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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและ
หลั ง ได รั บ การจั ด ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบดนตรี โ มสาร ท
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน 15 คน
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง โดยทําการทดลอง
8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 24 ครั้ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาซึ่งมีคา
ดั ช นี ค วามสอดคล อ งเท า กั บ .85 แบบแผนการวิ จั ย เป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental
Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest
Design และทดสอบความแตกตางของตัวแปรโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับ Dependent Sample
ผลการวิจัยพบวา
1. เด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรี โมสาร ท มี ค วามสามารถทางพหุป ญญา อยู ในระดับปานกลาง และภายหลั งไดรับ การจัด
ประสบการณ ตามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรีย นรูป ระกอบดนตรี โ มสารท มี ค วามสามารถทาง
พหุปญญา อยูในระดับสูง
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาทั้งรายดานและโดยรวมสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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The purpose of this research was to study the early childhood children’s Multiple
Intelligences before and after Experiencing The Multiple Intelligences Model For Learning
Obtained Through Mozart Music.
The samples used in study were 5-6 years old children who studied in
kindergarten 2, in the second semester of the academic year 2010 at Anuban Muang
Angthong School. The multi-stage random sampling was used to select 15 children. The
experiment was carried for 45 minutes each day, 3 days per week for 8 consecutive weeks,
totaling 24 times.
The research instruments were Experiencing The Multiple Intelligences Model For
Learning Obtained Through Mozart Music obtained form with the reliability at .85 The design
of the research study was one-group pretest-posttest design. The t-test for dependent
samples was statistically used to analyze the data.
The result of research revealed that:
1. Before being obtained the Mozart Music, early childhood children have abilities
in Multiple Intelligences at middle level. After using the Mozart Music, their Multiple
Intelligences is at high level.
2. Early childhood children who have obtained the Mozart Music by using music
abilities Multiple Intelligences both as a whole and each aspect with statistical significance
at the level of .01
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
เด็กเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาในวัยเด็กจะเปน
พื้นฐานอันมั่นคงตอไปในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กปฐมวัย เปนชวงวัยที่สําคัญที่สุดสําหรับ
พัฒนาการของชีวิตมนุษยเพราะสิ่งที่เด็กไดรับจากประสบการณและการเรียนรูในชวง 5 ป แรกของ
ชีวิตมีผลตอการวางรากฐานที่สําคัญของพัฒนาการทุกดาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ. 2523: บทนํา) บลูม กลาววา เด็กปฐมวัยเปนชวงที่มีความสําคัญตอการวางรากฐานของ
พัฒนาการทุกดาน เด็กในวัยนี้มีความสามารถที่จะเรียนรูไดมากที่สุด พัฒนาการดานตางๆ เจริญ
อยางรวดเร็วโดยเฉพาะพัฒนาการทางดานสติปญญา ในชวง 4 ปแรก เจริญถึง 50% และจะเพิ่มขึ้น
เปน 80% เมื่ออายุครบ 8 ป (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531: 4 ; อางอิงจาก Boom. 1964: 8)
นอกจากนี้ รีสเทค ไดบรรยายความสามารถของสมองทั้ งสองซีกวา สมองซี กซาย เกี่ยวของกับ
ความสามารถในการใชภาษาพูด การวิเคราะห การจัดลําดับกอนหลัง การควบคุมพฤติกรรม การรู
เวลา และสถานที่ เป นการเรียนรูดานภาษา คณิตศาสตร สวนสมองซีกขวาจะมีความสามารถ
เกี่ยวกับภาษาทาทาง ความสนุกสนานทางดนตรี เรื่องของภาพรวม จินตนาการ ไหวพริบ ความคิด
ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค การสั ง เคราะห และการคิ ด สิ่ ง ใหม ๆ แปลกๆ เพราะฉะนั้ น การที่ ค นเรามี
ความสามารถ ทั้งการพูดพูด การคิด การเรียนรู ทําสิ่งตางๆ ได ก็ดวยการทํางานของสมองทุกสวน
ไมใชการทํางานของสมองเพียงสวนใดสวนหนึ่ง แตเปนสมองทุกสวนทํางานประสานกัน (กมลพรรณ
ชีวพันธุศรี. 2545: 40 ; อางอิงจาก Restak. 1995: 35) การพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยเปนสิ่งจําเปน
มากเพราะเด็กในวัยนี้จะมีสติปญญาดี สามารถเรียนรูไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาเด็กในวัยอื่น
เมื่อเด็กมีความสมดุลระหวางรางกายและจิตใจ และอยูในบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู สมองของ
เขาจะเจริ ญ เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยระบบประสาทที่ เ ป น ประโยชน ต อ การพั ฒ นา
สติปญญา (ปาริฉัตร เศวตเศรณี .2546: 28-40; อางอิงจาก Ward. 1988)
การจั ดประสบการณ ให เด็ ก ปฐมวัย นั้น ควรจัดใหสอดคลอ งกับพัฒ นาการของเด็ ก คํ า นึง
ถึงตัวเด็กเปนหลัก โดยควรจัดประสบการณใหเด็กได “ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู” เพื่อสงเสริม
พัฒนาการทุกดาน ประสบการณที่ใกลตัวเด็กและอยูในสิ่งแวดลอมของเด็ก อีกทั้งตองคํานึงถึงความ
แตกตางและความสนใจของเด็กเปนรายบุคคล เพราะเมื่อเด็กมีความสนใจในกิจกรรมใดก็จะตั้งใจทํา
กิจกรรมและเรียนรูอยางสนุกสนาน ยิ่งไปกวานั้นควรจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเรียนรูในหลาย
รูปแบบ เชน การปฏิบัติการทดลอง การนําไปทัศนศึกษา การเลนบทบาทสมมติ การเลนเปนกลุม
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และเดี่ยว ซึ่งเด็กแตละคนอาจจะมีวิธีการเรียนรูไมเหมือนกัน นอกจากนี้การจัดหนวยประสบการณ
ให กั บ เด็ ก ควรจั ด ในรู ป ของกิ จ กรรมต า งๆ ตามกิ จ กรรมตารางประจํ า วั น ได แ ก กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง และ
กิจกรรมเกมการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณควรเนนที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลรอบ
ดานตามความสามารถและความถนัดซึ่งตรงตามแนวคิดทฤษฎีพ หุปญญาซึ่งเน น แนวทางใหมที่
สามารถนํามาพัฒนาเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต.
2544: 15-19; อางอิงจาก Gardner. 1987) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด เปนผูคิดทฤษฎีพหุ
ปญญา (Theory of Multpie Intelligences) ซึ่งเปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับปญญาและการทํางานของ
สมองของมนุษย เขาเชื่อวา ปญญาคือ ความสามารถทางชีวภาพที่เปนโครงสรางทางชีวจิตวิทยา
(Biopsycology) ซึ่งเปนตัวสรางแหลงทางความคิดของคนเรา และจะสงผลตอเนื้อหาในแตละดาน
การดเนอรเชื่อวา คนทั่วไปจะมีปญญาหลายดาน โดยแตละดานจะขึ้นอยูกับความสามารถและจะ
แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน ไดแก ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) ปญญา
ดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical – Mathematical Intelligence) ปญญาดานมิติ (Spatial
Intelligence) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) ปญญา
ด า นดนตรี (Musical
Intelligence) ป ญ ญาด า นความเข า ใจระหว า งบุ ค คล (Interpersonal
Intelligence) ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ปญญาดานธรรมชาติ
(Naturalist
Intelligence) และป ญ ญาด า นอัตถภวนิ ย ม จิ ตนิย มหรือ การดํ า รงคงอยู ข องชีวิ ต
(Existential Intelligence) ซึ่งการดเนอร เชื่อวา มนุษยแตละคนจะมีปญญาแตละดานไมเทากันแตก็
สามารถพัฒนาไดและปญญาตางๆ สามารถทํางานรวมกันได
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู (The Multiple Intelligences Model for Learning)
เปนรูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรู พัฒนาขึ้นโดย รศ.ดร.เยาวพา เดชะคุปต ที่สรางขึ้นบน
พื้นฐานทฤษฏีพหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ โดยเน น การพั ฒ นาศั ก ยภาพและความถนั ด ของผู เ รี ย นทุ ก ด า น โดยพั ฒ นาให
สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย และสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาทีเนนผูเรียนเปนสําคัญและ
เปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง มีขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน ตามหลักการ 5 ขั้น ใชอักษรยอวา ACACA
ไดแก ขั้นที่ 1 ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active learning)ขั้นที่ 2 ขั้นการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุมรวมกับผูอื่น (Cooperation learning) ขั้นที่ 3 ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู
(Analysis) ขั้นที่ 4 ขั้นการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ขั้นที่ 5 ขั้นการนําสิ่งที่ได
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เรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application) ซึ่งรูปแบบดังกลาว ไดมีการทดลองใชกับเด็ก
ปฐมวัยและพบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น
ดนตรีเปนหนึ่งในกิจกรรมที่ควรจัดใหแกเด็กทั้งนี้เพราะ (อุดม เพชรสังหาร.2549: 3) ดนตรี
ชวยขับกลอมโลกใหรื่นรมยมานานแสนนาน ซึ่งนอกจากความสุขใจที่มนุษยเราที่ไดรับจากเสียงเพลง
แล ว ดนตรี ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ ร า งกายและจิ ต ใจของเราอย า งน า อั ศ จรรย อี ก ด ว ย สํ า หรั บ เด็ ก ๆแล ว
มีงานวิจัยชี้ชัดวา ดนตรีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสติปญญา ความคิดสรางสรรค และทักษะใน
ดานตางๆของเด็กตั้งแตยังเล็ก ดนตรีสากลโดยเฉพาะอยางยิ่ง บทเพลงโมสารทซึ่งเปนผลงานเพลงของ
คี ต กวี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก ที่ มี ผู นํ า ไปใช ใ นงานวิ จั ย มากที่ สุ ด และผลวิ จั ย ที่ ไ ด นั้ น น า พิ ศ วง จน
กอใหเกิดคําวา “โมสารทเอฟเฟกต” ขึ้นมา
ในปจจุบันมีการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อพัฒนาเด็กใน
ระดับปฐมวัยทั้งในและตางประเทศ หนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ “เพลงหรือดนตรี”
ซึ่งนักวิชาการ
นักศึกษา ทานผูรู ปราชญ รวมทั้ง พอแมผูปกครอง ผูเกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยตางก็เห็นคุณคา
ความสําคัญ ประโยชนแหงศาสตรทางดนตรี ในการที่จะนําเพลงหรือดนตรีมาเปนสื่อแหงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยในดานตางๆ (พิทักษ คชวงษ. 2541: 21) การใชดนตรีและเพลงประกอบการเรียนการ
สอนถือวาเปนนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหนึ่งในวงการศึกษาของไทยเรา มีบทบาทสําคัญที่จะชวย
ในการเรียนการสอนไดแทบทุกวิชา โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปฐมวัย ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเด็ก
ระดับนี้ไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงจะมีความสนใจในการรองเพลงหรือการเคลื่อนไหวรางกาย
ในลักษณะตางๆ ใหเขากับจังหวะเพลง ครูควรจัดกิจกรรมโดยใชดนตรีและเพลงประกอบเพื่อเรา
ความสนใจและกอใหเกิดการเรียนรู (เยาวพา เดชะคุปต. 2540: 102) จากผลการวิจัยของเซยโบล
(นงเยาว คลิกคลาย; อางอิงจาก Seybold. 1975.) ที่วิจัยถึงบทบาทของดนตรีหรือเพลงในการสอน
พูดแกเด็กที่พูดชา ผลปรากฏวา การใชกิจกรรมทางดนตรีหรือเพลงจะชวยใหเด็กบางระดับไดพูด
อยางคลองแคลวในการพูดดวย รวมทั้งชวยสรางบรรยากาศใหเพลิดเพลินและจูงใจใหพูดดวย ดนตรี
หรือเพลงสามารถกระตุนการทํางาน ของสมองทั้งสองซีกใหทํางานไดอยางเต็มที่พรอมๆ กัน และ
สอดคลองกันทั้งระบบ กลาวคือ ในขณะฟงเพลงการฟงเนื้อรองหรือรองตามนั้นตองใชสมองซีกซาย
ในขณะที่สมองซีกขวาจะทําหนาที่เกี่ยวกับการรับรูจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และการมองเห็น
ภาพโดยรวม สงผลใหการพัฒนาการทางภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการฟงและการพูดพัฒนากาวหนา
อยางมาก (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ. 2541: 11-12) การฟงเพลงและการรองเพลงถือเปนการจัดปจจัย
เกื้ อ หนุ นในเชิ ง บวก กระตุ นพั ฒ นาสมองทําให เซลลประสาทของการเรี ยนรูทํางานและอยู ค งทน
การฟงเพลงหรือดนตรีนับเปนภาษาหนึ่งซึ่งใชถายทอด ความรูสึกที่ภาษาในลักษณะอื่นไมสามารถ
ถายทอดได แทนที่จะเปนคําพูดหรือทาทาง ดนตรีเปนการใชเสียงและจังหวะเปนสื่อในการถายทอด
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ความรูสึก ดนตรีและเพลงจึงเปนสิ่งที่เด็กปฐมวัยควรไดรับ นับแตเด็กแรกเกิดเริ่มไดยินเสียงตางๆ
ที่เขาสามารถเขาใจไดแมกระนั้นก็ตาม ภายใน 2-3 ปตอมาเด็กจะมีความเขาใจภาษาและภาษา
ดนตรี (ณรุทธ สุทธจิตต. 2540: 11) ดังนั้นบิดา-มารดาและผูใกลชิดโดยเฉพาะอยางยิ่งครูปฐมวัยควร
มีสวนชวยในการจัดสภาพแวดลอมทางดนตรีใหแกเด็กเปนอยางยิ่ง
ดนตรีมีบทบาทสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัยเชน เวลาเด็กจะเขานอน บิดา-มารดามักจะรอง
เพลงกลอม เด็กอายุ 2 ป ชอบทดลองรํามะนาหรือระนาดมีเสียงอยางไรเมื่อผูใหญเปดโอกาสใหเด็ก
ไดสัมผัสกับดนตรีตางๆ เห็นไดวาดนตรีเปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับเด็กวัยนี้ แมวาดนตรีมีประโยชนตอ
เด็ก แต การเลื อกสรรดนตรี หรื อเพลงใหเหมาะสมกั บการฟ งนั้น ยัง มีค นส วนนอยที่คํ านึ ง ถึง ใน
ปจจุบันการฟงดนตรีของเด็กหรือความชอบฟงเพลง จะเปนเพลงสมัยนิยม เพลงที่แตงขึ้นมา มีเนื้อ
รองจํางายสั้นๆ รองซ้ําไปซ้ํามาหรือทางภาษาดนตรี มีจังหวะที่สม่ําเสมอ ฟงอยูประมาณ 2-3 เดือน
ก็จะมีเพลงใหมมาแทน ซึ่งในทางกลับกัน ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) จะมีคนฟงนอยมาก
หรือไมรูจักเพลงคลาสสิกหรือเพลงอมตะ สําหรับเพลงอมตะหรือเพลงคลาสสิกนั้น จะมีจังหวะการ
บรรเลงที่ถึ้ง พรอมดวยองคประกอบของดนตรีสูงสุดของทํานอง การประสานเสียง สีสันของดนตรี
รูปแบบของโครงสราง การถายทอดอารมณ (สุกรี เจริญสุข. 2532: 64) ดนตรีมีลักษณะหลาย
ประการ โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกที่มีเสียงสูงต่ําและจังหวะตอเนื่อง การเปดเพลงใหเด็กฟงทําใหเขา
แยกแยะเสียงเครื่องตี เครื่องเปา ซึ่งเปนของเรื่องศิลปะที่ควบคุมโดยสมองซีกขวา และยังไดสังเกต
ความถี่ ความหางของจังหวะเพลง ซึ่งเปนเรื่องของการคิดคํานวณในสมองซีกซาย นอกจากนี้การให
เด็กฟงเพลงแลวลองใหทําเลข พบวา เด็กจะทําเลขไดดีกวากลุมที่ไมไดฟงเพลง นอกจากนั้นเด็กที่ฟง
เพลงบอยๆ จะไวตอคลื่นเสียงตางๆ ทําใหเรียนดนตรีไดดีและสุขภาพจิตดีดวย
จากที่ ก ล า วมา แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของดนตรีกั บ เด็ก ปฐมวัย นอกจากนี้ ตาม
แนวคิดทฤษฏีพหุปญญาที่ โฮเวิรด การดเนอร คิดขึ้น หนึ่งในพหุปญญาดานตางๆ ของการดเนอรคือ
ปญญาดานดนตรี (เยาวพา เดชะคุปต. 2554: 20) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการใชทักษะในการ
แสดงออก การแตงและการชื่นชมในแบบแผนของดนตรี และหมายรวมถึงการจําและการแตงจังหวะ
เสียง และจังหวะดนตรี การดเนอรเชื่อวา ปญญาดานดนตรีควรจะมีอยูในทุกโครงสรางของทักษะ
ทางดานดนตรีเชนเดียวกับปญญาดานภาษา ซึ่งจากการศึกษาพหุปญญาทฤษฏีในดานความสามารถ
ทางดานดนตรีการดเนอรยังศึกษาประวัติของโมสารทอีกดวย จึงสรุปไดวา ดนตรีโมสารทสามารถนํา
เขามาสงเสริมใหกับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี
ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทวาจะสามารถสงเสริมความสามารถทางพหุปญญา
ในเด็ ก ปฐมวั ย ได ม ากน อ ยเพี ย งใด โดยผู วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาค น คว า ว า เมื่ อ เด็ ก ได รั บ การจั ด
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ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทแลวความสามารถทางพหุ
ปญญาของเด็กจะมีแนวโนมไปในทิศทางใดทั้งนี้เพื่อจะนําไปใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณ
การเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัยตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดประสบการณตามรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัย

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน 2 หอง
นักเรียนทั้งหมด 45 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน 15 คน โดยมี
ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จับสลากนักเรียน
จากจํานวน 2 หอง มา 1 หอง ขั้นตอนที่ 2 จับสลากเด็กปฐมวัยจํานวน 15 คน จากจํานวนเด็กปฐมวัย
ในหองเรียนที่จับสลากได
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท 5 ขั้นไดแก
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ตัวแปรตาม

ไดแก ความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน ประกอบดวย
1. ความสามารถดานภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical –
Mathematical Intelligence)
3. ความสามารถดานมิติ (Spatial Intelligence)
4. ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily
Kinesthetic Intelligence)
5. ความสามารถดานดนตรี (Musical Intelligence)
6.
ความสามารถด า นความเข า ใจระหว า งบุ ค คล
(Interpersonal Intelligence)
7. ความสามารถดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal
Intelligence)
8. ความสามารถดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
9. ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคง
อยูของชีวิต (Existential Intelligence)

นิยามศัพทเฉพาะ
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย-หญิง อายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยูใน
ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง
2. ดนตรีโมสารท หมายถึง ดนตรีคลาสสิก ซึ่งเปนเพลงที่โวลฟกัง อมาเดอุส โมสารทซึ่ง
เปนคีตกวีเอกของโลก ชาวออสเตรียเปนผูแตงซึ่ง โดยแนวเพลงของโมสารทที่นํามาใชเปนประเภท
เพลงบรรเลง ซึ่งมีลักษณะเปนเพลงที่มีเสียงสูงต่ํา และจังหวะตอเนื่อง การประสานเสียง สีสันของ
เครื่องดนตรี การถายทอดทางอารมณไดหลากหลาย ฟงแลวทําใหเกิดการจินตนาการจะเห็นไดวา
ดนตรีโมสารท ทําใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ หรือความรูสึกตาง ๆ ตอบทเพลง เสียง
ธรรมชาติตาง ๆ เชน ลมพัด นกรอง เสียงคลื่น เสียงน้ําตก จะทําใหผูไดยินมีความสุข ซึ่งมีผูนํา
ดนตรีโมสารทมาใชในการศึกษาตางๆ
3. การจั ด ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบดนตรี
โมสารท หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
โดยใชพหุปญญาเพื่อการเรียนรู รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต พัฒนาขึ้นเพื่อเปนรูปแบบใน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีพื้นฐานจากทฤษฏีพหุปญญาของ ศ.ดร.โฮเวิรด การดเนอร ประกอบ
เพลงโมสารท โดยผูวิจัยจะเปดดนตรีโมสารทใหเด็กฟงและใหเด็กเคลื่อนไหวอิสระประกอบเพลง ผูวิจัย
สนทนากับเด็กเกี่ยวกับเพลงโมสารท และแบงกลุมใหเด็กๆ ทํากิจกรรมรวมกัน หลังจากนั้นใหเด็กคิด
วิ เ คราะห กิ จ กรรมการเรี ย นรู สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู จ ากกิ จ กรรมและโยงไปสู ก ารประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชี วิ ต ประจํ า วั น โดยมี ขั้ น ตอนการจั ด ประสบการณ ที่ ส ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 9 ด า น ซึ่ ง มี ก ารจั ด
ประสบการณตามหลักการ 5 ขั้น โดยใชอักษรยอวา ACACA ไวดังนี้
ขั้นที่ 1 A ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา
(Active learning) ในขั้นนี้ ผูวิจัยจะเปดดนตรีโมสารทใหเด็กฟงและเคลื่อนไหวอิสระประกอบเพลง
ขั้นที่ 2 C ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น (Cooperation learning)
ในขั้นนี้ ผูวิจัยแบงเด็กๆ ออกเปนกลุมยอย เพื่อใหปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
ขั้นที่ 3 A ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู(Analysis)
ในขั้นนี้ ผูวิจัยแบงเด็กออกเปนกลุมแลวเด็กๆจะตองคิดวิเคราะหกิจกรรมการ เรียนรู
ขั้นที่ 4 C ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
ในขั้นนี้ ผูวิจัยและเด็กรวมกันสรุปสิ่งที่ไดเรียนจากการทํากิจกรรม
ขั้นที่ 5 A ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (Application)
ในขั้นนี้ ผูวิจัยใชคําถามกระตุนใหเด็กๆแสดงความคิดเห็นและโยงไปสูการใชใน ชีวิตประจําวัน
4. ความสามารถทางพหุปญญา หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทํา
กิจกรรมตามแนวคิดทฤษฎี พหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร แบงออกเปน 9 ดาน ดังตอไปนี้
4.1 ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ความสามารถในการสื่ อ ความหมายให ผู อื่ น เข า ใจ
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นจากการฟงเพลง
4.2 ความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical –
Mathematical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการจําแนก/เปรียบเทียบ ความสามารถใน
การจัดหมวดหมู/ประเภทสิ่งของตางๆ ความสามารถในการบอกสัญลักษณตัวเลขที่ระบุในเนื้อเพลง
ทวงทํานอง
4.3 ความสามารถทางพหุปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการวาดภาพ/ออกแบบผลงานดานศิลปะอยางสรางสรรค ความสามารถในการบอก
ตําแหนงที่ตั้ง ความสามารถในการบอกทิศทางของสิ่งตางๆ
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4.4 ความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily
Kinesthetic
Intelligence) หมายถึ ง ความสามารถในการควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวร า งกาย
ความสามารถในการเคลื่อนไหวอยางครบองคประกอบ และความสามารถในการควบคุมการประสาน
สัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับประสาทตา
4.5 ความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง
ความสามารถโต ตอบต อจัง หวะและเสีย งเพลง ความสามารถในการรอ งเพลงและแสดงท ว งท า
ประกอบ ความสามารถในการแสดงทาทางตามจังหวะ/สัญญาณ
4.6 ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal
Intelligence) หมายถึ ง ความสามารถในการปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงของกลุ ม เอื้ อ เฟ อ และแบ ง ป น
ความสามารถในการเปนผูนําผูตาม
4.7 ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal
Intelligence) หมายถึง มีความตั้งใจและเอาใจใสตองานที่ทํา ทํางานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง
ทํางานอยางมีเปาหมาย
4.8 ความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึง
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม รูจักใชสิ่งแวดลอมอยางคุมคา รูจักบํารุงรักษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
4.9 ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต (Existential
Intelligence) คือ การเขาใจความสัมพันธของรางกาย/จิตใจ มีความไวในประเด็นคําถาม เขาใจ
บทบาทของตนเอง
ความสามารถทางพหุปญ
 ญาในงานวิจัยนี้ สามารถวัดไดจากแบบสังเกตความสามารถ
ทางพหุปญญา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของกับการ
จัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ซึ่งคาดวาจะสามารถ
พัฒนาคุณภาพคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณโดยเนนที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลรอบดานตามแนวคิด
ทฤษฎีพหุปญญาซึ่ง ศ.ดร.การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 15-19; อางอิงจาก Gardner.
1987) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวารด เปนผูคิดทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multpie
Intelligences)ขึ้น โดยเปนทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับพหุปญญาและการทํางานของสมองของมนุษย เขา
เชื่ อ ว า ป ญ ญาคื อ ความสามารถทางชี ว ภาพที่ เ ป น โครงสร า งทางชี ว จิ ต วิ ท ยา (Biopsycology)
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ซึ่งเปนตัวสรางแหลงทางความคิดของคนเรา และจะสงผลตอเนื้อหาในแตละดาน การดเนอร เชื่อวา
คนทั่วไปจะมีปญญาหลายดาน โดยแตละดานจะขึ้นอยูกับความสามารถและจะแสดงออกมาใน
รูปแบบที่แตกตางกัน
จากแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น ผู วิ จั ย สนใจศึ ก ษารู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู
(The Multiple Intelligences Model for Learning) หรือรูปแบบ ACACA ประกอบดนตรีโมสารท เปน
รู ป แบบการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ดั ง กล า ว พั ฒ นาขึ้ น โดย รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา
เดชะคุปต ที่สรางขึ้นโดยพื้นฐานจากทฤษฏีพหุปญญาของ โฮเวิรด การดเนอร เพื่อใชเปนแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียน
ทุกดาน มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน ตามหลักการ 5 ขั้น
ใชอักษรยอวา ACACA ซึ่งมีกรอบแนวคิดดังนี้
ตัวแปรอิสระ
การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพื่อการเรียนรูป ระกอบดนตรีโมสารท
ขั้นที่ 1 ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
อยางมีชีวิตชีวา (Active learning)
ขั้นที่ 2 ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับ
ผูอื่น (Cooperation learning)
ขั้นที่ 3 ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู
(Analysis)
ขั้นที่ 4 ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวย
ตนเอง (Constructivism)
ขั้นที่ 5 ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน (Application)

ตัวแปรตาม
ความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความสามารถดานภาษา
ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร
ความสามารถดานมิติ
ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว
ความสามารถดานดนตรี
ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล
ความสามารถดานความเขาใจ
ความสามารถดานธรรมชาติ
ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือ
การดํารงคงอยูของชีวิต

สมมติฐานการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามลําดับดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา
1.1 ความหมายของพหุปญญา
1.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา
1.3 ประเภทของพหุปญญา
1.4 ประโยชนของพหุปญหา
1.5 แนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญา
1.6 ลักษณะพหุปญญา
1.7 รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
1.8 บทบาทของบุคคลตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
1.9 การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางพหุปญญา
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรี
2.1 ความหมายของดนตรี
2.2 ความสําคัญและคุณคาของดนตรี
2.3 องคประกอบของดนตรี
2.4 ประเภทของดนตรี
2.5 ลักษณะของดนตรี
2.6 ลักษณะของเพลงคลาสสิก
2.7 ทฤษฎีดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
2.8 ดนตรีกับเด็กปฐมวัย
2.9 แนวการจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
2.10 วิธีการเลือกดนตรีใหเหมาะกับเด็กปฐมวัย
2.11 วิธีปลูกฝงใหเด็กรักดนตรี
2.12 ดนตรีโมสารท
2.12.1 ประวัติโวลฟกัง อมาเดอุส โมสารท
2.12.2 ความสําคัญของดนตรีโมสารท
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2.12.3 ความเปนมาของโมสารทเอฟเฟกต
2.12.4 ความหมายของโมสารทเอฟเฟกต
2.12.5 ดนตรีโมสารทกับพัฒนาการดานตางๆ
2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรี

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา
1.1 ความหมายของพหุปญญา
ทฤษฎีพหุปญญา เปนแนวคิดทฤษฎีของ โฮเวิรด การดเนอร นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
แหงมหาวิทยาลัย ฮารวารด เปนการเรียนรูเกี่ยวกับ ศักยภาพและความถนัดของบุคคล โดยมีผูสนใจ
ศึกษาและใหความหมายไวดังนี้
การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Gardner.1983) ไดใหนิยามของคํา
วา พหุปญญา วาเปนความสามารถทางดานชีวจิต (Biopsydological Potential) นั่นคือ คนทุกคน
สามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตางๆตาม
สภาพแวดลอมของตนเขามองสติปญญาในหลายลักษณะและเชื่ออีกวา สติปญญาของแตละคนจะ
เปนกระบวนการทางจิตใจหรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลิตที่มีคุณคา เปนที่
ยอมรับของสังคม
นภเนตร ธรรมบวร (2545: 8) กลาวถึงพหุปญญา หมายถึงความสามารถของคนในการใช
สมองซึ่งจั ดเปน อวัยวะที่มี ความสํา คัญมากของรางกายมนุษย เพราะนอกจากจะทําหนาควบคุม
เกี่ยวกับสติปญญา ความคิด การเรียนรูพฤติกรรม และบุคลิกภาพของมนุษยแลวสมองยังทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของอวัยวะอื่นๆดวย
การดเนอร (พิมพพันธ เดชะคุปต. 2544: 108; อางอิงจาก Gardner.1983) ใหความหมาย
ของคําวา พหุปญญาวาประกอบดวยหลัก 3 ประการ
1. ความสามารถในการแกปญหา
2. ความสามารถในการสรางสรรค และคนพบสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนหรือ
ผลผลิตอันมีประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการพบเห็นปญหาใหม
สรุปไดวา พหุปญญาหมายถึง ปญญา ความสามารถที่หลากหลายในตัวของบุคคลที่
ถูกควบคุมโดยสมองแตละสวยสมารถใชสติปญญา ความสามารถในการทํากิจกรรมตางๆอยางมี
เปาหมาย หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลิตที่มีคุณคาตอตนเองและเปนที่ยอมรับ
ของสั ง คม ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึง ความเหมาะสมกั บ ความแตกตา งระหว า งบุ ค คล เพื่ อ ให พั ฒ นา

12
ความสามารถทางสติ ป ญ ญาของบุ ค คล ในการปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ สิ่ ง แวดล อ มในสั ง คมได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
1.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences-MI)
เมื่อป ค.ศ.1904 กระทรวงศึกษาในกรุงปารีส ไดใหนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ อัลเฟรด
บิเนท (ธีระศักดิ์ กองทรัพย. 2543: 16; อางอิงจาก Alfred Binet.) และคณะทําการพิจารณาเครื่องมือ
โดยกําหนดนักเรียนที่มีความเสี่ยงตอการสอบตกเพื่อหาทางแกไข จากการพัฒนาเครื่องมือนี้ทําใหเกิด
แบบทดสอบเชาวปญญาขึ้นเปนครั้งแรกของโลกหลายปตอมาจึงแพรหลายเขาไปในสหรัฐอเมริกา และ
ใชกันอยางแพรหลายจนเปนที่รูจักกันในปจจุบันวา “เชาวปญญา” และแบบทดสอบ IQ หรือ
แบบทดสอบเชาวปญญาเกือบ 18 ป หลังจากที่มีแบบทดสอบเชาวปญญาครั้งแรก นักจิตวิทยาชาว
อเมริกาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ชื่อ โฮเวิรด การดเนอร ไดประกาศวา โลกของเราตีความฉลาดหรือ
เชาวปญญาหรือสติปญญาแคบไป การดเนอรไดเสนอไวในหนังสือ “Frames of Mind” เมื่อป พ.ศ
1983 วาความฉลาดหรือเชาวปญญาของมนุษยมีอยางนอย 8 ดาน การดเนอร เรียกทฤษฏีของเขาวา
“ทฤษฎีพหุปญญา” (Theory of Multiple Intelligences-MI) การดเนอรตองการจะรูจักศักยภาพของ
มนุ ษ ย ที่ น อกเหนื อ ไปจากคะแนนทดสอบเชาว ป ญ ญา เขาตั้ ง ข อ สงสั ย ถึ ง ความเชื่ อ ถื อ ได ข อง
แบบทดสอบเชาว ป ญ ญาแบบต า งๆ ที่ ดึ ง คนออกจากสิ่ ง แวดล อ มตามธรรมชาติ แ ละทํ า ให ห รื อ
ตอบสนองเรื่องราวตาง ๆ ที่ไมเคยทํา การดเนอรบอกวาความฉลาดหรือเชาวปญญานาจะเกี่ยวกับ
ความสามารถใน 1) การแกปญหา และ 2) การออกแบบผลผลิตที่ทันสมัยในสถานการณธรรมชาติ
(อารี สัณหฉวี. 2542:1-2)
โฮเวิรด การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2-3; อางอิงจาก Howard Gardner. 1993)
ศึกษาผูที่มีสมองบกพรองบางสวนพบวาผูที่ถูกศึกษายังมีความสามารถในสวนที่เหลืออยู ซึ่งเปนการ
พิสูจนวาสมองของมนุษยแบงเปนสวน ๆ แตละสวนกําหนดความสามารถเปนเรื่อง ๆ หรือมีปญญา
หลาย ๆ อยางถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะสวนแตกตางกัน การดเนอรใชฐานความคิดจากศาสตร
ทางการรับรู (Cognitive Science) และใหคําจํากัดความคําวา “ปญญา” วาเปนความสามารถเชิง
ชีวจิต (Biopsycological Potential) นั่นคือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขามี
ความสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตางๆตามสภาพแวดลอมของตน เขามองปญญา
ในหลายลักษณะเขาเชื่อวาปญญาแตละดานจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะ
คนหา แก ปญหา และสรางผลผลิตที่ มีคุณคาเปนที่ ยอมรั บของสัง คม (เยาวพา เดชะคุปต. 2544;
อางอิงจาก เฉิดศักดิ์ ชุมนุม. 2540)
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สรุปไดวา ความเขาใจในการศึกษาที่ผานมาเปนเพียงการศึกษาเพียงปญญาเพียงดานเดียว
แตในปจจุบันไดมีการศึกษาศึกษามนุษยแนวใหม ไดทําการศึกษามนุษยดานความสามารถในเชิง
ชีวจิตที่เราเรียกวาพหุปญญาเพื่อการเรียนรูนั่นเอง
1.3 ประเภทของพหุปญญา
จํ า แนก
การด เนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544. 2-3; อ า งอิ ง จาก Gardner.1983)
ความสามารถหรือปญญาของคนเอาไว 7 ประเภท และภายหลังไดเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท รวมเปน
ปญญา 9 ดาน
1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึงความสามารถในการจัด
กระทําเกี่ยวกับโครงสรางของภาษา เสียง ความหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา เชน ความสามารถใน
การใชภาษาหวานลอม การอธิบาย ผูที่มีความสามารถทางดานภาษาสูง เชน นักเลานิทาน นักพูด
นักการเมือง หรือดานการเขียน เชน กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ
2. ปญญาดาน ตรรกะและคณิตศาสตร (Logical - Mathematical Intelligence)
หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และ
การคิดที่เปนเหตุผล (Cause -effect) และการคิดคาดการณ (If-then) วิธีการที่ใชการคิด ไดแก การ
จํ า แนกประเภท การจั ด หมวดหมู การสั น นิ ษ ฐาน สรุ ป การคิ ด คํ า นวณ การตั้ ง สมมติ ฐ าน ผู ที่ มี
ความสามารถสู ง ในการใช ตั ว เลข เช น นั ก บั ญ ชี นั ก คณิ ต ศาสตร นั ก สถิ ติ และผู ให เ หตุ ผ ลที่ ดี เ ช น
นักวิทยาศาสตร นักตรรกศาสตร นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) หมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น และ
แสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ ผูที่มีความสามารถในการมองเห็นพื้นที่
ไดแก นายพราน ลูกเสือ ผูนําทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใชเนื้อที่ไดดี เชน สถาปนิก มัณฑนากร
ศิลปน นักประดิษฐ
4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence)
หมายถึง ความสามารถในการใชทักษะรางกาย เชน ความคลองแคลว ความแข็งแรง รวดเร็ว ความ
ยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส ผูที่มีความสามารถในการใชรางกายของตน
แสดงความคิ ด ความรู สึ ก ได แ ก นั ก แสดง นั ก แสดงท า ใบ นั ก กี ฬ า นาฏกร นั ก ฟ อ นรํ า และ
ความสามารถในการใชมือประดิษฐ เชน นักปน ชางซอมรถยนต ศัลยแพทย
5. ปญญาทางดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึงความสามารถในการไวในเรื่อง
ของจังหวะ ทํานอง เสียง ตลอดจนความสามารถในเขาใจและวิเคราะหดนตรี ผูที่มีความสามารถใน
ดานนี้ไดแก นักแตงเพลง นักดนตรี นักวิจารณดนตรี
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6. ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึง
ความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึก ความคิดและเจตนาของผูอื่น ทั้งนี้รวมถึงความไวในการ
สังเกตน้ําเสียง ใบหนา ทาทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถึงลักษณะตางๆ ของสัมพันธภาพของ
มนุษย และความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน ความสามารถทําให
บุคคลหรือกลุมชนปฏิบัติตาม
7. ป ญญาดานตนเอง หรือความเขาใจตนเอง (Intrapersonal
Intelligence)
หมายถึ ง ความสามารถในการรู จั ก ตนเอง และสามารถประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นได ด ว ยตนเอง ผู ที่ มี
ความสามารถในการรูจักตนเองไดแก การรูจักตนเองตามความเปนจริง เชนมีจุดออน จุดแข็งในเรื่องใด
มีความรูเทาทันอารมณ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถในการฝกฝนตนเองและ
เขาใจตนเอง
8. ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึงความสามารถในการ
เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และปรากฏการณทางธรรมชาติ เขาใจความสําคัญของตนเองกับ
สิ่งแวดลอมและตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติ เขาใจถึง
พัฒนาการของมนุษยและดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย เขาใจและจําแนกความเหมือนกันของ
สิ่งของ เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร
9. ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต (Existential
Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการไวตอการจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารงคงอยูของ
มนุษย เชน ความหมายของชีวิต ทําไมคนเราถึงตาย และเรามาอยูที่นี่ไดอยางไร
สรุปไดวา ทฤษฏีพหุปญญาแบงออกเปน 9 ประเภท ไดแก ปญญาดานภาษา ปญญาดาน
ตรรกะและคณิตศาสตร ปญญาดานมิติ ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว ปญญาดานดนตรี
ปญญาดานความเขาใจผูอื่น ปญญาดานความเขาใจตนเอง ปญญาดานธรรมชาติ และปญญาดาน
การดํารงคงอยูของชีวิต
1.4 ประโยชนของพหุปญหา
มีผูกลาวถึงประโยชนของพหุปญญาไวดังนี้
กรีนฮอค (สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2540: 53-59; อางถึงจาก Greenhawk: 1997)
รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชนของพหุปญญาในหองเรียนไว 5 รายการ ดังนี้
1. ชวยใหนักเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น
2. ชวยใหนักเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดออนของตนเอง
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3. ชวยเสริมความมั่นใจในตนเองของนักเรียนซึ่งจะชวยใหนักเรียนกลาทํางานที่
ยากกวาเดิม
4. ชวยใหนักเรียนไดดีขึ้น เพราะจะทําใหเกิดการจดจําไมลืม โดยเฉพาะบทเรียน
ที่ใชฝกหลายปญญา
5. ชวยในการประเมินทักษะพื้นฐานระดับสูงของนักเรียนไดอยางแมนยํา
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมพหุปญญาในชั้นเรียน ทําใหผูเรียนและผูสอน
เขาใจถึงความตองการในการเรียนการสอนในหองเรียนมากขึ้น
1.5 แนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญา
การส ง เสริ ม ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาให กั บ เด็ ก นั้ น ต อ งเข า ใจว า เด็ ก ทุ ก คนไม ใ ช
อั จ ฉริ ย ะแต เ ด็ ก ทุ ก คนมี ค วามสามารถถึ ง ขี ด สู ง สุ ด ของแต ล ะบุ ค คลได ซึ่ ง โบลตั น และแคชวู ด
(ไผท สิทธิสุนทร 2545:21; อางอิงจาก Boulton-Lewis; & Catherwood. 1994: 52-53) กลาววา
การเปดโอกาสใหเด็กแสดงออกถึงความรูสึกของตนเอง จากประสบการณที่ไดรับดวยการสื่อสารดาน
ตางๆ เชน การพูดแสดงความคิดเห็น การวาดภาพสิ่งที่ตนเองประทับใจ เปนตน ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ เปน
การเรียนรูที่เ ด็กจะจดจํ าไปไดยาวนาน และไดแสดงความสามารถของตนเองไดอย างแทจริง มีผู
กล า วถึ ง แนวทางในการส ง เสริ ม ความสามารถทางพหุ ป ญ ญา เสนอแนวทางในการส ง เสริ ม
ความสามารถทางพหุปญญาใหแกเด็กดังนี้
1. จัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเรียนรู และกิจกรรมรวมกัน อาจจะเปนกลุมใหญหรือกลุม
เล็ก โดยเนนการเรียนรูแบบบูรณาการ และฝกความสามารถในดานตางๆใหกับเด็ก เชน ความสามารถ
ดานดนตรี ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานตรรกะศาสตรและคณิตศาสตร ความสามารถ
ดานการเคลื่อนไหวดานรางกาย ความสามารถดานมิติสัมพันธ ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ
ความสามารถในดานเขาใจตนเอง ความสามารถดานธรรมชาติวิทยา
2. เด็กและครูรวมกันวางแผนการเรียนรูของตนเอง เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถ
ในดานตนถนัดหรือมีความสามารถพิเศษ
3. การเรียนรูของเด็กเกิดจากความตองการที่ตอเนื่องจากการเรียนรูในเรื่องหนึ่งและ
เด็กยังสนใจ ครูควรจะชวยหรือหรือใหคําแนะนํา นอกจากนี้อาจจะเกิดจากความตองการที่จะเรียนรู
ดวยตนเองโดยครูไมไดกระตุน
4. ควรเป ด โอกาสให เ ด็ ก ได แ สดงออกตามความสามารถที่ มี อ ยู อ ย า งเต็ ม ที่ โดย
สงเสริมใหมีการจัดมุมประสบการณสําหรับเด็กไดเลือกทํากิจกรรมที่สนใจ และแสดงความสามารถ
ดานที่ตนเองถนัด
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สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2540: 52-53) กลาวถึงแนวทางในการสงเสริมความสามารถทางพหุ
ปญญาของเด็กดังนี้
1. การจัดกิจกรรมยึดเด็กเปนศูนยกลาง โดยมีครูคอยแนะนํา และใหการสนับสนุน
การเรียนรู เนนการคนพบ การคิดไตรตรอง ซึ่งเนนใหเด็กเปนผูปฏิบัติ และทํากิจกรรมการเรียนรูดวย
ตนเอง ทําใหเกิดการคนพบตัวเอง
2. เด็กควรจะไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
เชน ภายในชุมชนของตนเอง จากการทัศนศึกษา เปนตน
3. ครูควรศึกษาหาความรูอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนการคนหากิจกรรมใหมๆใหกับ
เด็ก ทําใหเด็กไมเกิดความเบื่อหนายในกิจกรรมที่ซ้ําซาก
4. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนรูและเพิ่มทักษะความสามารถของเด็ก โดย
สงเสริมศักยภาพของเด็กๆ ในทุกๆดาน
5. สงเสริมพัฒนาการของเด็กในดานการอยูรวมกัน เชน การทํางานกลุม
6. สงเสริมการเขาใจตนเอง รูจักสวนดี สวนที่บกพรองของตนเอง และความเขาใจ
ผูอื่น สามารถชื่นชมกับความสําเร็จของผูอื่น
7. โรงเรียนเปนสถานที่สนับสนุนการเรียนรูของเด็ก และเปนสถานที่ที่สงเสริมการ
พัฒนาความสามารถของเด็กในดานตางๆ
นอกจากนี้ กุญชรี คาขาย (2544: 159-160) กลาววาการสงเสริมความสามารถทางพหุ
ปญญาใหดี ไมวาจะเปนในดานใดก็ตามถาเด็กไดรับการสงเสริมที่ตรงตามความสามารถก็จะทําใหเด็ก
พัฒนาไปไดอยางรวดเร็วกวาเด็กคนอื่น ดังนี้ควรที่จะสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาใหกับเด็ก
เพื่อการเรียนรูดังนี้
1. ตองรูจักความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กในทุกๆดาน เพราะจะชวยใหการ
เรียนการสอนและการประเมินการเรียนรูของเด็กสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละคน
2. กระตุนใหเด็กไดใชความสามารถทุกๆดานรวมกันในการเรียนรูสิ่งที่อยากจะเรียน
3. กิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหควรเปดโอกาสใหเรียนไดแกปญหาหรือเขาไปมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ และเปนกิจกรรมที่ตองทําโดยอาศัยการผสมผสานกันของความคิดเชิงเหตุผล
4. กระตุนใหเด็กตอบคําถาม โดยการใหเหตุผล
5. สั ง เกตการณ เ ปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของเด็ ก ว า เป น ไปตามลํ า ดั บ ขั้ น หรื อ ไม
เพื่อที่จะไดทราบถึงจุดบกพรองในการเรียนรูของเด็ก
6. หากพบวาเด็กเรียนรูหรือเขาใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดชากวาคนอื่นๆ ควรจะชวยเหลือ
เพราะอาจเปนไปไดวาเด็กมีความสามารถเพียงเทานี้
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7. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหสงเสริมความสามารถในทุกๆดาน เชน
7.1 การอาน การเลน และการเขียนเรื่อง (ดานภาษา)
7.2 การเลานิทาน และใหเด็กเดาวาตอนจบจะเปนอยางไร (ดานตรรกะ)
7.3 การเขียนภาพ ลอกแบบ หรือวางผังที่จะตกแตงพื้นที่ (ดานมิติสัมพันธ)
7.4 การฟงเสียงดนตรี หรือเสียงตางๆ (ดานดนตรี)
7.5 การเตนรํา การละเลนไทยเชนมอญซอนผา งูกินหาง โพงพาง
(ดานการเคลื่อนไหวและรางกาย)
7.6 การสวมบทบาทตางๆ การใชภาษาทาทาง(ดานมนุษยสัมพันธ)
7.7 การบอกถึงความตองการของตน (ดานการเขาใจตนเอง)
7.8 การปลูกตนไม การเลี้ยงสัตว และการบันทึกการเจริญเติบโต
(ดานธรรมชาติวิทยา)
สรุปไดวา การสงเสริมความสามารถทางพหุปญญานั้น เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได
ตั้งแตวัยเด็ก โดยการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และอยูในความสนใจของเด็กเพราะการที่เด็กได
คนพบความสามารถที่แทจริงของตนเอง ซึ่งจากการทํากิจกรรมตางเปนสิ่งที่เด็กไดรับประสบการณตรง
ตลอดจนผูใหญใหการสนับสนุนสงเสริม และความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล
1.6 ลักษณะพหุปญญา
เยาวพา เดชะคุปต (2554: 26 – 30 ) อธิบายถึง ลักษณะพหุปญญา ทั้ง 9 ดาน แสดงไวใน
ตารางดังตอไปนี้ ประกอบดวย
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ตาราง 1 ลักษณะพหุปญญา ( Multiple Intelligences )
ปญญา

ลักษณะ

ประเภทของบุคคล

1.ดานภาษา
(Linguistic Intelligence)

- เขาใจคําสั่งและความหมายของคํา
- ชอบอาน เขียน เลาเรื่อง
- อธิบายไดชัดเจน
- ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนไดดี ถามีโอกาสได
พูด ฟง และเห็น
- มีอารมณขัน
- มีความจําดี จําสถานที่ วัน เดือน ปและสิ่งละอัน
พันละนอยได
- สามารถวิเคราะหดานภาษาไดดี
- สามารถจําสิ่งที่เปนแบบแผนที่เปนนามธรรมได
- มีเหตุผลเชิงสรุปความ
- สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆได
- ชอบทําการทดลอง คนหาคําตอบ ทํางานกับตัวเลข
หาคําตอบดานรูปแบบและความสัมพันธ
- ชอบคณิ ต ศาสตร คิ ด เชิ ง เหตุ ผ ลและสามารถ
แกปญหาตางไดดี
- เรียนไดดี โดยการจัดหมวดหมู แยกประเภท
- ชอบร องเพลง ฟงเพลง ชอบเลนดนตรี
และ
ตอบสนองตอเสียงเพลง
- แยกแยะ จําทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรีไดเร็ว
- เรียนจังหวะ เสียง และดนตรีไดดี
- รูจักโครงสรางของดนตรี โครงสรางในการฟงเพลง
- ไวตอเสียง
- คิดทวงทํานอง /จังหวะได
- สัมผัสคุณภาพของเสียงได

- กวี
-นักเขียน
-นักพูด
-นักโตวาที

2.ปญญาดานตรรกะ และ
คณิตศาสตร
( Logical – mathematical
Intelligence)

3. ปญญาดานดนตรี
(Musical Intelligence)

- นักวิทยาศาสตร
- นักคณิตศาสตร
- นักคิด
- นักสถิติ

- นักดนตรี
- นักแตงเพลง
- วิทยากร
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ตาราง 1 (ตอ)
ปญญา

ลักษณะ

ประเภทของบุคคล

4 .ปญญาดานรางกายและ
การเคลื่อนไหว
( Bodily – kinesthetic
Intelligence )

- สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกาย
- รูจักสวนตางๆของรางกายและสามารถแสดงออกได
- ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใชภาษาทาง
กาย
( Body Language )
- ทํากิจกรรมที่ตองใชรางกาย เชน กีฬา เตนรํา การ
แสดง และประดิษฐสิ่งของไดดี
- มีความสามารถในการแสดงทาทาง
- สามารถพัฒนาการทํางานของรางกาย
- เรี ย นได ดี ถ า มี โ อกาสสั ม ผั ส เคลื่ อ นไหวและมี
ปฏิสัมพันธกับพื้นที่วาง และการสัมผัส
- สามารถมองเห็นแงมุมตางๆได
- เห็นความสัมพันธของพื้นที่
- สามารถแสดงออกดวยภาพ
- สามารถมองเห็นรูปลักษณของสิ่งตางๆ
- สามารถหาทิศทางในที่วางๆได
- สามารถจัดรูปฟอรมตางๆในสมองได
- มีจินตนาการที่ดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง อานแผน
ที่ แผนภูมิไดดี
- เรียนไดดีถาตองใชจินตนาการ มีโอกาสใชความคิด
อยางอิสระ ( ฝน ) ทํางานดวยสี และสีกับภาพ
- ชอบที่ จ ะวาด สรา ง ออกแบบ ฝ น ศึ ก ษาภาพนิ่ ง
ภาพยนตร และทดลองกับเครื่องจักรกล

-นักกีฬา
-นักเตนรํา
-ศัลยแพทย
-นักประดิษฐ

5. ปญญาดานมิติ
( Spatial Intelligence )

-

นักเดินเรือ
นักบิน
ประติมากร
ศิลปน
นักวาดภาพ
สถาปนิก
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ปญญา

ลักษณะ

ประเภทของบุคคล

6.ปญญาดานความเขาใจ
ระหวางบุคคล
( Interpersonal
Intelligence )

- เขาใจผูอื่น นําผูอื่น จัดกลุม สื่อสาร ระงับขอพิพาท
ได
- ทํางานเปนกลุมได
- แยกแยะความแตกตางระหวางบุคคลได
- สามารถสื่อความหมายโดยไมใชภาษาพูดได
- ชอบมีเพื่อนมากๆ ชอบพูดกับคนและรวมสังสรรค
กับคนอื่น
- เรียนไดดีถามีโอกาสไดแบงปน/รวมทํางาน
- เปรียบเทียบ สัมพันธใหความรวมมือ และมีโอกาส
สัมภาษณผูอื่น
- มีสมาธิดี
- เปนคนที่มีจิตใจออนโยน
- มีความเขาใจตนเอง ชอบคิดฝน และหมกมุนอยูกับ
ความรูสึก/ความคิดของตนเอง ใหสัญชาตญาณเปน
เครื่องนําทาง
- ตระหนักและแสดงความรูสึกของตนเอง ไดหลายๆ
อยาง
- มีความรูสึกที่เกี่ยวกับตัวตนของตัวเอง
- มีความคิดระดับสูง และมีเหตุผล
- ชอบที่ จ ะทํ า งานคนเดี ย ว และสนใจติ ด ตามสิ่ ง ที่
ตนเองสนใจเปนพิเศษ เรียนไดดีถาทีโอกาสทํางานโดย
ลําพัง ทําโครงการเดี่ยวๆ
- แสวงหาความสําเร็จในความสนใจ และเปาหมาย
ของตนเอง และตองการเปนผูนําสรางสรรค
- เรียนโดยวิธีเรียนดวยตนเอง ตามจังหวะการเรียน
เฉพาะตน

-ครู
-นักสังคมสงเคราะห
-นักการเมือง
-พนักงานขายของ

7. ปญญาดานความเขาใจ
ตนเอง
( Intrapersonal
Intelligence )

- นักจิตวิทยา
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ตาราง 1 (ตอ)
ปญญา

ลักษณะ

8.ปญญาดานธรรมชาติ
(Naturalist
Intelligence )

- เข า ใจการเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ และ -นักวิทยาศาสตร
ปรากฏการณธรรมชาติ
- เขาใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดลอมและ
ตระหนั กถึ งความสามารถของตนที่ จ ะมีส ว นชว ยใน
การอนุรักษธรรมชาติ
- เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษย และการดํารงชีวิต
ของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย
- เขาใจและจําแนกความเหมือนกันของสิ่งของ
- เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร
- ไวและสามารถในการจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับ -นักคิด
-ผูนาํ ทางศาสนา
การดํารงอยูของมนุษย
- เขาใจความหมายของชีวิต
- เขาใจวาทําไมคนเราจึงตาย เขาใจวาเรามาอยูที่นี่ได
อยางไร
- เรียนรูบริบทของการดํารงคงอยูขอบมนุษย
- ถามคํ า ว า “ทํ า ไมเราจึ ง อยู ที่ นี่ ” “เรามี บ ทบาท
อะไรบางในโลกนี้”
- เขาใจความสัมพันธของรางกาย จิตใจ และความ
เปนจริงในโลก

9.ปญญาดาน
อัตถภวนิยม จิตนิยม หรือ
การดํารงคงอยู
ของชีวิต ( Existential
Intelligence )

ประเภทของบุคคล

สรุปไดวา ลักษณะพหุปญญาทั้ง 9 ดาน มีลักษณะพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา
ซึ่ง บุคคลแตละประเภทก็จะมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกตางกัน
1.7 รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
การจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู (Multiple–
Intelligences Model for Learning) หรือรูปแบบ ACACA หมายถึง รูปแบบในการจัดประสบการณ
การเรียนรูที่สงเสริมความสามารถทางพหุปญญา รองศาสตราจารย ดร. เยาวพา เดชะคุปต (2544:
6-7) พัฒนาขึ้นโดยมีพื้นฐานเพื่อพัฒนาพหุปญญาตามทฤษฏีของโฮเวิรด การดเนอร เพื่อใชเปน
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แนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เนนการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียนเปน
สําคัญซึ่งสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู โดยการให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 9 ดาน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตามหลักการ 5 ขั้นโดยใชอักษรยอวา ACACA ดังมีความหมาย
ตอไปนี้
ขั้นที่ 1 A ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active learning)
ขั้นที่ 2 C ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอื่น (Cooperation learning)
ขั้นที่ 3 A ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)
ขั้นที่ 4 C ขั้นการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
ขั้นที่ 5 A ขั้นการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application)
รายละเอียดแตละขั้นตอนมีดังนี้
1. ขั้นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (Active learning) การเรียนรู
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู คือการเรียนที่ใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง
(Hean on) โดยการใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ในรูปของการเลนเกม การปฏิบัติกิจกรรม
การคนควา การปฏิบัติจริง การไปทัศนศึกษา การแกปญหา ฯลฯ หรือที่เรียกกันวาการเรียนรูตามสภาพ
จริง (Authentic learning)
2. ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอื่น (Cooperation learning) การเรียนรูที่ดี
ที่สุดเกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น โดยการที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน การทํางานและ
การเรียนรวมกับผูอื่น หรือจากการทํางานในกลุมยอย
3. ขั้นการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) การเรียนรูที่ดี คือ การที่ใหผูเรียนมี
โอกาสวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของตนเองโดยถามคําถามวาใคร ที่ไหน และเกิดความรูสึก
และการเรียนรูอยางไร
4. ขั้นการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) การใหผูเรียนสรุปสิ่งที่ผูเรียน
ไดเรียนรูที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง หรือที่เรียกวา ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเองจะทําใหการเรียนรูนั้น
มีความหมายสําหรับผูเรียนมากกวา การเรียนรูโดยการทองจําจากตํารา หรือทําแบบฝกหัดเพียงอยาง
เดียว ในขั้นนี้เปนขั้นที่ใหผูเรียนรวมกันสรุปสิ่งที่เกิดการเรียนรู เขียนสรุปโดยการวาดภาพ หรือการทํา
ผังวิเคราะหมโนทัศน
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5. ขั้นการนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชอยางมีความหมายในชีวิตจริง (Application)
การเรียนรูที่แทจริง คือ การที่ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูนั้นไปประยุกตใชกับการแกปญหา หรือกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงโดยการใหผูเรียนคิดถึงวาจะนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชอยางไร หรือแกปญหา
อยางไรในชีวิตจริง
สรุปไดวา รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม
ดวยตนเองไดมีสวนรวมการเรียนรู ไดวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู โดยสรางองคความรูใหตนเอง และ
ไดนําสิ่งที่เรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เปนรูปแบบการเรียนที่เนนพัฒนาศักยภาพและความ
ถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งตรงตามหลักการของการเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered
approach)
1.8 บทบาทของบุคคลตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
เยาวพา เดชะคุปต. (2554: 59 – 60 ) อธิบายถึง บทบาทของบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับ
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไวดังนี้
บทบาทผูเรียน
บทบาทผู เ รีย นตามรู ป แบบพหุป ญ ญาเพื่อ การเรี ย นรู เน น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางมากขึ้ น
โดยผูเรียนควรมีโอกาสกระทําสิ่งตอไปนี้
1. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอ
2. คิดและทํางานรวมกับผูอื่น
3. คิดวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการเรียนรู
4. สรุปสิ่งที่เกิดการเรียนรูเปนองคความรูของตนเอง
5. นําสิ่งที่เรียนรูไปใชในชีวิตประจําวัน
บทบาทครู
บทบาทของครูในการพัฒนาผูเรียนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ไดแก
1. จัดบรรยากาศกาเรียนรูใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมพหุ
ปญญาโดยผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง ไดมีโอกาสคิด แกปญหา สํารวจ และคนควาดวยตนเอง
2. บูรณาการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูจากกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาพหุ
ปญญาผูเรียน ทุกดาน
3. พัฒนาสภาพแวดลอม และสื่อการเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู
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4. สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย และใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหมาก
ขึ้นเชน การพาเด็กไปทัศนศึกษา สํารวจชุมชน นําชุมชนมามีสวนรวม จัดทําโครงงาน เปนตน
บทบาทผูบริหาร
บทบาทผูบริหารที่เหมาะสมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีดังนี้
1. เนนผูเรียนเปนศูนยกลางมากขึ้น เนนการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของ
ผูเรียน ความสามารถทางพหุปญญา และการเรียนรูตามสภาพจริง
2. สงเสริมครู พัฒนาหลักสูตรและกระบาวนการเรียนรูที่เปนหลักสูตรตามอัธยาศัย
และหลักสูตรรายบุคคลใหมากขึ้น
3. สงเสริมการพัฒนาสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรูที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูให
มากขึ้น
4. สงเสริมใหมีการประเมินตามสภาพจริงใหมากขึ้น
5. สงเสริมการนําผูปกครองมาและนําภูมิปญญาสากล ภูมิปญญาไทย และภูมิ
ปญญาทองถิ่นมามีสวนรวมในการเรียนรูใหมากขึ้น
บทบาทผูปกครอง
บทบาทผูปกครองที่เหมาะสมตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีดังนี้
1. เขาใจแนวคิดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา และรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรู
2. รวมมือกับโรงเรียนในการสงเสริมศักยภาพผูเรียนทั้งที่บานและโรงเรียน ทั้งในดาน
วิชาการ เชน การมาเปนวิทยากร การจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน
สรุ ป ได ว า คนทุ ก คนเป น ผู ที่ มี ศั ก ยภาพในตั ว เอง ยิ่ ง ได รั บ การพั ฒ นามากเท า ไหร
ศักยภาพนั้นจะเพิ่มมากขึ้น ครู พอแม และทุกคนในสังคม มีสวนรวมในการสงเสริมพัฒนาผูเรียนซึ่ง
เราสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาไดทุกสถานที่
1.9 การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
เยาวพา เดชะคุปต. (2554: 57 – 59) อธิบายถึง การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรู ไวดังนี้
1. การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูควรเนนการพัฒนาศักยภาพ
ความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
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1.1 หลักสูตรที่จัดควรเปนบูรณาการระหวางหลักสูตรปกติกับหลักสูตรที่ใชรูปแบบพหุ
ปญญาโดยสอดแทรกในกิจกรรมตามตารางประจําวัน และเปนการบูรณาการกิจกรรมพหุปญญากับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ เชน กิจกรรมชมรม ชุมนุมวิชาการ โดยการสงเสริมการเรียนรูตามสภาพ
จริง
1.2 หลักสูตรที่จัดควรเปนหลักสูตรเฉพาะบุคคล เนนการเสริมศักยภาพ สงเสริมความ
ถนัดและความสนใจของผูเรียนโดยองครวมผูเรียนเสนอแนะสิ่งที่อยากเรียน และมีการจัดทําโครงงาน
ใหมากยิ่งขึ้น
1.3 หลั ก สู ต รที่ จั ด ควรเป น หลั ก สู ต รที่ เ น น เด็ ก 3 ประเภท คื อ เด็ ก ปกติ เด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. การจัดประสบการณการเรียนการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู การจัด
ประสบการณการเรียนรู ครูผูสอนควรออกแบบกิจกรรมที่คํานึงถึงศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด
และความแตกต า งระหว า งบุ ค คลของผู เ รี ย น โดยจั ด ให มี ค วามหลากหลาย และเน น ผู เ รี ย นเป น
ศูนยกลาง โดยจัดใหบูรณาการในหลักสูตรตามสาระการเรียนรู และตามกิจกรรมตามตารางประจําวัน
ในระดับอนุบาล หรือการจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในระดับอื่น
โดยจั ด รู ป แบบของการบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าการที่ ห ลากหลายเข า ด ว ยกั น และสอดแทรก
กระบวนการพัฒนาสติปญญาทุกดาน เนนการเรียนรูตามสภาพจริง การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
การแกปญหา การสื่อความหมาย การอยูรวมกับผูอื่น ความเขาใจและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะพัฒนาพหุ
ปญญาทุกดาน โดยมีขั้นตอนตามรูปแบบ ACACA 5 ขั้น ที่กลาวไปในเรื่อง รูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรู
3. การวัดและประเมินผลตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ประกอบดวย
3.1 การประเมินแผนการสอนโดยครูผูสอน ปนชระเมินการจัดประสบการณการเรียนรู
โดยการสังเกต สัมภาษณผูเรียน การทําบันทึกทายหนวย ทายแผน
3.2 การวัดผลและประเมินศักยภาพผูเรียน การประเมินศักยภาพผูเรียนควรเปนการ
ประเมินตามสภาพจริง ไดแก การวัดพื้นความรูของผูเรียนกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินพหุปญญาทุกดาน โดยการสังเกตศักยภาพของผูเรียนเพื่อใหทราบถึงลีลาการเรียนรูและ
ออกแบบการเรียนรูใหตรงกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละบุคคล
3.3 การประเมินพัฒนาการผูเรียนทั้ง 4 ดาน ในเด็กปฐมวัย
3.4 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวัดองคความรูที่เรียนตามสาระการเรียนรู
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4. การใชสื่อการเรียนรู ควรเปนสื่อที่หลากหลาย ซึ่งจะสงเสริมพัฒนาการผูเรียนทุกดาน
ซึ่งผูเรียนจะไดจัดการและการทํากับสิ่งตางๆ ดวยตนเอง เชน ของจริง บัตรคํา บัตรภาพ ของเลน เกม
การศึกษา วิดิทัศน ฯลฯ
5. การพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู ควรมีการพัฒนาสภาพแวดลอมที่
เอื้อหรือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน แหลงเรียนรูในหองเรียน ไดแกมุม
ประสบการณตางๆ เชน มุมหนังสือ มุมบาน มุมวิทยาศาสตร ฯลฯ แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน ไดแก
หองสมุด ศูนยวิทยาการ ซุมความรู สวนพฤกษาศาสตรโรงเรียน มุมเพาะปลูก มุมเลี้ยงสัตว และ
ภายนอกหองเรียน ไดแก พิพิธภัณฑ สวนสัตว ศูนยวิทยาศาสตร ฯลฯ
6. การนําผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ควรมีการนําผูปกครอง
และชุมชนมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก
7. การใชภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาสากล แหกลงเรียนรูตางๆในทองถิ่น
และในสังคม มาเปนสวนหนึ่งของการจัดปนชระสบการณการเรียนรู
สรุปไดวา การพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ควรเนนการพัฒนา
ศักยภาพความถนัดและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางพหุปญญา
งานวิจัยตางประเทศ
การดเนอร (จิรภรณ วสุวัต. 2540: 71-72; อางอิงจาก Gardner.1983:1989) ทําการศึกษา
เกี่ยวกับทฤษฎีความหลากหลายทางสติปญญา พบวาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตรซึ่งเปนรูปแบบกิจกรรมที่ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มาเปนแนวการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหกับเด็กเพื่อพัฒนาสติปญญา ผลการวิจัยสรุปวารูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่ใชกระบวนการวิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
สอดคลองกับทฤษฎีที่สงเสริมพหุปญญาใหกับเด็กทั้ง 8 ดาน ไดอยางเหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง
ซิลเวอร (สิรินทร ลัดดากลม 2551: 30; อางอิงจาก Silver. 1995: 102-103) ศึกษาการผสม
ผสารระหวางแนวคิดพหุปญญากับรูปแบบการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา แนวคิดพหุปญญาชวยให
คนพบศักยภาพของเด็ก และรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู
ธีลีย (สิรินทร ลัดดากลม 2551: 30; อางอิงจาก Teele. 1995: 68-69) ศึกษาความสัมพันธ
ของทฤษฏีแนวคิดพหุปญญา ที่นํามาใชในการเรียนการสอน ซึ่งผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธกัน
และยังสามารถชวยใหเกิดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง
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ท็อธและคาราโรบิน (ชมพูนุท ศุภผลศิริ 2551: 48; อางอิงจาก Toth; &Kara Robin.2003:
3846-A) ศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการนําทฤษฎีพหุปญญาไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐคอนเน็คติกัต ผลการวิจัยพบวา ครูมีความคิดเห็นวาการนําทฤษฎีพหุ
ปญญามาใช เ ปน ประโยชน ต อการเรีย นการสอนและพบวา ครู แต ล ะคนมีวิธี สอนโดยใชท ฤษฎี พ หุ
ปญญาแตกตางกัน นอกจากนี้ยังพบวา ครูมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีสอน โดยใชทฤษฎีพหุปญญามาก
ขึ้นเพราะการพัฒนาตนเองโดยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคคลอื่น
เฮอรแมน (วิลินดา พงศธราธิก. 2547: 19; อางอิงจาก Herman. 1994:97-98) ศึกษา
การนําแนวคิดพหุปญญาไปใชในระดับปฐมศึกษาของครูในรัฐฟรอริดา ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญ
มีการนําแนวความคิดพหุปญญาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของเด็กสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
มูลเลอร (สันติศักดิ์ ผาผาย. 2546: 31 ; อางอิงจาก Mueller. 1995:3828) ทําการวิจัยเรื่อง
“The Education Implication of Multiple Intelligences Grouping within a Cooperative learning
Environment.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคมและการรับรูระหวางกลุม ที่ไมมี
ความแตกตางกันทางความสามารถดานพหุปญญา และกลุมที่มีความแตกตางกันทางความสามารถ
ดานพหุปญญา โดยใชทฤษฏีพหุปญญาของการดเนอรและวิธีการสอนแบบมีสวนรวมของจอหนสัน
และจอห น สั น เนื้ อ หาที่ เ รี ย นเป น เรื่ อ งร า งกายมนุ ษ ย โ ดยปรั บ มาจากบทเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร ที่
ออกแบบโดย เดวิด เลเซอร การศึกษาเปนการวิจัยกึ่งทดลองผสมผสานกับวิจัยเชิงคุณภาพ มีกอน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือมีสวนจําเปนตองอาศัยการสอนทาง
ทักษะทางสังคมควบคูไปดวย การแบงกลุมการเรียนแบบมีสวนรวมโดยใชทฤษฏีพหุปญญามีผลเสีย
ตอการเรียนรูเนื้อหาวิชาและสงเสริมความสามารถทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย
สวีนเนย (สันติศักดิ์ ผาผาย. 2546: 32; อางอิงจาก Sweenney. 1998: 1909)
ทําการศึกษาเรื่อง “Multiple Intelligencs Profiles:Enhancing Self-Esteem and Improving
Academic Achievement” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนและการ
แสดงออกของนักเรียนที่อาศัยอยูในเมืองของรัฐฟรอริดา โดยใชทฤษฏีพหุปญญาของการดเนอร ซึ่ง
เปนการศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นระดับชั้นอนุบาล จํานวน 19 คน โดยใชเวลาศึกษาเปนเวลา
18 สัปดาห จากการวิจัยพบวา ในระหวางเรียนมีนักเรียนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวามีความสามารถ
ทางปญญาในดานตางๆสูงขึ้น และยังพบวาปญหาดานการมีระเบียบวินัยในชั้นเรียนลดลง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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งานวิจัยในประเทศ
ชัยพฤกษ เสรีรักษ และบังอร เสรีรัตน (2543: 133-140) ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางดา นพหุป ญญา โดยมีวั ตถุประสงคเ พื่อพัฒ นารูปแบบและแนวทางการ
จัดการเรี ย นรู เ พื่อพั ฒ นาความสามารถทางดา นพหุป ญญาและเพื่ อศึ กษาผลการนํ า รู ปแบบ และ
แนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาไปใชโดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการ
จําวน 10 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวาการใชรูปแบบและแนวทางการจัดการการเรียนรูโดยใชแนวคิดของ
โฮเวิ ร ด การ ด เนอร เ พื่ อ พั ฒ นาพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ใ นการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น การพั ฒ นา
ความสามารถเดน และการพัฒนาความสามารถรอบดานของนักเรียนทุกคนนั้น ทําใหนักเรียนพัฒนา
ความสามารถทุกดานสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด อีกทั้งพบความสามารถเดนและความสามารถอื่นๆทุกดาน
และสิ่งที่พบชัดเจนคือ การที่ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถเดนดานใดดานหนึ่งเปนพิเศษนั้น
ไมทําใหนักเรียนพัฒนาเฉพาะความสามารถเดนดานนั้นแตความสามารถดานอื่นที่เกี่ยวของก็จะ
พัฒนาขึ้นดวย และยังพบวากิจกรรม การเรียนรูแบบโครงงาน ซึ่งจัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนแต
ละคน และนักเรียนแตละกลุมนั้น กิจกรรมที่ชวยพัฒนาความสามารถรอบดานทําใหนักเรียนไดเรียนรู
สิ่งตางๆไดอยางดี นอกจากนี้จะเห็นไดวาความสามารถทั้ง 8 ดาน ก็คือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนที่ปรากฏในวิชาตางๆ ในหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาพหุปญญาจึงทําใหนักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรและที่สําคัญคือ ทําใหนักเรียนมีความฉลาดทางดานอารมณ
มากขึ้น อีกทั้งยังมีความสุข ในการพัฒนาความสามารถดานที่เดนของตนเองใหเต็มศักยภาพ ของ
ผูเรียนทางดานสติปญญาพฤติกรรม มีความสามารถทางพหุปญญาในดานตางๆ เปลี่ยนแปลงในทาง
ที่สูงขึ้น
สันติศักดิ์ ผาผาย (2546: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จั ด ประสบการณ ป ฏิ บั ติ ก ารทดลองประกอบอาหาร ตามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู มี
ความสามารถพหุปญญาทุกดาน ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานตรรกะคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติ ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถ
ทางดานดนตรี/จังหวะ ความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธหรือความสามารถดานทางเขาใจระหวาง
บุคคล ความสามารถดานความเขาใจตนเอง และความสามารถทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบและความสามารถทางพหุปญญา
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น ตลอดทุกชวงของการจัดประสบการณ
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ขวัญจิรา ภูสังข (2547: 53)ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาที่ไดรับการจัดประสบการณ
ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณ ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มี
ความสามารถทางดานพหุปญญา สูงขึ้นทุกดาน ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถ
ทางด า นตรรกะ- คณิ ต ศาสตร ความสามารถด า นมิ ติ ความสามารถทางด า นร า งกายและการ
เคลื่อนไหว ความสามารถทางดานดนตรี/ จังหวะ ความสามารถทางดานมนุษยสัมพันธ ความสามารถ
ดานความเขาใจตนเอง และความสามารถทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนัยสําคัญสถิติที่
ระดับ .05 และความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่สูงขึ้น
วิลินดา พงศธราธิก (2547: บทคัดยอ) การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัย ที่ได รับการจัดกิ จกรรมการละเลน ไทยกลางแจง ผลการวิจั ยพบวา ความสามารถทางพหุ
ปญญาของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการทดลอง ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ชมพูนุท ศุภผลศิริ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ ผลการวิจัยพบวา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทํา
หนังสือเลมใหญเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สิรินทร ลัดดากลม (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ที่ ไ ด รั บ การจั ด ประสบการณ ก ารจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาโดยใช รู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู
ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้น โดยความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวัยในแตละดานพัฒนาจากความสามารถระดับต่ํา เปนความสามารถระดับปานกลาง
และความสามรถระดับสูง โดยใชชวงเวลาของการจัดกิจกรรมที่แตกตางกัน
รัตนาภรณ ภูธรเลิศ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถทางพหุ
ป ญ ญาทั้ ง 9 ด า น ได แ ก ความสามารถทางด า นภาษา ความสามารถทางด า นตรรกะและ
คณิ ต ศาสตร ความสามารถทางด า นมิ ติ ความสามารถทางด า นร า งกายและการเคลื่ อ นไหว
ความสามารถทางดานดนตรี ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุ คคล ความสามารถ
ทางดานความเขาใจตนเอง ความสามารถทางดานธรรมชาติ ความสามารถทางดานอัตภถวนิยม
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทาง
พหุปญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงของการจัดกิจกรรม
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วรรณิษา บัวสุข (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาแตละดานอยูในระดับปานกลาง หลังไดรับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาแตละดานอยูในระดับสูง 2) เด็กปฐมวัยไดรับ
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน คือความสามารถดานภาษา
ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติ ความสามารถดานรางกายและการ
เคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล ความสามารถดาน
ความเขาใจตนเอง และความสามารถดานธรรมชาติสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อัญชนา เถาวชาลี (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณ ผลการวิจัยพบวา หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
การเลนตามมุมประสบการณเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ภรภัทร นิยมชัย (2553: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดประสบการณการจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานวิจัย
นี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
จากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมดังกลาว มีความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 8 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานมิติ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล
ดานความเขาใจตนเอง และ ดานธรรมชาติ สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ในทุกชวงเวลาระหวางการทดลอง
เยาวพา เดชะคุปต (2547: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
นักเรียนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในบริบทของสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา การวิจัยและ
พัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูทั้งโรงเรียนโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สงผลใหผูบริหารทั้ง
3 โรงเรียน พัฒนาระบบบริหารจัดการตามรูปแบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู และครูทั้ง 3 โรงเรียนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 5 ขั้น คือ ACACA ไดแก ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยาง
มีชีวิตชีวา ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอื่น ขั้นผูเรียนไดวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ขั้น
ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง และขั้นผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมี
ความหมาย สงผลใหใหนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนมีศักยภาพการเรียนรูและความสามารถทุกตัวแปรสูง
ทั้งนี้แสดงใหเห็นวารูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลางที่สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักเรียนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ตาม
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ยุทธศาสตรการดําเนินงานทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน สงผลใหนักเรียน
พัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สําหรับนักวิจัยภายนอกสามารถทํางานอยางมีสวนรวมกับผูบริหารและครู
ทั้ง 3 โรงเรียน ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู ชวยเหลือเกื้อกูลกันในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาทั้ง
โรงเรียน ซึ่งทําใหการวิจัยและพัฒนานี้สําเร็จลุลวงลงไดดี
เยาวพา เดชะคุปต (2551: 245 -247) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย ผลของการวิจัยพบวา รูปแบบพหุปญญา
เพื่ อ การเรี ย นรู สํ า หรั บ การจั ด การศึ ก ษาในบริ บ ทขอบสั ง คมไทย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เด็ ก ปฐมวั ย มี
พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองใชรูปแบบพหุปญญา
เพื่อการเรียนรู ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความพึงพอใจตอการเรียนรูใน
ระดับมาก มีจํานวนรอยละ 78.2 – 85.1 ครูปฐมวัยที่ทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนมีความเห็นวา
รูปแบบการสอนตามรูปแบบพหุปญญามีความเหมาะสมในระดับมาก และพบวา ผูเขารวมโครงการมี
ความรูและความพึงพอใจในรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในระดับมาก
เยาวพา เดชะคุปต (2550: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการดําเนินการวิจัย
และพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสําหรับการศึกษาปฐมวัยใน
บริบทของสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของผูบริหารตอสภาพโรงเรียนในโครงการวิจัย
วพร. ตาม โดยรวมอยูในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยู
4 ดาน คือ 1. ดานการบริหารวิชาการ 2.ดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู 3. ดานการพัฒนาสภาพแวดลอม
ที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู และ 5. ดานการทําวิจัยปฏิบัติการ รองลงมาคือ 6. ดานการนิเทศภายใน
7. ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน และ 4. ดานการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศ ตามลํ า ดั บ และความคิ ด เห็ น ของผู บ ริ ห ารต อ สภาพโรงเรี ย นในโครงการวิ จั ย วพร.
ทั้ง 3 โรงเรียนไมแตกตางกัน 2)คาเฉลี่ยความคิดเห็นของครูตอสภาพโรงเรียนในโครงการวิจัย วพร.
โดยรวมอยู ใ นระดั บ ดี ม าก และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า นพบว า มี ด า นที่ มี ค า เฉลี่ ย สู ง สุ ด
คือ 4. ดานการวัดผลและประเมินผูเรียนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู รองลงมาคือ
3. ดานสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู 1. ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 6. การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 5. ดานวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู และ 2. ดานสื่อการเรียนรูและระบบขอมูลสารสนเทศ
ตามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ตามลํ า ดั บ และความคิ ด เห็ น ของครู ต อ สภาพโรงเรี ย นใน
โครงการวิจัย วพร. ทั้ง 3 โรงเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) คาเฉลี่ยการมี
สวนรวมในกิจกรรมและความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโครงการวิจัย วพร. โดยรวมอยู
ในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 2. การจัดการศึกษา
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ของโรงเรียน โดยที่ 2.1งานบริหารทั่วไปในโรงเรียน รองลงมาคือ 2.3 งานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน 2.4 งานกิจกรรมนักเรียน 2.2 งานวิชาการ 3. การมีสวนรวมของ
ผูปกครอง และ 1. การมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ตามลําดับ และการมีสวนรวมในกิจกรรมและ
ความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนโครงการวิจัย วพร. ทั้ง 3 โรงเรียนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญา
เพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาและสงเสริมปญญาทางดานตางๆใหกับเด็กปฐมวัยโดยจะชวยใหครู
เขาใจถึงความสามารถดานตางๆของผูเรียนทั้งในทางเดนและทางดอยผูเรียนก็จะเรียนไดดีจากปญญา
ดานนั้น ๆและสามารถปรับปรุงแกไขปญญาในดานที่บกพรองใหดีขึ้นพรอมกับวัยและวุฒิภาวะของ
เด็กแตละขั้นทั้งนี้เด็กตองไดรับการสงเสริมควบคูไปกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กแตละคน
ดวยเชนกัน

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรี
2.1 ความหมายของดนตรี
ดนตรีเปนสิ่งสวยงาม เปนเสียงที่ไดรับการเรียบเรียงอยางเปนระบบระเบียบ สรางความ
ผอนคลายหรือสรางความสนุกสนานราเริง มีผูใหความหมายของดนตรีไวหลายแบบ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 394) กลาววา ดนตรีคือเสียงที่ประกอบกัน
เปนทํานองเพลง เครื่องบรรเลงซึ่งมีเสียงดังทําใหรูสึกเพลิดเพลิน หรือเกิดอารมณรัก โศก หรือรื่นเริง
สมโภชน รอดบุญ (2518: 8-11) กลาววา ดนตรีเปนศาสตรแขนงหนึ่งที่แสดงถึง
สุนทรียภาพ ซึ่งเปนความงามที่ไมสามารถมองเห็นไดดวยตา แตเปนความงามที่มองเห็นดวยจิตใน
และพลังความนึกคิด โดยที่คิดวากวีตาง ๆ ไดประพันธอยางวิจิตรงดงาม ผูฟงไดยินเสียงแลวเกิด
ความประทับใจ (Appreciation)
แอลลิน ( รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2516: 2/1 อางอิงมาจาก Alivin .1966: 97)
กลาววาดนตรีหมายถึง เสียงสูงๆ ต่ําๆ ที่ไดรับการเรียบเรียงไวอยางมีแบบแผน เปนเสียงที่มีอิทธิพลตอ
ความรูสึกของมนุษย ดนตรี นับเปนภาษาสากลที่ทําใหชนชนติตางๆสามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยไม
ตองอาศัยคําพูด
จากความหมายดังกลาวขางตนอาจสรุปไดวา ดนตรีเปนการรวมรับของเสียงทั้งเสียงสูง
เสียงต่ํา เปนจังหวะทั้งศาสตรและศิลป ฟงแลวทําใหเกิดความไพเราะซึ่งเปนความงามทางดานจิตใจ
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2.2 ความสําคัญและคุณคาของดนตรี
ดนตรีเปนสื่อภาษาสากลทั่วโลกจะเขาใจกันไดโดยไมมีการขัดแยง ไมเลือกเชื้อชาติ วรรณะ
อายุ เปนสื่อในการสรางสัมพันธภาพระหวางมนุษย เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่มนุษยยอมรับโดยไมรูตัว
มีผูกลาวถึงความสําคัญและคุณคาของดนตรี ไวดังนี้
เรณู โกศินานนท. 2522: 107; รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511: 253; Collingwood.1982: 8
กลาววา ชีวิตของคนเราคลุกคลี อยูกับเสียงดนตรี ตลอดเวลา เริ่มตั้งแตการที่ทารกตั้งแตแรกเกิด
จะรูสึกเพลิดเพลินชื่นชม และแสดงความพึงพอใจจากการไดยินเสียงขับกลอมของมารดา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2524: 128 ) กลาวถึงความสําคัญของดนตรีมีความ
ผูกพันตอมนุษยอยางมาก ดนตรีมีอิทธิพลตออารมณความรูสึกนึกคิด สามารถโนมนาวจิตใจใหผูฟง
เคลิบเคลิ้ม คลอยตาม เกิดความสุนทรียะ มองโลกในแงดี ชวยผอนคลายความตึงเครียด ชวยชโลม
จิตใจใหเยือกเย็น และในขณะเดียวกันดนตรีก็สามารถกระตุนใหคนเราเกิดอารมณในรูปแบบตาง ๆ
กัน ความรูสึกและอารมณของมนุษยสามารถถายทอดไดดวยการใชดนตรีเปนสื่อ เชน ความรักชาติที่
จะออกมาในรูปเพลงปลุกใจ ความรักของชายหญิงที่จะออกมาใหลีลาของเพลงรักหวานซึ้ง หรือความ
รักของพอแมที่มีตอลูก ก็จะออกมาเปนเพลงกลอมที่มีความไพเราะออนหวาน ออนโยน แฝงไวดวย
ความนุมนวลเหลานี้เปนตน
ทวีป อภิสิทธิ์ (2521: 25) กลาวถึง จังหวะ ลีลา และทวงทํานองของเสียงดนตรีที่เกิดขึ้น
จะมีอิทธิพลทําใหเกิดอารมณและความรูสึกตาง ๆ ขึ้นมา เชน อารมณออนไหว รัก เศรา คึกคัก
ราเริง หรือกระฉับกระเฉง นอกจากนี้ยังมีกลาวถึงอิทธิพลของเสียงดนตรีจาก
ณรุทธ สุทธจิตต (2534: 1) กลาววา ดนตรีเปนวิชาการแขนงหนึ่งที่มีสาระเฉพาะของ
ตัวเองแมวาในบางครั้งจะมีการจัดดนตรีรวมไวในศิลปะก็ตาม แตโดยเนื้อแทของสาระดนตรีมีความ
แตกตางจากศิลปะอยางเห็นชัด ศิลปะเปนเรื่องของการรับรูทางดานสายตา สวนดนตรีเปนเรื่องของ
การรับรูทางดานการฟง คือโสตศิลป (Auditory Art) และศิลปะการแสดง (Performing Art)
สวนสุกรี เจริญสุข (2532: 52) กลาววา ในชีวิตประจําวันของมนุษยเราในปจจุบันจะมีความสัมพันธ
กับดนตรีมากมาย ทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน งานสังสรรครื่นเริง หรืองานพิธีกรรมก็ประกอบ
ไปดวยเสียงดนตรี หรือแมขณะที่เราอยูคนเดียวหรือหลายคนก็เพลิดเพลินกับเสียงเพลง ฮัมเพลงคน
เดี ยวถ าเปน เด็ก มีเ สี ยงเพลงกล อมเด็ ก ใหนอน กิจกรรมเกือบทุกอยา งมีดนตรีเข าไปเกี่ ยวข องทั้ง
โดยตรงและโดยออม
รําไพพรรณ ศรีโสภาค (2513: 52) กลาวถึงความสําคัญของดนตรีวา เสียงดนตรีทําให
ผูฟงสบายใจ และผอนคลายอารมณ ทําใหรูสึกสงบ และเปนสื่อกลางที่ใชใหมีสมาธิกับการทํางาน
สรางระเบียบ และควบคุมตนเองอยางเหมาะสม
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สุดใจ ทศพล (2516: 1-3) กลาวถึงความสําคัญของดนตรีวา ดนตรีเปนสิ่งที่ทําใหจิตใจ
เบิก บานรา เริง แจมใสดนตรี มี บ ทบาทสํา คัญตอ วงสัง คมของมนุ ษ ยโ ดยทั่วไป แม แตนัก การเมื อง
นักการทหารก็ใชเพลงเปนเครื่องปลุกใจ หรือ เราใจใหประชาชนเกิดความรักชาติ บานเมืองนอนของ
ตนเอง มนุษยสัญชาตญาณในดนตรีแลวทุกคน แมแตทหารก็ยังพอใจและชอบเสียงเพลงซึ่งจะเห็นได
จากเพลงกลอมซึ่งมีดวยกันทุกชาติ ทุกภาษา ไมวาประเทศที่เจริญแลวหรือยังไมเจริญ มนุษยกับ
ดนตรีเปนของคูกัน โลกเจริญกาวหนาในดานวิทยาการเพียงใดดนตรีก็เปนสิ่งที่มนุษยตองการมาก
เทานั้น
จากที่กลาวมา สรุปไดวา ดนตรีมีดวยเหตุผลที่วามนุษยเรามีความเกี่ยวของกับดนตรีมา
ตั้งแตแรกเกิด จนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต ไมวาจะเปนตั้งแตแรกเกิดที่ทารกไดยินเสียงเหกลอม
จากมารดา เมื่อโตขึ้นจัดงานรื่นเริงจะมีดนตรีมารวมบรรเลงใหความสนุกสนาน และสุดทายยังมี
ดนตรีแตงใหกับงานศพ จึงกลาวไดวา ดนตรีมีอิทธิพลและมีความผูกพันลึกอยางลึกซึ้งมากมาย
จึงทําใหนักวิทยาศาสตร แพทย นักจิตวิทยา นักศิลป นักปรัชญา ตลอดจนนักการศึกษา ตางไดนํา
ดนตรีมาวิเคราะหเพื่อนําประโยชนมาใชในดานตาง ๆ มากขึ้น
2.3 องคประกอบของดนตรี
วิรัช ซุยสูงเนิน (2520: 7-8) กลาวถึง องคประกอบของดนตรี วามีดนตรีมาจากพื้นฐานที่
สําคัญ 3 ประการ คือ
1. ความปรารถนาของมนุษย (Human Desire) เนื่องจากมนุษยมีความตองการ
ความสุขทางใจดังที่กลาวมาแลว ซึ่งไดแก สิ่งที่ออนหวาน นุมนวล และไพเราะ ดนตรีเทานั้นที่จะให
สิ่งเหลานี้ได มนุษยจึงพยายามจัดหาสิ่งเหลานี้ แมแตในโรงเรียนก็ยังจัดสิ่งเหลานี้เชนกัน เพื่อจะให
เด็กไดรับสิ่งที่เขาตองการ และไดรับเฉพาะในสิ่งที่ถูกตองแทนที่จะไดรับเองจากภายนอกซึ่งอาจจะ
ผิดพลาดได
2. พรสวรรค (Talent) ทุกคนมีพรสวรรคเกี่ยวกับดนตรี เพียงแตจะมีมากหรือนอย
แตกตางกันเทานั้น ดังบทพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 6 “ชนใดไมมีดนตรีการ ในสันดานเปนคนชอบ
กลนัก” เมื่อทราบวาพรสวรรคทางดนตรีมีอยูในตัวทุกคนแลวครูจึงมีหนาที่ที่ตองสงเสริมพรสวรรคทาง
ดนตรีนั้นใหพัฒนาไดเต็มที่ ใหโอกาสแกเด็กไดแสดงดวยตัวเองโดยไมตองถูกบังคับใหกระทํา ครูจะ
ทราบไดทันทีวาเด็กคนใดมีพรสวรรคทางดนตรี เมื่อทราบแลวครูควรจะสงเสริมเด็กคนนั้นทันที
3. สิ่งแวดลอม (Environment) ในสมัยกอนดนตรีไมมีแพรหลายเหมือนปจจุบันนี้ถึงแมวา
ดนตรีจะมีมานานตั้งแตสมัยกรีกโบราณก็ตาม แตดนตรีในครั้งกระนั้น เปนดนตรีที่อยูในวงแคบ ๆ
เลนกันในครอบครัวหรือสังคมเล็ก ๆ ในปจจุบันนี้ ดนตรีเจริญมากถึงขีดสูงสุด เราจะเห็นไดวาทุกหน
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ทุกแหงจะไดยินเสียงดนตรีไมวาภัตตาคาร รานขายอาหาร รานคา ฯลฯ ซึ่งจะบริการดนตรีจากวง
ดนตรี จากเทป จากวิทยุ หรือจากโทรทัศน เปนตน เมื่อมนุษยเราไดฟงเสียงเพลงทุกวันอยางจําเจ
และเพลงที่ฟงนั้นอาจจะมีเพลงบางเพลงเกี่ยวของกับชีวิตของเขา หรืออาจจะเกิดความประทับใจใน
เนื้อเพลง หรือชอบสไตล (Style)การเลนของนักดนตรีบางคน สิ่งเหลานี้จะทําใหเกิดความสนใจดนตรี
ได ดนตรีหรือเพลงที่เด็กสนใจมีหลายประเภททั้งดี และไมดี ครูควรแนะนําใหเด็กทราบถึงลักษณะ
ของเพลงที่ควรฟง ลักษณะของดนตรี เพื่อใหเด็กไดรับในสิ่งที่ถูกตอง
สรุปไดวา องคประกอบของดนตรีมีพื้นฐานที่สําคัญ 3 ประการ คือ ความปรารถนาของมนุษย
พรสวรรค และสิ่งแวดลอม
2.4 ประเภทของดนตรี
มีผูกลาวถึงประเภทของดนตรีไวดังนี้
โกวิทย ขันธศิริ (2519: 99) แบงดนตรี (Music) ออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ดนตรีทั่วไป (Entertainment Music หรือ Comereia Music) หรือดนตรีปอป ซึ่งอาจ
เปนเสียงที่ทําใหมนุษยเกิดความสุขเกิดอารมณตาง ๆ อาจะเปนเสียงนกรอง ลมพัด คลื่นกระทบฝง
เสียงเพลงของแมกลอมลูก เพลงลูกทุง ลูกกรุง เปนตน
2. ดนตรีคลาสสิก (Divine Art) ผูฟงจะตองใชเวลาในการฟงใหมากเปนพิเศษ และ
คนควาถึงประวัติ และเนื้อหาเพื่อใหเกิดความซาบซึ้งมากขึ้น
สุกรี เจริญสุข (2532: 63-74) แบงดนตรี ออกเปน 2 ประเภท ไดแก ดนตรียอดนิยม
(Popular Music) และดนตรีคลาสสิก (Classical Music) ไวดังนี้
1. ดนตรียอดนิยม (Popular Music หรือเรียกสั้น ๆ วา Pop Music) เมื่อพูดถึงดนตรี
ยอดนิยมบางครั้งก็เรียกกันวา เพลงสมัยนิยมซึ่งมีความหมายกวางขวางมาก เปนผลงานดนตรี
สําหรับคนสวนใหญ ตั้งแตรสนิยมทางดนตรีของคนในสังคมแตละยุคแตละสมัย แตละวัย เชน เพลง
ไทยคลาสสิก เปนที่นิยมสูงสุดในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือเพลงร็อค เปนเพลงที่นิยมในกลุมวัยรุนปจจุบัน
เปนตน
ดนตรียอดนิยมใชไดอีกความหมายหนึ่ง กลาวคือ ตองการที่จะแยกดนตรีที่มุงความ
บันเทิง หรือในความหมายของดนตรีเพื่อธุรกิจ (Commercial Music) กับดนตรีที่มุงทางความงามของ
ศิลปะ ที่เรียกวา ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) บางครั้งคําวา “ยอดนิยม” หรือ “ปอป”
ถูกนําไปใชในลักษณะเปนชื่อ อยางเชน บอสตันปอป ออรเคสตรา (Boston Pop Orchestra)
ซึ่ ง เป น วงดนตรี ที่ บ รรเลงเพลงยอดนิ ย มในลั ก ษณะเพลงคลาสสิ ก ที่ เ รี ย กว า เพลง “กึ่ ง คลาสสิ ก ”
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(Light Classic) กลาวคือ รูปแบบของดนตรีเปนไปตามลีลาของเพลงคลาสสิกแตใชเพลงปอปเทา
นั้นเอง
ดนตรียอดนิยมในความหมายของดนตรีเพื่อการธุรกิจ (Commercial Music) นั้น
หมายความวา การทํางานดนตรีเพื่อธุรกิจเปนจุดมุงหมายที่สําคัญ เขียนดนตรีเพื่อรายการวิทยุ
รายการโทรทัศน ทําเทปเปนแผนเสียง แสดงคอนเสิรตขายตั๋ว คาลิขสิทธิ์ ฯลฯ เปาหมายของดนตรี
เพื่อใหไดเงินมาก ผลงานดนตรีก็สรางขึ้นเพื่อเอาใจตลาดเพื่อการขาย
สวนดนตรีที่เปนงานศิลปะนั้นมุงถึงความงามของเสียงเปนประการสําคัญ มุงสนใจ
ตลาดวาจะขายไดหรือไม เปนดนตรีสําหรับอุดมคติ ดนตรีเพื่อดนตรี ประเภทของดนตรียอดนิยม
ไดแก
1.1 ดนตรีพื้นเมือง (Folk Music)
1.2 ดนตรีลูกทุง (Country Music)
1.3 ดนตรีลูกกรุง (Ligth Music)
1.4 ดนตรีร็อค (Rock Music)
1.5 ดนตรีแจส (Jazz Music)
2. ดนตรีคลาสสิก (Classical Music) คําวา คลาสสิก มีความหมายที่คอนขางจะ
สับสน เนื่องจากจากคลาสสิกมีหลายความหมายดวยกัน ประกอบกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป จํานวน
คนที่ใชมีอยูมาก นําไปใชในลักษณะที่แตกตางกัน ความหมายของคลาสสิกสรุปได ดังนี้
ประการแรก คลาสสิกมีความหมายวาความสําเร็จในแตละสาขาวิชา เกงที่สุด ดีที่สุด
สวยที่สุด ไพเราะที่สุด ในความหมายของความเปนที่สุดแลว ไมมีเวลาเกี่ยวของกับความงามของ
สถาปตยกรรมกรีก โรมัน ขอม อินเดีย จีนโบราณ เปนสถาปตยกรรมที่ไดรับการยอมรับแลววาถึง
ที่ สุ ด แล ว ในความหมายนี้ สถาป ต ยกรรมเหล า นั้ น เป น คลาสสิ ก หรื อ อย า งบั ล เลต ข องรั ส เซี ย
กายกรรมของจีน ที่ไดรับการยอมรับวาไมมีใครเสมอเหมือนก็ถือไดวาเปนคลาสสิก
ประการที่สอง คลาสสิกมีความหมายวา สิ่งที่เปนคลาสสิกจะเปนไมอยูในขายความ
เปนสมัยนิยม อาจจะเปนไปไดที่วาความเปนสมัยนิยมมีผูคนนิยมใชกันมาก การมากดวยจํานวนนั้น
เปนสมัยนิยม แตถาหนึ่งในจํานวนนั้นไดรับการคัดเลือกแลวก็นาจะเปนคลาสสิกได ถึงตอนนี้อาจจะ
ตั้งคําถามวานางงามจักรวาลประจําปเปนคลาสสิกไหม ก็ตอบไดวาไมเปน เพราะนางงามจักรวาล
เปนเพียงนางงามประจําปเทานั้น ยังมีขอจํากัดเวลามาเกี่ยวของวาเพียงประจําปนั้น ๆ พอปตอไปก็
จะมีนางงามใหมขึ้นมาแทน แตความงามอยางโมนาลิซานั้นไดรับการยอมรับวางามที่สุดแลว จริงเท็จ
แคไหนไมเคยเห็นตัวจริง แตถาเปนนางงามจักรวาลสามารถทําลายรัศมีความงามของโมนาลิซาไดก็
นาจะเปนนางงามคลาสสิกได
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ประการที่สาม ในความหมายของดนตรีคลาสสิก ทําไมถึ งไดเ รียกวา เป นดนตรี
คลาสสิก เปนเพราะเหตุวาเปนดนตรีที่แนวทํานอง การประสานเสียง สีสันของเครื่องดนตรี รูปแบบ
ของโครงสราง การถายทอดทางอารมณ เปนตน สิ่งเหลานี้ไดประพันธขึ้นดวยความประณีต บรรจง
ดนตรีเพื่อความงามของเสียงดนตรีเปนคลาสสิกในแงคุณภาพของงาน
ประการสุดทาย คลาสสิกมีความหมายของระยะเวลาที่เรียกวา สมัยคลาสสิก คือ
ระหวางป ค.ศ. 1750 จนกระทั่งป ค.ศ. 1810 โดยประมาณ ในชวงระยะเวลานั้นมีนักดนตรีที่มี
ชื่อเสียงนําสมัยอยู 2 ทาน ดวยกันคือ โมสารท (Wolfgang Amadeus Mozart) และ ไฮเดิล
(Haydn) ทั้งสองทานนี้ถือเปนแบบฉบับของสมัยคลาสสิก ความเดนของดนตรีในยุคนี้ก็คือการประดับ
ประดาเสียงดนตรีโดยอาศัยลูกเลนหลีกหนีดนตรีในลีลาที่เรียกวา โฟลีโฟนี (Polyphony) ซึ่งโฟ
ลีโฟนีอาศัยเทคนิคที่เรียกวาเคานเตอรพอยน (Counter Point) มีลักษณะที่ใชทุกแนวในการดําเนิน
เพลง ในขณะเดียวกันทุก ๆ แนวจะประสานซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนลักษณะดนตรีที่นิยมใชในสมัยบา
โรค (Baroque) สมัยคลาสสิกเริ่มนิยมเปนโฮโมโฟนี (Homophony) คือ มีทํานองหลักเดนแลวเสียง
อื่น ๆ มีหนาที่สนับสนุนความเดนของเสียงนั้นเรียกวาประสานเสียง (Harmony)
ในสมัยคลาสสิกนั้น ทุก ๆ อยางไดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง คนเริ่มสนใจความแตกตาง
ระหวางบุคคล สนใจสิทธิและเสรีภาพความเทาเทียมกัน ในสังคมเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย สําหรับดนตรีนั้นมีแนวนิยมประพันธเพลงสําหรับ
ชาวบานมากขึ้นแทนที่จะมีดนตรีสําหรับศาสนาเพียงอยางเดียว
ดนตรีคลาสสิกในสายตาคนไทยนั้นเปนของสูง หรือเปนเพลงที่จะตองปนบันไดขึ้นไป
ฟงอะไรทํานองนั้น อาจกลาวไดวา ดนตรีคลาสสิกในเมืองไทยมี 2 ประเภทดวยกัน คือ ดนตรีไทย
(Thai Classic Music) และดนตรีสากลคลาสสิก (Classic)
1. ดนตรีไทยคลาสสิก เพลงไทยที่มีคุณสมบัติสูง ละเอียดออน มีความไพเราะ
ตองอาศัยความสามารถสูงนั้น มักจะเปนเพลงหนาพาทย ซึ่งถือวาเปนเพลงชั้นสูง นอยคนที่จะเลนได
เพราะตองมีงานพิธีที่เกี่ยวของ เมื่อนาน ๆ เลนครั้งนับวันคนที่เลนไดคอย ๆ นอยลง ฝายผูฟงเองก็ไม
เกิดความซาบซึ้งเพราะไมเคยไดยิน ดนตรีคลาสสิกวนเวียนอยูในกลุมชนเล็ก ๆ และขณะเดียวกันคน
จํานวนมากไมไดมีโอกาสเขาถึง
2. ดนตรีสากลคลาสสิก การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทางดนตรีนั้นเริ่มกันมาตั้งแต
สมัยกรุงศรีอยุธยา การฟงและชื่นชมกับดนตรีคลาสสิกตะวันตกนั้นขึ้นอยูกับคานิยม หรือแนวนิยมใน
การฟง ดวยเหตุที่วาดนตรีสวนใหญตองอาศัยผูอุปถัมภค้ําชูวงดนตรีถึงจะอยูได และถาหากวงดนตรี
ขาดผูฟง วงดนตรีก็ยอมจะอยูไมได ในสมัยบาโรคนั้น นักดนตรีไดรับการอุปการะจากวัดและวัง
ในสมัยคลาสสิกนักดนตรีอาศัยอยูในบานผูดีมีเงิน หรือในราชสํานักตาง ๆ มีวงดนตรีประจําราช
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สํานัก นักดนตรีก็ไมเดือดรอน มีหนาที่สรางงานเพอ ๆ ฝน ๆ ไปตามชีวิตของตนเอง ผูฟงก็เปน
เจาของดนตรีซึ่งเปนผูมีฐานะ การฟงดนตรีจึงเปนเวลาวาง หรือเปนเวลาพักผอน รับแขกบานแขก
เมือง การแตงตัวก็ตองอาศัยความประณีต สวยงาม เวลาผานไป สังคมเปลี่ยนไป แนวนิยมการฟง
ดนตรี สวนหนึ่งยังยึดแนวนิยมเดิม กลาวคือ ยึดความหรูหรา เปนประการสําคัญ ตัวนักดนตรีจริง ๆ
นั้นมีความสําคัญลองลงมากกวาความหรูหราในการฟงดนตรี ความสวยสดงดงามของคนชั้นสูง
ขัดแยงกับความเปนจริงของสังคมไทย ดังนั้น ดนตรีฝรั่งคลาสสิกจึงอยูในวงจํากัดกลุมเล็ก ๆ สวน
ใหญมีโอกาสชื่นชมกับดนตรีนั้นนอย
อันที่จริงแลวความไพเราะของดนตรีนั้นไมเกี่ยวของกับชนชั้น ดนตรี คือ ดนตรี มีความ
ไพเราะสําหรับคนทุกชนชั้นเพราะทุกคนมีดนตรีในหัวใจ ดนตรีเกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษย ในยุคแรก
เราก็รูจักรองรําตามธรรมชาติ เชน เคาะหิน เคาะไม ปรบมือ ผิวปาก เปนตน และวิวัฒนาการมา
เปนเพลงพื้นเมือง เพลงลูกกรุง ตลอดจนเพลงโฆษณา จะเห็นไดวาดนตรีและเพลงตาง ๆ ทําใหผูฟง
เกิดความเพลิดเพลิน เกิดอารมณ หรือความรูสึกตาง ๆ ตอบทเพลง เสียงธรรมชาติตาง ๆ เชน ลม
พัด นกรอง เสียงคลื่น เสียงน้ําตก จะทําใหผูไดยินมีความสุข ก็สามารถรวมเขาเปนเสียงดนตรีได
เชนกัน
รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511: 119 ; อางอิงจาก Parriott. 1969: 1724 ) กลาวถึงดนตรี
คลาสสิกวา การที่จะทําความเขาใจดนตรีคลาสสิกใหดีขึ้น จึงจําเปนตองรูจักโครงสรางของดนตรี
เสียกอนวาประกอบขึ้นดวยอะไรบาง ดนตรีเปนลักษณะของเสียงที่ไดรับการจัดเรียบเรียงไวอยาง
เรียบรอย โดยมีแบบแผนและโครงสรางที่ชัดเจน ดนตรีมีความแตกตางกันไปตามชนิดหรือประเภท
ขององคประกอบของดนตรี ดนตรีสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อใชบันดาลอารมณของบุคคลใน
ลักษณะตาง ๆ ไดตามความปรารถนา ดนตรีมีองคประกอบดังนี้
1. ทํานอง (Melody) ทํานองของดนตรีมีความเกี่ยวของกับความรูสึกตัวของบุคคลมาก
ที่สุด (รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511: 119 ; อางอิงจาก Parriott. 1969: 1724) ผลของทวงทํานองจะ
กอใหเกิดผลดังนี้
1.1 ทําใหเกิดสัมพันธภาพ (Relationship) และลดความวิตกกังวล
1.2 ทําใหรูสึกสงบ ผอนคลายความรูสึกในสวนลึกของจิตใจได
1.3 ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
2. จังหวะหรือลีลา (Rhythm) จังหวะหรือลีลาของดนตรีมีอิทธิพลตอมนุษยมาก เพราะ
จะทําใหเกิดความรูสึก กลาทํา กลาแสดงออก มีการโตตอบและเคลื่อนไหวรางกายไปตามจังหวะ
หรือลีลาของดนตรีไดเองโดยอัตโนมัติมากที่สุด (รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511: 119 ; อางอิงจาก
Parriott. 1969: 1724) ลีลาของดนตรีมั่นคงจะทําใหรูสึกเชื่อมั่น ลีลาสงบราบเรียบสม่ําเสมอจะทําให
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ความรูสึกพอใจ ปลอดภัยและสงบ และลีลาที่สม่ําเสมอจะทําใหเกิดความฉงนหรือสนุกสนานได ผล
ของลีลาจังหวะดนตรีที่มีตอมนุษยคือ
2.1 ชวยใหเกิดสมาธิ (Concentration)
2.2 ชวยใหเกิดการผอนคลายความตึงเครียด
3. ความดังหรือความเขมของเสียง (Volumn Intensity) เสียงมีความหมายเกี่ยวของกับ
มนุษยมานานนับพันป มนุษยและสัตวโตตอบกับเสียงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะเกี่ยวของกับสัญญาณ
ตอบรับที่มีในเสียงนั้น เสียงดังจะเรงเราเตือนกระตุนอารมณและการทํางานของตอมไรทอ และ
สัม พัน ธกั บ ระบบประสาทสิ ม พาเธอติ ค เสีย งเบาสงบจะทํ า ให เ กิ ดความรูสึ ก สบาย (รํ า ไพพรรณ
ศรีโสภาค.2516 : 2/5) ผลของความเขมของเสียงกอใหเกิดประโยชนคือ
3.1 ใชเปนสื่อใหเกิดสมาธิได
3.2 กระตุนและลดความรูสึกสวนลึกทางจิตใจใหสงบหรือตื่นตัวได
3.3 สรางระเบียบและควบคุมตนเองใหเหมาะสม
4. ความเร็วชาของจังหวะดนตรี (Tempo) ความเร็วชาของจังหวะดนตรี โดยทั่วไปอยู
ระหวาง 50 mm. และ 120 mm. ตอนาที (mm. = Metronom เปนเครื่องจับจังหวะทางดนตรีตอนาที
เปลี่ยนแปลงจังหวะตาง ๆ ) จังหวะปกติในการตอบรับของรางกายคนธรรมดาอยูระหวาง 60 – 80
mm. ตอนาที เทียบไดกับการเดินและการเตนของหัวใจ ความเร็วชาของจังหวะ เมื่อนับเทียบจาก
เครื่องนับจังหวะ ถาเร็วกวาการเตนของหัวใจเรียกวาจังหวะเร็ว และถาจังหวะที่ชากวาการเตนของ
หัวใจ เรียกวาจังหวะชา จังหวะที่เร็วจะเราความรูสึก ทําใหผูฟง ตื่นเตน ไมสงบ และจังหวะที่ชามี
ผลทําใหสงบ (รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511: 120 )
5. การประสานเสียง (Harmony) เปนการประสมประสานของเสียงหลายชนิดที่มีลักษณะ
แตกตางกัน โดยมีลีลาจังหวะและทวงทํานองที่สอดคลองสัมพันธกัน (รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511:
119 ; อางอิงจาก Parriott. 1969 : 1724)
6. ความกังวานของเสียง (Sonority) เปนสวนประกอบที่บอกวา เสียงมีความสมบูรณ
กองกังวาลภายในของเสียงแตละเสียงในแตละวลีมีมากนอยเพียงใด เปนประเด็นสําคัญที่ชี้ใหเห็นวา
ผูประพันธเพลง (Composer) ไดฝากความไพเราะไวในเพลง หรือฝากความรูสึกที่เหมือนจากนรก
(Limbo) ใหกับผูฟงโดยผานความกังวานของเสียงดนตรี (รําไพพรรณ ศรีโสภาค. 2511: 119;
อางอิงจาก Parriott. 1969: 1724)
7. ความรูสึกของดนตรี (Expression of Music) เปนความรูสึกของดนตรีที่แสดงออก
ทําใหทราบถึงอารมณและบรรยากาศของเพลง เชน เศรา ออนหวาน ราเริง สนุกสนาน รุกเราใจ
(เรณู โกศินานนท. 2522: 43)
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สรุปไดวา ประเภทของดนตรีวา เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการรับรูโดยตรง และยังกอใหเกิด
ความรูสึกหรืออารมณตาง ๆ ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทํานอง จังหวะ หรือลีลา ความเร็วชา และความ
กังวานของเสียงประกอบ
2.5 ลักษณะของดนตรี
สมโภชน รอดบุญ (2518: 40-45) แบงลักษณะของดนตรีออกเปน 2 ลักษณะ
ใหญ ๆ คือ เพลงรอง และเพลงบรรเลง ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
1. เพลงรอง แบงออกเปนแบบรองเดี่ยว และรองเปนหมูคณะ เพลงที่รองเปนเพลงหมู
คณะมีลักษณะและการประสานเสียงใหเกิดความกลมกลืน
2. เพลงบรรเลง ประเภทของเพลงบรรเลงแบงออกไดดังนี้
2.1 ดนตรีที่ทวงทํานองเปนเพลงพื้นเมือง (Folk Music) คือ เปนดนตรีที่แสดงออก
ถึงเอกลักษณของชาตินั้น ๆ
2.2 เพลงลูกทุงฟงเขาใจงาย (Country Music) คือ เปนเพลงตะวันตกทวงทํานอง
และลีลาเปนแบบโคบาลเลี้ยงวัว เครื่องดนตรีที่ใชเปนกีตาร หีบเพลง
2.3 ดนตรีที่มีทวงทํานองของเพลงสมัยนิยม (Popular Music) คือ เปนดนตรีที่มา
เรียบเรียงเสียงประสานใหมใชเครื่องดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน เปยโน ไวโอลิน ทรัมเปต
กีตาร
2.4 ดนตรีที่บรรเลงโดยวงดนตรีออรเคสตรา (Light Music) คือ เปนดนตรีขนาด
ใหญบรรเลงอยางแผวเบา นิ่มนวล และสงางาม ใชเครื่องลมเปนเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลง เปน
เพลงที่ฟงกันสบาย ๆ ผอนคลายอารมณ ฟงไดทุกเวลา
2.5 เพลงที่มีลักษณะเปนลูกผสม (Popular Classical Music) คือ เปนเพลงที่ใช
จังหวะเพลงปอป ที่มีเบทของเสียงกลองเปนจังหวะตายตัว และใชแนวทํานองของเพลงคลาสสิกหรือ
แนวทวงทํานองหลักมาเปนทวงทํานอง (Melody)
2.6 ดนตรีที่เต็มไปพลังดวยอารมณ (Lyric Music) คือ เปนเพลงที่นํามาจากเพลง
ที่ออนหวานไพเราะ บรรยายถึงธรรมชาติ มีทวงทํานองที่สดชื่น รื่นเริง สบายอารมณ
2.7 เปนเพลงที่มีลักษณะคลายลิริคมิวสิก (Mood Music) คือ เปนเพลงที่มี
อารมณหลายแบบ ทั้งเศราสรอย สุข ทุกข รื่นเริง สนุกสนาน จังหวะของเพลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ตลอดเวลา ชาบาง เร็วชา เพลงประเภทนี้มักจะมีเสียงประกอบ เชน ฝนตก ฟารอง เสียงคลื่น เสียง
หริ่งเรไร ฯลฯ
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2.8 เปนดนตรีที่มีแบบฟอรมสลับซับซอน (Light Classical Music) คือ เปนดนตรี
ที่มีแบบฟอรมสลับซับซอน มีทั้งเพลงประเภทเตนรํา เพลงรัก เพลงที่บรรยายถึงธรรมชาติ จะมี
ลักษณะบรรยากาศที่ชา และเร็วสลับกันไป
2.9 เปนดนตรีที่เกิดขึ้นจากในวัด (Classical Music) คือ เปนดนตรีที่เกิดขึ้นใน
โบสถจนกลายมาเปนเพลงชาวบาน มีกระบวนเพลงดวยกันหลายกระบวนเร็ว – ชา – เร็ว สลับกันไป
เปนเพลงที่ตองใชวงดนตรีขนาดใหญ เรียกวาดุริยางคบรรเลง
2.10 เปนดนตรีที่มีจังหวะสม่ําเสมอ (Jazz Music) คือ เปนเพลงที่ฟง
สบาย ๆ การเลนมักจะใช เปยโน แซกโซโฟน และกลองเปนหลัก แตมาในระยะหลังพยายามเอา
เครื่องดนตรีอื่น ๆ เขามารวมดวย เชน คลาริเยต กีตารไฟฟา บราโฟน และไวโอลิน สวนสิ่งสําคัญที่
ขาดไมได คือ เบส
สรุปไดวา ลักษณะของดนตรี คือเพลงรอง มีทั้งรองเดี่ยว รองหมู รองหมูคณะ และเพลง
บรรเลงที่ใชเครื่องดนตรีแตละชนิดแตกตางกันไป
2.6 ลักษณะของดนตรีคลาสสิก (Classical Music)
วราวุธ สุมาวงศ (ม.ป.ป.) กลาวถึงดนตรีคลาสสิกสวนใหญจะเปนเพลงเถาหรือเพลงชุดนั้น
คือ มีหลายเพลง หรือหลายทอนรวมกันอยูในบทเพลงเดียวกัน รูปแบบที่นิยมกันมีอยู 4 ทอน แตละ
ทอนมีความเร็วชาตางกัน เพลงคลาสสิกแตละเพลงจึงคอนขางยาว เพราะแตละทอนใชเวลา 5-6
นาที แตละเพลงคลาสสิกจึงใชเวลาบรรเลง 20 – 30 นาที รูปแบบการประพันธบทเพลงซิมโฟนีที่
กําหนดไวแตโบราณ สวนใหญจะเปนไปตามรูปแบบการประพันธเพลโซนาตา ซึ่งเปนเพลงที่ประพันธ
ใหเครื่องดนตรีบรรเลงเดี่ยวหรือประกอบกันระหวางดนตรีที่บรรเลงทํานอง เชนไวโอลิน และเครื่อง
ดนตรีที่คลอประกอบเชน ปอาโน เปนตน บทเพลงโซนาตาเปนที่นิยม และมีกําเนิดมากอนบทเพลง
ประเภทอื่นทั้งหมด จนเมื่อมีวิวัฒนาการของดนตรีมาเปนบทเพลงซิมโฟนี จึงรับหลักการประพันธหรือ
รูปแบบมาใชดวย สวนใหญแลวซิมโฟนีจึงประกอบดวยเพลงยอย 4 ทอน แตละทอนเรียกวา
Movement ทอนแรกสวนใหญจะคอนขางเร็ว ทอนที่สองเปนเพลงชาทํานองออนหวานฟงงายกวา
ทอนอื่น ทอนที่ 3 สวนใหญจะเปนทํานองสนุกสนาน แตทอนสุดทายจะมีจังหวะเร็วคึกคัก อยางไรก็
ตาม ไดมีนักแตงที่วางลักษณะของบทเพลงผิดแผกออกไปไดบาง เชน อาจจะมีเพิ่มเปน 5 ทอน หรือ
มีเพียง 3 ทอน
สรุ ป ได ว า ลัก ษณะของดนตรี ค ลาสสิ ก มี รูป แบบที่นิ ย มกั น มีอ ยู 4 ท อ น แตล ะทอนมี
ความเร็วชาตางกัน
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2.7 ทฤษฎีดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
เยาวพา เดชะคุปต (2542) สรุปถึงนักดนตรีศึกษาที่ศึกษาทฤษฎีดนตรีสําหรับเด็กเอาไว 3
ทาน ดังนี้
1. เอมิล ดัลครอส (Emile Dalcroze) นักการศึกษาชาวสวิส ไดพัฒนาระบบดนตรี
ศึกษาในตนศตวรรษที่ยี่สิบและยังไดรับการยอมรับอยูในปจจุบัน เขาไดกําหนดองคประกอบดนตรี
ศึกษา 3 ประการดวยกัน คือ
1.1 การพัฒนาศักยภาพของการเคลื่อนไหวรางกาย (Eurhythmics) ซึ่งเปน
กระบวนการหลอมประสาทการรับรูและสติปญญาเขาดวยกัน
1.2 การพัฒนาประสาทการรับฟง (Solfege) สามารถรองเพลงได
1.3 ความสามารถในการประดิษฐหรือสรางโดยอิสระ (Improvisation)
2. คารล ออฟ (Carl Orff) นักการศึกษาและนักแตงเพลงชาวเยอรมัน มีความเชื่อวา
ดนตรีควรเริ่มจากการเคลื่อนไหว ประสบการณทางดนตรีควรเริ่มดวยการตบมือ ตบเขา และการ
เคลื่อนไหวรางกายสวนอื่นๆ เขาเนนวา เด็กแตละคนควรตระหนักถึงสวนตางๆ ของรางกาย
3. ซอลทัน โคดาย (Zoltan Kodaly) ชาวฮังการี เนนการรองเพลงเปนสวนสําคัญ
ของดนตรีศึกษา เขาไดพัฒนาหลักสูตรสําหรับเด็กอายุ 3 ขวบในสถานรับเลี้ยงเด็ก เขาเริ่มสอนเพลง
พื้นฐานงายๆ (Folk Song) หลังจากนั้นจึงเรียนอานและเขียนโนตดนตรี เด็ก 3-4 ขวบจะรองเพลง
เด็ก ตบมือใหเขากับจังหวะ เลนเครื่องตีงายๆ เด็กถูกสอนใหรูจักจําแนกเสียงดัง เสียงคอย เสียงสูง
เสียงต่ํา จังหวะเร็วชา เด็กที่ไดรับการสอนดนตรีตามวิธีการของโคดายจะสามารถอานและแตงเพลง
ไดคลอง และยังประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาการดานอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานและ
คณิตศาสตร
ทฤษฎีของนักดนตรีศึกษาทั้ง 3 ทานนี้ เปนพื้นฐานในการใหการศึกษาทางดนตรีของเด็ก
ในปจจุบันนี้
2.8 ดนตรีกับเด็กปฐมวัย
โฮวารด ทอบแมน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524: 134; อางอิงจาก
Taubman.N.d) นักศึกษาดนตรี กลาววา ไมมีเด็กคนใดที่จะไมมีปฏิกิริยาตอบสนองตอดนตรีเวนไว
แตวา เด็กคนนั้นจะมีความพิการบางอยาง ถาพอแมสังเกตจะพบวาเด็กตั้งแตวัยทารกก็สามารถ
ตอบสนองตอเสียงดนตรีได โดยมีการเคลื่อนไหวเมื่อไดยินเพลงซ้ํา ๆ สม่ําเสมอ แตบางครั้งอาจเห็นวา
เด็กไมมีปฏิกิริยาตอบสนองเลย ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาเขากําลังฟงเพลงอยูอยางตั้งใจ และเสียงเพลง
กําลังซึมซาบเขาไปในหัวใจของเขามากเกินกวาที่พอแมจะตระหนักถึงได มนุษยเราเกิดขึ้นมาจาก
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จังหวะซึ่งเห็นไดจากจังหวะการทํางานของรางกาย เชน จังหวะการหายใจ การเตนของหัวใจ การ
ไหลเวียนของโลหิต การพูด การเดิน ซึ่งจังหวะเหลานี้ ทารกคุนเคยมาตั้งแตอยูในครรภ ภายหลัง
คลอดแลวสมองของทารกพรอมที่จะหัดพูด รับรูตอเสียงตาง ๆ ยิ่งไปกวานั้น เสียงดนตรีจะแทรก
ความรูสึกเขาไปไดเปนอยางดี จึงมีผูกลาววา ทารกจะสงบลงไดดี เมื่อไดรับการกระตุนเสียงที่มีจังหวะ
ตาง ๆ
โรลเบค (มณี เผือกวิไล. 2529: 40; อางอิงจาก Robeck. 1978: 156) กลาววา ครั้งเมื่อ
เด็กโตขึ้นมีวุฒิภาวะและการเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดีขึ้น ดนตรีก็ยังคงเปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งที่จะชวย
พัฒนาความสามารถของเด็กไดเปนอยางดี ดังที่ ซูซูกิ (Zuzuku) อาจารยที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุนกลาว
วา การฟงดนตรีตั้งแตวัยเด็กเปนสิ่งสําคัญ เด็กควรมีโอกาสไดฟงดนตรีที่ดี และซ้ํา ๆ กัน เพราะดนตรี
ก็เหมือนภาษาพูดของมนุษย ถาเด็กไดยินเสียงดนตรีตั้งแตแรกเกิดก็เทากับเด็กไดรับการพัฒนา
ความรูเสียงดนตรีอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งสอดคลองกับ แอลเมอรเชล (Allmershell) ที่กลาววา
เด็ ก ในระยะก อ นเข า โรงเรี ย น หรื อ ระดั บ อนุ บ าลควรได ยิ น เสี ย งดนตรี ใ ห ม าก และสม่ํ า เสมอ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2524: 189 ) เพราะเด็กสามารถรับรูเสียงดนตรีที่เขามีความพึงพอใจ
ก็จะชวยใหเขาเกิดความรู และอารมณในทางที่ดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527: 503) กลาววา ในเด็กปฐมวัย ซึ่งอยูในชวงอายุ
ประมาณ 3-6 ป เด็กวัยนี้มีวุฒิภาวะ และความพรอมในการที่จะรับรู และซาบซึ้งกับเสียงดนตรีไดเปน
อยางดี ดังจะเห็นไดจากการที่เด็กมีอารมณหงุดหงิด แตเมื่อเด็กไดฟงเพลงสักครู เด็กก็จะคลายความ
หงุดหงิดลง เพราะความไพเราะของเสียงดนตรี ลีลา ตลอดจนทวงทํานอง จะชวยกลอมอารมณของ
เด็ก ใหเ กิด ความเพลิด เพลิ น ตามไปด ว ย ด ว ยเหตุผ ลจากคุ ณคา ของเสี ย งดนตรี ที่มี ตอการพั ฒ นา
ทางดานจิตใจของเด็ก นักจิตวิทยาสังคมตางใหการยอมรับ และไดกลาวถึงคุณคาของดนตรีวา
1. ดนตรีกอใหเกิดความสวางแกจิตใจ (Enlightenment)
2. ดนตรีกอใหเกิดความสุข (Well – being)
3. ดนตรีกอใหเกิดความผูกพันรักใคร (Affection)
นอกจากนี้ การศึกษาทั้งหลายมีความใกลชิดกับเด็กไดเห็นความสําคัญ และกลาวถึง
คุณคาของดนตรีที่มีตอเด็กไวหลายทัศนะดังนี้
โกวิทย ขันธศิริ (2519: 99-106) เสนอวา ดนตรีมีสวนชวยทํานุบํารุงชีวิตเด็กใหสมบูรณ
พูน สุข ทั้ง เปน ตัว ประกอบที่สํ า คัญที่จะสง เสริม บุคลิกภาพของแต ละคน และดนตรียั งก อใหเ กิด
ความรูสึกทางอารมณตาง ๆ ความนึกคิดและความสามารถสรางมโนภาพ
วิรัช ซุยสูงเนิน (2520: 14) กลาววา เด็กมีความสนใจดนตรีมาแตเล็ก ๆ จะสังเกตได
จากการแสดงออก ความพอใจที่พอแมรองเพลงกลอมใหนอน
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ละออ ชุติกร (2527: 503-508) กลาววา ดนตรีทําใหเด็กมีความสุข ความเพลิดเพลิน
ซึ่งจะสังเกตไดจากทาทางและพฤติกรรมที่แสดงออก ชวยพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม
และสติปญญา โดยเฉพาะดานภาษา ลักษณะนิสัย
พัชรา พุมพชาติ (2533: 43) กลาววา ดนตรีนับวาเปนสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทสําคัญ
และเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดนตรีเปนสิ่งเราที่จะจูงใจใหเด็กเกิดอารมณ
และความรู สึ ก ในทางที่ ดี เพราะดนตรี จ ะช ว ยสร า งสิ่ ง แวดล อ มให มี ค วามน า สนใจสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน
ออสแตรนเดอร และคนอื่น ๆ (ประมวล ดิกคินสัน 2527: 107 อางอิงจาก Ostrander
; & other. 1982: 210) พบวา มนุษยมีความสามารถการเรียนรูและจดจําอยางไมมีขีดจํากัด
ถาสามารถใชสมองซีกซาย รางกายและสมองซีกขวา ประสานสัมพันธกันจนทําใหเกิดพลังอยาง
เต็มที่ พบวาการทํางานของสมอง ดนตรีชวยสงเสริมสมองซีกขวาซึ่งเปนความคิดสรางสรรค และ
จินตนาการประกอบกับสมองซีกซายที่สงเสริมการคิด การใชเหตุผล เมื่อสมองทั้ง 2 ซีก ทํางาน
ประสานสัมพันธกัน จะทําผูเรียนสามารถเรียน และจดจําอยางไมมีขีดจํากัด
จากที่กลาวมาสรุปไดวา เสียงดนตรีนับเปนสิ่งแวดลอมที่มีบทบาทสําคัญ และเปน
ประโยชน สํา หรั บ การพั ฒ นาของเด็ก ปฐมวั ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การพั ฒ นาความคิ ด สรา งสรรค
เพราะวาดนตรีเปนสิ่งเราที่จะชวยจูงใจใหเด็กเกิดความสบายใจ และมีความรูสึกในทางที่ดี ซึ่งเปน
การชวยสรางสิ่งแวดลอมใหมีความนาสนใจ ซึ่งทําใหเด็กเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู ดนตรีกับเด็ก
ปฐมวัยควรไดรับการสงเสริม ขณะเดียวกันก็ควรไดรับการคัดสรรในการฟงเพลงเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการฟง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจของครู พอ – แม ในการจัดสภาพแวดลอมทางดนตรีใหแก
เด็ก
2.9 แนวการจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
ณรุทธิ์ สุทธจิตต (2531) กลาวถึง การจัดกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยไว
ดังนี้
1. สาระดนตรี ควรจัดใหครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1.1 องคประกอบดนตรี ไดแกจังหวะ ทํานอง เสียงประสาน รูปแบบ สีสัน ซึ่ง
หมายถึง เสียงตาง ๆ ในสภาพแวดลอม และเสียงเครื่องดนตรีบางชนิดที่เด็กสามารถพบเห็นได
1.2 วรรณคดีดนตรี ไดแก เพลงเด็ก เพลงพื้นบาน เพลงศิลปะ เพลงอมตะทั้ง
เพลงไทย และเพลงคลาสสิ ก เพลงยอดนิ ย ม และประวั ติ ด นตรี ซึ่ ง เป น เรื่ อ งราวของบทเพลง
นักประพันธ ตลอดจนประวัติดนตรีที่เหมาะสมกับเด็กวัยนี้
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1.3 ทักษะดนตรี ไดแก การฟง การรอง การเลน การเคลื่อนไหว การอาน
และการสรางสรรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.3.1 การฟง (Listening) เด็กควรมีโอกาสไดฟงเพลงทุกประเภท ตั้งแต
เพลงสั้น ๆ งาย ๆ จนถึงเพลงที่ยาวขึ้น เพลงสําหรับปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการฟงใหกับเด็ก
ไดแก เพลงรองและเพลงที่บรรเลงดวยดนตรีลวน ๆ โดยในระยะแรกอาจจะใหเด็กฟงเพลงสั้น ๆ
เพื่อใหคุนเคยกับเสียงตาง ๆ ลักษณะของเสียงสูง- กลาง – ต่ํา และใหเด็กตอบ หรือทําทาทางวาเสียง
ที่ไดยินวาเสียงนั้นอยูในชวงเสียงใด ในระยะตอมา อาจจะนําเพลงรอง เพลงบรรเลงมาเปดใหเด็กฟง
ตามลําดับ หลังจากฟงเพลงแลวอาจจะใหเด็กสนองตอบตอดนตรีโดยการเคลื่อนไหว
1.3.2 การรอง (Singing) รวมถึงการพูดคําคลองจอง และการรองเพลงตาง ๆ ซึ่ง
สวนใหญจะเปนการรองหมู ควรใหเด็กไดมีโอกาสรองเพลงเดี่ยวบาง เพื่อพัฒนาทักษะของแตละ
บุคคล การรองเพลงเนนที่น้ําเสียงของการรองเพลง ไมใชการตะโกน เพลงที่จะนํามาสอนควรเปน
เพลงสั้น และใชภาษางาย ๆ จังหวะและทํานองไมยากจนเกินไป เนื้อเพลงควรเปนเรื่องใกลตัวเด็ก
หรืออาจจะเปนเรื่องของความสนุกสนาน หรือการทองเที่ยวก็ได
1.3.3 การเลน เด็กในวัยนี้ควรจะไดเลนเครื่องประกอบจังหวะทั้งชนิดที่
มีระดับเสียง (Pitched Percussion) เชน ระนาด เบล และชนิดที่ไมมีระดับเสียง ไดแก กลอง
รํามะนา ลูกแซก ฉิ่ง ฉาบ กุงกิ๋ง กรับคู เปนตน หรืออาจจะใชเครื่องดนตรีที่ประดิษฐขึ้นใชเองก็ได
เชน ระนาดกระปอง ระนาดขวดน้ํา กรับหิน เครื่องดีดหนังยาง ฯลฯ
1.3.4 การเคลื่อนไหว (Moving) เด็กในวัยนี้เปนวัยที่รับรูจากการสัมผัส
การไดลงมือกระทํา และการเคลื่อนไหว เพื่อสนองตอบดนตรี กิจกรรมนี้ควรเปนกิจกรรมที่เด็กควรได
ปฏิบัติเสมอ แตควรเปนรูปแบบของการเคลื่อนไหวแบบงาย ๆ เบื้องตน ซึ่งจะทําใหเด็กสนุกสนาน
และเกิดการเรียนรู ในการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวนอกจากจะใชเครื่องประกอบจังหวะแลว อาจใชเพลง
รองหรือเพลงบรรเลงโดยดนตรีลวน ๆ และเนนที่จังหวะมาประกอบการเคลื่อนไหวก็ได เพลงเหลานี้
ไดแก เพลงยอมนิยมทั่ว ๆ ไป เพลงแจส เพลงคลาสสิก หรือเพลงพื้นบานทั้งของไทยและของชาติ
อื่น ๆ แตควรจะเลือกเพลงที่มีจังหวะชัดเจนซึ่งจะทําใหเด็กไดแสดงออกดวยการเคลื่อนไหว ดวย
ทาทางที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของเด็กเอง หรือชวยกันคิดระหวางเด็กกับเด็ก หรือเด็กกับครู
1.3.5 การอาน (Reading) นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับเด็กวัยนี้ ควรใชสัญลักษณที่
งาย ๆ ไมจําเปนตองใชสัญลักษณทางดนตรีซึ่งผูสอนสามารถคิดคนขึ้นไดโดยใชแทนสัญลักษณของ
เสียงซึ่งสามารถมองเห็นได
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1.3.6 การสรางสรรค (Creating) เด็กเลือกกระทําไดหลายรูปแบบ เชนดาน
การรองการเลน การเคลื่อนไหว และการอาน การใหเด็กคิดทาทางประกอบดนตรี หรือเลาความรูสึก
ที่ไดจากการฟงเพลงซึ่งจัดไดวาเปนการสรางสรรคที่เด็กทําได ผูสอนควรใหคําติชมการสรางสรรคของ
เด็ก เพื่อเด็กจะไดมีแนวคิดสรางสรรคตอไป
2. ทัศนคติทางดนตรี การปลูกฝงทัศนคติที่ดีสําหรับเด็กปฐมวัยนับเปนสิ่งจําเปนมาก
เนื่องจากเปนวัยที่เริ่มเรียนดนตรี ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเด็กไดรับประสบการณ
ที่พึงพอใจ เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจ ความชอบ และความรักในดนตรี
3. เทคนิควิธีสอนดนตรี ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรคํานึงถึงจิตวิทยา
การสอน และพัฒนาการเด็ก ผูสอนจะเขาใจธรรมชาติของผูเรียนในกลุมของตนอยางถองแท และ
ปรับวิธีสอนใหเหมาะสมกับพัฒนาการ และความตองการตามธรรมชาติของเด็ก (ณรุทธ สุทธจิตต
2531: 140)
สรุปไดวา การจัดกิจกรรมดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัยมีเกณฑการเลือก 3 ขอคือ สาระดนตรี
ควรจัดใหครอบคลุมเรื่องราวตางๆ ทัศนคติดนตรี เปนการปลูกฝงทัศนคติที่ดีสําหรั บเด็กปฐมวัย
นับเปน สิ่ง จําเปน มาก เทคนิควิ ธีส อนดนตรี ในการจัดกิ จกรรมการเรีย นการสอนครูควรคํ า นึง ถึง
จิตวิทยาการสอน และพัฒนาการเด็ก
2.10 วิธีเลือกดนตรีใหเหมาะกับเด็กปฐมวัย
มีผูเสนอวิธีเลือกดนตรีใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเอาไว ดังนี้
1. ระดับเสียง การศึกษาเรื่องสีในเด็กทางจิตวิทยาชิ้นหนึ่งกลาววา ขณะที่ทารกกําลัง
มองวัตถุสีขาว แลวเราตบมือดัง ๆ ขึ้นมา 1 ครั้ง ใหเขาตกใจ เด็กจะเกลียดสีขาวไปเลย การเปด
เพลงก็เหมือนกัน การควบคุมความดังของเสียง ในระดับแผวเบา มากจากที่ไกล ๆ เพื่อสรางใหเด็ก
คุนเคยกับเสียงดนตรีกอน บางบานที่มีเสียงอึกทึก เชน บานชั้นลางเปนสํานักงาน เราอาจเปดเพลง
นุมนวลกลบ เพื่อเบี่ยงเบนการฟงของทารก เพราะครั้งหนึ่งที่เขารับรูเสียงดี ๆ แลว พอเขาไดยินเสียงดี
และไมดีพรอมกัน เขาจะแยกแยะฟงเฉพาะเสียงดี ๆ ซึ่งเปนธรรมชาติของมนุษยทุกคนที่จะไมสนใจ
สิ่งที่ไมดี
2. จังหวะเพลง ถาเราเปดเพลงเร็วเกินไป อาจทําใหเด็กเครียดได ในชวงขวบปแรกถา
เราจัดจังหวะเพลงเบา ๆ เลี่ยงจังหวะรุนแรง จะทําใหเด็กรูสึกถึงความสงบ และรูจักที่จะสงบได
3. ระยะเวลา ควรเลือกเปดเพลงเมื่อทารกเริ่มตื่น จนถึงกลอมใหหลับ แตถาทารกหลับ
แลวควรปดเพลงสังคมปจจุบัน เต็มไปดวยเสียงที่กอใหเกิดความเครียดมากอยูแลว บรรยากาศสงบ
เงียบเหมือนสมัยโบราณมีนอย จึงควรใหทารกไดพักผอนอยางสงบและเต็มที่
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4.
ความแตกตางระหวางบุคคล ไมใชทารกทุกคนจะชอบเพลงในแนวเดียวกัน
เหมือนกันหมด สุขภาพจิตของคนจะสงผลตอสุขภาพกาย ดังนั้นการเปดเพลงควรสังเกตปฏิกิริยาของ
ทารกระหวางฟงเพลงวา เขารูสึกชอบเพลงนั้นหรือไมอยางไร ถารูสึกวาเขาไมสบายกับเพลงนั้นควร
เปลี่ยนเพลงอื่นใหใหม (http://www.meadjohnson.bms.co.th/t mompi 14.thm)
สรุป ได ว า วิ ธี ก ารเลื อกดนตรีใ หเ หมาะสมกั บเด็ ก ปฐมวัย มี 4 ข อ ได แ ก ระดั บ เสีย ง
จังหวะเพลง ระยะเวลา ความแตกตางระหวางบุคคล เพราะเด็กแตละชวงวัยมีความสนใจแตกตางกัน
2.11 วิธีปลูกฝงใหเด็กรักดนตรี
อุสา สุทธิสาคร (2544: 50-51) กลาวถึง วิธีปลูกฝงใหเด็กรักดนตรี ไวดังนี้
1. เลือกฟงเพลงที่หลากหลาย การใหเด็กมีประสบการณฟงดนตรีหลากชนิด จะทําให
เด็กชอบดนตรีหลากชนิดดวย เชน เพลงพื้นบาน เพลงไทยเดิม เพลงสากล เพลงกลอมเด็กของชนชาติ
ตางๆ รวมถึงเพลงคลาสสิก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพลงโมสารท เปนเพลงที่สนุกสนาน และบริหารสมอง
เด็กไดดี นอกจากนี้อาจนําดนตรีไปใชเลนเกมตางๆ เชน เกาอี้ดนตรี เกมการแขงขันตางๆ การประกวด
รองเพลง กิจกรรมเตนรํา ฮัมเพลงเปนทํานอง รองเพลงสอดแทรกไวในนิทาน ฯลฯ
2. เพลงที่ซับซอน การใหโอกาสเด็กรูจักเพลงหลากหลายเปนสิ่งที่ดีที่ผูใหญควรทําให
และสิ่งที่ดียิ่งกวานั้นคือ การใหเด็กไดฟงเพลงที่มีความซับซอน ในที่นี้หมายถึงเพลงที่มีโครงสราง
องคประกอบที่ดี ผูประพันธเพลงแตงไดดี เรียบเรียงเสียงประสานดี เชน เพลงคลาสสิก เพลงไทยเดิม
รวมถึงเพลงพื้นเมืองของบางทองถิ่นที่มีความไพเราะ สุนทรีย เพราะจะทําใหเกิดการประสานงานของ
สมองผานคลื่นเสียงที่มีคุณภาพ
3. ใหเด็กมีโอกาสเลนดนตรี เด็กเล็กๆ อาจยังไมสามารถเลนเครื่องดนตรียากๆ เชน
เปยโนไวโอลิน ฯลฯ แตจะดีกวาถาเราแนะนําเครื่องดนตรีงายๆ ที่เหมาะสมตามวัย เด็กสวนใหญจะเริ่ม
เรียนดนตรีเมื่ออายุประมาณ 6 ขวบ เพื่อเปนพื้นฐานดานดนตรีในโอกาสตอไป
4. ใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี รองเพลง เตนรํา ปรบมือตามจังหวะ เลนเกม
ฯลฯ แมวาเด็กยังเล็กเกินกวาเรียนดนตรีตามแบบแผนได แตเราสามารถฝกใหเด็กมีกิจกรรมดานดนตรี
เชน เตนรํา ปรบมือ เมื่อฟงเพลงไปดวยกัน
สรุปไดวา วิธีปลูกฝงใหเด็กรักดนตรี สําหรับเด็กควรเริ่มโดยการใหดนตรีเปนสวนหนึ่งใน
ชีวิตของเขา กลมกลืน และแทรกอยูในชีวิตประจําวัน
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2.12 ดนตรีโมสารท
ดนตรีโมสารท เปนดนตรีที่ประพันธโดยโวลฟกัง อมาเดอุส โมสารท (Wolfgang Amadeus,
Mozart) เปนผูประพันธเพลงยิ่งใหญอีกผูหนึ่งในยุคคลาสสิก (Schoenberg, 1999; Swafford, 1992)
ดนตรีโมสารท ใชรูปแบบการประพันธตางๆกัน มิไดใช หลักเกณฑใดตายตัว เชน ในการ
ประพันธโอเปรามี ทั้งโอเปราแบบอิตาลีและเยอรมัน ผลงานตา งๆ ของโมสารท มีเ ปน จํา นวนมาก
ประกอบไปดวย โอเปรา 20 เรื่อง แมส 17 บท เพลงประเภทคอนแชรโต 21 บท สําหรับเปยโน ไวโอลิน
และเครื่องลมชนิดตางๆ ที่มีชื่อเสียง เชน ฮอรนคอนแชรโต สตริงควอเทต 24 บท สตริงควินเทต 6 บท
รวมทั้งดนตรีเชมเบอรในลักษณะตางๆ อีกจํานวนมาก และซิมโฟนีอีก 41 บท ที่มีชื่อเสียงคือ หมายเลข
29 ในบันไดเสียง เอ เมเจอร หมายเลข 35 ในบันไดเสียง ดี เมเจอร (Haffner) หมายเลข 36 ในบันได
เสียง ซี เมเจอร (The Linz) หมายเลข 38 ในบันไดเสียง ดี เมเจอร (The Prague) และ 3 บทสุดทายที่
ยิ่งใหญ ซึ่งประพันธในฤดูรอน ค.ศ.1788 ทั้งสิ้น คือ หมายเลข 39 ในบันไดเสียง อี แฟลต เมเจอร
หมายเลข 40 ในบั น ไดเสี ย ง จี ไมเนอร และหมายเลข 41 ในบั น ไดเสี ย ง ซี เมเจอร (Jupiter)
ดวยผลงานมากมายเหลานี้ ทําใหโมสารทเปนที่รูจักในฐานะผูประพันธเพลงทุกประเภท อยางไรก็ตาม
ผลงานที่สรางชื่อเสียงใหโมสารทตลอดมาคือ โอเปรา
ดนตรีโมสารทมีลักษณะสดใส ไพเราะนารัก มีแนวทํานองเดนชัด ดวยความสามารถในการ
เรียบเรียงเสียงประสานสําหรับวงออรเคสตรา ทําใหโมสารทประพันธแนวทํานองสวนเชื่อมตอระหวาง
ทํานองยอยๆ มากมายเพื่อใหดนตรีในวงออรเคสตราซึ่งมีสีสันตางๆกันไดบรรเลง เปนสิ่งหนึ่งที่ทําให
ดนตรีของโมสารทมีเอกลักษณ กลาวคือ แมจะคํานึงถึงรูปแบบในการประพันธ แตมีการขยายเพิ่มเติม
ใหเปนรูปแบบที่นาสนใจมากขึ้น จึงไมแปลกใจวา บทเพลงซิมโฟนี่ของโมสารทมีแนวทํานองมากมาย
และในสวนพัฒนาทํานองหลักมักจะมีความยาวคอนขางมากเสมอ สําหรับเพลงโซนาตา โมสารทไมสา
มารถใชสีสันของเครื่องดนตรีตางๆ ไดดั่งเพลงซิมโฟนี หลักการที่ใชคือ การใชแนวทํานองที่ไพเราะ
เดนชัด และพัฒนาไปโดยใชลักษณะตางๆ ทําใหเปนที่นาสนใจไมแพเพลงซิมโฟนีเชนกัน
สรุปไดวา ดนตรีโมสารทเปนงานการประพันธที่มีเอกลักษณโดดเดน ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ความสมบูรณแบบของดนตรีในยุคคลาสสิก เปนผูประพันธเพลงที่ยิ่งใหญผูหนึ่งของดนตรีตะวันตก บท
เพลงของโมสารท มักจะเขาถึงอารมณความรูสึกของทุกคนไดเสมอ ซึ่งสิ่งนี้เองเปนเหตุผลที่มําให
ผลงานดนตรีของโมสารทมีผูนิยมฟงกันมากในทุกยุคทุกสมัย ทําใหโมสารทเปนที่รูจักของคนทั่วไป
2.12.1 ประวัติโวลฟกัง อมาเดอุส โมสารท
ณรุทธ สุทธจิตต (2554: 252-253) และ อุดม เพชรสังหาร (2549: 69-70) กลาวถึง
ประวัติของโวลฟกัง อมาเดอุส โมสารท ไวดังนี้
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โวลฟกัง อมาเดอุส โมสารท (Wolfgang Amadeus Mozart) คีตกวีสําคัญของโลก
เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1756 ที่เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย เปนบุตรชายของอันนา โม
สารท กับ ลีโอโปลด โมสารท นักไวโอลินชื่อดัง และเปนนักแตงเพลงและหัวหนาวงดนตรีประจําสํานัก
อารคบิชอปแหงซาลซบูรก โมสารทแตงงานกับนางคอนสแตนติง และมีบุตรดวยกัน 6 คน
โมสารทฉายแววความเปนอัจฉริยะทางดนตรีตั้งแตอายุเพียง 5 ขวบ เมื่อเขาสามารถ
แตงเพลงที่ซาบซึ้งกินใจไดอยางนาพิศวง พออายุ 6 ขวบ ก็ไดรับไวโอลินเล็กๆ เปนของขวัญวันเกิด และ
มีโอกาสไดแสดงไวโอลินรวมวงกับบิดา ซึ่งทนบุตรชายรบเราไมไหว นับจากนั้นเสนทางการศึกษา
ไวโอลินของโมสารก็ดําเนินไปอยางจริงจัง โดยฝกซอมรวมกับมาเรีย อันนา ผูเปนพี่สาว นอกจากนี้ เขา
ยังเลนออรแกนและคลาเวียรไดดีอีกดวย
โมสารทเดินทางพรอมกับครอบครัวไปแสดงดนตรีทั่วยุโรป จนมีชื่อเสียงโดงดังตั้งแต
เยาววัย ไดรับการยกยองจากวงสังคมทุกระดับชั้นตั้งแตประชาชนเดินถนน จนถึงราชสํานักออสเตรีย
เยอรมนี ฝรั่งเศส และอังกฤษ การเดินทางในครั้งนี้ นอกจากเพื่อแสดงความสามารถทางดนตรีแลว ลี
โอโปลดยังตองการใหลูกๆ ไดทองเที่ยวหาประสบการณในโลกกวางอีกดวย
ชีวิตของโมสารทเริ่มเปลี่ยนไปภายหลังจากการเดินทางกลับมาซาลซบูรก เขาและ
บิดาเขาทํางานรับใชอารคบิชอปคนใหม ซึ่งไมสนใจศิลปะทางดนตรีแมแตนอย โมสารทจึงลาออกและ
เดินทางพรอมกับมารดาไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในระหวางการเดินทาง เขาไดแตงเพลง
มากมาย เชน ไวโอลินโซนาตา เปยโนโซนาตา และซิมโฟนี เปนตน
ป ค.ศ. 1779 โมสาร ท เดิ น ทางกลั บ มารั บ ใช อ าร บิ ช อปแห ง ซาลซ บู ร ก อี ก ครั้ ง
หลังจากมารดาเสียชีวิตในกรุงปารีส ครั้งนี้เขากลับมาพรอมกับความเปนผูใหญที่เต็มไปดวยเพลงอัน
รุนแรง และพยายามใสอารมณเหลานั้นไปในงานเพลงของตน ซึ่งในสังคมสมัยนั้นมองวาเปนรสนิยม
อันเลวราย แตก็พิสูจนแลววา โมสารทและงานเพลงของเขาเปนอมตะอยางแทจริง เพราะนักดนตรีคน
อื่นๆ ในยุคเดียวกันแทบจะไมมีผูใดไดรับการกลาวถึง แตชื่อของโมสารทยังคงอยูจนถึงทุกวันนี้ นับวา
โมสารทไดมอบสิ่งสําคัญแกโลกดนตรีในยุคตอๆ มา
ภายหลัง เขาลาออกจากสํานักอารคบิชอป และเขามาอยูในความอุปถัมภของ
จักรพรรดิโยเซฟที่ 2 แหงออสเตรีย-ฮังการี แตเนื่องจากผลงานของเขาผิดแผกจากแบบแผนที่ไดรับการ
ยอมรับในสมัยนั้น จึงไมไดรับการอุปถัมภจากองคจักรพรรดิอีกตอไป ทําใหตองหันมาแตงเพลงเลี้ยง
ชีพ ซึ่งก็ไมไดรับความนิยมอีก แมวาบทเพลงที่เขาแตงจะวิจิตรบรรจง และสมบูรณแบบเพียงใดก็ตาม
ชีวิตของโมสารทตกอยูในสภาพแรนแคนเรื่อยมาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ โดยไมมีผู
ไดทราบสาเหตุแนชัด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1791 รวมอายุได 35 ป แมแตพิธีฝงศพในกรุงเวียนนา
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ก็ไมมีญาติมิตรคนใดไปรวมพิธี คงมีเพียงสัปเหรอที่จัดการฝงศพเขารวมกับศพอนาถาปจจุบันจึงไมมี
ใครทราบแนชัดวา หลุมฝงศพของโมสารทอยูตรงจุดใด
ตลอดชี วิ ต 35 ป ข องโมสาร ท สร า งผลงานกว า 600 ชิ้ น ไม ว า จะเป น โอเปรา
ไวโอลินคอนแชรโต เปยโนคอนแชรโต สตริงควอเต็ต ซิมโฟนี และผลงานอื่นๆ อีกมากมาย สําหรับโอ
เปราชิ้นสําคัญที่แตงกอนเสียชีวิตคือ The Magic Flute หรือขลุยวิเศษ และผลงานเพลงสุดทายที่ทิ้ง
คางไวคือ Requiem บทเพลงที่แสดงถึงความเศราโศกจากการเสียชีวิตนั่นเอง
สรุปไดวา โวลฟกัง อมาเดอุส โมสารท (Wolfgang Amadeus Mozart) คีตกวี
สําคัญของโลก เกิดที่เมืองซาลซบูรก ประเทศออสเตรีย โมสารทฉายแววความเปนอัจฉริยะทางดนตรี
ตั้งแตอายุเพียง 5 ขวบสวนหนึ่งของชีวิตวัยหนุมของโมสารท ทํางานดานดนตรีใหกับอารคบิชอบแหง
ซาลซบูรก แตดวยอารมณที่เรารอน มีความตองการเพียงแคการประพันธเพลงและแสดงดนตรีตาม
แบบของตนโดยไมเอาใจใครทั้งสิ้น ทําใหโมสารทประสบปญหาในการปรับตัว ชีวิตของโมสารทตกอยู
ในสภาพแรงแคนเรื่อยมาจนกระทั่งสิ้นลมหายใจ
2.12.2 ความสําคัญของดนตรีโมสารท
อุดม เพชรสังหาร (2549: 20-21) กลาวถึง ความสําคัญของบทเพลงของโมสาร
ทไววาบทเพลงของโมสารทมีคุณสมบัติเฉพาะ ที่สามารถดึงเอาการตอบสนองทั้งหลายทั้งปวงที่วัดผล
ไดออกมา หรือเปนเพราะวาความชัดเจน จังหวะ ทํานอง และความถี่สูง ในบทเพลงของโมสารท
ชวยกระตุนและเพิ่มพลังใหกับสมองสวนที่เกี่ยวกับแรงจูงใจและจินตนาการ บทเพลงโมสารทเปนบท
เพลงที่เรียบงายและบริสุทธิ์ เพลงของโมสารทบางครั้งมีความลึกล้ําแตก็เขาถึงได เหนืออื่นใดบทเพลง
ของเขาไรซึ่งมารยาท เสมือนหนึ่งวาเขากลั่นเอาความงดงามและความเปนระเบียบของเสียงที่เขาไดรับ
ขณะอยูในครรภมารดาและถายทอดออกมาในรูปแบบที่เราสัมผัสไดไมตางจากที่เขาไดรับ แนนอนวา
ความหลักแหลม ความมีเสนห และความเรียบงายในการประพันธเพลงของเขา ชวยใหเราเกิดความ
ดื่มด่ําและสราปญญาที่ลึกล้ําใหเกิดขึ้นภายในตัวเราได ความสามารถในการดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเรา
ออกมานี่เอง คือสิ่งที่ทําใหบทเพลงของโมสารทมีคุณคาในการพัฒนาเด็ก
สรุปไดวา ความสําคัญของดนตรีโมสารทคือ การเขาถึงอารมณความรูสึกของทุก
คนไดเสมอ ซึ่งสิ่งนี้เองเปนเหตุผลที่ทําใหผลงานดนตรีของโมสารทมีผูนิยมฟงกันมากในทุกยุคทุกสมัย
ทําใหโมสารทเปนที่รูจักของคนทั่วไป
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2.12.3 ความเปนมาของโมสารทเอฟเฟกต
อุดม เพชรสังหาร (2549: 9) กลาวถึง การศึกษาเรื่อง “โมสารทเอฟเฟกต” วาเริ่ม
ขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในชวงปลายทศวรรษ 1950 เมื่อนายแพทยอัลเฟรด โทมาทิส แพทยผูเชี่ยวชาญ
และศัลยแพทยดานหู คอ จมูก นักจิตวิทยา และนักประดิษฐ ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการ
เรียนรูของเด็กๆ กับสภาพแวดลอมทางเสียงของพวกเขา โทมาทิสทดลองกระตุนการฟงในเด็กที่มีความ
บกพรองดานการพูดและการสื่อสาร โดยใชบทเพลงโมสารทคลื่นความถี่สูงในการบําบัด โดยเฉพาะ
เพลงไวโอลินคอนแชรโตและซิมโฟนี เขาพบวา ในบุคคลที่มีความบกพรองดานการเรียนรู รวมถึงความ
ผิดปกติทางพัฒนาการดานอื่นๆ ดนตรีโมสารทจะเปนดั่ง “สะพานเชื่อมโสตประสาท” ที่ชวยใหกาวขาม
อุปสรรคดานพัฒนาการ ซึ่งไมเคยมีใครผานพนไดมากอน โทมาทิส กลาววา “โมสารทคือผูใหกําเนิดที่
ประเสริฐ”
โทมาทิส ศึกษาวิจัยเรื่องความสําคัญของหูมากวา 50 ปแลว คนไขตางพากันตั้ง
ชื่อเลนใหวา “คุณหมอโมสารท” โทมาทิสเปนคนแรกที่พูดถึง “โมสารทเอฟเฟกต” และคิดคนพิธีพิเศษ
เพื่อชวยคนไขที่มีอาการบกพรองดานการเรียนรู (learmimg disability) และมีปญหาเชิงพฤติกรรม (วิธี
ของ โทมาทิสมีประโยชนมากสําหรับใชรักษาคนไขออทิสติก)
ตามแนวคิดของ โทมาทิส หนาที่สําคัญของหูคือ ชวยพัฒนาสมองของทารกใน
ครรภ แมรอบตัวจะเต็มไปดวยเสียงมากมาย (เชน เสียงหัวใจของแม เสียงของเหลวไหลเวียน เสียงยอย
อาหาร) แตทารกจะจําเสียงของแมไดตั้งแตอายุ 4 เดือนครึ่ง หูจึงจําเปนสําหรับทารกในครรภมากพอๆ
กับอาหารเลยทีเดียว เพราะในขณะที่สายสะดือสงอาหารเขาไปหลอเลี้ยงรางกาย หูก็จะสงผานคลื่น
เสียงเขาไปบํารุงเลี้ยงสมองดวยเชนกัน ภายหลังคลอด หูยังกระตุนการทํางานของสมอง จึงกลาวไดวา
ประสบการณการรับรูทางโสตประสาทของเด็กตั้งแตกอนเกิดนั้น มีความสําคัญยิ่งตอพัฒนาการของวัย
เด็กตอนตน
สรุ ป ได ว า อั ล เฟรด โทมาทิ ส แพทย ผู เ ชี่ ย วชาญศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ
ระหวางการเรียนรูของเด็กๆ โดยทดลองกระตุนการฟงบทเพลงโมสารทและ โทมาทิส เปนคนแรกที่พูด
ถึง “โมสารทเอฟเฟกต”
2.12.4 ความหมายของโมสารทเอฟเฟกต
อุดม เพชรสังหาร (2549: 8-9) กลาวถึงความหมาย โมสารทเอฟเฟกต วามาจาก
แนวคิดของอัลเฟรด โทมาทิส ที่มีความหมายโดยรวม หมายถึง พลังแหงการเปลี่ยนแปลงของดนตรี ที่
มีผลตอสุขภาพ การศึกษา และความอยูดีมีสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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1. การใชดนตรีและศิลปะ เพื่อเสริมสรางสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว
และสังคม
2. การใชลักษณะดนตรีทั่วไป เพื่อเสริมสรางความจํา สติสัมปชัญญะ และ
การเรียนรูแบบบูรณาการ
3. การใชดนตรีในการทดลองใหมๆ เพื่อแกปญหาในการฟง โรคสมาธิสั้น
และบําบัดรักษาผูที่ตกอยูในภาวะเสียการอานรูความ (dyslexia) และผูปวยออทิสติก
4. การใชดนตรีในเชิงบําบัดปญหาทางจิต ความผิดปกติทางรางกาย และ
อาการบาดเจ็บ
5. การใชดนตรีแบผสมผสาน เพื่อชวยสรางจินตนาการและภาพในใจ
รวมทั้งกระตุนความคิดสรางสรรค ลดอาการซึมเศรา และวิตกกังวล
6. การใชพลังกระตุนจากเสียงดนตรี เพื่อเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ และความเขาใจภาษาแกทารกและเด็กเล็ก
สรุปไดวา ดนตรีโมสารทหมายถึงพลังแหงการเปลี่ยนแปลงของดนตรี มีผลตอสุขภาพ
การศึกษา และความอยูดีมีสุข ซึ่งการใชดนตรีดังกลาวนี้ ไดจากการศึกษาคนควางานเพลงของโม
สารท
2.12.5 ดนตรีโมสารทกับพัฒนาการดานตางๆ
อุดม เพชรสังหาร (2549: 30-62) กลาวถึง ดนตรีโมสารท วาสงเสริมพัฒนาการดาน
ตางๆ ดังตอไปนี้
2.12.5.1 สงเสริมสติปญญาและการเรียนรูทางภาษาและการคิด
นายแพทยอัลเฟรด โทมาทิสแพทยชาวฝรั่งเศสศึกษาความสัมพันธระหวาง
การฟงและการเรียนรู เขาพบวาเด็กพัฒนาความสามารถในการไดยินตั้งแตอยูในครรภมารดา โทมาทิส
คนพบวา การฟงเพลงของโมสารท ชวยพัฒนาภาษาพูด ทักษะเคลื่อนไหวรางกาย ความจํา และชวย
พัฒนาสมองซีกซาย ซึ่งเปนซีกที่ควบคุมการทํางาน การคิดเชิงตรรกะ และการใชเหตุผลของเด็ก
2.12.5.2 สงเสริมความคิดสรางสรรค
บทเพลงบางเพลงของโมสารทชวยสงเสริมสมองซีกขวา ซึ่งเปนสมองสวน
ความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก และมีความงดงามในจิตใจ จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ซึ่ง
นําไปสูการเรียนรูที่ดีกวาสําหรับคนทุกๆ วัย
2.12.5.3 สงเสริมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
บทเพลงของโมสารทสวนมากเขียนขึ้นสําหรับราชสํานักตางๆในยุโรป ซึ่ง
การเตนรําแบบ Minuet กําลังเปนที่นิยมเพลงของโมสารท สรางความกระปรี้กระเปราใหกิจกรรมทุก

53
ชนิด ซึ่งจากการเตนรํา เปนการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว จึงอาจกลาวไดวา ดนตรีโมสารทสามารถ
สงเสริมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวไดเปนอยางดี
2.12.5.4 สงเสริมความสามารถดานมิติสัมพันธและการจัดระบบขอมูล
การฟ ง เพลงของโมสาร ท ช ว ยพั ฒ นาความสามารถด า นมิ ติ สั ม พั น ธ แ ละ
ความสามารถในการจัดระบบขอมูลที่เกิดจากการมองเห็น ทําใหรางกายและจิตใจของเรารูสึกอบอุน
ปลอดภัย และเปนอิสระ
2.12.5.5 สงเสริมความผอนคลาย
ดนตรีโมสารทสามารถใชพูดคุยกับรางกายและจิตใจของเราได สามารถบอก
เลาวิธีที่ชวยใหเกิดความผอนคลาย วิธีทําใหจิตใจสงบลง
จากที่กลาวมา สรุปไดวา ดนตรีโมสารทชวยพัฒนาความสามารถและทักษะ
ดานตางๆ คือ สงเสริมสติปญญาและการเรียนรูทางภาษาและการคิด สงเสริมความคิดสรางสรรค
สงเสริมการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว สงเสริมความสามารถดานมิติสัมพันธและการจัดระบบขอมูล
สงเสริมความผอนคลาย ได
2.13 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับดนตรี
งานวิจัยตางประเทศ
มหาวิทยาลัยนิวยอรค แหงสหรัฐอเมริกา (ไทยรัฐ. 2532: 6 ; อางอิงจาก New York
University. N.d.) ทดลองใหนักศึกษาทําขอสอบในขณะเดียวกันเปดเสียงดนตรีคลอไปดวย ผล
ปรากฏวานักศึกษาที่ทําขอสอบที่มีเสียงดนตรีคลอไปดวยทําคะแนนไดดีกวานักศึกษาที่ทําขอสอบโดย
ไมมีเสียงดนตรี
เทอรแมน (ชัยรัตน บัณฑุรอัมพร. 2534: 34-36; อางอิงจาก Thurman) เปดดนตรีให
มารดาที่ตั้งครรภฟงอยางสม่ําเสมอทุกวัน ผลปรากฏวา เด็กที่คลอดออกมามีพัฒนาการทางรางกาย
และไอคิวสมองสูงกวาเด็กทั่ว ๆ ไป เลี่ยงงาย มีอารมณแจมใส และมีความผูกพันกันมารดาอยางมาก
(ชัยรัตน บัณฑุรอัมพร. 2534: 34-36)
ริชแมน (ฉัตรสุดา เธียรปรีชา. 2537: 37 ; อางอิงจาก Richman. 1976: 53796)
ศึกษาเกี่ยวกับการทํางานโดยใชดนตรีประกอบกับกลุมตัวอยางที่เปนคนปญญาออนมาก 30 คน โดย
ให ทํ า งานที่ ต อ งทํ า งานใช มื อ อย า งช า ๆ และเป น งานที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ ชนิ ด ของงานในโรงงาน
เปรียบเทียบการทํางานที่ไมใชดนตรีประกอบ พบวาการใชดนตรีประกอบชวยปรับปรุงการทํางานได
เปนอยางมาก
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แฟรงเกนเบอรเกอร (ศุภศี ศรีสุคนธ. 2539 : 46; อางอิงจาก Frankenberger.
1997: 143) ศึกษาผลของการใชดนตรีรวมกับการฝกอบรมแบบผอนคลายกับเด็กที่มีการเรียนรูชา
และความกาวราว ผลปรากฏวาการใชดนตรีรวมกับการฝกอบรมแบบผอนคลายชวยทําใหเด็ก ๆ มี
การเรียนรูดีขึ้น และมีความกาวราวทางอารมณลดลง
เออรวิง เฮอรวิต (อุสา สุทธิสาคร. 2544: 36-37; อางอิงจาก Irvin Hurwitz.) ศึกษา
ดนตรีกับการเรียนของเด็กระดับประถมตน พบวาเด็กที่ไดฝกฝนดนตรีจะมีคะแนนการอานสูงกวาเด็กที่
ไมไดรับการฝกฝน
มหาวิทยาลัยอิลลินอยด ชิคาโก จอหน ฮิวสและคณะ (อุสา สุทธิสาคร. 2544: 39 )
ทดลองนําดนตรีมาชวยบําบัดโรคกับผูปวยโรคลมชัก 36 ราย ฮิวสใหฟงเพลง Mozart Sonata ของโม
สารทอยางตอเนื่อง พบวาผูปวย 29 รายจะเปลี่ยนคลื่นสมองที่สงผลใหเกิดอาการชักลดนอยลงมาก
หลังจากนั้นไดทดลองซ้ํากับผูปวยโรคอัลไซเมอรก็ใหผลดีตอสมองสวนที่ทําหนาที่เกี่ยวกับมิติสัมพันธ
(Spatial Temporal Function) ดวย ซึ่งสังเกตไดจากการวัดคลื่นสมองสวนที่เกี่ยวกับมิติสัมพันธของ
ผูปวยคอยๆ เพิ่มขึ้นขณะฟงเพลงนี้
เจฟฟรีย ฟาแกน (อุสา สุทธิสาคร. 2544: 51 ; อางอิงจาก Jeffrey Fagan.) ทดลองใช
ดนตรีชวยทําใหเด็กๆ อายุ 3 เดือน จดจําสิ่งของตางๆ หลังจากทดลอง 7 วัน พบวา เด็กเหลานี้สามารถ
จําสิ่งที่เขากําหนดใหจําไดงายขึ้น ยิ่งถาเปดเพลงเดิมใหฟง เด็กจะจํางายและเรียนรูไดดี
กอรดอน ชอว และ ฟรานเซส เราสเซอร (อุดม เพชรสังหาร. 2549: 25) ทดลองกับเด็ก
กอนวัยเรียน (3-5 ขวบ) โดยแบงออกเปนสามกลุม กลุมหนึ่งจัดใหเรียนเปยโนกับคียบอรด และรอง
เพลง กลุมสองจัดใหเรียนคอมพิวเตอร และกลุมสาวไมมีการเรียนใดๆ ทั้งสิ้น ผลการทดลองพบวา
กลุมหนึ่งที่เรียนเปยโนกับคียบอรด สอบวัดผลความสามารถเชิงมิติสัมพันธไดสูงกวาเด็กกลุมอื่นถึง
34 เปอรเซ็นต จากผลการทดลองนี้แสดงใหเห็นวา “ดนตรี” ที่ชวยเสริมพัฒนาการสมอง ซึ่งจําเปนตอ
การเรียนรูและเขาใจคณิตศาสตร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ไปจนถึงการเลนหมากรุก
งานวิจัยในประเทศ
เลิศ อานันทนะ (2518: 129) ทดลองนําเสียงดนตรีมาใชเพื่อประกอบการสอนแบบ
สรางสรรคทางศิลปะสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ฝายประถมในระดับประถมศึกษาปที่ 1-4 ตั้งแตปการศึกษา 2514 ผลปรากฏวา เสียงดนตรีสามารถ
ส ง เสริ ม พั ฒ นาการทางอารมณ ข องเด็ ก เสริ ม สร า งความคิ ด จิ น ตนาการ ช ว ยกระตุ น ให มี ก าร
แสดงออกในทางสรางสรรค สงเสริมใหความสัมพันธระหวางประสาทหู กลามเนื้อมือใหสอดคลองกับ
การใชความคิด นอกจากนี้ยังทําใหเหนื่อยชา และคลายความตึงเครียด
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พัชรา พุมพชาติ (2533: บทคัดยอ) ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใชเสียงดนตรี
ในการลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมสรางสรรคที่ใชเสียงดนตรีประกอบ
กับการจัดกิจกรรมสรางสรรคปกติตอการลองพฤติกรรมกาวราวของเด็กปฐมวัย กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนที่มีพฤติกรรมกาวราวชั้นอนุบาลปที่ 1 อายุ 4-5 ป ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2533 โรงเรียนอนุบาลธาตุทอง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 8 คน ระยะเวลาศึกษา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน
ผลการศึกษาเสียงดนตรีสามารถลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กปฐมวัยได ทั้งการกาวราวโดยกรกระทํา
และโดยคําพูด และการใชเสียงดนตรีประกอบการจัดกิจกรรมสรางสรรคทําใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
กาวราวลดลงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมสรางสรรคอยางปกติมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
จันทรเพ็ญ สุภาผล (2535: 70 – 73) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดฟงนิทานประกอบดนตรี ควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือกับเด็กปฐมวัย
ที่ไดฟงนิทานประกอบภาพควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 อายุ 5-6 ป ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2535 โรงเรียน
อนุบาลแพร อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร จํานวน
30 คน ระยะเวลาการศึกษา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ผลการศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดฟงนิทาน
ประกอบดนตรีควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมการชวยเหลือ มีพฤติกรรมทางสังคมดีกวาเด็ก
ปฐมวัยที่ไดฟงนิทานประกอบภาพ ควบคูกับกิจกรรมสงเสริมพฤติกรรมชวยเหลืออยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01
ฉัตรสุดา เธียรปรีชา (2537 : บทคัดยอ) ศึกษาเปรียบเทียบผลของการใชเสียงดนตรี
ในการส ง เสริ ม พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญาของเด็ ก ปฐมวั ย โดยการจั ด กิ จ กรรมในบรรยากาศที่ มี
เสียงดนตรีประกอบกับการจัดกิจกรรมแบบปกติ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้น
อนุบาลปที่ 1 อายุ 4-5 ป ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2536 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน หองเรียนละ 30 คน รวม 60 คน
แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยการสุมอยางงาย เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน
ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมในบรรยากาศที่มี
เสียงดนตรีประกอบสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05
จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมโดยใช
ดนตรีคลาสสิกประกอบการจัดกิจกรรม สามารถพัฒนาปญญาทางดานตางๆใหกับเด็กปฐมวัยโดยจะ
ชวยใหครูเขาใจถึงความสามารถดานตางๆของผูเรียนเพื่อใชในการสงเสริมพหุปญญาในดานตางๆให
พัฒนาขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. แบบแผนการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน 2 หอง
นักเรียนทั้งหมด 45 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน 15 คน โดย
มีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จับสลากเลือก
นักเรียนจากจํานวน 2 หอง มา 1 หอง ขั้นตอนที่ 2 จับสลากเด็กปฐมวัยจํานวน 15 คน จากจํานวน
เด็กปฐมวัยในหองเรียนที่จับสลากได

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
2. แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
3. คูมือการใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
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ขั้ น ตอนในการสร า งแผนการจั ด ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การ
เรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
2. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด ม าวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห เ นื้ อ หาและแนวการจั ด ประสบการณ ใ ห
สอดคลองกับหลักการและขั้นตอนของการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท
3. สรางแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมด 24 แผน ในการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active learning)
3.2 ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น (Cooperation learning)
3.3 ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)
3.4 ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
3.5 ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (Application)
4. การเลือกเพลงประกอบการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท
4.1 ความยาวของเพลง ไมเกิน 3-4 นาที
4.2 จั ง หวะของเพลง มี ลั ก ษณะเป น เพลงที่ มี เ สี ย งสู ง ต่ํ า และจั ง หวะต อ เนื่ อ ง
การประสานเสียง เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท
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ตาราง 2 แผนการดําเนินการ
สัปดาห

วัน

1

วันจันทร

ชือกิจกรรม
ภาพที่ฉันวาด

วันอังคาร ตะเกียบคูใจ
วันพุธ
2

3

4

5

วันจันทร

สัตวที่ฉันอยาก
เปน
เกมกาปอนเหยื่อ

กิจกรรม

ชื่อเพลง

ฟงแลววาดภาพ

Andante, Symphony No. 6, K. 43

ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ
ตะเกียบ
ฟงเพลงแลวเลนบทบาทสมมติเปนสัตว

Andante ma anagio, Bassoon Concerto in
B flat Major, K. 191
Rondo Allegro, lll, from the Piano Concerto
No. 6 in B flat Major, K.238
Menuetto-Trio, lll, from the Serenade, K.
203
Andante, Symphony No. 15 in G Major, K.
124
Variations, Sinfonia in E flat Major, K. 297b

ฟงแลวเลนเกมกาปอนเหยื่อ

วันอังคาร เครื่องดนตรีของ
ฉัน
วันพุธ
เสียงของฉัน

ฟงแลวประดิษฐเครื่องดนตรี

วันจันทร

ฟงแลวใหจังหวะ ทําทาประกอบ

วันพุธ

เสียงรองของฉัน

ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ
ผาพันคอ
ฟงแลวรองเพลงเสียงยาว สั้น หนัก เบา

เลียนแบบเสียง
เครื่องดนตรี
วันอังคาร ยางยืดหยุน

ฟงแลวเลนบทบาทสมมติเลียนแบบเสียง
เครื่องดนตรีชนิดตางๆ
ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณยางยืด

วันพุธ

เสียงประสาน

วันจันทร

ตัวฉันไมขยับ

วันอังคาร ริบบิ้นแสนสวย

ฟงแลวรองเพลงประสานเสียง แสดงทาทาง Presto, l, from the String Quartet in G
Major, K, 156
ฟงแลวทําทาคาง ไมขยับเขยื้อน
The Magic Flute, K620, Papageno Arias
No. 2 and 20
ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณริบบิ้น
Piano Sonata in A, K331, 3rd movement

วันพุธ

ฟงแลวเลนเกมเกาอี้ดนตรี

จังหวะและทาทาง
ของฉัน
วันอังคาร ผาโบกสะบัด

วันจันทร

เกาอี้ดนตรี

ฟงแลวรองเพลงเสียงดัง,คอย,ไมมีเสียง

Champagne Aria from Don Giovanni, K.
527
Rondo alla turca
Andantino, Symphony No. 24 in B flat
Major, K.182
“La Bataille”, K. 535
Piano Sonata in C, K330, 1st movement

Rondo à la Turk, lll, from the Piano Sonata
in A Major, K. 331
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ตาราง 2 (ตอ)
สัปดาห

วัน

6

วันจันทร

เครื่องจักร ฉึก ฉัก
ฉึก ฉัก
วันอังคาร กระดาษหรรษา
วันพุธ

7

8

ชื่อกิจกรรม

วันจันทร

เกมตามคําสั่ง
(รูปทรงเรขาคณิต)
ทาทางของฉัน

กิจกรรม
ฟงแลวทําทาเคลื่อนไหวเปนเครื่องจักร
ชนิดตางๆ
ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ
กระดาษ
ฟงแลวเลนเกมตามคําสั่ง (รูปทรง
เรขาคณิต)
ฟงแลวทําทาทางประกอบ

วันอังคาร ลูกบอล กลม กลม

ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณลูกบอล

วันพุธ

เกมตามคําสั่ง
(ผลไมตางๆ)
วันจันทร ธรรมชาติที่ฉัน
สราง
วันอังคาร สายใยเชือก

ฟงแลวเลนเกมตามคําสั่ง (ผลไม)

วันพุธ

เกมเก็บสิ่งของ

ชื่อเพลง
Prestissimo, Serenade, K. 203
“Rondo” from Eine Kleine Nachtmusik, K.
525
5 Variations on Twinkle, Twinkle Little Star,
K. 265
Andante, Symphony No. 17 in G MaJor, K.
129
Piano Sonata in C, K545, 1st movement

ฟงแลวเลนบทบาทสมมติเปนธรรมชาติ

Sonata in D for Two Pianos, K448, 1st
movement
Finale l, from Don Giovanni, K. 527

ฟงแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณเชือก

Divertmento No. 17 in D

ฟงแลวเลนเกมสงสิ่งของประกอบเพลง

Papageno’s Song from The Magic Flute, K.
620

ขั้นตอนในการหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ผูวิจัยไดดําเนินการหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ตามขั้นตอนดังนี้
1. นําแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง จํานวน 3 ทาน
โดยการใชเกณฑการตัดสิน 2 ใน 3 ทาน ของผูเชี่ยวชาญที่มีความเห็นตรงกัน
1.1 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
1.2 อาจารยตองจิตต จิตตดี
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ จ.สมุทรปราการ
1.3 อาจารยสันติศักดิ์ ผาผาย
โรงเรียนอนุบาลวัดมวง จ.สระบุรี
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2. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรีโมสารทใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ผลการประเมินแผนของผูเชี่ยวชาญ พบวา
แผนการจัดประสบการณทุกแผนสามารถดําเนินการวิจัยได โดยมีขอปรับปรุงในสื่อการเรียน โดยระบุ
ชื่อเพลง และกําหนดสื่อตางๆใหชัดเจน เชน ริบบิ้น ใชคละสีหรือสีเดียว เทานั้น
3. นําแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 ร.ร.อนุบาลเมืองอางทองที่ไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 15 คน พบวา แตละแผนเด็กปฐมวัยสามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
ขั้นตอนในการสรางแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา ตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถทางพหุปญญาในเนื้อหา
ลักษณะของพหุปญญาแตละดาน
2. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางเครื่องมือสังเกตความสามารถทาง
พหุปญญา
3. สรางแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญาซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงความสามารถ
ดานตางๆ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาทั้ง 9 ดาน จํานวน 27 ขอ โดยกําหนดเกณฑการให
คะแนนความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานออกเปน 3 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละดาน
โดยไมมีผูอื่นบอกใหแสดงพฤติกรรม
ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละดาน
โดยมีผูอื่นบอกใหแสดงพฤติกรรม
ระดับคะแนน 0 บันทึกเมื่อนักเรียนไมแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละ
ดาน
ขั้นตอนในการหาคุณภาพแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
1. นําแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
1.1 ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
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1.2 ดร.มิ่ง เทพครเมือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
1.3 ดร.ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร
ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
2. นําแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญาที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญแลวมา
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับภาษาใหสื่อความหมายงายขึ้นแลวนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางความสามารถทางพหุปญญากับจุดประสงค(IOC : Index of Item
Objective Congruence) ซึ่งไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00
3. นํ า แบบสั ง เกตความสามารถทางพหุ ป ญ ญาที่ ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขแล ว ไปทดลองใช
(Try out) กับนักเรียนกลุมที่ใชในการสรางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรูประกอบดนตรีโมสารท จํานวน 15 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นในการใชแบบสังเกตของผูวิจัยและ
ผูชวยผูวิจัย โดยนําขอมูลที่ไดมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (RAI : Rater Agreement
Indexes) (Burry-Stock; & others. 1996: 256) ของผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย ไดคาดัชนีความ
สอดคลองเทากับ .85
ขั้นตอนในการสรางคูมือการใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางคูมือการใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา ตามขั้นตอน
ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับการสรางคูมือการใชแบบสังเกตความสามารถ
ทางพหุปญญา
2. สรางคูมือการใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญาที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3. นํ า คู มื อ การใช แ บบสั ง เกตความสามารถทางพหุ ป ญ ญาที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น เสนอ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของการใชขอความ จํานวน 3 ทาน
ประกอบดวย
1.1 ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
1.2 ดร.มิ่ง เทพครเมือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
1.3 ดร.ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร
ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
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4. นํ า คู มื อ การใช แ บบประเมิ น ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาที่ ผ า นการตรวจจาก
ผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
5. นําคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง
ใช (Try out) แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป
6. นําเครื่องมือไปใชกอน โดยมีผูชวยวิจัยประเมิน

แบบแผนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ลวน สายยศ; และ
อังคณา สายยศ. 2538 : 71-72) ตามตาราง 1
ตาราง 3 แบบแผนการวิจัย
X

T1
เมื่อ

T1
X
T2

T2

คือ การทดสอบกอนการทดลอง
คือ การดําเนินการทดลอง
คือ การทดสอบหลังการทดลอง

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553
เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 ครั้ง วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยมีแผนการดําเนินการ
ดังนี้
1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยปรึกษาเพื่อทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญากอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดลอง ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตั้งแตเวลา 09.00 - 09.45 น. โดยใชแบบสังเกต
ความสามารถทางพหุปญญา
3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที
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4. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการสังเกตความสามารถทางพหุ
ปญญาหลังการทดลอง (Posttest) ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตั้งแตเวลา 09.00 - 09.45 น.
5. นํ า คะแนนที่ ได จ ากการทดสอบกอ นและหลัง การทดลองมาหาค า สถิติ พื้ น ฐานของ
ความสามารถทางพหุปญญาแตละดาน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.00 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปญญาอยูใน
ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00-0.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับต่ํา
6. ทดสอบสมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลอง
โดยใช t-test สําหรับ Dependent Samples

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยคํานวณจากสูตร
t – test for Dependent Sample (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99)

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน
1.1 หาคะแนนเฉลี่ย (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36) ใชสูตร
X =
เมื่อ

ΣX

N
X แทน คะแนนเฉลี่ย
ΣX แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
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1.2 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2521: 36) ใชสูตร
N Σ X 2 − ( Σ X) 2
N(N − 1)

S =
เมื่อ

S
N
ΣX
ΣX2

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกดวยกําลังสอง

2. สถิตทิ ี่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาความเชื่อมั่นของการใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา โดยใชดัชนี
ความสอดคลองของผูสังเกตโดยใชสูตร RAI (Burry-Stock; & others. 1996: 256)
K

N

∑∑ R

1kn

RAI = 1 −

เมื่อ

R1kn
R2kn
N
K
I

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

− R2 kn

KN (I − 1)

ผลการสังเกตของผูสงั เกตคนที่ 1
ผลการสังเกตของผูสงั เกตคนที่ 2
จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
จํานวนพฤติกรรมยอย
จํานวนชวงคะแนน

2.2 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
โดยใชสูตร IOC (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) ดังนี้
IOC = ∑ R
N
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เมื่อ

IOC

∑R
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรม
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้ หมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยคํานวณจากสูตร
t – test for Dependent Sample (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 99)
t=

เมื่อ

t
D

N
SD

เมื่อ

SD =

แทน
แทน
แทน
แทน
SD
N

D
SD

คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution
คาเฉลีย่ ผลตางของคะแนน
จํานวนนักเรียน
คาความคลาดเคลื่อนผลตางของคะแนน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
ทดลองเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
N แทน จํานวนกลุมตัวอยาง

x
S

แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

x d แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนน
Sd แทน
t แทน
** แทน

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนน
คาสถิติที่ใชในการพิจารณา t-Distribution
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการวิเคราะหการแปลผลขอมูลในการทดลองครั้งนี้
ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน ตามลําดับดังนี้
สวนที่ 1 ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย ในแตละดาน ไดแก 1) ดานภาษา
(Linguistic Intelligence) 2) ดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-Mathematical Intelligence)
3) ดานมิติสัมพันธ (Spatial Intelligence) 4) ดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic
Intelligence) 5) ดานดนตรี (Musical Intelligence) และ 6) ดานความเขาใจระหวางบุคคล
(Interpersonal Intelligence) 7) ดานความเขาใจตนเอง (Interpersonal Intelligence)
8) ดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 9) ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต
(Existential Intelligence) และโดยรวม
สวนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
กอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
สวนที่ 3 ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย เปนรายบุคคล
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สวนที่ 1 ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยในแตละดาน
ตาราง 4 ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ความสามารถทางพหุปญญา
- ดานภาษา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานตรรกะและคณิตศาสตร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานมิติ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานดนตรี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานความเขาใจระหวางบุคคล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

x

การเปลี่ยนแปลง
1.11

0.58
1.69

ระดับ
ปานกลาง
สูง

1.11
0.82
1.93

ปานกลาง
สูง
1.06

0.67
1.73

ปานกลาง
สูง
1.07

0.91
1.98

ปานกลาง
สูง
1.62

0.18
1.80

ต่ํา
สูง
0.96

0.84
1.80

ปานกลาง
สูง
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ตาราง 4 (ตอ)
ความสามารถทางพหุปญญา
- ดานความเขาใจตนเอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานธรรมชาติ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการ
ดํารงคงอยูของชีวิต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
รวมเฉลี่ย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

x

การเปลี่ยนแปลง
1.07

0.91
1.98

ระดับ
ปานกลาง
สูง

1.22
0.51
1.73

ปานกลาง
สูง
1.00

0.47
1.47

ต่ํา
ปานกลาง
1.14

0.65
1.79

ปานกลาง
สูง

จากตาราง 3 พบว า ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาโดยรวมของเด็ ก ปฐมวั ย ก อ นการจั ด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท อยูในระดับปานกลาง หลัง
การจั ด ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบดนตรี โ มสาร ท พบว า
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา หลังการ
จัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุ
ปญญาเกือบทุกดานอยูในระดับสูง โดยมีความสามารถดานความเขาใจตนเองสูงเปนอันดับแรก
รองลงมาคือดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานความเขาใจ
ระหวางบุคคล ดานมิติ ดานธรรมชาติ ดานภาษา สวนอันดับสุดทายอยูในระดับปานกลางคือดานอัตถ
ภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต
หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทยัง
พบวา ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยโดยรวมและทุกดานของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นจาก
เดิ ม โดย ความสามารถด า นดนตรี ความสามารถด า นธรรมชาติ ความสามารถด า นภาษา
ความสามารถด า นตรรกะและคณิ ต ศาสตร ความสามารถด า นร า งกายและการเคลื่ อ นไหว
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ความสามารถดานความเขาใจตนเอง ความสามารถดานมิติ ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยูของชีวิต และความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล
สวนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย กอน และหลังการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ตาราง 5 การเปรี ย บเที ย บ ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาของเด็ ก ปฐมวั ย ก อ นและหลั ง การจั ด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ความสามารถทางพหุปญญา
- ดานภาษา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานตรรกะและคณิตศาสตร
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานมิติ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานดนตรี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานความเขาใจระหวางบุคคล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

x

S

Sd

t-test

2 tail-Prob.

xd

0.58
1.69

0.39 -1.11 .27
0.39

15.81**

.00

0.82
1.93

0.21 -1.11 .21
0.14

20.92**

.00

0.67
1.73

0.33 -1.07 .29
0.19

14.38**

.00

0.91
1.98

0.34 -1.07 .29
0.09

14.38**

.00

0.18
1.80

0.33 -1.62 .31
0.25

20.59**

.00

0.84
1.80

0.28 -0.96 .25
0.30

14.94**

.00
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ตาราง 5 (ตอ)
ความสามารถทางพหุปญญา
- ดานความเขาใจตนเอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานธรรมชาติ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการ
ดํารงคงอยูของชีวิต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
รวมเฉลี่ย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

x d Sd

t-test

2 tail-Prob.

0.91 0.43 -0.42 .11
1.98
0.09

9.80**

.00

0.51 0.25 -1.22 .27 17.39**
1.73
0.26

.00

0.47 0.55 -1.00 .79
1.47
0.45

4.92**

.00

0.65 0.18 -1.44 .13
1.79
0.11

33.56**

.00

x

S

จากตาราง 4 พบวา เมื่อจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรีโมสารทเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาความสามารถทางพหุปญญารายดาน พบวา หลังการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุ ปญญาเพื่ อ การเรี ย นรูประกอบดนตรีโมสารท เด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามสามารถทางพหุ
ปญญาทุกดานคือ ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาติ ดานอัตถภวนิยม
จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01
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สวนที่ 3 ตัวอยาง ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย เปนรายบุคคล
ตาราง 6 ตัวอยาง ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย เปนรายบุคคล
ความสามารถทางพหุปญญา

คนที่ 1

x
- ดานภาษา
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานตรรกะและคณิตศาสตร
กอนการทดลอง
คะแนนหลังการทดลอง
- ดานมิติ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานดนตรี
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานความเขาใจระหวางบุคคล
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

ระดับ

คนที่ 2

x

ระดับ

คนที่ 3

x

ระดับ

1.00 ปานกลาง
2.00
สูง

1.00 ปานกลาง
2.00
สูง

0.33 ต่ํา
1.33 ปานกลาง

1.00 ปานกลาง
2.00
สูง

1.00 ปานกลาง
2.00
สูง

0.33
1.67

1.67 ปานกลาง
2.00
สูง

0.67 ปานกลาง
1.67
สูง

0.33 ต่ํา
1.33 ปานกลาง

1.00 ปานกลาง
2.00
สูง

1.00 ปานกลาง
2.00
สูง

0.00
1.67

0.67 ปานกลาง
2.00
สูง

0.00 ต่ํา
1.33 ปานกลาง

0.67 ปานกลาง
2.00 สูง

1.33 ปานกลาง
2.00
สูง

1.00 ปานกลาง
2.00 สูง

0.67 ปานกลาง
1.33 ปานกลาง

ต่ํา
สูง

ต่ํา
สูง
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ตาราง 6 (ตอ)
ความสามารถทางพหุปญญา

x
- ดานความเขาใจตนเอง
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานธรรมชาติ
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
- ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือ
การดํารงคงอยูของชีวิต
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง
รวมเฉลี่ย
กอนการทดลอง
หลังการทดลอง

คนที่ 2

คนที่ 1

1.67
2.00

ระดับ

x

สูง
สูง

1.00
2.00

0.67 ปานกลาง 0.33
2.00 สูง 1.67

คนที่ 3

ระดับ

x

ปานกลาง
สูง

0.33
2.00

ต่ํา
สูง

ต่ํา
สูง

0.00
1.67

ต่ํา
สูง

ระดับ

1.00 ปานกลาง 0.33
2.00 สูง 1.33

ต่ํา
ปานกลาง

1.00 ปานกลาง
2.00 สูง

1.11 ปานกลาง 0.70
2.00 สูง 1.78

ปานกลาง
สูง

0.41
1.67

ต่ํา
สูง

จากตาราง 5 พบวา ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทของเด็กปฐมวัยมีดังนี้
เด็กปฐมวัยคนที่ 1 มีความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมกอนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท อยูในระดับปานกลาง เมื่อสิ้นสุดการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เด็กคนที่ 1 มีความสามารถ
ทางพหุปญญาอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายดานพบวา กอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะ
และคณิตศาสตร ดานมิติ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล
ดานธรรมชาติ ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต อยูในระดับปานกลาง สวนดาน
ความเขาใจตนเอง อยูในระดับสูง หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดาน
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มิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดานความ
เขาใจตนเอง ดานธรรมชาติ ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต อยูในระดับสูง
เด็กปฐมวัยคนที่ 2 มีความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมกอนการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท อยูในระดับปานกลาง เมื่อสิ้นสุดการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เด็กคนที่ 2 มีความสามารถ
ทางพหุปญญาอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายดานพบวา กอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะ
และคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานความเขาใจระหวางบุคคล
ดานความเขาใจตนเอง อยูในระดับปานกลาง สวนดานดนตรี ดานธรรมชาติ ดานอัตถภวนิยม จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยูของชีวิต อยูในระดับต่ํา หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรูประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร
ดานมิติ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดานความเขาใจตนเอง ดาน
ธรรมชาติ อยูในระดับสูง สวนดานดนตรี ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูของชีวิต อยูใน
ระดับปานกลาง
เด็กปฐมวัยคนที่ 3 มีความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมกอนการจัด ประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทอยูในระดับต่ํา เมื่อสิ้นสุดการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เด็กคนที่ 3 มีความสามารถทางพหุ
ปญญาอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณารายดานพบวา กอนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญา
เพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาติ
อยูในระดับต่ํา สวนดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารง
คงอยูของชีวิต อยูในระดับปานกลาง หลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานรางกายและ
การเคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาติดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการ
ดํารงคงอยูของชีวิต อยูในระดับสูง สวนดานภาษา ดานมิติ ดานความเขาใจระหวางบุคคล อยูในระดับ
ปานกลาง
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจั ยครั้ง นี้เ ปน การวิ จัยเชิงทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวั ยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุป ญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย ในการพิจารณาเลือกกิจกรรมเพื่อสงเสริม
ความสามารถทางพหุปญญาใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการวิจัยและผลการวิจัย
สรุปไดดังนี้

ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท

ความสําคัญของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของในการจัดประสบการณตามรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เพื่อพัฒนาพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

สมมติฐานการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรี
โมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป ที่กําลัง
ศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน
2 หอง นักเรียนทั้งหมด 45 คน
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กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย-หญิงที่มีอายุระหวาง 5-6 ป กําลังศึกษาอยู
ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง จํานวน 15 คน
โดยมีขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 จับสลาก
นักเรียนจากจํานวน 2 หอง มา 1 หอง ขั้นตอนที่ 2 จับสลากเด็กปฐมวัยจํานวน 15 คน จากจํานวน
เด็กปฐมวัยในหองเรียนที่จับสลากได

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
2. แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
3. คูมือการใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา

วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 เปน
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง โดยมีแผนการดําเนินการดังนี้
1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยปรึกษาเพื่อทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล
2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญากอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดลอง ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตั้งแตเวลา 09.00 - 09.45 น. โดยใชแบบสังเกต
ความสามารถทางพหุปญญา
3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการตามการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปน
ระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที
4. เมื่อดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการสังเกตความสามารถทางพหุ
ปญญาหลังการทดลอง (Posttest) ในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตั้งแตเวลา 09.00 - 09.45 น.

การวิเคราะหขอมูล
1. หาค า สถิ ติ พื้ น ฐาน ได แ ก คะแนนเฉลี่ ย (Mean) และค า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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2. เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยใช t-test สําหรับ
Dependent Sample

สรุปผลการวิจัย
1. เด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท มี ความสามารถทางพหุปญญา อยูในระดับ ปานกลาง หลัง ไดรับการจัด
ประสบการณ ตามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่อ การเรีย นรูป ระกอบดนตรี โ มสารท มี ค วามสามารถทาง
พหุปญญา อยูในระดับสูง
2. เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรีโมสารท มีความสามารถทางพหุปญญาทั้งรายดานและโดยรวมสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท ผลการวิจัยพบวา
1. ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท อยูในระดับปานกลางคือ ดานภาษา ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร ดานมิติ ดานรางกายและการเครื่องไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดาน
ความเขาใจตนเอง และดานธรรมชาติ และระดับต่ํา ไดแก ดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคง
อยูของชีวิต และภายหลังไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบ
ดนตรี โ มสาร ท เด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามสามารถทางพหุ ป ญ ญาอยู ใ นระดั บ สู ง ทุ ก ด า นซึ่ ง เป น ไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ประกอบดวย ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานธรรมชาติ ความสามารถ
ดานภาษา ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว
ความสามารถดานความเขาใจตนเอง ความสามารถดานมิติ ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยูของชีวิต และความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคลตามลําดับ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะในขณะที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดประสบการณตามขั้นตอนรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท 5 ขั้น ตอน ที่ทํา ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงด วยตนเอง
สามารถสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณตรงดวยตนเองโดยการสนับสนุนของครู อัน
เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง (Learner-centered approach) ซึ่งทํา
ใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง เปดโอกาสใหเด็กทํางานรวมกับผูอื่น สามารถคิดวิเคราะห
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ความรูสึก ประสบการณของตนเองขณะที่รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอื่น สรุปถึงสิ่งที่ได
เรียนรูจากการทํากิจกรรมตางๆ และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ซึ่งแสดงวา จากการที่เด็กทํา
กิจกรรมตางๆ โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทนั้น สามารถพัฒนา
ความสามารถทางพหุปญญาในทุกๆดาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลแตละขั้นไดดังนี้
1.1 ขั้นที่ 1 ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active learning)
ในขั้นนี้ผูเรียนมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติจริงโดยผูวิจัยเปดเพลงโมสารทจากเครื่อง
เลน VCD ใหเด็กไดฟงเพลง และเด็กๆเคลื่อนไหวอิสระประกอบดนตรีโมสารท โดยในขั้นนี้เด็กไดลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการปฏิบัติจริง ทําใหเด็กไดเรียนรูผานการปฏิบัติจริงทําให
เด็กไดพัฒนาพหุปญญา ซึ่งเปนไปตามที่ ฉันทนา ภาคบงกช (2540:23) กลาววา การริเริ่มอยางอิสระ
ของเด็กตองเกิดขึ้นในสถานการณ หรือสภาพหองเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กทํากิจกรรมอยางหลากหลาย
กิจกรรมอยางหลากหลายจะเปดโอกาสใหเด็กไดเลือกและเรียนรูประสบการณผานการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกับสื่อตางๆ ดวยตนเอง ซึ่งเปนไปตามที่ อารี สัณหฉวี (2543 : 8) กลาววา การเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัยเกิดจากประสบการณตรง โดยการลงมือกระทํากิจกรรมดวยตนเอง (Learning by doing) และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สันติศักดิ์ ผาผาย (2546 : 81) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลจากการศึกษาพบวา
เมื่อเด็กปฐมวัยลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองไมวากิจกรรมใดๆก็ตาม เด็กปฐมวัยจะติดตามผลการ
ทํางานของตนเองอยูอยางตอเนื่อง และพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานตางๆได
1.2 ขั้นที่ 2 ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น (Cooperation learning)
ในขั้นนี้ผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หรือหาขอสรุปรวมกัน มีสวนรวมในการวางแผน การทํางานรวมกับผูอื่น ในกลุมหรือปฏิบัติกิจกรรม
การเรีย นรูเ ปน กลุม รว มกั บ ผู อื่น และมี สว นรว มในการนํา เสนอผลงานของกลุ ม ดว ย ตั ว อยา งเช น
“กิจกรรมยางยืดหยุน” เด็กๆแตละคนในกลุมจะตองชวยกันคิดทาทางประกอบดนตรีโมสารทโดยมียาง
ยืดเป น อุปกรณ ป ระกอบ และเด็ ก แต ล ะกลุ มออกมานํา เสนอท า ทางประกอบเพลงโมสาร ท พรอ ม
อุปกรณยางยืด ซึ่งจากการที่เด็กไดรวมกันทํากิจกรรมกลุมทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาพหุปญญาดาน
ตางๆ ซึ่งเปนไปตามที่ อารี สัณหฉวี (2543: 33) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ (Cooperation
learning) เปนวิธีการเรียนที่ใหผูเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อใหเกิดผลการเรียนรู ทั้งทางดาน
ความรูและทางดานจิตใจชวยใหนักเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบุคคลของเพื่อนๆ เคารพ
ความคิดเห็นและความสามารถของผูอื่น ที่แตกตางจากตน ตลอดจนรูจักชวยเหลือและสนับสนุน
เพื่อนๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนาภรณ ภูธรเลิศ (2551: 91) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา
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เพื่อการเรียนรู ผลจากการศึกษาพบวา การจัดกิจรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมี
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นในกลุม
ยอย การแตงเรื่อง เชน การวางแผนออกแบบฉากรวมกัน การทําฉาก การทําอุปกรณ รวมถึงการ
ซักซอมการละครรวมกัน เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน ซึ่งทําใหเด็กรูจักการ
ปฏิบัติกิจกรรมกลุมดวยตนเองดวยตั้งใจและความสนุกสนาน รูจักแกปญหาที่เกิดการปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกันและพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานตางๆได
1.3 ขั้นที่ 3 ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)
ในขั้นนี้เมื่อเด็กลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง และทํากิจกรรมกลุมรวมกับผูอื่นใน
ขั้นที่ 1และในขั้นที่ 2 แลว ในขั้นนี้ผูเรียนจะวิเคราะหความรูสึก และประสบการณของตนเองขณะที่รวม
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอื่น ตัวอยางเชนใน “กิจกรรมลูกบอล กลม กลม” หลังจากที่เด็กๆแต
ละคนชวยกันคิดทาทางประกอบการเปดเพลงโมสารทโดยมีลูกบอลเปนอุปกรณประกอบ และเด็กแต
ละกลุมออกมานําเสนอทาทางประกอบเพลงโมสารทพรอมอุปกรณลูกบอลแลว ครูถามเด็กๆวา “เมื่อ
ครูแบงเด็ก ออกเปน กลุม แลว เด็ก ๆ ทําอะไร” “เด็กๆ ใชอุปกรณลูกบอลทําทาอะไรกันบาง” “การ
ทํางานรวมกั นในกลุม ดีหรือไม อย างไร” “เด็กๆ ฟ งเพลงโมสารทแลวคิ ดทาทางโดยมีลูกบอลเปน
อุปกรณประกอบเพลงแลวชอบหรือไม เพราะอะไร” จากคําถามดังกลาวสงเสริมใหเด็กฝกการคิด
วิเคราะห และพัฒนาพหุปญญาดานตางๆ ซึ่งเปนไปตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2541: 4) กลาววา การจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตาม
ความสนใจและความสามารถของตน เด็กไดคิดวิเคราะหการเรียนรูของตนเอง และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสันติศักดิ์ ผาผาย (2546: 81) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัย ที่ไดรับ การจั ดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุป ญญาเพื่ อ การเรีย นรู พบวา เมื่อเด็ก ปฐมวัย ทํา
กิจกรรมตางๆดวยตนเอง และคิดวิเคราะหความพึงพอใจในกิจกรรม โดยครูจะเปนผูสนับสนุน แนะนํา
คอยใหกําลังใจ จะสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานตางๆได
1.4 ขั้นที่ 4 ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
ในขั้นนี้ผูเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นและสรางองคความรู
เฉพาะดานตัวอยางเชน “กิจกรรมเกมตามคําสั่ง (รูปทรงเรขาคณิต)” เด็กและครูรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ได
เรียนรูจากการทํากิจกรรมโดยครูใชคําถามดังนี้ “เด็กๆ เรียนรูอะไรจากการฟงเพลงโมสารท” นองเฟส
ตอบวา “เฟสรูวาเพลงโมสารทที่คุณครูเปดมีจังหวะชา เร็วครับ” “เด็กๆเรียนรูอะไรจากการเลนเกมตาม
คําสั่ง (รูปทรงเรขาคณิต)” นองตอง ตอบวา “หนูรูจักความแตกตางระหวางรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาและ
รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส” ซึ่งเปนการที่เด็กสรุปกิจกรรมการเรียนรู และสรางองคความรูดวยตนเอง และ
สามารถพัฒนาพหุปญญาดานตางๆ ซึ่งสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545:36-37) ที่กลาววา
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การเรียนการสอนที่ใหโอกาสเด็กไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติดวยตนเอง (Active Learning) เด็กจะเกิด
การคนพบดวยความสนใจของตนเองและสนุกกับการเรียน และเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 4) ที่กลาววา การจัดกิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญนั้น เด็กสามารถ
สรางองคความรูดวยตนเองได และสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณิษา บัวสุข (2553: 60) ที่ศึกษา
เรื่องความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ผลจากการวิจัย
พบวา เด็กสามารถพึงพอใจในการทํากิจกรรมและสรุปองคความรูดวยตนเอง ซึ่งพัฒนาความสามารถ
ทางพหุปญญาดานตางๆได
1.5 ขั้นที่ 5 ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (Application)
ในขั้นนี้ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริงตัวอยางเชน
“กิจกรรมเครื่องดนตรีของฉัน” เด็กสามารถใชวัสดุอุปกรณตางๆที่มีอยูมาประยุกตใชในการประดิษฐ
เครื่องดนตรี โดยครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นโดยใชคําถามดังนี้ “ถาเด็กๆ ไดยินเพลง
นี้อีกครั้งหนึ่ง เด็กๆ จะทําอยางไร” ซึ่งจากการเรียนรูในขั้นนี้ทําใหผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไป
ประยุ ก ต ใ ช แ ก ป ญ หา ในสถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต จริ ง โดยเชื่ อ มโยงทั ก ษะที่ เ รี ย นรู ค วามรู
ประสบการณ ในสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมใหเกิดประโยชนตอตนเอง ซึ่งเปนไปตามที่งานวิจัย
ของภรภัทร นิยมชัย (2553:88) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดประสบการณจากแหลงการเรีย นรูภูมิปญญาท องถิ่นจังหวั ดพระนครศรีอยุธยา พบวา การจัด
ประสบการณในการศึกษาจากแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 8
แหลง เด็กจะไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ผานการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งกระบวนการ
ดังกลาวเปนการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กเกิดการเรียนรูและไปประยุกตใชไดอยางหลากหลายโดยการ
ทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนและครูและพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานตางๆได
จากที่ อ ภิ ป รายมาแสดงให เ ห็ น ว า ขั้ น ตอนตามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู
ประกอบดนตรีโมสารทโดยผานกระบวนการ 5 ขั้น ไดแก ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
อยางมีชีวิตชีวา ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ขั้น
ผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง และขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทํา
ใหเด็กมีความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้น เนื่องจากรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ใช
ดนตรี โ มสาร ท เป น รู ป แบบของการจั ด ประสบการณ ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางและพั ฒ นา
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยสูงขึ้นได
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2. ความสามารถทางพหุปญญาทุกดานของเด็กปฐมวัยภายหลังไดรับการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น
ทุกดาน ทั้งนี้ แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรี
โมสารท สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยได ในขณะที่เด็กปฐมวัยรียนรู
ผานกิจกรรม เด็กจะไดพัฒนาความสามารถตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโม
สารท เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายไดดังนี้
2.1 ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา จากผลการวิจัยพบวา หลังจากการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางดานภาษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สามารถพัฒนาพัฒนาความสามารถทางพหุ
ปญญาดานภาษาได ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น การสนทนา การตอบ
คําถาม การอภิปราย และนําเสนอผลงานในขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูกับเพื่อนและครู โดยผูวิจัย
ให เ ด็ ก มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น ในกลุ ม โดยใช ภ าษาเป น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารระหว า งกั น ตั ว อย า งเช น
“กิจกรรมเสียงประสาน” เด็กแตละกลุมมีโอกาสแตงเนื้อเพลงและรองเพลงประสานเสียงแสดงทาทาง
ประกอบดนตรีในกลุม ซึ่งเด็กปฐมวัยสามารถทําไดดี แสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยมีสามารถพัฒนา
ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาทั้งการฟงและการพูดไดเปนอยางดี ซึ่งเปนไปตามที่ ละออ
ชุติกร (2527: 503-508) กลาววา ดนตรีทําใหเด็กมีความสุข ความเพลิดเพลิน ซึ่งจะสังเกตไดจาก
ทาทางและพฤติกรรมที่แสดงออก ดนตรีชวยพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา
โดยเฉพาะดานภาษา และงานวิจัยของ ปราณี คําแหง (2547: 69-70) ทําการศึกษาเรื่องความสามารถ
ทางดานภาษาของเด็กอายุ 3-5 ป พบวา การที่เด็กปฐมวัยจะมีพัฒนาการทางภาษาที่สูงขึ้น ตองผาน
การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ มี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ชมพู นุ ท ศุ ภ ผล
(2551: 67) ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือ
เลมใหญ พบวา กิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญเปนกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถทางดานภาษาได
อยางมีประสิทธิภาพ เพราะเด็กไดเรียนรูผานทักษะ การพูด การฟง การอาน และการเขียน
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโม
สารท ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาสูงขึ้น เพราะการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดพูดคุยระหวาง
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เพื่อน ครู และเด็กไดถายทอดเรื่องราวตางๆ ใหกับผูอื่นจึงทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางภาษาที่
สูงขึ้นได
2.2 ความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร พบวา หลังจากการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางดานตรรกะและคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบดนตรี โ มสาร ท สามารถพั ฒ นา
ความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรได ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเรียนรู
ผานสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ เรียนรูขนาด ปริมาณ และการเปรียบเทียบ ลักษณะของสื่อการเรียนรู เชน
จาก “กิจกรรมเกมสงสิ่งของ” เด็กแตละกลุมจะตองสํารวจสิ่งของที่มีอยูในกลุมวามีอะไรบางและแตละ
ชิ้นมีขนาด และรูปทรงอยางไร ซึ่งเปนไปตามงานวิจัยของ สุทธิ์ธนา ขันอาสา (2550: 92) ที่ศึกษาเรื่อง
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงงาน ที่เสนอวา การ
จัดการเรียนรูที่มีครูคอยชวยเหลือในการแกปญหาของเด็ก โดยกระตุนใหเด็กมีโอกาสไดเปรียบเทียบ
จัดหมวดหมู/ประเภท ของสิ่งของ ที่มีรูปราง รูปทรง จํานวน ขนาด สี ทําใหเด็กไดพัฒนาทักษะการคิด
แกปญหาตางๆ ดวยตนเอง โดย การนับจํานวนวัสดุอุปกรณ การเปรียบเทียบขนาดของผาพันคอ เชือก
ริบบิ้น เด็กจะไดเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตจากการเลนเกมตามคําสั่ง ไดเปนอยางดีซึ่งทําใหเด็ก
ไดพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรได และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปราณี อุปฮาด (2550:) ที่ศึกษาเรื่อง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู กลาววา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ทั้ง 5 ขั้น เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติการทดลองดวยตนเอง โดยกระตุนใหเด็กเกิด
ทักษะการเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดหมวดหมู การลําดับความสัมพันธอยางเปนระบบของ
สิ่งของ การเรียงลําดับขนาด รูปรางลักษณะ และสี สงผลทําใหเกิดการคิดเชิงเหตุผลดวยความสัมพันธ
แบบพหุคูณ
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโม
สารท ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรสูงขึ้น เพราะการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สงเสริมใหเด็กปฐมวัยได
เรียนรูเกี่ยวกับ การนับ การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู การแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง จึงทําใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรที่สูงขึ้นได
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2.3 ความสามารถทางพหุปญญาดานมิติ พบวา หลังจากการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานมิติสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ
การเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทสามารถพัฒนาพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานมิติได ทั้งนี้
อาจเปนเพราะหลังการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
เด็กไดวาดภาพ ออกแบบผลงานศิลปะอยางสรางสรรค ทํากิจกรรมศิลปะรูปแบบตางๆ ตัวอยางเชน
“กิจกรรมเครื่องดนตรีของฉัน” เด็กๆไดวาดภาพ ระบายสี ฉีก ปะ ประดิษฐเครื่องดนตรี โดยใชวัสดุ
อุปกรณที่ครูเตรียมไวให ซึ่งผลงานแตละชิ้นเด็กจะสรางสรรคตามจินตนาการของตนเอง ซึ่งเปนไปตาม
ผลงานวิจัยของ สันติศักดิ์ ผาผาย (2545: 77) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู กลาววา ความสามารถทางดาน
มิติเกิดจากการที่เด็กแสดงออกเพื่อใหผูอื่นเขาใจผานการทํางานศิลปะ และสอดคลองกับงานวิจัยของ
อัญชนา เถาวชาลี (2553: 53) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตามมุมประสบการณ กลาววา เด็กเลนตามมุมประสบการณเด็กจะมีการ
เรียนรูเกี่ยวกับการวาดภาพ ออกแบบผลงานดานศิลปะอยางสรางสรรค การบอกตําแหนงที่ตั้งของ
สิ่งของ บอกรูปราง ลักษณะของสิ่งตางๆ ในมุมศิลปสรางสรรคได เด็กจะไดทํากิจกรรมศิลปะรูปแบบ
ตางๆ เชน วาดภาพ ระบายสี ฉีก ปะ ติด พิมพภาพ ประดิษฐ โดยใชวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ครูเตรียมไวให
ซึ่งผลงานแตละชิ้นเด็กจะเปนคนสรางสรรคตามจินตนาการของตนเอง
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานมิติสูงขึ้น เพราะการจัดประสบการณตามรูปแบบ
พหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดวาดภาพ ออกแบบผลงาน
ศิลปะอยางสรางสรรค เด็กจะไดทํากิจกรรมศิลปะรูปแบบตางๆ เรียนรูทิศทางจากการจัดกิจกรรม
จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานมิติที่สูงขึ้นได
2.4 ความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว พบวา หลังจากการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางดานรางกายและการเคลื่อนไหวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบดนตรี โ มสาร ท สามารถพั ฒ นา
ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาด า นร า งกายและการเคลื่อ นไหวได เช น “กิ จ กรรมริ บบิ้ น แสนสวย”
สงเสริมเด็กปฐมวัยไดแสดงออกทางดานรางกายและการเคลื่อนไหวอยางมีจุดมุงหมายในขณะที่เด็ก
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยเด็กปฐมวัยไดเคลื่อนไหวรางกายทั้งกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็ก
จากการเคลื่อนไหวของทาทางตางๆ ประกอบดนตรีโมสารท เด็กปฐมวัยไดเคลื่อนไหวรางกายทุกสวน
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ตามจังหวะ พื้ นที่ ระดับ ทิ ศทาง สัญญาณและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง ทั้ง นี้อาจเป นเพราะ
“กิจกรรมริบบิ้นแสนสวย” ซึ่งสอดคลองกับ พิชิต ภูตจันทร (2523: 3) กลาววา การเคลื่อนไหวและ
จังหวะวา หมายถึง การที่รางกายและจิตใจ มีปฏิกิริยาตอบสนองตอดนตรีและจังหวะ ซึ่งจังหวะนั้น
หมายถึง อัตราชาเร็ว ของการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการตบมือ เคาะไม เคาะเหล็ก ตีกลอง
ฉิ่ง ฉาบ เปนตน ซึ่งเปนไปตามที่ มัทธนี ตุลยากร (2522: 63) กลาววา ปฏิกิริยา ตอบสนองตอเสียง
จังหวะ เสียงดนตรี และ เสียงเพลง โดยการแสดงทาทางหรือการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย ให
เขากับจังหวะ อยางอิสระ เสรีและผสมกลมกลืนกัน ทําใหอารมณและจิตใจคลอยตามไปกับเสียงของ
ดนตรี การเคลื่อนไหวมีความสัมพันธกับชีวิตสวนหนึ่งของเด็ก เด็กรูจักตนเองจากการเคลื่อนไหว
ของร า งกาย วิ ธี เ คลื่ อ นไหวหลาย ๆ วิ ธี ช ว ยให เ ด็ ก เกิ ด ทั ก ษะในการใช ร า งกายทั ก ษะใน
การควบคุ ม กล า มเนื้ อ การหยิ บ จั บ และการแก ป ญ หา เพิ่ ม ความรู แ ละเจตคติ และดั ง ที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2524: 189) เสนอวา เด็กสามารถรับรูเสียงดนตรีที่เขามีความพึง
พอใจ ซึ่งจะชวยใหเด็กเกิดความรู และอารมณในทางที่ดี และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิรินทร ลัดดา
กลม (2551:98) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่พบวา เด็กปฐมวัยไดแสดงออก
ทางดานรางกายและการเคลื่อนไหวอยางมีจุดมุงหมายในขณะที่ลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยเด็กปฐมวัย
ไดเคลื่อนไหวรางกายครบองคประกอบ ตามจังหวะ พื้นที่ ระดับ ทิศทาง สัญญาณและการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง รวมไปถึงการควบคุมประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและประสาทตาในขณะทํา
กิจกรรมศิลปสรางสรรค ทําใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการของกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็กที่
แข็งแรงขึ้น
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหวสูงขึ้น เพราะการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สงเสริมใหเด็กปฐมวัยได
เคลื่อนไหวรางกายทั้งกลามเนื้อมัดใหญ และกลามเนื้อมัดเล็ก ไดแสดงออกทางการเคลื่อนไหวอยางมี
จุดมุงหมาย จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นได
2.5 ความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรี พบวา หลังจากการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานดนตรี
สูง ขึ้น อยา งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 แสดงใหเ ห็น วา การจัดประสบการณต ามรู ปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรี
โดยตรง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรี
โมสารทเด็กไดแสดงออกอยางอิสระทางดานดนตรีโดยไดฝกการฟงเพลง รองเพลง ไดมีปฏิกิริยา
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โตตอบตอจังหวะและเสียงเพลง ตัวอยางเชน “กิจกรรมเสียงประสาน” เด็กไดรองเพลงและแสดงออก
ทาทางตามจังหวะ ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน และกลาแสดงออกมาก เด็กปฐมวัยจึงรูสึกสนุกที่ได
เรียนรูผานกิจกรรมทางดนตรี ดังที่ พัชรา พุมพชาติ (2533: 43 ) กลาววา ดนตรีนับวาเปน
สิ่งแวดลอมที่มีบทบาทสําคัญ และเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดนตรีเปนสิ่ง
เราที่จะจูงใจใหเด็กเกิดอารมณและความรูสึกในทางที่ดี เพราะดนตรีจะชวยสรางสิ่งแวดลอมใหมี
ความนาสนใจสนุกสนานเพลิดเพลิน และสอดคลองกับงานวิจัยของ เลิศ อานันทนะ (2518: 129) ที่
ทดลองนํ า เสียงดนตรีมาใชเ พื่อประกอบการสอนแบบสร างสรรค ทางศิลปะสํ า หรับนัก เรียนระดับ
ประถมศึกษา ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ฝายประถมในระดับประถมศึกษาปที่ 1-4
ตั้งแตปการศึกษา 2514 ผลปรากฏวา เสียงดนตรีสามารถสงเสริมพัฒนาการทางอารมณของเด็ก
เสริ ม สร า งความคิ ด จิ น ตนาการ ช ว ยกระตุ น ให มี ก ารแสดงออกในทางสร า งสรรค ส ง เสริ ม ให
ความสัมพันธระหวางประสาทหู กลามเนื้อมือใหสอดคลองกับการใชความคิด นอกจากนี้ยังทําให
เหนื่อยชา และคลายความตึงเครียด และงานวิจัยของ ตองจิตต จิตดี (2547 :64) ที่ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวคารล
ออรฟ พบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณกิจกรรมดนตรีตามแนวคารล ออรฟ เปนกิจกรรม
ที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย ขณะที่เด็กเขารวมกิจกรรมดนตรี เด็กจะมีความสุข เกิดสมาธิ กิจกรรม
ดนตรีชวยผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ การใชเสียงดนตรีที่เหมาะสม สามารถชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางอารมณ ดนตรีจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางอารมณและนําไปสูความสนใจที่
จะอยู รว มกับผู อื่ น ได อยา งมีความสุ ข และงานวิจั ย ของ ขวั ญ จิรา ภูสั ง ข (2547:55) ที่ ศึก ษาเรื่อ ง
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบ
อาหารตามรูปแบบพหุ ปญญาเพื่อการเรี ยนรู สรุปไดวา เด็ กปฐมวัย ไดรับอิสระอยา งเต็ม ที่ในการ
แสดงออกทางดนตรี เสียงเพลงและการเลนจังหวะ จากการรองเพลงเกี่ยวกับอาหาร และการแตงเพลง
ประกอบอาหาร
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรีสูงขึ้น เพราะการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สงเสริมใหเด็กปฐมวัย ไดแสดงออกทางดาน
ดนตรีอยางมีความสุข จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานดนตรีที่สูงขึ้นได
2.6 ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล พบวา หลังจากการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางดานความเขาใจระหวางบุคคลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทสามารถพัฒนาพัฒนา
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ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคลได ทั้งนี้อาจเปนเพราะในขณะที่เด็กทํา
กิจกรรมเด็กจะทํางานเปนกลุม เด็กไดยอมรับฟงความคิดเห็นและการกระทําของผูอื่น ขณะที่เด็กทํา
กิจกรรมเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม เรียนรูการเขาสังคม การอยูรวมกับผูอื่น โดยในระหวางการ
ทํางานเด็กปฐมวัยตองมีการปรึกษารวมกันกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการเลือกเพลงที่จะนํามารอง ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําและผูตามในการทํากิจกรรม ตัวอยางเชน “กิจกรรมเสียงของฉัน” เด็กแต
ละกลุมชวยกันเลือกเพลงขึ้นมา กลุมละ 1 เพลง หลังจากนั้น เด็กแตละกลุมออกมานําเสนอเพลงโดย
การรองเพลง เสียงดัง เสียงคอย ไมมีเสียง ซึ่งสอดคลองผลงานวิจัยของ อัญชนา เถาวชาลี (2553:53)
ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนตาม
มุมประสบการณ กลาววา ในขณะที่เด็กเลนตามมุมประสบการณเด็กจะทํางานเปนกลุม เอื้อเฟอและ
แบ ง ป น เป น ผู ต าม และยอมรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และการกระทํ า ของผู อื่ น ขณะที่ เ ด็ ก เล น ตามมุ ม
ประสบการณเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม เรียนรูการเขาสังคม การอยูรวมกับผูอื่น ในมุมเกม
การศึกษา เด็กจะเลนเกมการศึกษารวมกัน คอยชี้แนะวิธีการเลน หรือถาเด็กไมเขาใจวิธีการเลนเด็กก็
จะคอยถามเพื่อนในกลุม ซึ่งถาเด็กผิด เชน เด็กเลนเกมจับคูภาพสัตวกับอาหารผิด เพื่อนก็จะคอยบอก
และตางรวมกันแสดงความคิดวาจะตองจับคูอยางไรจึงจะถูก ซึ่งแสดงวาเด็กพัฒนาความสามารถทาง
พหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคลสูงขึ้น เพราะการจัด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สงเสริมใหเด็กปฐมวัยได
ทํางานรวมกัน และไดเรียนรูการเปนผูนําผูตามในการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี จึงทําใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคลที่สูงขึ้นได
2.7
ความสามารถทางพหุป ญ ญาด า นความเข า ใจตนเอง พบว า หลั ง จากการจั ด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางด า นความเข า ใจตนเองสู ง ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 แสดงให เ ห็ น ว า การจั ด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทสามารถพัฒนาพัฒนา
ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเองได ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัยปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรูดวยตนเอง และใหความสําคัญกับความสามารถของเด็กแตละคน ทําใหเด็กปฐมวัยไดคิดและ
แสดงออกถึงความสามารถอยางเต็มที่และแสดงออกถึงความเปนตัวตนออกมาไดอยางชัดเจน สังเกต
ไดจากการสนทนารวมกันระหวางเด็กปฐมวัยกับครู หรือสนทนากันเองระหวางเด็กปฐมวัยกับเด็ก
ปฐมวัยถึงสิ่งที่ตนเองสนใจ ตัวอยางเชน “กิจกรรมเลียนแบบเสียงเครื่องดนตรี” เด็กๆแตละคนคิดเสียง
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เครื่องดนตรีขึ้นมา 1 เสียง โดยที่ในกลุมของตนเองจะตองเปนเสียงดนตรีที่ไมซ้ํากัน ซึ่งเปนไปตามที่ รํา
ไพพรรณ ศรีโสภาค (2513: 52) ที่กลาววา เสียงดนตรีทําใหผูฟงสบายใจ และผอนคลายอารมณ ทํา
ใหรูสึกสงบ และเปนสื่อกลางที่ใชใหมีสมาธิกับการทํางาน สรางระเบียบ และควบคุมตนเองอยาง
46;
เหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัยของ แฟรงเกนเบอรเกอร (ศุภศี ศรีสุคนธ. 2539 :
อางอิงจาก Frankenberger. 1997: 143) ที่ศึกษาผลของการใชดนตรีรวมกับการฝกอบรมแบบผอน
คลายกับเด็กที่มีการเรียนรูชา และความกาวราว ผลปรากฏวาการใชดนตรีรวมกับการฝกอบรมแบบ
ผอนคลายชวยทําใหเด็ก ๆ มีการเรียนรูดีขึ้น และมีความกาวราวทางอารมณลดลง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ขวัญจิรา ภูสังข (2547: 56) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
กลาววา เด็กสามารถบอกไดถึงสิ่งที่ตนเองชอบรับประทาน รสชาดของอาหารที่ตนชอบ และสิ่งที่ตนไม
ชอบรับประทาน และงานวิจัยของ วันดี สุดสิน (2550: 74) ที่ศึกษาเรื่องความสามารถในการแกปญหา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลจากการวิจัยพบวา
เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการเขาใจตนเองวาตองการทําอะไร ซึ่งแสดงวา เด็กปฐมวัยมีการพัฒนา
ดานความเขาใจตนเอง
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ทํ า ให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามสามารถทางพหุ ป ญ ญาด า นความเข า ใจตนเองสู ง ขึ้ น เพราะการจั ด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทสงเสริมใหเด็กปฐมวัยเขาใจ
ตนเอง มีเปาหมายในการทํางาน มีความตั้งใจใสใจตองานที่ทํา และมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง จึงทําให
เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานความเขาใจตนเองที่สูงขึ้นได
2.8 ความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติ พบวา หลังจากการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานธรรมชาติ
สูง ขึ้ น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ระดับ .01 แสดงใหเ ห็น วา การจัดประสบการณต ามรูปแบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทสามารถพัฒนาพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดาน
ธรรมชาติได ทั้งนี้อาจเปนเพราะในขณะที่เด็กทํากิจกรรมเด็กแตละคนไดแสดงทาทาง ลักษณะของสัตว
แตละชนิดไดอยางถูกตอง ตามธรรมชาติของสัตวชนิดตางๆ ตัวอยางเชน “กิจกรรมสัตวที่ฉันอยากเปน”
เด็กๆแตละคนจะจะออกมานําเสนอทาทางของสัตวแตละชนิดไดอยางถูกตองและเปนไปตามธรรมชาติ
ของสัตว ซึ่งสอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 30) ที่กลาววา สิ่งที่มอบใหกับเด็กในเรื่อง
สิ่งแวดลอมนั้น คือ ความรู ทักษะ ปลูกฝงใหเด็กมีทัศนคติ คานิยม สรางความตระหนักรักธรรมชาติ
พยายามใหเด็กรูจักคิด สัมผัสเรียนรูดวยตนเองอยางมีระบบ ฝกปฏิบัติ ทําไดจริง ถาเขาไดรับการตอก
ย้ําใหมีจิตสํานึกที่ไมผิดตอสิ่งแวดลอมในวัยเด็ก ก็จะทําใหเขาปฏิบัติสิ่งที่ดีตอสิ่งแวดลอมในอนาคตได
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และสอดคลองกับงานวิจัยของ ชมพูนุท ศุภผลศิริ (2551: 71) ที่ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุ
ปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ กลาววา การจัดกิจกรรมการทํา
หนังสือเลมใหญมุงเนนใหเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมธรรมชาติ เชน การอนุรักษสิ่งแวดลอม
การเรียนรูการเจริญเติบโตของสัตวและพืช สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรูสิ่งแวดลอมที่
ใกลตัวเด็ก เด็กปฐมวัยไดรับการเรียนรูจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมจากธรรมชาติที่เด็ก
เรียนรูจากนิทาน รวมทั้งรูจักรักษาสิ่งแวดลอมไดโดยการดูแลรักษา ไมเด็ดหรือดึง หรือทําลายใหเกิด
ความเสียหาย โดยในหนวยพืชเด็กไดศึกษาการเจริญเติบโตของพืช การคายน้ํา โดยการทดลอง การ
เลาเรื่องราวเกี่ยวกับพืชจากครู การหาขอมูลจากแหลงเรียนรู สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และ
ถายทอดสิ่งที่เรียนรูผานการทําหนังสือเลมใหญ ทําใหไดเรื่องราวตามความเขาใจของเด็ก
สรุปไดวา การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
ทํา ให เ ด็ ก ปฐมวั ย มี ค วามสามารถทางพหุ ป ญ ญาดา นธรรมชาติสู ง ขึ้น เพราะกิ จ กรรมเคลื่ อ นไหว
ประกอบดนตรี ค ลาสสิก โดยใช รูป แบบพหุป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ส ง เสริ ม ให เ ด็ก ปฐมวั ย ได เ รีย นรู
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติของสัตวชนิดตางๆและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม จึงทํา
ใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานธรรมชาติที่สูงขึ้นได
2.9 ความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต
พบวา หลังจากการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเด็ก
ปฐมวัย มี ค วามสามารถทางด า นอัต ถภวนิ ย ม จิ ต นิ ย ม หรือ การดํ า รงคงอยู ข องชี วิ ต สูง ขึ้ น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ
เรียนรูประกอบดนตรีโมสารท สามารถพัฒนาพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาดานการดํารงคงอยู
ของชีวิตได ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การกระตุนโดยตั้งคําถามในขั้นวิเคราะหและสรางองคความรูดวย
ตนเอง ใหเด็กไดรับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมถึงการดํารงคงอยูของมนุษย ตัวอยางเชน “กิจกรรม
วาดภาพ” ครูใชคําถามวา “เมื่อครูแบงเด็กออกเปน 5 กลุมแลวเด็กๆ ทําอะไรกันบาง” ซึ่ง นองเนย ตอบ
วา “คุณครูใหวาดภาพคะ” ครูถามอีกวา “เด็กๆวาดภาพอะไรกันบาง” นองนุน ตอบวา “หนูวาดรูปบาน
คน ตนไม หญา ภูเขา” นองลูกหยี ตอบวา “หนูวาดรูปคน สายรุง บาน ดวงอาทิตย ภูเขา ดอกไม ทะเล
ปลา” นองวิว ตอบวา “วิววาดคน ตนไม น้ํา เด็ก บาน ปลา ”ครูถามตออีกวา “ถาบนโลกใบนี้ ไมมี
ตนไม ภูเขา น้ํา เด็กๆจะทําอยางไร” เปนตน การใชคําถามเหลานี้ เด็กสามารถหาคําตอบดวยตนเอง
คิดวิเคราะหการดํารงคงอยูของมนุษยไดอยางเหมาะสม โดยการเชื่อมโยงตนเองกับการวาดภาพ
เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและไมเกิดความเครียด จึงทําใหเด็กเขาใจถึงสัจธรรมของชีวิต ซึ่ง
เปนไปตามที่ เยาวพา เดชะคุปต (2541) ที่กลาววา ลักษณะของปญญาอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการ
ดํ า รงคงอยู ข องมนุ ษ ย เป น บุ ค คลที่ มี ค วามไว และความสามารถในการจั บ ประเด็ น คํ า ถาม
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ที่เกี่ยวกับอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต สามารถรับรูบทบาทและการดํารงคงอยู
ของตนเอง เขาใจการตั้งคําถามเพื่อยืนยันความเขาใจและรับรูเกี่ยวกับตนเองอยางลึกซึ้ง ความเขาใจ
ความสัมพันธของรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ความเขาใจสัจธรรมของโลกและชีวิต และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัตนาภรณ ภูธรเลิศ (2551: 94) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู กลาววา การจัด
กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทางดานอัตถ
ภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต ของเด็กปฐมวัยได
สรุ ป ได ว า การจั ด ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู ป ระกอบดนตรี
โมสารท ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู
ของชีวิตสูงขึ้น เพราะการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดคิดวิเคราะหเรื่องการดํารงคงอยูของมนุษย โดยการเชื่อมโยงตนเองกับการ
วาดภาพ เพื่อใหเด็กเขาใจถึงสัจธรรมของชีวิตได จึงทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถดานอัตถภวนิยม
จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิตที่สูงขึ้นได

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย
1. การจัด ประสบการณ ต ามรูป แบบพหุปญ ญาเพื่ อ การเรีย นรูป ระกอบดนตรี โ มสาร ท
ในชวงสัปดาหแรกของการทดลอง เด็กปฐมวัยยังตองใชเวลาในการปรับตัวเขารูปแบบการเรียนรูและ
ตัวกิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูไดชา แตเมื่อเริ่มเขาสัปดาหที่ 2 และสัปดาหตอๆไป เด็กปฐมวัย
จะมีการทํางานอยางเปนระบบอยางเห็นไดชัด โดยผูวิจัยเปนเพียงผูเสนอแนะและอํานวยความสะดวก
ในการจัดกิจกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูที่แทจริงผานตัวกิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบดนตรีคลาสสิกโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น
2. การจั ด ประสบการณต ามรูป แบบพหุปญ ญาเพื่ อ การเรีย นรูป ระกอบดนตรี โ มสาร ท
เปนกิจกรรมการเรียนรูที่เด็กปฐมวัยตางใหความสนใจ และกระตุนการเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัยไดเปน
อยางดี ซึ่งกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบดนตรีโมสารท สงผลใหเด็กเกิดความสนุกสนาน กระตือรือรน
กลาแสดงออก และเปลี่ยนพฤติกรรมใหเด็กปฐมวัยไมใสใจการเรียนใหสนใจการเรียนไดขึ้นมาเปน
สวนใหญ
3. การจั ด ประสบการณ ต ามรูป แบบพหุ ปญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรูป ระกอบดนตรี โ มสาร ท
เปนกิจกรรมที่สงผลใหเด็กเกิดความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน อีกทั้งยังเปนกิจกรรมที่ทําใหเด็ก
ปฐมวัยไดแสดงออกถึงธรรมชาติและตัวตน ที่แทจริง ไดแสดงออกถึงการเปนตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ครูไม
ควรเรงเด็กในขณะทํากิจกรรม เนื่องจากจะเปนการชะงักการเรียนรูของเด็ก แตครูควรมีวิธีการในการ
บูรณาการองคความรูตางๆ รวมกันในลักษณะของรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ที่สําคัญครูตองใส
ใจรายละเอียดในสวนของศักยภาพรายบุคคลใหมากที่สุด
2. การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ควรมี
อุ ป กรณ ที่ห ลากหลายในการใช ป ระดิ ษ ฐง านศิล ปะมาตกแต ง เครื่อ งดนตรี ที่ทํ า มาจากขวดน้ํ า ดื่ ม
พลาสติก เพื่อใหเด็กไดเกิดจินตนาการที่หลากหลายขึ้น รวมทั้งเด็กปฐมวัยจะไดฝกทักษะการแกไข
ปญหาจากการใชหรือประดิษฐเครื่องดนตรีที่ใชประกอบจังหวะ
3. การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ครูควร
เปนผูที่มีความละเอียด ใจเย็นมี ความอดทน และกระตือรือรนอยูตลอดเวลาในการจัดกิจกรรม และ
การเก็บรวบรวมขอมูลของเด็กปฐมวัยในการประเมินผลเพื่อใหเกิดการตอเนื่อง การสังเกตพฤติกรรม
เด็กจากแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา และการบันทึกหลังสอนเพื่อใหครูผูสอนให
เห็นถึงขอดีและขอที่ควรปรับปรุงเพื่อนํามาปรับใชใหดียิ่งๆขึ้น

ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาผลการจั ด กิ จ กรรมอื่ น ๆเช น กิ จ กรรมสร า งสรรค กิ จ กรรมการเกม
การศึกษา โดยใชดนตรีโมสารทประกอบการจัดกิจกรรม
2. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางดานพหุปญญาในเด็กปฐมวัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- คูมือและตัวอยางแผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญ
 ญา
เพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท

100

คูมือการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท
คู มื อ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ชี้ แ จงวิ ธี ก ารจั ด ประสบการณ ต ามรู ป แบบพหุ ป ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู
ประกอบดนตรีโมสารท ซึ้งทําใหเขาใจในวิธีการจัดประสบการณทางพหุปญญาโดยใชแบบสังเกต
ความสามารถทางพหุปญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หลักการและเหตุผล
การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น มีแนวทางการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรม
5 ขั้นดังนี้ 1) การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา 2) การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
3) การวิ เ คราะห กิ จ กรรมการเรี ย นรู 4) การสรุ ป และสร า งองค ค วามรู 5) การนํ า ไปประยุ ก ต
ประกอบการใชดนตรีโมสารท โดยการที่เด็กทํากิจกรรมตางๆ โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารทนั้น สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาในทุกๆดาน จากการจัด
ประสบการณ ดั ง กล า วทํ า ให ผู เ รี ย นได พั ฒ นาความสามารถทางพหุ ป ญ ญาทั้ ง 9 ด า น ได แ ก
ความสามารถดาน ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติ ความสามารถ
ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานความเขาใจระหวาง
บุคคล ความสามารถดานความเขาใจตนเอง ความสามารถดานธรรมชาติ ความสามารถดานการ
ดํารงคงอยูของชีวิต เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับพุทธศักราช 2542 หมวดที่
4 มาตรา 24 ไดระบุถึง การจัดกระบวนการเรียนรูตามความสนใจและความถนัดของผูเรียน

แนวการจัดกิจกรรม
จัดประสบการณโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีหลักการ 5 ขั้นดังนี้
1. ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา (Active learning)
2. ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น (Cooperation learning)
3. ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)
4. ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism)
5. ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน (Application)
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วัตถุประสงค
เพื่ อ พั ฒ นาความสามารถทางพหุ ป ญ ญาทั้ ง 9 ด า นของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ มี ต อ การจั ด
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท

ระยะเวลา
แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารท ใน
กิจกรรมดําเนินการจัดกิจกรรมเปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที รวม
ทั้งสิ้น 24 วัน

เนื้อหา
ในงานวิจัยนี้ ไดจัดกิจกรรมการเรียนรู 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ไดแก
สัปดาห
1

วัน
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

ชือกิจกรรม
ภาพที่ฉนั วาด
ตะเกียบคูใจ
สัตวที่ฉนั อยากเปน

2

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

เกมกาปอนเหยื่อ
เครื่องดนตรีของฉัน
เสียงของฉัน

3

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

จังหวะและทาทางของฉัน
ผาโบกสะบัด
เสียงรองของฉัน

4

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

เลียนแบบเสียงเครื่องดนตรี
ยางยืดหยุน
เสียงประสาน
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5

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

ตัวฉันไมขยับ
ริบบิ้นแสนสวย
เกาอี้ดนตรี

สัปดาห
6

วัน
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

ชื่อกิจกรรม
เครื่องจักร ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก
กระดาษหรรษา
เกมตามคําสั่ง (รูปทรงเรขาคณิต)

7

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

ทาทางของฉัน
ลูกบอล กลม กลม
เกมตามคําสั่ง (ผลไมตางๆ)

8

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ

ธรรมชาติที่ฉนั สราง
สายใยเชือก
เกมเก็บสิง่ ของ

แนวการประเมินผล
1. ประเมินผลการรวมกิจกรรม
2. ประเมินผลโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา
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ดานภาษา
-ความสามารถในการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง
-ความสามารถในการสื่อ
-ความหมายใหผูอื่นเขาใจ
ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น

ดานการดํารงคงอยูของ
ชีวิต
-การเขาใจความสัมพันธของ
รางกาย/จิตใจ
-มีความไวในประเด็นคําถาม
-เขาใจบทบาทของตนเอง

ดานตรรกะและคณิตศาสตร
-ความสามารถในการจําแนก/
เปรียบเทียบ
-ความสามารถในการจัด
หมวดหมู/ประเภทสิ่งของตางๆ
-ความสามารถในการบอก
สัญลักษณตัวเลข

ดานธรรมชาติ
-เขาใจการเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งแวดลอม
-รูจักใชสิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา
-รูจักบํารุงรักษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

1
ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวย
ตนเอง

5

2

นําความรูไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

4
ดานความเขาใจตนเอง
-มีความตั้งใจและเอาใจใส
ตองานที่ทาํ
-ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเอง
-ทํางานอยางมีเปาหมาย

ปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกับผูอื่น

ภาพ
ที่ฉันวาด

สรางองคความรู
ดวยตนเอง

3
วิเคราะห
กิจกรรมการ
เรียนรู

ดานมิติ
-ความสามารถในการวาด
ภาพ/ออกแบบผลงานดาน
ศิลปะอยางสรางสรรค
-ความสามารถในการบอก
ตําแหนงทีต่ ั้ง
-ความสามารถในการบอก
ทิศทางของสิ่งตางๆ

ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
-ความสามารถในการควบคุมการ
เคลือ่ นไหวรางกาย ความสามารถ
ในการ
-เคลื่อนไหวอยางครบองคประกอบ
และความสามารถในการควบคุม
การควบคุม
-การประสานสัมพันธระหวาง
กลามเนื้อมือกับประสาทตา

ดานความเขาใจระหวางบุคคล
-ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ขอตกลงของกลุม
-เอื้อเฟอและแบงปน
-ความสามารถในการเปนผูนําผู
ตาม

ดานดนตรี
-ความสามารถโตตอบตอ
จังหวะและเสียงเพลง
-ความสามารถในการรองเพลง
และแสดงทวงทาประกอบ
-ความสามารถในการแสดง
ทาทางตามจังหวะ/สัญญาณ

ภาพประกอบ 1 แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับ
ความสามารถดานตางๆตามแนวคิดพหุปญญาจากกิจกรรม ภาพที่ฉนั วาด
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโม
สารท
สัปดาหที่ 1
วันจันทรที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2553 เวลา 09.00-09.45 น.
ชื่อกิจกรรม ภาพที่ฉันวาด
สาระสําคัญ การที่เด็กไดฟงเพลงแลววาดภาพประกอบ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง
อยางมีชวี ิตชีวา (Active learning)

(
(
1. ครูเปดเพลง “โมสารท” จากเครื่องเลน VCD ใหเด็กฟง (
(
2. เด็กเคลื่อนไหวอิสระประกอบเพลงโมสารท
(
(
(
(
(
(
2. ขั้นผูเรียนปฏิบัติกจิ กรรมกลุมรวมกันกับ
(
ผูอื่น (Cooperation learning)
(
1. แบงเด็กออกเปน 5 กลุม
(
2. เด็กแตละกลุมสงตัวแทนออกมาหยิบอุปกรณ
(
3. เด็กแตละกลุมวาดภาพระบายสีโดยเปดเพลงคลาสสิก
(
ประกอบการวาดภาพ
(
(
(

ความสามารถทางพหุปญ
 ญาที่ปรากฏ
/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
/ ) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
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กิจกรรมการเรียนรู
ความสามารถทางพหุปญ
 ญาที่ปรากฏ
3. ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู(Analysis) ( / ) ปญญาดานภาษา
1. ครูถามเด็กๆวา “เมื่อครูแบงเด็กออกเปน 5 กลุมแลว
เด็กๆ ทําอะไรกันบาง”
2. เด็กๆ วาดภาพอะไรกันบาง
3. การทํางานรวมกันในกลุมดีหรือไม อยางไร
4. เด็กๆ ฟงเพลงโมสารทแลววาดภาพชอบหรือไม เพราะ
อะไร
5. เด็กๆ วาดภาพโดยเปดเพลงโมสารทประกอบแลวเด็กๆ
รูสึกอยางไร
6. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเพลงโมสารท โดยใชคําถาม
ดังนี้
- เด็กๆ เคยไดยินเพลงนี้หรือไม
- เพลงนี้มีจังหวะเปนอยางไร
- ฟงเพลงนี้แลวรูสึกอยางไร
4. ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูด
 วยตนเอง
(Constructivism)
1. เด็กและครูรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนจากการทํากิจกรรม
โดยใชคําถามดังนี้
- เด็กๆ เรียนรูอะไรจากการฟงเพลงโมสารท
- เด็กๆ เรียนรูอะไรจากการวาดภาพ

5. ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน (Application)
1. ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นดังนี้
- เมื่อเด็กๆ วาดภาพโดยเปดเพลงโมสารทประกอบแลว
เด็กๆเคยทําหรือไม วาดภาพที่ไหน
- ถาเด็กๆ ไดยินเพลงนี้อีกครั้งหนึ่ง เด็กๆ จะทําอยางไร

(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานภาษา
) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
/ ) ปญญาดานภาษา
) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
/ ) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต

106

สื่อการเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องเลน VCD
เพลง Andante, Symphony No. 6, K. 43 (4:02)
กระดาษ A4
ดินสอ
สี

การประเมินผล
1. สังเกตความคิดเห็น การสนทนา และการตอบคําถาม
2. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม
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ดานภาษา
-ความสามารถในการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง
-ความสามารถในการสื่อ
-ความหมายใหผูอื่นเขาใจ
ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น

ดานการดํารงคงอยูของ
ชีวิต
-การเขาใจความสัมพันธของ
รางกาย/จิตใจ
-มีความไวในประเด็นคําถาม
-เขาใจบทบาทของตนเอง

ดานตรรกะและคณิตศาสตร
-ความสามารถในการจําแนก/
เปรียบเทียบ
-ความสามารถในการจัด
หมวดหมู/ประเภทสิ่งของตางๆ
-ความสามารถในการบอก
สัญลักษณตัวเลข

ดานธรรมชาติ
-เขาใจการเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งแวดลอม
-รูจักใชสิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา
-รูจักบํารุงรักษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

1
ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวย
ตนเอง

5

2

นําความรูไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

4
ดานความเขาใจตนเอง
-มีความตั้งใจและเอาใจใส
ตองานที่ทาํ
-ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเอง
-ทํางานอยางมีเปาหมาย

ปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกับผูอื่น

เครื่อง
ดนตรีของ
ฉัน

สรางองคความรู
ดวยตนเอง

3
วิเคราะห
กิจกรรมการ
เรียนรู

ดานมิติ
-ความสามารถในการวาด
ภาพ/ออกแบบผลงานดาน
ศิลปะอยางสรางสรรค
-ความสามารถในการบอก
ตําแหนงทีต่ ั้ง
-ความสามารถในการบอก
ทิศทางของสิ่งตางๆ

ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
-ความสามารถในการควบคุมการ
เคลือ่ นไหวรางกาย ความสามารถ
ในการ
-เคลื่อนไหวอยางครบองคประกอบ
และความสามารถในการควบคุม
การควบคุม
-การประสานสัมพันธระหวาง
กลามเนื้อมือกับประสาทตา

ดานความเขาใจระหวางบุคคล
-ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ขอตกลงของกลุม
-เอื้อเฟอและแบงปน
-ความสามารถในการเปนผูนําผู
ตาม

ดานดนตรี
-ความสามารถโตตอบตอ
จังหวะและเสียงเพลง
-ความสามารถในการรองเพลง
และแสดงทวงทาประกอบ
-ความสามารถในการแสดง
ทาทางตามจังหวะ/สัญญาณ

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับ
ความสามารถดานตางๆตามแนวคิดพหุปญญาจากกิจกรรม เครื่องดนตรีของฉัน
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโม
สารท
สัปดาหที่ 2
วันอังคารที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2553 เวลา 09.00-09.45 น.
ชื่อกิจกรรม เครื่องดนตรีของฉัน
สาระสําคัญ การที่เด็กไดประดิษฐเครื่องประกอบจังหวะ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมี
ชีวิตชีวา (Active learning)
1. ครูเปดเพลง “โมสารท” จากเครื่องเลน VCD ใหเด็กฟง
2. เด็กเคลื่อนไหวอิสระประกอบเพลงโมสารท

2. ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น
(Cooperation learning)
1. แบงเด็กออกเปน 3 กลุม
2. เด็กแตละกลุมประดิษฐเครื่องประกอบจังหวะคนละ 1
ชิ้น
3. เด็กแตละคนออกมานําเสนอเครื่องประกอบจังหวะของ
ตนเอง

ความสามารถทางพหุปญ
 ญาที่ปรากฏ
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
/ ) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
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กิจกรรมการเรียนรู
3. ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)
1. ครูถามเด็กๆวา “เมื่อครูแบงเด็กออกเปน 3 กลุมแลว
เด็กๆ ทําอะไรกันบาง”
2. เด็กๆ ประดิษฐเครื่องประกอบจังหวะแลวใชทําอะไรได
บาง
3. การทํางานรวมกันในกลุมดีหรือไม อยางไร
4. เด็กๆ ฟงเพลงโมสารทแลวประดิษฐเครื่องประกอบ
จังหวะชอบหรือไม เพราะอะไร
5. เมื่อเด็กๆ ประดิษฐเครื่องประกอบจังหวะแลวเด็กๆ รูสึก
อยางไร
6. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเพลงโมสารท โดยใชคําถาม
ดังนี้
- เด็กๆ เคยไดยินเพลงนี้หรือไม
- เพลงนี้มีจังหวะเปนอยางไร
- ฟงเพลงนี้แลวรูสึกอยางไร
4. ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง
(Constructivism)
1. เด็กและครูรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนจากการทํากิจกรรม
โดยใชคําถามดังนี้
- เด็กๆ เรียนรูอะไรจากการฟงเพลงโมสารท
- เด็กๆเรียนรูอะไรจากการประดิษฐเครื่องประกอบจังหวะ

5. ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Application)
1. ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นดังนี้
- เมื่อเด็กๆ ประดิษฐเครื่องประกอบจังหวะแลว เด็กๆเคย
เห็นเครื่องประกอบจังหวะหรือไม อะไรบาง
- ถาเด็กๆ ไดยินเพลงนี้อีกครั้งหนึ่ง เด็กๆ จะทําอยางไร

ความสามารถทางพหุปญ
 ญาที่ปรากฏ
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานภาษา
) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
/ ) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
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สื่อการเรียน
1. เครื่องเลน VCD
2. เพลง Andante, Symphony No. 15 in G Major, K. 124 (4:41)
3. กาว
4. กรรไกร
5. กระดาษ
6. ขวด
7. เมล็ดถั่วเขียว
8. สีเทียน
การประเมินผล
1. สังเกตความคิดเห็น การสนทนา และการตอบคําถาม
2. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม
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ดานภาษา
-ความสามารถในการ
ปฏิบัติตามคําสั่ง
-ความสามารถในการสื่อ
-ความหมายใหผูอื่นเขาใจ
ความสามารถในการแสดง
ความคิดเห็น

ดานการดํารงคงอยูของ
ชีวิต
-การเขาใจความสัมพันธของ
รางกาย/จิตใจ
-มีความไวในประเด็นคําถาม
-เขาใจบทบาทของตนเอง

ดานตรรกะและคณิตศาสตร
-ความสามารถในการจําแนก/
เปรียบเทียบ
-ความสามารถในการจัด
หมวดหมู/ประเภทสิ่งของตางๆ
-ความสามารถในการบอก
สัญลักษณตัวเลข

ดานธรรมชาติ
-เขาใจการเปลีย่ นแปลงของ
สิ่งแวดลอม
-รูจักใชสิ่งแวดลอมอยาง
คุมคา
-รูจักบํารุงรักษาและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

1
ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมดวย
ตนเอง

5

2

นําความรูไป
ประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน

4
ดานความเขาใจตนเอง
-มีความตั้งใจและเอาใจใส
ตองานที่ทาํ
-ทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยตนเอง
-ทํางานอยางมีเปาหมาย

ปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกับผูอื่น

ผาโบก
สะบัด

สรางองคความรู
ดวยตนเอง

3
วิเคราะห
กิจกรรมการ
เรียนรู

ดานมิติ
-ความสามารถในการวาด
ภาพ/ออกแบบผลงานดาน
ศิลปะอยางสรางสรรค
-ความสามารถในการบอก
ตําแหนงทีต่ ั้ง
-ความสามารถในการบอก
ทิศทางของสิ่งตางๆ

ดานรางกายและการเคลื่อนไหว
-ความสามารถในการควบคุมการ
เคลือ่ นไหวรางกาย ความสามารถ
ในการ
-เคลื่อนไหวอยางครบองคประกอบ
และความสามารถในการควบคุม
การควบคุม
-การประสานสัมพันธระหวาง
กลามเนื้อมือกับประสาทตา

ดานความเขาใจระหวางบุคคล
-ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ขอตกลงของกลุม
-เอื้อเฟอและแบงปน
-ความสามารถในการเปนผูนําผู
ตาม

ดานดนตรี
-ความสามารถโตตอบตอ
จังหวะและเสียงเพลง
-ความสามารถในการรองเพลง
และแสดงทวงทาประกอบ
-ความสามารถในการแสดง
ทาทางตามจังหวะ/สัญญาณ

ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับ
ความสามารถดานตางๆตามแนวคิดพหุปญญาจากกิจกรรม ผาโบกสะบัด
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แผนการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโม
สารท
สัปดาหที่ 3
วันอังคารที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2553 เวลา 09.00-09.45 น.
ชื่อกิจกรรม ผาโบกสะบัด
สาระสําคัญ การที่เด็กๆไดฟงเพลงคลาสสิกแลวเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณผาพันคอ
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมี
ชีวิตชีวา (Active learning)
1. ครูเปดเพลง “คลาสสิก” จากเครื่องเลน VCD ใหเด็ก
ฟง
2. เด็กเคลื่อนไหวอิสระประกอบเพลงคลาสสิก

2. ขั้นผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกันกับผูอื่น
(Cooperation learning)
1. แบงเด็กออกเปน 3 กลุม
2. เด็กแตละกลุมสงตัวแทนออกมาหยิบอุปกรณผาพันคอ
3. เด็กแตละกลุมชวยกันคิดทาทางประกอบการเปดเพลง
คลาสสิกโดยมีผาพันคอเปนอุปกรณประกอบ
4. เด็กแตละกลุมออกมานําเสนอทาทางประกอบเพลง
คลาสสิกพรอมอุปกรณผาพันคอ

ความสามารถทางพหุปญ
 ญาที่ปรากฏ
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
/ ) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
/ ) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
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กิจกรรมการเรียนรู
3. ขั้นผูเรียนวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis)
1. ครูถามเด็กๆวา “เมื่อครูแบงเด็กออกเปน 3 กลุมแลว
เด็กๆ ทําอะไรกันบาง”
2. เด็กๆ ใชอุปกรณผาพันคอทําทาอะไรกันบาง
3. การทํางานรวมกันในกลุมดีหรือไม อยางไร
4. เด็กๆ ฟงเพลงคลาสสิกแลวคิดทาทางโดยมีผาพันคอเปน
อุปกรณประกอบเพลงหรือไม เพราะอะไร
5. เมื่อเด็กๆ ทําทาทางพรอมอุปกรณผาพันคอแลวเด็กๆ
รูสึกอยางไร
6. เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับเพลงคลาสสิก โดยใชคําถาม
ดังนี้
- เด็กๆ เคยไดยินเพลงนี้หรือไม
- เพลงนี้มีจังหวะเปนอยางไร
- ฟงเพลงนี้แลวรูสึกอยางไร
4. ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง
(Constructivism)
1. เด็กและครูรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนจากการทํากิจกรรม
โดยใชคําถามดังนี้
- เด็กๆ เรียนรูอะไรจากการฟงเพลงโมสารท
- เด็กๆเรียนรูอะไรจากการใชผาพันคอเปนอุปกรณประกอบ
เพลงโมสารท

5. ขั้นผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Application)
1. ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นดังนี้
- เมื่อเด็กๆ ใชผาพันคอแลว เด็กๆเคยเห็นผาพันคอหรือไม
ผามีอยูที่ไหนบาง
- ถาเด็กๆ ไดยินเพลงนี้อีกครั้งหนึ่ง เด็กๆ จะทําอยางไร

ความสามารถทางพหุปญ
 ญาที่ปรากฏ
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/
/
/
/

) ปญญาดานภาษา
) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

/ ) ปญญาดานภาษา
) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
) ปญญาดานมิติ
/ ) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
) ปญญาดานธรรมชาติ
) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
/ ) ปญญาดานภาษา
/ ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร
/ ) ปญญาดานมิติ
) ปญญารางกายและการเคลื่อนไหว
) ปญญาดานดนตรี
/ ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล
/ ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง
/ ) ปญญาดานธรรมชาติ
/ ) ปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิต
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สื่อการเรียน
1. เครื่องเลน VCD
2. เพลง Rondo alla turca (2:51)
3. ผาพันคอ (หลากสี)
การประเมินผล
1. สังเกตความคิดเห็น การสนทนา และการตอบคําถาม
2. สังเกตการณมีสวนรวมในกิจกรรม
3. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม
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ภาคผนวก ข
-แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญ
 ญา
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แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญ
 ญา
(Multiple intelligences Checklist)
ชื่อ..............................................................สัปดาหที่..............วันที่..........................................
เรื่อง..........................................................................ผูสังเกต..................................................
คําชี้แจง ใสเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองแสดงระดับคุณภาพที่ความสามารถปรากฏ

ปญญา
1. ดานภาษา
(Linguistic
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
1.1 ฟงเขาใจและปฏิบัติ
ตามคําสัง่ ได

1.2 บอกความหมาย และ
อธิบายความหมาย
ของคําไดชัดเจน

1.3 เสนอความคิดเห็นใน
ขณะที่ทาํ กิจกรรมตางๆ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง เขาใจคําสั่งและ
ปฏิบัติตามคําสั่งได
อยางถูกตอง
1 หมายถึง เขาใจคําสั่งและ
ปฏิบัติตามคําสั่ง
โดยไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง บอกความหมาย และ
อธิบายความหมาย
ของคําไดชัดเจนอยาง
ถูกตอง
1 หมายถึง บอกความหมาย และ
อธิบายความหมาย
ของคําไดโดยไดรับ
การแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง เสนอความคิดเห็นใน
ขณะที่ทาํ กิจกรรม
ตางๆไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง เสนอความคิดเห็นใน
ขณะที่ทาํ กิจกรรม
ตางๆไดอยางถูกตอง
โดยไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา

ความสามารถที่ปรากฏ

2. ดานตรรกะ
และ
คณิตศาสตร
(Logical Mathematical
Intelligence)

2.1 รูจักเปรียบเทียบ
สิง่ ของตามรูปราง
รูปทรง จํานวน ขนาด สี
หรือพืน้ ผิวได

2.2 รูจักจัดหมวดหมู/
ประเภทสิง่ ของตาม
รูปราง รูปทรง จํานวน
ขนาด สี หรือพื้นผิวได

2.3 บอกสัญลักษณตัวเลข
และจํานวน 1-10 ได

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง รูจกั เปรียบเทียบ
สิ่งของตามรูปราง
รูปทรง จํานวน ขนาด
สีหรือพื้นผิวไดอยาง
ถูกตอง
1 หมายถึง รูจักเปรียบเทียบ
สิ่งของตามรูปราง
รูปทรง จํานวน ขนาด
สีหรือพื้นผิวไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง รูจกั จัดหมวดหมู/
ประเภทสิ่งของตาม
รูปราง รูปทรง จํานวน
ขนาด สี หรือพืน้ ผิวได
อยางถูกตอง
1 หมายถึง รูจักจัดหมวดหมู/
ประเภทสิ่งของตาม
รูปราง รูปทรง จํานวน
ขนาด สี หรือพืน้ ผิวได
โดยไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง บอกสัญลักษณ
ตัวเลขและจํานวน
1-10 ไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง บอกสัญลักษณ
ตัวเลขและจํานวนได
1-10 โดยไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา

ความสามารถที่ปรากฏ

3. ดานมิติ
สัมพันธ
(Spatial
Intelligence)

3.1 วาดภาพ/ออกแบบ
ผลงานดานศิลปะ
อยางสรางสรรคและมี
จินตนาการ

3.2 บอกตําแหนงที่ตงั้ ของ
สิ่งของได

3.3 บอกทิศทางของสิง่ ของ
ได

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง วาดภาพ/ออกแบบ
ผลงานดานศิลปะ
อยางสรางสรรคและ
มีจินตนาการไดอยาง
ถูกตอง
1 หมายถึง วาดภาพ/ออกแบบ
ผลงานดานศิลปะ
อยางสรางสรรคและ
มีจินตนาการไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง บอกตําแหนงทีต่ ั้งของ
สิ่งของไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง บอกตําแหนงทีต่ ั้งของ
สิ่งของไดโดยไดรับ
การแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง บอกทิศทางของ
สิง่ ของไดอยาง
ถูกตอง
1 หมายถึง บอกทิศทางของ
สิง่ ของไดโดยไดรับ
การแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา

ความสามารถที่ปรากฏ

4. รางกายและ 4.1 ควบคุมการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว
รางกายได (กลามเนื้อ
(Bodily
มัดใหญ)
Kinesthetic
Intelligence)

4.2 เคลื่อนไหวรางกายได
ครบองคประกอบ
ไดแก ระดับ ทิศทาง
และจังหวะ/สัญญาณ

4.3 ควบคุมการประสาน
สัมพันธระหวาง
กลามเนื้อมือกับ
ประสาทตาได

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง 1 ควบคุมการเคลื่อนไหว
รางกาย ได (กลามเนื้อมัด
ใหญ) ไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง 1 ควบคุมการเคลื่อนไหว
รางกายได (กลามเนื้อมัด
ใหญ) ไดโดยไดรับ
การแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง เคลื่อนไหวรางกายไดครบ
องคประกอบไดแก ระดับ
ทิศทาง และจังหวะ/
สัญญาณไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง เคลื่อนไหวรางกายไดครบ
องคประกอบไดแก ระดับ
ทิศทาง และจังหวะ/
สัญญาณ ไดโดยไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง ควบคุมการประสานสัมพันธ
ระหวางกลามเนือ้ มือกัประ
สาทตาไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง ควบคุมการประสานสัมพันธ
ระหวางกลามเนือ้ มือกับ
ประสาทตาไดโดยไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา
5. ดานดนตรี
(Musical
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
5.1 มีปฏิกิริยาโตตอบตอ
จังหวะและเสียงเพลง

5.2 รองเพลงและแสดง
ทาทางตามนักรองที่
ตนเองชอบ

5.3 แสดงทาทางตาม
จังหวะ/สัญญาณ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง มีปฏิกิริยาโตตอบตอ
จังหวะและเสียงเพลง
ไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง มีปฏิกิริยาโตตอบตอ
จังหวะและเสียงเพลง
ไดโดยไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง รองเพลงและแสดง
ทาทางตามนักรองที่
ตนเองชอบไดอยาง
ถูกตอง
1 หมายถึง รองเพลงและแสดง
ทาทางตามนักรองที่
ตนเองชอบไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง แสดงทาทางตาม
จังหวะ/สัญญาณ
ไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง แสดงทาทางตาม
จังหวะ/สัญญาณ
ไดโดยไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา
6. ดานความ
เขาใจระหวาง
บุคคล
(Interpersonal
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
6.1 สามารถทํางานเปน
กลุมได

6.2 เอื้อเฟอและแบงปน

6.3 เปนผูน ําและผูตามใน
การทํากิจกรรมไดเปน
อยางดี

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง สามารถทํางานเปน
กลุมไดอยางถูกตอง
1 หมายถึง สามารถทํางานเปน
กลุมไดโดยไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง เอือ้ เฟอและแบงปน
ไดอยางดี
1 หมายถึง เอื้อเฟอและแบงปน
บางเปนบางโอกาส
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง เปนผูนาํ และผูตามใน
การทํากิจกรรมไดเปน
อยางดี
1 หมายถึง เปนผูนาํ และผูตามใน
การทํากิจกรรมไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา
7. ดานความ
เขาใจตนเอง
(Intrapersonal
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
7.1 มีความตั้งใจและเอา
ใจใสตองานที่ทาํ

7.2 ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายดวยตนเอง

7.3 ทํางานอยางมี
เปาหมาย

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง มีความตั้งใจและเอา
ใจใสตองานที่ทาํ เปน
อยางดี
1 หมายถึง มีความตั้งใจและเอา
ใจใสตองานที่ทาํ ได
โดยตองไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายเปนอยาง
ดี
1 หมายถึง ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง ตัง้ ใจทํางานตาม
เปาหมายเปนอยางดี
1 หมายถึง ตั้งใจทํางานตาม
เปาหมายไดโดยรับ
ไดการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา

ความสามารถที่ปรากฏ

8. ดาน
ธรรมชาติ
(Naturalist
Intelligence)

8.1 เขาใจการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอม

8.2 รูจักใชสิ่งแวดลอม
อยางคุมคา

8.3 รูจักบํารุงรักษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง เขาใจการ
เปลี่ยนแปลงของ
สิง่ แวดลอมเปนอยาง
ดี
1 หมายถึง เขาใจการ
เปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดลอมโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง รูจกั ใชสิ่งของ
อยางคุมคาเปนอยาง
ดี
1 หมายถึง รูจักใชสิ่งของ
อยางคุมคาโดยไดรับ
การแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง รูจกั ระมัดระวังการใช
สิ่งของเปนอยางดี
1 หมายถึง รูจักระมัดระวังการใช
สิ่งของโดยไดรับการ
แนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ปญญา

ความสามารถที่ปรากฏ

9. ดานการ
9.1 เขาใจความสัมพันธ
ดํารงคงอยูของ
ของรางกาย/จิตใจ
ชีวิต (Existential
Intelligence)

9.2 มีความไวในการจับ
ประเด็นคําถาม

เขาใจบทบาทของ
ตนเอง

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง แสดงออกถึงความ
ตั้งใจในการทํางาน
อยางมีความสุข
1 หมายถึง แสดงออกถึงความ
ตั้งใจในการทํางาน
อยางมีความสุข
โดยไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง ตอบคําถามไดถูกตอง
1 หมายถึง ตอบคําถามไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง แสดงการพูด หรือการ
กระทําไดตรงกับหนา
ที่ตามบทบาทไดอยาง
ถูกตอง
1 หมายถึง แสดงการหรือการ
กระทําไดตรงกับหนา
ที่ตามบทบาทไดโดย
ไดรับการแนะนํา
0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม
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ภาคผนวก ค
- คาเฉลี่ย ความสามารถทางพหุปญ
 ญาของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการ
จัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญ
 ญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรี
โมสารท เปนรายบุคคล
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ตารางแสดงคาเฉลี่ย ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัดประสบการณ
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูประกอบดนตรีโมสารทเปนรายบุคคล
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ผูรับ
ดานภาษา
ดานตรรกะและ
ดานมิติสัมพันธ
การ
คณิตศาสตร
ทดลอง
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ความสามารถทาง ความสามารถทาง ความสามารถทาง
พหุปญญา
พหุปญญา
พหุปญญา
คนที่ กอนการ หลังการ กอนการ หลังการ กอนการ หลังการ
ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง
1
.33
1.67
.67
2.00
.67
1.67
2
.33
1.33
.33
1.67
.33
1.33
3
.33
1.33
.67
2.00
.00
1.67
4
.00
1.33
.67
1.67
.67
1.67
5
.00
1.00
1.00
1.67
.67
1.67
6
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
2.00
7
.67
1.67
.67
2.00
.67
1.67
8
.33
2.00
1.00
2.00
.67
1.67
9
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
2.00
10
1.00
2.00
.67
2.00
.67
1.67
11
1.00
2.00
1.00
2.00
1.67
2.00
12
.33
1.00
1.00
2.00
.67
2.00
13
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
1.67
14
.33
2.00
.67
2.00
.67
1.67
15
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
1.67
1.93
.67
1.73
.58
1.69
.82
x
S.D
.39
.39
.21
.14
.33
.19

ดานรางกายและการ
เคลื่อนไหว
คะแนน
ความสามารถทาง
พหุปญญา
กอนการ หลังการ
ทดลอง ทดลอง
1.00
2.00
.00
1.67
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
2.00
.67
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
2.00
1.00
2.00
1.67
2.00
1.00
2.00
.91
1.98
.34
.09
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(ตอ)
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ผูรับ
ดานดนตรี
ดานความเขาใจ
ดานความเขาใจ
ดานธรรมชาติ
การ
ระหวางบุคคล
ตนเอง
ทดลอง
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
ความสามารถทาง ความสามารถทาง ความสามารถทาง ความสามารถทาง
พหุปญญา
พหุปญญา
พหุปญญา
พหุปญญา
คนที่ กอนการ หลังการ กอนการ หลังการ กอนการ หลังการ กอนการ หลังการ
ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง
1
.33
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
.00
1.67
2
.67
2.00
.67
1.33
.33
2.00
.00
1.67
3
.00
1.67
.33
1.33
.67
2.00
.67
1.67
4
.00
1.67
1.00
1.33
.00
2.00
.67
2.00
5
1.00
2.00
.67
2.00
.67
2.00
.67
1.67
6
.00
2.00
1.00
2.00
.67
1.67
.67
2.00
7
.00
1.67
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
2.00
8
.00
2.00
.33
1.33
1.00
2.00
.67
2.00
9
.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
1.67
10
.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
.67
1.67
11
.67
2.00
1.33
2.00
1.67
2.00
.67
2.00
12
.00
1.67
1.00
2.00
1.67
2.00
.67
1.67
13
.00
1.33
1.00
2.00
1.00
2.00
.33
1.67
14
.00
1.67
.67
1.67
1.00
2.00
.33
1.67
15
.00
1.33
.67
2.00
1.00
2.00
.33
1.00
1.80
.91
1.98
.51
1.73
.18
1.80
.84
x
S.D
.33
.25
.28
.30
.43
.09
.25
.26
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(ตอ)
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ผูรับ ดานการดํารงคงอยู
รวม
การ
ของชีวิต
ทดลอง
คะแนน
คะแนน
ความสามารถทาง ความสามารถทาง
พหุปญญา
พหุปญญา
คนที่ กอนการ หลังการ กอนการ หลังการ
ทดลอง ทดลอง ทดลอง ทดลอง
1
.33
1.67
.59
1.85
2
1.00
2.00
.41
1.67
3
.33
1.33
.44
1.67
4
.33
1.00
.48
1.63
5
.00
1.00
.63
1.67
6
2.00
.33
.89
1.78
7
.33
1.67
.67
1.85
8
.00
1.67
.52
1.85
9
.00
1.67
.67
1.93
10
.00
1.33
.67
1.85
11
1.00
2.00
1.11
2.00
12
.67
2.00
.74
1.81
13
.33
1.33
.70
1.78
14
.67
1.67
.67
1.81
15
.00
1.33
.63
1.70
1.79
.47
1.47
.65
x
S.D
.55
.45
.18
.11
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ภาคผนวก ง
-รูปภาพการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู
ประกอบดนตรีโมสารท
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กิจกรรมภาพที่ฉันวาด

กิจกรรมเกมกาปอนเหยื่อ

131
กิจกรรมเครือ่ งดนตรีของฉัน

กิจกรรมผาโบกสะบัด

132
กิจกรรมตัวฉันไมขยับ

กิจกรรมเกาอี้ดนตรี

133
กิจกรรมเครือ่ งจักร ฉึก ฉัก ฉึก ฉัก

กิจกรรมเกมตามคําสั่ง (รูปทรงเรขาคณิต)
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ภาคผนวก จ
-บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
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บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
ผูเชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบดนตรีคลาสสิกโดยใชรปู แบบพหุ
ปญญาเพื่อการเรียนรู
1. ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ไชยะธน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2. อาจารยตองจิตต จิตดี
โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ จ.สมุทรปราการ
3. อาจารยสนั ติศักดิ์ ผาผาย
โรงเรียนอนุบาลวัดมวง จ.สระบุรี
ผูเชี่ยวชาญการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา
1. ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร อูนากูล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2. ดร.มิ่ง เทพครเมือง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. ดร.ธัญรัศม นิธิกุลธีระภัทร
ผูบริหารโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
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ภาคผนวก ฉ
- รายชื่อผูชวยวิจยั
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รายชื่อผูชวยวิจัย
อาจารยสมพิศ ฤทธิ์ฤาด

การศึกษา
ตําแหนง
ที่อยู

ครุศาสตรบัณฑิต
ครูชํานาญการ
โรงเรียนอนุบาลเมืองอางทอง (วัดทองคุง
ตั้งตรงจิตร 3) เลขที่ 63 หมูที่ 8
ตําบลโพสะ อําเภอเมืองอางทอง จังหวัง
อางทอง รหัสไปรษณีย 14000
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ประวัติยอผูวิจัย
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ประวัติยอผูวิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยูปจ จุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2555

นางสาววัชรินทร อิศรนาเวศ
15 พฤษภาคม 2527
กรุงเทพมหานคร
36 หมู 1 ตําบลบานอิฐ อําเภอเมือง
จังหวัดอางทอง 14000
มัธยมศึกษาปที่ 6
จาก โรงเรียนอางทองปทมโรจนวทิ ยาคม จังหวัดอางทอง
คบ. (การศึกษาปฐมวัย)
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

