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The purpose of this research was to develop a cooking activity experience 

program to improve the spatial abilities of preschoolers. The spatial ability of preschoolers 
includes the shape of objects, the position and the direction, and total image. The subjects 
consists of forty students who were in kindergarten two at Pongployanusorn school in 
Bangkok. The subjects were divided into two groups, with twenty students in the 
experimental group and twenty students in the control group. The experimental group 
received a cooking activity experience program eight times in total with sixty minutes each 
within eight weeks consecutively. The results of this study showed that the comparison of 
spatial ability scores between the pre and post experimental group has significant 
improvements in terms of statistics (p < .05). It also was a significant improvement for the 
control group (p < .05). However, there were significant differences in terms of statistics 
(p >.05). However, cooking activity experience program can give children, both at home 
and in school, an experience, which gave an opportunities for pre-school children to 
receive the development from parents and teachers. Also, the results from this study may 
make the cooking activity be come one of the activity choices to reinforce the school 
curriculum. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

จากผลการพฒันาการศกึษาไทยท่ีผ่านมาเด็กแรกเกิดถึงอาย ุ5 ปี ในช่วงปี 2553-2557 
มีระดบัพฒันาการสมวยัลดลงจากร้อยละ 73.4 เป็นร้อยละ 72.7 เพราะเดก็ไมไ่ด้รับการเสริมสร้าง
ทกัษะท่ีเหมาะสมกับช่วงวยั จากผลดงักล่าวแผนการศึกษายุทธศาสตร์ท่ี 3  จึงก าหนดให้ครูและ
ผู้ ดูแลเด็กมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กท่ีถูกต้อง มีจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลัก
พฒันาการของเด็กปฐมวัยอย่างครบถ้วน ซึ่งจะเห็นได้จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-
2579 ได้กลา่วถึงการจดัการศกึษาของเดก็ปฐมวยัไว้วา่ ศนูย์เดก็เล็ก สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั และ
สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาต้องมีการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึน้ 
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยและเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประถมศึกษา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

ศกัยภาพการเรียนรู้ของเด็กแม้จะสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางสติปัญญาของเด็กแต่ก็มิได้
หมายถึงเฉพาะมิติความฉลาดหรือความสามารถทางการรู้คิดเท่านัน้ หากแต่ยงัมีความสามารถ
และทกัษะด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการทางสตปัิญญาซึง่จ าเป็นจะต้องได้รับการสง่เสริมและ
พฒันาควบคูก่นัไป เพราะเม่ือมีการพฒันาอย่างรอบด้านตามวยัก็จะช่วยท าให้เดก็เหล่านีส้ามารถ
เจริญเติบโตอย่างมีคณุภาพ ทัง้นีส้งัเกตได้จากการพฒันาแนวคิดทฤษฎีทางด้านเชาว์ปัญญาท่ี
ในช่วงหลงัมกัจะให้ความส าคญักับการพฒันาในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นของ Thurstone, 
Spearman (สิริอร วิชชาวุธ & คณะ, 2552) และ Gardner เป็นต้น โดยเม่ือพิจารณาตามฐาน
แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner (1999) ท่ีแบ่งความสามารถทางเชาว์ปัญญาของมนุษย์
ออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย ความสามารถด้านตรรกะและการค านวณ ความสามารถด้านการ
เคล่ือนไหวร่างกาย ความสามารถด้านการใช้ภาษา  ความสามารถด้านปฏิสมัพนัธ์ความสามารถ
ด้านความรู้ความเข้าใจในตนเอง ความสามารถด้านความเข้าใจในธรรมชาติ ความสามารถด้าน
ดนตรี และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ จะเห็นได้ว่าการพฒันาเด็กให้เป็นคนท่ีมีศกัยภาพจึง
ไม่ใช่เพียงแตก่ารพฒันาทางด้านวิชาการเท่านัน้ หากแตค่วรจะพฒันาในทกัษะด้านอ่ืนๆร่วมด้วย 
เพราะการฝึกทกัษะใหม่ๆจะเป็นการขยายขอบเขตศกัยภาพสมอง ยิ่งเราพฒันาศกัยภาพทางด้าน
ตา่งๆให้กบัตวัเรามากเท่าไร ความสามารถเหล่านัน้ก็จะย้อนมาสร้างประโยชน์ให้กบัเรามากยิ่งขึน้ 
ศกัยภาพของคนเราจึงไม่ได้จ ากัดเฉพาะแค่ด้านภาษา การค านวณ และวิทยาศาสตร์ แต่ยังมี
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ความสามารถในด้านอ่ืนๆ ดงันัน้ในการพฒันาทกัษะต่างๆ จ าต้องศึกษาและเปิดประสบการณ์
ตนเองในหลากหลายทกัษะ โดยเร่ิมจากการเรียนรู้ผ่านตนเอง คือ การใช้อายตนะทัง้ 5 ได้แก่ รส 
กลิ่น สมัผสั เสียง และภาพ ซึง่ถือเป็นฐานส าคญัในการเรียนรู้ในทกัษะด้านตา่งๆ  

มิติสัมพันธ์เป็นหนึ่งในความสามารถทางเชาว์ปัญญาท่ีสะท้อนถึงความสามารถของ
สมองซีกขวาซึ่งเ ก่ียวข้องกับจินตนาการ การสร้างมโนภาพ ท าให้เกิดความเข้าใจในการ
เปล่ียนแปลงของวตัถหุรือสิ่งตา่งๆ (คนัธรส วงศกัดิ์, 2553) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของรูปร่าง ทรวดทรง 
ต าแหน่ง และมิติ ทัง้ท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันและหลายระนาบท่ีปรากฎในมุมมองต่างๆ เข้าใจถึง
ความสมัพนัธ์ของวตัถุท่ีมีทัง้วตัถคุงท่ี วตัถเุคล่ือนท่ี ตลอดจนการเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของภาพ
ตา่งๆแม้ภาพนัน้จะมีการเปล่ียนแปลงไปอยู่ในรูปอ่ืนแล้วก็ตาม (แก้วตา ริวเช่ียวโชติ, 2555) และ
ยงัเป็นพืน้ฐานส าคญัในการพฒันาทศันวิสยั (Perspective) การจ าแนกความแตกต่างการเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับวัตถุ ซึ่งความสามารถด้านนีเ้ป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้และ
ความสามารถด้านอ่ืนๆมากมาย (วรรณวิภา สทุธิเกียรติ, 2542) ดงันัน้การสง่เสริมพฒันาทางด้าน
มิติสมัพนัธ์จึงเป็นการเสริมสร้างการพฒันาด้านสติปัญญา ช่วยพฒันาทกัษะการเรียนรู้ด้านตา่งๆ 
ในขัน้ท่ีสูงขึน้ (วลยั สาโดด, 2549) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยให้การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ (ล้วน สายยศ, 2543) เพราะการรับรู้เชิงมิติสัมพนัธ์ (Spatial sense) เป็น
ทกัษะพืน้ฐานของฟังก์ชัน่ การวดั การประเมิน เส้นจ านวนเตม็บวกเตม็ลบ การอา่นแผนท่ี พีชคณิต 
ตรีโกณมิติ แคลคลูสั คณิตศาสตร์ขัน้สูง (Kennedy, Tipps, & Johnson, 2008) ทัง้นีม้ิติสมัพนัธ์
เป็นสิ่งท่ีควรสอนตัง้แต่ในวัยเด็ก เพราะความสามารถด้านนีไ้ม่สามารถพฒันาได้เม่ือเติบโตขึน้ 
(นถเนตร ธรรมบวร, 2544) โดยมิตสิมัพนัธ์เร่ิมพฒันาในวยั 1-3 ปี และเดก็จะเร่ิมเข้าใจมิตสิมัพนัธ์
อยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ในวยั 4-5 ปี เชน่ เข้าใจวา่บนโต๊ะ ใต้โต๊ะ ด้านหน้า ด้านหลงั ซ้าย ขวา คือ
อะไร โดยเด็กจะเข้าใจเร่ืองมิติสมัพนัธ์มากขึน้หรือมีทกัษะเพิ่มขึน้ตามประสบการณ์ท่ีได้รับจาก
การเลีย้งดแูละเติบโตไปตามวยัโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กปฐมวยั (อารยา ล้อมสาย, 2552) แต่
การสอนทกัษะมิติสมัพนัธ์มกัถกูละเลยจากการสอนในโรงเรียน จนบางคนเช่ือวา่ทกัษะมิติสมัพนัธ์
ไมส่ามารถสอนกนัได้ อยา่งไรก็ตามมีหลายงานวิจยัท่ีชีใ้ห้เห็นวา่มิติสมัพนัธ์สามารถพฒันาได้ด้วย
การให้เดก็ได้มีประสบการณ์มากขึน้ผา่นการจดักิจกรรม โดยการจดักิจกรรมสง่เสริมความสามารถ
ด้านมิติสมัพนัธ์ต้องมีการจดัสภาพแวดล้อมและกิจกรรมให้เหมาะสมกับวยั โดยเน้นให้เด็กได้ลง
มือปฏิบตัิด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีให้เด็กมีการพูดคยุเก่ียวกับวสัด ุวิธีการ พร้อมกบัมีครูคอยให้
ค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไข จะท าให้เด็กมีคลงัศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกับมิติสมัพนัธ์เพิ่มขึน้ (Verdine, 
Golinkoff, Hirsh-Pasek, & Newcombe, 2014) โดยทกัษะความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สามารถ
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ส่งเสริมได้ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านศิลปะ เช่น การประดิษฐ์ (คนัธรส 
วงศกัดิ,์ 2553) การละเลงสี (แก้วตา ริวเช่ียวโชต,ิ 2555) การท าศลิปสร้างสรรค์จากลวดก ามะหย่ีสี 
(เพ็ญทิพา อ่วมมณี, 2547) และศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก (ธนารัตน์ เจือจนัทร์, 2554) การ
ท าเปเปอร์มาร์เช่ (สนธิยา โกมลเปริน, 2554) กิจกรรมด้านกีฬา เช่น การเล่นบอล (ปรีชา ปัน้เกิด, 
2557) โยคะ (สิรินทร์ โกมลสทุธ์ิ, 2556) กิจกรรมการจ าแนกรูปทรงเรขาคณิต (มณีนชุ ไวทยะชาติ, 
2554) การเล่านิทาน (วิจิตรตา โป๊ะฮง, 2559) และกิจกรรมการท าอาหาร เช่น การท าขนมไทย 
(อารยา ล้อมสาย, 2552) ขนมอบ (วลยั สาโดด, 2549) ซึ่งกิจกรรมท่ีจดัขึน้ตา่งก็เป็นกิจกรรมท่ีท า
ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 จนเกิดความเข้าใจ สามารถแยกแยะ เปรียบเทียบ 
และจินตนาการภาพวตัถแุบบ 3 มิตขิึน้ในใจได้ กระบวนการเหลา่นีจ้ะท าให้เด็กมีประสบการณ์กบั
วตัถตุา่งๆท่ีอยูร่อบตวัมากขึน้ และสง่ผลให้เดก็มีความสามารถทางด้านมิตสิมัพนัธ์เพิ่มขึน้ในท่ีสดุ 

จากท่ีได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมมากมายท่ีสามารถสง่เสริมให้เกิดการพฒันา
ทางด้านมิติสมัพนัธ์ โดยการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีสามารถ
ช่วยพฒันาทกัษะดงักล่าวให้ดียิ่งขึน้และนบัเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในกิจวตัรประจ าวนัของบคุคลท่ีต้อง
อาศยัประสาทสมัผสัและการเคล่ือนไหว (Sensory motor activities) และเป็นกิจกรรมการบูรณา
การประสาทสัมผัส (Sensory integrative) ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นส่ือในการบ าบดัเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้ (วณิชยา ถ่ินนาเวียง, 2550) ดงัเช่นงานวิจัยของ (ขวัญจิรา ภูสังข์, 
2547) ท่ีได้จัดประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการ
เรียนรู้ พบว่า เด็กท่ีได้เข้ารับการจดัประสบการณ์มีความสามารถทางสติปัญญาสงูขึน้ทัง้ 8 ด้าน 
ซึ่งหนึ่งในความสามารถทางสติปัญญาท่ีน่าสนใจ คือ ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ โดยการจดั
ประสบการณ์ด้านมิตสิมัพนัธ์นีผู้้วิจยัให้เดก็ได้วาดภาพอาหารและท าแผนภมูิสตูรอาหารท่ีตนได้ท า
ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน เด็กจึงรู้จักการสร้างภาพ 3 มิติในใจ แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านงานศิลปะ 
นอกจากนีย้ังมีงานวิจยัของ (อารยา ล้อมสาย, 2552) ท่ีใช้กิจกรรมประกอบอาหารด้วยการจดั
กิจกรรมขนมไทยตกัหยอดเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ในการท า
กิจกรรมเด็กจะได้เรียนรู้ด้วยการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการสงัเกต จ าแนกเปรียบเทียบ และ
ส ารวจสิ่งของและสภาพรอบๆตัว เด็กจะรู้จักการมองเห็นความเช่ือมโยงในสิ่งต่างๆได้ในมิติท่ี
หลากหลายมากขึน้ และสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ จากกิจกรรมนีเ้ด็ก
จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเอง ได้รู้จกัส่วนผสมต่างๆท่ีเป็นของจริง รู้ปริมาณของส่วนผสมด้วย
วิธีการตวงท่ีมีปริมาณท่ีแน่นอน รู้ล าดบัขัน้ตอนในการท า และวิธีการท าให้สกุในเวลาท่ีก าหนดไว้ 
ท าให้เดก็รับรู้ เข้าใจ และสามารถแยกความแตกตา่งของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพหรือรูปทรง
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กบัปริมาณหรือปริมาตรได้ ซึ่งเป็นภารกิจพฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียนท่ียงัไม่มีความเข้าใจใน
เร่ืองการอนรัุกษ์ (Conservation) นอกจากนีม้ิติสมัพนัธ์ยงัมีผลตอ่ความส าเร็จในวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์อนัเป็นพืน้ฐานความรู้ส าคญัในชัน้เรียนอีกด้วย (Verdine et al., 2014) 

จากท่ีมาและความส าคญัดงักล่าว งานวิจยันีจ้ึงมุ่งพฒันาโปรแกรมการจดัประสบการณ์
การประกอบอาหารเพ่ือเสริมสร้างความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ ซึง่โปรแกรมนีไ้ด้รับการพฒันาขึน้
ให้เหมาะสมกับการน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลกัพฒันาการเด็กเพ่ือพฒันาความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ ทัง้นีผ้ลจากการศึกษาผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีมีต่อ
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์จะเป็นรากฐานการเรียนรู้ท่ีมัน่คงให้แก่เดก็ อนัเป็นสิ่งท่ีเอือ้ประโยชน์
ตอ่การเรียนสิ่งตา่งๆ อยา่งมีความสขุตอ่ไปในอนาคต 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการท าวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน 
2. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ี มีต่อ

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน  
 

ความส าคัญของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีท้ าให้ได้โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือพฒันา
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน โดยท าให้เด็กได้รับการพฒันาในด้านการรับรู้
มิติรูปทรงของวตัถ ุด้านการรับรู้ต าแหน่งและทิศทาง ด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ ทัง้นีโ้ปรแกรมท่ี
ได้รับการพัฒนาก็จะสามารถพัฒนาในเร่ืองดังกล่าวได้ และผลของการวิจัยในครัง้นีจ้ะเป็น
ประโยชน์กับผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาเด็ก ได้แก่ ผู้ บริหาร ครู ผู้ ปกครอง 
นกัจิตวิทยาพฒันาการ เป็นต้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีท่ี
ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียน ชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี 
ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือเลือกโรงเรียน ท่ีมีความ
พร้อมและยินดีท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
ด้านมิตสิมัพนัธ์ มีการอ านวยความสะดวกในด้านอปุกรณ์ สถานท่ี และบคุลากรท่ีเป็นผู้ชว่ยในการ
ท าวิจยั หลงัจากนัน้ท าการสุ่มนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธีการจบัฉลาก โดยผู้วิจยัใช้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 40 คน แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 20 คน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบเพ่ือแบง่เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ พิจารณาให้คะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของทัง้สองกลุ่มไมแ่ตกตา่งกนั 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่  โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร แบง่เป็น กลุม่
ท่ีได้รับโปรแกรมและกลุม่ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรม  

ตวัแปรตาม ได้แก่  ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

โปรแกรมการจัดประสบการณ์ในการประกอบอาหาร หมายถึง กิจกรรมการประกอบ
อาหารเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ โดยการให้เดก็ได้ลงมือปฏิบตัิ
ด้วยการประกอบอาหารด้วยตนเองเพ่ือกระตุ้นมิติสมัพนัธ์ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการรับรู้
มิตรูิปทรงของวตัถ ุด้านการรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง และด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ ให้พฒันาขึน้
ตามล าดบัขัน้พฒันาการด้านมิติสมัพนัธ์ของเดก็จากง่ายไปยาก เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์
ละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 60 นาที 
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นิยามปฏบิัตกิาร 

1. ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใช้ประสาท
สัมผัสในการรับรู้หรือจินตนาการภาพ สามารถจ าแนกคุณสมบัติของสิ่งต่างๆได้ สามารถ
เปรียบเทียบและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของภาพหรือสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของระยะห่าง 
ต าแหน่ง ทิศทาง รวมถึงการประกอบเข้าด้วยกนัและการแยกวตัถอุอกจากกนั ซึ่งการท าวิจยัครัง้นี ้
ได้ศกึษามิตสิมัพนัธ์ 3 ด้าน ได้แก่ 

1.1 ด้านการรับรู้มิติรูปทรงของวัตถุ หมายถึง การท่ีเด็กมีความสามารถในการใช้
ประสาทสมัผสัในการรับรู้หรือจินตนาการภาพ และสามารถแสดงออกได้ว่าวัตถุใดมีคณุสมบตัิ
เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั ทัง้ในด้านขนาด (ยาว-สัน้) รูปร่าง (ใหญ่-เล็ก สงู-เตีย้) รูปทรง (วงกลม 
วงรี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม) และมิต ิ(ลกึ-ตืน้ หนา-บาง กว้าง-แคบ) มีองค์ประกอบดงันี ้

1.1.1 คณุสมบตัิของวัตถุ หมายถึง เด็กสามารถส ารวจและรับรู้คณุสมบตัิของ
วตัถแุตล่ะประเภทได้  

1.1.2 การจดัประเภท หมายถึง การท่ีเดก็สามารถรับรู้ลกัษณะท่ีแตกตา่งของวตัถุ
ได้ ทัง้ทางด้านขนาด รูปร่าง รูปทรง และมิติ 

1.2 ด้านการรับรู้ต าแหน่งและทิศทาง หมายถึง การท่ีเด็กมีความสามารถในการใช้
ประสาทสมัผสัในการรับรู้หรือจินตนาการภาพ และสามารถเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีอยู่ใกล้
กัน ทัง้ในด้านของระยะทาง (ใกล้-ไกล) รวมถึงสามารถคาดคะเนทิศทางเพ่ือเปรียบเทียบกับ
ต าแหนง่ของวตัถหุนึง่ได้ คือ สามารถเข้าใจในเร่ืองของ ข้างหน้า-ข้างหลงั ข้างบน-ข้างลา่ง ข้างใน-
ข้างนอก ซ้าย-ขวา หรืออยูร่ะหวา่งได้ มีองค์ประกอบดงันี ้

1.2.1 การอ้างอิงวตัถ ุหมายถึง การท่ีเดก็สามารถรับรู้ต าแหนง่และระยะทางของ
วตัถไุด้ถกูต้องโดยอาศยัอีกวตัถุหนึ่งเป็นเกณฑ์ เช่น วตัถนีุอ้ยู่ด้านใน อยู่ข้างบน อยู่ข้างล่าง หรือ
วตัถนีุอ้ยูข้่างๆกนั เป็นต้น  

1.2.2 การอ้างอิงวตัถท่ีุมีมากกวา่ 1 หมายถึง การท่ีเดก็สามารถรับรู้ต าแหนง่ของ
วตัถโุดยอาศยัวัตถุในการอ้างอิงตัง้แต ่2 สิ่งขึน้ไป เข้าใจต าแหน่งท่ีอยู่ตรงกลาง ระหว่างปลายทัง้
สองข้าง เช่น สามารถบอกได้วา่วตัถ ุ3 อนันี ้วตัถใุดอยู่ตรงกลาง ซึ่งการท่ีเด็กจะรับรู้ได้นัน้เด็กต้อง
รับรู้ต าแหน่งของวตัถุท่ีอยู่ข้างหน้าและข้างหลงัได้ หรือสามารถแยกความแตกต่างด้านปริมาณ
หรือจ านวนมาก ปานกลาง น้อย เป็นต้น นอกจากนีย้งัรวมไปถึงการรับรู้ล าดบัและการจดัวาง คือ 
สามารถจตัวตัถเุพ่ือเรียงตามล าดบัลดหลัน่กนัได้  
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1.2.3 การไม่มีวตัถใุนการอ้างอิง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการมองเห็น 
รับรู้ จินตนาการและคาดคะเนได้ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้กับขนาดและทิศทาง
ของวตัถ ุเช่น รับรู้ถึงการขึน้ฟูของขนมปัง การแผ่ขยายของแผน่แปง้ การตกัน า้ท่ีมีปริมาณพอดีกบั
ภาชนะท่ีไมม่ากจนล้นและไมน้่อยเกินไป เป็นต้น  

1.3 ด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ หมายถึง การท่ีเดก็มีความสามารถในการใช้ประสาท
สมัผสัในการรับรู้หรือจินตนาการภาพ ในการบอกหรือแสดงได้ว่าชิน้ส่วนใดสามารถน ามาประกอบ
เป็นภาพรวมท่ีสมบูรณ์ รวมถึงความสามารถในการบอกหรือแสดงได้ว่าหากน าสิ่งท่ีสมบูรณ์มา
แยกยอ่ยจะเกิดเป็นภาพใด มีองค์ประกอบดงันี ้ 

1.3.1 การทดแทนอย่างลงตวั หมายถึง การรับรู้ของเด็กท่ีมีต่อสิ่ง ท่ีจะสามารถ
ประกอบกนัเพ่ือให้เกิดภาพท่ีสมบรูณ์ 

1.3.2 การรับรู้รูปปิดหรือการล้อมรอบ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการรับรู้
ถึงลักษณะท่ีแตกต่างหรือการแยกออกจากกัน นอกจากนีย้ังรวมถึงการท่ีเด็กสามารถแยกแยะ
ความแตกตา่งของพืน้ผิวได้ ตอบได้วา่ล้อมรอบด้วยอะไรและปิดด้วยอะไร 

ทัง้นีส้ามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดัความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในเด็กก่อนวยัเรียน
ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เอง เป็นแบบปรนยั มีหลายตวัเลือก โดยคนท่ีได้คะแนนสงูกวา่จะมีความสามารถ
ด้านมิตสิมัพนัธ์สงูกวา่คนท่ีได้คะแนนน้อย 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจดัแบง่เป็น

หวัข้อเรียงตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้
1. พฒันาการเดก็ก่อนวยัเรียน 

1.1 ความหมายและลกัษณะส าคญั 
1.2 ภารกิจพฒันาการทางด้านสตปัิญญา 

2. ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
2.1 ความหมายของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
2.2 ความส าคญัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
2.3 ทฤษฎีพฒันาการความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
2.4 องค์ประกอบของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
2.5 แนวทางในการสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในเดก็ก่อนวยัเรียน 

3. การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารกบัพฒันาการทางสติปัญญา 
3.1 ความหมายของการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
3.2 ความส าคญัของการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
3.3 งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารกับ

พฒันาการทางสตปัิญญา 
4. กรอบแนวคดิในการวิจยั 
5. สมมตฐิานในงานวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 



  9 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 

การท่ีจะให้การศึกษากับเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนัน้ ควรจะรู้ความหมายท่ี
แท้จริงของค าว่าเด็กก่อนวยัเรียนและเข้าใจในธรรมชาติหรือความสามารถของเด็กท่ีสามารถรับรู้ 
เข้าใจ และลงมือกระท าได้ นอกจากนัน้ยงัต้องท าความเข้าใจในภารกิจพฒันาการของเด็กก่อนวยั
เรียนว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้เราจะสามารถจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ผ่านพ้นภารกิจ
พฒันาการเหลา่นัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีพฒันาการท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัชว่งวยัได้  

1.1 ความหมายและลักษณะส าคัญ 

เด็กก่อนวัยเรียน (School age) คือเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2-7 ปี ซึ่งเป็นช่วงท่ีเด็ก
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และการเข้าสงัคม เด็ก
ในวยันีเ้ร่ิมมีปฏิสมัพนัธ์กบัคนนอกบ้านมากขึน้ เร่ิมเตรียมตวัท่ีจะเป็นสมาชิกของกลุ่มเพ่ือน จากท่ี
เล่นกับของเล่นจึงเร่ิมมีการปรับตวัเพ่ือเล่นกับกลุ่มเพ่ือน เด็กวยันีจ้ะชอบส ารวจสิ่งต่างๆรอบตวั 
ชอบซักถาม ชอบเลียนแบบ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นอกจากนีย้ังสามารถใช้
ภาษาส่ือสารได้ดีขึน้กว่าวัยก่อนหน้า สามารถถ่ายทอดความคิด บอกสาเหตุและผลลัพธ์ของ
อารมณ์ รวมถึงสามารถบอกความต้องการของตนออกมาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ (ประณต เค้าฉิม, 2526; 
ประดนินัท์ อปุรมยั, 2555; ปรางค์สทุิพย์ ทรงวฒุิศีล, 2548) 

1.2 ภารกิจพัฒนาการทางด้านสตปัิญญา 

จากการท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัย สามารถน ามาสรุปเป็นเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัความคิด ความเข้าใจ และอปุสรรคท่ีก่อให้เกิดพฒันาการท่ีล่าช้าของเด็กก่อนวยัเรียน
ได้ดงันี ้

การยึดตนเองเป็นจุดศนูย์กลาง (Egocentrism) คือ เด็กไม่สามารถน าตนเองเข้าไป
อยู่ในสถานการณ์ของผู้ อ่ืนได้ ทัง้ในเร่ืองความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และการรับรู้ทางสายตา 
ยกตวัอย่างเช่น การยึดตนเองเป็นศูนย์กลางด้านการมองเห็นต าแหน่งของวัตถุ (Visual spatial 
egocentrism) คือ การท่ีเด็กไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของต าแหน่งท่ีตนมองเห็นกับสิ่งท่ี
คนอ่ืนมองเห็น เช่น ถ้าให้เด็กอยู่ในต าแหน่ง ก ของภูเขาจ าลอง 3 ลูก และมีตุ๊กตาตวัหนึ่งอยู่ท่ี
ต าแหน่ง ข ของภูเขาจ าลอง ซึ่งทัง้สองต าแหน่งนีอ้ยู่ตรงข้ามกัน ถามเด็กว่าถ้าเด็กเป็นตุ๊กตาจะ
มองเห็นภเูขาในลกัษณะใด เดก็อาย ุ4 ปี ไมส่ามารถบอกได้ว่าตุ๊กตาเห็นภเูขาตา่งจากตน เดก็อาย ุ
6 ปี จะรู้ว่าตุ๊กตาจะเห็นภเูขาตา่งจากท่ีตนเห็น แตไ่ม่สามารถบอกได้ว่าตุ๊กตาเห็นภเูขาในลกัษณะ
ใด ส่วนเด็กอาย ุ9 ปี รู้ว่าตุ๊กตาเห็นภูเขาในมมุมองท่ีตา่งจากตน และบอกได้ว่าตุ๊กตาเห็นภูเขาใน
ลกัษณะเช่นใด ดงันัน้เด็กท่ีมีอายุต ่ากว่า 7 ปี จะไม่สามารถรับรู้การมองเห็นของผู้ อ่ืนได้ ซึ่งการท่ี
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เด็กยึดตนเองเป็นศนูย์กลางนีจ้ะเป็นอุปสรรคอย่างมากกับการเรียนรู้ เพราะเด็กไม่เ ข้าใจว่าทุก
อยา่งสามารถแตกตา่งไปจากทศันะของตนได้ อยา่งไรก็ตามมีปัจจยัหลายอย่างท่ีท าให้เด็กลดการ
ยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง ได้แก่ วฒุิภาวะ เพราะเด็กมีอายเุพิ่มขึน้ระบบประสาทและระบบต่อมไร้
ทอ่จะมีพฒันาการเพิ่มสงูขึน้ ท าให้เดก็เข้าใจสิ่งตา่งๆได้ดีขึน้ นอกจากนีย้งัมีปัจจยัท่ีผู้ปกครองและ
ครูสามารถช่วยเหลือเด็กได้ คือ การจดัประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือกระท าต่อวตัถุต่างๆ หรือจดั
กิจกรรมให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มเพ่ือนหรือคนนอกบ้าน เพ่ือให้เด็กได้รับรู้และ
เข้าใจทศันะของผู้ อ่ืนมากยิ่งขึน้ 

การอนรัุกษ์ (Inability to conserve) เดก็ก่อนวยัเรียนยงัไมส่ามารถรับรู้และให้เหตผุล
เก่ียวกบัการอนรัุกษ์ เชน่ ถ้าเราวางเหรียญท่ีมีจ านวนเทา่กนัเป็นแถวท่ีมีความห่างแตกตา่งกนั เดก็
จะคดิวา่มีแถวท่ีวางเหรียญหา่งกนัมากกว่ามีจ านวนเหรียญมากกวา่ ทัง้นีเ้พราะเดก็ดแูคค่วามยาว
ของแถวเพียงอย่างเดียว ไม่ได้นึกถึงจ านวนของเหรียญ เน่ืองจากเด็กยงัมีการมุ่งเข้าสู่ศนูย์กลาง 
(Centration) เด็กจะมุ่งความสนใจและมีความคิดจดจ่อกบัลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งของเหตกุารณ์ 
ท าให้ปฏิเสธลกัษณะหรือมิติอ่ืนๆจงึท าให้เด็กไมส่ามารถพิจารณา 2 สิ่งไปพร้อมกนัได้ แตเ่ม่ือเด็ก
อายุ 5-6 ปี เด็กจะมีการใช้เหตผุลโดยดูความเป็นไปได้ในแง่ของความเป็นจริงมากขึน้ เช่น เด็ก
อยากรับประทานส้ม แตผู่้ ใหญ่บอกว่าส้มยงัไม่สกุเพราะส้มยงัเป็นสีเขียวอยู่ ตอ่มาเด็กทานน า้ส้ม
ท่ีมีสีเหลืองแล้วรู้สึกว่าหวานอร่อย เด็กจะสรุปโดยทนัทีว่าส้มสีเหลืองเท่านัน้จึงจะมีรสหวาน เป็น
ต้น การให้เหตผุลแบบนีจ้ะเป็นลกัษณะของการน าวตัถ ุ2 อย่าง หรือ 2 เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้พร้อมๆ
กนัมาให้เหตผุล ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีไม่สมเหตสุมผล เพราะสีเหลืองของเปลือกส้มเป็นสิ่งท่ีบง่บอกถึง
ความสกุ ถ้าส้มสกุก็จะมีรสหวาน แตก่ารท่ีเด็กดสีูของน า้ส้มแล้วน ามาสรุปว่าเป็นสีของเปลือกส้ม
เป็นสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง เพราะส้มเปลือกสีเขียวคัน้ออกมาก็ได้น า้ส้มสีเหลืองได้เช่นกัน แต่กลบัให้รส
เปรีย้ว ดงันัน้สีของน า้ส้มไม่สามารถเป็นสิ่งท่ีตดัสินได้ว่าจะต้องมีรสหวานเสมอไป การท่ีเด็กให้
เหตผุลแบบนัน้ แสดงให้เห็นว่าเด็กไม่สามารถกระจายความคิดไปในหลายๆทิศทางได้ อย่างไรก็
ตามเด็กก่อนวยัเรียนจะมีความสามารถในการให้เหตผุลขัน้พืน้ฐานได้เป็นอย่างดีและเหตผุลจะ
ถูกต้องมากขึน้เม่ือเด็กมีพฒันาการทางความคิดความเข้าใจมากขึน้ และยึดความคิดหรือความ
ต้องการของตนเองลดลง ซึง่สิ่งท่ีกลา่วมาข้างต้นก็สอดคล้องกบัความสามารถของเดก็ก่อนวยัเรียน
ในด้านการเปล่ียนรูปของวตัถุ (Transformation) เน่ืองจากเด็กก่อนวยัเรียนจะให้ความสนใจต่อ
ต าแหนง่หรือสถานการณ์ในขณะนัน้มากกวา่การเปล่ียนสภาพจากสภาพหนึง่ไปอีกสภาพหนึง่ การ
สงัเกตเพียงแคส่ภาพเร่ิมต้นและสภาพสดุท้าย แตไ่มไ่ด้สนใจกระบวนการเปล่ียนสภาพ จงึท าให้ไม่
สามารถบอกรายละเอียดในแตล่ะล าดบัของเหตกุารณ์ได้ ท าให้ไม่เข้าใจถึงการเปล่ียนรูปของวตัถ ุ
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หรือการย้อนทวนกลับตามแนวทางเดิมมาสู่จุดเร่ิมต้นของสิ่งของหรือจ านวนได้ ( Irreversibility) 
เช่น การเปล่ียนน า้จากแก้วกว้างและสัน้ ไปสู่แก้วท่ีแคบและยาว เด็กจะไม่ทราบว่าน า้ท่ีเปล่ียน
ภาชนะนัน้ยงัมีปริมาณเท่าเดิม การท่ีเด็กคิดเช่นนีเ้พราะเด็กเห็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในทิศทาง
เดียวเทา่นัน้ เดก็ยงัไมเ่ข้าใจความแตกตา่งของลกัษณะภายนอกกบัลกัษณะทางกายภาพจงึตดัสิน
ทกุอย่างจากสิ่งท่ีเห็นจากภายนอกอย่างเดียวเท่านัน้ แตเ่ม่ือเด็กอาย ุ5-6 ปี เด็กจะเร่ิมเข้าใจการ
ย้อนไปกลบัของสิ่งของได้ดีขึน้ ซึง่ความสามารถนีจ้ะเป็นพืน้ฐานน าไปสูค่วามสามารถในการเข้าใจ
ขบวนการอนุรักษ์จ านวน ความยาว น า้หนัก ปริมาณ และปริมาตรต่อไปเม่ือเด็กเข้าสู่วัย
ประถมศกึษา 

การจดักลุ่มสิ่งของ (Classification) ความสามารถนีจ้ะพฒันาเพิ่มมากขึน้ตามอายุ 
แต่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในระดับก่อนวัยเรียน คือถ้าให้เด็กอายุ 2-4 ปี จัดกลุ่มของรูปทรง
เรขาคณิตรูปทรงตา่งๆ 4 รูปทรง มี 2 ขนาด และมี 4 สี ตา่งกนัและให้เด็กจบักลุ่ม เด็กอาย ุ2 ขวบ 
มีความสามารถในการจดักลุ่มน้อยมากแต่จะพฒันาขึน้เร่ือยๆ เม่ือเด็กอายุประมาณ 5 ปี เด็กจะ
สามารถจดักลุ่มได้ดีขึน้ มีการจดักลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่ (Class inclusion) ท่ีสลบัซบัซ้อนมากขึน้ 
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเด็ก 5-6 ปี ยังไม่สามารถเข้าใจการจัดกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่ได้อย่าง
สมบูรณ์นกั เช่น ถ้ามีดอกไม้สีฟ้า 4 ดอก มีดอกไม้สีเหลือง 12 ดอก ถ้าถามเด็กว่ามีดอกไม้หรือ
ดอกไม้สีเหลืองมากกว่ากนั เด็กจะตอบอย่างมัน่ใจว่า มีดอกไม้สีเหลืองมากกว่า ทัง้นีเ้กิดจากเด็ก
ไม่สามารถคิดจากระดบัใหญ่ (ดอกไม้) ไปสู่ระดบัย่อย (ดอกไม้สีเหลืองและดอกไม้สีฟ้า)ได้ ซึ่ง
ความสามารถของการเร่ิมจดักลุม่ยอ่ยในกลุม่ใหญ่จะเกิดขึน้อย่างเห็นได้ชดัเม่ืออายปุระมาณ 7 ปี  

การสร้างมโนภาพขึน้ในใจ (Imagination) เด็กก่อนวัยเรียนมักจะแสดงออกมาใน
รูปแบบของการเล่นเกมสมมุติ และการมีเพ่ือนสมมุติ การสร้างมโนภาพแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถทางสติปัญญาท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยเด็กสามารถคิดถึงสิ่งของหรือเหตกุารณ์ต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในอดีต รวมถึงความคิดค านึงถึงสิ่งของหรือเหตกุารณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้
ความสามารถในการคิดค านึงของเด็กยังน าไปสู่ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหาตา่งๆท่ีเดก็ประสบได้ดียิ่งขึน้  

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์  

2.1  ความหมายของความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนือ้หาและรายละเอียดของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ผู้ วิจัย
ต้องการแสดงให้เห็นถึงความหมายท่ีแท้จริงของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจ
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ประเด็นท่ีผู้ วิจัยอยากจะศึกษาในงานวิจัยนีไ้ปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักการศึกษาทัง้ชาว
ตา่งประเทศและชาวไทย  ได้ให้ความหมายของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ไว้หลายท่าน ดงันี ้  

Gardner (1999) และ อารี สณัหฉวี (2553) ได้กล่าวถึงบคุคลท่ีมีความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ไว้อย่างสอดคล้องกันว่า เป็นบุคคลท่ีเก่งด้านการคิดเป็นภาพ สามารถจัดการกับ
รูปแบบของพืน้ท่ีได้ มองเห็นโลกเป็นสามมิติและสามารถจดจ ารายละเอียดจนสามารถ่ายทอดหรือ
สร้างภาพนัน้ๆออกมาได้อยา่งชดัเจน บคุคลท่ีมีความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ ได้แก่ นกับนิ ศลิปิน 
วิศวกร กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ สถาปนิก เป็นต้น 

Cohen, Swerdlik, and Sturman (2013) ได้กล่าวถึง ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
ไว้ว่า เป็นการมองเห็นรูปแบบและความสัมพันธ์ สามารถก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายได้ดีพอๆกับ
สว่นประกอบทัง้หมดทา่มกลางภาพความหลากหลายของสิ่งเร้า 

วนิษา เรซ (2550) ได้กล่าวถึง ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ไว้ว่า เป็นการ
จินตนาการภาพ การปรับเปล่ียนต าแหน่งในความคิด และการประมาณการ หรือแม้กระทัง่การ
ออกแบบในหวัโดยท่ีไม่ต้องโยกย้ายของแม้แต่นิดเดียว รวมถึงการแกะสลกัต่างๆ ท่ีแค่มองก็รู้ว่า
ควรแกะส่วนไหนออกไปจึงจะได้ภาพอย่างท่ีต้องการ การท่ีจะท าเช่นนีไ้ด้ต้องมีอจัฉริยะภาพด้าน
มิติสัมพันธ์และการจินตภาพ เพ่ือท าให้เราเห็นภาพรวมของนามธรรมได้ แม้ว่ามันจะซับซ้อน
เพียงใดก็ตาม 

คันธรส วงศักดิ์ (2553) ได้กล่าวถึง ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ไว้ว่า เป็น
ความสามารถทางสมองซีกขวาท่ีท าให้เกิดจินตนาการ การสร้างมโนภาพ ท าให้เกิดความเข้าใจใน
การเปล่ียนแปลงของวตัถุหรือสิ่งต่างๆความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เป็นความสามารถท่ีจ าเป็น
จะต้องได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตัง้แต่ในวัยเด็ก  เพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับ
ธรรมชาติของสิ่งต่างๆ รูปร่างลักษณะของวัตถุทุกประเภทความสัมพันธ์ของวัตถุและการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต ประจ าวนัของเด็ก เพราะความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองเหล่านีเ้ป็นสิ่งส าคัญท่ีสามารถช่วยพัฒนาให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิตได้ด้วยดี 
ดังนัน้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นรากฐานส าคญัท่ี
น าไปสู่การเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และความสามารถ
ด้านอ่ืนๆในขัน้สงูตอ่ไป 

แก้วตา ริวเช่ียวโชติ (2555) ได้กล่าวถึง ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ไว้ว่าเป็น
ความสามารถในการรับรู้ การเข้าใจ การมองเห็น การจ าแนก และการจินตนาการในเร่ืองของ
รูปร่าง ทรวดทรง ต าแหน่ง และมิติต่างๆ ทัง้ท่ีอยู่ในระนาบเดียวกันและหลายระนาบท่ีปรากฎใน
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มมุมองตา่งๆ และเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของวตัถท่ีุมีทัง้วตัถคุงท่ี วตัถเุคล่ือนท่ี การเข้าใจลกัษณะ
ของวตัถุเม่ือมีการเปล่ียนมมุมองของวตัถุ ตลอดจนการเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของภาพต่างๆท่ี มี
การเปล่ียนแปลงไปอยูใ่นรูปอ่ืนแล้วก็ตาม 

จากนิยามความหมายเก่ียวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สามารถสรุปได้ว่า 
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ภาพหรือการท าให้ภาพท่ีมองเห็น
ได้หรืออยู่ในจินตนาการนัน้ปรากฎขึน้ในลกัษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของความเหมือน ความ
ต่างในด้านขนาด รูปร่าง และรายละเอียด, ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ข้างหน้า- ข้างหลัง ข้างบน-
ข้างล่าง ข้างใน-ข้างนอก รวมถึงการตอ่เข้าด้วยกนัเพ่ือให้ได้ภาพท่ีสมบรูณ์ และการแยกออกจาก
กนัท่ีต้องใช้ความสามารถในการรับรู้ จ าแนกรูปร่าง ทรวดทรง ต าแหนง่ และมิตติา่งๆ เพ่ือสรรสร้าง
ให้สิ่งท่ีเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมขึน้มาได้ ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์จงึควรพฒันาตัง้แต่
ในวยัเดก็ เพราะเป็นสิ่งท่ีอยูใ่นชีวิตประจ าวนัและมีความส าคญัมากในการด ารงชีวิต 

2.2 ความส าคัญของความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 

ในท่ีนีจ้ะชีใ้ห้เห็นถึงความส าคญัของมิติสมัพนัธ์ท่ีควรค่าแก่การพฒันาเป็นอย่างยิ่ง
ในเด็กก่อนวยัเรียน ซึ่งเป็นวยัท่ีจะสามารถพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ได้ดีท่ีสุดและจะ
เป็นประโยชน์แก่การเรียนรู้ของเดก็ตอ่ไปในอนาคต ซึง่แสดงให้เห็นถึงความส าคญัได้ดงัตอ่ไปนี ้

Kennedy et al. (2008) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการรับรู้เชิงมิติสมัพนัธ์ (Spatial 
sense) ไว้ว่า เป็นทกัษะพืน้ฐานของฟังก์ชัน่ การวดั การประเมิน เส้นจ านวนเต็มบวกเต็มลบ การ
อ่านแผนท่ี พีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคลูสั คณิตศาสตร์ขัน้สูง รวมถึงวิทยาศาสตร์และสงัคมต่าง
จ าเป็นต้องอาศยัการรับรู้เชิงมิตสิมัพนัธ์ เดก็จงึจ าเป็นต้องมีมิติสมัพนัธ์ท่ีมีคณุภาพ นอกจากนีก้าร
มองเห็นในด้านมิติ (Spatial visualization) จะช่วยให้เด็กเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุและ
ต าแหน่งแบบ 3 มิติ ทัง้ต าแหน่งทิศทางของตวัเด็กเอง หรือแม้แต่การรับรู้ความสมัพนัธ์ของวัตถุ
หนึ่งกับอีกวตัถุหนึ่งและยงัสามารถเปล่ียนแปลงต าแหน่งและทิศทางของวตัถุนัน้ๆให้สมัพันธ์กบั
วัตถุอ่ืนๆได้ ดงัเช่น นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ และนักประดิษฐ์ ท่ีสามารถเห็นถึงวิธีการ
ท างานของสิ่งต่างๆและสามารถอธิบายและสาธิตการค้นพบเหล่านัน้ของพวกเขาได้ แม้ว่าแต่ละ
คนจะมีมิตสิมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนั แตก็่สามารถพฒันาได้ด้วยการเสริมประสบการณ์ 

Verdine et al. (2014) กลา่ววา่ทกัษะมิตสิมัพนัธ์หรือความสามารถในการจดัการกบั
ข้อมลูทางจิตใจเก่ียวกบัวตัถใุนสิ่งแวดล้อมและพืน้ท่ีท่ีเราอาศยัอยู ่ซึง่จ าเป็นส าหรับการน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั อยา่งไรก็ตามการสอนทกัษะเหลา่นีส้่วนใหญ่มกัจะถกูละเลยจากการเรียนการสอน
ในโรงเรียน จึงท าให้หลายคนเช่ือว่ามิติสมัพนัธ์เป็นทกัษะท่ีไม่สามารถสอนได้ ซึ่งตรงกนัข้ามการ



  14 

วิจัยท่ีชีใ้ห้เห็นว่า ทักษะมิติสัมพันธ์ค่อยๆสร้างขึน้ได้ ดังนัน้จึงควรให้ความส าคัญของการ
เสริมสร้างมิติสมัพนัธ์แก่เด็กเล็ก ซึง่ทกัษะนีมี้ความสมัพนัธ์ตอ่ความส าเร็จในวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในอนาคต 

สรุปได้ว่ามิติสมัพนัธ์มีความส าคญัอย่างยิ่งในการท่ีจะท าให้เด็กเข้าใจความสมัพนัธ์
ของสิ่งตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์ของตวัเด็กกบัสิ่งแวดล้อม เช่น วตัถ ุต าแหน่ง และทิศทาง 
ซึง่ความสมัพนัธ์ของสิ่งเหลา่นีใ้นบางกรณีไมไ่ด้คงทนถาวรแตมี่การเปล่ียนแปลงไป หรือบางกรณีก็
จะเป็นเร่ืองของกฎการอนุรักษ์ ถ้าเด็กมีมิติสัมพันธ์ท่ีดีจะท าให้เด็กสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงของสิ่งต่างๆได้ด้วยการคิดและจินตนาการ ยิ่งไปกว่านัน้จากประสบการณ์ด้านมิติ
สัมพันธ์ท่ีได้เด็กรับจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขสถานการณ์ใหม่ๆได้ แล้วเด็กก็จะได้
ประสบการณ์มากขึน้เร่ือยๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเป็นพืน้ฐานส าคญัในการใช้ชีวิตและการเรียนของเด็ก 
เพราะมิติสมัพนัธ์ท่ีดีจะก่อให้เกิดความส าเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป
ในอนาคต แม้ว่ามิติสัมพันธ์จะมีความส าคัญแต่ในระบบการศึกษาในโรงเรียนยังละเลยการ
เสริมสร้างทกัษะมิติสมัพนัธ์ให้กับเด็ก แต่อย่างไรก็ตามความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์นีส้ามารถ
เสริมสร้างได้จากการจดัประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัได้ 

2.3 ทฤษฎีพัฒนาการความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ 

ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์เป็นความสามารถชนิดหนึ่งของความสามารถทาง
สติปัญญา และในการท่ีเราจะศึกษาทฤษฎีของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ เราจึงควรรู้ทฤษฎี
ด้านสตปัิญญาในเบือ้งต้นก่อน โดยในหวัข้อนีจ้ะแบง่เป็น 2 สว่น คือ 

2.3.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับสติปัญญา ในท่ีนีจ้ะขอน าเสนอ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีพหุ
ปัญญาและทฤษฎีพฒันาการทางความคดิ 

ทฤษฎีความหลากหลายทางสติปัญญาหรือพหุปัญญา (Theory of multiple 
intelligence) ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (วนิษา เรซ, 2550; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 
2552; อารี สณัหฉวี, 2553) คือ ทฤษฎีเชาว์ปัญญาท่ีว่าด้วยความหลากหลายทางสติปัญญา ซึ่ง
เป็นการน าเสนอมมุมองใหมเ่ก่ียวกบัความเก่งและปัญญาของมนษุย์ ท่ีโต้แย้งกบัแนวความคิดเดิม
ในอดีตท่ีมองว่าความสามารถทางสติปัญญาของมนษุย์มีเพียง 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านภาษาเท่านัน้ แตก่าร์ดเนอร์มองว่าความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์นัน้มีอย่างน้อย 8 
ด้าน ทัง้นีร้วมถึงความสามารถทางด้านดนตรี ด้านมิตสิมัพนัธ์ และด้านมนษุยสมัพนัธ์เข้าไว้ด้วย 

การ์ดเนอร์ให้ความส าคญัทัง้ด้านชีววิทยาและด้านวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการพัฒนา
พหปัุญญาของบุคคล การเรียนรู้ของบุคคลเกิดจากการปรับตวัของการเช่ือมโยงกันระหว่างเซลล์
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สมองกับต าแหน่งเฉพาะของเซลล์สมองบนพืน้ผิวสมอง โดยการเรียนรู้บางประการอาศัยการ
ท างานเช่ือมโยงกนัระหว่างต าแหน่งต่างๆของเซลล์สมองบนพืน้ผิวสมอง และความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคคลก็เป็นระบบอตัโนมตัิหลายๆด้านท่ีสามารถท างานได้ทัง้แบบเฉพาะเจาะจง
หรือแบบประสานงานเช่ือมโยงกันของเซลล์สมอง นอกจากนีย้งัมีการศึกษาพบว่า วฒันธรรมก็มี
ส่วนส าคญัตอ่การพฒันาความสามารถทางสติปัญญา โดยเฉพาะวฒันธรรมการเล่น แรงจงูใจใน
การท างานท่ีมีผลตอ่ทกัษะในด้านตา่งๆของบคุคล 

ทฤษฎีพหุปัญญามีจุดเด่นในเร่ืองการใช้ความสามารถทางสติปัญญาในด้านต่างๆ
ตามวิถีทางของตน แตมี่จดุด้อยในด้านอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และชีวิต จิตวิญญาณ เพราะ
ไมค่อ่ยเก่ียวข้องกบัความคดิเร่ืองแรงจงูใจ สมาธิ การปรับตวั 

การ์ดเนอร์ได้แบง่พหปัุญญาออกเป็น 8 ด้าน และมี 7 ด้านท่ีน ามาประยกุต์ใช้ในการ
เรียน คือ 

1)  ความสามารถด้านภาษาและการ ส่ือสาร  (Linguistic intelligence) เ ป็น 
ความสามารถด้านการใช้ค าและภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้ ท่ีมีความสามารถด้านนีจ้ะ
ถ่ายทอดหรือรับรู้ข้อมูลท่ีไม่ว่าจะเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และตรง
ประเด็น 2) ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - mathematical intelligence) 
หมายถึง ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผลหรือแนวความคิดเชิงนามธรรม มีทกัษะสงู
ในด้านเหตุผล ตรรกะ การแก้ปัญหา ตวัเลข การนับ การค านวณ การจัดการ การคิดอย่างเป็น
ระบบ การคดิในเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชอบการทดลอง สามารถสรุปความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างชดัเจน มีความสนใจสิ่งรอบตวั จดจ่อได้ดี ชอบ
ถามค าถามต่างๆ ชอบการสืบสวนสอบสวน 3) ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์  (Spatial 
intelligence) หมายถึง  ความสามารถ ด้านจินตภาพหรือการสร้างภาพในใจ ได้ดี  ผู้ ท่ี มี
ความสามารถด้านนีจ้ะใช้สายตารับภาพและเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน จนก่อให้เกิดการจด
จ าเป็นภาพแบบสามมิติ ท่ีมองเห็นโครงสร้างของภาพได้อย่างทะลุปรุโปร่ง นอกจากนี ้
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ยงัรวมไปถึงการคิดแก้ปัญหาในใจ การรับรู้ต าแหนง่และทิศทางของ
สถานท่ีตา่งๆ ทกัษะการอ่านแผนท่ี, แผนภูมิ, การดภูาพประกอบ, การบรรยายหรือพรรณนาด้าน
มิติได้ดี 4) ความสามารถด้านดนตรี (Musical intelligence) หมายถึง ความสามารถในการฟัง 
รับรู้ จดจ า ตอบสนองต่อระดบัเสียงและจงัหวะผ่านการร้องหรือเล่นได้ดี เข้าใจโครงสร้างดนตรีท่ี
ซับซ้อนได้ แบ่งแยกองค์ประกอบหรือประเภทดนตรีได้ 5) ความสามารถด้านร่างกายและการ
เคล่ือนไหว (Bodily kinesthetic intelligence) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการ
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เคล่ือนไหวของร่างกาย มีทกัษะในการควบคมุเคร่ืองยนต์กลไก การท างานหตัถกรรม การซอ่มแซม
หรือก่อสร้างสิ่งต่างๆ การเล่นเกมส์ การออกก าลงักาย การเต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นการประสานการ
ท างานของร่างกายส่วนต่างๆ ซึ่งแสดงความสมัพนัธ์ของร่างกายและจิตใจท่ีไวต่อการเคล่ือนไหว 
ควบคมุรายละเอียดได้ดี มีทกัษะดีในด้านการประสานมือกบัตาและการควบคมุสมดลุของร่างกาย 
6) ความสามารถด้านมนษุยสมัพนัธ์ (Interpersonal intelligence) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าใจและสร้างความสมัพนัธ์ความสนิทสนมกบัผู้ อ่ืน ความสามารถในการส่ือสารระหวา่งบคุคล มี
ความพยายามท่ีจะเข้าใจมมุมองความคิดหรือความรู้สกึของคนอ่ืน ส่ือสารอยา่งเข้าใจผู้ อ่ืน รู้สกึไว
ต่อความรู้สึกของผู้ อ่ืน ชอบพบปะผู้คน รับรู้ความรู้สึกได้เร็ว เป็นนกัจดัการท่ีดี เป็นผู้สร้างความ
สงบสุขในกลุ่มและประสานงานความร่วมมือโดยใช้ทัง้ภาษาพูดและภาษากาย เป็นผู้ น า มี
บุคลิกภาพดี ตอบสนองดี สามารถควบคมุภาพความขดัแย้ง การจดัการและการจดัเวลาได้ดี 7) 
ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal intelligence) ความสามารถในการเข้าใจ
ความรู้สึกและแรงจูงใจภายในของตน ตอบค าถามเก่ียวกับชีวิตและความต้องการของตนเองได้ 
สามารถค้นหาและส ารวจจิตใจตนเอง เพ่ือสะท้อนภาพความคิดและความเป็นไปของตนเอง 
ตระหนกัรู้ในตนเอง มีการตอบสนองอารมณ์ของตนเองและผู้ อ่ืนได้ดี รู้จดุแข็งจดุอ่อนของตนเอง มี
ทักษะในการจดจ่อตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ตนเอง 8) ความสามารถด้านการเข้าใจธรรมชาติ 
(Naturalist intelligence) หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ สงัเกต จดัจ าแนกประเภทสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต รู้จกัการแยกแยะลกัษณะตา่งๆตามธรรมชาติ เช่น การแยก
ประเภทพืชและสตัว์ว่าชนิดใดกินได้หรือกินไมไ่ด้ รู้ลกัษณะทางภมูิศาสตร์ ดนิ หิน แร่ ท้องฟ้า เมฆ 
ดวงดาว ซึ่งในปัจจุบันจะพบการใช้ความสามารถด้านธรรมชาติในเร่ืองของความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม ผู้ ท่ีมีความช่ืนชมและมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึง้จะเป็นคนท่ีรับรู้
การเปล่ียนแปลงของธรรมชาตไิด้เร็ว 

ทฤษฎีพัฒนาการทางความคิด (Cognitive development) ของเพียเจท์ (ปรางค์สุ
ทิพย์ ทรงวุฒิศีล, 2548; วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี & ศิรินันท์ ด ารงผล, 2554) ได้กล่าวไว้ว่าเด็กเล็กๆ 
สามารถเรียนรู้ท่ีจะจดจ าสิ่งต่างๆ แต่ในขัน้ต้นยังไม่รู้จักการเช่ื อมโยงหรือมองเห็นว่าสิ่งนัน้
เก่ียวข้องกัน แต่จะมีแนวโน้มท่ีจะผสมผสานโครงสร้างทางจิตใจก้าวไปสู่ขัน้ท่ีสูงขึน้ และมีความ
สลับซับซ้อนของระบบมากขึน้ ผ่านกระบวนการท่ีส าคญั 2 ชนิด คือ Organization ซึ่งเป็นการ
ผสมผสานโครงสร้างทางจิตอนัหนึ่งให้เข้ากบัอีกอนัหนึง่ และ Adaptation ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลง 
ปรับปรุงโครงสร้างทางจิตใจลักษณะทีเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
กระบวนการ 2 ชนิด คือ assimilation คือการรับประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าไว้ร่วมกับสิ่งท่ีตนเคยรู้
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มาแล้ว และ accommodation คือการปรับหรือพลิกแพลงสิ่งท่ีตนเคยรู้มาแล้วให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ใหม่  โดยในงานวิจยัครัง้นีมี้กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กก่อนวยัเรียน อาย ุ5-6 ปี ซึ่งมีช่วง
อายุอยู่ในขัน้ก่อนปฏิบตัิการคิด ซึ่งมีลกัษณะส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาวิจยัดงัต่อไปนี ้
คือ ความสามารถในการใช้สญัลกัษณ์ มีจดุมุง่หมายเพ่ือแทนความหมายของมโนภาพ ค าพดู หรือ
วตัถุ ใช้สญัลกัษณ์เพ่ือเป็นตวัแทนของความนึกคิดท่ีไม่จ ากัดอยู่เฉพาะพฤติกรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
การใช้สัญลักษณ์เพ่ือแสดงจ านวนและคุณสมบัติ ใช้เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความคิดเห็นท่ีตน
ต้องการจะส่ือสารหรือตดิตอ่กบัผู้ อ่ืน  

อย่างไรก็ดีขัน้ก่อนปฏิบัติการของเพียเจท์ (Piaget’s preperational stage) 2-7 ปี 
เด็กยังมีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง (Egocentric) เพราะเด็กก่อนวัยเรียนยังไม่สามารถ
แยกตวัเองออกจากสิ่งแวดล้อม ไมเ่ข้าใจความคิดของผู้ อ่ืนเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ มีความคิดในลกัษณะ
คงท่ี และไม่สามารถคิดย้อนกลบัได้ สะท้อนให้เห็นได้จากความนึกคิดและพฤติกรรมของเด็กวยันี ้
จะไม่มีเหตผุล ยงัตดัสินสิ่งต่างๆโดยใช้หลกัเกณฑ์ตามท่ีตามองเห็น และเป็นเหตผุลแบบตามใจ
ตนเองเท่านัน้ เช่น ถ้าตกเก้าอีเ้ด็กก็จะไม่โทษตวัเองท่ีไม่ระมดัระวงั แตจ่ะโทษว่าเก้าอีเ้ป็นเหตใุห้
เขาล้ม เป็นต้น นอกจากนีเ้ด็กจะเอาตวัเองเป็นท่ีตัง้ ไม่ค่อยรับฟังและไม่เข้าใจคนอ่ืน ตลอดจน
ความคิดของเด็กวัยนีจ้ะอยู่ในลักษณะคงท่ี จะสนใจกับเร่ืองของสภาวะมากกว่าเร่ืองของการ
เปล่ียนรูป ดงันัน้เด็กจึงติดตามขัน้ตอนต่างๆ ไม่ได้ จะมองเห็นได้เฉพาะขัน้เร่ิมต้นและขัน้สุดท้ าย
ของกระบวนการ ไม่สามารถคิดย้อนกลับได้ สะท้อนให้เห็นถึงการท่ีเด็กยงัไม่มีความเข้าใจหลัก
อนรัุกษ์ทางปริมาณ (Conservation) ดงัเช่น การเทน า้จากแก้วใบแรกท่ีมีรูปทรงกว้างเตีย้มาสูแ่ก้ว
ท่ีมีรูปทรงแคบและสงู เด็กจะบอกว่าน า้มีปริมาณเปล่ียนไปทัง้ๆท่ีปริมาณน า้คงท่ี เพราะเด็กสนใจ
ท่ีความสูงของน า้ในแก้วเท่านัน้ ยังไม่สนใจองค์ประกอบอ่ืนๆ จึงเข้าใจว่าการเปล่ียนแปลงของ
รูปทรงท าให้ปริมาณเปล่ียนไป นอกจากนีย้งัมีข้อจ ากดัในเร่ืองของความสามารถในการมองเห็น
สมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ เดก็ก่อนวยัเรียนจะยงัไมส่ามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ของจ านวนท่ีมากกว่า 
2 สิ่งขึน้ไปได้ดีนกั ถ้าเราลองให้เด็กเปรียบเทียบน า้หนกัระหว่างถั่วถุงสีเขียวท่ีใส่ถั่วจ านวนมาก
และถงุสีเหลืองท่ีใส่ถัว่น้อยกวา่ เดก็จะมองเห็นความแตกตา่งได้อย่างชดัเจนและตอบได้ถกูต้องว่า
ถุงสีเขียวหนกักว่าถุงสีเหลือง แต่ถ้าเราเพิ่มถุงสีแดงเข้าไปซึ่งใส่ถั่วน้อยกว่าถุงสีเหลือง และถาม
เด็กใหม่ว่า 2 ถงุไหนจะหนกักว่าอีกถงุหนึ่ง เด็กจะมุ่งความสนใจไปอยู่กับของชิน้ล่าสุดซึ่งคือถุงสี
แดง และเร่ิมเกิดความลงัเลในค าตอบท่ีตนเพิ่งตอบไป ส่วนในเร่ืองของการคงท่ี (conservation) 
เดก็อาย ุ5 ปี จะเร่ิมคดิได้วา่ของบางสิ่งยงัคงเดมิแม้มีรูปร่างหรือจ านวนท่ีเปล่ียนไป เชน่ เร่ืองความ
คงท่ีของมวลสาร โดยแบง่ดินน า้มนัเป็น 2 ก้อนเท่าๆกนัและให้ปัน้เป็นก้อนกลม แล้วน าก้อนหนึ่ง
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มาท าให้เป็นรูปยาวเหมือนไส้กรอก เด็กท่ีเข้าใจความคงท่ีของมวลสารจะตอบได้ว่าดินน า้มนั 2 
ก้อนยงัคงเท่ากัน และเม่ือทดลองเร่ืองความคงท่ีของน า้หนกัดินน า้มนักับความคงท่ีของปริมาตร
ของน า้ในแก้วเม่ือใส่ดินน า้มนัลงไปก็จะได้ผลเช่นเดียวกนั เพราะดินน า้มนัทัง้ 2 ก้อน และน า้ทัง้ 2 
แก้ว มีมวลสารท่ีเท่ากนั เด็กอาย ุ5 ปีประมาณคร่ึงหนึ่งจะเข้าใจ ทัง้นีเ้ด็กอาย ุ6 ปี จะเข้าใจความ
คงท่ีของน า้หนกั และเดก็อายปุระมาณ 7 ปี จะเข้าใจความคงท่ีของปริมาตร  

นอกจากนี ้ประณต เค้าฉิม (2526) ได้กล่าวถึงสงักัปด้านมิติไว้ว่า เด็กสามารถรับรู้
ระยะทางใกล้ๆได้ แตร่ะยะทางไกลๆยงัตดัสินได้ไม่ถกูต้อง ส่วนการรับรู้ความแตกตา่งด้านรูปร่าง
จะเพิ่มมากขึน้ในชว่งอาย ุ2-6 ปี สว่นความสามารถในการแยกซ้าย ขวา จะพฒันาได้อย่างรวดเร็ว
เม่ืออายุ 5 ปีขึน้ไป โดยเด็กจะแยกซ้ายขวาโดยเทียบกับร่างกายของตนก่อน หลังจากนัน้จึงจะ
สามารถแยกความแตกต่างโดยเทียบกับวตัถุอ่ืนๆได้ ในการรับรู้ด้านขนาดสมัพนัธ์ตอนอายุ 3 ปี 
เด็กจะสามารถเลือกวตัถท่ีุใหญ่ท่ีสดุและเล็กท่ีสดุออกจากวตัถท่ีุมีหลายๆขนาดได้ และเม่ืออาย ุ5 
ปี เด็กจะสามารถเลือกวตัถท่ีุมีขนาดกลางได้ ส่วนสงักปัของความกลมพฒันาได้ดีในช่วงอาย ุ3-6 
ปี สงักปัเก่ียวกบัการจดัประเภท เด็กอาย ุ3 ปีจะเร่ิมจดัประเภทตามสี และเม่ืออาย ุ4 ปีคร่ึง จะจดั
ประเภทตามสีลดลงและจดัประเภทตามรูปร่างมากขึน้ 

โดยสรุปความสามารถในเด็กก่อนวัยเรียน เด็กจะสามารถรวบรวม แยกประเภท 
จดัการวตัถหุรือความคิดตา่งๆ ให้อยู่ในลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มๆได้ ซึ่งจดัว่าเป็นการปพืูน้ฐานของการ
ใช้เหตผุลขัน้สงูตอ่ไป ซึ่งคณุสมบตัิของสิ่งท่ีเด็กสามารถจดัเข้าพวกได้นัน้ต้องประกอบด้วย สิ่งท่ีมี
ลกัษณะเด่นชัด เช่น วตัถุนีจ้ดัอยู่ในวงกลม หรือส่ีเหล่ียมเท่านัน้ ไม่มีความก า้กึ่ง มีคณุสมบตัิท่ี
เหมือนกนัได้ในสมาชิกทกุอนัของกลุ่มหรือพวกนัน้ๆ มีขอบเขตท่ีใช้ในการก าหนดคณุลกัษณะของ
การเป็นสมาชิกได้แนน่อน อยา่งไรก็ดีเดก็จะยงัไมส่ามารถมองเห็นลกัษณะของวตัถทุัง้หมดได้ เดก็
จะรับรู้เฉพาะสิ่งท่ีเขาเห็นได้เดน่ชดัท่ีสดุ หากความยาวเดน่ชดักว่าจ านวน เดก็ก็จะมุง่สนใจท่ีความ
ยาวเพียงอยา่งเดียว ทัง้นีเ้พราะวา่เดก็ยงัขาดแนวความคิดความเข้าใจระหวา่งทัง้หมดกบับางส่วน 
อนัเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นส าหรับความสามารถในการจดัเข้าพวก และยงัขาดความคดิความเข้าใจ
ด้านการอนุรักษ์  ทัง้นีค้วามสามารถในการเข้าใจด้านมิติสัมพันธ์จะเพิ่มขึน้ตามอายุและ
ประสบการณ์ท่ีเดก็แตล่ะคนได้รับ 

2.3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ได้แก่ ทฤษฎีของเพียเจท์
และอินเฮลเดอร์ และจอห์นสตนั มีรายละเอียดดงันี ้
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ทฤษฎีระดบัพฒันาการการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก ของเพียเจท์และอินเฮล
เดอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2536) ได้แบง่พืน้ฐานการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ออกเป็น 2 ระดบั 
ดงันี ้ 

1. ระดบัการรับรู้จากประสาทสมัผสั (Perceptual level) 
2. ระดบัการรับรู้จากการคดิมโนภาพ (Level of thinking or representation) 
เพียเจท์ และอินเฮลเดอร์ ได้ให้ความสนใจระดบัการรับรู้จากการคิดมโนภาพนี ้เพราะ

เป็นระดบัท่ีอาศยักระบวนการคิดนอกเหนือไปจากการรับรู้ทางกายภาพจากประสาทสมัผสัซึง่เป็น
ระดบัท่ีต ่าลงไป การรับรู้จากการคิดมโนภาพเป็นความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์
ระหวา่งตนเองกบัวตัถไุด้ โดยการลงมือกระท ากบัวตัถโุดยตรงเป็นส าคญั การลงมือกระท ามีความ
เช่ือมโยงกนัอย่างยิ่งกบัประสาทสมัผสัทัง้นีเ้พราะขัน้การรับรู้จากการคิดมโนภาพเป็นขัน้ท่ีเด็กเกิด
การเปล่ียนแปลงความสามารถในการรับรู้ไปสู่การท่ีสามารถสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบั
วัตถุได้อย่างลึกซึง้ โดยอาศยัโครงสร้างทางความคิดเก่ียวกับวัตถุ (Construction of objective) 
ความสามารถดงักล่าวถือว่าเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการพัฒนาทางด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งระดับ
พฒันาการการรับรู้ทางด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ท่ีพ้นวยัทารกขึน้ไปวา่มี 3 ระดบัใหญ่คือ 

1. โทโปโลยี (Topological) เป็นระดบัพืน้ฐานซึ่งประกอบด้วยคณุสมบตัิของการรับรู้
ว่าวตัถอุยู่ข้างๆกัน(Proximity) การรับรู้ล าดบั (Order) การรับรู้รูปปิด (Enclosure) การรับรู้ความ
ตอ่เน่ือง (Continuity) รวมทัง้การรู้ถึงลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั (Discrimination) ทัง้นีเ้ป็นการรับรู้วตัถุ
ท่ีคงท่ีเทา่นัน้  

2. โปรเจกทีพ (Projective) เป็นการเร่ิมท่ีจะสามารถคิดมโนภาพภายในจิตใจของ
ตนเองด้วยการพิจารณาความสมัพนัธ์ของจดุท่ีมองเห็น  

3. ยูคลีเดียน (Euclidean) เป็นการน ามโนภาพภายในจิตใจเหล่านัน้มาสมัพนัธ์กบั
การเปล่ียนแปลงทางด้านต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางจนกลายเป็นระบบแนวคิดท่ีเด็กยึดถือ 
อันเหมาะสมส าหรับการถ่ายทอดความเข้าใจเร่ืองการมองวัตถุให้ชัดเจนยิ่งขึน้ภายในโลกของ
ความจริงรอบตวั ด้วยเหตนีุค้วามสมัพนัธ์ทางโปรเจกทีพและยคูลีเดียนมีความคล้ายกนัตรงท่ีเด็ก
สามารถยอมรับความสมัพนัธ์กนัของวตัถอุยา่งมีระบบย่ิงขึน้ โปรเจกทีพและยคูลีเดียน เป็นระดบัท่ี
เกิดขึน้ในระยะเวลาท่ีใกล้เคียงกนัมากแม้จะมีลกัษณะท่ีตา่งกนั ระดบัทัง้สองเป็นตวัชีถ้ึงคณุสมบตัิ
ตา่งๆภายใต้เง่ือนไขของการเปล่ียนแปลงมมุมองแสดงให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวทางความคิดอย่าง
มีระบบของเดก็ ตวัอยา่งท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งของโปรเจกทีพและยคูลีเดียน คือ ลกัษณะการ
ล้มของดินสอ เพราะการท่ีเด็กรับรู้ต าแหน่งและท่ีตัง้ของดินสอในขณะท่ีตัง้ตรงและล้มนอนในแนว
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ระนาบซึง่เป็นจดุจบนัน้ เป็นขัน้การรับรู้ระดบัโปรเจกทีพ แตก่ารรับรู้ต าแหน่งและท่ีตัง้ของดินสอใน
ระหวา่งท่ีดนิสอก าลงัล้มลงนัน้เป็นการรับรู้ระดบัขัน้ยคูลีเดียน ซึง่เป็นความสามารถในการน าภาพ
มาสมัพนัธ์กนักบัการเปล่ียนแปลงทางด้านต าแหนง่และทิศทางของดินสอขณะท่ีล้ม 

คณุสมบตักิารรับรู้ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในแตล่ะระดบัข้างต้นสรุปได้ดงันี ้  
1. โทโปโลยี ประกอบด้วย การรับรู้วตัถท่ีุคงท่ี, การรับรู้วา่วตัถอุยูข้่างข้างกนั, การรับรู้

ล าดบั, การรับรู้รูปปิดหรือการล้อมรอบ, การรับรู้ความตอ่เน่ืองหรือพืน้ผิว และการรับรู้ถึงลกัษณะท่ี
แตกตา่งหรือการแยกออก  

2. โปรเจกทีพ ประกอบด้วยคณุสมบตั ิการรับรู้ถึงรูปร่างของวตัถเุส้นตรงและเส้นโค้ง, 
การรับรู้ความสมัพนัธ์ระหว่างวตัถุ 2 สิ่ง, การรับรู้และการท านายภาพวตัถุเดียวกันจากต าแหน่ง
การมองท่ีต่างกัน, การคิดภาพวัตถุท่ีอยู่ในลักษณะท่ีติดกัน เช่น การพบั ทบั บงั และคณุสมบตัิ
สดุท้ายคือการรับรู้วตัถจุากการมองในลกัษณะตา่ง ๆ  ได้แก่ การรับรู้ภาพสามมิต ิการรับรู้เงา การ
รับรู้ต าแหนง่ ทิศทาง เชน่ ซ้าย-ขวา หน้า-หลงั  

3. ยคูลีเดียนประกอบด้วยคุณสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้การรับรู้ความคล้ายคลึงกนัของวตัถุ, 
การรับรู้ความสมัพนัธ์ของต าแหนง่ทิศทางและระยะทาง และคณุสมบตัิสดุท้ายคือการรับรู้โดยการ
มีเกณฑ์ในการอ้างอิงในเร่ืองของความยาว ความกว้าง ความสงู แนวตัง้-แนวนอน 

ทฤษฎีพฒันาการความคิดของเด็กท่ีเก่ียวกับการมองวัตถ ุของจอห์นสตนั (วรวรรณ 
เหมชะญาติ, 2536) ได้อธิบายในลกัษณะท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์และอินเฮลเดอร์ว่า
สามารถแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ดงันี ้

1. ระดบัพืน้ฐานอายปุระมาณ 1.3 - 2.6 ปี เป็นระดบัความคิดท่ีเดก็ส ารวจคณุสมบตัิ
ของวตัถแุตล่ะประเภทและเร่ิมท่ีจะจดัประเภทของวตัถนุัน้ๆตามการใช้ โดยเดก็เร่ิมเข้าใจถึงรูปร่าง
และขนาดวตัถวุ่ามีความสมัพนัธ์กบัการท่ีตนใช้วตัถนุัน้ในชีวิตประจ าวนัจึงท าให้เด็กเข้าใจถึงการ
เก่ียวโยงกันระหว่างวัตถุในแง่ของสิ่งท่ีพบเห็นประจ าวัน ในแง่ของต าแหน่ง เช่น ขนมในจาน 
หนงัสือบนโต๊ะ ดงันัน้ประสบการณ์ในการมองจงึท าให้เกิดการคาดคะเนเปา้หมายของการมองนัน้ 
เด็กท่ีมีความสามารถในระดบันีจ้ึงสามารถท่ีจะให้เหตผุลและตดัสินต าแหน่งของวตัถใุดวตัถุหนึ่ง
โดยอาศยัอีกวตัถุหนึ่งเป็นเกณฑ์ได้ แม้ว่าโดยมากเด็กจะคิดถึงต าแหน่งของวตัถุในแง่ของการใช้
วตัถุนัน้ แต่ประสบการณ์ทางสายตาจะท าให้เด็กได้หดัคาดคะเนเป้าสายตาการมองวตัถุ ซึ่งเด็ก
พิจารณาเร่ืองคณุสมบตัิของวตัถเุป็นส าคญัจะท าให้เด็กคอ่ยๆเข้าใจเส้นน าสายตาซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัในการคาดคะเน เส้นน าสายตาและเปา้สายตาเป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นในระบบมิติสมัพนัธ์ ซึ่ง
ต้องพิจารณาเส้นน าสายตาหลายๆเส้นในระบบนี ้ประสบการณ์ของเดก็กบัคณุสมบตัรูิปร่างขนาด
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ของวตัถทุ าให้เด็กรู้จกัส่วนตา่งๆของวตัถ ุซึง่จะท าให้เด็กสามารถเข้าใจเร่ืองสิ่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกันได้
ซึง่อยูใ่นระบบท่ีเดก็จะเรียนรู้ตอ่ไป 

2. ระดบัการวางต าแหนง่อายปุระมาณ 2.6 – 3.6 ปี ในระดบันีเ้ดก็เร่ิมคิดถึงต าแหน่ง
ของวตัถใุนลกัษณะท่ีเป็นอิสระจากคณุสมบตัิในการใช้งานของวตัถนุัน้ แตพ่ยายามเข้าใจในเร่ือง
ต าแหน่งของวตัถโุดยดคูวามสมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีอยู่ใกล้ๆเป็นหลกั นอกจากนีก้ารท่ีเด็กรู้จกัส่วนต่างๆ
ของวตัถุท าให้เด็กเร่ิมใช้ส่วนต่างๆของวตัถุนัน้ในการอ้างอิง เช่น ลิงชอบนัง่อยู่ข้างรถบรรทุก ไม่
ชอบอยูข้่างหน้าหรือข้างหลงัของรถบรรทกุ แสดงให้เห็นวา่เดก็สามารถท่ีจะพิจารณาถึงวตัถท่ีุใช้ใน
การอ้างอิงนัน้มากกว่า 1 ส่วน ตวัอย่างเช่น รถท่ีแล่นเป็นขบวน 3 คนั รถคนักลางจะอยู่ข้างหลงั
ของรถคนัแรก และจะอยู่ข้างหน้าของรถคนัท่ี 3 ซึ่ งความเข้าใจของเด็กจะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือมี
ความสามารถในเร่ืองความใกล้กนัของวตัถ ุเม่ือเด็กพฒันาตอ่ไปในระบบนี ้เด็กจะเรียนรู้เก่ียวกับ
การเรียงล าดบัซึง่เป็นพืน้ฐานส าหรับระบบตอ่ไปด้วย 

3. ระดบัการวางทิศทางอายปุระมาณ 3.6 - 6 ปีขึน้ไป จากประสบการณ์ในการมอง
ในระดบัพืน้ฐานท าให้เด็กได้รับการพัฒนา ความรู้จึงเกิดจากการมองสิ่งต่างๆรอบตวัซึ่งท าให้
ท้ายท่ีสุดเด็กรู้จกัจินตนาการเส้นน าสายตาและสามารถคาดคะเนได้ว่าการมองในทิศทางใดจะ
เห็นวตัถอุะไรบ้าง เช่น ในการมองจากจดุ C ไปถึงจดุ E จดุ D จะเป็นจดุท่ีอยู่บนเส้นน าสายตานัน้
ด้วย ในแตล่ะระดบัดงักลา่วเดก็จะพฒันาการรับรู้เก่ียวกบัต าแหนง่ในลกัษณะใหม่ๆ  โดยผา่นการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั 

 

 
ภาพประกอบ 1 เส้นน าสายตา 

 
จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาและความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

ของเพียเจท์, เพียเจท์และอินเฮลเดอร์ และจอห์นสตนั พบว่าทัง้ 3 แนวคิดมีการอธิบายถึงมิติ
สมัพนัธ์ในลกัษณะจากระดบัพืน้ฐานไปจนถึงขัน้ท่ีต้องใช้ความสามารถมากขึน้ โดยทัง้นีผู้้วิจยัได้
สงัเคราะห์การจดัหมวดหมู่องค์ประกอบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกนัจาก
ทัง้ 3 แนวคดิออกเป็น 7 ขัน้ ดงันี ้
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1. คุณสมบตัิของวัตถุ หมายถึง เด็กสามารถส ารวจและรับรู้คุณสมบตัิของวัตถุแต่ละ
ประเภทได้ 

2. การจัดประเภท หมายถึง การท่ีเด็กรับรู้ลักษณะท่ีแตกต่างของวัตถุได้ ทัง้ทางด้าน
ขนาด รูปร่าง รูปทรง และมิติ 

3. การอ้างอิงวัตถุ หมายถึง การท่ีเด็กสามารถรับรู้ต าแหน่งและระยะทางของวัตถุได้
ถกูต้องโดยอาศยัอีกวตัถหุนึง่เป็นเกณฑ์ เชน่ วตัถนีุอ้ยู่ด้านใน อยูข้่างบน อยูข้่างลา่ง หรือวตัถนีุอ้ยู่
ข้างๆกนั เป็นต้น  

4. การอ้างอิงวตัถุท่ีมีมากกว่า 1 หมายถึง การท่ีเด็กสามารถรับรู้ต าแหน่งของวัตถุโดย
อาศยัวตัถุในการอ้างอิงตัง้แต่ 2 สิ่งขึน้ไป เข้าใจต าแหน่งท่ีอยู่ตรงกลาง ระหว่างปลายทัง้สองข้าง 
เช่น สามารถบอกได้ว่าวัตถุ 3 อันนี ้วัตถุใดอยู่ตรงกลาง ซึ่งการท่ีเด็กจะรับรู้ได้นัน้เด็กต้องรับรู้
ต าแหน่งของวตัถุท่ีอยู่ข้างหน้าและข้างหลงัได้ หรือสามารถแยกความแตกต่างด้านปริมาณหรือ
จ านวนมาก ปานกลาง น้อย เป็นต้น นอกจากนีย้ังรวมไปถึงการรับรู้ล าดับและการจัดวาง คือ 
สามารถจตัวตัถเุพ่ือเรียงตามล าดบัลดหลัน่กนัได้ 

5. การไม่มีวัตถุในการอ้างอิง หมายถึง ความสามารถของเด็กในการมองเห็น รับรู้ 
จินตนาการและคาดคะเนได้ถึงการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดขึน้กับขนาดและทิศทางของ
วัตถุ เช่น รับรู้ถึงการขึน้ฟูของขนมปัง การแผ่ขยายของแผ่นแป้ง การตกัน า้ท่ีมีปริมาณพอดีกับ
ภาชนะท่ีไมม่ากจนล้นและไมน้่อยเกินไป เป็นต้น 

6. การทดแทนอยา่งลงตวั หมายถึง การรับรู้ของเดก็ท่ีมีตอ่สิ่งท่ีจะสามารถประกอบกันได้
อยา่งพอดี 

7. การรับรู้รูปปิดหรือการล้อมรอบ หมายถึง ความสามารถของเดก็ในการรับรู้ถึงลกัษณะ
ท่ีแตกตา่งหรือการแยกออกจากกนั นอกจากนีย้งัรวมถึงการท่ีเด็กสามารถแยกแยะความแตกต่าง
ของพืน้ผิวได้ ตอบได้วา่ล้อมรอบด้วยอะไรและปิดด้วยอะไร 

2.4 องค์ประกอบของความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์  

หลงัจากท่ีเราได้ศกึษาการให้ความหมาย ความส าคญั และแนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง
กับความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของนกัการศึกษาทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทยแล้วนัน้ 
ได้น ามาสูอ่งค์ประกอบและโครงสร้างของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ซึง่ผู้วิจัยได้สรุปเป็นนิยาม
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในงานวิจยันีใ้ห้ครอบคลุมในด้านต่างๆท่ีมีความเก่ียวข้องกับการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน อันมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิต ซึ่งได้มีหลายงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์และได้จ าแนกองค์ประกอบของมิตสิมัพนัธ์ออกเป็นหลายด้าน ดงันี ้
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พัฒนา ชัชพงศ์ ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของมิติสัมพันธ์ไว้ว่ามี  3 ด้านท่ีเหมาะสม
ตามวยั ได้แก่ ด้านแรกคือความเหมือนความต่าง เช่น การแยกความต่างระหว่างแม่พิมพ์คุกกีรู้ป
ต่างๆ ด้านท่ีสองเป็นการต่อภาพ แยกภาพ และประกอบภาพเพิ่มความสนุก เช่น การสังเกต
ความสมัพนัธ์ระหว่างชิน้ขนมท่ีออกมาจากแม่พิมพ์กับแผ่นแป้งท่ีเหลืออยู่ , และสุดท้ายคือด้าน
อนุกรมหรือความเป็นเหตเุป็นผล เช่น เรียงคกุกีจ้ากชิน้เล็กไปหาชิน้ใหญ่หรือเช่ือมโยงเหตผุลว่า
ท าไมคกุกีก้่อนอบและหลงัอบจงึมีสีสนัและขนาดไมเ่หมือนกนั (คนัธรส วงศกัดิ,์ 2553) 

Del Grande และ  Morrow ได้กล่าวถึง การรับรู้เชิงมิติสัมพันธ์ไว้ว่ามี  7 ทักษะ 
(Kennedy et al., 2008) ได้แก่ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างตากับประสาทสัมผัส (Eye - motor coordination) เป็น
ความสามารถในการท างานพร้อมกนัระหวา่งตาและการเคล่ือนไหวร่างกายในกิจกรรมตา่งๆ 

2. การรับรู้ภาพและพืน้ (Figure - ground perception) เป็นความสามารถในการ
แยกแยะภาพกบัพืน้หลงัท่ีซบัซ้อนได้จากการมองเห็น 

3. การรับรู้การคงอยู่ (Perceptual constancy) เป็นความสามารถในการรับรู้ภาพ
หรือวตัถใุนพืน้ท่ีเดมิ โดยไมค่ านงึถึงการเปล่ียนแปลงด้านขนาด ต าแหนง่ หรือทิศทาง 

4. การรับรู้ต าแหน่งในพืน้ท่ี (Position - in - space perception) เป็นความสามารถ
ในการบอกความสมัพนัธ์ของวตัถกุบัพืน้ท่ี โดยสามารถบอกได้วา่วตัถอุยู ่ณ ต าแหนง่ใดของพืน้ท่ี 

5. การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของวัตถุ  (Perception of spatial relationships) เป็น
ความ 

สามารถในการเห็นวตัถุ 2 สิ่งหรือมากกว่าท่ีมีความสมัพนัธ์กนั หรือมีความสัมพนัธ์
กบัสิ่งอ่ืนๆ 

6. การแบ่งแยกภาพ (Visual discrimination) เป็นความสามารถในการแยกแยะ
ความเหมือนและความตา่งระหวา่งวตัถหุรือแตล่ะจ าพวก 

7. การจดจ าภาพ (Visual memory) เป็นความสามารถในการจดจ าและจินตนาการ
วตัถไุด้ แม้วา่จะไมไ่ด้เห็นวตัถนุัน้มานานแล้วก็ตาม 

นอกจากนีมี้หลายงานวิจยัในประเทศไทยท่ีได้ศกึษาองค์ประกอบของความสามารถ
ด้านมิตสิมัพนัธ์ ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 องค์ประกอบของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 
 

ผู้วิจยั 

องค์ประกอบของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ 
ความ
เหมือน
ความตา่ง 

ต าแหนง่
ของสิง่
ตา่งๆ 

การแยก
ออกจาก
กนั 

การตอ่
เข้า

ด้วยกนั 

การ
เปลีย่น
มมุมอง 

การจดั
หมวดหมู ่
2-3 มิต ิ

ทิศทาง 
ความ
ยาวและ
ระยะทาง 

แก้วตา ริวเช่ียว
โชติ (2555) 

 /     / / 

คนัธรส วงศกัดิ์  
(2553) 

/ / / /     

ฤทยั โปวานนท์ 
(2557) 

/ / / /     

ธนารัตน์ เจือ
จนัทร์ (2554) 

 /  /    / 

ปรีชา ปัน้เกิด  
(2557) 

/ /     /  

เพ็ญทิพา 
อว่มมณี (2547) 

/ /  / / /   

มณีนชุ ไวทยะ
ชาติ (2554) 

/ / /      

วิจิตรตา โป๊ะฮง 
(2559) 

/ / /    /  

วลยั สาโดด  
(2549) 

/ / / /     

สนธิยา โกมลเป
ริน (2554) 

/ / / /     

สริินทร์ โกมลสทุธ์ิ 
(2556) 

/ /  /     

อารยา ล้อมสาย 
(2552) 

/ / / /     
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จากตารางท่ี 1 สามารถแยกองค์ประกอบของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของ
งานวิจัยต่างๆในประเทศไทยได้เป็น 8 องค์ประกอบ และพบว่ามีงานวิจัยของ คนัธรส วงศักดิ์ 
(2553), ฤทยั โปวานนท์ (2557), วลยั สาโดด (2549), สนธิยา โกมลเปริน (2554) และอารยา ล้อม
สาย (2552) ท่ีมีความสอดคล้องกนั เน่ืองจากงานวิจยัเหล่านีจ้ าแนกความสามารถทางมิติสมัพนัธ์
ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านความเหมือนความตา่ง ด้านต าแหน่งของสิ่งตา่งๆ ด้านการตอ่เข้าด้วยกนั 
และการแยกออกจากกนั ผู้วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาองค์ประกอบของความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ใน 4 ด้านนี ้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์การจดัองค์ประกอบให้ครอบคลมุและกระชบัโดยให้ด้านความเหมือน
ความตา่ง การจดัหมวดหมู ่2-3 มิต ิการเปล่ียนมมุมอง การแบง่แยกภาพ การรับรู้ภาพและพืน้ จดั
อยู่ในด้านการรับรู้มิติรูปทรงของวตัถุ เน่ืองจากลกัษณะดงักล่าวได้ใช้ฐานความรู้ในเร่ืองการรับรู้
มิติรูปทรงของวตัถุเป็นพืน้ฐาน ส่วนด้านต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ทิศทาง ความยาว ระยะทาง ด้าน
อนกุรม ความเป็นเหตเุป็นผล การรับรู้การคงอยู่ และการรับรู้ความสมัพนัธ์ของวัตถ ุในงานวิจยันี ้
ผู้วิจยัได้จดัอยู่ในด้านการรับรู้ต าแหน่งและทิศทาง เน่ืองจากองค์ประกอบต่างๆเหล่านีต้้องอาศยั
คณุสมบตัิในเร่ืองของการรับรู้ต าแหน่งและทิศทางเป็นฐาน ส่วนด้านการต่อเข้าด้วยกันและการ
แยกออกจากกนั ผู้วิจยัได้จดัอยู่ในด้านของการรับรู้ภาพสมบรูณ์ เพราะการท่ีจะมองภาพสมบรูณ์
ได้จ าต้องมีทกัษะท่ีบคุคลสามารถมองเห็นการทดแทนกนัของวตัถทุัง้ในลกัษณะการตอ่เข้าด้วยกนั
และการแยกออกจากกนั ในงานวิจยันีผู้้วิจยัจงึสามารถสงัเคราะห์ได้เป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

1) ด้านการรับรู้มิติรูปทรงของวตัถ ุหมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสั
ในการรับรู้หรือจินตนาการภาพ และสามารถแสดงออกได้ว่าวัตถุใดมีคุณสมบตัิเหมือนกันหรือ
แตกตา่งกนั ทัง้ในด้านขนาด (ยาว-สัน้) รูปร่าง (ใหญ่-เล็ก สงู-เตีย้) รูปทรง (วงกลม วงรี สามเหล่ียม 
ส่ีเหล่ียม) และมิต ิ(ลกึ-ตืน้ หนา-บาง กว้าง-แคบ) 

2) ด้านการรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสั
ในการรับรู้หรือจินตนาการภาพ และสามารถเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีอยู่ใกล้กนั ทัง้ในด้าน
ของระยะทาง (ใกล้-ไกล) รวมถึงสามารถคาดคะเนทิศทางเพ่ือเปรียบเทียบกับต าแหน่งของวตัถุ
หนึ่งได้ คือ สามารถเข้าใจในเร่ืองของ ข้างหน้า-ข้างหลงั ข้างบน-ข้างล่าง ข้างใน-ข้างนอก ซ้าย-
ขวา หรืออยูร่ะหวา่งได้ 

3) ด้านการรับรู้ภาพสมบรูณ์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสัในการ
รับรู้หรือจินตนาการภาพ ในการบอกหรือแสดงได้วา่ชิน้สว่นใดสามารถน ามาประกอบเป็นภาพรวม
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ท่ีสมบรูณ์ รวมถึงความสามารถในการบอกหรือแสดงได้ว่าหากน าสิ่งท่ีสมบรูณ์มาแยกย่อยจะเกิด
เป็นภาพใด 

2.5 แนวทางในการส่งเสริมความสามารถด้านมิตสัิมพันธ์ในเดก็ก่อนวัยเรียน 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับมิติสัมพันธ์ผู้ วิจัยพบว่า มิติ
สมัพนัธ์จะชว่ยให้เด็กได้เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ สามารถอธิบายถึงการเปล่ียนแปลงได้
จากการคิดและจินตนาการ ดงันัน้การพฒันามิติสมัพนัธ์ตัง้แตว่ยัเด็กจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับ
การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กในอนาคต ซึ่งจากความส าคัญและประโยชน์
ดงักล่าวท าให้ผู้ วิจยัสนใจศึกษาวิธีการส่งเสริมความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในเด็กก่อนวยัเรียน
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายดงัตอ่ไปนี ้

Kennedy et al. (2008) กล่าวไว้ว่าการพฒันาด้านการรับรู้เชิงมิติสมัพันธ์สามารถ
เกิดขึน้ได้จากการจดักิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบตา่งๆ  เช่น การให้เด็กได้เล่นกบัวตัถ ุ2-3 มิติ, การ
ตอ่บล็อก, การเล่านิทาน เด็กจะได้ดภูาพและตระหนกัว่าวตัถใุนหนงัสือแสดงถึงความยาว ความ
กว้าง และความลกึ, เกมส์เขาวงกต เดก็จะต้องหาทางออกให้เตา่ทองโดยการบอกทิศทาง กิจกรรม
นีจ้ะชว่ยให้เด็กเล็กสนใจทิศทางและรู้ค าศพัท์เฉพาะ ได้แก่ เลีย้ว ซ้าย ขวา เป็นต้น นอกจากนีย้งัมี
เกมส์ท่ีชว่ยพฒันาการรับรู้เชิงมิตสิมัพนัธ์ ได้แก่ การจบัคูว่ตัถกุบัเส้นขอบของวตัถนุัน้ๆ (Matching 
outline), การเลียนแบบการเคล่ือนไหวของเพ่ือน โดยให้หนัหน้าเข้าหากนั เม่ือคนใดคนหนึ่งแสดง
ทา่ทางอะไร อีกคนหนึง่จะต้องท าตามให้เหมือนเงาสะท้อนในกระจก (Mirror partner), การให้เด็ก
ได้ก าหนดทิศทางหรือต าแหน่งของสิ่งของท่ีเป็น 3 มิติ (Move around the solid city) หรือการ
ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายท่ีเน้นความสมัพนัธ์ทางเรขาคณิต ได้แก่ เร่ืองทิศทาง 
การก าหนดทิศทางหรือต าแหน่ง(Orientation) และมุมมองของวัตถุในพืน้ท่ีซึ่งประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ของรูปทรง ขนาดของภาพและวัตถุ และวิธีการเปล่ียนรูปทรงและขนาด เ ป็นต้น 
กิจกรรมท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น ได้ออกแบบมาเพ่ือเพิ่มทกัษะการมองเห็นมิติสมัพนัธ์ในเด็กเล็ก
และยงัเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสบการณ์ด้านมิตสิมัพนัธ์ของเด็กโตอีกด้วย ทางด้านเลวีน และ
คณะ (Levine, Ratliff, Huttenlocher, & Cannon, 2012) ได้จดักิจกรรมในการพฒันามิติสมัพนัธ์
โดยการให้เด็กได้เล่น puzzle โดยพบว่าเด็กท่ีได้ร่วมกิจกรรมจะสามารถเปล่ียนรูป 2 มิติได้ดีกว่า
เด็กท่ีไม่ได้เล่น นอกจากนีใ้นบรรดาเด็กท่ีเล่น puzzle ความถ่ีของการเล่น puzzle สามารถ
คาดการณ์ประสิทธิภาพการท างานในด้านมิติสัมพันธ์ แม้ว่าความถ่ีของการเล่น puzzle ใน
เด็กหญิงและเด็กชายไม่แตกตา่งกนั แตค่ณุภาพของการเล่น puzzle (ประกอบด้วยความยากของ 
puzzle การท างานของผู้ปกครอง และภาษาเชิงมิติสัมพนัธ์ของผู้ปกครอง) ของเด็กชายสูงกว่า
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เด็กหญิง นอกจากนีรู้ปแบบของการเล่น puzzle ยังสามารถท านายทางมิติสัมพันธ์ในเด็กหญิง
เทา่นัน้ สว่นงานของ Jirout and Newcombe (2015) ได้ศกึษาการสร้างบล็อกท่ีมีผลตอ่การพฒันา
ทกัษะมิติสมัพนัธ์ ซึ่งมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ชีใ้ห้เห็นว่าการท่ีเด็กเล่นของเล่น (เช่น puzzle และ
บล็อก) มีความสมัพนัธ์กบัการพฒันามิตสิมัพนัธ์ โดยงานวิจยันีใ้ช้กลุม่ตวัอย่างขนาดใหญ่เป็นเด็ก
อายุ 2-7 ปี จ านวน 1700 คน เพ่ือเป็นตวัแทนของประเทศในการศึกษามาตรฐานของ Wechsler 
preschool และ Scale of intelligence-fourth edition และการควบคมุความสามารถในการรับรู้
ความสามารถอ่ืน ๆ ผู้วิจยัสงัเกตเห็นความสัมพนัธ์เฉพาะระหวา่งความถ่ีของผู้ปกครองในการเลน่
มิติสมัพนัธ์และคะแนนการออกแบบแบบบล็อก ไม่แปรเปล่ียนตามเพศและสถานะทางเศรษฐกิจ
และสงัคม  

ส าหรับในประเทศไทยก็มีงานท่ีศกึษาเก่ียวกบักิจกรรมท่ีสง่เสริมมิติสมัพนัธ์ดงัจะพบ
ได้จากงานของ สนธิยา โกมลเปริน (2554) ได้จดักิจกรรมศลิปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เชเ่พ่ือสง่เสริม
ความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ในเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่ได้
ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกทกัษะการสงัเกตรูปร่าง ขนาด และสีของอปุกรณ์ จากนัน้เร่ิมเปรียบเทียบเพ่ือ
เลือกอปุกรณ์ตามขนาดและสีท่ีตนชอบ เม่ือประกอบวตัถตุา่งๆเข้าด้วยกนัโดยการทากาวและแปะ
กระดาษตามสีท่ีชอบลงไปในต าแหน่ง บน ล่าง ซ้าย ขวา หน้า หลงั ระหว่าง โดยมีครูเป็นผู้ ชีแ้นะ
จะท าให้เด็กเห็นว่าวัตถุต่างๆเหล่านีเ้ม่ือเช่ือมต่อเข้าด้วยกันแล้วเป็นอย่างไร จากนัน้ให้เด็กน า
ผลงานท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัเพ่ือน เดก็จะได้เห็นความเหมือน ความตา่ง ในชิน้งานของตนเองกบั
ของเพ่ือนได้อย่างชดัเจน เม่ือเด็กเร่ิมเข้าใจในเร่ืองของความเหมือนความต่าง ต าแหน่งของวตัถ ุ
และการเรียงล าดบัของวตัถแุล้ว เด็กจะสามารถตอ่โครงสร้างมิติสมัพนัธ์เข้าด้วยกัน ในท่ีสดุเด็กก็
จะคาดคะเนต าแหน่งและทิศทางได้ หลงัจากนัน้ถ้าเด็กได้ท ากิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ ในกิจกรรม
ท้ายๆแคเ่ด็กมองวสัดอุปุกรณ์ท่ีน ามาก็สามารถคิดสร้างสรรค์เป็นของตา่งๆได้ตามจินตนาการของ
ตนเองได้ นัน่ก็หมายถึงว่าเด็กมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สงูขึน้หลงัจากได้ท ากิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช่  ส่วนงานของ คนัธรส วงศกัดิ์ (2553) ได้ศึกษาเก่ียวกับความสามารถ
ด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลังการจดักิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผกัผลไม้ 
ผลการวิจยัพบว่าความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัหลงัการท ากิจกรรมศลิปะประดิษฐ์
โดยใช้พืชผกัผลไม้สงูกว่าก่อนท ากิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผกัผลไม้อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิต ิในขณะท่ีงานของ ธนารัตน์ เจือจนัทร์ (2554) ได้ศกึษาเก่ียวกบัความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์
ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก ผลการวิจัยพบว่ า
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ภายหลงัจากได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
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ด้วยเส้นเชือกในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู และความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือกสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  และงานของ  ปรีชา 
ปัน้เกิด (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับการใช้กิจกรรมการเล่นบอลเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่าความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัภายหลงั
การจดักิจกรรมการเลน่บอล ทัง้ภาพรวมและรายด้านมีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมการเลน่บอล
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จะเห็นได้จากกิจกรรมการสง่เสริมความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ควรสง่เสริมตัง้แต่วยั
เด็กด้วยการจดัสภาพแวดล้อมให้เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ มีการจดัประสบการณ์โดยวตัถเุป็นส่ือ 
และมีชว่งเวลาของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัชว่งวยัของเด็ก สามารถจดักิจกรรมได้อยา่งหลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่น เช่น การเล่นบอล  การเล่นโยคะ การตอ่บล็อก 
การต่อจิ๊กซอ การเล่านิทาน กิจกรรมด้านศิลปะ การประดิษฐ์ การวาดภาพระบายสี หรือการ
ท าอาหาร ขนมอบ ขนมไทย ล้วนแตเ่ป็นการจดัประสบการณ์ให้เด็กได้มีโอกาสในเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
โดยการเรียนการสอนควรเร่ิมจากการท่ีครูท าให้ดูก่อน จากนัน้ได้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิด้วยการใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ให้เด็กได้ฝึกฝน ลองผิดลองถูก จนก่อเกิดเป็นประสบการณ์ เม่ือเด็กเร่ิมมี
ประสบการณ์ทางด้านมิติสมัพนัธ์แล้ว ควรให้เด็กได้เรียนรู้ค าศพัท์ทางด้านมิติสมัพนัธ์ไปพร้อมๆ
กบัการปฏิบตัิด้วย โดยสอนค าศพัท์ท่ีมีความหมายตรงข้ามกนัให้เด็กเข้าใจและได้ใช้ค าศพัท์นัน้ใน
ทุกการจัดกิจกรรม เช่น ขึน้-ลง ขวา-ซ้าย ก่อน-หลัง บน-ล่าง หน้า-หลัง เป็นต้น เม่ือเด็กได้มี
ประสบการณ์และมีการท าความเข้าใจกบัความหมายของค าศพัท์แล้ว เด็กจะเข้าใจความสมัพนัธ์
ของสิ่งต่างๆมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองทิศทางการเคล่ือนท่ี ต าแหน่ง ระยะทาง มุมมองต่อวตัถุใน
พืน้ท่ี กระบวนการเปล่ียนขนาด รูปทรง ความเหมือน ความตา่ง และการคงรูป ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท า
ให้เดก็มีพฒันาการด้านมิตสิมัพนัธ์ท่ีเพิ่มสงูขึน้ในท่ีสดุ 

 
3. การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารกับพัฒนาการทางสตปัิญญา 

วิธีการพฒันาสติปัญญานัน้สามารถท าได้อย่างหลากหลาย แต่การท่ีผู้ วิจยัเลือกศึกษา
การประกอบอาหาร เน่ืองจากมีหลายงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นวา่การประกอบอาหารเป็นหนึง่ในวิธีท่ี
สามารถพัฒนาสติปัญญาได้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางวิชาการหรือการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั การประกอบอาหารมีความน่าสนใจเน่ืองจากได้ใช้ประสาทสัมผัสท่ี
หลากหลายในการท า เข้าถึงได้ง่าย เป็นรูปธรรม และเป็นหนึง่ในกิจวตัรประจ าวนั ผู้วิจยัจงึสนใจท่ี
จะศกึษาการใช้การประกอบอาหารมาพฒันาสตปัิญญาของเด็กก่อนวยัเรียน 
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3.1 ความหมายของการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร 

มีผู้ให้ความหมายของการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ดงันี ้
อารีรัตน์ ญาณะศร (2544) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการประกอบอาหารไว้ว่า 

เป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทดลองและปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง โดยใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการเรียนรู้ เดก็จะได้เรียนรู้กระบวนการในการท างาน รู้จกัคดิ ลงมือท า และ
น าไปสูผ่ลลพัท์ด้วยตวัของเดก็เอง 

ขวญัจิรา ภสูงัข์ (2547) กลา่ววา่การจดัประสบการณ์แบบปฏิบตักิารทดลองประกอบ
อาหหารนีเ้ป็นกระบวนการในการรับรู้โดยเน้นการจดักิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระท ากิจกรรมตา่งๆ
ด้วยตนเองท าให้เกิดทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ได้ทกุด้าน จากการใช้ประสาทสมัผสัในการมอง 
สมัผสั ชิม ดม เดก็จะเกิดองค์ความรู้ในตวัเองและน าเอาไปปฏิบตัเิองได้ 

อารยา ล้อมสาย (2552) กิจกรรมประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบตัิงานจริงได้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งส่งเสริมกระบวนการท างาน ได้ค้นพบองค์ความรู้ตา่งๆ
ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ รู้จักส่วนผสมต่างๆท่ีเป็นของจริง รู้ปริมาณของ
สว่นผสมด้วยวิธีการตวงท่ีมีปริมาณท่ีแนน่อน รู้ล าดบัขัน้ตอนในการท า และวิธีการท าให้สกุในเวลา
ท่ีก าหนดไว้ ท าให้เดก็มีความสามารถในทกัษะด้านตา่งๆสงูขึน้ 

วรรณนิภา ฟักเขียว (2557)  การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเ ป็น
กระบวนการในการรับรู้โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือกระท ากิจกรรมต่างๆด้วยวัสดุ
อปุกรณ์ท่ีเป็นของจริงและมีอยู่ตามสภาพแวดล้อมของตนเพ่ือให้เกิดทกัษะและกระบวนการเรียนรู้
ได้ทกุด้าน จากการใช้ประสาทสมัผสัในการมอง สมัผสั ดม ชิม เดก็จะเกิดองค์ความรู้ในตนเองและ
น าเอาไปปฏิบตั ิ

สรุป การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีมีประโยชน์ต่อเด็ก เน่ืองจากเด็กต้องใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ในการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านการลงมือท าอาหารด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการ
มองเห็น การดมกลิ่น การชิม การสมัผสั และการฟังค าสัง่ตา่งๆจากครูผู้สอน จนเกิดเป็นทกัษะเร่ือง
การสังเกตความเหมือนความต่าง รู้จักการจ าแนกเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ และเรียงล าดับ
ขัน้ตอน ซึง่ถือเป็นรากฐานส าคญัในการเรียนรู้ตอ่ไปในอนาคต 

3.2 ความส าคัญของการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร 

การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีอยูใ่นกิจวตัรประจ าวนัของบคุคลและสามารถ
น ามาใช้เป็นส่ือในการบ าบดัได้ โดยสงัเคราะห์กระบวนการต่างๆให้เหมาะสมกับความสามารถ
พืน้ฐานหรือความความบกพร่องท่ีพบในตวัเด็ก เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning 
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disability) จะมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การสะกดค า การค านวณและเหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าท่ีควรจะเป็น และอาจส่งผลตอ่ทกัษะทางสงัคม
ตามมา การบ าบดัผา่นกิจกรรมจะมุง่เน้นท่ีกระบวนการรับรู้และการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ โดยจะมี
การประเมินการรับรู้ทางสายตาซึ่งก็คือการมองเห็นและการประเมินการเคล่ือนไหวส่วนตา่งๆของ
ร่างกาย ประเมินการรับรู้ในการแยกภาพหรือตัวอักษรออกจากพืน้ ประเมินการรับรู้ต าแหน่ง 
ทิศทาง มิติสมัพนัธ์ของตวัอกัษร (ซ้าย-ขวา บน-ล่าง หน้า-หลงั เป็นต้น) ถ้าพบความบกพร่องก็จะ
ใช้เทคนิคและวิธีการของกิจกรรมทางประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว (Sensory motor 
activities) และกิจกรรมการบรูณาการประสาทสมัผสั (Sensory integrative) ให้สมัพนัธ์กบัปัญหา
ของเดก็แตล่ะคน (วณิชยา ถ่ินนาเวียง, 2550) 

นอกจากการประกอบอาหารจะสามารถน ามาใช้เป็นส่ือในการบ าบดัเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ได้แล้วนัน้ การประกอบอาหารยงัสามารถเสริมสร้างสติปัญญาในเด็กปกติ
ได้ ดงัเช่นงานวิจยัของ ขวญัจิรา ภูสงัข์ (2547) ท่ีได้จดัประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลองประกอบ
อาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า เด็กท่ีได้เข้ารับการจัดประสบการณ์มี
ความสามารถทางสติปัญญาสงูขึน้ในทุกด้าน หนึ่งในความสามารถทางสติปัญญาท่ีน่าสนใจ คือ 
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ โดยการจดัประสบการณ์ด้านมิติสัมพนัธ์นีผู้้วิจยัให้เด็กได้วาดภาพ
อาหารและท าแผนภมูิสตูรอาหารท่ีตนได้ท าร่วมกบักลุ่มเพ่ือน เดก็จงึรู้จกัการสร้างภาพ 3 มิตใินใจ 
แล้วถ่ายทอดออกมาผ่านงานศลิปะ นอกจากนีก้ารท่ีเดก็ได้ลงมือปฏิบตัิโดยตรงท าให้เด็กได้สมัผสั 
สงัเกต จนเกิดการรับรู้และมีประสบการณ์กับวตัถุต่างๆท่ีอยู่รอบตวั จนเกิดความเข้าใจ สามารถ
แยกแยะ และจินตนาการภาพวัตถุแบบ 3 มิติขึน้ในใจได้ กระบวนการเหล่านีจ้ึงท าให้เด็กมี
ความสามารถทางด้านมิตสิมัพนัธ์เพิ่มสงูขึน้ 

Growing Minds ซึ่ ง เ ป็ น โ ป ร แ ก ร ม ข อ ง  ASAP ( Appalachian sustainable 
agriculture project) ได้อธิบายถึงประโยชน์ของกิจกรรมการท าอาหารไว้ว่า การท าอาหารไม่ได้
เป็นเพียงความสนุกสนานหรือกิจกรรมส าหรับเด็กเท่านัน้ แต่ยงัเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยสอนและ
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญกับพัฒนาการของทุกช่วงวัย ได้แก่ พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ 
กิจกรรมการท าอาหารช่วยเด็กพฒันาความภาคภูมิใจและความมัน่ใจในทกัษะและความสามารถ
ของตน การท าตามสูตรอาหารสามารถส่งเสริมการก ากับตนเองและการเป็นตัวของตัวเองได้ 
ขณะท่ีการสอนเด็กจะคอยก ากบัและใช้ทกัษะการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา นอกจากนีก้ารท าอาหารยงั
ช่วยพฒันากายภาพของเด็ก เพราะเด็กต้องใช้ทกัษะการท าอาหาร เช่น การหัน่ การปาด การคัน้ 
และการผสม ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีช่วยพัฒนากล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็ก สามารถควบคุมการ
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ประสานงานระหว่างตาและมือได้ดียิ่งขึน้ การท่ีเด็กเล็กๆได้ลงมือท าอาหารจึงเป็นสิ่งส าคญักับ
พฒันาการทางกายภาพของเด็ก ยิ่งไปกว่านัน้ การท าอาหารยังเก่ียวข้องกบัการพฒันาทกัษะการ
รับรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการอยากรู้อยากเห็น การคิด และการแก้ปัญหา นอกจากนีก้าร
ท าอาหารเปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าใจและประยุกต์ใช้ความรู้กับการวัด เช่น ตวัเลข การนับ และ
ความสอดคล้องของหนึ่งตอ่หนึ่ง จ านวนคร่ึง และเศษหนึ่งส่วนส่ี ขณะท่ีเด็กๆท าตามสตูร พวกเขา
จะได้จดัการกบัเคร่ืองปรุงอย่างเป็นระบบ รู้จกัการจดัล าดบั รูปแบบ และสามารถควบคมุสิ่งตา่งๆ
ให้มาประกอบกนัได้อยา่งสมบรูณ์ ทางด้านของภาษาเป็นโอกาสท่ีดีในการท่ีเดก็จะจบัคูรู่ปภาพใน
สตูรกบัค าศพัท์ตา่งๆท่ีถกูต้องและจากการท่ีเด็กได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เกิดการซกัถามขึน้ 
ในด้านวิทยาศาสตร์เด็กจะได้เห็นการเปล่ียนแปลงของสสาร ของเหลว ของแข็ง แก๊ส รู้จักการ
สงัเกตและการท านาย (ASAP, 2018) 

การท าอาหารนอกจากจะท าให้เด็กได้มีพืน้ฐานในการท าอาหารอย่างง่ายแล้วนัน้ ยงั
ฝึกกล้ามเนือ้มดัเล็กให้ท างานได้ดี หยิบจบัสิ่งตา่งๆได้คล่องแคล่วมากขึน้ การท าอาหารยงัถือเป็น
การเลน่อยา่งหนึง่ท่ีเรียกวา่ “การเลน่กบัของจริงๆ” ซึง่การเลน่แบบนีท้ าให้สมองของเดก็พฒันาได้ดี 
การท าอาหารได้อยู่ใน “หลกัสตูรการเล่น 15 เมน”ู ในหนงัสือ เล่นให้เป็นอจัฉริยะ ของ วนิษา เรซ 
(2553) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการท าอาหารไว้หลายด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ เด็กจะได้ฝึก
การกะปริมาณว่าควรตกั เท หยอด เทา่ใดจงึจะได้ปริมาณตามท่ีต้องการ ฝึกการนบัจ านวน เรียนรู้
การชัง่ ตวง วดั อย่างง่ายด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  เรียนรู้เศษส่วน เช่น การหัน่ผกัออกเป็นชิน้
เทา่ๆกนั หรือ ไมเ่ทา่กนั  เรียนรู้ลกัษณะพืน้ผิว รูปทรงตา่งๆ ของอาหารแตล่ะชนิด ด้านวิทยาศาสตร์ 
ใช้ประสาทสัมผัสเพ่ือรับรู้ถึงวัตถุดิบและอุปกรณ์เพ่ือประกอบอาหารให้ส าเร็จลุล่วง ได้ฝึก
ตัง้สมมติฐาน สงัเกต เปรียบเทียบความแตกตา่งของวตัถดุิบได้หลงัจากท่ีวตัถดุิบนัน้เปล่ียนแปลง 
เช่น การเปรียบเทียบถั่วเหลืองแมล็ดแห้ง เมล็ดท่ีแช่น า้ และเมล็ดท่ีต้มในน า้เดือด เป็นต้น ฝึก
วางแผนการท างาน เรียนรู้กระบวนการ และล าดบัขัน้ตอนในการท าอาหาร ส่วนด้านภาษาเด็กได้
พดูคยุกนัระหว่างท าอาหาร ฝึกรับสารและส่ือสารได้ดีขึน้ เพิ่มคลงัศพัท์ให้เด็กมากขึน้ทัง้ค ากริยา 
เช่น หัน่ ฉีก และรู้จกัลกัษณะนามของอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น ช้อน 1 คนั, ผกั 1 ใบ, หม้อ 1 ใบ เป็นต้น 
นอกจากนีเ้ดก็ยงัได้ฝึกทกัษะทางสงัคม เชน่ การแบง่ปัน การเอือ้อาทรตอ่กนั เรียนรู้มารยาทในการ
ท าอาหาร ปลกูฝังการชว่ยเหลือตนเองและผู้ อ่ืน เป็นต้น 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการท าอาหารช่วยพฒันาทกัษะตา่งๆให้กับเด็กได้ 
ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านกายภาพของเด็ก ทักษะการเข้าสังคม การพัฒนาด้านอารมณ์ รวมถึง
สติปัญญาด้านต่างๆ ได้แก่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และภาษา  ซึ่งสอดคล้องกับ 
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Canada (2002) ท่ีได้กล่าวถึงประโยชน์ของการท าอาหารไว้อย่างหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสาทสมัผสั ประกอบด้วย การชิม การฟัง การสมัผสั การดมกลิ่น และการมองเห็น ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
เด็กใช้ในการส ารวจและการจ าแนกอาหาร ส่วนในด้านของทกัษะการเคล่ือนไหวนัน้จะเห็นได้ว่า
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท าอาหารจะช่วยพฒันาทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่และกล้ามเนือ้
มดัเล็ก ยิ่งไปกว่านัน้การท าอาหารเพิ่มการท างานท่ีประสานกันระหว่างตาและมือได้เป็นอย่างดี 
ทักษะทางคณิตศาสตร์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีเด็กจะต้องใช้การนับ การวัด เพ่ือท าตามสูตรการ
ท าอาหาร รวมถึงการพฒันาทกัษะทางภาษาในการเรียนรู้ช่ืออาหารและเคร่ืองใช้ภายในบ้าน การ
ท าอาหารชว่ยส่งเสริมการสนทนาของเด็กเก่ียวกบัอาหารท่ีชอบ ไมช่อบ และประสบการณ์ของเด็ก
ท่ีมีตอ่อาหารนัน้ๆ ยิ่งไปกว่านัน้การท าอาหารช่วยส่งเสริมทกัษะทางสงัคมของเด็ก ท าให้เขารู้จกั
การท างานร่วมกบัเดก็คนอ่ืนๆ รู้จกัแบง่ปัน ให้ความร่วมมือ และเข้าใจวิธีการปฏิบตัตินตอ่คนอ่ืนใน
กลุ่ม และท าให้เด็กสามารถเรียนรู้พร้อมกับผู้ อ่ืนได้ในท่ีสุด อนัจะส่งผลถึงพฒันาการทางอารมณ์
ของเดก็อีกด้วย  

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารกับพัฒนาการ
ทางสตปัิญญา 

จากความส าคญัของการประกอบอาหารท่ีได้แสดงให้เห็นในข้างต้น ท าให้มีผู้สนใจท่ี
จะน าการประกอบอาหารมาใช้ในการพฒันาสตปัิญญา ดงังานวิจยัตอ่ไปนี ้

จิราพร จันสุข (2556-2557) ได้คิดค้นส่ือการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ คือ ชุดฝึก
ทกัษะการท าขนมโดนทัยีสต์เลิศรส ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ชว่งท่ี 2 ปีท่ี 7 
ท่ีมีการเรียงล าดับกิจกรรมจากง่ายไปยาก มีรูปแบบน่าสนใจ หลากหลายรูปแบบ และอาศัย
จิตวิทยาในการจดักิจกรรม พบวา่หลงัจากได้ใช้ชดุฝึกทกัษะการท าขนมโดนทัยีสต์เลิศรส สามารถ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขวัญจิรา ภูสังข์ (2547) ได้ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ในเด็กอายุ 
4-5 ปี จ านวน 20 คน พบว่าเด็กท่ีได้รับการจดัประสบการณ์มีความสามารถทางพหุปัญญาเพิ่ม
สูงขึน้ทัง้ 8 ด้าน อย่างมีนับส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจากจากการจัดประสบการณ์
ปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิอย่างมีชีวิตชีวา (Active learning) ขัน้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
ผู้ อ่ืน (Cooperative) ขัน้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) ขัน้ผู้ เรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) และขัน้ผู้ เรียนได้น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
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(Application) จึงท าให้การจัดประสบการณ์ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนได้ครบทัง้ 8 ด้าน โดยวดัความด้านมิติ
สมัพนัธ์ของเดก็ด้วยการประเมินความสามารถดงันี ้เดก็วาดภาพ/ออกแบบผลงานด้านศลิปะอย่าง
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ,  บอกต าแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งของได้, บอกทิศทางของสิ่งของได้, บอก
รูปพรรณสณัฐานของสิ่งตา่งๆได้ 

วไลพร พงษ์ศรีทศัน์ (2533) ได้ศกึษาพบว่าเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์
แบบปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารซึง่จดัให้ผู้ เรียนได้ใช้ประสาทสมัผสัทกุด้านในการเรียนรู้ จะ
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านทักษะการจ าแนก ทักษะการสัง เกต ทักษะการส่ือ
ความหมาย ทกัษะการลงความเห็น และทกัษะการหามิติสมัพนัธ์สงูกว่าเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
ประสบการณ์แบบปกต ิ
 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมาและความส าคัญตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นได้ว่าเชาว์ปัญญาของ

มนษุย์ไม่ได้มีเพียงมิติและความสามารถในเชิงวิชาการเท่านัน้ เช่น การค านวณและภาษาเท่านัน้ 
แตย่งัมีเชาว์ปัญญาด้านอ่ืนๆดงัทฤษฎีพหปัุญญา (Gardner, 1999) ท่ีแสดงให้เห็นถึงเชาว์ปัญญา
ของมนษุย์ทัง้ 8 ด้าน และหนึ่งในนัน้คือความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ซึ่งเป็นความสามารถในการ
รับรู้ จินตนาการ จ าแนก และเปรียบเทียบความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ มิติสมัพนัธ์มีความส าคญัตอ่
การเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจ าวนัของเด็กเป็นอย่างยิ่ง งานวิจยันีจ้ึงมุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้างทกัษะ
มิติสมัพนัธ์ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้แก่เด็กก่อนวยัเรียน และสอนให้เด็กรู้จกั
การสงัเกตความเปล่ียนแปลง จ าแนก เปรียบเทียบการความแตกต่างของสิ่งต่างๆ และมองเห็น
ความเช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆได้ในมิติท่ีหลากหลาย ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามิติสมัพนัธ์
ท่ีเด็กก่อนวัยเรียนควรได้รับการส่งเสริมมี 3  ประเภท คือ ด้านการรับรู้มิติรูปทรง ด้านการรับรู้
ต าแหน่งและทิศทาง และด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ ส าหรับงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้เลือกกิจกรรม
จดัประสบการณ์การประกอบอาหารในการช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก
ก่อนวัยเรียน เพราะการประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในชีวิตประจ าวัน สามารถจัด
ประสบการณ์ได้อย่างหลากหลายเพ่ือเสริมสร้างให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิโดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้  5 
พร้อมเรียนรู้ค าศพัท์มิตสิมัพนัธ์และสามารถท าความเข้าใจในเร่ืองการอนรัุกษ์ได้อยา่งเป็นรูปธรรม
มากขึน้ผา่นประบวนการท าอาหาร ซึง่จากท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปเป็นกรอบแนวคดิวิจยั ดงันี ้
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 ตวัแปรอิสระ                   ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

5. สมมตฐิานในการวิจัย 
1. เด็กก่อนวยัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารมีคะแนน

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สงูขึน้กวา่ก่อนได้รับโปรแกรม 
2. เด็กก่อนวยัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารมีคะแนน

ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบ
อาหาร

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

ของเดก็ก่อนวยัเรียน 

- ด้านการรับรู้มิตรูิปทรง 

- ด้านการรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง 

- ด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ 

โปรแกรมการจดัประสบการณ์

การประกอบอาหาร 



 

บทที่ 3 
วธีิการด าเนินการศกึษาค้นคว้า 

 
ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างและการหาคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ค้นคว้า 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียน ชาย-หญิง อายรุะหว่าง 5-6 ปี ท่ี
ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเดก็ก่อนวยัเรียน ชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี 
ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนผ่องพลอยอนสุรณ์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือเลือกโรงเรียน ท่ีมีความ
พร้อมและยินดีท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
ด้านมิตสิมัพนัธ์ มีการอ านวยความสะดวกในด้านอปุกรณ์ สถานท่ี และบคุลากรท่ีเป็นผู้ชว่ยในการ
ท าวิจยั หลงัจากนัน้ท าการสุ่มนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน โดยผู้ วิจยัใช้จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้หมด 40 คน แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ กลุม่ละ 20 คน โดย
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบเพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พิจารณาให้คะแนน
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของทัง้สองกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 
1. โปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร เป็นการใช้การประกอบอาหาร

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองมิติสมัพนัธ์ให้กบัเด็ก โดยการให้เด็กประกอบอาหาร 8 เมนู 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 60 นาที  โดยแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง 
ได้แก่ ขัน้น า 5 นาที ขัน้ท ากิจกรรม 45 นาที และขัน้สรุป 10 นาที 

2. แบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน ลักษณะของ
แบบทดสอบแบบปรนัย มีหลายตวัเลือก จ านวน 21 ข้อ โดยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของมิติสัมพันธ์ และทฤษฎีพัฒนาการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ของเพียเจท์, เพียเจท์และอินเฮลเดอร์, จอห์นสตนัประกอบไปด้วย 

2.1 ด้านการรับรู้มิตรูิปทรงของวตัถ ุ
2.2 ด้านการรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง 
2.3 ด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ 

 
3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ค้นคว้า 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยั มีเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในการศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
3.1 โปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร 

3.1.1 ศกึษารูปแบบของการประกอบอาหาร รวมถึงล าดบัและขัน้ตอนของรูปแบบท่ี
ถกูต้อง โดยศกึษาจากเอกสารและงานวิจยั 

3.1.2 ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีพฒันาการทางด้านความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของ
เดก็ก่อนวยัเรียน เพ่ือการพฒันาโปรแกรมให้เหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการตามวยั 

3.1.3 ผู้วิจยัคดัเลือกเมนอูาหารและวิธีการประกอบอาหารให้เหมาะสมกบัล าดบัขัน้
พฒันาการของเด็ก โดยเรียงล าดบัเมนูอาหารจากง่ายไปยาก ทัง้ในด้านของการใช้อุปกรณ์ท่ีเร่ิม
จากเมนท่ีูใช้อปุกรณ์น้อย มีวิธีการท าท่ีไม่ยาก และมีการพฒันาความสามารถทางด้านมิตสิมัพนัธ์
ในระดบัพืน้ฐานก่อน จากนัน้จึงค่อยๆเพิ่มความยากในเมนูต่อมาขึน้เร่ือยๆ ทัง้ในด้านของการใช้
อุปกรณ์ วิธีการท า และมีการพัฒนาองค์ประกอบของความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในระดบัท่ี
สงูขึน้ ดงันัน้โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในงานวิจยัครัง้นีจ้ึงออกแบบมาให้
เด็กสามารถท าได้จริง วิธีการประกอบอาหารไม่ก่อให้เกิดอนัตราย และพฒันาความสามารถด้าน
มิติสมัพนัธ์ได้ครอบคลุมทัง้ 3  ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้มิติรูปทรงของวตัถุ ด้านการรับรู้ต าแหน่ง
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และทิศทาง และด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ โดยผ่านการประกอบอาหารทัง้ 8 เมน ูประกอบด้วย
เมนูบานอฟฟ่ี คพั, บวัลอยสามสี, คานาเป้, ขนมปังกรอบ, ลูกชุบ, เก๊ียวทอด, แซนวิชแฮม และ
มินิพิซซ่า ตามล าดับ นอกจากนีผู้้ วิจัยจัดโปรแกรมการประกอบอาหารให้อยู่ในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กก่อนวยัเรียน คือ 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 60 นาที  โดย
แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ได้แก่ ขัน้น า 5 นาที ท ากิจกรรม 45 นาที และขัน้สรุป 10 นาที 

3.1.4 น าโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสมต่อการน าไปใช้ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วย 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย ผู้ เช่ียวชาญด้านอาหาร และผู้ เช่ียวชาญด้านมิติสัมพนัธ์  
หลงัจากท่ีให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบพบว่าผลการประเมินความตรงเชิงเนือ้หาของโปรแกรมการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารมีคา่เฉล่ีย IOC อยูท่ี่ 0.94 

3.1.5 ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร ตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม
ในแง่ของการน าไปใช้ในงานวิจยั 

3.1.6 น าโปรแกรมท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบว่าถกูต้องแล้วไปทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้
อนบุาล 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561  โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ี
ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

3.2 แบบทดสอบทางด้านมิตสัิมพันธ์มีขัน้ตอนการพัฒนาดังนี ้

3.2.1 ก าหนดจุดมุ่งหมายว่าต้องการศึกษาตวัแปรอะไร วดักับใคร และวดัอย่างไร 
โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายว่าจะศึกษาตัวแปรมิติสัมพันธ์และวัดในเด็กก่อนวัยเรียนเพ่ือ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กให้สูงขึน้ หลังจากท่ีได้เข้าโปรแกรมการ จัด
ประสบการณ์การประกอบอาหาร 

3.2.2 ผู้ วิจัยก าหนดเนือ้หาและฟอร์มของแบบทดสอบ โดยก าหนดให้เป็น
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ 3 ด้าน แบบหลายตวัเลือก และให้กลุ่มตวัอย่าง
ด าเนินการสอบในเวลาท่ีเทา่กนัทกุคน 

3.2.3 ผู้วิจยัสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ตามเนือ้หาและฟอร์มท่ี
ก าหนดโดยสร้างให้มีจ านวนมากกว่าท่ีใช้จริง 2 เท่า ตรวจทานภาษาให้ถูกต้อง กระชับ ไม่
คลมุเครือ มีรูปภาพท่ีคมชดัและขนาดพอเหมาะ  

3.2.4 น าแบบทดสอบท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาและสอดคล้องกบัจดุประสงค์  



  38 

3.2.5 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบด้านมิตสิมัพนัธ์ตามข้อแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
3.2.6 น าแบบทดสอบท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบวา่ถกูต้องแล้วไปทดลองใช้กบั เดก็ก่อน

วัยเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 คน ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2561  โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร แล้วน ามาวิเคราะห์หาคา่
ความยากง่าย ของแบบทดสอบรายข้อ และหาคา่อ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้อ โดยพบวา่แบบ
วดัมีคา่ IOC เฉล่ียอยูท่ี่ 0.96 นอกจากนีผู้้วิจยัยงัพิจารณาข้อค าถามโดยดขู้อมลูจากความสมัพนัธ์
ของข้อค าถามรายข้อตอ่ข้อค าถามทัง้ฉบบั (Corrected Item- Total Correlation และ Cronbach’s 
Alpha if item Deleted)  

3.2.7 น าแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว้มาหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดย
ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .723 

 
4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

4.1 ผู้ วิจัยเสนอเค้าโครงการท าวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขออนมุตักิารท าวิจยั หมายเลขจริยธรรม SWUEC-029/61E 

4.2 หลังจากผ่านการอนุมัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว ติดต่อท าหนังสือขอ
อนญุาตจากบณัฑิตมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพ่ือน าไปย่ืนเร่ือง
ขอเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ 

4.3 ผู้วิจยัน าหนงัสือเข้าไปติดตอ่กับผู้อ านวยการโรงเรียนผ่องพลอยอนสุรณ์ แนะน าตวั
และชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั เพ่ือขอความร่วมมือกบัทางโรงเรียนในเร่ืองของกลุ่มตวัอย่าง 
วนั เวลา สถานท่ี ท่ีทางโรงเรียนสะดวกให้ผู้วิจยัด าเนินการท าวิจยั รวมถึงอปุกรณ์ตา่งๆท่ีมีให้ เช่น 
อปุกรณ์ ไฟฟ้า เป็นต้น  

4.4 น าแบบฟอร์มขออนญุาตการท าวิจยัในมนษุย์ให้แก่ผู้ปกครอง และชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของงานวิจยั วิธีการวิจยั ความปลอดภยั รวมทัง้แนวทางปอ้งกนัและแก้ไขหากเกิดอนัตราย เพ่ือขอ
ความร่วมมือจากผู้ปกครองให้เดก็เข้าร่วมการวิจยั 

4.5 ผู้วิจยัจดัเตรียมอปุกรณ์ และโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
4.6 รูปแบบแผนการทดลอง ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 รูปแบบแผนการทดลองแบบ Pretest-posttest control group design 
 

กลุม่ Pre-test      โปรแกรม Post-test 
กลุม่ทดลอง ท าแบบทดสอบ เข้ารับโปรแกรม ท าแบบทดสอบ 
กลุม่ควบคมุ ท าแบบทดสอบ             - ท าแบบทดสอบ 

 
4.7 วิธีด าเนินการทดลอง 
การทดลองครัง้นีด้ าเนินการทดลองกบัเด็กชัน้อนุบาล 2 อาย ุ5-6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ใน

ชัน้อนุบาลปีท่ี  2 ภาคเ รียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2561 โรงเ รียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยโดยเข้าการฝึกโปรแกรมการท าอาหารท่ีมีผลต่อ
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก จะมีความต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 
วนั วนัละ 60 นาที รวม 8 ครัง้ มีขัน้ตอนในการด าเนินการทดลองดงันี ้

4.7.1 ให้กลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมแล้วบนัทกึคะแนน โดยท าพร้อมกนัเป็นกลุม่และมีครูประจ าชัน้ชว่ยดแูล 

4.7.2 เกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มตวัอย่างจะใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจบัฉลากเข้า
กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนีต้้องอาศยัคะแนนการ
ทดสอบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเกณฑ์ คือ คะแนนระหว่าง
กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองต้องไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ 

4.7.3 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจยัให้กลุม่ทดลองใช้โปรแกรมการท าอาหาร และสอน
ตามรูปแบบท่ีผู้ วิจัยได้เตรียมไว้ เป็นเวลา  8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ส่วนกลุ่มท่ีไม่ได้รับการ
ทดลองจะได้รับการเสริมสร้างทกัษะอ่ืนๆตามความเหมาะสมของแตล่ะวนั ได้แก่ การอ่านหนงัสือ 
การนัง่สมาธิ โดยกิจกรรมดงักลา่วไมไ่ด้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

4.7.4 ท าแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์หลังเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยน าคะแนนท่ีได้ภายหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมมาเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการเข้าโปรแกรมภายในกลุ่ม และน าคะแนนท่ีได้
ภายหลงัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างกลุม่  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลของความสามารถ

ด้านมิติสัมพันธ์จากการฝึกด้วยโปรแกรมการท าอาหารของนักเรียนชัน้อนุบาล 2 อายุ 5-6 ปี 
โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ กรุงเทพมหานคร ทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรม 

5.1 สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5.1.1 สถิตพืิน้ฐาน ได้แก่ 

1. คา่เฉล่ีย (Mean) 
2. สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

5.1.2   สถิตท่ีิใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์
จากการฝึกด้วยโปรแกรมการท าอาหารทัง้ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโปรแกรมโดยใช้การทดสอบ     
t-test แบบ Dependent sample เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1  

5.1.3 สถิติท่ีใช้ในการการเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Independent samples เพ่ือทดสอบ
สมมตฐิานข้อท่ี 2 

 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัในการแปลความหมายและแสดงผลข้อมลู ดงันี ้
   N   แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

   M  แทน คา่เฉล่ียทางคณิตศาสตร์ 

   S.D.   แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   t  แทน ความแตกตา่งคา่เฉล่ียของ 2 กลุม่ตวัอยา่ง  

   p   แทน คา่นยัส าคญัทางสตถิิ (โดยก าหนดคา่ 

      นยัส าคญัส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ท่ี .05) 

 

1. การพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร 

1. ศกึษารูปแบบของการประกอบอาหาร รวมถึงล าดบัและขัน้ตอนของรูปแบบท่ีถูกต้อง
จากเอกสารและงานวิจยั  

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฒันาการทางด้านความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ของเด็ก
ก่อนวยัเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมให้เหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการตามวยั 
ทัง้นีผู้้วิจยัเน้นศกึษางานของเพียเจท์ท่ีกล่าวถึงภารกิจพฒันาการทางด้านสตปัิญญา ได้แก่ การยึด
ตนเองเป็นศนูย์กลาง การรับรู้ด้านการเปล่ียนรูปของวตัถุ การย้อนทวนกลบั การจดักลุ่มสิ่งของ 
การสร้างมโนภาพขึน้ในจิตใจ เป็นต้น นอกจากนีย้งัศึกษาทฤษฎีพฒันาการการรับรู้ทางด้านมิติ
สมัพนัธ์เด็กของเพียเจท์และอินเฮลเดอร์ซึ่งกล่าวไว้ว่า พฒันาการการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ของ
เด็กมี 3 ระดบั คือ โทโปโลยี โปรเจกทีพ และยูคลีเดียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของจอห์นสตนัท่ี
แบง่พฒันาการความคดิของเดก็ท่ีเก่ียวข้องกบัการมองวตัถอุอกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัพืน้ฐานอายุ
ประมาณ 1.3-2.6 ปี ระดบัการวางต าแหนง่อายปุระมาณ 2.6-3.6 ปี และระดบัการวางทิศทางอายุ
ประมาณ 3.6-6 ปี  

3. ผู้ วิจัยคัดเลือกเมนูอาหารและวิธีการประกอบอาหารให้เหมาะสมกับล าดับขัน้
พฒันาการ และตามองค์ประกอบด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน สามารถท าได้จริง วิธีการ
ท าไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสามารถให้เด็กได้ฝึกฝนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ผ่านการ
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ประกอบอาหารนัน้ๆได้ ผู้วิจยัจดัโปรแกรมการประกอบอาหาร ได้แก่ บานอฟฟ่ี คพั, บวัลอยสามสี, 
คานาเป้, ขนมปังกรอบ, ลูกชุบ, เก๊ียวทอด, แซนวิชแฮม, มินิพิซซ่า โดยจัดให้อยู่ในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กก่อนวยัเรียน คือ 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 60 นาที  โดย
แบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ได้แก่ ขัน้น า 10 นาที ขัน้ท ากิจกรรม 40 นาที และขัน้สรุป 10 นาที  

4. น าโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ถกูต้องและเหมาะสมตอ่การน าไปใช้ โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ประกอบไปด้วย ผู้ เช่ียวชาญท่ี
เก่ียวข้องกบัเดก็ปฐมวยั ผู้ เช่ียวชาญด้านอาหาร และผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาพฒันาการ  

5. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ และน าโปรแกรมไปจดัประสบการณ์การประกอบอาหารกบัเด็กก่อนวยัเรียน อาย ุ5 -6 
ปี ท่ีโรงเรียนผ่องพลอยอนสุรณ์ จ านวน 20 คน เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ซึง่จากการทดลองใช้พบว่า ใน
การท ากิจกรรมเด็กสามารถท ากิจกรรมได้ตามระยะเวลาและขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ คือ ในขัน้น าเด็ก
มีสมาธิในการดูผู้วิจยัสาธิตและฟังการอธิบายการประกอบอาหาร ในขัน้ท ากิจกรรมเด็กสามารถ
จดจ าและท าตามท่ีผู้ วิจยัได้อธิบายไว้ในขัน้น าได้อย่างถูกต้องทุกขัน้ตอน ในขัน้สรุปเด็กสามารถ
ตอบค าถามของผู้วิจยัได้ถกูต้องและรู้จกัการคิดแก้ไขปัญหา เช่น เด็กสามารถประกอบขนมปังได้
ในทิศทางท่ีถูกต้อง สามารถอธิบายกระบวนการคิดของตนให้เพ่ือนฟัง เป็นต้น เด็กจึงเกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้กบัผู้วิจยัและเพ่ือนๆซึง่สิ่งเหลา่นีก้่อให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองมิตสิมัพนัธ์ท่ีดี 

โดยสรุปจากการพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท าให้ได้
โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีช่วยพฒันาองค์ประกอบด้านมิติสมัพนัธ์ โดย
เป็นโปรแกรมท่ีได้ถกูพฒันาขึน้ภายใต้แนวคิดทฤษฎีทัง้ทางด้านจิตวิทยาพฒันาการ ด้านการรับรู้
ทางด้านมิติสัมพันธ์ และยังได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ได้
โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป ทัง้นีล้ักษณะของโปรแกรมจะแบ่ง
ออกเป็น 8 สปัดาห์ โดยในแตล่ะสปัดาห์จะมีการประกอบอาหารท่ีเสริมสร้างความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ โดยในแตล่ะครัง้จะแบง่เป็น 3 ชว่ง รวมแล้วใช้เวลา 60 นาที ตอ่ 1 สปัดาห์ โดยในระหว่าง
การท ากิจกรรมแต่ละครัง้ผู้ วิจัยจะคอยดูแลไม่ให้เด็กเข้าใกล้อุปกรณ์ท่ีมีความร้อน เม่ือต้องมี
กระบวนการท าอาหารให้สกุ ผู้วิจยัจะเป็นคนท าให้เพ่ือความปลอดภยัในการประกอบอาหาร ทัง้นี ้
ลักษณะของโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารน าเสนอ  ดังตารางท่ีอยู่ใน
ภาคผนวก ข ซึ่งการน าโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารไปใช้ควรค านึงในสิ่ง
ตอ่ไปนี ้
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1. ควรเพิ่มภาชนะท่ีใส่วัตถุดิบและเพิ่มอุปกรณ์ในการตักให้เพียงพอกับจ านวนเด็ก 
เพ่ือให้เด็กสะดวกในการตกัโดยไม่ต้องแย่งกบัเพ่ือนหรือรอคอยนานเกินไป การด าเนินกิจกรรมจะ
มีความตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

2. เน่ืองจากโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นกิจกรรมท่ีเด็กๆช่ืน
ชอบและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรมจึงควรแบง่เด็กกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุให้อยู่คนละห้อง เพราะเด็กกลุ่มควบคมุมีความสนใจในการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหาร และเดนิมาดอูยูบ่อ่ยครัง้ ถ้ามีกระบวนการท าอาหารให้สกุ ควรมีผู้ชว่ยผู้วิจยัมาดแูลในส่วน
นีเ้พ่ือปอ้งกนัอบุตัเิหตจุากความร้อนท่ีจะเกิดขึน้กับเดก็ 

3. ในด้านสุขอนามัย ผู้ วิจยัควรเทน า้ให้เด็กล้างมือลงในกะละมงัและให้เด็กเช็ดมือให้
แห้งด้วยกระดาษทิชชู่ทีละคน เน่ืองจากการล้างมือผ่านน า้ไหลจะช่วยป้องกันการติดเชือ้และ
ปอ้งกนัการสมัผสักบัรองเท้าท่ีเดก็จะต้องใสเ่พ่ือไปล้างมือในห้องน า้  

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาผลของโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
ท่ีมีตอ่ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน โดยแบง่เดก็ก่อนวยัเรียนออกเป็น 2 กลุม่ 
คือ กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยกลุม่ทดลองจะได้รับการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 
แตก่ลุ่มควบคมุจะไม่ได้รับโปรแกรม และเพ่ือความเท่าเทียมกันของทัง้ 2 กลุ่ม ผู้วิจยัได้แบ่งกลุ่ม
โดยใช้คะแนน t-test เป็นเกณฑ์ โดยให้ทัง้ 2 กลุ่มมีคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ท่ีเทา่กนั 
แสดงให้เห็นดงัตาราง 3 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

ก่อนการทดลอง N M S.D. t p 
กลุม่ควบคมุ 21 13.43 2.91 -.383 .704 
กลุม่ทดลอง 21 13.76 2.74   

 

จากการวิเคราะห์ตาราง 3 พบว่าก่อนการทดลองไม่พบความแตกต่างของคะแนน
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
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(p > .05) แสดงว่ากลุ่มทดลองท่ีเข้าร่วมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารและกลุ่มควบคมุ
ท่ีไมไ่ด้รับโปรแกรมมีพืน้ฐานความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

ระหว่างด าเนินการทดลอง พบว่าในกลุ่มทดลอง มีผู้ปกครองไม่อนญุาติให้เข้าร่วม 1 คน 
และกลุ่มควบคมุมีเด็กย้ายโรงเรียนระหว่างการทดลอง 1 คน ผู้วิจยัจึงตดัออกจากกลุ่มตวัอย่างจงึ
เหลือทัง้สิน้ 40 คน คือ กลุม่ควบคมุ 20 คน และกลุม่ทดลอง 20 คน  

นอกจากนี ้ด้วยเกณฑ์ในการคดัออกของกลุ่มตวัอย่างผู้ เข้าร่วมการทดลองต้องเข้าร่วม
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารน้อยกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ หรือ เข้าร่วมน้อยกว่า 6 ครัง้ จาก 
8 ครัง้ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าวผู้วิจยัจะไม่น าคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของ
ผู้ เข้าร่วมวิจยัมาวิเคราะห์ ซึ่งในการวิจยัครัง้นีมี้ผู้ เข้าร่วมการทดลอง 2 คน ท่ีเข้าร่วมน้อยกว่า 6 
ครัง้ เม่ือคดัออกแล้วจงึเหลือกลุม่ทดลอง 18 คน ท่ีสามารถน าคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมลูได้ 

จากสมมติฐานข้อท่ี 1 คะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของกลุ่มทดลองหลังเข้า
โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตแิสดงผลดงัตาราง 4 
 

ตาราง 4 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของกลุ่มทดลอง
ก่อนและหลงัเข้าโปรแกรม 
 

กลุม่ทดลอง N M S.D. t p 
ก่อนการทดลอง 18 13.94 2.48 -2.352 .031 
หลงัการทดลอง 18 15.44 2.68   

 

จากผลการวิเคราะห์ตาราง 4 พบวา่ กลุม่ทดลองมีคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์
เพิ่มขึน้หลงัจากเข้าร่วมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  
(p < .05) จาการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารสามารถชว่ยเพิ่ม
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ได้ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน
หลงัเข้าร่วมโปรแกรมระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

หลงัการทดลอง N M S.D. t p 
กลุม่ควบคมุ 18 15.39 2.79 -.061 .952 
กลุม่ทดลอง 18 15.44 2.68   

 

จากตาราง 5 วิเคราะห์ได้ว่าหลงัการทดลองคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของ
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (p > .05) ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 

 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิราย และเสนอแนะ 

 

การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงทดลองเพ่ือพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในเดก็
ก่อนวัยเรียนด้วยโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์ในการประกอบอาหารท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นประโยชน์กับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การศกึษาและการพฒันาเด็ก ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นกัจิตวิทยาพฒันาการ เป็นต้น ซึ่งมี
ล าดบัขัน้ตอนการวิจยัและผลการวิจยัโดยสรุปดงันี ้
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการท าวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน 
2. เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีมีต่อ

ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน  
 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. เด็กก่อนวยัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารมีคะแนน
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์สงูขึน้กวา่ก่อนได้รับโปรแกรม 

2. เด็กก่อนวยัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารมีคะแนน
ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบ
อาหาร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปีท่ี
ก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้อนบุาลปีท่ี 2 โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ 
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กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กก่อนวยัเรียน ชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 5-6 ปี 
ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือเลือกโรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมและยินดีท่ีจะเข้าร่วมโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือส่งเสริมทกัษะ
ด้านมิตสิมัพนัธ์ มีการอ านวยความสะดวกในด้านอปุกรณ์ สถานท่ี และบคุลากรท่ีเป็นผู้ชว่ยในการ
ท าวิจยั หลงัจากนัน้ท าการสุ่มนกัเรียนมา 1 ห้องเรียน จาก 3 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่ างง่าย
ด้วยวิธีการจบัฉลาก โดยผู้วิจยัใช้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 40 คน แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 20 คน โดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบเพ่ือแบง่เป็นกลุ่มทดลอง
และกลุม่ควบคมุ พิจารณาให้คะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของทัง้สองกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 
1. โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร เป็นการใช้การประกอบอาหาร

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองมิติสมัพนัธ์ให้กับเด็ก โดยการให้เด็กประกอบอาหาร 8 เมนู 
เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 60 นาที  โดยแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง 
ได้แก่ ขัน้น า 5 นาที ขัน้ท ากิจกรรม 45 นาที และขัน้สรุป 10 นาที 

2. แบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน ลักษณะของ
แบบทดสอบแบบปรนยั มีหลายตวัเลือก จ านวน 21 ข้อ โดยสร้างจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับองค์ประกอบของมิติสัมพันธ์ และทฤษฎีพัฒนาการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ของเพียเจท์, เพียเจท์และอินเฮลเดอร์, จอห์นสตนัประกอบไปด้วย 

2.1 ด้านการรับรู้มิตรูิปทรงของวตัถ ุ
2.2 ด้านการรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง 
2.3 ด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ 

 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
การทดลองครัง้นีด้ าเนินการทดลองกับเด็กชัน้อนบุาล 2 อาย ุ5-6 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ใน

ชัน้อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเ รียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัยโดยเข้าการฝึกโปรแกรมการท าอาหารท่ีมีผลต่อ
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ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก จะมีความต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 
วนั วนัละ 60 นาที รวม 8 ครัง้ มีขัน้ตอนในการด าเนินการทดลองดงันี ้

1. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมแล้วบนัทกึคะแนน โดยท าพร้อมกนัเป็นกลุม่และมีครูประจ าชัน้ชว่ยดแูล 

2. เกณฑ์ในการแบง่กลุม่ตวัอย่างจะใช้วิธีการสุม่อยา่งง่ายด้วยการจบัฉลากเข้ากลุม่ โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนีต้้องอาศยัคะแนนการทดสอบ
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ก่อนการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเกณฑ์ คือ คะแนนระหว่างกลุ่ม
ควบคมุและกลุม่ทดลองต้องไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  

3. ด าเนินการทดลองโดยผู้ วิจยัให้กลุ่มทดลองใช้โปรแกรมการท าอาหาร และสอนตาม
รูปแบบท่ีผู้วิจยัได้เตรียมไว้ เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ ส่วนกลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับการ
จัดประสบการณ์การประกอบอาหารจะท ากิจกรรมเสริมท่ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

4. ท าแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หลังเข้าร่วมโปรแกรม ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชดุเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยน าคะแนนท่ีได้ภายหลงัการเข้า
ร่วมโปรแกรมมาเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนการเข้าโปรแกรมภายในกลุ่ม และน าคะแนนท่ีได้
ภายหลงัของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุมาเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างกลุม่  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 

2. สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งของความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์จากการ
ฝึกด้วยโปรแกรมการท าอาหารทัง้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรม โดยใช้การทดสอบ t-test 
แบบ Dependent sample  

3. สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบความแตกตา่งคะแนนเฉล่ียระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุ โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Independent samples  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. จากการศึกษาในครัง้นีไ้ด้โปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมและได้รับการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ ทัง้นี ้
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ผู้วิจยัเร่ิมจากการคดัเลือกเมนูอาหารและวิธีการประกอบอาหารท่ีเด็กอายุ 5-6 ปี สามารถท าได้
จริง ระหว่างกระบวนการไม่ก่อให้เกิดอันตราย และเหมาะสมกับล าดบัขัน้พัฒนาการของเด็ก 
นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีพฒันาการความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก
ก่อนวยัเรียน เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาโปรแกรมให้เหมาะสมสอดคล้องกบัพฒันาการตามวยั 
สามารถให้เด็กได้ฝึกฝนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ผ่านการประกอบอาหารนัน้ๆได้ ตาม
องค์ประกอบด้านมิตสิมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียน ซึง่ผู้วิจยัได้จดัโปรแกรมการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหาร ดงันี ้บานอฟฟ่ี คพั, บวัลอยสามสี, คานาเป้, ขนมปังกรอบ, ลูกชุบ, เก๊ียวทอด, 
แซนวิชแฮม, มินิพิซซ่า ซึ่งเมนูท่ีเลือกมามีกระบวนการพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ โดย
เร่ิมจากพืน้ฐาน คือ ด้านการรับรู้มิติรูปทรงของวตัถ ุด้านการรับรู้ต าแหน่งและทิศทาง จากนัน้เร่ิม
เข้าสู่ด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ ตามล าดบั โดยจดัให้อยู่ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของ
เดก็ก่อนวยัเรียน คือ 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 60 นาที  โดยแบง่ออกเป็น 3 ชว่ง ได้แก่ ขัน้
น า 10 นาที ขัน้ท ากิจกรรม 40 นาที และขัน้สรุป 10 นาที หลังจากนัน้น าโปรแกรมการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหาร ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ โดยมีผู้ เ ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบไปด้วย ผู้ เ ช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการประกอบอาหาร และผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาพฒันาการ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญได้
เสนอแนะเก่ียวกบัโปรแกรมดังต่อไปนี ้ประเด็นในเร่ืองของการมีค าถามในขัน้ท า เช่น ในกิจกรรม
บานอฟฟ่ี คพั เดก็บางคนอาจหัน่กล้วยเป็นแว่นได้ไม่เท่ากนั แสดงวา่เขาไมมี่การอ้างอิงวตัถ ุผู้วิจยั
ควรถามและสอนเพ่ือให้เด็กเข้าใจมากขึน้ และเป็นพืน้ฐานของการพฒันามิติสมัพนัธ์ในกิจกรรม
ขัน้ตอ่ไป หรือในกิจกรรมขนมปังกรอบ ผู้วิจยัสามารถเสริมเร่ืองการอ้างอิงวตัถไุด้ด้วยการถามเดก็
ว่า รู้ได้อย่างไรว่าขนมปังท่ีผ่านการอบมานัน้เป็นของตนเอง สงัเกตอย่างไร และในกิจกรรมการท า
ลูกชุบควรถามเด็กว่าท าไมจึงสามารถแบ่งถั่วเหลืองมาปัน้ได้อย่างพอดี ไม่ขาด ไม่เหลือ เป็นต้น 
จากนัน้ผู้วิจยัปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารตามค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญไปน าเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในแง่ของการ
น าไปใช้ในงานวิจยั แล้วน าไปทดลองใช้กับนกัเรียนชัน้อนุบาล 2 จ านวน 20 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2560 โรงเรียนผ่องพลอยอนสุรณ์ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการทดลองใช้พบว่า 
ในการท ากิจกรรมเด็กสามารถท ากิจกรรมได้ตามระยะเวลาและขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ คือ ในขัน้น า
เด็กมีสมาธิในการดูผู้ วิจัยสาธิตและฟังการอธิบายการประกอบอาหาร ในขัน้ท ากิจกรรมเด็ก
สามารถจดจ าและท าตามท่ีผู้ วิจยัได้อธิบายไว้ในขัน้น าได้อย่างถูกต้องทุกขัน้ตอน ในขัน้สรุปเด็ก
สามารถตอบค าถามของผู้ วิจยัได้ถูกต้องและรู้จกัการคิดแก้ไขปัญหา เช่น เด็กสามารถประกอบ
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ขนมปังได้ในทิศทางท่ีถูกต้อง สามารถอธิบายกระบวนการคิดของตนให้เพ่ือนฟัง เป็นต้น เด็กจึง
เกิดการแลกเปล่ียนความรู้กบัผู้วิจยัและเพ่ือนๆซึ่งสิ่งเหล่านีก้่อให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองมิติสมัพนัธ์
ท่ีเพิ่มขึน้ หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัได้น าโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารไปใช้จริงกับ
กลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

2. โปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารจัดท าขึน้ เ พ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในเด็กก่อนวัยเรียน ผลการทดสอบพบว่าเด็กท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารมีคะแนนความสามารถทางด้านมิติสมัพนัธ์สูงขึน้ ผลจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของกลุ่มทดลองก่อนการเข้าร่วม
โปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 13.76 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.74 (M = 13.76, S.D. = 2.74) และหลงัจากการเข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 8 
สปัดาห์ กลุม่ทดลองมีคะแนนความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์เพิ่มขึน้โดยมีคา่เฉล่ียอยู่ท่ี 15.44 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.68 (M = 15.44, S.D. = 2.68) และเม่ือทดสอบความแตกต่าง
ทางสถิติด้วย Dependent t-test พบว่าโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในเด็กก่อนวัยเ รียนสามารถช่วยเพิ่มและพัฒนา
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ในเดก็ก่อนวยัเรียนได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .05  
(t = -2.352, p = .031) ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 1 

หลงัจากเข้าร่วมโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเป็นเวลา 8 สปัดาห์ 
พบว่า กลุ่มควบคมุ (M = 15.39, S.D. = 2.79)  และกลุ่มทดลอง (M = 15.44, S.D. = 2.68)  มี
คะแนนความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ คือกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับโปรแกรมไม่ได้มีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์สงูขึน้กว่ากลุ่มควบคมุท่ีไม่ได้รับโปรแกรม จึง
ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 
 

อภปิรายผล 

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การ
ประกอบอาหารให้มีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมจากศกึษางานของเพียเจท์ท่ีกล่าวถึงภารกิจพฒันาการ
ทางด้านสติปัญญา ได้แก่ การยึดตนเองเป็นศนูย์กลาง การรับรู้ด้านการเปล่ียนรูปของวัตถุ การ
ย้อนทวนกลบั การจดักลุม่สิ่งของ การสร้างมโนภาพขึน้ในจิตใจ เป็นต้น นอกจากนีย้งัศกึษาทฤษฎี
พฒันาการการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์เด็กของเพียเจท์และอินเฮลเดอร์ซึ่งกล่าวไว้ว่า พฒันาการ
การรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กมี 3 ระดับ คือ โทโปโลยี โปรเจกทีพ และยูคลีเดียน ซึ่ง
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สอดคล้องกับทฤษฎีของจอห์นสตนัท่ีแบ่งพฒันาการความคิดของเด็กท่ีเก่ียวข้องกบัการมองวัตถุ
ออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัพืน้ฐานอายปุระมาณ 1.3-2.6 ปี ระดบัการวางต าแหน่งอายปุระมาณ 
2.6-3.6 ปี และระดบัการวางทิศทางอายปุระมาณ 3.6-6 ปี จากนัน้ผู้วิจยัคดัเลือกเมนอูาหารและ
วิธีการประกอบอาหารให้เหมาะสมกบัล าดบัขัน้พฒันาการ และตามองค์ประกอบด้านมิติสมัพนัธ์
ของเด็กก่อนวัยเรียน สามารถท าได้จริง วิธีการท าไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสามารถให้เด็กได้
ฝึกฝนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ผ่านการประกอบอาหารนัน้ๆได้ แล้วน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ 

เม่ือน าไปทดลองใช้ (try out) พบว่าเด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถประกอบอาหารได้
ตามขัน้ตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมแล้ว
พบว่าการจดัประสบการณ์เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กในเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเรียนการสอนควรเร่ิม
จากการท่ีผู้ วิจัยท าให้ดูก่อน จากนัน้ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 ซึ่ง
สอดคล้องกบัทฤษฎีระดบัพฒันาการการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็ก ของเพียเจท์และอินเฮล
เดอร์ (วรวรรณ เหมชะญาต,ิ 2536) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ การรับรู้จากการคดิมโนภาพเป็นความสามารถ
ในการรับรู้ทางด้านมิติสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกับวตัถไุด้ โดยการลงมือกระท ากบัวตัถุโดยตรงเป็น
ส าคญั การลงมือกระท ามีความเช่ือมโยงกนัอย่างยิ่งกบัประสาทสมัผสัทัง้นีเ้พราะขัน้การรับรู้จาก
การคดิมโนภาพเป็นขัน้ท่ีเดก็เกิดการเปล่ียนแปลงความสามารถในการรับรู้ไปสู่การท่ีสามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัวตัถไุด้อย่างลึกซึง้ โดยอาศยัโครงสร้างทางความคิดเก่ียวกับวัตถุ 
(Construction of objective) ความสามารถดังกล่าวถือว่าเป็นพืน้ฐานเบือ้งต้นของการพัฒนา
ทางด้านมิตสิมัพนัธ์  และการให้เดก็ได้ฝึกฝน ลองผิดลองถกู จนเดก็เร่ิมมีประสบการณ์ทางด้านมิติ
สมัพนัธ์แล้ว ควรให้เด็กได้เรียนรู้ค าศพัท์ทางด้านมิติสมัพนัธ์ไปพร้อมๆกบัการปฏิบตัิด้วย โดยสอน
ค าศพัท์ท่ีมีความหมายตรงข้ามกนัให้เด็กเข้าใจและได้ใช้ค าศพัท์นัน้ในทกุการจดักิจกรรม เชน่ ขึน้-
ลง ขวา-ซ้าย ก่อน-หลงั บน-ล่าง หน้า-หลงั เป็นต้น เม่ือเด็กได้มีประสบการณ์และมีการท าความ
เข้าใจกบัความหมายของค าศพัท์แล้ว เด็กจะเข้าใจความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆมากขึน้ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองทิศทางการเคล่ือนท่ี ต าแหน่ง ระยะทาง มุมมองต่อวตัถุในพืน้ท่ี กระบวนการเปล่ียนขนาด 
รูปทรง ความเหมือน ความต่าง และการคงรูป ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านมิติ
สมัพนัธ์ท่ีเพิ่มสูงขึน้ในท่ีสุด ทัง้นีส้อดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการความคิดของเด็กท่ีเก่ียวกับการ
มองวตัถขุองจอห์นสตนั (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2536) ท่ีกล่าวไว้ว่า เด็กในวยั 3.5-6 ปีขึน้ไป รู้จกั
จินตนาการเส้นน าสายตาและสามารถคาดคะเนได้ว่าการมองในทิศทางใดจะเห็นวตัถุอะไรบ้าง 
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และเด็กจะพัฒนาการรับรู้เก่ียวกับต าแหน่งในลักษณะใหม่ๆ โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคญั 

จากสมมติฐานข้อท่ี 1 เด็กกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารมี
คะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึน้กว่าก่อนทดลอง เน่ืองจากโปรแกรมท่ีเด็กได้รับมี
กระบวนการเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ เชน่ ในกิจกรรมการประกอบอาหารเมนเูก๊ียว
ทอด ในขณะท่ีพดูคยุกันในขัน้น าเด็กๆรู้จกัรูปทรงส่ีเหล่ียม แตย่งัไม่รู้จกัการแยกประเภทระหว่าง
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าและส่ีเหล่ียมจตรัุส ผู้สอนจึงได้อธิบายและชีใ้ห้เห็นถึงความแตกต่าง เช่น เหล่ียม
จตรัุสจะมีความยาวของทุกด้านเท่ากัน แต่ส่ีเหล่ียมผืนผ้าจะมีด้านตรงข้ามท่ียาวเท่ากัน เป็นต้น 
และในขัน้ท าเด็กทุกคนสามารถพบัเก๊ียวจากรูปส่ีเหล่ียมจตรัุสเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าได้ แตเ่ม่ือให้
พบัเก๊ียวจากรูปส่ีเหล่ียมจตรัุสเป็นรูปสามเหล่ียมมีเดก็บางคนไมส่ามารถพบัได้ ผู้วิจยัจงึต้องสาธิต
อีกครัง้และอธิบายว่า “ให้เอามมุชนมมุ” เด็กจะเข้าใจและสามารถท าได้ส าเร็จ สปัดาห์ต่อมาเด็ก
ได้ประกอบอาหารเมนแูซนวิชแฮม ในขัน้น าผู้วิจยัถามว่า “ขนมปังมีรูปทรงอะไร” เดก็สามารถตอบ
ได้อยา่งถกูต้องว่า “ส่ีเหล่ียมจตรัุส” แสดงให้เห็นถึงผลของการท่ีผู้วิจยัได้อธิบายถึงรูปทรงส่ีเหล่ียม
จตรัุสและแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมให้เดก็ได้ลงมือปฏิบตัิโดยเลน่กบัรูปทรงในเมนเูก๊ียว
ทอดเม่ือสปัดาห์ท่ีแล้วได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจ าในสิ่งใหม่ได้เป็นอย่างดี หลงัจากนัน้ผู้วิจยั
ถามว่า “จะท าอย่างไรให้แซนวิชรูปทรงส่ีเหล่ียมจตรัุสกลายเป็นรูปสามเหล่ียม” เด็กตอบว่า “พบั” 
เน่ืองจากเดก็คิดว่าสามารถใช้วิธีเดียวกบัเก๊ียวทอดท่ีผู้วิจยัสอนในสปัดาห์ท่ีแล้วมาใช้กบัเมนแูซนวิ
ชแฮมได้ ผู้ วิจยัจึงต้องอธิบายว่า “ในเมนูแซนวิชแฮมเราจะใช้วิธีหัน่แทนการพบั” ส่วนในขัน้ท ามี
เดก็เพียง 1 คนท่ีไมรู้่วา่จะเร่ิมหัน่จากตรงไหน ซึง่คือคนเดียวกบัตอนท่ีท าเก๊ียวทอดแล้วไม่สามารถ
พบัแผ่นเก๊ียวรูปส่ีเหล่ียมจตรัุสให้เป็นรูปสามเหล่ียมได้ แตเ่ม่ือผู้วิจยัแนะน าให้ “หัน่จากมมุไปมมุ” 
เด็กก็เข้าใจและท าได้ส าเร็จ ในการประกอบอาหารเมนูแซนวิชแฮมนีส้ังเกตได้ว่าเด็กสามารถ
ประกอบอาหารได้ด้วยตนเอง ผู้ วิจยัไม่ต้องให้การแนะน ามากเพราะเด็กมีประสบการณ์จากการ
ประกอบอาหารเมนูเก๊ียวทอดมาก่อน ส่วนในขัน้สรุป ผู้ วิจัยสั่งให้นักเรียนแยกแซนวิชแฮมรูป
ส่ีเหล่ียมออกเป็นรูปสามเหล่ียม 2 ชิน้ โดยวางในทิศทางท่ีต่างกันออกไป นกัเรียนสามารถท าได้
ถูกต้อง และเม่ือให้น าแซนวิชแฮมรูปสามเหล่ียม 2 ชิน้ ประกอบกลบัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส เด็ก
สว่นมากท าได้ถกูต้อง มีเพียงสว่นน้อยท่ีผู้วิจยัต้องชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีผิด อธิบาย สอนวิธีการหมนุ และให้
ฝึกท า 2-3 ครัง้ จงึสามารถท าได้อยา่งถกูต้อง  

จากท่ีกลา่วมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าจากการท าเมนแูซนวิชแฮม เดก็ได้จดจ าสิ่งท่ีผู้วิจยัสอน
ในเมนูก่อนหน้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเมนูเก๊ียวทอดท่ีเด็กได้เรียนรู้ในเร่ืองของรูปทรง มุมมอง 
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กระบวนการเปล่ียนแปลงรูป เป็นต้น หรือเมนคูานาเปท่ี้เด็กได้ฝึกในเร่ืองของมมุมองและการหมนุ
เพ่ือประกอบกลับให้เป็นรูปทรงท่ีต้องการ แต่สังเกตได้ว่าเมนูแซนวิชแฮมมีความง่ายในการ
ประกอบกลบัมากกว่าเมนูคานาเป้ เน่ืองจากแซนวิชแฮมเป็นรูปสามเหล่ียมมมุฉากขนาดใหญ่ 2 
ชิน้ ซึ่งแตล่ะชิน้จะมีด้านหนึ่งท่ีมีความยาวมากท่ีสดุเป็นจดุท่ีสงัเกตได้ง่ายว่าหากน าด้านท่ีมีความ
ยาวมากท่ีสุดมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสได้พอดี แต่เมนูคานาเป้เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุรัสขนาดเล็ก 4 ชิน้ และส่ีเหล่ียมจตุรัสมีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน จึงมีจุดเด่นในการ
สังเกตน้อยกว่าเมนูแซนวิชแฮมและในการประกอบกลับต้องหมุนให้ขอบอยู่ด้านนอกถึง 4 ชิน้
ด้วยกนัจงึก่อให้เกิดความสบัสนได้ง่ายว่าชิน้ไหนควรอยูต่รงต าแหนง่ใดและหมนุไปในทิศทางใดจึง
มีขอบท่ีตอ่กนัได้พอดี  

สัปดาห์ถัดมาเด็กได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเมนูมินิพิซซ่า ซึ่งใน
ขัน้ตอนการท า มีข้อควรระวงัคือเด็กจะวางไส้กรอกกระจุกกันอยู่ตรงกลาง ต้องบอกว่า “ให้วาง
กระจายออกไปเพ่ือเว้นพืน้ท่ีไว้ส าหรับการหัน่” เด็กจะสามารถแก้ไขต าแหน่งการวางใหม่ได้อย่าง
ถกูต้อง ในขัน้สรุปเดก็สามารถบอกความแตกตา่งของพิซซา่ก่อนอบและหลงัอบได้วา่ก่อนอบพิซซ่า
จะนิ่ม หลงัอบพิซซา่จะกรอบ แข็ง บางคนบอกวา่เหมือนตอนท าขนมปังกรอบ จะเห็นได้วา่เด็กเกิด
การเช่ือมโยงลกัษณะของแตล่ะเมนท่ีูมีความใกล้เคียงกนัได้ นอกจากนีย้งัมีเด็กท่ีสงัเกตได้ว่าก่อน
อบชีสมีลักษณะเป็นเส้น เม่ืออบเสร็จแล้วละลาย หลังจากนัน้ผู้ วิจัยให้นักเรียนน าพิซซ่ารูปทรง
สามเหล่ียมมาวางเรียนแถว และน ามาประกอบกลับเป็นวงกลมเช่นเดิม พบว่าเด็กสามารถ
ประกอบกลบัได้ทัง้ 4 ชิน้ มีเพียงสว่นน้อยท่ีท าถกู 3 ชิน้ ผิดเพียง 1 ชิน้  

จะเห็นได้ว่าการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารช่วยเสริมสร้างความสามารถด้าน
มิติสมัพนัธ์ในเด็กก่อนวยัเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ อารยา ล้อมสาย (2552) ท่ีได้ใช้
กิจกรรมขนมไทยตกัหยอดมาพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัซึ่งผลการวิจยั
พบว่า เด็กมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์เพิ่มสงูขึน้เม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมดงักล่าวเน่ืองจากใน
กิจกรรมเด็กได้สังเกตรูปร่างของขนมท่ีได้จากพิมพ์หลากหลายรูปแบบ เด็กจะเกิดการสังเกต 
ค้นหา และเปรียบเทียบ และทดลองได้อย่างหลากหลายรูปแบบจากการลงมือกระท า นอกจากนี ้
ยังได้เรียนรู้ต าแหน่งของอุปกรณ์และการจดัวางวัตถุดิบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ท่ี 
กล่าวว่า การท่ีผู้ วิจยัให้เด็กได้มีส่วนกระท าจะท าให้เด็กมีปฏิสมัพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการ
พฒันาโครงสร้างทางสติปัญญาโดยเฉพาะความสามารถในการคิดย้อนกลับ การเช่ือมโยง การ
รวมกนั และการแยกแยะ ซึ่งความสามารถเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานของพฒันาการด้านมิติสมัพนัธ์ของ
เด็กปฐมวยั เช่นเดียวกบังานวิจยัของ วลยั สาโดด (2549) ท่ีกล่าวไว้ว่าจากการท่ีเด็กได้เรียนรู้จาก
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การกระท า ได้ปฏิบตักิิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม และมีโอกาสได้ลองผิดลองถกูจากการท ากิจกรรมขนม
อบ จึงส่งผลให้เด็กปฐมวยัหลงัจากท่ีได้รับประสบการณ์กิจกรรมขนมอบมีความสามารถด้านมิติ
สมัพนัธ์ด้านความเหมือนความต่าง ด้านต าแหน่งของสิ่งต่างๆ ด้านการต่อเข้าด้วยกัน และด้าน
การแยกออกจากกนัสงูขึน้ 

จากสมมตฐิานข้อท่ี 2 เดก็ก่อนวยัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารมีคะแนนความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึน้กว่ากลุ่มท่ีไม่ได้รับโปรแกรมการจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหาร แตจ่ากการวิจยัครัง้นีพ้บวา่เด็กก่อนวยัเรียนท่ีได้รับโปรแกรมการ
จดัประสบการณ์การประกอบอาหารไม่ได้มีคะแนนความสามารถด้านมิติสมัพันธ์สูงกว่ากลุ่มท่ี
ไม่ได้รับโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
ถึงแม้กลุ่มควบคมุจะไม่ได้รับประสบการณ์จากการเข้าโปรแกรม แต่อย่างไรก็ดีในการวิจยัครัง้นี ้
ระหวา่งท่ีกลุม่ทดลองได้รับการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร ครูประจ าชัน้ได้ชว่ยผู้วิจยัดแูล
กลุ่มควบคมุโดยให้เด็กๆระบายสีอยู่ด้านนอกห้องเพ่ือไม่ให้รบกวนเพ่ือนท่ีประกอบอาหาร แตก่าร
ระบายสีก็มีส่วนท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ได้ ดงัเช่นงานวิจยัของ แก้วตา ริว
เช่ียวโชต ิ(2555) พบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละเลงสีมีความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์
สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 นอกจากนีใ้นหลกัสตูรการเรียนการสอนของสายชัน้อนบุาล
มี 6 กิจกรรมหลกัท่ีเด็กต้องเข้าร่วมซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ 
ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี 
กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมส์การศึกษา ซึ่งในหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีเด็กได้รับและ
เนือ้หาในหนังสือเรียนเพิ่มเติมต่างสอดแทรกความรู้เร่ืองมิติสัมพนัธ์และคณิตศาสตร์ และหาก
พิจารณาหลกัสตูรการเรียนการสอนของสายชัน้อนบุาลทัง้ 6 กิจกรรมท่ีเด็กอนบุาลทกุคนจะได้รับ
นัน้ก็มีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งมีงานวิจัยของ  
ปรีชา ปัน้เกิด (2557) ท่ีใช้กิจกรรมการเล่นบอลเพ่ือพฒันามิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั ดงัท่ีกล่าว
มาข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตามปกติของระดบัสายชัน้
อนบุาลนัน้มีผลท าให้กลุม่ควบคมุได้รับการพฒันาความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์  

ในส่วนของการท าแบบทดสอบของเด็ก ผู้ วิจยัควรเลือกสถานท่ีให้เอือ้อ านวยแก่การท า
แบบทดสอบ คือ มีโต๊ะท่ีเพียงพอ ไม่ต้องนัง่เขียนกบัพืน้ และมีพืน้ท่ีท่ีใหญ่พอเพ่ือปอ้งกนัการลอก
ข้อสอบ แตด้่วยงานวิจยันีใ้นการท าแบบทดสอบนัน้มีพืน้ท่ีท่ีจ ากดัท าให้เด็กนัง่ติดๆกัน และมีการ
ลอกข้อสอบเกิดขึน้ นอกจากนีย้งัสงัเกตได้ว่าระหวา่งท าข้อสอบเด็กท่ีนัง่อยู่ด้านหลงัห้องไมมี่สมาธิ 
ไม่ตัง้ใจท าข้อสอบ เม่ือผู้วิจยัเดินไปตรวจสอบว่าเด็กทกุคนเลือกตอบในข้อนัน้ๆครบกนัทกุคนแล้ว
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หรือยัง เด็กก็จะรีบเลือกค าตอบทันทีโดยไม่มีการพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนเสียก่อนท าให้คะแนน
ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ท่ีได้คลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 

แต่อย่างไรก็ดี การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารในงานวิจยัครัง้นี ้ เป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ในเด็กก่อนวยัเรียน โดยเป็นกิจกรรมท่ีสามารถ
ท าได้จริงในชีวิตประจ าวนั ผู้ปกครองสามารถใช้โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
ในการพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของลูกได้ด้วยตนเองท่ีบ้าน และยังสามารถ
ปรับเปล่ียนวตัถดุิบ อปุกรณ์ หรือกระบวนการการประกอบอาหารให้เหมาะสมกบับริบทของแตล่ะ
ครอบครัวได้ อีกทัง้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะด้านอ่ืนๆของเด็ก เช่น ประสาทสัมผัสทัง้ 5 , ภาษา, 
ความคิดสร้างสรรค์, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ย่ิงไปกว่านัน้ยงัช่วยให้เด็กมีความฉลาดทาง
อารมณ์ รู้จกัการรอคอย การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน ซึง่เป็นทกัษะส าคญัในการเข้าสงัคมท่ีจะมีผลตอ่ตวัเด็ก
ในอนาคต และการท่ีเดก็ได้ประกอบอาหารร่วมกบัคนในบ้านจะชว่ยให้เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่าง
ตวัเดก็และครอบครัวได้เป็นอยา่งดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพบว่าเป็น

กิจกรรมท่ีช่วยพฒันาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้มิติรูปทรงของวตัถุ 
ด้านการรับรู้ต าแหนง่และทิศทาง และด้านการรับรู้ภาพท่ีสมบรูณ์ ซึง่ลกัษณะดงักลา่วเป็นสว่นหนึ่ง
ของการพฒันาความสามารถทางเชาว์ปัญญาและนอกจากนีใ้นระหว่างการท ากิจกรรมยงัพบว่า
กระบวนการของการประกอบอาหารยงัช่วยส่งเสริมและพฒันาทกัษะในด้านอ่ืนๆอีกด้วยไม่ว่าจะ
เป็นการรู้จกัการอดทนรอคอย การควบคมุตนเอง การยืดหยุ่นทางความคิด เป็นต้น และท่ีส าคญัก็
คือ โปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารนีส้ามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ทัง้ท่ี
บ้านและท่ีโรงเรียน ซึง่เปิดโอกาสให้เดก็ก่อนวยัเรียนได้รับการสง่เสริมพฒันาการ ทัง้จากผู้ปกครอง
และครู อีกทัง้จากผลการศกึษาในการวิจยัครัง้นีท้ าให้กิจกรรมการประกอบอาหารเป็นอีกกิจกรรม
หนึง่ท่ีจะเป็นทางเลือกในการเข้าไปชว่ยเสริมหลกัสตูรของทางโรงเรียนได้  

ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยในครัง้ต่อไป  
1. ผู้ วิจยัสามารถปรับเปล่ียนเมนู วตัถุดิบ และอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสม แต่

อย่างไรก็ตามในกระบวนการการประกอบอาหารต้องให้เด็กได้ใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้หรือ
จินตนาการภาพ ทัง้ในด้านของขนาด รูปร่าง รูปทรง มิต ิและสามารถเข้าใจถึงความสมัพนัธ์ของสิ่ง
ท่ีอยู่ใกล้กนั ทัง้ในด้านของระยะทางและต าแหน่งของวตัถไุด้ นอกจากนีเ้ด็กต้องบอกหรือแสดงได้
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ว่าชิน้ส่วนใดสามารถน ามาประกอบเป็นภาพรวมท่ีสมบูรณ์ได้ และหากน าสิ่งท่ีสมบูรณ์มาแยก
ย่อยจะเกิดเป็นภาพใด ผู้ วิจยัควรจดัประสบการณ์การประกอบอาหารเพ่ือพฒันาความสามารถ
ด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กก่อนวยัเรียนให้มีความน่าสนใจ สะดวก และเป็นเมนูท่ีหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ หรืออาจเพิ่มจ านวนวันในการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารเป็น 4 วันต่อสัปดาห์ 
เพ่ือให้เดก็มีพฒันาการด้านมิตสิมัพนัธ์ท่ีเดน่ชดัขึน้ 

2. พฒันาโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารท่ีมีต่อความสามารถใน
ด้านอ่ืนๆของเด็ก เช่น ความสามารถทางความคิดเชิงบริหาร หรือความสามารถทางพหุปัญญา 
เป็นต้น  

3. พัฒนาโปรแกรมอ่ืนๆท่ีมีต่อความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน 
เชน่ การเลา่นิทาน การเลน่กีฬา ศลิปะสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

ASAP. (2018) .  Cooking with preschool children. Farm to school program.  Retrieved from 
www.Growing-Minds.org 

Canada, H. (2002) .  Kids in the kitchen: How to set up your kids' cooking club. Canada: 
Ottawa. 

Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Sturman, E. D. (2 0 1 3 ) .  Psychological testing and 
assessment: an introduction to teats and measurement. New York: McGraw-Hill. 

Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New 
York: Basic Books. 

Jirout, J. J., & Newcombe, N. S. (2015 ) .  Building Blocks for Developing Spatial Skills: 
Evidence From a Large, Representative U.S. Sample. SAGE, 26(3), 302-310.  

Kennedy, L. M., Tipps, S., & Johnson, A. (2 0 0 8 ) .  Guiding Children’s Learning of 
Mathematics (11 ed.). USA. 

Levine, S. C., Ratliff, K. R., Huttenlocher, J., & Cannon, J. (2012) .  Early Puzzle Play: A 
predictor of preschoolers’ spatial transformation skill. NIH, 48(2), 530-542.  

Verdine, B. N., Golinkoff, R. M., Hirsh-Pasek, K., & Newcombe, N. S. (2014) .  Finding the 
missing piece: Blocks, puzzles, and shapes fuel school readiness. ELSEVIER.  

เพ็ญทิพา อ่วมมณี. (2547). ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัหลงัการท ากิจกรรมท่ีใช้
ลวดก ามะหย่ีสีในการท ากิจกรรมศิลปสร้างสรรค์. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

แก้วตา ริวเช่ียวโชติ. (2555). ความสามารถด้านมิติสัมพนัธ์ของเด็กระดบัปฐมวยัท่ีได้ท ากิจกรรม
ละเลงสี. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ขวญัจิรา ภสูงัข์. (2547). ความสามารถทางพหปัุญญาท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลอง
ประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ., กรุงเทพฯ.    

คนัธรส วงศกัดิ์. (2553). ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กระดบัปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
ศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. , 
กรุงเทพฯ.    

 

file:///C:/Users/User/Documents/www.Growing-Minds.org


  58 

 

จิราพร จันสุข. (2556-2557). รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการท าขนมโดนัทยีสต์เลิศรส ส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ช่วงท่ี 2 ปีท่ี 7 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล อ าเภอ
ถลางจงัหวดัภเูก็ต. วารสารการศกึษาพิเศษ, 1(1), 98-107.  

ธนารัตน์ เจือจันทร์. (2554). ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กระดับปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยเส้นเชือก. บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
กรุงเทพฯ.    

นถเนตร ธรรมบวร. (2544). การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 

ประณต เค้าฉิม. (2526). จิตวิทยาเด็ก. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาจิตวิทยาคณะมนุษย์ศาสตร์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ. 

ประดนินัท์ อปุรมยั. (2555). เอกสารการสอนชดุวิชาพฤติกรรมวยัเดก็ หนว่ยท่ี1-7 (28 ed.). นนทบรีุ: 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  

ปรางค์สทุิพย์ ทรงวฒุิศีล. (2548). จิตวิทยาเด็กและวยัรุ่น (8 ed.). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยั
รามค าแหง. 

ปรีชา ปัน้เกิด. (2557). การใช้กิจกรรมการเล่นบอลเพ่ือพฒันามิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยั. บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

มณีนุช ไวทยะชาติ. (2554). ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์การเล่นของเล่นรูปทรงสมัพนัธ์. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ, กรุงเทพฯ.    

ฤทยั โปวานนท์. (2557). ความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ระดบัปฐมวยัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบเดก็นกัวิจยั. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ล้วน สายยศ. (2543). มิตสิมัพนัธ์ส าคญัไฉน. วารสารวิชาการศกึษาศาสตร์, 1(2), 21-27.  
วไลพร พงษ์ศรีทศัน์. (2533). ผลของการจดัประสบการณ์แบบปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารกับ

แบบปกติ ท่ีมีตอ่ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยั. มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี , & ศิรินันท์ ด ารงผล. (2554). จิตวิทยาพัฒนาการประยุกต์ทางการศึกษา. 
กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

วณิชยา ถ่ินนาเวียง. (2550). Therapy ศาสตร์ทางเลือกดีๆ เพ่ือเดก็ๆ. บนัทกึคณุแม(่172), 151-158.  
วนิษา เรซ. (2550). อจัฉริยะสร้างได้. กรุงเทพฯ: บริษัท แปลนพริน้ท์ติง้ จ ากดั. 

 



  59 

 

วนิษา เรซ. (2553). เลน่ให้เป็นอจัฉริยะ. กรุงเทพฯ: บริษัท สมองดีกบัหนดีู จ ากดั. 
วรรณนิภา ฟักเขียว. (2557). ความสามารถด้านตรรกะคณิตศาสตร์ และด้านความเข้าใจระหว่าง

บุคคลของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับประสบการณ์การประกอบอาหารไทยภาคกลาง.  บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

วรรณวิภา สุทธิเกียรติ. (2542). การพัฒนาบทเรียนเรขาคณิตท่ีใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

วรวรรณ เหมชะญาติ. (2536). ผลของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดของกาเย่ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการรับรู้ทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กก่อนวัยเรียน.  บัณฑิตวิทยาลัย 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, กรุงเทพฯ.    

วลยั สาโดด. (2549). ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับประสบการณ์กิจกรรม
ขนมอบ. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

วิจิตรตา โป๊ะฮง. (2559). ผลของการใช้โปรแกรมการเลา่นิทานและการเลน่ท่ีมีต่อความสามารถด้าน
มิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย ชัน้ปีท่ี2.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 
กรุงเทพฯ.    

สนธิยา โกมลเปริน. (2554). ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
ศลิปสร้างสรรค์เปเปอร์มาร์เช.่ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา. (2552). การศกึษาองค์ความรู้เก่ียวกบัคณุลกัษณะของคนไทยท่ี
พงึประสงค์: เชาวน์ทางปัญญา. กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั. 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579. กรุงเทพฯ: 
บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั. 

สิรินทร์ โกมลสุทธ์ิ. (2556). การศึกษาความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมเคล่ือนไหวแบบโยคะ. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

สิริอร วิชชาวธุ, & คณะ. (2552). จิตวิทยาทัว่ไป. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
อารยา ล้อมสาย. (2552). ความสามารถด้านมิติสมัพนัธ์ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมขนม

ไทยตกัหยอด. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
 อารี สณัหฉวี. (2553). พฒันาอจัฉริยภาพด้วยพหปัุญญา. นครปฐม: ส านกัพิมพ์ ไอ.ควิ.บุ๊คเซ็นเตอร์. 
 
 

 



  60 

 

อารีรัตน์ ญาณะศร. (2544). พฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารเป็นกลุม่. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.    

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 

และแบบทดสอบความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  63 

 
รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจพิจารณาโปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร  

และแบบทดสอบความสามารถด้านมิตสิมัพนัธ์ของเดก็ก่อนวยัเรียน 
 
1. อาจารย์ ดร.ภิญญาพนัธ์ เพียซ้าย 
อาจารย์ประจ าภาควิชาจิตวิทยาพฒันาการ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย์อรนชุ จนัแดง 
อาจารย์โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ 
 
3. อาจารย์วนัเพ็ญ ดีรัศมี 
อาจารย์โรงเรียนบ้านนอก 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โปรแกรมการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล แพรวดาว เตียวฑเศรษฐ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 15 ตลุาคม 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมกั  
จาก สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
พ.ศ. 2561  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพฒันาการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 9 ซ.ลาซาล 24 ถ.สขุมุวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	นิยามปฏิบัติการ

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
	2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
	3. การจัดประสบการณ์การประกอบอาหารกับพัฒนาการทางสติปัญญา
	4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
	5. สมมติฐานในการวิจัย

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้า
	1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ค้นคว้า
	4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	5. การวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	1. การพัฒนาโปรแกรมการจัดประสบการณ์การประกอบอาหาร
	2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5 สรุป อภิปราย และเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	สมมติฐานในการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	วิธีการดำเนินการทดลอง
	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

