยวกบัปรากฏการณเรียนรูวามี
องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับผลการเรียนรูหรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย 
กระบวนการเรียนรูและจดจําอันเปนผลจากการจัดกระทํากับขอมูลในสมอง เหตุการณภายนอก
กระตุนกระบวนการเรียนรูภายในตวัมนุษย ซึ่งสัมพันธกับแนวคิดการใชสื่อการเรียนรูเปนสิ่งเรา
กระตุนเซลลประสาททีท่ําหนาที่รับขอมูล โดยอาศัยสื่อการเรียนรูในรูปแบบของสื่อประสมตาม
แนวคิดของ เอดการ เดล (Edgar Dale) ในการจัดแบงสื่อเปนขั้นตอนตามประสบการณการเรียนรู
ที่พัฒนามาจากแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ” (Cone of 
Experience’s) เริ่มตนดวยการใหเด็กมีสวนรวมอยูในเหตุการณหรือการกระทําจริงเพ่ือใหมี
ประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน แลวจึงเรียนรูขั้นตอไปของการรับประสบการณรอง ตอจากนั้นจึง
เปนการเรียนรูดวยการรับประสบการณโดยผานสื่อตางๆ และทายทีสุ่ดเปนการเรยีนรูจาก
สัญลักษณซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตกุารณที่เกิดขึน้ (Seels, B.1997. online)  
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎพ้ืีนฐานขางตนมาวิเคราะหขอมูล รวมถึงนําแนวคิดการ
สรางแรงจูงใจดวยการกระตุนความสนใจอยากเรียนรูจากการใชสื่อประสม ตามแนวคิดของ  
เอดการ เดล (Edgar Dale) ที่แบงสื่อการสอนตามประสบการณการเรียนรูที่เรียกวา “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experience’s) มาสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยโดยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึน้น้ีมีองคประกอบ 
4 ประการ คือ 1. การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) 2.การลงมือทําดวยตนเอง 
(Manipulation M2) 3. การขยายผลกจิกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities M3) 
4. การใชสื่อประสม (Multimedia M4) ประกอบดวยขัน้ตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้น
เริ่มตนเรียนรู 2.ขั้นปฏิบตัิการ 3.ขั้นนําเสนอผลงาน ซึ่งแตละขั้นตอนการจัดการเรียนรูมีการนําสื่อ
ประสมมาใชในทุกขั้นตอน มีทั้งสื่อประสมที่เปนทั้งวัสดุประเภทไมตองใชอุปกรณชวย และวสัดุที่
ใชอุปกรณชวย เชน แผนวซีีดี กลองดิจิตอล เปนตน รวมถึงการนําเทคนิคหรือวธิกีารสอนมาใช 
เชน การแสดงบทบาทสมมตุิ การใชคําถามกระตุน เปนตน 
 
 2. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
  ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไดผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ดังแสดงในตาราง 10 
 



 140

ตาราง 10 ระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ตามความคิดเห็นของ 
     ผูเชี่ยวชาญ 
 

 

ที ่
 

 

รายการประเมิน 
 

X  

 

S 
 

ระดับ  

1. ความเปนมาและความสําคญัของรูปแบบ 4.80 0.45 มากที่สุด 

2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน    4.00 1.00 มาก 
3. ความมุงหมายของรูปแบบ  4M 4.60 0.55 มากที่สุด 
4. ความหมายของรูปแบบ  4M 4.80 0.45 มากที่สุด 
5. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบ  4M   4.40 0.55 มาก 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

การอธิบายองคประกอบ  4 องคประกอบ 
6.1 การกระตุนความสนใจ 
     6.1.1 ความหมาย 
     6.1.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด 
6.2 การลงมือกระทําดวยตนเอง 
     6.2.1 ความหมาย 
     6.2.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด 
6.3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
     6.3.1 ความหมาย 
     6.3.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด 
6.4 การนําเสนอผลงาน 
     6.4.1 ความหมาย 
     6.4.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและแนวคิด 
การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ 4M 
7.1 การอธิบายความหมายของขั้นเริ่มตนเรียนรู 
7.2 การอธิบายความหมายของขั้นปฏิบตักิาร 
7.3 การอธิบายความหมายของขั้นนําเสนอผลงาน 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

 

ที ่
 

 

รายการประเมิน 
 

X  

 

S 
 

ระดับ  

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ  4M   4.80    0.45      มากที่สุด 
9. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 4M 4.20  0.84 มาก 
10. การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  

4M ไปใชใหบรรลุเปาหมาย 
 

4.60 
 

0.55 
 

มากที่สุด 
11.  

 
12. 

แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจดัการเรียนรู
แบบ 4 M    
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M แสดงถึงการ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลเปนสําคญั 

 
4.80 

 
4.40 

 
0.45 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
  จากตาราง 9 พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิง

เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญชาญมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุดมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.20-4.80 ซึ่งสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด แสดงวา
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย  
 
 3. ผลการสรางและพัฒนาเครื่องมือรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M 
  ผลการสรางและพัฒนาเครือ่งมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ม่ีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูตามแบบ 4M โดย
ผูเชี่ยวชาญจาํนวน 5 ทาน ดังแสดงในตาราง 11 
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ตาราง 11 ระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 4M ตามความคิดเห็นของ 
     ผูเชี่ยวชาญ 
 

 

ที ่
 

 

รายการประเมิน 
 

X  

 

S 
 

ระดับ  

1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

 จุดประสงคการเรียนรู 
  1.1 สอดคลองกับสาระสําคัญ 
  1.2 ภาษาที่ใชมีความชัดเจนเขาใจงาย 
  1.3 ระบุพฤติกรรมวัดไดอยางชัดเจน 
  1.4 สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก  
 สาระสําคัญ 
  2.1 สอดคลองกับจุดประสงค  
  2.2 ภาษาทีใ่ชมีความชัดเจนเขาใจงาย 
กิจกรรมการเรียนรู 
  3.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู 
    1) กิจกรรมสงเสริมและกระตุนความสนใจ  
    2) กิจกรรมสามารถสํารวจความรูและ
ประสบการณเดิมของผูเรียน  
    3) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนคิดคนหาคําตอบ  
    4) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกบัพัฒนาการ  
    5) กิจกรรมเตรียมใหเด็กพรอมในขั้นตอไป  
    6) บทบาทของครูในการกระตุนผูเรียน  
    7) ระยะเวลาที่ใชเหมาะสม 
3.2 ขั้นปฏิบัตกิาร 
    1) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูโดยใช
ประสาทสัมผสัทั้งหา  
    2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนใชความรูและ
ประสบการณเดิมเปนฐานเพื่อการเรียนรู
ประสบการณใหม  
    3) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดคดิคนหาคําตอบ
อยางอิสระและหลากหลายวิธ ี
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

ที ่
 

 

รายการประเมิน 
 

X  

 

S 
 

ระดับ  

3. กิจกรรมการเรียนรู (ตอ) 
     4) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติจริง  
    5) ผูเรียนไดเรียนรูเปนรายบุคคล  
    6) ผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุม  
    7) ใชสื่อการเรียนรูที่เปนรูปธรรมและหลากหลาย  
    8) กิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  
    9) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกบัสาระสําคัญ  
   10) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกบัพัฒนาการ  
   11) บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  
   12) ระยะเวลาที่ใชเหมาะสม  
3.4 ขั้นนําเสนอผลงาน 
    1) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดนําเสนอ
ผลงานและองคความรูที่ไดเรียนรู 
    2) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนใชวิธีการที่
หลากหลายนาํเสนอผลงาน   
    3) กิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนชื่นชมผลงานของ
ตนเองและเพือ่รวมชั้นเรียน 
    4) กิจกรรมสอดคลองและเหมาะสมกบัพัฒนาการ
ของผูเรียน  
     5) บทบาทของครูในการอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือผูเรียนนําเสนอ  
     6) ระยะเวลาทีใ่ชเหมาะสม  
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

 

ที ่
 

 

รายการประเมิน 
 

X  

 

S 
 

ระดับ  

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 

6. 
 

 ภาพรวมของกิจกรรมการเรียนรู 
  4.1 เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  4.2 สอดคลองกับจุดประสงค  
  4.3 สอดคลองและเหมาะสมกับสาระสําคัญ  
  4.4 ผูเรียนไดสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลครบ  
  4.5 กิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามลําดับขั้นตอน  
  4.6 กิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัดการเรียนรู  
  4.7 กิจกรรมการเรียนรูพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน 
ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
4.8 บทบาทของผูสอนในการอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือผูเรียนใหเกดิการเรียนรูอยางมี
ความสุข 
  4.9 สื่อการเรียนรูเหมาะสม 
  4.10 ระยะเวลาทีใ่ชเหมาะสม 
การวัดผลและประเมินผล 
  5.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

5.2 วัดไดครอบคลุมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับ
เด็กปฐมวัยทกุดาน 

5.3 วิธีการวัดผลเหมาะสม 
  5.4 เกณฑการวัดผลและประเมินผลเหมาะสม 
การนําแผนการจัดการเรียนรูฉบับนี้ไปใชเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยใน
สภาพการณจริง 
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  จากตาราง 11 พบวา แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิ

เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญชาญมคีวามเหมาะสมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุดมีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-5.00 ซึ่งสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด แสดงวา 
แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 4M มีความเหมาะสมเปนเครื่องมือในการนําไปใชจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย  
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  3.2 ผลการสรางและประเมนิความสอดคลองของแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินผลทกัษะ
การคิดเชิงเหตถุผล ไดนําขอมูลมาสรางแบบทดสอบเชงิสถานการณ (รายบุคคล) มีลักษณะเปน
แบบทดสอบปฏิบัติจริง จํานวน 3 ชุด ๆละ 8 ขอ รวมทั้งสิ้น 24 ขอ ครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ดาน โดย
ใชเกณฑการประเมินการปฏิบัติไดถูกตองตามเกณฑทีก่ําหนดได 1 คะแนน และปฎิบัติไมถูกตอง
หรือไมปฏิบัต ิ0 คะแนน นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เน้ือหา การหาคุณภาพของแบบทดสอบใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลอง ผลคาความสอดคลอง 
(IOC) ของแบบทดสอบมีคาตั้งแต 0.60-1.00 แสดงวา แบบทดสอบมคีวามเที่ยงตรงของเนื้อหา 
สามารถนําไปทดลองนํารองเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบตอไป 
  3.3 ผลการนํารองรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิ
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย โดยการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ครั้งที่ 1 มีวัตถุประ
สงคเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของเด็กที่เขารวมกิจกรรม ความเหมาะสมในการใชภาษาในการ
ดําเนินการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ4M และพิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางรูปแบบ 4M 
แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบ กอนนําไปทดลองจริงกับกลุมตัวอยาง ผลการทดลองนํารอง
ครั้งที่ 1 มีดังนี้ 
   3.3.1 จัดเตรียมเอกสารประกอบการทํากิจกรรม ไดแก คูมือการใชรูปแบบแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย แผนการจัดการ
เรียนรู และเอกสารประกอบอื่น ๆ ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
   3.3.2 การดําเนินการทดลองนํารองครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จํานวน 22 
คนที่มีอายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 เปนเวลา 1 สัปดาห ในวันที่ 2 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมของเด็ก
เสร็จไมทันตามกําหนด เด็กบางกลุมไมไดนําเสนอผลงานเนื่องจาก สื่อประสมวีดิทศันในรูปแบบของ
CD-Romที่ใชมีเน้ือหาและเวลาในการนําเสนอกระตุนเด็กนานเกินไป และมีการทาํกิจกรรมนอก
หองเรียน ตองปรับเรื่องของสื่อประสมกิจกรรมใหกระชับมากขึ้นใหเขาใจรูปแบบการจัดการเรียนรู 
กอนนําไปใช 
   3.3.3 การประเมินทักษะการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยในระหวางการทดลอง
สอนเด็กไดใชทักษะครบทั้ง 4 ดานตามทีก่ําหนดไว ไดแก ทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ 
การเรียงลําดับ และการสรปุ 
  3.4 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองนํารองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M ครั้ง
ที่ 1มาปรับปรุงแกไขรูปแบบใหสมบูรณยิง่ขึ้น 
  3.5 ทดลองนํารองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ที่ไดรับการปรับปรุงแกไข
จากครั้งที่ 1 เปนการทดลองนํารองครั้งที่ 2  มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
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เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2 ดําเนินการทดลองนํารองกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จํานวน 22 
คนที่ไมใชกลุมตัวอยางและไมใชกลุมเดิมที่ทดลองนํารองในครั้งที่ 1ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555  
แลวพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง      
  3.6 ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ครั้งที่ 2 และนําผลการประเมิน
รูปแบบมาพฒันาปรับปรุงใหสมบรูณ กอนนําไปใชทดสอบจริงกับกลุมตัวอยาง ซึ่งไดปรับปรุงแก
ไขรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M แผนการจัดการเรียนรู และแบบทดสอบ  
   แบบทดสอบมีผลการปรับปรุงแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลจํานวน 3 ชุด 
ที่ไดหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) และหาคุณภาพ โดยคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ดวยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันแบบคูเคอร-ริชารดสัน (Kuder-
Richardson formulas) สูตร KR.- 20 ผลปรากฎตามตารางแสดงคาความยากงาย (p) คาอํานาจ
จําแนก (r) และการแปลผลของแบบทดสอบ ชุดที่ 1-3 ในภาคผนวก ค. แบบทดสอบชุดที่ 1 ขอ
คําถามของขอ 3 ขอ 4 และ ขอ 8 แบบทดสอบชุดที่ 2 ขอคําถามขอ 3 ขอ 4 และขอ 5   
แบบทดสอบชดุที่ 3 ขอคําถามขอ 4 มีผลคาความยากงายที่ใชได แต คาอํานาจจําแนกควร
ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง สวนขอ 7 มีคาอํานาจจําแนกใชไดแตอยูในระดบัที่พอใชจึงตดัออก ผูวิจัยได
คัดเลือกขอคําถามสําหรับใชในการทดลองจํานวน 3 ชุด  แตละชุดมีขอคําถามจํานวน 5 ขอ รวม
ทั้งสิ้น 15 ขอ โดยแบบทดสอบทั้ง 3 ชุดสามารถวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย
ครอบคลุมทุกทักษะโดยคะแนนเต็มแตละทักษะเทากนัคือ  4 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 16 คะแนน 
นําแบบทดสอบที่คัดเลือกขอคําถามแลวมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน ผลการวิเคราะหขอมูล
แบบทดสอบทั้ง 3 ชุดมีคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ 
  แบบทดสอบชุดที่ 1 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
  แบบทดสอบชุดที่ 2 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 
  แบบทดสอบชุดที่ 3 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81 
 นําแบบทดสอบที่ผานการหาคุณภาพแลวมาจัดพิมพเปนแบบทดสอบเพื่อนําไปใชทดสอบ
กับเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
 
 4. ผลการทดสอบประสิทธิผลการใชรปูแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M 

  การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิงเหตุผลสาํหรับ
เด็กปฐมวัยไปทดลองใชในครั้งนี้  เพ่ือเปนการศึกษาประสิทธิผลของรปูแบบการจัดการเรียนรู   
ผูวิจัยไดนํารูปแบบ 4M ที่ไดปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่เปนเด็กอนุบาลอายุ 5-6 ป
กําลังศึกษาชัน้อนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 
25 คน ใชระยะเวลาในการทดลองรวม  7 สัปดาห ๆละ 4 วัน ทําการสอน  28 กิจกรรม ระหวางวันที่ 
3 ธันวาคม 2555 ถึง 
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25 มกราคม 2556 ผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามลําดับ ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผล 
  2. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอน
และหลังไดรับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ปกต ิ
  3. ผลการวิเคราะหขอมูลการเปรียบเทียบผลตางของทกัษะการคิดเชงิเหตุผลของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M และเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติหลังการทดลอง ผลปรากฏดังแสดงในตาราง 12 13 และ 14 ตามลําดับ ดังนี้ 
 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลอง ในกลุมทดลอง 
 

ทักษะการคิดเชิง
เหตผุล 

กลุมทดลอง 
 

N X  
 

S 
 

D 
 

SD  
 

t 
 

Sig. 

การจําแนก กอนทดลอง
หลังทดลอง 

25 
 

1.96 
2.88 

0.94 
0.93 

 

0.92 
 

0.49 
 

9.325** 
 

0.000 

การเปรียบเทยีบ กอนทดลอง
หลังทดลอง 

25 
 

1.80 
2.76 

0.81 
0.78 

 

0.96 

 

0.54 

 

8.913** 

 

0.000 

การเรียงลําดับ กอนทดลอง
หลังทดลอง 

25 
 

1.76 
2.68 

0.88 
0.15 

0.92 
 

0.57 8.048** 0.000 

การสรุป กอนทดลอง
หลังทดลอง 

25 
 

1.64 
2.52 

0.76 
0.82 

0.88 0.60 7.333** 0.000 

รวม กอนทดลอง
หลังทดลอง 

25 
 

7.16 
10.84 

2.36 
2.39 

3.68 1.15 15.076** 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
  จากตาราง 12 พบวา เด็กปฐมวัยในกลุมทดลอง มีทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึน้
หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ทั้งดานการจําแนก การ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การสรุป และโดยภาพรวมทั้ง 4ดาน มีคะแนนกอนทดลองเฉลี่ยเทากับ 

_ 
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7.16 คะแนน และมีคะแนนหลังทดลองเฉลี่ย เทากับ10.84 คะแนน เม่ือเปรียบเทียบระหวางคะแนน
ทั้งสองครั้ง พบวา คะแนนหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
แสดงวา การจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 4M ทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้น 
ทุกดาน 
 
ตาราง 13 การเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงเหตุผลกอนและหลังการทดลอง ในกลุมควบคุม 
 

ทักษะการคิด
เชิงเหตุผล 

กลุมควบคุม 
 

N X  
 

S 
 

D 
 

SD  
 

t 
 

Sig. 

การจําแนก กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

25 
 

1.92 
2.28 

 

0.91 
0.79 

0.36 0.64 2.823** 0.005  

การ
เปรียบเทียบ 

กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

25 
 

1.80 
2.20 

0.71 
0.87 

0.40 0.66 3.098** 0.002  

การเรียงลําดับ กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

25 
 

1.84 
1.92 

0.75 
0.81 

0.08 0.76 0.527 0.302  

การสรุป กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

25 
 

1.68 
1.96 

0.69 
0.74 

0.28 0.68 2.064 0.025  

รวม กอนทดลอง 
หลังทดลอง 

25 
 

7.24 
8.32 

2.35 
2.37 

1.08 1.58 3.420** 0.001  

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
  จากตาราง 13 พบวา เด็กปฐมวัยในกลุมควบคุมมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลดานการ
จําแนกและการเปรียบเทียบ เพ่ิมขึ้นหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบปกติ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนทักษะดานการเรียงลําดับและการสรุป ไมแตกตางจากคะแนน
กอนทดลอง โดยภาพรวม การทดลองมีคะแนนกอนการทดลองเฉลีย่เทากับ 7.24 คะแนน และมี
คะแนนหลังทดลองเฉลี่ยเทากับ 8.32 คะแนน คะแนนเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนทดลอง
และหลังทดลองการเรียนรูตามปกติ พบวา คะแนนหลงัทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนรูตามปกติทําใหเด็กปฐมวยัมีทักษะการคดิ 
เชิงเหตุผลเพิม่ขึ้น 
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ตาราง 14 เปรียบเทียบผลตางของทักษะการคิดเชิงเหตุผลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคมุ  
     หลังการทดลอง 
 

 

ทักษะ 

 

 

กลุมตัวอยาง 
 

N 
 

X  
 

S 
 

D 
 

t 
 

Sig. 

การจําแนก กลุมทดลอง 25 2.88 0.93 
0.60 2.460 **  0.009 

 กลุมควบคุม 25 2.28 0.79 

การเปรียบเทยีบ กลุมทดลอง 25 2.76 0.78 
0.60 2.687 **  0.005 

 กลุมควบคุม 25 2.16 0.80 

การเรียงลําดับ กลุมทดลอง 25 2.68 0.75 
0.76 3.440 **  0.001 

 กลุมควบคุม 25 1.92 0.81 

การสรุป กลุมทดลอง 25 2.52 0.82 
0.56 2.538 **  0.007 

 กลุมควบคุม 25 1.96 0.73 

รวม 4 ดาน กลุมทดลอง 25 10.84 2.56 
2.52 3.595  ** 0.000 

 กลุมควบคุม 25 8.32 2.39 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 
  จากตารางที่ 14 พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคดิ
รูปแบบ 4 M และเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดปกติ มีทกัษะการคิดเชงิ
เหตุผลหลังการทดลอง ทั้งดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ การสรุป  โดยภาพรวม
การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยทัง้สองกลุมหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเทากบั 
10.84 กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ย เทากับ 8.32  เม่ือเปรียบเทียบแลวมีความแตกตางกันเทากับ  2.52  
จากการทดสอบสถิต ิt  พบวา คาเฉลี่ยระหวางเด็กปฐมวัยกลุมทดลอง กับกลุมควบคุม แตกตางกัน
สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยกลุมทดลองทีไ่ดรับ
การจัดการเรียนรูแบบ 4M มีทักษะการคดิเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นมากกวา เด็กปฐมวัยกลุมควบคุมที่
ไดรับการจัดกิจกรรมตามแนวคิดปกตทิั้ง 4 ดาน ซึ่งกอนการทดลองเด็กปฐมวัยทั้งสองกลุมมีทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลไมแตกตางกัน  
  ดังน้ัน รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลมากกวา 
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
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  เพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยจึงนําผลวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดเชิงเหตุผล
กอนและหลังการทดลอง ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง นําเสนอเปนแผนภูมิ ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 12  
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

จําแนก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ สรุป

หลังการทดลอง กลุมควบคุม

หลังการทดลอง กลุมทดลอง

 
 
ภาพประกอบ 12 ผลวิเคราะหทักษะการคิดเชิงเหตุผลระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
      หลังการทดลอง 

 
 5. ผลการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปใชในสภาพจริง 
  การดําเนินการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัย จํานวน 6 คน ภายหลังจากการนํารูปแบบไปทดลองใช ดังนี้ 
  1. ขอมูลพ้ืนฐานของครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 
5-6 ป จํานวน 7 คน ที่สมัครใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปทดลองใช พบวา ครูปฐมวัย
ที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ป จํานวน 6 คนที่สมัครใจนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M ไปทดลองใชเปนเพศหญิงทั้งหมด 6 คน คิดเปนรอยละ 100 มีอายุอยูใน
ระหวาง 28 - 36 ป ครูปฐมวัยทุกคนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัยคิดเปน
รอยละ 100 ดานประสบการณการสอนปฐมวัยสวนใหญมีประสบการณ 6 -10 ป จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 66.67 และประสบการณการสอน 11-15 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 เคย
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการคิดจํานวน 5 คน คดิเปนรอยละ 83.33 และไมเคยอบรมดานการ
คิดมากอน จํานวน 1 คน คดิเปนรอยละ 16.67 
  2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยจํานวน 6 คนดังแสดงใน
ตาราง 13 
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ตาราง 15 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
     แบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของครู 
     ปฐมวัย 
 

 

รายการประเมิน  

 

 

X  
 

S 
 

ระดับ 

1. เอกสารคูมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ซึ่งประกอบไปดวย
ความเปนมาและความสําคญัทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ความมุง
หมาย รูปแบบการจัดการเรียนรู บทบาทของครู บทบาทของผูเรียน 
การวัดผลและประเมินผล  การนําไปใช 

 
 
 

4.50 

 
 
 

0.55 

 
 
 

มากที่สุด 

2. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบ 4M ดังนี้ 
    2.1 จุดประสงคการเรียนรู  
    2.2 สาระสําคัญ  
    2.3 สาระการเรียนรู  
    2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู  
    2.5 สื่อการเรียนรู  
    2.6 การวัดและการประเมิน 

 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 
4.33 

 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. การนํากระบวนการการจดัการเรียนรู ตามรูปแบบ 4M แตละขั้นไป
ใชในชั้นเรียน ดังนี้  
    3.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู 
    3.2 ขั้นปฏิบัติการ 
    3.3 ขั้นนําเสนอผลงาน 

 
 

4.50 
4.67 
4.50 

 
 

0.55 
0.52 
0.55 

 
 
มากที่สุด 
มากที่สุด
มากที่สุด 

4. บทบาทของครูในการเปนผูอํานวยความสะดวก จัดเตรียมสื่อ วัสดุ 
อุปกรณที่สอดคลองกับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

 
4.00 

 
0.00 

 
มาก 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

 

รายการประเมิน  

 

 

X  
 

S 
 

ระดับ 

5. บทบาทของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดเชิงเหตุผล โดยใชการใชประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธกบั
เพ่ือนและครูในการแสดงความคิดเห็น และการตอบคําถามครู 

 
 

4.00 

 
 

0.63 

 
 

มาก 
6. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เหมาะสมสําหรับการสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
4.00 

 
0.63 

 
มาก 

7. กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั 

 
4.33 

 
0.52 

 
มาก 

8. สื่อ วัสดุและอุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
4.67 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

9.  กระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับการนําไปใชในชั้นเรียน
ปจจุบัน 

 
4.50 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

10. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M สอดคลองกับความตองการ
ของครูในการนําไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

 
 

4.50 

 
 

0.55 

 
 

มากที่สุด 
 

   
  จากตาราง 15 พบวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏบิัติงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-
4.67 โดยรายการที่อยูในระดับมากที่สุด ไดแก เอกสารคูมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M และ 
การนํากระบวนการการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ 4M แตละขั้นไปใชในหองเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดเชนกัน สวนรายการประเมนิที่ 10 รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
สอดคลองกับความตองการของครูในการนําไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็ก
ปฐมวัยมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.50 มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด แสดงวารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M มีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของครูในการนําไปใชจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 



  บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัย สรุปสาระสําคญัได ดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย  
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
     1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย 
    2. เพ่ือทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ความสําคญัของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ใหเด็กไดมีทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทียบ  
การเรียงลําดับ และการสรปุ สามารถใหเหตุผลและแสดงออกในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังไดสรางและพัฒนาสื่อประสมตามแนวทางการศึกษาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมาใชให
เหมาะสมในแตละขั้นตอนของการจัดการเรียนรู ผลการศึกษาครั้งนีจ้ะเปนแนวทางเลือกใหครูและ
ผูเกี่ยวของกับการจัดการศกึษาในระดับตางๆนําไปปรับปรุงการจัดการศึกษาใหกับเด็กไทยในทุก
ระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลตอไป 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เปนรูปแบบที่สามารถสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวยัได โดยพิจารณาจากคะแนนทดสอบทกัษะการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัยภายหลัง
จากทดลองใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M สูงกวากอนการไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 4M
และสูงกวาหองเรียนที่ใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกต ิสามารถขยายผลนํารปูแบบ 4Mไปใชใน
หองเรียนตามสภาพจริงได 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ปนการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู  เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
        กลุมที ่1 ผูเชีย่วชาญดานการศึกษาปฐมวัย ดานเทคโนโลยีการศึกษา ดาน
หลักสูตรและการสอน แบงเปน ดานรูปแบบการจัดการเรียนรู ดานแผนการจดัการเรียนรู และดาน
แบบทดสอบ จํานวนดานละ 5 คน ประกอบดวย 
               1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็ก
ปฐมวัยเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 

            2. นักวิชการดานเทคโนโลยีการศึกษา ดานหลักสูตรและการสอนทีมี่ 
ประสบการณการจัดทําสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
         กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 จํานวน 7 หองเรียน189 คน  
         กลุมที ่3 ครูปฐมวัยทีป่ฏิบตังิานสอนอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป 
โรงเรียนสาธติละอออุทิศ สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 
จํานวน 7หองเรียน 8 คน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  
         กลุมที ่1 นักวิชาการ กลุมตัวอยางที่ใชในระยะการสรางรูปแบบการประเมินผล
ความเหมาะสม ความสอดคลองของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผล แบงเปน ดานรูปแบบการจัดการเรียนรู ดานแผนการจัดการเรียนรู และดานแบบทดสอบ 
จํานวนดานละ  5 คนประกอบดวย   
                1. นักวิชาการดานการศึกษาปฐมวัยที่มีประสบการณ การทํางานกับเด็ก
ปฐมวัยเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 10 คน 

             2. นักวิชาการดานหลกัสูตรและการสอน ดานเทคโนโลยีการศึกษาทีมี่ประสบ
การณการจัดทําสื่อการเรียนรูเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป จํานวน 3 คน 
          กลุมที่ 2 เด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในระยะการศกึษาประสทิธภิาพรูปแบบการ
สอนแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย เปนเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป 
กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 โดยแบงเปน  
      1. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง ครั้งที่ 1 คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป 
ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธติละอออุทิศ จํานวน 22 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
random sampling)   
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      2. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานํารอง ครั้งที่ 2 คือ เด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป 
ชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธติละอออุทิศ จํานวน 22 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
random sampling) โดยไมซ้ํากับกลุมศึกษานํารองครั้งที่ 1 
      3. กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M เปน เด็กปฐมวัยอาย ุ5-6 ป ชั้นอนุบาลปที่ 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 2555 ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 
sampling) จากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน และกลุม
ควบคุม จํานวน 1 หองเรียน หองเรียนละ 25 คน รวมทัง้สิ้นจํานวน 50 คน  
         กลุมที ่3 ครูปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาประสทิธิภาพและใชในระยะ
การศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M คือ 
     1. ครูปฐมวัยในการศึกษาประสิทธิผล เปนครูปฐมวยัทีป่ฏิบัติงานสอนประจํา
ชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป กลุมทดลองและกลุมควบคุม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 คน ครปูระจําชั้นกลุม
ทดลอง จํานวน 1 คน และครูประจําชั้นกลุมควบคุม 1 คน ไดโดยการเลือกแบบเจาะจง   
    2. ครูปฐมวัยในระยะการศึกษาผลการใช เปนครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูใน
ระดับชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุ 5-6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 6 คน 6 หองเรียน หองเรียนละ 1 คน   
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิ
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
     ตัวแปรตาม คือ  ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 4 ทักษะ ประกอบดวยทกัษะดานการ
จําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ และการสรุป    

  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
     1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย ทีไ่ดจากการศึกษาและวเิคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการคิด
เชิงเหตุผล รวมทั้งสัมภาษณครูปฐมวัยอยางไมเปนทางการนําขอมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณา
สรางองคประกอบขั้นตอนการจัดการเรียนรูในรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ซึ่งไดมาจากอักษร
ภาษาอังกฤษตัวแรกขององคประกอบของรูปแบบที่สําคัญ 4 ประการ คือ การกระตุนความสนใจ 
(Motivation M1) การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
(Multiplication of learning activities M3) และการใชสื่อประสม (Multimedia M4) โดยมีขั้นตอนการ
เรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มตนเรียนรู ขัน้ปฏิบัติการ และขั้นนําเสนอผลงาน 
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    2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยโดยแบงเปน 
   2.1 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M โดยใหผู
เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบที่มีลักษณะเป
นมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จากนั้นนํามาปรับปรุง และแกไขใหรูปแบบมีความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 
   2.2 แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวยัจํานวน 6 คน ใชในระยะของการขยายผลรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M ผลปรากฏวาคาเฉลี่ยเกี่ยวกับคาความเหมาะสมอยูในระหวางคาเฉลี่ย 4.00-
4-71 ในระดับมากและมากที่สุด ถือวาเปนรูปแบบที่มีคาความเหมาะสม 
    3. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย จํานวน 24 กิจกรรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และผาน
การพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน และมีการทดลองใชกับนักเรยีนชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่มี
อายุระหวาง 5–6ป 
จํานวน 22 คน จากนั้นไดนํามาปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสมเพื่อจัดทําเปนฉบับสมบูรณนําไปใชใน
การทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง 
    4. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งแบบทดสอบวัดทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลทั้งหมดจํานวน 3 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 รูปทรงหรรษา ชุดที่ 2 เลือกอะไรดี ชุดที่ 3 
เหมือนแตไมเหมือน ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นและผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนไดผานการ
ทดลองใชกับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่มีอายุระหวาง 5-6ป จํานวน 22 คน แบบทดสอบชุดที่ 1  
มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 แบบทดสอบชุดที ่2 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 และแบบทดสอบ
ชุดที่ 3 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81 ซึ่งคาความเชื่อม่ันสูงเพียงพอที่จะนํามาใชในการศึกษา 
    5. คูมือการใชรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุล
สําหรับเด็กปฐมวัย ประกอบดวย ความหมายและความสําคัญ จุดประสงค แนวคิดและทฤษฎี
พ้ืนฐาน องคและขั้นตอนการจัดการเรียนรู เน้ือหาที่ใช บทบาทครูและบทบาทเด็ก 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 
      การดําเนินการวิจัยในระยะนี้เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานหลัก คือ ศึกษา
ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ 
เพียเจต   ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบ ของเจอโรม บรู และทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไว
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ก็อตสกี ศึกษาแนวคิดทางการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการสงเสริมการ
คิดเชิงเหตุผล คือ แนวคิดทางการศึกษาของดิวอ้ี รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย 
การสอนแบบปฏิบัติการ  นอกจากนี้ยังไดศึกษาเรื่องการใชสื่อการเรยีนรูตามแนวทางจากกรวย
ประสบการณของเอดการ เดล (Cone of Experience’s) แลวนําขอมูลแนวคิดทีไ่ดทั้งหมดจาก
การศึกษาวิเคราะหขอมูลมาสังเคราะห  นิยาม ความหมาย และกระบวนการเรียนรูมาใชในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
 ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนา รูปแบบ  
    ผูวิจัยไดนําแนวคิดและหลกัการที่ไดจากการศึกษามาสรางรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ความเปนมาและความสําคัญ ทฤษฏีและแนวคิด ความ
มุงหมาย รูปแบบการจัดการเรียนรู บทบาทครู บทบาทเด็ก และการนําไปใช จากนั้นสรางแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คนประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบในการสงเสรมิทักษะการคดิเชิงเหตุผลสาํหรับเด็กปฐมวยั ปรับปรุงแกไข
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  
 ระยะที่  3 สรางและพัฒนาเครื่องมือ 
   ผูวิจัยสรางเครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไดแก  
สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M และหาคุณภาพโดย
เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบและปรบัปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ และสราง
แบบทดสอบวดัทักษะการคดิเชิงเหตุผล หาคุณภาพโดยการนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาและประเมินความสอดคลองของจุดประสงค ปรับปรุงแกไขเพ่ือ
คัดเลือกขอคําถามที่ที่มีคุณภาพเหมาะสมไปใช หลังจากนั้นผูวิจัยไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4M และแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยไปทดลองนํารองใชครั้งที่ 1 
กับเด็กปฐมวยัที่มี อายุระหวาง 5-6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 22 คน โดยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรูและทดลอง
สอนเปนเวลา 1 สัปดาห และปรับปรุงแกไขเพื่อนํามาทดลองนํารองรูปแบบการจดัการเรียนแบบ 4M 
ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 22 คน เปนเวลา 1 สัปดาห และปรับปรุงแกไข
รูปแบบการจดัการเรียนรูใหมีความสมบรูณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชทดสอบประสิทธิผลการใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M จริง 
 ระยะที่ 4 ทดสอบประสิทธิผลการใชรปูแบบการจดัการเรียนรู 
  ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M โดยกําหนดประชากร คือ เด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2555 และเลือกกลุมตวัอยาง คือ เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6ป โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบ
งายจากประชากร เปนกลุมทดลอง จํานวน 1 หองเรียน และกลุมควบคุมจํานวน 1 หองเรียน 
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หองเรียนละ 25 คน กําหนดแบบแผนการทดลองเปนแบบ  Randomized Control-Group 
Pretest-Posttest Design ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลโดยทดสอบกลุมตัวอยางกอน
การทดลอง (Pretest) นําแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
ไปใชกับกลุมทดลอง และนาํแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบปกติไปใชกับกลุม
ควบคุม เปนเวลา 7 สัปดาห และทดสอบกลุมตวัอยางหลังการทดลอง (Posttest) นําผลการ
ทดลองมาวิเคราะหขอมูล สรุปผลและปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู   
 ระยะที่ 5 การขยายผลการใชรูปแบบ 
  ผูวิจัยขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M โดยการประสานงานกับ
โรงเรียนกลุมตัวอยาง ใหครูปฐมวัยที่ปฎบิัติงานสอนอยูในชั้นอนุบาลปที่ 3 ที่เด็กมีอายุ 5-6 ป ครู
ปฐมวัยจํานวน 6 คน ชั้นเรียนละ 1 คน จากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 ที่สมัครใจนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไป
ทดลองใช ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M โดยผูวิจัยคอยใหคําแนะนําและตอบขอสงสัย ทดลองใชเปนเวลา 1สัปดาห 
เม่ือสิ้นสุดการสอนครูปฐมวยัทุกคนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็กปฐมวัย แลว
นํามาวิเคราะหขอมูลสรุปผล และปรบัปรุงแกไขรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
     ไดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีความเหมาะสมอยูในระดับมากถึงมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
ตั้งแต 4.00-4.80 ซึ่งสวนใหญมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) การลงมือทํา
ดวยตนเอง (Manipulation M2) การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning 
activities M3) และการใชสือ่ประสม (Multimedia M4) ประกอบดวยกระบวนการจดัการเรียนรู 3 
ขั้นตอน คือ ขัน้ที่ 1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏบิัติการ ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอผลงาน  
 ผลการศึกษาประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
  การศึกษาประสิทธิผลของรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยจากการเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดย
การทดสอบทกัษะการคิดเชงิเหตุผลของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการใชรูปแบบ 
4M เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M มีทักษะการคิดเชิงเหตผุลหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรูตามปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 ทั้งดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ การสรุป และโดยรวมทั้ง 4 
ดาน 
 ผลการขยายผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
   รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็ก
ปฐมวัยตามความคิดเห็นของครูปฐมวัยที่ปฏิบตัิงานสอนอยูในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัยที่มีอายุ  
5-6 ป มีความเหมาะสมอยูในระดับมากถงึมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.67 สามารถนําไปใช
ไดตามสภาพจริงกับการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยทีไ่ดจากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย มีประเด็นในการอภิปราย ดังตอไปน้ี  
 1. ขอคนพบที่ไดจากการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
    ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย มีคุณภาพตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมคีวามเหมาะสมอยูใน ระดับมากถึง
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.80 ระดับมากที่สุด แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
เปนการจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลใหเด็กปฐมวัยใน 4 ดานสําคัญ คือ ดาน
การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุปที่เหมาะสมกับวัย ทั้งน้ีเนื่องจากหลักการ
สําคัญของรูปแบบ 4M มุงเนนใหเด็กไดเรียนรูผานสื่อและกิจกรรมที่ยึดเด็กเปนสําคัญ กระตุนการ
เรียนรูดวยความอยากรูอยากเห็นโดยใชประสาทสัมผัสกระทํากับวัตถุสื่อสิ่งของ โดยเชื่อในแนวคิด
ที่วากระบวนการเรียนรูของเด็กเกี่ยวของกับการดูดซึมประสบการณเขามาแลวพยายามสรางความ
เขาใจดวยตนเอง (Brewer.1995: 52-53) การเรียนรูของเด็กปฐมวัยควรอยูที่ตวัเด็กเปนผูสรางสรรค
ความรูขึ้นดวยตนเอง มิไดอยูที่ตัวครูเปนผูบอกผูถายทอดไปยังตัวเด็ก (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ. 
2542: 33) สอดคลองกับ นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ และเบญจลักษณ น้ําฟา (2555: ออนไลน)  
ที่กลาววา การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ หมายถึง การใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญ
ในการเปนผูเรียนรู โดยพยายามจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดสรางความรู ไดมีปฏิสัมพันธกับบคุคล สื่อ 
และสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ เปนเครื่องมือในการเรียนรู เปดโอกาสใหเด็กไดนํา
ความรูไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืน ดังที่ ลือชัย ชื่นอ่ิม (2525: 20) เชื่อวา ความสามารถ
ทางดานเหตุผลมีความสาํคัญตอความพรอมทางการเรียนรูของเด็กปฐมวัยและยังเปนการเตรียม
ความพรอมในเร่ืองการพัฒนาทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึง่สอดคลองกับทฤษฎีทาง
สติปญญาของเพียเจต และทฤษฎีการคนพบของบรูเนอรในการใชคาํถามกระตุนใหเด็กไดใช
ความคิดในแตละขั้นของการจัดกิจกรรม จัดเปนกระบวนการทางสมองในการนําความรู ขอเท็จจริง
และประสบการณมาวิเคราะหเรื่องราวตางๆนําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหา (Freeman. 1988:  
3-4) ผูที่ใชทักษะการคิดเชิงเหตุผลไดอยางเหมาะสมจะสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมี
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ความสุข ถาเด็กไดรับการจัดการเรียนรูและพัฒนาใหเกิดทักษะการคิดเชิงเหตุผลแลวเด็กจะเตบิโต
เปนผูใหญที่ดีตอไปในอนาคต (จํานง วิบลูยศรี. 2536: คํานํา) ขอคนพบภายในรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M ที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป ภายใต 4 องคประกอบและ 3 ขัน้ตอน 
ผูวิจัยขอเสนอประเด็นสําคญัของการจัดการเรียนรูที่นาํไปทดลองใชกับเด็กปฐมวยัสําหรับการ
อภิปรายผล ดังนี้ 
  องคประกอบที่ 1 การกระตุนความสนใจ (Motivation M1)  เปนการจัดสิ่งแวดลอม สื่อ 
วัสดุ อุปกรณมาใชรวมกันเพ่ือสรางแรงจูงใจกระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมอยางสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ปรากฏผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา ทุกครั้งที่มีการนําเสนอสื่อประสมที่เปน
ทั้งวัสดุประเภทสิ่งของจริง สิ่งของจําลอง และสื่อประเภทวีดิทัศน (video compact disk) เด็กจะมี
ความสนใจสื่อวีดิทัศนมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ ตั้งใจดูเรื่องราวที่นําเสนอที่มีทั้งภาพและเสียงเพลงที่
มีจังหวะเร็วสนุกสนานไดสัมผัสทางการดูและการฟง รวมทั้งเหตุการณที่นําเสนอมีทั้งประสบการณ
เดิมที่เด็กเคยพบและประสบการณใหมเด็กยังไมเคยสัมผัสมากอน การสนใจของเด็กสังเกตไดจาก
พฤติกรรมที่แสดงถึงความสนุกหัวเราะพูดคุย การซักถาม การรวมกันตอบคําถามและการขอดูสื่อวีดิ
ทัศนซ้ํารอบที ่2 สาเหตุที่เปนเชนน้ันมีผลมาจากการไดรับการกระตุนความสนใจจากการเลือกใชสื่อ
วัสดุ อุปกรณ และเทคนิควธิกีารที่เหมาะสมตามวัยใหเกดิการเรียนรูชวยสงเสริมพัฒนาการดาน 
รางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญา เพราะสื่อเปนตวักลางในการถายทอดเนื้อหา ทําใหสิ่งที่เปน
นามธรรมกลายเปนรูปธรรมที่เขาใจงาย เพลิดเพลิน เกดิการเรียนรู คนพบดวยตนเองสงผลใหไดคิด
อยางมีเหตุผล (Ebbeck.1991: 135; Hidebrand. 1991: 38; กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2550ก: 29) ซึ่ง
สอดคลองกับ เพียเจต (Piaget) ที่เชื่อวา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยขึน้อยูกับสิ่งที่รบัรูหรือมองเห็น 
(พรรณทิพย ศิริวรรณบศุย. 2549: 44) และแนวคิดของบรูเนอร (Bruner) ที่วา หลักการกระตุนความ
สนใจเปนวธิีการที่ดีที่สุดที่จะพัฒนาใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถนําเอา
ความรูไปใชไดนั้นคือ การกระตุนใหเด็กสนใจและเห็นคุณคาของสิ่งที่จะเรียนรู ซึง่ความสนใจนีเ้ปน
ตัวกระตุนใหเด็กตองการเรียนรู (Bruner. 1960: 14,31) 
 องคประกอบที่ 2 การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) เปนการปฏิบัติกิจกรรม
ตางๆดวยตนเองจากสื่อวัสดุที่เปนสิ่งของจริงของจําลอง เกมภาพ เปนตน รวมถงึวิธีการสํารวจนอก
หองเรียน การแสดงบทบาทสมมุติ โดยกําหนดสถานการณใหเด็กไดปฏิบัติงานเปนกลุมเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ดังพบไดจากการเขารวมในกิจกรรมกลุมที่มีการนําสื่อ
วัสดุ อุปกรณมาใหเด็กไดใชทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับมาจัดทําผลงาน 
เชน การทดลอง การประดิษฐ การสํารวจและบันทึกดวยการวาด จากการจัดกิจกรรมพบวา ใน
ระยะแรกเด็กลงมือปฏิบัติกจิกรรมแบบตางคนตางทําไมมีการสนทนาปรึกษากันเพราะเด็กเคย
ทํางานเดี่ยวมากกวาทํางานกลุม เม่ือมีขอตกลงกันในกลุมใหเปนการทํางานที่ตองชวยเหลือกันแบง
ปนกันไมใชการแขงขัน เด็กสามารถปฏบิัติงานไดเปนอยางดี รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
แสดงถึงแนวคิดทางการศกึษาเรื่องการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ (learning by doing)ตามแนวคิด
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ของดิ้วอ้ี (Dewey) สอดคลองกับฉัทนา ภาคบงกช (2552: 92) ที่กลาววา การลงมือกระทําสิ่งตาง
ดวยตนเอง (Manipulative) เปนการเรียนรูที่เด็กไดจากการปฏิบัติ (Active Learning) เชน การ
สํารวจ การทดลอง การพูดหนาชั้น การทํางานในสภาวะจริง เปนตน  เชนเดียวกบังานวิจัยของ สลา
วินสกี้ เจนนิเฟอร (Slawinski,J.L. 1999: CD-ROM) ที่พบวาเด็กระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาปที่ 1 ควรไดรับการสงเสรมิความสามารถในการอธิบายและชี้แจงเหตุผล เน่ืองจากเปน
สวนสําคัญตอการพัฒนาทางจิตวิทยา และงานวิจัยของ บูลลอคก และเกลแมน  (เพ็ญพิไล ฤทธา
คณานนท. 2536: 42; อางอิงจาก Bullock; & Gelman.1979) ที่ไดแสดงใหเห็นวาเด็กเล็กๆ สามารถ
เขาใจวาสิ่งที่เปนเหตุจะเกิดกอนสิ่งที่เปนผล  ซึ่งพบวาเด็กอายุ  5  ป  เกือบทุกคนและเด็กอาย ุ 3  
ป  บางคนสามารถบอกไดวาเหตุการณไหนที่ทําใหเกดิผลอะไรตามมา ซึ่งเพียเจต (Piaget) เชือ่วา 
ทุกคนเกิดมามีความพรอมที่จะปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและเร่ิมกระทํากอน (Active) พ้ืนฐานทีต่ิด
ตัวมาแตกําเนดิ คือ การจัดและรวบรวม (Organization) และการปรบัตวั (Adaptation)ใหเขากบั
สิ่งแวดลอมเพ่ืออยูในสภาพสมดุล โดยการซึมซาบประสบการณ (Assimilation) และการปรับ
โครงสรางทางปญญา (Accommodation) เม่ือเผชิญกับสิ่งแวดลอมเพ่ือแปลงความคิดเดิมให
สอดคลองกับสิ่งแวดลอมใหมเพ่ือใหเกิดความสมดุลของโครงสรางทางสติปญญาของเด็กตามระดับ
ขั้นพัฒนาการของคน  สอดคลองกับบรูเนอรที่เชื่อวา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเด็กไดมี
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอมซึ่งนําไปสูการคนพบการแกปญหา (สุรางค โควตระกูล. 2550: 48-49, 
212) 

 องคประกอบที่ 3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities 
M3) เปนการถายทอดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ไดลงมือทําดวย
ตนเอง เด็กไดตอยอดทางการคิดและสะทอนกลับสิ่งที่เด็กคนพบดวยการการนําเสนอผลงาน ชวยให
เด็กเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืน เกิดการรวมมือรวมแรงรวมคิดในการเสนอผลงานการเรียนรู 
โดยมีครูเปนผูชวยในการจัดเตรียมสื่อวัสดอุุปกรณ จากการทดลองพบวา การนําเสนอผลงานของ
เด็กทําใหเด็กไดมีการสื่อสารสิ่งที่คิดแลกเปลี่ยนความคดิไดอยางมีเหตุผล และจากการตอบคําถาม
ครู เชน ทําไมถึงเปนเชนน้ีได คิดวาเปนเพราะอะไร เปนตน พบวาเด็กสามารถอธิบายผลงานทีท่ํา
ขึ้นไดอยางมีที่มาและผลทีต่ามมาพรอมกับเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมที่เคยไดพบจากที่บาน
มารวมอธิบายดวย สอดคลองกับไวก็อตสกี ที่เชื่อวา ความสาํคัญของวัฒนธรรมและสังคมมีผลตอ
การพัฒนาการทางสติปญญาและมีการใชภาษาที่เรียกวา inner speech หรือที่เรียกวา “ภาษาคิด” ที่
ชวยใหคนแกปญหาดวยการคิดกอนที่จะลงมือทําจริงๆจากการวิจัยของ Palincsar; & Brown. 
(1989) พบวา ภาษาคิดเกิดขึ้นมาตั้งแตวยัเด็กและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เม่ือเด็กมีพุทธิปญญาที่
แกปญหาเพิ่มขึ้น (สุรางค โควตระกูล. 2550: 204) นอกจากนี้เด็กยังสามารถบอกถึงความคิดหรือ
ความเขาใจเดิมวาเปนอยางไร และปฏิบตัอิยางไรจึงจะไดผลงานที่เร็วและสําเร็จ ทั้งน้ีเปนเพราะครู
ใหคําแนะนําและใหโอกาสเด็กในการสอบถามผูรูหรือเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวาสงผลตอระดับ
การคิดที่เพ่ิมขึ้นของเด็ก (Vygotsky. 1978; citing Driscoll. 1994: 232) การใหขอมูลปอนกลับเปน
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การเสริมแรงแกเด็กเปนประโยชน การประเมินผลการแสดงออกของเด็กชวยใหเด็กพบวาตนเอง
สามารถบรรลวุัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด (ทิศนา แขมมณี. 2552: 228) สอดคลองกับหลักการ
สําคัญของการจัดการสอนแบบปฏบิัติการ (active learning) ที่เชงเคอร กอส และเบรินสไตน 
(Shenker; Goss; & Bernstein. 1996: 1) ไดใหหลักการของการจัดการเรียนรูไววาผูเรียนมีสวนรวม
ในชั้นเรียนโดยลงมือกระทําพรอมทั้งไดรับขอมูลปอนกลับจากการสะทอน ความคดิเห็นเปนการ
จัดการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีสวนรวมในบทบาทการเรียนรูของตนเองมากกวาการรับความรู
มาใชโดยเปนผูรับฝายเดียว 
 4.การใชสื่อประสม (Multimedia M4) เปนการนําสื่อการเรียนรูมาใชรวมกันทั้งวสัดุ
(software) เครื่องมืออุปกรณ (hardware) และวธิีการ (Technique) เชน นําสื่อแผนซีดีเพลงใช
รวมกับภาพถาย ภาพวาด หรือวัสดุของจริง การใชแผนวีดิทัศน (video compact disc) 
ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปนทั้งภาพการตูนและภาพจริง ประกอบดวย ขอความ(text) 
ภาพนิ่ง(Image) เสียง (Sound) นําเสนอเรื่องราวเนื้อหา สื่อบางเร่ืองจะมีคําถามและเฉลยคําตอบที่
ถูกตองใหกับเด็กไดรับรูทันทีหรือเปนภาพปริศนาใหเด็กไดคิดและตอบคําถาม เนนการมีปฏิสัมพันธ
รวมกันระหวางเด็กกับสื่อ เด็กกับเพ่ือนและเด็กกับครู ตามแนวคดิการจูงใจและเรงเราความสนใจให
เด็กอยากเรียน เรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองที่ตอเน่ืองกันตามลําดับ เด็ก
สามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆตามลักษณะของวัตถุสิง่ของ หรือภาพตางๆที่เกี่ยวของ
กับชีวติประจาํวันกระตุนใหระลึกถึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเชื่อมโยงใหเกิดความรูใหม 
นําเสนอความรูใหมจากงายไปหายยากโดยใชสื่อตางๆที่เหมาะสมมาประกอบการจัดการเรียนรูใน
แตละขั้นตอนที่เหมาะสม โดยการใชสื่อประสมจะนําไปใชในขั้นตอนการจัดการเรียนรูทั้ง 3 ขั้นตอน 
ไดแก 1. ขั้นเริ่มตนเรียนรู 2. ขั้นปฏิบัติการ 3. ขั้นนําเสนอผลงาน โดยมีความเชือ่มาจาก แนวคิดมา
จากรูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเยที่อธิบายวา การจูงใจและการเรงเราการสนใจอยาก
เรียนรูเปนการเชื่อมโยงสิ่งเราและการตอบสนองที่ตอเนื่อง เด็กสามารถสัมผัสความแตกตางของ
สิ่งของตามลกัษณะของวตัถุสิ่งของหรือภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กระตุนใหระลึก
ประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับประสบการณใหมจากการนําเสนอสื่อที่สนุกสนานนาสนใจจาก
เหตุการณภายนอก กระบวนการเรียนรูภายในตวัมนุษยจากเหตุการณตางๆมากมายยอมชวย
สงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2552: 227-228) นอกจากนี้การใชสือ่ตางๆ ตาม
แนวคิด ของ เอดการ เดล (Edgar Dale) ในการจัดแบงสื่อการสอนเปนขั้นตอนประสบการณการ
เรียนรู ซึ่งเอดการ เดล พัฒนาการใชสื่อมาจากแนวทางของบรูเนอร (Bruner) ที่เรียกวา “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experience’s) เริ่มตนจากประสบการณที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม 
ประกอบดวยสื่อที่สําคัญหลกั คือ สื่อวัสดุ เชน ของจริง ของจําลอง แผนซีดี แผนวีดิทัศน
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งประกอบเสียงเพลง สื่ออุปกรณ เชน เครื่องเลนซีดีรอม โทรทัศน เปนตน  
เทคนิคและวธิกีารในการเราความสนใจ เชน การสาธิต การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ เปนตน 
ผลจากการทดลองอภิปรายไดวา เด็กสนใจสื่อประสมประเภทเทคโนโลยีเปนอยางมาก เชน สื่อวีดิ
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ทัศนในขั้นเริม่ตนเรียนรู สงัเกตไดจาก พฤติกรรม การซักถามและการตอบคําถาม และการใชกลอง
ถายภาพดิจิตอลในขั้นนําเสนอผลงาน ที่ชวยในการบนัทึกผลงานการขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
เปนการกระตุนใหเด็กเกิดความสนุกสนานพบประสบการณใหม ตามที่ วัฒนา ปุญญฤทธิ์ (2552. 
ออนไลน) ไดกลาววา เทคโนโลยีทางการศึกษานั้น เปนเครื่องมือที่มีคุณคาในการสรางเสริมการ
เรียนรูของเด็ก โดยเฉพาะการสงเสริมชวงความสนใจ การแกปญหา และการยอมรับเครื่องมือ
เครื่องใชในโลกปจจุบัน ดังนั้นควรใหโอกาสเด็กทุกคนไดเขาถึงเทคโนโลยี สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุวรรณา ยงวณิชย (2545: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับทักษะการคิดโดยใชเกม
คอมพิวเตอรฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผล พบวา หลังจากการทดลองโดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และหลังจากการเลนเกมคอมพิวเตอรฝกทักษะการคิดเชิงเหตุผล
เด็กมีทักษะความสามารถการคิดเชิงเหตผุลสูงขึ้น 
 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย  
มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ นํามาจัดการเรียนรูได 3 ขั้นตอน ดังนี้  
  ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู กระตุนความสนใจใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและ
สื่อประสมที่เปนทั้ง เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วสัดุของจริง สิ่งจําลองสลับสบัเปลี่ยนกันไปในแต
ละวัน  กระตุนใหเด็กกระทาํกิจกรรมตอบสนองตอสถานการณนั้นดวยกิจกรรมตางๆ เชน การ
เคลื่อนไหวและจังหวะ การไขปริศนาจากการฟงเสียง การดูจากสื่อวิดีทัศน ที่เปนทั้งภาพวาดการตูน
เคลื่อนไหว และภาพเหตุการณจริง สื่อภาพเหตุการณจริงในสถานการณเรื่องราวตางๆ ที่สัมพันธ
เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู เด็กไดรวมกันใชภาษาพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอจากการนําเสนอ
สถานการณของสื่อประสม เปนการทบทวนประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของเด็ก ซึ่งในขั้นน้ี
พบวา เด็กใหความสนใจสื่อประสมประเภทวีดิทศัน โดยการสังเกตพฤติกรร การรวมกันตอบคําถาม 
การซักถาม การขอดูซ้ําอีกครั้ง เปนตน ซึ่งขั้นน้ีไดนําทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต และ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร 
ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี บูรณาการกับรูปแบบการเรียนการสอนของกานเยและ
เง่ือนไขการใชสื่อประสมที่เปนวัสดุ อุปกรณ วิธีการเทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวประกอบเสยีงที่
เรียกวาสื่อประสม มาเปนสิ่งเรากระตุนความสนใจเรียนรูของเด็กปฐมวยั ตามแนวคิดพื้นฐานของ
องคประกอบที่ 1 การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 
การใชสื่อประสม (Multimedia M4)  
  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ เด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองจากสื่อวัสดุ สื่อของจริง 
เปนการศึกษาเรียนรูรวมกนั คาดคะเนสงัเกตสื่อสิ่งของในแตละชิ้นงานที่ตองลงมือปฏิบัติ ระดม
สมองวางแผนหาวิธีการกระทํา ลงมือดําเนินการปฏิบัตกิิจกรรมรวมกับผูอ่ืนเนนใหเด็กเกิดทักษะ
ดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และสรุป จากการทํากิจกรรมตางๆที่ตองอาศัยสื่อ
ประสมในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณตางๆใชรวมกัน แนวคิดของขั้นตอนนี้มาจาก ทฤษฎีพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเพียเจตและทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร  ผสมผสานกับการสอน



 164

แบบปฏบิัติการ(active learning) มาใชรวมกับแนวคิดการใชสื่อประสมตามแนวทางของรูปแบบการ
เรียนการสอนของกานเย  ตามแนวคิดพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 2 การลงมือทําดวยตนเอง 
(Manipulation M2) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia M4)   
  ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอผลงาน เด็กไดขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูดวยการนําเสนอ
ผลงานที่ไดทาํรวมกัน เปนการสะทอนกลับสิ่งที่เด็กคนพบจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองรวมถึง
การทํางานรวมกันของเด็ก ในขั้นน้ีเด็กไดรวมกันนําเสนอผลงานที่ทําภายหลังการเรียนรู จากการ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลําดับและการสรุป เปน
กิจกรรมการเรียนรูที่ไดแลกเปลี่ยนสิ่งทีเ่ด็กเรียนรูกับผูอ่ืน เกิดการมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน
เปนกลุมสงเสริมใหกลาแสดงออกและการใชสื่อประสมใหเหมาะสม ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของ
ขั้นนี้มาจาก แนวคิดจากรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยในการใชการจัด
สิ่งแวดลอมภายนอกเชื่อมโยงใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูภายในของแตละบุคคล และ
ผสมผสานกับการสอนแบบปฏิบัติการ (active learning) ที่สะทอนกลับสิ่งที่ไดกระทําโดยการใช
ภาษาสื่อสารถายทอดการคิดผลงานที่ไดลงมือใหกับผูอ่ืนไดรับรูรวมถึงการใชภาษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยมีครูคอยใหความชวยเหลือ ตามแนวคิดทฤษฎวีฒันธรรมเชิงสงัคมของไวก็อตสกี 
แนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning 
activities M3) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia M4) 
 
 2. ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  
    1. เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมตาม
แนวคิดของรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อยางมีนัยทางสถิตทิี่ ระดับ .01 ทั้งดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และ
การสรุป 
    ผลการวิจัยน้ีแสดงวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรปูแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M ทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นสามารถนําไปใชไดดี 
เน่ืองมาจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป อยางเปนขั้นตอน
เด็กปฐมวัยไดเรียนรูผานกิจกรรมที่สงเสรมิกระบวนการคิดจากการสัมผัสสื่อการเรียนรู เชน การดู 
การฟง การอาน การเขียนจากสื่อเคลื่อนไหววีดิทศัน สื่อภาพนิ่งที่นาสนใจ และการสัมผัสจากสื่อที่
เปนของจริงของจําลอง การถาม-ตอบคําถาม การแกปญหาจากสถานการณจริงสถานการณจําลอง 
เปดโอกาสใหเด็กไดแลกเปลี่ยนแสดงความคิดอยางมีพ้ืนฐานของเหตผุลผานขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู 3 ขั้น ไดแก ขั้นเริ่มตนเรียนรู เด็กไดเรียนรูจากสื่อประสมเปนการกระตุนความสนใจอยาก
เรียนรูในขั้นตอไป ขั้นปฏิบตัิการ เด็กไดเรียนรูจากการลงมือทําในการทดลอง การประดิษฐ การ
ประกอบอาหาร การปน การวาด การสาธิตจากวทิยากรและการศึกษานอกหองเรียน และขั้น



 165

นําเสนอผลงาน เด็กไดเรียนรูจากการนําเสนอประสบการณในการปฏิบัติกิจกรรมหลากหลาย ได
แลกเปลีย่นเรยีนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน ไดตอบคําถามจากครูทําใหเด็กเรียนรูไดดี  

 กิจกรรมดังกลาวขางตนเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็กปฐมวัย
ไดเปนอยางดี  ตรงกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอตสกี 
(Vygosky) ที่วา พัฒนาการเด็กมีผลจากการปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับสิ่งแวดลอมในสังคม เชน พอ
แม ครู เพ่ือนรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งอ่ืนเชนสือ่ตางๆ และแนวคิดสําคัญของจอหน ดิวอ้ี 
(Dewey) เรื่องการเรียนรูจากการกระทําการยึดเด็กเปนสําคัญจากการกระทําจริงในสถานการณจริง
ผานสื่อจริงที่มีอยู (สํานักพิมพ สาราเด็ก. 2552: 18, 23) สอดคลองกับงานวิจัยของเสาวนีย  
อุนประเสริฐ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรบัการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเดินเรื่อง ในระดับอายุ 5-6 ป เพ่ือเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมแบบเดินเรื่องกอนและหลังการทดลอง โดยใชแบบวัดการคิดเชิงเหตุผล 
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดนิเรื่อง มีการคิดเชิงเหตุผลทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกตามแบบการคิด คอื การคิดแบบนิรนัยและการคิดแบบอุปนัยหลังหารทดลองสูง
กวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวจัิยของปยวรรณ สันชุมศรี 
(2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโน ในเด็กระดับอายุ 5-6 ป พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรบัการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอโบโนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติมีความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกจิกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของเดอ
โบโนและการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลอง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยกลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวคิดของเดอโบโนมีคาเฉลี่ยความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบปกติ รวมถงึงานวิจัยของ พรทิพย ศิรภัิทราชัย (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศกึษา
คนควาเกีย่วกบัปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอทักษะการคดิเชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร โดยมี
จุดประสงคเพ่ือ 1.ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรสาเหตุกับทักษะการคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร 2.ตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่สรางขึ้นกับขอมูลเชิง
ประจักษ 3.ศกึษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอทักษะการคิดเชิงเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร พบวา คาสัมประสิทธิส์หสมัพันธระหวางตัวแปรสาเหตุ(รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตย คุณภาพการสอนวิทยาศาสตร สมรรถภาพพื้นฐานทางสมอง ผลการเรียนรู) กับ
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลมีนยัสําคัญทางสถิติทุกคาที่ระดับ .01 และงานวิจัยของบษุยา อินทรงาม 
(2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตอการ
คิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยั การวิจัยครัง้นี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็ก



 166

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกอนการทดลองและหลัง
การทดลอง โดยใชเด็กปฐมวัยชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎเีศรษฐกิจพอเพียงมีความคดิเชิงเหตุผลหลังการทดลอง 
สูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 เชนกัน การสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลเปนเรื่องสําคัญเปนพ้ืนฐานที่ดีในการคิดระดับที่สูงขึ้นและใชในการดํารงชีวิต
ประจําวัน   
 2. เด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนกและดานการเปรียบเทียบเพิ่มขึ้น
หลังจากการไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ .01   
     ผลการวิจัยนี้แสดงวา การจัดการเรียนรูตามรูปแบบตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติทําใหเด็กปฐมวัยมีทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึน้ดานการจําแนกและการเปรียบเทียบ 
เน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติเปนการสงเสริมสรางพรอมโดยทั่วไปของเด็กปฐมวยัใน
ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสตปิญญา ถึงแมกลุมตัวอยางนี้จะมีการจัดการเรียนรูที่เนนใน
เรื่องของกระบวนการคิดดวยก็ตาม ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ที่เนนการ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลที่เปนพ้ืนฐานดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และ
การสรุป แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติมีกิจกรรมที่
สงเสริมการเรียนรูดานการคิดเชิงเหตุผลไมครบทุกดาน ดังนั้นหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการเรียนรูตามแบบปกตเิด็กปฐมวัยจึงมีทักษะการคดิเชิงเหตุผล
เพ่ิมขึ้นเฉพาะดานการจําแนกและการเปรยีบเทียบ 
 3. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มี
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองเพิ่มขึ้นมากกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ.01 ทั้งดานการจําปนก การ
เปรียบเทียบ การเรียงลําดับและการสรปุ ซึ่งกอนการทดลองเด็กทั้งสองกลุมมีทักษะการคิดเชิง
เหตุผลใกลเคยีงกัน เน่ืองจากกอนการทดลองเด็กไดรับการจัดกิจกรรมที่มุงเนนกระบวนการคิดเปน
พ้ืนฐานเชนเดยีวกัน 
    ผลการวิจัยนี้แสดงวา หลังการทดลองเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M มีทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึน้มากกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรบัการ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M สงผล
ตอการสงเสรมิทักษะการคดิเชิงเหตุผลมากกวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ เน่ืองจากรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ 4M เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทกัษะการคิดเชงิเหตุผล ดานการ
จําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลําดับ และการสรุป อยางเปนขั้นตอนและมีองคประกอบของ
รูปแบบทีส่งเสริมการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีค่รอบคลุม มีความหลากหลายของการจัด
กิจกรรม รปูแบบการจัดการเรียนรูประกอบดวยองคประกอบ 4 ดาน คือ  การกระตุนความสนใจ 
(Motivation M1) การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
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(Multiplication of learning activities M3) และการใชสื่อประสม (Multimedia M4) ประกอบดวย
กระบวนการจดัการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ขั้นที่ 3 
ขั้นนําเสนอผลงาน ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบปกติ ประกอบดวยขั้นการสอน 3 
ขั้น คือ ขั้นนํา ขั้นสอน ขั้นสรุป ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546  
  
 3. ขอคนพบที่ไดจากการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
     รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
ตามความคิดของครูปฐมวัยที่ปฏิบัติงานสอนอยูในชั้นเรียนอนุบาล 3 ที่มีอายุระหวาง 5-6 ป มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากและมากที่สุด มีคาเฉลี่ยตั้งแต 4.00-4.67  
     ผลการวิจัยนี้แสดงวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มีความเหมาะสมในการ
นําไปใชตามสภาพจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 5-6 ป เน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เปนกระบวนการจัดการ
เรียนรูซึ่งนํามาใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูในชั้นเรยีนอยางเปนขั้นตอนครอบคลุมองคประกอบ
ที่เหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุล 4 ดาน คือ ดานการจําแนก 
การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดับและการสรุป โดยคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสติปญญา หลักการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัยเปนสําคัญ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M 
สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 5-6 ป จะมี 4 องคประกอบและ 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู คือ 
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) การลงมือทําดวยตนเอง 
(Manipulation M2) การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities M3) และ
การใชสื่อประสม (Multimedia M4) ประกอบดวยกระบวนการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
ขั้นเริ่มตนเรียนรู  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอผลงาน และไดปรับจุดประสงคและ
เน้ือหากิจกรรม สื่อการเรียนรูที่เปนสื่อประสม การวัดและประเมินผลใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับคุณลักษณะตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กของเด็กอายุ 5-6 ป ดังที่
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550: 5) ไดระบุไววาผูสอนจะตองมีวิธีการและสื่อที่หลากหลาย
ประกอบการใชคําถามกระตุน ซักถาม ทบทวนหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อใหเด็กนําประสบการณ
เดิมที่มีอยูเชื่อมโยงกับประสบการณใหม ดังนั้นครูปฐมวัยที่ไดทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ 4M จึงมีความคิดเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มีความเหมาะสมในการนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ป 
 

ขอสังเกตที่ไดจากงานวิจัย 
1. ขอสังเกตในการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 

  การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ผูวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคลองตรงกันวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มีความเหมาะสมในการนําไปใชเพ่ือสงเสริม
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การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย เน่ืองจากรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M มีหลักการและ
แนวคิดพื้นฐานจากการใหเด็กไดเรียนรูและฝกทกัษะพืน้ฐานในการคดิเชิงเหตุผลดานการจําแนก 
การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดับ และการสรุปจากการไดลงมือปฏิบัตจิริง โดยใชสื่อประสมที่มีความ
หลากหลายตามความสนใจของเด็กสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล เชน สื่อภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว การตูนเคลื่อนไหวประกอบเสียงในรปูแบบของสื่อวีดิทัศน สื่อประเภทของจริง ของ
จําลอง และสื่อดิจิตอลตามสถานการณปจจุบัน มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมคําถาม
ปริศนา กิจกรรมการทดลอง กิจกรรมสํารวจ กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการศึกษานอก
หองเรียน กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมตุิ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เหลานี้สงเสรมิพัฒนาการดานสติปญญา รางกายอารมณ จิตใจ และสังคม อีกดวย ดังนั้นรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M จึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชเพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. ขอสังเกตในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  
  ขอสังเกตมนการศึกษาประสิทธิผลของรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ผูวิจัยพบวา 
กระบวนการจดัการเรียนรูตามตามแนวคดิของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ประกอบดวย  4 
องคประกอบและ 3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู คือ องคประกอบ 4 ดาน ไดแก การกระตุนความสนใจ 
(Motivation M1) การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
(Multiplication of learning activities M3) และการใชสื่อประสม (Multimedia M4) ประกอบดวย
กระบวนการจดัการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ขั้นที่ 3 
ขั้นนําเสนอผลงาน ทําใหเด็กไดพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลครบ 4 ดาน และภายหลังการไดรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ทําใหเด็กปฐมวัยมี
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลเพ่ิมขึ้นทุกดาน ขอสังเกตที่ไดในแตละขั้นการจัดการเรียนรูมีดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นเริม่ตนเรียนรู พบวา เด็กใหความสนใจกับสื่อประสมที่นาํมาใหเด็กดูเปน
อยางมากและมีการขอดูซ้ําอีกครั้ง เด็กๆจะชวยกันตอบคําถามและรวมกันสนทนาตามสถานการณที่
เด็กไดพบในสื่ออยางสนุกสนาน โดยเฉพาะสื่อที่มีเสยีงประกอบเดก็จะรวมแสดงทาทางเคลื่อนไหว
ตามจังหวะเพลงดวยความสมัครใจดวยตนเอง สังเกตดวยแววตาทาทางสนุกสนานและเสียงหัวเราะ
ของเด็กขณะที่กําลังสัมผัสกับสื่อประสม ในแตละครั้งเด็กจะสอบถามถึงสื่อที่จะนํามาในครั้งตอไปวา
เปนอะไร เปนเร่ืองเก่ียวกับอะไร ซึ่งแตกตางจากกอนหนานี้ที่เด็กๆจะไดเรียนรูจากการฟงนิทาน
หรือการเลาเรื่องจากครูแลวตอบคําถามเทานั้น 
     ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ พบวา เด็กกระตอืรือรนในการทํากิจกรรมอยางสนุกสนาน 
ตื่นเตนที่จะไดลงมือปฏิบัตริวมกันผานสือ่การเรียนรูที่ไดรับ และรวมกันคิดในการลงมือทําผลงาน
อยางอิสระโดยมีครูเปนผูชวยแนะนํา เด็กไดฝกทักษะการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ
และสรุปออกมาเปนผลงาน นอกจากนี้เด็กยังไดรวมกันแสดงความคิดเห็นในขณะกําลังปฏิบตัิ
กิจกรรมในลักษณะของการแลกเปลีย่นประสบการณของแตละคนรวมถึงไดเห็นการกระทําที่
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แสดงออกถึงการแบงปนสิง่ของใหกัน การจัดการใหทุกคนไดทําผลงานกันภายในกลุม และจากการ
สอบถามเด็กและครูผูสอนอยางไมเปนทางการ พบวาเด็กและครูชอบทํากิจกรรมเหลานี้ เน่ืองจาก
เปนสิ่งที่เปนรูปธรรมเด็กไดสัมผัสจริง ครูไมตองคอยบอกหรือกระตุนใหเด็กลงมือทําเอง เพียงนําสื่อ
หรือสถานการณที่เตรียมไวมาใหเด็กสามารถปฏิบัตไิดอยางสนุกสนานและดําเนนิการสําเร็จทันทีไม
ตองไปทําตอในชวงเลิกเรียน ดังจะเห็นไดจากการที่เด็กถามวา “วันนี้มีอะไรมาใหทําสนุกๆอีก
หรือไม” “พรุงนี้นํากิจกรรมแบบเดิมมาใหทําอีกไดหรือไม” เปนตน กิจกรรมในแตละครั้งเปนกิจกรรม
ที่หลากหลายเปนการบูรณาการกิจกรรมหลักตางๆมารวมไวในกิจกรรมเดียว เชน กิจกรรมเสริม
ประสบการณ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมเกมการศึกษา  
     ขั้นที่ 3 ขั้นนําเสนอผลงาน พบวาในสปัดาหแรกเด็กสวนใหญสามารถนําเสนอผลงาน
ของกลุมไดอยางคลองแคลวกระตือรือรนอยางสนุกสนาน และมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน
ระหวางกลุมไดเปนอยางดีทั้งน้ีเพราะเดก็ในกลุมตวัอยางนี้ไดรับการฝกฝนใหพูดนําเสนอขาวเปน
ประจํา ทางดานการใชสื่อพบวาในครั้งแรกเด็กจะไมคุนเคยกับการถายภาพดวยกลองดิจิตอลเพื่อ
บันทึกผลงานและยังไมสามารถตกลงกันไดวาใครจะเปนผูบันทึกภาพกอนเพราะทุกคนอยากจะเปน
ผูบันทึกภาพเอง อยากรูอยากเห็นอยากลองใชสื่อดิจิตอลอยางกระตือรือรน ครูจึงมีบทบาทเขามา
ชวยจัดการใหขอตกลงกันวาใหสลับกันถายภาพตามลาํดับ เด็กบางคนยังไมคุนกับการบันทึกภาพ
ดวยกลองดิจิตอลแตขอเปลี่ยนไปใชโทรศัพทแบบพกพาบันทึกภาพแทน 
 
 3. ขอสังเกตในการขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  
     ขอสังเกตในการเผยแพรและขยายผลรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบแบบ 4M ไปใชใน
สภาพจริง ผูวิจัยพบวา ครปูฐมวัยมีความสนใจรูปแบบการสอนแบบ 4M และสนใจสื่อประสม
ประเภทสื่อวีดิทัศนที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง สังเกตไดจากการขอนําแผนวีดิทัศนเรื่องอ่ืนๆที่มีไปใชใน
การจัดการเรียนรูในครั้งตอไป อยางไรก็ตามครูบางทานยังกังวลเกีย่วกับอุปกรณสําหรับการนําเสนอ
แผนวีดิทัศนวาสามารถนําไปใชกับคอมพิวเตอรไดหรือไมเพราะบางหองอุปกรณของเครื่องเลนแผน
วีซีดีกับโทรทศันไมมีความพรอมในการใชงาน แตเม่ือแนะนําและใหคําปรึกษาเรื่องการใชสื่อแผนวีดิ
ทัศนทีท่ําสามารถใชเลนไดกับเครื่องคอมพิวเตอรไดทั้งแบบตั้งโตะและแบบพกพาครูสามารถ
นําไปใชไดเชนเดียวกับการนําเสนอผานโทรทัศนเชนกนั เม่ือครูแตละทานจัดกิจกรรมครบทุกแผน
แลวตางมีความเห็นสอดคลองตรงกันวา รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M สามารถนํามาใชจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี สอดคลอง
เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรูของเด็กปฐมวัย เน่ืองจากการอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนรูและ
ขั้นตอนการเรยีนรูมีความชดัเจน กิจกรรมและสื่อการเรียนรูมีความหลากหลาย นอกจากนี้ครูยังได
แสดงความคดิเห็นวา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M นี้เหมาะสมสอดคลองกับนโยบายการสอน
ของโรงเรียนที่มุงเนนเรื่องการสอนคิดใหกับเด็กปฐมวัย และจะนําไปใชเปนแนวทางเลือกหนึ่งในการ
สอนเด็กปฐมวัยในปการศกึษาตอไป  
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ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช 
  ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช มีดังนี้ 
  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับครปูฐมวัยในการ
นําไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุลสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูนี้
ไปใชครุปฐมวยัควรศึกษาคูมือการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M และแผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ใหเขาใจกอนการนําไปใช จัดเตรียมสื่ออุปกรณ
ใหพรอมและเพียงพอกับจํานวนเด็ก ทั้งน้ีกิจกรรมและสือ่ประสมตางๆ ครูสามารถปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับชั้นเรียนและบริบทของตนเองได 
      2. กิจกรรมและสื่อประสม (สื่ออุปกรณการเรียนรู) ตามแผนการจัดการเรียนรูตาม
แนวคิดของรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไดรับการออกแบบและพัฒนาเพื่อใชกับเด็กปฐมวัยที่
มีอายุ 5-6 ป ดังนั้นหากครูตองการนําไปใชจัดกิจกรรมกับเด็กในระดบัชั้นอ่ืน ครูตองปรับเปลี่ยน
กิจกรรมและสือ่อุปกรณรวมถึงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับพฒันาการตามวัยของเด็ก
ปฐมวัย 
 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
     ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้  
   1. ควรมีการเปรียบเทยีบการนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปใชในโรงเรยีนที่มี
บริบทแตกตางกัน เชน สังกัด ขนาด และที่ตั้ง เปนตน 
  2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปใชพัฒนาตัวแปรอ่ืนๆ เชน ทักษะการ
คิดดานอ่ืนๆ ทักษะทางวิทยาศาสตร ทักษะทางคณติศาสตร ทักษะทางภาษา ความเชื่อม่ันในตนเอง 
พัฒนาจริยธรรม และพัฒนาการทางสังคม เปนตน 
  3. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปใชทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลกับ
เด็กปฐมวัยในทุกระดับชั้นทีมี่อายุ 3-4 ป และ 4-5 ปตามลําดับ เพ่ือศกึษาความแตกตางของทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่มีอายุแตกตางกัน 
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ภาคผนวก ก 

การสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
  

 1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
 2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
   3. คะแนนของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M  

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย    
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คํานํา 
 

รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
จัดทําขึ้นเพื่อมุงสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย ซึ่งทําใหเด็กจะไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอันนําไปสูการคิดพื้นฐานกอใหเกิดการเรียนรูเรื่องตางๆไดอยาง
รวดเร็ว สามารถดําเนินชีวติไดอยางมีความสุข นอกจากนี้ยังไดใชเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร ครู 
และผูที่เกีย่วของกบัการจัดการศึกษานําไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรูสงเสริมเร่ืองการคิดใหกับ
เด็กปฐมวัย อันจะเปนทักษะพ้ืนฐานทางการคิดในทุกระดับการศึกษาตอไป เน้ือหาในคูมือฉบับน้ี
ประกอบดวยแนวคิด ทฤษฎีพ้ืนฐานในการสรางรูปแบบ หลักการของรูปแบบ วตัถปุระสงค 
กระบวนการจดัการเรียนรู ผลการเรียนรู บทบาทครู การประเมินการเรียนรู และตวัอยางแผนการ
จัดการเรียนรู ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบั
เด็กปฐมวัย  
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แบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย (THE DEVELOPMENT OF 4M 
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สารบัญ 
 
เร่ือง      หนา 
ความเปนมาและความสําคญั            4 
ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน            8 
ความมุงหมาย             14 
ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M        14 
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M       15 
กระบวนการจดักิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4M       16 
ผลการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการเรียนรูแบบ 4M       17 
ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู        18 
เน้ือหาที่ใช              18 
การประเมินผลการเรียนรู          19 
บทบาทคร ู              19 
การนําไปใช              20 
บรรณานุกรม             22 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

ความเปนมาและความสําคัญ 
ปจจุบันการพัฒนาประเทศมุงเนนเรื่อง การเพิ่มคุณคาในทรัพยากรมนุษยที่มีความรู มี

การศึกษาและมีทักษะตางๆที่ดี เรียกไดวาตองการมนุษยเปนแรงงานฐานความรู (Knowledge-
Based Labour) นําพาประเทศไปสูยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy)   
(วชิราพร อัจฉริยโกศลและคณะ. 2550: 75) ซึ่งตองอาศัยการเรียนรูและพลังสมองของคนในชาติ 
เปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการศึกษา รวมถึงการใชชีวติอยูรวมกันในสังคมบนพื้นฐานความรู 
การที่สังคมโลกเปลี่ยนแปลงยอมสงผลกระทบตอระบบการศึกษาของประเทศ ตองมีการปฏิรูป
การศึกษาอยางตอเน่ือง การพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพการศึกษาดีนับเปนฐานที่แข็งแรงทาง
สังคมได เรื่องของการจัดการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญที่จําเปนตองมีการปูพ้ืนฐานเรื่อง การคิด ใหแก
เด็กและเยาวชนนับตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับสูง (ประพันธศิริ สุเสารัจ. 2551: 4) รวมถึงการ
สงเสริมปลูกฝงการวางรากฐานทางการคดิจากครอบครัวตลอดจนคานิยมตางๆของสังคมเพราะพอ
แมเปรียบเสมอืนเปนครูคนแรกเปนแบบอยางใหกับเด็กโดยเฉพาะในชวงอายุ 6 ปแรกของชีวติ 
ดังนั้นสัมพันธภาพครอบครวัมีความสําคญัตอเด็กปฐมวัยอยางมาก เด็กจะเจริญเติบโตไดดีที่สดุใน
บรรยากาศทีเ่ด็กรูสึกวามีความรัก ความอบอุน ความมั่นคงปลอดภัยจากพอแมและผูปกครองซึ่งมี
ผลตอการปรบัตวั ความรูสกึและการคิดของเด็ก (มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552: 9, 
เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 45)    

การคิด เปนเรื่องที่สําคัญในการจัดการเรียนรูเห็นไดจากการที่ประเทศตางๆทั่วโลกสนใจ
ศึกษาและเนนในเรื่องการพัฒนาผูเรียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพในทุกดาน ทั้งดานสติปญญา 
คุณธรรมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.2540: 1) 
การคิดจึงเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาประชากรไทยใหมีนิสัยใฝรูตั้งแตเด็กปฐมวัย เปนวัยแหงการ
เลนปนเรียน การเลนกับการคิดจะดําเนินไปอยางควบคูกัน การคิดของเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นจาก การ
ทํางานโดยอัตโนมัติของสมองเกิดจากการที่เด็กไดเรียนรูประสบการณตรงทั้งจากการลงมือทําดวย
เองผานการเลน ผานการจัดการเรียนรูนั่นเอง  (ศันสนีย ฉัตรคุปต และอุษา ชูชาต.ิ 2545: 5-11) 
ประสบการณจากสิ่งแวดลอมจะทําใหเด็กสามารถคิดไดกวางขึ้น เพราะสิ่งที่ใชในการตัดสินใจเปน
สิ่งที่มาจากสมองและความรูสึกนึกคิด เม่ือมีการพัฒนาการคิดสมองจะมีความสามารถที่จะเรียนรู
และมีประสบการณมากขึ้น ประสบการณที่เด็กไดรับจะทําใหพฤตกิรรมการตอบสนองตอ
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป (ศันสนีย ฉัตรคุปต. 2545: 43) สมองมีความสามารถคดิไดตั้งแตขั้นต่ํา 
คือ การคิดอยางงายไมซับซอนจนถึงการคิดขั้นสูงที่ซับซอนตามความสัมพันธของกฎเกณฑหรือ
ปรากฏการณ ความสามารถในการคิดจะมีการพัฒนาเปนลําดับจากงายไปยาก ซึ่งตองมีสิ่งเราตางๆ 
ทําใหเกิดความสงสัยหรือปญหาที่ตองการหาคําตอบ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน. 2548: ออนไลน) ทักษะการคิดหนึ่งที่สําคัญและเปนทักษะการคิดทั่วไปที่จําเปนตองใชอยู
เสมอในการดํารงชีวิตประจําวัน ไดแก การใหเหตุผล (reasoning) ที่ตองใชในการเรียนรูตางๆ 
ตลอดจนการใชชีวติอยางมีคุณคา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต.ิ 2540: 34)  

 ทักษะการคิดเชิงเหตุผล(reasoning thinking skills) เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหเด็ก
สามารถใชเหตุผลในการตดัสินใจและแกปญหาตางๆไดถูกตอง เพราะการคิดเชิงเหตุผลเปน
กระบวนการทางสมองที่สําคัญในการนาํเอาความรู ขอเท็จจริง และประสบการณ มาวิเคราะห
เรื่องราวตางๆ นําไปสูการตัดสินใจหรือแกปญหาสอดคลองกับที่ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) ได
กลาวถึงการคดิเชิงเหตุผลวา มีความสัมพันธกับการแกปญหา เปนการหาทางออกของปญหา เปน
การประเมินวาวิธีไหนดีที่สดุและปฏิบตัิตามทางเลือกนั้น เพ่ือนําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจ
และยอมรับในวิธีแกปญหาเมื่อไดรับเหตุผลที่ถูกตอง ซึ่งแมแตหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
ประเทศนิวซแีลนด กระทรวงศึกษาธิการของประเทศ (Ministry of Education 1996) ยังไดกําหนด
จุดหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยดานสติปญญาไวสรุปได คือ ใหเด็กมีประสบการณในสภาพแวดลอม
ที่ชวยพัฒนาทักษะทางภาษาสื่อสารทั้งในชีวติจริง ในการเลน และการแกปญหา ใหมีประสบการณ
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆดวยการคนพบและพัฒนาวิธีการตางๆที่จะสรางสรรคและแสดงออก เรียนรูที่
จะสํารวจ คิดและใชเหตุผล ผูที่ใชการคิดเชิงเหตุผลไดอยางเหมาะสมจะสามารถแกไขปญหาตางได
อยางราบรื่น และสามารถทีจ่ะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ถาเด็กไดรับการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาใหเกิดทักษะทางดานการคิดเชิงเหตุผลแลว  เด็กจะเติบโตเปนผูใหญที่ดีตอไปใน
อนาคต (จํานง วิบูลยศร.ี 2536 : คํานํา) การเปนผูมีเหตุผลมีคุณสมบัติสําคญัที่เดนชัดประการหนึ่ง 
คือจะเปนผูทีมี่การคิดอยางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถใชชวีิตดวย 
"ความพอประมาณ" พิจารณาเรื่องราวตางๆ ดวยการมี "เหตุผล" ลงมือทําดวยความระมัดระวงั เปน
การสรางภูมิคุมกันสําหรับตนเองในการปองกันและตั้งรบักับปญหาชวีิตและปญหาความไมสงบใน
ประเทศชาตไิด (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร.2553.ออนไลน) ดังนั้น การ
ปลูกฝงและสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลจึงควรเริ่มตัง้แตกาวแรกของชีวิตเด็กทีเ่ขาสถานศึกษา
ซึ่งวัยนี้เปนชวงที่สมองมีการพัฒนาสูงสุด เปนเวลาสําคัญของการเตรียมความพรอมดานพัฒนาการ 
รางกาย สังคม อารมณ จิตใจและสติปญญา  

 หนวยงานของรัฐหลายหนวยงานไดใหความสําคัญอยางตอเน่ืองในเร่ืองของทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ดังพบไดจากการระบุสาระสําคัญที่เกีย่วของ เชน  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554) ใหความสาํคัญกับเรื่องของการฝกใหเด็ก
คิดและการมีเหตุผล ตามทีร่ะบุไวในแนวทางการพัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม มีภูมิคุมกัน พรอม
เผชิญการเปลีย่นแปลงและกาวสูสังคมฐานความรู ในขอ(1.2) ขยายรูปแบบการเรยีนการสอนที่มุง”
เรียนใหรู” ใหเด็กมีความสุขเม่ือเรียน โดยฝกใหเด็กคิดวเิคราะหอยางมีเหตุผลและเปนระบบ รูจัก
เขาใจและสามารถควบคุมตนเองไดอยางเหมาะสม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. 2549.ออนไลน) พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตราที ่24 
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ไดระบุเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ฝกทกัษะ 
กระบวนการคดิ การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหา รวมถึงในดานการสอนไดมีแนวความคิดเรื่องการสอนให “คิดเปนทําเปนและแกปญหา
ได” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2545:13) ซึ่งสัมพันธกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ระบุไวในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดานสติปญญา ใหมี
ความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัยเชนกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2546: 9) นอกจากนี้ยังพบประเด็นปญหาสําคัญตามที่สํานกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา(2552: 13-14) ไดสรุปผลการปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูขอเสนอการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ.2552-2561) วา มีประเด็นปญหาสําคัญดานผูเรียนที่ตองพัฒนา
และตอยอด ไดแก ผูเรียนมีผลสัมฤทธิต์่ําขาดคุณลักษณะที่พึงประสงคดานการคิด วิเคราะห ใฝรู
และแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง ดังนั้นกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552-2561) ไดกําหนดประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาและการเรียนรูทีต่องปฏิรูปเรงดวน
ประการหนึ่ง คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมใหมีนิสัยใฝเรียนรูตั้งแตปฐมวัย สามารถเรียนรูดวย
ตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด 
วิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบยีบวนิัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  
มีศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึกและความภาคภมิูใจในความเปนไทย ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  นักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทานมีแนวคิดและวิธีการที่จะสงเสริมใหเกิดทกัษะ
การคิดเชิงเหตุผล เชน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ เพียเจต (Jean Piaget)  เชื่อวา การ
เรียนรูเปนกิจกรรมที่ประกอบดวยลําดับขั้นการพัฒนาการที่แตกตางกันตามลําดับอายุ ซึ่งการคิด
เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม ประกอบดวยกระบวนการดดูซึม(Assimilation) และ 
กระบวนการปรับขยายโครงสราง(Accommodation) ระหวางประสบการณเดิมและประสบการณ
ใหม (สุรางค โควตระกูล. 2545: 213-214; นภเนตร  ธรรมบวร.2549: 20) สวนแนวคิดทฤษฎีการ
เรียนรูโดยการคนพบของ เจอโรม เอส บรูเนอร (Jerome S. Bruner) เชื่อวา ขั้นพัฒนาการใกล
เกิดความคิดรวบยอดอยางใชเหตุผลของเด็กจะอยูในชวงอายุประมาณ 4-7 ขวบ ขึน้อยูกับการมี
ปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับผูอ่ืน เด็กจะเกิดความคิดตองเร่ิมจากการลงมือทํา (จํานง วิบูลยศร.ี 
2536:13) นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional 
Model) ที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณเรียนรูวามีองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับผลการเรยีนรู
หรือความสามารถดานตางๆ ของมนุษย กระบวนการเรียนรูและจดจําอันเปนผลจากการจัดกระทํา
กับขอมูลในสมอง เหตุการณภายนอกกระตุนกระบวนการเรียนรูภายในตวัมนุษย ซึ่งสัมพันธกับ
แนวคิดการใชสื่อการเรียนรูเปนสิ่งเรากระตุนเซลลประสาทที่ทําหนาทีร่ับขอมูล ทฤษฎีวัฒนธรรม
เชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygosky’s Sociocultural Theory) เชื่อวา พัฒนาการทางการคิดเกิด
จากกระบวนการทางสังคมและภาษา เด็กสามารถคิดเรื่องที่ยากๆไดงายเมื่อไดรับความชวยเหลือ
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จากผูใกลชิด เชน ครู และเพื่อน สวนแนวคิดทางการศกึษาของ ดิวอ้ี (Dewey’s Educational 
Perspective)  ไดกลาวถึง การเรียนรูของเด็กเกิดจากการลงมือกระทํา (learning by doing) ยึด
เด็กเปนศูนยกลางจากการทําจริงในสถานการณจริงและสื่อจริง ซึ่งสอดคลองกับวิธีการสอนแบบ
ปฏิบัติการ (active learning) ที่สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูโดยการสรางความรูดวยตนเอง ทีเ่ต็ม
ไปดวยความอยากรูอยากเห็นกระตือรือรนในการเรียนรูของเด็กปฐมวัย (พัชรี ผลโยธิน.2552: 53) 
โดยอาศยัสื่อการเรียนรูในรูปแบบของสือ่ประสมตามแนวคิดของ เอดการ เดล (Edgar Dale) ใน
การจัดแบงสื่อเปนขั้นตอนตามประสบการณการเรียนรูโดยพัฒนามาจากแนวคิดของบรูเนอร 
(Bruner) นํามาสรางเปน “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s) เริ่มตนดวยการใหเด็กมี
สวนรวมอยูในเหตุการณหรือการกระทําจริงเพ่ือใหมีประสบการณตรงเกิดขึ้นกอน แลวจึงเรียนรู
ขั้นตอไปของการรับประสบการณรอง ตอจากนั้นจึงเปนการเรียนรูดวยการรับประสบการณโดย
ผานสื่อตางๆ และทายที่สุดเปนการเรียนรูจากสัญลักษณซึ่งเปนเสมือนตัวแทนของเหตกุารณที่
เกิดขึ้น (Seels, B.1997. online)   
 จากความสําคญัและประเด็นปญหาดังกลาวขางตน ผูวจัิยจึงสนใจสรางและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู โดยนําแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาสติปญญา ของ เพียเจต บรูเนอร ดิวอ้ี  
ที่ศึกษาเรื่องโครงสรางทางสติปญญา การใชประสาทสมัผัส กระบวนการเรียนรู ผสมผสานกับ
รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดของกานเย (Gagne’s Instructional Model)และการสอนแบบ
ปฏิบัติการ (active learning) ทฤษฎวีัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี (Vygosky’s Sociocultural 
Theory) มาเปนฐานแนวคดิในการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู รวมถึงนําแนวคิดการสราง
แรงจูงใจดวยการกระตุนความสนใจอยากเรียนรูจากการใชสื่อประสม (multimedia) ตามแนวคิดของ
เอดการ เดล (Edgar Dale) ที่แบงสื่อการสอนตามประสบการณการเรียนรูที่เรียกวา “กรวย
ประสบการณ” (Cone of Experience’s) นําเสนอในลักษณะของ 1.สื่อวัสดุ 2. สื่ออุปกรณ   
3.เทคนิคและวิธีการ ที่ประกอบไปดวย ของจริง ของจําลอง แผนวีดิทัศนภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง 
แผนซีดีรอมเสียงดนตรี กลองดิจิตอล โทรทัศน คอมพิวเตอร เครื่องเลนซีดีรอม วิธีการตางๆทีดึ่งดูด
ความสนใจของเด็กปฐมวัยมาใชในรูปแบบการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นใหมโดยผูวิจัยจึงมีความ
ตองการที่จะสราง ทดสอบประสิทธิภาพ และเผยแพรรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นน้ีมี
องคประกอบ 4 ประการ คือ 1. การกระตุนความสนใจ(Motivation: M1) 2.การลงมือทําดวยตนเอง 
(Manipulation: M2) 3.การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities: M3) 
4. การใชสื่อประสม (Multimedia: M4) ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการเรียนรู 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้น
เริ่มตนเรียนรู 2.ขั้นปฏิบตัิการ 3.ขั้นนําเสนอผลงาน ใหเปนอีกทางเลอืกหนึ่งสําหรับผูเกี่ยวของกับ
การศึกษาปฐมวัย ไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ไปใชในสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
ของเด็กปฐมวยัตอไป 
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ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน  
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัย ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยวิเคราะหแนวคิดจากทฤษฎีและจากแนวคิดทางการศึกษา 
รูปแบบการสอนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสติปญญาดานการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวัย ไดแก 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ทฤษฎี
วัฒนธรรมเชิงสังคมของไวกอ็ตสกี แนวคดิทางการศึกษาของดิวอ้ี รูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย และแนวคิดการสอนแบบปฏบิัติการ จากนั้นสังเคราะหแนวคดิจากทฤษฎีและ
หลักการเรียนรูดังกลาว ไดรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M โดยรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สราง
ขึ้นนี้ มีองคประกอบที่สําคญั 4 องคประกอบคือ 1. การกระตุนความสนใจ(Motivation: M1) 2.การ
ลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation: M2) 3.การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of 
learning activities: M3) 4. การใชสื่อประสม (Multimedia: M4) ประกอบดวยขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู 3 ขั้นตอน คือ 1.ขั้นเริ่มตนเรียนรู 2.ขั้นปฏิบตัิการ 3.ขั้นนําเสนอผลงาน โดยแตละ
องคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนรูผูวิจัยใชทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ดังตอไปน้ี  
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 1 การกระตุนความสนใจ  
(Motivation M1) 
 องคประกอบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแรงกระตุนเราใหมีความสนใจเกิดการเรียนรูอยาง
สนุกสนาน โดยมีพ้ืนฐานมาจาก แนวคิดของทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต (Piaget) 
ที่วา การคิดของเด็กเปนกระบวนการทางปญญาที่เกิดขึ้นเม่ือเด็กมีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม 
สื่อ บุคคล เพ่ือพัฒนากระบวนการปรับตวัและจัดระบบ โครงสรางทางการคิดของเด็กเกิดจากการที่
เด็กซึมซับประสบการณ (Assimilate)ขอมูลเขาไปและปรับความเขาใจเดิมใหเขากบัสิ่งแวดลอมใหม 
(Accommodate) ผลของกระบวนการดังกลาวทําใหเกิดเปนโครงสรางทางปญญา (เพ็ญพิไล          
ฤทธาคณานนท. 2536:40-45, สิริมณี บรรจง. 2549: 9-10) ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎกีารเรียนรูโดย
การคนพบของบรูเนอรที่เชือ่วา เด็กเรียนรูจากการกระทําการไดใชประสาทสัมผัสเกิดการรับรู ซึ่ง
สัมพันธกับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ที่อธิบายวา เด็กจะสามารถเรียนรูสิง่
ตางๆไดตองมีความพรอมและความสนใจตอบสนองตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติ เด็กจะมีระบบสัมผสัและ
ระบบประสาทในการรับรู สิ่งเรา (Stimulus) คือ สถานการณตางๆ ที่เปนสิ่งเราใหเกิดการเรียนรู 
และการตอบสนอง(Response)มีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู (วิถีพีเดีย สารานุกรมเสรี. 
2553. online)  มีกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบประกอบดวยขั้นการกระตุนและดึงดูดความ
สนใจของผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนสามารถรับสิ่งเราหรือสิ่งที่จะเรียนรูไดดี กระตุนใหระลึกถึง
ความรูเดิมทีมี่อยูในความจําระยะยาวมาอยูในความจําเพื่อการใชงาน (working memory) ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม (ทิศนา แขมมณี. 2550: 13) 
ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนด
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องคประกอบที่ 1 ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการและหลักการเรยีนรูของเด็ก
ปฐมวัย 
 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 2 การลงมือทําดวยตนเอง 
(Manipulation M2)  
 องคประกอบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเด็กไดคนพบการเรยีนรูดวยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีและแนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต 
(Piaget) ที่เชือ่วา กระบวนการเรียนรูการดูดซึม (Assimilation) เปนกระบวนการที่เด็กไดรับรูและ
ดูดซึมภาพตางๆจากสิ่งแวดลอมดวยประสบการณของตนเอง ความคิดรวบยอดใหมที่ไดรับการ
ปรับแตงแลว (Schema) นั้นเกิดจากกระบวนการคิดการเขาใจจากการนําประสบการณเกามา
ประยุกตกบัประสบการณใหมทําใหเกิดความเชื่อมโยงตอยอดของความคิด (Skemp. 1979: 114-
126; Wadsworth. 1996: 14-17) ทฤษฎกีารเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร (Bruner) ที่เชื่อวา
เด็กเกิดการเรียนรูดวยการคนพบผานวธิกีารเรียนรู 3 ขั้นคือ ขั้นการกระทํา (Enactive) ขั้นการ
แสดงภาพแทนใจ (Iconic) และขั้นการใชสัญลักษณ (Symbolic) รวมกับแนวคิดทางการศึกษาที่
สําคัญของดิวอ้ีมักจะกลาวถึง การเรียนรูโดยการกระทํา (learning by doing) มีจุดมุงหมายเพ่ือ
พัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการปรับตัวและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (Learning Theories 
Knowledgebase. 2012: Online) ผสมผสานกับแนวคิดจากรูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย 
ในขั้นที่ใหผูเรยีนแสดงความสามารถมีโอกาสตอบสนองตอสิ่งเราหรือสาระที่เรียนรู ซึ่งจะชวยให
ทราบถึงการเรียนรูที่เกิดขึน้ในตวัผูเรียนสอดคลองกับวิธีการสอนแบบปฏบิัติการ (active learning) 
ที่อธิบายไววา เด็กไดเรียนรูดวยตนเอง ทัง้ไดคิดไดกระทําโดยมีครูเปนผูมีสวนรวมใหความเห็นใน
การสรางความเขาใจหรืออธิบายเมื่อผูเรยีนสงสัย ทําใหขยายพื้นฐานความรูเดิมใหกวางขวางขึน้ 
และเชื่อวาการเรียนรูจะไมเกิดขึ้นหากการเรียนน้ันไมใชกระบวนการคิด (กุลยา ตนัติผลาชวีะ.  
2543: 49 – 50) ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานใน
การกําหนดองคประกอบที่ 2 การลงมือทําดวยตนเอง ที่มีลักษณะของการทดลอง การสํารวจ การ
สรางผลงาน ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
(Multiplication of learning activities M3) 
 องคประกอบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กไดถายทอดการคิดเชิงเหตผุล จากการทํากิจกรรม
และสะทอนกลับสิ่งที่เด็กไดคนพบ ดวยการนําเสนอในรูปแบบการนาํเสนอผลงานและการจัด
แสดงผลงานอยางหลากหลาย โดยองคประกอบการขยายผลกิจกรรมการเรียนรูนี้มีแนวคิดมาจาก
รูปแบบการสอนตามแนวคดิของกานเย ใหผูเรียนแสดงความสามารถตอบสนองตอสิ่งเราหรือสาระ
ที่เรียน ซึ่งจะชวยใหทราบถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นในตวัผูเรียน การใหขอมูลปอนกลับ เปนการใหการ
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เสริมแรงแกผูเรียน และขอมูลที่เปนประโยชนแกผูเรียน และการประเมินผลการแสดงออกของ
ผูเรียนเพ่ือชวยใหผูเรียนทราบวาตนเองสามารถบรรลวุตัถุประสงคไดมากนอยเพียงใด  
(ทิศนา แขมมณี. 2552: 228) และสอดคลองกับหลักการสําคัญของการจัดการสอนแบบปฏบิัตกิาร 
(active learning) ที่เชงเคอร กอส และเบรินสไตน (Shenker; Goss; & Bernstein. 1996: 1) ไดให
หลักการของการจัดการเรียนรูไววาผูเรยีนมีสวนรวมในชั้นเรียนโดยลงมือกระทําพรอมทั้งไดรับข
อมูลปอนกลับจากการสะทอนความคิด เปนการจัดการเรียนรูที่ตองการใหผูเรียนมีสวนรวมใน
บทบาทการเรยีนรูของตนเองมากกวาการรับความรูมาใชโดยเปนผูรับฝายเดียว การที่ผูเรียนได
กระทําสิ่งตางๆดวยตนเองนําไปสูการคดิเกี่ยวกับสิ่งที่ตนกําลังทําอยู สามารถใชภาษาถายทอดสิ่งที่
ทําไดตามแนวคิดทฤษฎวีฒันธรรมเชิงสงัคมของไวก็อตสก ีดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 
M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนดองคประกอบที่ 3 การขยายผลกิจกรรมการ
เรียนรูโดยอาศัยสื่อประสมเขามาจัดแสดงผลงานในการขยายผลการเรียนรู ซึ่งมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia M4) 
 องคประกอบนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือเปนการกระตุนเราความสนใจใหกับเด็ก กระตุนความจํา
สรางความสัมพันธในการโยงขอมูลกับความรูที่มีอยูกอนเชื่อมโยงการเรียนรูจากยากไปงายโดยใช
สื่อการสอนชนิดตางๆ  องคประกอบที่ 4 นี้มีแนวคิดมาจากรูปแบบการสอนตามแนวคิดของกานเย
ที่อธิบายวา การจูงใจและการเรงเราการสนใจอยากเรียนรูเปนการเชื่อมโยงสิ่งเราและการตอบสนอง
ที่ตอเน่ืองตามลําดับ เด็กสามารถสัมผัสความแตกตางของสิ่งของตามลักษณะของวัตถุสิ่งของหรือ
ภาพที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน กระตุนใหระลึกประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับประสบการณใหม
จากการนําเสนอสื่อที่สนุกสนานนาสนใจจากเหตุการณภายนอก กระบวนการเรยีนรูภายในตวั
มนุษยจากเหตุการณตางๆมากมายยอมชวยสงเสริมการเรียนรูใหเกดิขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2552: 
227-228) นอกจากนี้การสอนดวยสื่อตางๆมีแนวคิดมาจาก เอดการ เดล (Edgar Dale) ในการ
จัดแบงสื่อการสอนเปนขั้นตอนประสบการณการเรียนรู ซ่ึงเอดการ เดลพัฒนาการใชสื่อมาจาก
แนวทางของบรูเนอร (Bruner) ที่เรียกวา “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s) เริ่มตนจาก
ประสบการณที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม ประกอบดวยสื่อที่สําคัญหลกั คือ สื่อวัสดุ เชน ของจริง 
ของจําลอง แผนซีดี แผนวีดิทัศนภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่งประกอบเสียงเพลง สื่ออุปกรณ เชน 
เครื่องเลนซีดีรอม โทรทัศน เปนตน  เทคนิคและวิธีการในการเราความสนใจ เชน การสาธิต  
การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ เปนตน  ทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็นจูงใจใหผูเรียนสนใจ 
การกระตุนใหเกิดการลงมือปฏิบัติ รวมถงึอํานวยความสะดวกในการนําเสนอผลงานของเพื่อขยาย
ผลการเรียนรูตอไป 
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       ดังน้ัน รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการ
กําหนดองคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดเกี่ยวกบัทกัษะการคิดเชงิเหตุผล ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญ
ของการคิดเชิงเหตุผลตามที่ ฟรีแมน (Freeman. 1988: 3-4) กลาวถึงการคิดเชิงเหตุผลวา มี
ความสัมพันธกับการแกปญหา การหาทางออกของปญหา ประเมินวาวิธีไหนดีที่สดุและปฏิบตัิตาม
ทางเลือกนั้น เพ่ือนําไปสูการแกปญหาดวยความพอใจและยอมรับในวิธีแกปญหาเมื่อไดรับเหตุผลที่
ถูกตองเพียงพอ และสามารถเขาใจในเหตุผลนั้น ดังนั้นผูวิจัยจึงไดสรุปความหมายของทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
 ทักษะการคิดเชิงเหตุผลหรบัเด็กปฐมวัย หมายถึง เครื่องมือของการคิดโดยใชประสาท
สัมผัสทั้งหาในการสังเกตรบัรูสิ่งของหรือปรากฏการณตางๆ รับรูหรอืบอกไดถึงคุณสมบัติหรือ
คุณลักษณะของสิ่งของหรือปรากฏการณนั้นโดยแสดงออกหรือไมแสดงออกทางพฤติกรรมในการ
จําแนกแยกแยะคุณสมบัตติางๆ เชน รปูราง โครงสราง หนาที่ สี ขนาดใหเปนหมวดหมู 
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง การเรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณ และสรุปสิ่งของ
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและผลที่ตามมาอยางสมเหตุสมผล เพ่ือนําไปสูการตดัสินใจหรือ
แกปญหาในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง เพ่ือหาคําตอบที่เหมาะสม องคประกอบของการคิดเชิง
เหตุผลที่สําคญัคือ การใชความรูในการจําแนก เปรียบเทียบ เรียงลําดับเพ่ือนําไปสูการสรุปอยางมี
เหตุผล (Krulik; & Rudnick. 1995: 3)  และ จากการสังเคราะหแนวความคิดจากนักวิชาการ
เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงเหตุผล สามารถจําแนกออกเปนทักษะที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก การจําแนก
ประเภท (classifying) การเปรียบเทียบ (comparing) การเรียงลําดับ (sequencing) และการสรุป 
(summarizing) 
 ดังนั้น เม่ือผูวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานตางๆ ขางตนมาวิเคราะหและสังเคราะห
เพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ทําใหไดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 
4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ดังภาพประกอบ 1   
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แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
แนวคิดการเรียนการสอน 

 

ทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปญญาของเพียเจต 
(Piaget’s Theory of 
Intellectual Development) 

ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการ
คนพบ ของบรูเนอร 
(Bruner’s Theory of 
Discovery Learning) 

แนวคิดทางการศึกษาดิวอ้ี 
(Dewey’s Educational 
Perspective) 

รูปแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวคิดของกานเย 
(Gagne’s Instructional Model)  

การสอนแบบปฏิบัติการ 
(active learning) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 

1.ขั้นเริ่มตนเรยีนรู 
เปนขั้นตอนทีเ่ด็กถูกกระตุนความสนใจ
เตรียมความพรอม โดยใชสื่อประสม 

2.ขั้นปฏิบตัิการ 
เปนขั้นที่เด็กเกิดการเรียนรูจากการได
ลงมือทําดวยตนเอง  จากสื่อของจริง สื่อ
จําลอง   

3. ขั้นนําเสอนผลงาน 
เปนขั้นการขยายผลของกจิกรรมการ
เรียนรู ดวยการนําเสนอผลงาน โดยนํา
สื่อประสมชวยสะทอนผลงาน 
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ทักษะการคดิเชิงเหตุผล 
การจําแนก   
การเปรียบเทยีบ  
การเรียงลําดับ  
การสรุป 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด 
      เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

กรวยประสบการณของ 
เอดการเดล (Cone of 
Experience’s)  

ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคม
ของไวก็อตสกี  (Vygosky’s 
Sociocultural Theory) 
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 ผูวิจัยไดนําแนวคิดที่ไดจากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานดังกลาวมาเปน
องคประกอบที่สําคัญในการพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย และใหชื่อกระบวนการจัดการเรียนรูนี้วา รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 
4M โดยแบงขั้นตอนการจัดการเรียนรูออกเปน 3 ขั้นตอนครอบคลุมองคประกอบทั้ง 4 องคประกอบ
ของรูปแบบ โดยอาศัยทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้ 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานขั้นตอนการจัดการเรียนรู แบบ 4M 
 ข้ันตอนที่ 1 ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
 วัตถุประสงค เพ่ือกระตุนความสนใจใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสื่อประสมที่
เปนทั้งสื่อวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและวิธีการ เชน เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วสัดุของจริง สิ่ง
จําลองสลับสบัเปลี่ยนกันไปในแตละวัน กระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมตอบสนองตอสถานการณนั้น
ดวยกิจกรรมตางๆ เชน การเคลื่อนไหวและจังหวะ การไขปริศนาจากการฟงเสียง การตอบคําถาม
จากสื่อวิดีทัศน ที่เปนทั้งภาพวาดการตนูเคลื่อนไหว และสื่อภาพเหตุการณจริงในสถานการณตางๆ 
ที่สัมพันธเกี่ยวของกับสาระการเรียนรู เด็กไดรวมกันใชภาษาพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอจากการ
นําเสนอสถานการณของสื่อประสม เปนการทบทวนประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของเด็ก   
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต 
และ ทฤษฎีการเรียนรูโดยการคนพบของบรูเนอร ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของไวก็อตสกี บูรณา
การกับรูปแบบการเรียนการสอนของกานเยและเงื่อนไขการใชสื่อประสมที่เปนวัสดุ อุปกรณ วิธีการ
เทคนิคการสรางภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงที่เรียกวาสื่อประสม มาเปนสิ่งเรากระตุนความสนใจ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 1 การกระตุนความสนใจ (Motivation 
M1) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia M4)  
    ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการ
กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรูที่ 1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 
 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันปฏิบัติการ 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกจิกรรมดวยตนเองจากสื่อวัสดุ สื่อของจริง เปน
การศึกษาเรียนรูรวมกัน คาดคะเนสังเกตสื่อสิ่งของในแตละชิ้นงานทีต่องลงมือปฏิบัติ ระดมสมอง
วางแผนหาวิธกีารกระทํา ลงมือดําเนินการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน เพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะ
ดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และสรุป จากการทํากิจกรรมตางๆที่ตองอาศัยสื่อ
ประสมในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณตางๆใชรวมกัน 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก ทฤษฎีพัฒนาการทางสตปิญญาของเพียเจต
ทฤษฎีการเรยีนรูโดยการคนพบของบรูเนอร และแนวคิดทางการศกึษาของดิวอ้ี ผสมผสานกับการ
สอนแบบปฏบิัติการ (active learning) มาใชรวมกับแนวคิดการใชสือ่ประสมตามแนวทางของ
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รูปแบบการเรยีนการสอนของกานเย  ตามแนวคิดพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 2 การลงมือทําดวย
ตนเอง (Manipulation M2) และแนวคิดพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อประสม (Multimedia 
M4) ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการกําหนด
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูที ่2 ขั้นปฏิบัตกิาร ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการเรียนรู
ของเด็กปฐมวยั 
 
 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันนําเสนอผลงาน 
 วัตถุประสงค เพ่ือใหเด็กไดขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูดวยการนําเสนอผลงานที่ไดทาํ
รวมกัน เปนการสะทอนกลบัสิ่งที่เด็กคนพบจากการลงมือปฏิบัติดวยตนเองรวมถงึการทํางาน
รวมกันของเด็ก ในขั้นน้ีเด็กไดรวมกันนําเสนอผลงานที่ทําภายหลังการเรียนรู จากการสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผล ดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การเรียงลาํดับและการสรุป เปนกิจกรรม
การเรียนรูที่ไดแลกเปลี่ยนสิ่งที่เด็กเรียนรูกับผูอ่ืน เกิดการมีสวนรวมในการทํางานรวมกันเปนกลุม
สงเสริมใหกลาแสดงออกและการใชสื่อประสมใหเหมาะสม 
 ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของขั้นน้ีมาจาก แนวคิดจากรูปแบบการเรยีนการสอนตาม
แนวคิดของกานเยในการใชการจัดสิ่งแวดลอมภายนอกเชื่อมโยงใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรู
ภายในของแตละบุคคล และผสมผสานกับการสอนแบบปฏิบตัิการ (active learning) ที่สะทอนกลับ
สิ่งที่ไดกระทําโดยการใชภาษาสื่อสารถายทอดการคิดผลงานที่ไดลงมือใหกับผูอ่ืนไดรับรูรวมถึงการ
ใชภาษาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นโดยมีครูคอยใหความชวยเหลือ ตามแนวคิดทฤษฎีวัฒนธรรมเชิง
สังคมของไวกอ็ตสกี แนวคดิพื้นฐานขององคประกอบที่ 3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
(Multiplication of learning activities M3) และแนวคดิพื้นฐานขององคประกอบที่ 4 การใชสื่อ
ประสม (Multimedia M4) 
   ดังนั้น รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M จึงนําแนวคิดดังกลาวมาเปนพ้ืนฐานในการ
กําหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย   
 

ความมุงหมาย  
 รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมใหเกิดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก

ปฐมวัย มีความมุงหมายเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลใหเด็กปฐมวัย จํานวน 4 ทักษะ ไดแก 
1. การจําแนก (classifying) 
2. การเปรียบเทียบ (comparing) 
3.  การเรียงลําดับ (sequencing) 
4. การสรุป (summarizing) 
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ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 
  รูปแบบการจดัการเรียนรู แบบ 4M หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นํามาใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผล 4 ทักษะ ไดแก การจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป 
ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นอยางเปนระบบโดยมีหลักการ แนวคิดและทฤษฎี เรื่องของพัฒนาการทาง
สติปญญาดานการคิดของมนุษย ทฤษฎกีารเรียนรู และแนวคิดทางการศึกษาทีเ่กี่ยวกับการเรยีนรู
ของเด็กปฐมวยัเปนพ้ืนฐานในการพัฒนา   รูปแบบการจัดการเรียนรูนี้ เด็กมีบทบาทในการปฏบิัติ
กิจกรรมการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ผานการลงปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและมีการใชสื่อ
ประสมเขามาประกอบใหเกดิการปฏิสัมพันธตอกัน มีการตอบคําถามของครูและคาํถามจากสื่อ
ประสม (multimedia) มีการลงมือปฏิบัติกจิกรรมในการเรียนรูเพ่ือคนหาคําตอบ พรอมทั้งรับรูขอมูล
จากประสบการณเดิมและประสบการณใหมนาํมาสูการตัดสินใจหาทางเลือกในการตอบคําถาม และ
สามารถอธิบายการกระทําหรือความสัมพันธของเหตุการณไดอยางมีเหตุผล ครูมีบทบาทในการ
กระตุนเราความสนใจ อํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมสื่ออุปกรณและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรียนรูของเด็ก 

 
องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 
   องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M ประกอบไปดวยหลักการสาํคัญใน
การจัดการเรียนรู 4 องคประกอบเพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ดังนี ้
 1. การกระตุนความสนใจ (Motivation M1) หมายถึง การจัดสิ่งแวดลอมและสื่อประสมที่
เปนภาพเคลือ่นไหว ภาพนิ่ง ที่มีทั้งภาพวาดและภาพเหตุการณจริง เสียง กลองดิจิตอล รวมถึงวัสดุ 
อุปกรณ นํามาใชรวมกัน เปนการสรางแรงจูงใจกระตุนใหเด็กกระทาํกิจกรรมอยางสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เพ่ือใหเกิดความพรอมในการเรียนรู ตามแนวคิดทีว่าการคิดของเด็กเกิดขึ้นเม่ือมี
ปฏิสัมพันธกบัสภาพแวดลอม สื่อ ปรับความรูเดิมใหเขากับสิ่งแวดลอมใหม เด็กจะสามารถเรียนรูสิ่ง
ตางๆไดตองมีความพรอมและความสนใจ ตอบสนองตอสิ่งเราโดยอัตโนมัติ เปนการเรียนรูจากการ
ที่เด็กมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและไดใชประสาทสัมผัสทั้งหากับสือ่การเรียนรูที่เปนรูปธรรม   
 2. การลงมือทําดวยตนเอง (Manipulation M2) หมายถงึ การปฏิบัตกิิจกรรมตางๆดวย
ตนเองจากสื่อวัสดุ สื่อของจริง เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจากการกระทําของเด็กปฐมวัย ดวยการทดลอง
ลงมือปฏิบัติดวยความกระตอืรือรนและการบันทึกสิ่งที่เรยีนรู จนกระทั่งเด็กเกิดการเรียนรู สามารถ
หาคําตอบจากสิ่งที่ตนสนใจพรอมทั้งถายทอดออกมาดวยการอธิบายหรือออกมาเปนผลงานไดอยาง
มีเหตุผล เปนการสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยมีที่มาและแนวคิดทีว่าเดก็
เกิดการเรียนรูไดดีจากการคนพบดวยตนเอง เรียนรูดวยการกระทําจากการใชประสาทสัมผัสเกดิ
จินตนาการตามความสามารถทางสมองของมนุษยที่ประกอบดวยมิตดิานเนื้อหา ดานการ
ปฏิบัติการคิดและดานผลผลิต จนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธและรับรูเขาใจเรือ่งราวตางๆได 
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ผสมผสานกับแนวคิดเรื่องการกระตุนใหเด็กระลึกความรูเดิมที่จําเปนตอการเชื่อมโยงใหเกิดการ
เรียนรูใหมเปนการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวาและกระตือรือรน เปนการพัฒนากระบวนการปรับตวัของ
เด็กกับสิ่งแวดลอมภายนอกโดยการซึมซับประสบการณและการปรบัระบบโครงสรางการคิดเพื่อให
เกิดความสมดุลของโครงสรางทางสติปญญาของเด็กตามระดับขั้นพัฒนาการ 

 3. การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู (Multiplication of learning activities M3) หมายถึง 
การถายทอดการคิดเชิงเหตุผลของเด็กที่ไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนการใหเด็กไดตอยอด
ทางการคิดและสะทอนกลบัสิ่งที่เด็กคนพบดวยการการนําเสนอในรูปแบบของการนําเสนอผลงาน 
ชวยใหเด็กเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรูกับผูอ่ืน เกิดการรวมมือรวมแรงรวมคิดในการเสนอผลงานการ
เรียนรู โดยมีครูเปนผูชวยในการจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณใหเด็กใชแสดงผลงาน ตามแนวคิด
เกี่ยวกับ ธรรมชาติของเด็กมีความกระตอืรือรนที่จะมีสวนรวมชวยเหลือกันและกนัและตองการ
พ่ึงพาตนเอง เปนความสามารถทางสมองที่เกิดจากการผสมผสานดานเนื้อหาขอมูลและดาน
ปฏิบัติการคิดหรือกระบวนการคิดที่สามารถนําเสนอผลผลติของการคิดจากการลงมอืปฏิบัติจริง 
เพ่ือแสดงถึงความรูความเขาใจในการใชสมองคิดหาเหตุผลโดยใชขอมูล ประสบการณความรูจาก
สิ่งที่เด็กไดเรียนรูใหกับผูอ่ืนรับรู 
 4. การใชสื่อประสม (Multimedia M4) หมายถึง การนําสื่อการเรียนรูหลายๆประเภทมาใช
รวมกันทั้งวัสดุ(software) เครื่องมืออุปกรณ(hardware)และวิธีการ (Technique) เชน นําสื่อแผนซีดี
เพลงใชรวมกบัภาพถาย ภาพวาด หรือวัสดุของจริง การใชแผนวีดิทัศน (video compact disc)
ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ที่เปนทั้งภาพการตูนและภาพจริง ประกอบดวย ขอความ(text) 
ภาพนิ่ง(Image) เสียง (Sound) นําเสนอเรื่องราวเนื้อหา สื่อบางเร่ืองจะมีคําถามและเฉลยคําตอบที่
ถูกตองใหกับเด็กไดรับรูทันทีหรือเปนภาพปริศนาใหเด็กไดคิดและตอบคําถาม เนนการมี
ปฏิสัมพันธรวมกันระหวางเด็กกับสื่อ เด็กกับเพ่ือนและเด็กกบัครู เพ่ือใหเกิดผลสูงสดุในการจัดการ
เรียนรูสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคดิการจูงใจและเรงเราความ
สนใจใหเด็กอยากเรียน เรียนรูจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนองทีต่อเน่ืองกัน
ตามลําดับ เด็กสามารถมองเห็นความแตกตางของสิ่งตางๆตามลักษณะของวัตถุสิง่ของ หรือภาพ
ตางๆที่เกี่ยวของกับชีวติประจําวันกระตุนใหระลึกถึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมเชื่อมโยงให
เกิดความรูใหม นําเสนอความรูใหมจากงายไปหายยากโดยใชสื่อตางๆที่เหมาะสมมาประกอบการ
จัดการเรียนรูในแตละขั้นตอนที่เหมาะสม   
 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 จากหลักการสําคัญในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยดังกลาวใน 4 องคประกอบ(4M) นั้น ผูวิจัยไดกําหนดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ครอบคลุม 4 องคประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M ไวดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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    1. ขั้นเริ่มตนเรียนรู หมายถึง ขั้นกระตุนความสนใจเด็กใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอมและสื่อประสมที่เปนของจริง สิ่งจําลองและสื่อเสียง สื่อภาพเคลื่อนไหวจากวีดิทัศน ที่
เปนทั้งภาพวาดการตูน ภาพเหตุการณจริง กระตุนใหเด็กกระทํากิจกรรมตางๆ เชน การเคลื่อนไหว
และจังหวะ การดูสื่อวีดิทัศน การฟงเสียง ในสถานการณเรื่องราวตางๆ ที่สัมพันธเกี่ยวของกับสาระ
การเรียนรู เด็กไดเรียนรูจากการที่เด็กไดรวมใชภาษาพูดคุยแสดงความคิดเห็นตอจากการนําเสนอ
สถานการณของสื่อประสม มีการทบทวนประสบการณเดิม เกิดความสนใจอยากรู  ขั้นนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอมดานรางกายและสตปิญญาใหมีปฏิกิริยาโตตอบกับสื่อและกลา
ตอบคําถามตางๆจากเรื่องราวที่สื่อกระตุน สรางบรรยากาศการเรียนใหสนุกสนาน เปนการเตรียม
ความพรอมที่จะนําเขาสูกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอไป 

 2. ขั้นปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นที่เด็กลงมอืปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง ดวยการลงมือดําเนิน
ปฏิบัติกิจกรรมและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน ไดแก การลงมือปฏิบัตกิารทดลอง การปฏิบัติกิจกรรม
จากสื่อ การสํารวจ การออกนอกสถานที่ การดูหนังสือหรือภาพตางๆจากสื่อ การมีปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน เชน การฟงวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญ การบันทึกสิ่งที่พบเห็นดวยการเขยีนภาพ การถายภาพ
ดวยกลองดิจิตอล เปนตน เปนการทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูที่ผานจากผลงานการทํากิจกรรม เด็กและ
ครูรวมกันสรปุความรูความเขาใจใหมเพ่ือนําไปสูขั้นตอนสุดทายของกิจกรรม ขั้นตอนนี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการ
สรุป  

    3. ขั้นนําเสนอผลงาน หมายถึง ขั้นตอนของการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูดวย
การแสดงผลงานพรอมกับการแสดงความคิดเห็น เปนการสะทอนกลบัสิ่งที่เด็กคนพบจากการสืบคน
และลงมือปฏบิัติดวยตนเองรวมถึงการทาํงานรวมกันของเด็ก ในขั้นน้ีเด็กไดรวมกันจัดแสดงผลงาน
ที่ทํา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน เปนการทบทวนการเรียนรูและสรุปการเรียนรูที่ไดรับใน
แตละครั้ง ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการขยายผลของกิจกรรมการเรียนรูแลกเปลี่ยนสิ่งทีเ่ด็ก
เรียนรูกับผูอ่ืน เกิดการมีสวนรวมในการทํางานรวมกันเปนกลุมสงเสริมใหกลาแสดงออก 
 กระบวนการจดัการเรียนรูทัง้ 3 ขั้นตอน มีการใชสื่อประสม (Multimedia: M4) ที่เปนทั้งสื่อ
เสียง สื่อภาพ วัตถขุองจริง ของจําลอง และ สื่อภาพเคลื่อนไหวที่ผลติเปนภาพการตูน ภาพ
เหตุการณจริงประสมกับสื่อเสียงเปนสื่อวิดีทัศน นําเสนอเรื่องราวเนื้อหาและคําถาม และเฉลย
คําตอบทีถู่กตองใหเด็กไดรับรูทันที เด็กเกิดการเรียนรูเรื่องที่สนใจจากการพูดคุย การทดลอง การ
คนควา การสาํรวจและการนําเสนองานรวมกัน โดยกระบวนการจดัการเรียนรูดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลในดานการจําแนก การเปรียบเทยีบ การ
เรียงลําดับ และการสรุป เปนการนําเสนอในลักษณะของคูมือการใชรูปแบบการจดัการเรียนรู 
แผนการจัดการเรียนรู และสื่อประสมที่สรางขึ้นประกอบการจัดการเรียนรู ดังตารางที่แสดงการใช
สื่อประสมดังนี้ 
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ตาราง แสดงสื่อประสมที่ใชในขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 
 

ขั้นตอน/กิจกรรม บทบาทคร ู บทบาทเด็ก สื่อประสม 
ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
 การกระตุนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูจาก 
1.ประสบการณตรง (การ
สัมผส) 
2.ประสบการณรอง(การ
จําลอง)   
 

  1.สรางบรรยากาศ
การมีสวนรวม ดวย
การใชสื่อกระตุน
ความสนใจ 
  2.จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณใหพรอม 
 3. การสนทนา
พูดคุยและการ
กระตุนดวยคาํถาม 

  1.การรับรูจากสื่อ
ประสม 
  2. การแสดงออก
ดวยการสนทนา
และตอบคําถาม 

1.สื่อประเภทวัสดุ(Software) 
 1.1วัสดุที่ไมตองใชอุปกรณชวย 
เชน รูปภาพ แผนที่ หุน สิ่งของ
จริง ของเลน/ของจําลอง แผนปาย
แสดงผลงาน 
  1.2 วัสดุที่ตองใชอุปกรณชวย 
เชน  
 -ซีดีรอม(CD-Rom) ภาพและเสียง 
 -แผนวีดิทัศน(Videodise)  
 -กลองดิจิตอล 
2.สื่อประเภทอุปกรณ 
(Hardware) ไดแก   
  -เครื่องเลนแผนซีดีภาพและเสียง 
แผนวีดิทัศน 
  -เครื่องพิมพภาพจากกลอง
ดิจิตอล 
  -คอมพิวเตอร 
  -โทรทัศน 
3.สื่อประเภทเทคนิคและวธีิการ 
(Techniques and Methods) 
ไดแก เกมการศึกษา การจาํลอง 
การสาธิต การทดลอง 

ข้ันปฎิบัติการ 
 การปฎิบัติกจิกรรมดวย
ตนเองโดยตรง  
1.การแสดงบทบาท 
2.การสาธิต,การทดลอง 
3.การศึกษานอกสถานที่ 
4.การบันทึกเหตุการณ   

 1.จัดสภาพ 
แวดลอมการเรียนรู
แบบรวมมือ 
  2. จัดกิจกรรม
เรียนรูตามกรวย
ประสบการณ 
  3.การใหคําแนะนํา
และคอยชวยเหลือ
ในการจัดกิจกรรม 
  4.การสนทนาและ
การใชคําถาม  
  5.การจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ  
   6. การจัดหา
สถานที่ และการ
ติดตอวทิยากร  
   

  1.การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง
จากการใชสื่อ
ประสม 
  2.การแสดงออก
โดยการสนทนาและ
การตอบคําถาม 
   

ข้ันนําเสนอผลงาน 
 การขยายผลการเรียนรู
อยางหลาก หลาย ดวย 
1.การจัดแสดงผลงาน 
2.ทัศนสัญลกัษณ ไดแก 
แผนภูมิ เครื่องหมาย
ตางๆ 
3.วัจนสัญลักษณ ที่เปน 
การเขียนและการพูด 

  1.การนําเสนอ
ผลงาน 
  2.การรวมแสดง
ความคิดเห็นจาก
ผลงานและการใช
สื่อประสมบันทึก
การเรียนรูดวยการ
ใชสื่อกลองดิจิตอล 
  3.การสนทนาและ
การตอบคําถาม 
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ผลการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 

 ผลการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยนั้น เปนเคร่ืองมือของการคิดโดยใชประสาทสัมผสัทั้งหาในการ
สังเกตรับรูสิ่งของหรือปรากฏการณตางๆ รับรูหรือบอกไดถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของสิ่งของ
หรือปรากฏการณนั้นโดยแสดงออกหรือไมแสดงออกทางพฤติกรรม ในทักษะจํานวน 4 ดาน ไดแก  

  1. การจําแนกประเภท (classifying) หมายถึง การนําสิ่งของตางๆมาแยกจดักลุม
จากการใชประสาทสัมผัสการดู การฟง การดมกลิ่น การลิ้มรสและการสัมผัสตามลักษณะของรูปราง 
โครงสราง หนาที่ สี ขนาด ของสิ่งของใหเปนหมวดหมู โดยการคนหาจากคุณสมบัติรวมและ
คุณสมบัตติางกันที่กําหนดไดดวยตัวเองโดยอาศัยความรูเดิมและประสบการณใหม 

  2. การเปรียบเทียบ (comparing) หมายถึง การแยกแยะสิ่งของหรือเหตุการณตางๆ 
ในดานความเหมือนและความแตกตางของสิ่งของหรือเหตุการณตั้งแต 2 อยางขึ้นไป จากการใช
ประสาทสัมผสัทั้งหา การมองเห็น การไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส และสัมผัสภายนอก   รับรูถึงความ
เหมือนและความแตกตางของรูปราง โครงสราง หนาที่ ความยาว-สั้น จํานวน และเหตุการณที่
เกิดขึ้น 
  3.  การเรียงลําดับ (sequencing) หมายถึง การนําสิ่งของหรือเหตุการณตางๆมาจัด
เรียงลําดับ ใหเปนไปตามลําดับขั้นตอนตอเนื่องกันของสิ่งของหรือเหตุการณจากสถานการณตางๆ
ที่กําหนดให โดยพิจารณาจากความสัมพันธของสิ่งของ เชน จํานวนนอยไปหามาก ขนาดเล็กไปหา
ขนาดใหญ หรือความสัมพันธของเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนและหลัง 

  4. การสรุป (summarizing) หมายถึง การหาความสมัพันธระหวางสิ่งของหรือ
ความสัมพันธระหวางเหตุการณแตละเหตุการณ ระบหุรือรับรูไดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกอนหลังและตดัสิน
ไดวาเปนผลมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ระบุความสัมพันธ ความเกี่ยวของระหวางสิ่งตางๆกับปรากฏการณ
ที่เกิด โดยสรุปจากประสบการณเดิมประกอบกับประสบการณใหม  
 เครื่องมือในการประเมินทักษะการคิดเชิงเหตุผลนี้ สามารถวัดไดโดยแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางขึ้น 
 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  การจัดกิจกรรมตามรูปแบบรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยจะดําเนินกจิกรรมในชวงกิจกรรมเสริมประสบการณ โดยใชเวลาครั้ง
ละ 30 นาที จํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน 
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เน้ือหาที่ใช 
  เน้ือหาที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็ก
ปฐมวัยนี้ ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 7 หนวย แผนการเรียนรู จํานวน 28 แผน โดยมีหนวยการ
เรียนรูดังนี้ 
 หนวยที่ 1 ตนไม 
 หนวยที่ 2 ดอกไม 
 หนวยที่ 3 ผัก 
 หนวยที่ 4 ผลไม 
 หนวยที่ 5 น้ํา 
 หนวยที่ 6 สัตวนารัก 
 หนวยที่ 7 ดิน  
 
การประเมินผลการเรียนรู 
  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย มีดังนี้ 
   1. การประเมินโดยการบันทึกสิ่งที่เด็กคดิ การตรวจสอบความกาวหนาในการผลิต
ผลงานการเรยีนรูและสิ่งทีค่นพบ การนําเสนอผลงานโดยการนําเสนอผลงาน 
   2. ทดสอบโดยใชแบบวัดทกัษะการคิดเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวัย 
 
บทบาทคร ู
 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคดิเชิงเหตุผลสาํหรับเด็ก
ปฐมวัยไปใช ครูควรมีบทบาท ดังนี้ 
 1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยใหเขาใจ เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมไดอยางถูกตอง
ตามที่กําหนด 
 2. จัดเตรียมสื่อประสม วัสดุ อุปกรณตามที่ผูวิจัยไดสรางไวใหเปนชุดๆ พรอมที่จะใชงาน
ในแตละครั้ง 
 3. จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู รวมถึงอํานวยความสะดวกใหกับวทิยากรและ 
ผูเชี่ยวชาญในการใหการเรียนรูแกเด็กปฐมวัยในแตละหัวขอที่จะเรียนรู 
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผล ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู ครมีูบทบาทกระตุนความสนใจใหเด็กเกิดความตองการเรียนรู 
พรอมทั้งจัดเตรียมสื่ออุปกรณ จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูไวในหองเรียน ครูนําเสนอ
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สถานการณจากสื่อประสมที่มีความกระตุนเราความสนใจใหเด็กตอบสนองดวยคาํพูดตอ
สถานการณนั้น กระตุนใหเกิดการทบทวนประสบการณเดิมของเด็กจนเกิดความสนใจอยากรู พรอม
ที่จะทํากิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอไปในการ  
  4.2 ขั้นปฏิบัตกิาร ครูมีบทบาทจัดเตรียมสื่อประสม เอกสาร หนังสือ หรือวัสดุอุปกรณ 
ใหพรอมใชงานเพียงพอตอจํานวนเด็ก และติดตอหาแหลงขอมูลพ้ืนฐาน จัดหาสถานที่ใหเด็กไดมี
โอกาสทํากิจกรรมการตางๆ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณสําหรับการทดลอง การปฏิบัติกิจกรรมอยาง
กระตือรือรน เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล ขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมครูคอยกระตุนให
เด็กดวยการตัง้คําถามและตัง้สมมุติฐานเกีย่วกับเรื่องที่กาํลังเรียนรู และครูเปนผูคอยสังเกต บันทกึ
คําพูด คําถามและสมมุตฐิานของเด็กดวยการจดบันทึกและสื่ออิเลคทรอนิกส เพ่ือนํามาจัดแสดงไว
ในหองเรียน ที่แสดงถึงทักษะการคดิเชิงเหตุผล 4 ดาน (การจําแนก เปรียบเทยีบ เรียงลําดับและ
การสรุป) พรอมทั้งอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือเม่ือเด็กตองการ  
  4.3 ขั้นนําเสนอผลงาน ครูมีบทบาทในการชวยเหลือและแนะนําเด็กใหนําเสนอ
เรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูตามหัวขอที่เด็กไดทํากิจกรรมการเรียนรู ครูคอยอํานวยความ
สะดวกในการติดตั้งผลงานของเด็ก ภาพถาย ครูกระตุนการแสดงความคิดเห็นของเด็กดวยคําถาม
จากการเรียนรูของเด็กในหองเรียน เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณขยายผลการ
เรียนรู และแลกเปลี่ยนการคิดอยางมีเหตุผลกบัผูอ่ืน  
 
การนําไปใช 
 การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย
ไปใช ครูเริ่มจากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก 
ทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมลวงหนาในเรื่อง หนวยการเรียนรู ระยะเวลา จุดประสงค 
สาระสําคัญ สาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อประสม การวัดผลและประเมินผล 
แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย มี
องคประกอบที่สําคัญ คือ 
  1. ระดับชั้น เปนการระบวุา แผนการจัดการเรียนรูนําไปใชกับเด็กปฐมวัยในระดับชั้นใด 
  2. สัปดาหที่ เปนการระบุเวลาวา แผนการจัดการเรียนรูแตละแผนจะใชในสัปดาหใด 
  3. หนวย เปนการระบุหนวยการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M ในครั้งนี้กําหนดหนวยการเรียนรูไวจํานวน 7 หนวย ตามสาระ
ที่ควรเรียนรูเรื่อง ธรรมชาติรอบตวั โดยแบงออกเปนเรื่องๆที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูเพ่ือ
สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและใหเด็กไดเรียนรูในลักษณะเปนองครวม โดยใชชวงการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในชวงของกิจกรรมเสริมประสบการณ 
  4. เรื่อง เปนการระบุเรื่องที่สอดคลองกับหนวยการเรยีนรู มาจากการศึกษาสาระการ
เรียนรูและประสบการณสําคัญที่เด็กควรเรียนรูมากําหนดเปนชื่อเรื่อง  
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  5. ระยะเวลา เปนการระบรุะยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู 
  6. สาระสําคัญ เปนแกนของความรู และทักษะที่ตองการพัฒนาใหเกิดกับเด็ก การเขียน
เน้ือหาไดศึกษาและวิเคราะหวาเด็กไดอะไรจากการเรียนรูภายหลังจบแผนการจัดการเรียนรู ซึ่ง
อธิบายในลักษณะของประโยคบอกเลาทีมี่ความหมายชัดเจนและเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
  7. สาระการเรียนรู เปนการระบุสาระที่ควรเรียนรูและประสบการณสําคัญที่ตองการใหเด็ก
ไดเรียนรูในแตละแผนการจัดการเรียนรู 
  8. จุดประสงคการเรียนรู เปนการระบุถึงเปาหมายการเรียนรู พฤติกรรม การคิดเชิง
เหตุผลที่เด็กจะไดรับหลังจากเรียนรูจบในแตละแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูตองให
ความสําคัญกบัพัฒนาการทั้ง 4 ดานทั้งดานรางกาย จิตใจอารมณ สังคม สติปญญา ทั้งน้ีไดเนน
จุดประสงคเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล 4 ดาน คือ การจําแนก การเปรียบเทียบ การ
เรียงลําดับและการสรุป ตามความมุงหมายของรูปแบบการเรยีนรูแบบ 4 M เปนสําคัญ 
  9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู เปนการระบุกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามองคประกอบและ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งมี 4 องคประกอบ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มตนเรยีนรู ขั้นปฏิบตัิการ 
ขั้นนําเสนอผลงาน 
 10. สื่อการเรียนรู เปนการระบุสื่อประสมที่มีทั้งเปนวัสดุ อุปกรณ ของจริง ของจําลอง สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จําเปนตองใชเพ่ือการเรียนรูซึ่งมีความสอดคลองเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกิจกรรมที่ทํา 
 11. การวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบวาเด็กเกดิการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงคที่
กําหนดไวหรือไม การประเมินผลใชวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การตรวจผลงาน และการทดสอบ  
 12. บันทึกหลงัสอน เปนการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู และประเมินการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย และการประเมินการสอนของครูโดยครูบันทึกสิ่งที่พบเห็นในระหวางการทํา
กิจกรรม เชน พฤติกรรมของเด็ก ปญหาที่พบ การคิด ความรูสึกของเด็กและครู เปนตน นอกจากนี้
ครูอาจเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในคร้ังตอไป 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู แบบ 4M 
 เพื่อสงเสรมิทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย  

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบประเมินฉบบันีใ้ชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูเชีย่วชาญหลังจากพิจารณา
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย เพ่ือนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงแกไขรูปแบบใหมีคุณภาพกอนนําไปทดลองใชและขยายผลตอไป 
 2.  แบบประเมินฉบับน้ี แบงเปน 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1  การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ  4 M เพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิม่เติม  
 
  ขอใหทานพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตางๆ ของรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูแบบ  4 M เพ่ือสงเสริมทกัษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามรายการ
ประเมินที่กําหนดไว แลวทาํเครื่องหมาย ลงในชองวางตรงกับความคิดเห็นของทาน และไดโปรด
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมลงในชองวางทายรายการประเมิน 
  ขอขอบพระคณุอยางสูงในความรวมมือของทาน 
 
 
 
                      นิฤมล   สุวรรณศรี 
                              ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  4 M เพ่ือสงเสริมทกัษะการ
คิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
คําชี้แจง 
  โปรดอานรายละเอียดแตละรายการและทาํเครื่องหมาย   ลงในชอง “ระดับความ
เหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน หากมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาลงรายละเอียดทาย
รายการประเมิน ซึ่งเปนแบบประเมินแบบอันดับคุณภาพมาตราสวนประมาณคาโดยแบงเปน 5 
ระดับ ไดแก 
    ระดับ 5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4   หมายถึง  เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2   หมายถึง  เหมาะสมนอย 
   ระดับ 1   หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. ความเปนมาและความสาํคัญ       
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการจัด   
     การเรียนรูแบบ 4M 

      

3. ความมุงหมายของรูปแบบ 4M       
4. ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู 
    แบบ 4M 

      

5. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการ 
   จัดการเรียนรู แบบ 4M 

      

6. การอธิบายองคประกอบของรูปแบบการ 
    จัดการเรียนรูแบบ 4M ทั้ง 4 องคประกอบ 
    6.1 การกระตุนความสนใจ 
         6.1.1 ความหมาย 
         6.1.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐาน 
    6.2 การลงมือกระทําดวยตนเอง 
         6.2.1 ความหมาย 
         6.2.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

           แนวคิดพื้นฐาน 
      6.3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
           6.3.1 ความหมาย 
           6.3.2 ความสอดคลองกับทฤษฎแีละ 
           แนวคิดพื้นฐาน 
     6.4 การใชสื่อประสม 
          6.4.1 ความหมาย 
          6.4.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐาน 
7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ 
    การจัดการเรียนรูแบบ 4M 

      

     7.1 ขั้นเริม่ตนเรียนรู  
           7.1.1 การอธิบายความหมาย 

      

     7.2 ขั้นปฏิบัติการ 
           7.2.1 การอธิบายความหมาย 

      

     7.3 ขั้นนาํเสนอผลงาน 
           7.3.1 การอธิบายความหมาย 

      

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบ    
    การจัดการเรียนรูแบบ 4M 

      

9.  การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ         
     การจัดการเรียนรูแบบ 4M 

      

10.การนํารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  
     4M ไปใชใหบรรลุเปาหมาย 

      

11. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการ 
     จัดการเรียนรูแบบ 4 M ซึ่งประกอบไปดวย 
     หนวยการเรียนรู เรื่อง ระดับชั้น  
     จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู  
     กิจกรรมการจัดการเรียนรู สื่อ  
     การวัดและการประเมิน บันทึกหลังกิจกรรม 

      

12. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M แสดงถึง
การสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลเปนสาํคัญ 
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ตอนที่ 2  
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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คะแนนของผูเช่ียวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M 

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

ตอนที่ 1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M 
 

ที่ รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม 

25 

 

x
 

 

S ระดับความ
เหมาะสม 1 2 3 4 5 

1. ความเปนมาและความสําคญั 5 5 5 4 5 24 4.8 0.45 มากที่สุด 
2. ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 4M 5 5 3 3 4 20 4.0 1.00 มาก 
3. ความมุงหมายของรูปแบบ 4M 5 5 5 4 4 23 4.6 0.55 มากที่สุด 
4. ความหมายของรูปแบบ 4M 5 5 5 4 5 24 4.8 0.45 มากที่สุด 
5. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบการ 

จัดการเรียนรู แบบ 4M 
 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
22 

 
4.4 

 
0.55 

 
มาก 

6. การอธิบายองคประกอบของรูปแบบการ 
จัดการเรียนรูแบบ 4M ทั้ง 4 องคประกอบ 
6.1 การกระตุนความสนใจ 
     6.1.1 ความหมาย 
     6.1.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐาน 
6.2 การลงมือกระทําดวยตนเอง 
     6.2.1 ความหมาย 
     6.2.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ 
           แนวคิดพื้นฐาน 

 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 
 
 
4 
 
4 
 
5 
 
4 

 
 
 
5 
 
5 
 
5 
 
4 

 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
4 

 
 
 

22 
 

22 
 

23 
 

21 

 
 
 

4.4 
 

4.4 
 

4.6 
 

4.2 

 
 
 

0.55 
 

0.55 
 

0.55 
 

0.45 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 6.3 การขยายผลกิจกรรมการเรียนรู 
     6.3.1 ความหมาย 
     6.3.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐาน 
6.4 การใชสื่อประสม 
     6.4.1 ความหมาย 
     6.4.2 ความสอดคลองกับทฤษฎีและ
แนวคิดพื้นฐาน 

 
5 
 
5 
 
5 
5 

 
5 
 
5 
 
5 
5 

 
5 
 
5 
 
5 
5 

 
4 
 
4 
 
5 
5 

 
4 
 
4 
 
4 
4 
 

 
23 
 

23 
 

24 
24 

 
4.6 

 
4.6 

 
4.8 
4.8 

 
0.55 

 
0.55 

 
0.45 
0.45 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
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ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M (ตอ) 
 

ที่ รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม 

25 

 

x  
 

S ระดับ 
1 2 3 4 5 

7. การจัดกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบ 
การจัดการเรียนรูแบบ 4M 
7.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู  
     การอธิบายความหมายของ 
ขั้นเริ่มตนเรียนรู 
7.2 ขั้นปฏิบัตกิาร 
     การอธิบายความหมายของ 
ขั้นปฏิบตัิการ 
7.3 ขั้นนําเสนอผลงาน 
     การอธิบายความหมายของ 
ขั้นนําเสนอผลงาน 

 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 
5 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 

 
 
 

23 
 
 

22 
 
 

22 

 
 
 

4.6 
 
 

4.4 
 
 

4.4 

 
 
 

0.55 
 
 

0.55 
 
 

0.55 

 
 
 

มากที่สุด 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ 4M 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
5 

 
24 

 
4.8 

 
0.45 

 
มากที่สุด 

9. การประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบ 4M  
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
22 

 
4.4 

 
0.55 

 
มาก 

10. การนํารูปแบบ 4M ไปใชใหบรรลุเปาหมาย  
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
23 

 
4.6 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

11. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการจดัการ
เรียนรูแบบ 4 M ซึ่งประกอบ 
ดวย หนวยการเรียนรู เรื่อง ระดับชั้น 
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู กิจกรรม
การจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัดและการ
ประเมิน  
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

4.8 

 
 
 
 
 
 

0.45 

 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 
12. รูปแบบ 4 M แสดงถึงการสงเสริมทักษะการคิด

เชิงเหตุผลเปนสําคัญ 
 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
22 

 
4.4 

 
0.55 

 
มาก 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

1. มีความชัดเจนในรูปแบบทีมี่การนําสื่อประสมมาใชและลงมือปฏิบัตจิริงโดยดี  
2. การนําเสนอสื่อแตละขั้น ควรนําแนวทางกรวยประสบการณของเอดการเดลมาใชให

ชัดเจนในแตละขั้นตอน 
3. ควรเพิ่มทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสื่อสารดานภาษาของไวกอตสกี้เขามาในใชรูปแบบ 
4. ทบทวนภาษาในวงเลบ็และคําวา 4M ควรเปน 4Ms มากกวา 
5. ควรเพิ่มแนวคิดเชิงจิตวทิยาการเรียนรูในเร่ืองของการกระตุน (Motivation) 
6. ควรระวังเรื่องเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของเด็กหลังจากไดใชรปูแบบ 4 M ตองมี

ความชัดเจน 
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ภาคผนวก ข 

การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  
 

 1. ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย 
   3. แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 4. คาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 5. คุณภาพของแบบทดสอบทักษะความคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย  
 6. คะแนนการทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
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ตัวอยาง แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตผุล  
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยนี้ 
ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 28 แผน โดยกําหนดหนวยการเรียนรู จํานวน 7 หนวย 
หนวยละ 4 แผน แตละแผนใชเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 30 นาที ซึ่งกําหนดแผนการจัดการ
เรียนรูไว ดังนี้ 
 

สัปดาหที่ แผนที่ หนวย สาระที่ควรเรยีนรู 
1   1-4  ตนไม 1 สวนประกอบตนไม 

2 ตนไมใหรมเงา 
3 การเคลื่อนไหวของตนไม 
4. สิ่งของจากตนไม 

2 5-8 ดอกไม 5  ดอกไมที่รูจัก 
6  สวนประกอบของดอกไม 
7  ดอกไมดูดน้ําได 
8 ประโยชนจากดอกไม 

3 9-12 ผลไม 9  ผลไมที่ชอบ  
10  สวนประกอบของผลไม 
11  รสชาติของผลไม 
12  ผลไมแปรรูป 

4 13-16 ผัก 13  ผักที่รูจัก 
14 ผักสะอาด 
15 สีและกลิ่นของผัก 
16  ประโยชนของผัก 

5 17-20 น้ํา 17  แหลงน้ําที่รูจัก 
18  ลักษณะของน้ํา 
19  น้ําละลายของได 
20  ประโยชนของน้ํา 

6 21-24 นกนารัก 21  ชื่อนกนารัก 
22  สวนประกอบรางกายนก 
23  ที่อยูของนก 
24  ปากนกบอกชนิด 
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แผนการจัดการเรียนรู(ตอ) 
 

สัปดาหที่ แผนที่ หนวย สาระที่ควรเรยีนรู 
7 25-28 ดิน 25  ดินคืออะไร 

26  ชนิดของดิน 
27  ประโยชนของดิน 
28  การดูแลดินใหชุมชื้น 

 
 การจัดแผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัยนี้ มีรปูแบบตามการจัดกิจกรรมโดยใชสื่อประสมตามแนวคิดของ เอดการ เดล (Edgar 
Dale) ในการจัดแบงสื่อการสอนที่เปนการแสดงขั้นตอนของประสบการณการเรียนรู และการใชสื่อ
แตละประเภทในกระบวนการเรียนรูโดยพัฒนาความคิดของบรูเนอร (Bruner) นํามาสราง
เปน “กรวยประสบการณ” (Cone of Experience’s) การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ 
4M ประกอบไปดวย ขั้นตอน/กิจกรรม บทบาทครู บทบาทเด็ก และสื่อประสม แสดงตามตาราง 
ดังนี้ 
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ตาราง แสดงการจัดการเรียนรูตามแบบ 4M  
 

ขั้นตอน/กิจกรรม บทบาทคร ู บทบาทเด็ก สื่อประสม 
ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
 การกระตุนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูจาก 
1.ประสบการณตรง (การ
สัมผส) 
2.ประสบการณรอง(การ
จําลอง)   
 

  1.สรางบรรยากาศ
การมีสวนรวม ดวย
การใชสื่อกระตุน
ความสนใจ 
  2.จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณใหพรอม 
 3. การสนทนา
พูดคุยและการ
กระตุนดวยการใช
คําถาม 

  1.การรับรูจากสื่อ
ประสม 
  2. การแสดงออก
ดวยการสนทนา
และตอบคําถาม 

1.สื่อประเภทวัสดุ
(Software) 
 1.1วัสดุที่ไมตองใช
อุปกรณชวย เชน 
รูปภาพ แผนที่ หุน 
สิ่งของจริง ของเลน/
ของจําลอง แผนปาย
แสดงผลงาน 
  1.2 วัสดุที่ตองใช
อุปกรณชวย เชน  
 -ซีดีรอม(CD-Rom) 
ภาพและเสียง 
 -แผนวีดิทัศน
(Videodise)  
 -กลองดิจิตอล 
2.สื่อประเภท
อุปกรณ 
(Hardware) ไดแก   
  -เครื่องเลนแผนซีดี
ภาพและเสียงวีดิทัศน 
  -เครื่องพิมพภาพ
จากกลองดิจิตอล 
  -คอมพิวเตอร 
  -โทรทัศน 
3.สื่อประเภท
เทคนิคและวธีิการ 
(Techniques and 
Methods) ไดแก เกม
การศึกษา การจําลอง 
การสาธิต การทดลอง 

ข้ันปฎิบัติการ 
 การปฎิบัติกจิกรรมดวย
ตนเองโดยตรง  
1.การแสดงบทบาท 
2.การสาธิต,การทดลอง 
3.การศึกษานอกสถานที่ 
4.การบันทึกเหตุการณ   

 1.จัดสภาพ 
แวดลอมการเรียนรู
แบบรวมมือในกลุม 
  2. จัดกิจกรรม
เรียนรูหลากหลาย
ตามกรวย
ประสบการณ 
  3.การใหคําแนะนํา
และคอยชวยเหลือ
ในการจัดกิจกรรม 
  4.การสนทนาและ
การใชคําถาม  
  5.การจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณให
พรอม  
   6. การจัดหา
สถานที่ และการ
ตดิตอวทิยากร  
   

  1.การลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวยตนเอง
จากการใชสื่อ
ประสม 
  2.การแสดงออก
โดยการสนทนาและ
การตอบคําถาม 
  3. การบันทึกการ
เรียนรูดวยการใช
สื่อกลองดิจิตอล 

ข้ันนําเสนอผลงาน 
 การขยายผลการเรียนรู
อยางหลาก หลาย ดวย 
1.การจัดแสดงผลงาน 
2.ทัศนสัญลกัษณ ไดแก 
แผนภูมิ เครื่องหมาย
ตางๆ 
3.วัจนสัญลักษณ ที่เปน 
การเขียนและการพูด 

  1.การนําเสนอ
ผลงานโดยใชสื่อ
ประสม 
  2.การรวมแสดง
ความคิดเห็นจาก
ผลงานและการใช
สื่อประสม 
  3.การสนทนาและ
การตอบคําถาม 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล        แผนที่ 1 

สัปดาหที่ 1      หนวย ตนไม                        เร่ือง สวนประกอบของตนไม 

ระดับชั้น อนุบาลปที่ 3               ระยะเวลา 30 นาที 
 
 
จุดประสงคการเรียนรู  
 1. เพ่ือกระตุนใหเด็กสนใจเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน   
 2. เพ่ือใหเด็กบอกสวนประกอบและความสําคัญของตนไม 
 3. เพ่ือใหเด็กไดเลนเปนกลุมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4. เพ่ือฝกใหเด็กไดใชทักษะการคิดเชิงเหตุผล ไดแก การจําแนก การเปรียบเทียบ  
    การเรียงลําดับ และการสรุปความ 
 5. เพ่ือใหเด็กการกลาแสดงออกในการเลาเรื่องเก่ียวกบัผลงานตนเอง 
 6. เพ่ือใหเด็กมีวินัยในการเก็บของเขาที ่
 7. เพ่ือใหเด็กมีความเคารพในกติกาขอตกลงของหอง 
 
สาระการเรียนรู 
 สาระที่ควรเรยีนรู  

    ตนไมมีสวนประกอบตางๆเชน ราก ลําตน กิ่ง กาน ใบ ดอก ผล  
    ที่มีประโยชนตอมนุษย   

 ประสบการณสําคัญ  
1. การแสดงออกอยางสนุกสนาน 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ และผลงาน 
5. การสังเกต การจําแนก เปรียบเทยีบ เรียงลําดับ  
6. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
7. การประสานสัมพันธของกลามเน้ือเล็กดวยการปน ประดิษฐ 
และการถายภาพ 
8. การปฏิบัตติามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยการเกบ็ของเขาที่  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู วันที่ 1             เร่ือง สวนประกอบของตนไม 

ข้ันตอน / 
องคประกอบ4M 

รูปแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู 

ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
 M1: Motivation, 
M4: Multimedia 
 

   1.เด็กและครูรวมสนทนาเกี่ยวกับกระถางตนไมบนโตะครวูา มีอะไรอยู
บนตนไมบาง 
   2.เด็กดูสื่อวีดิทัศน เรื่อง “ตนไมมีอะไร” เปนภาพเหตกุารณจริงของ
ตนไมหลายชนิดที่มีสวนประกอบตางๆ 
   3.เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับภาพที่เห็น โดยครูใชคําถามกระตุนและชี้
ภาพประกอบ ดังนี้ 
  - สวนที่งอกขึ้นมาบนพื้นดินที่ใหญที่สดุ คืออะไร 
  - สวนทีเ่รามองไมเห็นอยูใตดิน คืออะไร 

ข้ันปฏิบัติการ 
 M2: Manipulation, 
M4: Multimedia 

   1. เด็กแบงกลุม 4-5 คน รับอุปกรณสรางตนไมดวยมือเราจากครู  
   2. เด็กในกลุมชวยกันสังเกตสวนประกอบของตนไมจากอุปกรณที่ไดรับ
และชวยกันประกอบสวนตางๆของตนไมนํามาตอกันเปนตนไมที่สมบูรณ   
   3. เด็กวางตนไมที่ตอเสร็จแลวลงบนกระดาษที่เตรยีมให พรอมกับ
ชวยกันตั้งชื่อตนไมที่ทํา 
   4. เด็กและครูรวมกันสนทนา โดยครูใชคําถาม 
      -ตนไมจริงที่เด็กเห็นมีสวนประกอบอะไรบาง 
      -สวนประกอบใดที่เด็กไมเห็นบางแตมีอยูกับตนไม 
      -บอกสวนประกอบของตนไมที่เรียงขึ้นจากพื้นดินไปดานบน 
   5. เด็กๆชวยกันเก็บอุปกรณใหเรียบรอย 

ข้ันนําเสนอผลงาน 
(M3: Multiplication 
of learning activities 
, M4: Multimedia) 

   1.เด็กนําเสนอผลงานตนไมทีละกลุม โดยใหตัวแทนกลุมบอก
สวนประกอบของตนไมที่ทาํ 
   2. เด็กบันทึกภาพตนไมที่ทํารวมกับเพ่ือนในกลุม โดยใหตัวแทนกลุม
เปนผูถายภาพผลงานตนไมดวยกลองดิจิตอล (สลับกนัเปนผูถายภาพวัน
ละ 1 คน) 
   3. เด็กและครูรวมสนทนากันเกี่ยวผลงานที่เด็กนําเสนอ และรวมกนั
แสดงความคดิเห็น ดังนี้ 
       -ผลงานตนไมและตนไมจริงมีสวนประกอบใดที่เหมือนและแตกตาง
กันบาง  
       -สวนประกอบใดของตนไมที่เด็กรูจักและไมมีอยูในผลงาน   
    3. เด็กและครูรวมกันสรปุสวนประกอบของตนไม 
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สื่อการเรียนรู 
1. กระถางตนมะลิ 
2. สื่อวีดิทัศน เรือ่ง ตนไมมีอะไร 
3. เครื่องเลนวีดิทัศน 
4. โทรทัศน 
5. อุปกรณสรางตนไมดวยมือเรา ประกอบดวย กระดาษรูปชิ้นสวนตางของตนไม กาว 

กระดาษสีแผนใหญสําหรับติดชิ้นสวนตนไม 
6. กลองดิจิตอล 
7. เครื่องพิมพสี 
8. บอรดแสดงผลงาน 

 
การวดัผลและการประเมิน 
 1.สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรมโดยใชแบบบันทึกการสังเกต  
 2.สังเกตการสนทนาและการตอบคําถามของเด็ก 
 3.สังเกตผลงาน 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
  
            3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล        แผนที่ 2 

สัปดาหที่ 1      หนวย ตนไม                          เร่ือง ตนไมใหรมเงา 

ระดับชั้น อนุบาลปที่ 3                 ระยะเวลา 30 นาที 
 
 
จุดประสงคการเรียนรู  
 1. เพ่ือกระตุนใหเด็กสนใจเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน   
 2. เพ่ือใหเด็กบอกลักษณะรปูรางของตนไมและขนาดของเงาจากตนไม 
 3. เพ่ือใหเด็กไดเลนเปนกลุมและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4. เพ่ือฝกใหเด็กไดใชทักษะการคิดเชิงเหตุผล ไดแก การจําแนก การเปรียบเทียบ  
    การเรียงลําดับ และการสรุปความ 
 5. เพ่ือใหเด็กการกลาแสดงออกในการเลาเรื่องเก่ียวกบัผลงานตนเอง 
 6. เพ่ือใหเด็กมีวินัยในการเก็บของเขาที ่
 7. เพ่ือใหเด็กมีความเคารพในกติกาขอตกลงของหอง 
 
สาระการเรียนรู 
 สาระที่ควรเรยีนรู  

    ตนไมมีประโยชนใหรมเงา ทําใหเกิดความรมเย็น ขนาดรูปราง   
                                   ของตนไมมีผลตอการใหรมเงา 
 ประสบการณสําคัญ  

1. การแสดงออกอยางสนุกสนาน 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ และผลงาน 
5. การสังเกต การจําแนก เปรียบเทยีบ เรียงลําดับ  
6. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
7. การประสานสัมพันธของกลามเน้ือเล็กดวยการเขียนภาพ และ
การถายภาพ 
8. การปฏิบัตติามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยการเกบ็ของเขาที่  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู วันที่ 2                  เร่ือง ตนไมใหรมเงา 

ข้ันตอน / 
องคประกอบ4M 

รูปแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู 

ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
 M1: Motivation, 
M4: Multimedia 
 

   1.เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับประสบการณเม่ือเด็กพบแดดรอนจัด เด็กๆ
ทําอยางไรกันบาง  
    2.เด็กดูสื่อการตูนเคลื่อนไหวประกอบเพลง เรื่อง “อุมอ๋ิมผจญภัย ตอน  
มหัศจรรยของตนไม” และมีคําถามจากตัวการตูนในตอนทายเรื่อง 
เกี่ยวกับการวิง่ไปหลบแดดของตัวการตนู วาจะวิ่งไปหลบแดดที่ไหน
ระหวาง ใตตนมะมวง ใตตนมะพราว และใตตนมะนาว”  
   3. เด็กชวยกันตอบคําถามของการตูน จากนั้นเด็กและครูฟงคําเฉลย
พรอมคําอธิบายเหตุผลจากสื่อการตูนในการเลือกเขาไปหลบแดดแตละตน  

ข้ันปฏิบัติการ 
( M2: Manipulation, 
M4: Multimedia) 
 

   1. เด็กแบงกลุม 4-5 คน เขาแถวตามกลุมเพ่ือออกไปสํารวจรมเงาจาก
ตนไมบริเวณสนามของโรงเรียน 
    2. เด็กเดินสํารวจตนไมและสังเกตตนไมในสนามที่มีขนาดของเงามาก
ที่สุดและนอยที่สุด  
    3. เด็กในกลุมสรุปขนาดเงาของตนไมและติดหมายเลข โดยครมีู
กระดาษหมายเลข 1 หมายเลข 2  ใหเด็กๆติดตนไมแสดงขนาดเงาตาม
เง่ือนไข คือ หมายเลข 1 ใหรมเงามากที่สุด หมายเลข 2 ใหรมเงานอย
ที่สุด โดยมีครูคอยใหการชวยเหลอืในการติดหมายเลขที่ตนไม 
     4. เด็กแตละกลุมชวยกนับันทึกตนไมที่ใหรมเงามากที่สุดและนอยที่สุด
ดวยการวาดภาพตนไมขนาดใหญและขนาดเล็ก 
      5. เด็กและครูสนทนากัน โดยครูใชคําถาม    
        - รูปรางของตนไมแตละตนเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง 
        - ตนไมใดในสนามเล็กที่สุด และใหญที่สุด 
        - ถาแดดรอนเด็กควรไปหลบที่ตนไมใดในสนาม 
        - เพราะอะไรถึงวิ่งไปหลบแดดที่ตนไมนั้น 
      6. เด็กๆชวยกันเกบ็อุปกรณการวาดภาพ เขาแถวกลบัหองเรียน เพ่ือ
นําเสนอผลงานภาพจากการสํารวจขนาดรมเงาของตนไมในชั้นเรียน 

ข้ันนําเสนอผลงาน 
(M3: Multiplication 
of learning activities 
, M4: Multimedia) 

   1. เด็กนําเสนอผลงานภาพวาดที่ใหรมเงามากที่สุดและนอยที่สุด  
   2. ตัวแทนกลุม ถายภาพผลงานกับเพ่ือนๆในกลุมดวยกลองดิจิตอล  
   3. เด็กและครูรวมกันสรุปการสังเกตขนาดของรมเงาตนไมในสนามวา 
        - ทําไมตนไมจึงมีรมเงามากและรมเงานอยแตกตางกัน 
        - ถาแดดรอนจัดเด็กจะทําอยางไรบาง 
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สื่อการเรียนรู 
1. สื่อวีดิทัศนการตูนเคลื่อนไหว เรื่อง อุมอ๋ิมผจญภัย ตอน มหัศจรรยของตนไม 
2. เครื่องเลนวีดิทัศน 
3. โทรทัศน 
4. กระดาษพิมพหมายเลข 1 2 
5. กระดาษวาดภาพ 
6. สีไม สีเทียน 
7. กลองดิจิตอล 
8. เครื่องพิมพสี 

 
การวัดผลและการประเมิน 
 1.สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรมโดยใชแบบบันทึกการสังเกต  
 2.สังเกตการสนทนาและการตอบคําถามของเด็ก 
 3.สังเกตผลงาน 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
 
            3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล        แผนที่ 3 

สัปดาหที่ 1      หนวย ตนไม                        เร่ือง การเคลื่อนไหวของตนไม 

ระดับชั้น อนุบาลปที่ 3                ระยะเวลา 30 นาที 
 
 
จุดประสงคการเรียนรู  
 1. เพ่ือกระตุนใหเด็กสนใจเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน   
 2. เพ่ือใหเด็กบอกลักษณะการเคลื่อนไหวของตนไมได 
 3. เพ่ือใหเด็กเลนเปนกลุมและรวมการทํางานกับผูอ่ืนได 
 4. เพ่ือฝกใหเด็กไดใชทักษะการคิดเชิงเหตุผล ไดแก การจําแนก การเปรียบเทียบ  
    การเรียงลําดับ และการสรุปความ 
 5. เพ่ือใหเด็กฝกการกลาแสดงออกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของตนเอง 
 6. เพ่ือใหเด็กมีวินัยในการเก็บของเขาที ่
 7. เพ่ือใหเด็กปฏิบัตติามกตกิาขอตกลงของหอง 
 
สาระการเรียนรู 
 สาระที่ควรเรยีนรู  

    ตนไมมีเปนสิง่มีชีวิต มีลักษณะการเคลือ่นไหวของตวัเอง เชน  
      การเติบโต การรับรูการสมัผัส และการเคลื่อนไหวจากการกระทบ 
      ภายนอกเชน ลมพัด   

 ประสบการณสําคัญ  
1. การแสดงออกอยางสนุกสนาน 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ และผลงาน 
5. การสังเกต การจําแนก เปรียบเทยีบ เรียงลําดับ  
6. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
7. การประสานสัมพันธของกลามเน้ือเล็กดวยการเขียนภาพและ
การถายภาพ 
8. การปฏิบัตติามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยการเกบ็ของเขาที่  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู วันที่ 3          เร่ือง  การเคลื่อนไหวของตนไม 

ข้ันตอน / 
องคประกอบ4M 

รูปแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู 

ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
 M1: Motivation, 
M4: Multimedia 

 

   1.เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคนวามีลักษณะ
อยางไรบาง เปรียบเทยีบกบัการเคลื่อนไหวของตนไมที่เด็กๆเคยเหน็ 
   2.เด็กดูวีดิทัศน เรื่อง “การเคลื่อนไหวของตนไม” ภาพแสดงการเติบโต
ของตนไมเคลือ่นไหวตอเน่ือง ภาพการหุบใบของตนไมยราบ การเลื้อยพัน
กิ่งไมของตนไมเลื้อย และภาพตนกาบหอยแครงหุบกินแมลงที่บินเขาเกาะ
บนตน  
   3..เด็กชวยกันตอบคําถามครูหลงัจากดูสื่อวีดิทัศน ดังนี้  
     - เด็กเห็นการเคลื่อนไหวของตนไมอยางไรบางในโทรทัศน 
     - เด็กคิดวาทําไมตนไมยราพจึงหุบลง 
     - เด็กคิดวาทําไมตนกาบหอยแครงถงึหุบลง  

ข้ันปฏิบัติการ 
( M2: Manipulation, 
M4: Multimedia) 

  1. เด็กแบงกลุม 4-5 คน ทํากิจกรรม เรื่อง การเคลื่อนไหนของตนไม โดย
ใหแตละกลุมแสดงทาทางการเคลื่อนไหวของตนไมทีเ่ด็กๆรูจัก กลุมละ 1 
อยาง  
  2. ใหเด็กปรึกษากันในกลุมวาจะทําทาทางการเคลื่อนไหวของตนไมใน
เหตุการณใด การเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวจากแรงลม การเคลื่อนไหว
จากการสัมผัส  
  3. เด็กแตละกลุมรับอุปกรณแสดงทาทางการเคลื่อนไหวจากครู เชน ใบไม 
กิ่งไม ตนไมจําลอง ดอกไม ตัวแมลง 
  4.เด็กแตละกลุมบอกเหตกุารณการเคลือ่นไหวของตนไมที่จะนํามาแสดง
ทาทาง 
  5.เด็กรวมกนัตอบคําถามครูกอนนําเสนอทาทางการเคลื่อนไหวของตนไม 
    -มีการเคลือ่นไหวของตนไมอะไรบางที่เพ่ือนๆจะนํามาแสดง 
    -มีการเคลือ่นไหวของตนไมอะไรที่ซ้ํากันบาง 

ข้ันนําเสนอผลงาน 
(M3: Multiplication 
of learning activities 
, M4: Multimedia) 

   1. เด็กนําเสนอผลงานทําทาทางการเคลื่อนไหวของตนไมทีละกลุม โดย
ทําทาทางประกอบเสียงเพลงที่ครูเปดและหยุดทําทาทางเมื่อเสียงเพลงหยุด 
   2. เด็กรวมกันถายภาพทาทางสุดทายดวยกลองดิจิตอล โดยมีตัวแทน
เพ่ือนจากกลุมอ่ืนเปนผูถายภาพให 
   3.เด็กและครูรวมสนทนากันเกี่ยวกับทาทางที่แสดง และรวมกันแสดง
ความคิดเห็น ดังนี้ 
      -ตนไมที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการเติบโตเหมือนกับอะไรบาง 
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 กิจกรรมการจัดการเรียนรู (ตอ)          เร่ือง  การเคลื่อนไหวของตนไม 

ข้ันตอน / 
องคประกอบ4M 

รูปแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู 

      -เด็กคิดวาเพราะอะไรตนไมตนไมจึงเติบโตขึ้น 
     -เด็กชอบการแสดงของกลุมใดมากที่สุด เพราะอะไรถึงชอบ 
    4.เด็กและครูรวมกันสรปุวา ตนไมเคลื่อนไหวไดทัง้การเติบโตตามเวลา
การรับรูการสมัผัส และจากสิ่งภายนอกกระทบเชนลมพัดใบไมไหว 

 

สื่อการเรียนรู 
 1. สื่อวีดิทัศน เรื่อง การเคลื่อนไหวของตนไม 
 2. เครื่องเลนวีดิทัศน 
 3. โทรทัศน 
 4. อุปกรณตนไมจําลองประกอบการทําทาทางเคลื่อนไหว เชน กิ่งไม ใบไม ดอกไม และ
แมลงจําลอง เปนตน 
 5. กลองดิจิตอล 
 

การวัดผลและการประเมิน 
 1.สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรมโดยใชแบบบันทึกการสังเกต  
 2.สังเกตการสนทนาและการตอบคําถามของเด็ก 
 3.สังเกตผลงาน 
 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล        แผนที่ 4 

สัปดาหที่ 1     หนวย ตนไม                                   เร่ือง  สิ่งของใชจากตนไม 

ระดับชั้น อนุบาลปที่ 3                          ระยะเวลา   30 นาที 
 
 
จุดประสงคการเรียนรู  
 1. เพ่ือกระตุนใหเด็กสนใจเขารวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน   
 2. เพ่ือใหเด็กบอกสิ่งของเครื่องใชที่ทําจากตนไม 
 3. เพ่ือใหเด็กไดเลนรวมกับผูอ่ืนได 
 4. เพ่ือฝกใหเด็กไดใชทักษะการคิดเชิงเหตุผล ไดแก การจําแนก การเปรียบเทียบ  
    การเรียงลําดับ และการสรุปความ 
 5. เพ่ือใหเด็กการกลาแสดงออกในการเลาเรื่องเก่ียวกบัผลงานตนเอง 
 6. เพ่ือใหเด็กมีวินัยในการเก็บของเขาที ่
 7. เพ่ือใหเด็กมีความเคารพในกติกาขอตกลงของหอง 
 
สาระการเรียนรู 
 สาระที่ควรเรยีนรู ตนไมมีประโยชนใชเปนสิ่งของเครื่องใชภายในบานและใน 
         โรงเรียน เชน ประตู โตะ ตู เกาอ้ี เตียงนอน   
 ประสบการณสําคัญ  

1. การแสดงออกอยางสนุกสนาน 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน 
3. การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4. การรับรูและแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ และผลงาน 
5. การสังเกต การจําแนก เปรียบเทยีบ เรียงลําดับ  
6. การอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตางๆ 
7. การประสานสัมพันธของกลามเน้ือเล็กดวยการเขียนภาพ ปน 
และการถายภาพ 
8. การปฏิบัตติามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยการเกบ็ของเขาที่  
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กิจกรรมการจัดการเรียนรู วันที่ 4                เร่ือง สิ่งของใชจากตนไม 

ข้ันตอน / 
องคประกอบ4M 

รูปแบบการจัดกิจกรรรมการเรียนรู 

ข้ันเริ่มตนเรยีนรู 
(M1: Motivation, 
M4: Multimedia) 
 

  1.เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับสิ่งของใชภายในบานของเด็กๆ มีอะไรทํา
จากตนไมบาง  
   2.เด็กดูสื่อวีดิทัศน เรื่องอุมอ๋ิมผจญภัย ตอน ตนไมแปลงราง นําเสนอ
ปริศนาคําทายสิ่งของที่ทําจากตนไมและมีคําถามทายเร่ือง เชน อะไรเอย
ทําจากไมไวใชนอนสบาย เปนตน    

ข้ันปฏิบัติการ 
(M2: Manipulation, 
M4: Multimedia) 
 

  1.เด็กจับกลุม 4-5 คน เดินสํารวจสิ่งของในหองเรียน หาสิ่งของเครื่องใช
ที่ทํามาจากตนไมมากลุมละ 2 อยาง 
  2.เด็กกลับมาประจําที่กลุมเพ่ือวาดภาพสิ่งของทําดวยไมที่สํารวจ  
2 อยาง 
  3. เด็กและครูชวยกันดูสิ่งของในชั้นเรียนและสนทนาเกี่ยวกับสิ่งของใน
หองเรียนทําดวยไมที่เด็กสํารวจ โดยครูใชคําถาม 
    -สิ่งของที่ทําดวยไมในหองเรียนมีอะไรบาง 
    -ลักษณะสิง่ของที่ทําดวยไมเปนอยางไร 
    -สิ่งของที่ทําดวยไมแตกตางสิ่งที่จําจากผาและพลาสติกอยางไร 
  4.เด็กเก็บอุปกรณการวาดเขาที่ เตรียมนําเสนอผลงาน 
  

ข้ันนําเสนอผลงาน 
(M3: Multiplication 
of learning activities 
, M4: Multimedia) 
 

   1.เด็กนําเสนอสิ่งของที่ทําดวยไมที่กลุมสํารวจ 2 อยางมีอะไรบางพรอม
ผลงานภาพวาดสิ่งของเครื่องใชทําดวยไม   
   2.เด็กชวยกันดูผลงานทั้งหมดของทุกกลุมปฏิบตัิและตอบคําถามครู 
    -จําแนกสิ่งของที่เปนชนดิเดียวกันมีอะไรบาง   
    -สิ่งของที่ทําจากไมที่เด็กเลือกมามากที่สุดคืออะไร 
    -สิ่งของใดที่มีขนาดใหญสุด บอกเรียงลับจากขนาดใหญไปหาขนาดเล็ก
สุด 
    -มีสิ่งของอะไรบางที่เหมือนกับสิ่งของที่บานบาง 
   3.ถายภาพผลงานกับกลุมดวยกลองดิจิตอล 
   4.เด็กและครูชวยกันสรุปตนไมมีประโยชนใชเปนสิ่งของเครื่องใชทัง้ที่
บานและโรงเรยีน 
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สื่อการเรียนรู 
1. สื่อวีดิทัศนเรือ่ง อุมอ๋ิมผจญภัย ตอน ตนไมแปลงราง 
2. สื่อสิ่งของจริงที่ทําจากไมในหองเรียน เชน โตะ เกาอ้ี ไมกวาด ไมแขวนเสื้อไม 

ของเลน ชั้นวางของ ประตู เปนตน 
3. อุปกรณวาดภาพ ดินสอน กระดาษ สีไม 
4. กลองดิจิตอล 
5. เครื่องพิมพสี 

 
การวัดผลและการประเมิน 
 1.สังเกตการมีสวนรวมทํากิจกรรมโดยใชแบบบันทึกการสังเกต  
 2.สังเกตการสนทนาและการตอบคําถามของเด็ก 
 3.สังเกตผลงาน 
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรม 

 1. ผลการจัดกิจกรรม 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ปญหา / อุปสรรค   
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 3. ขอเสนอแนะ / แนวทางแกไข   
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
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  ตัวอยาง แผนการผลิตสื่อประสมวีดิทัศน เร่ือง อุมอิ๋มผจญภัย  

ตอน มหัศจรรยของตนไม  

สัปดาหที่ 1 วันที่ 4 เรื่อง ตนไมใหรมเงา 

ตามแผนการจัดการเรียนรูแบบ4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสาํหรับเด็กปฐมวัย 

 
ลําดับ ภาพ เสียง/เน้ือหา 

1 
 

 

ไตเติล้: เพลงบรรเลง 
เสียง:  “อุมอ๋ิมผจญภัย ตอน มหัศจรรยของตนไม” 
           เพลงบรรเลงสนุกสนาน 
  

2  

 

อุมอ๋ิม: “ลา ลัน ลา (รองเพลง)...วันน้ีมีความสุขจังคณุ
พอคุณแมพาอุมอ๋ิมมาเยี่ยมครอบครัวลงุมาด...โอโฮ 
สวนของลุงมาดตนไมเยอะดีจังเลยอากาศก็สดชื่นเย็น
สบาย  อุย!มีผีเสื้อสีสวยๆบินอยูเต็มเลย รอดวย.. 
รออุมอ๋ิมดวยขออุมจับเลนหนอยนะ” 
อุมอ๋ิม: อุย! นั่นลุงมาตรกับพ่ีจิงอยูตรงนั้น สองคนพอ
ลูกกําลังทําอะไรกันอยูนะ เขาไปหาดีกวา 

3  

 

ลุงมาด: อาวนองอุม...คุณพอคุณแมไมไดเดินมา
ดวยกันหรือจะ ... 
อุมอ๋ิม: คุณพอคุณแมนั่งคุยกับปาทิงกันอยูหนาบานลุง
มาดคะ  แลวกําลังทําอะไรกันอยูคะ 
ลุงมาด: กําลังชวยกันปลูกตนไมอยูจะ มาดูซิลุงปลูก
ตนไมอะไรไวบางลุงจะพาดู หนูรูจักชื่อตนไมที่เห็นบาง
ไหมลูก 
พี่จิง: พ่ีรูจักชื่อตนไมที่พอปลูกทุกตนเลย ตนน้ีมะมวง 
ตนน้ันตนมะขาม แลวตนทีใ่กลๆริมนํ้านั่นตนมะยม  
ถัดเปนเปนตนมะนาวกับมะพราวที่พอปลูกไว 
อุมอ๋ิม:  พ่ีจริงเกงจังเลยคะ รูจักตนไมเยอะแยะเลย 
ลุงมาด: ตนไมมีประโยชนกับคนเรามากนะลูกใหทั้งรม
เงา ใหอากาศ เปนอาหาร และยังมาทําเปนที่อยูอาศัย
ไดดวย 
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ลําดับ ภาพ เสียง/เน้ือหา 
4 พี่จริง: นองอุมเราไปเลนกบัเพ่ือนๆพ่ีทีด่านโนน

ดีกวาที่กวางโลงดีนะ 
อุมอ๋ิม: ดีคะไปกัน..ไปเลนกอนนะคะลุงมาตร 
ลุงมาตร: เลนกันระวังๆนะลูก 
อุมอ๋ิม: พ่ีจริงแดดรอนมากจังคะ แสงแดดดแรง
มากๆเลย นองรอนเหง่ือออกเต็มตวัเลย 

5 เสียงเพลงบรรเลง………… 
อุมอ๋ิม: เพ่ือนๆคะ ทายซวิา“ อุมอ๋ิมกับพี่จริงจะวิ่ง
ไปหลบแดดทีไ่หนกัน ระหวาง  
1.ใตตนมะมวง  2.ใตตนมะพราว  3.ใตตนมะนาว 
เพ่ือนๆ ลองตอบดูซิคะ ” 
เสียงเพลงบรรเลงเบาๆ(10 วินาทีเพ่ือรอคําตอบ) 
 

6 อุมอ๋ิม: อยากรูหรือยังคะ วานองอุมจะวิ่งไปหลบ
ตนอะไรคะ  
เสียงเพลงบรรเลง 
อุมอ๋ิม: ตนมะมวงเปนคําตอบที่ถูกตองคะ เพราะ
ตนมะมวงใบมีจํานวนมากหนาทึบสามมารถบัง
แสงอาทิตยรอนๆไดใบของมะมวงทําใหเกิดรมเงา 

7 อุมอ๋ิม: สวนตนมะนาว นองอุมไมวิ่งเขาไปหลบ
เด็ดขาด เพราะ ตนมะนาวมใีบเลก็ ตนเลก็ ลําตน
และกิ่งมีหนามแหลมคม เปนอันตรายตอการขีด
ขวนรางกาย แขน ขาไดนะคะ 

8 อุมอ๋ิม: ตนมะพราวก็หลบแดดไมไดคะ เพราะ ตน
มะพราวใบเลก็เรียวมีชองวางเยอะ ลําตนสูง มีผล
มากบังแสงแดดไดนอย และตองระวังจากผล
มะพราวที่หนกัหลนใสศีรษะอีกตางหาก 

. 
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ลําดับ ภาพ เสียง/เน้ือหา 
9  

 
 

อุมอ๋ิม: เพ่ือนๆที่ทายถูกวาอุมอ๋ิมวิ่งไปหลบ
แดดที่ใตตนมะมวงเกงจังคะ 
 
เสียงเพลงบรรเลง 
 

10.  
 

 

พี่จิง: นองอุมอ๋ิม พ่ีวาเราสองคนกลับไปพักใน
บานพี่จิงกอนดีกวานะ เย็นๆคอยออกมาเลน
กันใหม 
อุมอ๋ิม: ดีคะนองจะไดไมรอนดวย กลับบานไป
นองจะชวนคณุพอคุณแมปลูกตนไมทีบ่าน
เยอะๆเลย เพราะตนไมมีประโยชนหลายอยาง
ทั้งเปนอาหาร พอโตขึ้นก็ยังใหรมเงาปองกัน
แสงแดดไดดวย..ไปกันคะพ่ีจิง 
เสียงเพลงบรรเลง 
 

 

 

อุมอ๋ิม: จบแลวคะ แลวพบกันใหมนะคะ 
 
เพลงบรรเลง 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 
ข้ันที่ 1 เร่ิมตนเรียนรู 
 
 กระตุนความสนใจเด็กดวยสื่อประสม สื่อวีดิทัศน และตอบคําถามจากสื่อและคร ู
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ข้ันที่ 2 ปฏิบัติการ 
 
 เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมจากสื่อประสมดวยตนเองเปนกลุม 
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ข้ันที่ นําเสนอผลงาน 
 เด็กนําเสนอผลงานพรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขยายการเรียนรู และใชสื่อในการ
บันทึกผลงาน 
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แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  โดยผูเช่ียวชาญ 
 

คําชี้แจง  
 1. แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัยชุดนี้ เปนแบบทดสอบปฏิบัติ
จริง โดยมีสถานการณใหเด็กไดแสดงออกถึงทักษะการคิดเชิงเหตุผลเบื้องตนที่ตองการวัด 4 ดาน 
ไดแก ดานการจําแนก การเปรียบเทียบ การเรียงลําดับ และการสรุป สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีอายุ
ระหวาง 5-6 ป   
 2. แบบทดสอบชุดนี้ใชทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยกอนการทดลอง
และหลังการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย โดยทดสอบกับเด็กเปนรายบุคคล 
 3. แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชุดนี้ประกอบดวยชุดคําถาม
ทั้งหมด 3 ชุดๆละ 5 ขอ เปนแบบทดสอบโดยสรางสถานการณใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง 
โดยแบบทดสอบทั้งหมด 3 ชุด จําแนกได ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 รูปทรงหรรษา    จํานวน 5 ขอ     
  ชุดที่ 2 เลือกอะไรดี    จํานวน 5 ขอ     
  ชุดที่ 3 เหมือนแตไมเหมือน   จํานวน 5 ขอ     

 4. ระยะเวลาในการทดสอบ ใชเวลาทดสอบระยะเวลา 3 วันๆละ 1 ชุดๆ ละ 5 นาที 
กําหนดเวลาใหขอละ 1 นาที หากเด็กทําขอสอบขอใดขอหนึ่งเสร็จกอน 1 นาที ใหเร่ิมทําขอตอไป
ได แตถาเด็กไมปฏิบัติอาจบอกคําสั่งซ้ําเพื่อกระตุนใหปฏิบัติ และตรวจใหคะแนนตามเกณฑ 

 5. จํานวนเด็กในการทดสอบ ในการทดสอบแตละครั้งครูเลือกเด็กทําแบบทดสอบโดย
หมุนเวียนไมซ้ํากันในแตละครั้ง 

 6. ครูอานขอคําสั่งและคําถามแตละขอใหเขาใจ จัดเตรียมอุปกรณใหพรอมสําหรับทําการ
ทดสอบและบอกคําสั่งในขอคําถามแตละขอเพ่ือใหเด็กปฏิบัติตาม หากเด็กฟงคําสั่งไมเขาใจครู
สามารถบอกคําสั่งซ้ําหรือใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กปฏิบัติตาม 
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แบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผล  

ชุดที่ 1 รูปทรงหรรษา    ชั้นอนุบาลปที่ 3 
 

สถานการณที่ 1 
สถานการณที่ 1 ครูวางรูปทรงตางๆ จํานวน 33 ชิ้น คละกันไวบนโตะ   
อุปกรณ รูปทรงตางๆ ประกอบดวย   
 

 
 

 รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทึบ จํานวน 4 ชิ้น สี่เหลี่ยมจัตุรัสมรีูตรงกลาง จํานวน 3 ชิ้น 
สี่เหลี่ยมผืนผาสั้น-ยาว จํานวน 10 ชิ้น รูปทรงวงกลม รูปครึ่งวงกลม ขนาดเล็กและใหญจํานวน  
10 ชิ้น รูปทรงสามเหลี่ยม จํานวน 6 ชิ้น รวมจํานวน 33 ชิ้น  

 ขอ 1    (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

จุดประสงคการเรียนรู  เด็กมีทักษะการจําแนกประเภท   
             คําสั่ง :  ใหเด็กหยิบรูปทรงที่สามารถใสประกอบติดกันไดวางในถาดใหหมด   
 

 
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน  

เกณฑ คะแนนที่ได ทักษะ 
1. หยิบรูปทรงที่สามารถใสประกอบติดกันได 
2.  ปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ 

1 
0 

การจําแนก 
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ขอ 2   (คะแนนเต็ม 1คะแนน) 

 ในสถานการณ อุปกรณ และคําสั่งเดียวกับขอที่หนึ่ง 
จุดประสงคการเรียนรู  เด็กมีทักษะการเปรียบเทียบ  

เกณฑและการตรวจใหคะแนน  

เกณฑ คะแนนที่ได ทักษะ 
1. หยิบรูปทรงที่สามารถประกอบติดกันได 
2.  ปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ 

1 
0 

การเปรียบเทียบ 
  
 

 

สถานการณที่ 2 
สถานการณที่ 2 เด็กวางรูปทรงเรียงตามลําดับจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ 
อุปกรณ อุปกรณเชนเดียวกับสถานการณที่1 

ขอ 3   (คะแนนเต็ม 1 คะแนน)  

จุดประสงคการเรียนรู  เด็กมีทักษะการเรียงลําดับ 
คําสั่ง :  ใหเด็กวางเรียงรูปทรงเดียวกันเปนแถวจากขนาดใหญไปหาขนาดเล็ก 

 

                    
 
เกณฑและการตรวจใหคะแนน  

เกณฑ คะแนนที่ได ทักษะ 
1.  วางรูปทรงเดียวกันเรียงลําดับจากใหญไปหาเล็กได 
2. ปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ 

1 
0 

การเรียงลําดับ 
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สถานการณที่ 3   
 สถานการณที่ 3 ครูวางโดมิโนรูปทรงแมแบบลงบนพื้นใหจําแนกรูปทรงที่สามารถตอกัน
ได 
 อุปกรณ โดมิโนรูปทรงตางๆ จํานวน 12 ชิ้น 

 
 
ขอ 4   (คะแนนเต็ม 1 คะแนน) 

จุดประสงคการเรียนรู  เด็กมีทักษะการจําแนก 
คําสั่ง :  ใหเด็กหยิบโดมิโนรูปทรงที่สามารถเรียงตอกันได 8 ชิ้นใสถาด    

 
 

       
 

 

เกณฑและการตรวจใหคะแนน  

เกณฑ คะแนนที่ได ทักษะ 
1. หยิบโดมิโนรูปทรงที่สามารถตอกันได 6 ชิ้นใสถาดได 
2. ปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติ 

1 
0 

 การจําแนก 
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 ขอ 5 สถานการณและอุปกรณตอเน่ือง (คะแนนเตม็ 1 คะแนน) 

จุดประสงคการเรียนรู  เด็กมีทักษะการสรุป 
คําสั่ง :  ใหเด็กตอบคําถาม: โดมิโนมีรูปทรงอะไรบางทําไมถึงเลือกรูปทรงโดมิโน 8 ชิ้นน้ีมา  

 

เกณฑและการตรวจใหคะแนน  

เกณฑ คะแนนที่ได ทักษะ 
1. ตอบเหตุผลการเลือกมาได 
2. ไมตอบหรือตอบไมถูก 

1 
0 

การสรุป 
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คาดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญจากการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับ  
แบบทดสอบวัดทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 วิเคราะหขอมูลแบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู
ของแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย ที่ไดจากการตรวจสอบและใหคะแนน
ของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งแบบทดสอบมี 3 ชุด ๆ ละ 8 ขอ โดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (IOC) 
 เกณฑคา IOC ในการวิจัยครั้งน้ี คือ คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตั้งแต 0.05 ขึ้น
ไปจึงถือวาขอคําถามนั้นมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชได 
 

ชุดที่ ขอที่ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม 
 

IOC  การแปลผล 
1 2 3 4 5 

1 1 1  1  1  1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 2 1 1  1  0 1 4 0.80 สอดคลอง 
 3 1 1 1  1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 4 -1 1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 
 5 -1 1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 
 6 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอง 
 7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 8 1 1 0 1 0 3 0.60 สอดคลอง 
2 1  1 1  1  1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 2 -1 1  1  1 1 3 0.60 สอดคลอง 
 3 1 1 1  1 0 4 0.80 สอดคลอง 
 4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
3 1  1 1  1  1 1 5 1.00 สอดคลอง 
 2 1  1 1  0 1 4 0.80 สอดคลอง 
 3 -1 1 1  1 1 3 0.60 สอดคลอง 
 4 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 
 5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 
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ชุดที่ ขอที่ คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม IOC  การแปลผล 
1 2 3 4 5  

3 6 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคลอง 
 7 1 -1 1 1 1 3 0.60 สอดคลอง 
 8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอง 

 
จากตารางพบวา ขอคําถามทั้งสามชุด มีคา IOC เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว โดยมีคา 

IOC ตั้งแต 0.60 -1.00 
 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

- ควรใชคําวา แบบประเมิน มากกวาแบบทดสอบ 
- รูปภาพกับตวัอยางบางขอใหสอดคลองกัน 
- ควรระวังสถานการณที่เกี่ยวกับการเปรยีบเทียบ การจําแนก การเรียงลําดับและการ

สรุป จะมีความใกลเคียงกัน 
- อุปกรณในการทดลองควรเขียนใหตรงกบัการทดลอง เชน ตะกราใสของแตภาพเปน

ชาม 
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คุณภาพของแบบทดสอบทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
  
 1. วิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ ผูวิจัยไดนํา
แบบทดสอบจาํนวน 3 ชุด ชุดละ 8 ขอ ไปทดลองใชกบัเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 
3 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ จํานวน 22 คน แลวนาํคะแนนที่ไดมา
วิเคราะหความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ผลวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตาราง a  
 
ตาราง a คาความยากงาย(p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ ชุดที่ 1 - 3 
 

ขอ  
ทักษะ คาความยาก

งาย(p) 
แปลผล 

คาอํานาจ
จําแนก (r) 

แปลผล แปลผลคุณภาพ 

แบบทดสอบชดุที่ 1     

1 จําแนก 0.50 ใชได 0.82 ใชได ใชได 

2 เปรียบเทียบ 0.50 ใชได 0.82 ใชได ใชได 

3 เรียงลําดับ 0.73 ใชได 0.18 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

4 สรุป 0.45 ใชได 0.18 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

5 เรียงลําดับ 0.64 ใชได 0.36 ใชได ใชได 

6 จําแนก 0.64 ใชได 0.55 ใชได ใชได 

7 สรุป 0.73 ใชได 0.55 ใชได ใชได 

8 เปรียบเทียบ 0.41 ใชได 0.09 ตัดทิ้ง ตัดทิ้ง 

แบบทดสอบชดุที่ 2     

1 จําแนก 0.45 ใชได 0.91 ใชได ใชได 

2 เปรียบเทียบ 0.45 ใชได 0.91 ใชได ใชได 

3 เรียงลําดับ 0.86 ตัดทิ้ง 0.27 ใชได ปรับปรุง/ตัดทิง้ 

4 สรุป 0.32 ใชได 0.09 ตัดทิ้ง ปรับปรุง/ตัดทิง้ 

5 เปรียบเทียบ 0.36 ใชได 0.18 ตัดทิ้ง ปรับปรุง/ตัดทิง้ 

6 เรียงลําดับ 0.59 ใชได 0.45 ใชได ใชได 

7 สรุป 0.64 ใชได 0.55 ใชได ใชได 

8 จําแนก 0.55 ใชได 0.36 ใชได ใชได 
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ตาราง a  (ตอ) 
 

ขอ  
ทักษะ คาความยาก

งาย(p) 
แปลผล 

คาอํานาจ
จําแนก (r) 

แปลผล แปลผลคุณภาพ 

แบบทดสอบชดุที่ 3     

1 เปรียบเทียบ 0.68 ใชได 0.64 ใชได ใชได 

2 เรียงลําดับ 0.55 ใชได 0.55 ใชได ใชได 

3 สรุป 0.59 ใชได 0.64 ใชได ใชได 

4 จําแนก 0.55 ใชได 0.18 ตัดทิ้ง ปรับปรุง/ตัดทิง้ 

5 เรียงลําดับ 0.64 ใชได 0.55 ใชได ใชได 

6 เปรียบเทียบ 0.64 ใชได 0.55 ใชได ใชได 

7 จําแนก 0.50 ใชได 0.27 ใชได ใชได 

8 สรุป 0.59 ใชได 0.64 ใชได ใชได 

 
   จากตาราง a พบวา ขอคําถามของขอ 3 4 และขอ 8 ของชุดที่ 1  ขอคําถามขอ 3 4 และขอ 
5 ของชุดที่ 2 ขอคําถามขอ 4 ของแบบทดสอบชุดที่ 3 มีผลคาความยากงายที่ใชได แต คาอํานาจ
จําแนกควรปรับปรุงหรือตดัทิ้ง สวนขอ 7 มีคาอํานาจจําแนกใชไดแตอยูในระดับที่พอใชจึงตัดออก  
 จากนั้นผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามสําหรับใชในการทดลองจํานวน 3 ชุด  แตละชดุมีขอ
คําถามจํานวน 5 ขอ รวมทั้งสิ้น 15 ขอ โดยแบบทดสอบทั้ง 3 ชุดสามารถวัดทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกทักษะ โดยคะเต็มแตละทักษะเทากันคือ  4 คะแนน รวม
คะแนนเต็ม 16 คะแนน  
 
 2. วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน ของแบบทดสอบ 
 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกขอคําถามแลวจากตาราง a   มาวิเคราะหหาคาความเชือ่ม่ัน 
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบทั้ง 3 ชุดมีคาความเชื่อม่ัน ดังนี้ 
 แบบทดสอบชดุที่ 1 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.85 
 แบบทดสอบชดุที่ 2 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.80 
 แบบทดสอบชดุที่ 3 มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.81 
 จากนั้นนําแบบทดสอบที่ผานการหาคุณภาพแลวมาจัดพิมพเปนแบบทดสอบเพื่อนําไปใช
ทดสอบกับเด็กปฐมวัยที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 
 



รวมคะแนนการทดสอบทักษะรายดาน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนการทดลอง 
 

คนที่ ดานจําแนก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ สรุป  รวม 4 ดาน 

กลุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม 

1 4 3 3 3 4 3 4 3 15 12 

2 4 4 3 4 3 3 3 2 13 13 

3 3 3 3 2 3 3 2 2 11 10 

4 2 3 2 2 3 3 2 1 9 9 

5 3 3 3 2 3 1 1 1 10 7 

6 2 2 2 2 2 1 1 1 7 6 

7 2 2 3 2 2 2 2 1 9 7 

8 2 3 2 2 2 3 2 3 8 11 

9 3 2 1 2 2 2 2 1 8 7 

10 2 3 2 2 2 2 2 2 8. 9 

11 3 2 2 1 2 2 2 2 9 7 

12 2 2 3 2 2 2 2 2 9 8 

13 2 1 2 2 2 1 2 2 8 6 

14 2 1 1 2 1 2 1 2 5 7 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

16 1 1 2 2 1 2 2 2 6 7 

17 1 2 1 1 1 1 1 3 4 7 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

19 1 1 2 2 1 1 2 2 6 6 

20 1 1 1 2 1 2 1 1 4 6 

21 2 2 1 1 1 1 1 1 5 5 

22 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 

23 2 2 1 2 1 2 1 2 5 8 

24 1 1 1 1 1 2 1 2 4 6 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

รวม 49 48 45 45 44 46 41 42   
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รวมคะแนนการทดสอบทักษะรายดาน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม หลังการทดลอง 
 

คนที่ 
กลุม 

ดานจําแนก เปรียบเทียบ เรียงลําดับ สรุป รวม 4 ดาน 

ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม ทดลอง ควบคุม 

1 4 2 4 4 4 3 4 4 16. 13 

2 4 4 4 3 4 4 4 3 16 14 

3 4 3 4 3 4 3 3 2 15 11 

4 3 3 3 3 3 2 3 2 12 10 

5 4 2 3 3 3 2 2 1 12 8 

6 3 2 3 3 3 2 2 2 11 9 

7 4 3 3 2 3 2 3 2 13 9 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 

9 4 3 2 2 2 2 3 1 11 8 

10 4 3 3 2 3 1 1 1 11 7 

11 4 3 3 2 3 1 3 2 13 8 

12 3 3 3 3 3 1 3 2 12 9 

13 2 2 3 2 3 2 3 3 11 9 

14 3 2 2 2 2 2 3 2 10 8 

15 2 2 2 1 3 1 2 2 9 6 

16 2 1 4 2 2 1 3 1 11 5 

17 2 2 3 2 2 2 2 2 9 8 

18 2 2 2 2 2 1 2 2 8 7 

19 1 1 3 1 2 1 3 2 9 5 

20 2 1 3 1 3 1 1 1 9 4 

21 3 3 2 2 2 2 2 2 9 9 

22 2 2 2 2 2 3 1 1 7 8 

23 3 2 2 2 3 2 3 2 11 8 

24 2 2 2 1 2 2 2 2 8 7 

25 2 1 1 1 1 2 2 2 6 6 

รวม 72 57 69 54 67 48 63 49   
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ภาคผนวก ค 
การขยายผลรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M  

 
 1. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยครูปฐมวัย 
 2. คะแนนของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
   3. คะแนนของครูปฐมวัยจากการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 4. ภาพกิจกรรมเผยแพรรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพื่อสงเสริมทักษะการคิด
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
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แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู แบบ 4M 
 เพื่อสงเสรมิทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยครปูฐมวัย 

 
คําชี้แจง 
 1.  แบบประเมินฉบับนี้ใชเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของครูปฐมวัยหลังจากการทดลองใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย   
 2.  แบบประเมินฉบับน้ีสอบถามความคดิเห็นของครูปฐมวัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบ 4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย แบงเปน 2 
ตอน คือ 
   ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐาน 
   ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ           
4 M เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐาน 

โปรดพิจารณารายการประเมินแตละรายการเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานของทาน และทาํ
เครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเปนจริง  
1. เพศ   
    หญิง   ชาย 
2. อายุ   
   นอยกวา 26 ป   26-29 ป         30-35 ป 
   36-40 ป   40 ปขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา   
   ปริญญาตรี สาขาวิชา............................................................................. 
   ปริญญาโท สาขาวิชา.............................................................................              
   อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................................   
4. ประสบการสอนระดับปฐมวัย    
   นอยกวา 6 ป               6-10 ป                  11-15 ป  
   16-20 ป   21 ปขึ้นไป 
5. การอบรมเกี่ยวกับการจดัการเรียนรูทางการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
   เคย   ไมเคย 
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          โปรดระบุเรื่องและปที่เคยอบรม 
  1................................................................................................................. 
  พ.ศ.25...... 
  2................................................................................................................. 
  พ.ศ.25...... 
  3................................................................................................................. 
  พ.ศ.25...... 
  4................................................................................................................. 
  พ.ศ.25...... 
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ  4 M เพ่ือสงเสริม
ทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
 โปรดอานรายการประเมินแตละรายการเกี่ยวกับความเหมาะสมของความคิดเห็นและของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เพ่ือสงเสริมการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย และทํา
เครื่องหมาย   ลงในชอง “ระดับความเหมาะสม” ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน หากมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาลงรายละเอียดทายรายการประเมิน ซึ่งเปนแบบประเมินแบบอันดับ
คุณภาพมาตราสวนประมาณคา โดยแบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
    ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
    ระดับ 4   หมายถึง เหมาะสมมาก 
   ระดับ 3   หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
    ระดับ 2   หมายถึง  เหมาะสมนอย 
   ระดับ 1   หมายถึง  เหมาะสมนอยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1. เอกสารคูมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 
4M ซึ่งประกอบไปดวยความเปนมาและ
ความสําคัญ ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน ความมุง
หมาย รูปแบบการจัดการเรียนรู บทบาทของครู 
บทบาทของผูเรียน การวัดผลและประเมนิผล  
การนําไปใช  

      

2. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบ
จัดการเรียนรูแบบ 4M ดังนี้ 
    2.1 จุดประสงคการเรียนรู  
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

    2.2 สาระสําคัญ  
    2.3 สาระการเรียนรู  
    2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู  
    2.5 สื่อการเรียนรู  
     2.6 การวัดและการประเมิน 
3. การนํากระบวนการการจดัการเรียนรู ตาม
รูปแบบ 4M แตละขั้นไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะ
การคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน 
ดังนี้  
    3.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู 
    3.2 ขั้นปฏิบัติการ 
    3.3 ขั้นแสดงผลงาน 

      

4. บทบาทของครูในการเปนผูอํานวยความ
สะดวก จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณที่สอดคลอง
กับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 

      

5. บทบาทของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล โดย
ใชการใชประสาทสัมผัส การมีปฏิสัมพันธกับ
เพ่ือนและครูในการแสดงความคิดเห็น และการ
ตอบคําถามครู 

      

6. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เหมาะสม
สําหรับการสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล
สําหรับเด็กปฐมวัย 

      

7. กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

      

8. สื่อ วัสดุและอุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

      

9.  กระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับการ
นําไปใชในชั้นเรียนปจจุบัน 

      

10.รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M สอดคลอง       
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

กับความตองการของครูในการนําไปใชเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็ก
ปฐมวัย 

ขอเสนอแนะอื่นๆ (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
             ลงชื่อ..........................................................ผูประเมิน 
                             (…………..……………………………..) 
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คะแนนของของผูเชี่ยวชาญจากการแสดงความคิดเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการเรียนรู แบบ 4M  

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย โดยครปูฐมวัย 
 

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม x  S.D ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

1. คําชี้แจง 5 4 5 5 4 23 4.60 0.55 มากที่สุด 

2. ขอมูลพ้ืนฐาน 5 5 4 5 5 24 4.80 0.45 มากที่สุด 

3. เอกสารอธิบายรูปแบบการจัดการ
เรียนรูแบบ 4M ซึ่งประกอบไปดวยความ
เปนมาและความสําคัญ ทฤษฎีและแนวคดิ
พ้ืนฐาน ความมุงหมาย รูปแบบการ
จัดการเรียนรู บทบาทของครู บทบาทของ
ผูเรียน การวดัผลและประเมินผล  การ
นําไปใช 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 

4.80 

 
 
 
 
 
 

0.45 

 
 
 
 
 
 

มากที่สุด 

4. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ
รูปแบบจัดการเรียนรูแบบ 4M ดังนี้ 
    4.1 จุดประสงคการเรียนรู  
    4.2 สาระสําคัญ  
    4.3 สาระการเรียนรู  
    4.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู  
    4.5 สื่อการเรียนรู  
    4.6 การวัดและการประเมิน 

 
 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
 
5 
4 
5 
4 
5 
4 

 
 
5 
5 
5 
4 
5 
4 

 
 
5 
5 
5 
4 
5 
4 

 
 
5 
5
5 
5 
5 
5 

 
 

25 
24 
25 
22 
25 
22 

 
 
5 

4.80 
5 

4.40 
5 

4.40 

 
 
0 

0.45 
0 

0.55 
0 

0.55 

 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

5. การนํากระบวนการการจดัการเรียนรู 
ตามรูปแบบ 4M แตละขั้นไปใชในชั้นเรียน 
ดังนี้  
    5.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู 
    5.2 ขั้นปฏิบัติการ 
    5.3 ขั้นนําเสนอผลงาน 

 
 
 
5 
5 
5 

 
 
 
5 
4 
4 

 
 
 
5 
4 
4 

 
 
 
5 
5 
5 

 
 
 
5 
5 
4 

 
 
 

25 
23 
22 

 
 
 
5 

4.60 
4.40 

 
 
 
0 

0.55 
0.55 

 
 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มาก 
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คะแนนของผูเชี่ยวชาญ (ตอ) 

รายการประเมิน ผูเชี่ยวชาญคนที ่ รวม x  S.D ระดับ
ความ

เหมาะสม 
1 2 3 4 5 

6. บทบาทของครูในการเปนผูอํานวย
ความสะดวก จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณที่
สอดคลองกับการจัดกิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

25 

 
 
 
5 

 
 
 
0 

 
 
 

มากที่สุด 
7.บทบาทของเด็กในการปฏบิัติกิจกรรม
การเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผล โดยใชการใชประสาทสัมผัส การมี
ปฏิสัมพันธกบัเพ่ือนและครูในการแสดง
ความคิดเห็น และการตอบคําถามคร ู

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 

มากที่สุด 
8.รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
เหมาะสมสําหรับการสงเสรมิทักษะการคดิ
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
5 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

24 

 
 

4.80 

 
 

0.45 

 
 

มากที่สุด 
9กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
5 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

10.สื่อ วัสดุและอุปกรณเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรูที่สงเสรมิทักษะการคดิ
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

 
 

25 

 
 
5 

 
 
0 

 
 

มากที่สุด 
11.กระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับ
การนําไปใชในชั้นเรียนปจจุบัน 

 
5 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
23 

 
4.60 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

12.รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M 
สอดคลองกับความตองการของครูในการ
นําไปใชเพ่ือสงเสริมทักษะการคิดเชิง
เหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
5 

 
 
 

24 

 
 
 

4.80 

 
 
 

0.45 

 
 
 

มากที่สุด 

 
. 
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คะแนนของครูปฐมวัยจากการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู แบบ 4M 

เพื่อสงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย  
 

รายการประเมิน ครูปฐมวยั รวม x  S.D 

1 2 3 4 5 6 
1. เอกสารคูมือรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M ซึ่ง
ประกอบไปดวยความเปนมาและความสาํคัญทฤษฎี
และแนวคิดพื้นฐาน ความมุงหมาย รูปแบบการ
จัดการเรียนรู บทบาทของครู บทบาทของผูเรียน 
การวัดผลและประเมินผล  การนําไปใช 
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4.50 

 
 
 
 

0.55 
2. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดของรูปแบบ
จัดการเรียนรูแบบ 4M ดังนี้ 
    2.1 จุดประสงคการเรียนรู  
    2.2 สาระสําคัญ  
    2.3 สาระการเรียนรู  
    2.4 กิจกรรมการจัดการเรียนรู  
    2.5 สื่อการเรียนรู  
    2.6 การวัดและการประเมิน 
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4.33 
4.33 
4.33 
4.33 

 
 

0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.52 

3. การนํากระบวนการการจดัการเรียนรู ตามรูปแบบ 
4M แตละขั้นไปใชในชั้นเรียน ดังนี้  
    3.1 ขั้นเริ่มตนเรียนรู 
    3.2 ขั้นปฏิบัติการ 
    3.3 ขั้นแสดงผลงาน 
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0.55 
0.52 
0.55 

4. บทบาทของครูในการเปนผูอํานวยความสะดวก 
จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณที่สอดคลองกับการจัด
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู 
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คะแนนของครูปฐมวัย (ตอ) 
 

รายการประเมิน ครูปฐมวยั รวม x  S.D 

1 2 3 4 5 6 
5. บทบาทของเด็กในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล โดยใชการใชประสาท
สัมผัส การมีปฏิสัมพันธกบัเพ่ือนและครูในการแสดง
ความคิดเห็น และการตอบคําถามคร ู
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6. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M เหมาะสมสําหรับ
การสงเสริมทักษะการคิดเชงิเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 
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7. กิจกรรมการจัดการเรียนรูสอดคลองกับพัฒนาการและ
การเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
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0.52 

8. สื่อ วัสดุและอุปกรณเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูที่
สงเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสําหรบัเด็กปฐมวัย 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

 
28 

 
4.67 

 
0.52 

9.  กระบวนการจัดการเรียนรูเหมาะสมกับการนําไปใชใน
ชั้นเรียนปจจุบัน 
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10.รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4M สอดคลองกับความ
ตองการของครูในการนําไปใชเพ่ือสงเสรมิทักษะการคดิ
เชิงเหตุผลสําหรับเด็กปฐมวัย 
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ภาพกิจกรรมการเผยแพรรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ 4 M 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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