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กิจกรรมโยคะ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย์ดร. เยาวพาเดชะคุปต์,
รองศาสตราจารย์นภิ า ศรีไพโรจน์ .
การศึกษาครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ อนุบาลศึกษาปีท่ี 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก นนทบุร ี จํานวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่ม
อย่างง่ายเพื่อกําหนดเป็ นกลุ่มทดลอง โดยทําการทดลอง 24 ครัง้ ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
3 วัน วันละ 45 นาที
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื แผนการจัดกิจกรรมโยคะ และแบบสังเกตความสามารถ
ทางพหุปญั ญา 9 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการ
เคลือ่ นไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และ
ด้านอัตภวนิยม จิตนิยม การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการประยุกต์มาจากการดําเนินการวิจยั แบบ One Group
Time – Series การทดสอบนัยสําคัญโดยใช้การทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed –
Rank Test
ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ มีความสามารถทางพหุ ปญั ญาทุกด้านสูงขึน้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. เด็กปฐมวัย หลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการควา มสามารถ
ทางพหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุกช่วงการเปรียบเทียบ
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The purpose of this study were to study and compare early childhood children‘ s
multiple intelligences abilities obtained through Yoka Activities. The sample of this study
consisted of fifteen male and female early childhood children, 3 to 4 years old who enrolled
in the second semester of kindergarten 1 at Watbangkrainok School, Nonthaburi province of
the academic year 2012. The simple random sampling technique was used to select
sample. The experiment was carried out 24 times within the period of 8 weeks, 3 days per
week and 45 minutes per day.
The instruments used in this study were the Yoka Lesson Plan and the Multiple
Intelligences Activities Observation Form : Linguistic Intelligence, Logical-Mathematical
Intelligence, Spatial Intelligence, Bodily-Kinesthetic Intelligence, Musical Intelligence,
Interpersonal Intelligence, Intrapersonal Intelligence, Naturalist Intelligence and Existential
Intelligence. One group time – series were administered in this research, The Wilcoxon‘s
Matched Pairs Signed – Ranks test were used to analyze data.
The results were as follows ;
1. after experienced Yoka activities, Early childhood children’s multiple intelligences
abilities were increased significantly at .05 level in all aspects.
2. Early childhood children’s multiple intelligences, after experienced. Yoka activities,
were developed significantly higher at .05 level in every period of comparison

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุลว่ งได้ดว้ ยความกรุณาของ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา
เดชะคุปต์ ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์นภิ า ศรีไพโรจน์ กรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ ทีใ่ ห้คาํ ปรึกษา คําแนะนํา ข้อคิดและตรวจแก้ขอ้ บกพร่องต่างๆ ด้วยความ
เอาใจใส่เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด รองศาสตราจารย์ ดร .สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ และอาจารย์ ดร .
พัฒนา ชัชพงศ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ทีก่ รุณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมทําให้ปริญญานิพนธ์
ฉบับนี้สมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณดร.มิง่ เทพครเมือง ดร.ธัญรัศม์ นิธกิ ุลธีระภัทร์ และอาจารย์นนทิศกั ดิ ์
ผาผาย ทีก่ รุณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สวุ รรณา ไชยะธน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บญ
ุ ญาพร อูนากูล และ อาจารย์ ปรมพร
ดอนไพรธรรม ทีก่ รุณาเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจแผนการจั ดกิจกรรมโยคะ และให้คาํ ปรึกษา
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขข้อบกพร่องปริญญานิพนธ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุจนิ ดา ขจรรุง่ ศิลป์ และคณาจารย์สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความรักความเมตตา
อีกทัง้ ให้ความรู้ อบรมสังสอนผู
่
ว้ จิ ยั ตลอดมา
กราบขอบพระคุณอาจารย์ศุภพร คล้ายเอม ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก และอาจารย์จริ ภา นาคูณ
ครูประจําชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 โรงเรียนวัดบางไกรนอก ทีช่ ว่ ยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทํา
กิจกรรมและเก็บคะแนน
ขอขอบคุณพีๆ่ และเพือ่ นๆ นิสติ ปริญญาโท สาขา วิช าการ ศึกษาปฐมวัยทุกคน ทีค่ อย
ช่วยเหลือ ให้กาํ ลังใจซึง่ กันและกัน ทัง้ ในด้านการเรียนและการทําปริญญานิพนธ์ คุณณัฏฐา เกิดเกตุ
ผูช้ ว่ ยวิจยั ทีค่ อยให้ความช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยของเด็กปฐมวัยและเป็ นกําลังใจในการทํา
ปริญญานิพนธ์ครัง้ นี้จนสําเร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
ขอกราบขอบพระคุณ พ.ต.ท.มนตรี อาจารย์สมุ ณฑา สังข์ยม้ิ และพระวรชัย ทมวโร ที่
สนับสนุนให้ศกึ ษาต่อปริญญาโท อีกทัง้ คอยให้กําลังใจและให้ความช่วยเหลือผูว้ จิ ยั เสมอมา ผูว้ จิ ยั ขอ
กราบขอบพระคุณในความปรารถนาดีจากครอบครัว
คุณค่าและประโยชน์จากปริญญานิพ นธ์ฉบับนี้ขอมอบแด่บดิ า มารดา ตลอดจนคณาจารย์
ของผูว้ จิ ยั ทุกท่านทีร่ ว่ มสร้างองค์ความรู้ และอบรมปลูกฝงั ความดีให้กบั ผูว้ จิ ยั ตลอดมา
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

ปจั จุบนั โลกของเรามีการเปลีย่ นแปลงด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วไม่เว้นแต่ละวัน
ด้วยเหตุน้ีมนุ ษย์จงึ เลีย่ งไม่พน้ ทีต่ อ้ งพัฒนาศักยภาพของตนเองเพือ่ การปรับตัวให้ทนั กับการ
เปลีย่ นแปลงของโลก และสร้างความพร้อมสําหรับการพัฒนาประเทศชาติ ปฐมวั ยคือวัยทีเ่ ป็น
อนาคตของการพัฒนาประเทศชาติ ดังนัน้ เด็กควรได้รบั การสร้างเสริมศักยภาพให้สามารถคิดเป็น
ทําเป็ นซึง่ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ (2545: 2) กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ขน้ึ อยู่
กับสมองของมนุ ษย์นนั ้ เอง เด็กปฐมวัยเป็นวัยพืน้ ฐานของพัฒนาการและการเ รียนรูท้ จ่ี ะหล่อหลอม
ความเป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม จริยธรรม ภาษา และสติปญั ญา
การตระหนักและให้ความสําคัญกับคุณภาพการอบรมเลีย้ งดูและส่งเสริมศักยภาพของเด็กในช่วงนี้
จึงเป็ นเรือ่ งของผูเ้ กีย่ วข้องกับเด็กทุกคนทีจ่ ะร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุ น และสร้างเด็กซึง่ จะ
เติบใหญ่เป็ นอนาคตของชาติต่อไป (รุง่ แก้วแดง. 2547: 1) ซึง่ สอดคล้องกับณัฐนันท์ คัมภีรภ์ ทั ร
(2540: 1) ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยคือเด็กวัย 3–6 ปี ซึง่ เด็กวัยนี้เป็ นวัยเริม่ ต้นของชีวติ
ทัง้ นี้
นักจิตวิทยาต่างมีขอ้ อธิบาย ทีส่ อดคล้องกันว่ า ระยะปฐมวัยเป็นวัยทีส่ าํ คัญในการวางรากฐานทัง้
ด้านการนึกคิดและด้านบุคลิกภาพ ซึง่ เด็กในวัยตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 8 ปี เป็ นระยะทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของ
การพัฒนาการทัง้ ทางด้านร่างกาย สติปญั ญา จิตใจ สังคมและบุคลิกภาพ เป็ นวัยทีเ่ รียกว่าช่วงพลัง
การเจริญเติบโตงอกงามสําหรับชี วิต แนวความคิดเหล่านี้เป็นสิง่ ทีส่ บื เนื่องมาจากการมองเด็กใน
ทัศนะของการทีเ่ ด็กมีพฒ
ั นาการด้านต่างๆ แตกต่างจากเด็กวัยอื่นๆ ในช่วงชีวติ ของความเป็น
มนุ ษย์ (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์. 2545: 27)
นอกจากนี้ ทอดด์ และ เฮฟเฟอร์แนน (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2542: 7; อ้างอิงจาก Todd; &
Heffernan. n.d.) ยังแบ่งพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเอาไว้ 6 ด้าน คือ พัฒนาการในแง่ความเป็นบุคคล
พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการทางสติปญั ญา พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการ ด้านอารมณ์
พัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้เด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามพันธุกรรม แต่ละ
ช่วงพัฒนาการของเด็กจะมีผลกระทบต่อการกระทําต่างๆ ของเด็ก เด็กหญิงจะพัฒนาเร็วกว่าเด็กชาย
และสิง่ แวดล้อมมีผลต่อความถนัดและทัศนคติของแต่ละคน จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้ว่าร่างกาย
มนุษย์เรามีความแตกต่างกันไป การรับรูแ้ ละการเรียนรูม้ คี วามต่างกัน โดยพัฒนาการเด็กใน แต่ละ
ช่วงอายุจะเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง แต่จะช้าหรือเร็วกว่ามาตรฐานแล้วแต่เด็กแต่ละคน และการ์ดเนอร์
(เยาวพา เดชะคุปต์ . 2544: 2-3; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) กล่าวว่า สมองของมนุษย์ แบ่งเป็น
ส่วนๆ แต่ละส่วนกําหนดความสามารถเป็นเรือ่ งๆ ตามสภาพแวดล้อมของตน การ์ดเนอร์มองปญั ญา
ในหลายลักษณะ เขาเชื่อว่า ปญั ญาแต่ละด้าน จะเป็นกระบวนการของจิตใจ หรือความสามารถทีจ่ ะ
ค้นหาแก้ปญั หาและสร้างผลผลิตทีม่ คี ุณค่าเป็ นทีย่ อมรับของสังคม (สิรนิ ทร์ ลัดดากลม . 2551: 1;
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อ้างอิงจาก Bloom. 1964: 75 – 80) นอกจากนี้การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2554: 18-21;
อ้างอิงจาก Gardner. 1999) ยังกล่าวว่า มนุษย์ มศี กั ยภาพความสามารถหรือปญั ญาอยู่ 9 ด้าน
ประกอบด้วย ความสามารถ ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ความสามารถ ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ (Mathematical Intelligence) ความ สามารถด้านมิติ (Spatial Intelligence) ความสามารถ
ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ความสาม ารถด้านดนตรี
(Musical Intelligence) ความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence)
ความสามารถ ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ความสามารถ ด้านธรรมชาติ
(Naturalist Intelligence) และความสามารถ ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม หรือ การดํารงคงอยูข่ องชีวติ
(Existential Intelligence) ซึง่ การ์ดเนอร์เชือ่ ว่า แม้วา่ แต่ละคนจะมีปญั ญาแต่ละด้า นไม่เท่ากัน แต่ก็
สามารถพัฒนาได้ การพัฒนาศักยภาพและความสามารถทีห่ ลากหลายของผูเ้ รียนให้เ ป็นผูร้ อบรู้ และ
มีความสามารถ ในทางพหุปญั ญานัน้ เป็นสิง่ ทีค่ วรคํานึงถึง และควรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี ส่งเสริม
ความสามารถทางพหุปญั ญาในเด็กปฐมวัยมีความสําคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะเด็กในวัยนี้เป็ นวัยแห่ง
การส่งเสริมพัฒนาการทุกๆด้าน ซึง่ เป็ นวัยที่ เป็ นวัย ทองแห่งการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมให้กบั เด็กจะทําให้ เด็ก มีการพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี การจัดประสบการณ์
หรือกิจกรรมให้กบั เด็กปฐมวัยควรเป็ นกิจกรรมตรง ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ มีความสนุกสนาน และเกิด
ประโยชน์ต่อเด็ก และเหมาะสมกับวั ย โดยควรเป็นการจัดกิจกรรมปฏิบ ั ติการ ซึง่ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทม่ี คี วามสมดุลทีผ่ สมผสานศิลปะความเข้าใจตนเอง การสือ่ ความหมาย และด้านร่างกายซึง่
ครูสามารถใช้ ความสามารถทางพหุ ปญั ญาทัง้ 9 ด้านในการ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพือ่
แสดงถึงปญั ญาของเด็กทีแ่ ตกต่างกัน การประเมินตามสภาพจริงช่วยให้เด็ กแสดงสิง่ ทีเ่ ขาเรียนรู้
ในบรรยากาศทีใ่ กล้เคียงกับสภาพแวดล้อมซึง่ เขาจะนําไปใช้ได้ในชีวติ จริง
การพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของผูเ้ รียนให้เป็ นผูร้ อบรู้ มีความสามารถหลายๆ ด้าน ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญั ญา
จัดได้วา่ เป็ นความมุง่ มันที
่ จ่ ะส่งเสริมความสามารถของผูเ้ รียนโดยคํานึงถึ งศักยภาพของแต่ละบุคคล
ซึง่ มีความแตกต่างกันเป็ นหลักสําคัญ
โยคะเป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่มตี น้ กําเนิดจากประเทศอินเดีย มานานนับพันปี เป็นการฝึก
กายและใจ โดยทางด้านร่างกายทําให้มคี วามแข็งแรง มีพลัง ช่วยฝึกกล้ามเนื้อและฝึกการควบคุม
ร่างกาย ส่วนจิตใจทําให้เกิดสมาธิ ความส งบ การฝึกร่างกายและจิตใจผูฝ้ ึกต้องมีสติอยูก่ บั การ
เคลื่อนไหวและจิตใจ ต้องจดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจทีเ่ ข้าออกตลอดเวลา (สาลี่ สุภาภรณ์ . 2544: 4) แนว
ทางการฝึกโยคะสามารถโยงไปสูก่ ารพัฒนาด้านสติปญั ญา โดยโยคะสามารถบริหารสมองทัง้ สองซีก
ให้มคี วามสม ดุล และทํางานร่วมกัน เพราะ เด็ก มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายทัง้ ซ้ ายและขวา ฝึกการ
ประสานสัมพันธ์ ระหว่างมือ ศีรษะ แขน ลําตัว และ เท้า โดยเคลื่อนไหวเป็ นจังหวะทัง้ ซ้ายและขวา
หน้าและหลัง บนและล่าง จึงเป็ นการฝึกควบคุมการใช้สมองซีกซ้ายและขวาให้รบั รูก้ ารทํางาน
สอดคล้องกัน แ ละยังส่งผลให้ ส่วนของสมองที่ ทําหน้ าทีเ่ ชื่อมโยงสมองซีกขวาและซ้าย ทีเ่ รียกว่า
“คอร์ปสั คอลลอสซัม่ ” ทํางานได้สมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ (นันทกา ทวีปกุล . 2549: 67) นอกจากนี้โยคะยัง
สามารถปรับปรุงเปลีย่ นแปลงรูปแบบการเล่นโยคะให้ต่างกันออกไป และมีทา่ ฝึกต่างๆ ทีอ่ งิ ธรรมชาติ
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ของสัตว์ ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาด้านจินตนาการ และภาษา เน้นการเคลื่อนไหว โดยตามท่าทาง
โยคะสําหรับเด็กทีง่ า่ ยและน่ าสนใจ เพื่อให้เด็กได้ ออกกําลังกายพร้อมกับฝึกสมาธิไปได้ดว้ ย เด็กจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการฝึกโยคะ โดยกล้ามเนื้อจะมีความยืดหยุน่ สามารถเคลือ่ นไหวกล้ามเนื้อข้อ
ต่อทุกส่วนในร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว (เกศสุดา ชาตยานนท์. 2547: 1) นอกจากนี้ กิจกรรมโยคะ
ยังเป็นกิจกรรมการเล่นทีส่ นุ กสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครียด โดยสามารถเปิดดนตรี
บรรเลง และกําหนดนับตัวเลขในขณะทีป่ ฏิบตั ิ ซึง่ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศในการเรียน
และยัง ช่วยกระตุน้ การ ทํางานของร่างกายและสมอง ทําให้เกิดการเรียนรูท้ ด่ี ี สามารถนําไปใช้ใน
การสอน อีกทัง้ ยังสามารถดัดแปลงกิจกรรมให้เด็กได้ฝึกการเ ป็นผูน้ ําและผูต้ าม เกิดการยอมรับ และ
เข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื เพือ่ ให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมายทีก่ าํ หนด นอกจากนี้โยคะยังเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมทั ้งหลายทีแ่ สดงให้เราทราบถึงประวัติ ศาสตร์ของมนุ ษย์และสะท้อนให้เ ห็นแนวความคิด
และค่านิยมของวัฒนธรรมเหล่านัน้ โยคะมีสว่ นช่วยและถือเป็นส่วนหนึ่งทีส่ าํ คัญทีจะทําให้การ
เจริญเติบโต และการพัฒนาการของเ ด็กเป็นไปอย่างมีชวี ติ ชีวามากขึน้ โยคะเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง
ซึง่ มีค วามสําคัญในการฝึกทักษะต่างๆ ของเด็ก ปฐมวัย เป็นอย่างมาก โยคะช่วยให้เด็กเกิดความคิด
รวบยอด มีสมาธิเกีย่ วกับสิ่งทีเ่ รียน และสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็ก เด็กจะมีโอกาสได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
ทําให้จาํ ได้นาน และรูจ้ กั การคิดแก้ปญั หา (สาลี่ สุภาภรณ์. 2544: 2)
ด้วยความสําคั ญและเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษา การใช้ กิจกรรมโยคะ ในการ
ส่งเสริมความสามารถทางพหุปญั ญา ให้แก่ เด็กปฐมวัย ว่า จะสามารถพัฒนาความสามารถทาง
พหุปญั ญาได้มากน้อยเพียงใด ไม่วา่ จะเป็นด้านภาษา จากการฟงั สนทนาและปฏิบตั ติ ามคําสังใน
่
การปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ จากการนับตัวเลขในขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะ
ด้านมิติจากการวาดภาพ ออกแบบผลงานศิลปะอันเนื่องมาจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะ ด้านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว จากการควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ควบคุมการประสาน
สัมพันธ์ระหว่าง กล้ามเนื้อ มือกับ สาย ตา ด้า นดนตรี จากการมีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ ต่อ เสียงดนตรี มี
สุนทรียภาพในการรับฟงั ดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล จากการร่วมทํากิจกรรมโยคะกับผูอ้ ่นื
เอือ้ เฟื้อ มีความสามารถในการเป็ นผูน้ ํา ผูต้ าม ด้านความเข้าใจตนเองจากการเอาใจใส่ในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมโยคะ มีความตัง้ ใจในการทําท่าทางต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ด้านธรรมชาติ จากความสามารถใน
การเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรูจ้ กั ใช้สงิ่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่า รูจ้ กั บํารุงรักษา
และอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมถึงด้านอัตภวนิย ม จิตนิยมจากการทําท่าทางโยคะ การหายใจแบบโยคะ
มีสมาธิและเข้าใจในการดํารงอยู่ การกําหนดลมหายใจเข้า- ออกแบบโยคะ เข้าใจความสัมพันธ์ของ
ร่างกายและจิตใจ ความสามารถในการจับประเด็นคําถาม และเข้าบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายสําคัญเพือ่ ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย ที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ โดยมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะดังนี้
1. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัด
กิจกรรมโยคะ
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาการของความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวั ยทัง้ 9 ด้าน ที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลของการศึกษาครัง้ นี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นสําหรับครูและผูเ้ กีย่ วข้องกับ
การศึกษาปฐมวัย เพือ่ นําไปใช้ในการจัดประสบการณ์ อีกทัง้ ยังเป็นแนวทางส่งเสริมความสามารถ
ทางพหุปญั ญาแก่เด็กปฐมวัยจากการจัดกิจก รรมโยคะ ซึง่ ถือเป็นพืน้ ฐานสําคัญในการพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปญั ญา ต่อไป

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี
ระดับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก ตําบลบางขุนกอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง
3-4 ปี ระดับชัน้ อนุ บาลปีท1่ี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอกตําบลบางขุนกอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี ได้มาโดยใช้การสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้
วิธกี ารจับสลาก จํานวน 15 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
2. ตัวแปรตาม

ได้แก่
ได้แก่

กิจกรรมโยคะ
ความสามารถทางพหุปญั ญา
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย –หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 1
ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนวัดบางไกรนอก ตําบลบางขุนกอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
2. กิ จกรรมโยคะ หมายถึง การจัด กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เ ด็กปฐมวัยได้ ฝึกร่างกายด้วย
ท่าทางโยคะต่าง ๆ ทีม่ ี ชอ่ ื ตามอิรยิ าบถของสัตว์ อิรยิ าบถของ มนุษย์ และสิง่ แวดล้อมรอบตัวเด็ก
การจัดกิจกรรมโยคะจะมีขนั ้ ตอนในการทํากิจกรรม 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ นํา
เด็กและครูรว่ มกันสนทนา ร้องเพลง ท่องคําคล้อง ทายปริศนาคําทาย ดูรปู ภาพและ
สือ่ ของจริงเกีย่ วกับธรรมชาติและสัตว์ และทําการอบอุ่นร่างกายเพือ่ เตรียมทําโยคะ
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรมโยคะ ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1 การหายใจเข้า การหายใจออก ในขัน้ นี้จะเป็นการนําให้เด็กรูจ้ กั การหายใจ เป็น
การกระตุน้ ให้ปอดได้ทาํ งาน ฝึกบริหารอวัยวะต่างๆและ สมองให้ได้ทาํ งานมากขึน้ การหายใจด้วย
ท้อง การหายใจด้วยอก การหายใจลึกมากถึงส่วนคอ และการหายใจแบบผึง้
2 การทําท่าทางโยคะ ในขัน้ นี้เป็ นการฝึกท่าทางโยคะทีค่ ล้ายอิรยิ าบถ ของสัตว์
มนุ ษย์ และสิง่ แวดล้อม รอบตัวเด็ก ในการวิจยั ครัง้ นี้มที า่ โยคะทีน่ ํามาใช้ในการจัดกิจกร รมจํานวน
23 ท่า ได้แก่ โยคะท่าคนโม่แป้ง โยคะท่าเด็ก โยคะท่าสิงโต โยคะท่าอูฐโยคะท่าสุนขั โยคะท่าแมว
โยคะท่าลิง โยคะท่ากระต่าย โยคะท่าปลาโลมา โยคะท่าแมงกะพรุน โยคะท่าปลาดาว โยคะท่ากบ
โยคะท่าจระเข้ โยคะท่างู โยคะท่าไก่โต้ง โยคะท่าผีเสือ้ โยคะท่านกกระสา โยคะท่าต้นไม้ โยคะท่า
พระจันทร์ โยคะท่าต้นตาล โยคะท่าภูเขา โยคะท่าท่อนไม้ โยคะท่าดอกบัว โดยเคลื่อนไหวจากการ
เล่าเรือ่ งของผูส้ อนและความคิดของเด็กผ่านรูปแบบต่างๆ ของการเคลือ่ นไหว ให้รา่ งกายมีความ
ยืดหยุน่ ในการทํากิจกรรม
3 การผ่อนคลาย ขัน้ นี้เมือ่ ปฏิบตั กิ ิ จกรรมโยคะกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆของร่างกาย
รวมถึงระบบต่างๆ ได้ทาํ งาน จึงจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงระบบต่างๆ ให้ปรับคืนสูส่ ภาวะปกติ
ด้วยการนวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และนังสมาธิ
่
แผ่เมตตา โดยใช้เพลงบรรเลงประกอบ
ขัน้ สรุป
เด็กและครูรว่ มกันสรุปเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมโย คะทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ บอกถึงประโยชน์
และ ทํากิจกรรมศิลปะ
3. ความสามารถทางพหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปญั ญา 9 ด้านตามทฤษฎี
ของโฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ ดังนี้
3.1 ความสามารถด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการ
เข้ าใจคําสังและปฏิ
่
บตั ติ ามคําสัง่ ความสามารถในการถ่ายทอดเรือ่ งร าวจากประสบการณ์หรือ
จินตนาการ ความสามารถในการวาดภาพจากประสบการณ์เดิม และอ่านเรือ่ งราวจากภาพวาดได้
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3.2 ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
หมายถึง ความสามารถในการบอกสัญลัษณ์ ตัวเลข และจํานวน บอกวิ ธแี ก้ปญั หาจากประเด็นต่างๆ
และรูจ้ กั เปรียบเทียบสิง่ ของตามรูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด สี หรือพืน้ ผิว
3.3 ความสามารถด้านมิติ (Spatital Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการวาด
ภาพ / ออกแบบผลงานด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์และมีจนิ ตนาการ มองเห็นการเปลีย่ นแปลง และ
บอกลักษณะรูปร่างของสิง่ ของ
3.4 ความสามารถด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)
หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการเคลือ่ นไหวร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ) ความสามารถใน
การใช้รา่ งกายแสดงท่าทางต่างๆ และความสามารถ ในการควบคุมการประสานสัมพันธ์ร ะหว่าง
กล้ามเนื้อมือกับประสาทตา
3.5 ความสามารถด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการมี
ปฏิกริ ยิ าโต้ตอบต่อจังหวะและเสียงเพลง ความสามารถในการร้องเพลงและแสดงท่าทางตามนักร้อง
ทีต่ นเองชอบ ความสามารถในการแสดงท่าทางตามจังหวะ / สัญญาณ และเสียงดนตรี
3.6 ความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื เอือ้ เฟื้อและแบ่งปนั และมีความสามารถในการเป็ น
ผูน้ ํา ผูต้ ามในการทํากิจกรรมได้เป็ นอย่างดี
3.7 ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง มี
ความสามารถทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ดว้ ยตนเอง และสามารถทํางานอย่างมีเป้าหมาย ตัง้ ใจใส่
ใจต่องานทีท่ าํ
3.8 ความสามารถด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ความสามารถในการรูจ้ กั ใช้สง่ิ แวดล้อม
อย่างคุม้ ค่า ความสามารถในการรูจ้ กั บํารุงรักษาและอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
3.9 ความสามารถด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม หรือ การดํารงคงอยูข่ องชีวติ (Existential
Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจ ความสามารถ
ในการจับประเด็นคําถาม และเข้าบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง

สมมติ ฐานในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมุตฐิ านไว้วา่
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะมีความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้
2. เด็กปฐมวัย หลังจากได้รบั การจั ดกิจกรรมโยคะเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั น าการความสามารถ
ทางพหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
ความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ ซึง่ คาดว่าจะสามารถ
พัฒนาคุณภาพคนให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบู รณ์ โดยเน้นทีก่ ารพัฒนาศักยภาพของบุคลรอบด้าน ตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปญั ญาซึง่ โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2544: 15-19; อ้างอิงจาก
Gardner. 1987) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นผูค้ ดิ ทฤษฎีพหุปญั ญา (Theory of Multpie
Intelligences) ขึน้ โดยเป็ นทฤ ษฎีทศ่ี กึ ษาเกีย่ วกับพหุปญั ญาและการทํางานของสมองของ มนุษย์
เขาเชือ่ ว่า ปญั ญาคือ ความสามารถทางชีวภาพทีเ่ ป็นโครงสร้างทางชีวจิตวิทา(Biopsycology) ซึง่ เป็น
ตัวสร้างแหล่งทางความคิดของคนเรา และจะส่งผลต่อเนื้อหาในแต่ละด้าน การ์ดเนอร์ เชือ่ ว่า คน
ทัวไปจะมี
่
ปญั ญาหลายด้ าน โดยแต่ละด้านจะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถและจะแสดงออกมาใน
รูปแบบทีแ่ ตกต่างกัน
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะเพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็น
สําคัญ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเ้ รียนทุกด้าน ซึง่ มีกรอบแนวคิดดังนี้

กิ จกรรมโยคะ

ความสามารถทางพหุปัญญา
9 ด้าน ได้แก่
1. ความสามารถด้านภาษา
2. ความสามารถด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์
3. ความสามารถด้านมิติ
4. ความสามารถด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว
5. ความสามารถด้านดนตรี
6. ความสามารถด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล
7. ความสามารถด้านความเข้าใจ
ตนเอง
8. ความสามารถด้านธรรมชาติ
9. ความสามารถด้านอัตภวนิยม
จิตนิย ม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา
1.1 ความหมายของความสามารถทางพหุปญั ญา
1.2 ประเภทของความสามารถทางพหุปญั ญา
1.3 ประโยชน์ของทฤษฎีพหุปญั ญา
1.4 ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาพหุปญั ญา
1.5 แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญา
1.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทฤษฎีพหุปญั ญา
2 เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับโยคะ
2.1 ความหมายของโยคะ
2.2 องค์ประกอบของโยคะ
2.3 ชนิดของโยคะ
2.4 ประโยชน์ของการฝึกโยคะ
2.5 การเตรียมตัวก่อนการฝึกโยคะ
2.6 การฝึกลมหายใจแบบโยคะ
2.7 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมโยคะ

1. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางพหุปัญญา
1.1 ความหมายของความสามารถทางพหุปัญญา
การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2544: 2–3; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) ให้คาํ นิยาม
ของคํา ว่า พหุปญั ญา ว่าเป็ นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) นันคื
่ อ คนทุกคน
สามารถแสดงออกซึง่ องค์แห่งปญั ญาทีเ่ ขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้ กับบริบทต่าง ๆ ตาม
สภาพแวดล้อมของตน เขามองปญั ญาในหลายลักษณะ และเชื่อว่า ปญั ญาของแต่ละคนจะเป็ น
กระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถทีจ่ ะค้นหา แก้ปญั หา และสร้างผลผลิตทีม่ คี ุณค่าเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
การ์ดเนอร์ (พิมพ์พนั ธ์ เดชะคุปต์. 2544: 108; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) ให้ความหมาย
ของคําว่า พหุปญั ญา ซึง่ ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการแก้ปญั หา
2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ และค้นพบสิง่ ทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์หรือผลผลิต
อันมีประสิทธิภาพ
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3. ความสามารถในการพบเห็นปญั หาใหม่
นพเนตร ธรรมบวร (2545: 8) กล่าวว่า พหุปญั ญา หมายถึง ความสามารถของคนที่
ใช้สมองซึง่ จัดเป็ นอวัยวะทีม่ คี วามสําคัญมากของร่างกายมนุษย์ เพราะนอกจากจะทําหน้าทีค่ วบคุม
เกีย่ วกับสติปญั ญา ความคิด การเรียนรู้ พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุ ษย์แล้ว สมองยังทําหน้าที่
ควบคุมการทํางานของอวัยวะอื่น ๆ ด้วย
สรุปว่า พหุปญั ญา หมายถึง ความสามารถทีแ่ ต่ละบุคคลแสดงออกมาตามความชํานาญ
และความถนัด มีความแตกต่างกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
1.2 ประเภทของความสามารถทางพหุปัญญา
โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วา ร์ดได้
เสนอแนวคิดใหม่เกีย่ วกับปญั ญาของมนุษย์ โดยอธิบายว่า ปญั ญาแรกเริม่ มีความสามารถเพียง
2 ด้าน เท่านัน้ คือ ความสามารถในการคิดหา เหตุผลเชิงตรรกะและความสามารถทางภา ษา เมือ่ ได้
ทําการศึกษาพบว่า มีปญั ญาด้านต่าง ๆ อีกหลายด้าน (ทิศนา แขมมณี; และคนอื่นๆ. 2544: 35-36)
ซึง่ โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ เรียกว่า ทฤษฎีพหุปญั ญา (Theory of Multiple Intelligences) และแบ่ง
ความสามารถทางพหุปญั ญาออกเป็ น 9 ด้าน (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2535: 2-3; อ้างอิงจาก Gardner.
1983) ดังนี้
1. ปญั ญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในด้านการจัด
กระทําเกีย่ วกับ โครงสร้างของภาษาเสียง ความหมาย และเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับภาษา เช่น ความสามารถใช้
ภาษาในการหว่านล้อม การอธิบาย เป็ นต้น ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในด้านนี้ ได้แก่ นักเล่านิทาน นักพูด
นักการเมือง กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์
2. ปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการเห็นความสัมพันธ์แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดทีเ่ ป็น
เหตุผล (cause - effect) และการคิดคาดการณ์(if - then) วิธกี ารทีใ่ ช้ในการคิดได้แก่ การจําแนกประเภท
การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป การคิดคํานวณ การตัง้ สมมติฐาน ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในด้านนี้
ได้แก่ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิตแิ ละผู้ ให้เหตุผลทีด่ ี เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกะศาสตร์
นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. ปญั ญาด้านมิติ (Spatital Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการมองเห็น
พืน้ ที่ รวมไปถึงความไวต่อสี เส้น รูปร่าง เนื้อที่ และความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ เหล่านี้ นอกจากนี้ยงั
หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะมองเห็น และแสดงออกเป็ นรูปร่าง ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในด้านนี้ ได้แก่
นายพราน ลูกเสือ ผูน้ ําทาง สถาปนิก มัณฑนากรศิลปิน นักประดิษฐ์
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4. ปญั ญาด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการใช้รา่ งกายข องตนแสดงความคิด ความรูส้ กึ รวมถึงทักษะทางกาย เช่น ความ
คล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส
ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในด้านนี้ ได้แก่ นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนรํา และความสามารถใน
การใช้มอื ประดิษฐ์ ได้แก่ นักปนั ้ ช่างแก้รถยนต์ ศัลยแพทย์
5. ปญั ญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางด้านความไว
ในเรือ่ งจังหวะทํานอง เสียง ตลอดจนความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี
ผูท้ ม่ี คี วามสามารถใน
ด้านนี้ ได้แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี
6. ปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการเข้าใจ อารมณ์ ความรูส้ กึ ความคิด และเจตนาของผูอ้ ่นื ทัง้ นี้รวมถึงความไวใน
การสังเกต นํ้าเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทัง้ ยังมีความสามารถสูงในการรูถ้ งึ ลักษณะต่างๆ ของสัมพันธภาพ
ของมนุ ษย์ และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถทําให้บคุ คล
หรือกลุ่มบุคคลปฏิบตั ติ าม ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในด้านนี้ ได้แก่ ครู นักสังคมสงเคราะห์ นักการเมือง
พนักงานขาย
7. ปญั ญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ ความสามารถใน
การรูจ้ กั ตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตั ติ นได้จากความรูจ้ กั ตนนี้ ความสามารถในการรูจ้ กั ตัวตน
ได้แก่ การรูจ้ กั ตัวเองตามความเป็ นจริง เช่น มีจดุ อ่อน จุดแข็ง ในเรือ่ งใด มีความรูเ้ ท่า ทัน อารมณ์
ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเข้าใจตนเอง ผูท้ ม่ี ี
ความสามารถในด้านนี้ ได้แก่ นักจิตวิทยา ผูน้ ําทางศาสนา นักปรัชญา
8. ปญั ญาด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ ความเข้าใจการเปลีย่ นแปลง
ของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้าใจความสําคัญของตนเองกับสิง่ แวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนทีจ่ ะมีสว่ นช่วย ในการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ และ
การดํารงชีวติ ของมนุ ษย์ตงั ้ แต่เกิดจนตาย เข้าใจและจําแนกความเหมือนกันของสิง่ ของ เข้าใจการ
หมุนเวียนเปลีย่ นแปลงของสสาร ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในด้านนี้ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์
9. ปญั ญาด้านอัตภวนิยมจิตนิย ม หรือ การดํารงคงอยูข่ องชีวติ (Existential Intelligence)
หมายถึง มีความไว และความสามารถในการจับประเด็นคําถามทีเ่ กีย่ วกับการดํารงคงอยูข่ องมนุษย์
สามารถรับรูบ้ ทบาทและการดํารงคงอยูข่ องตนเอง เข้าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญาและการตัง้ คําถามเพื่อ
ยืนยันความเข้าใจและรับเกีย่ วกับตนเองอย่างลึกซึง้ เข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกายจิตใจ และความ
เป็นจริงในโลก
สรุปว่า ความสามารถทางพหุปญั ญาประกอบไปด้วยปญั ญา 9 ด้าน ได้แก่ ปญั ญา
ด้านภาษา ปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปญั ญาด้านมิติ ปญั ญาด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
ปญั ญาด้านดนตรี ปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่ างบุคคล ปญั ญาด้านการเข้าใจตนเอง ปญั ญาด้าน
ธรรมชาติ และปญั ญาด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม หรือ การดํารงคงอยูข่ องชีวติ
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1.3 ประโยชน์ ของทฤษฎีพหุปัญญา
กรีนฮอค (สุรศักดิ ์ หลาบมาลา . 2540: 53 – 59; อ้างถึงจาก Greenhawk. 1997)
รวบรวมงานวิจยั เกีย่ วกับประโยชน์ของพหุปญั ญาในห้องเรียนไว้ 5 รายการ ดังนี้
1. ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น
2. ช่วยให้นกั เรียนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตน
3. ช่วยเสริมความมันใจในตนเองของนั
่
กเรียนซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนกล้าทํางานทีย่ าก
กว่าเดิม
4. ช่วยให้นกั เรียนเรียนได้ดขี น้ึ เพราะทําให้เกิดการจดจําไม่ลมื โดยเฉพาะบทเรียนที่
ใช้ฝึกหลายปญั ญา
5. ช่วยในการประเมินทักษะพืน้ ฐานระดับสูงของนักเรียนได้อย่างแม่นยํา
สรุปว่า ประโยชน์ของทฤษฎีพหุปญั ญา ช่วยให้นกั เรียนเข้าใจความสามารถของ
ตนเองแล ะของคนอื่น ช่วยให้นกั เรี ยนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตน
ช่วยเสริ มความมันใจในตนเองของนั
่
กเรียนซึง่ จะช่วยให้นกั เรียนกล้าทํางานทีย่ ากกว่าเดิม ช่วยให้
นักเรียนเรียนได้ดขี น้ึ ช่วยในการประเมินทักษะพืน้ ฐานระดับสูงของนักเรียนได้อย่างแม่นยํา
1.4 ปัจจัยที่มอี ิ ทธิ พลต่อการพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา
โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (อารี สัณหฉวี. 2543: 13; อ้างอิงจาก Gardner. 1983) อธิบายไว้
ว่า ปญั ญาจะพัฒนาขึน้ ได้หรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั เหตุปจั จัยต่อไปนี้
1. สภาพทางชีววิทยาของบุคคล อันได้แก่ กรรมพันธุ์ หรือการกระทบกระเทือนของ
สมองก่อนตัง้ ครรภ์ ระหว่างตัง้ ครรภ์ และเมือ่ เกิดมาแล้ว
2. ประวัตขิ องแต่ละคน อันได้แก่ ประสบการณ์ทม่ี กี บั พ่อแม่ ครู พีน่ ้อง และเพื่อนฝูง
ซึง่ จะเป็นประสบการณ์ทช่ี ว่ ยพัฒนาปญั ญา หรือทําให้การพัฒนาปญั ญาชะงักงัน
3. พืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนเวลาและสถานที่ ทีเ่ กิดและ
เติบโต จะมีสว่ นสําคัญในการส่งเสริมปญั ญาบางด้านและไม่สง่ เสริมปญั ญาบางด้าน
สรุปว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถด้านพหุปญั ญา คือ สภาพทางชีววิทยาของ
บุคคล ประวัตขิ องแต่ละคน พืน้ ฐานทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนเวลาและสถานทีท่ ่ี
เกิดและเติบโต จะมีสว่ นสําคัญในการส่งเสริมปญั ญาบางด้านและไม่สง่ เสริมปญั ญาบางด้าน
1.5 ตัวกระตุ้นและตัวบันทอนปั
่
ญญา
อารี สัณหฉวี (2543: 14-17) กล่าวถึง ประสบการณ์ทช่ี ว่ ยตกผลึก (ช่วยกระตุน้ ) กับ
ประสบการณ์ทบ่ี นทอนเป็
ั่
นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาของปญั ญา “ประสบการณ์ทช่ี ว่ ยตก
ผลึก” เป็ นคําที่ เดวิด เฟลแมน (Divid Feldman) แห่งมหาวิทยาลัยทัฟท์ ได้คดิ ค้น และการ์ดเนอร์
ได้นําไปใช้อย่างกว้างขวาง ประสบการณ์ทช่ี ว่ ยตกผลึก เป็นจุดสําคัญในการพัฒนาปญั ญา และ
ความสามารถ ประสบการณ์น้ีมกั จะเกิดตัง้ แต่ปฐมวัย แต่กอ็ าจจะเกิดได้ระหว่างอายุต่างๆ ตัวอย่าง
เช่น อัลเบิรท์ ไอนสไตน์ นักวิทยาศาสตร์ทส่ี าํ คัญของโลก เมือ่ อายุ 4 ขวบ พ่อเขาได้ให้เล่นกับเข็มทิศ
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เขาได้เล่าในชีวประวัตวิ า่ เข็มทิศนี้ทาํ ให้เขาสนใจอยากจะรูเ้ รือ่ งของโลกและจักรวาลมากประสบการณ์
ของเขาจึงปลุกความสามารถของเขาอยูเ่ สมอ ทําให้เขาเริม่ คิดและสนใจศึกษาตนเป็นนักวิทยาศาสตร์
บันลือโลก จะเห็นได้วา่ ประสบการณ์ทช่ี ว่ ยตกผลึกจะเป็นประสบการณ์ทป่ี ลุกเร้าปญั ญาทีม่ อี ยูใ่ ห้
พัฒนาจนถึงขัน้ สูงสุด ในทางตรงกันข้าม “ประสบการณ์ทบ่ี นทอน
ั่
” หมายถึง ประสบการณ์ทต่ี ดั รอน
การพัฒนาของปญั ญา เช่น ในชัวโมงวิ
่
ชาศิลปะครูพดู เยาะเย้ยผลงานศิ ลปะของท่านต่อหน้าเพือ่ นๆ
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ อาจจะเป็ นจุดทีต่ ดั พัฒนาการของปญั ญาด้านมิตขิ องท่านไปโดยสิน้ เชิง หรือ พ่อ
แม่ทต่ี ะโกน ดุด่าเวลาทีท่ ่านเล่นเปียโน ท่านก็อาจจะไม่แตะต้องเปียโนอีกเลย ประสบการณ์บนทอน
ั่
จะเป็นประสบการณ์ ทีท่ าํ ให้คนรูส้ กึ โกรธ อาย กลัว หรือเกิดอารมณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์ทงั ้ หลายอัน
สัมพันธ์กบั ปญั ญา ความสามารถด้านใดก็จะบันทอนตั
่
ดรอน พัฒนาการของปญั ญาและความสามารถ
ทางด้านนัน้ ๆ ประสบการณ์ต่อไปนี้จะเป็นสิง่ แวดล้อมทีจ่ ะช่วยพัฒนาหรือบันทอนการพั
่
ฒนาของ
ปญั ญา
1. การมีอุปกรณ์เหมาะสม หรือครูด ี เช่น ถ้าเกิดมาในครอบครัวทีย่ ากจน ก็อาจจะไม่
มีทนุ ทีจ่ ะซือ้ เครือ่ งดนตรี หรือไปเข้าเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปญั ญาทางด้านดนตรีกอ็ าจจะไม่มโี อกาส
ได้แสดงออก
2. องค์ประกอบทางประวัตศิ าสตร์ - วัฒนธรรม เช่น ถ้าเป็นนักเรียนทีม่ แี นวโน้ม
และชอบวิชาคณิตศาสตร์ ในขณะทีส่ งั คมขณะนัน้ กําลัง ส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อย่างสุดขีด มีการให้ทนุ อย่างมากมาย ปญั ญาทางด้านคณิตศาสตร์กจ็ ะได้รบั การสนับสนุนได้มาก
3. องค์ประกอบทางภูมศิ าสตร์ เช่นถ้าเกิดมาในท้องถิน่ ทีเ่ ป็นไร่นา ก็จะได้พฒ
ั นา
ปญั ญาทางกาย มากกว่าคนทีเ่ กิดในคอนโดมิเนียมชัน้ ที่ 30 บนถนนเจริญกรุง
4. องค์ประกอบทางครอบครัว เช่น ถ้าอยากจะเป็นศิลปินนักวาด แต่พ่อแม่ตอ้ งการ
ให้เป็ นนักกฎหมาย บางทีอ่ ทิ ธิพลของพ่อแม่ทาํ ให้ตอ้ งพัฒนาทางด้านภาษาส่วนปญั ญาด้านศิลปะ
อาจจะไม่ได้รบั การสนับสนุ นเลย
5. องค์ประกอบทางด้านสถานการณ์ เช่นเมือ่ เล็กๆต้องดูแลน้อ งเพราะเป็นครอบครัว
ใหญ่จงึ ไม่มเี วลาทีจ่ ะพัฒนาปญั ญา หรือความสามารถพิเศษใด ๆ
สรุปว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาพหุปญั ญาได้แก่ การได้รบั การส่งเสริมจาก
บุคคลรอบกาย ซึง่ ได้แก่ พ่อ แม่ ผูอ้ บรมเลีย้ งดู ครู เพื่อนฝูง รวมไปถึงการได้อยูใ่ นสังคมและ
สิง่ แวดล้อมที่ ดี รวมไปถึงการจัดประสบการณ์ทช่ี ว่ ยกระตุน้ การพัฒนาของปญั ญาอย่างเหมาะสม
หลีกเลีย่ งทีจ่ ะให้เด็กต้องมีประสบการณ์ทบ่ี นทอนการพั
ั่
ฒนาของปญั ญา ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะเป็นปจั จัย
ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาพหุปญั ญาในทางทีถ่ ูกต้อง
1.5 แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา
ผไท สิทธิสนุ ทร (2543: 21) เสนอแนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางพหุปญั ญา
ให้กบั เด็กไว้ดงั นี้
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1. จัดกิจกรรมโดยให้เด็กได้เรียนรู้ และทํากิจกรรมร่วมกัน อาจจะเป็ นกลุ่มใหญ่หรือ
กลุ่มเล็ก โดยเน้นการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ และฝึกความสามารถในด้านต่างๆ ให้กบั เด็ ก เช่น
ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านการเคลือ่ นไหวและร่างกาย ความสามารถด้านมิตสิ มั พันธ์ ความสามารถด้าน
มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง ความสามารถด้านธรรมชาติวทิ ยา
2. เด็กและครูรว่ มกันวางแผนการเรียนรูข้ องตนเอง เพือ่ เป็นการพัฒนาความสามารถ
ในด้านตนเองถนัดหรือมีความสามารถพิเศษ
3. การเรียนรูข้ องเด็กเกิดจากความต้องการทีต่ ่อเนื่องจากการเรียนรูใ้ นเรือ่ งหนึ่งและ
เด็กยังสนใจ ครูควรจะช่วยเหลือหรือให้คาํ แนะนํา นอกจากนี้อาจจะเกิดจากความต้องการทีจ่ ะเรียนรู้
ด้วยตัวเองโดยครูไม่ได้กระตุน้
4. ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มที่
โดย
ส่งเสริมให้มกี ารจัดมุมประสบการณ์สาํ หรับเด็กได้เลือกทํากิจกรรมทีส่ นใจ และแสดงความสามารถ
ด้านทีต่ นเองถนัด
กุญชรี ค้าขาย (2544: 159 – 160) กล่าวว่า การส่งเส ริมความสามารถทางพหุปญั ญา
ให้ดี ไม่วา่ จะเป็ นด้านใดก็ตามถ้าเด็กได้รบั การส่งเสริมทีต่ รงตามความสามารถ ก็จะทําให้เด็กพัฒนา
ไปได้อย่างรวดเร็วกว่าเด็กคนอื่น ดังนี้ควรทีจ่ ะส่งเสริมความสามารทางพหุปญั ญาให้กบั เด็กเพือ่ การ
เรียนรู้ ดังนี้
1. ต้องรูจ้ กั ความแตกต่างระหว่า งบุคคลของเด็กในทุก ๆ ด้าน เพราะจะช่วยให้การ
เรียน การสอนและการประเมินการเรียนรูข้ องเด็กสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
2. กระตุน้ ให้เด็กได้ใช้ความสามารถทุก ๆ ด้านร่วมกันในการเรียนรูส้ ง่ิ ทีอ่ ยากเรียน
3. กิจกรรมการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้แก้ปญั หาหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเป็ นกิจกรรมทีต่ อ้ งทําโดยอาศัยการผสมผสานกันของความคิดเหตุผล
4. กระตุน้ ให้เด็กตอบคําถาม โดยการให้เหตุผล
5. สังเกตการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเด็กว่าเป็ นไปตามลําดับขัน้ หรือไม่ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ทราบจุดบกพร่องในการเรียนรูข้ องเด็ก
6. หากพบว่าเด็กเรียนรู้ หรือเข้าใจสิง่ ใดสิง่ หนึ่งได้ชา้ กว่าคนอื่น ๆ ควรจะช่วยเหลือ
เพราะอาจเป็ นไปได้วา่ เด็กมีความสามารถเพียงเท่านี้
7. จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สง่ เสริมความสามารถในทุก ๆ ด้าน เช่น
7.1 การอ่าน การเล่น และการเขียนเรือ่ ง (ด้านภาษา)
7.2 การเล่านิทาน และให้เด็กเดาว่าตอนจบจะเป็ นอย่างไร (ด้านตรรกะ)
7.3 การเขียนภาพ ลอกแบบ หรือวางผังทีจ่ ะตกแต่งพืน้ ที่ (ด้านมิตสิ มั พันธ์)
7.4 การฟงั เสียงดนตรี หรือเสียงต่าง ๆ (ด้านดนตรี)
7.5 การเต้นรํา การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า งูกนิ หาง โพงพาง (ด้านการ
เคลื่อนไหวและร่างกาย)
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7.6 การสวมบทบาทต่าง ๆ การใช้ภาษาท่าทาง (ด้านมนุษยสัมพันธ์)
7.7 การบอกถึงความต้องการของตนเอง (ด้านการเข้าใจตนเอง)
7.8 การปลูกต้นไม้ การเลีย้ งสัตว์ และบันทึกการเจริญเติบโต (ด้านธรรมชาติวทิ ยา)
สรุปว่า การส่งเสริมความสามารถทางพหุปญั ญาให้กบั เด็กนัน้ ต้องเข้าใจว่า เด็กทุกคน
ไม่ใช่อจั ฉริยะ แต่เด็กทุกคนมีความสามารถถึงขีดสุดของแต่ละบุคคล หากได้รบั การจัดประสบการณ์
ทีส่ ง่ เสริม และตรงตามความสามารถ เด็กก็จะเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
1.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา
งานวิ จยั ต่างประเทศ
ซิลเวอร์ (สิรนิ ทร์ ลัดดากลม. 2551: 30; อ้างอิงจาก Silver. 1995) ทําการศึกษาเรือ่ ง
“Multiple Intelligences: Enhancing Self-Esteem and Improving Academic Achievement” ศึกษา
การผสมผสานระหว่างแนวคิดพหุปญั ญากับรูปแบบการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดพหุปญั ญา
ช่วยให้คน้ พบศักยภาพของเด็ก และรูปแบบการเรียนรูเ้ กีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ย
สวีนเน่ย์ และบอลตัน (สันติศกั ดิ ์ ผาผาย. 2546; อ้างถึงจาก Sweeney; & Boltoon.
1998: 1909) ทําการศึกษาในเรือ่ ง “Multiple Intelligence Profiles: Enchancing Self-Esteem and
Improving Academic Achievement.” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการส่งเสริมการเรียนรูข้ อง
นักเรียน และการแสดงออกของนักเรียนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองของรัฐฟลอริดา โดยใช้ทฤษฎีพหุปญั ญา
ของ การ์ดเนอร์ เป็ นการศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนในระดับชัน้ อนุบาลจํานวน 19 คน โดยใช้
เวลาในการศึกษา 18 สัปดาห์ สําหรับเครือ่ งมือในการศึกษาคือ Teele Inventory of Mutliple
Intelligences (TIMI). Slosson Oral Reading test – Revised ZSORT – R แบบวัดความพร้อม
ของโรงเรียน TIMI ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ในระหว่างการเรียนรายวิชาตามโครงการ
มีนกั เรียนจํานวนมากทีแ่ สดงให้เห็นว่ามีความสามารถด้านต่าง ๆ สูงขึน้ ในขณะทีน่ กั เรียนบางคน
ลดลง และไม่พบว่ามีการเปลีย่ นแปลงอีก 5 คน จากการวิจยั ยังพบอีกว่า ปญั หาด้านวินยั ในชัน้ เรียน
ลดลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
แม็ดเส็น (Medsen. 1997: 4255 - A) ศึกษาเพือ่ กําหนดว่าเด็กก่อนวัยเรียนอายุ
ระหว่าง 2 - 4 ปีแสดงให้เห็นพหุปญั ญาในขณะทีเ่ ข้าศูนย์ดแู ลเด็กเล็กในรัฐแบรสกาภาคตะวันออก
หรือไม่ เพื่อให้คน้ พบว่าเด็กก่อนวัยเรียนแสดงให้เห็นความชอบพหุปญั ญาหรือไม่ และเพื่อให้คน้ พบ
ว่าความชอบเหล่านัน้ ควบคุมไปกับการเรียนรูจ้ าํ เพาะหรือไม่
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพทฤษฎี
พืน้ ฐานเกีย่ วข้องกับเก็บข้อมูลระหว่างเวลาทีต่ นเองเลือก สรุปผลการศึกษาพบว่า เด็กก่อนวัยเรียน
แต่ละคนแสดงให้คุณลักษณะอย่างน้อยทีส่ ุดพหุปญั ญาใน 3 ด้าน ทีต่ คี วามเพือ่ อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละบุคคลหรือสไตล์ส่วนบุคคล

15
เชอร์เรอ (จารุวรรณ หร่ายเจริญ . 2552: 65; อ้างอิงจาก Shearer. 2004: 159 – 161)
ศึกษาการประเมินพหุปญั ญาเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาของครูและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้ศึ กษาการนําพหุปญั ญาไปใช้ในห้องเรียน ผลการวิจยั พบว่า แนวคิดทางพหุปญั ญามี
ประโยชน์ทส่ี าํ คัญต่อนักเรียน เป็ นการกระตูน้ ให้นกั เรียนสนใจในการเรียน และยังสามารถส่งเสริม
ทักษะและพัฒนาบุคลิกภาพของครูได้ดว้ ย
งานวิ จยั ในประเทศ
สันติศกั ดิ ์ ผาผาย (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญา
ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพื่อการเรียนรู้
การวิจยั ครัง้ นี้ม ี
จุดมุง่ หมายเพือ่ การศึกษาความสามารถพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม โดยใช้
รูปแบบพหุปญั ญาเพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ปฏิบตั ิ
ทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ มีความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน
ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะ /คณิตศาสตร์ ความสามารถ
ทางด้านมิตสิ มั พันธ์ ความสามารทางด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ความสามารถทางด้านดนตรี /
จังหวะ ความสามารถทางด้านมนุ ษยสัมพันธ์ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเองและความสามารถ
ทางด้านธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ
และความสามารทางพหุปญั ญามีการเปลีย่ นแปลงไปทางทีส่ งู ขึน้ ตลอ
ดทุกช่วงของการจัดประสบการณ์
ขวัญจิรา ภู่สงั ข์ (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญา
ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ การศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ ผลการวิจยั
พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุ
ปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ มีความสามารถทางพหุปญั ญาสูงขึน้ ทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้าน
ภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านมิติ ความสามารถ
ทางด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ความสามารถทางด้านดนตรี ความสามารถทางด้านความ
เข้าใจระหว่างบุคคลความสามารถทางด้านความเข้าใจตนเอง และความสามารถทางด้านธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และความสามารถทางพหุปญั ญามีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีส่ งู ขึน้
วิลนิ ดา พงศ์ธราธิก (2547: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรือ่ ง ความสามารถทางพหุปญั ญาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด กิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรม
การละเล่นไทยกลางแจ้ง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั วิจยั ครัง้ นี้คอื แบบทดสอบความสามารถทางพหุ
ปญั ญา 4 ด้าน ได้แก่ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสามารถมิตสิ มั พันธ์ แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญา 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้าน
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มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง และแบบสํารวจความสามารถทางพหุปญั ญาอีก
2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว และความสามารถทางดนตรี
ผลการวิจยั พบว่าความสามารถทางพหุป ั ญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรม
การละเล่นไทยกลางแจ้งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
พิมพ์พรรณ ทองประสิทธิ ์ (2548: บทคัดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่ า เด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มคี วามสามารถทางพหุปญั ญาทุก
ด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถ
ทางพหุปญั ญาทุกด้านมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีส่ งู ขึน้ ตลอดช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
ปราณี อุปฮาด (2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรือ่ ง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อ
เปรียบเทียบการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปญั ญา
เพื่อการ เรียนรูก้ ่อนการทดลองและหลังทดลอง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
แผนการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ และแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ผลการวิจยั
พบว่า เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ มีการคิดเชิง
เหตุผลหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
วันดี สุต สิน (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่าเด็กปฐมวัยหลังได้รบั
การจัดกิจกรรมโดยใช้รปู แบบพหุป ั ญญาเพือ่ การเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปญั หาตนเองและ
ความสามารถในการแก้ปญั หาตนเองทีเ่ กีย่ วกับผูอ้ ่นื ของเด็กปฐมวัย มีคา่ สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย หลังจากได้รบั การจัดกิจกรรม
โดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพื่อการ เรียนรู้ มีคา่ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญา
เพือ่ การเรียนรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
สุท ธิ ์ธนา ขันอาสา (2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยมีความส ามารถทาง
พหุปญั ญาทุกด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติสงู ขึน้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในช่วงของการเปรียบเทียบ
หทัยรัตน์ ทรวดทรง (2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญั ญา ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางพหุปญั ญาในทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านมิติ ความสามารถด้านร่ างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถด้านดนตรี
ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง และความสามารถด้านธรรมชาติสงู ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในบางช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน มีการ
เปลีย่ นแปลงไปในทางทีส่ งู ขึน้ ตลอดช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
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ชมพูนุท ศุภผลศิร ิ (2551: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรือ่ ง ความสามารถทางพหุปญั ญาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรมการทํา
หนังสือเล่มใหญ่ก่อนการทดลองและหลังทดลอง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดกิจกรรม
การทําหนังสือเล่มใหญ่ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปญั ญา และคูม่ อื การใช้
แบบประเมินความสามารถทางพหุปญั ญา ผลการวิจยั พบว่า หลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมการทํา
หนังสือเล่มใหญ่เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
จากงานวิจยั ทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ ความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยสามารถพัฒนา
ศักยภาพตามบริบทและการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้กบั เด็ก ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทีด่ ขี น้ึ
รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: บทคัดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า เด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุป ั ญญาเพือ่ การเรียนรู้ มีความสามารถทาง
พหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ และ
ความสามารถทางพหุปญั ญามีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีส่ งู ขึน้ ตลอดช่วงของการจัดกิจกรรม
สิรนิ ทร์ ลัดดากลม (2551: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรือ่ ง ความสามารถทางพหุปญั ญาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพือ่ การ
เรียนรู้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพือ่ การ
เรียนรู้ และแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญา ผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ มีความสามารถทาง
พหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้ โดยความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้านพัฒนาจาก
ความสามารถระดับตํ่า เป็ นความสามารถระดับปานกลาง และความสามารถระดับสูง โดยใช้
ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมทีแ่ ตกต่างกัน จากการวิจยั ยังพบความสัมพันธ์ของความสามารถทาง
พหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วงเวลายกเว้นด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
อัญชุล กี ร อัมพรดล (2551: บทคัดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญา ของเด็ก
ปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างส รรค์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้
มีความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ภรภัทร นิยมชัย (2553: บทคั ดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์จากแหลังเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี
ความสามารถทางพหุปญั ญาทัง้ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และ
ด้านธรรมชาติ สูงขึน้ กว่าการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ในทุกช่วงเวลาระหว่าง
การทดลอง และความสามารถทางพหุปญั ญามีการเปลีย่ นแปลงไปในทางทีส่ งู ขึน้ ตลอดแต่ละ
ช่วงเวลาของการจัดประสบการณ์
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วรรณิษา บัวสุข (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1.เด็กปฐมวัยก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามีความสามารถทางพหุปญั ญาแต่ละด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง หลังได้รบั การจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาอยูใ่ นระดับสูง 2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
อัญชนา เถาว์ชาลี (2553: บทคัดย่อ ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่นต ามมุมประสบการณ์ ผลการวิจยั พบว่า หลังจาก
ได้รบั การจัดกิจกรรมเล่นตามมุมประสบการณ์ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาสูงขึน้ อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
กมลวรรณ อังศรีสรุ พร (2554: บทคัดย่อ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้นทิ านเป็นสือ่ ผลการวิจยั
พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้นทิ านเป็นสือ่ มี
ความสามารถทางพหุปญั ญาทัง้ 9 ด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในเกือบทุก
ช่วงเวลาของการเปรียบเทียบ และเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญั ญาเพื่อการ
เรียนรูโ้ ดยใช้นทิ านเป็ นสือ่ มีพฒ
ั นาการทางพหุปญั ญาในเกือบทุกด้านอยูใ่ นระดับสูงยกเว้นด้าน
ร่างกายและการเคลือ่ นไหวและด้านธรรมชาติอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีแนวโน้มสูงขึน้ ในแต่ละช่วง
ของการเปรียบเทียบ
กล่าวโดยสรุป ว่า การวิจยั ทีก่ ล่าวมาเป็นการจัดกิจกรรมตามบริบทต่างๆ เพือ่ ศึกษา
ความสามารถทางพหุปญั ญาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับโยคะ
2.1 ความหมายของโยคะ
โยคะเป็ นศาสตร์สาขาหนึ่งทีม่ ผี ใู้ ห้ความสนใจมากทัง้ ในวงการแพทย์ทางด้ านจิตวิทยา
การกีฬา และศาสนา จึงมีผใู้ ห้ความหมายของโยคะเอาไว้ดงั นี้
อเนก ยุวจิตติ (2532: 20) กล่าวว่าโยคะ คือการควบคุมร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ ์โดย
ใช้อาสนะต่าง ๆ และหัดควบคุมลมหายใจ เพื่อให้รา่ งกายบริสุทธิ ์สะอาดยิง่ ขึน้ ในขณะฝึกอาสนะนัน้
ต้องกําหนดจิตไปยังส่ วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อบังคับควบคุมอวัยวะส่วนนัน้ ๆ ให้อยูใ่ นการ
ควบคุมและเป็ นไปตามความต้องการของมนุษย์
สงัด วาระวรรณ์ (2525: 25-28) ให้คาํ จํากัดความและอธิบายถึงเป้าหมายและขบวนการ
ของโยคะไว้ดงั นี้ โยคะ คือการทําให้เกิดพลังจิตและการใช้พลังจิตควบคุมตนเอง
เป้าหมายของโยคะ โยคะถือว่าสุขภาพทางกายเป็นรากฐานของสุขภาพทางจิต จึงมี
เป้าหมายทีส่ าํ คัญ 2 ประการ
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1. ความมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง สามารถต้านทานโรค และความเจ็บปว่ ย
2. เป็ นฐานสําหรับการฝึกจิตให้สงู ขึน้ เพือ่ การพัฒนาจิตให้เกิดปญั ญา (วิปสั สนา
ภาวนา) กระบวนการบริหารโยคะประกอบด้วยการปฏิบตั ิ 3 กระบวนการคือ
1. การกําหนดจิต
2. การบริหารการหายใจ
3. การบริหารกาย
สุภญาณ ศิยะยาโน (2536: 36) กล่าวว่า “โยคะ” หมายถึงการเจริญเป็นทีย่ ง่ิ ด้วยวินยั
อันเคร่งครัดจนสามารถควบคุมกายไว้ในอํานาจจิตได้
พีระ บุญ จริง (2535: 14 – 15) สรุปว่า “โยคะ” คือการรวมพลังร้อน พลังเย็น ในร่างกาย
ให้มคี วามสมดุลตลอดจนสามารถควบคุมพลังชีวติ ดังกล่าวให้อยูใ่ นอํานาจของมนุษย์อกี ด้วย ซึง่ ใน
การสร้างสมดุลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการคือ การบริหารกาย การหายใจเพือ่ ให้
พลังชีวติ (life force) หรือปราณวิง่ เข้าสูร่ า่ งกายเพือ่ ถ่ายเทสารพิษ ออกจากร่างกายกับการทําสมาธิ
เพื่อให้จติ สงบ และมีสติอยูต่ ลอดเวลา รวมทัง้ มีการผ่อนคลายและการพักผ่อน
เอกชัย พรรณเชษฐ์ (2538: 18-21) กล่าวว่า “โยคะ” เป็นส่วนหนึ่งของราชะโยคะทีว่ า่
ด้วยเรือ่ งของ อาสนะ และปราณยาม (Pranayama) เพือ่ การบริหารกายและบริหารจิตอย่างมี
ประสิทธิภาพโยคะ จึงตัง้ อยูใ่ นฐานะศาสตร์แห่งกายว่าด้วยการบริหารกายแบบต่าง ๆ และการ
หายใจอันลึกซึง้
ปทัตตา ภริตาธรรม (2553: 21) กล่าวว่า “โยคะ” มาจากรากศัพท์ ยุจ แปลว่า รวม ,
องค์รวม หมายถึง การรวมกายกับใจของผ้ฝึกเข้าไว้ดว้
ยกัน โดยมุง่ หมายให้มนุษย์เรียนรูท้ จ่ี ะ
ดํารงชีวติ อย่างเป็ นองค์รวมให้ได้มากทีส่ ดุ รูจ้ กั ขัดกับสภาวะต่างๆทีบ่ นทอนความเป็
ั่
นองค์รวม
มูลเหตุทกุ ชนิดทีท่ าํ ให้คนขาดสมดุล และปรับให้คนื สูค่ วามเป็นปกติ
อาร์ลอสกี้ (ปรมพร ดอนไพรธรรม. 2550: 27; อ้างอิงจาก Arioski. 1996: 14) กล่าวถึง
โยคะว่าเป็ นวิธกี ารผ่อนคลายวิธหี นึ่ง ซึง่ ประกอบด้วยศิลปะ 3 ประการคือ
1. การหายใจ (Breathing)
2. การมีสติระลึกรู้ (Conscious stretching)
3. ความสมดุล (Balance) ระหว่างร่างกายและจิตใจ
รามาโน (ดวงพร พันธ์แสง . 2551: 30 – 31; อ้างอิ งจาก Ramano. 1995: 18-20)
กล่าวว่าถ้าเปรียบจิตใจเป็ นเมล็ดพันธุ์ โยคะก็คอื ดินทีต่ อ้ งการนํ้าเพียงเล็กน้อย ซึง่ ถ้าประกอบทัง้
3 สิง่ ดังกล่าวเข้าด้วยกัน เมล็ดพันธุน์ นั ้ ก็สามารถจะเจริญเติบโตได้ทนั ที หมายถึง กายและใจเกิด
ความสมดุลโยคะจึงเป็ นส่วนทีท่ าํ ให้รา่ งกายบริสุทธิ ์คือการทําให้พลังบวกและพลังลบเกิดสมดุล
โยคะ ตามความหมายของราเจสวารี ประกอบด้วยส่วนประกอบทีส่ าํ คัญ 7 ส่ว นคือ
1. ร่างกายทีบ่ ริสทุ ธิ ์ (Bodily purification)
2. ท่าบริหารร่างกาย (Asanas)
3. การกําหนดสัญลักษณ์ในการเคลือ่ นไหวร่างกาย (Mudras)
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4. การควบคุมอารมณ์ (Pratyahara)
5. การบริหารลมหายใจ (Pranayama)
6. การเชือ่ มันในพระเป็
่
นเจ้า (Dhyana)
7. การทีจ่ ติ สงบระดับเป็ นหนึ่งเดียว (Samadhi)
สรุปว่า โยคะเป็ นศาสตร์สาขาหนึ่งทีม่ งุ่ เน้นในการพัฒนาจิตและกาย ซึง่ จะส่งผลให้ผู้
ปฏิบตั มิ จี ติ ใจทีส่ มบูรณ์ มีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง เกิดความสมดุลกัน
ระหว่างกายและจิต
2.2 องค์ประกอบของโยคะ
โยคะประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ประการคือ
1. อาสนะ หมายถึง ท่าบริหารกายทีม่ กี าํ หนดจิตตัง้ เจตนาในการกระทําทางร่างกาย
และหวังผลต่อร่างกายหรืออวัยวะใดๆ โดยเฉพาะอาสนะ จะทําให้กล้ามเนื้อจุดใดจุดหนึ่งหดตัวอย่าง
ช้าๆ และประคอง การหดตัวนัน้ ไว้ชวระยะเวลาหนึ
ั่
่ง ตามด้วยการพักผ่อนทีส่ มบูรณ์และลึกซึง้ (สงัด
วาระวรรณ์ . 2525: 75) รวมไปถึง ละเอียด ศิลาน้อย (2529: 78) ทีเ่ ชือ่ ว่าอาสนะแต่ละท่าจ ะมีผลต่อ
ต่อมมีทอ่ และต่อมไร้ทอ่ ต่าง ๆ ในร่างกายแตกต่างกันออกไปอันจะทําให้มผี ลต่อจิตและกายไปต่าง ๆ
กัน ซึง่ อาสนะนัน้ เป็ นท่าทางทีส่ บายและมีความรูส้ กึ เหมือนได้รบั การพักผ่อน อันประกอบไปด้วยท่า
การบริหารกายแบบต่าง ๆ กัน ปราณยามหรือการควบคุมการหายใจ (เอกชัย พรรณเชษฐ์. 2538: 23)
การกําหนดลมหายใจขณะปฏิบตั อิ าสนะนัน้ ถือว่าเป็นการฝึกโยคะทีส่ มบูรณ์ ทัง้ จะต้องมีสมาธิทแ่ี น่วแน่
ในการกําหนดลมหายใจ และมีความพยายามอย่างแท้จริงจึงจะทําให้เกิดสมาธิ ผลจากการฝึกอาสนะ
จะทําให้รา่ งกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์ และอาสนะยังทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายอีกด้วย
2. การฝึกการหายใจ หรือปราณยาม เป็นการควบคุมลมหายใจเพือ่ ยืดระยะเวลาใน
การหายใจ ให้ยาออกไปและควบคุมการหายใจให้เป็ นไปตามทีผ่ ฝู้ ึกต้องการ
องค์ประกอบของ
ปราณยาม คือการหายใจเข้า การกลัน้ หายใจและการหายใจออก การฝึกปราณยามเป็นประจํา ทํา
ให้ผฝู้ ึก หายใจได้ยาว ลึกกว่าการหายใจตามปกติ ลมหายใจทีย่ าว ลึก ทําให้จติ ละเอียด ส่งผลให้
อารมณ์ สงบเย็นอันเป็ นพืน้ ฐานของการปฏิบตั จิ ติ ต่อๆ ไป (เอกชัย พรรณเชษฐ์. 2538: 20) ซึง่ เดวิด
(David. 1995: 23) กล่าวว่าการฝึกควบคุมลมหายใจโดยการหายใจอย่างช้า ๆ จนเป็นนิสยั จะทําให้
จิตสงบและร่างกายผ่อนคลายการหายใจทีร่ ตู้ วั ตลอดเวลาจนเป็นปกตินสิ ยั จะทําให้รา่ งกาย และจิตใจดี
ตามไปด้วย
3. การฝึกสติ พุทธทาสภิกขุ (2539: 82-103) กล่าวว่า การฝึกสติจะช่วยชําระพฤติกรรม
ต่าง ๆ ทุกอย่างให้บริสทุ ธิ ์ อิสระ ไม่เกลือกกลัว้ ต่อสิง่ ชัวร้
่ าย ซึง่ ผลของการฝึกสติดงั กล่าวจะ ทําให้
ร่างกายและจิตใจมีความโปร่งเบา ผ่อนคลาย พร้อมทีจ่ ะเผชิญความเป็ นไปต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
(พุธ ฐานิโย. 2542: 79-81)
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สรุปว่า องค์ประกอบทัง้ 3 ส่วนของโยคะ คือ อาสนะ การฝึกการหายใจ หรือปราณยาม
และการฝึกสติ มีผลทําให้รา่ งกายเกิดความผ่อนคลาย มีสติ ส่งผลให้เกิ ดสมาธิ รูจ้ กั การควบคุม
อารมณ์ เกิดความพร้อมในการเรียนรูท้ กั ษะต่าง ๆ ต่อไป
2.3 ชนิ ดของโยคะ
โยคะเป็ นศาสตร์ทถ่ี อื กําเนิดในอินเดียมานานกว่า5,000 ปี ซึง่ ท่าโยคะต่าง ๆ คิดค้นขึน้
โดยฤๅษีซง่ึ เข้าไปฝึกฝนในปา่ ลึกแล้วเฝ้าสังเกตดูสตั ว์ปา่ สัตว์แต่ละชนิด จะมีลกั ษณะท่ าทางทีแ่ สดง
ออกมาแตกต่างกันไป โดยท่าทางเหล่านัน้ ทําให้เกิดประโยชน์แตกต่างกัน ฤๅษีจงึ ได้เลียนแบบ
ท่าทางตามชือ่ สัตว์ และฝึกจนเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนัน้ ท่าทางของโยคะจึงมักเป็นชื่อสัตว์
ประเภทต่าง ๆ เช่น ท่าตักแตน
๊
งู อูฐ กระต่าย นกกระยาง เป็นต้น
โยคะมีหลายแบบ ได้แก่ หะธะโยคะ (Hatha Yoga) ไอเยนกะโยคะ (Iyengar Yoga)
คุณดาลินีโยคะ (Kundalini Yoga) อัสตังกะโยคะ (Ashtanga Yoga) บิกรัมโยคะ (Bikram Yoga)
และตันเถียนโยคะ (Dantien Yoga) ซึง่ โยคะแต่ละแบบก็จะมีวธิ กี ารฝึกทีแ่ ตกต่างกันออกไป
หะธะโยคะ (Hatha Yoga) เป็ นโยคะทีน่ ยิ มฝึกกันอย่างกว้างขวาง เป็นการฝึกท่าโยคะ
โดยไม่มอี ุปกรณ์ช่วย ผูฝ้ ึกต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วามยืดหยุน่ และความแข็งแรงของร่างกาย กล่าวคือ ผูท้ จ่ี ะ
ฝึกหะธะโยคะควรจะเป็นผูท้ ม่ี พี น้ื ฐานในการฝึกโยคะมาก่อนเพราะจะช่วยให้ฝึกหะธะโยคะได้งา่ ย
และประสบความสําเร็จ (สาลี่ สุภาภรณ์. 2547ข: 68)
ไอเยนกะโยคะ (Iyengar Yoga) เป็ นโยคะทีค่ ดิ ค้นขึน้ โดย บี เค เอส ไอเยนกะ
(B.K.S.Iyengar) เป็ นโยคะทีเ่ น้นในเรือ่ งการจัดท่า การจัดแนวการกระจายนํ้าหนักผ่านแขน ขา และ
กระดูกสันหลังอย่างถูกต้องเหมาะสม (Alignment) เพื่อให้ผฝู้ ึกได้ประโยชน์จากท่ าต่าง ๆ และฝึก
ด้วยความปลอดภัย โดยมีอุปกรณ์ชว่ ยในการฝึก เช่น เข็มขัดโยคะ ผนังห้อง เก้าอี้ หมอนรอง เป็น
ต้น ซึง่ อุปกรณ์การฝึกจะช่วยให้ผฝู้ ึกปรับท่าให้เหมาะสมกับ ความสามารถของตนเองและทําให้ฝึก
ท่าโยคะต่าง ๆ ได้งา่ ยขึน้ และเป็ นโยคะพืน้ ฐานทีไ่ ม่จาํ เป็นต้องอาศัยความ อ่อนตัวมากนัก เหมาะ
สําหรับผูท้ เ่ี พิง่ เริม่ ฝึกโยคะ (สาลี่ สุภาภรณ์. 2547ข: 69)
อัสตังกะโยคะ (Ashtanga Yoga) เป็นการฝึกท่าโยคะโดยการนําท่ามาผสมผสานกัน
และปฏิบตั ติ ่อเนื่องกันไป ทีเ่ รียกว่า วินยาสะ (Vinyasa) ซึง่ การหายใจจะต้องสอดคล้องกับท่าที่
ปฏิบตั เิ พือ่ ควบคุ มจิตให้จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก มีการฝึกหายใจแบบอุชายี (Ujjayi) ซึง่
เรียกว่าเป็ นปราณหรือการควบคุมการหายใจแบบหนึ่ง การฝึกมีทา่ นมัสการพระอาทิตย์ 2 แบบ คือ
ชุดเอและบี การฝึกมีการเชือ่ มต่อท่าบางครัง้ จะมีการกระโดดจึงเหมาะสําหรับผูท้ ม่ี รี า่ งกายแข็งแรง
ส่วนผูท้ ม่ี รี า่ งกายไม่แข็งแรงพออาจเกิดการบาดเจ็บได้ (สาลี่ สุภาภรณ์. 2547ข: 69)
คุณดาลินีโยคะ (Kundalini Yoga) การฝึกใช้หลักการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบโยก
(Ballistic Stretching) เป็ นโยคะแนวหนึ่งทีฝ่ ึกมายาวนานพอ ๆ กับหะธะโยคะ คนทัว่ ๆ ไปรูจ้ กั คุณ
ดาลินีในเรือ่ งของพลั งคุณดาลินแี ละการเปิดจักระทัง้ 7 แห่ง เพื่อให้พลังปราณไหลเวียนไปทัง่
ร่างกายโดยไม่ตดิ ขัด จักระทัง้ 7 ได้แก่ จักระฐาน จักระก้น จักระสะดือ จักระหัวใจ จักระคอ จักระตา
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ทีส่ าม จักระมงกุฎ เป้าหมายของการฝึกคุณดาลินกี เ็ พือ่ กระตุน้ พลังปราณตามจักระต่าง ๆ ในการ
ฝึกจะมีการเปล่งเสียงคล้ายเสียงสวดเป็นภาษาสันสกฤต และมีการฝึกหายใจแบบไฟ สลับไปกับการ
หายใจปกติ (สาลี่ สุภาภรณ์. 2547ข: 22)
บิกรัมโยคะ (Bikram Yoga) ทัวไปมั
่ กจะเรียกว่า โยคะร้อน เพราะเป็นการออกกําลัง
กายด้วยท่าโยคะ 26 ท่าต่อเนื่องกัน ผสมผสานกับหลักการหายใจ 2 แบบ ภายในห้องร้อน ทีม่ ี
อุณหภูมสิ งู ถึง 37-40 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 90 นาที คิดค้นขึน้ โดย บิแกรม เชาดูร ี ชาวอินเดีย
ซึง่ ใช้ทา่ โยคะรักษาตนเอง จนสามารถกลับมาเดินได้อกี ครัง้ หลังจากประสบอุบตั เิ หตุกระดูกหัวเข่า
แตก โยคะชนิดนี้ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่ง สมดุล สมาธิ และการกําหนดลมหายใจ
นอกจากจะช่วยยืดหยุน่ และสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อต่างๆ ในร่างกายแล้ว
ยังกระตุน้ ระบบการทํางานของอวัยวะต่าง ๆ เนื่องจากเป็นการออกกําลังกายในห้องร้อนทําให้
ร่างกายยืดหยุน่ ได้มากกว่าการเล่นโยคะทัวไป
่
ตันเถียนโยคะ (Dantien Yoga) เป็ นโยคะผสมกับไท้จจี๋ ะช่วยให้ผฝู้ ึกได้ฝึกหายใจเข้า
ออกอย่างเป็ นจังหวะช้าๆ และหายใจลึกกว่าการหายใจตามปกติ การฝึกตันเถียนโยคะนี้มที า่ ไท้จชี๋ ดุ
ตันเถียน จํานวน 20 ท่า ซึง่ เป็ นการเคลือ่ นไหวอย่างช้า ๆ โดยไม่เกร็งไปพร้อมกับเสียงดนตรี
ประกอบเป็ นท่วงทํานองทีจ่ ะทําให้ ร่างกายและจิตใจผ่อนคลาย การฝึกหายใจจะเป็นการฝึกจิตให้
จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจ หรือฝึกให้จติ จดจ่ออยูก่ บั สิง่ ๆ เดียวอันจะนําไปสูก่ ารมีสมาธิทด่ี ขี น้ึ ด้วย
นอกจากนัน้ การฝึกตันเถียนโยคะยังมีการฝึกท่าโยคะอีก2 ชุด ๆ ละ 15 ท่า รวม 30 ท่า (สาลี่ สุภาภรณ์.
2550: คํานํา)
ปทัตตา ภริตาธรรม (2553: 29-30) กล่าวว่า โยคะยังสามารถจําแนกออ กตามท่าทาง
การบริหารได้ 7 กลุ่ม ได้ดงั นี้
1. กลุม่ ท่ายืน เป็ นการบริหารส่วนล่างของร่างกาย เช่น ต้นขา น่อง เข่า ข้อเท้า เป็นต้น
ได้แก่ ท่าสามเหลีย่ ม ท่าหน้าจัว่ ท่าภูเขา ท่าต้นไม้ ท่าต้นตาล
2. กลุ่มท่านัง่ เป็ นการบริหารกดนวดอวัยวะในช่องท้องและอุง้ เชิงกราน ซึง่ เป็น
พืน้ ฐานในการฝึกปราณายาม เช่น ท่าดอกบัว ท่านังนั
่ กรบ ท่าผีเสือ้ เป็นต้น
3. กลุ่มท่าโค้งตัวไปข้างหน้า ลําตัวเป็นทีอ่ ยูข่ องช่องทางเดินพลังหลัก ท่านี้เป็นการ
ทําให้กระดูสนั หลังโค้งตัวไปด้านหน้าและด้านหลัง เช่น ท่าเต่า ท่าโยคะมุทรา ท่างู เป็นต้น เป็นการ
ยกกระดูสนั หลังส่วนบนขึน้ ท่าตักแตนเป็
๊
นการยกกระดูกสันหลังช่วงล่าง ท่าธนูเป็นการยกทัง้
ส่วนบนและส่วนล่าง
4. กลุม่ ท่าโค้งตัวไปข้างหลัง เช่น ท่าอูฐ ท่าสะพาน ท่าครึง่ สะพาน เป็นต้น เป็นการ
เพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กระดูกสันหลังในทิศทางตรงกันข้ามกับชีวติ ประจําวัน
5. กลุม่ ท่าบิดลําตัว เช่นท่านังบิ
่ ดลําตัว ท่ายืนบิดลําตัว เป็นต้น ทําให้กระดูสนั หลัง
เคลื่อนไหวทุกทิศทาง สร้างความยืดหยุน่ ให้กระดูกสันหลัง ช่วยไม่ให้ปวดหลังหรือกระดูกทับเส้น
6. กลุ่มท่ากลับศีรษะลง จะช่วยกระตุน้ การทํางานของต่อมไร้ทอ่ เช่น ท่าศีรษะอาสนะ
ท่ายืนด้วยไหล่ ท่าคันไถ และท่าสุนขั บิดขีเ้ กียจ จะกระตุน้ ต่อมไทรอยด์และพาราไทรอยด์ให้ดขี น้ึ
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7. ท่าพัก เช่น ท่าศพ ท่าปลาดาว ท่าจระเข้ เป็นต้น เพือ่ ใช้พกั ระหว่างการฝึกโยคะ
แต่ละท่าไม่ให้เกิดการเหน็ด เหนื่อยเกินไป และใช้เพือ่ การผ่อนคลายสร้างสมาธิในจิตใจ ควรปฏิบตั ิ
ให้ผอ่ นคลายจริงๆ
สรุปว่า โยคะสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ได้แก่ หะธะโยคะ(Hatha Yoga) ไอเยนกะ
โยคะ (Iyengar Yoga) คุณดาลินีโยคะ (Kundalini Yoga) อัสตังกะโยคะ (Ashtanga Yoga) บิกรัม
โยคะ (Bikram Yoga) และตันเถียนโยคะ (Dantien Yoga) และยังสามารถแบ่งออกตามท่าทางการ
บริหารได้ ได้แก่ กลุ่มท่ายืน กลุ่มท่านัง่ กลุ่มท่าโค้งตัวไปข้างหน้า กลุ่มท่าโค้งตัวไปข้างหลัง กลุ่มท่า
บิดลําตัว กลุ่มท่ากลับศีรษะลง ท่าพัก ซึง่ มีการฝึกทีแ่ ตกต่างกันออกไป มีทงั ้ ชนิดทีต่ อ้ ง ใช้อุปกรณ์ใน
การฝึกและชนิดทีไ่ ม่มอี ุปกรณ์ในการฝึกเพือ่ บริหารกายและบริหารจิตของผูฝ้ ึก
2.4 ประโยชน์ ของการฝึ กโยคะ
เอกชัย พรรณเชษฐ์ (2538: 198-203) สรุปประโยชน์ของการฝึกโยคะไว้ 2 ด้านคือ
1. ผลที่มตี ่อด้านร่างกาย
1.1 ทําให้กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่าง ๆ มีความยืดหยุน่ และมีความแข็งแรงเพิม่ มากขึน้
1.2 ทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย เนื่องจากการฝึกโยคะ ทําให้การหดและการยืดของ
กล้ามเนื้อเป็ นไปด้วยดี การไหลเวียนของโลหิตมาหล่อเลีย้ งกล้ามเนื้อมากขึน้ ช่วยให้กรดแลคติก
(lactic acid) ทีส่ ะสมอยูใ่ นกล้ามเนื้อถูกขจัดออกไปอย่างรวดเร็ว
1.3 ช่วยให้อาการข้อติดต่าง ๆ ลดลงทําให้กระดูกแข็งแรงโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง
มีความยืดหยุน่ และแข็งแรงมากขึน้
1.4 ทําให้อวัยวะภายในมีความแข็งแรงทําหน้าทีไ่ ด้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว
ของกระเพาะอาหาร และลําไส้ทาํ การขับถ่ายของเสียเป็นไปโดยสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
นํ้าย่อยป้องกันอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ และอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดี
1.5 ทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบนํ้าเหลืองทํางานได้ดขี น้ึ ลดภาวะในการ
สูบฉีดของหัวใจ
1.6 ทําให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจลดลง การหายใจเข้าออกช้าๆ
ทําให้ปอดได้รบั ออกซิเจนและถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิม่ มากยิง่ ขึน้ เพิม่ อัตราการเผาผลาญ
อาหารให้เป็ นพลังงานเพิม่ มากขึน้
1.7 ทําให้สขุ ภาพดีขน้ึ และยังช่วยรักษาอาการของโรคต่าง ๆ เช่น โรคกระเพาะ
โรคหวัด โรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคเกีย่ วกับข้อติดต่าง ๆ โรคหัวใจ โรคปวดหลัง
เป็นต้น
1.8 ทําให้รา่ งกายกระปรีก้ ระเปร่า กระฉับกระเฉงเต็มไปด้วยพลัง จิตใจแจ่มใส มี
ความคล่องแคล่ว ว่องไว ระบบประสาทสัมผัสดีขน้ึ การเรียนรูใ้ นด้านทักษะและกลไกเพิม่ ขึน้
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2. ผลที่มตี ่อจิ ตใจ
2.1 ช่วยกระตุน้ ระบบประสาทและต่อมไร้ทอ่ ต่างๆให้ทาํ หน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ และจะส่งผลถึงการรับรู้ ความจํา ความคิด การพูด การสือ่ สาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คล่องแคล่วมากขึน้ ความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวทางด้านจิตใจดีขน้ึ
2.2 ช่วยกระตุน้ ระบบประสาทอัตโนมัตใิ นการตอสนองต่อสิง่ เร้าให้ดยี ง่ิ ขึน้ เมือ่ เกิด
ความเครียดจะสามารถปรับตัวให้คนื กลับไปสูส่ ภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว ทําให้อาการเฉื่อยชาเซือ่ ง
ซึมหายไปทําให้จติ ใจเข้มแข็ง จิตใจปราศจากสิง่ รบกวนทีท่ าํ ให้เกิดอาการฟุ้งซ่าน เหงา เศร้าซึม
และความเครียดของจิตใจหมดไป
2.3 ช่วยให้การพัฒนาทางด้านจิตใจมันคง
่ ตื่นตัว และทําให้เกิดสมาธิ
สาลี่ สุภาภรณ์ (2547ก: 21-22) สรุปประโยชน์ของการฝึกโยคะไว้ ดังนี้
1. ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลีย้ งส่วนต่าง ๆ ได้ดขี น้ึ การยืดเหยียดทําให้หลอดเลือด
ขยายตัวและเลือดสามารถไหลเวียนไปยังส่วนนัน้ ได้มากขึน้
2. ช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้ กับข้อต่อต่าง ๆ ทําให้ขอ้ ต่อสามารถเคลือ่ นไหวได้ระยะ
หรือมุมการเคลื่อนไหว (Range of Motion: ROM) ทีม่ ากกว่าเดิม
3. ช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดทีเ่ กิดจากการทํางานในชีวติ ประจําวัน โยคะ
เป็นการฝึกการหายใจให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ทิ า่ โยคะ นอกจากนัน้ ยังมีการฝึ กกําหนดลมหายใจ
หรือทีเ่ รียกว่า ปราณ (Pranayama) ซึง่ ให้ผลโดยตรงในด้านการผ่อนคลายทัง้ ร่างกายและจิตใจ
4. ช่วยแก้ไขทรวดทรง (Posture) ให้ดดู ขี น้ึ การฝึกโยคะจะเป็นการฝึกการทรงตัว
และกระจายนํ้าหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลังอย่างเหมาะสม
5. ช่วยทําให้สมาธิ ดขี น้ึ การฝึกโยคะจะเป็นการฝึกให้จติ ใจจดจ่ออยูก่ บั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
เช่น การฝึกนับลมหายใจเข้า – ออก ก็จะเป็ นการฝึกจิตให้คดิ อยูก่ บั สิ่ง ๆ เดียว ซึง่ ก็เป็ นการฝึก
สมาธิอกี รูปแบบหนึ่ง
6. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมือ่ ยอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬาหรือทํางานใน
ชีวติ ประจําวัน
7. ช่วยลดอาการปวดประจําเดือน
8. ใช้ในทางบําบัดรักษาโรคต่าง ๆ ทีม่ สี าเหตุมาจากความเครียด (เช่น ไมเกรน)
9. ช่วยเพิม่ ความสามารถในการทรงตัว เพราะท่าโยคะหลายท่า เช่น ท่าภูเขา ท่า
นักรบ เน้นในเรือ่ งของการรักษาสมดุลขณะทีอ่ ยูใ่ นท่า ทัง้ นี้รวมถึงท่าทีต่ อ้ งมีกา รทรงตัวบนเท้าข้าง
เดียวด้วย
10. เพิม่ ความมีสติ คือ ผูฝ้ ึกสามารถรับรูท้ า่ ทางการเคลือ่ นไหวทีไ่ ม่ถกู ต้องของตนเอง
ได้เร็วขึน้ ในขณะทีอ่ ยูใ่ นท่านัง่ นอน ยืน เดิน หรือทํางานในชีวติ ประจําวัน
11. ช่วยทําให้ใจเย็นลง โยคะมีการฝึกหายใจ ผูฝ้ ึกสามารถหายใจได้ยาวและลึกขึ้ น
กว่าเดิมการหายใจช้า ๆ และลึกจะช่วยระงับความรุนแรงของความโกรธให้ทเุ ลาลงได้
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อมรรัตน์ จันทร์เพ็ญสว่าง (2542: 15-16) สรุปประโยชน์ของการฝึกโยคะว่ามีประโยชน์
ในทางร่างกาย ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เพิม่ ความยืดหยุน่ ของร่างกาย
ทําให้รา่ งกายเคลือ่ นไหวอย่างสง่างาม แก้ไขท่าทีไ่ ม่ดใี ห้ดขี น้ึ ทําให้กระดูกสันหลังตรงไม่คด ทําให้
ระบบร่างกายมีความสมดุล เป็ นการนวดอวัยวะส่วนท้องทุกส่วน ล้างพิษต่าง ๆ ออกจากร่างกาย
และประโยชน์ทางจิตใจ คือ ทําให้คลายเครียด ทําให้จติ ใจสงบและเยือกเย็น ทําให้จติ ใจแจ่มใสไม่
ฟุ้งซ่าน
ปทัตตา ภริตาธรรม (2553: 52) สรุปว่า ประโยชน์ของการฝึกโยคะในเด็กปฐมวัยจะ
ช่วยฟื้นฟูจติ ใจให้ด ี ผ่อนคลาย สงบ ด้วยการฝึกโยคะสร้างสมาธิ กระตุน้ สมองให้มคี วามทรงจําดีขน้ึ
การผ่อนคลายลึก ๆ หลังการฝึกทําให้เกิดคลืน่ อัลฟา มีผลต่อการผ่อนคลายของสมอง คลาย
ความเครียด แก้โรคนอนไม่หลับ และประโยชน์ต่อร่างกาย คือ กล้ามเนื้อ ข้อต่อและเอ็น มีความ
ยืดหยุน่ มากขึน้ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีต่ งึ เครียด และเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบกระดูก
กล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อหัวใจ อวัยวะภายในและระบบย่อยอาหาร ต่อมต่าง ๆ ในร่างกายและระบบ
ประสาท ปรับรูปร่างให้สมดุล ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้ถูกต้อง สวยงาม
สรุปได้ว่า การฝึกโยคะนอกจากจะเป็ นผลดีต่อร่างกายและจิตใจแล้ว ยังมีผลต่อระบบ
ต่อมไร้ทอ่ และอวัยวะต่าง ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายในร่างกาย นอกจากนัน้ ยังช่วยให้ขอ้ ต่อต่าง ๆ ทัวร่
่ างกาย
เคลื่อนไหวได้ด ี ไม่เกิดการติดขัด สามาร ถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้ สําหรับด้านจิตใจการฝึก
โยคะช่วยให้ผอ่ นคลาย หายเครียด เพราะการปฏิบตั ทิ า่ ต่าง ๆ จะเน้นการฝึกจิตให้จดจ่อกับการ
หายใจเข้าออกอีกด้วย
2.5 การเตรียมตัวก่อนการฝึ กโยคะ
ปทัตตา ภริตาธรรม(2553: 54-59) อธิบายการเตรียมตัวก่อนการฝึกโยคะไว้ดตงั ่อไปนี้
1. เวลาทีเ่ หมาะสมในการฝึกจะเป็นก่อนนอนหรือตอนเช้า หรือระหว่างวันก็ได้ แต่
อย่าทานอาหารอิม่ เกินไป ควรฝึกหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชัวโมง
่ หมายถึงหากทานอาหารน้อย ถูก
ย่อยได้หมดเร็วหลังทานอาหารเพียง 1 ชัวโมง
่ ก็ฝึกโยคะได้โดยไม่รบกวนระบบย่อยอาหาร
2. ควรอาบนํ้าชําระล้างร่างกาย และขับถ่านปสั สาวะ อุจจาระให้เรียบร้อยก่อนฝึกเพือ่
ความสบายตัว ต่างกายด้วยเสือ้ ผ้าสบาย ๆ อย่างเช่น เสือ้ ยืด หรือผ้าฝ้ายพอดีตวั กางเกงขายาว
หรือขาสัน้ ก็ได้ หากเป็ นผ้ายืดด้วยจะดีมาก เสือ้ ผ้าควรซักทําความสะอาดทุกวัน ผ้าทีม่ สี อี ่อน เช่น
ขาว เหลือง เป็ นต้น จะดูดความร้อนและแสงอัลตราไวโอเลตได้น้อย จึงเป็ นสีทน่ี ิยมใช้ฝึกกลางแจ้ง
ทัง้ นี้ไม่ตอ้ งสวนแว่นตา นาฬิกา และเครือ่ งประดับ
3. สถานทีฝ่ ึกควรเงียบสงบ จะเป็นบนเตียงนอนหรือห้องนอนก็ดเี พราะไม่มเี สียงคน
อื่นมารบกวน จะเปิดเพลงบรรเลงเบาเพื่อประกอบเป็ นโยคะลีลาก็ได้เพื่อสร้างจิตใจให้สงบสุข หรือ
เด็ก ๆ จะเลือกฝึกกลางสนามในเวลาแดดอ่อนก็ยง่ิ ดี เพราะถือว่าอากาศถ่ายเทดีกว่าห้องมากโดยเฉพาะ
ในสังคมเมืองนัน้ อากาศถ่ายเทในบ้านจะน้อยมาก อาจทําให้เกิดความตึงเครียด ความไม่สขุ สบาย
และทําให้ขาดสมาธิ สําหรับผูป้ ฏิบตั โิ ยคะอย่ างจริงจังหรือดําเนินชีวติ ในทางของโยคะ มักใช้เวลา
ส่วนใหญ่ของชีวติ กลางแจ้งและมีแสงแดด ทําให้มคี วามสุขกับสุขภาพทีด่ ที ส่ี ุดและอายุยนื ยาว
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4. เตรียมอุปกรณ์บางอย่างอาจต้องใช้ เช่น เบาะบางๆ หรือสําหรับรองนังหรื
่ อนอนฝึก
เชือก ผ้าขนหนูสาํ หรับยึดจับกรณีมอื จับมือไม่ถงึ บางท่าอาจจะใช้เก้าอีเ้ ป็นหลักจับยึด
เสือ่ โยคะ หรือเบาะรองนังหรื
่ อปูพน้ื หรือผ้าห่มผืนหนา ใช้รองพืน้ สําหรับนังหรื
่ อนอน
ฝึกโยคะ เพื่อไม่ให้ตวั เปื้อนฝุน่ และลดอาการเจ็บปวดในการกดทับหรือเสียดสีกบั พืน้ ห้อง เสื่อโยคะ
ควรทําความสะอาดได้งา่ ย พับเก็บได้งา่ ย
เข็มขัดโยคะ ช่วยในกรณีมอื จับไม่ถงึ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการคอเคล็ดหรือหัวไหล่
ตึง อาจใช้อย่างอื่นแทน เช่น เข็มขัดผ้า ใช้สายรัดกระเป๋าเดินทางก็ได้ อย่าใช้เชือกทีด่ งึ แล้วเจ็บมือ
ต้องเลือกความยาวของเข็มขัด โดยเหยียบไว้แล้วดึงปลายทัง้ สองข้างอยูร่ ะดับเอว
บล็อก เป็ นท่อนไม้หรือโฟมก้อนหรือหนังสือเล่มหนา ใช้สาํ หรับยันมือในกรณีทม่ี อื
แตะไม่ถงึ พืน้
เก้าอี้ ใช้ชว่ ยในการฝึกท่าโยคะในท่าทีย่ าก หรือเมือ่ ยจากการฝึกโยคะบนพืน้ ก็มานัง่
ฝึกบนเก้าอีไ้ ด้ เก้าอีท้ ด่ี คี วรมีความกว้างและความสูงพอเหมาะ อย่างให้เท้าลอยหรือพับเข่ามาก
เบาะรองนัง่ หรือหมอนรองนังสํ
่ าหรับผูท้ ต่ี อ้ งนังทํ
่ าสมาธิเป็นเวลานานจะช่วยลด
อาการปวดหลัง ปวดสะโพก และยังใช้รองส่วนอื่นๆของร่างกาย เช่น รองข้อศอก รองต้นขา เป็นต้น
บ่วงเชือก ทําเหมือนโหนชิงช้า ช่วยในการดัดตัวดึงกล้ามเนื้อ ใช้ในท่ายากๆ เช่น ท่า
ทีต่ อ้ งม้วนตัว เป็นต้น
ฝาผนัง ช่วยในการฝึกท่าทีต่ อ้ งยืนกลับหัว เช่น ท่ายืนด้วยไหล่ เป็นต้น
5. ทําท่าบริหารข้อต่อ อบอุ่นกล้ามเนื้อ (การวอร์ม) ก่อนการฝึกทุกครัง้ ทําหลายๆ ท่า
ทีค่ ดิ ว่าตนเองมีความจําเป็ น แต่ละท่าให้ทาํ ซํา้ ๆ 3-5 ครัง้
6. หลังจากอบอุ่นแล้วควรฝึกโยคะในท่าทีเ่ พิม่ ความคล่องตัวของการเคลื่อนไหว คือ
ท่าทางทีม่ กี ารยืดเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อ ซึง่ ไม่ทาํ ให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ทาํ ให้กล้ามเนื้อคลายตัว ไม่
บาดเจ็บระหว่างการออกกําลังกาย อาศัยหลักการยืดกล้ามเนื้อ การกางแขน กางขา การโน้มตัว ท่า
ยืดเหยียด ทําไปให้พอเหมาะกับขีดจํากัดของตนเองพอให้รสู้ กึ ว่ากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตึง ๆ
7. ศึกษาท่าบริหารแต่ละท่าให้เข้าใจดีก่อนฝึก เริม่ ฝึกช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป อย่าเร่ง
อย่าฝืนทํา ห้ามแข่งขัน การฝึกโยคะแต่ละท่าเน้นการทําช้าๆ เป็ นจังหวะลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมาก เกินไป เกร็งมากเกินไป ตึงมากเกินไป บิดมากเกินไป
ไม่ส่งผลดี
8. การฟงั สัญญาณเตือนจากร่างกายระหว่างฝึก ถ้ารูส้ กึ เจ็บอย่าฝืนทํา ให้หยุดสักครู่
ด้วยท่าผ่อนคลายท่าหงายจนกว่าจะรูส้ กึ ดีขน้ึ ศึกษาท่าทีห่ า้ มสําหรับผูท้ เ่ี ป็นโรค ผูไ้ ม่สบาย หากไม่
แน่ใจควรถามครูโยคะ
9. ขณะฝึกควรหายใจแบบโยคะถูกวิธ ี คือ หายใจเข้า– ท้องพอง,หายใจออก – ท้องแฟบ
และสูดอากาศเข้าให้พอดีกบั ท่าฝึก เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากพอ แล้วปล่อยลมหายใจออกให้สุดเพื่อ
ขับอากาศเสีย

27
10. ควรอดทนขยันฝึกเป็นประจํา ควรฝึกอย่างน้อยสัปดาห์ 3-4 ครัง้ ครัง้ ละ 45 นาที
ระหว่างแต่ละท่าฝึกให้พกั ท่าพองนํ้า หายใจเข้า- ออกช้า ๆ ลึก ๆ 6-8 รอบ เพือ่ คลายความเครียด
ของกล้ามเนื้อ และทําให้การเต้นของหัวใจเข้าสูภ่ าวะปกติ
สรุปได้วา่ การเตรียมตัวก่อนการฝึกโยคะ ควรมีรา่ งกายทีพ่ ร้อม มีสถานทีแ่ ละเวลาที่
เหมาะสม ทราบถึงการปฏิบตั อิ าสนะอย่างถูก ต้อง จึงจะเกิดประโยชน์มากทีส่ ุดและทําให้เป็น
ช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขของเด็ก ๆ
2.6 การฝึ กลมหายใจแบบโยคะ
ปทัตตา ภริตาธรรม (2553: 59-62) จึงอธิบายวิธกี ารหายใจในการฝึกโยคะไว้ดงั นี้
การฝึกหายใจเป็ นพืน้ ฐานสําคัญในการฝึกโยคะเริม่ จากการหายใจยาวและลึก นับ 1-4 แล้วค่อยผ่อน
ลมหายใจออก นับ 5-8 เมือ่ ทําได้คล่องแล้วค่อยฝึกหายใจตามแบบทีถ่ ูกต้องตามหลัก “หายใจเข้า
ท้องปอ่ ง หายใจออกท้องแฟบ ” ในช่วงแรก ๆ ถ้าฝา่ มือประกบหน้าท้องจะทําให้เรียนรูง้ า่ ยขึน้ ซึง่
การฝึกลมหายใจแบบโยคะแบ่งออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1. หายใจด้วยท้อง ให้นอนหงายชันเข่า วางตุ๊กตา หมอนหรือมือลงบนท้อง
1.1 หายใจเข้า รูส้ กึ ว่ากําลังเติมลมหายใจเข้าไปในท้อง
1.2 หายใจออกรูส้ กึ ว่ากําลังปล่อยลมหายใจออกจากท้อง
1.3 หายใจเข้า ท้องพอง ปอ่ งขึน้ ๆ
1.4 หายใจออกท้องแฟบลง ๆ
1.5 ให้เด็ก ๆ หายใจสบาย ๆ ไม่ตอ้ งเบ่งท้อง เบ่ง ลมหายใจ ให้สนใจสังเกตการ
เคลื่อนไหวขึน้ ลงของหมอน ตุ๊กตา หรือมือทีว่ างอยูบ่ นท้อง
1.6 จากนัน้ ให้เด็ก ๆ เหยียดขา และกลับไปนอนหายใจสบาย ๆ ควรฝึกหายใจ
เช่นนี้ ครัง้ ละ 5 นาที ทุกวัน
2. หายใจด้วยอก หายใจลึกขึน้ กว่าแบบแรกวิธสี งั เกตการณ์หายใจแบบนี้ คือ นอนหงาย
วางฝา่ มือทัง้ สองข้างลงบนอก นิ้วหัวแม่มอื อยูท่ ซ่ี โ่ี ครงด้านหลัง ส่วนนิ้วอื่นวางอยูท่ ซ่ี โ่ี ครงด้านหน้า
เมือ่ หายใจเข้าลึกมาระดับหนึ่ง จะรูส้ กึ ด้วยมือว่าหน้าอกขยายออกทุกทิศทุกทาง เมือ่ ผ่อนลมหายใจ
ออกจะรูส้ กึ ถึงหน้าอกทีย่ บุ ลงจากยอดอกออกก่อน ตามด้วยกลางทรวงอก กา รหายใจด้วยหน้าอกนี้
ควรให้ทาํ เมือ่ รูจ้ กั การหายใจด้วยหน้าท้องแล้ว
3. หายใจลึกมากถึงส่วนคอ วิธสี งั เกตการณ์หายใจแบบนี้ คือ นอนหงาย วางฝา่ มือทัง้
สองข้างลงบนกระดูกไหปลาร้าแต่ละข้าง จากนัน้ หายใจเข้าเต็มทีท่ อ้ งปอ่ งออก ต่อมาหน้าอกขยาย
ออก จนกระทัง้ รูส้ กึ ว่ามือทีบ่ นกระดูกไหปลาร้านัน้ กระเพื่อมขึน้ ไปหาไหล่ เมือ่ หายใจออกจะรูส้ กึ ว่า
มือทีว่ างนัน้ จมลง และสุดท้ายให้ทอ้ งแฟบ ฝึกหายใจแบบนี้จะช่วยให้ปอดแข็งแรงมีพละกําลัง
เพิม่ ขึน้ ควรทําเมือ่ รูจ้ กั หายใจด้วยหน้าท้องและหายใจด้วยหน้าอกเป็ นแล้ว
4. การหายใจแบบผึง้ การได้ส่งเสียงขณะฝึกหายใจจะช่วยเพิม่ ความน่าสนใจ น่าสนุก
ให้กบั เด็กๆ ให้เด็กๆ เลือกท่าทีต่ นเองชอบ เช่น ท่าดอกบัวหรือท่าเพชร แล้วนังหลั
่ บตา นังตั
่ วตรง
ดํารงสติมนั ่ หลังไม่งอคอไม่เอียง เสียงไม่ม ี จากนัน้ หายใจดังนี้
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จิตใจ

4.1 หายใจเข้าสบาย ๆ ทางจมูก มีสติรอู้ ยูก่ บั ลมหายใจสร้างความผ่ อนคลายให้กบั

4.2 หายใจออก ปิดปากให้สนิท เปล่งเสียงอือเบา ๆ ทีค่ อ ปล่อยยาวจนหมดเสียง
หมดลมหายใจออก
4.3 หายใจเข้าทางจมูกช้า ๆ สบาย ๆ
4.4 หายใจออก ทําเสียงอือ เหมือนเสียงผึง้ ให้เกิดขึน้ ทีค่ อ ลากเสียงยาวไปจน
หมดเสียง
4.5 ทําซํา้ ๆ สักครู่
สรุป ว่า การฝึกโยคะ ควรจะเริม่ ฝึกลมหายใจก่อน เพราะถือเป็นพืน้ ฐานสําคัญ โดย
การฝึกหายใจด้วยท้อง หน้าอก ส่วนคอและหายใจแบบผึง้
2.7 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับโยคะ
งานวิ จยั ต่างประเทศ
มาเรียนน์ (ปรมพร ดอนไพรธรรม . 2550: 26; อ้างอิงจาก Marianne. 1996: 10-18)
ได้ศกึ ษาผลของการฝึกโยคะและการฝึกสมาธิต่อลักษณะและระดับความวิตกกังวล เพือ่ เปรียบเทียบ
ผลของการปฏิบตั ทิ างกายและทางใจต่อความวิตกกังวลโดยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลของ
สปีนเบอร์เกอร์ (Speilberger State Trait – Ansiety Inventory) เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบผล
ทัง้ ก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุม่ ตัวอย่างเป็นอาสาสมัครชาย –หญิง จํานวน 71 คน ทําการฝึก
โยคะและสมาธิเป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกัน จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า
1. ทัง้ การฝึกโยคะและการฝึกสมาธิทาํ ให้ความวิตกกังวลลดลงอย่ามีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. เมือ่ เปรียบเที ยบผลของการฝึกโยคะและสมาธิพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ
โรมาโน (ดวงพร พันธ์แสง . 2551: 30; อ้างอิงจาก Romano. 1995: Abstract) ได้
ทําการศึกษาผลของการฝึกโยคะทีม่ ตี ่อความวิตกกังวล โดยใช้แบบทดสอบความวิตกกังวลตาม
สถานการณ์ (State Anxiety Inventory) ทําการเก็บข้อมูลกับกลุ่มผูฝ้ ึกไอเยนกะโยคะกับกลุ่มทีม่ ี
ประสบการณ์ 0 – 4 สัปดาห์เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีม่ ปี ระสบการณ์ระหว่าง 5 สัปดาห์ – 6 เดือน 7 –
12 เดือน และ 13 – 24 เดือน ในช่วงทีเ่ ก็บข้อมูลนัน้ กลุม่ ตัวอย่างทําการฝึกโยคะเป็นประจํา และยัง
เก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคในการจัดการความเครียดแบบอื่นๆ ด้วย ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวและทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ตามวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการศึกษาพบว่า
ประสบการณ์ในการฝึกโยคะของผูฝ้ ึกทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการจัดการกับความเครียด อย่างไรก็
ตาม กลุม่ ทีป่ ระสบความสําเร็จใน การจัดการกับความ เครียด จะใช้เวลาในการฝึกเพิม่ เติมด้วย
ตนเองมากขึน้ หรือใช้เวลาในการฝึกนานกว่ากลุม่ อื่นๆ
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งานวิ จยั ในประเทศ
ประภาศิร ิ วงษ์ช่นื (2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรือ่ งการศึกษาเชิงคุณภาพของการฝึก
ตันเถียนโยคะทีม่ ตี ่อความอ่อนตัว และความแข็งแรง การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมาย เพื่อศึกษาผลของ
การฝึกตันเถียนโยคะทีม่ ตี ่อความอ่อนตัวของลําตัวและความแข็งแรงของขาของผูส้ งู อายุผล
การศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความอ่อนตัวของลําตัวและความแข็งแรงของขาดีขน้ึ อันเป็นผล
เนื่องมาจากการฝึกตันเถียนโยคะ นอกจากนัน้ ยังพบว่า คะแนนเฉลี่ ยความอ่อนตัวของลําตัวและ
ความแข็งแรงของขาหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ปรมพร ดอนไพรธรรม (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์โดยใช้กจิ กรรมโยคะ
การวิจยั ครัง้ นี้ม ี จุดมุง่ หมาย เพือ่ ศึกษา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กอาการดาวน์อายุ 6-9 ปีหลังการใช้กจิ กรรมโยคะ
และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กกลุม่ ดาวน์ ผลการวิจยั พบว่า
1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กกลุ่มดาวน์อายุ 6-9 ปี หลังจาก
ได้รบั การสอนโดยใช้กจิ กรรมโยคะ มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่อยูใ่ นระดับดี
2. เด็กกลุม่ อาการดาวน์ อายุ 6-9 ปี ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้กจิ กรรมโยคะ โดยหลัง
การทดลองมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สงู กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ดวงพร พันธ์แสง (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ ง ผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ
ทีม่ ตี ่อพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมาย เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลง
พัฒนาการด้านร่างกายโดยรวมและรายทักษะของเด็กปฐมวัยทีเ่ กิดจากการจัดกิจกร รมเคลื่อนไหว
เชิงโยคะ ผลการวิจยั พบว่า หลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ เด็กปฐมวัยมีระดับคะแนน
พัฒนาการด้านร่างกาย เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p<.05 แสดงว่าการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงโยคะ ช่วยให้พฒ
ั นาการด้านร่างกายโดยรวมและรายทักษะ เปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน
กล่าวโดยสรุปจากทีไ่ ด้ศกึ ษาเอกสาร งานวิจยั กิจกรรมโยคะเป็นกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ทางด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ /จิตใจ และด้านสังคม และ
สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านพหุปญั ญาได้เป็นอย่างดี

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาค้นคว้าตามลําดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. การกําหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
4. แบบแผนการทดลองและวิธดี าํ เนินการทดลอง
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ น เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี
ระดับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก จํานวน 1 ห้องเรียน
30 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้เป็น เด็กปฐมวัย ชาย – หญิง อายุระหว่าง
3-4 ปี ระดับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก ได้มาโดยใช้
การสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้วธิ กี ารจับสลาก จํานวน 15 คนเพื่อใช้เป็นกลุ่ม
ทดลอง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แผนการจัดกิจกรรมโยคะ
2. แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญา

3. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. แผนการจัดกิจกรรมโยคะ ดําเนินการดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมการฝึกโยคะอาสนะและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดกิจกรรมการฝึกโยคะ รวมไปถึงจากคูม่ อื การฝึกโยคะ โยคะเพือ่ สุขภาพ โยคะ
สําหรับเด็ก โยคะแปลงกายเป็ นดอกไม้บาน และโยคะฝึกสมาธิเด็ก
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1.2 สร้างแผนการจัดกิจกรรมการฝึกโยคะ ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้
1.3 นําแผนการจัด กิจกรรมโยคะ นําเสน อให้ผเู้ ชีย่ วชา ญทางด้านการศึกษาปฐมวัย
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อ ง จํานวน 3 ท่าน โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน 2 ใน 3 ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ความคิดเห็นตรงกัน ดังนี้
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สวุ รรณา ไชยะธน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บญ
ุ ญาพร อูนากูล
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยประถม)
3) อาจารย์ปรมพร ดอนไพรธรรม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
1.4 นํา แผนการจัดกิจกรรมโยคะ ทีผ่ า่ นการตรวจจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ ไข
ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชา ญ โดยปรับปรุงรูปแบบการจั ดกิจกรรม โดยการเพิม่ เพลง นิทานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และวัยของเด็ก
1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมโยคะไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้ อนุบ าล 1
โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 15 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและ
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มกี ารใช้เพลง ใช้นทิ าน และ
กิจกรรมศิลปะ
2. การสร้างแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญา ดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความสามารถทางพหุปญั ญา ในเนื้อหา
ลักษณะพหุปญั ญาแต่ละด้านของเยาวพา เดชะคุปต์ (2541: 1 - 3) สันติศกั ดิ ์ ผาผาย (2546) สุท ธิ ์ธนา
ขันอาสา (2550) รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551) สิรนิ ทร์ ลัดดากลม (2551) เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
2.2 สร้างแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาซึง่ เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ตามแนวคิดพหุปญั ญาทัง้ 9 ด้าน จํานวน 27 ข้อ ประกอบไปด้วยความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านมิติ ความสามารถด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ความสามารถ
ด้านความเข้าใจตนเอง ความสามารถด้านธรรมชาติ และความสามารถด้านอัตภวนิยม จิตนิยม
2.3 นําแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ ทางด้านการศึกษา
ปฐมวัย ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1) ดร.มิง่ เทพครเมือง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝา่ ยประถม)
2) ดร.ธัญรัศม์ นิธกิ ุลธีระภัทร์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
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3) อาจารย์นนทิศกั ดิ ์ ผาผาย
โรงเรียนอนุ บาลวังม่วง จังหวัดสระบุร ี
3. นําแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาทีผ่ า่ นการตรวจจากผูเ้ ชีย่ วชาญ นําไปหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญากับจุดประสงค์ ซึง่ พบว่าแบบ
สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญามีคา่ ดัชนีความสอดคล้ อง IOC อยูร่ ะหว่าง 0.67 -1.00 ซึง่ เป็ นค่า
แสดงหลักฐานความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาทีม่ คี า่ สูงสามารถนํามาเก็บรวบรวมข้อมูลได้
4. นําแบบสังเกตพฤติกรรมความส ามารถทางพหุปญั ญาทีป่ รับปรุงแก้ไ ขแล้ว ไปทดลอง
ใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้ อนุ บาล 1 โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 15 คน เพือ่ หาค่าความเชือ่ มันของการสั
่
งเกต โดยใช้วธิ หี าค่าดัชนีความสอดคล้อง
(RAI: Rater Agreement Indexes) (Burry-Stock. 1996: 256) ของผูส้ งั เกต 2 คน คือ ผูว้ จิ ยั และ
ผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั และในการทดลองใช้ (Try out) ครัง้ นี้ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูส้ งั เกต (RAI)
เท่ากับ 0.97 ซึง่ เป็ นค่าดัชนีความสอดคล้องของผูส้ งั เกตอยูใ่ นระดับสูง

แบบแผนการทดลองและวิ ธีการดําเนิ นการทดลอง
1. แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Experimental Design) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการ
ทดลองโดยอาศัยแบบทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบแผนการ
ทดลองทีป่ ระยุกษ์มาจากการ ดําเนินการวิจยั แบบ One Group Pretest - Posttest Design (ล้วน
สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) กับแบบ One Group Time – Series Design (ล้วน สายยศ;
และอังคณา สายยศ. 2538: 255) เข้าด้วยกันคือ นํากลุ่มตัวอย่างมาสังเกตพฤติกรรมความสามารถ
ทางพหุปญั ญาก่อนทดลองจากการจัดกิจกรรมปกติเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จํานวน 3 ครัง้ ก่อนการ
ทดลอง แล้วจึงนํากลุ่มตัวอย่างมาทําการทดลองโ ดยการจัดกิจกรรมโยคะ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
จํานวน 24 ครัง้ มีการวัดผลในทุกช่วงระยะเวลาของการทดลอง ในสัปดาห์ท่ี 2 สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์
ที่ 6 และสัปดาห์ท่ี 8 ดังกล่าวในตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง
ก่อนการทดลอง

ในช่วงเวลาการทดลอง

X 0T0

X 1 X 2T1 X 3 X 4T2 X 5 X 6T3 X 7 X 8T4

เมือ่

X0
T0
X1X 2 X 3
T1T2T3T4

แทน
แทน
แทน
แทน

การจัดกิจกรรมโยคะ
การสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
การจัดกิจกรรมโยคะในช่วงระยะเวลาการทดลอง
การสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาในช่วง
ระยะเวลาการทดลอง

2. วิ ธีดาํ เนิ นการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรีย นวัดบางไกร
นอกเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการทดลอง
ดังนี้
1. ก่อนการทดลองผูว้ จิ ยั จะทําการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของ
กลุม่ ตัวอย่างจากการจัดกิจกรรมปกติ จํานวน 3 ครัง้ ในช่วงกิจกรรมเคลือ่ นไหว จังหวะกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยใช้แบบสังเกตความสามาร ถทางพหุปญั ญา แล้วนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ ฐาน (Baseline) ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละด้าน
2. ดําเนินการทดลองโดยผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางพหุปญั ญาโดย
กิจกรรมโยคะ ในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 10.00-10.45 น. เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน
วันละ 45 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้
3. ในช่วงเวลาการทดลอง ผูว้ จิ ยั และผูช้ ว่ ยวิจยั จะทําการสังเกตพฤติกรรมความสามารถ
ทางพหุปญั ญาจากการจัดกิจกรร มโยคะ ในสัปดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8 โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหุปญั ญา เพือ่ นําข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยหา ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) ค่ามัธยฐาน
(Median) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐาน โดยมีเกณฑ์
การแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.00 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปญั ญาอยูใ่ นระดับสูง
คะแนนเฉลีย่ 0.50 – 1.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปญั ญาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 0.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปญั ญาอยูใ่ นระดับตํ่า
4. ทดสอบสมมติฐานเพือ่ เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาก่อนและในช่วงการ
จัดกิจกรรมโยคะ โดยใช้การทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed– Ranks Tes
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ตาราง 2 แสดงกําหนดระยะเวลาดําเนินการทดลอง

วิธดี าํ เนินการ
ก่อนการทดลอง
จัดกิจกรรมปกติและสั งเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหุปญั ญาเป็ นเวลา 1
สัปดาห์ 3 วันรวม 3 ครัง้ ก่อนสัปดาห์ท่ี
จะทําการทดลอง
ดําเนิ นการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 2

สัปดาห์ท่ี 3

กิจกรรม
1.กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ
2.กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

วัน
จันทร์
พุธ

3.กิจกรรมสร้างสรรค์

ศุกร์

1.ฝึกการหายใจแบบโยคะ

จันทร์

1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าคนโม่แป้ง
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าเด็ก
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าสิงโต
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าอูฐ
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าสุนขั
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าแมว
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าลิง
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่ากระต่าย

พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์

เวลา
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
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ตาราง 2 (ต่อ)

วิธดี าํ เนินการ

สัปดาห์ท่ี 4

สัปดาห์ท่ี 5

สัปดาห์ท่ี 6

สัปดาห์ท่ี 7

กิจกรรม
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะปลาโลมา
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าแมงกะพรุน
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าปลาดาว
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่ากบ
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าจระเข้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่างู
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าไก่โต้ง
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าผีเสือ้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่านกกระสา
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าต้นไม้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าพระจันทร์
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าต้นตาล

วัน
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์

เวลา
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
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ตาราง 2 (ต่อ)

วิธดี าํ เนินการ

กิจกรรม
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าภูเขา
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าท่อนไม้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าดอกบัว

สัปดาห์ท่ี 8

วัน
จันทร์
พุธ
ศุกร์

เวลา
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น
10.00 –
10.45 น

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ ดังนี้
1. สถิ ติพืน้ ฐาน
1.1 หาคะแนนเฉลีย่ (Mean) (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527: 149) ใช้สตู ร
X =

เมือ่

X

∑X
N

∑X
N

แทน ค่าเฉลีย่
แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
แทน จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง

1.2 ค่ามัธยฐาน (Median) (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527: 153) ใช้สตู ร
Mdn

=

X N +1
2

เมือ่

Mdn
N

X N +1
2

แทน มัธยฐาน
แทน จํานวนคะแนนทีเ่ ป็นคี่
แทน คะแนนตัวที่ N +1
2

1.3 หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527:
164) ใช้สตู ร
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N ∑ X 2 − (∑ X )

S.D. =

เมือ่

N ( N − 1)

แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแต่ละคน
ในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน กําลังสองของผลรวมคะแนนแต่ละคนใน
กลุ่มตัวอย่าง
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

S.D.

(∑ X )

2

∑X

2

2

N

2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาความเชือ่ มันของแบบประเมิ
่
นความสามารถทางพหุปญั ญา โดยการนําแบบ
สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 15 คน โดยใช้ดชั นีความสอดคล้องของผูส้ งั เกตโดยใช้สตู ร RAI (Burry – Stock. 1996: 256)
k

n

∑∑ R

1kn

RAI = 1 −

เมื่อ

− R2 kn

KN (I − 1)

แทน ผลการสังเกตของผูส้ ังเกตคนที่ 1
้ ังเกตคนที่ 2
R2 kn แทน ผลการสังเกตของผูส
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
N
แทน จํานวนพฤติกรรมย่อย
K
แทน จํานวนช่วงคะแนน
R1kn

I

2.2 หาความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
โดยใช้สตู ร IOC ( บุญ เชิด ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 89)
R
IOC = ∑
N

เมือ่

IOC

∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมกับจุดประสงค์
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
แทน จํานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
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3. สถิ ติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน
การทดสอบนัยสําคัญโดยใช้การทดสอบของThe Wilcoxon Matched Pairs Signed–
Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 91-97) เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถ
ทางพหุปญั ญาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในทุกช่วงเวลาของการทดลองได้แก่สปั ดาห์ท่ี2,4 ,6 และ 8

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพือ่ ให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการทดลองและการแปรความหมายจากการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นทีเ่ ข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดสัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุ่มทดลอง
แทน คะแนนเฉลีย่ (Mean)
X
Mdn. แทน มัธยฐาน (Median)
S.D. แทน ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
p
แทน ค่าความน่ าจะเป็นของสถิตทิ ดสอบใน Wilcoxon Matched Pairs Signed –
Ranks Test
*
แทน มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

2. การนําเสนอผลการวิ เคราะห์
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลผลในการทดลองครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอ
ตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรม ความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กจิ กรรมโยคะเป็ นรายบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์คะแนนพฤติกรรม ความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้กจิ กรรมโยคะ
2.1 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของคะแนนพั ฒนาการความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัย
2.2 เส้นภาพ แสดงการเปลีย่ นแปลงของความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยจําแนกเป็ นรายด้าน
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเที ยบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมโยคะ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพั ฒนาการ ความสามารถทางพหุปญั ญา
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กจิ กรรมโยคะก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรมระหว่างสัปดาห์
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3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนคว ามสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวั ยเป็น
รายบุคคล
ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําคะแนนความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย ที่
ได้รบั การสังเกตก่อนการจัดกิจกรรม 1 ครัง้ ใน 1 สัปดาห์ และในช่วงการจัดกิจกรรม 4 ครัง้ ภายใน
8 สัปดาห์ (เก็บข้อมูลจาการสังเกตในสัปดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8) มาแสดงให้เห็นผลปรากฏดัง ตาราง 3

ตาราง 3 แสดงคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กจิ กรรมโยคะ เป็ นรายบุคคล
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ตาราง 3 (ต่อ)
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ตาราง 3 (ต่อ)
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ผลการวิเคราะห์จากตาราง 3 แสดงว่า ในช่วงการจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยทุกคนมี
คะแนน พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน ได้แก่
ด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านอัตภวนิยม จิตนิยมสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อน
การจัดกิจกรรม และในระหว่างสัปดาห์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรม ความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย
โดยใช้กจิ กรรมโยคะ
2.1 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะห์ในครัง้ นี้ ได้นําคะแนนคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญ าใน
ด้านต่างๆ ตามแนวคิดพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้จากการสังเกตก่อนการจัดกิจกรรม 1 ครัง้ ใน
1 สัปดาห์ และในช่วงเวลาจัดกิจกรรม โยคะโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาอีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สัปดาห์
(เก็บข้อมูลจากการสังเกตในสัปดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8) นํามาหาค่าเฉลีย่ มัธยฐาน และความเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ผลปรากฏดังตาราง 4
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ตาราง 4 ค่าสถิตพิ น้ื ฐานของคะแนนความสามารถทางสติปญั ญาของเด็กปฐมวัยในแต่ละด้าน
ความ
สามารถ
ทางพหุ
ปัญญา
1. ด้าน
ภาษา
2. ด้าน
ตรรกะและ
คณิต
ศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้าน
ร่างกาย
และการ
เคลื่อนไหว
5. ด้าน
ดนตรี
6. ด้าน
ความเข้าใจ
ระหว่าง
บุคคล
7. ด้าน
ความเข้าใจ
ตนเอง
8. ด้าน
ธรรมชาติ
9. ด้าน
อัตถภว
นิยม
จิตนิยม

จํานวน
เด็กปฐมวัย
(N)
15

15

15

15

15

15

ค่าสถิติ
พืน้ ฐาน
X

S.D.
ระดับความสามารถ
X

S.D.
ระดับความสามารถ
X

S.D.
ระดับความสามารถ
X

S.D.
ระดับความสามารถ
X

S.D.
ระดับความสามารถ
X

S.D.
ระดับความสามารถ
X

15

S.D.
ระดับความสามารถ

15

S.D.
ระดับความสามารถ

15

X

X

S.D.
ระดับความสามารถ

ระยะเวลา (สัปดาห์ที่)
ก่อนการจัด
กิ จกรรม

2

4

6

8

0.34
0.23
ตํ่า

0.56
0.31
ปานกลาง

0.59
0.35
ปานกลาง

1.26
0.30
ปานกลาง

1.74
0.23
สูง

0.21
0.20
ตํ่า

0.32
0.14
ตํ่า

0.53
0.25
ปานกลาง

1.15
0.15
ปานกลาง

1.40
0.09
ปานกลาง

0.23
0.12
ตํ่า

0.40
0.23
ตํ่า

0.53
0.22
ปานกลาง

1.10
0.18
ปานกลาง

1.34
0.14
ปานกลาง

0.59
0.26
ปานกลาง

0.71
0.26
ปานกลาง

0.77
0.18
ปานกลาง

1.39
0.09
ปานกลาง

1.75
0.12
สูง

0.41
0.25
ตํ่า

0.43
0.30
ตํ่า

0.52
0.24
ปานกลาง

1.04
0.12
ปานกลาง

1.40
0.27
ปานกลาง

0.24
0.17
ตํ่า

0.61
0.17
ปานกลาง

0.66
0.14
ปานกลาง

1.43
0.22
ปานกลาง

1.67
0.16
สูง

0.63
0.19
ปานกลาง
0.10
0.12
ตํ่า

0.77
0.16
ปานกลาง
0.19
0.26
ตํ่า

0.85
0.10
ปานกลาง
0.42
0.10
ตํ่า

1.49
0.21
ปานกลาง
1.01
0.12
ปานกลาง

1.75
0.22
สูง
1.24
0.12
ปานกลาง

0.01
0.04
ตํ่า

0.28
0.29
ตํ่า

0.47
0.29
ตํ่า

0.85
0.11
ปานกลาง

1.15
0.22
ปานกลาง
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 พบว่า
ความสามารถทางพหุปญั ญา ด้านภาษา และด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ก่อนทํา
กิจกรรม พบว่าเด็กปฐมวัยมีความสามาร ถอยูใ่ นระดับตํ่า ในสัปดาห์ท่ี 2 4 และ6 พบว่าเด็กปฐมวัย
มีความสามารถ อยูใ่ นระดับปานกลาง ในสัปดาห์ท่ี 8 พบว่าเด็กปฐมวัยมีความสามารถอยูใ่ น
ระดับสูง
ความสามารถทางพหุปญั ญา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ และด้านดนตรี ก่อนทํา
กิจกรรมและสัปดาห์ท่ี 2 พบว่าเด็กปฐมวัยมีความสามารถอยูใ่ นระดับตํ่า ในสัปดาห์ท่ี 4 6 และ 8
เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับปานกลาง
ความสามารถทางพหุปญั ญา ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านความเข้าใจตนเอง
ก่อนการทํากิจกรรมและสัปดาห์ท่ี 2 4 และ6 เด็กปฐมวัยมีความสามารถในระดับปานกลาง ใน
สัปดาห์ท่ี 8 เด็กปฐมวัยมีความสามารถอยูใ่ นระดับสูง
ความสามารถทางพหุปญั ญา ด้านธรรมชาติ และด้านอัต ถภวนิยม จิตนิยม ก่อนการทํา
กิจกรรมและในสัปดาห์ท่ี 2 4 เด็กปฐมวัยมีความสามารถอยูใ่ นระดับตํ่า ในสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 การวิเคราะห์พฒ
ั นาการความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยแยกตามราย
ด้านของความสามารถทางพหุปญั ญา
เพื่อให้เห็น พัฒนาการความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย จึงนําคะแนนเฉลีย่ ของ
เด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมโยคะ และในช่วงเวลาจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญั ญามาเป็นเส้นภาพ
ผลปรากฏดังภาพประกอบ1
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1.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านภาษา

2.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.50

1.40
1.15

1.00
0.50
0.00

0.21

0.32

0

2

0.53

ระยะเวลา (สัปดาห์ )

4

6

8

3.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านมิติ
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.50

1.34

1.00

1.10

0.50
0.00

0.23
0

0.40

0.53

2

4

ระยะเวลา (สัปดาห์ )
6

8

ภาพประกอบ 1 การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย
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4.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.75

1.50

1.39

1.00
0.50

0.71

0.59

0.77

0.00

ระยะเวลา (สัปดาห์)
0

2

4

6

8

5..ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านดนตรี
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.50

1.40

1.00

1.04

0.50
0.00

0.41

0.43

0.52

0

2

4

ระยะเวลา (สัปดาห์)
6

8

6.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.67

1.50

1.43

1.00
0.50
0.00

0.61

0.66

0.24
0

ระยะเวลา (สัปดาห์)
2

4

6

ภาพประกอบ 1 (ต่อ)

8
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7.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเอง
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.75

1.50

1.49

1.00
0.50

0.63

0.85

0.77

ระยะเวลา (สัปดาห์)

0.00
0

2

4

6

8

8.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านธรรมชาติ
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.50
1.00

1.24

1.01

0.50
0.00

0.10
0

0.42

0.19
2

4

ระยะเวลา (สัปดาห์)
6

8

9.ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตภวนิยม จิตนิยม
คะแนนเฉลี่ย
2.00
1.50
1.15

1.00

0.85

0.50
0.00

0.01
0

0.28
2

0.47
4

ระยะเวลา (สัปดาห์)
6

ภาพประกอบ 1 (ต่อ)

8
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ผลการวิเคราะห์ภาพประกอบ 1 แสดงว่า พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัย ทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านภาษา ความสามารถทางพหุปญั ญาด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถ ทางพหุปญั ญา ด้านมิติ ความสามาร ถทางพหุปญั ญา ด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านดนตรี ความสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเอง ความสามารถ
ทางพหุปญั ญาด้านธรรมชาติ และความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม ในช่วง
เวลาจัดกิจกรรมโยคะในสัปดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8 มีการเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนจัด
กิจกรรรมโยคะในระหว่างสัปดาห์
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลังการจัดกิจกรรมโยคะ การวิเคราะห์เสนอในตาราง 5
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมโยคะ
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่าง
บุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9. ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม

การทดลอง

N

X

S.D.

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

15
15
15
15

0.34
1.74
0.21
1.40

0.23
0.23
0.20
0.09

ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง
ก่อน
หลัง

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

0.23
1.34
0.59
1.75
0.41
1.40
0.24
1.67
0.63
1.75
0.10
1.24
0.01
1.15

0.12
0.14
0.26
0.12
0.25
0.27
0.17
0.16
0.19
0.22
0.12
0.12
0.04
0.22

p
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ผลการวิเคราะห์ตาราง 5 แสดงว่า ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านภาษา ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านอัต ถภวนิยม จิตนิยม หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการความสามารถทางพหุปญั ญาสูงขึน้ ทุกด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่า
การจัดกิจกรรมโยคะทําให้เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการความสามารถทางพหุปญั ญาสูงขึน้
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก
ปฐมวัยก่อนจัดกิจกร รรมโยคะและในช่วงเวลาจัดกิจกรรรม โยคะ โดยใช้การทดสอบทางสถิตขิ อง
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์ . 2533: 91-97) การวิเคราะห์
เสนอในตาราง 6

ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถ
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54
ผลจากการวิเคราะห์ ตาราง 6 แสดงว่า ในช่วงเวลาการจัดกิ จกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมี
พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน ได้แก่ ความสามารถ ทางพหุปญั ญา ด้านภาษา
ความสามาร ถทางพหุปญั ญา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถ ทางพหุปญั ญา ด้านมิติ
ความสามาร ถทางพหุปญั ญา ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ความสามารถ ทางพหุปญั ญา ด้าน
ดนตรี ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ความสามารถทางพหุปญั ญาด้าน
ความเข้าใจตนเอง ความสามารถ ทางพหุปญั ญา ด้านธรรมชาติ และความสามารถ ทางพหุปญั ญา
ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม สูงขึน้ อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุกช่วงการเปรียบเทียบ ยกเว้ น
ในสัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม กับสัปดาห์ท่ี 2 ทีเ่ ด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ด้านดนตรี และด้านธรรมชาติสงู ขึน้ อย่างไม่มนี ยั
ทางสถิติ สัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม กับสัปดาห์ท่ี 4 เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านดนตรีสงู ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ และในสัปดาห์ท่ี 2 กับ
สัปดาห์ท่ี 4 เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาด้านภาษา ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
ด้านดนตรี ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง และด้านอัตถภวนิยม จิตนิย สูงขึน้
อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ
แสดงว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะมีพฒ
ั นาการความสามารถทางพหุปญั ญา
ทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้ร ั บการจัดกิจกรรม
โยคะ สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั

การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ มุง่ หมายสําคัญเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย ที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ โดยมีจดุ มุง่ หมายเฉพาะดังนี้
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้
กิจกรรมโยคะ
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาการของความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวั ยทัง้ 9 ด้าน ที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ

สมมติ ฐานในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ตัง้ สมมุตฐิ านไว้วา่
1. เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะหลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ
ความสามารถทางพหุปญั ญาสูงขึน้
2. หลังจากได้รบั การจัดกิจกรรมโยคะเด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการความสามารถทาง
พหุปญั ญาทุกด้านสูงขึน้

มี

วิ ธีการดําเนิ นการศึกษาค้นคว้า
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี ระดับชัน้
อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก ตําบลบางขุนกอง อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุร ี จํานวน 1 ห้องเรียน 30 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้เป็นเด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 3-4 ปี
ระดับชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก ตําบลบางขุนกอง
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี ได้มาโดยใช้การสุม่ อย่างง่าย (simple random sampling) โดยใช้
วิธกี ารจับสลาก จํานวน 15 คนเพื่อใช้เป็นกลุ่มทดลอง
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการทดลองโดยผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมส่งเสริม ความสามารถทาง
พหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กจิ กรรมโยคะภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดบางไกรนอก
เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมโยคะ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถทางพหุปญั ญา

วิ ธีการดําเนิ นการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้ดาํ เนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน รวมทัง้ สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการทดลองดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ทําความเข้าใจเกีย่ วกับวิธดี าํ เนินการวิจยั
2. ก่อนการทดลองผูว้ จิ ยั ทําการสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาของกลุม่ ตัวอย่างจาก
การจัดกิจกรรม โดยใช้การสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาแล้วนํา ข้อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนน
พืน้ ฐาน (Baseline) ของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละด้าน
3. ดําเนินการทดลอง โดยผูว้ จิ ยั จัดประสบการณ์ตงั ้ แต่เวลา 10.00 -10.45 น. เป็นระยะเวลา
8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วันๆ ละ 45 นาที
4. ในช่วงเวลาการทดลองผูว้ จิ ยั ทําการสังเกตความสามารถทางพหุ ปญั ญาจากการจั ด
กิจกรรมโยคะ ในสัปดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8 โดยใช้แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญา แล้วนํา
ข้อมูลมาวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยเพือ่ นําไป
แปลความหมายต่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. หาสถิตพิ น้ื ฐานของความสามารถทางพหุปญั ญาแต่ละด้านของเด็กปฐมวัยในแต่ละช่วง
สัปดาห์ (สัปดาห์ท่ี 2 4 6 และ 8) โดยวิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) มัธยฐาน (Median)
2. นําข้อมูลทีไ่ ด้มาแสดงเป็ นเส้นภาพเพือ่ ดูการเปลีย่ นแปลงของพ ฤติกรรมความสามารถ
ทางพหุปญั ญาแต่ละด้านของเด็กปฐมวัย
3. วิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็ก ปฐมวัยก่อน
จัดกิจกรรรม โยคะและในช่วงเวลาจัดกิจกรรรม โยคะ โดยใช้การทดสอบทางสถิตขิ อง Wilcoxon
Matched Pairs Signed – Ranks Test
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สรุปผลการวิ จยั

1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะมีความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน ได้แก่
ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ด้านดนตรี ด้าน
ความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านอัตภวนิยม จิตนิยม สูงขึน้
อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. หลังการจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน
ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ด้านดนตรี
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านอัตภวนิย ม จิตนิยมใน
ทุกช่วงการเปรียบเทียบ สูงขึน้ อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

อภิ ปรายผล

จากการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะมีความสามารถทางพหุปญั ญา
ทุกด้านสูงขึน้ อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจยั ครัง้ นี้ ซึง่ แสดงให้
เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยให้สงู ขึน้
โดยสามารถอภิปราย ได้ดงั นี้
1. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโยคะ ซึง่ เป็ น กิจกรรม ทีเ่ น้นเด็กเป็ นสําคั ญและ
สามารถส่งเสริมความสามารถทางพหุปญั ญาได้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือ ปฏิบตั กิ จิ กรรม ได้
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทําให้เด็กค้นพบการเรียนรูด้ ว้ ยความสนใจจาก กิจกรรมอย่างสนุกสนาน เรียนรู้
ผ่านประสาทสัมผั สจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม พร้อมทัง้ มีการปฏิสมั พันธ์และร่วมมือกันในกลุม่ ย่อย
ซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิดของ ดิวอี้ (เยาวพา เดชะคุปต์ . 2542: 79; อ้างอิงจาก Dewey. n.d.) ทีว่ า่
เด็กเรียนรูไ้ ด้ดจี ากการกระทํา และการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วย
ตนเอง กล่าวคือ ได้คน้ คว้า สังเกต ทดลอง กระทําสิง่ ต่างๆด้วยตนเอง ร่วมคิดแก้ปญั หาและทํากิจกรรม
ร่วมกับเพือ่ น ๆ นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการกา รประถมศึกษาแห่งชาติ (2543: 4) กล่าวถึง
การจัดกิจกรรมทีเ่ น้นเด็กเป็ นสําคัญไว้วา่ เด็กมีอสิ ระในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถ
ของตนเอง เด็กได้คดิ วิเคราะห์ วางแผน และลงมือปฏิบตั ิ เด็กได้สรุปและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
เด็กได้ปฏิสมั พันธ์และเรียนรูจ้ ากบุคคลอื่น นอกจากนี้งานวิจยั ของ ปรมพร ดอนไพรธรรม (2550: 22)
ทีศ่ กึ ษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กกลุ่มอาการดาวน์ โดยใช้กจิ กรรมโยคะ สรุปว่า
การจัดกิจกรรมโยคะทําให้เด็กมีความพร้อมในการทํากิจกรรม มีสมาธิในการฝึกในทักษะต่าง ๆ ต่อไป
นอกจากนี้การฝึกสติอย่างสมํ่า เสมอจะทําให้สมาธิสงู ขึน้ เด็กมีสมาธิทาํ ให้มคี วามพร้อมในกา รทํา
กิจกรรม การหายใจเป็ นจังหวะทําให้เด็กเข้าใจจังหวะในการทํางานของกล้ามเนื้อทีส่ มั พันธ์กนั รวม
ไปถึงกิจกรรมโยคะได้สง่ เสริมความสามารถทางพหุปญั ญาทัง้ 9 ด้าน ดังนี้ ด้านภาษาส่งเสริมให้เด็ก
มีประสบการณ์ดา้ นภาษ าด้านการสนทนาและการฟงั ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์สง่ เสริมให้เด็กได้
นับจํานวนตัวเลข รูจ้ กั ตัวเลข สัญลักษณ์ เปรียบเทียบขนาด รูปร่าง ด้านมิตสิ ่งเสริมให้เด็กได้
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แสดงออกโดยการทําผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหวส่งเสริมให้เด็กมี
ความสามารถทางการเคลื่อนไหวได้ครบองค์ประกอบ ด้านดนตรีสง่ เสริมให้เด็ก แสดงออกทางดนตรี
เสียงเพลง ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลส่งเสริมให้เด็กแสดงความคิดเห็น ปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ได้ ด้านความเข้าใจตนเองส่งเสริมให้เด็กมีความเชือ่ มันใจตนเอง
่
ทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้
ด้านธรรมชาติ ส่งเสริมให้เด็กมีความรูเ้ รือ่ งธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมผ่านรูปแบบของกิจกรรม และ
ด้านอัตถภวนิยม จิตนิยมส่งเสริมให้เด็กรูจ้ กั คิดวิเคราะห์เรือ่ งการดํารงคงอยูข่ องมนุษย์ และเข้าใจ
บทบาทของตนเอง
สรุปได้วา่ กิจกรรมโยคะ เป็ นกิจกรรมทีเ่ น้นเด็กเป็นสําคัญ เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ กจิ กรรมด้วย
ตนเอง เป็ นรูปแบบของการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับเด็กปฐมวัย และสามารถพัฒนาความสามารถ
ทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทุกด้านให้สงู ขึน้ ได้
2. หลังการจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการความสามารถทางพหุปญั ญาทุกด้าน
ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิ ติ ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว ด้านดนตรี
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ และด้านอัตภวนิยม จิตนิยมใน
ทุกช่วงการเปรียบเทียบ สูงขึน้ อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้
2.1 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านภาษา พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมโยคะ
เด็กปฐมวัย มีความส ามารถทาง พหุปญั ญา ด้านภาษาสูงขึ้ นอย่ างมีนั ยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เกือบทุกช่วงการเปรียบเทียบ ยกเว้นในสัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านภาษาสูงขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจากในช่วงสัปดาห์แร กๆ ของการจัดกิจกรรมเด็ก
ยังไม่มคี วามคุน้ เคยกับครู จึงเกิดความเขินอายในการตอบคําถาม เล่ าประสบการณ์หรือแสดงความ
คิดเห็นกับครูและเพือ่ นๆ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม โยคะสามารถพัฒนาความสามารถทาง
พหุปญั ญาด้าน ภาษาของเด็กปฐมวัย อาจเนื่องจากกิจกรรม โยคะมีการ ส่งเสริมให้เด็กได้รว่ มกัน
พูดคุย สนทานาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและ กัน เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระโดยการพูด สนทนา ซักถาม ตอบคําถาม ดังที่ ปทั มา คุณเวทย์วริ ยิ ะ (2549: 19) กล่าวว่าการ
ส่งเสริมความสามารถทางภาษาให้เด็กปฐมวัยนัน้ ควรเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงทางภาษา
ด้านการพูด การฟงั โดยให้เด็กได้ฝึกฝนได้ปฏิบตั จิ ริง เพื่อให้เด็กเกิดความมันใจ
่ เป็นการส่งเสริมให้
เด็กสามารถพัฒนาภาษาได้ดยี ง่ิ ขึน้ ต่อไปสอดคล้องกับ วิจติ ร ชีวชิต (2550: 41) ทีก่ ล่าวว่า การจัด
กิจกรรมต่างๆ ทีก่ ระตุน้ ความสนใจเช่ น เพลง การเล่น การพูดคุยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน
การส่งเสริมให้เด็กได้ถ่ายทอดสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูผ้ า่ นการทํากิจกรรม โดยครูเป็นผูใ้ ห้กําลังใจ ซึง่ กิจกรรม
เหล่านี้ทาํ ให้เด็กมีประสบการณ์เพือ่ พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องได้ สอดคล้องกับบําเพ็ญ
การพาณิชย์ (2540: 55 – 56) สรุปไว้วา่ หลักการเรียนรูท้ ย่ี ดึ เด็กเป็ นสําคัญเปิดโอกาสให้เด็กอยาก
ออกมาพูด สนทนา เล่าเรือ่ งราวของตนให้เพือ่ นฟงั อย่างอิสระ ตอบสนองต่อความต้องการความสนใจ
การยอมรับในสิง่ ทีเ่ ด็กกล้าแสดงออกทําให้เด็กเกิดความเชื่อมัน่ กล้าแสดงออก เด็กมีความสนุกสนาน
และกระตือรือร้นในการพูดและการทํากิจกรรมสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปราณี อุปฮาด (2550: 59)
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ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพื่อ
การเรียนรู้ สรุปว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาสูงขึน้ เพราะเด็กได้พดู แสดงความคิดเ ห็น
ต่อการทํากิจกรรมให้ครูและ เพือ่ นฟงั พูดแสดงความรูส้ กึ ของตนเองเกีย่ วกับประสบการณ์การ
เรียนรู้ เช่น นักเรียนรูส้ กึ อย่างไร ได้เรียนรูอ้ ะไรบ้างจากการทํากิจกรรม
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กมีความสามรถทางพหุปญั ญาด้านภาษาสูงขึน้
เพราะเป็นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ ทางภาษาด้านการพูด คุยสนทนา และทางด้าน
การฟงั โดยให้เด็กได้ มีปฏิสมั พันธ์สอ่ ื สารโต้ตอบกับผูอ้ ่นื ทําให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงความคิด
เข้าใจและปฏิบตั ติ ามคําสัง่ เด็กมีความสนุกสนานกระตื อรือร้นในการพูดถ่ายทอดเรือ่ งรา วจาก
ประสบการณ์เดิม เรือ่ งราวจากภาพและการอธิบายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
2.2 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ พบว่า ในช่วงเวลาของ
การจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามรถ ทางพหุปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ สูงขึน้
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เกือบทุกช่วงการเ ปรียบเทียบ ยกเว้นในสัปดาห์ก่อนจัด
กิจกรรม และสัปดาห์ท่ี 2 ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์สงู ขึน้ อย่างไม่
มีนยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจาก ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของการจัดกิจกรรม เด็กมีความเขินอายในการ
ทํากิจกรรมและยังไม่เข้าใจในลักษณะวิธกี ารนับจํานวนตัว เลขในขณะทํากิจกรรมโยคะ แสดงให้เห็น
ว่า การจัดกิจกรรมโยคะ สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ได้
อาจเนื่องจากกิจกรรมโยคะส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง กล่าวคือ เด็ก
ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยกา รนับจํานวนเลขในขณะปฏิบตั โิ ยคะ รวมไปถึงการนับจํานวนจากรูปภาพ
ในระหว่างขัน้ นําของการสอน บอกสัญลักษณ์ตวั เลขและจํานวนของภาพสัตว์ เปรียบเทียบขนาด
รูปร่าง และรูจ้ กั การแก้ปญั หาจากประเด็นต่างๆ ดังทีป่ าริฉตั ร ผลเจริญ (2547: 66) สรุปไว้ว่า กิจกรรม
ทีท่ าํ ให้บรรยากาศการเรียนรูเ้ ต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน
ไม่น่าเบื่อหน่ ายทําให้เด็กได้ใช้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีอสิ ระในการตัดสินใจ ได้
คิด ได้ตอบ ได้การยอมรับจากกลุม่ เพือ่ นจนเกิดความภาคภูมใิ จ และได้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
ทําให้เกิดทักษะในการคิดเชิงเหตุผล รูจ้ กั การสังเกต เปรียบเทียบ อันเป็นพืน้ ฐานสําคัญของทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับรัชนี เวชปาน (2545: 2) กล่าวว่า คณิตศาสตร์
เป็นวิชาทีม่ คี วามสําคัญในการเรียนอย่างมีวชิ าหนึ่ง เป็ นการฝึกทักษะทีช่ ่วยให้เด็กได้ใช้ความคิด
อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุผล มีความระเอี ยดรอบคอบ อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้
แก้ปญั หาในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุทธิ ์ธนา ขันอาสา
(2550: 92) ทีศ่ กึ ษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์แบบ
โครงงาน พบว่าการพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านตร รกะและคณิตศาสตร์เกิดจากการจัด
ประสบการณ์โดยการมีสว่ นร่วมในการเรียนรูค้ รูเป็นผูค้ อยให้ความช่วยเหลือในการแก้ปญั หา
กระตุน้ ให้เด็กเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เด็กมีโอกาสได้เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ /ประเภท รูปทรง
จํานวน ขนาด สี ซึง่ เด็กปฐมวัยต้องใช้ทกั ษะในการคิดแก้ปญั หาต่างๆ ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของขวัญจิรา ภูสงั ข์ (2547: 54) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์
ปฏิบตั กิ ารทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรูพบว่
้ าการพัฒนาความสามารถ
ทางพหุปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ เกิดจากการจัดประส บการณ์ทป่ี ฏิบตั จิ ริง ได้กระทํา เช่น
การเปรียบเทียบจํานวน ตัวเลข และการจําแนก ต่างๆ
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้ เด็กปฐมวัยมีความสามรถทาง พหุปญั ญาด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์สงู ขึน้ เพราะเด็กได้ นับจํานวนตัวเลข ในขณะทํากิจกรรมโยคะ รูจ้ กั ตัวเลข
บอกสัญลักษณ์ตวั เลขแล ะจํานวนจากรูปภาพ เปรียบเทียบขนาด รูปร่าง ใหญ่ เ ล็ก และรูจ้ กั การ
แก้ปญั หาจากประเด็นต่างๆ
2.3 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านมิติ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมโยคะ
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาด้านมิติ สูงขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ในทุก
ช่วงการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านมิติ ของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยได้วาดภาพออกแบ บ
ผลงานศิลปะ ตาม จินตนาการ จาก ท่าทางของสัตว์ และสิง่ แวดล้อม ตามท่าโยคะทีต่ นได้ปฏิบตั ิ
สามารถบอกลักษณะรูปทรง และมองเห็นการเปลีย่ นแปลงในการทําท่าโยคะท่าสัตว์ต่างๆ สอดคล้อง
กับที่พทิ กั ษ์ ชาติ สุวรรณไตรย์ (2545: 13 – 18) อธิบายไว้วา่ ความสามารถทางมิตสิ มั พันธ์ เพิ่มพูน
และพัฒนาได้จากการรับรู้ โดยสัมผัสและการคิดมโนภาพ โด ยเด็กจะมีประสบการณ์กบั วัตถุต่าง ๆ
รอบตัวเด็กและเข้ าใจสิง่ เหล่านัน้ จากการสังเกต แยกแยะและนําไปสู่ การสร้างจินตนาการภาพวัตถุ
การมองเห็นวัตถุ การรับรูภ้ าพและพืน้ หลัง การรับรูปตําแหน่ง การจําภาพทัง้ ความเหมือนความต่าง
การจําภาพทีค่ ล้ายคลึงด้วยวิธกี ารประดิษฐ์ การวาด การมองเห็นและการเปรียบเทียบ รวมไปถึง
สันติศกั ดิ ์ ผาผาย (2546: 77) ทีก่ ล่าวว่า ความสามารถทางด้านมิตเิ กิดจากเด็กได้แสดงออกเพือ่ ให้
ผูอ้ ่นื เข้าใจโดยการทํางานศิลปะหรือการบอกเล่าสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู้ ได้ซง่ึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัญ
ชุล กี ร อัมพรดล (2551: 75) ทีศ่ กึ ษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรร ม
ศิลปสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ พบว่าการพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านมิติ เกิดจากเด็กปฐมวัยได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั สื่อการเรียนรูท้ ุกประเภทอย่างใกล้ชดิ ด้วยตนเอง ได้
สัมผัสจับต้องกับวัตถุ หรือได้รบั ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมต่างๆในเรือ่ งทีเ่ รียนรู้ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของขวัญจิรา ภูสงั ข์ (2547: 54) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาทีไ่ ด้รบั การจัด
ประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้
พบว่าการ
พัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านมิติ เกิดจากการจัดประสบการณ์ทเ่ี ด็กได้รบั รูโ้ ดยการสั มผัส
การสังเกตและนําไปสูก่ ารสร้างจินตนาการ
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความรูค้ วามสามารถทาง พหุปญั ญา
ด้านมิตสิ งู ขึน้ จากการทีแ่ ด็กปฐมวัยได้มกี ารแสดงออกโดยการทําผลงานศิลปะอย่างสร้างสรรค์
มีการวาดภาพออกแบบผลงานศิลปะด้วยตนเอง หลังการปฏิ บตั กิ จิ กรรมโยคะ บอกลักษณะรูปทรง
และมองเห็นการเปลีย่ นแปลงในการทําท่าโยคะท่าสัตว์ต่างๆ
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2.4 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พบว่า ในช่วงเวลา
ของการจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง พหุปญั ญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
สูงขึน้ อย่างมีนยั สํา คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เกือบทุกช่วงการเปรียบเทียบ ยกเว้นในสัปดาห์ก่อนจัด
กิจกรรม สัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญาด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
สูงขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจากในสัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรมเด็กได้ใช้ความสามารถ
ทางด้าน ร่างกายแค่ในกิจกรรมการเคลือ่ นไหวและจังหวะ ส่วนในสัปดาห์ท่ี 2 และ4 ท่าโยคะใน
สัปดาห์น้ีตอ้ งอาศัยความอ่อนตัวมากจึงส่งผลให้เด็กมีความสามารถทางด้านร่างกายในสัปดาห์น้นี ้อย
เแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะ สามารถพัฒนาความสามารถทาง พหุปญั ญาด้านร่างกายและ
การเคลือ่ นไ หวของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมโยคะ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้
แสดงออกด้วยการแสดงท่าทาง โยคะท่า สัตว์และสิง่ แวดล้อม ต่างๆ ให้เด็กได้ ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย กล้ามเนื้อใหญ่ มีความสามารถในการเคลือ่ นไหวได้ครบองค์ประกอบ และมีความสามารถ
ในการควบคุมการประสานสัมพันธ์กนั ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับประสาทตา ได้ใช้รา่ งกายแสดงท่าทาง
ต่างๆ ดังที่เบญจมาศ วิไล (2544: 66 – 67) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายซึง่ เปิดโอกาสให้
เด็กได้ฝึกฝนการใช้มอื นิ้วมือและสายตา ให้ทาํ งานประสานสัมพันธ์กนั ทําให้ทกั ษะด้านกล้ามเนื้อเล็ก
ได้รบั การพัฒนาให้คล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพขึน้ สอดคล้องกับ เยาวพา เดชะคุปต์ (2551: 35)
ทีอ่ ธิบายว่า การเคลือ่ นไหวเชิงสร้างสรรค์เป็นการเคลือ่ นไหวทางกายอย่างอิสระ ทัง้ การเคลื่อนไหว
คนเดียวและเป็ นกลุม่ ทีเ่ น้นการใช้จนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยเริม่ จาการเคลื่อนไหว
พืน้ ฐานอันประกอบด้วย การรูจ้ กั ส่วนต่างๆ ของร่างกาย พืน้ ที่ จังหวะ ทิศทาง ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ วิลนิ ดา พงศ์ธราธิก (2547: 59) ทีศ่ กึ ษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง สรุปว่า การจัดกิ จกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง
ส่งเสริมเด็กให้แสดงออกทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างมีจดุ มุง่ หมายเด็กได้เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะของเสียงเพลง เคลือ่ นไหวตามสัญญาณ และทําท่าทางต่างๆ ตามจินตนาการ
เด็กเกิดความสนุ กสนานขณะทํากิจกรรมซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก เด็ก
สามารถควบคุมตนเองขณะการวิง่ และทํากิจกรรมเพือ่ ไม่ให้ชนเพือ่ นและไม่ออกนอกพืน้ ทีท่ ก่ี าํ หนด
ไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อัญชุล กี ร อัมพรดล (2551: 76) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งความสามารถทาง
พหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามรูปแบ บพหุปญั ญาเพื่อการเรียนรู้
สรุปว่า การเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้เด็กปฐมวัย กล้าแสดงออกทางการเคลื่อนไหวอย่างมีจดุ มุง่ หมายจะ
ทําให้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กพัฒนาเกิดความแข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความรูค้ วามสามารถ ทางพหุปญั ญา
ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวสูงขึน้ เพราะการจัดกิจกรรมโยคะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออก
ด้วยการแสดงท่าทาง การเคลือ่ นไหวของท่าทางสัตว์และสิง่ แวดล้อมต่างๆ เด็กได้ออกกําลังกายแล ะ
ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อใหญ่
มีความสามารถในการเคลือ่ นไห วได้ครบ
องค์ประกอบ และมีความสามารถในการควบคุมการประสานสัมพันธ์กนั ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับ
ประสาทตา ได้ใช้รา่ งกายแสดงท่าโยคะ และเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการร้องเพลง
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2.5 ความสามารถทาง พหุปญั ญาด้าน ดนตรี พบว่า ในช่วงเวลาของ การจัดกิจกรรม
โยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถท างะพหุปญั ญาด้านดนตรีสงู ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ยกเว้นในสัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม สัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านดนตรีสงู ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจาก ในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของการจัดกิจกรรมเด็ก
มีความเขินอายในกา รการร้องเพลง การทําท่าทางประกอบจังหวะ แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม
โยคะสามารถพัฒนาความสามารถทาง พหุปญั ญาด้านดนตรีของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการ
จัดกิจกรรมโยคะ ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้มอี สิ ระอย่างเต็ม ทีใ่ นการแสดงออกทางดนตรีเสียงเพล ง
ในช่วงขัน้ การอบอุ่นร่างกาย ร วมไปถึงช่วงขัน้ นําของกิจกรรม ได้แก่ การร้องเพลงประกอบท่าทาง
การอบอุ่นร่างกายประกอบเพลง การร้องเพลงในขัน้ นําของกิจกรรม และในขณะการปฏิบตั กิ จิ กรรม
โยคะก็มกี ารเปิดเพลง ดังที่ สุวรรณา ก้อนทอง (2547: 72) กล่าวว่า ดนตรีมอี ทิ ธิพลต่ออารมณ์
ความรูส้ กึ นึก คิด ทําให้เด็กคิด ด้วยความสนุกสนานและดนตรียงั เป็นสิง่ แวดล้อมอย่างหนึ่งทีช่ ว่ ย
บรรยากาศมีความอบอุ่น เกิดความสงบ สร้างความมันใจให้
่
กบั เด็ก ให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กร รม
ซึง่ ขณะทํากิจกรรมเด็กจะมีสมาธิขน้ึ จึงเป็นการพัฒนาความคิดของเด็ก สอดคล้องกับที่ ประภาพรรณ
เอีย่ มสุภาษิต (2548: 205) กล่าวว่า กิจกรรมทีช่ ่วยให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินมีหลายกิจกรรม เช่น
การเล่นทัวไป
่ การฟงั ดนตรี การร้องเพลง การเต้นรําเข้าจังหวะและลีลา ท่วงทํานองของเสียงดนตรี
ทีเ่ กิดขึน้ จะมีอทิ ธิพลทําให้เกิดอารมณ์และความรูส้ กึ ต่างๆ ขึน้ มา เช่น อารมณ์อ่อนไหว รักเศร้า
คึกคักร่าเริงหรือกระฉับกระเฉง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิลนิ ดา พงศ์ธราธิก (2547: 50) ศึกษา
ความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง พบว่า
การพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านดนตรี เกิดจากเปิดโอกาสให้เด็กได้มอี สิ ระอย่างเต็มทีใ่ น
การแสดงออกทางดนตรี ยังมีบทร้อง คําคล้องจองทําให้เด็กเกิดความสนุกสนานกับการทํากิจกรรม
เป็นอย่างมาก
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความ สามารถทางพหุปญั ญาด้าน
ดนตรีสงู ขึน้ เพราะการจัดกิจกรรมโยคะ ส่งเสริมการแสดงออกทางดนตรี เสียงเพลง และในขณะทํา
กิจกรรมโยคะก็มเี สียงเพลงบรรเลง มีการร้องเพลงและทําท่าทางประกอบ ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยความสนุ กสนาน
2.6 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล พบว่า ในช่วงเวลาของ
การจัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลสูงขึน้
อย่า งมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เกือบทุกช่วงการเปรียบเทียบ ยกเว้นในสัปดาห์ท่ี 2 และ
สัปดาห์ท่ี 4 ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลสูงขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากในช่วงสัปดาห์แรกๆ ของการจัดกิจกรรม เด็กได้เริม่ ต้นในการทํากิจกรรมศิ ลปะ
เป็ นกลุ่มกับเพื่อนๆ รวมไปถึงครูเริม่ ของตัวแทนเด็กออกมาเป็ นผูน้ ําในการอบอุ่นร่างกาย เด็กจึงยัง
มีความเขินอายและไม่กล้าอสดงออก แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะ สามารถพัฒนา
ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการ
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จัดกิจกรรมโยคะมีขนั ้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับผูอ้ ่นื เด็กได้ทาํ กิจกรรมโยคะร่วมกับ เพื่อนและ
ครู มีการทํางานศิลปะเป็ นกลุม่ ทําให้เด็กสามารถทํากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ มีความเอือ้ เฟื้อแบ่งปนั
และมีความสามารถในการเป็ นผูน้ ําผูต้ าม ดังที่ พัชรี ผลโยธิน (2540: 61) อธิบายไว้วา่ เด็กอนุ บาล
นัน้ ถ้ามีโอกาสได้ปฏิสมั พันธ์กบั เด็กอื่นหรือผูใ้ หญ่ เด็กจะมีโอกาสเรียนรูค้ วามคิดเห็นของผูอ้ ่นื รูจ้ กั
แก้ปญั หา และเพือ่ นจะมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาด้านสังคมและสติปญั ญาอย่างยิง่ การเปิดโอกาสให้
เด็กแสดงความคิดเห็น โต้แย้งอย่างอิสระ พฤติกรรมแบบร่วมมื อจะเกิดขึน้ และถ้าให้โอกาสเด็ก
อย่างต่อเนื่องเด็กจะเห็นว่าผูอ้ ่นื มีความคิดและความรูส้ กึ ต่างจากตนได้และเริม่ ตระหนักถึงพฤติกรรมที่
ตนแสดงต่อคนอื่นได้ สอดคล้องกับ อโนชา ถิรธํารง (2550: 82 – 83) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมทีเ่ ด็กเกิด
การทํางานแก้ไขปญั หาร่วมกันโดยการสนทนาโ ต้ตอบ รูจ้ กั การเข้ากลุ่มและลดการยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลางลงเพื่อให้ได้ความคิดเห็นข้อตกลงร่วมกัน ทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรูท้ กั ษะทาง
สังคมด้านการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื เด็กได้แสดงความคิดเห็นและรูจ้ กั ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
สอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 89) ทีศ่ กึ ษาความสามารถทางพหุปญั ญาของ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการละครโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญาเพื่อการเรียนรู้ พบว่าการพัฒนา
ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล เกิดจากการมุง่ ให้เด็กได้ทาํ กิจกรรม
ร่วมกับผูอ้ ่นื เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ซึง่ ทําให้เด็กรูจ้ กั การปฏิบตั งิ านเป็นกลุม่
ด้วยตนเองด้วยความตัง้ ใจและความสนุ กสนาน รูจ้ กั แก้ปญั หาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ ลุ่มร่วมกัน
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความรูค้ วามสามรถทาง พหุปญั ญา
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคลสูงขึน้ เพราะการจัดกิจกรรมโยคะเปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น
ปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ด้วยความตัง้ ใจและความสนุกสนาน ทําให้เด็กเกิดเรียนรูก้ ารปฏิบตั ติ ่อ
ผูอ้ ่นื ได้อย่างเหมาะสม
2.7 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเองพบว่า ในช่วงเวลาของการจัด
กิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง พหุปญั ญา ด้านความเข้าใจตนเอง สูง ขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เกือบทุกช่วงการเปรียบเทียบ ยกเว้นในสัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4
ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเองสูงขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจาก
ในสัปดาห์แร กๆ ของการจัดกิจกรรม เด็กยังไม่ มีความเชือ่ มันในตนเอง
่
มีความเขิ นอาย ในการทํา
กิจกรรมต้องมีการชีแ้ นะบ้าง แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะ สามารถพัฒนาความสามารถทาง
พหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเองของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมโยคะ ส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยได้ทาํ กิจกรรมด้วยตนเองตลอดเวลา และได้สรุปองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง เปิดโอกาสให้เด็ก
ปฐมวัยมีอสิ ระในการแสดงออกด้วยความเชือ่ มันในตนเอง
่
เกิดความภาคภูมใิ จและความตัง้ ใจในการ
ทํางานและปฏิบตั กิ จิ กรรมให้สาํ เร็จตามเป้าหมายทีต่ นต้องการ สอดคล้องกับเยาวนารถ เลาหบรรจง
(2545: 60) ทีก่ ล่าวไว้ว่าลักษณะของการจัดกิจกรรมทีใ่ ห้เด็กจากการปฏิบตั ิ เด็กได้แสดงออก ได้ลง
มือปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ ด้วยตนเองโดยมีครูเป็ นผูส้ นับสนุ นให้คาํ ปรึกษา เด็กมีอสิ ระในการกระทํา
ทําให้เด็กมีความเชือ่ มันในงานที
่
ต่ นได้กระทํา เมือ่ งานเสร็จเด็กยังได้รบั รูถ้ งึ ผลสําเร็จของงาน เด็ก
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สามารถเรียนรูค้ วามก้าวหน้าของตนได้สมํ่าเสมอย่อมส่งผลให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ซึง่
ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ เชื่อว่า ทุกคนในสังคมมีความปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ความสําเร็จ
ความภาคภูมใิ นในตนเอง และต้องการได้รบั การยอมรับนับถือจากผูอ้ ่นื ในความสําเร็จของต นเอง ถ้า
ความต้องการดังกล่าวได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอก็จะทําให้บคุ คลนัน้ มีความเชือ่ มันในตนเอง
่
รูส้ กึ ว่าตนเองมีค่า มีความสามารถและมี ประโยชน์ต่อสังคม แต่ถา้ ความต้องการดังกล่าวได้รบั การ
ตอบสนองไม่เพียงพอหรือถูกขัดขวาง ก็จะทําให้บุคคลนัน้ รูส้ กึ ด้อยค่า และเสียความภาคภูมใิ จใน
ตนเอง ดังทีเ่ พียงกานต์ ปทุมมา (2545: 79) พบว่า การนํากิจกรรมต่างๆ มาใช้ในการสร้างเสริม
ลักษณะนิสยั ทีพ่ ง่ึ ประสงค์พบในระดับมากโดยเฉพาะกิจกรรมทีเ่ ด็กทุกคนชอบไม่ว่าจะเป็ น นิทาน
เพลง คําคล้องจอง การใช้คาํ ถามให้เด็กได้คดิ การทีเ่ ด็กได้รว่ มมือในการทํากิจ กรรม เพื่อให้ได้
เรียนรูล้ กั ษณะนิสยั ทีพ่ ง่ึ ประสงค์จากการลงมือปฏิบตั ิ กล่าวคือให้ทกุ กิจกรรมเป็นการเรียนรูข้ องเด็ก
โดยเด็กได้ฝึกการคิดควบคู่ไปกับการปฏิบตั สิ อดคล้องกับงานวิจยั ของ สันติศกั ด์ ผาผาย (2546: 80)
ทีศ่ กึ ษาความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้รปู แบบพหุปญั ญา
เพือ่ การเรียนรู้ พบว่า การพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเองเกิดจากเด็ก
ปฐมวัยมีอสิ ระในการแสดงออกด้วยความเชือ่ มันในตนเองเกิ
่
ดความภาคภูมใิ จและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
ทํางานให้สาํ เร็จตามเป้าหมายทีต่ นเองต้องการ ซึง่ สอดคล้องกับ ทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์
ทีเ่ ชือ่ ว่าทุกคนในสังคมมีความปรารถนาทีจ่ ะได้รบั ความสําเร็จ ความภูมใิ จในตนเอง และต้องการ
ได้รบั การยอมรับนับถือจากคนอื่นในความสําเร็จของตน
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความสามรถทาง พหุปญั ญาด้าน
ความเข้าใจตนเองสูงขึน้ เพราะการจัดกิจกรรมโยคะ เป็นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาส ให้เด็กปฐมวัยมีอสิ ระ
ในการแสดงออกด้วยความเชือ่ มันในตนเอง
่
ทราบถึงความพร้อมของตนในการปฏิบตั กิ จิ กรรม และ
สามารถทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายได้ดว้ ยตนเองอย่างมีเป้าหมาย
2.8 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านธรรมชาติ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
โยคะ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง พหุปญั ญา ด้านธรรมชาติสงู ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ยกเว้นในสัปดาห์ก่อนจัดกิจกรรม และสัปดาห์ท่ี 2 ทีม่ คี วามสามารถทางพหุปญั ญาด้าน
ธรรมชาติสงู ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจาก เป็นช่วงสัปดาห์แรก ๆ ของการจัดกิจกรรม
โยคะเด็กยั งไม่เกิดความเข้าใจว่าการทํากิจกรรมโยคะเชือ่ มโยงกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้
อย่างไร แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะ สามารถพัฒนาความสามารถทางด้านธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมโยคะ ส่งเสริมให้เด็ก ทําท่าทางโยคะ
เลียนแบบสัตว์และสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ นธรรมชาติ อีกทัง้ มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะทีเ่ ชือ่ มโยงในเรือ่ ง
ของธรรมชาติ มีการสอดแทรกความรูใ้ นเรือ่ งสัตว์และธรรมชาติ รวมไปถึงการดูแลธรรมชาติ ตาม
การปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะในวันนัน้ ๆ ซึง่ สอดคล้องงานวิจยั ของ สุท ธิ ์ธนา ขันอาสา (2550: 95) ที่
ศึกษาพบว่า การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและฝึกปฏิบตั จิ ริง ได้เกิดความเข้าใจ ความคิดรวบยอดของการที่
เด็กได้ปฏิบตั จิ ริงต่อสิง่ แวดล้อมโดยตรงด้วยการกระทําซํ้าๆ จนเกิดเป็ นทักษะหรือนิสยั ทีถ่ อื เป็ น
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กิจวัตร เด็กจะเกิดการรับรูแ้ ละความรูส้ กึ ผูกพันรับผิดชอบต่ อสิง่ แวดล้อมดังที่งานวิจยั ของสันติศกั ดิ ์
ผาผาย (2546: 81) ทีพ่ บว่า เมือ่ เด็กได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมใดก็ตาม
เด็กปฐมวัยจะติดตามผลการทํางานของตนเองอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาความสะอาด และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญจิรา ภูสงั ข์ (2547: 56) ศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาทีไ่ ด้รบั
การจัดประสบการณ์ปฏิบตั กิ ารทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ ทีพ่ บว่า
การพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านธรรมชาติ เกิดจากการจัดประสบการณ์ให้เด็กเรียนรูก้ าร
รักษาสิง่ แวดล้อมจากธรรมชาติ ประโยชน์ของธรรมชาติ
สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความรูค้ วามสามารถทางด้าน
ธรรมชาติสงู ขึน้ เพราะเด็กได้ ปฏิบตั กิ จิ กรรม โยคะเลียนแบบสัตว์และสิง่ แวดล้อมทีอ่ ยูใ่ นธรรมชาติ
อีกทัง้ มีการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะทีเ่ ชือ่ มโยงในเรือ่ งของธรรมชาติ มีการสอดแทรกความรูใ้ นเรื่ องสัตว์
และธรรมชาติไปในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
2.9 ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม พบว่า ในช่วงเวลาของการ
จัดกิจกรรมโยคะ เด็กปฐมวัยมี ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม สูงขึน้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เกือบทุกช่วงการเปรียบเทียบ ยกเว้นสัปดาห์ท่ี 2 และสัปดาห์ท่ี 4 ทีม่ ี
ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตภวนิยม จิตนิยมสูงขึน้ อย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ เนื่องจาก
ในช่วงสัปดาห์แรกๆของการจัดกิจกรรม เด็กเกิดสมาธิในการปฏบัตกิ จิ กรรมน้อย และยังไม่มคี วามไว
ในการจับประเด็นคําถามทีค่ รูถาม แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมโยคะสามารถพัฒนาความสามารถ
ทางพหุปญั ญาด้านอัตถภวนิยม จิตนิยมของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจาก การกระตุน้ ให้เด็กรับรู้
บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง รวมถึงการดํารงคงอยูข่ องมนุษย์ การแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางกาย
จิตใจในระหว่างทําท่าโยคะ สามารถบอกถึงประโยชน์ของก ารปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะ ประโยชน์ของ
การฝึกลมหายใจในขณะปฏิบตั กิ จิ กรรม เกิดสมาธิ ในระหว่างปฏิบตั กิ จิ กรรม ซึง่ เป็นไปตามที่
เยาวพา เดชะคุปต์ (2541) ทีก่ ล่าวว่า ลักษณะของปญั ญาอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่
ของมนุษย์ เป็ นบุคคลทีม่ คี วามไว และความสามารถในการจับประเด็นคําถามทีเ่ กีย่ วกับอัตถภวนิยม
จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่ องชีวติ สามารถรับรูบ้ ทบาทและการดํารงคงอยูข่ องตนเอง เข้าใจการ
ตัง้ คําถามเพือ่ ยืนยันความเข้าใจและรับรูเ้ กีย่ วกับตนเองอย่างลึกซึง้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ของ
ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ความเข้าใจสัจธรรมของโ ลกและชีวติ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 94) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งความสามารถทางพหุปญั ญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญั ญาเพือ่ การเรียนรู้ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการละคร
ตามรูปแบบพหุ ปญั ญาเพือ่ การเรียนรูส้ ามารถพัฒนา ความสามารถทางด้าน อัตถภวนิยม จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยูข่ องชีวติ ของเด็กปฐมวัยได้
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สรุปได้วา่ การจัดกิจกรรมโยคะ ทําให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญั ญาด้าน
อัตถภวนิยม จิตนิยมสูงขึน้ เพราะการจัดกิจกรร มโยคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมใ ห้เด็กได้คดิ วิเคราะห์
เรือ่ งการดํารงคงอยู่ ของมนุ ษย์ มีความเข้าใจบทบาทของตนเอง มีความไวในการจับประเด็นคําถาม
เด็กจะเกิดสมาธิ ในระหว่างปฏิบตั กิ จิ กรรม รวมไปถึงสามารถบอก ประโยชน์ของการปฏิบตั กิ จิ กรรม
โยคะ และการฝึกลมหายใจในขณะปฏิบตั กิ จิ กรรม

ข้อสังเกตที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า

1. การจัดกิจกรรมโย คะ เป็ นกิจ กรรมทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญา
ทัง้ 9 ด้านของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านภาษา ความสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านมิติ ความสามารถทางพหุปญั ญาด้า น
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านด นตรี ความสามารถทางพหุปญั ญา
ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ความสามารถทางพหุปญั ญาด้านความเข้าใจตนเอง ความสามารถ
ทางพหุปญั ญาด้านธรรมชาติ และความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม นอกจากนี้
ยังทําให้เด็กกล้าแสดงออกต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ มากขึน้ และส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ของ
เด็ก คือ ทักษะทางด้านร่างกาย ทักษะการลงมือปฏิบตั ิ กจิ กรรมด้วยตนเอง ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการปฏิบตั งิ านร่วมกับผูอ้ ่นื
2. การจัดกิจกรรมโยคะ กับการพัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาด้านอัตถภวนิยม
จิตนิย ม ในช่วงการจัดกิจกรรมใน ช่วงระยะเวลาสัปดาห์แรกๆ เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยงั ไม่คนุ้ เคยกับ
การทํากิจกรรมโยคะ เขินอาย ยังไม่มคี วามเชือ่ มันในตนเอง
่
มีการสับสนในการทําท่าโยคะและ
การหายใจแบบโยคะ และยังไม่คอ่ ยสนใจในการตอบคําถาม แต่ เมือ่ การทดลองผ่านไประยะหนึ่ง
เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มคี วามคุน้ เคยกับ ครูมากขึน้ เกิดความคุน้ เค ยกับการทํา กิจกรรมโยคะและ
การหายใจแบบโยคะ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะ กิจกรรม
ศิลปะ และตอบคําถามทําให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูไ้ ด้ด ี และสามารถพัฒนาความสามารถทาง
พหุปญั ญาให้สงู ขึน้ ได้

ข้อเสนอแนะในการนําผลวิ จยั ไปใช้
1. การจัด กิจกรรมโยค ะควรมีอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมกับการปฏิบตั กิ จิ กรรม เช่น เบาะรอง
ยางพาราสําหรับการทํากิจกรรมโยคะ ควรให้เด็กสวมใส่เสือ้ ผ้าทีเ่ หมาะสม
2. ในการฝึกกิจกรรมโยคะนัน้ ควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกายภาพ เช่น นักกายภาพบําบัด
มาร่วมให้การปรึกษา หรือศึกษาขัน้ ตอนและท่าทางอย่างละเอียด และนําท่าทีเ่ หมาะสมเพื่อหลีกเลีย่ ง
การใช้ทา่ ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อเด็ก
3. การจัดกิจกรรมโยคะ ควรมีอุปกรณ์ทห่ี ลากหลายในการ ทํางานงานศิลปะเพือ่ ให้เด็ก
เกิดจินตนาการทีห่ ลากหลายขึน้
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ต่อไป

1. ควรศึกษาความสามารถทางพหุปญั ญาโดยใช้กจิ กรรมอื่น ๆ เช่น กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่านิทาน เป็ นต้น
2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโยคะทีม่ ตี ่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ด้านความคิดสร้างสรรค์
การตระหนักรู้ ความเชือ่ มันในตนเอง
่
เป็ นต้น
3. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมโยคะเพือ่ พัฒนาความสามารถทาวพหุปญั ญ าโดยใช้
กลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ เช่น เด็กออทิสติก เด็กในกลุ่มอาการดาวน์ เป็ นต้น
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คู่มอื และตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

77

คู่มือการจัดกิ จกรรมโยคะ
คูม่ อื นี้จดั ทําขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ อธิบายวิธกี ารจัดกิจกรรมโยคะ ซึง่ ช่วยให้ผวู้ จิ ยั และผู้
ทีส่ นใจได้เกิดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทางพหุปญั ญาเพือ่ พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมโยคะทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีแนวทางการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสําคัญ โดย
การจัดกิจกรรมดังกล่าวทําให้ผปู้ ฏิบตั ไิ ด้พฒ
ั นาความสามารถทางพหุปญั ญาทัง้
9 ด้าน ได้แก่
ปญั ญาด้านภาษาปญั ญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปญั ญาด้านมิติ ปญั ญาด้านร่างกาย ปญั ญา
ด้านดนตรี ปญั ญาด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ปญั ญาด้านความเข้าใจตนเอง ปญั ญาด้านธรรมชาติ
ปญั ญาด้านอัตภวนิยมจิตนิย ม หรือการดํารงคงอยูข่ องชีวติ
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาความสามารถทางพหุปญั ญาทัง้ 9 ด้านของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรม
โยคะ
ระยะเวลา
แผนการจัดกิจกรรมโยคะจํานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวมทัง้ สิน้ 24 วัน
โดยเริม่ ตัง้ แต่เวลา 10.00 – 10.45 น.
เนื้ อหา
ในงานวิจยั นี้ ได้จดั กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 กิจกรรม เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน
ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง แสดงกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการทดลอง
สัปดาห์

สัปดาห์ท่ี 1

สัปดาห์ท่ี 2

สัปดาห์ท่ี 3

สัปดาห์ท่ี 4

กิจกรรม
1.ฝึกการหายใจแบบ
โยคะ
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าคนโม่แป้ง
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าเด็ก
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าสิงโต
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าอูฐ
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าสุนขั
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าแมว
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าลิง
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่ากระต่าย
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะปลาโลมา
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าแมงกะพรุน
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าปลาดาว

วัน
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
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ตาราง แสดงกิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการทดลอง (ต่อ)

สัปดาห์

สัปดาห์ท่ี 5

สัปดาห์ท่ี 6

สัปดาห์ท่ี 7

สัปดาห์ท่ี 8

กิจกรรม
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่ากบ
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าจระเข้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่างู
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าไก่โต้ง
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าผีเสือ้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่านกกระสา
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าต้นไม้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่า
พระจันทร์
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าต้นตาล
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าภูเขา
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าท่อนไม้
1.อบอุ่นร่างกาย
2.โยคะท่าดอกบัว

วัน
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
จันทร์
พุธ
ศุกร์
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การดําเนิ นกิ จกรรมการจัดกิ จกรรมโยคะ
สร้างความคุน้ เคยกับเด็กในช่วงก่อนการจัดกิจกรรม เป็ นเวลา 1 สัปดาห์
สัปดาห์ท่ี 1-8 ดําเนินการจัดกิจกรรมโยคะ
ขัน้ ตอนการทํากิ จกรรมโยคะประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ นํา
เด็กและครูรว่ มกันสนทนา ร้องเพลง ท่องคําคล้อง ทายปริศนาคําทาย ดูรปู ภาพและสือ่ ของ
จริงเกีย่ วกับธรรมชาติและสัตว์ และทําการอบอุ่นร่างกายเพือ่ เตรียมทําโยคะ
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรมโยคะ ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1 การหายใจเข้า การหายใจออก ในขัน้ นี้จะเป็นการนําให้เด็กรูจ้ กั การหายใจ
เป็นการกระตุน้ ให้ปอดได้ทาํ งาน ฝึกบริหารอวัยวะต่างๆและสมองให้ได้ทาํ งานมากขึน้ การหายใจ
ด้วยท้อง การหายใจด้วยอก การหายใจลึกมากถึงส่วนคอ และการหายใจแบบผึง้
2 การทําท่าทางโยคะ ในขัน้ นี้เป็นการฝึกท่าทางโยคะทีค่ ล้ายท่าทางของสัตว์ และธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก โดยเคลื่อนไหวจากการเล่าเรือ่ งของผูส้ อนและความคิดของเด็กผ่านรูปแบบต่างๆ ของ
การเคลื่อนไหว ให้รา่ งกายมีความยืดหยุน่ ในการทํากิจกรรม
3 การผ่อนคลาย ขัน้ นี้เมือ่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมโยคะกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆของร่างกายรวมถึง
ระบบต่าง ๆ ได้ทาํ งาน จึงจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงระบบต่าง ๆ ให้ปรับคืนสูส่ ภาวะปกติ ด้วย
การนวดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และนังสมาธิ
่
แผ่เมตตา โดยใช้เพลงบรรเลงประกอบ
ขัน้ สรุป
เด็กและครูรว่ มกันสรุปเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมโยคะทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ
กิจกรรมศิลปะ

บอกถึงประโยชน์และทํา

การประเมิ นผล
1. ประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของผูเ้ รียน
2. ประเมินผลจากผลงานทีน่ กั เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิ
3. ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาซึง่ สังเกตจากพฤติกรรมที่
ผูเ้ รียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆตามจุดประสงค์เพือ่ พัฒนาพหุปญั ญา
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แผนการจัดกิ จกรรมโยคะ
สัปดาห์ท่ี 2
เนื้ อหา

วันจันทร์
ฝึกโยคะท่าสิงโต

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9.ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ นํา
1 ครูเล่านิทานเรือ่ ง ราชสียก์ บั หนูและ
สนทนาเกีย่ วกับสิงโต โดยใช้คาํ ถาม ดังนี้
- สิงโตมีรปู ร่าง ลักษณะอย่างไร
- สิงโตเป็ นสัตว์ประเภทใด
2 ครูนําภาพสิงโตมาให้เด็กดูพร้อมร่วมกัน
สนทนาซักถามเกีย่ วกับภาพ
3 เด็กทําท่าอบอุ่นร่างกายประกอบ
เสียงดนตรี
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรม
4 ครูสาธิตการทําโยคะท่าสิงโต
1) ท่าเตรียม นังหลั
่ งตรงบนส้นเท้า ตัวตรง
หลังตรง ควํ่าฝา่ มือทัง้ สองวางบนเข่า

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
 ด้านภาษา
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
 ด้านมิติ
 ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
 ด้านดนตรี
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
 ด้านความเข้าใจตนเอง
 ด้านธรรมชาติ
 ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
2) ท่าสิงโตพองขน ตัง้ คอตรง ยืดลําตัวให้
ตรง แอ่นหน้าอกหายใจเข้าให้เต็มปอด
เหมือนสิงโตกําลังพองขนเพื่อข่มศัตรู เลื่อน
ฝา่ มือทัง้ สองมาคํา้ ทีพ่ น้ื ข้างหน้า ยกสะโพก
ขึน้ มาอยูใ่ นท่าคุกเข่า เกร็งกล้ามเนื้อทุกส่วน
3) สิงโตคําราม กักลมหายใจไว้ แล้วอ้าปาก
แลบลิน้ ปล่อยลมหายใจทางปากโดยเปล่ง
เสียง “อา ฮา” ออกมาดังๆ ยาวๆจนสุดลม
พร้อมทัง้ กางนิ้วออก ตาเบิง่ กว้างเหลือบจ้อง
ขึน้ ข้างบน ค้างไว้ 5 วินาที นับ 1-5 ระหว่างนี้
ให้หายใจทางปากตลอดเวลา จากนัน้ ผ่อน
คลายกล้ามเนื้อทุกส่วนทัวตั
่ ว เหยียดขาออก
ขัน้ สรุป
5. ครูอธิบายประโยชน์ของท่า ดังนี้
ทําให้เลือดไหลไปเลีย้ งใบหน้าและลําคอ
โคนลิน้ เพิม่ ขึน้ มีลมหายใจสะอาด ช่วยใน
เด็กทีพ่ ดู ไม่ชดั หรือตะกุกตะกัก ช่วยให้
กล้ามเนื้อตามีความแข็งแรง และบรรเทา
อาการปวดกระดูกก้นกบ
6. เด็กและครูรว่ มกันทําโยคะท่าสิงโต
7. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
8. เด็กและครูรว่ มสรุปกิจกรรมโยคะทีไ่ ด้
ปฏิบตั มิ า โดยใช้คาํ ถามดังนี้
- วันนี้เราทําโยคะท่าอะไร
- โยคะท่านี้ให้ประโยชน์อะไร
- เด็กๆรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ทําโยคะท่านี้
- เราควรช่วยกันอนุ รกั ษ์สตั ว์ชนิดนี้อย่างไร
9. ให้เด็กวาดภาพระบายสีสงิ โต ตาม
จินตนาการ

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
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สื่อการสอน
1. ดนตรี
2. นิทาน “ราชสีหก์ บั หนู ”
3. ภาพสิงโต
4. กระดาษ 100 ปอนด์
5. สีเทียน
การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
4. สังเกตจากผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
ภาคผนวก
ท่าอบอุ่นร่างกาย
1. ยกหัวไหล่ 10 ครัง้
2. หมุนแขนทัง้ สองข้างตัง้ แต่หวั ไหล่เป็นวงกลมไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 10 ครัง้
3. ยืนแยกเท้าย่อและยืดช้าๆ 10 ครัง้
4. บิดลําตัวเหวีย่ งแขนไปทางด้านซ้ายและขวา 10 ครัง้
5. ยืดแขนไปด้านจนสุดนับ 10
6. ยืดด้านข้างลําตัว ข้างละ 10 ครัง้
7. สะบัดร่างกายไปพร้อมๆ กัน
นิ ทานเรือ่ งราชสีหก์ บั หนู (กระทรวงศึกษาธิการ)
ราชสีหต์ วั หนึ่งนอนหลับใต้ตน้ ไม้ ในเวลานัน้ มีหนูตวั หนึ่งไต่ขา้ มตัว ราชสีหต์ ่นื ขึน้ มารูส้ กึ
โกรธจึงจับหนูไว้ หนูวงิ วอนขอชีวติ บอกจะไม่ลมื บุญคุณหากปล่อยมันไป ราชสีหจ์ งึ ปล่อยหนูไป
อยูม่ าวันหนึ่ง ราชสีหต์ ดิ บ่วงของนายพรานสิน้ ปญั ญาช่วยเหลือตัวเอง จึงร้องโหยหวนลันป
่ า่
หนูได้ยนิ จึงมาช่วย โดยเอาฟนั แทะเชือกจนขาดให้ราชสีหห์ ลุดรอดมา
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รูปโยคะท่าสิ งโต

ภาพตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

ครูสาธิตการทําโยคะท่าสิงโต

เด็กทําโยคะท่าสิงโตคําราม
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เด็กวาดภาพสิงโตตามจินตนาการ
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สัปดาห์ท่ี 2
เนื้ อหา

วันพุธ
ฝึกโยคะท่าอูฐ

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9.ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ นํา
1. ครูนําภาพอูฐมาให้เด็กดูและสนทนา
ซักถามกันเกีย่ วกับอูฐ โดยใช้คาํ ถาม
ดังนี้
- เด็กๆคิดว่าอูฐเป็ นสัตว์ประเภทใด
- อูฐอาศัยอยูท่ ใ่ี ด
- ทําไมอูฐถึงอยูใ่ นทีท่ ม่ี อี ากาศร้อน
ได้เป็ นเวลานาน
2. เด็กทําท่าอบอุ่นร่างกายประกอบ
เสียงดนตรี
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรม
3. ครูสาธิตการทําโยคะท่าอูฐ
1) ท่าเตรียม นังคุ
่ กเข่า หลังเท้าแนบ
พืน้ นิ้วเท้าชีไ้ ปข้างหลัง มือทัง้ สองเท้า
สะเอว

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
 ด้านภาษา
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
 ด้านมิติ
 ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
 ด้านดนตรี
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
 ด้านความเข้าใจตนเอง
 ด้านธรรมชาติ
 ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
2) ขณะหายใจเข้า ค่อยๆหงาย
หลัง แอ่นหลังลง ลดตัวไปจนฝา่ มือ
นาบฝา่ เท้าและข้าง นี่คอื ท่าอูฐ ทรง
ตัวให้ตรงและนิง่ ค้างอยูใ่ นท่านี้นาน
30 วินาที นับ 1-30 พอถึงจังหวะ
หายใจออกอีกครัง้ จึงคลายท่ากลับมา
นังคุ
่ กเข่า ตัวตรงเหมือนท่าเริม่ ต้น
ขัน้ สรุป
4. ครูอธิบายประโยชน์ของท่าดังนี้
จะได้ช่วยเหยียดยืดกล้ามเนื้อหน้า
ท้อง ต้นขา กล้ามเนื้อและสะโพก คอ
สาวนหน้า ขจัดอาการปวดเมือ่ ยคอ
และไหล่
5. เด็กและครูรว่ มกันทําโยคะท่าอูฐ
และทบทวนโยคะท่าสิงโต
6. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการ
นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
7. เด็กและครูรว่ มสรุปกิจกรรมโยคะ
ทีไ่ ด้ปฏิบตั มิ า โดยใช้คาํ ถามดังนี้
- วันนี้เราทําโยคะท่าอะไร
- โยคะท่านี้ให้ประโยชน์อะไร
- เด็กๆรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ทําโยคะท่านี้
- เราควรช่วยกันอนุ รกั ษ์สตั ว์ชนิดนี้
อย่างไร
8. ให้เด็กระบายสีรปู ภาพอูฐ
สื่อการสอน
1. ดนตรีบรรเลง
2. รูปภาพ “อูฐ”
3. สีเทียน

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
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การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
4. สังเกตจากผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
ภาคผนวก
ท่าอบอุ่นร่างกาย
1. ยกหัวไหล่ 10 ครัง้
2. หมุนแขนทัง้ สองข้างตัง้ แต่หวั ไหล่เป็นวงกลมไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 10
ครัง้
3. ยืนแยกเท้าย่อและยืดช้าๆ 10 ครัง้
4. บิดลําตัวเหวีย่ งแขนไปทางด้านซ้ายและขวา 10 ครัง้
5. ยืดแขนไปด้านจนสุดนับ 10
6. ยืดด้านข้างลําตัว ข้างละ 10 ครัง้
7. สะบัดร่างกายไปพร้อมๆกัน

รูปโยคะท่าอูฐ
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ภาพตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

เด็กและครูสนทนาเกีย่ วกับอูฐ

เด็กทําโยคะท่าอูฐ

เด็กระบายสีรปู ภาพอูฐ
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สัปดาห์ท่ี 2
เนื้ อหา

วันศุกร์
ฝึกโยคะท่าสุนขั

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9.ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ นํา
1. ครูเล่านิทานเรือ่ ง “หมากับเงา”
2. ครูนํารูปภาพสุนขั ในอิรยิ าบถต่างๆ
มาให้เด็กดู และสนทนาซักถามกัน
เกีย่ วกับภาพ
3. เด็กทําท่าอบอุ่นร่างกายประกอบ
เสียงดนตรี
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรม
4. ครูสาธิตการทําโยคะท่าสุนขั
1) นอนควํ่า หน้าผากแตะพืน้ เหยียด
ขาทัง้ สองให้ตรง วางหลังเท้าให้แบนพืน้
ปลายเท้าชัดกันชีต้ รง เป็ นเลขหนึ่ง
2) งอศอกลากแขนทัง้ สองข้าง เอาฝา่
มือมาวางไว้ขา้ งราวนมเตรียมพร้อมจะ
ยันตัวขึน้ ค่อยๆเงยหน้ายกศีรษะตัง้ ตรง

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
 ด้านภาษา
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
 ด้านมิติ
 ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
 ด้านดนตรี
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
 ด้านความเข้าใจตนเอง
 ด้านธรรมชาติ
 ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ใช้มอื ยันตัวยกหน้าอก ส่วนหลัง ส่วน
เอวให้ลอยขึน้ จากพืน้ ให้เหยียดแขนตึง
เหยียดขาให้ตรง ค้างไว้ทต่ี าํ แหน่ งนี้ นับ
1-10 จากนัน้ ลดแขนลง วางแขนข้าง
ลําตัว แนบหน้าไปกับพืน้ นอนพักสักครู่
ขัน้ สรุป
5. ครูอธิบายประโยชน์ของท่า ดังนี้
จะได้ชว่ ยขจัดความเมือ่ ยล้า ทําให้
ข้อมือและแขนแข็งแรง ขาได้สดั ส่วน
เลือดไหลมาเลีย้ งสมองได้สะดวก
6. เด็กและครูรว่ มกันทําโยคะท่าสุนขั
และทบทวนโยคะท่าสิงโตและและท่าอูฐ
7. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการ
นวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
8. เด็กและครูรว่ มสรุปกิจกรรมโยคะทีไ่ ด้
ปฏิบตั มิ า โดยใช้คาํ ถามดังนี้
- วันนี้เราทําโยคะท่าอะไร
- โยคะท่านี้ให้ประโยชน์อะไร
- เด็กๆรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ทําโยคะท่านี้
- เราควรช่วยกันอนุ รกั ษ์สตั ว์ชนิดนี้
อย่างไร

สื่อการสอน
1. ดนตรีบรรเลง
2. นิทานเรือ่ ง “หมากับเงา”
3. รูปภาพสุนขั

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
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การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สังเกตและบันทึกความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
ภาคผนวก
ท่าอบอุ่นร่างกาย
1. ยกหัวไหล่ 10 ครัง้
2. หมุนแขนทัง้ สองข้างตัง้ แต่หวั ไหล่เป็นวงกลมไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 10
ครัง้
3. ยืนแยกเท้าย่อและยืดช้าๆ 10 ครัง้
4. บิดลําตัวเหวีย่ งแขนไปทางด้านซ้ายและขวา 10 ครัง้
5. ยืดแขนไปด้านจนสุดนับ 10
6. ยืดด้านข้างลําตัว ข้างละ 10 ครัง้
7. สะบัดร่างกายไปพร้อมๆกัน

นิ ทานเรือ่ ง “หมากับเงา” (กระทรวงศึกษาธิการ 2553)
หมาตัวหนึ่งลักเนื้อวัวทีต่ ลาดวิง่ ข้ามสะพานมา ขณะเมือ่ อยูบ่ นสะพานนัน้ หมาแลลงไปใน
นํ้าเห็นเงาของตัวเอง และเงาก้อนเนื้อทีโ่ ตขึน้ อีกเท่าตัว จึงทิง้ ชิน้ เนื้อในปากเสีย ด้วยหมายว่า
จะแย่งเอาเนื้อชิน้ ใหญ่จากหมาทีแ่ ลเห็นอยูใ่ นนํ้า เมือ่ ทิง้ ก่อนเนื้อลงในนํ้าแล้ว ทัง้ เนื้อและเงาก็
จมหายไป
รูปโยคะท่าสุนัข
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ภาพตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

เด็กและครูสนทนากันเกีย่ วกับสุนขั

เด็กและครูทาํ โยคะท่าสุนขั
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สัปดาห์ท่ี 4
เนื้ อหา

วันจันทร์
ฝึกโยคะท่าปลาโลมา

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9.ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ นํา
1. ครูเล่านิทานเรือ่ ง “โลมาเพือ่ นแก้ว”
และสนทนาเกีย่ วกับเรือ่ งปลาโลมา โดยใช้
คําถาม
- ปลาโลมาอาศัยอยูท่ ใ่ี ด
- รูปร่าง ลักษณะของปลาโลมาเป็ น
อย่างไร
2. ครูนํารูปปลาโลมามาให้เด็กดูแล้ว
สนทนาเกีย่ วกับภาพ
3. เด็กทําท่าอบอุ่นร่างกายประกอบ
เสียงดนตรี
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรม
4. ครูสาธิตการทําโยคะท่าปลาโลมา
1) นอนหงายราบไปกับพืน้ เมือ่ พร้อม

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
 ด้านภาษา
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
 ด้านมิติ
 ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
 ด้านดนตรี
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
 ด้านความเข้าใจตนเอง
 ด้านธรรมชาติ
 ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
แล้วก็หบุ ขา เท้าชิด
2) หายใจออก แอ่นอกเล็กน้อยเพื่อ
วางมือสองข้างควํ่าไว้หลังสะโพก ปลาย
นิ้วชีไ้ ปทีเ่ ท้า
3) หายใจเข้า พร้อมกับเงยศีรษะไป
ด้านหลัง คอไม่เกร็ง พยายามให้กลาง
ศีรษะจรดพืน้ ค้างไว้ นับ 1- 10 จากนัน้
คลายท่าโดยการก้มคอกลับแล้วค่อยๆเข้าสู่
ท่านนอนหงายกับพืน้ พักสักครูจ่ งึ ทําซํา้
ขัน้ สรุป
4 ครูอธิบายประโยชน์ของท่า ดังนี้
จะช่วยบริหารปอด ทรวงอกจะขยาย
หลอดลมจะเปิดกว้าง ทําให้หายใจสะดวก
และหายใจได้เต็มที่ ปอดขยายและได้รบั
ออกซิเจนมากขึน้ ทัง้ ยังช่วยลดอาการตึง
คอ ไหล่และหลัง บรรเทาอาการของโรค
ระบบทางเดินหายใจ
5. เด็กและครูรว่ มกันทําโยคะท่าปลาโลมา
6. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่าง
7. เด็กและครูรว่ มสรุปกิจกรรมโยคะทีไ่ ด้
ปฏิบตั มิ า โดยใช้คาํ ถามดังนี้
- วันนี้เราทําโยคะท่าอะไร
- โยคะท่านี้ให้ประโยชน์อะไร
- เด็กๆรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ทําโยคะท่านี้
- เราควรช่วยกันอนุ รกั ษ์สตั ว์ชนิดนี้
อย่างไร
8. เด็กพับกระดาษเป็ นรูปปลาโลมา
ตกแต่งตามจินตนาการ

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
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สื่อการสอน
1. ดนตรีบรรเลง
2. นิทานเรือ่ ง “โลมาเพือ่ นแก้ว”
3. กระดาษ
4. สีเทียน
การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
4. สังเกตจากผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
5. สังเกตและบันทึกความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
ภาคผนวก
ท่าอบอุ่นร่างกาย
1. ยกหัวไหล่ 10 ครัง้
2. หมุนแขนทัง้ สองข้างตัง้ แต่หวั ไหล่เป็นวงกลมไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 10
ครัง้
3. ยืนแยกเท้าย่อและยืดช้าๆ 10 ครัง้
4. บิดลําตัวเหวีย่ งแขนไปทางด้านซ้ายและขวา 10 ครัง้
5. ยืดแขนไปด้านจนสุดนับ 10
6. ยืดด้านข้างลําตัว ข้างละ 10 ครัง้
7. สะบัดร่างกายไปพร้อมๆกัน
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นิ ทานเรืง่ ” โลมาเพื่อนแก้ว” (อําภา ศรีสวัสดิ ์)
พ่อของต้อมเป็ นคนฝึกปลาโลมา วันหนึ่งออกไปจับโลมาทีท่ ะเลมาฝึก พ่อเอาโลมา
มาฝึกต้อมเฝ้าดูทกุ วัน เห็นโลมาตัวหนึ่งนอนร้องไห้ หน้าเศร้าคิดถึงทะเลบ้านเกิด
ต้อมจึงนังคุ
่ ยกับมันทุกวันและเรียกมันว่า “จิว๋ ” นับตัง้ แต่นนั ้ มาจิว๋ ก็ไม่เศร้าอีกเลย
วันหนึ่งพ่อของต้อมปว่ ย ต้อมจึงตัดสินใจออกไปแสดงแทน เรียกจิว๋ ให้ออกมาแสดง
จิว๋ ให้ความร่วมมือในการแสดงอย่างดี จนคนดูประทับใจ พ่อภูมใิ จในตัวต้อมมาก
รูปโยคะท่าปลาโลมา

ภาพตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

เด็กทําโยคะท่าปลาโลมา
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ครูสาธิตการพับกระดาษเป็นรูปปลาโลมา

เด็กตกแต่งตามจินตนาการ
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สัปดาห์ท่ี 4
เนื้ อหา

วันพุธ
ฝึกโยคะท่าแมงกะพรุน

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9.ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ นํา
1. ครูเล่านิทานเรือ่ ง “แมงกะพรุนไม่ม ี
กระดูก” และร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับ
เรือ่ งของแมงกะพรุน โดยใช้คาํ ถาม
ดังนี้
- แมงกะพรุนอาศัยอยูท่ ใ่ี ด
- มีรปู ร่างลักษณะอย่างไร
- มีอนั ตรายหรือไม่ อย่างไร
2. ครูนํารูปแมงกะพรุนมาให้เด็กดูพร้อม
สนทนาเกีย่ วกับภาพ
3. เด็กทําท่าอบอุ่นร่างกายประกอบ
เสียงดนตรี
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรม
4. ครูสาธิตการทําโยคะท่าแมงกะพรุน
1) นอนหงาย เหยียดขาราบกับพืน้

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
 ด้านภาษา
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
 ด้านมิติ
 ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
 ด้านดนตรี
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
 ด้านความเข้าใจตนเอง
 ด้านธรรมชาติ
 ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
2) หายใจเข้าช้า ๆ ดึงเข่าซ้ายชิดอก
(หรือเท่าทีท่ าํ ได้) โดยใช้มอื ช่วยดึง ส่วน
เท้าขวาวางบนพืน้ ค้างไว้นบั 1- 10
3) หายใจออก พร้อมกับยกศีรษะให้
แตะเข่า ค้างไว้นบั 1-10
4) หายใจเข้าช้า ๆ พร้อมกับคลายท่า
มาสูท่ า่ แรก นอนพัก แล้วทําซํา้ 3 ครัง้
5) จากนัน้ นอนหงายราบกับพืน้ แล้ว
ยกเข่าทัง้ สองชิดอก ข้อเท้าไขว่กนั มือ
ทัง้ สองจับทีข่ อ้ เท้า จากนัน้ หายใจเข้า
ค่อยๆยกศีรษะขึน้ ให้คา้ งอยูร่ ะหว่างเข่า
ค้างไว้สกั ครู่ จึงคลายท่ากลับลงนอนพัก
ทําซํา้ 2 ครัง้
ขัน้ สรุป
4 ครูอธิบายประโยชน์ของท่า ดังนี้
จะช่วยยืดกล้ามเนื้อหลัง ต้นขา
สะโพก ทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรง
ช่วยขับลมในท้อง เพิม่ การไหล่เวียน
เลือดไปสมองและคอ
5. เด็กและครูรว่ มกันทําโยคะท่า
แมงกะพรุน
6. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ
7. เด็กและครูรว่ มสรุปกิจกรรมโยคะทีไ่ ด้
ปฏิบตั มิ า โดยใช้คาํ ถามดังนี้
- วันนี้เราทําโยคะท่าอะไร
- โยคะท่านี้ให้ประโยชน์อะไร
- เด็กๆรูส้ กึ อย่างไรเมือ่ ทําโยคะท่านี้
- ช่วยกันอนุ รกั ษ์สตั ว์ชนิดนี้อย่างไร

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
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สื่อการสอน
1. ดนตรีบรรเลง
2. นิทานเรือ่ ง “แมงกะพรุนไม่มกี ระดูก ”
3. รูปภาพแมงกะพรุน
การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
4. สังเกตและบันทึกความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
ภาคผนวก
ท่าอบอุ่นร่างกาย
1. ยกหัวไหล่ 10 ครัง้
2. หมุนแขนทัง้ สองข้างตัง้ แต่หวั ไหล่เป็นวงกลมไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ 10
ครัง้
3. ยืนแยกเท้าย่อและยืดช้าๆ 10 ครัง้
4. บิดลําตัวเหวีย่ งแขนไปทางด้านซ้ายและขวา 10 ครัง้
5. ยืดแขนไปด้านจนสุดนับ 10
6. ยืดด้านข้างลําตัว ข้างละ 10 ครัง้
7. สะบัดร่างกายไปพร้อมๆกัน
นิ ทานเรือ่ ง “แมงกะพรุนไม่มกี ระดูก ” (นพดล สังข์ทอง)
ณ เมืองบาดาล มีมเหสีของพระราชาผูป้ กครองเมืองแพ้ทอ้ งอยากกินตับลิง พระราชาจึงให้
ทหารเต่าไปหลอกเอาลิงมาทีเ่ มืองบาดาล เต่าหลอกลิงมาได้ ทิง้ ให้อยูก่ บั แมงกะพรุนทหารเฝ้า
ั ่ พระราชารูก้ โ็ กรธ
ประตู แมงกะพรุนรูส้ กึ สงสารลิง จึงบอกความจริง จนลิงออกอุบายหนีขน้ึ ฝงได้
มากจึงสาปให้แมงกะพรุนไม่มกี ระดูก จนถึงทุกวันนี้
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รูปโยคะท่าแมงกะพรุน

ภาพตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

การทําโยคะท่าแมงกะพรุน
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สัปดาห์ท่ี 4
เนื้ อหา

วันศุกร์
ฝึกโยคะท่าปลาดาว

จุดประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน
1. ด้านภาษา
2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ด้านมิติ
4. ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ด้านดนตรี
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
8. ด้านธรรมชาติ
9.ด้านอัตถภวนิยม จิตนิย ม
ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
ขัน้ นํา
1. ครูทายปริศนาคําทาย
“ อะไรเอ่ย ชือ่ อยูบ่ นฟ้า ตัวอยูใ่ นนํ้า
มี 5 แฉก?”
2. ครูนําภาพปลาดาวและร่วมกัน
สนทนาเกีย่ วกับเรือ่ งของปลาดาว
3. เด็กทําท่าอบอุ่นร่างกายประกอบ
เสียงดนตรี
ขัน้ ดําเนิ นกิ จกรรม
4. ครูสาธิตการทําโยคะท่าปลาดาว
1) นอนหงาย กางแขนจากกัน 10 นิ้ว
เหยียดขากางออกจากกัน 20 นิ้ว หงาย
ฝา่ มือ หลับตา นอนนิง่ ให้สบาย ผ่อน
คลายกล้ามเนื้อทัวร่
่ างกาย

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
 ด้านภาษา
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
 ด้านมิติ
 ด้านร่างกายและการเคลือ่ นไหว
 ด้านดนตรี
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล
 ด้านความเข้าใจตนเอง
 ด้านธรรมชาติ
 ด้านอัตภวนิยม จิตนิย ม
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ขัน้ ตอนการดําเนิ นกิ จกรรม
2) สังเกตลมทีห่ น้าท้อง โดยวางมือบน
หน้าท้องสัมผัสรูถ้ งึ ลักษณะการหายใจ
ของตนว่าเคลือ่ นไหวอย่างไร
3) ค่อย ๆ ลืมตาตื่นขึน้ มา ยิม้ ให้คน
รอบข้าง
ขัน้ สรุป
5. ครูอธิบายประโยชน์ของท่า ดังนี้
จะช่วยให้จติ ใจแจ่มใส ผ่อนคลาย
ความเครียด ไม่ปวดศีรษะ มีสมาธิมาก
ขึน้
6. เด็กและครูรว่ มกันทําโยคะท่า
ปลาดาวและทบทวนโยคะท่า
ปลาโลมาและท่าแมงกะพรุน
7. เด็กผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการนวด
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ

สื่อการสอน
1. ดนตรีบรรเลง
2. ปริศนาคําทาย
3. รูปภาพ ปลาดาว
การประเมิ นผล
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นและตอบคําถาม
2. สังเกตจากการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
4. สังเกตและบันทึกความสามารถทางพหุปญั ญาในขณะทํากิจกรรม
หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญั ญา
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ภาคผนวก
ท่าอบอุ่นร่างกาย
1. ยกหัวไหล่ 10 ครัง้
2. หมุนแขนทัง้ สองข้างตัง้ แต่หวั ไหล่เป็นวงกลมไปทางด้านหน้าและด้านหลังอย่างละ10 ครัง้
3. ยืนแยกเท้าย่อและยืดช้าๆ 10 ครัง้
4. บิดลําตัวเหวีย่ งแขนไปทางด้านซ้ายและขวา 10 ครัง้
5. ยืดแขนไปด้านจนสุดนับ 10
6. ยืดด้านข้างลําตัว ข้างละ 10 ครัง้
7. สะบัดร่างกายไปพร้อมๆกัน
รูปโยคะท่าปลาดาว

ภาพตัวอย่างการจัดกิ จกรรมโยคะ

ทายปริศนาคําทาย

การทําโยคะท่าปลาดาว

ภาคผนวก ข
แบบสังเกตความสามารถทางพหุปัญญา
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แบบสังเกตความสามารถทางพหุปัญญา
(Multiple intelligences Checklist)
ชือ่ .................................................................สัปดาห์ท.่ี ............วันที.่ ......................................
เรือ่ ง......................................................................ผูส้ งั เกต.....................................................
คําชี้แจง ใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องแสดงระดับคุณภาพทีค่ วามสามารถปรากฏ
ปัญญา
1. ด้านภาษา
( Linguistic
Intelligence )

ความสามารถที่ปรากฏ
1.1 เข้าใจคําสังและปฏิ
่
บตั ิ
ตามคําสังได้
่

1.2 พูดถ่ายทอดเรือ่ งราวจาก
ประสบการณ์หรือจินตนาการ
ได้

1.3 อ่านเรือ่ งราวจากภาพ
นิทาน และสามารถเล่า
เรือ่ งราวได้

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น
2 หมายถึง เข้าใจคําสัง่ ปฏิบตั ิ
และตามคําสังได้
่ อย่าง
ถูกต้องโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง เข้าใจคําสังและ
่
ปฏิบตั ติ ามคําสังโดยมี
่
การ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง พูดถ่ายทอด
ประสบการณ์หรือ
จินตนาการได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง พูดถ่ายทอด
ประสบการณ์และ
จินตนาการได้โดยมีการ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง อ่านเรือ่ งราวจาก
ภาพ นิทานและสามารถเล่า
เรือ่ งราวได้อย่างถูกต้องโดย
ไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง อ่านเรือ่ งราวจาก
ภาพนิทานและสามารถเล่า
เรือ่ งราวได้โดยได้รบั การ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ระดับคุณภาพ
2 1 0

ปัญญา

ความสามารถที่ปรากฏ

แนวทางการประเมิ น

2.ด้านตรรกะและ
คณิ ตศาสตร์(Logical
–Mathematical
Intelligence)

2.1 บอกสัญลักษณ์ตวั เลขและ
จํานวนได้

2 หมายถึง บอกสัญลักษณ์
ตัวเลขและจํานวนได้อย่าง
ถูกต้องโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง บอกสัญลักษณ์
ตัวเลขและจํานวนได้โดย
ได้รบั การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

2.2 บอกวิธแี ก้ปญั หาจาก
ประเด็นต่างๆ ได้

2 หมายถึง บอกวิธแี ก้ปญั หา
จากประเด็นต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง บอกวิธแี ก้ปญั หา
จากประเด็นต่างๆ ได้โดย
ได้รบั การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

2.3 รูจ้ กั เปรียบเทียบสิ่งของ
ตามรูปร่าง รูปทรง จํานวน
ขนาด สี หรือพืน้ ผิวได้

2 หมายถึง รูจ้ กั เปรียบเทียบ
สิง่ ของตามรูปร่าง รูปทรง
จํานวนขนาด สี หรือพืน้ ผิว
ได้อย่างถูกต้องโดยไม่มกี าร
ชีแ้ นะ
1 หมายถึง รูจ้ กั เปรียบเทียบ
สิง่ ของตามรูปร่าง รูปทรง
จํานวนขนาด สี หรือพืน้ ผิว
ได้โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ปัญญา
3.ด้านมิ ติ
( Spattal
Intelligence )

ความสามารถที่ปรากฏ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น

3.1 วาดภาพ/ออกแบบผลงาน
ด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์และ
มีจนิ ตนาการ

2 หมายถึง วาดภาพ/ออกแบบ
ผลงานด้านศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์และมีจนิ ตนาการ
ได้อย่างถูกต้องโดยไม่มกี าร
ชีแ้ นะ
1 หมายถึง วาดภาพ/ออกแบบ
ผลงานด้านศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์และมีจนิ ตนาการ
ได้โดยได้รบั การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

3.2 มีจนิ ตนาการดีมองเห็น
การเปลีย่ นแปลง

2 หมายถึง มีจนิ ตนาการดี
มองเห็นการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์ต่างๆได้
ถูกต้องโดยไม่ตอ้ งชีแ้ นะ
1 หมายถึง มีจนิ ตนาการดี
มองเห็นการเปลีย่ นแปลง
ของสถานการณ์ต่างๆได้
โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

3.3 บอกลักษณะรูปร่างของ
สิง่ ของได้

2 หมายถึง บอกลักษณะรูปร่าง
ของสิง่ ของได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง บอกลักษณะรูปร่าง
ของสิง่ ของได้โดยมีการ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ปัญญา
4. ด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว
(Bodily Kinesthetic
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น

4.1 ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกายได้ (กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่)

2 หมายถึง ควบคุมการ
เคลือ่ นไหวร่างกายได้
(กล้ามเนื้อมัดใหญ่)ได้อย่าง
ถูกต้องโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง ควบคุมการ
เคลือ่ นไหวร่างกายได้
(กล้ามเนื้อมัดใหญ่)ได้โดย
ได้รบั การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

4.2 ควบคุมการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ
และประสาทตาได้

2 หมายถึง ควบคุมการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือและประสาทตา
ในการทํากิจกรรมได้อย่าง
คล่อง-แคล่วโดยไม่มกี าร
ชีแ้ นะ
1 หมายถึง ควบคุมการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ามเนื้อมือและประสาทตา
ในการทํากิจกรรมได้โดยมี
การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

4.3 ใช้รา่ งกายแสดงท่าทาง
ต่างๆได้

2 หมายถึง ใช้รา่ งกายแสดง
ท่าทางต่างๆได้ถกู ต้องโดย
ไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง ใช้รา่ งกายแสดง
ท่าทางต่างๆได้โดยมีการ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ปัญญา
5. ด้านดนตรี
( Musical
Intelligence )

.

ความสามารถที่ปรากฏ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น

5.1 มีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบต่อ
ดนตรีและเสียงเพลง

2 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ
ตามดนตรีและเสีบงเพลงได้
อย่างถูกต้องโดยไม่มกี าร
ชีแ้ นะ
1 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ
ตามดนตรีและเสียงเพลงได้
โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

5.2 ร้องเพลงประกอบดนตรี

2 หมายถึง ร้องเพลงประกอบ
ดนตรีได้อย่างถูกต้องโดย
ไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง ร้องเพลงประกอบ
ดนตรีได้โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

5.3 แสดงท่าทางตามดนตรีได้

2 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ
ตามดนตรีได้ถกู ต้องโดยไม่
มีการชีแ้ นะ
1 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ
ตามดนตรีได้โดยการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ปัญญา
6. ด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล
( Interpersonal
Intelligence )

ความสามารถที่ปรากฏ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น

6.1 ทํางานเป็ นกลุ่มได้

2 หมายถึง ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมต่างๆ กับ
กลุ่มด้วยตนเองได้โดยไม่มี
การชีแ้ นะ
1 หมายถึง ให้ความร่วมมือใน
การทํากิจกรรมต่างๆ กับ
กลุ่มได้โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

6.2 เป็ นผูน้ ําและแสดงออก
เพือ่ ผูอ้ น่ื ยอมรับ

2 หมายถึง แสดงความเป็ น
ผูน้ ํากลุม่ และแสดงออก
เพือ่ ให้ผอู้ น่ื ยอมรับความคิด
และการกระทําของตนได้
โดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง แสดงความเป็ น
ผูน้ ํากลุม่ และแสดงออก
เพือ่ ให้ผอู้ น่ื ยอมรับความคิด
และการกระทําของตนได้
โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

6.3 เป็ นผูต้ าม และยอมรับฟงั
ความคิดเห็นของผูอ้ น่ื

2 หมายถึง แสดงความเป็ นผู้
ตามและยอมรับฟงั ความ
คิดเห็นของผูอ้ น่ื ได้โดยไม่ม ี
การชีแ้ นะ
1 หมายถึง แสดงความเป็ นผู้
ตามและยอมรับฟงั ความ
คิดเห็นของผูอ้ น่ื ได้โดยมี
การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ปัญญา
7. ด้านความ
เข้าใจตนเอง
(Intrapersonal
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น

7.1 มีความตัง้ ใจและเอาใจใส่
ต่องานทีท่ าํ

2 หมายถึง มีความตัง้ ใจและ
เอาใจใส่ต่องานทีท่ าํ เป็ น
อย่างดีโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง มีความตัง้ ใจและ
เอาใจใส่ต่องานทีท่ าํ ได้โดย
ต้องได้รบั การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

7.2 ทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ด้วยตนเอง

2 หมายถึง ทํางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายด้วยตนเองได้
เป็ นอย่างดีโดยไม่มกี าร
ชีแ้ นะ
1 หมายถึง ทํางานทีไ่ ด้รบั
มอบหมายได้โดยได้รบั การ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

7.3 ทํางานอย่างมีเป้าหมาย

2 หมายถึง ทํางานอย่างมี
เป้าหมายได้เป็ นอย่างดีโดย
ไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง ทํางานอย่างมี
เป้าหมายโดยได้รบั กาชีแ้ นะ
แนะนํา
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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8. ด้านธรรมชาติ
(Naturalist
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น

8.1 เข้าใจการเปลีย่ นแปลง
ของสิง่ แวดล้อม

2 หมายถึง บอกการ
เปลีย่ นแปลงของ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างถูกต้อง
โดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง บอกการ
เปลีย่ นแปลงของ
สิง่ แวดล้อมได้โดยมีการ
ชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

8.2 รูจ้ กั ใช้สง่ิ ทีอ่ ยูต่ าม
สิง่ แวดล้อมอย่างคุม้ ค่า

2 หมายถึง บอกวิธกี ารใช้สง่ิ ที่
อยูต่ ามธรรมชาติอย่าง
คุม้ ค่าโดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง บอกวิธกี ารใช้สง่ิ ที่
อยูต่ ามธรรมชาติอย่าง
คุม้ ค่าได้โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

8.3 รูจ้ กั วิธกี ารดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อม

2 หมายถึง บอกวิธกี ารดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมได้โดยไม่
มีการชีแ้ นะ
1 หมายถึง บอกวิธกี ารดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมได้โดยมี
การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม
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ความสามารถที่ปรากฏ

9. ด้านอัตภวนิ ยมจิ ต 9.1 เข้าใจความสัมพันธ์ของ
นิ ยม หรือการดํารงคง ร่างกาย / จิตใจ
อยู่ของชีวิต
( Existential
Intelligence )

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิ น
2 หมายถึง แสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ของร่างกาย /
จิตใจได้โดยไม่มกี ารชีแนะ
1 หมายถึง แสดงออกถึง
ความสัมพันธ์ของร่างกาย /
จิตใจได้โดยมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

9.2 มีความไวในการจับ
ประเด็นคําถาม

2 หมายถึง ตอบคําถามได้
ถูกต้องและคล่องแคล่วโดย
ไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง ตอบคําถามได้แต่
ไม่คล่องแคล่วมีการชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

9.3 เข้าใจบทบาทของตนเอง

2 หมายถึง แสดงการพูด แสดง
การกระทําตามบทบาทของ
ตนเองได้โดยไม่มกี ารชีแ้ นะ
1 หมายถึง แสดงการพูด แสดง
การกระทําตามบทบาทของ
ตนเองได้โดยไม่การชีแ้ นะ
0 หมายถึง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง
หรือไม่แสดงพฤติกรรม

ภาคผนวก ค
ตารางค่าดัชนี ความสอดคล้องของความเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
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พฤติ กรรมด้านพหุปัญญา
ข้อ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่

1. ด้านภาษา( Linguistic
Intelligence )

1.1
1.2
1.3
2.1
2.ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
(Logical –Mathematical
2.2
Intelligence)
2.3
3.ด้านมิติ ( Spattal Intelligence ) 3.1
3.2
3.3
4. ด้านร่างกายและการ
4.1
เคลื่อนไหว (Bodily
4.2
KinestheticIntelligence)
4.3
5. ด้านดนตรี ( Musical
5.1
Intelligence)
5.2
5.3
6. ด้านความเข้าใจ\ระหว่าง
6.1
บุคคล( Interpersonal
6.2
Intelligence )
6.3
7. ด้านความเข้าใจตนเอง
7.1
(Intrapersonal Intelligence)
7.2
7.3

รวม

IOC

3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
0.67
0.67
1
1
1
1
1
1
1
0.67
0.67
0.67

คนที่

1

2

3

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
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พฤติ กรรมด้านพหุปัญญา
ข้อ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่

8. ด้านธรรมชาติ (Naturalist
Intelligence)
9. ด้านอัตภวนิยมจิตนิยม หรือการ
ดํารงคงอยู่ของชีวติ ( Existential
Intelligence )

8.1
8.2
8.3
9.1
9.2
9.3

รวม

IOC

2
2
3
2
2
2

0.67
0.67
1
0.67
0.67
0.67

คนที่

1

2

3

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
0

0
0
+1
0
0
+1

ภาคผนวก ง
บัญชีรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ

120
บัญชีรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ
1. ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจแผนการจัดกิจกรรมโยคะ
1) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สวุ รรณา ไชยะธน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2) ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์บญ
ุ ญาพร อูนากูล
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยประถม)
3) อาจารย์ปรมพร ดอนไพรธรรม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2. ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญั ญา
1) ดร.มิง่ เทพครเมือง
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝา่ ยประถม)
2) ดร.ธัญรัศม์ นิธกิ ุลธีระภัทร์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
3) อาจารย์นนทิศกั ดิ ์ ผาผาย
โรงเรียนอนุ บาลวังม่วง จังหวัดสระบุร ี

ภาคผนวก จ
ภาพผลงานเด็ก
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ภาพผลงานเด็ก

การวาดภาพตามจินตนาการในกิจกรรมสร้างสรรค์
ในช่วงสัปดาห์ก่อนการทดลอง

123

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่าสิงโต
สัปดาห์ท่ี 2 (วันจันทร์)

124

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่าอูฐ
สัปดาห์ท่ี 2 (วันพุธ )

125

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่ากระต่าย
สัปดาห์ท่ี 3 (วันศุกร์)

126

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่าปลาโลมา
สัปดาห์ท่ี 4 (วันจันทร์)
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ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่างู
สัปดาห์ท่ี 5 (วันศุกร์)

128

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่าผีเสือ้
สัปดาห์ท่ี 6 (วันพุธ )

129

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่าต้นไม้
สัปดาห์ท่ี 7 (วันจันทร์)

130

ภาพผลงานเด็ก

ผลงานศิลปะ โยคะท่าท่อนไม้
สัปดาห์ท่ี 8 (วันพุธ )

ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ.2551
พ.ศ.2555
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