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 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อในช่วงเวลาท่ีต่างกัน และเพ่ือ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัจากท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัเรียนชายหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีก าลงัศกึษา 
อยู่ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสาธิตพฒันา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 
1 เลือกนกัเรียนจากจ านวนนักเรียน 5 ห้องมา 1 ห้องแบบเจาะจง จากนัน้สุ่มนักเรียนมาจ านวน 15 คน 
โดยการจบัสลาก จ านวน 24 ครัง้ รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ ท าการทดลองสปัดาห์ละ 3 วนั 
ๆ ละ 50 นาที 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดย
ใช้นิทานเป็นสื่อและแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาซึ่งมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ  .85 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉล่ีย มธัยฐาน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Matched 
Pairs Signed – Ranks Test 

 
ผลการวิจยัพบวา่ 
1. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อมี

ความสามารถทางพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทุกช่วงของ
การเปรียบเทียบ 

2. เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ มี
พฒันาการทางพหุปัญญาในเกือบทุกด้านอยู่ในระดบัสงู ยกเว้น ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และ
ด้านธรรมชาติอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีแนวโน้มสงูขึน้ในแตล่ะช่วงของการเปรียบเทียบ 
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  The purpose of this research were to study and compare early childhood children’s 
multiple intelligences abilities obtained through activity according to the Multiple Intelligences 
Model for Learning using story telling as tools. 
  Sample used in this study was early childhood children boys and girls, 3–4 years old, 
who study in kindergarten 1 at Satitpattana School, in the second semester of the academic 
2010. One classroom was specifically selected from 5 classes and 15 children were selected 
by simple random sampling. 

The instruments used in this study were the Lesson Plan obtained through the Multiple 
Intelligences Model for Learning using Story Telling as Tools.  The reliability of the Multiple 
Intelligences Observation Form was at .85 level.  The statistics used in this study were mean, 
median, and standard deviation.  The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank was used for 
testing hypothesis. The experiment was carried by researcher within for 8 consecutive weeks, 
3 days per week and 50 minutes per days. 

The results of this study revealed that : 
1. The early childhood children’ multiple intelligences abilities obtained through 

activity according to the Multiple Intelligences Model for Learning using story telling as tools 
had increased significantly at .05 level in all aspects. 

2. The early childhood children’ multiple intelligences abilities obtained through 
activity the Multiple Intelligences Model for learning using story telling as tools had been 
developed in majority aspects at high level,  except bodily – kinesthetic Intelligence and 
naturalist intelligence were at moderate level.  The increasing of the multiple intelligences 
abilities aspects were shown in every stages of comparision. 
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ส าเร็จได้ด้วยดี ผู้ วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี  ้
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ตนัติผลาชีวะ ประธานคมุสอบปากเปล่า
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ให้มีความสมบรูณ์เรียบร้อยและมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคณุ คณาจารย์ภาควิชาการศกึษาปฐมวยัทกุท่าน ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชา 
อบรมสัง่สอน ให้ความรู้ตา่งๆ ด้วยความรักและความเมตตา และเป็นก าลงัใจในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบบันี ้
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นิธิกุลธีระภัทร์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร อูนากูล  และรองศาสตราจารย์ชลาธิป  สมาหิโต 
ผู้ เช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบแก้ไขและให้ค าแนะน าเก่ียวกบัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ  ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนสาธิตพฒันา ท่ีได้ให้
ค าแนะน า ประสบการณ์ท่ีดี และขอบใจนกัเรียนชัน้อนบุาล 1/4 ทกุๆ คน ท่ีให้ความร่วมมือในการศกึษา
ทดลองเป็นอย่างด ี
 ขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อไพโรจน์ คณุแมณ่ชัชา องัศรีสรุพร ญาติพ่ีน้องทกุคนของผู้ วิจยั 
เพ่ือนนิสิตปริญญาโทสาขาการศกึษาปฐมวยั คณุนที เทพหสัดิน ณ อยธุยา และคณุกณิการ์  พงศพ์นัธุ์
สถาพร ท่ีมีสว่นช่วยเหลือ ให้ก าลงัใจ ให้ค าปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์ด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีมิได้กลา่วนามไว้ ณ ท่ีนี ้ ซึ่งมสีว่นช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบบันีใ้ห้ส าเร็จสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 

 ปัจจบุนัสงัคมไทยอยู่ในยคุท่ีต้องการพฒันาในด้านการจดัการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่ งมีจ านวนเพ่ิมมากขึน้  และเป็นทรัพยากรท่ีส า คัมมาก ดัง ท่ี              
เยาวพา เดชะคปุต์ (2542: ค าน า) กลา่ววา่ ปัจจบุนัเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงความส าคมัของ
เดก็ปฐมวยัวา่เป็นวยัท่ีส าคมัท่ีสดุส าหรับการพฒันาของชีวิตมนษุย์ ตามหลกัจิตวิทยาพัฒนาการ กล่าว
วา่ เดก็ปฐมวยัตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง 6 ปี เป็นระยะแรกท่ีส าคมัท่ีสดุ เพราะเดก็ในวยันีม้ีพฒันาการทัง้ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัมมา เป็นไปอย่างรวดเร็ว พัฒนาการต่างๆในช่วงนีจ้ะเป็นพืน้ฐาน
ส าคัมส าหรับพัฒนาการในวัยต่อไป เด็กวัยนีค้วรได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมท่ีสร้างเสริมปัมมา 
พฒันาความคิดท่ีมีอยู่ในตวัให้ก้าวขึน้สูข่ีดสงูสดุ ให้โอกาสได้รับประสบการณ์ตา่งๆ ในวยัต้นของชีวิต  

จากพระราชบัมมัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ฉบับแก้ไข (2545) กล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ควรเป็นไปเพ่ือความเจริมงอกงามของบคุคลและสงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ และ
ปัจจัยเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบรูณ์ทัง้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม สติปัมมา ความรู้ คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ นอกจากนีจ้ากพระราชบัมมัติการศึกษาแห่งชาติ 
หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 22 ยงับมัมัติวา่ “การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้ และถือวา่ผู้ เรียนมีความส าคมัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ” (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2542: 9)  
 การจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยควรพัฒนาอย่างครบถ้วนทัง้ด้านพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ สงัคม-จิตใจ และสติปัมมา ควรพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสม    
กบัวยั (กรมวิชาการ. 2546: 18) ซึ่งการ์ดเนอร์ (วิชัย วงษ์ใหม่. 2542: 5 – 7; อ้างอิงจาก Gardner. n.d.) 
เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาศกัยภาพเดก็โดยองค์รวมทกุๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการพัฒนา
พหุปัมมาท่ีหลากหลายในทฤษฎี ท่ีเรียกว่า ทฤษฎีพหุปัมมา (Multiple Intelligences Theory) 
(เยาวพา เดชะคุปต์ 2542: 29) ให้ความหมายของค าว่า “พหุปัมมา” ของ การ์ดเนอร์ ว่าเป็น
ความสามารถทางชีวภาพ ซึ่งแตล่ะคนจะแสดงออกมาเป็นสิ่งผสมผสานระหวา่งพนัธกุรรมกบัสิ่งแวดล้อม 
การ์เนอร์ เช่ือวา่พหปัุมมา หมายถึง โครงสร้างทางชีวจิตวิทยา ซึ่งเป็นตวัสร้างแหล่งความคิดของคนเรา
ซึ่งจะสง่ผลเนือ้หาแตล่ะด้าน การ์เนอร์เช่ือว่าคนทั่วไปจะมีพหุปัมมาอย่างน้อย 9 ด้าน พหุปัมมาทัง้ 9 
ด้าน ได้แก่ ปัมมาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ปัมมาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์       
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(Logical – Mathematical Intelligence) ปัมมาด้านมิติ (Spatial Intelligence) ปัมมาด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) ปัมมาด้านดนตรี (Music Intelligence) 
ปัมมาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) ปัมมาด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) ปัมมาด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) และปัมมาด้านอตัถภว
นิยม จิตนิยม และการด ารงคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) ซึ่งทฤษฎีพหุปัมมา เป็นท่ียอมรับ
อย่างกว้างขวาง ทกุเพศ ทกุวยั ทกุวงการ 

การพฒันาศกัยภาพความสามารถของผู้เรียนให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถในหลาย ๆ ด้านตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัมมาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพตามความสนใจและ
ความถนดัของผู้เรียนเป็นส าคมั มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบหนึ่งท่ีเยาวพา เดชะคปุต์. (2544: 6-
7) พฒันารูปแบบของพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้หรือ รูปแบบ ACACA โดยเป็นรูปแบบท่ีมุง่เน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลางของการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยหลกัการ 5 
ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา  (A = Active 
Learning) ขัน้การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้ อ่ืน (C = Cooperative Learning)       
ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  (A = Analysis) ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                     
(C = Constructivism) และขัน้ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้อย่างมีความหมายในชีวิตจริง 
(A = Application) การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัมมาเพ่ือการเรียนรู้ดงักล่าวนีส้ามารถน ามา
เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมอย่างหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศกัยภาพและความสามารถ
ของเดก็ 

ในการจดักิจกรรมเพ่ือให้ส่งเสริมความสามารถของเด็กปฐมวยั ควรเป็นการพัฒนาพหุปัมมา 
คือ ปัมมาท่ีหลากหลาย โดยครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัมโดยการจัดกิจกรมท่ีเน้นพหุปัมมาโดยจัดให้
สอดคล้องกบัวยั และวฒุิภาวะของเดก็ เพ่ือให้เดก็มีโอกาสได้สะท้อนความคิด จินตนาการ เรียนรู้ภาษา 
การด ารงอยู่ของชีวิต รักธรรมชาติ และเข้าใจบุคคลอ่ืน อาทิการเล่นตามมมุ การเล่นกลางแจ้ง การท า
กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ และการเลา่นิทาน เป็นต้น ส าหรับ  การเลา่นิทานนัน้เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสามารถ
สง่เสริมความสามารถทางพหปัุมมา เป็นกิจกรรมท่ีให้ความสขุสนุกสนาน เป็นความรู้ท่ี เกิดจากการซึม
ซบัได้โดยไมรู้่ตวั จากเนือ้เร่ืองในนิทาน ซึ่งเป็นแบบอย่างให้กับเด็กและนิทานช่วยให้เด็กมีประสบการณ์
เร่ืองรัก เกลียด อิจฉา อาฆาต พยาบาท ความดีความชัว่ ผู้ ร้ายผู้ดี (สพุตัรา  สภุาพ. 2541: 121) ตลอดจน
นิทานสามารถสร้างจินตนาการ ความฝัน ความคิด  ความเข้าใจ และการรับรู้ให้กบัเด็ก (กุลยา ตนัติผลา
ชีวะ. 2541: 10) 

นิทานมีความส าคมักับเด็กปฐมวยัอย่างมาก เพราะนิทานช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน

ตา่งๆ เช่น ทางความรู้สกึนึกคิด จินตนาการ ภาษา การด ารงชีวิต การรักธรรมชาติ และการเข้าใจบุคคล
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อ่ืน (ชยัยงค์ พรหมวงษ์. 2521: 80 – 81) ครูปฐมวยัสามารถน านิทานมาใช้ฝึกทักษะทางภาษา ด้านการ

พดูให้กบัเดก็ปฐมวยัได้เป็นอย่างดี เพราะเดก็ปฐมวยัชอบนิทานเป็นชีวิตจิตใจ เด็กมกัจะรบเร้าให้ครูเล่า

นิทานให้ฟังเสมอ โดยปกติครูมกัจะเลา่นิทานให้เดก็ฟัง เน่ืองจากเห็นวา่เดก็ยงัอา่นหนงัสือไม่ได้ ทัง้ท่ีจริง

แล้ว เดก็สามารถเข้าใจเร่ืองราวของนิทานจากภาพในหนงัสือนิทานได้เป็นอย่างดี ขณะท่ีครูเล่านิทานให้

ฟัง เดก็อาจจะเกิดจินตนาการจากนิทานท่ีได้ฟัง และมีพฒันาการทางภาษา เพราะเดก็ปฐมวยัยงัเป็นวยัท่ี

ชอบเลียนแบบ แตเ่ดก็จะไมค่อ่ยได้มีโอกาสคิด และใช้ภาษาด้วยตนเองอย่างอิสระ  

สรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมนิทานให้กับเด็กนัน้ ครูควรส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมหรือด าเนิน

กิจกรรม มีการลงมือท าด้วยตนเองให้มากท่ีสุด ครูเป็นผู้ เตรียมเนือ้หา ประสบการณ์ต่างๆ และเป็น

ผู้สนบัสนนุกระตุ้นเพ่ือให้เดก็เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี วิธีการสอนเด็กปฐมวัยโดยใช้นิทาน จะท าให้

กระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด โดยการให้ผู้ เรียนจะ

ได้ท ากิจกรรมหลงัจากการฟังนิทานจบ เช่น ร่วมตอบค าถาม วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เป็นต้น  

ซึ่งในนิทานจะมีสถานการณ์ท่ีมีความใกล้เคียงกบัความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของ

ตนเอง ซึ่งครูต้องมีการสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของเดก็ในขณะท่ีฟังนิทานและร่วมท ากิจกรรมหลงัจาก

การฟังนิทานจบด้วย  

เน่ืองจากการใช้นิทานสามารถพฒันา ความคิดจินตนาการ ทกัษะทางภาษา ความเข้าใจระหวา่ง

บุคคลและตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีพหุปัมมา ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยตระหนักถึง

ความส าคมัในการสง่เสริมความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวยั และสนใจจะท าการศึกษาการ

จดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ โดยคิดวา่การจดักิจกรรมดงักลา่ว

จะส่งผลให้ความสามารถทางพหุปัมมาสงูกว่าก่อนทดลองหรือไม่ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทางส าหรับครู 

ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ปฐมวยัในการจัดและพฒันารูปแบบ

ของกิจกรรมซึ่งใช้นิทานเป็นสื่อเพ่ือส่งเสริมความสามารถทางพหุปัมมาให้กับเด็กปฐมวัยอย่างมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุมมาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุ

ปัมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุมมาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจดักิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อในแตล่ะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง 
 
ความส าคัญของการวิจยั 

เป็นแนวทางส าหรับครูและผู้เก่ียวข้องในการพฒันาความสามารถทางพหปัุมมาของเดก็ปฐมวยั 
ด้วยการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เดก็ปฐมวยัชายหมิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีก าลงัศกึษา 

อยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จ านวน 5 ห้อง                    
มีจ านวนนกัเรียน 110 คน 
 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหมิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีก าลงัศกึษา 

อยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้           
ขัน้ตอนท่ี 1 เลือกนกัเรียนจากจ านวนนกัเรียน 5 ห้องมา 1 ห้องแบบเจาะจง จากนัน้สุม่นกัเรียนมาจ านวน 
15 คน โดยการจบัสลาก  
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
     ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
     ตวัแปรตาม  คือ ความสามารถทางพหปัุมมา จ าแนกเป็น 9 ด้าน ดงันี ้
          1. ความสามารถของพหปัุมมาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) 
          2. ความสามารถของพหุปัมมาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 

Intelligence) 
          3. ความสามารถของพหปัุมมาด้านมิต ิ(Spatial Intelligence) 
          4. ความสามารถของพหุปัมมาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic 

Intelligence) 
          5. ความสามารถของพหปัุมมาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
          6. ความสามารถของพหปัุมมาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล (Interpersonal  

Intelligence) 
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          7. ความสามารถของพหปัุมมาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
            8. ความสามารถของพหปัุมมาด้านธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence)  
                      9.ความสามารถของพหุปัมมาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม การด ารงคงอยู่ของชีวิต 
(Existential Intelligence)  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นส่ือ หมายถึง 

การจัดประสบการณ์การเ รียนรู้ตามรูปแบบพหุปัมมาเพ่ือการเรียนรู้  หรือรูปแบบ ACACA ท่ี              
รองศาสตราจารย์  ดร.เยาวพา เดชะคปุต์ พัฒนาขึน้โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีพหุปัมมาของโฮเวิร์ด        
การ์ดเนอร์ และทฤษฏีการเรียนรู้ตา่งๆ เพ่ือพฒันาความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวยั โดยการ
ใช้นิทานเป็นสื่อในการท ากิจกรรม ซึ่งหลงัจากเดก็ๆ ฟังนิทานจบแล้ว เด็กๆจะท ากิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 
ตอบค าถามจากเนือ้เร่ืองในนิทาน วาดภาพระบายสีจากนิทาน และประดิษฐ์วสัดเุหลือใช้จากเนือ้เร่ืองใน
นิทาน โดยครูมีหน้าท่ีคอยท าหน้าท่ีกระตุ้นให้เดก็ท ากิจกรรม   

มีขัน้ตอนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อมี  5 ขัน้ ดงันี ้
1.1 ขัน้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งมีชีวิตชีวา (Active  

Learning) เดก็ฟังนิทาน ร่วมตอบค าถาม ร้องเพลง ท่องค าคล้องจอง และแสดงบทบาทสมมตจิากนิทาน 
1.2 ขัน้การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืน (Cooperative Learning) 

เดก็ร่วมท ากิจกรรมวาดภาพระบาย ประดิษฐ์ เป็นกลุม่ โดยมีการพดูคยุวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และน าเสนอผลงานของตนเอง 

1.3 ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) เดก็คิดวเิคราะห์กิจกรรมจากขัน้ท่ี 1  
และ 2 ขณะท ากิจกรรมร่วมกนัวา่ผลงานเป็นอย่างไร มีปัมหาอะไรบ้าง และแก้ปัมหาอย่างไร  

1.4 ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เดก็ร่วมกนัสรุปและ 
สร้างแผนผงัใยแมงมมุ มาความรู้และประสบการณ์มาสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ฉพาะตวั 

1.5 ขัน้ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้อย่างมีความหมาย (Application)  
เดก็เช่ือมโยงทกัษะ ประสบการณ์ โดยตอบค าถาม และแสดงบทบาทสมมติท่ีครูสร้างสถานการณ์ขึน้ 

2. ความสามารถทางพหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปัมมาแต่ละด้านท่ีเด็กปฐมวยั
แสดงออก ดงันี ้

     2.1 ความสามารถด้านภาษา หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจและบอกความหมายของ
ค า ความสามารถในการปฏิบตัิตามค าสัง่ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นความสามารถในการ
เลา่เร่ือง/นิทาน และความสามารถในการสื่อความหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ 



6 

 

     2.2 ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการให้เหตผุล
ความสามารถในการจ าแนก/การเปรียบเทียบ/การจัดหมวดหมู่ ความสามารถในการใช้ตวัเลข และ
จ านวน ความสามารถในการแก้ปัมหา 

     2.3 ความสามารถด้านมิติ หมายถึง ความสามารถในการบอกรูปพรรณสณัฐานของสิ่งต่างๆ 
ในด้านรูปร่าง รูปทรง ขนาด และพืน้ท่ี ความสามารถในการบอกต าแหน่งท่ีตัง้และบอกทิศทางของสิ่ง
ตา่งๆ ความสามารถในการวาดภาพอย่างสร้างสรรค์ 

     2.4 ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว หมายถึง ความสามารถในการควบคมุการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ความสามารถในการใช้ร่างกายแสดงท่าทางต่างๆ ความสามารถในการเคลื่อนไหว
อย่างครบองค์ประกอบ และความสามารถในการควบคมุการประสานสมัพันธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือกับ
ประสาทตา 

     2.5 ความสามารถด้านดนตรี หมายถึง ความสามารถในการโต้ตอบต่อจังหวะและเสียงเพลง 
ความสามารถในการแสดงท่าทางตามจงัหวะ/สมัมาณ ความสามารถในการร้องเพลงและแสดงท่วงท่า
ประกอบ 

     2.6 ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล หมายถึง ความสามารถในการท ากิจกรรม
ร่วมกบัผู้ อ่ืน ความสามารถในการปฏิบตัิตามข้อตกลงของกลุ่ม ความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตาม 
และความสามารถในการมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผู้ อ่ืน 

     2.7 ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง หมายถึง ความสามารถในการมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีมีความกล้าแสดงออกและมีความมัน่ใจ ท างานอย่างมีเป้าหมาย และมีความช่ืนชมและพึง
พอใจในผลงานของตนเอง 

     2.8 ความสามารถด้านธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รู้จักบ ารุงรักษา และ
อนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 
                 2.9 ความสามารถของพหุปัมมาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต 
หมายถึง ความสามารถในการการเข้าใจความสมัพันธ์ของร่างกายและจิตใจแล้วแสดงพฤติกรรมนัน้
ออกมา เข้าใจความหมายของชีวิต รวมถึงความสามารถในการจบัประเดน็ค าถามท่ีเก่ียวกับการด ารงอยู่
ของมนษุย์ 
      ซึ่งวดัได้จากแบบประเมินความสามารถทางพหปัุมมา ท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ จ าแนกได้ 9 ด้าน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ผู้ วิจยัน ารูปแบบพหปัุมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้การ

ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (A = Active Learning) ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ในกลุ่มย่อย (C = Cooperation Learning) ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (A = Analysis)      
ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  (C = Constructivism) ขัน้การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง             
(A = Application) มาใช้ในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปัมมา โดยมีแนวคิดมาจาก 
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 2–3; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) ท่ีกล่าวว่า คนทุกคน
สามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปัมมาท่ีเขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้กับบริบทต่าง  ๆ ตาม
สภาพแวดล้อมของตน การ์ดเนอร์ มองปัมมาในหลายลกัษณะ และเช่ือว่า ปัมมาของแต่ละคนจะเป็น
กระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถท่ีจะค้นหา แก้ปัมหา และสร้างผลผลิตท่ีมีคณุค่าเป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม ซึ่งมี 9 ด้าน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบ 1 
 

ตัวแปรอสิระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
สมมตฐิานในการวิจยั 

ภายหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัมมาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ    

เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุมมาสงูขึน้ 

การจดักิจกรรมตาม

รูปแบบพหปัุมมาเพ่ือ

การเรียนรู้โดยใช้นิทาน

เป็นสื่อ 

ความสามารถทางพหปัุมมา 9 ด้าน ได้แก่ 
1. ความสามารถด้านภาษา 
2. ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
3. ความสามารถด้านมิต ิ
4. ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
5. ความสามารถด้านดนตรี 
6. ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
7. ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง 
8. ความสามารถด้านธรรมชาต ิ

9. ความสามารถทางด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาค้นคว้าเร่ืองการศกึษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยจําแนกเป็นหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา 
    1.  1  ความหมายของพหปัุญญา 
    1.  2  แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีพหปัุญญา 
    1.  3  ประเภทของพหปัุญญา 
    1.  4  ลกัษณะสําคญัของทฤษฎีพหปัุญญา 
    1.  5  ลกัษณะของบคุคลท่ีมคีวามสามารถในด้านตา่ง ๆ ตามทฤษฎีพหปัุญญา 

         1.  6  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาพหปัุญญา 
    1.  7  ประโยชน์ของทฤษฎีพหปัุญญา 
    1.  8  แนวทางในการสง่เสริมพหปัุญญาในด้านตา่ง ๆ 

       1.  9  รูปแบบการสอนตามทฤษฎีพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
    1.10  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฎีพหปัุญญา 
2. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับนิทาน 

       2.  1  ความหมายของนิทาน 
    2.  2  คณุคา่และประโยชน์ของนิทาน 
    2.  3  ประเภทของนิทาน 
    2.  4  เกณฑ์การเลือกนิทานสําหรับเดก็ 
    2.  5  รูปแบบและเทคนิคการเลา่นิทาน 

      2.  6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเลา่นิทาน 
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1. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา 
        ในส่วนนีก้ล่าวถงึเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา ดังต่อไปนี ้

1.1 ความหมายของพหุปัญญา 
       มีผู้ให้ความหมายของพหปัุญญาเอาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
       เยาวพา เดชะคปุต์. (2544: 2–3; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) ให้ความหมายของคําว่า  

“พหปัุญญา” ของ การ์ดเนอร์ ว่าเป็นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) นั่นคือ คนทุก
คนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปัญญาท่ีเขาสามารถและพฒันาความสามารถนัน้กับบริบทต่าง ๆ ตาม
สภาพแวดล้อมของตน มองปัญญาในหลายลกัษณะ และเช่ือวา่ ปัญญาของแตล่ะคนจะเป็นกระบวนการ
ทางจิตใจ หรือความสามารถท่ีจะค้นหา แก้ปัญหา และสร้างผลผลิตท่ีมีคณุคา่เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

       พิมพ์พันธ์ เดชะคปุต์. (2544: 108; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) กล่าวถึงความหมายท่ี 
การ์ดเนอร์ ให้ความหมายของคําวา่ พหปัุญญา ซึ่งประกอบด้วยหลกั 3 ประการ คือ 

       1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
       2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ และค้นพบสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลผลิตอนัมี

ประสิทธิภาพ 
       3. ความสามารถในการพบเห็นปัญหาใหม ่
       นพเนตร ธรรมบวร (2545: 8) กลา่ววา่ พหปัุญญา หมายถึง ความสามารถของคนท่ีใช้สมอง

ซึ่งจัดเป็นอวัยวะท่ีมีความสําคญัมากของร่างกายมนุษย์  เพราะนอกจากจะทําหน้าท่ีควบคมุเก่ียวกับ
สติปัญญา ความคิด การเรียนรู้ พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์แล้ว สมองยังทําหน้าท่ีควบคมุการ
ทํางานของอวยัวะอ่ืน ๆ ด้วย 
             ประเวศ วะสี (2535: 9) กล่าวว่า พหุปัญญา หมายถึง ความฉลาดของมนุษย์ท่ีไม่ได้ขึน้อยู่
กบัจํานวนเซลล์ในสมอง แตข่ึน้อยู่กบัการเช่ือมโยงเซลล์ประสาทท่ีจะงอกเงยออกมาเป็นวงจรสมอง  ถ้า
สมองได้รับการกระตุ้นมากวงจรสมองก็ย่ิงมากขึน้ทําให้ฉลาด ถ้าได้รับการกระตุ้นน้อยการเช่ือมโยงกัน
ของเซลล์ประสาทก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ดงันัน้สิ่งแวดล้อมและการเลีย้งดจูึงมีความสําคญัต่อการ
กําหนดโครงสร้างและโปรแกรมในสมอง 

       สรุปได้ว่า พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถท่ีมีความหลากหลายของบุคคล เป็น
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างสรรค์ค้นพบ ความสามารถในการพบปัญหา
ใหม่ๆ  ซึ่งสามารถจะพฒันาได้โดยการเลีย้งดแูละจากสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม  
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1.2 แนวคดิของทฤษฎีพหุปัญญา 
       มีผู้ให้แนวคิดทฤษฎีพหปัุญญาเอาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
       อารี สณัหฉวี (2535: 1) กลา่ววา่ เมื่อปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) กระทรวงศกึษาธิการในกรุง

ปารีสได้ขอร้องให้นกัจิตวิทยาชาวฝร่ังเศสช่ือ อลัเฟรด บิเนท์  (Alfred Binet) และคณะให้พฒันาเคร่ืองมือ
สําหรับวดันกัเรียนประถมศกึษาท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะเป็นนักเรียนสอบตก เพ่ือหาทางช่วยเหลือแก้ไข จาก
การพัฒนาเคร่ืองมือวัดนีทํ้าให้เกิดแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาขึน้เป็นครัง้แรก  ของโลก หลายปีต่อมา
สหรัฐอเมริกาได้นําแบบทดสอบนีไ้ปใช้และได้มีการสร้างแบบทดสอบกนัเพ่ิมเติม และใช้อย่างแพร่หลาย
ดงัเป็นท่ีรู้จกัในปัจจบุนัวา่ แบบทดสอบไอคิว (IQ) หรือแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา แปดสิบปีหลงัจากท่ีมี
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาฉบับแรก นัดจิตวิทยาชาวอเมริกันแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ช่ือ โฮเวิร์ด   
การ์ดเนอร์ ก็ได้ประกาศวา่โลกเราตีความหมายของคําวา่ ฉลาด หรือ เชาวน์ปัญญา หรือ ปัญญาแคบไป 
การ์ดเนอร์เสนอในหนงัสือ ช่ือ ขอบเขตของจิต(Frames of Mind) เมื่อปี พ.ศ. 2526 (Gardner. 1983) ว่า 
ความฉลาดหรือเชาวน์ปัญญาของมนษุย์นีม้ีอย่างน้อยถึง 7 ด้าน  และภายหลงัเพ่ิมอีก 2 ด้าน  รวมเป็น 9 
ด้าน การ์ดเนอร์ เรียกทฤษฎีนีว้่า ทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences – M.I.)          
การ์ดเนอร์ต้องการจะรู้จักขอบเขตของศักยภาพความสามารถของมนุษย์ท่ีนอกเหนือไปจากคะแนน
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา เขาตัง้ข้อสงสยัถึงความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาแบบต่าง ๆ ท่ี
ดงึคนออกจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ การ์ดเนอร์บอกวา่ความฉลาดหรือเชาวน์ปัญญาน่าจะเก่ียวกับ
ความสามารถใน การแก้ปัญหา และ ออกแบบงานและผลงานชนิดตา่ง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ 

       การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2544: 2-3; อ้างอิงจาก Gardner.1983) เป็น
นกัวิทยาศาสตร์ด้านระบบประสาทวิทยา แห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ศึกษาเก่ียวกับความหลากหลาย
ของปัญญา โดยการคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences : MI) ขึน้ และจําแนก
ปัญญาของคนเอาไว้ในหนงัสือช่ือ “โครงสร้างของจิตใจ” (Frame of Mind) และหนงัสือเร่ือง “พหปัุญญา”                   
(Multiple InTelligences.1993) โดยศกึษาจากผู้ ท่ีมีสมองบกพร่องในบางสว่น และพบว่าผู้ ท่ีถูกศึกษายัง
มีความสามารถในส่วนท่ีเหลืออยู่ซึ่งเ ป็นการพิสจูน์ว่าสมองของมนุษย์แบ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนได้
กําหนดความสามารถเป็นเร่ือง ๆ หรือมีปัญญาหลาย ๆ อย่างถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่าง
กนั การ์ดเนอร์ใช้ฐานความคิดจากศาสตร์ทางการรับรู้ (Cognitive Science) และศาสตร์การทํางานของ
สมอง (Neuro Science) และให้คําจํากัดความคําว่า “ปัญญา” (Intelligences) ว่าเป็นความสามารถ  
เชิงชีวจิต (Biopsychological Potential) นั่นคือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปัญญาท่ีเขา
สามารถ และพฒันาความสามารถนัน้กับบริบทต่าง ๆตามสภาพแวดล้อมของตน เขามองสติปัญญาใน
หลายลกัษณะ และเช่ืออีกว่าปัญญาของแต่ละคนจะเป็นกระบวนการทางจิตใจ  หรือความสามารถท่ี     
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จะค้นหา แก้ปัญหา และสร้างผลผลิตท่ีมีคณุคา่เป็นท่ียอมรับของสงัคม (เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 2-3; 
อ้างอิงจาก เชิดศกัดิ์ ชมุนมุ. 2540)  

       สรุปได้วา่ แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีพหปัุญญา เกิดจากการทํางานของสมองแบ่งออกเป็น
สว่นๆ ซึ่งทําให้มนษุย์มีความสามารถและมีปัญญาท่ีหลากหลายอยู่ในคนๆ เดียวกัน ซึ่งมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหา และออกแบบงานและผลงานชนิดตา่ง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ 

 
1.3 ประเภทของพหุปัญญา 
       มีผู้ จําแนกประเภทของพหปัุญญาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
        การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 2-3; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) จําแนก

ความสามารถทางปัญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท และภายหลงัได้เพ่ิมเติมอีก 2 ประเภท รวมเป็นปัญญา 
9 ด้าน ได้แก่ 

       1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการจัดกระทํา
เก่ียวกบัโครงสร้างของภาษาเสียง ความหมาย และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษา ได้แก่ ความสามารถใช้ภาษาใน
การหว่านล้อม การอธิบาย เป็นต้น ผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านภาษาสงู ได้แก่ นักเล่านิทาน นักพูด 
นกัการเมือง หรือด้านการเขียน ได้แก่ กว ีนกัเขียนบทละคร บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 

      2. ปัญญาด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence) หมายถึง 
ความสามารถไวในการมองเห็นความสมัพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดท่ี
เป็นเหตผุล (Cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (If-then) วิธีการท่ีใช้ในการคิด ได้แก่ การจําแนก
ประเภท การจดัหมวดหมู ่การสนันิษฐาน สรุป การคิดคํานวณ การตัง้สมมติฐาน ผู้ ท่ีมีความสามารถสงู
ในการใช้ตวัเลข ได้แก่ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ ให้เหตผุลท่ีดี ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์      
นกัตรรกศาสตร์ นกัจดัทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

       3. ปัญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนือ้ท่ี 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านัน้  นอกจากนีย้ังหมายถึงความสามารถท่ีจะมองเห็น  และแสดง
ออกเป็นรูปร่างถึงสิ่งท่ีเห็นและความคิดเก่ียวกับพืน้ท่ี ผู้ ท่ีมีความสามารถสงูในการมองเห็นพืน้ท่ี ได้แก่ 
นายพราน ลกูเสือ ผู้นําทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใช้เนือ้ท่ีได้ดี ได้แก่ สถาปนิก มณัฑนากร ศิลปิน 
นกัประดิษฐ์ เป็นต้น 

       4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  (Bodily-Kinesthetic Intelligence) หมายถึง 
ความสามารถทักษะทางกาย ได้แก่ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น      
ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผสั ผู้ ท่ีมีความสามารถสงูในการใช้ร่างกายของตนแสดง
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ความคิด ความรู้สกึ ได้แก่ นกัแสดง นกัแสดงท่าใบ้ นกักีฬา นาฏกร นกัฟ้อนรํา และความสามารถในการ
ใช้มือประดิษฐ์ ได้แก่ นกัปัน้ ช้างซ่อมรถยนต์ ศลัยแพทย์ เป็นต้น      

        5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการไวต่อเร่ืองของ
จังหวะ ทํานอง เสียงตลอดจนความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี ผู้ ท่ีมีความสามารถสูง
ทางด้านดนตรี ได้แก่ นกัแตง่เพลง นกัดนตรี นกัวิจารณ์ดนตรี  

       6. ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล  (Interpersonal Intelligence) หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้ อ่ืน ทัง้นีร้วมถึงความไวในการ
สงัเกตนํา้เสียง ใบหน้า ท่าทาง ทัง้ยังมีความสามารถสงูในการรู้ถึงลกัษณะต่าง ๆ ของสมัพันธภาพของ
มนุษย์ และความสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ความสามารถทําให้
บุคคลหรือกลุ่มชนปฏิบัติตาม ผู้ ท่ีมีความสามารถสูงทางด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ได้แก่ ครู 
นกัแสดง นกัสงัคมสงเคราะห์ นกัการเมือง พนกังานขายของ เป็นต้น 

       7. ปัญญาด้านตนเอง หรือความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง 
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตัิตนได้ด้วยตนเอง ความสามารถในการรู้จัก
ตนเอง ได้แก่ การรู้จกัตนเองตามความเป็นจริง ได้แก่ มีจดุออ่น จดุแขง็ในเร่ืองใด มีความรู้เท่าทนัอารมณ์ 
ความคิด ความปรารถนาของตน  มีความสามารถในการฝึกฝนตนเองและเข้าใจตนเอง  ผู้ ท่ีมี
ความสามารถสงูทางด้านความเข้าใจตนเอง ได้แก่ นกัจิตวิทยา ผู้นําศาสนา เป็นต้น 

       8. ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้าใจความสําคญัของตนเองกับสิ่งแวดล้อม
และตระหนักถึงความสามารถของตนเองท่ีจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เข้าใจถึงพัฒนาการ
มนษุย์ และการดํารงชีวิตของมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนตาย เข้าใจ จําแนกความเหมือนกนัของสิ่งของ เข้าใจการ
หมนุเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร ผู้ ท่ีมีความสามารถสงูทางด้านธรรมชาติ ได้แก่ นกัวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

       9. ปัญญาด้านอตัภวนิยม จิตนิยม หรือ การดํารงคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) 
เป็นปัญญาด้านสดุท้ายท่ีการ์ดเนอร์นําเสนอในปี ค.ศ. 1999 ในหนังสือช่ือ Intelligence Reframed และ
สรุปวา่เป็นปัญญาในปี 2004 ในหนังสือ “Changing Minds” หมายถึง มีความไว และความสามารถใน
การจบัประเดน็คําถามท่ีเก่ียวกบัการดํารงคงอยู่ของมนุษย์ สามารถรับรู้บทบาทและการดํารงคงอยู่ของ
ตนเอง เข้าใจเก่ียวกบัหลกัปรัชญาและการตัง้คําถามเพ่ือยืนยันความเข้าใจและรับเก่ียวกับตนเองอย่าง
ลกึซึง้ เข้าใจความสมัพนัธ์ของร่างกาย จิตใจ และความเป็นจริงในโลก ผู้ ท่ีมีความสามารถสงูทางด้านนี ้
ได้แก่ นกัปราชญ์ ผู้นําทางศาสนา เป็นต้น 

       สรุปได้ว่า ทฤษฎีพหุปัญญาประกอบไปด้วยปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา 
ปัญญาด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติ ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปัญญาด้าน
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ดนตรี ปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านธรรมชาติ และ
ปัญญาด้านอตัภวนิยม จิตนิยม หรือ การดํารงคงอยู่ของชีวิต  
 

1.4 ลักษณะส าคัญของทฤษฎีพหุปัญญา 
       มีผู้อธิบายลกัษณะสําคญัของทฤษฎีพหปัุญญา 
       ทฤษฎีพหุปัญญา หรือ MI Theory ไม่เพียงแต่อธิบายปัญญาทัง้ 9 ด้านนีเ้ท่านัน้ แต่ยัง

อธิบายถึงลกัษณะสําคญัเอาไว้ ดงันี ้(เยาวพา เดชะคปุต์. 2544: 4; อ้างอิงจาก Gardner. 1983)  
1. ปัญญามีลกัษณะเฉพาะด้านจากการศกึษาเร่ืองสมอง 
2. ทกุคนมีปัญญาทัง้ 8 ด้านมากบ้างน้อยบ้างตา่งกนัไป ซึ่งบางคนอาจมีปัญญาทัง้ 8  

ด้านสงูมากทกุด้าน แตบ่างคนอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือสองด้าน สว่นด้านอ่ืน ๆ ไมส่งูนกั 
3. ทกุคนสามารถพฒันาปัญญาแตล่ะด้านให้สงูขึน้ถึงระดบัใช้การได้ ถ้ามีการให้ 

กําลงัใจ ฝึกฝน อบรม มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่นความร่วมมือของผู้ปกครอง การได้ประสบการณ์ 
ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปัญญาด้านตา่ง ๆ ได้ 

4. ปัญญาตา่ง ๆ สามารถทํางานร่วมกนัได้ ซึ่งการ์ดเนอร์ชีแ้จงวา่ การแบ่งลกัษณะของ 
ปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการอธิบายลักษณะของปัญญาแต่ละด้านเท่านัน้  แท้จริงแล้ว ปัญญา
ทัง้หลายๆ ด้านจะทํางานร่วมกันเช่นในการประกอบอาหารก็ต้องสามารถอ่านวิธีทํา  (ด้านภาษา) คิด
คํานวณปริมาณของสว่นผสม (ด้านคณิตศาสตร์) เมื่อประกอบอาหารเสร็จก็ทําให้สมาชิกทุกคนในบ้าน
พอใจ (ด้านความเข้าใจผู้ อ่ืน) และทําให้ตนเองมีความสขุ (ด้านความเข้าใจตนเอง) เป็นต้น การกล่าวถึง
ปัญญาแตล่ะด้านเป็นเพียงการนําลกัษณะพิเศษเฉพาะออกมาศกึษาเพ่ือหาทางใช้ให้เหมาะสม 

5. ปัญญาแตล่ะด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายอย่าง เชน่ บางคนไมม่ี 
ความสามารถด้านการอา่นไมไ่ด้หมายความว่าไม่มีความสามารถด้านภาษา เพราะเขาอาจจะเป็นคนท่ี
เล่านิทานหรือเล่าเร่ืองเก่ง ใช้ภาษาพูดได้คล่องแคล่ว หรือคนท่ีไม่มีความสามารถทางกีฬาก็อาจใช้
ร่างกายได้ดีในการถกัทอผ้าหรือเลน่หมากรุกได้เก่ง ซึ่งจะเห็นได้วา่แม้แตใ่นปัญญาด้านใดด้านหนึ่ง กจ็ะมี
การแสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลาย การ์ดเนอร์เช่ือว่า แม้ว่าคนแต่ละคนจะมีปัญญาในแต่ละ
ด้านไมเ่ท่ากนั แตก่็สามารถพฒันาปัญญาทัง้ 9 ด้านนีไ้ด้ 

     สรุปได้วา่ บคุคลจะมีปัญญาในแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ก็สามารถจัดประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพ่ือพฒันาปัญญาของบคุคลได้ 
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1.5 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
       มีผู้กลา่วถึงลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตามทฤษฎีพหปัุญญา 
       สปุราณี ไกรวตันุสสรณ์ และ คณาพร คมสนั (2544: 8-30) อธิบายลกัษณะของบุคคลท่ีมี

ความสามารถในด้านตา่ง ๆ ตามทฤษฏีพหปัุญญาดงันี ้
       1. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษา 

  1. 1 ชอบฟังและและโต้ตอบกบัการพดูในรูปแบบตา่ง ๆ 
  1. 2 ชอบเลียนแบบเสียง ภาษา การอา่นและเขียนของผู้อ่ืน 
  1. 3 เรียนรู้โดยผา่นทกัษะการฟัง การอา่น การเขียน และการอธิบาย 
  1. 4 มีความสามารถในการฟังในระดบัความเข้าใจ การถอดความ (paraphrase)         

การตีความ และ การจดจําในสิ่งท่ีอา่น 
  1.5 มีความสามารถในการพดูตอ่หน้ากลุม่บคุคลหลายอาชีพ การพดูเพ่ือจดุประสงค์ 

ตา่งๆ การใช้ภาษาพดูท่ีง่ายตอ่การเข้าใจ การพดูชกัจงู การโน้มน้าว การพดูให้คนอ่ืนเช่ือถือในเวลาอนั
เหมาะสม 

  1.6 มีความสามารถในการเขียนได้ถกูต้องตามไวยากรณ์ การสะกด การใช้เคร่ืองหมาย 
วรรคตอน และการใช้คําศพัท์เพ่ือสื่อความคิดได้ด ี

  1. 7 มีความสามารถในการเรียนภาษาอ่ืน ๆ ได้ 
  1. 8 ใช้ทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ในการจดจํา การสื่อสาร การอภิปราย การอธิบายการชกั 

จงู การสร้างความรู้ใหม ่การสร้างความหมายใหม ่ๆ และสะท้อนให้ผู้ อ่ืนเข้าใจธรรมชาติของภาษา 
  1. 9 มีความพยายามท่ีจะฝึกฝนภาษาของตนให้เกิดความชํานาญ 

                           1.10 มีความสนใจในกิจกรรมทางภาษา อนัได้แก่ การเขียนบนัทกึประจําวนั บทกว ี    
การเลา่เร่ือง การโต้วาที การพดูในโอกาสตา่ง ๆ การเขียน และการเขียนบทความในวารสารตา่ง ๆ 

               1.11 มีการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ ทางภาษา อนัได้แก่ งานเขียนหรือการพูดในแนว
ใหม่ๆ  

  1.12  มีอารมณ์ขนั 
       2. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในการใช้เหตผุลและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 

  2. 1 รู้และเข้าใจหน้าท่ีของสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 
  2. 2 คุ้นเคยและเข้าใจแนวคิดเก่ียวกบัปริมาณ เวลา เหตผุล 
  2. 3 เข้าใจสญัลกัษณ์ท่ีเป็นนามธรรมเพ่ือถ่ายทอดแนวความคิดและสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม 
  2. 4 สามารถใช้ทกัษะของการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตผุล 
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  2. 5 เข้าใจรูปแบบและความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 
  2. 6 รู้จกัตัง้สมมตฐิานและทดสอบได้ 
  2. 7 สามารถใช้ทกัษะทางคณิตศาสตร์ อนัได้แก ่การประมาณ การคํานวณ การ 

ตีความเป็นสถิต ิและนําเสนอข้อมลูเป็นสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ (Graphic form) 
  2.  8 ชอบคิดในแนวทางการคํานวณ เช่น การรวบรวมข้อมลู การตัง้สมมติฐานการใช้ 

สตูรอนัเป็นรูปแบบ รู้จกัยกตวัอย่างสิ่งท่ีขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ และชอบโต้เถียงโดยยืนกรานความถกูต้อง 
  2.  9 แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ 
  2.10 สนใจเลือกอาชีพท่ีเก่ียวกบัการคํานวณ เช่น นกับญัชี ผู้ ท่ีทํางานเก่ียวกบั 

คอมพิวเตอร์ นกักฎหมาย วิศวกร และนกัเคม ี
  2.11 ชอบสร้างสรรค์รูปแบบใหม ่ๆ มีความเข้าใจอย่างลกึซึง้ทางด้านคณิตศาสตร์ 

       3. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านมิติสมัพนัธ์ 
  3. 1 เรียนรู้ได้จากการมองเห็นและการสงัเกต สามารถจําใบหน้า วตัถ ุรูปร่าง สี 

รายละเอียดและฉาก 
  3. 2 สามารถสืบค้นร่องรอยหรือวตัถไุด้ เช่น การค้นหารอยเท้า หรือร่องรอยในป่า การ 

ขบัรถตามเส้นทางจราจร 
  3. 3 ใช้จินตนาการในการสร้างมโนภาพและรายละเอียด รวมทัง้ใช้ในการเรียกความ 

ทรงจํากลบัคืน 
  3. 4 สามารถอา่นแผนภมูิ ตาราง แผนท่ี ชอบเรียนสิ่งท่ีนําเสนอด้วยลายเส้นหรือสิ่งท่ี 

มองเห็นได้ 
  3. 5 สนกุกบัการขีด เขียน การวาดภาพ การระบายส ีการปัน้ 
  3. 6 มีความสามารถและสนกุกบัการสร้างภาพ 3 มิติ เป็นรูปทรงตา่ง ๆ เช่น พบั 

กระดาษเป็นรูปทรงตา่ง ๆ 
  3. 7 สามารถมองวตัถใุนมมุมองท่ีตา่งจากคนอ่ืน หรือ มองเห็นสิ่งท่ีซ่อนเร้นได้ 
  3. 8 สร้างสรรค์วตัถขุึน้มาจากสิ่งท่ีเป็นนามธรรม 
  3. 9 สนใจและมีทกัษะในงานอาชีพศิลปิน นกัถ่ายภาพ วิศวกร มณัฑนากร สถาปนิก      

นกัออกแบบ นกับิน นกัประดษิฐ์ 
  3.10 สร้างงานศิลปะแนวใหม ่และพฒันางานศิลปะดัง้เดิม 

       4. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
  4. 1 ชอบสํารวจสภาพแวดล้อมและส่ิงตา่ง ๆ โดยใช้การสมัผสัการเคลื่อนไหว 

          4. 2 ชอบพฒันาฝีมือโดยการประสานความสามารถของอวยัวะตา่ง ๆ แขง่กบัเวลา 
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  4. 3 สามารถเรียนรู้และจดจําได้ดจีากการลงมือปฏิบตัิและการมีสว่นร่วม 
  4. 4 สนกุกบัการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อนัได้แก ่การทศันศกึษา (field-trip)        

การเลน่เกม การแสดงบทบาทสมมติ การสะสมส่ิงของและการออกกําลงักาย 
  4. 5 มกัแสดงความคลอ่งตวัในการทํางานโดยการสงัเกตจากการเคลื่อนไหว การเดิน    

การหยิบจบัสิ่งของ 
  4. 6 สมัผสัได้เร็วกบัการเคลื่อนไหวรอบตวั และพร้อมเสมอในการโต้ตอบกบัสิ่งรอบข้าง 

                           4. 7 มีทกัษะและชอบมีสว่นร่วมท่ีจะแสดงออกในด้านการละคร การกีฬา การเต้นรํา  
กิจกรรมตา่ง ๆ การเย็บปักถกัร้อย งานปัน้ งานฝีมือ การพิมพ์ 

  4. 8 เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการแสดง การฝีมือ มีการแสดงออกอย่างมีทกัษะ 
คลอ่งตวั ถกูต้องแมน่ยํา และสง่างาม 

  4. 9 ปฏิกิริยาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ แสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง 
การใช้ร่างกายและสติปัญญา 

  4.10 มีความเข้าใจและใช้ชีวิตได้มาตรฐานตามสขุลกัษณะ 
  4.11 มีแนวโน้มท่ีจะเลือกอาชีพด้านการกีฬา การเต้นรํา ศลัยกรรมและวิศวกรรม 
  4.12 สร้างสรรค์และคิดค้นพฒันาทกัษะทางกาย การเต้นรํา การกีฬา และกิจกรรม 

ตา่งๆ ท่ีใช้ทกัษะทางกายเป็นพืน้ฐาน 
       5. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านดนตรี 

  5. 1 ชอบ สนใจ และสนกุสนานกบัเสียงตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้รอบตวั อนัได้แก่ เสียงมนษุย์     
เสียงธรรมชาต ิเสียงดนตรี 

  5. 2 เมื่อได้ยินเสยีงดนตรีมกัต้องร้องตาม เต้นรํา เคาะเสยีงเป็นจงัหวะและวิจารณ์ 
เพลงได้อย่างลกึซึง้ เก่ียวกบัระดบัเสยีง เนือ้ร้อง จงัหวะ การใช้เสยีงประกอบดนตรี และวฒันธรรมของ
ดนตรี 

  5. 3 ชอบสะสมดนตรีและข้อมลูเก่ียวกบัดนตรี เช่น เทป ซีดี วีดีทศัน์ และชอบเลน่ 
เคร่ืองดนตรี 

  5. 4 พฒันาความสามารถด้านการร้องเพลง การเลน่ดนตรีด้วยตนเองหรือ ร่วมมือกบั 
ผู้ อ่ืน 

  5. 5 ใช้ศพัท์เฉพาะและสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ทางดนตรีได้ 
  5. 6 ชอบและสามารถแตง่เพลง และเลน่ดนตรีได้ดทีนัทีโดยมิได้เตรียมตวัลว่งหน้า 
  5. 7 เข้าใจและสามารถตคีวามหมายของเนือ้เพลงและดนตรีท่ีผู้แตง่เพลงต้องการส่ือ 
  5. 8 ช่ืนชอบอาชีพท่ีเก่ียวกบัดนตรีอนัได้แก่ นกัร้อง นกัดนตรี เจ้าหน้าท่ีเทคนิคด้าน 
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ดนตรี นกัแตง่เพลง ผู้ผลิตอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือดนตรี ครู และผู้อํานวยเพลง 
5. 9 สร้างสรรค์เพลงและประดษิฐ์เคร่ืองดนตรี 

     6.ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านมนษุยสมัพนัธ์ 
6. 1  มีสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวและกบัผู้ อ่ืน 
6. 2  สามารถสร้างและรักษาภาพลกัษณ์ของตนเองในสงัคมได้ดี 
6. 3  รู้จกัปรับเปลี่ยนวิธีการร่วมสงัคมกบัผู้ อ่ืนทกุชนชัน้และอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
6. 4  เข้าใจความรู้สกึความคิดสภาพการณ์ พฤติกรรม แนวทางชีวิตของผู้ อ่ืนอย่างถ่องแท้ 
6. 5  สวมบทบาทของผู้นําและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
6. 6  มีความสามารถเหน่ียวนําใจคนให้เป็นไปตามต้องการ มีลกัษณะผู้นํา 
6. 7  สามารถเข้าใจและสื่อสารกบับคุคลอ่ืนได้ดีโดยใช้คําพดูและกิริยาท่าทาง 
6. 8  ช่วยเป็นสื่อกลางเพ่ือช่วยประสานการทํางาน ความเข้าใจ ความคิดให้กบัผู้ อ่ืนและ 

หน่วยงานตา่ง ๆ 
6. 9  สามารถปรับตวัได้ดีตามสภาพแวดล้อมและกบับคุคลทกุชนชัน้และอาชีพ 
6.10 เข้าใจแง่มมุทางสงัคมและการเมือง 
6.11 สนใจอาชีพท่ีต้องใช้ความสามารถด้านมนษุยสมัพนัธ์ อนัได้แก่ ครู นกัสงัคม 

สงเคราะห์ ท่ีปรึกษา และนกัการเมือง 
6.12 ชอบพฒันารูปแบบและระบบการอยู่ร่วมกนัทางสงัคม 

    7. ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความสามารถในด้านการเข้าใจตนเอง 
7. 1 เข้าใจระดบัอารมณ์และความรู้สกึของตนเอง 
7. 2 พฒันาอารมณ์ตนเองให้เป็นไปในทางท่ีเหมาะสม 
7. 3 รู้จกัตัง้จดุมุง่หมายของชีวิตเป้าหมาย 
7. 4 ตัง้มัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 
7. 5 สามารถทํางานได้ด้วยตนเอง 
7. 6 สนใจใคร่รู้เก่ียวกบัชีวิต อนัได้แก่ ความหมาย เป้าหมาย และสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต 
7. 7 ควบคมุการเรียนรู้และบคุลกิได้ด ี
7. 8 ชอบค้นหาเก่ียวกบัตนเอง 
7. 9 สามารถเลง็เห็นความซบัซ้อนของกระบวนการภายในจิตของตน และสภาพชีวิตได้ 

กระจ่าง 
7.10 ตัง้มัน่ท่ีจะเข้าให้ถึงความแท้จริงของตนเอง 
7.11 มีอิทธิพลตอ่บทบาทของผู้ อ่ืน 
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       ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บงัอร เสรีรัตน์ (2543: 7-9) อธิบายถึงพฤติกรรมท่ีปรากฏของบุคคล

ท่ีมีความสามารถแตล่ะระดบั ไว้ดงันี ้
       1. คนท่ีมีความสามารถด้านภาษา จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ดี 

  1. 1 สามารถจบัใจความได้ด ีจากการฟังสิ่งตา่ง ๆ 
  1. 2 สามารถถ่ายทอดความคิดโดยการพดูได้ชดัเจน 
  1. 3 สื่อสารได้ชดัเจนตรงประเดน็ 
  1. 4 สามารถอา่นหนงัสือตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง เข้าใจความหมาย จบัใจความได้ด ี
  1. 5 เขียนถ่ายทอดความรู้สกึ ความรู้ ข้อมลูได้ถกูต้องชดัเจน และสามารถเขียน 

ถ่ายทอดได้หลากหลายแนวทาง 
       2. คนท่ีมีความสามารถด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ด ีควรมีคณุสมบตัิ 

ดงันี ้
  2. 1 เป็นคนท่ีคิดเป็นระบบ มีเหตผุลในการคดิ 
  2. 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ คิดพิจาณาสว่นย่อยของประเดน็ให้เห็น 

ภาพชดัเจน 
  2. 3 มีความสามารถในการคิดสงัเคราะห์ คือ ประมวล เช่ือมโยงแง่มมุความคิด        

รวบยอดและประเดน็ตา่ง ๆ ให้เป็นเร่ืองเดียวกนั 
  2. 4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ นําเหตผุลข้อมลูมาใช้ในการ 

ตดัสิน เช่ือหรือไมเ่ช่ือ ทําหรือไมทํ่า 
  2. 5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การประมวลสาเหตขุองปัญหา หาวิธี 

แก้ปัญหาท่ีหลากหลาย และเลือกแนวทางท่ีสามารถแก้ปัญหาได้เกิดผล 
  2. 6 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คือ สามารถคิดได้เอง หลากหลายแนวทาง 

คิดได้แตกตา่งจากคนอ่ืน คิดยืดหยุ่น ไมย่ึดติด 
  2. 7 มีความสามารถในการใช้จํานวน เข้าใจความเป็นนามธรรมของจํานวน 
  2. 8 มีทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน ทัง้ทกัษะขัน้พืน้ฐานและทกัษะ       

ขัน้สงู 13 ทกัษะ คือ 
          2.8.1 ทกัษะขัน้พืน้ฐานม ี8 ทกัษะ ได้แก่ 

                      2.8.1.1 การสงัเกต 
                    2.8.1.2 การวดั 

                      2.8.1.3 การจําแนกประเภท 
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                        2.8.1.4 การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
                      2.8.1.5 การใช้ตวัเลข 
                        2.8.1.6 การจดักระทําและสื่อความหมายข้อมลู 
                      2.8.1.7 การลงความเห็นจากข้อมลู 
                      2.8.1.8 การพยากรณ์ 

          2.8.2 ทกัษะขัน้สงูม ี5 ทกัษะ ได้แก ่
                       2.8.2.1 การตัง้สมมตฐิาน 
                      2.8.2.2 การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบตักิาร 
                      2.8.2.3 การกําหนดและควบคมุตวัแปร 
                      2.8.2.4 การทดลอง 
                      2.8.2.5 การตีความหมายของข้อมลูและการลงข้อสรุป 

   3. คนท่ีมีความสามารถด้านพืน้ท่ี จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ดี ควรมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 
        3.1 สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งตา่ง ๆ เหมาะสมกบัจดุประสงค์ท่ีต้องการใช้ 
        3.2 กะระยะได้แมน่ยํา รู้เร่ืองทิศทาง 
        3.3 วาดรูปได้ถกูสดัสว่น และสื่อความคิด ความรู้สึกผ่านรูปภาพได้ชัดเจนทัง้ความคิดเชิง

รูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 
   4. คนท่ีมีความสามารถด้านการเคลื่อนไหว จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ด ีควรมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
        4.1 สามารถใช้กล้ามเนือ้ได้คลอ่งแคลว่ ทัง้กล้ามเนือ้เลก็และกล้ามเนือ้ใหญ่ 
        4.2 ใช้อวยัวะของร่างกายสื่อสารท่าทาง ความคิด ความรู้สกึได้ 
        4.3 ใช้กล้ามเนือ้เลก็ได้อย่างคลอ่งแคลว่ในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ เย็บปักถกัร้อย 

แกะสลกั ผา่ตดั เคลื่อนไหวนิว้มือ ท่าทางตา่ง ๆ 
        4.4 ใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ได้อย่างคลอ่งแคลว่ในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ อาทิ การเลน่กีฬา 

การเต้นตามจงัหวะ การทําท่าประกอบ 
        4.5 ใช้กล้ามเนือ้ของร่างกายสื่อสารและแสดงความคิด ความรู้สึกได้ เช่น การแสดงละคร    

การแสดงท่าใบ้สื่อภาษา 
   5. คนท่ีมีความสามารถด้านดนตรี จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ดี ควรมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
        5.1 ไวตอ่การรับรู้จงัหวะและทํานอง 
        5.2 แยกแยะเสียง ทํานอง จงัหวะได้ 
        5.3 แตง่เพลง สร้างสรรค์ทํานอง 
        5.4 สื่อสารความคิดออกมาเป็นเพลงหรือทํานองได้ด ี
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   6. คนท่ีมีความสามารถด้านการเข้าใจคนอ่ืน จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ด ี
        6.1 สามารถรับรู้อารมณ์ ความคิด ความรู้สกึของบคุคลตา่ง ๆ รอบตวัได้ 
        6.2 ปรับปฏิสมัพนัธ์ให้เหมาะสมกบัการอยู่ร่วมกบับคุคลอ่ืน 
        6.3 ทํางานกลุม่ได้ดี มีความเป็นผู้นํา เป็นสมาชิกกลุม่ท่ีดี  
   7. คนท่ีมีความสามารถด้านรู้จกัตนเอง จะทําสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ด ีควรมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
        7.1 นบัถือตนเอง มัน่ใจในตนเอง รู้จกัเข้าใจจดุด ีจดุด้อยของตนเอง 
        7.2 วางแผนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เก่งสงูสดุ และ

พฒันาขึน้เร่ือย ๆ 
        7.3 มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เหมาะสม และเตือนตนเองให้ทํางานตามท่ีวางแผนไว้

จนบรรลเุป้าหมาย 
        7.4 กระตุ้นตนเองให้ตอ่สู้อปุสรรคและอดทนตอ่ความยากลําบากกายและใจได้ 
   8. คนท่ีมีความสามารถด้านการรอบรู้ธรรมชาต ิจะทําสิง่ตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้ด ีควรมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
        8.1 มีความรู้เก่ียวกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้ ทัง้วงจรชีวิต สภาพปัจจุบัน การดแูลให้คงอยู่ 

และการทําให้ธรรมชาติท่ีเสียหายหมดไป 
        8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งท่ีเกิดขึน้เมื่อเง่ือนไขตา่ง ๆ เปลี่ยนแปลง 
        8.3 มกัจะอยูใ่นธรรมชาต ิหลงใหลในความงามของธรรมชาต ิ
        จากท่ีกลา่วมา สามารถนํามาสรุปดงัตารางวิเคราะห์ลกัษณะพหปัุญญา เยาวพา เดชะคปุต์  

ได้แปลจากเร่ือง Multiple Intelligences โดย Finkelstein, Leonard & Finkelstein, ceila. ดงันี ้
 
ตาราง 1 แสดงลกัษณะพหปัุญญา 

 
สติปัญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 

1. ด้านภาษา 
(Linguistic Intelligence) 
 
 
 
 
 

- เข้าใจคําสัง่และความหมายของคํา 

- ชอบอา่น เขียน เลา่เร่ือง 

- อธิบายได้ชดัเจน 

- ชอบสอนและชอบเรียนและเรียนได้ดีถ้าม ี

โอกาสได้พดูได้ฟังและเหน็ 

- มีความจําด ีจําสถานท่ี วนัเดือนปีและสิ่งตา่งๆ 

- นกักวี 

- นกัเขียน 

- นกัพดู 

- นกัโต้วาที 
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 - สามารถวิเคราะห์ด้านภาษาได้ด ี

ตาราง 1 (ตอ่) 
 

สติปัญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 

2. ด้านตรรกะ -         
คณิตศาสตร์ 
( Logical - Mathematical 
Intelligence 
 
 
 

- สามารถจําสิ่งท่ีเป็นแบบแผนท่ีเป็นนามธรรม
ได้ 
- มีเหตผุลเชิงสรุปความสามารถเช่ือมโยง 
ความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่ง ๆ 
- ชอบทําการทดลอง ค้นหาคําตอบ ทํางานกบั 
ตวัเลข หาคําตอบด้านรูปแบบและ
ความสมัพนัธ์ 
- ชอบคณิตศาสตร์ คิดในเชิงเหตผุลและ

สามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ดี                                  

- เรียนได้ดีโดยการจดัหมวดหมู ่แยกประเภท 

- นกัวิทยาศาสตร์ 
- นกัคณิตศาสตร์ 
- นกัคิด 
- นกัสถิต ิ
 
 
 
 
 

3.ด้านมิติ 
(Spatial Intelligence) 
 
 
 
 
 
 

- สามารถมองเหน็แง่มมุตา่ง ๆ ได้ 
- เหน็ความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี 
- สามารถแสดงออกด้วยภาพ 
- สามารถมองเหน็รูปลกัษณ์ของสิ่งตา่ง ๆ 
- สามารถหาทิศทางท่ีวา่งได้ สามารถจดัรูป 
ฟอร์มตา่ง ๆในสมองได้ 
- มีจินตนาการด ีมองเห็นการเปลีย่นแปลง อา่น 
แผนท่ี แผนภมูิได้ดี 
- เรียนได้ดีถ้าต้องใช้จินตนาการ ใช้ความคิด 
อย่างอิสระ ทํางานด้วยสีและภาพ 
- ชอบท่ีจะวาด สร้าง ออกแบบ ศกึษาภาพน่ิง 
ภาพยนตร์ และทดลองกบัเคร่ืองจกัรกล 

- นกัเดินเรือ 
- นกับิน 
- ประติมากร 
- ศิลปิน / นกัวาภาพ 
- สถาปนิก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

สติปัญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 

4. ด้านร่างกายและความ 

ถนดัทางกาย 

( Bodily - Kinesthetic 

Intelligence) 

 

 

 

                               

 

- สามารถควบคมุการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

รู้จกัสว่นตา่ง ๆของร่างกายและสามารถ

แสดงออกได้ 

- ชอบการเคลื่อนไหว สมัผสั พดู และใช้ภาษา 

ทางกาย (Body Language) 

- ทํากิจกรรมท่ีต้องใช้ร่างกาย เช่นกีฬา เต้นรํา 

การแสดง การประดิษฐ์สิ่งของได้ด ี

- มีความสามารถในการแสดงท่าทางสามารถ   

พฒันาการทํางานของร่างกาย 

- เรียนได้ดีถ้ามีโอกาสสมัผสั เคลื่อนไหว และมี 

ปฏิสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีวา่ง และการสมัผสั 

 

- นกักีฬา 

- นกัเต้นรํา 

- ศลัยแพทย์ 

- นกัประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ด้านดนตรี 

( Musical Intelligence) 

 

 

 

 

- ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเลน่ดนตรี และ 

ตอบสนองตอ่เสียงเพลง 

- แยกแยะ จําทํานองเพลง เรียนรู้จงัหวะดนตรี

ได้เร็ว 

- เรียนรู้จงัหวะ เสียง และดนตรีได้ด ี

- รู้จกัโครงสร้างของดนตรี โครงสร้างในการฟัง 

เพลง 

- ไวตอ่เสียง 

- คิดท่วงทํานอง / จงัหวะได้ 

- สมัผสัคณุภาพของเสียงได้ 

- นกัดนตรี 

- นกัแตง่เพลง 

- วาทยาการ 

- วิศวกร 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 
สติปัญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 

6. ด้านความเข้าใจระหวา่ง

บคุคล 

(Interpersonal 

Intelligence) 

- เข้าใจผู้ อ่ืน นําผู้ อ่ืน จดักลุม่ สื่อสาร ระงบัข้อ 

พิพาทได้ 

- ทํางานเป็นกลุม่ได้ 

- แยกแยะความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ 

- สามารถสื่อความหมายโดยไมใ่ช้ภาษาพดูได้ 

- ชอบมีเพ่ือน มาก ๆ ชอบพดูคยุกบัคนและร่วม 

สงัสรรค์กบัคนอ่ืน 

- เรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกบัผู้ อ่ืน หรือ

มีโอกาสสมัภาษณ์ผู้ อ่ืน 

- รู้จกัสร้างสมัพนัธ์ภาพอนัดีกบัผู้ อ่ืน 

- ครู 

- นกัสงัคมสงเคราะห์ 

- นกัแสดง 

- นกัการเมือง 

- พนกังานขายของ 

 

 

7. ด้านความเข้าใจตนเอง 

(Intrapersonal 

Intelligence) 

 

- มีสมาธิดี เป็นคนมจิีตใจออ่นโยน 

- มีความเข้าใจตนเอง ชอบคิดฝัน และหมกมุน่ 

อยู่กบัความรู้สกึ/ความคิดของตนเองให้  

สญัชาตญาณเป็นเคร่ืองนําทาง 

- ตระหนกัและแสดงความรู้สกึของตนเองได้ 
- มีความรู้สกึเก่ียวกบัตวัตนของตนเอง 
- มีความคิดระดบัสงูและมีเหตผุล 
- ชอบท่ีจะทํางานคนเดียวและสนใจติดตามส่ิง
ท่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษ เรียนรู้ได้ดถ้ีามีโอกาส 
ทํางานโดยลําพงัทําโครงการเดีย่ว 
- แสวงหาความสําเร็จในความสนใจและ 
เป้าหมายของตนเอง และต้องการเป็นผู้ 

- นกัจิตวทิยา 

- ผู้นําทางศาสนา 
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สร้างสรรค์เรียนรู้โดยวิธีเรียนด้วนตนเองตาม 
จงัหวะการเรียนรู้เฉพาะตน 

ตาราง 1 (ตอ่) 
 

สติปัญญา ลักษณะ ประเภทของบุคคล 

8. ด้านธรรมชาต ิ
(Naturalist Intelligence) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เข้าใจเปลีย่นแปลงของธรรมชาติและ 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ
- เข้าใจความสําคญัของตนเองกบัสิ่งแวดล้อม 
และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมี
สว่นช่วยในการอนรุักษ์ธรรมชาต ิ
- เข้าใจถึงพฒันาการของมนษุย์ และการ 
ดํารงชีวิตของมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนตาย 
- เข้าใจและจําแนกความเหมือนกนัของสิ่งของ 
- เข้าใจการหมนุเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
- คิดท่วงทํานอง / จงัหวะได้ 
- สมัผสัคณุภาพของเสียงได้ 

- นกัวิทยาศาสตร์ 
 

9. ด้านการดํารงคงอยู่ของ 
ชีวิต                   
(Existential Intelligence) 
 

- ความไวและความสามารถในการจบัประเดน็ 
คําถามท่ีเก่ียวกบัการดํารงอยู่ของมนษุย์ 
- เรียนรู้บริบทการดํารงคงอยู่ของมนษุย์ 
- เข้าใจความสมัพนัธ์ของโลกท่ีเป็นกายภาพ
และโลกของจิตใจ 
- มีความรักผู้ อ่ืน 
- การตื่นตวัในการแสดงออกในบางสถานการณ์ 
- การเข้าใจในวฒันธรรม การแสดงออกในด้าน
อารมณ์ สงัคม จริยธรรม                                   
- เข้าใจหลกัปรัชญา หลกัของศาสนาตา่ง ๆ 

- นกัปราชญ์ 
- ผู้ นําศาสนา 

 
ท่ีมา : เยาวพา เดชะคปุต์ (แปล). 2541.”Mutiple Intelligences” (Finkelstein, Leonard & 
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Finkelstein , Leila.2541). เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง “ทักษะการคิดและรูปแบบการเรียนรู้    
(Thinking Skill & Learning Styles)” ณ ห้องประชมุตกึชาญอิสระ ระหวา่งวนัท่ี 6 – 8 กมุภาพนัธ์ 2541. 

 
1.6 ปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญา 
       มีผู้กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาพหปัุญญาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
       การ์ดเนอร์ (อารี สณัหฉวี. 2542: 13 อ้างอิงจาก Gardner.1983 ) อธิบายไว้วา่ปัญญาจะ

พฒันาขึน้ได้หรือไมข่ึน้อยู่กบัเหตปัุจจยัตอ่ไปนี ้
       1. สภาพทางชีววิทยาของบคุคล อนัได้แก่ กรรมพนัธุ์ หรือการกระทบกระเทือนของสมอง

ก่อนตัง้ครรภ์ ระหวา่งตัง้ครรภ์ และเมื่อเกิดมาแล้ว 
       2. ประวตัิชีวิตของคนแตล่ะคน อนัได้แก่ ประสบการณ์ท่ีมีกบัพ่อแม ่ครู พ่ีน้อง และเพ่ือนฝงู 

ซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ท่ีจะช่วยพฒันาปัญญา หรือทําให้การพฒันาปัญญาชะงกังนั 
       3. พืน้ฐานทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม ตลอดจนระยะเวลา สถานท่ีเกิดและการเติบโต

จะมีสว่นสําคญัในการสง่เสริมปัญญาบางด้านและไมส่ง่เสริมปัญญาบางด้าน 
      ตัวกระตุ้นและตัวบ่ันทอนปัญญา 
        นอกจากนี  ้ อารี สณัหฉวี. (2541: 16-17) ประสบการณ์ท่ีตกผลึก (ช่วยกระตุ้น) กับ

ประสบการณ์ท่ีบัน่ทอนเป็นกระบวนการสําคญัในการพัฒนาของปัญญา “ประสบการณ์ท่ีช่วยตกผลึก” 
เป็นคําท่ี เฟลแมน (David Feldman) แห่งมหาวิทยาลยัทัฟท์ ได้คิดค้น และการ์ดเนอร์ได้นําไปใช้อย่าง
กว้างขวาง ประสบการณ์ท่ีช่วยตกผลึกเป็นจุดสําคัญในการพัฒนาปัญญาและความสามารถ  
ประสบการณ์นีม้กัจะเกิดตัง้แตป่ฐมวยั แตก่็อาจเกิดได้ระหวา่งอายตุา่ง ๆ ตวัอย่าง เช่น อลัเบิร์ต ไอสไตล์
นกัวิทยาศาสตร์ท่ีสําคญัของโลกเมื่ออาย ุ4 ขวบ พ่อเขาได้ให้เลน่กบัเขม็ทิศ เขาได้เลา่ในชีวประวตัิวา่ เข็ม
ทิศนีทํ้าให้เขาสนใจอยากรู้เร่ืองของโลก และจกัรวาลมาก ประสบการณ์ของเขาจึงปลกุความสามารถของ
เขาอยู่เสมอ ทําให้เขาเร่ิมคิดและสนใจศกึษาจนเป็นนกัวิทยาศาสตร์บนัลือโลก จะเห็นได้วา่ ประสบการณ์
ท่ีช่วยตกผลกึจะเป็นประสบการณ์ท่ีปลกุเร้าปัญญาท่ีมีอยู่ให้พัฒนาจนถึงขัน้สงูสดุ  ในทางตรงกันข้าม “ 
ประสบการณ์ท่ีบัน่ทอน” หมายถึง ประสบการณ์ท่ีตดัรอนการพฒันาของปัญญา เช่น ในวิชาศิลปะ ครูพดู
เยาะเย้ย ผลงานศิลปะตอ่หน้าเพ่ือน ๆ เหตกุารณ์ครัง้นัน้อาจจะเป็นจุดท่ีตดัการพัฒนาการของปัญญา
ด้านมิติของท่านไปโดยสิน้เชิง หรือพ่อแมท่ี่ตะโกนดดุา่วา่ท่ีท่านเลน่เปียโน ท่านก็อาจไมแ่ตะต้องเปียโนอีก
เลย ประสบการณ์บัน่ทอนจะเป็นประสบการณ์ท่ีทําให้คนรู้สึกโกรธ อาย กลวั หรือเกิดอารมณ์อนัไม่พึง
ประสงค์ทัง้หลายอนัสมัพนัธ์กบัปัญญาความสามารถด้านใดก็จะบัน่ทอนตดัรอน พัฒนาการของปัญญา
และความสามารถด้านนัน้ ๆ ประสบการณ์ต่อไปนีจ้ะเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีจะช่วยพัฒนาหรือบั่นทอนการ
พฒันาของปัญญา 
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        1. การมีอปุกรณ์เหมาะสม หรือครูดี เช่น ถ้าเกิดมาในครอบครัวท่ียากจน ก็อาจจะไม่มีทุนท่ี
จะซือ้เคร่ืองดนตรี หรือไปเข้าเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปัญญาทางด้านดนตรีก็อาจจะไมม่ีโอกาสได้แสดงออก 

       2. องค์ประกอบทางประวตัิศาสตร์ - วฒันธรรม เช่น ถ้าเป็นนักเรียนท่ีมีแนวโน้ม และชอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ในขณะท่ีสงัคมขณะนัน้กําลงัสง่เสริมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อย่างสดุขีด  มี
การให้ทนุอย่างมากมาย ปัญญาทางด้านคณิตศาสตร์ก็จะได้รับการสนบัสนนุได้มาก 
         3. องค์ประกอบทางภมูิศาสตร์ เช่นถ้าเกิดมาในท้องถ่ินท่ีเป็นไร่นา ก็จะได้พฒันาปัญญาทาง
กาย มากกวา่คนท่ีเกิดในคอนโดมิเนียมชัน้ท่ี 30 บนถนนเจริญกรุง 

       4. องค์ประกอบทางครอบครัว เช่น ถ้าอยากจะเป็นศิลปินนักวาด แต่พ่อแม่ต้องการให้เป็น
นกักฎหมาย บางท่ีอิทธิพลของพ่อแมทํ่าให้ต้องพฒันาทางด้านภาษาสว่นปัญญาด้านศิลปะ อาจจะไม่ได้
รับการสนบัสนนุเลย 

       5. องค์ประกอบทางด้านสถานการณ์ เช่นเมื่อเลก็ๆต้องดแูลน้องเพราะเป็นครอบครัวใหญ่จึง
ไมม่ีเวลาท่ีจะพฒันาปัญญา หรือความสามารถพิเศษใด ๆ (อารี สณัหฉวี. 2543: 14-15) 

       สรุปได้วา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาพหปัุญญา ได้แก่ กรรมพนัธุ์ ประสบการณ์ของพ่อ
แม ่ครู พ่ีน้อง และเพ่ือนฝงู พืน้ฐานทางวฒันธรรม ซึ่งบคุคลควรได้รับประสบการณ์ท่ีดี และควรได้อยู่ใน
สงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
 

1.7 ประโยชน์ของทฤษฎีพหุปัญญา 
       ประโยชน์ของทฤษฎีพหปัุญญาซึ่งมีผู้กลา่วไว้ดงัตอ่ไปนี ้
       กรีนฮอค (สรุศกัดิ ์หลาบมาลา. 2540: 53 – 59; อ้างถึงจาก Greenhawk: 1997) กลา่วถึง

ประโยชน์ของพหปัุญญาในห้องเรียนไว้ได้ 5 รายการ ดงันี ้
        1. ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและของคนอ่ืน 
        2. ช่วยให้นกัเรียนใช้ประโยชน์จากจดุแขง็ของตนและปรบัปรุงจดุออ่นของตน 
        3. ช่วยเสริมความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนซึ่งจะช่วยให้นกัเรียนกล้าทํางานท่ียาก

กวา่เดิม 
        4. ช่วยให้นกัเรียนเรียนได้ดีขึน้ เพราะทําให้เกิดการจดจําไมล่ืม โดยเฉพาะบทเรียนท่ีใช้

ฝึกหลายปัญญา 
                5. ช่วยในการประเมินทกัษะพืน้ฐานระดบัสงูของนกัเรียนได้อย่างแมน่ยํา 
       สรุปได้วา่ ประโยชน์ของพหุปัญญา จะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจตนเองและผู้ อ่ืน รู้จัก

จดุออ่นและจดุแขง็ ช่วยเสริมความมัน่ใจในตนเอง ทําให้การเรียนดีขึน้ ช่วยให้การประเมินทักษะพืน้ฐาน
ระดบัสงูของนกัเรียนได้อย่างแมน่ยํา 
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1.8 แนวทางการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา 
       การสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญาให้กบัเดก็นัน้ ต้องเข้าใจวา่ เดก็ทกุคนไมใ่ช่

อจัฉริยะแตเ่ดก็ทกุคนมีความสามารถถึงขีดสงูสดุของแตล่ะบคุคล มีผู้กลา่วถึงแนวทางการสง่เสริม
ความสามารถทางพหปัุญญาเอาไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

      โบลตนัและแคชวู๊ด (BoultonLewis and Catherwood. 1994: 52-53) กลา่ววา่ การเปิด
โอกาสให้เดก็ได้แสดงออกถึงความรู้สกึของตนเอง จากประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยการส่ือสารด้านตา่ง ๆ 
เช่น การพดูแสดงความคดิเห็นการวาดภาพสิ่งท่ีตนเองประทบัใจ เป็นต้น ซึ่งสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นการ
เรียนรู้ท่ีเดก็จะจดจําไปได้ยาวนาน และได้แสดงความทสามารถของตนเองได้อย่างแท้จริง  

      ไผท สิทธิสนุทร (2543: 21) ได้เสนอแนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา
ให้แก่เดก็ดงันี ้

       1. จดักิจกรรมโดยให้เดก็ได้เรียนรู้ และทํากิจกรรมร่วมกนั อาจจะเป็นกลุม่ใหญ่หรือกลุม่เลก็ 
โดยเน้นการเรียนรู้แบบบรูณาการ และฝึกความสามารถในด้านตา่ง ๆ ให้กบัเด็ก เช่น ความสามารถด้าน
ดนตรี ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้าน              
การเคลื่อนไหวและร่างกาย  ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ 
ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ความสามารถด้านธรรมชาติวิทยา 

       2. เดก็และครูร่วมกนัวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือเป็นการพฒันาความสามารถในด้าน
ตนเองถนดัหรือมีความสามารถพิเศษ 

       3. การเรียนรู้ของเดก็เกิดจากความต้องการท่ีตอ่เน่ืองจากการเรียนรู้ในเร่ืองหนึ่งและเด็กยัง
สนใจ ครูควรจะช่วยเหลือหรือให้คําแนะนํา นอกจากนีอ้าจจะเกิดจากความต้องการท่ีจะเรียนรู้ด้วยตวัเอง
โดยครูไมไ่ด้กระตุ้น 

       4. ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออกตามความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี โดยส่งเสริมให้มี
การจดัมมุประสบการณ์สําหรับเดก็ได้เลือกทํากิจกรรมท่ีสนใจ และแสดงความสามารถด้านท่ีตนเองถนดั 

      สรุศกัดิ์ หลาบมาลา (2543: 52-53) ได้กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมความสามารถทาง         
พหปัุญญาของเดก็ดงันี ้

       1. การจดักิจกรรมยึดเดก็เป็นศนูย์กลาง โดยมีครูคอยแนะนํา และให้การสนบัสนนุการเรียนรู้ 
เน้นการค้นพบ การคิดไตร่ตรอง ซึ่งเน้นให้เด็กเป็นผู้ปฏิบัติ และทํากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทําให้
เกิดการค้นพบตวัเอง 
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       2. เดก็ควรจะได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น 
ภายในชมุชนของตนเอง จากการทศันศกึษา เป็นต้น 

       3. ครูควรศกึษาหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหากิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับเด็ก 
ทําให้เดก็ไมเ่กิดความเบ่ือหน่ายในกิจกรรมท่ีซํา้ซาก 

       4. จดักิจกรรมแบบบรูณาการการเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะความสามารถของเดก็ โดยสง่เสริม
ศกัยภาพของเดก็ ๆ ในทกุ ๆ ด้าน 

       5. สง่เสริมพฒันาการเดก็ในด้านการอยู่ร่วมกนั เช่น การทํางานกลุม่ 
             6. ส่งเสริมการเข้าใจตนเอง รู้จักส่วนดี ส่วนท่ีบกพร่องของตนเอง และความเข้าใจผู้ อ่ืน 
สามารถช่ืนชมกบัความสําเร็จของผู้ อ่ืน 

       7. โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีสนบัสนนุการเรียนรู้ของเด็ก และเป็นสถานท่ีท่ีส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถของเดก็ในด้านตา่ง ๆ 

       นอกจากนี ้กุญชรี ค้าขาย (2544: 159–160) ยังกล่าวว่า การส่งเสริมความสามารถทาง         
พหปัุญญาให้ดี ไมว่า่จะเป็นในด้านใดก็ตามถ้าเด็กได้รับการส่งเสริมท่ีตรงตามความสามารถก็จะทําให้
เดก็พฒันาไปได้อย่างรวดเร็วกวา่เดก็คนอ่ืน ดงันีค้วรท่ีจะสง่เสริมความสามารถทางพหุปัญญาให้กับเด็ก
เพ่ือการเรียนรู้ดงันี ้

       1. ต้องรู้จกัความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของเดก็ในทกุ ๆ ด้าน เพราะจะช่วยให้การเรียนการ
สอนและการประเมินการเรียนรู้ของเดก็สอดคล้องกบัพฒันาการของเดก็แตล่ะคน 

       2. กระตุ้นให้เดก็ได้ใช้ความสามารถทกุ ๆ ด้านร่วมกนัในการเรียนรู้สิ่งท่ีอยากจะเรียน 
       3. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหาหรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การตดัสินใจ และเป็นกิจกรรมท่ีต้องทําโดยอาศยัการผสมผสานกนัของความคิดเชิงเหตผุล 
       4. กระตุ้นให้เดก็ตอบคําถาม โดยการให้เหตผุล 
       5. สงัเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเดก็วา่เป็นไปตามลําดบัขัน้หรือไม ่เพ่ือท่ีจะได้ทราบ

ถึงจดุบกพร่องในการเรียนรู้ของเดก็ 
       6. หากพบวา่เดก็เรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ช้ากวา่คนอ่ืน  ๆ  ควรจะช่วยเหลือเพราะอาจ

เป็นไปได้วา่เดก็มีความสามารถเพียงเท่านี ้
       7. จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สง่เสริมความสามารถในทกุ ๆ ด้าน เช่น 
   7.1 การอา่น การเลน่ และการเขียนเร่ือง (ด้านภาษา) 

7.2 การเลา่นิทาน และให้เดก็เดาวา่ตอนจบจะเป็นอย่างไร (ด้านตรรกะ) 
7.3 การเขียนภาพ ลอกแบบ หรือวางผงัท่ีจะตกแตง่พืน้ท่ี (ด้านมิติสมัพนัธ์) 
7.4 การฟังเสียงดนตรี หรือเสียงตา่ง ๆ (ด้านดนตรี) 
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7.5 การเต้นรํา การละเลน่ไทยเช่นมอญซ่อนผ้า งกิูนหาง โพงพาง (ด้านการเคลื่อนไหว 
และร่างกาย) 

7.6 การสวมบทบาทตา่ง ๆ การใช้ภาษาท่าทาง (ด้านมนษุยสมัพนัธ์) 
7.7 การบอกถึงความต้องการของตนเอง (ด้านการเข้าใจตนเอง) 
7.8 การปลกูต้นไม้ การเลีย้งสตัว ์และการบนัทกึการเจริญเติบโต (ด้านธรรมชาติวทิยา) 

       สรุปได้ว่า แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาทําได้หลายวิธี ซึ่งการจัด
กิจกรรมควรสง่เสริมความสามารถในทกุๆ ด้าน โดยจะต้องคํานึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล กระตุ้น
ให้ทํากิจกรรม กระตุ้นให้ตอบคําถาม เปิดโอกาสให้บคุคลตดัสินใจแก้ไขปัญหาตา่งๆ ควรให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในการวางแผนจดักิจกรรมด้วย และสิ่งสําคญัควรสนบัสนุนความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กใน
ด้านตา่งๆด้วย 
 

1.9 รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
                   การจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาพหปัุญญามีหลายรูปแบบ  

       ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคปุต ์ (2549: 7) พฒันารูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบพหุ

ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ (The Multiple Intelligences Model for Learning) หรือ รูปแบบ ACACA เป็น

รูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพฒันาพหปัุญญา โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีพหปัุญญาเพ่ือการ

เรียนรู้ การจดัประสบการณ์ตามแนวรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เป็นการดําเนินการตามหลกัการ 5 

ขัน้ โดยใช้อกัษรย่อวา่ ACACA ดงันี ้

      ขัน้ท่ี 1 ขัน้การให้ผู้ เรียนปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (A = Active Learning) 
      ขัน้ท่ี 2 ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ย่อย (C = Cooperation Learning) 
      ขัน้ท่ี 3 ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (A = Analysis) 
      ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (C = Constructivism) 
      ขัน้ท่ี 5 ขัน้การประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง (A = Application) 
ขัน้ตอนตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี ้
     1. ผู้เรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) ในขัน้ตอนนี ้มีพืน้ฐาน

จากความเช่ือท่ีวา่ การเรียนรู้จะทําได้ดีเมื่อผู้ เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ในขัน้นีจ้ะ
เน้นการท่ีผู้ เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Hands – on) โดยการทดลอง ค้นคว้า 
ปฏิบตัิจริง ซึ่งเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Active Learning) 
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     2. ผู้เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย (Cooperation Learning) ในข้อนีเ้กิด
จากแนวความคิดท่ีว่าการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะเกิดได้ดีจากการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์  มีส่วนร่วมในการ
ทํางาน และเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน ในรูปแบบของการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งได้จากแนวความคิดใน
เร่ืองของกระบวนการกลุม่ หรือกลุม่สมัพนัธ์ 

     3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) การเรียนรู้ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ 
จะเกิดขึน้ได้เมื่อผู้ เรียนสามารถรับรู้ และวิเคราะห์ความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเอง ว่าทําอะไรไป 
รู้สกึอย่างไร และเกิดการเรียนรู้อะไร อย่างไร 

     4. ผู้ เรียนสามารถสรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้จะ
เกิดขึน้ได้ดี เมื่อผู้ เรียนสามารถสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือท่ีเรียกว่าผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

     5. ผู้เรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (Application) เมื่อผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ี
เรียนรู้แล้ว การเรียนรู้ท่ีแท้จริง คือการท่ีผู้ เรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้นัน้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา 
หรือกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง 

     สรุปได้วา่ รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของการจดักิจกรรมท่ีพฒันาศกัยภาพ
ของเดก็ ซึ่งเดก็จะได้มีสว่นร่วมและลงมือปฏิบตัิจริง ได้วิเคราะห์ สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และสามารถนําองค์ความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้จริงตอ่ไป 
 

1.10 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา 
       งานวจิัยต่างประเทศ 
         เฮอร์แมน (วลินดา พงค์ธราธิก. 2547: 18; อ้างอิงจาก Herman.1994:97-98) ศึกษาการ

นําแนวคิดพหปัุญญาไปใช้ในระดบัประถมศึกษาของครูในรัฐฟลอริดา ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่มี
การนําแนวคิดพหปัุญญาไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนทําให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของเด็ก
สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั 

        ว ูช ูหวั  อลัราบาท์ และ สไุลมาน ( Wu, Shu-hua; Alrabah, Sulaiman. 2009) ศึกษาเร่ือง 
รูปแบบการเรียนรู้และลกัษณะพหปัุญญาระหวา่งนกัเรียนไต้หวนักบันกัเรียนคเูวต โดยมีวตัถุประสงค์ใน
การศกึษา คือ การสํารวจรูปแบบการเรียนรู้และลกัษณะพหปัุญญาระหวา่งสองกลุม่วฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัของนักเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษระดบั EFL ในไต้หวนัและคเูวตเพ่ือยืนยันความสอดคล้องของการ
พฒันาเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมของแตล่ะรูปแบบ การเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วยการสํารวจจาก
เคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐาน 2 ชนิด ส่วนหนึ่งของการสํารวจกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนท่ี
ต้องการและส่วนท่ีสอง คือ ศึกษาความฉลาดในการวิเคราะห์ข้อมลูการระบุรูปแบบการเรียนรู้และพหุ

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Wu+Shu-hua%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Alrabah+Sulaiman%22
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ปัญญาปัญญาท่ีโดดเดน่หลายรายการในแตล่ะกลุม่ ความหมายคือการดําเนินการศกึษาวฒันธรรมอ่ืน ๆ 
ในการเรียนระดบั EFL เพ่ือพฒันาเทคนิคการสอนท่ีรองรับแตล่ะวฒันธรรมและการออกแบบการสอนและ
กิจกรรมท่ีขยายรูปแบบการเรียนรู้ทัง้สองกลุม่ปัจจบุนัและพหปัุญญา  

 

                   คริสโตดลู ูโยน่า (Christodoulou, Joanna A. 2009) ศึกษาเร่ือง การประยุกต์ใช้พหุปัญญา 
โดยแบ่งความคิดของพหปัุญญาของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ท่ีศึกษามากว่า 25 ปีท่ี
โดยมีรูปถ่ายหลายๆ โรงเรียนและในการครบรอบทฤษฎีการเรียนรู้ของ การ์ดเนอร์ โดยจะสะท้อนทฤษฎี
พหุปัญญาท่ีมีหลากหลายรูปแบบและพิจารณาว่าอาจจะมีหลักสตูรในอนาคต  ในบทความนีผู้้ เขียน
กลา่วถึงวิธีเพ่ิมความฉลาดในเร่ืองทฤษฎีพหปัุญญาสําหรับโรงเรียน มีการแสดงความคิดเห็นพืน้ฐานของ
ทฤษฎีของวิธีคิดท่ีสามารถแยกเป็นส่วนประกอบ แล้วอธิบายความเข้าใจผิดบางอย่างกับแนวคิดและ
ความตัง้ใจของปัญญาหลายทฤษฎีและวิธีการท่ีเกิดแรงบันดาลใจให้โรงเรียนต่างๆทั่วโลกเพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน 

 
งานวจิัยในประเทศ 
    สนัติศกัดิ์ ผาผาย (2546: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั

ท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จดัประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหาร ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถ
ทางพหปัุญญาทกุด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
ความสามารถด้านมิติ ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี/
จงัหวะ ความสามารถทางด้านมนษุยสมัพนัธ์ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ความสามารถ
ด้านการเข้าใจตนเอง และความสามารถทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบและความสามารถทางพหปัุญญา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี
สงูขึน้ ตลอดทกุช่วงของการจดัประสบการณ์  

    ขวัญจิรา ภูสังข์ (2547: 53) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ผลการวิจัย พบว่า 
เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์ ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุ-ปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้ มีความสามารถทางพหุปัญญา สูงขึน้ทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา 
ความสามารถทางด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ ความสามารถด้านมิติสมัพันธ์ ความสามารถทางด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี/จังหวะความสามารถทางด้านมนุษยสมัพันธ์ 
ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง  และความสามารถทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และความสามารถทางพหปัุญญามีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางท่ีสงูขึน้ 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Christodoulou+Joanna+A.%22
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    วิลินดา พงศ์ธราธิก (2547: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการละเลน่ไทยกลางแจ้ง ผลการวิจัยพบว่าความ สามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยั ก่อนและหลงัการทดลอง ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง แตกต่างกัน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    พิมพ์พรรณ ทองประสิทธ์ิ (2548: 76) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้าน  ได้แก่ 
ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านมติ
สมัพนัธ์ ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถ
ทางด้านการเข้าใจผู้ อ่ืนความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเองและความสามารถทางด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถ
ทางพหปัุญญาทกุด้านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีสงูขึน้ ตลอดช่วงเวลาของการจดักิจกรรม 

    ปราณี อปุฮาท (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การคิดเชิงเหตผุลของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือเปรียบเทียบก่อนการ
ทดลองและหลงัการทดลอง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ และแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้มีการคิดเชิงเหตผุลหลงัการทดลองสงูกว่าการทดลอง
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

     วนัดี สตุสิน (2550: บทคดัย่อ ) ศกึษาเร่ือง ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจัยในครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการ
เรียนรู้ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการแก้ปัญหาสําหรับเดก็ปฐมวยัผลการวิจยัพบวา่ เดก็ปฐมวยัหลงัได้รับ
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาตนเอง และมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืนของเดก็ปฐมวยั มีคา่สงูขึน้อย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถในการแก้ปัญหาของเดก็ปฐมวยั หลงัการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้มีค่าสงูกว่าก่อนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    สทุธ์ิธนา ขนัอาสา (2550) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดัประสบการณ์แบบโครงงาน ผลการศกึษาค้นคว้าสรุปวา่ หลงัจากท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบ
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โครงการเดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ 
ด้านมิติ  ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลด้านความเข้าใจ
ตนเอง ด้านธรรมชาติสงูขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ 

     หทัยรัตน์ ทรวดทรง (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา  การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา
ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา และแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุ
ปัญญา ผลการวิจัยพบว่า  เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้การสอนแบบจิตปัญญามี
ความสามารถทางพหปัุญญาในทกุด้านเพ่ิมสงูขึน้หลงัการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    ชมพนูทุ ศภุผลศิริ (2551: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยั
ท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่  การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่
ผลการวิจยัพบวา่ หลงัจากได้รับการจดักิจกรมการทําหนงัสือเลม่ใหญ่เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหุ
ปัญญาสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

    รัตนาภรณ์ ภธูรเลิศ (2551: 83) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการละครโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการละครโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้มีความสามารถทางสติปัญญาทุก
ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ทางด้านมิติสมัพันธ์ ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี
ความสามารถทางด้านการเข้าใจผู้ อ่ืน ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเอง ความสามารถทางด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิตสงูขึน้
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

    สิรินทร์ ลดัดากลม (2551: 93) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจดัประสบการณ์การจดักิจกรรมทศันศกึษาโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยั
ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้  มี
ความสามารถทางพหปัุญญา ด้านภาษา ความสามารถทางด้านมิติ ความสามารถทางด้านร่างกาย และ              
การเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ความสามารถ
ทางด้านการเข้าใจตนเองและความสามารถทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงูขึน้  จากความสามารถ
ระดบัตํ่าเป็นความสามารถระดบัปานกลาง และความสามารถระดับสูง และพบความสัมพันธ์ของ
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ความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะช่วงเวลาระหวา่งการทดลอง ยกเว้นความสามารถทางด้านตรรกะ/
คณิตศาสตร์ท่ีไมพ่บการเปลี่ยนแปลง 

 
    ภรภทัร นิยมชยั (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ี

ได้รับการจดัประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัย
พบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีความสามารถทางพหุปัญญาทัง้  8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้าน
ความเข้าใจตนเอง และด้านธรรมชาติ สงูขึน้กวา่การทดลอง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ในทุก
ช่วงเวลาระหวา่งการทดลอง และความสามารถทางพหปัุญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีสงูขึน้ตลอด
แตล่ะช่วงเวลาของการจดัประสบการณ์ 

     วรรณิษา บวัสขุ (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. เด็กปฐมวยัก่อนได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศกึษามีความสามารถทางพหปัุญญาแตล่ะด้านอยู่ในระดบัปานกลาง หลงัได้รับการจัดกิจกรรมเกม
การศกึษาเดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาแตล่ะด้านอยู่ในระดบัสงู 2. เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมเกมการศกึษามีความสามารถทางพหปัุญญาทุกด้านสงูขึน้อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05   
  อญัชนา เถาว์ชาลี (2553: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหุปัญญาของ

เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเลน่ตามมมุประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า หลงัจากได้รับการจัด

กิจกรรมการเลน่ตามมมุประสบการณ์เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหุปัญญาสงูขึน้อย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .01 

     จากเอกสารและงานวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
ตา่งๆ นัน้ ซึ่งจัดตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้สามารถพัฒนาศกัยภาพทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัได้สงูขึน้ และช่วยให้ครูสามารถนําไปใช้กบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาปัญญาใน
ด้านตา่งๆ ของผู้เรียน ซึ่งผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม ได้รู้จดุเดน่และสามารถปรับปรุงจุดบกพร่อง
หรือจดุด้อยของตนเอง ซึ่งกิจกรรมต้องมีความเหมาะสมกบัวยั วฒุิภาวะและความสนใจของผู้เรียนด้วย 

 
2. เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวข้องกับนิทาน 
          ในส่วนนีจ้ะกล่าวถงึเอกสารและงานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับนิทาน ดังต่อไปนี ้

2.1 ความหมายของนิทาน   
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      มีผู้ให้ความหมายของนิทานไว้ดงัตอ่ไปนี ้

      จนัทร์เพ็ญ  สภุาผล (2535: 26) กลา่ววา่ นิทาน หมายถึง เร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกันมาโดยอิง
ความจริงหรือจินตนาการ มีวตัถปุระสงค์ให้เกิดความสนกุสนานและแฝงความคิดสอนใจเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้จากเนือ้เร่ืองในนิทาน 

       ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2533: 101) กล่าวว่า นิทาน หมายถึง เร่ืองราวท่ีเล่าต่อๆ กันมาเป็น
เวลานานแล้ว แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเร่ิมต้นเล่ากันมาตัง้แต่เมื่อใด การเล่านิทานก็เพ่ือความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและให้ความรู้ เพ่ือเป็นคนดีอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุและบางครัง้ ก็สอดแทรกคณุธรรม
เพ่ือสอนใจไปด้วย 

       วลยั วลิตธํารง (2513: 25 - 26) ให้ความหมายของนิทานว่านิทาน คือ เร่ืองราว ท่ีเล่า
สืบเน่ืองตอ่กนัมาเป็นทอดๆ จนกระทัง่ถึงปัจจบุนั นิทานเหล่านีอ้าจจะเป็นเร่ืองท่ีอิงความจริง หรือมีการ
เลา่เสริมตอ่ให้สนกุสนานหรือเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากจินตนาการของผู้เลา่เองก็ได้ 

       ก่ิงแก้ว อตัถาพร (2519: 12) ให้ความหมายนิทานเชิงคติชนวิทยาวา่ นิทาน หมายถึง เร่ืองท่ี
เลา่สืบตอ่กนัมาเป็นมรดกทางวฒันธรรม สว่นใหญ่ถ่ายทอดด้วยวิธีมขุปาฐะ 

       ฉวีวรรณ คหูาภินันท์ (2527: 70) กล่าวว่า นิทาน คือ เร่ืองราวท่ีเล่ากันมาแต่โบราณและมี
อภินิหารตา่งๆ นานา 

       รัชนี ศรีไพรวรรณ (2516: 37) ให้ความหมายของนิทานว่า คือ เร่ืองท่ีเล่าสืบกันมาหรือมีผู้
แตง่ขึน้เพ่ือความสนกุสนานเพลิดเพลิน และให้ความรู้เก่ียวกบัการดํารงชีวิต       

       เกริก ยุ้นพนัธ์ (2539: 8) ให้ความหมายของนิทานว่า นิทานคือเร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกันมา

ตัง้แต่สมยัโบราณเป็นการผกูเร่ืองขึน้เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความสนุกสนาน แฝงคําสอนจรรยาในการใช้ชีวิต  

เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรมตอ่เน่ืองของผู้เลา่ให้คนรุ่นใหมฟั่ง 

         พจมาน  เทียนมนัส (2539: 19) กล่าวว่า นิทาน หมายถึง เร่ืองท่ีเล่าสืบกันมาช้านาน อิง

ความจริงหรือจินตนาการ วตัถปุระสงค์ทําให้เกิดความสนุกสนานและคติสอนใจ หรือความรู้จากเนือ้หา

ของนิทาน                                                                                                                                                   

        สรุปได้วา่ นิทานคือ เร่ืองราวท่ีเล่าสืบต่อกันมาตัง้แต่สมยัโบราณ มาจากการอิงความเป็น

จริง หรือต่อเติมเพ่ือความสนุกสนาน ทําให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรก คติธรรม 

ความรู้ตา่งๆ เพ่ืออบรมสัง่สอน                

                                                                                                      

2.2 คุณค่าและประโยชน์ของนิทาน 
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       นิทานมีประโยชน์และมีคณุคา่ตอ่เดก็ในการเรียนรู้ สง่เสริมพฒันาการด้านตา่งๆ มีผู้กลา่วถึง

คณุคา่และประโยชน์ของนิทานไว้ดงัตอ่ไปนี ้  

       ไพพรรณ อินทนิล (2534: 49) ได้บอกถึงประโยชน์ของนิทานไว้เอาดงัตอ่ไปนี ้
       1. นิทานเป็นสื่อเช่ือมโยงความรักใคร่ ความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลกู  ครูกับศิษย์

บรรณารักษ์กบัเดก็ๆ ท่ีมาใช้ห้องสมดุ ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 

       2. สนองตอบตอ่ความต้องการของเดก็ ๆ ท่ีอยู่ในวยัอยากรู้อยากเห็น อยากมีประสบการณ์ 
ซึ่งสว่นหนึ่งได้มาจากการฟังนิทาน 

       3. ฝึกให้เดก็เป็นผู้ รู้จกัฟัง มีสมาธิ รู้จกัสํารวมอิริยาบถของตนเอง 
       4. เป็นการสร้างสรรค์ในด้านภาษาให้แก่เดก็ ทําให้เดก็ใช้ภาษาได้ถกูต้อง รู้จกัคําศพัท์ตา่ง ๆ 

ถ้าผู้ เล่านิทานระมดัระวงั รู้จักเลือกใช้ถ้อยคํา จะทําให้เกิดสนุทรีย์ในภาษา เพราะมีแบบอย่างท่ีดี การ
ออกเสียงตวั ร, ล, ตวัควบกลํา้ได้ถกูต้อง 

       5. ให้ความบันเทิงกับเด็ก ๆ ทําให้เด็กได้ผ่อนคลายอารมณ์  ได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ทําให้เดก็ ๆ ร่าเริงแจ่มใสสมวยั 

       6. สง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ๆ นิทานก่อให้เกิดจินตนาการ เดก็อาจจะเกิดความคิด
สร้างสรรค์ในการแตง่นิทานขึน้เอง หรือวาดรูปตามจินตนาการจากนิทานท่ีได้ฟัง ทําให้เด็ก ๆ คิดว่าเขามี
โลกสว่นตวัท่ีเขาจะคิดสร้างสรรค์อะไรก็ได้ทําให้เกิดความภาคภมูิใจในตนเองตามมา 

       7. เพ่ิมพนูความรู้เลก็ๆ น้อยๆ ให้กบัเดก็ เช่น ด้านศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภมูิศาสตร์ของประเทศตา่งๆ ทําให้เด็กสามารถตดัสินใจในด้านการแสดงออกและสนองตอบเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ ได้ถกูต้อง 

       8. ผู้เลา่มีโอกาสท่ีจะแทรกคําสัง่สอนไปในนิทานเท่าท่ีเด็กจะรับไว้ได้ เช่น ปลกูฝังคณุธรรม
ด้านตา่ง ๆสอนให้รักเมตตาต่อสตัว์ ไม่พูดเท็จ มีความซ่ือสตัย์ มีใจโอบอ้อมอารี ไม่อิจฉาริษยากัน เป็น
การกลอ่มเกลานิสยัเดก็ให้น่ารัก ออ่นโยน ไมเ่อาเปรียบ เป็นท่ีรักของทกุคน 

       กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2541: 11-12) กลา่วถึงความสําคญัของ นิทาน ไว้ดงันี ้ 
1. นิทานสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาความคิด ขยายความคิดของตนให้กระจ่างและ เป็นการ 

พฒันาภาษาอีกทางหนึ่ง  
2. สร้างนิสยัรักการอา่น ผู้เรียนรู้สกึเพลิดเพลนิขณะฟังครูเลา่ ซึ่งนําไปสูก่ารค้นคว้า หาอา่น 

นิทานด้วยตนเอง  
3. นิทานเป็นการสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมายให้กบันกัเรียน เนือ้หาในนิทาน มี 

ประเดน็ชดัเจน และการเลา่นิทานซํา้ ๆ ทําให้นกัเรียนสามารถถ่ายโอนข้อมลูใหมเ่พ่ือหาข้อสรุปได้  
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สรุปได้วา่ นิทาน มีคณุคา่และประโยชน์ตอ่เด็กปฐมวยัมาก เน่ืองจากจะส่งเสริมพัฒนาการ

ทัง้ 4 ด้าน คือร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ซึ่งนิทานจะสนองความต้องการของเด็ก ทํา

ให้เดก็เกิดความสนกุสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด ช่วยสง่เสริมจินตนาการ สง่เสริมกระบวนการคิดของ

เดก็ และยงัปลกูฝ่ังคณุธรรมและจริยธรรมให้เดก็ด้วย 

2.3 ประเภทของนิทาน 

             การแบ่งประเภทของนิทาน สามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น แบ่งตามเขตพืน้ท่ี แบ่งตาม
ยคุสมยั แบ่งตามดรรชนีแบบเร่ืองหรือแบ่งตามชนิดของการเลา่นิทาน แตท่ี่นิยมกนัมาก คือ การแบ่งตาม
รูปแบบของนิทาน การแบ่งประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทาน  สามารถจําแนกและแบ่งได้ตาม
เนือ้หาสาระท่ีเป็นเร่ืองราวของนิทาน ซึ่งมีผู้ทรงคณุวฒุิหลายท่านได้อธิบายวิธีการแบ่งประเภทนิทานตาม
รูปแบบของนิทานไว้ ดงันี ้
       เกริก ยุ้นพนัธ์ (2538: 20 - 22) แบ่งประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทาน แบ่งออกเป็น
ประเภทตา่งๆ 8 ประเภท คือ 

     1. เทพนิทานหรือเทพนิยายหรือเร่ืองราวปรัมปราเป็นนิทานหรือนิยายท่ีเกินเลย ความเป็นจริง
เหนือความเป็นจริงของมนษุย์เป็นสว่นใหญ่ เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัอภินิหาร ตวัเอกหรือตวัละครเดน่ๆ 
จะมีอภินิหารหรือเวทมนต์ ฤทธ์ิเดช ฉากหรือสถานท่ีในเนือ้เร่ืองมกัเป็นสถานท่ีพิเศษ หรือถูกกําหนด
ขึน้มา เช่น สรวงสวรรค์หรือเมืองบาดาล มีพระเอกเป็นเจ้าชาย มีนางเอกเป็นเจ้าหญิง มีนางฟ้า มีเทวดา 
มียกัษ์ ฯลฯ เป็นต้น 

     2. นิทานประจําถ่ินหรือนิทานพืน้บ้าน มกัเป็นนิทานท่ีถูกเล่าขานตกทอดต่อเน่ืองกันมาเป็น
เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับตํานานพืน้บ้าน ประวตัิความเป็นมาของท้องถ่ิน ภเูขา ทะเล แม่นํา้ เร่ืองราวของ
โบราณวตัถท่ีุมีเหตแุห่งท่ีมาของการสร้าง การเกิด ฯลฯ เป็นต้น 

     3. นิทานคติสอนใจ เป็นนิทานท่ีเลียบเคียงเชิงเปรียบเทียบกับชีวิต และความเป็นอยู่ร่วมกัน
ในสังคมมนุษย์ ให้บังเกิดผลในการดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ให้พิถีพิถัน  ละเอียดรอบคอบและไม่
ประมาท ช่วยเหลือเมตตาตอ่ผู้ อ่ืน และอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ 

     4. นิทานวีรบรุุษ เป็นนิทานท่ีอ้างถึงบคุคลท่ีมีความสามารถ องอาจ กล้าหาญ นิทานวีรบุรุษ
มกัเป็นเร่ืองท่ีถ่ายทอดเร่ืองจริงของบคุคลท่ีสําคญัๆ ไว้ แตม่กัสร้างฉาก หรือสถานการณ์ น่าตื่นเต้น หรือ
เกินความจริง เพ่ือให้เร่ืองราวสนกุสนาน และทําให้เกิดความรู้สกึคล้อยตามวา่บคุคลผู้นัน้เป็นวีรบรุุษนัน้มี
ความสามารถ และน่าสนใจจริง 

     5. นิทานอธิบายเหต ุเป็นนิทานท่ีเป็นเร่ืองราวเหตท่ีุมาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอธิบายพร้อมตอบ
คําถามเร่ืองราวนัน้ๆ ด้วย เช่น เร่ืองกระตา่ยในดวงจนัทร์ ทําไมนํา้ทะเลจึงเคม็ นกยงูกบันกกา เป็นต้น 
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     6. เทพปกรณัม เป็นนิทานท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือ โดยเฉพาะเก่ียวข้องกับตวับุคคลท่ีมี
อภินิหารเหนือความเป็นจริง ลกึลบั ได้แก่ พระอินทร์ พระพรหม ทศกณัฑ์  เป็นต้น 

     7. นิทานท่ีมีสัตว์เป็นตวัเอก และเปรียบเทียบเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตมนุษย์ เป็นเร่ืองราวท่ี
เก่ียวข้องกบัการอยู่ร่วมกนัในสงัคม สอนจริยธรรมแฝงแง่คิด และแนวทางแก้ไขเป็นบางครัง้ หรือบางครัง้
สอนแบบทางอ้อมผู้อา่นหรือผู้ฟังจะต้องพิจารณาเอง มกัเป็นเร่ืองราวบนัเทิงคดีท่ีสนกุสนาน 

     8. นิทานตลกขบขนั เป็นนิทานท่ีมีเร่ืองราวเปรียบเทียบชีวิตความเป็นอยู่ แตม่ีมมุท่ีตลกขบขนั 
สนกุสนาน ทําให้เกิดความรู้สึกเป็นสขุ เนือ้เร่ืองจะเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับไหวพริบ เร่ืองราวแปลกๆ 
เร่ืองเหลือเช่ือ เร่ืองเกินความเป็นจริง เป็นต้น 

       
วรรณี ศิริสนุทร (2539: 13 - 19) แบ่งนิทานสําหรับเดก็ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
     1. นิทานพืน้บ้าน (Folk tales) เป็นเร่ืองท่ีเลา่สืบทอดกนัมาเป็นเวลาช้านานจนภายหลงัมีการ

เขียนขึน้ตามเค้าเดิมบ้าง จดจําเร่ืองราวมาเขียนขึน้บ้าง ไมป่รากฏวา่ผู้แตง่ดัง้เดิมเป็นใคร มกัจะกลา่วอ้าง
วา่เป็นของเก่าแล้วเอามาเลา่ใหม ่นิทานพืน้บ้านแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ดงันี ้

      1.1 นิทานเก่ียวกบัสตัว์พดูได้ (Talking – Beast tales) มีตวัละครเป็นสตัว์พูดจาโต้ตอบ
กนั บางครัง้สตัว์ก็พดูจาโต้ตอบกบัคนด้วย เช่น เร่ืองแมไ่ก่สีแดง ปลาบู่ทองและลกูเสือกบัลกูววั เป็นต้น 

1.2 นิทานไมรู้่จบ (Cumulative tales) เป็นนิทานเร่ืองธรรมดาพืน้ ๆ แตเ่นือ้เร่ืองมีการ 
กระทําตอ่เน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ และซํา้ ๆ กนั เช่น เร่ือง ตากบัยาย ลกูไก่ตื่นตมู 

    1.3 นิทานตลกขบขนั (The Droll หรือ Humorous tales) เนือ้เร่ืองส่วนใหญ่เป็นทํานอง
ไร้สาระหรือโง่เขลา และแปลกประหลาด ชวนให้เห็นเป็นเร่ืองตลกขบขนั บางครัง้ก็เป็น การใช้ปฏิภาณ
ไหวพริบ เช่น เร่ืองศรีธนญไชย 

      1.4 นิทานอธิบายเหต  ุ (Pour quoi stories หรือ Tales that tell why) ส่วนใหญ่นิทาน
พืน้บ้านชนิดนีม้ีเนือ้เร่ืองอธิบายหรือตอบคําถามของเด็ก  ๆ ว่า “ทําไม....?” ส่วนใหญ่อธิบายเก่ียวกับ
ลกัษณะของสตัว์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในชาติ ต่าง ๆ บางครัง้ก็เก่ียวกับธรรมชาติ เช่น 
เร่ืองทําไมกระตา่ยจึงหางสัน้ เสือทําไมจึงมีลาย นํา้ทะเลทําไมจึงเคม็ 

     1.5 เทพนิยาย (Fairy tales) บางครัง้เรียกว่า นิทานเก่ียวกับเวทมนต์คาถา (Tales of 
magic) ลกัษณะของนิทานชนิดนีท่ี้เห็นเด่นชัด คือ เร่ืองมกัยาว ซับซ้อน ตวัละคร มักมี อิทธิฤทธ์ิ
ปาฏิหาริย์สามารถบนัดาลสิ่งท่ีดีงาม หรือสิ่งท่ีชัว่ร้ายได้ หรือมีผู้ วิเศษสามารถทําสิ่งนัน้สิ่งนีไ้ด้อย่างท่ีคน
ธรรมดาไมส่ามารถจะทําได้ เป็นนิทานพืน้บ้านชนิดท่ีครองใจเดก็มาเป็นเวลาช้านาน มกัจะนิยม ขึน้ต้นวา่ 
“ครัง้หนึ่งนานมาแล้ว” หรือ “ในกาลครัง้หนึ่ง” เช่น เร่ืองสงัข์ทอง พระรถเมรี เจ้าหญิงนิทรา 
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     2. นิทานสอนคติธรรม (Fables) มีลกัษณะเป็นนิทานสัน้ ๆ ตวัละครมีทัง้คนและสตัว์ สตัว์มี
บทบาทเหมือนคน มีแกนเร่ืองแกนเดียว มีโครงเร่ืองง่ายและสัน้ และต้องให้บทเรียนสอนใจ เป็นข้อสรุปท่ี
ชดัเจน นิทานคติธรรมของต่างประเทศท่ีรู้จักกันดีได้แก่ นิทานอีสป (Aesop’s Fables) ผู้ เขียน คือ อีสป 
(Aesop) ซึ่งเข้าใจว่าเป็นทาสชาวกรีก มีชีวิตอยู่ระหว่าง 620 – 560 ปี ก่อนคริสตกาลเน่ืองจาก เขาถูก
จํากดัเสรีภาพในการพดู และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงพยายามหาทางออกด้วยการแสดง
ความคิดเห็นออกมาในรูปของนิทานสอนคติธรรม ตวัอย่างนิทานอิสป ได้แก่ หมาป่ากบัลกูแกะ ราชสีห์กบั
หน ูนิทานสอนคติธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.1 นิทานเทียบสภุาษิต เป็นนิทานท่ีมกัจะยกสภุาษิตตัง้เป็นโคลง 1 บท แล้วมีนิทาน 
เปรียบเทียบได้กบัโคลงนัน้ 

2.2 นิทานชาดก เป็นนิทานสอนคติธรรมของอินเดยี ซึ่งคําวา่ชาดกมาจากภาษามคธ  
แปลวา่เกิดแล้วคือหมายถึงเร่ืองราวของพระพทุธเจ้าและพระสาวกท่ีเกิดขึน้มาแล้วในชาติก่อน และแตล่ะ
ชาติได้บําเพ็ญบารมี คือความดีย่ิงขึน้จนพระชาติสดุท้ายได้สําเร็จเป็นพระพทุธเจ้า 

     3. นิทานปกรณัม (Myth) เป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เป็นถึงเหตกุารณ์และเร่ืองราวใน  บรรพกาล
เก่ียวกับพืน้โลก ท้องฟ้า และพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์มีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคมุ ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 

     4. มหากาพย์และนิทานวีรบรุุษ เป็นนิทานท่ีมีลกัษณะคล้ายกับเทพปกรณัมต่างกันแต่ว่าตวั
ละครของนิทานประเภทนีเ้ป็นมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้า มีการกระทําท่ีกล้าหาญฟันฝ่าอปุสรรค และประสบ
ผลสําเร็จในท่ีสดุ ได้แก่ เร่ือง กษัตริย์อาเธอร์และอศัวินโต๊ะกลม (King Arthur and the Knights of the 
Round)  โรบินฮู๊ด (Robin Hood) รามเกียรติ์ (Ramayana) และเร่ืองของวีรบรุุษประจําท้องถ่ินตา่ง ๆ เข่น 
ท้าวแสนปม ต้นราชวงศ์อูท่องและไกรทองวีรบรุุษแห่งเมืองพิจิตร 

     5. หนงัสือภาพเป็นเร่ืองอา่นเล่นสําหรับเด็กท่ีมีตวัเอกเป็นสตัว์ (Animal stories) นิทานสมยั
เก่าท่ีมีตวัละคนเป็น สตัว ์เราจะพบมากในบทกลอนกลอ่มเดก็ นิทาน พืน้บ้านและนิทานสอนคติธรรม แต่
ในปัจจบุนันีไ้ด้มีผู้แตง่นิทานสําหรับเดก็ท่ีมีตวัละครเป็นสตัว์ โดยแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สตัว์ท่ีมีบทบาท
การกระทําอย่างคน และสัตว์ท่ีมีความเป็นอยู่และความ นึกคิดตามธรรมชาติของสตัว์ เร่ืองอ่านเล่น
สมยัใหมส่ําหรับเดก็เลก็ท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสตัว์ หรือท่ีมีตวัละครเป็นสตัว์ มีทัง้ท่ีแต่งเป็นเร่ือง ๆ ไป และ
แตง่ออกมาเป็นหนงัสือชดุ ตวัเอกสว่นใหญ่มีบทบาทท่ีคอ่นข้างซุกซน แตเ่ดก็ ๆ ชอบมาก และสว่นใหญ่มี
ลกัษณะเป็นหนงัสือภาพ เช่น ลกูเป็ดขีเ้หร่ (The Ugly Ducking) แตง่โดยฮนัส์คริสเตียนแอนเดอร์เซน ซึ่ง
การศกึษาเร่ืองประเภทของนิทานนี ้สามารถแบ่งประเภทนิทานออกเป็น 8 ประเภทด้วยกนั คือ 

1. นิทานปรัมปรา 
2. นิทานท้องถ่ิน 
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3. นิทานเทพนิยาย 
4. นิทานตลกขบขนั 
5. นิทานสร้างเสริมคณุธรรม 
6. นิทานเร่ืองเก่ียวกบัสตัว ์ท่ีมีสตัว์เป็นตวัเอกของเร่ือง 
7. นิทานให้ความรู้เฉพาะในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด เชน่ นิทานเร่ืองยาเสพติดโรคเอดส์และ 

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
8. นิทานสง่เสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
สรุปได้วา่ ประเภทของนิทาน สามารถแบ่งได้หลายประเภท โดยใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งท่ี 

แตกตา่งกนัตามรูปแบบและเนือ้หาของการเลา่นิทาน 
 
2.4 เกณฑ์การเลือกนิทานส าหรับเดก็ 
      มีผู้กลา่วถึงเกณฑ์การเลือกนิทานสําหรับเดก็ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
      เกริก ยุ้นพนัธ์ (2538: 58 – 50) กลา่วถึงนิทานท่ีเดก็สนใจสามารถแบ่งได้ตามความต้องการ 

และตามพฒันาการของเดก็วยัตา่งๆ ได้ดงันี ้
      1. เดก็วยัแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กวยันีส้นใจนิทานท่ีมีเร่ืองสัน้ๆ หรือนิทานท่ีกล่าวถึงถ้อยคํา

เป็นคําๆ พร้อมภาพประกอบท่ีมีสีสดใส เด็กวยันีม้ีพัฒนาการสามารถใช้มือคว้าจับสิ่งของได้เบือ้งต้น 
ดงันัน้เร่ิมแรกจึงควรมีของเลน่ท่ีทําจากผ้า หรือพลาสติกท่ีปราศจากสารพิษ ให้เขาจบัเลน่ นอกจากนิทาน
ท่ีมีคําพดูเป็นคําๆ แล้ว เดก็ในวยันีเ้พลงกลอ่มเดก็ถือวา่มีความสําคญัตอ่เขามาก และภาพท่ีมีสีสนัสดใส 
ควรนํามาให้เดก็ดเูป็นครัง้คราว 

     2. เดก็วยัระหวา่ง 2 ถึง 4 ปี เดก็วยันีจ้ะสนใจคําพูดท่ีมีถ้อยคําคล้องจอง ชอบซักถามเพราะ
ความใคร่รู้ใคร่เห็น และชอบให้พ่ีเลีย้งหรือพ่อแมร้่องเพลง หรือท่องคําคล้องจอง ให้เขาฟัง หรือ ส่วนใหญ่
จะเป็นเพลงกลอ่มเดก็และตวัของเขาก็จะนั่งฟังจนมัน่ใจ และในท่ีสดุเขา จะร้องตาม หรือเล่นกับตุ๊กตา
ของเขา เดก็จะจําคําลงท้ายของแตล่ะประโยคของคําคล้องจอง โดยออกเสียงตามหรือเปลง่เสียงร้องตาม
ด้วยเป็นคําๆ นิทานเร่ืองยายกะตาเด็กจะชอบมาก และชอบ เร่ืองเล่าท่ีมี คําคล้องจองสมัพันธ์กัน เช่น 
ยายกะตา ปลกูถัว่ปลกูงาให้หลานเฝ้า หลานไมเ่ฝ้า เอาแต่ปัน้ววั ปัน้ควาย อีกาก็เลยมากินถั่วกินงาของ
ตากะยาย ยายมายายดา่ ตามาตาตี หลานคนดีก็ร้องไห้แงๆ เป็นต้น นิทานสําหรับเด็กวยันีก้่อนนอนก็มี
ความสําคญัมาก นิทานท่ีใช้เลา่จะเป็นเร่ืองเดิมซํา้แล้วซํา้อีกของทุกๆ คืน และคืนละหลายๆ ครัง้ในเร่ือง
เดียวกนั โดยเนือ้หาจะต้องคงเดิมเพียงแตเ่พ่ิมรายละเอียดเลก็ๆ น้อยๆ ให้สนกุตามสถานการณ์แต่ละวนั
เท่านัน้ 
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     3. เดก็อายรุะหวา่ง 4 – 6 ปี เดก็วยันีจ้ะให้ความสนใจเก่ียวกับตวัเองน้อยลงและหันมาสนใจ
สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตวัของเขามากขึน้ แตค่วามสนใจของเดก็ในวยันีย้งัเป็นระยะสัน้ๆ เท่านัน้ คํากล่อมท่ีมี
คําคล้องจอง เช่น เพลงกลอ่มเดก็ เดก็ยงัช่ืนชอบอยู่ คําทายท่ีประลองปัญหาเดก็จะชอบมากด้วย เช่น หนู
มีกับหนูมา หนูมากับหนูมี หนูมีมีตุ๊กตาหมา หนูมามีตุ๊กตาหมี นอกจากนีเ้ด็กยังจะชอบนิทานท่ีมีตวั
เดินเร่ืองหรือตวัเอกของเร่ืองเป็นสตัว์พดูได้ เช่น หมาป่าพดูคยุกบัหนนู้อยหมวกแดง เป็นต้น 
           เยาวพา เดชะคปุต ์(2528: 58-59) กลา่วถึง เกณฑ์การเลือกหนงัสือสําหรับเดก็ ดงันี ้

     1. เป็นเร่ืองท่ีเดก็นกึฝันตอ่อย่างสดใส 
     2. เดก็ชอบเร่ืองท่ีจบด้วยรูปของกิน เพราะเดก็ชอบกิน 
     3. เดก็ชอบเร่ืองบนัเทิง เร่ืองเศร้าเดก็ไมช่อบ 
     4. ชอบดภูาพมากกวา่ชอบอา่นเร่ือง เมื่อเดก็เปิดหนงัสอื สิ่งแรกท่ีเดก็จะดคูือ ภาพและเดก็จะ

ดทูกุอย่างท่ีอยู่ในภาพ ดงันัน้หนงัสือภาพจึงเป็นสิง่สําคญัท่ีสดุ 
           พรจนัทร์ จันทวิมล (2539: 103 – 105) ผู้ซึ่งทํางานใกล้ชิดกับเด็กปฐมวยัมาตลอด และเป็น
นกัแตง่นิทาน และนกัเลา่นิทานสําหรับเดก็ กลา่วถึงการเลือกนิทานสําหรับเดก็ ไว้ดงันี ้

     1. เป็นเร่ืองง่ายๆ แตส่มบรูณ์เน้นเหตกุารณ์อย่างเดยีวให้เดก็พอคาดคะเนเร่ืองได้ 
     2. มีการเดินเร่ืองได้อย่างรวดเร็ว 
     3. ตวัละครน้อย มีลกัษณะเดน่ท่ีจําได้ง่าย เดก็อาจสมมตตวัแทนได้ 
     4. มีบทสนทนามากๆ เพราะเดก็สว่นมากไมส่ามารถฟังเร่ืองท่ีเป็นความเรียงได้ดี 
     5. ใช้ภาษาง่ายๆ ประโยคสัน้ การกล่าวคําซํา้ หรือคําสมัผสัจะช่วยให้เด็กจดจําได้ง่ายและ

รวดเร็ว 
     6. สร้างความรู้สกึ ความพอใจให้กบัผู้ ฟัง 
     7. เป็นเร่ืองใกล้ตวัเดก็ เช่น ครอบครัวสตัว์เลีย้งหรือเร่ืองท่ีเดก็จะจินตนาการตามความยาวไม่

เกิน 15 นาที 
     สรุปได้วา่ เกณฑ์ในการเลือกนิทานสําหรับเดก็ ควรเลือกนิทานท่ีเหมาะสมกบัวยัของเด็ก  อยู่

ในความสนใจ เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัเดก็ มีตวัละครน้อย มีการใช้ภาษาง่ายๆ อาจเป็นคําคล้องจอง เป็นเพลง 
ซึ่งเป็นท่ีช่ืนชอบของเดก็ ภาพประกอบมีสีสนัท่ีสวยงาม ไม่ควรมีความยาวเกิน 15 นาที ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ
ช่วยสง่เสริมจินตนาการ และการเรียนรู้ของเดก็  

 
2.5 รูปแบบและเทคนิคในการเล่านิทาน 
      มีผู้กลา่วถึงรูปแบบและเทคนิคในการเลา่นิทานเอาไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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     การเลา่นิทานเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจนัน้ขึน้อยู่กับ ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีเป็น
ผู้ดําเนินการเลา่ ซึ่งมีนกัการศกึษาหลายท่านได้เสนอแนวคิดรูปแบบการเลา่นิทาน และ เทคนิคในการเลา่
นิทาน พอสรุปได้ดงันี ้สณัหพนัธ์ อรุณธารี. (2542: 25) และกลุยา ตนัติผลาชีวะ (2541: 13-14)   

     1. การเลา่นิทานปากเปลา่ เป็นการเลา่นิทานท่ีอาศยัเพียงคําพูด และนํา้เสียงของ ผู้ เล่าไม่มี
การใช้สื่อประกอบการเลา่ นอกจากนํา้เสียงและจังหวะการพูดท่ีสงูตํ่าเร้าใจผู้ ฟังตามเนือ้เร่ืองท่ีนําเสนอ 
การเลา่นิทานวิธีนีต้้องใช้ศิลปะการพดู และการเลา่ท่ีจงูใจมาก  

     2. การเลา่นิทานประกอบท่าทาง การเล่านิทานแบบนีเ้ป็นการเล่าท่ีมีชีวิตชีวามากกว่า การ
เลา่ปากเปลา่ เพราะเดก็สามารถติดตามเร่ืองท่ีเลา่ได้ และจินตนาการเป็นรูปธรรมมากขึน้ตามท่าทางของ
ผู้เลา่และสนกุสนานมากขึน้ เพราะเห็นภาพพจน์ของเร่ืองท่ีเลา่ ท่าทางท่ีใช้ประกอบการเลา่นิทานอาจเป็น
ท่าทางของผู้เลา่ หรือเปิดโอกาสให้เดก็มีสว่นร่วมในการคิดท่าทางประกอบ  

     3. การเลา่นิทานประกอบภาพ ภาพท่ีใช้ประกอบการเลา่นิทานมีหลายชนิด อาทิเช่น ภาพถ่าย 
ภาพโปสเตอร์ ภาพจากหนงัสือ ภาพวาด ฯลฯ การใช้ภาพสวย ๆ มาประกอบการเล่านิทาน โดยเฉพาะภาพ
การ์ตนูท่ีเคล่ือนไปแตล่ะลําดบัภาพ สามารถจูงใจเด็ก และสร้างสรรค์จินตนาการของ เด็ก ทําให้เด็กติดตาม
เร่ืองราวด้วยความอยากรู้ เด็กจะสนุกมากขึน้ถ้าในขณะท่ีฟังเร่ือง ผู้เลา่กระตุ้น ให้เด็กแสดงความคิดเห็น โดย
ให้เด็กเลือกภาพนํามาติดเอง เป็นการร่วมสร้างจินตนาการให้กบัเร่ืองท่ีเลา่  

     4. การวาดภาพประกอบการเลา่นิทาน วิธีนีผู้้ เล่าจะวาดการ์ตนูประกอบไปด้วย คือ เล่าเร่ือง
ขณะเดียวกนัก็วาดภาพไปจนจบเร่ือง จะทําให้เดก็สนใจ ตื่นเต้น และเกิดศรัทธาในตวัผู้ เลา่  

     5. การใช้เพลประกอบ หรืออาจจะเล่านิทานท่ีประพันธ์เป็นเพลง ทัง้นีเ้พ่ือให้เด็กเกิด ความ
สนกุสนาน เพราะมีทํานองคล้องจองกนั มีความไพเราะจนทําให้เดก็ประทบัใจ และสามารถ จดจํานิทาน
ท่ีได้ฟังได้ในท่ีสดุ  

     6. การเลา่นิทานประกอบเสียง ได้แก่ เสียงเพลง เสียงดนตรี และเสียงอ่ืน ๆ สามารถ นํามา
ประกอบการเลา่นิทานได้ มีลกัษณะเช่นเดียวกบัละครวิทย ุจดุประสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ี กระตุ้นเร้า
ให้เกิดความตื่นเต้น อยากติดตาม ผู้ฟังเกิดจินตนาการ  

      7. การเลา่นิทานประกอบอปุกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีอยู่ หรือผู้เลา่จดัทําขึน้ เช่น หน้ากากตวั
แสดงในนิทาน หุ่นนิว้มือ หุ่นมือ หุ่นชกั หุ่นเชิด ตุ๊กตา เป็นต้น ล้วนแล้วแตเ่ป็นสื่อ ประกอบการเล่านิทาน
ท่ีสําคญั อปุกรณ์สามารถทําให้เดก็สนกุและตื่นเต้นไปกบันิทานท่ีเล่าได้เป็น อย่างดี สร้างความสนใจใน
การฟังนิทานให้แก่เดก็มากกวา่รูปแบบอ่ืน ๆ  

    สมศกัด์ ปริปรุณะ (2542: 59 – 62) กลา่ววา่ การเลา่นิทานเป็นวิธีการให้ความรู้วิธีหนึ่งท่ีทําให้

เดก็เกิดความสนใจใคร่เรียนรู้ สามารถจดจํา กล้าแสดงออก และมีแรงจงูใจท่ีจะเปิดรบัพฤตกิรรมท่ีพึง

ปรารถนา นอกจากนีย้งัช่วยตอบสนองความต้องการของเดก็ เช่น ความอยากรู้อยากเห็น ความสมัฤทธ์ิ
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ผล ความต้องการเป็นท่ียอมรับ เนือ้หาของนิทานท่ีมคีวามสมัพนัธ์กบัความต้องการดงักลา่ว จะช่วยให้

เดก็รู้สกึสมปรารถนา และมีความสขุ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ นิทานมีความสําคญัและประโยชน์ตอ่เดก็ 

ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองมือในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพในการชกัจงูให้ผู้เรียนคล้อยตาม เป็น 
ตวักระตุ้นแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในตวัผู้เรียน เป็นตวักระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกอนัเป็นท่ี
พึงประสงค์ของสงัคม ซึ่งมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและบคุลิกภาพของผู้เรียน 

2. เป็นเคร่ืองกระตุ้นและโน้มน้าวให้เดก็เปิดใจท่ีจะยอมรับพฤติกรรมตา่งๆ และตอบสนอง 
ความต้องการทางธรรมชาติของเดก็ด้วย 

3. เป็นตวัแบบในการหลอ่หลอมพฤติกรรมและบคุลิกภาพของเดก็นอกจากนีนิ้ทานยงัมี 
ประโยชน์และคณุค่าต่อเด็กปฐมวยัอย่างมาก นิทานช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กทัง้ทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เหมาะกับพัฒนาการตามวัย และยังช่วยปรุงแต่บุคลิกภาพ แก้ไข
พฤติกรรมของเดก็ให้เป็นไปตามแบบของตวัละครในนิทานท่ีเดก็ช่ืนชอบ รวมทัง้ยงัเปิดโลกจินตนาการให้
กว้างไกลและมีสมัพนัธภาพอนัดีกบับคุคลรอบข้าง เป็นเคร่ืองกระตุ้นให้เด็กยอมรับพฤติกรรมต่างๆ และ
เป็นตวัแบบในการหลอ่หลอมพฤติกรรมและบคุลิกภาพของเดก็ 

       เกริก ยุ้นพนัธ์ (2539: 55 – 56) กลา่วถึง การเลา่นิทาน เอาไว้ดงันี ้

1. เดก็ๆ หรือผู้ฟัง จะเกิดความรู้สกึอบอุน่และใกล้ชิด เป็นกนัเองกบัผู้เลา่ 
2. เดก็ๆ หรือผู้ฟัง จะเกิดความรู้สกึร่วมขณะฟัง ทําให้เขาเกิดความเพลิดเพลินผอ่นคลาย 

และสดช่ืนแจ่มใส 
3. เดก็ๆ หรือผู้ฟัง จะมีสมาธิหรือความตัง้ใจท่ีมีระยะเวลานานขึน้หรือยาวขึน้ โดยเฉพาะผู้ 

เลา่ท่ีมีความสามารถในกาตรึงให้เดก็ๆ หรือผู้ ฟัง ใจจดจ่ออยู่กับเร่ืองราวท่ีผู้ เล่าเร่ืองท่ีมีขนาดความยาว 
เดก็ๆ หรือผู้ฟังจะถกูกลอ่มเกลาด้วยนิทานท่ีมีเนือ้หาสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรม ทําให้เดก็ๆ และผู้ ฟัง
เข้าใจในความดีและความงามย่ิงขึน้ 

4. นิทานจะทําให้เดก็ หรือผู้ฟังมีความละเอียดออ่น รู้จกัการรับและการให้ มองโลกในแง่ดี 
5. นิทานจะทําให้เดก็ๆ หรือผู้ฟังสามารถใช้กระบวนการคดิในการพิจารณาแก้ปัญหาได้ 
6. นิทานสามารถสร้างความกล้าให้กบัเดก็ๆ หรือฟังโดยการแสดงออกท่ีผา่นกระบวนการ 

คิดท่ีมีประสิทธิภาพ 
7. นิทานช่วยสร้างเสริมจินตนาการท่ีกว้างไกลไร้ขอบเขตให้กบัเดก็หรือผู้ฟัง 
8. นิทานสามารถช่วยให้เดก็ๆ และผู้ฟังได้รู้จกัใช้ภาษาท่ีถกูต้อง 
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สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2542 : 77) กลา่วถึง การเลา่นิทานให้

เดก็ฟังไว้ดงันี ้

1. เพ่ือสนองความต้องการทางธรรมชาติของเดก็ เพราะโดยธรรมชาติเดก็ชอบฟังนิทาน 
2. เพ่ือให้เดก็ได้ผอ่นคลายความเครียด 
3. ฝึกด้านการฟัง ฝึกสมาธิ ยึดช่วงความสนใจมากขึน้ 
4. เพ่ือเสริมคณุธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
5. เพ่ือเสริมทกัษะการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวั ซึ่งเหมาะสมกบัวยั 
6. เพ่ือสง่เสริมทกัษะทางด้านภาษา และความคิดสร้างสรรค ์
7. เพ่ือสง่เสริมความกล้า เชน่ กล้าซกัถาม และแสดงความคดิอย่างอิสระ 

       สรุปได้ว่า รูปแบบของการเล่านิทานให้มีความน่าสนใจนัน้ขึน้อยู่กับผู้ เล่า ซึ่งมีหลายๆ 
องค์ประกอบ เช่น  การเล่านิทานแบบปากเปล่า การเล่านิทานประกอบท่าทาง การเล่า นิทานโดยใช้
ภาพประกอบ อาจจะบทเพลงประกอบการเลา่นิทานควบคูก่นัไป ผู้เลา่นิทาน จะต้องมีการจดัเตรียมสื่อใน
การเลา่นิทานท่ีเหมาะสม และมีการฝึกซ้อมวิธีการเลา่ก่อน จะช่วยให้เกิดความ มัน่ใจในการเล่า จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจอยากฟังนิทาน และทําให้รู้สกึสนกุสนานเพลิดเพลินไปกบันิทาน 
 

2.6 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการเล่านิทาน 
    งานวจิัยต่างประเทศ 
     ดิกสัน จอห์นสนั และ ชอลซ์ (สมุณฑา วงษ์สวสัดิ์ 2552: 34-35 ; อ้างอิงจาก Dixon, 

Johnson & Salts. 1977: 379) วิจยัเก่ียวกบัเร่ืองการจัดกิจกรรมการเล่านิทานให้กับเด็กอายุ 3 – 4 ปี ท่ี

โรงเรียนในเมืองดีทรอยด์ จํานวน 46 คน แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ กลุ่มท่ี 1 เล่านิทานให้เด็กฟังแล้วให้แสดง

บทบาทสมมติประกอบตามเนือ้เร่ือง กลุ่มท่ี 2 เล่านิทานให้ฟังพร้อมทัง้พาไปดขูองจริงนอกสถานท่ี เช่น 

ไปสวนสตัว์ ไปซือ้ของ กลุม่ท่ี 3 เลา่นิทานแล้วสนทนากับเด็กเก่ียวกับเร่ืองท่ีเล่าให้ฟัง และกลุ่มท่ี 4 เป็น

กลุม่ควบคมุ ผลพบวา่ กลุม่เดก็ท่ีแสดงบทบาทประกอบตามเร่ืองได้แสดงบทบาทเลียนแบบตวัละครใน

เนือ้เร่ืองไปด้วย จะพฒันาจิตลกัษณะต่างๆ ได้ดีท่ีสดุแสดงว่า เมื่อเด็กได้ฟังนิทานแล้ว เด็กย่อมมีความ

ต้องการท่ีจะเลียนแบบตวัละครท่ีตนชอบหรือตวัละครท่ีประสบผลสําเร็จและยังพบว่า เนือ้เร่ืองในนิทาน

เป็นเร่ืองไกลความเป็นจริงจะได้ผลดีตอ่ความคิดของเดก็ได้ดีกวา่นิทานท่ีมีเนือ้เร่ืองใกล้ชีวิตจริงของเดก็ 

คลอร์ และโรเบิรต์ (วิจิตรา อดุมจุลินท์. 2543: 32; อ้างอิงจาก Clore and Robert. 1978: 
159) ศกึษาผลของการใช้นิทานท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมและทศันคติของเดก็ โดยใช้หุ่นจําลอง และการแสดง
บทบาทสมมติกลุ่มตวัอย่าง เป็นนักเรียนชายจํานวน 62 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง โดยใช้
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นักเรียนแสดงอปุนิสยัท่าทางให้เหมือนกับละครในนิทานนัน้ เมื่อเรียนจบแล้ว วดัทัศนคติทันที พบว่า
เดก็ชายเหลา่นีม้ีทศัคติท่ีดีตอ่สตัว์ และหลงัจากนัน้อีก 6 สปัดาห์ ทําการวดัอีกครัง้หนึ่งผลปรากฎว่า การ
วดัทศันคติของเด็กชายทัง้สองโรงเรียนมีความมัน่คง เด็กชายท่ีเคยล่าสตัว์เลิกฆ่าสตั ว์ โดยแน่นอน ผล
การศกึษาครัง้นีแ้สดงวา่ นิทานมีผลโดยตรงตอ่พฤติกรรมและทศันคติท่ีมัน่คงของเดก็    
 
 
 
 
 

    งานวจิัยในประเทศ 
     นงลกัษณ์ คําย่ิง (2541 : บทคดัย่อ) ศกึษาความเข้าใจในการอา่น และ ความสามารถในการ

เขียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนคําใหม่โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ปริศนาคํา
ทาย และการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอนคําใหม่โดยใช้กิจกรรมแบบ
ปริศนาคําทาย มีความเข้าใจในการอ่านสงูกว่านักเรียนท่ีเรียน คําใหม่โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน
ปริศนาคําทาย และกิจกรรมตามคูม่ือครู มีความสามารถในการเขียนปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนคําใหมโ่ดยใช้กิจกรรมแบบเลา่นิทานมีความสามารถในการเขียน
สงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนคําใหมโ่ดยใช้กิจกรรมแบบคูม่ือครู 
        นนทพร ภูวรัตน์ (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้เพลงและนิทานในการเพ่ิม
ความสามารถด้านการฟัง กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 11 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการฟังก่อนและหลัง  การ
ทดลองแบบการสงัเกตพฤติกรรมด้านการฟังของนกัเรียน และการประเมินตนเองของนกัเรียน ด้านการฟัง 
ผลการทดลองพบวา่ นกัเรียนมีความสามารถด้านการฟังเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัสําคญัท่ีสถิติ ระดบั .01 

         นฤมล จ๋ิวแพ. (2549: บทคดัย่อ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เล่านิทาน
ประกอบภาพท่ีมีต่อพฤติกรรมความเอือ้เฟื้อของเด็กปฐมวยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้ เป็น
นักเรียนชาย –หญิง ท่ีมีอายุ 5-6 ปี จํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แผนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ การเลา่นิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบพฤติกรรมความเอือ้เฟือ้ วิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการทดลองพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เล่า
นิทานประกอบภาพก่อนมีพฤติกรรมความเอือ้เฟือ้สงูขึน้กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
         สมุณฑา วงษ์สวสัดิ์ (2552: บทคดัย่อ) ศกึษาผลของการใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนรู้เพ่ือ 
พฒันาความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษ และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านความร่วมมือในการ 
เรียนรู้ และการนําประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา กลุม่ตวัอย่างเป็น นักเรียน
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ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนประถมนนทรี จํานวน 36 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมลู คือ แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟังโดยใช้นิทานเป็นสื่อ จํานวน 15 แผน แบบทดสอบวดั 
ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลอง แบบสงัเกตพฤติกรรมด้านการฟัง แบบ
ประเมินตนเองด้านการฟัง ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถด้านการฟังภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างสงู
กวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีพฒันาการด้านความร่วมมือใน
การเรียนรู้ และการนําประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ 
 
 
      จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การใช้นิทานเป็นส่ือท่ีสําคญัสําหรับเด็ก
ปฐมวยัในการพฒันาทุกด้าน และเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช้ ดงันัน้ผู้ วิจัยซึ่งสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นส่ือ พฒันาความสามารถทางพหุปัญญาของเดก็ปฐมวยั ซึง่
นิทานจะสง่เสริมและพฒันาปัญญาทางด้านตา่งๆของเด็กได้ อีกทัง้ยงัเป็นการปลูกฝ่ังให้เด็กมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอีกด้วย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
     1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
     2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
     3. แบบแผนการวิจยั 
     4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

           5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีกําลงัศกึษา 

อยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จํานวน 5 ห้อง มีจํานวน
นกัเรียน 110 คน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีกําลงัศกึษา 

อยู่ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้              
ขัน้ตอนท่ี 1 เลือกนกัเรียนจากจํานวนนกัเรียน 5 ห้องมา 1 ห้องแบบเจาะจง จากนัน้จากนัน้สุม่นกัเรียนมา
จํานวน 15 คน โดยการจบัสลาก  
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัมีดงันี ้
1. แผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
2. แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
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ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นส่ือ 

ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น
สื่อตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 

2. นําข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หาและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กบัหลกัการและขัน้ตอนของการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 

3. สร้างแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ซึ่งดําเนินตาม
รายละเอียดของรูปแบบ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ขัน้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active  
Learning) 

3.2 ขัน้การมีสว่นร่วมในการปฏิบตักิิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืน (Cooperative Learning) 
3.3 ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
3.4 ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
3.5 ขัน้ผู้ เรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้อย่างมคีวามหมาย (Application) 

4. นําแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อท่ีผู้ วิจัยสร้าง
ขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ 2 ใน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เท่ียงตรง   
โดยผู้เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ท่านมีดงันี ้
  1. ดร.ธญัรัศม์  นิธิกลุธีระภทัร์  ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลจารุวรรณ  

2. อาจารย์นนทิศกัดิ์  ผาผาย  อาจารย์โรงเรียนอนบุาลวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
  3. อาจารย์รัตนาภรณ์  ภธูรเลิศ   อาจารย์โรงเรียนสเุหร่าลาดบวัขาว จงัหวดั 
                                                                                       กรุงเทพฯ  

5. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อให้
เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ ดงันี ้ 

   5.1 แนะนําปรับปรุงรูปแบบการเขียนแผนการจัดกิจกรรม การเลือกนิทานควรเลือกใช้
นิทานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีจะสอน การสร้างบรรยากาศท่ีสง่เสริมตอ่การเรียนรู้
ของเดก็ ปรับการใช้ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน เพ่ิมเติมคําถามท่ีกระตุ้นความคิดของเดก็ได้ดี  

6. นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท่ีปรับปรุง
แล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจํานวน 15 
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คน เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้ว นํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ โดยปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
เวลาของการทํากิจกรรมแตล่ะครัง้ การจดักลุม่เดก็มีทัง้จดัตามความสมคัรใจของเดก็และครูเป็นผู้จดัให้ 

7. เกณฑ์การเลือกนิทาน นิทานท่ีนํามาใช้ในงานวิจยัได้มาจากผู้ เช่ียวชาญและครูผู้มีประการณ์
แนะนํา และเดก็ช่วยกนัเลือกนิทาน 
 
ตาราง 2 นิทานท่ีใช้เป็นสื่อ 

 
รายชื่อนิทาน ผู้แต่ง เกณฑ์การเลือกนิทาน 

หน่วย “ยานพาหนะ”   
1. ตลาดนํา้อํา้อร่อย ตุ๊บป่อง ผู้เช่ียวชาญแนะนําและ 
2. การเดินทางแสนสนกุ วนิดา เสือเนียม ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
3. ยานพาหนะ น้านกฮกู ช่วยแนะนํา 

หน่วย “วันพ่อ”   
4. ครอบครัวแสนสขุ วนิดา เสือเนียม ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
5. พ่อจ๋า...เก่งจงั รอสส์ คอลลินส ์ ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
6. พ่อรักลกูนะ จะอย่างไรพ่อก็รักลกู เวอร์จิเนีย มิลเลอร์ ความเหมาะสมกบัหน่วย 

หน่วย “สัตว์”   
7. คณุฟองฟันหลอ ชีวนั วิสาสะ ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
8. ม้าน้อยร้องเพลง ชยัฤทธ์ิ ศรีโจจน์ฤทธ์ิ ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
9. เหมียวเมีย้วไมอ่ยากเหมียว ตุ๊บป่อง ความเหมาะสมกบัหน่วย 

หน่วย “สัตว์”   
10. ขาวผอ่งขีโ้มโห Theobald, Joseph ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
11. อะไรอยู่ในป่า ช. ช้างน้อย ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
12. อะไรอยู่ในทะเล ช. ช้างน้อย ความเหมาะสมกบัหน่วย 

หน่วย “การส่ือสาร”   
13. เธอช่ืออะไรจ๊ะ เกวลิน กายทอง ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
14. ขอบคณุครับจากหมน้ีอย ชาญศิลป์ กิตติโชติ

พาณิชย์ 
ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
ความเหมาะสมกบัหน่วย 

15. เห็นไหม เหน็อะไร ดดูีด ูดดูีด ี ธารินี เหลืองอารีพร  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

รายชื่อนิทาน ผู้แต่ง เกณฑ์การเลือกนิทาน 
หน่วย “นิทานและของเล่น”   

1. ช้างขีโ้มโห ปิติพร วทาทิยาภรณ์ เดก็ๆ ช่วยกนัเลือกนิทานท่ี 
2. ผึง้จอมขยนั มนฤดี ทองกลอย อยากเรียน และเก่ียวกบั 
3. กุ๋งก๋ิงหวัเหมน็ มนฤดี ทองกลอย หน่วยการเรียน 

หน่วย “วันปีใหม่”   
4. ของขวญัพิเศษจากเหมียวเหมยีว สพุตัรา แซ่ลิ่ม ผู้เช่ียวชาญแนะนําและ 
5. รับแขก บริษัท โฟรเบล  ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
6. อาหารคํ่ามือ้พิเศษ วิมล วงษ์วนัทนีย์ ช่วยแนะนํา 

หน่วย “ฤดูหนาว”   
7. ลาร์ส ลกูหมีขัว้โลก ฮนัส์ เดอ เบียร์ ผู้เช่ียวชาญแนะนําและ 
8. ฉนัจะทําอย่างไรถ้าไมม่เีธอ แซลล่ี กรินด์ลย์ี ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
9. สาวน้อยไม้ขีดไฟ นงนชุ ปรีชาวอ่งไวกลุ ช่วยแนะนํา 

 
ขัน้ตอนในการสร้างแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา 
ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถทางพหุปัญญาในเนือ้หา

ลกัษณะของพหปัุญญาแตล่ะด้าน 
2. ศกึษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
3. สร้างแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถ 

ด้านตา่งๆ ตามแนวคิดทฤษฎีพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน จํานวน 27 ข้อ 
       3.1 ความสามารถด้านภาษา           จํานวน  3 ข้อ 

      3.2 ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์         จํานวน  3 ข้อ 
      3.3 ความสามารถด้านมิต ิ          จํานวน  3 ข้อ 
      3.4 ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว         จํานวน  3 ข้อ 
      3.5 ความสามารถด้านดนตรี           จํานวน  3 ข้อ 
            3.6 ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล                                  จํานวน  3 ข้อ 
      3.7 ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง           จํานวน  3 ข้อ 
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      3.8 ความสามารถด้านธรรมชาต ิ           จํานวน  3 ข้อ 

            3.9 ความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม การดํารงคงอยู่ของชีวิต        จํานวน  3 ข้อ       

  การให้คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
ระดบัคะแนน 2 บนัทึกเมื่อนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านโดย 

ไมม่ีผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤติกรรม 
ระดบัคะแนน 1 บนัทึกเมื่อนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านโดย 

มีผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤตกิรรม 
ระดบัคะแนน 0 บนัทึกเมื่อนกัเรียนไมแ่สดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน 

4. นําแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความสอดคล้องและความเหมาะสมด้านเนือ้หา จํานวน 3 ท่าน ได้แก ่

     1. รองศาสตราจารย์ชลาธิป  สมาหิโต  อาจารย์ประจํา คณะศกึษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

      2. ผู้ช่วศาสตราจารย์บญุญาพร  อนูากลู อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั             
                 ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
      3. อาจารย์นนทิศกัดิ์  ผาผาย   อาจารย์โรงเรียนอนบุาลวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้องของ บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์ (2526) ดงันี ้
      มีความเห็นวา่ สอดคล้องกนั  กําหนดคะแนนเป็น +1 
      มีความเห็นวา่ ไมแ่น่ใจ   กําหนดคะแนนเป็น 0 
      มีความเห็นวา่ ไมส่อดคล้องกนั  กําหนดคะแนนเป็น -1 
5. นําแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผา่นการตรวจจากผู้เช่ียวชาญแล้วมาปรับปรุง

แก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงการใช้ภาษาให้สื่อความหมายย่ิงขึน้แล้วนําไปหาค่า
ดชันีความสอดคล้องระหว่างความสามารถทางพหุปัญญากับจุดประสงค์  (IOC: Index of Item 
Objective Congruence) ซึ่งต้องมีคา่ IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 
89) ซึ่งพบว่าแบบสงัเกตความสามารถทางพหุปัญญามีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งเป็นค่าแสดง
หลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีมีคา่สงู สามารถนํามาเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 

6. นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับ
นกัเรียนกลุม่ท่ีใช้ในการสร้างแผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น
สื่อ จํานวน 15 คน เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ในการใช้แบบประเมินของผู้ วิจัยและผู้ช่วยผู้ วิจัย โดยนําข้อมลู
มาคํานวณหาคา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน (RAI: Rater Agreement Indexes) (Burry – Stock; 
& others.1996: 256) ของผู้ วิจยัและผู้ช่วยผู้ วิจยั ได้คา่ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมินเท่ากบั 0.85 
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ขัน้ตอนในการสร้างคู่มือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา 
ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างคูม่ือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา ตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างคู่มือการใช้แบบประเมินความสามารถทาง      

พหปัุญญา 
2. สร้างคูม่ือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
3. นําคูม่ือการใช้แบบประเมนิความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้เสนอผู้เช่ียวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของการใช้ข้อความ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
กลุม่เดยีวกบัขัน้ตอนในการหาคณุภาพของแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 

4. นําคูม่ือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาท่ีผ่านการตรวจจากผู้ เช่ียวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงการใช้ภาษาในการสื่อความหมายให้ชัดเจน
ย่ิงขึน้ และระบจํุานวนครัง้และระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินให้ชดัเจน 

5. นําคู่มือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ไปทดลองใช้    
(Try out) แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้เพ่ือนําไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างตอ่ไป 

 

แบบแผนการวิจยั 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผู้ วิจัยได้ดําเนินการทดลอง

โดยอาศยัแบบทดลองกลุ่มเดียว มีการวดัผลในทุกช่วงระยะเวลาของการทดลอง  โดยการทดลอง ใน
สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 4 สปัดาห์ท่ี 6 และสปัดาห์ท่ี 8 โดยใช้แบบแผนการทดลองซึ่งเป็นการดําเนินการ
วิจัยแบบ One Group Time – Series Design โดยผู้ วิจัยได้นํามาปรับให้สอดคล้องกับงานวิจัย                       
(ล้วน สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2538: 255 ) 
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ตาราง 3 แบบแผนการวิจยั 
 

            ก่อนการทดลอง                               ในช่วงเวลาการทดลอง                
             X0T0                                                                               X1 X2 T1 X3 X4 T2 X5 X6 T3 X7 X8 T4 

 
เมื่อ  X0   แทน  การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น 

สื่อ 
T0   แทน  การสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 

 
   X1,X2,X3,…X8  แทน  การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น 

สื่อในช่วงระยะเวลาการทดลอง 
T1,T2,T3,T4  แทน  การสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาในช่วงระยะเวลา 

การทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 เป็นเวลา 

8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการดําเนินการดงันี ้
1. ผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยัปรึกษา เพ่ือทําความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการดําเนินการวิจยั 
2. ก่อนการทดลองผู้ช่วยผู้ วิจัยทําการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากการจัดกิจกรรมแบบปกติโดยผู้ วิจัย ในเวลา 09.00-9.50 น. โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหุปัญญา แล้วนําข้อมลูมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ฐาน (Baseline) ของนักเรียนแต ่ 
ละคน แตล่ะด้าน 

3. ดําเนินการทดลอง โดยผู้ วิจยัดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ ในกิจกรรมในวงกลมช่วงสรุปกิจกรรมตัง้แต่เวลา       
09.00 – 09.50 น. เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 

4. ในช่วงเวลาการทดลอง ผู้ช่วยผู้ วิจยัทําการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาจาก
การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ในสปัดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8 โดย
ใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา เพ่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์ โดยหาคะแนนเฉลี่ย         
(Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ มธัยฐาน (Median)  โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนเฉล่ียดงันี ้
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     คะแนนเฉล่ีย 1.50 -2.00 หมายถึง มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัสงู 
     คะแนนเฉล่ีย 0.50 -1.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ีย 0.00 -0.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัตํ่า 
5. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาก่อน และในช่วง

เวลาจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  โดยใช้การทดสอบของ       
The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 

 
สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ วิจยันําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดงันี ้
1. สถติิพืน้ฐาน 
     1.1 หาคะแนนเฉล่ีย (นิภา ศรีไพโรจน์.2527: 149) ใช้สตูร 

     

         
  

 
 

  เมื่อ     แทน คะแนนเฉล่ีย 
         แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
    N แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 

     1.2 คา่มธัยฐาน (Median) (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527: 153) ใช้สตูร 
 
     
 

             

 

 
 

  เมื่อ      แทน     มธัยฐาน 
                                     N          แทน     จํานวนคะแนนท่ีเป็นคี ่

                                         

 

  แทน     คะแนนตวัท่ี 
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     1.3 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527: 164) ใช้สตูร 

 

           
            

      
 

 
  เมื่อ S.D.      แทน    ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

             แทน    ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนแตล่ะคนในกลุม่ตวัอย่าง 

            แทน     กําลงัสองของผลรวมคะแนนแตล่ะคนในกลุม่ตวัอย่าง 
    N      แทน   จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง  

 
2. สถติิท่ีใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
     2.1 หาคา่อํานาจจําแนกของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถพหุปัญญาของเด็กปฐมวยั 

โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สหสมัพนัธ์แบบ Pearson (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2544: 13) ดงันี ้

 

        
          

                           
 

 
  เมื่อ         แทน     คา่อํานาจจําแนก 
   X , Y     แทน     คะแนนจากข้อคําถามและคะแนนรวมทัง้ฉบบั 
   N แทน     จํานวนคน 

     2.2 หาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา  
โดยใช้สตูร IOC (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 2526: 89) 
 
 

         
  

 
 

 

เมื่อ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคล้องระหวา่งกิจกรรมกบัลกัษณะพฤติกรรม 

ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทัง้หมด 
N  แทน  จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
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3. สถติิท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
      การทดสอบนยัสําคญัโดยการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test                     

(นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 91-97) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งของคะแนนความสามารถทางพหปัุญญา
ของนกัเรียนกลุม่ตวัอย่างก่อนทดลองและในช่วงเวลาทดลอง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จาการทดลองและการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมลูเป็น
ท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัจึงได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้

N  แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
   แทน  คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
Mdn  แทน  มธัยฐาน (Median) 
S.D.  แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
T  แทน  คา่สถิติทดสอบใน The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

2. การน าเสนอผลการวเิคราะห์ 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและวิเคราะห์การแปลผลข้อมลูในการทดลองครัง้นี  ้ผู้ วิจัยขอ

เสนอตามล าดบัดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยั 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็

ปฐมวยัก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรมระหวา่งสปัดาห์ 
 

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัการ

วิเคราะห์น าเสนอเป็น 2 สว่นดงันี ้
1.1 คา่สถิติพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยั 

การวิเคราะห์ในครัง้นี  ้ ได้น าคะแนนคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาในด้านต่างๆ  ตาม
แนวคิดพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้จากการสงัเกตก่อนการจดักิจกรรม 1 ครัง้ใน 1 สปัดาห์ และในช่วง
เวลาจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้อีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สปัดาห์ (เก็บข้อมลูจากการ
สงัเกตในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) น ามาหาคา่เฉลี่ย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏ
ดงัตาราง    4 – 12  
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ตาราง 4 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านภาษาก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
 

ด้านภาษา 

 
 

15 

ก่อนจดักิจกรรม .67 .76 .15 ปานกลาง 
2 .67 .82 .17 ปานกลาง 
4 1.00 1.04 .17 ปานกลาง 
6 1.33 1.42 .23 ปานกลาง 
8 1.67 1.78 .21 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้านภาษาของเด็ก

ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 6 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพัฒนาเพ่ิมสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดบัปาน
กลางมาอยู่ในระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 8 
 
ตาราง 5 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4,   
      6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ 

 
15 

ก่อนจดักิจกรรม .67 .56 .27 ปานกลาง 
2 .67 .64 .23 ปานกลาง 
4 1.33 1.47 .17 ปานกลาง 
6 1.33 1.47 .17 ปานกลาง 
8 1.67 1.56 .21 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 6 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้เป็น
ล าดบัจากระดบัปานกลางมาอยู่ในระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 8 
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ตาราง 6 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านมิติ ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
 

ด้านมิติ 

 
 

15 

ก่อนจดักิจกรรม .67 .73 .19 ปานกลาง 
2 .67 .78 .16 ปานกลาง 
4 1.00 1.20 .25 ปานกลาง 
6 2.00 1.80 .25 สงู 
8 2.00 1.89 .21 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 6 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติของเด็ก

ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 4 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพัฒนาเพ่ิมสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดบัปาน
กลางมาอยู่ในระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 และ 8 

 
ตาราง 7 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง             
      พหปัุญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2,  
       4, 6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
ด้านร่างกายและ
การเคลือ่นไหว 

 
 

15 

ก่อนจดักิจกรรม 1.00 .98 .09 ปานกลาง 
2 1.00 1.00 .00 ปานกลาง 
4 1.00 1.09 .15 ปานกลาง 
6 1.33 1.27 .19 ปานกลาง 
8 1.33 1.47 .17 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางพหุปัญญาด้านร่างกายและการ

เคลื่อนไหวของเดก็ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 8 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งไมม่ีการเปลี่ยนแปลงพฒันาการ
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
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ตาราง 8 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านดนตรี ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
 

ด้านดนตรี 

 
 

15 

ก่อนจดักิจกรรม .67 .67 .25 ปานกลาง 
2 .67 .78 .24 ปานกลาง 
4 1.00 1.13 .30 ปานกลาง 
6 1.33 1.42 .27 ปานกลาง 
8 1.67 1.80 .21 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีของเด็ก

ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 6 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพัฒนาเพ่ิมสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดบัปาน
กลางมาอยู่ในระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 8 
 
ตาราง 9 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2,  
       4, 6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
ด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล 

 
 

15 

ก่อนจดักิจกรรม .33 .49 .31 ต ่า 
2 .67 .64 .23 ปานกลาง 
4 1.00 1.09 .20 ปานกลาง 
6 1.67 1.53 .25 สงู 
8 1.67 1.69 .20 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 9 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้านความเข้าใจ

ระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองนัน้อยู่ในระดบัต ่า  จนเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ความสามารถทางพหุปัญญาด้านความเข้าใจ
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ระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวยัมีการพัฒนาเพ่ิมขึน้เป็นล าดบั จากระดบัต ่ามาอยู่ในระดบัปานกลางใน
สปัดาห์ท่ี 2 – 4 และเพ่ิมสงูขึน้เป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 - 8 
 
ตาราง 10 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเอง ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6  
      และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
ด้านความเข้าใจ

ตนเอง 

 
15 

ก่อนจดักิจกรรม .67 .73 .29 ปานกลาง 
2 1.00 .87 .21 ปานกลาง 
4 1.00 1.18 .28 ปานกลาง 
6 1.67 1.53 .30 สงู 
8 1.67 1.69 .27 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้านความเข้าใจ

ตนเองของเด็กปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 4 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพัฒนาเพ่ิมสงูขึน้เป็น
ล าดบัจากระดบัปานกลางมาอยู่ในระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 – 8 
 
ตาราง 11 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านธรรมชาติ ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

 
ด้านธรรมชาติ 

 
15 

ก่อนจดักิจกรรม .33 .44 .21 ต ่า 
2 .67 .62 .21 ปานกลาง 
4 1.00 .96 .12 ปานกลาง 
6 1.33 1.33 .13 ปานกลาง 
8 1.33 1.38 .12 ปานกลาง 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความธรรมชาติ
ของเดก็ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองนัน้อยู่ในระดบัต ่า เมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดบัต ่ามาอยู่ในระดบัปานกลางใน
สปัดาห์ท่ี 2 - 8 
 
ตาราง 12 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง 
      พหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต ก่อนจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดั 
       กิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 
ความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 

จ านวน 
เด็กปฐมวัย (N) 

ระยะเวลา 
(สัปดาห์) 

Mdn.    S.D. ระดับ 

ด้านอตัถภวนิยม 
จิตนิยม 

หรือการด ารงคง
อยู่ของชีวิต 

 
15 

ก่อนจดักิจกรรม 1.00 .80 .25 ปานกลาง 
2 1.00 .84 .25 ปานกลาง 
4 1.00 1.11 .21 ปานกลาง 
6 1.67 1.71 .21 สงู 
8 2.00 1.98 .09 สงู 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยมของ

เดก็ปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นสื่อจนถึงสปัดาห์ท่ี 4 นัน้อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดบั
ปานกลางมาอยู่ในระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 – 8 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก

ปฐมวยัก่อนจดักิจกรรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อและในช่วงเวลาจัดกิจ
กรรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  โดยใช้การทดสอบทางสถิติของ 
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 91-97) การวิเคราะห์เสนอใน
ตาราง 13  
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน  
 

 
สัปดาห์ที่เปรียบเทียบ 

พฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา 

ด้า
นภ

าษ
า 

ด้า
นต

รร
กะ

แล
ะ

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

ด้า
นมิ

ติ 

ด้า
นร่

าง
กา

ยแ
ละ

   

กา
รเ
คล

ื่อน
ไห

ว 

ด้า
นด

นต
รี 

ด้า
นค

วา
มเ
ข้า

ใจ

ระ
หว่

าง
บุค

คล
 

ด้า
นค

วา
มเ
ข้า

ใจ
ตน

เอ
ง 

ด้า
นธ

รร
มช

าต
ิ 

ด้า
นอ

ัตภ
วนิ

ยม
 ฯ

 

Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. Sig. 

ก่อนจดักิจกรรม - สปัดาห์ที่ 2 .083 .046* .157 .317   .059 .008 * .014* .005* .317 

ก่อนจดักิจกรรม - สปัดาห์ที่ 4 .001* .001* .001* .025*  .001* .000 *  .001* .001* .004* 

ก่อนจดักิจกรรม - สปัดาห์ที่ 6 .001*  .001* .000* .001*  .001* .001 * .001*  .000*  .001* 

ก่อนจดักิจกรรม - สปัดาห์ที่ 8 .001* .001* .000* .000*  .000* .000 * .001*  .000*  .000* 

สปัดาห์ที่ 2 -  สปัดาห์ที่ 4 .004* .001* .001* .046* .001*  .000 * .002*  .001* .001* 

สปัดาห์ที่ 2 -  สปัดาห์ที่ 6 .001*  .001* .001* .001* .001* .000 * .001* .001*  .000* 

สปัดาห์ที่ 2 -  สปัดาห์ที่ 8 .000* .001*  .000*  .000* .001*  .000 *  .001* .001*  .000* 

สปัดาห์ที่ 4 -  สปัดาห์ที่ 6 .002* 1.000 .001* .011* .000* .001* .001* .000* .001* 

สปัดาห์ที่ 4 -  สปัดาห์ที่ 8 .000* .046*  .001* .000* .001* .000*  .000* .000*  .000* 

สปัดาห์ที่ 6 -  สปัดาห์ที่ 8 .000* .046*  .102 .007*  .000*  .008* .008*  .157* .001* 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 13 แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลาก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างการ

ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  ในสัปดาห์ท่ี 2,4,6 และ8 
นกัเรียน มีความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้าน
มิติ ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านความ
เข้าใจระหว่างบุคคล ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง  ความสามารถด้านธรรมชาติ  และ
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ความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต สงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ ยกเว้นด้านภาษา ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้าน
ดนตรี และ ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิตท่ีในช่วงก่อนจัดกิจกรรม-สปัดาห์ท่ี 2  
ไมแ่ตกตา่งกนั และด้านมิติท่ีในช่วงก่อนจดักิจกรรม-สปัดาห์ท่ี 2 และสปัดาห์ท่ี 6-8 ไมแ่ตกตา่งกนั 
 
 



65 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัใน

แต่ละช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เพ่ือเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับครูพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวยั ในการพิจารณา
เลือกกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญาให้แก่เดก็ปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม โดยมีขัน้ตอน
การวิจยัและผลการวิจยั สรุปได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจดักิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อในแตล่ะช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง 
 
สมมตฐิานการวิจยั 

หลงัจากได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ   

เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาสงูขึน้ 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ เดก็ปฐมวยัชายหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่

ในชัน้อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา จ านวน 5 ห้อง มีจ านวน
นกัเรียน 110 คน 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิยั 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 3 – 4 ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยู่

ในชัน้อนบุาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 โรงเรียนสาธิตพฒันา โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนท่ี 1 
เลือกนักเรียนจากจ านวนนักเรียน 5 ห้องมา 1 ห้องแบบเจาะจง จากนัน้สุ่มนักเรียนมาจ านวน 15 คน    
โดยการจบัสลาก  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
1. แผนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ 
2. แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
3. คูม่ือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2553 เป็นเวลา 
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการด าเนินการดงันี ้

1. ผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยัปรึกษา เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการวิจยั 
2. ก่อนการทดลองผู้ช่วยผู้ วิจัยท าการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของกลุ่ม

ตวัอย่าง จากการจดักิจกรรมแบบปกติโดยผู้ วิจัย ในเวลา 09.00-09.50 น. โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหปัุญญา แล้วน าข้อมลูมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ฐาน (Baseline) ของนกัเรียนแต่ละ
คน แตล่ะด้าน 

3. ด าเนินการทดลอง โดยผู้ วิจยัด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ในกิจกรรมในวงกลมช่วงสรุปกิจกรรมตัง้แต่เวลา 09.00 – 
09.50 น. เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 

4. ในช่วงเวลาการทดลอง ผู้ช่วยผู้ วิจัยท าการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
ระหวา่งการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ในสปัดาห์ท่ี 2 4 6 และ 
8 โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา เพ่ือน าข้อมลูมาวิเคราะห์ โดยหาคะแนน
เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มธัยฐาน (Median) และแบบทดสอบ
สมมติฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียดงันี ้

     คะแนนเฉล่ีย 1.50 -2.00 หมายถึง มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัสงู 
     คะแนนเฉล่ีย 0.50 -1.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ีย 0.00 -0.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัต ่า 
5. ทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาก่อน และในช่วง

เวลาจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  โดยใช้สูตรการทดสอบ
สมมติฐาน The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่สถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบน 

มาตรฐาน (Standard Deviation) มธัยฐาน (Median) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อมี
ความสามารถทางพหปัุญญาเพ่ิมสงูขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลของการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อพบวา่ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาทกุ
ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านมิติ 
ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านความเข้าใจ
ระหวา่งบคุคล ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง ความสามารถด้านธรรมชาติ และความสามารถด้าน
อตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิตสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. ผลของการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานตามช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 คะแนนระดบัพฒันาการในช่วงสปัดาห์ก่อนการทดลองกับคะแนนสปัดาห์ท่ี 2,4,6 และ 8 
เดก็ปฐมวยัมีความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ และความสามารถด้าน
ดนตรี มีการพฒันาสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดบัปานกลางตัง้แตช่่วงก่อนการทดลองจนถึงสปัดาห์ท่ี 6 และ
เพ่ิมเป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 8  

    2.2 คะแนนความสามารถด้านมิติ ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง และความสามารถ
ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต เดก็ปฐมวยัมีการพฒันาสงูขึน้เป็นล าดบัจากระดับ
ปานกลางตัง้แตช่่วงก่อนการทดลองจนถึงสปัดาห์ท่ี 4 และเพ่ิมเป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 ถึงสปัดาห์ท่ี 8 

    2.3 คะแนนความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล เด็กปฐมวยัมีการพัฒนาสงูขึน้เป็น
ล าดบัจากระดบัต ่า ในช่วงก่อนการทดลอง อยู่ในระดบัปานกลาง ในสปัดาห์ท่ี 2 ถึงสปัดาห์ท่ี 4 และเพ่ิม
เป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 ถึงสปัดาห์ท่ี 8 

    2.4 คะแนนความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหุ
ปัญญาตัง้แตใ่นช่วงก่อนการทดลองจนถึงสปัดาห์ท่ี 8 อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งไมม่ีการเปลี่ยนแปลงของ
พฒันาการ แตม่ีแนวโน้มวา่จะสงูขึน้ในแตล่ะช่วงของการเปรียบเทียบ 
 



68 

 

อภปิรายผล 
การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายส าคัญ เพ่ือศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ี

ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  พบว่า คะแนน
ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัก่อนการจดักิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรมตามรูปแบบ
พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อในภาพรวมสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานของงานวิจัยท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้านสงูขึน้ซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. ผลศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ พบวา่ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาทกุด้านสงูขึน้
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวยัได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเด็กท่ี
ได้รับประสบการณ์จากการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ โดยการ
จัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้มี 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) เด็กฟังนิทาน ร่วมร้องเพลง แสดง
บทบาทสมมติและตอบค าถามจากในนิทาน ขัน้การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้ อ่ืน
(Cooperative Learning) เด็กท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี ประดิษฐ์สิ่งของ โดยร่วมกันการวางแผน    
ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) เดก็วิเคราะห์กิจกรรมในขัน้ท่ี 1และ 2 ขณะร่วมกิจกรรมวา่
ผลงานเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เด็ก
ร่วมกันสรุปและสร้างแผนผังใยแมงมุม  และขัน้ผู้ เรียนสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ความหมาย  (Application) เดก็เช่ือมโยงทกัษะ ประสบการณ์ โดยตอบค าถาม และแสดงบทบาทสมมติ 
ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามขัน้ตอน ทัง้ 5 ขัน้ตอน ได้ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (A= Active Learning) ในขัน้นีเ้ดก็ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้วยการร่วมกันออกมาเล่านิทาน ร่วมกันร้อง
เพลง ตอบค าถามและแสดงบทบาทสมมติในนิทาน เช่น นิทาน เร่ือง “ม้าน้อยร้องเพลง” เด็กๆจะออกมา
เลียนแบบเลียนและแสดงท่าทางตามสตัว์ในนิทาน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดิวอี ้(เยาวพา 
เดชะคปุต์. 2542: 79; อ้างอิงจาก Dewey. n.d.) ท่ีวา่เดก็เรียนรู้ได้ดีจากการกระท า (Learning by doing) 
และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง กล่าวคือ ค้นคว้า ทดลอง 
กระท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเอง ร่วมคิดแก้ปัญหาและท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ สอดคล้องกับชัยพฤกษ์ เสรี
รักษ์ และ บังอร เสรีรัตน์ (2543: 144) อธิบายไว้ว่า แนวคิดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
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พฒันาพหปัุญญา คือ รูปธรรมของการจดัการเรียนรู้ท่ียึดผู้ เรียนเป็นส าคญั ฉะนัน้จึงอธิบายได้ว่า รูปแบบ
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวยัโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นเดก็เป็นศนูย์กลางท่ีสามารถพฒันาความสามารถทางพหุปัญญา
ของนกัเรียนได้สงูขึน้อย่างเด่นชัดทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ภธูรเลิศ (2551: 84) 
ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการละครตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ กลา่ววา่ การเรียนการสอนควรมุง่เน้นเปิดโอกาสให้เด็กได้ท ากิจกรรมท่ี
หลากหลาย และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองเพ่ือให้เด็กได้ค้นพบความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง ผา่นสื่อการเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น โต๊ะเคร่ืองแป้ง ตุ๊กตา หนังสือ นิทาน หุ่นมือ สี 
กาว กรรไกร กระดาษ บลอ็กรูปทรงตา่งๆ แวน่ขยาย เคร่ืองดนตรี น า้ ทราย เกมการศกึษา เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ขัน้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเอง  

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ย่อย (C= Cooperation Learning) ในขัน้นี ้
เด็กมีโอกาสปฏิสมัพันธ์ สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือหาข้อสรุปร่วมกลุ่ม มีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยเรียนรู้จากการท างานกลุ่มหรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เป็น
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้ อ่ืน และมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานของกลุ่มด้วย  การท างานและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั อารี สณัหฉวี (2543 : 33) ท่ีกล่าวถึงการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) วา่เป็นวิธีการเรียนท่ีให้ผู้ เรียนท างานด้วยกนัเป็นกลุ่มย่อยเล็ก ๆ เพ่ือให้
เกิดผลการเรียนรู้ทัง้ทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ  ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้ อ่ืนท่ีแตกตา่งกนั จากการจดัประสบการณ์ของ
ผู้ วิจัย ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท างานกลุ่ม ในขณะท่ีท างานกลุ่มนักเรียนได้พูดคยุ สนทนา ซักถาม 
ปรึกษา วางแผน ออกแบบผลงานโดยระดมความคิด ช่วยกันจัดหา เลือกวสัด ุอปุกรณ์ ร่วมกันทดลอง 
ร่วมกนัปฏิบตัิการทดลองเร่ืองการเกิดฝนอย่างตัง้ใจและสนกุสนาน ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาอนัเกิด
จากการท างานกลุม่ และร่วมกนัน าเสนอผลงานของกลุม่ให้ผู้ อ่ืนฟัง การท่ีนกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกันและ
กนัดงักลา่วเอือ้ตอ่การสร้างมนษุยสมัพนัธ์อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อญัชุลีกร อมัพรดล (2551: 74) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญา
ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ กล่าวว่า การ
จดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เดก็ปฐมวยัได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วย
ตนเอง (Active Learning) กล่าวคือ เด็กปฐมวยัได้ปฏิบัติการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  จากการ 
เปรียบเทียบ คดัแยกประเภท จัดหมวดหมู่ บอกความสมัพันธ์ บอกจ านวน บอกเหตผุล ซึ่งเด็กปฐมวยั
ต้องใช้ทกัษะในการคิดค านวณ คิดหาเหตผุล คิดแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง 
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สรุปได้วา่ ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย เด็กท างานร่วมกันกับเพ่ือน มีการ
วางแผน พดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั ได้คิดวิเคราะห์เก่ียวกับกิจกรรมด้วยตนเอง รู้จักการแบ่งปัน
สิ่งของกนัใช้ 

ขัน้ท่ี 3 ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (A= Analysis) ขัน้นีเ้ปิดโอกาสให้เด็กได้วิเคราะห์
ความรู้สกึประสบการณ์ของตนเอง ขณะท่ีร่วมปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืนตามขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 
2 รวมทัง้การสรุปแก้ไขปัญหาขณะร่วมท ากิจกรรม เช่น จากการถามค าถามเด็กว่า นักเรียนรู้สึกอย่างไร
กับผลงานของตนเองบ้าง เด็กตอบว่า หนูชอบผลงานท่ีหนูท าค่ะ มันสวยดี เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปราณี อปุฮาด (2550: 63) ท่ีศึกษาเร่ือง การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า ขณะท่ีร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนตามขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 เช่น เมื่อนักเรียนได้ส ารวจ สงัเกต รูปร่าง ลกัษณะ ส่วนประกอบ จ าแนก
ประเภทผกั ผลไม้ชนิดตา่งๆ และทดลองล้างผกั ผลไม้แล้ว นักเรียนได้แสดงความรู้สึกของตนต่อการท า
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ เช่น นกัเรียนรู้สกึอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้างเมื่อรับประทานผลไม้
ท่ีไมส่ะอาดและจะเกิดอะไรขึน้กบันกัเรียน เพราะเหตใุด หรือนักเรียนรู้สึกอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้าง
เมื่อได้สงัเกต และทดลองล้างผลไม้ให้สะอาด 

สรุปได้ว่า ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ เด็กร่วมกันสรุปแก้ไขปัญหาขณะท ากิจกรรม
ร่วมกนั วิเคราะห์ถึงความรู้สกึในการท ากิจกรรมและผลงานของตนเอง 
  ขัน้ท่ี 4 ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ (C= Constructivism) ในขัน้นีเ้ด็กสามารถสรุปสิ่งท่ี
เรียนรู้ ประสบการณ์ ผลงานและจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้มาสรุปเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ฉพาะตวั โดยใช้
กระบวนการรวบรวม และจดัโครงสร้างของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นแบบแผน
และถ่ายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานท่ีหลากหลาย เช่น นกัเรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับการ
รวมประเภทของสตัว์บก สตัว์น า้และสตัว์ป่า ด้วยการวาดแผนผงัใยแมงมมุหรือจดัป้ายนิเทศสตัว์ประเภท
ตา่ง ๆ และร่วมกันน าเสนอผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับปิยรัตน์ ก้องกิตต์ไพศาส (2513: 6) กล่าวไว้ว่า การ
เรียนรู้สิ่งตา่งๆจะช่วยให้เดก็เกิดความรู้ใหม่ โดยอาศยัการเช่ือมโยงกับความรู้เดิมความสามารถในการ
สร้างองค์ความรู้เหลา่นีจ้ึงเกิดประสบการณ์ และช่วยพฒันาสติปัญญาของเดก็เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้ 
และลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยการสงัเกต ส ารวจ จ าแนก เปรียบเทียบ เช่ือมโยงเหตผุลจากสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ ทองประสิทธ์ิ (2548: 78) ท่ีศึกษาเร่ืองความสามารถ
ทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สรุปว่า การท่ี
เด็กได้พูดสนทนา สรุปผลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้พูดคยุ อธิบาย เล่าเร่ือง กิจกรรมเหล่านี ้
สามารถพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัได้ 
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 สรุปได้วา่ ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ เด็กสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ประสบการณ์ ผลงานในการท า
กิจกรรม แล้วน าสิ่งตา่งๆ มาสร้างองค์ความรู้ขึน้ใหม ่ซึ่งเดก็จะเกิดกระบวนการการรวบรวมประสบการณ์
เดิมและประสบการณ์ใหม ่เกิดความคิดรวบยอด 
  ขัน้ท่ี 5 ขัน้การประยกุต์ใช้ (A= Application) ในขัน้นีเ้ดก็สามารถน าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัท่ีเกิดขึน้จริง โดยเช่ือมโยงความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในสถานการณ์ท่ี
แตกตา่งไปจากเดิมให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นด้วยค าถาม เช่น ถ้า
เด็กๆ เกิดอารมณ์โมโหควรท าอย่างไร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของบูลลอค์ก และเกลแมน 
(เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์. 2536: 42; อ้างอิงจาก Bullock and Gelman. 1979) ท่ีแสดงให้เห็นว่าเด็ก
เลก็ๆ สามารถเข้าใจวา่สิ่งท่ีเป็นเหตจุะเกิดก่อนสิ่งท่ีเป็นผล กลุม่ตวัอย่างเป็นเดก็อาย ุ3–5 ปี ซึ่งเห็นหุ่นมือ
ตวัหนึ่งทิง้ลกูบอลลงไปบนทางว่ิงอีกด้านหนึ่ง และลกูบอลนัน้ก็กลิง้ลงสู่หลมุอีกหลมุหนึ่ง เช่นเดียวกัน 
หลมุทัง้สองอยู่ห่างจากหุ่นมือเท่ากัน เป็นต้น จากงานวิจัยพบว่า เด็กสามารถเข้าใจว่าท าไมลกูบอลจึง
กลิง้ลงหลมุท่ีอยู่ห่างจากหุ่นมือเท่ากัน 

สรุปได้ว่า ขัน้การประยุกต์ใช้ เด็กสามารถน าสิ่งท่ีเรียนรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
สามารถเช่ือมโยงความรู้ในสถานการณ์ตา่งๆ  

จากผลงานวิจัยดงักล่าวสรุปได้ว่า กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทาน
เป็นสื่อ โดยใช้กิจกรรม 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ขัน้การมี
สว่นร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้ในกลุม่ย่อย ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้การสรุป และสร้างองค์
ความรู้ ขัน้การประยุกต์ใช้ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ให้เด็กท างานเป็นกลุ่มย่อย วางแผน
ร่วมกนั ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง สามารถพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัให้สงูขึน้ได้ 

2. ผลของการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานตามช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง พบวา่ เดก็ปฐมวยัท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  มีพัฒนาการทางพหุ
ปัญญาในเกือบทกุด้านอยู่ในระดบัสงู ยกเว้น ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านธรรมชาติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีแนวโน้มสงูขึน้ในแต่ละช่วงของการเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นราย
ด้านได้ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ความสามารถด้านภาษา พบวา่ ในแตล่ะช่วงเวลาของการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านภาษาสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพฒันาความสามารถด้านภาษาได้ โดยในช่วงแรกเด็ก
ฟัง อ่านจากภาพในนิทาน จากนัน้พูดคุยสื่อสารกัน แต่อาจยังไม่ค่อยกล้าสื่อสาร ยังไม่ค่อยพูดคุย
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แต่ในช่วงหลงัความสามารถด้านภาษาสงูขึน้ อาจเน่ืองจากกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันพูดคยุ สนทนาเก่ียวกับ
นิทานมากขึน้ อีกทัง้ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้สนทานาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ขณะท่ีท า
กิจกรรมกลุม่ เดก็รู้จกัการวางแผนการท ากิจกรรม และรู้จักการแก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหา ดงัท่ี  บ าเพ็ญ 
การพาณิชย์ (2540: 55-56) สรุปวา่ หลกัการเรียนรู้โดยยึดเดก็เป็นศนูย์กลาง เปิดโอกาสให้เดก็ออกมาพดู 
สนทนา เลา่เร่ืองราวของตนให้เพ่ือนฟังอย่างอิสระ ตอบสนองต่อความต้องการ ความสนใจ การยอมรับ
ในสิ่งท่ีเด็กกล้าแสดงออกท าให้เด็กเกิดความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก เด็กมีความสนุกสนานและ
กระตือรือร้นในการพูดและการท ากิจกรรม สอดคล้องกับวิจิตร ชีวชิต  (2550: 41) กล่าวไว้ว่า การจัด
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีกระตุ้นความสนใจ เช่น เพลง การเล่น การพูดคยุและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การ
สง่เสริมให้เดก็ได้ถ่ายทอดสิ่งท่ีได้เรียนรู้ผา่นการท ากิจกรรม โดยครูเป็นผู้ให้ก าลงัใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีท้ า
ให้เดก็มีประสบการณ์เพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาอย่างต่อเน่ืองได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์
พรรณ ทองประสิทธ์ิ (2548: 78) ท่ีศกึษาเร่ืองความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สรุปวา่ การท่ีเดก็ได้พดูสนทนา สรุปผลและสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ได้ใช้ภาษาในการพดูคยุ อธิบาย เลา่เร่ือง กิจกรรมเหล่านีส้ามารถพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาของเดก็ได้ และมีผลท าให้เดก็เกิดความมัน่ใจในการท่ีจะใช้ภาษามากขึน้ ซึ่งในมมุหนงัสือเดก็จะน า
หนงัสือมาอ่าน โดยอ่านจากภาพซึ่งเด็กจะอ่านให้เพ่ือนฟังหรือให้ครูฟัง เด็กสามารถถ่ายทอดเร่ืองราว
ตา่งๆ ได้ตามจินตนาการ เช่น หนงัสือนิทานเร่ืองเมน่หลบฝนซึ่งเป็นนิทานท่ีไมม่ีตวัหนงัสือแตเ่ดก็สามารถ
เล่าเร่ืองราวได้ ในมมุบล็อกเด็กจะพูดคยุกันเก่ียวบล็อกรูปทรงต่างๆ สีต่างๆ และพูดคยุเก่ียวกับสิ่งท่ี
ตนเองตอ่ขึน้ ในมมุเลน่น า้-ทราย เด็กจะพูดคยุกันเก่ียวกับสื่อการเรียนรู้ในมมุ และระหว่างการเล่นเด็ก
และช่วยกันก่อทรายเป็นรูปต่างๆ และเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับสิ่งท่ีตนได้ท าให้เห็นว่าเด็กปฐมวยัสามารถ
พฒันาด้านการพดูและการฟัง และบอกเลา่เร่ืองราวตา่งๆ ได้ในขณะท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นตาม
มมุประสบการณ์ในมมุบ้านเดก็เมื่อเลน่บทบาทสมมติจะมีโอกาสได้พูด คยุกันในสถานการณ์ต่างๆ เช่น 
ถ้าเดก็สมมติวา่ตนเองเป็นหมอเดก็ก็จะพดูเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ    การดแูลคนไข้ การตรวจรักษาโรค 
การรับประทานยา เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อญัชนา เถาว์ชาลี (2553: 56) ศึกษาเร่ือง
การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุม
ประสบการณ์ พบวา่ การจดักิจกรรมการเลน่ตามมมุประสบการณ์สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุ
ปัญญาด้านภาษาได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในขณะท่ีเดก็เลน่ตามมมุประสบการณ์ เดก็จะมีการพดูคยุกนัใน
กลุ่มท่ีเล่นอยู่ด้วยกัน มีการเสนอความคิดเห็นขณะท ากิจกรรมได้เสนอผลงานของตนเองและสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวให้เพ่ือนและครูฟังได้ 
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สรุปได้วา่ การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อท าให้เด็กมี
ความสามรถด้านภาษาสงูขึน้ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงทางภาษา ด้าน
การพดู การฟัง การอา่น และการเขียน โดยให้เดก็ได้ฝึกฝนการปฏิสมัพนัธ์ด้านการสื่อสารโต้ตอบกับผู้ อ่ืน 
ทัง้จากการตอบค าถาม และระหวา่งการท างานร่วมกบัเพ่ือน ท าให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นในการท า
กิจกรรมอย่างอิสระ เดก็มีความสนกุสนานกบักิจกรรม 

2.2 ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามรถด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ สงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้
เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพัฒนา
ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ได้ อาจเน่ืองจากกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
โดยใช้นิทานเป็นสื่อส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  กล่าวคือ เด็กได้ปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยการเปรียบเทียบ บอกความสมัพนัธ์ บอกจ านวน บอกเหตผุล ซึ่งเด็กต้องใช้ทักษะในการคิด
หาเหตผุล คิดแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง หลงัจากฟังนิทาน ครูถามเก่ียวกบัเนือ้เร่ืองในนิทาน เช่น นิทาน
เร่ือง ผึง้จอมขยนั “ในนิทานมีสตัว์อะไรบ้าง มีก่ีตวั” และในขณะท่ีท ากิจกรรม เมื่อวาดภาพมาสง่ครู ครูจะ
ถามวา่เดก็ๆ วาดภาพอะไรในภาพมีตวัอะไรบ้าง มีก่ีตวั สีอะไรบ้าง ส่วนในกิจกรรมประดิษฐ์ท่ีจับแมลง 
เดก็จะต้องมีการวดัเชือกในการน ามาติดเข้ากบัท่ีจบัแมลง เป็นต้น รวมถึงการบอกปัญหาและวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีท ากิจกรรม ดงัท่ี นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 1-4) อธิบายไว้วา่ คณิตศาสตร์เป็นวิชา
ของการคิดอย่างมีเหตผุลและใช้กระบวนการการคิดท่ีถูกต้อง คณิตศาสตร์เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ ถ้ามองไปรอบๆ จะเห็นได้วา่ ชีวิตท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนัเสมอ มีการพูดถึง
การเปรียบเทียบ การวดั การจัดประเภทและตัวเลข ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสทุธ์ิธนา ขนัอาสา 
(2550: 92) ท่ีศกึษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงาน พบวา่ การจดัการเรียนรู้ท่ีมีครูคอยช่วยเหลือในการแก้ปัญหาของเดก็ โดยกระตุ้นให้เดก็เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่/ประเภท ของสิ่งของ จากรูปร่าง รูปทรง จ านวน 
ขนาด สี ซึ่งจะท าให้เดก็ได้ใช้ทกัษะการคิดแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง ในมมุบลอ็ก เดก็จะเรียนรู้เก่ียวกับ
รูปทรงและมีการจดัหมวดหมูข่องบลอ็กชนิดตา่งๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกระบอก ห้าเหลี่ยม เป็น
ต้น เรียนรู้เก่ียวกบัขนาดมีการเปรียบเทียบขนาดของบลอ็ก  

สรุปได้วา่ การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัมี
ความสามรถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์สงูขึน้เพราะเดก็ได้คิดอย่างมีเหตผุล มีระบบ รู้จักการแก้ปัญหา 
การตดัสินใจ รวมถึงลงมือปฏิบัติกิจกรรมสามารถบอกจ านวน  คิดค านวณ คิดหาเหตผุล คิดแก้ปัญหา
ตา่งๆ ด้วยตนเอง 
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2.3 ความสามารถด้านทางมิติ พบวา่ ในช่วงเวลาของการจดักิจกรรมการตามรูปแบบพหุปัญญา
เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถทางมิติ สงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถด้านมิติของเด็กปฐมวยัได้ อาจ
เน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เด็กปฐมวยัได้
วาดภาพระบายสี คิดวางแผนในการวาดภาพด้วยตนเอง และมีการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวกับใน
นิทานจากวสัดเุหลือใช้ โดยใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ร่วมกับเพ่ือน เช่น การประดิษฐ์หน้ากากสตัว์ การประดิษฐ์
รถไฟ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนัติศกัดิ์ ผาผาย (2546: 77) ท่ีพบว่า ความสามารถทางด้าน
มิติเกิดจากการท่ีเดก็ได้แสดงออกเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจโดยการท างานศิลปะหรือการบอกเลา่สิ่งท่ีได้เรียนรู้ ซึง่
สอดคล้องกบัเอือ้อารี ทองพิทกัษ์ (2546: 3) ท่ีกลา่ววา่ กิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้สงัเกต เปรียบเทียบความ
ยาว ความสัน้ มิติของการแสดงภาพท่ีมีความใกล้และไกล โดยใช้ความคิดในการจัดวางภาพในต าแหน่ง
ตา่งๆ ก าหนดทิศทางของภาพท่ีเดก็ริเร่ิมเอง เรียนรู้การจดัวางล าดบัภาพ ท าให้ทกัษะพืน้ฐานทางมิติของ
เดก็สงูขึน้ เห็นได้วา่กิจกรรมการตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเปิดโอกาสให้
เดก็ได้เรียนรู้ การสงัเกต การเปรียบเทียบ การจดัวางต าแหน่งตา่งๆ ของภาพท่ีเดก็ริเร่ิมเอง ผา่นงานศิลปะ 
ประดิษฐ์ วาดภาพ โดยเด็กได้วางแผนวาดภาพด้วยตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อญัชุลีกร 
อมัพรดล (2551: 75) ท่ีศึกษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ กล่าวว่า การเล่นอย่างเสรีตามมมุประสบการณ์
ต่างๆ ท าให้เด็กเกิดพัฒนาการของกล้ามเนือ้มดัใหญ่และกล้ามเนือ้มดัเล็กแข็งแรงขึน้  เด็กเกิดความ
สนกุสนาน ได้ท ากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆ และครู เดก็รู้จกัจดัหรือควบคมุตนเองให้เหมาะสมกับพืน้ท่ีและ
บริเวณท่ีมีอยู่ เดก็รู้จกัระดบัและทิศทางของการเคลื่อนไหวและแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับจังหวะ
และสญัญาณ ท าให้เดก็เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณิษา 
บวัสขุ (2553: 56-57) ท่ีศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรม
เกมการศกึษา กลา่ววา่ การจดักิจกรรมเกมการศกึษาท าให้เดก็ปฐมวยัได้เรียนรู้และฝึกทักษะการสงัเกต 
การเปรียบเทียบขนาด เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตา่ง การตอ่และแยกออกจากกันของภาพเกม 
เช่น การเลน่เกมภาพตดัตอ่ การเลน่เกมจบัคูภ่าพเหมือนและการเลน่เกมการศกึษายังท าให้เด็กได้เรียนรู้
ในเร่ืองต าแหน่งทิศทางต่างๆเช่น  การใช้พืน้ท่ีในการเล่นเกมบันไดงู ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถด้านมิติในการมองเห็น การสง่เสริมความสามารถด้านมิติในเด็กปฐมวยันัน้ควรส่งเสริมให้
เดก็เรียนรู้จากการปฏิบตัิ 
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สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถด้านมิติสงูขึน้เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกโดยการ
ท างานศิลปะ การวาดภาพ การประดิษฐ์ จึงท าให้เดก็มีความสามารถทางมิติสงูขึน้ 

2.4 ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหวสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้
เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพัฒนา
ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวยัได้ ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสง่เสริมให้เดก็ปฐมวยั พฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่
โดยแสดงออกด้วยการแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหวของท่าทางต่างๆ ในระหว่างท่ีฟังนิทาน และพัฒนา
กล้ามเนือ้มัดเล็กโดยเด็กได้ท ากิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์ เช่น การใช้สี และกรรไกรในการ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ดงัท่ี เยาวพา เดชะคปุต์ (2540: 35) ท่ีอธิบายไว้วา่ การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์
เป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายอย่างอิสระ ทัง้การเคลื่อนไหวคนเดียว และเป็นคู่ท่ีเน้นการใช้จินตนาการ 
และความคิดสร้างสรรค์ โดยเร่ิมจากการเคลื่อนไหวพืน้ฐานอันประกอบด้วย การรู้จักส่วนต่างๆของ
ร่างกาย พืน้ท่ี จงัหวะ ทิศทาง และระดบั ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ วิไล (2544: 66 – 67) 
การจดักิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งเปิดโอกาสให้เดก็ได้ฝึกฝนการใช้มือ นิว้มือและสายตา ให้ท างานประสาน
สมัพันธ์กันท าให้ทักษะด้านกล้ามเนือ้เล็กได้รับการพัฒนาให้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพขึน้ และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิลินดา พงศ์ธราธิก (2547: 59) ท่ีศกึษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการละเลน่ไทยกลางแจ้ง สรุปว่า การจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง
ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมาย เด็กได้เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจงัหวะเสียงเพลง และบทค าร้องของการละเลน่ไทย การท าท่าทางตา่งๆ ตามจินตนาการ เดก็
เกิดความสนกุสนานขณะท่ีท ากิจกรรมและส่งผลต่อการพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่และกล้ามเนือ้เล็ก  ในมมุ
ดนตรี เดก็จะมีการร้องเพลง เต้นประกอบเพลงเคลื่อนไหวไปตามจงัหวะและทิศทางตา่งๆ โดยใช้อปุกรณ์
ประกอบจงัหวะ ในมมุบลอ็ก เดก็จะมีการใช้มือในการหยิบบลอ็กเพ่ือตอ่เป็นรูปตา่งๆ ทัง้บลอ็กขนาดใหญ่
และบลอ็กขนาดเลก็ ในขณะท่ีตอ่เดก็จะใช้มือคอ่ยๆ น าบลอ็กตอ่ให้สงูขึน้ ในมมุศิลปสร้างสรรค์เด็กจะได้
ใช้นิว้มือในการ ฉีก ปะ ติด วาด ระบายสี ประดิษฐ์ การใช้กรรไกร ผลงานต่างๆ ในมมุเล่นน า้-ทราย เด็ก
จะใช้มือในการก่อทราย ในการบีบตุ๊กตายางในอา่งน า้ ใช้นิว้ในการวาดภาพบนทราย 

สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวสูงขึน้  เพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ พฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่โดยเดก็แสดงออกโดยการเคลื่อนไหว
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ทางกายอย่างอิสระเน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  และยังพัฒนากล้ามเนือ้มดัเล็กผ่าน
กิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์ 

2.5 ความสามารถด้านดนตรี พบวา่ ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสงูขึน้อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพฒันาความสามารถทางด้านดนตรีของเด็กปฐมวยัได้ 
อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อได้เปิดโอกาสให้
เด็กได้มีอิสระอย่างเต็มท่ีในการแสดงออกทางดนตรีเสียงเพลง  และค าคล้องจอง เพราะขณะท่ีเด็กฟัง
นิทานได้จะช่วยกนัร้องเพลงและร่วมกันท่องค าคล้องจองในนิทาน ในบางครัง้จะท าท่าทางประกอบไป
ด้วย และบางกิจกรรมเดก็จะได้ประดิษฐ์เคร่ืองดนตรี เช่นในนิทานเร่ือง “ม้าน้อยร้องเพลง” เด็กจะเลียน
เสียงสตัว์และจะคิดเสียงด้วยตนเอง จากนัน้เดก็ๆได้ประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีเพ่ือน ามาประกอบจงัหวะกบัใน
นิทาน ดงัท่ี เยาวพา เดชะคปุต์ (2542: 115) อธิบายไว้วา่ ดนตรีเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของเด็กไม่
วา่จะอยู่ท่ีไหน หรือจะท าอะไร เดก็มกัจะได้ยินเพลง หรือดนตรีอยู่เสมอ ดงันัน้ดนตรีส าหรับเดก็ปฐมวยัจึง
จ าเป็นมาก และเป็นหัวใจของการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ทัง้หลาย ดนตรีจะมีส่วนในการส่งเสริม
พฒันาการของเดก็ทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา  ซึ่งสอดคล้องกับ สวุรรณา 
ก้อนทอง (2547: 72) กล่าวว่า ดนตรีมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด  ท าให้เด็กคิดด้วยความ
สนุกสนานและดนตรียังเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งท่ีช่วยบรรยากาศมีความอบอุ่น  เกิดความสงบ สร้าง
ความมั่นใจให้กับเด็ก ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซึ่งขณะท ากิจกรรมเด็กจะมีสมาธิขึน้จึงเป็นการ
พัฒนาความคิดของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกมลจันทร์ ช่ืนฤทธ์ (2550: 83) กล่าวถึง การน า
เพลงมาให้เด็กได้เล่นบทบาทสมมตุิ จัดกิจกรรมเพลงตบมือให้เด็กคิดท่าทางประกอบเพลง  ท าให้เด็ก
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมด้วยตนเอง ท าให้เด็กได้เพ่ิมพูนความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ท่ี
กว้างขวาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทร์ ลดัดากลม (2551: 99) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษา
ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ กล่าวถึง การท่ีเด็กได้แสดงออกทางดนตรี ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อ
จังหวะและเสียงเพลง ร้องเพลงและแสดงออกท่าทางตามจังหวะ/สญัญาณ ได้เลียนแบบท่าทางตาม
นกัร้องท่ีตนเองชอบ จะท าให้เดก็เกิดความสนกุสนาน และกล้าแสดงออกมากขึน้กบักิจกรรมดนตรี ในมมุ
ดนตรี ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีหลากหลาย ได้แก่ แทมมารีน กลอง ลกูแซก กรับ ขลุ่ย หวดู เคร่ือง
เคาะจังหวะ ไมโครโฟน เวที เด็กจะมีความสนุกสนาน ร่าเริง ในขณะท่ีเล่นเล่นเคร่ืองดนตรี เด็กจะน า
เคร่ืองดนตรีชนิดตา่งๆ มีเลน่เพ่ือให้เกิดเสียงขณะร้องเพลง และใช้ไมโครโฟนร้องเพลงบนเวที ซึ่งเพลงท่ี
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เดก็ร้องจะเป็นเพลงท่ีครูสอนในแตล่ะหน่วย และเพลงท่ีเดก็ได้ยินจากสื่อวิทย ุโทรทศัน์ ซึ่งเด็กจะกล้าร้อง
และเต้นขณะท่ีเดก็อยู่ในมมุดนตรี 

สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถด้านดนตรี เพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นสื่อ ส่งเสริมการแสดงออกทางดนตรี เสียงเพลง และค าคล้องจองซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้ใช้
เสียงเพลง การร้องเพลง ค าคล้องจอง เคร่ืองดนตรี และท าท่าทางประกอบ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วย
ความสนกุสนานมากย่ิงขึน้ 

2.6 ความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจ
ผู้ อ่ืนขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพฒันาความสามารถทางด้าน
ความเข้าใจผู้ อ่ืนของเดก็ปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
โดยใช้นิทานเป็นสื่อ มีขัน้ตอนการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน มีการฝึกการเป็นผู้น าผู้ตาม ซึ่งเป็นกิจกรรม
ท่ีมุง่ให้เดก็ได้ท ากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยการใช้อปุกรณ์ในแตล่ะกิจกรรมร่วมกนั เช่น การวาดภาพ เดก็จะ
ใช้สีชนิดตา่งๆ ร่วมกนัท าให้เดก็ต้องแบ่งปันกนั ผลดักนัใช้สีท่ีตนเองต้องการ และกิจกรรมประดิษฐ์ก็ต้อง
ใช้อปุกรณ์บางชนิดร่วมกนั เช่น กาว กรรไกร เศษวสัดเุหลือใช้ ซึ่งเดก็ต้องรู้จกัมีน า้ใจแบ่งปันและเหลือไว้
ให้เพ่ือนท่ียงัไมไ่ด้ท าใช้อีกด้วย ดงัท่ี อโนชา ถิรธ ารง (2550: 82 – 83) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมท่ีเด็กเกิดการ
ท างานแก้ไขปัญหาร่วมกนัโดยการสนทนาโต้ตอบ รู้จกัการเข้ากลุม่และลดการยึดตนเองเป็นศนูย์กลางลง
เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นข้อตกลงร่วมกนั ท าให้เดก็เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมด้านการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน เดก็ได้แสดงความคิดเห็นและรู้จกัยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และสอดคล้องกบั  เฮอร์ลอค 
(ชมพนูชุ ศภุผลศิริ. 2551: 14; อ้างอิงจาก Hurlock. 1978: 171) ศกึษาเร่ืองความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการท าหนังสือเล่มใหญ่  ได้ กล่าวถึงรูปแบบของพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวยัท่ีปรากฏในขณะท่ีเดก็มีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน มีดงัตอ่ไปนี ้คือการร่วมมือในการท ากิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุม่การเป็นผู้น า การเป็นผู้ตาม การเป็นผู้มีใจกว้างขวาง ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบ่งปันสิ่งของ  และ
การเห็นอกเห็นใจ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการช่วยเหลือ ปลอบโยน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณิษา บัวสขุ (2553: 59) ศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเปิดโอกาสให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกนัในการเลน่เกม ซึ่งเดก็สามารถปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในขณะท่ีเดก็เลน่เกมการศกึษาเป็นกลุ่มเด็กได้
ปรึกษา พดูคยุสนทนาร่วมมือกันท างานในกลุ่ม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ช่วยกันคิดแก้ปัญหา และแสดง
ความช่วยเหลือเพ่ือนในกลุม่ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สิรินทร์ ลดัดากลม (2551: 100) ท่ีศกึษาเร่ือง 
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ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดย
ใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีพบวา่ กิจกรรมทศันศกึษาโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
มีขัน้ตอนท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ปฐมวยัได้ท างานเป็นกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยในระหวา่งการท างานเด็กปฐมวยั
ต้องมีการปรึกษาร่วมกนักบัสมาชิกในกลุม่เก่ียวกบัการวางแผนการท างาน การตัง้ช่ือกลุ่มและออกแบบ
ผลงานแตล่ะชิน้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น า ผู้ตามในการท ากิจกรรม ได้มีปฏิสมัพนัธ์ทางด้านสงัคม รู้จัก
การเอือ้เฟือ้และแบ่งปัน  

สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถด้านความเข้าใจผู้ อ่ืนสงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเปิดโอกาสให้เดก็แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืนได้ เกิดความ
สนกุสนาน เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี เดก็ได้รู้จกัแบ่งปันและมีน า้ใจต่อเพ่ือน ซึ่งท าให้เด็กเกิดเรียนรู้    การ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ อ่ืนได้เหมาะสมย่ิงขึน้ 

2.7 ความสามารถด้านความเข้าใจตนเองพบวา่ ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เดก็ปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจตนเองขึน้
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถด้านความเข้าใจ
ตนเองของเดก็ปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นสื่อสง่เสริมให้เดก็ปฐมวยัได้ท ากิจกรรมด้วยตนเองตลอดเวลา เดก็ได้วิเคราะห์ความพึงพอใจใน
การท ากิจกรรม และได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสเด็กปฐมวยัมีอิสระในการแสดงออกด้วย
ความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดความภาคภมูิใจและความตัง้ใจในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตน
ต้องการ เช่น เมื่อเดก็ท ากิจกรรมเสร็จแล้วทัง้วาดภาพและประดิษฐ์ เดก็จะได้ออกมาน าเสนอผลงานของ
ตนเองหน้าชัน้เรียนให้เพ่ือนๆและครูได้ช่ืนชมผลงาน ซึ่งจะท าให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มั่นใจใน
ตนเองขึน้ เกิดความภาคภมูิใจและมีความตัง้ใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป  ดงัท่ี แสงเดือน จูธารี        
(2546: 62 – 63) กล่าวว่า กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกันเองสนุกสนาน ไม่ตึงเครียดท าให้เด็กเกิดความ
มัน่ใจ และได้คิดริเร่ิมกระท าสิ่งตา่งๆ ด้วยตนเองเดก็ได้แสดงความสามารถของตนเองให้เต็มท่ี  จนท าให้
เดก็มีความภาคภมูิใจในตนเอง พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออก สอดคล้องกับเยาวนารถ 
เลาหบรรจง (2545: 60) ท่ีกลา่วไว้วา่ลกัษณะของการจดักิจกรรมท่ีให้เดก็จากการปฏิบตัิ เดก็ได้แสดงออก 
ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนให้ค าปรึกษา เด็กมีอิสระในการกระท า
ท าให้เดก็มีความเช่ือมัน่ในงานท่ีตนได้กระท า เมื่องานเสร็จเดก็ยงัได้รับรู้ถึงผลส าเร็จของงาน เดก็สามารถ
เรียนรู้ความก้าวหน้าของตนได้สม ่าเสมอย่อมส่งผลให้เด็กเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง  ซึ่งตามทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ เช่ือวา่ ทกุคนในสงัคมมีความปรารถนาท่ีจะได้รับความส าเร็จ ความภาคภมูิใน
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ในตนเอง และต้องการได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ อ่ืนในความส าเร็จของตนเอง  ถ้าความต้องการ
ดงักลา่วได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอก็จะท าให้บคุคลนัน้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีค่า 
มีความสามารถและมีประโยชน์ตอ่สงัคม แตถ้่าความต้องการดงักลา่วได้รับการตอบสนองไมเ่พียงพอหรือ
ถกูขดัขวาง ก็จะท าให้บคุคลนัน้รู้สกึด้อยคา่ และเสียความภาคภมูิใจในตนเอง และสอดคล้องกบังานวิจัย 
รัตนาภรณ์ ภธูรเลิศ ( 2551: 91) ท่ีศกึษาเร่ือง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ี
ได้รับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ กล่าวว่า ความสามารถทางด้าน
ความเข้าใจผู้ อ่ืนของเดก็ปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้มีขัน้ตอนการปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้เด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืน
โดยการแต่งเร่ืองการละคร การวางแผนออกแบบฉากร่วมกัน การท าฉาก การท าอปุกรณ์ รวมถึงการ
ซักซ้อมการละครร่วมกัน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ซึ่งท าให้เด็กรู้จักการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม่ 

สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัมีความสามรถด้านความเข้าใจตนเองสงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการ
เรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัสร้างผลงานด้วยตนเอง และมีการ
น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน ท าให้เกิดความภมูิใจ ความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึวา่ตนเองมีคณุคา่มากขึน้ 

2.8 ความสามารถด้านธรรมชาติ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญา
เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้านธรรมชาติสูงขึน้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมตามรูปแบบ
พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อสามารถพฒันาความสามารถด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของเดก็ปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น
สื่อสง่เสริมให้เดก็ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและจากวสัดท่ีุ
เหลือใช้มาใช้กบักิจกรรมประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์รถไฟจากกลอ่งนม ซึ่งเมื่อเด็กดื่มนมเสร็จแล้วจะให้
เด็กเก็บกล่องนม ช่วยกันล้างให้สะอาดและน าไปตากแดดให้แห้งจากนัน้จึงน ามาประดิษฐ์ ใช้เศษ
กระดาษสี กระดาษห่อของขวญัท่ีไมใ่ช้แล้วมาตกแตง่กลอ่งนม ซึ่งจะท าให้เดก็รูจกัคณุค่าของท่ีสิ่งท่ีไม่ใช้
แล้วหรือเป็นสิ่งท่ีคนอ่ืนมองว่าไม่มีประโยชน์  สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้เด็กรู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและ
สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน ซึ่งเมื่อเด็กๆ ท ากิจกรรมเสร็จแล้วเด็กจะช่วยกันเก็บเศษขยะ
และดแูลความสะอาดของห้องเรียนอีกด้วย สอดคล้องงานวิจยัของสนัติศกัดิ์ ผาผาย (2546: 81) กล่าวว่า 
เมื่อเดก็ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดก็ตาม  เด็กปฐมวยัจะติดตามผลการ
ท างานของตนเองอยู่อย่างตอ่เน่ือง เช่น การรักษาความสะอาด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สทุธ์ิธนา 
ขันอาสา (2550: 95) ท่ีศึกษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัด
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ประสบการณ์แบบโครงงาน กล่าวถึง การเรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจความคิด
รวบยอดของการท่ีเดก็ได้ปฏิบตัิจริงตอ่สิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยการกระท าซ า้ๆ จนเกิดเป็นทกัษะหรือนิสยั
ท่ีถือเป็นกิจวตัร เด็กจะเกิดการรับรู้และความรู้สึกผกูพันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  และสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ภรภทัร นิยมชัย (2553: 97) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวยัท่ีได้รับการจัดประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กลา่ววา่ การให้เดก็ได้ท ากิจกรรมตา่งๆ จากแหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เดก็จะเห็นคณุคา่ของสิ่งตา่งๆ 
รอบตวัเดก็เอง โดยเร่ิมจากท้องถ่ินของตนเอง กิจกรรมจะปลกูฝังให้เดก็รักในท้องถ่ิน รักสิ่งแวดล้อมรู้คณุ
คา่ของสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รู้จักบ ารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ในแหล่ง
เรียนรู้การท าอิฐ เดก็จะได้ท ากิจกรรมโดยน าดินและแกลบซึ่งเป็นของเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์ โดย
น ามาท าเป็นอิฐสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้ ในแหลง่เรียนรู้การท าบ้านทรงไทย เดก็จะได้น าเศษ
วสัดตุา่งๆ มาท าให้เกิดประโยชน์ เช่นเศษไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ในแหล่งเรียนรู้การท าพัดสาน เด็กจะได้
รู้จกัคณุคา่ของต้นไม้ เช่น ไม้ไผว่า่มีประโยชน์สามารถน ามาท าเป็นพดัได้ 

สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัมีความสามารถด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็กได้ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในธรรมชาติได้อย่างรู้ประโยชน์และมีคณุค่า
สงูสดุ รู้จกัปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รู้จกัใช้วสัดเุหลือให้เป็นประโยชน์เพ่ือรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.9 ความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต พบว่า ในช่วงเวลาของ
การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเด็กปฐมวยัมีพหุปัญญาด้าน   
อตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต สงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุ
ช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต ของ
เดก็ปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจาก การกระตุ้นโดยการตัง้ค าถาม สร้างสถานการณ์และมีกิจกรรมให้ท าในขัน้
วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้เดก็รับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมถึงการด ารงคงอยู่ของ
มนุษย์ การแสดงออกถึงความสมัพันธ์ทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์ รวมถึงการเข้าใจ
เหตผุลของการอยู่บนโลก เช่น นิทานเร่ือง “สาวน้อยไม้ขีดไฟ” ครูใช้ค าถามว่า “สาวน้อยไม้ขีดไฟสร้าง
ความอบอุ่นให้กับตนเองอย่างไร” เด็กๆ ตอบ “ใส่เสือ้หนาว” ครูถามต่อ“ถ้าเด็กๆ พบสาวน้อยไม้ขีดไฟ
นอนหนาวอยู่จะท าอย่างไร” เดก็ๆ ตอบ “ช่วยเหลือและให้ใสเ่สือ้หนาว” “แล้วเด็กๆควรท าตวัอย่างไรเมื่อ
อยู่ในโลกนี”้ เดก็ๆ ตอบ “ต้องเป็นเดก็ดี ช่วยเหลือคนอ่ืน” เป็นต้น ซึ่งการใช้ค าถามเหลา่นี ้เดก็สามารถหา
ค าตอบด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์การด ารงคงอยู่ของมนษุย์ได้อย่างเหมาะสม สามารถเช่ือมโยงตนเองกับ
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นิทาน ท าให้เด็กเข้าใจสัจธรรมของชีวิตได้ ดงัท่ี สทุธ์ิธนา ขนัอาสา (2550: 23 อ้างอิงจากเยาวพา      
เดชะคปุต์; 2541) กล่าวว่า ลกัษณะของปัญญาอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต เป็น
บคุคลท่ีมีความไว และความสามารถในการจบัประเดน็ค าถามท่ีเก่ียวกบัการด ารงอยู่ของมนุษย์ สามารถ
รับรู้บทบาทและการด ารงอยู่ของตนเอง เข้าใจการตัง้ค าถามเพ่ือยืนยันความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกับ
ตนเองอย่างลกึซึง้ ความเข้าใจความสมัพนัธ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณความเข้าใจ สจัธรรมของ
โลก และชีวิต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ภธูรเลิศ (2551: 94) ท่ีศึกษาเร่ือง การศึกษา
ความสามารถทางพหปัุญญาของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ
การเรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเ รียนรู้สามารถพัฒนา
ความสามารถทางด้านอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต ของเด็กปฐมวยัได้ อาจ
เน่ืองมาจาก การกระตุ้นโดยการตัง้ค าถามในขัน้วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ให้เด็กรับรู้
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมถึงการด ารงคงอยู่ของมนษุย์ การแสดงออกถึงความสมัพันธ์ทางกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณของมนุษย์ รวมถึงการเข้าใจเหตผุลของการอยู่บนโลก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
ภรภทัร นิยมชัย (2553: 97) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
ประสบการณ์จากแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า การจัด
ประสบการณ์จากแหล่งการเ รียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถพัฒนา
ความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการให้เดก็ท ากิจกรรมต่างๆ จากแหล่ง
เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เด็กจะเห็นคณุค่าของสิ่งต่างๆ รอบตวัเด็กเอง โดยเร่ิมจากท้องถ่ินของตนเอง 
กิจกรรมจะปลกูฝังให้เด็กรักในท้องถ่ิน รักสิ่งแวดล้อมรู้คณุค่าของสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้สิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มคา่ รู้จกับ ารุงรักษาและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม 

สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เด็ก
ปฐมวยัมีความสามรถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต สงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรม
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นกิจกรรมสง่เสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์เร่ือง
การด ารงคงอยู่ของมนษุย์ โดยให้เดก็สามารถเช่ือมโยงตนเองกบันิทาน 
 
ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจัย 

1. การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้โดยผา่นการลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง 

2. ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทัง้แบบ
รายบคุคลและแบบกลุม่ 
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3. ในขณะปฏิบตัิกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ มีบรรยากาศ
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เดก็จึงได้เรียนรู้และพฒันาพหปัุญญาอย่างเหมาะสมกบัวยัและความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคล 

4. กิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ ท าให้เดก็เกิดทกัษะในการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

5. เมื่อเด็กได้รับการจัดกิจกรรมและท ากิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็นสื่อ เสร็จสมบูรณ์แล้วเด็กสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการจัดกิจกรรมมาสรุปและสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. การจดัท าแผนการสอนการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น
สื่อ ครูควรเขียนแผนให้เอือ้ต่อพฤติกรรมทางพหุปัญญาทุกด้าน โดยแผนการสอนในแต่ละกิจกรรมควร
ก าหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัประเดน็ท่ีใช้ในการประเมินความสามารถทางพหปัุญญาใน
แตล่ะด้าน ซึ่งจะสามารถสงัเกตได้ครบทัง้ 9 ด้าน และควรเลือกนิทานให้เหมาะสมกับวยัและหน่วยการ
เรียนรู้ในแตล่ะสปัดาห์ 
 2. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ  ครูควรให้เด็กท า
กิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยใช้สีและวสัดท่ีุหลากหลาย สว่นงานประดิษฐ์ควรใช้วสัดเุหลือใช้ในการท า 

3. การจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อควรส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัวิถีชีวิตประจ าวนัของเดก็ และเปิดโอกาสให้เดก็ได้มีสว่นร่วมในการ
ท ากิจกรรมมากท่ีสดุ เพ่ือให้การพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาทกุด้านมีความคงทน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 

1. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ อาจเกิดระดับ
พฒันาการของความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านสงูขึน้เร็วหรือช้าแตกตา่งกนัในแตล่ะสปัดาห์  

2. ควรศกึษาผลของการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อท่ีมี
ผลตอ่ความสามารถด้านอ่ืนๆ เช่น การใช้ภาษา การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา เป็นต้น 
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คู่ มือการจดักิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรม                                              
โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 

 
คูม่ือนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือชีแ้จงวิธีการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทาน

เป็นสื่อซึ่งทําให้เข้าใจในวิธีการจัดกิจกรรมทางพหุปัญญาโดยใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุ
ปัญญา มีรายละเอียดดงันี ้
หลักการและเหตุผล 

วิธีการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ มี
แนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยยึดหลกัการจดักิจกรรม 5 ขัน้ดงันี ้การ
ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์กิจกรรมการ
เรียนรู้ การสรุปและสร้างองค์ความรู้ การนําไปประยุกต์ในการดํารงชีวิต จากการจัดประสบการณ์ 
ดงักลา่วทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถทางพหุปัญญาทัง้ 9 ด้าน ได้แก่ ปัญญาด้านภาษา ปัญญา
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติ ปัญญาด้านร่างกาย ปัญญาด้านดนตรี ปัญญาด้านความ
เข้าใจระหวา่งบคุคล ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านธรรมชาติ ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิต
นิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิตเพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติการศึกษาฉบับพุทธศกัราช  2542 
หมวดท่ี 4 มาตรา 24 ได้ระบุถึง การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน 
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยคํานึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
 
หลักการจัดกิจกรรม 

1. กิจกรรมนีจ้ดัในช่วงกิจกรรมวงกลม 
2. การปฏิบตัิกิจกรรมวิธีการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็น

สื่อตามลําดบั 5 ขัน้ตอน ดงันี ้
     2.1 ขัน้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา  (Active learning) ผู้ เรียน

เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการปฏิบตัิจริง ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 
     2.2 ขัน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้ อ่ืน (Cooperation learning) ครูดําเนิน

กิจกรรมการสอน โดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมท่ีเด็กแบ่งกลุ่มย่อยเรียนรู้ กระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้
แสดงออก เรียนรู้ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน เรียนรู้ด้วยการค้นคว้า สํารวจ ปฏิบตัิจริงซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ เด็กต้องมี
กิจกรรมกลุ่ม หรือรายบุคคล การนําเสนอความคิดหรือผลงานของตนเองและการสนทนาถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น บอกเหตผุลในสิ่งท่ีเลือก 

     2.3 ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (analysis) ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์หรือบอก
ความรู้สกึและประสบการณ์ของตนเองได้ วา่ทําอะไรไปบ้าง และมีความรู้สกึอย่างไร 
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     2.4 ขัน้ผู้ เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เด็กและครูร่วมกันสรุป
และสร้างองค์ความรู้ใหมจ่ากเร่ืองท่ีเรียนด้วยกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

     2.5 ขัน้ผู้ เรียนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวนัอย่างมีความหมาย (Application) 
เมื่อผู้ เรียนสรุปสิ่งท่ีเรียนได้แล้ว สามารถนําไปปรับใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจําวนัได้ เช่น การตอบคําถาม 
สาธิตหรือเสนอผลงานตามลกัษณะเนือ้หา 
 
แนวคดิการจัดสภาพแวดล้อมและการใช้ส่ือการเรียนรู้ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้  มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อการเรียนรู้โดยตรงด้วยตนเอง ฉะนัน้ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดหาสื่อการ
เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การลงมือปฏิบตัิกิจกรรมอย่างเหมาะสม กบัหน่วยการเรียนรู้และสอดคล้องกับวฒันธรรม 
สภาพแวดล้อมในท้องถ่ินของผู้ เรียน โดยครูควรพัฒนาสภาพแวดล้อม และการใช้สื่อการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย 
 
แนวการประเมินผล 

1. ประเมนิผลตามการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมนิผลโดยใช้แบบประเมนิพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 

 
ในงานวิจยัฉบบันีไ้ด้จดักิจกรรมการเรียนรู้จํานวน  8 หน่วย ซึ่งได้หวัเร่ืองมาจากหลกัสตูรและ

หน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียสาธิตพฒันา  
การจัดกิจกรรมเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั วนัละ 50 นาที ในช่วงกิจกรรมวงกลม เวลา 

09.00 – 09.50 น. ได้แก่ 
สปัดาห์ท่ี 1 หน่วย ยานพาหนะ 
สปัดาห์ท่ี 2 หน่วย วนัพ่อ 
สปัดาห์ท่ี 3 หน่วย สตัว ์
สปัดาห์ท่ี 4 หน่วย สตัว ์
สปัดาห์ท่ี 5 หน่วย การสื่อสาร 
สปัดาห์ท่ี 6 หน่วย ของเลน่และนิทาน 
สปัดาห์ท่ี 7 หน่วย ปีใหม ่

                         สปัดาห์ท่ี 8 หน่วย ฤดหูนาว 
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ตาราง นิทานท่ีใช้เป็นส่ือ 

รายชื่อนิทาน ผู้แต่ง เกณฑ์การเลือกนิทาน 
หน่วย “ยานพาหนะ”   

1. ตลาดนํา้อํา้อร่อย ตุ๊บป่อง ผู้เช่ียวชาญแนะนําและ 
2. การเดินทางแสนสนกุ วนิดา เสือเนียม ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
3. ยานพาหนะ น้านกฮกู ช่วยแนะนํา 

หน่วย “วันพ่อ”   
4. ครอบครัวแสนสขุ วนิดา เสือเนียม ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
5. พ่อจ๋า...เก่งจงั รอสส์ คอลลินส ์ ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
6. พ่อรักลกูนะ จะอย่างไรพ่อก็รักลกู เวอร์จิเนีย มิลเลอร์ ความเหมาะสมกบัหน่วย 

หน่วย “สัตว์”   
7. คณุฟองฟันหลอ ชีวนั วิสาสะ ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
8. ม้าน้อยร้องเพลง ชยัฤทธ์ิ ศรีโจจน์ฤทธ์ิ ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
9. เหมียวเมีย้วไมอ่ยากเหมียว ตุ๊บป่อง ความเหมาะสมกบัหน่วย 

หน่วย “สัตว์”   
10. ขาวผอ่งขีโ้มโห Theobald, Joseph ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
11. อะไรอยู่ในป่า ช. ช้างน้อย ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี
12. อะไรอยู่ในทะเล ช. ช้างน้อย ความเหมาะสมกบัหน่วย 

หน่วย “การส่ือสาร”   
13. เธอช่ืออะไรจ๊ะ เกวลิน กายทอง ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
14. ขอบคณุครับจากหมน้ีอย ชาญศิลป์ กิตติโชติ

พาณิชย์ 
ช่วยแนะนํา และเหน็วา่ม ี

15. เห็นไหม เหน็อะไร ดดูีด ูดดูีด ี ธารินี เหลืองอารีพร ความเหมาะสมกบัหน่วย 
หน่วย “นิทานและของเล่น”   

16. ช้างขีโ้มโห ปิติพร วทาทิยาภรณ์ เดก็ๆ ช่วยกนัเลือกนิทานท่ี 
17. ผึง้จอมขยนั มนฤดี ทองกลอย อยากเรียน และเก่ียวกบั 
18. กุ๋งก๋ิงหวัเหมน็ มนฤดี ทองกลอย หน่วยการเรียน 
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รายชื่อนิทาน ผู้แต่ง เกณฑ์การเลือกนิทาน 
หน่วย “วันปีใหม่”   

1. ของขวญัพิเศษจากเหมียวเหมยีว สพุตัรา แซ่ลิ่ม ผู้เช่ียวชาญแนะนําและ 
2. รับแขก บริษัท โฟรเบล  ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
3. อาหารคํ่ามือ้พิเศษ อาหารคํ่ามือ้พิเศษ ช่วยแนะนํา 

หน่วย “ฤดูหนาว”   
4. ลาร์ส ลกูหมีขัว้โลก ฮนัส์ เดอ เบียร์ ผู้เช่ียวชาญแนะนําและ 
5. ฉนัจะทําอย่างไรถ้าไมม่เีธอ แซลล่ี กรินด์ลย์ี ครูอนบุาลท่ีมีประสบการณ์ 
6. สาวน้อยไม้ขีดไฟ นงนชุ ปรีชาวอ่งไวกลุ ช่วยแนะนํา 
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หน่วยการเรียนรู้เร่ือง “นิทานและของเล่น” โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
 
หน่วยเร่ือง  : นิทานและของเลน่ 
สาระการเรียนรู้ : แบ่งสาระการเรียนรู้เป็น 3 เร่ือง สําหรับกิจกรรม 3 วนั 

    1. การเลือกของเลน่และนิทานต้องเลือกให้เหมาะสม 
    2. การเลือกของเลน่และนิทานต้องเลือกให้เหมาะสม 
    3. การเลือกของเลน่และนิทานต้องเลือกให้เหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของหน่วย :  เพ่ือให้นกัเรียนพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาโดยใช้หน่วย  
                                                 นิทานและของเลน่ในการจดักิจกรรม 
               
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : ใช้กระบวนการรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 5 ขัน้ 
 1. ขัน้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเองอย่างมชีีวิตชีวา 

2. ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืน 
3. ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
4. ขัน้ผู้ เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
5. ขัน้ผู้ เรียนนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจําวนัอย่างมีความหมาย 

 กระบวนการทัง้ 5 ขัน้ รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 
 
ส่ือการเรียนรู้  : รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั  

 
แนวการประเมิน :  ประเมินผลพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน 
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2.ปฏิบติั

กิจกรรมร่วมกบั

ผู้อื่น 

หน่วย 

“ นิทานและ

ของเล่น ” 

ไ” 

4.สร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง 

1.ลงมือปฏิบติั

กิจกรรมด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้กบัความสามารถด้านตา่งๆ  
       ตามแนวคิดพหปัุญญา  จากหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “นิทานและของเลน่” 
 

3.วิเคราะห์

กิจกรรมการเรียนรู้ 

5.นําไป

ประยกุต์ใช้ 

ด้านธรรมชาต ิ 
1. เด็กสามารถใช้
วสัดุ-อุปกรณ์ใน
ธรรมชาติมาประดิษฐ์
ได้ 

 

ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์  
1. เด็กบอกวธีิการ
แก้ปัญหาจากประเด็น
ต่างๆ ได้ 
2. รู้จกัการกะประมาณ

และการคาดคะเนในการ

ทํากิจกรรม 

ด้านมิต ิ  
1. เด็ก
ประดิษฐ์
สิง่ของท่ี
เก่ียวกบันิทาน 
2. เด็กวาด

ภาพได้อย่าง

สร้างสรรค์  

ด้านร่างกาย   
1.เด็กสามารถควบคุมการ
ประสานสมัพนัธ์ระหวา่ง
กล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 
2. เด็กสามารถฉีกปะ ตดั
กระดาษประดิษฐ์ได้ 
 

ด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล 
1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุม่
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  
2. เด็กสามารถเป็นผู้ นํา และผู้
ตามในการทํากิจกรรมท่ีได้รับ
มอบหมายได้ 
 

ด้านดนตรี   

1. เด็กสามารถร้องเพลง

และทอ่งคําคล้องจอง

ง่ายๆ เก่ียวกบันทิาน                                    

 ด้านภาษาและการ
เคล่ือนไหว 
1. เด็กๆตอบคําถามจากนิทาน 
2. เด็กเข้าใจคําสัง่และปฏิบตัิ
หน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้อย่าง
เป็นขัน้ตอน 
3. เด็กเลา่หรือบรรยายผลงาน
ของตนเองเก่ียวกบัภาพท่ีวาด 
 

ด้านความ
เข้าใจตนเอง  
1. เด็กมีความ
ตัง้ใจในการ
ปฏิบตัิกิจกรรม 
2. เด็กทํา
กิจกรรมตาม
หน้าท่ีท่ีตน
รับผดิชอบ 
3. เด็กสามารถ
แสดงความ
คิดเหน็ของตนใน
การทํากิจกรรม 
 

ด้านอัตถภวนยิม จติ
นิยม หรือการด ารงคง
อยู่ของชีวิต 
1. เด็กสามารถบอก
บทบาทการทํากิจกรรม
ของตนเอง  
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้  
นิทาน เร่ือง “ช้างขีโ้มโห” 

 
สัปดาห์ท่ี 6  :   หน่วย นิทานและของเลน่ 
ครัง้ท่ี 1   : วนัจนัทร์ 
สาระการเรียนรู้ : นิทานและของเลน่มีหลากหลายชนิดมากมาย ต้องรู้จกัเลอืกเลน่อย่างเหมาะสม  
จุดประสงค์การเรียนรู้: ภายหลงัจากเรียนตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ผู้เรียนจะสามารถทํา 
                                     ดงันี ้
ด้านภาษา  1. ตอบคําถามจากนิทาน 

2. เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อย่างเป็นขัน้ตอน 
3. เลา่หรือบรรยายผลงานของตนเองเก่ียวกบัภาพท่ีวาด 

ด้านตรรกะและ   1. บอกวิธีการแก้ปัญหาจากประเดน็ตา่งๆ ได้ 
คณิตศาสตร์   2. รู้จกัการกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม 
ด้านมิต ิ   1. ประดิษฐ์สิ่งของท่ีเก่ียวกบันิทานได้ 

2. วาดภาพอย่างสร้างสรรค์  
ด้านร่างกาย   1. ควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 

2. ฉีกปะ ตดัปะกระดาษ ประดิษฐ์หุน่มือสตัว์ได้ 
ด้านดนตรี   1. ร้องเพลงและท่องคําคล้องจองง่ายๆ เก่ียวกบันิทาน                                      
ด้านความเข้าใจ  1. ทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
ระหวา่งบคุคล   2. เป็นผู้นํา และผู้ตามในการทํากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายได้ 
ด้านความเข้าใจตนเอง  1. มีความตัง้ใจในการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ทํากิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้ 
3. แสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้ 

ด้านธรรมชาต ิ  1. ใช้วสัด-ุอปุกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์ได้ 
ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต  

1. บอกบทบาทการทํากิจกรรมของตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรากฏ 

1. ขัน้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างมีชีวติชีวา (Active learning) 
     1.1 ครูแนะนําช่ือและสว่นประกอบของหนงัสือ
นิทาน พร้อมบอกช่ือผู้แตง่และภาพให้เดก็รู้จกั   
     1.2 เดก็ฟังนิทานท่ีครูเลา่ให้ฟัง พร้อมทัง้ให้
เดก็ๆ ออกมาช่วยเลา่นิทาน 
     1.3 เดก็ร้องเพลง ช้าง พร้อมทําท่าทางประกอบ
ตามจินตนาการ 
     1.4 เดก็ตอบคําถามเก่ียวกบันิทานท่ีเก่ียวกบั
ช้างขีโ้มโห 

- เวลาท่ีช้างโมโหเพ่ือนๆ มที่าทางอย่างไร 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(   ) ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
() ปัญญาด้านดนตรี 
( ) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
() ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

2. ขัน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
ผู้อ่ืน (Cooperative learning) 
     2.1 เดก็แบ่งกลุม่วาดภาพ ระบายสี  และ
ประดิษฐ์เก่ียวนิทาน โดยแบ่งให้ทําเป็นกลุม่ กลุม่
ละ 5-6 คน 

     2.2 เดก็ใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ร่วมกบัเพ่ือนเป็นกลุม่ 
 

() ปัญญาด้านภาษา 
() ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
() ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(    ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

3. ขัน้การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
(Analysis) 
     เดก็และครูร่วมกนัวิเคราะห์กิจกรรมท่ีทํา โดยครู
ตัง้คําถามดงันี ้
     3.1 เดก็รู้สกึอย่างไรท่ีได้ทํากิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี และประดิษฐ์หุน่มือสตัว์ 

 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(   ) ปัญญาด้านมิต ิ
(   ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรากฏ 
     3.2 เดก็มีความพึงพอใจในผลงานหรือไม่
อย่างไร 
     3.3 ขณะทํากิจกรรมเดก็มีปัญหาหรืออปุสรรค
อะไรบ้าง นกัเรียนแก้ปัญหาอย่างไร 
     3.4 ในกลุม่เดก็ทําอะไรบ้าง 

 () ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(     ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(    ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

4. ขัน้ผู้เรียนได้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) 
     4.1 เดก็แสดงบทบาทสมมติโดยหุน่มือท่ี
ประดิษฐ์ 
 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(    ) ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(    ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

5. ขัน้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวันได้อย่างมีความหมาย
(Application) 
     ครูและเดก็ช่วยกนัคิด วิเคราะห์เก่ียวกบันิทาน
วา่จะไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างไร โดยตัง้คําถาม ดงันี ้

     5.1 เวลาท่ีเดก็ๆ โมโหจะทําอย่างไร   
 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(    ) ปัญญาด้านมิต ิ
(    ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(    ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 
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ส่ือการเรียนรู้ :  
1. หนงัสือนิทานเร่ือง “ช้างขีโ้มโห” 
2. กระดาษ A4 
3. สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก 
4. อปุกรณ์วสัดเุหลือใช้ คือ กระดาษ  
5. กาว กรรไกร และภาพสตัว์ตา่งๆ 

 
การประเมินผล :  

1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ การสนทนาและการตอบคําถาม 
2. สงัเกตการมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตา่ง ๆ ขณะทํากิจกรรม 
3. สงัเกตการบอกเหตผุลความรู้สกึในการทํากิจกรรม                                                                             

4. สงัเกตผลงานของนกัเรียนในแตล่ะกิจกรรม 

5. สงัเกตความสามารถพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน                                                              

 

บันทกึหลังจัดกิจกรรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



104 
 

แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้  
นิทาน เร่ือง “ผึง้จอมขยัน” 

 
สัปดาห์ท่ี 6 :   หน่วย นิทานและของเลน่ 
ครัง้ท่ี 2  :  วนัพธุ 
สาระการเรียนรู้: นิทานและของเลน่มีหลากหลายชนิดมากมาย ต้องรู้จกัเลอืกเลน่อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้: ภายหลงัจากเรียนตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ผู้เรียนจะสามารถทํา 
                                     ดงันี ้
ด้านภาษา  1. ตอบคําถามจากนิทาน 

2. เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อย่างเป็นขัน้ตอน 
3. เลา่หรือบรรยายผลงานของตนเองเก่ียวกบัภาพท่ีวาด 

ด้านตรรกะและ   1. บอกวิธีการแก้ปัญหาจากประเดน็ตา่งๆ ได้ 
คณิตศาสตร์   2. รู้จกัการกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม 
ด้านมิต ิ   1. ประดิษฐ์สิ่งของท่ีเก่ียวกบันิทานได้ 

2. วาดภาพอย่างสร้างสรรค์  
ด้านร่างกาย   1. ควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 

2. ฉีกปะ ตดัปะกระดาษ ประดิษฐ์ท่ีจบัแมลงได้ 
ด้านดนตรี   1. ร้องเพลงและท่องคําคล้องจองง่ายๆ เก่ียวกบันิทาน                                     
ด้านความเข้าใจ  1. ทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
ระหวา่งบคุคล   2. เป็นผู้นํา และผู้ตามในการทํากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายได้ 
ด้านความเข้าใจตนเอง  1. มีความตัง้ใจในการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ทํากิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้ 
3. แสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้ 

ด้านธรรมชาต ิ  1. ใช้วสัด-ุอปุกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์ได้ 
ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต  

1. บอกบทบาทการทํากิจกรรมของตนเอง 
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรากฏ 

1. ขัน้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างมีชีวติชีวา (Active learning) 
     1.1 ครูแนะนําช่ือและสว่นประกอบของหนงัสือ
นิทาน พร้อมบอกช่ือผู้แตง่และภาพให้เดก็รู้จกั     
     1.2 เดก็ฟังนิทานท่ีครูเลา่ให้ฟัง พร้อมทัง้ให้
เดก็ๆ มาทําบทบาทสมมติในนิทาน 
     1.3 เดก็ท่องคําคล้องในนิทานจองพร้อมครู 2 
ครัง้      
     1.4 เดก็ตอบคําถามเก่ียวกบันิทานท่ีเก่ียวข้อง
กบันิทานผึง้จอมขยนั 
 -  ผึง้มีหน้าท่ีอะไร 

- ผึง้มีลกัษณะอย่างไร 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(    ) ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
() ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
() ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

2. ขัน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
ผู้อ่ืน (Cooperative learning) 
     2.1 เดก็แบ่งกลุม่วาดภาพ ระบายสี  และ
ประดิษฐ์เก่ียวนิทาน โดยแบ่งให้ทําเป็นกลุม่ กลุม่
ละ 5-6 คน 

     2.2 เดก็ใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ร่วมกบัเพ่ือนเป็นกลุม่ 
 

() ปัญญาด้านภาษา 
() ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
() ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(    ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรากฏ 
3. ขัน้การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
(Analysis) 
     เดก็และครูร่วมกนัวิเคราะห์กิจกรรมท่ีทํา โดยครู
ตัง้คําถามดงันี ้
     3.1 เดก็รู้สกึอย่างไรท่ีได้ทํากิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี และประดิษฐ์ท่ีจบัแมลง 
     3.2 เดก็มีความพึงพอใจในผลงานหรือไม่
อย่างไร 
     3.3 ขณะทํากิจกรรมเดก็มีปัญหาหรืออปุสรรค
อะไรบ้าง นกัเรียนแก้ปัญหาอย่างไร 
     3.4 ในกลุม่เดก็ทําอะไรบ้าง 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(    ) ปัญญาด้านมิต ิ
(    ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(    ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

4. ขัน้ผู้เรียนได้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) 
     4.1 เดก็วาดภาพแมลงท่ีเดก็ๆรู้จกั นําเสนอ
ผลงาน พร้อมบอกพฤตกิรรมของแมลงชนิดนัน้ๆ 
 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
() ปัญญาด้านมิต ิ
(    ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
() ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

5. ขัน้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวันได้อย่างมีความหมาย
(Application) 
     ครูและเดก็ช่วยกนัคิด วิเคราะห์เก่ียวกบันิทาน
วา่จะไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างไร โดยตัง้คําถาม ดงันี ้

     5.1 เมื่อเดก็ๆยงัทํางานของตนเองไมเ่สร็จแต่
อยากไปเลน่กบัเพ่ือนๆ เดก็ๆ ควรทําอย่างไร   
 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(    ) ปัญญาด้านมิต ิ
(    ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(   ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
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ส่ือการเรียนรู้ :  
1. หนงัสือนิทานเร่ือง “ผึง้จอมขยนั” 
2. กระดาษ A4 
3. สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก 
4. อปุกรณ์วสัดเุหลือใช้ คือ กระดาษ ตะเกียบ เชือกฟาง ลวด  

 5. กาว กรรไกร 
 
การประเมินผล :  

1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ การสนทนาและการตอบคําถาม 
2. สงัเกตการมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตา่ง ๆ ขณะทํากิจกรรม 
3. สงัเกตการบอกเหตผุลความรู้สกึในการทํากิจกรรม                                                                             

4. สงัเกตผลงานของนกัเรียนในแตล่ะกิจกรรม 

 5. สงัเกตความสามารถพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน                                                              

                                                      

บันทกึหลังจัดกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้  
นิทาน เร่ือง “กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น” 

 
สัปดาห์ท่ี 6 :   หน่วย นิทานและของเลน่ 
ครัง้ท่ี 3  :  วนัศกุร์ 
สาระการเรียนรู้: นิทานและของเลน่มีหลากหลายชนิดมากมาย ต้องรู้จกัเลอืกเลน่อย่างเหมาะสม 
จุดประสงค์การเรียนรู้: ภายหลงัจากเรียนตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ผู้เรียนจะสามารถทํา 
                                     ดงันี ้
ด้านภาษา  1. ตอบคําถามจากนิทาน 

2. เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อย่างเป็นขัน้ตอน 
3. เลา่หรือบรรยายผลงานของตนเองเก่ียวกบัภาพท่ีวาด 

ด้านตรรกะและ   1. บอกวิธีการแก้ปัญหาจากประเดน็ตา่งๆ ได้ 
คณิตศาสตร์   2. รู้จกัการกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม 
ด้านมิต ิ   1. ประดิษฐ์สิ่งของท่ีเก่ียวกบันิทานได้ 

2. วาดภาพอย่างสร้างสรรค์  
ด้านร่างกาย   1. ควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 

2. ฉีกปะ ตดัปะกระดาษ ประดิษฐ์หวีได้ 
ด้านดนตรี   1. ท่องคําคล้องจองง่ายๆ เก่ียวกบันิทาน            
ด้านความเข้าใจ  1. ทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
ระหวา่งบคุคล   2. เป็นผู้นํา และผู้ตามในการทํากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายได้ 
ด้านความเข้าใจตนเอง  1. มีความตัง้ใจในการปฏิบตักิิจกรรม 

2. ทํากิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้ 
3. แสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้ 

ด้านธรรมชาต ิ  1. ใช้วสัด-ุอปุกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์ได้ 
ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต  

1. บอกบทบาทการทํากิจกรรมของตนเอง 
 
 
 
 
 



109 
 

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรากฏ 

1. ขัน้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมด้วย
ตนเองอย่างมีชีวติชีวา (Active learning 
     1.1 ครูแนะนําช่ือและสว่นประกอบของหนงัสือ
นิทาน พร้อมบอกช่ือผู้แตง่และภาพให้เดก็รู้จกั   
     1.2 เดก็ฟังนิทานท่ีครูเลา่ให้ฟัง พร้อมทัง้ให้
เดก็ๆ ท่องคําคล้องจองพร้อมให้เดก็ๆตบมือตาม
จงัหวะตามคําคล้องจอง 
     1.3 เดก็ตอบคําถามเก่ียวกบันิทานท่ีเก่ียวข้อง
กบันิทานกุ๋งก๋ิงหวัเหมน็ 

- ทําไมกุ๋งก๋ิงถึงหวัเหมน็ 
- ทําอย่างไรให้กุ๋งก๋ิงเลิกหวัเหมน็ 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(   ) ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
() ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
() ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

2. ขัน้การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มร่วมกับ
ผู้อ่ืน (Cooperative learning) 
     2.1 เดก็แบ่งกลุม่วาดภาพ ระบายสี  และ
ประดิษฐ์เก่ียวนิทาน โดยแบ่งให้ทําเป็นกลุม่ กลุม่
ละ 5-6 คน 

     2.2 เดก็ใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ร่วมกบัเพ่ือนเป็นกลุม่ 
 

() ปัญญาด้านภาษา 
() ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
() ปัญญาด้านมิต ิ
() ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
() ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(   ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 

3. ขัน้การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
(Analysis) 
     เดก็และครูร่วมกนัวิเคราะห์กิจกรรมท่ีทํา โดยครู
ตัง้คําถามดงันี ้
     3.1 เดก็รู้สกึอย่างไรท่ีได้ทํากิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี และประดิษฐ์หวีแปรง 
     3.2 เดก็มีความพึงพอใจในผลงานหรือไม่
อย่างไร 

 

() ปัญญาด้านภาษา 
(   ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(   ) ปัญญาด้านมิต ิ
(    ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
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กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีปรากฏ 
     3.3 ขณะทํากิจกรรมนกัเรียนมปัีญหาหรือ
อปุสรรคอะไรบ้าง เดก็แก้ปัญหาอย่างไร 
     3.4 ในกลุม่เดก็ทําอะไรบ้าง 

( ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

4. ขัน้ผู้เรียนได้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) 
     4.1 เดก็ร่วมสรุปเก่ียวกบัอปุกรณ์ทําความ
สะอาดร่างกายกบัสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
     4.2 เดก็ร่วมกนัทําผงัความคิด เก่ียวกบั นิทาน
และของเลน่ 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(   ) ปัญญาด้านมิต ิ
(   ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
() ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

5. ขัน้ผู้เรียนได้น าความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวันได้อย่างมีความหมาย
(Application) 
     ครูและเดก็ช่วยกนัคิด วิเคราะห์เก่ียวกบันิทาน
วา่จะไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างไร โดยตัง้คําถาม ดงันี ้

     5.1 เดก็ๆ จะมีวิธีดแูลความสะอาดร่างกาย
อย่างไรบ้าง   
 
 

() ปัญญาด้านภาษา 
(    ) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(    ) ปัญญาด้านมิต ิ
(   ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(    ) ปัญญาด้านดนตรี 
() ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
() ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(    ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
() ปัญญาด้านอตัถภวนิยมปัญญา จิตนิยม 
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

 
ส่ือการเรียนรู้ :  

1. หนงัสือนิทานเร่ือง “กุ๋งก๋ิงหวัเหมน็” 
2. กระดาษ A4 
3. สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก 
4. อปุกรณ์วสัดเุหลือใช้ คือ กระดาษ ลวดกํามะหย่ี  

 5. กาว กรรไกร 
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การประเมินผล :  
1. สงัเกตการแสดงความคดิเหน็ การสนทนาและการตอบคําถาม 
2. สงัเกตการมีสว่นร่วมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมตา่ง ๆ ขณะทํากิจกรรม 
3. สงัเกตการบอกเหตผุลความรู้สกึในการทํากิจกรรม                                                                             

4. สงัเกตผลงานของนกัเรียนในแตล่ะกิจกรรม 

5. สงัเกตความสามารถพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน                                                                   

                                                     

บันทกึหลังจัดกิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
 

คู่มือและแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา 
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คู่มือการใช้แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา 
ค าชีแ้จง  
1. แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญามทีัง้หมด 9 ด้าน จํานวน 27 ข้อ คือ  

1.1 ด้านภาษา  
1.2 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  
1.3 ด้านมิต ิ 
1.4 ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  
1.5 ด้านดนตรี  
1.6 ด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล  
1.7 ด้านความเข้าใจตนเอง  
1.8 ด้านธรรมชาต ิ 
1.9 ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

2. ใช้สงัเกตในช่วงระยะเวลาก่อนการทดลอง ระหวา่งการทดลอง  
3. ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบคุคลและทําเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่องตาราง แสดงจํานวนครัง้ท่ี
นกัเรียนแสดงพฤติกรรมในช่องระดบัคณุภาพท่ีพฤติกรรมปรากฏโดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านออกเป็น 3 ระดบั คือ 

ระดบัคะแนน 2 บนัทึกเมื่อนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านโดย 
ไมม่ีผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤติกรรม 

ระดบัคะแนน 1 บนัทึกเมื่อนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านโดย 
มีผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤตกิรรม 

ระดบัคะแนน 0 บนัทึกเมื่อนกัเรียนไมแ่สดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน 
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แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา 

 (Multiple intelligences Checklist) 
ช่ือ...................................................................สปัดาห์ท่ี................วนัท่ี............................................. 
เร่ือง......................................................................ผู้สงัเกต................................................................ 
ค าชีแ้จง ใสเ่คร่ืองหมาย () ลงในช่องแสดงระดบัคณุภาพท่ีความสามารถปรากฏ 

 
ปัญญา 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

2 1 0 

1. ด้านภาษา 
(Linguistic 
Intelligence) 

1.1 เข้าใจและบอก 
ความหมายของคําได้ 
 

   2 หมายถึง เข้าใจและบอก  
   ความหมายของคําได้อย่างถกูต้อง   
   โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง เข้าใจและบอก 
   ความหมายของคําได้อย่างถกูต้อง  
   โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 1.2 ปฏิบตัิตามคําสัง่    2 หมายถึง ปฏิบตัิตามคําสัง่ได้ 
   อย่างถกูต้อง โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง ปฏิบตัิตามคําสัง่ได้ 
   อย่างถกูต้อง โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 1.3 เลา่เร่ือง/เลา่นิทาน    2 หมายถึง เลา่เร่ือง/เลา่นิทานโดย 
   บอกสาระสําคญัได้อย่างครบถ้วน 
   โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง เลา่เร่ือง/นิทานได้แต ่
   ขาดสาระสําคญับางประการโดย 
   ได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

2 1 0 

2.ด้านตรรกะ 
และคณิต 
ศาสตร์ 
(Logical- 
Mathematical 
Intelligence) 

2.1 ให้เหตผุลประกอบการ 
ตดัสินใจ /การแก้ปัญหา 

   2 หมายถึง บอกเหตผุลในการ 
   ตดัสินใจ /การแก้ปัญหาได้โดย 
   ไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกเหตผุลในการ  
   ตดัสินใจ /การแก้ปัญหาได้ โดย 
   ได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 2.2 เปรียบเทียบสิ่งของตาม 
รูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด 
สี นํา้หนกั หรือพืน้ผิว 

   2 หมายถึง เปรียบเทียบสิ่งของตาม 
   รูปร่าง รูปทรง จํานวนขนาด สี 
   นํา้หนกั หรือพืน้ผิวได้โดยไมไ่ด้รับ 
   การชีนํ้า 
1 หมายถึง เปรียบเทียบสิ่งของตาม 
   รูปร่าง รูปทรง จํานวนขนาด สี 
   นํา้หนกั หรือพืน้ผิวได้โดยได้รับ 
   การชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 2.3 แก้ปัญหาเมื่อมี
สถานการณ์ให้ได้ 

   2 หมายถึง บอกวิธีแก้ปัญหาตา่งๆ 
   ตามความคิดของตนเอง โดยการ  
   แสดงความคิดเหน็ ตอบรับ  ปฏิเสธ   
   และบอกการกระทําตา่งๆอย่างมี    
   เหตผุลได้โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกวิธีแก้ปัญหาตา่งๆ 
   ตามความคิดของตนเอง โดยแสดง  
   ความคิดเห็น ตอบรับ ปฏิเสธ และ  
   บอกการกระทําตา่งๆอย่างมเีหต ุ 
   ผลได้โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

2 1 0 

3.ด้านมิติ 
(Spatial 
Intelligence) 

3.1 บอกรูปพรรณสณัฐาน 
ของสิ่งตา่งๆ 

   2 หมายถึง บอกรูปพรรณสณัฐาน 
   ของสิ่งตา่งๆ ในด้านรูปร่าง 
   รูปทรง ขนาด และพืน้ท่ีได้โดย 
   ไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกรูปพรรณสณัฐาน 
   ของสิ่งตา่งๆ ในด้านรูปร่าง 
   รูปทรง ขนาด และพืน้ท่ีได้โดย 
   ได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 3.2 บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของสิ่ง 
ตา่งๆ 

   2 หมายถึง บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของ 
   สิ่งตา่งๆ ได้อย่างถกูต้องและ 
   มัน่ใจโดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของ 
   สิ่งตา่งๆ ได้โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 3.3 วาดภาพอย่างสร้างสรรค์    2 หมายถึง วาดภาพด้วยตนเองอย่าง 
   มัน่ใจ และบอกเลา่ความคิด  
   เก่ียวกบัผลงานของตนเองได้อย่าง 
   สร้างสรรค์และมีจินตนาการโดย  
   ไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง วาดภาพด้วยตนเอง 
   อย่างมัน่ใจ และบอกเลา่ความคิด 
   เก่ียวกบัผลงานของตนเองได้ 
   อย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
   โดย ได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

2 1 0 
4.ด้านร่างกาย 
และการ 
เคลื่อนไหว 
(Bodily 
Kinesthetic 
Intelligence) 

4.1 ควบคมุการเคลื่อนไหว 
ร่างกาย (กล้ามเนือ้มดัใหญ่) 

   2 หมายถึง ทรงตวัได้ดี ออ่นตวัหรือ 
   ยืดหยุ่นได้ด ีและเคลื่อนไหว 
   ร่างกายในทิศทางตา่งๆ ได้ 
   คลอ่งแคลว่และวอ่งไว 
1 หมายถึง ทรงตวัได้ ออ่นตวัหรือ 
   ยืดหยุ่นได้ และเคลื่อนไหว 
   ร่างกายในทิศทางตา่งๆ ได้ แต ่
   ขาดความคลอ่งแคลว่และวอ่งไว 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 4.2 ใช้ร่างกายแสดงท่าทาง 
ตา่งๆ 

   2 หมายถึง ใช้สว่นตา่งๆ ของ 
   ร่างกายแสดงท่าทางตามคําสัง่/ 
   ตามจินตนาการของตนเองได้ 
   อย่างมัน่ใจและคลอ่งแคลว่ 
1 หมายถึง ใช้สว่นตา่งๆ ของร่างกาย   
   แสดงท่าทางตามคําสัง่/ตาม   
   จินตนาการของตนเองได้แตข่าด  
   ความมัน่ใจและความคลอ่งแคลว่ 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 4.3 ควบคมุการประสาน 
สมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือ 
กบัประสาทตา (กล้ามเนือ้ 
มดัเลก็) 

   2 หมายถึง ใช้กล้ามเนือ้มืออย่าง 
   ประสานสมัพนัธ์กบัประสาทตา 
   ด้วยความคลอ่งแคลว่และวอ่งไว 
1 หมายถึง ใช้กล้ามเนือ้มืออย่าง 
   ประสานสมัพนัธ์กบัประสาทตา 
   ด้วยความคลอ่งแคลว่และวอ่งไว 
   ใช้กล้ามเนือ้มืออย่างประสาน 
   สมัพนัธ์กบัประสาทตาด้วยความ 
   คลอ่งแคลว่และวอ่งไว 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

 2 1 0 

5.ด้านดนตรี 
(Musical 
Intelligence) 

5.1 มีปฏิกิริยาโต้ตอบตอ่ 
จงัหวะและสียงเพลง 

   2 หมายถึง แสดงท่าทางตา่งๆ ตาม 
   จงัหวะหรือตามเสยีงเพลงได้ทนัท่ี 
   ท่ีได้ยินเสยีงเพลงหรือได้ยินเสียง 
   จงัหวะดนตรีโดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง แสดงท่าทางตา่งๆ ตาม 
   จงัหวะหรือตามเสยีงเพลงได้ทนัท่ี 
   ท่ีได้ยินเสยีงเพลงหรือได้ยินเสียง 
   จงัหวะดนตรีโดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 5.2 แสดงท่าทางตามจงัหวะ/ 
สญัญาณ 

   2 หมายถึง แสดงท่าทางตา่งๆ ตาม 
   จงัหวะ/สญัญาณได้อย่าง  
   สอดคล้องและคลอ่งแคลว่ 
1 หมายถึง แสดงท่าทางตา่งๆ ตาม 
   จงัหวะ/สญัญาณได้ แตข่าดความ  
   คลอ่งแคลว่ 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 5.3 ร้องเพลงและแสดง 
ท่วงท่าประกอบ 

   2 หมายถึง ร้องเพลงและแสดง 
   ท่วงท่าของนกัร้องคนโปรดท่ีตนช่ืน 
   ชอบ หรือตามจินตนาการของ 
   ตนเองได้ โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง ร้องเพลงและแสดง 
   ท่วงท่าของนกัร้องคนโปรดท่ีตนช่ืน 
   ชอบ หรือตามจินตนาการของ 
   ตนเองได้ โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 
 
 
 



119 
 

 
ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

 2 1 0 

6.ด้านความ 
เข้าใจระหวา่ง 
บคุคล 
(Interpersonal 
Intelligence) 

6.1 ทํางานเป็นกลุม่    2 หมายถึง ให้ความช่วยเหลือและ 
   ร่วมมือในการทํากิจกรรมตา่งๆ 
   กบักลุม่ด้วยตนเอง โดยไมไ่ด้รับ 
   การชีนํ้า 
1 หมายถึง ให้ความช่วยเหลือและ 
   ร่วมมือในการทํากิจกรรมตา่งๆ 
   กบักลุม่ด้วยตนเอง โดยได้รับการ 
   ชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 6.2 ปฏิบตัิตามข้อตกลงของ 
กลุม่ 

   2 หมายถึง ปฏิบตัิตามข้อตกลงของ 
   กลุม่ในขณะท่ีทํากิจกรรมกลุม่ได้ 
   โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง ปฏิบตัิตามข้อตกลงของ 
   กลุม่ในขณะท่ีทํากิจกรรมกลุม่ได้ 
   โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 6.3 เป็นผู้นําและแสดงออก 
เพ่ือผู้ อ่ืนยอมรับ 

   2 หมายถึง แสดงความเป็นผู้นํากลุม่   
   และแสดงออกเพ่ือให้ผู้ อ่ืนยอมรับ 
   ความคิดและการกระทําของตนได้ 
   โดยไมม่ีการชีนํ้า 
1 หมายถึง แสดงความเป็นผู้นํากลุม่   
   และแสดงออกเพ่ือให้ผู้ อ่ืนยอมรับ  
   ความคิดและการกระทําของตนได้   
   โดยมีการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรม 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

 2 1 0 

7.ด้านความ 
เข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence) 

7.1 มีความรับผิดชอบตอ่ 
หน้าท่ี 

   2 หมายถึง ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับ 
มอบหมายได้ด้วยตนเองอย่าง 
เหมาะสม โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับ 
มอบหมายได้ โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 7.2 กล้าแสดงออกและมี 
ความมัน่ใจ 

   2 หมายถึง แสดงการพดู แสดงการ 
กระทําตามความคิดของตนเอง 
อย่างมัน่ใจ 
1 หมายถึง แสดงการพดู แสดงการ 
กระทําได้ โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 7.2 ทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้วยตนเอง 

   2 หมายถึง มีความรับผิดชอบตอ่งาน  
   ท่ีได้รับมอบหมายโดยไมม่ีการ 
   ชีนํ้า 
1 หมายถึง มีความรับผิดชอบตอ่งาน 
   ท่ีได้รับมอบหมายโดยมกีารชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรม 

8.ด้าน 
ธรรมชาต ิ
(Naturalist 
Intelligence) 

8.1 เข้าใจการเปลีย่นแปลง 
ของธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

   2 หมายถึง บอกการเปลี่ยนแปลง 
   ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
   โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกการเปลี่ยนแปลง 
   ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ 
   โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

 2 1 0 

 8.2 รู้คณุคา่ของสิ่งแวดล้อม    2 หมายถึง บอกประโยชน์ของ 
   สิ่งแวดล้อมได้ โดยไมไ่ด้รับการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกประโยชน์ของ 
   สิ่งแวดล้อมได้ โดยได้รับการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงความสามารถ 

 8.3 รู้จกัวิธีการดแูลรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

   2 หมายถึง บอกวิธีการดแูลรักษา 
   สิ่งแวดล้อมได้โดยไมม่ีการชีนํ้า 
1 หมายถึง บอกวิธีการดแูลรักษา  
   สิ่งแวดล้อมได้โดยมีการชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรม 

9. ด้าน         
อตัถภวนิยม     
จิตนิยม        
การดํารงคงอยู่
ของชีวิต 
(Existential 
Intelligence) 
 

9.1 เข้าใจบทบาทของตนเอง    2 หมายถึง แสดงการพดู แสดง 
   การกระทําตามบทบาทของตนเอง  
   ได้โดยไมม่ีการชีนํ้า 
1 หมายถึง แสดงการพดู แสดง 
   การกระทําตามบทบาทของตนเอง  
   ได้โดยไมก่ารชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรม 

 9.2 แสดงความมีนํา้ใจกบั
เพ่ือนในขณะทํางาน 

   2 หมายถึง แสดงออกถึงความมีนํา้ใจ 
   กบัเพ่ือนในขณะทํางานโดยไมม่ ี
   การชีนํ้า 
1 หมายถึง แสดงออกถึงความมีนํา้ใจ 
   กบัเพ่ือนขณะทํางานได้โดยมีการ 
   ชีนํ้า 
0 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรม 
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ปัญญา 

 

 
ความสามารถท่ีปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ 

 
แนวทางการประเมิน 

 2 1 0 

 9.3 มีความไวในการจบั 
ประเดน็คําถาม 

   2 หมายถึง ตอบคําถามได้ถกูต้อง 
   และอย่างคลอ่งแคลว่ 
1 หมายถึง ตอบคําถามได้แตไ่ม ่
   คลอ่งแคลว่ 
0 หมายถึง ไมแ่สดงพฤติกรรม 
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ภาคผนวก ค 

 
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรม 

โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรม 
โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 

 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active learning) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ท่ี 2 ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืน (Cooperative learning) 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ท่ี 4 ขัน้ผู้ เรียนได้สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
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ขัน้ท่ี 5 ขัน้ผู้ เรียนได้นําความรู้ไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจําวนัได้อย่างมีความหมาย(Application) 
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ภาคผนวก ง 
 

ผลการวเิคราะห์คะแนนพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญา 
ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ผลการวเิคราะห์คะแนนพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 
ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัเป็นรายบุคคล   

การวิเคราะห์ในครัง้นี  ้ได้นําคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้จาการ
สงัเกตก่อนการทํากิจกรรม 3 ครัง้ใน 1 สปัดาห์ และในช่วงการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือ 
การเรียนรู้อีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สปัดาห์ (เก็บข้อมลูจาการสงัเกตในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) มาแสดงให้
เห็นผลปรากฏดงั ตาราง 14 – 22 
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ตาราง 14 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษาก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดั 
     กิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 
 
         ความสามารถทาง 
                   พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านภาษา 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 1 1 1.67 1.67 2 
2 1 1 1 1.33 1.67 
3 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
4 1 1 1 1.67 2 
5 1 1 1 1.33 1.67 
6 0.67 1 1 1.33 1.67 
7 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
8 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
9 0.67 0.67 1 1.67 2 

10 0.67 1 1 1.67 2 
11 0.67 0.67 1 1 1.33 
12 0.67 0.67 1 1.67 1.67 
13 0.67 0.67 1 1.67 2 
14 0.67 0.67 1 1 1.67 
15 0.67 1 1 1.33 2 

ΣΧ 9.37 10.36 13 18.33 23.02 

ΣΧ2 8.94 10.59 16.79 31.12 48.08 

(ΣΧ)2 87.80 107.33 169.00 335.99 529.92 

                Χ .76 .82 1.04 1.42 1.78 
SD .15 .17 .17 .23 .21 

Mdn .67 .67 1.00 1.33 1.67 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 14 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษาสงูขึน้ 
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ตาราง 15 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ก่อนการจดักิจกรรม  
     และในช่วงการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 

 
         ความสามารถทาง 
                    พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 0.67 0.67 1.67 1.67 1.67 
2 0.33 0.33 1.33 1.33 1.33 
3 1 1 1.33 1.33 1.33 
4 0.33 0.33 1.33 1.33 1.33 
5 0.67 0.67 1.33 1.33 1.67 
6 0.33 0.33 1.67 1.67 1.67 
7 0.33 0.67 1.67 1.67 1.67 
8 0.67 0.67 1.33 1.33 1.67 
9 0.33 0.67 1.33 1.33 1.33 

10 0.67 1 1.67 1.67 1.67 
11 0 0.33 1.33 1.33 1.33 
12 0.67 0.67 1.67 1.67 2 
13 1 1 1.33 1.33 1.67 
14 0.67 0.67 1.67 1.67 1.67 
15 0.67 0.67 1.33 1.33 1.33 

ΣΧ 8.34 9.68 21.99 21.99 23.34 

ΣΧ2 5.69 7.03 32.65 32.65 36.92 

(ΣΧ)2 69.56 93.70 483.56 483.56 544.76 

Χ .56 .64 1.47 1.47 1.56 
SD .27 .23 .17 .17 .21 

Mdn .67 .67 1.33 1.33 1.67 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 15 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์สงูขึน้ 
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ตาราง 16 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดั  
     การจดักิจกรรมตามแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 
 
         ความสามารถทาง 
                     พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านมิติ 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 1 1 1.33 2 2 
2 1 1 1 2 2 
3 1 1 1.33 1.67 2 
4 1 1 1 2 2 
5 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
6 0.67 0.67 1.67 2 2 
7 0.67 1 1.67 2 2 
8 0.67 0.67 1 2 2 
9 0.67 0.67 1 1.67 1.67 

10 0.67 0.67 1.33 2 2 
11 0.33 0.67 1 1.33 1.67 
12 0.67 0.67 1.33 1.67 1.33 
13 0.67 0.67 1.33 1.67 2 
14 0.67 0.67 1 1.67 2 
15 0.67 0.67 1 2 2 

ΣΧ 11.03 11.7 17.99 27.01 28.34 

ΣΧ2 8.60 9.49 22.42 49.4823 54.14 

(ΣΧ)2 110.63 125.19 299.71 675.52 746.48 

Χ .73 .78 1.20 1.80 1.89 
SD .19 .16 .25 .25 .21 

Mdn .67 .67 1.00 2.00 2.00 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 16 ในการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านมติิสงูขึน้ 
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ตาราง 17 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวก่อนการจดั 
     กิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อของเป็น 
     รายบคุคล 

 
         ความสามารถทาง 
                   พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 1 1 1.33 1 1.67 
2 1 1 1.33 1.33 1.67 
3 1 1 1.33 1.67 1.67 
4 1 1 1.33 1.33 1.67 
5 1 1 1 1.33 1.33 
6 1 1 1 1.33 1.33 
7 1 1 1 1.33 1.67 
8 1 1 1 1.33 1.33 
9 0.67 1 1 1 1.33 

10 1 1 1 1.33 1.33 
11 1 1 1 1.33 1.33 
12 1 1 1 1.33 1.33 
13 1 1 1 1.33 1.67 
14 1 1 1 1 1.33 
15 1 1 1 1 1.33 

ΣΧ 14.67 15 16.32 18.97 21.99 

ΣΧ2 14.45 15 18.08 24.48 32.65 

(ΣΧ)2 215.21 225.00 266.34 359.86 483.56 

Χ .98 1.00 1.09 1.27 1.47 
SD .09 .00 .15 .19 .17 

Mdn 1.00 1.00 1.00 1.33 1.33 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 17 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
สงูขึน้ 
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ตาราง 18 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรีก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดั 
     กิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 
 
         ความสามารถทาง 
                    พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านดนตรี 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 0.67 1 2 2 2 
2 0.33 0.67 1 1 1.33 
3 0.33 0.67 1 1.33 1.67 
4 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
5 1 1 1 1.33 1.67 
6 0.67 0.67 1.33 1.67 2 
7 0.67 1 1.33 1.67 2 
8 1 1 1.33 1.67 2 
9 0.33 0.67 1 1.33 1.67 

10 1 1 1.33 1.67 2 
11 0.33 0.33 0.67 1 1.67 
12 0.67 0.67 1 1.33 2 
13 0.67 0.33 1 1.33 2 
14 0.67 1 1 1.33 1.67 
15 1 1 1 1.33 1.67 

ΣΧ 10.01 11.68 16.99 21.32 27.02 

ΣΧ2 7.58 9.91 20.52 31.31 49.29 

(ΣΧ)2 100.20 136.42 288.66 454.54 730.08 

Χ .67 .78 1.13 1.42 1.80 
SD .25 .24 .30 .27 .21 

Mdn .67 .67 1.00 1.33 1.67 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 18 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรีสงูขึน้ 
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ตาราง 19 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคลก่อนการจดั  
   กิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็น 
   รายบคุคล 

 
         ความสามารถทาง 
                   พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านเข้าใจระหว่างบุคคล 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 1 1 1.33 1.67 2 
2 0.67 0.67 1 1 1.33 
3 0.33 0.67 1.33 1.67 1.67 
4 0.67 0.67 1.33 1.67 2 
5 1 1 1.33 1.67 1.67 
6 0.67 0.67 1.33 1.67 1.67 
7 0 0.33 1 1.33 1.67 
8 0.33 0.67 1 1.67 1.67 
9 0.33 0.67 1 1.67 1.67 

10 0.67 0.67 1 1.67 2 
11 0 0 0.67 1 1.33 
12 0.33 0.67 1 1.67 1.67 
13 0.33 0.67 1 1.67 1.67 
14 0.33 0.67 1 1.33 1.67 
15 0.67 0.67 1 1.67 1.67 

ΣΧ 7.33 9.7 16.32 23.03 25.36 

ΣΧ2 4.90 7.05 18.29 36.22 43.43 

(ΣΧ)2 53.73 94.09 266.34 530.38 643.13 

Χ .49 .64 1.09 1.53 1.69 
SD .31 .23 .20 .25 .20 

Mdn .33 .67 1.00 1.67 1.67 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 19 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเด็กปฐมวยัทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
สงูขึน้ 
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ตาราง 20 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเองก่อนการจดักิจกรรมและ 
     ในช่วงการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 
 
         ความสามารถทาง 
                  พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 1 1 1.67 2 2 
2 0.67 1 1.67 2 2 
3 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
4 1 1 1.33 1.67 1.67 
5 1 1 1 1.67 2 
6 1 1 1.33 1.33 1.67 
7 0.67 0.67 1 1.33 1.67 
8 0.67 1 1.33 1.33 1.67 
9 0 0.33 1 1.67 1.67 

10 1 1 1.33 1.67 1.67 
11 0.33 0.67 0.67 1 1 
12 0.67 1 1.33 1.67 2 
13 1 1 1 1.67 1.67 
14 0.67 0.67 1 1 1.33 
15 0.67 1 1 1.67 1.67 

ΣΧ 11.02 13.01 17.66 23.01 25.36 

ΣΧ2 9.25 11.90 21.87 36.60 43.87 

(ΣΧ)2 121.44 169.26 311.88 529.46 643.13 

Χ .73 .87 1.18 1.53 1.69 
SD .29 .21 .28 .30 .27 

Mdn .67 1.00 1.00 1.67 1.67 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 20 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเองสงูขึน้ 
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ตาราง 21 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการ 
     จดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 

 
         ความสามารถทาง 
                    พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านธรรมชาติ 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 0.33 0.67 1 1.33 1.33 
2 0.33 0.33 1 1.33 1.33 
3 0.33 0.33 1 1.67 1.67 
4 0.67 1 1 1.33 1.33 
5 0.33 0.67 1 1.33 1.33 
6 0.33 0.67 1 1.33 1.33 
7 1 1 1 1.33 1.33 
8 0.67 0.67 1 1.33 1.33 
9 0.67 0.67 0.67 1.33 1.33 

10 0.33 0.67 1 1.33 1.67 
11 0.33 0.33 0.67 1.33 1.33 
12 0.33 0.67 1 1.33 1.33 
13 0.33 0.67 1 1 1.33 
14 0.33 0.67 1 1.33 1.33 
15 0.33 0.33 1 1.33 1.33 

ΣΧ 6.64 9.35 14.34 19.96 20.63 

ΣΧ2 3.54 6.48 13.90 26.78 28.57 

(ΣΧ)2 44.09 87.42 205.64 398.40 425.60 

Χ .44 .62 .96 1.33 1.38 
SD .21 .21 .12 .13 .12 

Mdn .33 .67 1.00 1.33 1.33 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 21 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเดก็ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติสงูขึน้ 
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ตาราง  22 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู ่
   ของชีวิต ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้ 
   นิทานเป็นสื่อเป็นรายบคุคล 
 
         ความสามารถทาง 
                    พหุปัญญา 
เด็กปฐมวัยคนที่ 

ความสามารถด้านอัตถภวนิยม จตินิยม หรือการด ารงคงอยู่ของชีวิต 

ระยะเวลา ( สัปดาห์ ) 

ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 
1 0.33 0.33 1 1.67 2 
2 0.67 0.67 1 1.67 2 
3 1 1 1 1.67 2 
4 1 1 1.33 1.67 2 
5 0.67 1 1.33 1.67 2 
6 0.67 0.67 1 2 2 
7 0.67 1 1.33 1.67 2 
8 1 1 1 2 2 
9 0.33 0.67 1 1.33 2 

10 1 1 1 2 2 
11 0.67 0.33 0.67 1.33 1.67 
12 1 1 1.33 2 2 
13 1 1 1.33 1.67 2 
14 1 1 1 1.67 2 
15 1 1 1.33 1.67 2 

ΣΧ 12.01 12.67 16.65 25.69 29.67 

ΣΧ2 10.46 11.56 19.06 44.64 58.79 

(ΣΧ)2 144.24 160.53 277.22 659.98 880.31 

Χ .80 .84 1.11 1.71 1.98 
SD .25 .25 .21 .21 .09 

Mdn 1.00 1.00 1.00 1.67 2.00 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 22 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้

นิทานเป็นสื่อเด็กปฐมวยัทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญา ด้านอตัถวนิยม จิตนิยม หรือ       
การดํารงคงอยู่ของชีวิต สงูขึน้ 
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ภาคผนวก จ 

 
การวเิคราะห์ความเท่ียงตรงของแบบสังเกตพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญา              

ของเด็กปฐมวัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



139 
 

ตาราง 23 แสดงคะแนนท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 คนท่ีตรวจสอบคา่ความเท่ียงตรง 
      ตามเนือ้หาของแบบสงัเกตพฤตกิรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
 

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา 
ความคดิเหน็ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ΣR 
  

IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
1. ด้านภาษา(Linguistic Intelligence) 

1.1 เข้าใจและบอกความหมายของคําได้ 

1.2 ปฏิบตัิตามคําสัง่ 

1.3 เลา่เร่ือง/เลา่นิทาน 

 
+1 
0 

+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
0 

+1 
+1 

 
2 
2 
3 

 
.67 
.67 
1 

2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 

Intelligence) 

2.1 ให้เหตผุลประกอบการตดัสนิใจ /การแก้ปัญหา 

2.2 เปรียบเทียบสิ่งของตามรูปร่าง รูปทรง จํานวน 

ขนาด ส ีนํา้หนกั หรือพืน้ผิว 

2.3 แก้ปัญหา 

 
 

+1 
0 
 

+1 

 
 

+1 
+1 

 
+1 

 
 
0 

+1 
 
0 

 
 
2 
2 
 
2 

 
 

.67 

.67 
 

.67 

3. ด้านมิติ (Spatial Intelligence) 

3.1 บอกรูปพรรณสณัฐานของสิ่งตา่งๆ 

3.2 บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ 

3.3 วาดภาพอย่างสร้างสรรค์ 

 
0 
0 

+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
2 
2 
3 

 
.67 
.67 
1 

4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว(Bodily Kinesthetic 

Intelligence) 

4.1 ควบคมุการเคลื่อนไหวร่างกาย (กล้ามเนือ้มดัใหญ่) 

4.2 ใช้ร่างกายแสดงท่าทางตา่งๆ 

4.3 ควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือ

กบัประสาทตา (กล้ามเนือ้มดัเลก็ 

 

 
 

+1 

+1 
+1 

 
 

+1 

+1 
+1 

 
 

+1 

+1 
+1 

 
 
3 

3 
3 

 
 
1 

1 
1 
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แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา ความคดิเหน็ 
ผู้เช่ียวชาญ 

ΣR IOC 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
5. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) 

5.1 มีปฏิกิริยาโต้ตอบตอ่จงัหวะและสียงเพลง 

5.2 แสดงท่าทางตามจงัหวะ/สญัญาณ 

5.3 ร้องเพลงและแสดงท่วงท่าประกอบ 

 

+1 
+1 
+1 

 

+1 
+1 
+1 

 

+1 
+1 
0 
 

 

3 
3 
2 

 

1 
1 

.67 

6. ด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล(Interpersonal 

Intelligence) 

6.1 ทํางานเป็นกลุม่ 

6.2 ปฏิบตัิตามข้อตกลงของกลุม่ 

6.3 เป็นผู้นําและแสดงออกเพ่ือผู้ อ่ืนยอมรับ 

 

 
+1 
+1 
0 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

3 
3 
2 

 
 

1 
1 

.67 

7. ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

7.1 มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 

7.2 กล้าแสดงออกและมีความมัน่ใจ 

7.3 ทํางานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 

 

+1 
+1 
+1 

 

+1 
+1 
+1 

 

0 
+1 
+1 

 

2 
3 
3 

 

.67 
1 
1 

8. ด้านธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence) 

8.1 เข้าใจการเปลีย่นแปลงของธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

8.2 รู้คณุคา่ของสิ่งแวดล้อม 

8.3 รู้จกัวิธีการดแูลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 

+1 
+1 
+1 

 

+1 
+1 
+1 

 

0 
+1 
+1 

 

2 
3 
3 

 

.67 
1 
1 

9. ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม การดํารงคงอยู่ของชีวิต  
(Existential Intelligence) 
9.1 เข้าใจบทบาทของตนเอง 
9.2 แสดงความมีนํา้ใจกบัเพ่ือนในขณะทํางาน 
9.3 มีความไวในการจบัประเดน็คําถาม 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 
0 

+1 
+1 

 
 
2 
3 
3 

 
 

.67 
1 
1 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 

 
1. ผู้เช่ียวชาญการตรวจแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 

1.1 รองศาสตราจารย์ชลาธิป  สมาหิโต 
      อาจารย์ประจํา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
1.2 ผู้ช่วศาสตราจารย์บญุญาพร  อนูากลู  
      อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
1.3 อาจารย์นนทิศกัดิ์  ผาผาย 
     อาจารย์โรงเรียนอนบุาลวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
        

2. ผู้เช่ียวชาญการตรวจแผนการจดักิจกรรมการเลา่นิทานประกอบกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือ  
    การเรียนรู้ 

2.1 ดร.ธญัรัศม์  นิธิกลุธีระภทัร์ 
      อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนบุาลจารุวรรณ 
2.2 อาจารย์รัตนาภรณ์  ภธูรเลิศ     
      อาจารย์โรงเรียนสเุหร่าลาดบวัขาว จงัหวดักรุงเทพฯ 
2.3 อาจารย์นนทิศกัดิ์  ผาผาย 
      อาจารย์โรงเรียนอนบุาลวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
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