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วิธีการวิจยั ที่น่าเชื่อถือนันมั
้ กเกี่ยวข้ องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการทางปั ญญาของ Piaget โดยส่วนหนึ่งของ
ศาสตร์ ทางจิ ตวิทยาคือ การหาทางที่จะทดสอบ การทานายพฤติกรรม ทาให้ เป็ นการท้ าทายที่จะออกแบบ
เครื่ องมือและวิธีการที่จะสามารถกาจัดตัวแปรแทรกซ้ อนได้ อย่างสมบูรณ์
ข้ อมูลที่มีการวิจยั มานันไม่
้ สนับสนุนทฤษฎีของ Freud และ Erik Erikson เนื่องจากทัง้ 2 แนวคิดนันมี
้
พื ้นฐานอยูบ่ นประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว นอกจากนี ้การสังเกตที่ทงั ้ Freud และ Erikson ปฏิบตั ินนั ้
ไม่มีการสังเกตอย่างเป็ นระบบ ซึง่ ส่งผลให้ การอธิบายลาดับขันพั
้ ฒนาการอาจไม่ถกู ต้ อง และยังไม่มีการทดสอบ
แนวความคิดอีกด้ วย
ลาดับขันพั
้ ฒนาการทางปั ญญาเสนอโดย Jean Piaget ซึ่งมีพื ้นฐานอยู่บนการสังเกตลูกของเขาเอง
หนึ่งในการสังเกตของเขานัน้ เกี่ ยวข้ องกับทักษะทางปั ญญาที่เรี ยกว่า ความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุ
(object permanence) ซึ่งก็คือ ความสามารถที่จะเข้ าใจว่ าวัตถุนัน้ จะยังคงอยู่ตลอดถึงแม้ ว่าเราจะมอง
ไม่ เห็น ก็ตาม ความคิดนีเ้ ป็ นสิ่งที่สนับสนุนจิ ตวิท ยาพัฒนาการว่าความสามารถด้ า นความจาของเด็กนัน้
แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ โดยความเข้ าใจในการคงอยูข่ องวัตถุเป็ นตัวอย่างหนึง่ ของความแตกต่างของกระบวนการ
ความคิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
Piaget (1954) รายงานการทดสอบทักษะการคงอยูข่ องวัตถุกบั ลูกสาวอาย 9 เดือนที่ชื่อ Lucienne
“ฉันทาให้ Lucienne เห็นห่านของเล่นซึง่ หล่อนไม่เคยเห็นมาก่อน เธอกาของเล่นไว้ และทดลอง
เล่นกับของเล่นชิ ้นนัน้ ต่อมาฉันจึงย้ ายที่ห่านของเล่นมาไว้ ทางด้ านข้ างและคลุมมันไว้ ด้วยผ้ า
ห่มก่อนที่เธอจะเห็น ซึง่ จากการทดลองนันบางครั
้
ง้ สาเร็ จ ... เมื่อห่านของเล่นหายไป Lucienne
จะหยุดค้ นหาโดยทันที ถึงแม้ วา่ เธอจะอยูใ่ นตาแหน่งที่สามารถจับถูกห่านของเล่นได้ ”
โดยนิยามปฏิบตั ิการของคาว่า ความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุ คือ การค้ นหาห่ านของเล่ นที่หายไปโดย
Lucienne
บันทึกจากผู้เขียน
รายงานฉบับนี ้ถูกเขียนขึ ้นเมื่อ พฤศจิกายน 2005 ประกอบรายวิชา พัฒนาการทางปั ญญา คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อผู้เขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com

2
การทดลองนี ้เป็ นตัวอย่างที่ดี และเป็ นพื ้นฐานความเข้ าใจในเรื่ องพัฒนาการทางปั ญญาของเด็กของ
Piaget และเนื่องจากคาอธิบายพฤติกรรมและช่วงอายุของเด็กนันเป็
้ นสิ่งที่เฉพาะเจาะจง ดังนันผู
้ ้ วิจยั ท่านอื่นๆ
จึงสามารถกาหนดบทสรุปของการทดลองของ Piaget ที่เป็ นวิธีการที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก
The Carrot Object Permanence Experiment
วิธีการทดลองอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ ทาการศึกษาโดย Baillargeon & DeVos (1991) โดยมีกลุ่มควบคุม
คือ ทารกซึ่งได้ เห็นแครอทผลสัน้ กับแครอทผลยาวสลั บกัน โดยที่ผลแครอทนั น้ จะอยู่บนรางซึ่งจะ
เลื่อนไปทางด้ านหลังฉากกัน้ และจะเห็นผลแครอทอีกครั ง้ ในอีกด้ านหนึ่ง โดยฉากกันนั
้ นมี
้ ขนาดใหญ่ ที่
จะสามารถบังผลแครอทได้ ทงผล
ั ้ โดยที่เด็กไม่สามารถมองเห็นผลแครอทได้ เลย
การทดลองนี ้ใช้ รูปแบบของ Habituation โดยการเคลื่อนที่ผ่านฉากกัน้ เพื่อให้ เด็กเกิดความเคยชิน
(habituation) เมื่อเด็กเกิดความเคยชินแล้ วสถานการณ์จะเปลีย่ นไป โดยแครอทจะเคลือ่ นที่ผา่ นฉากที่เปลีย่ นไป
ซึ่ง ฉากนัน้ มี ร อยตัด สิ่ง ที่ เ กิ ด ขึน้ ตามมานัน้ ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาพัฒ นาการเรี ย กว่า เหตุ ก ารณ์ ท่ ี เ ป็ นไปได้
(possible event) และเหตุการณ์ ท่ เี ป็ นไปไม่ ได้ (impossible event) ในเหตุการณ์ ท่ เี ป็ นไปได้ นัน้ แครอท
ผลสัน้ เมื่อถูกเคลื่อนที่ไปอยู่ด้านหลังฉากกัน้ ผลแครอทจะหายไปจากสายตา เนื่องจากแครอทผลสัน้
นัน้ เตีย้ กว่ าฉากกัน้ ทาให้ ไม่ สามารถมองเห็นผลแครอทได้ ระหว่ างที่มันอยู่หลังฉากกัน้ ส่ วนเหตุการณ์
ที่เป็ นไปไม่ ได้ นัน้ แครอทผลยาวเมื่อเคลื่อนที่ไปอยู่ด้านหลังฉากกัน้ ผลแครอทจะไม่ ปรากฏให้ เห็น
จนกระทั่งผลแครอทเคลื่อนที่มายังอีกด้ านของฉากกัน้ ซึ่งจะทาให้ สามารถเห็นผลแครอทได้ อีกครั ง้
เหตุการณ์ นีเ้ ป็ นไปไม่ ได้ เนื่องจากรอยตัดของฉากกัน้ นัน้ มีรอยตัดที่ลึก ซึ่งสามารถมองเห็นแครอทผล
ยาวได้ ในขณะที่มันผ่ านทางด้ านหลังฉากกัน้ บางส่ วนของผลแครอทจะปรากฏให้ เห็นตรงรอยตัดนัน้
เด็กทารกจะถูกจัดเข้ าอยู่ในการทดลอง 3 ครัง้ กับฉากกันที
้ ่มีรอยตัด ทังระหว่
้
างเหตุการณ์ที่เป็ นไปได้
(แครอทผลสัน)
้ และเหตุการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้ (แครอทผลยาว) โดยการสุม่ และสังเกตว่าเวลาของเด็กที่จ้องในแต่
ละเหตุการณ์แตกต่างกันหรื อไม่ แต่ยงั มีคาถามขึ ้นมาว่า เหตุใดการทดลองนี ้จึงทดสอบความเข้ าใจในการคงอยู่
ของวัตถุ ถ้ าเด็กดูเหตุการณ์ที่เป็ นไปไม่ได้ สงิ่ หนึง่ ที่อาจเกิดขึ ้นคือ เด็กจะเกิดความเชื่อว่าผลแครอทยังคงอยู่หลัง
ฉากกันนั
้ น้ แต่เด็กจะแปลกใจเนื่องจากเกิดความสงสัย ว่าเพราะเหตุใดแครอทจึงสามารถผ่านรอยตัดโดยที่เด็ก
ไม่เห็น ในทางตรงกันข้ ามถ้ าเด็กไม่มีความเข้ าใจในการคงอยูข่ องวัตถุ เด็กจะคิดว่าวัตถุไม่ได้ คงอยู่ในเมื่อเด็กไม่
เห็น ดังนันจึ
้ งไม่มีเหตุผลที่เด็กจะรู้สกึ แปลกใจในเมื่อแครอทจะต้ องหายไปเมื่อไม่เห็นอยู่แล้ ว และจะเห็นแครอท
อีกครัง้ เมื่อแครอทเคลื่อนที่ออกมาพ้ นจากฉาก นอกจากนี ถ้ ้ าเด็กไม่ มีความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ ต่ อแครอทผลยาวและแครอทผลสัน้ จะเหมือนกัน อย่ างไรก็ตามถ้ าเด็กมีความเข้ าใจ
ในการคงอยู่ของวัตถุแล้ วปฏิกิริยาที่มีต่อเหตุการณ์ ท่ เี ป็ นไปได้ และเหตุการณ์ ท่ เี ป็ นไปไม่ ได้ จะแตกต่ าง
กั น โดยในเหตุ ก ารณ์ ที่ เ ป็ นไปไม่ ไ ด้ ซ่ ึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ แครอทผลยาวจะเป็ นสิ่ ง ที่ น่ าแปลกใจ ส่ ว น
เหตุการณ์ ท่ เี ป็ นไปได้ ท่ เี กี่ยวข้ องกับแครอทผลสัน้ ไม่ ขัดแย้ งกับการคงอยู่ของวัตถุเด็กจึงให้ ความสนใจ
น้ อยกว่ า และอาจจะรู้ สึกเบื่อ Baillargeon & De Vos พบว่าเด็กที่มองเหตุการณ์ ที่เป็ นไปไม่ได้ เป็ นระยะ
เวลานานจะมีทกั ษะความเข้ าใจในการคงอยูข่ องวัตถุ แสดงให้ เห็นว่าเด็กรู้ว่าแครอทยังคงอยู่ถึงแม้ ว่าจะหายไป
จากสายตาก็ตาม
จากทฤษฎีของ Piaget ที่มีการกล่าวอ้ างถึงก่อนหน้ านันเกี
้ ่ยวกับลูกสาววัย 9 เดือนที่ดเู หมือนจะไม่มี
ความเข้ าใจในการคงอยูข่ องวัตถุ Baillargeon & De Vos (1991) พบว่าในเด็กที่อายุ 3 เดือนครึ่งก็มีความเข้ าใจ
การคงอยูข่ องวัตถุแล้ ว
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มี 2 เหตุผลด้ วยกันที่แสดงให้ เห็นว่ าความเข้ าใจการคงอยู่ของวัตถุเป็ นสิ่งที่สาคัญ เหตุผล
แรกคือ ความเข้ าใจการคงอยู่ข องวัต ถุนัน้ แสดงให้ เห็นถึง ความแตกต่ า งในความคิด เกี่ยวกับโลก
ระหว่ างผู้ใหญ่ กับเด็ก Piaget คิดว่าพัฒนาการในเรื่ องนี ้ต้ องใช้ เวลานานนับปี ที่เด็กจะสามารถพัฒนาได้ แต่
งานวิจัยที่ออกมาใหม่นนั ้ แสดงให้ เห็นว่าเด็กมีความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุในช่วงต้ นของชี วิต แต่การ
ออกแบบการวิจัยนันไม่
้ สามารถทดสอบได้ ทาให้ ไม่สามารถกล่าวได้ ว่าเด็กมีความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุ
ตังแต่
้ ช่วงต้ นของชีวิต เหตุผลต่ อมาที่ทาให้ ความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุเป็ นเรื่องที่สาคัญคือ ถ้ าเด็ก
ไม่ มีทักษะทางด้ านนี ้ เด็กก็จะไม่ มีความเข้ าใจทางด้ านความเป็ นเหตุเป็ นผลได้
สาหรั บ Piaget และงานวิจัยต่อมาที่สนใจพัฒนาการทางปั ญญาของเด็ก ทารกนัน้ คาถามหลัก ที่
จะต้ องนามาพิจารณาคืออะไรที่เป็ นภาพในความคิด (representation)ของเด็ก ซึ่งภาพในความคิด คือการ
ปรากฎอีกครัง้ ของวัตถุ ซึ่งปรากฎการณ์ นีจ้ ะเกิดขึน้ เมื่อเด็กได้ ผ่านประสบการณ์ หนึ่งหรือเห็นวัตถุหนึ่ง
แล้ ว และต้ องการที่จะให้ เหตุการณ์ หรือวัตถุนัน้ ๆ เกิดขึน้ อีกครัง้ หนึ่งในความคิดของเด็กเอง ซึ่งแสดง
ให้ เห็นว่ าเด็กมีความคิดเกี่ยวกับโลกแล้ ว ในกรณีลกู สาวของ Piaget ที่ไม่สามารถหาของเล่นที่ซ่อนอยู่ใต้ ผ้า
ห่มได้ นนั ้ Piaget คิดว่าเธอไม่สามารถสร้ างภาพในความคิดของห่านของเล่นได้ Piaget คิดว่าสมองของเธอยังไม่
ถึงวุฒิภาวะที่จะสามารถทางานนี ้ได้ แต่ในทางตรงกันข้ ามจากการศึกษาของ Baillargeon & De Vos เสนอไว้ วา่
ในเด็กเล็กก็สามารถสร้ างภาพในความคิดได้ แต่จะมีคาถามขึ ้นมาว่าเหตุใดเด็ก 9 เดือนจากงานวิจยั ของ Piaget
นัน้ ถ้ าเด็กสามารถสร้ างภาพในความคิดได้ แล้ ว เหตุใดจึงไม่สามารถหาวัตถุที่ถกู ครอบด้ วยผ้ าห่มได้ ?
มี 2 เหตุผ ลด้ ว ยกัน ที่ เ ป็ นไปได้ เหตุ ผ ลข้ อ แรกเด็ ก อาจจะขาดความสามารถทางด้ า นการ
เคลื่อนไหว เช่น การเอื ้อม การกา เป็ นต้ น ความเป็ นไปได้ ท่ ี 2 คือเด็กยังขาดความสามารถทางปั ญญาที่
จะสังเกตการเคลื่อนไหวและสามารถหาของได้ จากงานวิจยั ของ Goubet & Clifton (1998) มีสมมติฐาน
คือ ถ้ าเด็กมีความเข้ าใจในการคงอยูข่ องวัตถุ เด็กอาจจะค้ นหาวัตถุได้ ในห้ องมืด
การทดลองของ Bailolargeon & De Vos ใช้ การให้ ความสนใจด้ วยการมอง เป็ นสิ่งที่แสดงให้ เห็นถึง
ความเข้ าการคงอยู่ของวัตถุ Goubet & Clifton (1998) เสนอว่าการให้ ความสนใจด้ วยการมองเป็ นการย้ าย
ความสามารถจากการเคลือ่ นไหวเป็ นการมองเห็น ในตัวอย่างของ Piaget นันเด็
้ กไม่เพียงแต่ต้องมีความเข้ าใจ
ในการคงอยูข่ องวัตถุเท่านัน้ แต่จะต้ องมีการวางแผนในการค้ นหาของเล่นที่ถกู ซ่อน และต้ องมีความสามารถใน
การตอบสนองทางด้ านการเคลื่อนไหวด้ วย เช่น การค้ น หาโดยใช้ การเคลื่อนไหวของร่ างกาย เป็ นต้ น ในทาง
ตรงกันข้ ามการทดลองของ Goubet & Clifton เป็ นการทดสอบทักษะทางด้ านปั ญญาเกี่ยวกับความเข้ าใจในการ
คงอยูข่ องวัตถุโดยปราศจากการวางแผนในการค้ นหาวัตถุที่มีอยูใ่ นการทดลองของ Piaget
ผู้เข้ าร่ วมการทดลอง
ประกอบด้ วยทารกจานวน 40 คน โดย 7 คนต้ องออกจากการทดลองเนื่องจากเด็กไม่ให้ ความร่ วมมือ
และอีก 1 คนต้ องหยุดการทดลองเนื่องจากพบว่าเด็กมีอายุมากเกินอายุที่ ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ จึงเหลือทารกที่ยงั คง
เข้ าร่ ว มการทดลองอีก 32 คน ซึ่ง ทารกจะถูก จัดโดยการสุ่มเข้ า 2 กลุ่มด้ วยกัน กลุ่ม แรกเรี ยกว่า side –
experienced: SEG ประกอบด้ วยทารกเพศหญิง 11 คนและทารกเพศชาย 5 คน กลุม่ ต่อมาคือกลุม่ midline –
experienced: MEG ประกอบด้ วยทารกเพศหญิ ง 9 คนและทารกเพศชาย 7 คน ทารกมีอายุตงแต่
ั ้ 26 – 30
สัปดาห์ โดยค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่ม SEG คือ 27.5 สัปดาห์ ส่วนค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่ม MEG คือ 27.9 สัปดาห์
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หรื อในอีกนัยหนึ่งคือเด็กที่เข้ าร่ วมการทดลองมีค่าเฉลี่ยอายุ 5 เดือนครึ่ ง นอกจากนี ้เด็กทารกที่เข้ าร่ วมการ
ทดลองนันจะต้
้ องเป็ นเด็กที่คลอดครบกาหนด และไม่มีสญ
ั ญาณที่แสดงถึงความเจ็บป่ วยทางด้ านร่างกาย
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
กล่องไม้ ที่มีรางไม้ ขนาด 11 X 9 ซม. ยาว 61 ซม. ที่ลกู บอลสามารถกลิ ้งผ่านลงมาได้ โดยมีรางต่อยื่น
ลาดลงออกมาสามทางคือ ลาดลงมาทางด้ านขวา ซ้ าย และตรงกลาง และให้ กลุ่มตัวอย่างนัง่ อยู่ตรงกลาง
ระหว่างรางลาดซ้ ายขวา โดยเว้ นระยะให้ เหมาะสมที่กลุม่ ตัวอย่างสามารถยื่ นมืออกมาจับลูกบอลได้ บริ เวณ
ส่วนบนที่เป็ นรางแนวตัง้ และรางลาดช่วงตอนบนนันจะมี
้ การติดระแนงไม้ เพื่อเมื่อเวลาลูกบอลกลิ ้งลงมาแล้ วจะ
มีเสียงเกิดขึ ้น ส่วนล่างของรางลาดจะไม่มีระแนงไม้ เป็ นรางเรี ยบที่เวลาลูกบอลกลิ ้งลงมาจะไม่ทาให้ เกิดเสียงขึ ้น
ผู้วิจยั สามารถถอดรางลาดตรงกลางออกได้ หรื อเมื่อต้ องการทดลองเกี่ยวกับรางลาดตรงกลางผู้วิจยั จะเอาผ้ าสี
ดามาคลุมรางลาดฝั่ งซ้ ายและขวาไว้ ในการทดลองจริ งจะทาภายในสภาวะที่ ไม่มีแสงสว่างจึงมีการติดตังกล้
้ อง
วีดีโออินฟราเรดไว้ และควบคุมเสียงโดยการนาจอวีดีโอที่มีเสียงซ่า (เหมือนโทรทัศน์ที่ไม่ได้ ตงช่
ั ้ อง) ไม่ดงั มากมา
ติดตังไว้
้ ใต้ โต๊ ะการทดลองเพื่อควบคุมเสียงที่อาจเกิดจากการที่ลกู บอลกลิ ้งผ่านรางลาดส่วนเรี ยบ เพราะส่วนนี ้
ผู้วิจยั ไม่ต้องการให้ มีเสียงใดๆเกิดขึ ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั นี ้สภาพการทดลองจะถูกจัดขึ ้นในห้ องที่เสียงเงียบที่สดุ ไม่มีแม้ แต่เสียงสะท้ อนใดๆ โดยใน
ห้ องถัดจากห้ องทดลองเป็ นห้ องที่มีเครื่ องบันทึกวีดีโอติดตังอยู
้ เ่ พื่อจับภาพ ทารกที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจะนัง่ อยู่บน
ตักของผู้ปกครองระหว่างการทดลอง โดยผู้ปกครองที่เข้ าอยู่ในสภาพการทดลองจะต้ องใส่แว่นตาทึบดา และหู
ฟั งที่มีเสียงของลูกบอลกลิง้ ผ่านระแนงไม้ และเสียงเขย่ากรุ๊ งกริ๊ ง ทังนี
้ ้ก็ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ูปกครองทราบสิ่งที่
กาลังเกิดขึ ้น เนื่องจากผู้ปกครองอาจส่งผลต่อปฏิกิริยาของทารกได้
ระหว่างการทดลองจะมีผ้ วู ิจยั สองคน โดยคนแรกอยูใ่ นห้ องทดลองกับผู้ปกครองและทารก มีหน้ าที่เป็ น
ผู้กลิ ้งบอล และควบคุมแสง คนที่สองอยูอ่ ีกห้ องหนึ่ง โดยเป็ นผู้จบั เวลาและบันทึกภาพ โดยผู้วิจยั คนแรกจะใส่หู
ฟั งเพื่อรอรับคาสัง่ จากผู้วิจยั อีกคนหนึง่ ที่อยูใ่ นห้ องข้ างๆ
ระหว่างการทดลองแต่ละครัง้ เครื่ องมือรางลูกบอลจะถูกคลุมไว้ ด้วยม่าน เมื่อเริ่ มการทดลอง ม่านจะ
ถูกเปิ ดขึ ้น ลูกบอลจะถูกนาขึ ้นมาเตรี ยมปล่อย และเพื่อดึงความสนใจของทารก เมื่อทารถมองมาที่ลกู บอล ลูก
บอลจะถูกปล่อยลงมาตามรางไม้
การทดลองขัน้ ฝึ กฝน
กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ รับลูกบอลมากจากทางซ้ ายและขวา (side experienced group: SEG) จะได้ รับการ
ฝึ ก 6 ครัง้ ในสภาพการทดลองที่มีแสง โดยในการฝึ ก 3 ครัง้ บอลจะถูกปล่อยลงมาทางซ้ ายมือของทารก และอี ก
3 ครัง้ จากทางขวาของทารก การปล่อยจะเป็ นแบบสุม่ ส่วนกลุม่ ที่ได้ รับลูกบอลจากตรงกลาง (MEG) จะได้ รับ
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การฝึ ก 6 ครัง้ ในสภาพการทดลองที่มีแสงเช่นกัน โดยลูกบอลจะกลิ ้งลงมาตรงกลางเท่านันซึ
้ ่งในระหว่างการ
ฝึ กฝนนี ้ทารกจะไม่ได้ เห็นรางลาดซ้ ายขวาเลย ทังสองกลุ
้
ม่ มีเวลา 15 วินาทีในการที่จะหยิบลูกบอลหลังจากที่
บอลได้ ไหลผ่านรางลงมา ถ้ าทารกไม่หยิบผู้วิจยั จะหยิบบอลให้ ทารกเล่นสองสามนาที แล้ วจึงปิ ดม่านลง ต่อมา
พัก 2 – 3 นาทีก่อนจะเริ่ มการทดลองครัง้ ต่อไป
การทดลองขัน้ ทดลองจริง
ในการทดสอบความเข้ าใจในการคงอยู่ของวัตถุ (Object Permanence) กลุม่ ตัวอย่างทังสองกลุ
้
่ม
จะต้ องทาการทดลอง 8 ครัง้ ในสภาพการณ์ที่ไม่มีแสง โดยลูกบอลจะถูกปล่อยลงมาทางซ้ ายและขวาโดยการสุม่
แต่จะไม่มีการสุม่ ปล่อยลูกบอลลงมาข้ างเดียวกันเกินสองครัง้ ติดกัน ถ้ าทารกไม่หยิบลูกบอล ม่านจะปิ ดลงก่อนที่
ไฟจะเปิ ด ระหว่างการทดลองในกลุม่ ที่ได้ ฝึกการรับลูกบอลจากตรงกลาง ผ้ าที่คลุมรางสองข้ างซ้ ายขวาจะถูก
เปิ ดออก และรางตรงกลางจะถูกยกออกด้ วย แน่นอนว่าทารกกลุม่ นี ้ไม่เคยเห็นรางลาดซ้ ายขวา เพราะแม้ ระหว่าง
การฝึ กฝนรางทังสองข้
้
างนี ้จะถูกคลุมไว้ ในการทดลองจริ งทารกกลุม่ นี ้จะไม่ได้ เห็นรางไม้ เช่นกันเนื่องจากห้ องจะ
มืดไม่มีแสงไฟ เมื่อไฟเปิ ดม่านก็จะปิ ดลง
การเก็บข้ อมูล
ภาพวีดีโอที่ได้ จะถูกมาวิเคราะห์ทีละช่วง การวิเคราะห์แบบนี ้ถือว่าเป็ นมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้ มากจากการทาวิจยั ในแง่ของพฤติกรรม จุดสาคัญคือวีดีโอจะประกอบไปด้ วย 33 ภาพนิ่งที่ถ่ายเก็บไว้ ทกุ ๆ
วินาทีของการถ่ายวีดีโอ การวิเคราะห์ข้อมูลนันจะท
้ าอย่างละเอียดทุกแง่มมุ โดยแยกออกเป็ น เวลาที่ทารกยื่นมือ
ไปจับลูกบอล หรื อยื่นมือไปจับเครื่ องรางไม้ มือที่ใช้ ในการจับครัง้ แรก ส่วนไหนของรางไม้ ที่ทารกยื่นมือไปจับ
และระยะเวลาในการค้ นหาลูกบอล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งพื ้นที่ที่ทารกยื่นมือไปจับเป็ น 2 ส่วนซึ่งผู้วิจยั กาหนดขึ ้น เรี ยกว่า hemifields
โดยพื ้นที่ที่ว่านี ้คือ ส่วนซ้ ายและขวาของเครื่ องมือรางไม้ แต่ละ hemisfields จะถูกแบ่งเป็ นสามส่วน คือ เสียง
(Sound Area: SoA) เสียงเงียบ (Silence Area: SiA) และ เป้าหมาย (Target Area: TA)
ในส่วนของเสียง ลูกบอลจะไหลลงมาผ่านระแนงไม้ ทาให้ เกิดเสียง ในส่วนของเสียงเงียบ ลูกบอลที่ไหล
ลงมาจะไม่มีเสียงเนื่องจากไม่กระทบกับระแนงไม้ และส่วนของเป้าหมาย ลูกบอลจะอยู่ในตาแหน่งที่ทารก
สามารถเอื ้อมถึง พื ้นที่ที่ผ้ วู ิจยั ตังขึ
้ ้นนี ้ใช้ ในการให้ คะแนนจากวีดีโอที่บนั ทึกไว้ ถ้ าไม่ เห็นตาแหน่ งที่กาหนดไว้
ในการบันทึกภาพ การทดลองครั ง้ นั น้ จะถูกตัดออกไม่ นามาวิเคราะห์ โดยในการเก็บข้ อมูลมีการตัด
ข้ อมูลทิง้ เนื่องจากไม่ เห็นแขนของทารกในวีดีโอที่บันทึกไว้ ซึง่ โดยสรุปแล้ วมีการทดลองที่สามารถนาข้ อมูล
มาใช้ ได้ 98 การทดลองจาก 128 การทดลองในกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กฝนรับลูกบอลจากทางซ้ ายและขวา (SEG)
และ 115 การทดลองจาก 128 การทดลอง ในกลุ่ม ที่ได้ รั บการฝึ กฝนรั บลูกบอลจากตรงกลาง (MEG) การ
วิเคราะห์ความเที่ยงนันดู
้ จากการให้ คะแนนจากวีดีโอ มากกว่าครึ่ งของภาพที่ได้ บนั ทึกไว้ จะถูกประเมินโดย
บุคคล 2 คน และทังสองต้
้
องเห็นพ้ องกันโดยคะแนนมีตงแต่
ั ้ ร้ อยละ 87 – ร้ อยละ 99
ผลการทดลอง
ทารกจะเริ่ มเอื ้อมมือออกไปในช่วงการฝึ กฝนซึง่ จัดในสภาพการณ์ที่มีแสงสว่าง และช่วงทดลองจริ งซึ่ง
จัดในสภาพการณ์ที่ไม่มีแสงตามที่แสดงไว้ ในตารางที่ 5.1 มีหลายสิง่ ที่ทงั ้ 2 กลุม่ คล้ ายกัน เช่น ในช่วงก่อนที่มือ
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ของทารกทัง้ 2 กลุม่ จะเอื ้อมออกไปจะคอยหลายวินาทีหลังลูกบอลหยุด (กลุม่ side – experienced group:
SEG เฉลี่ย 4.12 วินาที กลุม่ midline – experienced group: MEG เฉลี่ย 4.34 วินาที) นอกจากนี ้ทารกเริ่ ม
เอื ้อมมือก่อนลูกบอลจะอยู่ในบริ เวณเงียบ (silent area: SA) เพียงแค่ 5 ใน 197 ครัง้ ในการเอื ้อม ทัง้ 2 กลุม่ ใช้
เวลาในการค้ นหาลูกบอลหลังจากมือแตะเครื่ องมือแล้ วเท่ากัน (SEG = 8.12 วินาที, MEG = 7.68 วินาที)
ตารางที ่ 5.1
ร้อยละในการเอือ้ มของทารกทัง้ 2 กลุ่มในช่วงเปิ ดไฟ และช่วงมื ด
กลุม่

ช่วงเปิ ดไฟ

MEG
SEG

95%
99%

ช่วงปิ ดไฟ
ทังหมด
้
86%
84%

ช่วงปิ ดไฟบอลไปทางขวา

ช่วงปิ ดไฟบอลไปทางซ้ าย

84%
83%

99%
85%

ในที่มืด เมื่อบอลเคลือ่ นที่ไปด้ านซ้ าย จะไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั สาคัญในแนวโน้ ม
การเอื ้อมมือไปทางซ้ าย ในขณะที่เมื่อลูกบอลกลิ ้งไปทางขวา กลุม่ MEG มีแนวโน้ มเอื ้อมไปทางขวาน้ อยกว่า
อย่างมีนยั สาคัญ (p < .001) เมื่อคิดจากบริ เวณของเครื่ องมือที่ถกู สัมผัส ถึงแม้ วา่ ทารกจะถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ต่างๆ
โดยสุม่ แล้ วก็ตาม (random assignment) แต่กลับปรากฏว่า กลุ่ม MEG มีจานวนทารกที่ชอบเอื ้อมทางซ้ าย
มากกว่า ซึง่ อาจอธิบายได้ วา่ เพราะเหตุใดแนวโน้ มในการเอื ้อมด้ านซ้ ายของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน ซึง่ โดยปกติแล้ ว
การสุม่ ทารกลงกลุม่ ต่างๆ ทาเพื่อให้ กลุม่ การทดลองกลุม่ ต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ทว่าบางครัง้ การสุม่ ก็
อาจเกิดความแตกต่างกัน ดังเช่นตัวอย่างนี ้
ถึงแม้ ว่าทัง้ 2 กลุ่มจะเหมือนกันบางอย่าง แต่ ยงั มีตัวแปรตามบางตัวที่ทงั ้ 2 กลุ่มแตกต่างกัน โดย
ผู้วิจัยบันทึกผลในกรณี ที่ลูกบอลไปทางซ้ ายในที่มืดครั ง้ แรก และในกรณี ลกู บอลไปทางขวาในที่มืดครั ง้ แรก
เนื่องจากการทาครัง้ แรกทารกเรี ยนรู้ในการตอบสนองและได้ รับการเสริ มแรงน้ อยที่สดุ ซึง่ ปั จจัยเหล่านี ้อาจทาให้
ความถูกต้ องในการตอบสนองมากขึ ้น ในรูป 5.4 แสดงให้ เห็นถึงร้ อยละเฉลีย่ ของจานวนที่กลุม่ SEG และ MEG
แตะในบริ เวณต่างๆ ในครัง้ แรก เช่น SoA + SiA + TA, Sia + TA, TA ในด้ านที่ลกู บอลกลิ ้งลงมา
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การแตะในบริ เวณต่างๆ ครัง้ แรก: การแตะบริ เวณต่างๆ ครัง้ แรกในบริ เวณต่างๆ
ของเครื ่องมื อในการทดลองในทีม่ ื ด 2 ครัง้ แรก
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ถ้ าทารกแต่ละคนเอื ้อมได้ ถกู ต้ อง 1 ครัง้ คะแนนจะได้ 50% ถ้ าถูกต้ องทัง้ 2 ครัง้ คะแนนจะเป็ น 100%
จากการทดลองพบว่า ทารกในกลุม่ SEG สามารถเลือกด้ านที่ถกู (correct hemifield) อย่างมีนยั สาคัญ (p <
.01) และเลือกในส่วน SiA + TA ในด้ านที่ถกู ต้ องอย่างมีนยั สาคัญ (p < .03) และเมื่อพิจารณ่าส่วน TA เพียง
อย่างเดียว ทารกกลุม่ SEG มีแนวโน้ มจะเลือกโดน TA ในด้ านที่ถกู ต้ อง แม้ ว่าจะไม่ถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ
(p < .096)
เมื่อ พิจ ารณาการเอื อ้ มมือในที่ มืด ของทารกทัง้ หมด จะพบว่า รู ป แบบของกราฟใกล้ เคีย งกัน เมื่ อ
พิจารณาการเอื ้อมเพียงแค่ 2 ครัง้ แรกโดยดูจากรู ป 5.5 พบว่ากลุม่ SEG เลือกได้ ตรง hemifield มากกว่ากลุ่ม
MEG อย่างมีนยั สาคัญ (p < .02) แต่ใน SiA + TA และ TA ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ แต่มีแนวโน้ มที่ กลุม่
SEG จะเลือกได้ ตรงมากกว่ากลุม่ MEG แม้ จะไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญก็ตาม
ในที่นี ้ค่า p หมายถึงโอกาสที่ความแตกต่างจะเกิดจากการสุม่ (chance) เช่น p < .058 หมายถึง 5.8
ครัง้ ใน 100 ครัง้ ที่ความแตกต่างจะเกิดจากการสุม่ ในทางสถิติมกั ยอมรับโอกาสที่ความแตกต่างเกิ ดจากการสุม่
น้ อยกว่า .05 (p < .05 หรื อ 5 ครัง้ ใน 100 ครัง้ ) แต่ในกรณีที่โอกาสที่ความแตกต่างเกิดจากการสุม่ มากกว่า .05
เพียงเล็กน้ อย เช่น .08 เราเรี ยกว่า เกือบแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (marginally significance)
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การสัมผัสครัง้ แรกถูกต้อง: การสัมผัสครัง้ แรกถูกต้องในบริ เวณต่างๆ ของ
เครื ่องมื อ เมื ่อรวมการทดลองในทีม่ ื ดทัง้ หมด
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ไม่วา่ จะเป็ นการแปลผลใดจากความแตกต่างของการทดลองนี ้ Goubet & Clifton แสดงให้ เห็นว่าการ
ทดลองที่ผ่านมานันเน้
้ นเรื่ องการค้ นหาในที่มืด ทารกเข้ าใจว่าอะไรกาลังเกิดขึ น้ ในสภาพการทดลองที่ไม่มีแสง
และสามารถเอื ้อมมือไปจับลูกบอลได้ ทงๆ
ั ้ ที่มองไม่เห็น ส่ วนกลุ่มที่ได้ รับการฝึ กจับลูกบอลเฉพาะตรงกลาง
(MEG) นัน้ ทาได้ ดีไม่ เท่ ากับกลุ่ม SEG ในสภาพที่ไม่ มีแสง เนื่องจากไม่ ได้ รับการฝึ กฝนการจับบอลจาก
ด้ านข้ าง อย่างไรก็ตามทังสองกลุ
้
ม่ เอื ้อมมือออกไปจับบอลในความมืด ไม่ว่าทังสองกลุ
้
ม่ จะไม่ มีความแตกต่าง
ในการจับบอล แต่โดยรวมแล้ วผลแสดงว่าทารกสามารถตอบสนองต่อลูกบอลที่ตนมองไม่เห็น การค้ นพบนี ้เองที่
สาคัญมากเนื่องจากเป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถในการมีจินตภาพที่ซบั ซ้ อน คือ ความสามารถในการ
สร้ างภาพในความคิ ดของทารกวัย 27 เดือน และความสามารถในการสร้ างภาพในความคิดนี เ้ อง
แสดงถึงความสามารถในการรับรู้การคงอยู่ของวัตถุ
การเอื ้อมมือจับของทารกในสภาพการทดลองที่ไร้ แสงนันคล้
้ ายคลึงกับการทดลองของ Piaget แต่ที่
เพิ่มเข้ าไปคือ มีการวัดการตอบสนองมากกว่าการสนใจทางสายตาของทารก ที่แสดงถึงการมีความสามารถใน
การรับรู้การมีอยูข่ องวัตถุ การค้ นพบในการวิจยั นี ้ทาให้ เกิดคาถามในการวิจยั ของ Piaget ว่าทารกในการทดลอง
ของเขาไม่สามารถเอือ้ มหยิบได้ เพราะการเอือ้ มหยิบเป็ นสิ่งที่ซับซ้ อนเกิ นไปสาหรั บทารก เป็ นสิ่งที่ยากเกิ น
ความสามารถที่จะพยายามหาของใต้ ผ้าห่มให้ เจอ แต่ไม่ได้ หมายความว่าไม่มีความสามารถในความเข้ าใจใน
การคงอยู่ของวัตถุ การค้ นพบของ Goubet & Clifton แสดงให้ เห็นว่าช่วงอายุที่ Piaget ระบุว่าทารกจะมี
ความสามารถในการรับรู้การคงอยูข่ องวัตถุนนไม่
ั ้ ถกู ต้ อง ซึง่ นาไปสูข่ ้ อคาถามมากมายเกี่ยวกับทฤษฎีพฒ
ั นาการ
ทางปั ญญาของ Piaget

