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 การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
กิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทาง 
พหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
ในช่วงการทดลอง  
 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีคื้อ นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปีท่ีกําลงั
ศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1 ด้วย
วิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เลือก 1 ห้องเรียน หลงัจากนัน้ สุม่นกัเรียนจาก 24 คน
มาจํานวน 15 คน ซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การทดลองเป็น
เวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 4 วนัๆ ละ 60 นาที  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้และแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา ซึง่มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .91 สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่เฉล่ีย มธัยฐาน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ Wilcoxon 
Matched Pairs Signed – Ranks Test 
 ผลการวิจยัพบวา่   
  1. เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบ
พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถทางพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ  
  2. เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหุ
ปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีพฒันาการทางพหปัุญญาเกือบทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู ยกเว้นด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้านมติิ ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ด้านความเข้าใจ
ตนเอง และด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยูข่องชีวิต อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีแนวโน้มสงูขึน้
ในแตล่ะช่วงของการเปรียบเทียบ 
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 The objective of this research was to study and compare the multiple intelligences ability 
of early childhood children enhancing cultivated plants activities. 
 The sample used in this study was boys and girls aged between 5-6 years old 
studying in Kindergarten 2, in the second semester of the academic year 2012, at  
Nikomsangthoneng Rayong one School, Rayong province. Cluster Random Sampling was 
used to select sample from 4 classes to one class and 15 students from 24 people were 
selected by simple random sampling as sample. The experiment was earned out for 8 weeks, 
4 days per week, 60 minutes per day. 
 Research Instruments in this research were to cultivate plants activity lesson plan 
using Multiple Intelligences Model for Learning and multiple intelligences observation check 
list form with reliability at 0.91. The statistic used to analysis data were mean, median and 
standard deviation, The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test was used to test 
hypothesis. 
 The research results showed that:  
  1. The nine abilities of multiple intelligences of early childhood children who 
experienced Cultivated Plants Activities using the Multiple Intelligences Model for learning 
were significantly higher at the .05 level in every range of comparison. 
  2. The early childhood children who experienced Cultivated Plants Activities 
using the Multiple Intelligences Model for Learning were significant higher, expect Logical 
Mathematical intelligence, spatial intelligence bodily- kinesthetic intelligence, interpersonal 
intelligence, intrapersonal intelligence and existential intelligence were medium level through 
tend high each level of comparison.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้สําเร็จลลุว่งได้ดี ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสงูจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา  
เดชะคปุต์ ประธานกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน์ กรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ท่ีได้ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ชีแ้นะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องตา่งๆ จนสําเร็จได้ด้วยดี ผู้ วิจยั
รู้สกึซาบซึง้ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้ 
 ขอกราบขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.กลุยา ตนัติผลาชีวะและรองศาสตราจารย์ ดร.สริิมา  
ภิญโญอนนัตพงษ์ คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทําให้ปริญญานิพนธ์
ฉบบันี ้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้  
 ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคปุต์ อาจารย์ท่ีปรึกษาประจํารุ่น
ท่ีได้กรุณาให้คําปรึกษาและชีแ้นะทางการเรียน  การประพฤติปฏิบตัตินให้เป็นคนท่ีมีคณุค่าต่อสงัคม และ
ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์สาขาวิชาการศกึษาปฐมวยัและคณาจารย์สาขาวิชาอ่ืนๆ ทกุท่านท่ีได้อบรม
สัง่สอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีดีและมีคณุคา่ยิ่งแกผู่้วจิยั จนทําให้ผู้ วิจยัประสบความสําเร็จ
ในการศกึษา 
 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.ธญัรัตน์ นิธิกลุธีระภทัร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บญุญาพร อนูากลู อาจารย์
นนทิศกัดิ์ ผาผาย อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์บําเพญ็ การพานิชย์  อาจารย์รัตนาภรณ์  ภธูรเลิศ ท่ี
ได้กรุณาพิจารณาตรวจและให้คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง และเก็บข้อมลู
ในการวิจยัครัง้นี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ นายอํานวย ศิริแพทย์ ผู้ อํานวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนนิคม
สร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1 ท่ีได้กรุณาให้เวลาและโอกาสกบัผู้วจิยัได้รวบรวมข้อมลูได้เต็มท่ีและขอขอบคณุ
นกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ประจําปีการศกึษา 2555 ท่ีได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิการวิจยัให้สําเร็จ
ลลุว่งไปด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคณุคณุแมโ่สภา วงเวียน ท่ีให้การอบรมเลีย้งด ูให้โอกาสทางการศกึษา และ
สนบัสนนุในการเรียนมาโดยตลอด  อีกทัง้ขอกราบขอบพระคณุครูอาจารย์ทกุท่านทัง้ในอดีตและปัจจบุนั
ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทความรู้แก่ผู้ วิจยั คณุประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุ
บิดา มารดา ครูอาจารย์ทกุท่านทัง้ในอดีตและปัจจบุนัท่ีได้ประสทิธ์ประสาทความรู้แก่ผู้ วิจยั 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลัง 
 ปัจจบุนัสงัคมไทยปรับเปล่ียนไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ จากสงัคมท่ีมีวถีิชีวิตท่ีเคยพึง่พาเกือ้กลู 
มีความเอือ้อาทรตอ่กนั เป็นสงัคมท่ีเข้าสูร่ะบบการแข่งขนั ทําให้สงัคมและวถีิชีวิตความเป็นไทยเปล่ียนไป 
(สภุคั แฝงเพ็ชร.  2551: 1) สิ่งเหลา่นีน้บัวนัจะรุนแรงขึน้ และจะสง่ผลกระทบตอ่ความมัน่คงของประเทศไทย  
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (2550 – 2554) จงึกําหนด
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาประเทศไทย ซึง่ต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัหลายบริบท ซึง่ต้องมี
การเตรียมความพร้อมในการพฒันาคนและระบบให้สามารถปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
และแสวงหาประโยชน์อยา่งรู้เท่าทนักระแสโลกาภิวตัน์ และสร้างภมูิคุ้มกนัให้กบัทกุภาคสว่นตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยกําหนดยทุธศาสตร์เก่ียวกบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภมูิปัญญา
และการเรียนรู้ ให้ความสําคญักบัการพฒันาคนให้มีคณุธรรม นําความรู้  เกิดภมูิคุ้มกนัโดยพฒันาจิตใจ
ควบคู่กบัการพฒันาการเรียนรู้ของคนทกุกลุม่ทกุวยัตลอดชีวิต ให้เดก็ได้ฝึกคิด วิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล  
เป็นระบบรู้จกัเข้าใจและสามารถควบคมุตนเองได้อยา่งเหมาะสม รู้ถงึความสามารถท่ีตนเอง มีอยู่และท่ี
สําคญัคือ การร่วมมือกบัผู้อื่นผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั จากประสบการณ์จริง และมีความสขุจากการเรียนรู้  
จงึเป็นส่ิงสําคญัในการแก้ปัญหาและการพฒันาประเทศในปัจจบุนั 
 เด็กปฐมวยัเป็นวยัพืน้ฐานของการพฒันาและการเรียนรู้ท่ีจะหลอ่หลอมความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  
ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม จริยธรรม ภาษา และสติปัญญา ความตระหนกัและให้ความสําคญั
กบัคณุภาพการอบรมเลีย้งดแูละสง่เสริมศกัยภาพของเด็กในวยันี ้จงึเป็นเร่ืองของผู้ เก่ียวข้องกบัเด็กทกุคน
ท่ีจะร่วมกนัพฒันา สง่เสริม สนบัสนนุ และสร้างเด็กซึง่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป (รุ่ง แก้วแดง. 
2547: 1) ซึง่สอดคล้องกบั ณฐันนัท์  คมัภีร์ภทัร (2540: 1) ท่ีกลา่ววา่ เด็กปฐมวยัคือเด็กวยั 0 – 6 ปี เป็น
วยัเร่ิมต้นของชีวิต ทัง้นีน้กัจิตวทิยาตา่งมีข้ออธิบาย ท่ีสอดคล้องกนัวา่ ระยะปฐมวยั เป็นวยัท่ีสําคญัใน
การวางรากฐานทัง้ด้านการนกึคิดและด้านบคุลกิภาพหน้าท่ี (เยาวพา เดชะคปุต์.  2542: 7; อ้างอิงจาก
ทอดด์ และ เฮอฟเฟอร์แมน) พฒันาการของเด็กปฐมวยัเอาไว้ 6 ด้าน คือ พฒันาการในแง่ความเป็นบคุคล  
พฒันาการทางสงัคม พฒันาการทางด้านสตปัิญญา พฒันาการด้านร่างกาย พฒันาการทางอารมณ์  พฒันาการ
ความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนีเ้ด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกนัตามพนัธกุรรม แตล่ะช่วงพฒันาการของ
เด็กจะมีผลกระทบตอ่การกระทําตา่งๆ ของเด็ก เด็กหญิงจะพฒันาเร็วกว่าเด็กชาย และสิ่งแวดล้อมมีผลตอ่
ความถนดัและทศันคติของแต่ละคน จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้วา่ ร่างกายมนษุย์เรามีความแตกตา่งกนัไป 
การรับรู้และการเรียนรู้มีความต่างกนั โดยพฒันาการเด็กในแตล่ะช่วงอายจุะเป็นไปอย่างต่อเน่ือง  แต่จะ
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ช้าหรือเร็วกวา่มาตรฐาน แล้วแตเ่ด็กแตล่ะคน นอกจากนี ้โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (สิรินทร์  ลดัดากลม. 2551: 1; 
อ้างอิงจาก Howard, Gardner.  1983) ยงักลา่วว่า สมองของมนษุย์แบง่เป็นสว่นๆ แต่ละส่วนกําหนด
ความสามารถเป็นเร่ืองๆ ตามสภาพแวดล้อมของตน การ์ดเนอร์มองปัญญาในหลายลกัษณะ เขาเช่ือว่า  
ปัญญาแตล่ะด้าน จะเป็นกระบวนการของจิตใจ หรือความสามารถท่ีจะค้นหาแก้ปัญหาและสร้างผลผลติ
ท่ีมีคณุคา่เป็นท่ียอมรับของสงัคม  (สิรินทร์  ลดัดากลม.  2551: 1 – 2; อ้างอิงจาก Bloom.  1964: 75 – 80)  
นอกจากนี ้การ์ดเนอร์ ยงักลา่ววา่ มนษุย์เรามีศกัยภาพความสามารถหรือปัญญาอยู ่9 ด้าน ประกอบด้วย
ความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ความสามารถทางด้านตรรกะ และคณิตศาสตร์ 
(Logical - Mathematical Intelligence) ความสามารถทางด้านมติิ (Spatial Intelligence) ความสามารถ
ทางด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) ความสามารถทางด้านดนตรี 
(Musical Intelligence) ความสามารถทางด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล (Interpersonal Intelligence) 
ความสามารถทางด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ความสามารถทางด้านธรรมชาติ 
(Naturalist Intelligence) และความสามารถทางด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงอยูข่องชีวิต (Existential  
Intelligence) ซึง่ทฤษฏีพหปัุญญาเป็นท่ียอมรับกนัอย่างแพร่หลายในวงการศกึษาทัง้การจดัทําหลกัสตูร 
การจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล โดยทฤษฏีพหปัุญญาเสนอหลกัสตูรท่ีมีความสมดลุท่ีผสมผสาน
ศิลปะความเข้าใจตนเอง  การสื่อความหมาย และด้านร่างกายซึง่ครูสามารถใช้ปัญญา ทัง้ 9 ด้านนี ้ใน
การเตรียมการสอน เพ่ือแสดงถงึปัญญาของเด็กท่ีแตกต่างกนั การประเมินตามสภาพจริงช่วยให้เด็กแสดงส่ิง
ท่ีเขาเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีใกล้เคียงกบัสภาพแวดล้อมซึง่เขาจะนําไปใช้ได้ในชีวิตจริง การพฒันาศกัยภาพ
ความสามารถของผู้ เรียนให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถหลายๆ ด้านตามแนวคิดทฤษฏีพหปัุญญาจดัได้
วา่เป็นความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมความสามารถของผู้ เรียน โดยคํานงึถงึศกัยภาพของแต่ละบคุคล ซึง่มี
ความแตกต่างกนัเป็นหลกัสําคญั การสง่เสริมความสามารถของผู้ เรียน ตามแนวคิดทฤษฏีพหปัุญญานัน้  
เยาวพา เดชะคปุต์ (2544: 26 – 27) พฒันารูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กไทยในบริบทของ
สงัคมไทย เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน ประกอบด้วยหลกัการ 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองอยา่งมีชีวิตชีวา (Active Learning) ขัน้ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
(Cooperative Learning) ขัน้ผู้ เรียนวิเคราะห์กิจกรรม (Analysis) ขัน้ผู้ เรียนสามารถสรุปกิจกรรม (Conclusion) 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และขัน้ผู้ เรียนสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
(Application) ซึง่รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ดงักลา่วสามารถนํามาเป็นวิธีการในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เพ่ือให้เด็กพฒันาศกัยภาพและความสามารถท่ีหลากหลายของเด็ก 
 กิจกรรมการเพาะปลกูพืชนีจ้ะช่วยให้เด็กเกิดความสนกุสนานมีความสนใจเด็กสามารถถ่ายทอด
ส่ือสารด้านภาษา  เกิดความสนิทสนม  เปิดโอกาสเด็กปรับตวัในการทํากิจกรรม  ตลอดจนการเรียนรู้ถงึธรรมชาติ
ของสิ่งตา่งๆ ในโลกนี ้(นิตยา บรรณประสทิธ์ิ.  2538: 3; อ้างอิงจาก Blakley; et al.  1989: 71 – 72) 
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เด็กได้ลงมือปฏิบตัิจริงด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึง่เกิดจากพืน้ฐานแนวคิดทางทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
เห็นวา่ เด็กปฐมวยัท่ีเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีผู้ ใหญ่เตรียมสภาพแวดล้อมให้นัน้ ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้
จากของจริงผ่านกระบวนการกบัสิง่นัน้  ๆดงัทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget) ท่ีสง่เสริม
การเรียนรู้โดยการลงมือกระทําให้โอกาสเด็กเป็นผู้คดิริเร่ิมและตดัสนิใจในการทําสิง่ตา่ง  ๆ ของเด็กวยั 4 – 7 ปี  
ในการเลน่หรือทํากิจกรรมตา่ง  ๆร่วมกนั และจากแนวทฤษฏีของอีริกสนั (Erikson) และ ไวก๊อตสกี ้(Vygotsky)  
ในเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ และการพฒันาทางภาษา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ สํานกันายกรัฐมนตรี.  2543: 36) กิจกรรมการเพาะปลกูพืชจงึเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีควรนํามาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยัภายใต้แนวคิดทฤษฏีนกัการศกึษาดงักลา่วข้างต้นเพ่ือให้เกิดพฤติกรรม
ความร่วมมือในการเรียนรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีวิตทางสงัคม เศรษฐกิจ และโภชนาการ  
ทัง้นีกิ้จกรรมการเพาะปลกูพืชยงัเป็นสว่นหนึง่ของเกษตรกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 
ทรงแสดงความเป็นห่วงเด็กและเยาวชนในปัจจบุนัท่ีสนใจวิชาเกษตรกรรมน้อยฝากให้กระทรวงศกึษาธิการ
สง่เสริมให้เด็กสนใจการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมมากขึน้ โดยสอดแทรกวิชาการเกษตรไว้ในการศกึษา  ระดบั 
ประถมและมธัยมศกึษา โดยอาจจะกําหนดไว้ในหมวดวิชาใด หรือกําหนดเก่ียวกบัเร่ืองการเกษตรขึน้มา
เฉพาะเด็กสามารถนําความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพได้ (สภุคั แฝงเพ็ชร. 2551: 3; อ้างอิงจาก 
ไทยรัฐ.  2550: 17) ส่วนในระดบัปฐมวยัก็เป็นการศกึษาอีกระดบัหนึ่งท่ีควรให้ความสําคญัและจดัการศกึษา
ในรูปแบบของกิจกรรมสอดแทรกในหน่วยการสอน เพ่ือให้เด็กได้เห็นความสําคญัเพราะวิชาเกษตรกรรม  
เป็นรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยมาช้านานและควรได้รับการส่งเสริมและปลกูฝังการเรียนรู้ดงักลา่ว 
 การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช เป็นการจดักิจกรรมท่ีให้เด็กฝึกลงมือปฏิบตัิทกุขัน้ตอนด้วยตนเอง  
ตัง้แต่การเลือกพืชท่ีต้องการจะปลกู เพ่ือนําไปใช้ประกอบอาหารรับประทาน ประโยชน์ของพืชแตล่ะชนิด
นัน้ ขัน้ตอนวธีิการปลกูและการดแูล เด็กจะได้เรียนรู้การดแูลบํารุงรักษา พืชผกัท่ีตนเองปลกูให้เจริญเติบโต
มีสภาพท่ีสมบรูณ์สะอาดปราศจากสารพิษ ขณะท่ีเด็กลงมือปฏิบตัิการเพาะปลกูพืชทกุขัน้ตอน เด็กได้
บนัทกึการเรียนรู้จากการสงัเกต กระบวนการ ขัน้ตอนการปลกูพืชและการเจริญ เติบโตของพืชมีสภาพท่ี
สมบรูณ์ จนระยะเวลาเหมาะสมในการเก็บเก่ียวและนํามาประกอบอาหาร และเด็กเรียนรู้วฏัจกัรการเจริญเติบโต  
การเปล่ียนแปลงของพืช ด้วยการบนัทึก การขีดเขียน วาดภาพ ระบายสี ลงในสมดุบนัทกึทกุขัน้ตอนการเรียนรู้  
การจดักิจกรรมดงักลา่วช่วยให้เด็กปฐมวยัเด็กเพิม่ความรู้ ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาษาบอกเลา่สิง่ท่ีตนเองได้บนัทกึไว้ส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจจากผลงานการบนัทึกของตนเอง  
 จากท่ีกลา่วมาจะเห็นได้ว่ากิจกรรมการเพาะปลกูพืช เป็นกิจกรรมท่ีสามารถสง่เสริมความสามารถ
ทางพหปัุญญาทกุๆ ด้าน ในเด็กปฐมวยั ซึง่ผู้ วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาค้นคว้าเพ่ือดวู่า เม่ือเด็กได้รับการจดั
กิจกรรมการเพาะปลกูพืช แล้วความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด และเพ่ือ
จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัเด็กปฐมวยัตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 1. เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช 
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
พืช  โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ในแตล่ะช่วงการทดลอง 
 
ความสาํคัญของการวิจยั 
 การศกึษาค้นคว้าวิจยัในครัง้นี ้ ทําให้ทราบถงึความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัจาก
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช เพ่ือ 
 1. เป็นแนวทางในการจดัการศกึษาสําหรับครู ในระดบัปฐมวยัเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอน
สําหรับการสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญา ในเด็กปฐมวยัตามบริบทของตน 
 2. เป็นแนวทางสําหรับผู้บริหารสง่เสริมและพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ขอบเขตของงานวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีคื้อ นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี ท่ี
กําลงัศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1 มี
นกัเรียน จํานวน 4 ห้อง จํานวนทัง้หมด 107 คน 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจัิย 
  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีค้ือ นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี ท่ี
กําลงัศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จงัหวดัระยอง 1 
ด้วยวธีิการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เลือก 1 ห้องเรียน หลงัจากนัน้ สุม่นกัเรียนจาก 
24 คน มาจํานวน 15 คน ซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตวัแปรอิสระ ได้แก ่กิจกรรมการเพาะปลกูพืช  โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
  ตวัแปรตาม ได้แก ่ความสามารถทางพหปัุญญา 9 ด้าน ดงันี ้
   1.  ความสามารถของปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)   
   2. ความสามารถของปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical  
Intelligence)   
   3.   ความสามารถของปัญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence)   
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   4. ความสามารถของปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily Kinesthetic  
Intelligence)   
   5. ความสามารถของปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
   6. ความสามารถของปัญญาด้านความเข้าใจระหว่างบคุคล (Interpersonal  Intelligence) 
   7. ความสามารถของปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
   8.  ความสามารถของปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist  Intelligence) 
   9.  ความสามารถทางด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยูข่องชีวิต (Existential  
Intelligence)   
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการทดลองครัง้นี ้ผู้วจิยัได้ทดลองโดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆ 3 วนัๆ ละ 
1 ครัง้ เวลา 09.00 – 10.00 น. รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เดก็ปฐมวัย หมายถงึ นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี ซึง่กําลงัศกึษาชัน้อนบุาล
ปีท่ี 2 ภาคเรียน 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จงัหวดัระยอง 1  

 2. ความสามารถทางพหุปัญญา หมายถงึ ลกัษณะความสามารถทางพหปัุญญาแต่ละด้าน
ของเด็กปฐมวยัท่ีแสดงออกท่ีแตกต่างกนัออกไปตามศกัยภาพส่วนบคุคล ตามแนวคิดของโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ 
9 ด้าน ซึง่วดัได้จากแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้ ประกอบด้วย   
  2.1 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถงึ ความสามารถ
ในการจดักระทําเก่ียวกบัโครงสร้างของภาษา เสียงความหมายและเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษา 
    2.2 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical -  Mathematical   
Intelligence) หมายถงึ ความสามารถในการมองเห็นความสมัพนัธ์แบบแผน ตรรกวิทยา ความคิดเชิงนามธรรม  
และการคิดท่ีเป็นเหตผุล (Cause - effect) และการคิดคาดการณ์ (if - then) วิธีการท่ีใช้ในการคิด 
      2.3 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิต ิ(Spatial Intelligence) หมายถงึ ความสามารถ
ในการมองเห็นพืน้ท่ีสามารถปรับปรุงวธีิการใช้พืน้ท่ีได้ดีมีความไวตอ่สี เส้น รูปร่าง เนือ้ท่ี และความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่เหลา่นัน้ ความสามารถท่ีจะมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่างถงึสิง่ท่ีเห็นและความคดิเก่ียวกบั
พืน้ท่ี 
      2.4 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) 
หมายถงึ ความสามารถในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงความคิด ความรู้สกึ ความสามารถในการใช้
มือประดิษฐ์ ทกัษะทางกาย 
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  2.5 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถงึ ความสามารถ
ด้านดนตรี ความไวในเร่ืองจงัหวะ ทํานอง เสียง ตลอดจนความสามารถในการเข้าใจและวเิคราะห์ดนตรี 
      2.6 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล (Interpersonal Intelligence)  
หมายถงึ ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึ ความคิดและเจตนาของคนอ่ืน มีความไวในการสงัเกต
นํา้เสียง ใบหน้า ท่าทาง มีความสามารถสงูในการรับรู้ถึงลกัษณะต่างๆ ของสมัพนัธภาพของมนษุย์ และ
ความสามารถตอบสนองได้อยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิภาพ 
      2.7 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง 
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง และความสามารถประพฤติปฏิบตัิตนได้ด้วยตนเอง ความสามารถ ใน
การรู้จกัตนเอง มีความสามารถในการฝึกฝนตนเองและเข้าใจตนเอง 
  2.8 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence) หมายถงึ  ความสามารถ
ในการเข้าใจการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิเข้าใจความสําคญัของตนเอง
กบัสิง่แวดล้อม และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมีสว่นช่วยในการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิ เข้าใจถงึ
พฒันาการของมนษุย์ และการดํารงชีวิตของมนษุย์ตัง้แต่เกิดจนตาย เข้าใจและจําแนกความเหมือนของ
สิ่งของ 
  2.9 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต  
(Existential Intelligence) หมายถงึ ความสามารถในการเข้าใจความสมัพนัธ์ของร่างกายและจิตใจแล้ว
แสดงพฤติกรรมนัน้ออกมา เข้าใจความหมายของชีวติ รวมถงึความสามารถในการจบัประเด็นคําถามท่ี
เก่ียวกบัการดํารงอยูข่องมนษุย์ 
 3. กิจกรรมการเพาะปลูกพืชโดยใช้รูปแบบพุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ หมายถงึ การปลกู
พืชผกัสวนครัวท่ีมีอยูใ่กล้ตวัเด็ก เตรียมอปุกรณ์ในการเพาะเมล็ด บํารุงรักษา ถอนหญ้า พรวนดิน ใสปุ่๋ ย 
รดนํา้ เฝ้าสงัเกตการเจริญเติบโตของพืช เก็บเก่ียวผลผลิต และการนํามาประกอบอาหาร หมนุเวียนกิจกรรม
ตามธรรมชาติ การเจริญเติบโตของพืช ในช่วงนําเข้าสูกิ่จกรรมให้เด็กบนัทึกการสงัเกตสิ่งท่ีพบเห็น และ
การเปล่ียนแปลงของพืชในแตล่ะวนั ด้วยการวาดภาพศิลปะ ช่วงระหวา่งจดักิจกรรมและเสร็จสิน้การจดั
กิจกรรม เด็กสรุปโดยการบนัทกึเก่ียวกบัส่ิงท่ีเด็กได้เรียนรู้จากกิจกรรม โดยการขีดเขียน วาดภาพระบาย
สีเช่นเดียวกนั ลงในกระดาษบนัทึกการเรียนรู้ ตามแผนการจดักิจกรรมท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ เน้นการพฒันา
ศกัยภาพและความถนดัของบคุคลเป็นสําคญั โดยการให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยมีขัน้ตอนในการจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน 
 4. การจัดประสบการณ์กิจกรรมการเพาะปลูกพืช ขัน้ตอนโดยใช้รูปแบบพปัุญญา เพ่ือ
การเรียนรู้ 5 ขัน้ ประกอบด้วย  
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  ขัน้ท่ี 1 การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวติชีวา (Active Learning) หมายถงึ ผู้ เรียน
เรียนรู้ผ่านการมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา โดยผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 จากการเตรียมดิน การดแูลรักษา การเก็บเก่ียว 
  ขัน้ที่ 2 การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย (Cooperation Learning) หมายถงึ 
ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์และร่วมมือกนัในกลุม่ยอ่ยโดยมีการวางแผน การร่วมมือกนัในการทํา
กิจกรรมการเพาะปลกู และการนําเสนอผลงาน 
  ขัน้ท่ี 3  การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) หมายถงึ ผู้ เรียนคดิวเิคราะห์การเรียน 
รู้จากกิจกรรมท่ีปฏิบตัิในขัน้ท่ี 1 และ 2 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสะท้อนการเรียนรู้ โดยการอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้  
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม และการมีสว่นร่วมด้านอารมณ์ความรู้สกึ เช่น บอกความรู้สกึในการเพาะปลกูพืช 
  ขัน้ท่ี 4 การสรุปและสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) หมายถงึ ผู้ เรียนคิดข้อสรุป เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมจากกิจกรรมท่ีปฏิบตัิในกิจกรรมเพาะปลกูพืช เช่น วาดภาพ อภิปรายผล 
  ขัน้ท่ี 5 การประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง (Application) หมายถงึ ผู้ เรียนขยายความรู้และประสบการณ์
จากส่ิงท่ีได้เรียนรู้โดยการสร้างสรรค์และประยกุต์องค์ความรู้ท่ีสร้างขึน้จากกิจกรรมเพาะปลกูพืช ในชีวิตจริง
หรือในสถานการณ์ใหม ่
 
กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 ผู้วจิยันํากิจกรรมเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฏีพหปัุญญา  
เยาวพา เดชะคปุต์ (2544: 26 – 27) พฒันารูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้สําหรับเด็กไทยในบริบทของ
สงัคมไทย เพ่ือพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน โดยประกอบด้วยหลกัการ 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองอยา่งมีชีวิตชีวา (Active Learning) ขัน้ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
(Cooperative Learning) ขัน้ผู้ เรียนวิเคราะห์กิจกรรม (Analysis) ขัน้ผู้ เรียนสามารถสรุปกิจกรรม (Conclusion) 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และขัน้ผู้ เรียนสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
(Application) ซึง่รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ดงักลา่วสามารถนํามาเป็นวิธีการในการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้เพ่ือให้เด็กพฒันาศกัยภาพและความสามารถท่ีหลากหลายของเด็ก 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 

สมมตฐิานในการวิจยั 
 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้มี
ความสามารถทางพหปัุญญาในด้านต่างๆ สงูขึน้ 
 

ความสามารถทางพหุปัญญา 9 ด้าน 
    1. ความสามารถด้านภาษา 
    2. ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
    3. ความสามารถด้านมติ ิ
    4. ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
    5. ความสามารถด้านดนตรี 
    6. ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
    7. ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง 
    8. ความสามารถด้านธรรมชาต ิ
    9. ความสามารถทางด้านอตัถภวนิยม 
        จิตนิยม หรือการดํารงอยูข่องชีวติ   

 
กิจกรรมการเพาะปลูกพชืโดยใช้
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
 

ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้นําเสนอตามหวัข้อ 
ตอ่ไปนี ้
 1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพหปัุญญา 
  1.1 ความหมายของพหปัุญญา 
  1.2 แนวคิดทฤษฏีพหปัุญญา 
  1.3 ประเภทของทฤษฏีพหปัุญญา 
  1.4 ลกัษณะสําคญัของทฤษฏีพหปัุญญา 
  1.5 การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถทางพหปัุญญา 
  1.6 ประโยชน์ของทฤษฏีพหปัุญญา 
  1.7 แนวทางในการสง่เสริมและพฒันาความสามารถทางพหปัุญญา 
  1.8 รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
  1.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฏีพหปัุญญา 
 2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมการเพาะปลกูพืช 
  2.1 ความหมายของการเพาะปลกูพืช 
  2.2 ความสําคญัของการเพาะปลกูพืช 
  2.3 จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชสําหรับเด็กปฐมวยั 
  2.4 แนวทางกาจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช 
  2.5 ประโยชน์ของการจดักิจกรรมเพาะปลกูพืช 
  2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเพาะปลกูพืช 
 
1. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับทฤษฏีพหปัุญญา 
 1.1 ความหมายของพหุปัญญา 
  มีผู้กล่าวถึง ความหมายของ พหปัุญญา เอาไว้ดงันี ้ 
  พีระ รัตนวิจิตร (2544: 2) ให้ความหมาย ของพหปัุญญา หมายถงึ ศกัยภาพความสามารถ
ของมนษุย์ในการแก้ปัญหาหรือออกแบบงานและผลงานชนิดตา่งๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ 
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  การ์ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคปุต์.  2544: 2 – 3; อ้างอิงจาก Gardner.  1983) ให้คํานิยาม
ของคําวา่ พหปัุญญา วา่เป็นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) นัน่คือ คนทกุคนสามารถ
แสดงออกซึง่องค์แห่งปัญญาท่ีเขาสามารถและพฒันาความสามารถนัน้กบับริบทต่างๆ ตามสภาพแวดล้อม
ของตน เขามองปัญญาในหลายลกัษณะและเช่ือว่า ปัญญาของแต่ละคนจะเป็นกระบวนการ ทางจิตใจ  
หรือความสามารถท่ีค้นหา แก้ปัญหา และสร้างผลผลิตท่ีทีคณุคา่เป็นท่ียอมรับของสงัคม 
  การ์ดเนอร์ (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์.  2544: 108; อ้างอิงจาก Gardner.  1983) ให้ความหมาย
ของคําวา่ พหปัุญญา ซึง่ประกอบด้วยหลกั 3 ประการคือ 
   1. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   2. ความสามารถในการสร้างสรรค์ และค้นพบสิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ หรือผลผลิต
อนัมีประสิทธิภาพ 
   3. ความสามารถในการพบเห็นปัญหาใหม่ 
  นภเนตร ธรรมบวร (2545: 8) กลา่ววา่ พหปัุญญา หมายถงึ ความสามารถของคนท่ีใช้สมอง
ซึง่จดัเป็นอวยัวะท่ีมีความสําคญัมากของร่างกายมนษุย์ เพราะนอกจากจะทําหน้าท่ีควบคมุเก่ียวกบัสติปัญญา  
ความคิด ความรู้ พฤติกรรมและบคุลกิภาพของมนษุย์แล้ว สมองยงัทําหน้าท่ีควบคมุการทํางานของอวยัวะ
อ่ืนๆ ด้วย 
  ประเวศ วะสี (นพเนตร ธรรมบวร.  2545: 9; อ้างอิงจาก ประเวศ วสี.  2535)) กลา่วว่า พหปัุญญา 
หมายถงึ ความฉลาดของมนษุย์ท่ีไม่ได้ขึน้อยูก่บัจํานวนเซลล์ในสมอง แตข่ึน้อยูก่บัการเช่ือมโยงเซลล์ประสาท
ท่ีจะงอกเงยออกมาเป็นวงจรสมอง ถ้าสมองได้รับการกระตุ้นมากวงจรสมองก็ย่ิงมากขึน้ทําให้ฉลาด ถ้า
ได้รับการกระตุ้นน้อยการเช่ือมโยงกนัของเซลล์ประสาทก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ดงันัน้สิง่แวดล้อม และ
การเลีย้งดจูงึมีความสําคญัตอ่การกําหนดโครงสร้างและโปรแกรมในสมอง 
  ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บงัอร เสรีรัตน์ (2543: 3) ให้ความหมายของพหปัุญญา ว่าหมายถงึ 
ความสามารถอนัหลากหลายของบคุคลตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ โดยความสามารถทกุอย่างถกูสมอง
ควบคมุอยูแ่ตล่ะด้าน มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงเก่ียวข้องกนั เม่ือด้านใดได้รับการพฒันา ความสามารถ
ด้านอ่ืนๆ จะรับการพฒันาด้วย โดย การ์ดเนอร์ แบง่ความสามารถไว้ 9 ด้าน คือ ปัญญาด้านภาษา 
(Linguistic Intelligence) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical–Mathematical Intelligence) 
ปัญญาด้านมิต ิ (Spatial Intelligence) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily – Kinesthetic 
Intelligence) ปัญญาด้านดนตรี (Music Intelligence) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล (Interpersonal 
Intelligence) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist 
Intelligence) ปัญญาด้านท่ี 9 คือ ด้านอตัภวนิยมจิตนิยมหรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต (Existential  Intelligence)   
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  สนัตศิกัด์ิ ผาผาย (2546: 10) กลา่วว่า พหปัุญญา หมายถงึ ความสามรถของคนท่ีแสดง
ออกมาในรูปตา่งๆ ซึง่เป็นความสามารถท่ีจะค้นหา แก้ปัญหา และสร้างผลผลิตท่ีมีคณุค่าต่อตนเองและ
เป็นท่ียอมรับของสงัคม 

  พิมพ์พรรณ ทองประสทิธ์ิ (2548: 10 – 11) กลา่วว่า พหปัุญญา หมายถงึ ปัญญาความสามารถ
ท่ีหลากหลายของบคุคลท่ีมีความสามารถท่ีมาจากการถกูควบคมุโดยสมองแตล่ะสว่นและการพฒันาสมอง
ต้องได้รับการเลีย้งดจูากสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม การสง่เสริมความสามารถทางสติปัญญาในการทํากิจกรรม
ตา่งๆ อยา่งมีเป้าหมายคิดอยา่งมีเหตผุล และต้องจดัให้เหมาะสมกบัความแตกตา่งระหว่างบคุคลเพื่อให้
พฒันาความสามารถทางสติปัญญาของบคุคลในการปรับตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม และสงัคมได้  อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 สรุปได้วา่ พหปัุญญา หมายถงึ ความสามารถท่ีมีหลากหลายของบคุคลเป็นความสามารถ ใน
การแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างสรรค์ ซึง่สามารถพฒันาได้โดยการเลีย้งดแูละจากส่ิงแวดล้อม
ท่ีเหมาะสม 
 1.2 แนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญา 
  อารี สณัหฉวี (2535: 1; อ้างอิงจาก Gardner.  1983) กลา่วว่า เม่ือปี ค.ศ. 1904  (พ.ศ. 2447) 
กระทรวงศกึษาธิการในกรุงปารีสขอให้นกัจิตวิทยาชาวฝร่ังเศสช่ือ อลัเฟรด บิเนท์ (Alfred, Binet) และคณะ
ให้พฒันาเคร่ืองมือสําหรับวดันกัเรียนประถมศกึษาท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นนกัเรียนสอบตก เพ่ือหาทางช่วยเหลือ
แก้ไข จากการพฒันาเคร่ืองมือวดันี ้ทําให้เกิดแบบทดสอบเชาว์ปัญญาขึน้เป็นครัง้แรกของโลก หลายปีตอ่มา
สหรัฐอเมริกาได้นําแบบทดสอบนีไ้ปใช้และได้มีการสร้างแบบทดสอบกนัเพ่ิมเติม และใช้อย่างแพร่หลาย
ดงัเป็นท่ีรู้จกัในปัจจบุนัว่า แบบทดสอบไอคิว (IQ) หรือแบบทดสอบเชาว์ปัญญา 
  เม่ือปี พ.ศ. 2447 นกัจิตวิทยาชาวฝร่ังเศสช่ือ องัเฟรด บิเนท์ และคณะ พฒันาเคร่ืองมือ
สําหรับวดัผู้ เรียนประถมศกึษาท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นผู้ เรียนสอบตก เพ่ือหาทางช่วยเหลือแก้ไข จากการพฒันา
เคร่ืองมือวดันี ้ ทําให้เกิดแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาขึน้เป็นครัง้แรกของโลก หลายปีตอ่มาสหรัฐอเมริกา
ได้นําแบบทดสอบนีไ้ปใช้ และได้สร้างแบบทดสอบเพิ่มเตมิขึน้แล้วนําไปใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ดงัเป็นท่ีรู้จกั
ในปัจจบุนันีว่้า แบบทดสอบไอคิว (IQ) 
  ตอ่มาหลงัจากท่ีมีแบบทดสอบ IQ ฉบบัแรก ประมาณ 80 ปี มีนกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัช่ือ 
โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ ประกาศวา่ พวกเราตีความหมายของคําวา่ ฉลาดหรือเชาวน์ปัญญา หรือสติปัญญา
แคบไป ท่านได้เสนอไว้ในหนงัสือช่ือ “ขอบเขตของจิต” เม่ือปี พ.ศ. 2526 วา่ “ทฤษฎีพหปัุญญา” การ์ดเนอร์
ต้องการท่ีจะรู้จกัขอบเขตของศกัยภาพ ความสามารถของมนษุย์ท่ีนอกเหนือไปจากคะแนนแบบทดสอบ
เชาวน์ปัญญา เขาตัง้ข้อสงสยัถงึความเช่ือถือได้ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาแบบตา่งๆ ท่ีดงึคนออกมา
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จากส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติและให้ทําหรือตอบเร่ืองราวต่างๆ ท่ีไมเ่คยทํา ท่านบอกอีกวา่ ความฉลาด
หรือเชาวน์ปัญญาน่าจะเก่ียวกบัความสามารถในเร่ืองของ 
   1. การแก้ปัญหา 
   2. การออกแบบงานและผลงานชนิดต่างๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ      
 1.3 ประเภทของทฤษฎีพหุปัญญา 

  การ์ดเนอร์ จําแนกความสามารถหรืปัญญาของมนษุย์เอาไว้ 7 ด้าน และภายหลงัได้เพ่ิมเติม
อีก 2 ด้าน รวมเป็น 9 ด้าน (เยาวพา เดชะคปุต์.  2544: 3 – 4; อ้างอิงจาก Gardner.  1983) ได้แก่ 
   1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) ผู้ ท่ีมีความสามารถทางด้านภาษาสงู  
เช่น นกัเลา่นิทาน นกัพดู นกัการเมือง หรือด้านการเขียน เช่น กวี นกัเขียนบทละคร บรรณาธิการ  นกัหนงัสือพิมพ์  
ปัญญาด้านนีย้งัรวมถึง ความสามารถในด้านการจดักระทํา เก่ียวกบัโครงสร้างของภาษา เสียง ความหมาย  
และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษา เช่น ความสามารถใช้ภาษาในการหวา่นล้อม การอธิบาย เป็นต้น 
   2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-mathematical Intelligence) ผู้ ท่ีมี
ความสามารถสงูในการใช้ตวัเลข เช่น นกับญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติและผู้ให้เหตผุลท่ีดี เช่น นกัวิทยาศาสตร์  
นกัตรรกะศาสตร์ นกัจดัทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาด้านนีย้งัรวมถึง ความไวในการเห็นความสมัพนัธ์
แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดท่ีเป็นเหตผุล (cause - effect) และการคิดคาดการณ์ 
(if - then) วิธีการท่ีในการคดิ ได้แก่ การจําแนกประเภท การจดัหมวดหมู ่การสนันิษฐาน สรุป การคิด
คํานวณ การตัง้สมมติฐาน 
   3. ปัญญาด้านมิติ (Spatial Intelligence) ความสามารถในการมองเห็นพืน้ท่ี ได้แก่  
นายพราน ลกูเสือ ผู้ นําทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใช้เนือ้ท่ีได้ดี เช่น สถาปนิก มณัฑนาการ ศลิปิน  
นกัประดิษฐ์ ปัญญาด้านนี ้รวมไปถงึความไวตอ่ส ีเส้น รูปร่าง เนือ้ท่ี และความสมัพนัธ์ ระหวา่งสิง่เหลา่นี ้ 
นอกจากนี ้ยงัหมายถงึ ความสามารถท่ีจะมองเห็น และแสดงออกเป็นรูปร่าง ถงึสิง่ท่ีเห็นและความคิด
เก่ียวกบัพืน้ท่ี 
   4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) ความสามารถ
ในการใช้ร่างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สกึ ได้แก่ นกัแสดงท่าใบ้ นกักีฬา นาฏกร นกัฟ้อนรํา และ
ความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ เช่น นกัปัน้ ช่างแก้รถยนต์ ศลัยแพทย์ ปัญญาด้านนี ้รวมถงึทกัษะ
ทางกาย เช่น ความคลอ่งแคลว่ ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุน่ ความประณีต และความไว
ทางประสาทสมัผสั 
   5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) ความสามารถทางด้านดนตรี ได้แก่ นกัดนตรี  
นกัแตง่เพลง นกัวจิารณ์ดนตรี ปัญญาเหลา่นีร้วมถงึความไวในเร่ืองจงัหวะ ทํานอง เสียง ตลอดจนความสามารถ
ในการเข้าใจและวิเคราะห์ดนตรี 
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   6. ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล (Interpersonal Intelligence) ความสามารถ  
ในการเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สกึ ความคิด และเจตนาของผู้ อ่ืน ทัง้นีร้วมถงึความไวในการสงัเกต นํา้เสียง  
ใบหน้า ท่าทาง ทัง้นีย้งัมีความสามารถสงูในการรู้ถงึลกัษณะต่าง  ๆของสมัพนัธภาพของมนษุย์ และความสามารถ
ตอบสนองได้อยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถทําให้บคุคลหรือกลุม่บคุคลปฏิบตัิตาม 
   7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง  (Intrapersonal  Intelligence) ความสามารถ  ใน
การรู้จกัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตัตินได้จากความรู้จกัตนนี ้ความสามารถในการรู้จกัตวัตน ได้แก่ 
การรู้จกัตนเองตามความจริง เช่น มีจดุอ่อน จดุแข็ง ในเร่ืองใด มีความรู้เท่าทนั อารมณ์ ความคดิ ความปรารถนา
ของตน มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง และเข้าใจตนเอง 
   8. ปัญญาด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความสําคญัของตนเองกบัสิ่งแวดล้อม และตระหนกัถงึความสามารถ
ของตนท่ีจะมีสว่นช่วยในการอนรัุกษ์ธรรมชาติ เข้าใจถึงพฒันาการของมนษุย์ และการดํารงชีวิตของมนษุย์
ตัง้แต่เกิดจนตาย เข้าใจและจําแนกความเหมือนกนัของสิง่ของ เข้าใจการหมนุ เวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 
   9. ปัญญาด้านอตัภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต (Existential  Intelligence)  
ปัญญาด้านสดุท้ายท่ีการ์ดเนอร์นําเสนอในปี ค.ศ. 1999 (ในหนงัสือช่ือ Intelligence Reframed และสรุปวา่
เป็นปัญญาในปี 2004 ในหนงัสือ Changing Minds) ประกอบด้วยความไว และความ สามารถในการจบัประเด็น
คําถามท่ีเก่ียวกบัการดํารงคงอยูข่องมนษุย์ สามารถรับรู้บทบาทและการดํารง คงอยูข่องตนเอง เข้าใจเก่ียวกบั
หลกัปรัชญาและการตัง้คําถามเพ่ือยืนยนัความเข้าใจและรับเก่ียวกบัตนเองอย่างลกึซึง้ เข้าใจความสมัพนัธ์
ของร่างกาย จิตใจ และความเป็นจริงในโลก 
 สรุปได้วา่ ทฤษฎีพหปัุญญาประกอบไปด้วยปัญญา 9 ด้าน ได้แก ่ ปัญญาด้านภาษา ปัญญา
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมิติ ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ปัญญาด้านดนตรี 
ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านธรรมชาติ และปัญญา
ด้านอตัภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต   
 1.4 ลักษณะสาํคัญของทฤษฎีพหุปัญญา 
  ทฤษฎีพหปัุญญา หรือ MI Theory ไมเ่พียงแต่อธิบายปัญญาทัง้ 9 ด้านนีเ้ท่านัน้ แต่ยงัได้
อธิบายถงึลกัษณะสําคญัเอาไว้ ดงันี ้(เยาวพา เดชะคปุต์.  2544:  4; อ้างอิงจาก Gardner.  1983)   
   1. ปัญญามีลกัษณะเฉพาะด้านจากการศกึษาเร่ืองสมอง 
   2. ทกุคนมีปัญญาทัง้ 9 ด้าน มากบ้างน้อยบ้างต่างกนัไป ซึง่บางคนอาจจะมีปัญญา
ทัง้ 9 ด้าน สงูมากทกุด้าน แตบ่างคนอาจจะมีเพียงหนึง่หรือสองด้าน สว่นด้านอ่ืนๆ ไมส่งูนกั   
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   3. ทกุคนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละด้านให้สงูขึน้ถงึระดบัใช้การได้ ถ้ามีการให้กําลงัใจ  
ฝึกฝนอบรม มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่น ความร่วมมือของผู้ปกครอง การได้ประสบการณ์ ก็อาจเสริม
สมรรถภาพของปัญญาด้านตา่งๆ 
   4. ปัญญาต่างๆ สามารถทํางานร่วมกนัได้ ซึง่การ์ดเนอร์ได้ชีแ้จงว่า การแบง่ลกัษณะ
ของปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการอธิบายลกัษณะของปัญญาแตล่ะด้านเท่านัน้ แท้จริงแล้วปัญญาหลายๆ  
ด้าน จะทํางานร่วมกนั เช่น ในการประกอบอาหารต้องสามารถอา่นวิธีทํา (ด้านภาษา) คดิคํานวณปริมาณ
ของสว่นผสม (ด้านคณิตศาสตร์) เม่ือประกอบอาหารเสร็จก็ทําให้ สมาชิกทกุคนในบ้านพอใจ (ด้านมนษุย์สมัพนัธ์)  
และทําให้ตนเองมีความสขุ (ด้านการเข้าใจตนเอง) เป็นต้น การกลา่วถงึปัญญาแต่ละด้านเป็นเพียงการนํา
ลกัษณะพเิศษเฉพาะออกมาศกึษาเพ่ือหาทางใช้ให้เหมาะสม 
   5. ปัญญาแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายอย่าง เช่น บางคนไมมี่ความสามารถ
ด้านการอา่น ก็ไมไ่ด้หมายความว่า ไมมี่ความสามารถด้านภาษา เพราะเขาอาจจะเป็นคนท่ีเลา่นิทาน หรือ
เลา่เร่ืองเกง่ ใช้ภาษาพดูได้คลอ่งแคลว่ หรือคนท่ีไมมี่ความสามารถทางกีฬาก็อาจจะใช้ร่างกายได้ดี ใน
การถกัทอผ้าหรือเลน่หมากรุกได้เกง่ ซึง่จะเห็นได้วา่ แม้แต่ในปัญญาด้านใดด้านหนึง่ก็จะมีการแสดงถึง
ความสามารถท่ีหลากหลาย   
 สรุปได้ว่า มนษุย์ทกุคนมีปัญญาแต่ละด้านไมเ่ท่ากนั แต่สามารถท่ีจะพฒันาได้โดยการจดัประสบการณ์ 
และการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สามารถนํามาสรุปเป็นตารางวิเคราะห์ลกัษณะพหปัุญญา  ดงัท่ี  เยาวพา  
เดชะคปุต์ แปลจากเร่ือง “Multiple Intelligences” ของ ลีโอนาร์ด ฟินเกนสเตน และ ลิลลา ฟินเกนสเตน 
(Leonard, Finkelstein;  & Lilla,  Finkeltein) ได้ดงันี ้
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ตาราง 1 แสดงลกัษณะพหปัุญญา 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบคุคล 
   

1.  ด้านภาษา 
(Linguistic Intelligence) 

- เข้าใจคําสัง่และความหมายของคํา  ชอบอา่น
เขียน เลา่เร่ือง 
- อธิบายได้ชดัเจน 
- ชอบสอนและชอบเรียน  และเรียนได้ดี  ถ้ามี
โอกาสได้พดู  ฟัง  และเห็น 
- มีอารมณ์ขนั 
- มีความจําดี จําสถานท่ี  วนัเดือนปี  และสิ่งละอนั 
พนัละน้อยได้ 
- สามารถวิเคราะห์ด้านภาษาได้ 

- กวี 
- นกัเขียน 
- นกัพดู 
- นกัโต้วาที 

2. ด้านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ 
(Logical/Mathematical  
Intelligence) 

- สามารถจําสิ่งท่ีเป็นแบบแผนท่ีเป็นนามธรรมได้ 
- มีเหตผุลเชิงสรุปความ 
- สามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่งๆ 

- นกัวิทยาศาสตร์ 
- นกัคณิตศาสตร์ 
- นกัคิด 
- นกัสถิติ 

3.  ด้านดนตรี   
(Musical Intelligence) 

- ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเลน่ดนตรี และ
ตอบสนองตอ่เสียงดนตรี 
- แยกแยะจําทํานอง เรียนรู้จงัหวะดนตรีได้เร็ว 
- เรียนจงัหวะ เสียง และดนตรีได้ดี 
- รู้จกัโครงสร้างของดนตรี โครงสร้างในการฟังเพลง 
- ไวตอ่เสียง 
- คดิท่วงทํานอง/จงัหวะได้ 
- สมัผสัคณุภาพของเสียงได้ 

- นกัดนตรี 
- นกัแตง่เพลง 
- วิทยากร 
- วิศวกร 
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ตาราง  1 (ตอ่) 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบคุคล 
   

4.  ด้านร่างกายและ   
การเคลื่อนไหว   
(Bodily - Kinesthetic 
Intelligence ) 

- สามารถควบคมุการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
- รู้จกัสว่นต่างๆ  ของร่างกายและสามารถแสดงออกได้ 
- ชอบการเคล่ือนไหว  สมัผสั  พดู  และใช้ภาษาทาง
กาย  - Body  Language 
- ทํากิจกรรมท่ีต้องใช้ร่างกาย  เช่น  กีฬา  เต้นรํา  
การแสดงและประดิษฐ์สิ่งของได้ดี 
- มีความสามารถในการแสดงท่าทาง 
- สามารถพฒันาการทํางานของร่างกาย 
- เรียนได้ดีถ้ามีโอกาสสมัผสั  เคล่ือนไหวและปฏิบตัิ
สมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีวา่งและการสมัผสั  

- นกักีฬา 
- นกัเต้นรํา 
- ศลัยแพทย์ 
- นกัประดิษฐ์ 

5. ด้านมิติ   
(Spatial Intelligence) 

- สามารถมองเห็นแง่มมุต่างๆ  ได้ 
- เห็นความสมัพนัธ์ของพืน้ท่ี 
- สามารถแสดงออกด้วยภาพ 
- สามารถมองเห็นรูปลกัษณ์ของสิ่งตา่งๆ 
- สามารถหาทิศทางในท่ีว่างได้ 
- สามารถจดัรูปฟอร์มต่างๆ  ในสมองได้ 
- มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง  อา่นแผนท่ี  
แผนภมูิได้ดี 
- เรียนได้ดีถ้าต้องการใช้จินตนาการ มีโอกาสใช้
ความคิดอยา่งอิสระ (ฝัน) ทํางานด้วยสี และสีกบัภาพ 
- ชอบท่ีจะวาด  สร้าง  ออกแบบ  ฝัน  ศกึษาภาพนิ่ง  
ภาพยนตร์  และทดลอง  กบัเคร่ืองจกัรกล 

- นกัเดินเรือ 
- นกับิน 
- นกัประติมากรรม 
- ศิลปิน 
- นกัวาดภาพ 
- สถาปนิก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบคุคล 
   

6.  ด้านความเข้าใจ
ระหวา่งบคุคล/     
มนษุย์สมัพนัธ์ 
(Interpersonal  
Intelligence) 

- เข้าใจผู้ อ่ืน นําผู้ อ่ืน จดักลุม่ ส่ือสาร ระงบัข้อพิพาทได้ 
- ทํางานเป็นกลุม่ 
- แยกแยะความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ 
- สามารถส่ือความหมายโดย  ไมใ่ช้ภาษาพดูได้ 
- ชอบมีเพ่ือนมากๆ  ชอบพดูกบัคนและร่วมสงัสรรค์
กนักบัคน 
- เรียนได้ดีถ้ามีโอกาสได้แบ่งปับ/ร่วมทํางาน  
เปรียบเทียบ  สมัพนัธ์  ให้ความร่วมมือ  และมีโอกาส
สมัภาษณ์ผู้ อ่ืน 

- ครู 
- นกัสงัคมสงเคราะห์ 
- นกัแสดง 
- นกัการเมือง 
- พนกังานขายของ 

7.  ด้านความเข้าใจ
ตนเอง 
(Intrapersonal  
Intelligence) 

- มีสมาธิดี 
- เป็นคนท่ีมีจิตใจออ่นโยน 
- มีความเข้าใจตนเอง  ชอบคิด  ฝันและหมกมุน่อยูก่บั
ความรู้สกึ/ความคิดของตนเองให้สญัญาณเป็นเคร่ือง
นําทาง 
- ตระหนกัและแสดงความรู้สกึของตนเองได้หลายๆ  
อย่าง 
- มีความรู้สกึท่ีเก่ียวกบัตวัตนของตนเอง 
- มีความคิดระดบัสงู  และมีเหตผุล 
- ชอบท่ีจะทํางานคนเดียว  และสนใจติดตามส่ิงท่ี
ตนเองสนใจเป็นพเิศษ  เรียนได้ดีถ้ามีโอกาส  ทํางาน
โดยลําพงัทําโครงการเด่ียวๆ 
- แสวงหาความสําเร็จในความสนใจ  และเป้าหมาย
ของตนเอง  และต้องการเป็นผู้สร้างสรรค์ 
- เรียนโดยวิธีเรียนด้วยตนเองตามจงัหวะการเรียน
เฉพาะตน 

- นกัจิตวิทยา 
- ผู้ นําทางศาสนา 
- นกัปรัชญา 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบคุคล 
   

8.  ด้านธรรมชาติ  
(Naturalist  
Intelligence) 

- เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
- เข้าใจความสําคญัของตนเองกบั
สิ่งแวดล้อมและตระหนกัถงึความสามารถ
ของตนท่ีจะมีสว่นช่วยในการอนรัุกษ์
ธรรมชาติ 
- เข้าใจถึงพฒันาการของมนษุย์และการ
ดํารงชีวิตของมนษุย์ตัง้แตเ่กิดจนตาย 
- เข้าใจและจําแนกความเหมือนกนัของ
สิ่งของ 
- เข้าใจการหมนุเวียนเปล่ียนแปลงของ
สสาร 

- นกัวิทยาศาสตร์ 

9.  ด้านอตัถภวนิยม  
จิตนิยม  หรือการดํารง
คงอยู่ของชีวิต  
(Existential  
Intelligence) 

- ความสามารถในการจบัประเด็นคําถามท่ี
เก่ียวกบัการดํารงคงอยูข่องมนษุย์  เช่น   
     ความหมายของชีวิต 
     ทําไมคนเราจงึตาย 
     เราอยูท่ี่ไหนได้อยา่งไร 
- ความเข้าใจท่ีลกึซึง้เก่ียวกบัตวัเอง 
(Deep  Self  -  Awareness) 
- ความเข้าใจความสมัพนัธ์ของร่างกาย  
จิตใจและวญิญาณ 
- ความเข้าใจสจัธรรมของชีวิต 

-นกัปราชญ์ 
-ผู้ นําศาสนา 

   

 
 ท่ีมา: เยาวพา เดชะคปุต์.  (2541).  เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง ทกัษะการคิดและรูปแบบ
การเรียนรู้ ณ  ห้องประชมุตกึชาญอิสระ ระหวา่งวนัท่ี 6 – 8 กมุภาพนัธ์ 2541.  
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 1.5 การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปัญญา 
  สนุทร โคตรบรรเทา (2548: 1 – 23) กลา่วถงึ การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถ
ทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านไว้ ดงันี ้
   1. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านภาษา 
    1.1  พดูได้ดีในกลุม่ผู้ ฟังต่างๆ 
    1.2  พดูคลอ่ง  หรือใช้อารมณ์ได้ในเวลาท่ีเหมาะสม 
    1.3  มีความสามารถในการเขียนได้ดี 
    1.4  มีความสามารถในการเรียนและการพดูภาษาอ่ืนๆ ได้เร็ว 
    1.5  มีความสามารถในการเลา่เร่ืองตลก  เร่ืองชวนเช่ือ  และการทายปริศนาคํา 
    1.6  เรียนรู้ได้เร็วจากการฟัง 
    1.7  มีความสนใจในโครง ฉนัท์ กาพย์ กลอน คําประพนัธ์ การพดู การเลา่เร่ือง 
และ นิทาน หนงัสือพิมพ์ และการเขียน 
    1.8  มีความสามารถในการเลา่เร่ืองหรือเขียนเร่ือง 
    1.9  มีทกัษะในการใช้คําพงัเพยเปรียบเทียบ เช่น คําอปุมาอปุมยัและสํานวน ฯลฯ 
    1.10 มีความสามารถในการแตง่คําพดูท่ีซบัซ้อนโดยใช้ภาษาในการส่ือแนวคิดได้
อย่างเหมาะสม 
   2. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านตรรกะ – คณิตศาสตร์ 
    2.1  มีความสามารถเช่ือมโยงการคิดคํานวณกบักิจกรรมการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
    2.2  มีความสามารถในการคิดคํานวณอย่างกว้างขวางลกึซึง้ 
    2.3  มีความสามารถเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัเลขและสญัลกัษณ์กบัวตัถรูุปธรรม 
    2.4  คดิได้อยา่งมีเหตผุลหรือคดิอยา่งมีตรรกะ 
    2.5  เข้าใจวิธีดําเนินการทางคณิตศาสตร์และแบบแผนเชิงตรรกะตา่งๆ 
    2.6  ดําเนินกระบวนการเหตผุลและผลท่ีง่ายและเป็นรูปธรรม 
    2.7  รู้จกัวธีิการแก้ปัญหาต่างๆ 
    2.8  มีความสามารถในการค้นหาสิ่งท่ีไมรู้่ในสถานการณ์ของการแก้ปัญหาตา่งๆ 
    2.9  มีความสามารถในการพฒันาแบบแผนการคดิและรู้จกัการนําออกมาใช้ท่ีหลากหลาย 
    2.10 รู้จกัใช้เหตผุลทัง้ในเชิงอปุมาอปุมยั 
   3. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านมิติ 
    3.1  รับรู้และตอบสนองส่ิงตา่งๆ 
    3.2  มีความสร้างสรรค์การออกแบบ  ลวดลาย  และรูปทรงง่ายๆ 
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    3.3  มีความสามารถในการวาดภาพสามมิติ 
    3.4  มีความสามารถในการเขียนภาพทิวทศัน์และวตัถตุ่างๆ ด้วยการระบายสี และ
การแกะสลกั 
    3.5  เข้าใจวตัถท่ีุมองเห็นจากมมุมองตา่งๆ 
    3.6  มีความสามารถสร้างสรรค์วตัถส่ิุงของจากแผนภมูิหรือพิมพ์เขียว 
    3.7  มีความสามารถสร้างผลงานทัง้เป็นการแสดงออกซึง่ความรู้สกึหรือความประทบัใจ 
    3.8  มีความแมน่ยําในการบอกทิศทางแผนท่ีหรือสถานท่ีต่างๆ 
    3.9  รับรู้และตอบสนองต่อรูปทรงตา่งๆ 
    3.10 มีความสามารถในการกระทําวตัถโุดยใช้มือและนิว้มือ 
   4. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
    4.1  มีความสามารถในการประดิษฐ์ส่ิงตา่งๆ 
    4.2  มีความคดิสร้างสรรค์และการแสดงออกในการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การฟ้อนรํา  
การเต้นรํา ฯลฯ 
    4.3  ชอบกิจกรรมทางกายภาพ เช่น การกีฬา และการเลน่ตา่งๆ 
    4.4  ทํากิจกรรมท่ีต้องการทกัษะการเคล่ือนไหวทัง้ง่ายและซบัซ้อน 
    4.5  ทกัษะด้านกรีฑา 
    4.6  มีทกัษะด้านกีฬา 
    4.7  มีทกัษะด้านทางด้านการฟ้อนรําหรือเต้นรํา 
    4.8  มีทกัษะทางการฝีมือ 
    4.9  ใช้กิจกรรมตา่งๆ  เพ่ือนําไปสูเ่ป้าหมายของตน 
    4.10 มีความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือแสดงหรือส่ือสารสถานการณ์
ตา่งๆ ในชีวติ 
    4.11 เรียนได้ดีด้วยการมีสว่นร่วมโดยตรง 
    4.12 มีความคลอ่งแคลว่ในการเคลื่อนไหวร่างกาย 
    4.13 มีร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
   5. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านดนตรี 
    5.1  มีความเข้าใจสญัลกัษณ์ดนตรี 
    5.2  มีความสามารถผลิตผลงานเพลงและทํานองเพลง 
    5.3  มีความสามารถในการใช้ดนตรีแสดงออกถึงความรู้สกึนกึคดิ 
    5.4  สร้างความรู้สกึทางอารมณ์กบัเสียงต่างๆ 
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    5.5  รู้จกัแยกแยะแบบแผนของเสียงตา่งๆ 
    5.6  มีความสามารถในการเช่ือมโยงทํานองและจงัหวะเพลงกบัความรู้สกึของตน 
    5.7  มีความสามารถในการคิดแตง่เนือ้เพลงและหรือทํานองเพลง 
    5.8   มีความสามารถในการผลิตและประกอบเคร่ืองดนตรี 
    5.9  ฟังและตอบสนองเสียงตา่ง  ๆเช่น เสียงคนหรือเสียงจากส่ิงแวดล้อมด้วยความสนใจ 
    5.10 เก็บรวบรวมข้อมลูด้านดนตรีในรูปแบบตา่งๆ 
   6. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบคุคล 
    6.1  มีความสามารถในการผกูพนักบัสมาชิกครอบครัวและการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน 
    6.2  ส่ือสารได้ดีทัง้วธีิการเป็นการพดู (การสื่อสารแบบวจันะ) และวิธีการไมเ่ป็นการ
พดู (การส่ือสารแบบอวจันะ) 
    6.3  ปรับพฤติกรรมเข้ากบักลุม่และสภาพแวดล้อมได้ดีมาก 
    6.4  มีทศันะท่ีดีตอ่ประเด็นปัญหาในปัจจบุนัตา่งๆ 
    6.5  มีวิธีการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนท่ีหลากหลาย 
    6.6  มีความเข้าใจพลวตักลุม่หรือพลงักลุม่ 
    6.7  ให้ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนอยา่งมีความหมาย 
    6.8  มีความเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน 
    6.9  เข้าใจและช่ืนชมความหลากหลายทางวฒันธรรม 
    6.10 มีความเข้าใจลกึซึง้ในความคิดเห็น ความรู้สกึ แรงจงูใจ และวิถีชีวิตของผู้อื่น 
   7. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง 
    7.1  พยายามค้นหาและเข้าใจความรู้สกึภายในและความคิดของตนเอง 
    7.2  มีความเข้าใจดีเก่ียวกบัความซบัซ้อนของประสบการณ์มนษุย์ 
    7.3  มีความสามารถในการใช้ความรู้สกึทางอารมณ์กบัประสบการณ์เฉพาะ 
    7.4  มีความสามรถเก่ียวกบัภาวะอารมณ์  ความรู้สกึ  และอารมณ์ 
    7.5  มีความสนใจในการค้นหาพฒันาการของตนเองอย่างลกึซึง้ 
    7.6  รู้จกัวิธีการให้ความหมายเก่ียวกบัความชอบหรือความไมช่อบเป็นการสว่นตวั 
    7.7  มีความรู้เก่ียวกบัการมีสมาธิอย่างดี 
    7.8  เรียนรู้โดยการสงัเกตและการฟัง 
    7.9  คาดคะเนแบบแผนของตนเองอยา่งแมน่ยํา 
    7.10 กําหนดและปฏิบตัิตามมาตรฐานค่านิยมทางจริยธรรม 
   8. การแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถด้านธรรมชาติ 
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    8.1 รักสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
    8.2 แสดงความสนใจในการทศันศกึษาธรรมชาติอย่างจริงจงั 
    8.3 แสดงความรักต้นไม้  พืช  และดอกไม้ 
    8.4 แสดงความห่วงใยตอ่สิทธิของสตัว์ทัง้หลาย 
    8.5 ชอบสะสมปลาสวยงาม 
    8.6 มีความสนใจในธรรมชาติอยา่งลกึซึง้ 
    8.7 มีความสามารถในการจําแนกพืชและสตัว์ตา่งๆ 
    8.8 มีทกัษะในการทําการทดลองทางชีววทิยา 
    8.9 ชอบไปเท่ียวชมสวนพฤกษชาติและสวนสตัว์ในท่ีตา่งๆ 
  ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บงัอร เสรีรักษ์ (2543: 7 – 9) ได้อธิบายพฤติกรรมท่ีปรากฏของ
บคุคลท่ีมีความสามารถแต่ละด้าน ไว้ดงันี ้
   1. คนท่ีมีความสามารถด้านภาษา จะทําสิ่งตา่งๆ เหล่านีไ้ด้ดี 
    1.1 สามารถจบัใจความได้ดีจากการฟังส่ิงตา่งๆ 
    1.2 สามารถถา่ยทอดความคิดโดยการพดูชดัเจน 
    1.3 ส่ือสารได้ชดัเจนตรงประเด็น 
    1.4 สามารถอ่านหนงัสือต่างๆ ได้ถกูต้อง เข้าใจความหมาย จบัใจความได้ดี 
    1.5 เขียนถ่ายทอดความรู้สกึ ความรู้ ข้อมลูได้ถกูต้องชดัเจน และสามารถเขียนถ่ายทอด
ได้หลากหลายแนวทาง 
   2. คนท่ีมีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ จะทําสิง่ต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ดี 
    2.1 เป็นคนท่ีคิดเป็นระบบ มีเหตผุลในการคิด 
    2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คือคิดพิจารณาส่วนย่อยของประเด็นให้เห็น
ภาพชดัเจน 
    2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ ประมวล เช่ือมโยงแง่มมุความคิด  รวบรวมยอด
และประเด็นตา่งๆ ให้เป็นเร่ืองเดียว 
    2.4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิารณญาณ คือ นําเหตผุลข้อมลูมาใช้ในการตดัสิน 
เช่ือหรือไมเ่ช่ือ ทําหรือไมทํ่า 
    2.5 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา คือ การประมวลหาสาเหตขุองปัญหาวิธีท่ี
หลากหลาย และเลือกแนวทางท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ 
    2.6 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ คือ สามารถคิดได้คลอ่ง หลากหลายแนวทาง
คิดได้แตกต่างจากคนอ่ืน คิดยืดหยุน่ ไมย่ดึติด 
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    2.7 มีความสามารถในการใช้จํานวน เข้าใจความเป็นนามธรรมของจํานวน 
    2.8 มีทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้าน ทัง้ทกัษะขัน้พืน้ฐานและทกัษะ
ขัน้สงู 13 ทกัษะ คือ 
     2.8.1 ทกัษะขัน้พืน้ฐานมี 8 ทกัษะ ได้แก่ 
      2.8.1.1  การสงัเกต 
      2.8.1.2  การวดั 
      2.8.1.3  การจําแนกประเภท 
      2.8.1.4  การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสกบัสเปสและสเปสกบัเวลา 
      2.8.1.5  การใช้ตวัเลข 
      2.8.1.6  การจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู 
      2.8.1.7  การลงความเห็นจากข้อมลู 
      2.8.1.8  การพยากรณ์ 
     2.8.2 ทกัษะขัน้สงูมี  5  ทกัษะ  ได้แก่ 
      2.8.2.1  การตัง้สมมติฐาน 
      2.8.2.2  การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบตัิการ 
      2.8.2.3  การกําหนดและควบคมุตวัแปร 
      2.8.2.4  การทดลอง 
      2.8.2.5  การตีความหมายของข้อมลูและการลงข้อสรุป 
   3. คนท่ีมีความสามารถด้านพืน้ท่ี จะทําสิง่ตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้ดี 
    3.1 คนท่ีมีความสามารถด้านพืน้ท่ี จะทําสิง่ตา่งๆ เหลานีไ้ด้ดี 
    3.2 กะระยะได้แม่นยํา รู้เร่ืองทิศทาง 
    3.3 วาดรูปได้ถกูสดัสว่น และส่ือความคิด ความรู้สกึผ่านรูปภาพได้ชดัเจนทัง้  ความคิด
เชิงรูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 
   4. คนท่ีมีความสามารถด้านการเคล่ือนไหว จะทําสิง่ต่างๆ เหล่านีไ้ด้ดี 
    4.1 สามารถใช้กล้ามเนือ้ได้คลอ่งแคลว่ ทัง้กล้ามเนือ้เลก็และกล้ามเนือ้ใหญ่ 
    4.2 ใช้อวยัวะของร่างกายส่ือสารท่าทาง ความคิด ความรู้สกึ 
    4.3 ใช้กล้ามเนือ้เล็กได้อยา่งคลอ่งแคลว่ในการทํากิจกรรมต่างๆ อาทิ เย็บปักถกัร้อย  
แกะสลกั ผ่าตดั เคล่ือนไหวนิว้มือ ท่าทางตา่งๆ 
    4.4 ใช้กล้ามเนือ้ใหญ่ได้อยา่งคลอ่งแคลว่ในการทํากิจกรรมต่างๆ อาทิ การเล่นกีฬา  
การเต้นตามจงัหวะ การทําท่าประกอบ 
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    4.5 ใช้อวยัวะของร่างกายส่ือสารและแสดงความคิด ความรู้สกึได้ เช่น การแสดงละคร  
การแสดงท่าใบ้ส่ือภาษา 
   5. คนท่ีมีความสามารถด้านคนตรี จะทําสิ่งต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ดี 
    5.1 ไวต่อการรับรู้จงัหวะและทํานอง 
    5.2 แยกแยะเสียง ทํานอง จงัหวะได้ 
    5.3 แตง่เพลง สร้างสรรค์ทํานอง 
    5.4 ส่ือสารความคิดออกมาเป็นเพลงหรือทํานองได้ดี 
   6. คนท่ีมีความสามารถด้านความเข้าใจคนอ่ืน จะทําสิง่ต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ดี 
    6.1 สามารถรับรู้อารมณ์ ความคดิ ความรู้สกึของบคุคลต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ 
    6.2 ปรับปฏิสมัพนัธ์ให้เหมาะสมกบัการอยูร่่วมกบับคุคลอ่ืน 
    6.3 ทํางานกลุม่ได้ดี มีความเป็นผู้ นํา เป็นสมาชิกกลุม่ท่ีดี และรับรู้บทบาทตนเอง
ในแต่ละสถานการณ์ 
   7. คนท่ีมีความสามารถด้านรู้จกัตนเอง จะทําสิง่ต่างๆ เหลา่นีไ้ด้ 
    7.1 นบัถือตนเอง มัน่ใจในตนเอง รู้จกัเข้าใจจดุดี จดุด้อยของตนเอง 
    7.2 วางแผนการทํางานของตนเองและหาแนวทางในการพฒันาตนเองให้เก่งสงูสดุ
และพฒันาขึน้เร่ือยๆ 
    7.3 มีวิธีการเปล่ียนแปลงตนเองให้เหมาะสม และเตือนตนเองให้ทํางานตามท่ีวางแผนไว้
จนบรรลเุป้าหมาย 
    7.4 กระตุ้นตนเองให้ตอ่สู้อปุสรรคและอดทนตอ่ความลําบากกายและใจได้   
   8. คนท่ีมีความสามารถด้านการรอบรู้ธรรมชาติ จะทําสิ่งตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้ดี 
    8.1 มีความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติอยา่งลกึซึง้ ทัง้วงจรชีวิต สภาพปัจจบุนั การดแูลให้
คงอยู่ และการทําให้ธรรมชาติท่ีเสียหายหมดไป 
    8.2 สามารถคาดคะเนสิง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือเง่ือนไขต่างๆ เปล่ียนแปลง 
    8.3 มกัจะอยู่ในธรรมชาติ หลงใหลในความงดงามของธรรมชาติ 
 สรุปได้วา่ พฤติกรรมการแสดงออกของบคุคลท่ีมีความสามารถทางพหปัุญญาแตล่ะด้าน จะมี
การแสดงออกท่ีแตกต่างกนัออกไปเฉพาะด้านสามารถท่ีจะพฒันาได้โดยการจดัประสบการณ์ และการเรียนรู้
อย่างเหมาะสม 
 1.6 ประโยชน์ของทฤษฎีพหุปัญญา 
  กรีนฮอค (สรุศกัด์ิ หลาบมาลา.  2540: 53 – 59; อ้างอิงจาก Greenhawk.  1997) รวบรวม
งานวจิยัเก่ียวกบัประโยชน์ของพหปัุญญาในห้องเรียนไว้ได้ 5 รายการ ดงันี ้
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   1. ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและของคนอ่ืน 
   2. ช่วยให้นกัเรียนใช้ประโยชน์จากจดุแข็งของตนและปรับปรุงจดุออ่นของตน 
   3. ช่วยเสริมความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนซึง่จะช่วยให้นกัเรียนกล้าทํางานท่ียากกว่าเดิม 
   4. ช่วยให้นกัเรียนเรียนได้ดีขึน้ เพราะทําให้เกิดการจดจําไมลื่ม โดยเฉพาะบทเรียนท่ีใช้
ฝึกหลายปัญญา 
   5. ช่วยในการประเมินทกัษะพืน้ฐานระดบัสงูของนกัเรียนได้อยา่งแมน่ยํา 
 1.7 แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา   
  การสง่เสริมและพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาควรจะมีการสง่เสริมความสามารถทาง
พหปัุญญาในทกุด้าน เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนําไปประยกุต์ใช้ในกิจวตัรประจําวนัของตนเอง 
ซึง่มีผู้กลา่วถึงแนวทางการส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาไว้ ดงันี ้
  สปุราณี ไกรวตันสุรณ์ และ คณาพร คมสนั (2544: 9 – 33) อธิบายแนวทางในการส่งเสริม
พหปัุญญาแตล่ะด้านไว้ ดงัต่อไปนี ้
   1. แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางด้านภาษา 
    1.1 พิจารณาภาษาของผู้ เรียนเพ่ือใช้เป็นข้อมลูการสอน 
    1.2 การจดัขัน้ตอนการสอนเป็นไปตามพฒันาการตามธรรมชาติของผู้ เรียน 
    1.3 สร้างทกัษะทางภาษาให้เห็นไปตามพฒันาการและปรับปรุงแต่งการสอนให้สอดคล้อง
กบัเนือ้หาความรู้และการพฒันาทางภาษา 
    1.4 นําวรรณกรรมมาใช้ในการสอนภาษา 
    1.5 การสอนต้องหลอมรวมทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ด้าน คือ ฟัง พดู อา่น เขียน โดย
ไมแ่ยกสอนเป็นทกัษะเดี่ยวๆ 
    1.6 ใช้ประสบการณ์ชีวิตของผู้ เรียนมาเช่ือมโยงกบันกัเรียนในการสอนทกัษะการอ่าน
และทกัษะการเขียน 
    1.7 ให้เรียนรู้ความหมายของคําท่ีน่าสนใจใหม่ๆ  ในแต่ละวนั และฝึกใช้ในการสนทนา 
    1.8 เลน่เกมท่ีเก่ียวกบัการใช้คําตา่งๆ เช่น ปริศนาอกัษรไขว้ สแครปเบิล เป็นต้น 
    1.9 ดลูะครโทรทศัน์หรือเร่ืองราวการสืบสวนแล้วเขียนหรือคาดคะเนเหตกุารณ์ท่ีคาดวา่
จะเกิดขึน้ในอนาคต 
    1.10 สนทนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นกบัผู้ อ่ืน มีการถาม การอภิปราย หรือการโต้วาที 
    1.11 นําเสนอหวัข้อเร่ืองท่ีน่าสนใจและเร่ืองท่ีสนกุต่ืนเต้น เช่น ความคิดเห็นทางการเมือง  
หนงัสือท่ีอา่น หรือพดูถงึใครสกัคนท่ีเรารู้จกั 
   2. แนวทางในการสง่เสริมความสามารถทางด้านการใช้เหตผุล/การคิดคํานวณ 
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    2.1 ฝึกจดักลุ่มสิ่งของโดยหาเหตผุลท่ีจดัหมวดหมูข่องสิ่งนัน้ เช่น ดจูากขนาด รูปร่าง  
สี ประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น 
    2.2 ฝึกจดัทําโครงการ ซึง่ดําเนินตามขัน้ตอน เช่น การจดัสร้างต่างๆ การประกอบ
อาหาร 
    2.3 ฝึกหาตวัเลขท่ีขาดหายไปในลกัษณะของเลขอนกุรม 
    2.4 จดัสภาพแวดล้อมเพ่ือการพฒันาความสามารถในการใช้เหตผุล/การคิด คํานวณ  
ซึง่ แคมพ์เบลล์ และ คณะ (สปุราณี ไกรวตันสุรณ์; และ คณาพร คมสนั.  2544: 18; อ้างอิงจาก Campbell;   
et al.   1996:  3650) เสนอไว้ดงันี ้
     2.4.1 ครูใช้กลยทุธวิธีการตัง้คํานวณเก่ียวกบับทเรียน 
     2.4.2 ครูนําเสนอปัญหาท่ีท้าทายให้นกัเรียนรู้จกัการแก้ไข 
     2.4.3 เปิดโอกาสให้นกัเรียนรู้จกัการเดาเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่ไป 
     2.4.4 ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการสงัเกตและการสืบค้นติดตาม 
     2.4.5 ฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการนําส่ิงท่ีเรียนมาสมัพนัธ์กบัสภาพอนัแท้จริงของโลก
ภายนอก 
     2.4.6 เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้รู้จกัตดัสนิใจและแสดงทศันะ 
   3. แนวทางในการสง่เสริมความสามารถทางด้านการมองเห็น 
    3.1 ฝึกมองดเูมฆกบัเพ่ือนๆ เพ่ือจินตนาการว่ามีลกัษณะคล้ายคลงึกบัส่ิงตา่งๆ เช่น  
รูปสตัว์ ใบหน้าคม หรือสิ่งอ่ืนๆ 
    3.2 ฝึกใช้จินตนาการและอธิบายความแตกตา่งของประวตัศิาสตร์ในสมยัตา่งๆ หรือ
จินตนาการว่า ได้มีการพดุคยุกบัวีรบรุุษ วีรสตรี จินตนาการคณุลกัษณะของตวัละครจากวรรณคดี 
    3.3 พยายามท่ีจะแสดงออกถงึความคิดความรู้สกึโดยการระบายสี ปัน้ โดยใช้ จินตนาการ
ท่ีแตกต่างกนั รูปแบบ รูปร่าง การออกแบบ และสี 
   4. แนวทางในการสง่เสริมความสามารถทางด้านการเคล่ือนไหว 
    4.1 ฝึกใช้มือโดยไมต้่องสัง่การทําส่ิงตา่งๆ ท่ีเป็นกิจวตัรประจําวนั เช่น แปรงฟัน  
รับประทานอาหาร ตดิกระดมุเสือ้ เป็นต้น ซึง่เป็นสิง่ท่ีเดก็สามารถทําได้ 
    4.2 พยายามท่ีจะใช้การแสดงออกด้วยท่าทางเพ่ือแสดงความคดิเห็นหรือความรู้สกึ 
    4.3 หลงัจากการเสนอรายงาน ให้เพ่ือนได้แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบโดยแสดงอากปักิริยา
ของร่างกาย 
   5. แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี 
    5.1 จดัทํารายการประเภทต่างๆ ของดนตรี 
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    5.2 ฝึกฟังเพลงหลายๆ ครัง้ และจดบนัทกึไว้ว่าทําให้เกิดความรู้สกึอยา่งไร 
    5.3 คิดถงึเร่ืองท่ีต้องการจําหรือบางเร่ืองท่ีต้องการสอนคนอ่ืน 
    5.4 พยายามท่ีจะแสดงความรู้สกึต่าง  ๆโดยการใช้เสียงไมต้่องพดู การทดลองความดงั 
ท่ีต่างกนั เพ่ือใช้ในการส่ือสารบอกถงึความรู้สกึ 
    5.5 ฝึกฟังเสียงจากธรรมชาติ เช่น เสียงลม เสียงฝน และแสดงความรู้สกึจากเสียง
ท่ีได้ฟัง 
    5.6 ฝึกอ่านเร่ืองต่างๆ โดยใช้เสียงท่ีต่างกนัใช้ดนตรีประกอบเหมือนการแสดงละคร 
   6. แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางด้านเข้าใจตนเอง 
    6.1 เก็บบนัทกึรายงานท่ีสะท้อนถงึความคิด ความรู้สกึ การหยัง่เห็นและเหตกุารณ์  
สําคญัๆ ในแตล่ะวนั โดยพยายามใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีหลากหลาย เช่น การเขียน การวาดภาพ  
การร้องเพลง การระบายสี เป็นต้น 
    6.2 ทําตวัเป็นผู้สงัเกตการณ์ท่ีอยูภ่ายนอกและเฝ้าดคูวามคิดของตนเอง ความรู้สกึ
และอารมณ์ สงัเกตรูปแบบการแสดงออกของอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น รูปแบบของความโกรธ  
การเลน่  หรือความต่ืนเต้น 
    6.3 ประเมินยทุธวิธีการคิดของตนเองในรูปแบบสถานการณ์ท่ีแตกต่าง ดงัตวัอย่างเชน่  
ปัญหาท่ีเกิดขึน้เม่ือเราทําสิง่ต่าง  ๆโดยการวางแผนอยา่งดีแล้ว หรือเม่ือเกิดวกิฤตการณ์ จะตดัสินใจทําอยา่งไร 
เม่ือมีทางเลือกหลายๆ ทาง 
    6.4 จดัทํากราฟแสดงอารมณ์ แสดงให้เห็นจดุสงูสดุและจดุตํ่าสดุ ในแตล่ะวนั บนัทกึ
เหตกุารณ์ท่ีทําให้เราเกิดอารมณ์ท่ีแตกตา่งกนั 
  การสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญาให้กบัเด็กนัน้ ต้องเข้าใจว่า เด็กทกุคนไมใ่ช่อจัฉริยะ  
แตเ่ด็กทกุคนมีความสามารถถงึขีดสดุของแตล่ะบคุคล (สิรินทร์ ลดัดากลม.  2551: 28; อ้างอิงจาก  (Boulton-
Lewis; & Catherwood.  1994: 52 – 53)  กลา่วว่า การเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถงึความรู้สกึของตนเอง  
จากประสบการณ์ท่ีได้รับด้วยการส่ือสารด้านตา่งๆ เช่น การพดูแสดง ความคิดเห็น การวาดภาพสิ่งท่ีตนเอง
ประทบัใจ เป็นต้น ซึง่ส่ิงตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นการเรียนรู้ท่ีเด็กจะจดจําไปได้ยาวนาน และได้แสดงความสามารถ
ของตนเองอย่างแท้จริง 
  กญุชรี ค้าขาย (2544: 159 – 160) กลา่วว่า การสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญาให้ดี  
ไมว่่าจะเป็นด้านใดก็ตามถ้าเด็กได้รับการสง่เสริมท่ีตรงตามความสามารถ ก็จะทําให้เดก็พฒันาไปได้ อยา่ง
รวดเร็วกว่าเด็กคนอ่ืน ดงันีค้วรท่ีจะสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญาให้กบัเด็กเพ่ือการเรียนรู้ ดงันี ้
   1. ต้องรู้จกัความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของเด็กในทกุๆ ด้าน เพราะจะช่วยให้การเรียน  
การสอนและการประเมินการเรียนรู้ของเด็กสอดคล้องกบัพฒันาการของเด็กแตล่ะคน 
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   2. กระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความสามารถทกุๆ ด้านร่วมในการเรียนรู้สิ่งท่ีอยากเรียน 
   3. กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจดัให้ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหาหรือเข้าไปมีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจ และเป็นกิจกรรมท่ีต้องทําโดยอาศยัการผสมผสานกนักบัความคิดเหตผุล 
   4. กระตุ้นให้เด็กตอบคําถาม โดยการให้เหตผุล 
   5. สงัเกตการณ์เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็กว่า เป็นไปตามลําดบัขัน้หรือไม ่เพ่ือท่ีจะ
ได้ทราบจดุบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก 
   6. หากพบว่าเด็กเรียนรู้ หรือเข้าใจสิ่งใดส่ิงหนึง่ได้ช้ากวา่คนอื่นๆ ควรจะช่วยเหลือเพราะ
อาจเป็นไปได้ว่าเด็กมีความสามารถเพียงเท่านี ้
   7. จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้สง่เสริมความสามารถในทกุๆ ด้าน เช่น 
    7.1 การอา่น การเลน่ และการเขียนเร่ือง (ด้านภาษา) 
    7.2 การเลา่นิทาน และให้เด็กเดาว่าตอนจบจะเป็นอยา่งไร (ด้านตรรกะ) 
    7.3 การเขียนภาพ ลอกแบบ หรือวางผงัท่ีจะตบแต่งพืน้ท่ี (ด้านมิติสมัพนัธ์) 
    7.4 การฟังเสียงดนตรี หรือเสียงตา่งๆ (ด้านดนตรี) 
    7.5 การเต้นรํา การละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า งกิูนหาง โพงพาง (ด้านการเคลื่อนไหว
และร่างกาย) 
    7.6 การสวมบทบาทตา่งๆ การใช้ภาษาท่าทาง (ด้านมนษุยสมัพนัธ์) 
    7.7 การบอกถงึความต้องการของตนเอง (ด้านการเข้าใจตนเอง) 
    7.8 การปลกูต้นไม้ การเลีย้งสตัว์ และบนัทึกการเจริญเติบโต (ด้านธรรมชาติวทิยา) 
 สรุปได้วา่ แนวทางในการส่งเสริมและพฒันาความสามารถทางพหปัุญญานัน้ เป็นสิ่งท่ีสามารถ
พฒันาได้ โดยขึน้อยูก่บัการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เด็กได้ลงมือปฏิบตัิและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  
เพ่ือให้เด็กได้ค้นหาความชอบ ความถนดั และความสนใจท่ีซอ่นเร้นอยูอ่อกมา 
 1.8 รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
  เยาวพา เดชะคปุต์ (2549: 7) พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ิม พฒันา
พหปัุญญาขึน้โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีพหปัุญญา การจดัประสบการณ์ตามแนวรูปแบบ พหปัุญญา เพ่ือ
การเรียนรู้ เป็นการดําเนินการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลกัการ 5 ขัน้ โดยใช้อกัษรยอ่ว่า ACACA  
ดงันี ้
   ขัน้ท่ี 1 A การให้ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
   ขัน้ท่ี 2 C การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย (Cooperation Learning) 
   ขัน้ท่ี 3 A การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
   ขัน้ท่ี 4 C การสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
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   ขัน้ท่ี 5 A การประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง (Application) 
  มีรายละเอียด ดงันี ้
   1. ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) ในขัน้ตอนนี ้ 
มีพืน้ฐานจากความเช่ือท่ีวา่ การเรียนรู้จะทําได้ดีเม่ือผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในขัน้นี ้
จะเน้นการท่ีผู้ เรียนลงมือปฏิบติักิจกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Hands - on) โดยการทดลอง ค้นคว้า ปฏิบตัิจริง  
ซึง่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Active Learning) 
   2. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย (Cooperation Learning) ใช้ข้อนี ้
เกิดจากแนวความคิดท่ีวา่การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะเกิดได้ดีจากการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ มีสว่นร่วมในการทํางาน  
และเรียนรู้เก่ียวกบัผู้ อ่ืน ในรูปแบบของการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ยอ่ย ซึง่ได้จากแนวความคดิในเร่ืองของ
กระบวนการกลุม่ หรือกลุม่สมัพนัธ์ 
   3. ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) การเรียนรู้ท่ีดี และมีประสิทธิภาพ  
จะเกิดขึน้ได้เม่ือผู้ เรียนสามารถรับรู้ และวิเคราะห์ความรู้สกึและประสบการณ์ของตนเอง วา่ทําอะไรไป  
และรู้สกึอย่างไร และเกิดการเรียนรู้อะไร อยา่งไร 
   4. ผู้ เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้จะเกิดขึน้
ได้ดีเม่ือผู้ เรียนสามารถสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือท่ีเรียกวา่ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
   5. ผู้ เรียนสามารถทําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง (Application) เม่ือผู้ เรียน
สรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ได้แล้ว การเรียนรู้ท่ีแท้จริง คือ การท่ีผู้ เรียนสามารถนําสิ่งท่ีเรียนรู้นัน้ ไปประยกุต์ใช้กบั
การแก้ปัญหา หรือกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริง 
 สรุปได้ว่า รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ คือ การท่ีเด็กได้มีสว่นร่วม และลงมือปฏิบตัิจริง  
ได้วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้  และความสามารถนําไปประยกุต์ใช้ได้จริงต่อไป 
 1.9 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับพหุปัญญา 
  งานวจิัยต่างประเทศ 
   ซิลเวอร์ (Silver.  1995: 102 – 103) ศกึษาการผสมผสานระหวา่งแนวคดิพหปัุญญากบั
รูปแบบการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ แนวคดิพหปัุญญาช่วยให้ค้นพบศกัยภาพของเด็ก และรูปแบบการเรียนรู้
เก่ียวข้องกบักระบวนการเรียนรู้ด้วย 
   ธีลีย์ (Teele.  1995: 68 – 69) ศกึษาความสมัพนัธ์ของทฤษฎีแนวคิดพหปัุญญา ท่ีนํามาใช้
ในการเรียนการสอน ซึง่ผลการวิจยัพบวา่ มีความสมัพนัธ์กนัและยงัสามารถช่วยให้เกิดการเรียนการสอน
โดยยดึเด็กเป็นศนูย์กลาง 
   สวีนเนย์ (Sweeney.  1998: 1909) ทําการศกึษาเร่ือง Multiple Intelligence  Profiles :  
Enhancing Self - Esteem and Improving Academic Achievement โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสง่เสริม
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การเรียนรู้ของนกัเรียน และการแสดงออกของนกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองของรัฐฟลอริดา โดยใช้ทฤษฎีพหปัุญญา 
การ์ดเนอร์ เป็นการศกึษาประสิทธิภาพของนกัเรียนระดบัอนบุาล จํานวน 19 คน โดยใช้เวลาในการศกึษา 
18 สปัดาห์ สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือ Teele Inventory of Multiple Intelligence (TIM)  
Slosson Oral Reading test – Revised (SORT - R) แบบวดัความพร้อมของโรงเรียนและหลงัเรียนใน
ระหวา่งการเรียนรายวิชาตามโครงการมีนกัเรียนจํานวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่า มีความสามารถด้านตา่ง  ๆสงูขึน้  
ในขณะท่ีนกัเรียนบางคนลดลง มีนกัเรียนจํานวน 5 คน ท่ีพบวา่ ไมม่ีการเปล่ียนแปลง จากการวิจยั ยงั
พบอีกวา่ ปัญหาด้านวิจยัในชัน้เรียนลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  งานวจิัยในประเทศ 
   ชนิดา ตนัไพบลูย์ (2545: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง ผลการพฒันาความสามารถทางสติปัญญา
บางด้านตามแนวทฤษฎีพหปัุญญาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวธีิการสอน
แบบวรรณี มีความมุง่หมายเพ่ือการศกึษาผลการพฒันาความสามารถทางสติปัญญาบางด้านตามแนว
ทฤษฎีพหปัุญญาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้วธีิสอนแบบวรรณี  
ผลการศกึษาพบวา่ 
    1. ความสามารถทางสติปัญญาด้านภาษา ของนกัเรียนกลุม่ทดลองและกลุ่มควบคมุ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
    2. ความสามารถทางสตปัิญญาด้านเหตผุลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
    3. ความสามารถทางสตปัิญญาด้านเนือ้หามิติสมัพนัธ์ ของนกัเรียนกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งไมม่ีนยัสําคญัทางสถิติ 
    4. ความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถทางสติปัญญา ด้านความเข้าใจตนเองกบั
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคมุแตกต่างกนัอย่าง ไมมี่
นยัสําคญัทางสถิติ 
    5. ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

   สนัตศิกัด์ิ ผาผาย (2546: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย
เพ่ือการศกึษาความสามารถพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม โดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้  ผลการวจิยัพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ปฏิบตัิทดลองประกอบอาหาร
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถทางพหปัุญญาทกุด้าน ได้แก่ ความสามารถทาง 
ด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านมติิสมัพนัธ์ ความสามารถ
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ทางด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี/จงัหวะ ความ สามารถทางด้านมนษุย์
สมัพนัธ์ ความสามารถทางด้านการเข้าใจตนเอง และความสามารถทางด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางด้านพหปัุญญา
มีการเปล่ียนแปลงไปทางท่ีสงูขึน้ตลอดทกุช่วงของการจดัประสบการณ์ 
   ขวญัจิรา ภูส่งัข์ (2547: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจยั
ครัง้นีม้ีจดุมุง่หมายเพ่ือการศกึษาความสามมารถพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์
ทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
ประสบการณ์ปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถทาง
พหปัุญญาสงูขึน้ทดุ้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ความสามารถทางด้านมิติ ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถทางด้านดนตรี 
ความสามารถทางด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ความสามารถทางด้านความเข้าใจตนเองและความสามารถ
ทางด้านธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งมีนยัสําคญัทางด้านสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถทางพหปัุญญา
มีการเปล่ียนแปลงไปทางท่ีสงูขึน้ 
   วิลนิดา พงศ์ธราธิก (2547: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของ
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั กิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย เพ่ือเปรียบเทียบ 
ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รับการจดักิจกรรม การละเล่นไทยกลางแจ้ง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ แบบทดสอบความสามารถทางพหปัุญญา 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ทางด้านภาษา ความสามารทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถมิติสมัพนัธ์ แบบสงัเกตความสามารถ
ทางพหปัุญญา 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านมนษุยสมัพนัธ์ ความสามารถด้านการเข้าใจตนเอง และ
แบบสํารวจความสามารถทางพหปัุญญาอีก 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
และความสามารถทางดนตรี ผลการวิจยัพบวา่ ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงั
ได้รับการจดักิจกรรมการละเลน่ไทยกลางแจ้งแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
   วนัดี สตุสิน (2550: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ืองความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั
ท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจยัครัง้นี ้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษา
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบ พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
วดัความสามารถในการแก้ปัญหาสําหรับเด็กปฐมวยั ผลการวิจยัพบว่าเด็กปฐมวยัหลงัจากได้รับการจดั
กิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาตนเอง และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาตนเองท่ีเก่ียวข้องกบัผู้อื่นของเด็กปฐมวยั มีคา่สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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และความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั หลงัการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
มีค่าสงูกวา่ก่อนจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01 
   ปราณี อปุฮาท (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดัประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวจิยัครัง้นี ้ มีจดุมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้ก่อน
การทดลองและหลงัการทดลอง  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ  แผนการจดั ประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ และแบบทดสอบการคิดเชิงเหตผุล ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีการคิดเชิงเหตผุลหลงัการทดลองอย่างน้อยมีนยัสําคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 
   หทยัรัตน์ ทรวดทรง (2550: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา การวจิยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย เพ่ือศกึษา
ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัโดยใช้กิจกรรมการสอบแบบจิตปัญญา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั
คือ แผนการจดักิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา และแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
ผลการวจิยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้การสอนแบบจิตปัญญา มีความสามารถทาง
พหปัุญญาในทกุด้านเพ่ิมสงูขึน้ หลงัการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
   รัตนาภรณ์ ภธูรเลศิ (2551: บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละครตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมาย
เพ่ือศึกษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมละครตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ในช่วงเวลาท่ีตา่งกนัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการจดักิจกรรมละครตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ และแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา  ผลการวิจยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมกิจกรรมละครตามรูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้ความสามารถทางพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน  
ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านมิติ
ความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านความเข้าใจ
ระหวา่งบคุคล ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง ความ สามารถด้านธรรมชาติ ความสามารถทาง
ด้านรับภวนิยม สงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบและความสามารถ
ทางพหปัุญญามีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีสงูขึน้ตลอดช่วงของกิจกรรม 
   อญัชลีุกร อมัพรดล (2551: บทคดัยอ่) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ การวิจยัครัง้นี ้
มีจดุมุ่งหมาย เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยัคือ แผนการจดักิจกรรมกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์
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ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ และแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา ผลการวจิยัพบวา่ 
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมกิจกรรมศลิปสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถ 
ทางพหปัุญญาทกุด้านสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 กลา่วโดยสรุป ทฤษฎีพหปัุญญา สามารถพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนตามบริบท และการจดั
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือนําไปสู่การเปล่ียนแปลงด้านสติปัญญา และพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทาง
ท่ีสงูขึน้ 
 
2. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 
 2.1 ความหมายของการเพาะปลูกพืช 
  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 801) ให้ความหมายของการเพาะปลกูพืชวา่ 
หมายถงึ กรรมวธีิในการปลกูและเลีย้งดตู้นไม้ตัง้แตเ่พาะเมลด็ หรือนําต้นท่ีโตแล้ว หรือสว่นใดสว่นหน่ึง
ของต้น เช่น ราก หวั ก่ิง ใบ ไปปลกูแล้วบํารุงให้เจริญเติบโต 
  พฒันา ประเสริฐสขุ และ ศศิกาญจน์ ริบรวมทรัพย์ (2546: 50) ให้ความหมายของการเพาะปลกูพืช
วา่หมายถงึ การเพาะปลกูพืชโดยอาศยัปัจจยัตา่ง  ๆเพ่ือการเจริญเติบโต ได้แก่ แหลง่นํา้ ดนิ แร่ธาตอุาหารพืช 
และสภาพดินฟ้าอากาศท่ีมีอิทธิพลตอ่การปลกูพืช สง่ผลให้มนษุย์และสตัว์ได้มีอาหารเพ่ือการยงัชีพมนษุย์
ได้พยายามพฒันาการลกูพืชให้มีผลผลติเพิม่ขึน้ทัง้ปริมาณและคณุภาพ ทําให้สามารถนําไปจดัจําหน่วย
เป็นสินค้า พฒันาชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองและประเทศชาติให้ดีขึน้ 
  สามารถสรุปได้วา่ การเพาะปลกูหมายถงึ การนําสว่นต่างๆ ของพืช ได้แก ่ เมล็ดต้นท่ีโตแล้ว 
หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของต้น ไปปลกูลงดิน แล้วอาศยัปัจจยัตา่ง  ๆเพ่ือการเจริญเติบโต ได้แก่ ดิน นํา้ แร่ธาต ุ 
แล้วนํามาเป็นอาหารของมนษุย์ และสตัว์ ใช้ในการดํารงชีวิตต่อไป 
 2.2 ความสาํคัญของการเพาะปลูกพืช 
  ในการจดัประสบการณ์สําหรับเด็กปฐมวยั ควรจดักิจกรรมและประสบการณ์ตา่งๆ ท่ีจะช่วย
สง่เสริมพฒันาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา เหมาะสมเป็นไปตามวยั จอห์น ดิวอี ้
(John, Dewey) กลา่วว่า เด็กเรียนรู้จากการกระทํา (Learning by Doing) (นิตยา บรรณประสิทธ์ิ.  
2549: 143) และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เพียเจท์ ได้ศกึษาพฒันาการด้านการเรียนรู้ ซึง่ค้นพบวา่ เด็ก
ปฐมวยัเรียนและรู้จกัส่ิงท่ีอยูร่อบตวัด้วยการจบัต้องสมัผสัผา่นประสาทสมัผสัทัง้ห้า เด็กเรียนรู้วตัถจุาก
การเคล่ือนย้าย การเช่ือมโยงวตัถสุิ่งหนึง่กบัอีกสิ่งหนึง่ สิง่ต่างๆ เหลา่นีเ้ป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคญั 
(Active Learning) (สจิุนดา ขจรรุ่งศิลป์.  2550: 103) ซึง่วิธีการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กปฐมวยัได้ปฏิบตัิจริง
ในรูปแบบหนึง่ ได้แก่ กิจกรรมการเพาะปลกู นกัการศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ กลา่วถงึการเพาะปลกู 
ไว้ดงันี ้
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  สเตเชล (นิตยา บรรณประสิทธ์ิ.  2549: 146; อ้างอิงจาก Stachel.  1986: 97) กลา่วว่า
การเพาะปลกูพืช จะช่วยให้ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ และเข้าใจความต้องการของสิ่งมีชีวิตในโลก 
และ บรีเดแคมพ์ (นิตยา บรรณประสทิธ์ิ.  2549: 143; อ้างอิงจาก Bredekamp.  1988: 56) กลา่วว่า
การเพาะปลกูพืชจะช่วยให้เดก็เข้าใจความคดิรวบยอดเก่ียวกบัสิง่ท่ีอยูร่อบตวั โดยการสงัเกต การปฏิสมัพนัธ์
กบับคุคลอ่ืนๆ และสามารถนําไปแก้ปัญหาได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของแบลคเลย์และคนอ่ืนๆ (นิตยา  
บรรณประสิทธ์ิ.  2549: 144; อ้างอิงจาก Blndkley; et al.  1989: 71) ท่ีกลา่ววา่ การเพาะปลกูพืช ช่วยให้
เด็กรู้จกัจกัสงัเกต เปรียบเทียบ คิดอยา่งมีเหตผุล ซึง่เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีได้พบเห็น  
  นอกจากนี ้ โอคอน และ ปรานีส (นิตยา บรรณประสิทธ์ิ.  2549: 144; อ้างอิงจาก Ocone; & 
Pranis.  1990: 122) กลา่วว่า การเพาะปลกูพืช เป็นกิจกรรมท่ีใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้ทําให้
ทราบถงึความต้องการของพืชวา่ ต้องการได้รับการดแูลเอาใจใสอ่ยา่งสม่ําเสมอ และยงัเป็นการฝึกทกัษะ
ในการสงัเกต สามารถนําไปแก้ปัญหาได้ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการเรียนรู้เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์และนิเวศวิทยา 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ การเรียนรู้ถงึสงัคมและโภชนาการ โดยจดัให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในการวางแผน 
การเพาะปลกูพืช การเก็บเก่ียวผล จนกระทัง่นํามาเป็นอาหาร ซึง่เยาวพา เดชะคปุต์ (2528: 83) ได้กล่าวว่า 
การปลกูพืชช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ จากประสบการณ์ท่ีเด็กได้สงัเกต ทดลอง 
ค้นคว้า สาธิต เพ่ือให้เด็กสามารถหาข้อสรุปได้ด้วยตนเองและ ฉนัทนา ภาคบงกช (2535: 159)ได้เสนอแนะ
วา่ การเพาะปลกูพืชสามารถนําไปใช้ในการจดัประสบการณ์ให้กบัเด็กได้ ทัง้นีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ค้นพบและเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสําคญั นิตยา บรรณประสิทธ์ิ (2549: 144)กลา่ววา่ นอกจากเด็กได้
ประสบการณ์ตรงจากทกัษะตา่งๆ แล้ว เด็กยงัได้มีปฏิสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนๆ และสามารถนําไปแก้ปัญหา
ได้ในอนาคตด้วย 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ การเพาะปลกูเป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบตัิจริง 
ฝึกการสงัเกต จําแนก เปรียบเทียบส่ิงตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั ได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ช่วยเหลือกนั ตลอดจน
ได้ใช้ประสาทสมัผสัในการรับรู้ และเช่ือมโยงการเรียนรู้นําไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
 2.3 จุดมุ่งหมายของการจัดกจิกรรมการเพาะปลูกพืชสาํหรับเดก็ปฐมวัย 
  จีน (นิตยา บรรณประสิทธ์ิ.  2538: 31; อ้างอิงจาก Jean.  1988: 41) กลา่วถงึจดุมุง่หมาย
ของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชสําหรับเด็กปฐมวยั มีดงันี ้
   1.   เพ่ือให้เด็กรู้จกัวิธีการขยายพนัธ์ุพืช 
   2.   เพ่ือให้เด็กรู้จกัสว่นต่างๆของพืช เช่น เมลด็ ราก ลําต้น ใบดอก ฯลฯ 
   3.   เพ่ือให้เด็กรู้จกัอาหารของพืชท่ีช่วยให้พืชเจริญเติบโต เช่น นํา้ อากาศ ปุ๋ ย 
แสงแดด 
   4.   เพ่ือให้เด็กรู้จกัความแตกตา่งของพืชแต่ละชนิด 
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  หน่วยศกึษานิเทศก์ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน (2535: 2) กลา่วถงึจดุมุง่หมาย
ของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช ดงันี ้
   1.  ให้เด็กเกิดเจตคติท่ีดีตอ่การทํางาน 
   2.   มีความรักธรรมชาติ (ต้นไม้) และสิ่งแวดล้อม 
   3.   รู้จกัการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
   4.   ให้เด็กเกิดความภาคภมูิใจในงาน และเกิดความเช่ือมัน่ในการปฏิบตัิงานให้สําเร็จ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้วา่ จดุมุง่หมายของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชสําหรับเดก็ปฐมวยั 
เพ่ือให้เด็กรู้วิธีขยายพนัธุ์พืช สว่นประกอบของพืช ปัจจยัท่ีทําให้พืชเจริญเติบโต ปลกูฝังการักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน เกิดความภาคภมูิใจและมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 2.4 แนวทางการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 
  ขัน้เตรียมกิจกรรม 
   1.  เตรียมสถานท่ี ท่ีจะปลกู เตรียมดนิสําหรับปลกู 
   2.  เตรียมวสัดอุปุกรณ์ 
    2.1 พนัธุ์พืช เช่น เมล็ด หวั ก่ิง ใบ ฯลฯ 
    2.2 เคร่ืองปลกูในกรณีท่ีปลกูลงในกระถาง เช่น ดิน ปุ๋ ย แกลบ ขยุมะพร้าว เปลือกถัว่ 
ขีเ้ล่ือย ฟางข้าว เปลือกไม้ ฯลฯ 
    2.3 เคร่ืองมือปลกู เช่น ตะกร้าเพาะเมล็ด พลัว่ จอบ เสียม บวัรดนํา้ ฯลฯ 
    2.4 ปุ๋ ยธรรมชาติ เช่น ปุ๋ ยดอก ปุ๋ ยอินทรีย์ 
    2.5 ส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น รูปภาพ ของจริง ฯลฯ 
  ขัน้ดาํเนินกิจกรรม 
   1.  ขัน้นํา สนทนาถึงเร่ืองของต้นไม้ท่ีมีผลตอ่สิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นแนวทางให้เด็กตดัสนิใจ
วา่ควรปลกูต้นไม้ประเภทใด จงึจะเหมาะสมกบัสภาพแวดบ้อมและได้ประโยชน์มากท่ีสดุ 
   2. ขัน้ปฏิบตัิ สนทนาถงึการเพาะปลกูพืช และสาธิตวิธีการใช้เคร่ืองมือ วธีิการเพาะปลกูพืช 
และวิธีการดแูลรักษา หลงัจากนัน้ให้เด็กลงมือปฏิบตัิตัง้แต่การเพาะเมล็ด รดนํา้ พรวนดิน ใสปุ่๋ ย 
   3. ขัน้สรุปและประเมินผล ให้เดก็สงัเกตการเจริญเติบโตของพืชเปรียบเทียบความสงู 
จํานวนต้น ปัจจยัสําคญัในการเจริญเติบโตของพืช เช่น นํา้ แสงแดด ปุ๋ ย ฯลฯ (นิตยา บรรณประสิทธ์ิ. 
2549ก: 146; อ้างอิงจาก หน่วยศกึษานิเทศก์ สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน.  2535: 3 – 4) 
 2.5 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเพาะปลูกพืช 
  วรางคณา เผ่ือนทอง (2541: 12; อ้างอิงจาก กรมวิชาการกระทรวงศกึษาธิการ.  2535: 33) 
กลา่วถงึ ประโยชน์ของการเพาะปลกูไว้ว่า 
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   1.   ทําให้สขุภาพแข็งแรง เพราะได้ออกกําลงักายสําหรับงานการปลกูพืช เช่นการเตรียมดนิ 
การรดนํา้ การใสปุ่๋ ย 
   2.   เป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
   3.   ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายในครอบครัว เช่น ใช้พืชผกัมาประกอบอาหารในครอบครัว 
ไมต้่องซือ้ 
   4.   มีพืชท่ีมัน่ใจวา่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครอบครัว 
   5.   ได้ความรู้และประสบการณ์จากการปลกูพืชชนิดนัน้ๆ 
   6.   ได้ความเพลิดเพลินและเป็นการพกัผอ่นหย่อนใจ เช่น การปลกู ไม้ดอกไม้ประดบั 
  นิตยา บรรณประสิทธ์ิ (2549: 146 – 147; อ้างอิงจาก มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช.
2524: 248 – 252) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจดักิจกรรมเพาะปลกูไว้ว่า 
    1.   เด็กเข้าใจธรรมชาติ เห็นความสมัพนัธ์ กลมกลืนของชีวิตในธรรมชาติ  
   2.   เป็นประสบการณ์ท่ีสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กบัเด็กเป็นผู้ มีความสนใจกว้างขวาง 
เข้าใจพฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต รวมทัง้ชีวติของตนเอง 
   3.   เป็นแหล่งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของมนษุย์ 
   4.   เด็กเกิดความซาบซึง้ในความงามของธรรมชาติ เข้าใจแนวทางการสงัเกตเปรียบเทียบ
พืชและดอกไม้ตา่งๆ 
   5.   เด็กได้ศกึษาการเจริญเติบโตของพืช ภมูิใจในความสามารถของตนเอง 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้วา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชเป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการเพาะปลกู ได้แก ่การเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ  ในการเพาะปลกู 
บํารุงรักษา พรวนดิน ใสปุ่๋ ย รดนํา้ เฝ้าดกูารเจริญเติบโตของพืชเป็นการสง่เสริมทกัษะการสงัเกต การเปรียบเทียบ 
เอาใจใสต่อ่การเจริญเติบโตของพืช  ซึง่เป็นผลงานท่ีได้ลงมือปฏิบตัิจริง 
 2.6 งานวจิัยท่ีเก่ียวข้องกับการเพาะปลูกพชื 
  งานวจิัยในประเทศ 
   วรางคณา เผ่ือนทอง (2541: 51) ศกึษาการจดักิจกรรมเพาะปลกูผสมผสานท่ีมีต่อพฤติกรรม
และการรับรู้การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเด็กปฐมวยั ไว้วา่ เดก็ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเพาะ ปลกูแบบ
ผสมผสานกบัเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมแบบผสมผสาน มีพฤติกรรมการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแตกตา่งกนั
ทัง้นีก้รจดักิจกรรมการเพาะปลกูแบบผสมผสานเป็นการศกึษาสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริง เด็กปฐมวยัได้รับ
ประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมโดยผ่านกระบวนการตา่ง  ๆ เหลา่นีจ้ะสง่ผลต่อพฤติกรรมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม
ของเด็กปฐมวยั 
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   วรรณี วจันสวสัดิ์ (2544: 1) ทําการวิจยัเร่ืองการสอนแบบโครงงาน เพ่ือพฒันาภาษา
โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งเป็นกลุม่นกัเรียนชัน้อนบุาล 1 โรงเรียนไผทอดุมศกึษา โดยจดักิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงาน 
ในหวัข้อ “โครงงานขยายพนัธุ์” ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนสามารถพฒันาด้านภาษาได้ดีขึน้ ตอบคําถาม
ได้ดี รู้จกัสงัเกต คิดหาเหตผุล รู้จกัคําถามและตอบคําถามด้วยตนเอง 
   รุ่งนภา สดสะอาด (2546: บทคดัยอ่) ศกึษาการประเมินสภาพจริงในรายวชิาการปลกู
พืชผกัสวนครัว ช่วงชัน้ท่ี 3 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการศกึษาสามารถสรุปได้ว่า วิธีการประเมิน 
ผลผลติ และการประเมินตนเองของนกัเรียน ด้านทกัษาการปฏิบตัิและผลผลิต ตลอดจนแบบสอบถาม
ทศันคติ และจากการประเมินโดยใช้เคร่ืองมือวดัเกณฑ์คณุภาพ 5 ระดบั พบวา่นกัเรียนทกุคนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินทัง้หมด คือ การประเมินกระบวนการเรียนรู้ การประเมินทกัษะการปฏิบติั 
การประเมินผลผลิต และการประเมินโดยใช้เคร่ืองมือวดัเกณฑ์คณุภาพ 5 ระดบัพบว่า นกัเรียนทกุคนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนผา่นเกณฑ์การประเมินทัง้หมด คือ การประเมินกระบวนการเรียนรู้ 3 เร่ือง 
ได้แก่ เร่ืองการเรียนรู้ขัน้ตอนการปลกูพืชผกัสวนครัวและการเรียนรู้การทํางานอยูใ่นเกณฑ์คณุภาพระดบั 4 
สว่นเร่ืองการบนัทกึการรายงานอยูใ่นเกณฑ์คณุภาพ ระดบั 3 สําหรับการประเมินทกัษะการปฏิบตัิ อยูใ่นเกณฑ์
คณุภาพระดบั 3 และการประเมินผลผลิตอยูใ่นเกณฑ์คณุภาพ ระดบั 4 นอกจากนี ้การประเมินตนเอง
ของนกัเรียนด้านทกัษะการปฏิบตัิและผลผลิตอยูใ่นเกณฑ์คณุภาพระดบั  4 
   สภุคั แฝงเพ็ชร (2551: 42) ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชเป็นกิจกรรมท่ีให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบตัิจริง เด็กมีประสบการณ์ตรงเรียนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
ตา่ง  ๆจากกิจกรรม การเพาะปลกูพืช สามารถช่วยให้เด็กพฒันาด้านสงัคม ก่อให้เกิดพฤติกรรมความร่วมมือกนั
ในการทํากิจกรรมคือ เด็กได้มีปฏิสมัพนัธ์ ร่วมมือกบัผู้อืน่ในการปฏิบตังิาน มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั 
สามารถแก้ปัญหาในขณะปฏิบตัิกิจกรรมและสามารถเช่ือมโยงการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ และช่วย
สง่เสริมพฒันาการทกัษะทางสติปัญญาด้วย ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึสนใจกิจกรรมการเพาะปลกูพืชของเด็กปฐมวยั 
จะมีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวยัได้มากน้อยเพียงใด 
 จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง พบวา่ การใช้กิจกรรมเพาะปลกูพืช เป็นกิจกรรมท่ีให้
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้โดยใชปัระสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้ ดงันัน้ผู้วจิยั ซึง่สนใจท่ีจะจดักิจกรรม
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัจะสง่เสริม
และพฒันาปัญญาด้านต่างๆของเด็กปฐมวยั อีกทัง้ยงัเป็นการปลกูฝังให้เด็กรู้จกัวิธีการดแูลรักษาธรรมชาติ
อีกด้วย 



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

  
 การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
  1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
  2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3.  แบบแผนการวิจยั 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  5.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ นกัเรียนชาย - หญิง อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี ท่ีกําลงัศกึษา
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา  2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1 จํานวน  4 ห้องเรียน  
มีจํานวนนกัเรียน 107 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัเรียนชาย - หญิง อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี ท่ีกําลงัศกึษา
ชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1 โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 เลอืกกลุม่ตวัอยา่งจํานวน 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
มา 1 ห้องเรียน จากนัน้สุม่นกัเรียนจํานวน 24 คน มา 15 คน โดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
 1.   แผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 2.   แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
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การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ขัน้ตอนในการสร้างแผนการจัดกิจกรรมเพาะปลูกโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
  วิจยัได้ดําเนินขัน้ตอนการจดักิจกรรมเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้
ดงันี ้  
 1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานและวจิยั ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช และ
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 2.   นําข้อมลูท่ีได้มาวเิคราะห์ เพ่ือสงัเคราะห์เนือ้หาของกิจกรรมการให้สอดคล้องกบักิจกรรม
การเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 3.  สร้างแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ซึง่มี
ขัน้ตอน ดงันี ้
  3.1 ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
  3.2 ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืน (Cooperation Learning) 
  3.3 ผู้ เรียนวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis)   
  3.4 ผู้ เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
  3.5 ผู้ เรียนได้นําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั (Application) 
 4. นําแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยั
สร้างขึน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทา่น เพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง เท่ียงตรง โดยผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ท่าน 
มีดงันี ้
  4.1 ดร.ธญัรัตน์  นิธิกลุธีระภทัร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนบุาลจารุวรรณ 
  4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุญาพร อนูากลู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
(ฝ่ายประถม) 
  4.3 อาจารย์นนทิศกัดิ์ ผาผาย โรงเรียนอนบุาลวงัมว่ง จงัหวดัสระบรีุ 
 5. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้  
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ีจะใช้สอน การสร้างบรรยากาศท่ีสง่เสริมตอ่การเรียนรู้
ของเด็กในแผนการจดักิจกรรมเพาะปลกูพืช ปรับการใช้ภาษาท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ิมเติม
คําถามกระตุ้นความคิดของเด็ก ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงรูปแบบการประเมินผล และ
แผนการจดักิจกรรม ให้เหมาะสมกบัวยัของกลุม่ตวัอยา่ง และเพ่ิมบนัทกึหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 6. นําแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีปรับปรุง
แก้ไข ตามคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try  Out) กบัเด็กนกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ท่ีมีลกัษณะ
ใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอยา่งตวัอย่าง จํานวน 15 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบรูณ์
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ย่ิงขึน้ โดยปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกบัเวลาของการทํากิจกรรมแตล่ะครัง้ การจดักลุม่เด็กมีทัง้การจดั
ตามความสมคัรใจของเด็กและครูเป็นผู้จดัให้ 

 7. การเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดักิจกรรมเพาะปลกูท่ีนํามาใช้ในงานวิจยัได้มาจาก
ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะและครูผู้ มีประสบการณ์แนะนําและเด็กช่วยเลือก 
 ขัน้ตอนในการสร้างแบบประเมนิความสามารถทางพหุปัญญา 
  ผู้วจิยัได้ดําเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา ตามขัน้ตอน ดงันี ้
  1. ศกึษาเอกสาร ตํารา และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้องกบัความสามารถทางพหปัุญญาในเนือ้หา
ลกัษณะของพหปัุญญาแตล่ะด้าน 
  2. ศกึษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างเคร่ืองมือประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
  3. สร้างแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงความสามารถ
ด้านตา่งๆ ตามแนวคิดพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน จํานวน 27 ข้อ  ประกอบไปด้วย   
   3.1 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษา จํานวน 3 ข้อ 
   3.2 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  จํานวน  3 ข้อ 
   3.3 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิต ิจํานวน 3 ข้อ 
   3.4 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว จํานวน 3 ข้อ 
   3.5 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรี จํานวน 3 ข้อ 
   3.6 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล จํานวน 3 ข้อ 
   3.7 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเอง จํานวน 3 ข้อ 
   3.8 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติ จํานวน 3 ข้อ 
   3.9 ความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงอยูข่องชีวติ 
    จํานวน 3 ข้อ 
  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านออกเป็น 3 ระดบั
คือ 
   ระดบัคะแนน 2 บนัทึกเม่ือนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน
โดยไมมี่ผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤติกรรม 
   ระดบัคะแนน 1 บนัทึกเม่ือนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน
โดยมีผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤติกรรม 
   ระดบัคะแนน 0 บนัทกึเม่ือนกัเรียนไมแ่สดงหรือแสดงไมถ่กูต้องในแตล่ะด้าน 
              4. นําแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง
และความเหมาะสมด้านเนือ้หา จํานวน 3 ท่าน ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้
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   4.1 อาจารย์มิ่ง เทพครเมือง อาจารย์ประจําฝ่ายวดัผลโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) 
       4.2 อาจารย์บําเพ็ญ การพานิชย์ ครูผู้สอนโรงเรียนอนบุาลระยอง 
   4.3 อาจารย์รัตนาภรณ์ ภธูรเลิศ ครูผู้สอนโรงเรียนสเุหร่าลาดบวัขาว 
  โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้อง ดงันี ้
   มีความเห็นวา่  สอดคล้องกนั     กําหนดคะแนนเป็น  +1 
   มีความเห็นวา่  ไมแ่น่ใจ      กําหนดคะแนนเป็น    0 
   มีความเห็นวา่  ไมส่อดคล้องกบัเนือ้หา  กําหนดคะแนนเป็น  -1 
  5. นําแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผ่านการตรวจจากผู้ เช่ียวชาญแล้ว มา
ปรับปรุงแก้ไขตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงการใช้ภาษาให้ส่ือความหมายย่ิงขึน้ แล้ว
นําไปหาค่าดชันีความสอดคล้องระหวา่งความสามารถทางพหปัุญญากบัจดุประสงค์ (IOC : Index of 
Item Objective Congruence) ซึง่ต้องมีคา่ IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์. 
2526: 89) ซึง่พบวา่ แบบสงัเกตความสามารถทางพหปัุญญามีค่า IOC ระหวา่ง 0.67 – 1.00 ซึง่เป็น
คา่แสดงหลกัฐานความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีมีคา่สงู สามารถนํามาเก็บรวบรวมข้อมลูได้ 
  6. นําแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  
กบัเด็กนกัเรียนกลุม่ท่ีใช้ในการสร้างแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกู โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้  
ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 15 คน เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ในการใช้แบบประเมินของ
ผู้ วิจยัและผู้ช่วยวิจยั  โดยนําข้อมลูมาคํานวณหาค่าดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน  (RAI :  Rater  
Agreement  Indexes)  (Burry – Stock & others.1996: 256) ของผู้ วิจยัและผู้ช่วยผู้ วิจยั 1 คน ได้คา่
ความสอดคล้องของผู้ประเมินเท่ากบั 0.91 
 ขัน้ตอนในการสร้างคู่มือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา 
  ผู้วจิยัดําเนินการสร้างคูมื่อการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา ตามขัน้ตอน
ดงันี ้
  1. ศกึษาเอกสารและตําราท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างคูมื่อการใช้แบบประเมนิความสามารถ
ทางพหปัุญญา 
  2. สร้างคู่มือการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
  3. นําคูมื่อการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้เสนอ
ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมของการใช้ข้อความ จํานวน 3 ท่าน ซึง่เป็น
ผู้ เช่ียวชาญกลุม่เดียวกบัขัน้ตอนในการหาคณุภาพของแบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา
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  4. นําคูมื่อการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีผ่านการตรวจจากผู้ เช่ียวชาญ
มาปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ โดยปรับปรุงการใช้ภาษาในการส่ือความหมายให้ชดัเจน
ย่ิงขึน้ และระบจํุานวนครัง้และระยะเวลาท่ีใช้ในการประเมินให้ชดัเจน 
  5. นําคูมื่อการใช้แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้    
(Try Out) แล้วนําข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงการใช้ภาษาให้ส่ือความหมายได้ชดัเจนย่ิงขึน้ ให้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือ
นําไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งต่อไป 
 
แบบแผนการวิจยั 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Design) ซึง่ผู้ วิจยัได้ดําเนินการทดลอง
โดยอาศยัแบบทดลองกลุม่เดียว มีการวดัผลในทกุช่วงระยะเวลาของการทดลอง โดยการทดลอง ในสปัดาห์ท่ี 2 
สปัดาห์ท่ี 4 สปัดาห์ท่ี 6 และสปัดาห์ท่ี 8 โดยใช้แบบแผนการทดลอง ซึง่เป็นการดําเนินการวิจยัแบบ 
One Group Time - Series Design โดยผู้วจิยัได้นํามาปรับให้สอดคล้องกบังานวจิยั (ล้วน สายยศ; 
และ องัคณา สายยศ.  2538: 255) 
 
ตาราง 2 แบบแผนการวิจยั 
 

ก่อนการทดลอง ในช่วงเวลาการทดลอง 
  

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

 
 เม่ือ  X0     แทน  การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา 
         เพ่ือการเรียนรู้ 
   T0     แทน  การสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
   X1,X2,X3,…X8  แทน  การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา 
         เพ่ือการเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาการทดลอง 
   T1,T2,T3,T4   แทน  การสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
         ในช่วงระยะเวลาการทดลอง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วจิยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 เป็น
เวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั ๆ ละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการดําเนินการ ดงันี ้
 1. ผู้วจิยัและผู้ช่วยวจิยัปรึกษา เพ่ือทําความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการดําเนินการวิจยั 
 2.  ก่อนการทดลอง ผู้ช่วยผู้ วิจยัทําการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา ของ
กลุม่ตวัอยา่ง จากการจดักิจกรรมแบบปกตโิดยผู้ วิจยั ในเวลา 09.00 – 10.00 น. โดยใช้แบบสงัเกตพฤตกิรรม
ความสามารถทางพหปัุญญา แล้วนําข้อมลูมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ฐาน (Baseline) ของนกัเรียนแตล่ะคน 
แตล่ะด้าน 
 3.  ดําเนินการทดลอง โดยผู้วจิยัดําเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ในกิจกรรมในวงกลมช่วงสรุปกิจกรรม ตัง้แต่เวลา 
09.00 – 10.00 น. เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 4.  ในช่วงเวลาการทดลอง ผู้ช่วยผู้ วิจยัทําการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา
จากการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 
8 โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา เพ่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์ โดยหาคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มธัยฐาน (Median) และแบบทดสอบสมมติฐาน 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย ดงันี ้
      คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.00  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหปัุญญาอยูใ่นระดบัสงู 
      คะแนนเฉลี่ย 0.50 – 1.49  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหปัุญญาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
      คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.49  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหปัุญญาอยูใ่นระดบัต่ํา
 5. ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาก่อน และในช่วงเวลา
จดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ โดยใช้การทดสอบของ The Wilcoxon  
Matched Pairs Signed – Ranks Test 
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ตาราง 3 กําหนดการจดักิจกรรมในการทดลอง ระยะเวลาสปัดาห์ละ 3 วนัๆ ละ 60 นาที เป็นเวลา 8 สปัดาห์  
     รวม 24 ครัง้ 
 

วิธีดําเนินการ กิจกรรม เวลา 
   

ก่อนการทดลอง 
    จดักิจกรรมปกติและสงัเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหปัุญญาเป็นเวลา  1 
สปัดาห์ 3 วนั รวม 3 ครัง้ ก่อนสปัดาห์ท่ีจะ
ทําการทดลอง 

1. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 09.00  – 10.00 น. 

ดาํเนินการทดลอง 
    จดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นเวลา 8 
สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั รวม รวม 24 ครัง้ 
สปัดาห์ท่ี 1 จดักิจกรรมปกติและสงัเกต          
พฤติกรรม 3 วนั 3 ครัง้ 
สปัดาห์ท่ี 2-8 จดักิจกรรมเพาะปลกูพืช          
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้และ
สรุปกิจกรรม 

ขัน้ท่ี 1 การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้
อยา่งมีชีวิตชีวา 
ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในกิจกรรม 
การเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย 
ขัน้ท่ี 3 การวเิคราะห์กิจกรรมการ
เรียนรู้ 
ขัน้ท่ี 4 การสรุปและสร้างองค์ความรู้  
ขัน้ท่ี 5 การประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง 

09.00 – 10.00 น. 
 
09.00 – 10.00 น. 
 
09.00 – 10.00 น. 

   

 
สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วจิยันําข้อมลูท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดงันี ้
 1. สถติพิืน้ฐาน 
  1.1 หาคา่เฉล่ียของคะแนน ใช้สตูร (นิภา ศรีไพโรจน์.  2527: 149) 
    

   



   

 

   เม่ือ        แทน คะแนนเฉลี่ย 
              แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

      N   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
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  1.2 ค่ามธัยฐาน (Median) (นิภา ศรีไพโรจน์.  2527: 153) ใช้สตูร 
 

   
2

1


XN
Mdn  

 

   เม่ือ  Mdn  แทน     มธัยฐาน 
                                     N           แทน     จํานวนคะแนน 

                                  
2

1XN    แทน     คะแนนตวัท่ี  
2

1N    
 

  1.3 หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน ใช้สตูร (นิภา ศรีไพโรจน์.  2527: 164) 
 

    
 1

..

22




 

NN

XXN
DS  

 

   เม่ือ  S.D.      แทน    ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
      2X   แทน    ผลรวมของกําลงัสองของคะแนนแต่ละคนในกลุม่ตวัอย่าง 
              2 X   แทน กําลงัสองของผลรวมคะแนนแตล่ะคนในกลุม่ตวัอย่าง
     N       แทน   จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
 
 2. สถติทิี่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 หาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
โดยใช้สตูร IOC (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.  2526: 89) 
 

   
N

R
IOC   

 

   เม่ือ   IOC  แทน  ดชันีความสอดคล้องของความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 
      R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 

        N  แทน  จํานวนผู้ เช่ียวชาญ 
 

  2.2 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของการประเมินโดยใช้ดชันีความสอดคล้องของผู้ประเมิน 
จากสตูร RAI (Rater Agreement Index : RAI) (Burry – Stock;& others. 1996: 256)   
 

       1
1 21
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   เม่ือ  RAI  แทน   ดชันีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 
     knR1  แทน ผลการประเมินของผู้ประเมนิคนท่ี 1 
       knR2  แทน ผลการประเมินของผู้ประเมนิคนท่ี 2 
      N   แทน จํานวนเด็กปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่ง 
      K   แทน จํานวนพฤติกรรมบอ่ย 
     I   แทน จํานวนช่วงคะแนน (0, 1, 2) 

 
 3. สถติทิี่ใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
  การทดสอบนยัสําคญัโดยการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test  
(นิภา ศรีไพโรจน์.  2533: 91 – 97) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถทางพหปัุญญา
ของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งก่อนทดลองและในช่วงเวลาทดลอง 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 เพ่ือให้การวเิคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการทดลองและการแปรความหมายจากการวิเคราะห์
ข้อมลูเป็นท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัจงึได้กําหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
 N  แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 
    แทน  คา่เฉล่ีย 
 Mdn แทน คา่มธัยฐาน  
 ..DS  แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t   แทน   คา่สถิติทดสอบใน The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
 *  แทน   มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์  
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั ก่อนและระหวา่ง
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ในช่วงการทดลอง ซึง่ผู้ วิจยัขอ
นําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลูตามลําดบั ดงันี ้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั
ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาการจดักิจกรรมระหวา่งสปัดาห์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั การวิเคราะห์
นําเสนอเป็น 2 สว่น ดงันี ้
  1. ค่าสถิตพืน้ฐานของคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั การวิเคราะห์
ในครัง้นีไ้ด้นําคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาในด้านต่างๆ ตามแนวคิดพหปัุญญาของ
เด็กปฐมวยัท่ีได้จากการสงัเกตก่อนการจดักิจกรรม 1 ครัง้ใน 1 สปัดาห์ และในช่วงเวลาจดักิจกรรมตาม
รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือเรียนเรียนรู้อีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สปัดาห์ (เก็บข้อมลูจากการสงัเกตในสปัดาห์ท่ี 2, 
4, 6, และ 8) นํามาหาค่าเฉลี่ย มธัยฐานและความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏ ดงั ตาราง 4 – 13  
 



 
 

48 

ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านภาษา 
     ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  0.33 0.60 0.32 ปานกลาง 
  2  1 0.95 0.49 ปานกลาง 

ด้านภาษา 15 4  1.33 1.49 0.45 ปานกลาง 
  6  2 1.75 0.37 สงู 
  8  2 1.96 0.12 สงู 
        

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษาของเด็กปฐมวยั
ในระยะก่อนการทดลอง และเม่ือได้ร่วมกิจกรรมเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้จนถงึ
สปัดาห์ท่ี 4 นัน้อยูใ่นระดบั ปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้จากระดบัปานกลาง มาอยูใ่นระดบัสงู
ในสปัดาห์ท่ี 6 และ 8 
 
ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ย มธัยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านตรรกะ 
      และคณิตศาสตร์ ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  1 0.76 0.30 ปานกลาง 
ด้านตรรกะและ  2  1 0.89 0.34 ปานกลาง 
คณิตศาสตร์   15 4  1.67 1.53 0.45 สงู 

  6  2 1.84 0.25 สงู 
  8  2 2.00 0.00 สงู 
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 ผลการวิเคราะห์ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเม่ือได้ร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้จนถงึสปัดาห์ท่ี 2 อยูใ่นระดบัปานกลางและมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้จากระดบัปานกลาง มา
อยู่ในระดบัสงู ในสปัดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 
 
ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านมติ ิ
     ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  1 1.13 0.25 ปานกลาง 
  2  1.33 1.20 0.35 ปานกลาง 

ด้านมติิ   15 4  1.67 1.67 0.36 สงู 
  6  2 1.98 0.09 สงู 
  8  2 2.00 0.00 สงู 
        

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติของเดก็ปฐมวยั
ในระยะก่อนการทดลองและเม่ือได้ร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
จนถึงสปัดาห์ท่ี 2 อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้จากระดบัปานกลาง มาอยูใ่นระดบัสงู 
ในสปัดาห์ท่ี 4 ,6 และ 8 
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ตาราง 7 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านร่างกาย 
     และการเคล่ือนไหวก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  1.67 1.42 0.37 ปานกลาง 
ด้านร่างกายและ  2  1 1.27 0.46 ปานกลาง 
การเคล่ือนไหว 15 4  2 1.69 0.46 สงู 

    6  2 1.96 0.12 สงู 
  8  2 2.00 0.00 สงู 
        

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 7 แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถทางพหปัุญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
ของเด็กปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเม่ือได้ร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ จนถงึสปัดาห์ท่ี 2 นัน้อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพิม่สงูขึน้จากระดบั ปานกลาง
มาอยูใ่นระดบั สงู ในสปัดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 
 
ตาราง 8 คะแนนเฉลี่ย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านดนตรี  
     ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  1 0.80 0.27 ปานกลาง 
  2  1 1.09 0.23 ปานกลาง 
ด้านดนตรี   15 4  1.33 1.47 0.40 ปานกลาง 

    6  2 1.89 0.16 สงู 
  8  2 2.00 0.00 สงู 
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 ผลการวเิคราะห์ตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรี ของเด็กปฐมวยั
ในระยะก่อนการทดลองและเม่ือได้ร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
จนถงึสปัดาห์ท่ี 4 อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้จากระดบั ปานกลางมาอยูใ่นระดบั สงู 
ในสปัดาห์ท่ี 6 และ 8 
 
ตาราง 9 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านความเข้าใจ 
     ระหวา่งบคุคล  ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  1 0.95 0.40 ปานกลาง 
  2  1.33 1.29 0.25 ปานกลาง 
ด้านความเข้าใจ 15 4  2 1.73 0.34 สงู 
ระหวา่งบคุคล      6  2 1.91 0.24 สงู 

  8  2 2.00 0.00 สงู 
        

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง  9  แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจระหวา่ง
บคุคลของเด็กปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเม่ือได้เข้าร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบ        
พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ จนถึงสปัดาห์ท่ี 2 นัน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้จาก
ระดบัปานกลางมาอยูใ่นระดบั สงู ในสปัดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 
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ตาราง 10  คะแนนเฉล่ีย มธัยฐานและความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้านความเข้าใจ 
     ตนเองก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  0.67 0.82 0.17 ปานกลาง 
  2  1.33 1.11 0.39 ปานกลาง 
ด้านความเข้าใจ 15 4  1.67 1.60 0.40 สงู 
ตนเอง    6  2 1.84 0.31 สงู 

  8  2 1.91 0.15 สงู 
        

 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 10 แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเอง  
ของเด็กปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเม่ือได้ร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ จนถงึสปัดาห์ท่ี 2 นัน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิมสงูขึน้จากระดบัปานกลาง
มาอยูใ่นระดบั สงู ในสปัดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 

 
ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ย มธัยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้าน      
     ธรรมชาติก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  0.33 0.40 0.40 ตํ่า 
    2  1 0.71 0.45 ปานกลาง 
  ด้านธรรมชาติ 15 4  1.33 1.31 0.35 ปานกลาง 

  6  1 1.00 0.00 ปานกลาง 
  8  2 1.93 0.19 สงู 
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 ผลการวิเคราะห์ตาราง 11 แสดงให้เห็นวา่ ความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติของเด็กปฐมวยั
ในระยะก่อนการทดลองนัน้อยูใ่นระดบัต่ําเม่ือได้ร่วมกิจกรรมเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือ
การเรียนรู้มีการพฒันาเพ่ิมขึน้ตามลําดบั  จากระดบัตํ่ามาอยูใ่นระดบัปานกลางในสปัดาห์ท่ี 2 – 6 และ
เพิ่มสงูขึน้เป็นระดบัสงู ในสปัดาห์ท่ี 8 
 
ตาราง 12 คะแนนเฉล่ีย มธัยฐาน และความเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทางด้าน 
      อตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยูข่องชีวิต ก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงเวลาจดักิจกรรม (สปัดาห์ท่ี 2,  
      4, 6 และ 8) 
 

ความสามารถ 
ทางพหปัุญญา 

จํานวน 
เด็กปฐมวยั (N) 

ระยะเวลา 
(สปัดาห์) 

Mdn.   ..DS  ระดบั 

        

  ก่อนจดักิจกรรม  0.67 0.71 0.33 ปานกลาง 
ด้านอตัถภวนิยม    2  0.67 0.69 0.43 ปานกลาง 
จิตนิยมหรือ 15 4  1 1.13 0.37 ปานกลาง 
การดํารงอยู ่  6  1.33 1.46 0.21 ปานกลาง 
ของชีวติ    8  1.67 1.60 0.19 สงู 

        

 
 ผลการวเิคราะห์ตาราง 12 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม
หรือการดํารงอยูข่องชีวิตของเด็กปฐมวยัในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ร่วมกิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ จนถึงสปัดาห์ท่ี 6 อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการพฒันาเพ่ิม
สงูขึน้จากระดบั ปานกลาง มาอยูใ่นระดบั สงู ในสปัดาห์ท่ี 8 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั
ก่อนจดักิจกรรมเพาะปลกูและในช่วงเวลาการจดักิจกรรมเพาะปลกูตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวยัระหวา่งสปัดาห์ โดยใช้สถิติการทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test 
(นิภา ศรีวิโรจน์.  2533: 91 – 97) การวิเคราะห์นําเสนอดงัตาราง 13  
 
 
 



 
 

54 

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั ก่อนจดักิจกรรมการเพาะปลกู 
     และในช่วงเวลาการจดักิจกรรมระหวา่งสปัดาห์ทัง้ 9 ด้าน 
 

ความสามารถทางพหปัุญญา 

ด้า
นภ

าษ
า 

ด้า
นต
รร
กะ
แล
ะ

คณิ
ตศ
าส
ตร์

 

ด้า
นมิ
ติ 

ด้า
นร่
าง
กา
ยแ
ละ

กา
รเค

ลื่อ
นไ
หว

 

ด้า
นด
นต
รี 

ด้า
นค
วา
มเ
ข้า
ใจ

ระ
หว
า่ง
บคุ
คล

 
ด้า
นค
วา
มเ
ข้า
ใจ

ตน
เอ
ง 

ด้า
นธ
รร
มช
าติ

 

ด้า
นอ
ตัถ
ภว
นิย
มฯ

 

สปัดาห์ที่เปรียบเทียบ 

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

ก่อนจดักิจกรรม – สปัดาห์ท่ี 2 .012* .234 .565 .285 .005* .013* .023* .048* .873 
ก่อนจดักิจกรรม – สปัดาห์ท่ี 4 .000* .000* .000* .107 .001* .000* .000* .000* .004* 
ก่อนจดักิจกรรม – สปัดาห์ท่ี 6 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
ก่อนจดักิจกรรม – สปัดาห์ท่ี 8 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
สปัดาห์ท่ี 2 – สปัดาห์ท่ี 4 .002* .002* .008* .042* .016* .003* .002* .002* .008* 
สปัดาห์ท่ี 2 – สปัดาห์ท่ี 6 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .026* .000* 
สปัดาห์ท่ี 2 – สปัดาห์ท่ี 8 .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
สปัดาห์ท่ี 4 – สปัดาห์ท่ี 6 .083 .021* .005* .022* .000* .104 .010* .004* .013* 
สปัดาห์ท่ี 4 – สปัดาห์ท่ี 8 .001* .001* .003* .021* .000* .009* .005* .000* .000* 
สปัดาห์ท่ี 6 – สปัดาห์ท่ี 8 .044* .029* .334 .164 .019* .164 .419 .000* .108 
          

 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 ผลการวิเคราะห์ตาราง 13 แสดงให้เห็นวา่ ในช่วงเวลาก่อนจดักิจกรรมการเพาะปลกูและระหวา่ง
การปฏิบตัิกิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8  
นกัเรียน มีความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านมิต ิ
ความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านเข้าใจ ระหวา่ง
บคุคล ความสามารถด้านเข้าใจตนเอง ความสามารถด้านธรรมชาติ และความสามารถด้านอตัถภวนิยม 
จิตนิยม หรือการดํารงอยูข่องชีวิตสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ  
ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือ
การดํารงอยูข่องชีวิต ท่ีในช่วงกอ่นการจดักิจกรรมกบัสปัดาห์ท่ี 2 ไมแ่ตกต่างกนั ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ท่ีในช่วงก่อนการจดักิจกรรมกบัสปัดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่างกนั ด้านภาษาและด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล  
ท่ีในช่วงสปัดาห์ท่ี 4 – 6 ไมแ่ตกต่างกนั ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ด้านความเข้าใจระหวา่ง
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บคุคล ด้านความเข้าใจตนเองและด้าน อตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยูข่องชีวิต ท่ีในชว่งสปัดาห์ท่ี 6 
กบั 8 ไมแ่ตกต่างกนั 



บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบทดลอง (Experimental Design) เพ่ือศึกษาความสามารถทาง 
พหปัุญญาของเด็กปฐมวยัในแต่ละชว่งของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับครู พอ่ แม ่ผู้ปกครอง และผู้ เก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัได้
อย่างเหมาะสม โดยมีขัน้ตอนกรวิจยัและผลการวจิยั สรุปได้ดงันี ้
 
ความมุ่งหมายของการวจิยั 
 1. เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
พืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ในช่วงการทดลอง 
 
สมมตฐิานการวจัิย 
 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้มี
ความสามารถทางพหปัุญญาในด้านต่างๆ สงูขึน้ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้ คือนกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง  5 – 6 ปี ท่ี
กําลงัศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1  
มีนกัเรียนจํานวน 4 ห้อง จํานวนทัง้หมด 107 คน 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นี ้คือ นกัเรียนชาย – หญิง อายรุะหวา่ง 5 – 6 ปี 
ท่ีกําลงัศกึษาชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 1 
ด้วยวธีิการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เลือก 1 ห้องเรียน หลงัจากนัน้ สุม่นกัเรียนจาก 
24 คน มาจํานวน 15 คน ซึง่ได้มาโดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้นี ้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
 1. แผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 2. แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 
 

วธีิดาํเนินการวจิยั 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 เป็น
เวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ โดยมีแผนการดําเนินการ ดงันี ้
 1. ผู้วจิยัและผู้ช่วยวิจยัปรึกษา เพ่ือทําความเข้าใจร่วมกนัเก่ียวกบัวิธีการดําเนินการวิจยั 
 2. ก่อนการทดลองผู้ช่วยผู้วจิยัทําการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของกลุม่ตวัอย่าง 
จากการจดักิจกรรมแบบปกติโดยผู้ วิจยั ในเวลา 09.00 – 10.00 น. โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถ
ทางพหปัุญญา แล้วนําข้อมลูมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ฐาน (Baseline) ของนกัเรียนแตล่ะคน แตล่ะด้าน 
 3. ดําเนินการทดลอง โดยผู้ วิจยัดําเนินการตามแผนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบ
พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ในกิจกรรมในวงกลมช่วงสรุปกิจกรรมตัง้แต่เวลา 09.00 – 10.00 น. 
เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ๆ ละ 3 วนัๆ ละ 60 นาที รวมทัง้สิน้ 24 ครัง้ 
 4. ในช่วงเวลาการทดลอง ผู้ช่วยผู้ วิจยัทําการสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา
จากการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 
โดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา เพ่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์ โดยหาคะแนนเฉล่ีย 
(Mean) สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มธัยฐาน (Median) และแบบทดสอบสมมติฐาน 
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย ดงันี ้
  คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.00 หมายถงึ มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัสงู 
  คะแนนเฉล่ีย 0.50 – 1.49 หมายถงึ มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.49 หมายถงึ มีความสามารถทางพหปัุญญาอยู่ในระดบัต่ํา   
 5. ทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาก่อน และในช่วงเวลาจดั
กิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ โดยใช้การทดสอบ The Wilcoxon Matched 
Pairs Signed – Ranks Test 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าสถิติพืน้ฐาน ประกอบด้วย คะแนนเฉล่ีย (Mean) และคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มธัยฐาน (Median) 
 

สรุปผลการวจัิย 
 เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถ
ทางพหปัุญญาเพิ่มสงูขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ผลของการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
พืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ พบวา่ เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาเพิม่ขึน้ ความสามารถ
ด้านภาษา ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านมิติ ความสามารถด้านร่างกาย
และการเคล่ือนไหว ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถด้านเข้าใจระหวา่งบคุคล ความสามารถด้าน
เข้าใจตนเอง ความสามารถด้านธรรมชาติ และความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยู่
ของชีวิตสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2. ผลของการเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ตามช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลง มีรายละเอียด 
ดงัต่อไปนี ้
  2.1 คะแนนระดบัพฒันาการในช่วงสปัดาห์ก่อนการทดลองกบัคะแนนสปัดาห์ท่ี 2,4,6 และ 8 
เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านภาษา ด้านดนตรี มีพฒันาการสงูขึน้เป็นลําดบัจากระดบัปานกลาง ตัง้แต่
ช่วงก่อนการทดลองจนถึงสปัดาห์ท่ี 4 และเพ่ิมเป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 6 และ 8 
  2.2 คะแนนระดบัพฒันาการในช่วงสปัดาห์ก่อนการทดลองกบัคะแนนสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 
เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว ด้าน
ความเข้าใจระหว่างบคุคล และด้านความเข้าใจตนเอง มีพฒันาการสงูขึน้เป็นลําดบัจากระดบัปานกลาง
ตัง้แต่ช่วงก่อนการทดลองจนถึงสปัดาห์ท่ี 2 และเพ่ิมเป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 
  2.3 คะแนนระดบัพฒันาการในช่วงสปัดาห์ก่อนการทดลองกบัคะแนนสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 
เด็กปฐมวยั มีความสามารถด้านธรรมชาติ มีพฒันาการสงูขึน้เป็นลําดบัจากระดบัต่ํา ในช่วงก่อนการทดลอง 
เพิ่มสงูขึน้เป็นลําดบัจากระดบัปานกลางจนถึงสปัดาห์ท่ี 6 และเพ่ิมเป็นระดบัสงูในสปัดาห์ท่ี 8 
  2.4 คะแนนระดบัพฒันาการในช่วงสปัดาห์ก่อนการทดลองกบัคะแนนสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 
เด็กปฐมวยั มีความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยูข่องชีวิตมีพฒันาการสงูขึน้เป็นลําดบั
จากระดบัปานกลางตัง้แต่ช่วงก่อนการทดลองจนถงึสปัดาห์ท่ี 6 และเพ่ิมเป็นระดบัสงูในสปัดาห์ 8 
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อภปิรายผล 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายสําคญั เพ่ือศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ คะแนนความสามารถ
ทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัก่อนการจดักิจกรรมและระหวา่งการจดักิจกรรมการเพาะปลกูโดยใช้รูปแบบ
พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ในภาพรวมสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ของงานวิจยัท่ีตัง้ไว้ แสดงให้เห็นวา่ เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู โดยใช้พหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ มีความสามารถทางพหปัุญญาทกุด้านสงูขึน้ ซึง่สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้
 1. ผลการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ พบวา่ เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหปัุญญาสงูขึน้ทกุด้าน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมเพาะปลกูโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถของเด็กปฐมวยัได้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเด็กท่ีได้รับประสบการณ์
จากการจดักิจกรรมเพาะปลกู โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ โดยการจดัประสบการณ์ ตามท่ี 
เยาวพา  เดชะคปุต์ (2549: 7) พฒันารูปแบบการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ิม พฒันาพหปัุญญาขึน้
โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีพหปัุญญา การจดัประสบการณ์ตามแนวรูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้ เป็น
การดําเนินการตามหลกัการ  5  ขัน้  โดยใช้อกัษรยอ่ว่า  ACACA ดงันี ้ ขัน้ท่ี 1 A การให้ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมีชีวติชีวา (Active Learning) ขัน้ท่ี 2 C การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย  
(Cooperation Learning) ขัน้ท่ี 3 A การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) ขัน้ท่ี 4 C การสรุป และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ขัน้ท่ี 5 A การประยกุต์ใช้ในชีวิตจริง (Application) โดย
ในแตล่ะขัน้มีรายละเอียด ดงันี ้  
  ขัน้ท่ี 1 ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเพาะปล ูกโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
อยา่งมีชีวิตชีวา (Active Learning) ในขัน้ตอนนี ้การเรียนรู้จะให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเพาะปลกู
ด้วยตนเอง โดยจะเน้นการท่ีผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Hands - on) โดยการทดลอง  
ค้นคว้า ปฏิบตัิจริง ซึง่เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Active Learning)ทําให้เด็กมีความสนกุสนานเพลดิเพลิน
ในขณะทํากิจกรรม ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ดิวอี ้(เยาวพา เดชะคปุต์.  2542: 79; อ้างอิงจาก Dewey.  n.d.) 
ท่ีวา่เด็กเรียนรู้ได้ดีจากการกระทํา (Learning by doing) และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือ
ทํากิจกรรมด้วยตนเอง กล่าวคือ ค้นคว้า ทดลอง กระทําสิง่ต่างๆ ด้วยตนเอง ร่วมคิดแก้ปัญหาและทํา
กิจกรรมร่วมกบัเพ่ือนๆ สอดคล้องกบัชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บงัอร เสรีรักษ์ (2543: 144) อธิบายไว้ว่า 
แนวคิดแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพฒันาพหปัุญญาคือ รูปธรรมของการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ียดึผู้ เรียนเป็นสําคญั ฉะนัน้จงึอธิบายได้วา่ รูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวยั โดย
ใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เป็นรูปแบบของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นศนูย์กลาง
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ท่ีสามารถพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาของนกัเรียนได้สงูขึน้อย่างเดน่ชดัทกุด้าน ซึง่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ รัตนาภรณ์  ภธูรเลศิ (2551: 84) ศกึษาเร่ืองการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของ
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ กลา่ววา่ การเรียนการสอน
ควรมุง่เน้นเปิดโอกาสให้เด็กได้ทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย และลงมือปฏิบติักิจกรรรมด้วยตนเองเพ่ือให้เด็ก
ได้ค้นพบความสนใจ และความสามารถของตนเอง ผา่นส่ือการเรียนรู้ วสัด ุอปุกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น 
โต๊ะเคร่ืองแป้ง ตุ๊กตา หนงัสอื นิทาน หุน่มือ สี กาว กรรไกร กระดาษ บล็อกรูปทรงต่างๆ แวน่ขยาย 
เคร่ืองดนตรี นํา้ ทราย เกมการศกึษา เป็นต้น 
 สรุปได้วา่ ขัน้การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา (Active Learning) เป็นขัน้ท่ีเปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ให้เด็กได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองซึง่ทําให้เด็ก
เกิดความสามารถทางพหปัุญญา 
  ขัน้ที่ 2 ขัน้การท่ีผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย (Cooperation Learning)  
ในข้อนีเ้กิดจากแนวความคิดท่ีว่าการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะเกิดได้ดีจากการท่ีผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ มีสว่นร่วม
ในการทํางาน และเรียนรู้เก่ียวกบัผู้ อ่ืน ในรูปแบบของการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ยอ่ย ซึง่ได้จากแนวความคิด
ในเร่ืองของกระบวนการกลุม่ หรือกลุม่สมัพนัธ์ โดยในขัน้นีเ้ด็กมีโอกาสปฏิสมัพนัธ์ สื่อสาร แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นหรือหาข้อสรุปร่วมกลุม่ มีสว่นร่วมในการวางแผน และการทํางานร่วมกบัผู้อื่น โดยเรียนรู้
จากการทํางานกลุม่หรือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุม่ย่อยร่วมกบัผู้ อ่ืน และมีสว่นร่วมในการนําเสนอ
ผลงานของกลุม่ด้วย การทํางานและการลงมือปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยตนเอง ซึง่สอดคล้องกบั 
อารี  สณัหฉวี (2543: 33) ท่ีกล่าวถงึการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ว่าเป็นวิธีการเรียน
ท่ีให้ผู้ เรียนทํางานด้วยกนัเป็นกลุม่ย่อยเล็กๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ 
ช่วยให้นกัเรียนเห็นคณุคา่ในความแตกต่างระหว่างบคุคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้ อ่ืน
ท่ีแตกต่างกนั ผู้ วิจยัได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ทํางานกลุม่ ในขณะท่ีทํางานกลุม่นกัเรียนได้พดูคยุ สนทนา 
ซกัถาม ปรึกษา วางแผน ออกแบบผลงานโดยระดมความคิด ช่วยกนัจดัหา เลือกวสัด ุอปุกรณ์ ร่วมกนั
ทดลองร่วมกนัปฏิบตัิการทดลอง เร่ืองการเพาะปลกูอยา่งตัง้ใจและสนกุสนาน ตลอดจนร่วมกนัแก้ไขปัญหา
อนัเกิดจากการทํางานกลุม่ และร่วมกนันําเสนอผลงานของกลุม่ให้ผู้อื่นฟัง การท่ีนกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์
ซึง่กนัและกนัดงักลา่ว เอือ้ต่อการสร้างมนษุยสมัพนัธ์อย่างเป็นรูปธรรม สง่ผลให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะ
ตา่งๆ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยั ของ อญัชลีุกร อมัพรดล (2551: 74) ท่ีศกึษาเร่ืองความสามารถทาง
พหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
กลา่ววา่ การจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัได้ลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมด้วยตนเอง (Active Learning) กลา่วคือ เด็กปฐมวยัได้ปฏิบติัการกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จาก
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การเปรียบเทียบ คดัแยกประเภท จดัหมวดหมู ่บอกความสมัพนัธ์ บอกจํานวน บอกเหตผุล ซึง่เด็กปฐมวยั
ต้องใช้ทกัษะในการคิดคํานวณ คดิหาเหตผุล คิดแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง 
 สรุปได้ว่า ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ยอ่ย (Cooperation Learning) เด็ก
ทํางานร่วมกนักบัเพ่ือ มีการวางแผน พดูคยุแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกนั ได้คิดวเิคราะห์เก่ียวกบักิจกรรม
ด้วยตนเอง รู้จกัการแบง่ปันสิง่ของกนัใช้ในขณะลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้ท่ีผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดี 
และมีประสทิธิภาพ จะเกิดขึน้ได้เม่ือผู้ เรียนสามารถรับรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สกึ
และประสบการณ์ของตนเอง ว่าทําอะไรไป และรู้สกึอยา่งไร และเกิดการเรียนรู้อะไร อยา่งไร ขณะท่ีร่วม
ปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้กบัผู้ อ่ืนตามขัน้ท่ี 1 และ ขัน้ท่ี 2 รวมทัง้การสรุปแก้ไขปัญหาขณะร่วมกนัทํา
กิจกรรม เช่น จากการถามคําถามเด็กวา่ เด็กรู้สกึอย่างไรในผลงานการลงมือทํากิจกรรมเพาะปลกูของ
นกัเรียน หรือถามวา่เด็กรู้สกึอย่างไรกบัผลงานของตนเองบ้าง เด็กตอบวา่ ชอบผลงานของตนเองท่ีทําค่ะ 
และบอกว่าผลงานของหนสูวยดี ในกิจกรรมวาดภาพบนัทกึกิจกรรมของตนเอง เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบั 
ผลงานวิจยัของ ปราณี อปุฮาด (2550: 63) ท่ีศกึษาเร่ือง การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า ขณะท่ีร่วมปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกบัผู้ อ่ืน
ตามขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 2 เช่น เม่ือเด็กได้สํารวจ สงัเกต รูปร่าง ลกัษณะ สว่นประกอบ จําแนกประเภทผกั 
ผลไม้ ชนิดตา่งๆ และทดลองล้างผกั ผลไม้แล้ว เด็กได้แสดงความรู้สกึของตนเองตอ่การทํากิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีได้เรียนรู้ เช่น เด็กรู้สกึอยา่งไรและได้เรียนรู้อะไรบ้างเม่ือรับประทานผลไม้ท่ีไม่สะอาดและ
จะเกิดอะไรขึน้กบันกัเรียน เพราะเหตใุด หรือเด็กรู้สกึอย่างไรและได้เรียนรู้อะไรบ้างเม่ือได้สงัเกต และทดลอง
ล้างผลไม้ให้สะอาด 
 สรุปได้วา่ ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) เด็กร่วมกนัสรุปแก้ไขปัญหาขณะทํา
กิจกรรมร่วมกนั วเิคราะห์ถึงความรู้สกึในการทํากิจกรรมและผลงานของตนเอง 
  ขัน้ท่ี 4 ขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรียนรู้
จะเกิดขึน้ได้ดีเม่ือผู้ เรียนสามารถสรุปสิง่ท่ีเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือท่ีเรียกว่าผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ในขัน้นีเ้ด็กสามารถสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ประสบการณ์ ผลงานและจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้มาสรุป เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหมเ่ฉพาะตวั โดยใช้กระบวนการรวบรวม และจดัโครงสร้างของประสบการณ์ใหม ่อย่าง
เป็นแบบแผนและถ่ายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานท่ีหลากหลาย เช่น เด็กร่วมกนัสรุปเก่ียวกบั
การรวมประเภทของสตัว์บก สตัว์นํา้และสตัว์ป่า ด้วยการวาดแผนผงัใยแมงมมุหรือจดัป้ายนิเทศสตัว์ประเภท
ตา่งๆ และร่วมกนันําเสนอผลงาน ซึง่สอดคล้องกบั พิมพ์พรรณ ทองประสิทธ์ิ (2548: 78) ท่ีศกึษาเร่ือง
ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สรุปวา่ การท่ีเด็กได้พดูสนทนา สรุปผลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้พดูคยุ อธิบาย เลา่เร่ือง กิจกรรม
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เหลา่นี ้สามารถพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัได้ นอกจากนี ้นภเนตร ธรรมบวร 
(2549: 34) กลา่วถงึ การจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมความสามารถทางพหปัุญญาไว้ว่า การจดัการเรียนการสอน
ควรคํานงึถงึพฒันาการ และวยัของเด็กเป็นสําคญั อาทิ ในระดบัชัน้เดก็เล็กการเรียนการสอนควรมุ่งเน้น
การเปิดโอกาสให้เด็ก ได้ทํากิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือให้เด็กได้ค้นพบความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง   
 สรุปได้วา่ ขัน้การสรุปและสร้างองค์ความรู้ เด็กสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้ ประสบการณ์ ผลงานในการทํา
กิจกรรม แล้วนําส่ิงตา่งๆ มาสร้างองค์ความรู้ขึน้ใหม ่ซึง่เด็กจะเกิดกระบวนการรวบรวมประสบการณ์เดิม
และประสบการณ์ใหม่ เกิดความคิดรวบยอด 
  ขัน้ท่ี 5 ผู้ เรียนสามารถทําส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ในชีวิตจริง (Application) ซึง่เม่ือ
ผู้ เรียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ได้แล้วการเรียนรู้ท่ีแท้จริงคือการท่ีผู้ เรียนสามารถนําส่ิงท่ีเรียนรู้นัน้ไปประยกุต์ใช้กบั 
การแก้ปัญหาหรือกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในชีวิตจริงและในขัน้นีเ้ด็กสามารถนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตประจําวนัท่ีเกิดขึน้จริง โดยเช่ือมโยงความรู้ ทกัษะประสบการณ์ ในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิม
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้ อ่ืน โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นด้วยคําถาม เช่น ถ้าเด็กๆ เกิดอารมณ์
โมโห ควรทําอยา่งไร เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัผงการวิจยัของบลูลอค์ก และเกลแมน (เพ็ญพิไล ฤทธา
คณานนท์. 2536: 42; อ้างอิงจาก Bullock; & Gelman.  1979) ท่ีแสดงให้เห็นวา่ เด็กเล็กๆ สามารถ
เข้าใจว่า สิ่งท่ีเป็นเหตจุะเกิดก่อนสิ่งท่ีเป็นผล กลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กอาย ุ3 – 5 ปี ซึง่เห็นหุ่นมือตวัหนึง่ทิง้
ลกูบอลลงไปบนทางว่ิงอีกด้านหนึง่ และลกูบอลนัน้ก็กลิง้ลงสูห่ลมุอีกหลมุหนึง่ เช่นเดียวกนั หลมุทัง้สอง
อยูห่่างจากหุ่นมือเท่ากนั เป็นต้น จากงานวิจยัพบว่า เด็กสามารถเข้าใจว่าทําไมลกูบอล จงึกลิง้ลงหลมุท่ี
อยูห่่างจากหุ่นมือเท่ากนั 
 สรุปได้ว่า ขัน้การประยกุต์ใช้ เด็กสามารถนําส่ิงท่ีเรียนรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในชีวติประจําวนั
สามารถเช่ือมโยงความรู้ในสถานการณ์ตา่งๆ 
 จากผลงานวิจยัดงักลา่วสรุปได้ว่าการจดักิจกรรมการเพาะปลกูตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
โดยใช้กิจกรรม 5 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้การปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ขัน้การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม การเรียนรู้ในกลุ่มย่อย ขัน้การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ขัน้การสรุป และสร้างองค์ความรู้ 
ขัน้การประยกุต์ใช้ เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั ให้เด็กทํางานเป็นกลุม่ยอ่ย วางแผนร่วมกนั ลงมือ
ปฏิบตัิด้วยตนเอง สามารถพฒันาความรู้ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัให้สงูขึน้ได้ 
 2. ผลของการเปรียบเทียบความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ในช่วงการทดลอง พบวา่ มีการเปล่ียนแปลง โดย
มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีพฒันาการทางพหปัุญญาใน
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ทกุด้านอยูใ่นระดบัสงู และสงูขึน้ในแตล่ะช่วงของการเปรียบเทียบ ซึง่สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้
ดงัต่อไปนี ้
  2.1 ความสามารถด้านภาษา พบว่า ในแต่ละช่วงเวลาของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช 
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านภาษาสงูขึน้ อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวยัสามารถพฒันาความสามารถด้านภาษาได้ โดยในช่วงแรก
ในสปัดาห์ท่ี 1 ระยะการเตรียมการเพาะปลกู ให้เด็กๆ สํารวจพืชและสว่นประกอบของพืช หน้าท่ีต่างๆ 
ของพืช ท่ีมีอยูใ่นบริเวณโรงเรียน และให้แลกเปล่ียนความรู้จากสิ่งท่ีไปสํารวจมา จากนัน้พดูคยุสื่อสารกนั 
แตอ่าจยงัไม่คอ่ยกล้าส่ือสาร ยงัไมค่อ่ยพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั แตใ่นช่วงหลงัความสามารถ
ด้านภาษาสงูขึน้ อาจเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวยัสง่เสริมให้เด็กได้ร่วมกนัพดูคยุ สนทนาเก่ียวกบัพืชท่ีไปสํารวจมามากขึน้ อีกทัง้ยงัเปิดโอกาส
ให้เด็กได้สนทนาแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ขณะท่ีทํากิจกรรมกลุม่ เด็กรู้จกัการวางแผนการทํา
กิจกรรม และรู้จกัการแก้ไขปัญหาเม่ือพบปัญหา ดงัท่ี บําเพ็ญ การพาณิชย์ (2540: 55 – 56) สรุปวา่ 
หลกัการเรียนรู้โดยยดึเด็กเป็นศนูย์กลาง เปิดโอกาสให้เด็กออกมาพดูสนทนา เล่าเร่ืองราวของตนให้เพ่ือนฟัง
อย่างอิสระ ตอบสนองตอ่ความต้องการ ความสนใจ การยอมรับในสิง่ท่ีเด็กกล้าแสดงออก ทําให้เด็กเกิด
ความเช่ือมัน่ กล้าแสดงออก เด็กมีความสนกุสนานและกระตือรือร้นในการพดูและการทํากิจกรรม สอดคล้องกบั
วิจิตร ชีวชิต (2550: 41) กลา่วไว้ว่า การจดักิจกรรมตา่ง  ๆท่ีกระตุ้นความสนใจ เช่น เพลง การเลน่ การพดูคยุ
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั การสง่เสริมให้เด็กได้ถ่ายทอดส่ิงท่ีได้เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรม โดยครู
เป็นผู้ ให้กําลงัใจ ซึง่กิจกรรมเหล่านี ้ ทําให้เด็กมีประสบการณ์เพ่ือพฒันาทกัษะทางภาษาอยา่งตอ่เน่ืองได้ 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ พิมพ์พรรณ ทองประสิทธ์ิ (2548: 78) ท่ีศกึษาเร่ืองความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สรุปวา่ การท่ีเด็กได้พดูสนทนา 
สรุปผลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ใช้ภาษาในการพดูคยุ อธิบาย เลา่เร่ือง กิจกรรมเหลา่นี ้สามารถ
พฒันาความสามารถด้านภาษาของเด็กได้ และมีผลทําให้เด็กเกิดความมัน่ใจในการท่ีจะใช้ภาษามากขึน้ 
ซึง่ภายในห้องเรียนท่ีจดัไว้ในมมุหนงัสือเด็กจะนําหนงัสือมาอ่าน โดยอ่านจากภาพซึง่เด็กจะอา่นให้เพ่ือนฟัง
หรือให้ครูฟัง เด็กสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆ ได้ตามจินตนาการ เช่น หนงัสือนิทานเร่ืองเม่นหลบฝน
ซึง่เป็นนิทานท่ีไมมี่ตวัหนงัสือแต่เด็กสามารถเลา่เร่ืองราวได้ ในมมุบล็อกเด็กจะพดูคยุเก่ียวกบับล็อกรูปทรง
ตา่ง  ๆสีตา่ง  ๆและพดูคยุเก่ียวกบัสิง่ท่ีตนเองตอ่ขึน้ ในมมุเลน่นํา้-ทราย เด็กจะพดูคยุกนัเก่ียวกบัสื่อการเรียนรู้
ในมมุ และระหว่างการเลน่เด็กและช่วยกนัก่อทรายเป็นรูปทรงตา่งๆ และเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัสิง่ท่ีตนได้
ทําให้เห็นวา่เด็กปฐมวยัสามารถพฒันาด้านการพดูและการฟัง และบอกเลา่เร่ืองราวต่างๆ ได้ในขณะท่ี
ได้รับการจดักิจกรรมการเลน่ตามมมุประสบการณ์ในมมุบ้านเด็ก เม่ือเลน่บทบาทสมมตจิะมีโอกาสได้พดูคยุกนั
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ในสถานการณ์ตา่งๆ เช่น ถ้าเด็กสมมติว่าตนเองเป็นหมอเด็กก็จะพดูเก่ียวกบัการดแูลสขุภาพ การดแูล
คนไข้ การตรวจรักษาโรค การรับประทานยา เป็นต้น และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชนา เถาว์ชาลี 
(2553: 56) ศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเล่นตามมมุประสบการณ์ พบวา่ การจดักิจกรรมการเล่นตามมมุประสบการณ์สามารถพฒันาความสามารถ
ทางพหปัุญญาด้านภาษาได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในขณะท่ีเดก็เลน่ตามมมุประสบการณ์ เดก็จะมีการพดูคยุกนั
ในกลุม่ท่ีเลน่อยูด้่วยกนั มีการเสนอความคดิเห็นขณะท่ีทํากิจกรรมได้เสนอผลงานของตนเองและสามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวให้เพ่ือนและครูฟังได้ 
 สรุปได้วา่ การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กมีความสามารถด้านภาษาสงูขึน้ เพราะเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์ตรงทางภาษา ด้านการพดู การฟัง การอา่น และการเขียน โดยให้เด็ก
ได้ฝึกฝนการปฏิสมัพนัธ์ด้านการสื่อการโต้ตอบกบัผู้ อ่ืน ทัง้จากการตอบคําถาม และระหว่างการทํางาน
ร่วมกบัเพ่ือน ทําให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมอย่างอิสระ เด็กมีความสนกุสนานเพลดิเพลิน
ในขณะลงมือปฏิบตัิกิจกรรม 
  2.2 ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ พบว่า ในช่วงเวลาของการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์
สงูขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจดั
กิจกรรมการเพาะปลกูโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ได้ อาจเน่ืองจากกิจกรรมการเพาะปลกูโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สง่เสริม
ให้เด็กมีโอกาสได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง กลา่วคือ เด็กได้ปฏิบตัิกิจกรรมโดยการเปรียบเทียบ 
บอกความสมัพนัธ์ บอกจํานวน บอกเหตผุล ซึง่เด็กต้องใช้ทกัษะในการคิดหาเหตผุล คิดแก้ปัญหาตา่งๆ 
ด้วยตนเอง หลงัจากทํากิจกรรมการเพาะปลกูตามขัน้ตอนของกิจกรรม ครูถามเก่ียวกบัเนือ้หาในเร่ืองส่วนประกอบ
ของพืช การเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจนการปลกูและการดแูลรักษาพืชโดยให้เด็กอธิบายขัน้ตอน
การเพาะปลกู ว่า พืชมีก่ีชนิด มีชนิดละก่ีต้น การดแูลรักษา การรดนํา้ต้นไม้ทําก่ีครัง้ตอ่วนั เด็กๆ สามารถ
ตอบเป็นจํานวนได้ และในขณะท่ีทําบนัทกึกิจกรรมวาดภาพมาสง่ครู ครูจะถามวา่เด็กๆ วาดภาพอะไร
ในภาพมีตวัอะไรบ้าง มีก่ีตวั สีอะไรบ้าง ต้นพืชสงูเท่าไหร่ ซึง่มีการวดัเชือกในการนํามาตดิเข้ากบัท่ีกระดาษ 
เป็นต้น รวมถงึการบอกปัญหาและวิธีแก้การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ขณะท่ีทํากิจกรรม ดงัท่ี นิตยา ประพฤติกิจ 
(2541: 1 – 4) อธิบายไว้วา่ คณิตศาสตร์เป็นวิชาของการคดิอยา่งมีเหตผุลและใช้กระบวนการคิดท่ีถกูต้อง 
คณิตศาสตร์เป็นส่ิงท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีวิตประจําวนัของมนษุย์ ถ้ามองไปรอบ  ๆจะเห็นได้วา่ ชีวติท่ีเก่ียวข้อง
ในชีวติประจําวนัเสมอ มีการพดูถงึ การเปรียบเทียบ การวดั การจดัประเภทและตวัเลข ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของสทุธ์ิธนา ขนัอาสา (2550: 92) ท่ีศกึษาเร่ืองราวความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยั
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ท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน พบวา่ การจดัการเรียนรู้ท่ีมีครูคอยช่วยเหลือในการแก้ปัญหา
ของเด็ก โดยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้เปรียบเทียบ จดัหมวดหมู/่ประเภท ของ
สิ่งของ จากรูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด สี ซึง่จะทําให้เดก็ได้ใช้ทกัษะการคิดแก้ปัญหาตา่งๆ ด้วยตนเอง 
ในมมุบล็อก เดก็จะเรียนรู้เก่ียวกบัรูปทรงและมีการจดัหมวดหมู่ของบล็อกชนิดตา่ง  ๆเช่น ส่ีเหลี่ยม สามเหล่ียม 
ทรงกระบอก ห้าเหล่ียม เป็นต้น เรียนรู้เก่ียวกบัขนาดมีการเปรียบเทียบขนาดของบล็อก 
 สรุปได้วา่ การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
พืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์สงูขึน้
เพราะเด็กได้คิดอย่างมีเหตผุล มีระบบ รู้จกัการแก้ปัญหา การตดัสนิใจ รวมถงึลงมือปฏิบตัิกิจกรรม สามารถ
บอกจํานวน คิดคํานวณ คดิหาเหตผุล คิดแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 ความสามารถด้านทางมิติ พบวา่ ในช่วงเวลาของการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความรู้
ความสามารถทางมติิ สงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ 
แสดงให้เห็นว่า ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดย
ใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถด้านมิติของเด็กปฐมวยัได้ อาจเน่ืองจาก
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัได้วาดภาพระบายสี
ด้วยตนเอง ท่ีเก่ียวกบัในกิจกรรมการเพาะปลกูในขัน้ตอนตา่งๆ โดยใช้อปุกรณ์ตา่งๆ ร่วมกบัเพ่ือน เช่น 
วาดภาพอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในการเพาะปลกู แมลงและสตัว์ต่างๆ ท่ีพบในแปลงเพาะปลกู ต้นผกัท่ีเด็กๆ ปลกู
และเจริญงอกงามแล้ว เป็นต้น สอดคล้องกบังานวจิยัของ สนัตศิกัดิ์ ผาผาย (2546: 77) ท่ีพบวา่ ความสามารถ
ทางด้านมติเิกิดจากการท่ีเดก็ได้แสดงออก เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจโดยการทํางานศลิปะหรือการบอกเลา่สิง่ท่ีได้ 
เรียนรู้ ซึง่สอดคล้องกบั เอือ้อารี ทองพิทกัษ์ (2546: 3) ท่ีกลา่ววา่ กิจกรรมท่ีเด็กได้เรียนรู้สงัเกต เปรียบเทียบ
ความยาว ความสัน้ มติิของการแสดงภาพท่ีมีความใกล้และไกล โดยใช้ความคิดในการจดัวางภาพในตําแหนง่
ตา่งๆ กําหนดทิศทางของภาพท่ีเด็กริเร่ิมเอง เรียนรู้การจดัวางลําดบัภาพ ทําให้ทกัษะพืน้ฐานทางมิติของ
เด็กสงูขึน้ เห็นได้ว่า กิจกรรมการตามรูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นส่ือเปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ การสงัเกต โดยเด็กได้วางแผนวาดภาพด้วยตนเอง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชลีุพร 
อมัพรดล (2551: 75) ท่ีศกึษาเร่ืองความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ กลา่วว่า การเลน่อย่างเสรีตามมมุประสบการณ์
ตา่ง  ๆ ทําให้เด็กเกิดพฒันาการด้านร่างกายแข็งแรงขึน้ เด็กเกิดความสนกุสนาน ได้ทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน  ๆ
และครู เด็กรู้จกัจดัหรือควบคมุตนเองให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีและบริเวณท่ีมีอยู ่ เด็กรู้จกัระดบัและทิศทางของ
การเคล่ือนไหวและแสดงออกได้อยา่งสอดคล้องกบัจงัหวะและสญัญาณ ทําให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรรณิษา บวัสขุ (2553: 56-57) ท่ีศกึษาเร่ือง ความสามารถ
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ทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมเกมการศกึษา กลา่วว่า การจดักิจกรรมเกมการศกึษา
ทําให้เด็กปฐมวยัได้เรียนรู้และฝึกทกัษะการสงัเกต การเปรียบเทียบขนาด เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตา่ง 
การต่อและแยกออกจากกนัของภาพเกม เช่น การเลน่เกมภาพตดัตอ่ การเลน่เกมจบัคูภ่าพเหมือน และ
การเลน่เกมการศกึษา ยงัทําให้เด็กได้เรียนรู้ในเร่ืองตําแหน่งทิศทางตา่งๆ เช่น การใช้พืน้ท่ีในการเลน่เกม
บนัไดง ูซึง่เป็นการแสดงให้เห็นถงึความสามารถด้านมิติในการมองเห็น การสง่เสริมความสามารถด้านมิติ
ในเด็กปฐมวยันัน้ควรสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
 สรุปได้ว่า การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านมติิสงูขึน้ เพราะเป็นกิจกรรมท่ีมุง่เน้น
ให้เด็กปฐมวยัได้แสดงออกโดยการทํางานศิลปะ การวาดภาพ การประดิษฐ์ จงึทําให้เด็กมีความสามารถ
ทางมิติสงูขึน้ 
  2.4 ความสามารถทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว พบวา่ ในช่วงเวลาของการศึกษา
ความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความรู้ ความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวของ
เด็กปฐมวยัได้ ทัง้นี ้อาจเน่ืองจากการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้ 
สง่เสริมให้เด็กปฐมวยั พฒันาการด้านร่างกายโดยแสดงออกด้วยการแสดงท่าทาง การเคล่ือนไหวของท่าทาง
ตา่งๆ ในระหวา่งท่ีทํากิจกรรมเพาะปลกู และพฒันาด้านร่างกาย โดยเด็กได้ทํากิจกรรมวาดภาพ เช่น 
การวาดภาพตา่ง  ๆการใช้สี ดงัท่ี เยาวพา เดชะคปุต์ (2540: 35) ท่ีอธิบายไว้ว่า การเคล่ือนไหวเชิงสร้างสรรค์
เป็นการเคล่ือนไหวทางร่างกายอย่างอสิระ ทัง้การเคล่ือนไหวคนเดียว และเป็นคูท่ี่เน้นการใช้จินตนาการ
และความคดิสร้างสรรค์ โดยเร่ิมจากการเคล่ือนไหวพืน้ฐานอนัประกอบด้วย การรู้จกัสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 
พืน้ท่ี จงัหวะ ทิศทาง และระดบั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ เบญจมาศ วิไล (2544: 66 – 67) การจดั
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ซึง่เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้มือ นิว้มือและสายตา ให้ทํางานประสานสมัพนัธ์กนั
ทําให้ทกัษะด้านกล้ามเนือ้เล็กได้รับการพฒันาให้คลอ่งแคลว่และมีประสิทธิภาพขึน้ และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ วิลนิดา พงศ์ธราธิก (2547: 59) ท่ีศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
การจดักิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง สรุปวา่ การจดักิจกรรมการละเลน่ไทยกลางแจ้งช่วยสง่เสริมให้เด็ก
ได้แสดงออกด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวอยา่งมีจดุมุง่หมาย เด็กได้เคล่ือนไหวร่างกายตามจงัหวะเสียงเพลง 
และบทคําร้องของการละเล่นไทย การทําท่าทางตา่งๆ ตามจินตนาการ เด็กเกิดความสนกุสนานขณะท่ี
ทํากิจกรรมและสง่ผลตอ่การพฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่และกล้ามเนือ้มดัเลก็ ในมมุดนตรี เด็กจะมีการร้องเพลง 
เต้นประกอบเพลงเคลื่อนไหวไปตามจงัหวะและทิศทางต่างๆ โดยใช้อปุกรณ์ประกอบจงัหวะ ในมมุบล็อก 
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เด็กจะมีการใช้มือในการหยิบบล็อกเพ่ือตอ่เป็นรูปต่างๆ ทัง้บลอ็กขนาดใหญ่และบลอ็กขนาดเลก็ ในขณะ
ท่ีต่อตวัเด็กจะใช้มือค่อยๆ นําบล็อกตอ่ให้สงูขึน้ ในมมุศลิปะสร้างสรรค์เด็กจะได้ใช้นิว้มือในการ ฉีก ปะ 
ติด วาด ระบายสี ประดิษฐ์ การใช้กรรไกร ผลงานต่างๆ ในมมุเลน่นํา้-ทราย เด็กจะใช้มือในการก่อทราย 
ในการบีบตุ๊กตายางในอ่างนํา้ ใช้นิว้ในการวาดภาพบนทราย 
 สรุปได้วา่ การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกู
พืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยัมีคามสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว
สงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นสื่อ พฒันากล้ามเนือ้
มดัใหญ่ โดยเดก็แสดงออกโดยการเคล่ือนไหวทางกายอย่างอสิระเน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
และยงัพฒันากล้ามเนือ้มดัเลก็ผ่านกิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์ 
  2.5 ความสามารถด้านดนตรี พบวา่ ในช่วงเวลาของการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความรู้
ความสามารถด้านดนตรีสงูขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดง
ให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถ
ด้านดนตรีของเด็กปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้มีอิสระอยา่งเต็มท่ีในการแสดงออกทางดนตรีเสียงเพลง และคําคล้องจอง 
เพราะขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมเพาะปลกูและกิจกรรมเสรี โดยมีการร้องเพลงเก่ียวกบัพืชตา่งๆ ท่ีเดก็ปลกู
และร่วมกนัท่องช่ือของพืชต่างๆ ท่ีเด็กเคยพบเห็น ในบางครัง้จะทําท่าทางประกอบไปด้วย ดงัท่ี เยาวพา 
เดชะคปุต์ (2542: 115) อธิบายว่า ดนตรีเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจําวนัของเด็กไมว่า่จะอยูท่ี่ไหน หรือจะ
ทําอะไร เด็กมกัจะได้ยินเพลง หรือดนตรีอยูเ่สมอ ดงันัน้ดนตรีจะมีสว่นในการสง่เสริมพฒันาการของเด็ก
ทกุๆ ด้าน ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ซึง่สอดคล้องกบั สวุรรณา ก้อนทอง (2547: 72) 
กลา่วว่า ดนตรีมีอิทธิพลตอ่อารมณ์ ความรู้สกึนึกคิด ทําให้เด็กคิดด้วยความสนกุสนานและดนตรียงัเป็น
สิ่งแวดล้อมอยา่งหนึ่งท่ีช่วยบรรยากาศมีความอบอุน่ เกิดความสงบ สร้างความมัน่ใจให้กบัเด็ก ให้เด็ก
ได้ลงมือปฏิบตักิิจกรรมซึง่ขณะทํากิจกรรมเดก็จะมีสมาธิขึน้ จงึเป็นการพฒันาความคดิของเด็ก ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ กมลจนัทร์ ช่ืนฤทธ์ (2550: 83) กลา่วถงึ การนําเพลงมาให้เด็กได้เลน่บทบาทสมมตุิ จดั
กิจกรรมเพลงตบมือให้เด็กคิดท่าทางประกอบเพลง ทําให้เด็กกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมด้วยตนเอง 
ทําให้เด็กได้เพ่ิมพนูความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ท่ีกว้างขวาง และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สิรินทร์ 
ลดัดากลม (2551: 99) ท่ีศกึษาเร่ืองการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดั
ประสบการณ์การจดักิจกรรมทศันศกึษาตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ กลา่วถงึ การท่ีเด็กได้แสดงออก
ทางดนตรี ได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อจงัหวะและเสียงเพลง ร้องเพลงและแสดงออกท่าทางตามจงัหวะ/สญัญาณ 
ได้เลียนแบบทา่ทางตามนกัร้องท่ีตนเองชอบ จะทําให้เดก็เกิดความสนกุสนาน และกล้าแสดงออกมากขึน้ 
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กบักิจกรรมดนตรี ในมมุดนตรี ซึง่ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรีท่ีหลากหลาย ได้แก่ แทมมารีน กลอง ลกูแซก 
กรับ ขลุ่ย หวดู เคร่ืองเคาะจงัหวะ ไมโครโฟน เวที เด็กจะมีความสนกุสนาน ร่าเริง ในขณะท่ีเลน่เคร่ืองดนตรี 
เด็กจะนําเคร่ืองดนตรีชนิดตา่งๆ มีเลน่เพ่ือให้เกิดเสียงขณะร้องเพลง และใช้ไมโครโฟนร้องเพลงบนเวที 
ซึง่เพลงท่ีเด็กร้องจะเป็นเพลงท่ีครูสอนในแตล่ะหน่วย และเพลงท่ีเด็กได้ยนิจากส่ือวิทย ุโทรทศัน์ ซึง่เด็ก
จะกล้าร้องและเต้นขณะท่ีเด็กอยูใ่นมมุดนตรี 
 สรุปได้ว่า การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านดนตรี เพราะการจดักิจกรรม
ตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นส่ือ สง่เสริมการแสดงออกทางดนตรี เสียงเพลง และ
คําคล้องจอง ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีเด็กได้ใช้เสยีงเพลง การร้องเพลง คําคล้องจอง เคร่ืองดนตรี และทําท่าทาง
ประกอบ ทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยความสนกุสนานมากย่ิงขึน้ 
  2.6 ความสามารถด้านความเข้าใจระหว่างบคุคล พบว่า ในช่วงเวลาของการศกึษาความสามารถ
ทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
เด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจผู้ อ่ืนสงูขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
เกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถด้านความเข้าใจผู้ อ่ืนของเด็กปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจาก
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีขัน้ตอนการปฏิบติักิจกรรม
ร่วมกบัผู้ อ่ืน มีการฝึกการเป็นผู้ นําผู้ตาม ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีมุง่ให้เด็กได้ทํากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืนโดยการใช้
อปุกรณ์ในแตล่ะกิจกรรมร่วมกนั เช่น ในช่วงการเพาะปลกูจะมีการใช้อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ซึง่มี
จํานวนน้อยกวา่เด็ก ก็ต้องรู้จกัแบง่ปันและรอผลดัเปล่ียนการใช้ในขณะท่ีเพ่ือนๆ คนอ่ืนใช้อปุกรณ์อยู่ได้ 
การวาดภาพ เด็กจะใช้สีชนิดต่างๆ ร่วมกนัทําให้เด็กต้องแบง่ปันกนั ผลดักนัใช้สีท่ีตนเองต้องการ ซึง่เด็ก
ต้องรู้จกัมีนํา้ใจแบง่ปันและเหลือไว้ให้เพ่ือนท่ียงัไมไ่ด้ทําใช้อีกด้วย ดงัท่ี อโนชา ถิรธํารง (2550: 82 – 83) 
กลา่วไว้วา่ กิจกรรมท่ีเด็กเกิดการทํางานแก้ไขปัญหาร่วมกนัโดยการสนทนาโต้ตอบ รู้จกัการเข้ากลุม่และ
ลดการยดึตนเองเป็นศนูย์กลางลงเพ่ือให้ได้ความคดิเห็นข้อตกลงร่วมกนั ทําให้เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้
ทกัษะทางสงัคมด้านการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน เด็กได้แสดงความคิดเห็นและรู้จกัยอมรับความคิดเห็นผู้ อ่ืน 
และสอดคล้องกบั เฮอร์ลอค (ชมพนูชุ ศภุผลศิริ.  2551: 14; อ้างอิงจาก Hurlock.  1978: 171) ศกึษา
เร่ืองความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมทําหนงัสือเล่มใหญ่ กลา่วถงึรูปแบบ
ของพฤติกรรมเด็กปฐมวยัท่ีปรากฏในขณะท่ีเด็กมีปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือน มีดงัตอ่ไปนีคื้อ การร่วมมือในการทํา
กิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุม่การเป็นผู้ นํา การเป็นผู้ตาม การเป็นผู้ มีใจกว้างขวาง ซึง่แสดงออกมาในรูปแบง่ปัน
สิ่งของ และการเห็นอกเห็นใจ ซึง่แสดงออกมาในรูปแบบของการช่วยเหลือ ปลอบโยน และสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ วรรณิษา บวัสขุ (2553: 59) ศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับ
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การจดักิจกรรมเกมการศกึษา ซึง่เด็กสามารถปฏิสมัพนัธ์กบัเพ่ือนในขณะท่ีเด็กเลน่เกมการศกึษาเป็นกลุม่เด็ก
ได้ปรึกษา พดูคยุสนทนาร่วมือกนัทํางานในกลุม่ เป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี ช่วยกนัคิดแก้ปัญหา และแสดง
ความช่วยเหลือเพ่ือนในกลุม่ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ สริินทร์ ลดัดากลม (2551: 100) ท่ีศกึษา
เร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์การจดักิจกรรมทศันศกึษา
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีพบว่า กิจกรรมทศันศกึษาโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
มีขัน้ตอนท่ีเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวยัได้ทํางานเป็นกลุม่ร่วมกบัผู้อื่น โดยในระหว่างการทํางานเด็กปฐมวยั
ต้องมีการปรึกษาร่วมกนักบัสมาชิกในกลุม่เก่ียวกบัการวางแผนการทํางาน การตัง้ช่ือกลุม่และออกแบบ
ผลงานแตล่ะชิน้แสดงให้เห็นถงึการเป็นผู้ นํา ผู้ตามในการทํากิจกรรม ได้มีปฏิสมัพนัธ์ทางด้านสงัคม รู้จกั
การเอือ้เฟือ้และแบง่ปัน 
 สรุปได้ว่า การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านความเข้าใจผู้ อ่ืน เพราะ
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความคิดเห็น 
ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ เกิดความสนกุสนาน เป็นผู้ นําและผู้ตามท่ีดี เด็กได้รู้จกัแบง่ปันและมีนํา้ใจ
ตอ่เพ่ือน ซึง่ทําให้เด็กเกิดเรียนรู้ การปฏิบตัติ่อผู้ อ่ืนได้เหมาะสมย่ิงขึน้ 
  2.7 ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง พบวา่ ในช่วงเวลาของการศกึษาความสามารถ
ทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
เด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามารถด้านความเข้าใจตนเองสงูขึน้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
เกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถด้านความเข้าใจตนเองของเด็กปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจาก
การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สง่เสริมให้เด็กปฐมวยัได้ทํากิจกรรม
ด้วยตนเองตลอดเวลา เด็กได้วเิคราะห์ความพงึพอใจในการทํากิจกรรม และได้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
เปิดโอกาสเด็กปฐมวยัมีอิสระในการแสดงออกด้วยความเช่ือมัน่ในตนเอง เกิดความภาคภมูิใจและความตัง้ใจ
ในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีตนต้องการ เช่น เม่ือเด็กทํากิจกรรมเสร็จแล้ว ทัง้การเพาะปลกู
และการวาดภาพ เด็กจะได้นําออกมานําเสนอผลงานของตนเองหน้าชัน้เรียนให้เพ่ือนๆ และครูได้ช่ืนชม
ผลงาน ซึง่จะทําให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มัน่ใจในตนเองขึน้ เกิดความภาคภมูิใจและมีความตัง้ใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงานตอ่ไป ดงัท่ี แสงเดือน จธูารี (2546: 62 – 63) กลา่ววา่ กิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกนัเอง
สนกุสนาน ไมต่งึเครียดทําให้เด็กเกิดความมัน่ใจ และได้คิดริเร่ิมกระทําสิง่ต่างๆ ด้วยตนเองเด็กได้แสดง
ความสามารถของตนเองให้เต็มท่ี จนทําให้เด็กมีความภาคภมิูใจในตนเอง พงึพอใจในการร่วมกิจกรรม
และกล้าแสดงออก สอดคล้องกบัเยาวนารถ เลาหบรรจง (2545: 60) ท่ีกลา่วไว้ว่า ลกัษณะของการจดั
กิจกรรมท่ีให้เด็กจากการปฏิบตัิ เด็กได้แสดงออก ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆ ด้วยตนเองโดยมีครูเป็น
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ผู้สนบัสนนุให้คําปรึกษา เด็กมีอิสระในการกระทําทําให้เด็กมีความเชื่อมัน่ในงานท่ีตนได้กระทํา เม่ืองาน
เสร็จเด็กยงัได้รับรู้ถงึผลสําเร็จของงาน เด็กสามารถเรียนรู้ความก้าวหน้าของตนได้สม่ําเสมอยอ่ม สง่ผล
ให้เด็กเกิดความภาคภมิูใจในตนเอง ซึง่ตามทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ เช่ือว่า ทกุคนในสงัคมมี
ความปรารถนาท่ีจะได้รับความสําเร็จ ความภาคภมูใิจในตนเอง และต้องการได้รับการยอมรับนบัถือจาก
ผู้อื่น ในความสําเร็จของตนเอง ถ้าความต้องการดงักลา่วได้รับการตอบสนองอยา่งเพียงพอ ก็จะทําให้
บคุคลนัน้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึว่าตนเองมีค่า มีความสามารถ และมีประโยชน์ตอ่สงัคม แต่ถ้า
ความต้องการดงักลา่วได้รับการตอบสนองไมเ่พียงพอหรือถกูขดัขวาง ก็จะทําให้บคุคลนัน้รู้สกึด้อยคา่ และ
เสียความภาคภมูิใจในตนเอง และสอดคล้องกบังานวิจยั รัตนาภรณ์ ภธูรเลศิ (2551: 91) ท่ีศกึษาเร่ือง 
การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ กลา่วว่า การจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยั
มีความรู้ความสามรถทางด้านความเข้าใจตนเองสงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสเดก็ปฐมวยั มีอิสระในการแสดงออกด้วยความเช่ือมัน่ในตนเอง 
เปิกโอกาสให้เด็กท่ีตนชอบและเด็กสามารถทําได้อย่างอิสระ ทําให้เด็กเกิดความภาคภมูิใจและความตัง้ใจ
ในการทํางาน   
 สรุปได้ว่า การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยั มีความสามารถด้านความเข้าใจตนเองสงูขึน้ 
เพราะการจดักิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้นิทานเป็นส่ือ เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาส
ให้เด็กปฐมวยัสร้างผลงานด้วยตนเอง และมีการนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน ทําให้เกิดความภาคภมูิใจ 
ความเช่ือมัน่ในตนเอง รู้สกึว่าตนเองมีคณุค่ามากขึน้ 
  2.8 ความสามารถด้านธรรมชาติ พบวา่ ในช่วงเวลาของการศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีความรู้
ความสามารถด้านธรรมชาติสงูขึน้อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทกุช่วงของการเปรียบเทียบ 
แสดงให้เห็นวา่ การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันา
ความสามารถด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเด็กปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจากการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สง่เสริมให้เด็กใช้สิง่ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ทัง้ท่ีเป็น
สิ่งมีชีวติและไมมี่ชีวิต เช่น การนําพืชผกัท่ีมีอยูธ่รรมชาติมาเพาะปลกูเพ่ือนํามาเป็นอาหารของคน และ
ยงัสามารถนําไปใช้เลีย้งสตัว์ และยงัสามารถนําพืชท่ีเหลือใช้ไปทําเป็นปุ๋ ยได้อีกด้วยซึง่ทําให้พืชผกัท่ีเพาะปลกู
เจริญงอกงาม ซึง่จะทําให้เด็กรู้จกัคณุคา่ของสิ่งท่ีไมใ่ช้แล้วหรือเป็นสิง่ท่ีคนอ่ืนมองว่าไมมี่ประโยชน์ ส่ิงเหลา่นี ้
จะทําให้เด็กรู้จกัดแูลรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน ซึง่เม่ือเด็กๆ ทํากิจกรรม
เสร็จแล้วเด็กจะช่วยกนัเก็บเศษขยะและดแูลความสะอาดของห้องเรียนอีกด้วย สอดคล้องงานวิจยัของ
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สนัตศิกัด์ิ ผาผาย (2546: 81) กลา่ววา่ เม่ือเด็กได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง ไมว่า่จะเป็นกิจกรรมใด
ก็ตาม เด็กปฐมวยัจะติดตามผลการทํางานของตนเองอยูอ่ย่างต่อเน่ือง เช่น การรักษาความสะอาด และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สทุธ์ิธนา ขนัอาสา (2550: 95) ท่ีศกึษาเร่ืองความสามารถทางพหปัุญญาของ
เด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์แบบโครงงาน กลา่วถงึ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกปฏิบตัิจริง 
เกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดของการท่ีเด็กได้ปฏิบติัจริงตอ่สิ่งแวดล้อมโดยตรง ด้วยการกระทําซํา้ๆ 
จนเกิดเป็นทกัษะหรือนิสยัท่ีถือเป็นกิจวตัร เด็กจะเกิดการรับรู้และความรู้สกึผกูพนัรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภรภทัร นิยมชยั (2553: 97) ท่ีศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์จากแหลง่การเรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กลา่วว่า กาให้เด็กได้ทํากิจกรรมตา่งๆ จากแหลง่เรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน เด็กจะเห็นคณุคา่ของสิง่ต่างๆ 
รอบตวัเด็กเอง โดยเร่ิมจากท้องถ่ินของตนเอง กิจกรรมจะปลกูฝังให้เด็กรักในท้องถ่ิน รักสิ่งแวดล้อม รู้คณุค่า
ของสิ่งแวดล้อมรู้จกัใช้สิง่แวดล้อมอยา่งคุ้มค่า รู้จกับํารุงรักษาและอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เช่น ในแหลง่เรียนรู้
การทําอิฐ เด็กจะได้ทํากิจกรรมโดยนําดินและแกลบ ซึง่เป็นของเหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ โดยนํามา
ทําเป็นอิฐสามารถนําไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนได้ ในแหลง่เรียนรู้การทําบ้านทรงไทย เด็กจะได้นําเศษวสัดุ
ตา่งๆ มาทําให้เกิดประโยชน์ เช่น เศษไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ในแหลง่เรียนรู้การสานพดั เด็กจะได้รู้จกั
คณุคา่ของต้นไม้ เช่น ไม้ไผ่ว่า มีประโยชน์สามารถนํามาทําเป็นพดัได้ 
 สรุปได้ว่า การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กได้ใช้สิ่ง
ท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติได้อยา่งรู้ประโยชน์และมีคณุค่าสงูสดุ รู้จกัปฏิบตัิตอ่ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม รู้จกั
ใช้วสัดเุหลือให้เป็นประโยชน์เพ่ือรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.9 ความสามารถด้านอตัถภวนิยมหรือการดํารงคงอยูข่องชีวติ พบวา่ ในช่วงเวลาของการศกึษา
ความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้ เด็กปฐมวยัมีพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวติสงูขึน้อยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในเกือบทกุช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่า การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ สามารถพฒันาความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารง
คงอยู่ของชีวิตของเด็กปฐมวยัได้ อาจเน่ืองมาจาก การกระตุ้นโดยการตัง้คําถาม สร้างสถานการณ์และมี
กิจกรรมให้ทําในชัน้วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้เด็กรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง รวมถงึ
การดํารงคงอยูข่องมนษุย์ การแสดงออกถึงความสมัพนัธ์ทางกาย จิตใจ และจิตวญิญาณของมนษุย์ 
รวมถึงการเข้าใจเหตผุลของการอยู่บนโลก เช่น ในช่วงสปัดาห์แรกให้เด็กๆ สํารวจพืชในโรงเรียน โดยครู
ใช้คําถามวา่ “ให้เด็กๆ ช่วยกนัสํารวจพืชท่ีอยูภ่ายในโรงเรียนของเราแล้วให้เด็กนํามาบอกท่ีหน้าชัน้เรียน” 
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เด็ก  ๆสามารถท่ีจะบอกได้ว่ามีพืชอะไรบ้างและในช่วงของกิจกรรมเพาะปลกุ ซึง่ต้องมีการเตรียมดิน เมลด็พนัธุ์พืช
ท่ีจะใช้ปลกู และให้รู้จกัสงัเกตการณ์ดแูลรักษาพืชโดยการรดนํา้ ใสปุ่๋ ย เพ่ือให้พืชเจริญงอกงาม เด็กสามารถ
ท่ีจะทํากิจกรรมต่างๆ ตามขัน้ตอนได้ เด็กถามวา่ “ถ้าไมร่ดนํา้ต้นไม้ ต้นไม้ก็จะตายใช่มัย้คะ” แสดงว่า
เด็กรู้จกัวา่ ถ้าพืชขาดอาหารพืชก็จะไมมี่ชีวิตอยู่ตอ่ไป และในช่วงสปัดาห์สดุท้าย มีการนําพืชผกัท่ีเด็กๆ 
ปลกูมาประกอบอาหาร ย่ิงทําให้เด็กๆ รู้ว่าส่ิงมีชีวิตต้องการอาหารและก็เป็นสิง่สําคญัท่ีสดุของคนท่ีต้อง
กินอาหาร ถ้าไม่มีอาหารกินทกุชีวติก็ดํารงชีวิตอยู่ไม่ได้ เป็นต้น ซึง่การใช้คําถามเหล่านี ้ เด็กสามารถหา
คําตอบด้วยตนเอง คดิวิเคราะห์การดํารงคงอยูข่องมนษุย์ได้อยา่งเหมาะสม สามารถเช่ือมโยงตนเองกบั
กิจกรรมเพาะปลกู ทําให้เด็กเข้าใจสจัธรรมของชีวติได้ ดงัท่ี สทุธ์ิธนา ขนัอาสา (2550: 23; อ้างอิงจาก
เยาวพา เดชะคปุต์.  2541) กลา่วว่า ลกัษณะของปัญญาอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
เป็นบคุคลท่ีมีความไว และความสามารถในการจบัประเด็นคําถามท่ีเก่ียวกบัการดํารงอยูข่องมนษุย์ สามารถ
รับรู้บทบาทและการดํารงอยูข่องตนเอง เข้าใจการตัง้คําถามเพื่อยืนยนัความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกบัตนเอง
อย่างลกึซึง้ ความเข้าใจความสมัพนัธ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณความเข้าใจ สจัธรรมของโลก 
และชีวิต และสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนาภรณ์ ภธูรเลศิ (2551: 94) ท่ีศกึษาเร่ือง การศกึษาความสามารถ
ทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ซึง่
การจดักิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้สามารถพฒันาความสามารถทางด้าน
อตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวติของเด็กปฐมวยัได้ กลา่ววา่ อาจเน่ืองมาจาก การกระตุ้น
โดยการตัง้คําถามในขัน้วิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้เด็กรับรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
รวมถงึการดํารงคงอยูข่องมนษุย์ การแสดงออกถงึความสมัพนัธ์ทางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของมนษุย์ 
รวมถึงความเข้าใจเหตผุลของการอยูบ่นโลก และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ภรภทัร นิยมชยั (2553: 97) 
ท่ีศกึษาเร่ือง ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจดัประสบการณ์จากแหลง่การเรียนรู้
ภมูิปัญญาท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า การจดัประสบการณ์จากแหลง่การเรียนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถ่ินจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สามารถพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติได้ ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะการให้เด็กทํากิจกรรมตา่งๆ จากแหลง่เรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ิน เด็กจะเห็นคณุคา่ของสิง่
ตา่งๆ รอบตวัเด็กเอง โดยเร่ิมจากท้องถ่ินของตนเองกิจกรรมจะปลกูฝังให้เด็กรักในท้องถ่ิน รักส่ิงแวดล้อม
รู้คณุคา่ของสิ่งแวดล้อมรู้จกัใช้สิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า รู้จกับํารุงรักษาและอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม 
 สรุปได้ว่า การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กปฐมวยัมีความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือ
การดํารงคงอยูข่องชีวิต สงูขึน้ เพราะการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์เร่ืองการดํารงคงอยูข่องมนษุย์ โดยให้เด็กสามารถเช่ือมโยงตนเอง
กบักิจกรรมการเพาะปลกุได้ 
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ข้อสังเกตที่ได้จากการวิจยั 
 1. การศกึษาความสามารถทางพหปัุญญาปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดย 
ใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง 
 2. ขัน้ตอนการจดักิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็กทกุคนได้มีสว่นรวมในการทํากิจกรรมการเพาะปลกู
ทัง้แบบรายบคุคลและแบบกลุม่ 
 3. ในขณะปฏิบตัิการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มี
บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เด็กจึงได้เรียนรู้และพฒันาพหปัุญญาอย่างเหมาะสมกบัวยัและความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล 
 4. การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ทําให้เด็กเกิดทกัษะ
ในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
 5. เม่ือเด็กได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ เสร็จ
สมบรูณ์แล้ว เด็กสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการจดักิจกรรมมาสรุป และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
และสามารถประยกุต์ใช้ได้ในชีวติประจําวนัได้ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจดัทําแผนการสอนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
ครูควรเขียนแผนให้เอือ้ตอ่การพฒันาความพร้อมทางพหปัุญญาทกุด้าน โดยแผนการสอนในแตล่ะกิจกรรม
ควรกําหนดจดุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัประเด็นท่ีใช้ในการประเมินความสามารถทางพหปัุญญา
ในแตล่ะด้าน ซึง่จะสามารถสงัเกตได้ครบทัง้ 9 ด้าน และควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกบัวยัและหน่วย
การเรียนรู้ในแตล่ะสปัดาห์ 
 2. การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ครูควรให้เด็กทํา
กิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยใช้สีและวสัดท่ีุหลากหลาย สว่นงานประดิษฐ์ควรใช้วสัดเุหลือใช้ในการทํา
 3. การจดัทําแผนการสอนการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
ควรสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัวิถีชีวติประจําวนัของเด็ก และเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้มีสว่นร่วมในการทํากิจกรรมมากท่ีสดุ เพ่ือให้การพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาทกุด้านมีความคงทน 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
 1. การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ควรใช้คําถาม เป็น
ตวักระตุ้นเด็กพฒันาทกัษะต่างๆ ครอบคลมุกระบวนการ 5 ขัน้ ได้แก่ การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ อยา่งมี
ชีวิตชีวา (Active Learning) การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (Cooperation) การวิเคราะห์กิจกรรม 
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การเรียนรู้ (Analysis) การสรุป และสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) การประยกุต์ใช้ (Application) 
 2. ควรศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้พหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีมีผลตอ่
ความสามารถด้านอื่นๆ เช่น การใช้ภาษา การส่ือสาร การแก้ปัญหา เป็นต้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
คู่มือและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพชืโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
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คู่มือการจัดกจิกรรมการเพาะปลูกพชื 
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้ 

 
 คูมื่อนีจ้ดัทําขึน้เพ่ือชีแ้จงวิธีการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือ
การเรียนรู้ ซึง่ทําให้เข้าใจในวิธีการจดักิจกรรมทางพหปัุญญาโดยใช้แบบสงัเกตความสามารถทางพหุ
ปัญญา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
 
หลักการและเหตุผล 
 การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้มี
แนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั โดยยดึหลกัการจดักิจกรรม 5 ขัน้ดงันี ้
การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวติชีวา การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การวเิคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ การสรุปและสร้างองค์ความรู้ การนําไปประยกุต์ในการดํารงชีวิต จากการจดั
ประสบการณ์ดงักลา่วทําให้ผู้ เรียนได้พฒันาความสามารถทางพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน ได้แก ่ปัญญาด้าน
ภาษาปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปัญญาด้านมติิ ปัญญาด้านร่างกาย ปัญญาด้านดนตรี 
ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง ปัญญาด้านธรรมชาติ ปัญญา
ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบญัญตัิการศกึษา
ฉบบัพทุธศกัราช 2542 หมวดท่ี 4 มาตรา 24 ได้ระบถุงึ การจดักระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและ
ความถนดัของผู้ เรียน ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยคํานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
 
แนวในการจัดกิจกรรม 
 จดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ มีหลกัการ 5 ขัน้ดงันี ้
 1.  ขัน้การปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
 2.  ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ (Cooperation Learning) 
 3.  ขัน้การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
 4.  ขัน้การสรุป และการสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) 
 5.  ขัน้การประยกุต์ใช้ (Application) 
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แนวคดิการจดักจิกรรมการเพาะปลูกพชืโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
 จดัการกิจกรรมตามรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีหลกัการ 5 ขัน้ได้แก่ ขัน้การปฏิบตัิ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวติชีวา  (Active Learning)    ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Cooperation Learning) ขัน้การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) ขัน้การสรุป และการสร้าง
องค์ความรู้ (Constructivism) ขัน้การประยกุต์ใช้ (Application) กิจกรรมครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพ่ือให้
เด็กได้ทํากิจกรรมในขัน้ตอนต่างๆ รวมถงึการจดัสภาพแวดล้อมด้วยตนเอง โดยผู้ วิจยัต้องจดัหาส่ือท่ี
เอือ้ต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามความต้องการของผู้ เรียน 
 
แนวการประเมินผล 
 1.  ประเมนิผลตามการร่วมกิจกรรม 
 2.  ประเมนิผลโดยใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
 
 หมายเหตุ : ในงานวจิยัฉบบันี ้ได้จดักิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 8 หน่วยเร่ือง สําหรับการจดั 
กิจกรรมเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั ได้แก่ 
  สปัดาห์ท่ี 1 ต้นไม้แสนรัก 
  สปัดาห์ท่ี 2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
  สปัดาห์ท่ี 3 ดินมีประโยชน์ 
  สปัดาห์ท่ี 4 ผกัมีคณุค่า 
  สปัดาห์ท่ี 5 โลกสวยด้วยมือเรา 
  สปัดาห์ท่ี 6 สตัว์โลกน่ารัก 
  สปัดาห์ท่ี 7 สิ่งมีชีวิต 
  สปัดาห์ท่ี 8 อาหารดีมีประโยชน์ 
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ตาราง การจดักิจกรรมเพาะปลกูพืช 
 
สปัดาห์ท่ี หน่วยการเรียน สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเพาะปลกู 

1 ต้นไม้แสนรัก 
 

สว่นประกอบของพืช - สํารวจพืชในโรงเรียน  
- สว่นประกอบของพืช 
- หน้าท่ีต่างๆของพืช 

2 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ การเตรียมเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ 

- มารู้จกัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
- ประโยชน์และโทษการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
- กระถางน้อยของหน ู(ถงุนม )  

3 ดินมีประโยชน์ การเตรียมดิน - ประเภทของดิน 
- การทดลอง ดิน การดดูซมึนํา้ 
- แปลงผกัหนนู้อย 

4 ผกัมีคณุค่า การปลกูพืช - สงัเกตเมล็ดผกับุ้ง เมลด็กวางตุ้งเมล็ดถัว่เขียว 
- เตรียมอปุกรณ์และลงมือปลกู 
- การดแูลรดนํา้ 

5 
 
 

โลกสวยด้วยมือเรา 
 

การดแูลพืช 
 

- การดแูลรดนํา้ 
- บนัทกึการเจริญเติบโตของพืช 
- การพรวนดิน ใสปุ่๋ ย 

6 สตัว์โลกน่ารัก การดแูลพืช 
การสงัเกต 
การเจริญเตบิโต 

- การดแูลรดนํา้ 
- ทําสมดุภาพแมลง 
- การพรวนดิน ใสปุ่๋ ย 

7 สิ่งมีชีวิต การดแูลพืช 
การสงัเกต 
การเจริญเตบิโต 

- การดแูลรดนํา้ 
- การพรวนดิน ใสปุ่๋ ย 
- บนัทกึการเจริญเติบโตของพืช 

8 อาหารดีมีประโยชน์ เก็บเก่ียวผลผลิต - อาหารจากผกั (ผดัผกับุ้ง)  
- อาหารจากผกั (กวางตุ้งผดัไก่) 
- อาหารจากเมล็ดถัว่เขียว (ถัว่เขียวต้มนํา้ตาล) 
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หน่วยการเรียนรู้เร่ือง “ผักมีคุณค่า” โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
 
หน่วยเร่ือง:  
 ผกัมีคณุค่า 
 
สาระการเรียนรู้ :  
 แบง่สาระการเรียนรู้เป็น 3 เร่ือง สําหรับกิจกรรม 3 วนั 
 1. สงัเกตเมล็ดผกับุ้ง เมลด็กวางตุ้ง เมล็ดถัว่เขียว 
 2. เตรียมอปุกรณ์และลงมือปลกู 
 3. การดแูลรดนํา้ 

 

วัตถุประสงค์ของหน่วย :  
 เพ่ือพฒันาความสามารถทางพหปัุญญาทัง้ 9 ด้านของเด็ก ปฐมวยัท่ีได้รับการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืช
โดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 
 

แนวการจดักจิกรรมการเรียนรู้:  
 ใช้กระบวนการรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้ 5 ขัน้  
 1. ขัน้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองอยา่งมีชีวิตชีวา 
 2. ขัน้การมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้อื่น 
 3. ขัน้การวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้  
 4. ขัน้ผู้ เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 5. ขัน้ผู้ เรียนนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัอยา่งมีความหมายกระบวนการทัง้ 5 ขัน้ 
รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 
 
ส่ือการเรียนรู้:  
 รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 
 
แนวการประเมิน:  
 ประเมนิผลพหปัุญญาทัง้ 9 ด้าน 
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ภาพประกอบ 2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้กบัความสามารถด้านตา่งๆ  
       ตามแนวคดิพหปัุญญา  จากหน่วยการเรียนรู้เร่ือง “ผกัมีคณุค่า” 

 

ด้านธรรมชาต ิ 
1. เดก็สามารถคดิดแูล
รักษาธรรมชาตไิด้ ด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์  
1. เดก็บอกวิธีการแก้ปัญหา
จากประเดน็ตา่งๆ ได้ 
2. รู้จกัคาดคะเนด้านความเข้าใจตนเอง  

1. เดก็มีความตัง้ใจใน
การปฏิบตักิิจกรรม 
2. เดก็ทํากิจกรรมตาม
หน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบ  
3. เดก็สามารถแสดง
ความคิดเห็นของตนใน
การทํากิจกรรมได้ 

ด้านมิติ   
1. เดก็ออกแบบ 
วางแผนการปลกูพืช
และการใช้อปุกรณ์ 
2.การดแูลรดนํา้ 
พรวนดิน 

ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 
1. เดก็สามารถทํากิจกรรมกลุม่ 
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  
2. เดก็สามารถเป็นผู้ นํา  
และผู้ตามในการเสนอ 
ความคิดเห็นได้ 

ด้านดนตรี        1. เดก็

ปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี

ท่ีได้ยินได้เหมาะสม 

ด้านร่างกาย   
1.เดก็สามารถควบคมุการ
ประสานสมัพนัธ์ระหวา่ง
กล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา   
2. เดก็ทํากิจกรรมปลกูพืช 

1. ลงมือปฏิบตัิ
กิจกรรมด้วยตนเอง 

หน่วย 
“ผกัมีคณุคา่” 

2. ปฏิบตักิิจกรรม
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

3. วเิคราะห์กิจกรรม
การเรียนรู้ 

4. สร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

5. นําไป 
ประยกุต์ใช้ 

ด้านอัตถภวนิยม จตินิยม 
หรือการดาํรงคงอยู่ของ
ชีวติ 
1. เดก็สามารถปฏิบตัหิน้าท่ี

ตามท่ีได้รับมอบหมายได้         

2. เดก็บอกวิธีการดํารงอยู่

ของตนเองได้ 

 ด้านภาษา 
1. เดก็เสนอความคดิเห็น วางแผน 
การทํากิจกรรมได้ 
2. เดก็เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัหิน้าท่ี 
ท่ีตนรับผิดชอบได้อยา่งเป็นขัน้ตอน 
3. เดก็เลา่หรือบรรยายผลงานของ

ตนเอง 
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 
เร่ือง การปลูกพชื 

สัปดาห์ที่ 4 วันอังคาร (สังเกตเมล็ดผักบุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ดถั่วเขียว) 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สงัเกตลกัษณะรูปร่าง ขนาด สี ของเมลด็ผกัแต่ละชนิด 
 
วัตถุประสงค์ 
 ด้านภาษา    
  1. เด็กเสนอความคดิเห็น วางแผนการทํากิจกรรมได้ 
  2. เด็กเข้าใจคําสัง่และปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อยา่งเป็นขัน้ตอน 
  3. เด็กเลา่หรือบรรยายผลงานของตนเอง 
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์  
  1. เด็กบอกวิธีการแก้ปัญหาจากประเด็นตา่งๆ ได้ 
  2. รู้จกัคาดคะเนสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 ด้านมติ ิ                  
  เด็กวางแผนทํากิจกรรมสงัเกตลกัษณะรูปร่าง เมลด็ผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ดถัว่เขียวโดย 
ใช้แวน่ขยายได ้
 ด้านร่างกาย           
  1. เด็กสามารถควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 
 ด้านดนตรี              
  1. เด็กสามารถร้องเพลงและทอ่งคําคล้องจองง่ายๆเก่ียวกบันิทาน“เมล็ดพืช” 
  2. เด็กปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีท่ีได้ยนิได้เหมาะสม 
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล  
  1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
  2. เด็กสามารถเป็นผู้ นํา และผู้ตามในการเสนอความคิดเห็นได้ 
 ด้านความเข้าใจตนเอง 
  1. เด็กมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิกิจกรรม 
  2. เด็กทํากิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้ 
  3. เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้ 
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 ด้านธรรมชาต ิ    
  เด็กสามารถคิดดแูลรักษาธรรมชาติได้ 
 ด้านอัตถภวนิยมจตินิยม หรือการดาํรงคงอยู่ของชีวิต 
  1. เด็กสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
  2. เด็กบอกวิธีการดํารงอยูข่องตนเองได้ 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรากฏ 

1. ขัน้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
    1.1 ครูแนะนําช่ือและสว่นประกอบของหนงัสือ
นิทาน พร้อมบอกช่ือผู้แตง่และภาพให้เด็กรู้จกั 

    1.2 เด็กๆฟังนิทานท่ีครูเลา่ให้ฟัง ให้เด็กๆ ท่อง
คําคล้องจองในนิทาน พร้อมคิดท่าทางประกอบ 
    1.3 เด็กๆ ตอบคําถามเก่ียวกบันิทานเมล็ดพืช 
         1.3.1 เด็กๆ คดิวา่ถ้าเมล็ดพืชของสตัว์ทัง้
สามไมเ่จริญเติบโตจะทําอย่างไร 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
(/) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
(/) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/ ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

2. ขัน้ผู้เรียนปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มร่วม กับผู้อ่ืน 
(Cooperation Learning) 
    2.1 เด็กๆ แบง่กลุม่วางแผนทํากิจกรรมสงัเกต
ลกัษณะรูปร่าง เมลด็ผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ด
ถัว่เขียวโดยใช้แว่นขยาย 
2. เด็กๆช่วยกนัเก็บอปุกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(/) ปัญญาด้านมิติ 
(/) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
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3. ขัน้ผู้เรียนวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Analysis) 
เด็กๆและครูร่วมกนัวิเคราะห์กิจกรรมท่ีทํา โดยครู
ตัง้คําถามดงันี ้
    3.1 เด็กๆรู้สกึอย่างไรท่ีได้ทํากิจกรรมสงัเกต
ลกัษณะรูปร่าง สี ขนาดของเมล็ดผกัชนิดต่างๆ 
    3.2 เด็กๆมีความพงึพอใจในผลงานหรือไม่ 
อยา่งไร 
    3.3 ขณะทํากิจกรรมเด็กๆมีปัญหาหรือ
อปุสรรคอะไรบ้าง เด็กๆแก้ปัญหาอยา่งไร 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
( ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
(  ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(  ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

4. ขัน้ผู้เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) 
    4.1 เด็กๆ ร่วมกนัสรุปกิจกรรมการสงัเกตเมลด็
ผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมลด็ถัว่เขียว  
 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
(  ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

5. ขัน้ผู้เรียนนําความรู้ประยุกต์ใช้ 
(Application) 
    5.1 ครูใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กแสดงความ
คดิเห็นดงันี ้
         5.1.1 เด็กๆ คดิวา่เมล็ดผกัแต่ละชนิดเรา
สามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง 
 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(/) ปัญญาด้านมิติ 
(  ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
( ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
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ส่ือการเรียน 
 1. เมล็ดผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมลด็ถัว่เขียว 
 2. แว่นขยาย 
 3. นิทานเร่ือง เมล็ดพืช 
 

การประเมินผล 
 1. สงัเกตความคิดเห็น การสนทนา และการตอบคําถาม 
 2. สงัเกตการณ์มีสว่นร่วมในกิจกรรม 
 3. สงัเกตความสามารถทางพหปัุญญาขณะทํากิจกรรม 
 4. สงัเกตผลงานของนกัเรียนในแต่ละกิจกรรม 
 
บนัทกึหลังจดักิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 
เร่ือง การปลูกพชื 

สัปดาห์ที่ 4 วันพุธ (ปลูกพชืเมล็ดผักบุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมล็ดถั่วเขียว) 

 
สาระการเรียนรู้   
 1. นําเมลด็พนัธุ์ผกับุ้งจีนไปแช่นํา้นาน 6-12 ชัว่โมง  นําเมลด็มาหวา่นกระจายทัว่ทัง้แปลงให้
เมล็ดห่างกนัเล็กน้อย ตอ่จากนัน้นําดินร่วนกลบเมล็ดพนัธุ์ผกับุ้ง    
 2. นําเมลด็พนัธุ์ผกักวางตุ้งโรยบางๆ ตามแถวปลกูท่ีเตรียมไว้กลบหน้าดิน           
 3. แช่เมล็ดถัว่เขียวในนํา้ 1 คืนเพ่ือให้เมลด็พองและเปลือกน่ิม โรยเมล็ดถัว่ในถงุเพาะสงัเกต
การเจริญเตบิโต 
 

วัตถุประสงค์   
 ด้านภาษา    
  1. เด็กเสนอความคดิเห็น วางแผนการทํากิจกรรมได้ 
  2. เด็กเข้าใจคําสัง่และปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อยา่งเป็นขัน้ตอน 
  3. เด็กเลา่หรือบรรยายผลงานของตนเอง 
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์   
  1. เด็กบอกวิธีการแก้ปัญหาจากประเด็นตา่งๆ ได้ 
  2. รู้จกัคาดคะเนสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 ด้านมติ ิ     
  เด็กออกแบบวางแผนการปลกูพืชและการใช้อปุกรณ์ 
 ด้านร่างกาย           
  1. เด็กสามารถควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 
  2. เด็กทํากิจกรรมปลกูพืช 
 ด้านดนตรี              
  1. เด็กสามารถร้องเพลงและทําท่าประกอบอยา่งเสรีตามเนือ้เพลง “ปลกูผกั” 
  2. เด็กปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีท่ีได้ยนิได้เหมาะสม 
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล   
  1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
  2. เด็กสามารถเป็นผู้ นํา และผู้ตามในการเสนอความคิดเห็นได้ 
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 ด้านความเข้าใจตนเอง 
  1. เด็กมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิกิจกรรม 
  2. เด็กทํากิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้ 
  3. เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้ 
 ด้านธรรมชาต ิ    
  เด็กสามารถคิดดแูลรักษาธรรมชาติได้ 
 ด้านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
  1. เด็กสามารถปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
  2. เด็กบอกวิธีการดํารงอยูข่องตนเองได้ 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรากฏ 

1. ขัน้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตกิิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
    1.1 เด็กๆ และครูร้องเพลง“ปลกูผกั” 
และทําท่าทางประกอบตามจินตนาการ 
    1.2 เด็กๆ สนทนาเก่ียวกบัเพลง“ปลกูผกั” 
         - เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปลกูผกัมีอะไรบ้าง
และสนทนาการใช้เคร่ืองมืออยา่งปลอดภยั  

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
(/) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
(/) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
( ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรากฏ 

2. ขัน้ผู้เรียนปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มร่วม กับผู้อ่ืน 
(Cooperation Learning) 
    2.1 เด็กๆ แบง่กลุม่วางแผนทํากิจกรรมการ
เพาะปลกูพืชจากเมลด็ผกับุ้ง เมลด็กวางตุ้ง เมล็ด
ถัว่เขียว 
    2.2 เด็กๆ ช่วยกนัเก็บอปุกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(/) ปัญญาด้านมิติ 
(/) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

3. ขัน้ผู้เรียนวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Analysis) 
เด็กๆและครูร่วมกนัวิเคราะห์กิจกรรมท่ีทํา โดยครู
ตัง้คําถามดงันี ้
    3.1 เด็กๆรู้สกึอย่างไรท่ีได้ทํากิจกรรมเพาะปลกู
พืชจากเมล็ดผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมลด็ถัว่เขียว 
    3.2 เด็กๆมีความพงึพอใจในผลงานหรือไม ่
อยา่งไร 
    3.3 ขณะทํากิจกรรมเด็กๆ มีปัญหาหรือ
อปุสรรคอะไรบ้าง เด็กๆ แก้ปัญหาอยา่งไร 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
( ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
(  ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(  ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
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4.ขัน้ผู้เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) 
1. เด็กๆร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการเพาะปลกูพืชจาก
เมล็ดผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมลด็ถัว่เขียว 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
(  ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยู่ของชีวติ 

5. ขัน้ผู้เรียนนําความรู้ประยุกต์ใช้ 
(Application) 
    5.1 ครูใช้คําถามกระตุ้นให้เด็กแสดงความ
คดิเห็นดงันี ้
         5.1.1 เด็กๆ คดิวา่ผกัให้ประโยชน์อะไรแก่
ร่างกายเราได้บ้าง 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(/) ปัญญาด้านมิติ 
(  ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/)ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

 

ส่ือการเรียน 
 1. เมลด็ผกับุ้ง เมล็ดกวางตุ้ง เมลด็ถัว่เขียว 
 2. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเกษตร เช่น ส้อมพรวน  ช้อนปลกู  บวัรดนํา้ 
 3. ถงุนมเพาะปลกู 
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การประเมินผล 
 1. สงัเกตความคิดเห็น การสนทนา และการตอบคําถาม 
 2. สงัเกตการณ์มีสว่นร่วมในกิจกรรม 
 3. สงัเกตความสามารถทางพหปัุญญาขณะทํากิจกรรม 
 4. สงัเกตผลงานของนกัเรียนในแต่ละกิจกรรม 
 
บันทกึหลังจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกพืช 
เร่ือง การปลูกพชื 

สัปดาห์ที่ 4 วันพฤหสับดี (การดแูลรดนํา้) 
 
สาระการเรียนรู้   
 การดแูลรดนํา้พืช 
 
วัตถุประสงค์ 
 ด้านภาษา    
  1. เด็กเสนอความคดิเห็น วางแผนการทํากิจกรรมได้ 
  2. เด็กเข้าใจคําสัง่และปฏิบติัหน้าท่ีท่ีตนรับผิดชอบได้อยา่งเป็นขัน้ตอน 
  3. เด็กเลา่หรือบรรยายผลงานของตนเอง 
 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์   
  1. เด็กบอกวิธีการแก้ปัญหาจากประเด็นตา่งๆ ได้ 
  2. รู้จกัคาดคะเนสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 ด้านมติ ิ     
  1. เด็กรดนํา้ดแูลพืชและการใช้อปุกรณ์การรดนํา้ 
 ด้านร่างกาย          
  1. เด็กสามารถควบคมุการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 
  2. เด็กรดนํา้ดแูลพืชและการใช้อปุกรณ์รดนํา้ 
 ด้านดนตรี              
  1. เด็กสามารถร้องเพลงและทอ่งคําคล้องจองง่ายๆเก่ียวกบันิทาน“เมล็ดพืช” 
  2. เด็กปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรีท่ีได้ยนิได้เหมาะสม 
 ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล   
  1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
  2. เด็กสามารถเป็นผู้ นํา และผู้ตามในการเสนอความคิดเห็นได้ 
 ด้านความเข้าใจตนเอง 
  1. เด็กมีความตัง้ใจในการปฏิบตัิกิจกรรม 
  2. เด็กทํากิจกรรมตามหน้าท่ีท่ีตนรับผดิชอบได้ 
  3. เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้ 
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 ด้านธรรมชาต ิ    
  1. เด็กสามารถคิดดแูลรักษาธรรมชาติได้ 
 ด้านอัตถภวนิยมจตินิยม หรือการดาํรงคงอยู่ของชีวิต   
  1. เด็กสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
  2. เด็กบอกวิธีการดํารงอยูข่องตนเองได้ 
 
ขัน้ตอนการดาํเนินกจิกรรม 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรากฏ 

1. ขัน้ผู้เรียนลงมือปฏิบัตกิิจกรรมด้วยตนเอง
อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
    1.1 เด็กๆและครูร้องเพลง“ผกัจ๋า ผกัจ๋า” 
และทําท่าทางประกอบตามจินตนาการ 
    1.2 เด็กๆสนทนาเก่ียวกบัเพลง“ผกัจ๋า ผกัจ๋า” 
         - เด็กๆ ชอบทานผกัอะไรบ้างคะ่ 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
(/) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
(/) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/ ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต 

2. ขัน้ผู้เรียนปฏิบัตกิิจกรรมกลุ่มร่วม กับผู้อ่ืน 
(Cooperation Learning) 
    2.1 เด็กๆ แบง่กลุม่วางแผนทํากิจกรรมการรด
นํา้ดแูลพืช 
    2.2 เด็กๆช่วยกนัเก็บอปุกรณ์เข้าท่ีให้เรียบร้อย 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(/) ปัญญาด้านมิติ 
(/) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหปัุญญาท่ีปรากฏ 

3. ขัน้ผู้เรียนวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ 
(Analysis) 
เด็กๆและครูร่วมกนัวิเคราะห์กิจกรรมท่ีทํา โดยครู
ตัง้คําถามดงันี ้
    3.1 เด็กๆรู้สกึอย่างไรท่ีได้ทํากิจกรรมรดนํา้ดแูล
พืช 
    3.2 เด็กๆมีความพงึพอใจในผลงานหรือไม่ 
อยา่งไร 
    3.3 ขณะทํากิจกรรมเด็กๆมีปัญหาหรือ
อปุสรรคอะไรบ้าง เด็กๆแก้ปัญหาอยา่งไร 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
( ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
(  ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/ ) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(  ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

4. ขัน้ผู้เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Constructivism) 
    - เด็กๆ ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัการดแูลรดนํา้พืช 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
( ) ปัญญาด้านมิติ 
(  ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
(/) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
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5. ขัน้ผู้เรียนนําความรู้ประยุกต์ใช้ 
(Application) 
1. ครูใช้คําถามกระตุ้นให้เดก็แสดงความคิดเห็น
ดงันี ้
    1.1 เด็กๆ คดิวา่นํา้มีประโยชน์อย่างไร 
 

(/) ปัญญาด้านภาษา 
(/) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
(/) ปัญญาด้านมิติ 
(  ) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
( ) ปัญญาด้านดนตรี 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
(/) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(/) ปัญญาด้านธรรมชาต ิ
( ) ปัญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม 
     หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 

 
ส่ือการเรียน 
 1. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้การเกษตร บวัรดนํา้ 
  

การประเมินผล 
 1. สงัเกตความคิดเห็น การสนทนา และการตอบคําถาม 
 2. สงัเกตการณ์มีสว่นร่วมในกิจกรรม 
 3.  สงัเกตความสามารถทางพหปัุญญาขณะทํากิจกรรม 
 4.  สงัเกตผลงานของนกัเรียนในแต่ละกิจกรรม 
 
บนัทกึหลังจดักิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
คู่มือและแบบสังเกตพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญา 
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คู่มือการใช้แบบประเมินพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญา 
 
คาํชีแ้จง 
 1. แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารพทางพหปัุญญา มีทัง้หมด 9 ด้าน จํานวน  27 ข้อ 
  1.1 ด้านภาษา 
  1.2 ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
  1.3 ด้านมิติ 
  1.4 ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
  1.5 ด้านดนตรี 
  1.6 ด้านความเข้าใจระหว่างบคุคล 
  1.7 ด้านความเข้าใจตนเอง 
  1.8 ด้านธรรมชาติ 
  1.9 ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูข่องชีวิต 
 2. ใช้สงัเกตในช่วงระยะเวลากอ่นการทดลองและระหวา่งการทดลอง 
 3. ครูสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียนเป็นรายบคุคลและทําเคร่ืองหมาย () ลงในช่องตาราง 
แสดงจํานวนครัง้ท่ีนกัเรียนแสดงพฤติกรรมในช่องระดบัคณุภาพท่ีพฤติกรรมปรากฏโดยกําหนดการให้
คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาในแต่ละด้านออกเป็น 3 ระดบั คือ 
  ระดบัคะแนน 2 บนัทกึเม่ือนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน โดย
ไมม่ีผู้ อ่ืนบอกให้แสดงพฤติกรรม 
  ระดบัคะแนน 1 บนัทกึเม่ือนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้านโดยมี
ผู้อื่นบอกให้แสดงพฤติกรรม 
  ระดบัคะแนน 0 บนัทกึเม่ือนกัเรียนไมแ่สดงความสามารถทางพหปัุญญาในแตล่ะด้าน 
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แบบสังเกตความสามารถทางพหุปัญญา 
(Multiple Intelligences Checklist) 

 
ช่ือ …………………………………………………….สปัดาห์ …………………………………………
วนัท่ี …………………………………………………………………………………………….………... 
เร่ือง ……………………………………… ผู้สงัเกต …………………….. วนัเดือนปีท่ีสงัเกต ………... 
 
คาํชีแ้จง: ใสเ่คร่ืองหมาย () ลงในช่องแสดงพฤติกรรมระดบัคณุภาพท่ีความสามารถปรากฏ 
 

ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

1. ด้านภาษา 
(Linguistic 
Intelligence) 

1.1 เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัิ
ตามคําสัง่ได้ 

   2 หมายถงึ เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัิตาม
คําสัง่ได้อยา่งถกูต้องโดยไมม่ีการแนะนํา 
1 หมายถงึ เข้าใจคําสัง่และปฏิบตัิตาม
คําสัง่โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 

 1.2 เสนอความคิดเห็นใน
การทํากิจกรรมได้ 

   2 หมายถงึ เสนอความคดิเห็นได้อย่าง
ถกูต้อง โดยไม่มีการแนะนํา 
1 หมายถงึ เสนอความคิดเห็นได้โดยมี
การแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 

 1.3 พดูถ่ายทอดเร่ืองราว
ตามจินตนาการ 

   2 หมายถงึ พดูถา่ยทอดเร่ืองราวตาม
จินตนาการได้โดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ พดูถา่ยทอดเร่ืองราวตาม
จินตนาการได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

2. ด้านตรรกะ 
(Logical-
Mathematical 
Intelligence) 

2.1 บอกวิธีการแก้ปัญหา 
จากประเดน็ตา่งๆได้ 
 

   2 หมายถงึ บอกวิธีการแก้ปัญหาจาก
ประเด็นตา่งๆ ได้อย่างถกูต้องโดยไมมี่
การแนะนํา 
1 หมายถงึ บอกวิธีการแก้ปัญหาจาก
ประเด็นตา่งๆ ได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ บอกไมถ่กูวิธี 

 2.2 รู้จกัเปรียบเทียบ
สิ่งของตามรูปร่าง รูปทรง 
จํานวน ขนาด สี หรือพืน้ผิว
ได้ 

   2 หมายถงึ เปรียบเทียบสิง่ของตาม
รูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด ส ีหรือ
พืน้ผิวได้อย่างถกูต้องโดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ เปรียบเทียบสิง่ของตาม
รูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด สี หรือ
พืน้ผิวได้โดยมีการแนะนํา  
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 2.3 รู้จกัเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ของ
สถานการณ์หรือส่ิงท่ี
เกิดขึน้ได้ 

   2 หมายถงึ เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ
สถานการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้อยา่ง
ถกูต้องโดยไมม่ีการแนะนํา 
1 หมายถงึ เช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของ
สถานการณ์หรือส่ิงท่ีเกิดขึน้ได้โดยมี 
การแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

3. ด้านมติิ 
(Spattal 
Intelligence) 

3.1 วาดภาพ/ออกแบบ
ผลงานด้านศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์และมี
จินตนาการ 

      2 หมายถงึ วาดภาพ/ออกแบบผลงานด้าน
ศิลปะอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการได้
อยา่งคล่องแคลว่โดยไมม่ี 
การแนะนํา 
1 หมายถงึ วาดภาพ/ออกแบบผลงานด้าน
ศิลปะอย่างสร้างสรรค์และมีจินตนาการ
โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 3.2 บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของ 
สิ่งของได้ 

   2 หมายถงึ บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของสิง่ของ
ได้อย่างถกูต้องโดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ บอกตําแหน่งท่ีตัง้ของส่ิงของ
โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 3.3 บอกลกัษณะรูปร่าง
ของสิ่งของได้ 

   2 หมายถงึ บอกลกัษณะรูปร่างของสิง่ของ
ได้อย่างถกูต้องโดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ บอกลกัษณะรูปร่างของสิง่ของ
ได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

4. ด้าน
ร่างกายและ
การเคลื่อนไหว 
(Bodily 
Kinesthetic 
Intelligence) 

4.1 ควบคมุการเคล่ือนไหว
ของร่างกาย (กล้ามเนือ้
ใหญ่) 

   2 หมายถงึ ควบคมุการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายได้อย่างคลอ่งแคลว่โดยไมมี่ 
การแนะนํา 
1 หมายถงึ ควบคมุการเคล่ือนไหวของ
ร่างกายได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 

 4.2 ควบคมุการประสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้
มือและประสาทตาได้ 

   2 หมายถงึ ควบคมุการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งกล้ามเนือ้มือและประสาทตาใน
การทํากิจกรรมได้อยา่งคลอ่งแคลว่โดย 
ไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ ควบคมุการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งกล้ามเนือ้มือและประสาทในการทํา 
กิจกรรมได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 

 4.3 ใช้ร่างกายแสดง
ท่าทาง 
ตา่งๆ ได้ 

   2 หมายถงึ ใช้ร่างกายแสดงท่าทางตา่งๆ 
ได้ถกูต้องโดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ ใช้ร่างกายแสดงท่าทางตา่งๆได้
โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

5. ด้านดนตรี 
(Musical 
Intelligence) 

5.1 มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อ
ดนตรีและเสียงเพลง 

   2 หมายถงึ แสดงท่าทางตา่งๆ ตามดนตรี
ได้อย่างถกูต้องโดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงท่าทางตา่งๆ ตามดนตรี
ได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 5.2 ร้องเพลงประกอบ
ดนตรี 

   2 หมายถงึ ร้องเพลงและแสดงท่าทาง
ตา่งๆ ประกอบดนตรีได้อยา่งถกูต้องโดย
ไม่มีการแนะนํา 
1 หมายถงึ ร้องเพลงและแสดงท่าทาง
ตา่งๆ ประกอบดนตรีได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 5.3 แสดงท่าทางตามดนตรี
ได้ 

   2 หมายถงึ แสดงท่าทางตา่งๆ ตามดนตรี
ได้ถกูต้องโดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงท่าทางตา่งๆ ตามดนตรี
ได้โดยการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไม่แสดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

6. ด้านความ
เข้าใจระหวา่ง
บคุคล 
(Interpersonal 
Intelligence) 

6.1 ทํางานเป็นกลุม่    2 หมายถงึ ให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมตา่งๆ กบักลุม่ด้วยตนเองได้โดย
ไม่มีการแนะนํา 
1 หมายถงึ ให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมตา่งๆ กบักลุม่ได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 6.2 เป็นผู้ นําและแสดงออก
เพ่ือผู้ อ่ืนยอมรับ 

   2 หมายถงึ แสดงความเป็นผู้ นํากลุม่ และ
แสดงออกเพ่ือให้ผู้ อ่ืนยอมรับความคิดและ
การกระทําของตนเองได้โดยไมมี่ 
การแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงความเป็นผู้ นํากลุม่ และ
แสดงออกเพ่ือให้ผู้ อ่ืนยอมรับความคิดและ
การกระทําของตนได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 6.3 เป็นผู้ตาม และยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

   2 หมายถงึ แสดงความเป็นผู้ตามและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้โดย 
ไม่มีการแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงความเป็นผู้ตามและ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้โดย 
มีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ  
ปัญญา 

ความสามารถท่ีปรากฏ 
2 1 0 

แนวทางการประเมิน 

7. ด้านความ
เข้าใจตนเอง 
(Intraperson
al 
Intelligence) 

7.1 มีความตัง้ใจในการ
ทํางาน 

   2 หมายถงึ มีความมุง่มัน่และตัง้ใจท่ีจะ
ทํางานให้สําเร็จได้โดยไมม่ีการแนะนํา 
1 หมายถงึ มีความมุง่มัน่ และตัง้ใจท่ีจะ
ทํางานให้สําเร็จได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 7.2 ทํางานท่ีได้รับ
มอบหมายด้วยตนเอง 

   2 หมายถงึ มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี
ได้รับมอบหมายโดยไมม่ีการแนะนํา 
1 หมายถงึ มีความรับผิดชอบตอ่งานท่ี
ได้รับมอบหมายโดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 7.3 กล้าแสดงออกอย่าง
มัน่ใจ 

   2 หมายถงึ แสดงการพดู แสดงการกระทํา
ตามความคิดได้โดยไมม่ีการแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงการพดู แสดงการกระทํา
ตามความคิดได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

8. ด้าน
ธรรมชาติ 
(Naturalist 
Intelligence) 

8.1 เข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม 

   2 หมายถงึ บอกการเปล่ียนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมได้อยา่งถกูต้องโดยไม่มี 
การแนะนํา 
1 หมายถงึ บอกการเปล่ียนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 8.2 รู้จกัใช้สิ่งท่ีอยูต่าม
สิ่งแวดล้อมอยา่งคุ้มคา่ 

   2 หมายถงึ บอกวิธีการใช้สิง่ท่ีอยูต่าม
ธรรมชาติอยา่งคุ้มค่าโดยไม่มีการแนะนํา 
1 หมายถงึ บอกวิธีการใช้สิง่ท่ีอยูต่าม
ธรรมชาติอยา่งคุ้มค่าได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 8.3 รู้จกัวิธีการดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อม 

   
      

2 หมายถงึ บอกวิธีการดแูลรักษา
สิ่งแวดล้อมได้โดยไมมี่การแนะนํา 
1 หมายถงึ บอกวิธีการดแูลรักษา        
สิ่งแวดล้อมได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 
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ระดบัคณุภาพ 
ปัญญา ความสามารถท่ีปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

9. ด้านอตัถภว
นิยม จิตนิยม 
หรือการดํารง
คงอยูข่องชีวิต 
(Existential 
Intelligence) 

9.1 เข้าใจความสมัพนัธ์
ของร่างกาย / จิตใจ 

   
   

2 หมายถงึ แสดงออกถงึความสมัพนัธ์
ของร่างกาย/จิตใจได้โดยไม่มีการแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงออกถงึความสมัพนัธ์
ของร่างกาย/จิตใจได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 9.2 มีความไวในการจบั
ประเด็นคําถาม 

   2 หมายถงึ ตอบคําถามได้ถกูต้องและ
อย่างคลอ่งแคลว่ 
1 หมายถงึ ตอบคําถามได้ 
แต่ไม่คลอ่งแคลว่ 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 

 9.3 เข้าใจบทบาทของ
ตนเอง 

   2 หมายถงึ แสดงการพดู แสดงการกระทํา
ตามบทบาทของตนเองได้โดยไม่มี 
การแนะนํา 
1 หมายถงึ แสดงการพดู แสดงการกระทํา
ตามบทบาทของตนเองได้โดยมีการแนะนํา 
0 หมายถงึ ไมแ่สดงความสามารถ 
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ภาคผนวก  ค 
การวิเคราะห์ความเท่ียงตรงของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเดก็ปฐมวัย 
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ตาราง 14 ค่าดชันีความสอดคล้องท่ีได้จากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ จํานวน 3 คน ท่ีตรวจสอบค่า      

     ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญา 
 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
แบบประเมนิความสามารถทางพหปัุญญา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ΣR IOC 

      

1. ด้านภาษา(Linguistic Intelligence) 
    1.1 เข้าใจและบอกความหมายของคําได้ 
    1.2 เสนอความคิดในการทํากิจกรรมได้ 
    1.3 พดูถ่ายทอดเร่ืองราวตามจินตนาการ 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 

2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 
Intelligence) 
    2.1 บอกวิธีแก้ปัญหาจากประเดน็ต่างๆ ได้ 
    2.2 เปรียบเทียบสิ่งของตามรูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด สี 
นํา้หนกั หรือพืน้ผิว 
    2.3 รู้จกัเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของสถานการณ์หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ 

 
 

+1 
+1 

 
+1 

 
 

+1 
+1 

 
+1 

 
 

+1 
+1 

 
+1 

 
 

3 
3 
 

3 

 
 

1 
1 
 

1 
3. ด้านมติิ (Spatial Intelligence) 
    3.1 วาดภาพ/ออกแบบผลงานด้านศิลปะอยา่งสร้างสรรค์และ
มีจินตนาการ 
    3.2 บอกตําแหนง่ท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ 
    3.3 บอกลกัษณะรูปร่างของส่ิงของได้ 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
3 
 

3 
3 

 
1 
 

1 
1 

4. ด้านร่างกายและการเคลือ่นไหว (Bodily Kinesthetic 
Intelligence) 
    4.1 ควบคมุการเคล่ือนไหวร่างกาย (กล้ามเนือ้มดัใหญ่) 
    4.2 ควบคมุการประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้มือกบัประสาทตา 
    4.3 ใช้ร่างกายแสดงท่าทางตา่งๆ 

 
 
+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

3 
3 
3 

 
 

1 
1 
1 
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ตาราง 14 (ตอ่)  
 

ความคิดเห็นผู้ เช่ียวชาญ 
แบบประเมินความสามารถทางพหปัุญญา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 
ΣR IOC 

      

5. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) 
    5.1 มีปฏิกิริยาโต้ตอบตอ่จงัหวะและสียงเพลง 
    5.2 ร้องเพลงประกอบดนตรีได้ 
    5.3 แสดงทา่ทางประกอบดนตรีได้ 

 
+1 
0 
0 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
3 
2 
2 

 
1 

.67 

.67 
6. ด้านความเข้าใจระหว่างบคุคล(Interpersonal Intelligence) 
    6.1 ทํางานเป็นกลุม่ 
    6.2 เป็นผู้ นําและแสดงออกเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับ 
    6.3 เป็นผู้ตาม และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 

7. ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
    7.1 มีความตัง้ใจในการทํางาน 
    7.2 ทํางานท่ีได้รับมอบหมายด้วยตนเอง 
    7.3 กล้าแสดงออกและมีความมัน่ใจ 

 
+1 
+1 

   +1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 

8. ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
    8.1 เข้าใจการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    8.2 รู้จกัใช้สิง่ท่ีอยูต่ามธรรมชาติอยา่งคุม่ค่า 
    8.3 รู้จกัวิธีการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
+1 
+1 

    +1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 

9. ด้านอตัถภวนิยม จิตนิยม การดํารงคงอยูข่องชีวิต 
(Existential Intelligence) 
    9.1 เข้าใจความสมัพนัธ์ของร่างกาย/จิตใจ 
    9.2 มีความไวในการจดัประเด็นคําถาม 
    9.3 เข้าใจบทบาทของตนเอง 

 
 

0 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 

 
 

2 
3 
3 

 
 

.67 
1 
1 

      

 
หมายเหตุ ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 1 คือ อาจารย์บําเพ็ญ การพานิชย์ 

    ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 2 คือ อาจารย์รัตนาภรณ์  ภธูรเลิศ 
    ผู้ เช่ียวชาญคนท่ี 3 คือ อาจารย์มิ่ง  เทพคอนเมือง 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเดก็ปฐมวัยเป็นรายบุคคล 
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ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัเป็นรายบคุคล 
การวิเคราะห์ในครัง้นี ้ได้นําคะแนนพฤติกรรม ความสามารถทางพหปัุญญาของเด็กปฐมวยัท่ีได้จากการสงัเกต
ก่อนการทํากิจกรรม 3 ครัง้ใน 1 สปัดาห์ และในช่วงการจดักิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้
อีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สปัดาห์ (เก็บข้อมลูจากการสงัเกตในสปัดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8) มาแสดงให้เห็นผล
ปรากฏดงั ตาราง  15 – 23  
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ตาราง 15 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษาก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรม  
      การเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านภาษา 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

        

 X  8.98  14.32  22.32 26.32 29.34 

 2X  5.77  20.29  36.08 48.08 57.58 

 2 X  80.64  205.06  498.18 692.74 860.83 

X  0.60  0.95  1.49 1.75 1.96 
S.D. 0.32  0.49  0.45 0.37 0.12 
Mdn 0.33  1  1.33 2 2 

        

 

 ผลการวเิคราะห์จากตาราง 15 ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านภาษาสงูขึน้ 
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ตาราง 16 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์กอ่นการจดักิจกรรมและ  
     ในช่วงการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

 X  11.33  13.32  23.00 27.67 30.00 

 2X  9.78  13.53  38.12 51.90 60 

 2 X  128.36  177.42  529 765.63 900 

X  0.76  0.89  1.53 1.84 2.00 
S.D. 0.30  0.34  0.45 0.25 0.00 
Mdn 1  1  1.67 2 2 

        

 

 ผลการวเิคราะห์จากตาราง  16  ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือ
การเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์สงูขึน้ 
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ตาราง 17 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรม   
     การเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านด้านมิต ิ
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

 X  16.99  17.99  24.99 29.67 30.00 

 2X  20.08  23.30  43.42 58.79 60 
 2 X  288.66  323.64  624.50 880.31 900 

X  1.13  1.20  1.67 1.98 2.00 
S.D. 0.25  0.35  0.36 0.09 0.00 
Mdn 1  1.33  1.67 2 2 

        

 

 ผลการวเิคราะห์จากตาราง 17 ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านมิติสงูขึน้ 
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ตาราง 18 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวก่อนการจดักิจกรรม และ  
     ในช่วงการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

1 1.67  1  2 2 2 
2 1.67  2  2 2 2 
3 1.67  2  1 2 2 
4 1.67  2  1 1.67 2 
5 1  1  2 2 2 
6 1.67  1  2 2 2 
7 1.67  1  2 2 2 
8 1.67  1  2 2 2 
9 2  1  2 2 2 

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

 X  21.36  19.00  25.33 29.34 30.00 

 2X  32.31      27  45.77 57.58     60 
 2 X  456.25    361  641.61 860.84   900 

X  1.42  1.27  1.69 1.96 2.00 
S.D. 0.37  0.46  0.46 0.12 0.00 
Mdn 1.67  1  2 2 2 

        

 

 ผลการวเิคราะห์จากตาราง  18  ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือ 
การเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหวสงูขึน้ 
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ตาราง 19 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรีก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรม     
     การเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านดนตรี 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

 X  12.00  16.33  21.99 28.35 30.00 

 2X  10.67  18.54  34.42 53.94 60 
 2 X   144  266.67  483.56 803.72   900 

X  0.80  1.09  1.47 1.89 2.00 
S.D. 0.27  0.23  0.40 0.16 0.00 
Mdn 1  1  1.33 2 2 

        

 

 ผลการวิเคราะห์จากตาราง 19 ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือ
การเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านดนตรีสงูขึน้ 
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ตาราง 20 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจระหว่างบคุคลก่อนการจดักิจกรรม และ  
     ในช่วงการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคล 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

 X  14.31  19.30  25.98 28.66 30.00 

 2X  15.84  25.69  46.61 55.54     60 
 2 X  204.78  372.49  674.96 821.40   900 

X  0.95  1.29  1.73 1.91 2.00 
S.D. 0.40  0.25  0.34 0.24 0.00 
Mdn 1  1.33  2 2 2 

        

 
 ผลการวิเคราะห์จากตาราง 20 ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือ
การเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจระหวา่งบคุคลสงูขึน้ 
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ตาราง 21 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเองก่อนการจดักิจกรรมและในช่วง 
     การจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านความเข้าใจตนเอง 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

 X  12.36  16.66  24.00 27.67 28.68 

 2X  10.59  20.56  40.67 52.35 55.16 
 2 X  152.77  277.56  576 765.63 822.54 

X  0.82  1.11  1.60 1.84 1.91 
S.D. 0.17  0.39  0.40 0.31 0.15 
Mdn 0.67  1.33  1.67 2 2 

        

 
 ผลการวเิคราะห์จากตาราง 21 ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านความเข้าใจตนเองสงูขึน้ 

 



 126 

ตาราง 22 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติก่อนการจดักิจกรรมและในช่วงการจดักิจกรรม 
     การเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพ่ือการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านธรรมชาต ิ
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

        

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

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

 X  5.98  10.65  19.67 15.00 29.00 

 2X  4.65  10.42  16.46 15 56.56 
 2 X  35.76  113.42  386.91 225 841 

X  0.40  0.71  1.31 1.00 1.93 
S.D. 0.40  0.45  0.35 0.00 0.19 
Mdn 0.33  1  1.33 1 2 

 
 ผลการวเิคราะห์จากตาราง  22  ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา
เพ่ือการเรียนรู้เด็กปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านธรรมชาติสงูขึน้ 
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ตาราง 23 คะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยู่ของชีวิตก่อนการจดักิจกรรม 
       และในช่วงการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญาเพื่อการเรียนรู้เป็นรายบคุคล 
 

ความสามารถด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยู่ของชีวิต 
ระยะเวลา (สปัดาห์) 

                      ความสามารถทาง 
                                 พหปัุญญา 
เด็กปฐมวยัคนท่ี ก่อนจดักิจกรรม 2 4 6 8 

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

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

 X  10.69  10.34  17.00 22.00 24.04 

 2X  9.14  9.67  21.23 32.90 39.02 

 2 X  114.28  106.92  289 484 577.92 

X  0.71  0.69  1.13 1.46 1.60 
S.D. 0.33  0.43  0.37 0.21 0.19 
Mdn 0.67  0.67  1 1.33 1.67 

        

 
 ผลการวิเคราะห์จากตาราง 23 ในการจดักิจกรรมการเพาะปลกูพืชโดยใช้รูปแบบพหปัุญญา เพ่ือการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวยัทกุคนมีคะแนนความสามารถทางพหปัุญญาด้านอตัถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงอยู่ของชีวิตสงูขึน้ 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
ผู้เช่ียวชาญการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเพาะปลูกโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
 
ดร.ธญัรัตน์  นิธิกลุธีระภทัร์          ผู้อํานวยการ 
            โรงเรียนอนบุาลจารุวรรณ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บญุญาพร  อนูากลู    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
            โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

            (ฝ่ายประถม) 
 
อาจารย์นนทิศกัดิ์  ผาผาย       ผู้อํานวยการ 
            โรงเรียนอนบุาลวงัมว่ง   

            จงัหวดัสระบรีุ 
 

 
ผู้เช่ียวชาญการตรวจแบบสังเกตพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปัญญา 

   
อาจารย์มิ่ง  เทพครเมือง        อาจารย์ประจํา 
            ฝ่ายวดัผลโรงเรียนสาธิต 
            มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) 
 
อาจารย์บําเพ็ญ  การพานิชย์       อาจารย์ผู้สอน 
            โรงเรียนอนบุาลระยอง 
 
อาจารย์รัตนาภรณ์  ภธูรเลิศ       อาจารย์ผู้สอน 
            โรงเรียนสเุหร่าลาดบวัขาว 
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ภาคผนวก  ฉ 
ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเพาะปลูกโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างภาพประกอบกิจกรรมการเพาะปลูกโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
    
ขัน้ท่ี 1 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตกิิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) 
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ขัน้ท่ี 2 ผู้เรียนได้ปฏิบัตกิจิกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อ่ืน (Cooperation Learning) 
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ขัน้ท่ี 3 ผู้เรียนวิเคราะห์กจิกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพวาดแปลงเพาะปลกูของเด็กๆ 
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ขัน้ท่ี 4 ผู้เรียนสรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) 
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ขัน้ท่ี 5 ผู้เรียนได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวัน (Application) 
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