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กลุ่มทดลอง  จัดให้เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน 
วันละ  40 นาที รวม 24 ครั้ง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   คือ   แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาและแบบประเมิน
ความสามารถทางพหุปัญญา  ซึ่งมีค่าความเชื่อม่ันของผู้สังเกต (RAI)  เท่ากับ 0.91 การวิจัยครั้งนี้
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ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test 
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 The purpose of this research was to study multiple intelligences abilities of young 

children before and after obtained through didactic games activities. The samples of this 
study  were 15 young children boy and girls, 4-5 years of age, who studied in kindergarten 
1, in the second semester of the academic year 2009, at Wat Nong Chok (Pakdeenoraset) 
School, Under Bangkok Metropolitan Administration. Samples were selected by cluster 
random sampling and simple random sampling technique. The  experiment  were  carried 
out 24 times within the period of 8 weeks, 3 days per week and 40 minutes per day. 
 The instruments used in the study were Lesson Plans for Didactic games and the  
Multiple Intelligences Checklist. The reliability of two observers at (RAI) was 0.91. The 
design of this study was quasi experimental research followed one group pretest - posttest 
design, Data were statistically analyzed using the Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks 
Test. 
 The results of the research revealed that: 

 1. The multiple intelligences of young children in each aspect before using the 
didactic games activities were at middle level. After using of didactic games activities, the 
multiple intelligences in each aspect was at high level.   

 2. After using didactic games activities, the multiple intelligences of young children 
in all aspects; namely linguistic intelligence, logical-mathematical intelligence, spatial intelligence, 
bodily-kinesthetic intelligence, musical intelligence, interpersonal intelligence, intrapersonal 
intelligence, and naturalistic intelligence, were higher with statistical significance at the level 
of .05. 
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 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกท่านที่ได้กรุณาอบรม
สั่งสอนถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท่ีดี จนท าให้ผู้วิจัยประสบความส าเร็จในการศึกษา  

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูอนุบาล และขอขอบคุณนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่1 โรงเรียน
วัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ที่ให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ให้
ก าลังใจ ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกในการวิจัยครั้งน้ี 

 ขอขอบคุณ อาจารย์ดลยา แตงสมบูรณ์ อาจารย์นภรเพ็ญ  อุตวงษ์  ที่เป็นแรงผลักดัน
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าในเร่ืองสถิติและการแปลผลข้อมูล  

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ นิสิตปริญญาโททุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือในการท าปริญญานิพนธ์
ให้ส าเร็จได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ี ซึ่งมีส่วนช่วยในการท า
ปริญญานิพนธ์จนส าเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 คุณค่าและประโยชน์จากปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา
มารดาที่ได้อบรมเลี้ยงดู ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย     
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (สาํนักการศึกษา. 2551: 125) กําหนดนโยบายดานการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนไดอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
การเรียนรู การศึกษาทีส่รางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม 
และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวติเพ่ือคนไทยทัง้ปวงมุงสรางพ้ืนฐานที่ดีในวัยเด็กปลูกฝงความ
เปนสมาชิกทีดี่ของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาจึงตองเร่ิมตั้งแตเด็กปฐมวัย 
เพราะเปนวยัที่มีพัฒนาการสูงกวาวัยอ่ืนๆ และเปนวัยที่เกิดการเรียนรูมากที่สุดในชีวติ  สมควรไดรับ
การสงเสริมในทุกๆดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เพราะโดยธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวยัเปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น มีความสนใจในทุกเร่ืองชอบแสวงหาประสบการณ
แปลกใหมเหมาะตอการปูพ้ืนฐานและการปลูกฝงคุณลักษณะตางๆ เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีชวีติที่ดีขึ้น 
และมีความพรอมในพัฒนาการทุกดาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2526: 82) การใหความรู
กับเด็กเพ่ือใหเกิดพัฒนาการที่ดีน้ัน ผูที่มีสวนเกี่ยวของจําเปนตองจัดกิจกรรมหรือบรรยากาศในการ
เรียนรูใหเด็กไดสัมผัสของจริง และไดรับประสบการณตรงโดยใชประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงเปนสวน
สําคัญในการเรียนรูที่จะสงผลตอพัฒนาการทางสติปญญาท่ีดีของเด็กปฐมวัย และการพัฒนาสติปญญา
ของเด็กจะพัฒนาไดชาหรือเร็วน้ันขึ้นอยูกับการที่เด็กไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม บรูเนอร 
(จิตรลดา เอมแบน. 2547: 1; อางอิงจาก Bruner et al. 1966: 67) กลาววาการพัฒนาทางสติปญญา
จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู และสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (ปยะนุช  ประจักษจิต. 2526: 3) การพัฒนา
สติปญญาของเด็กอาจทําไดโดยการกระตุนใหเด็กฝกคิด เชน การคิดเปรียบเทียบ  การจําแนก    
การเชื่อมโยงเหตุการณและการแกปญหาที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ จึงอาจกลาวไดวาการพัฒนาดาน
สติปญญาเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับเด็กในวัยน้ี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 
2542 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) ไดกําหนดแนวการจัดการศึกษาตามหมวดที่ 4 มาตราที่ 22 
บัญญัตวิา “การจัดการศึกษาตองยึดหลกัวาผูเรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรยีนผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังที่ การดเนอร (เยาวพา  
เดชะคุปต. 2544: 15 - 19; อางอิงจาก Gardner. 1987, 1993, 1999) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กโดยองครวมทุกๆ ดานอยางมีประสิทธิภาพ การดเนอรเปนนักจิตวิทยา
แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด นําเสนอทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) ซ่ึงเปน
ทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับสติปญญาและการทํางานของสมองมนุษย เขาเชื่อวา “ปญญา” คือความสามารถ
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ทางชีวภาพซึ่งแตละคนแสดงออกมาเปนสิ่งที่ผสมผสานกัน ระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอมและ
เชื่อวา “ปญญา” เปนโครงสรางทางชีวจิตวิทยา ซ่ึงเปนตวัแทนในการสรางแหลงทางความคดิของ
คนเรา และจะสงผลตอเน้ือหาแตละดาน คนทั่วไปจะมีปญญาหลายดาน  โดยแตละดานจะขึน้อยูกับ
ความสามารถและจะแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกตางกัน  ปญญาตามแนวคิดทฤษฎี  พหุปญญามี 
9 ดาน ไดแก ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
(Logical-Mathematical Intelligence) ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) ปญญาดานรางกายและ
การเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) ปญญา
ดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) และปญญาดาน       
อัตภวนิยมจิตนิยม การดํารงคงอยูของชีวติ (Existential Intelligence) การดเนอรเชื่อวาแมวาแตละ
คนจะมีปญญาแตละดานไมเทากัน แตก็สามารถพัฒนาได และการพัฒนาดานสติปญญาจะเกิดขึ้น
จากการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ (สิรินทร ลัดดากลม. 2551: 2) ซ่ึงการสงเสริมปญญาท้ัง 9 
ดานสามารถทําไดโดยการจัดสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสมเพื่อพัฒนาปญญาและศักยภาพของเด็กใหเปน
ผูรอบรูและมีความสามารถทางดาน พหุปญญาตองคํานึงถึงการจัดกิจกรรมเพราะเด็กในวัยน้ีเปนวัย
แหงการเรียนรู และการสงเสริมพัฒนาการทุกๆ ดาน การจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
เด็กจะทําใหเด็กสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองไดเปนอยางดี  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 8) ไดกลาวถึง
หลักสําคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับเด็กอายุ 3 - 4 ป วาควรเปนการจัดการศึกษาควบคู
ไปกับการอบรมเลีย้งดู โดยคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน เพ่ือใหเด็กไดพัฒนา
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญาอยางสมดุล  โดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายบรูณาการผานการเลนและประสบการณตรง ซ่ึงการเลนถือเปนกิจกรรมที่สําคัญในชีวติ
เด็กทุกคน เด็กจะรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลิน  กับการสังเกต  ทดลอง  สรางสรรค  คิดแกปญหาและ
คนพบดวยตนเอง การเลนมีอิทธิพลและมีผลดีตอการเจริญเติบโต จากการเลนเด็กไดมีโอกาสเคลื่อนไหว
สวนตางๆ ของรางกาย ไดใชประสาทสมัผัสและการรบัรู ผอนคลายอารมณ เรียนรูความรูสกึของ
ผูอ่ืน การเลนจึงเปนหนทางที่เด็กจะสรางประสบการณเรียนรูสิ่งแวดลอม เรียนรูความเปนอยูของ
ผูอ่ืน สรางความสัมพันธอันดีอยูรวมกับผูอ่ืนและธรรมชาติรอบตวั  (สุจินดา ขจรรุงศิลป. 2550: 20) 
เด็กเรียนรูไดดีผานการเลน  การเขาไปสํารวจตรวจสอบ สิ่งที่ตนสนใจ การเรียนรูของเด็กปฐมวัยที่
เหมาะสมกับพัฒนาการคือการเรียนรูจากส่ิงที่เปนรูปธรรมผานประสาทสมัผัสทั้งหา (สํานักการศึกษา. 
2540: 21) การจัดกิจกรรมตางๆ ควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนเพ่ือเปนการสงเสริม
พัฒนาการ   

 กิจกรรมเกมการศึกษาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะเปนการเลนที่มีกระบวนการ 
ในการเลนตามชนิดของเกมประเภทตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรูและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ   
สิ่งที่เรียน (สํานักการศึกษา. 2548: 32) เกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน มีกฎเกณฑ กติกา   
มีทั้งเกมเงียบและเคลื่อนไหว อาจมีเคร่ืองเลนหรือไมมีเคร่ืองเลน เกมทําใหผอนคลายความเครียด
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อีกทั้งยังสงเสริมพัฒนาการทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม และสติปญญา นอกจากนี้ พัฒนา  
ชัชพงศ (2545: 195) ยังกลาวถึง เกมการศึกษาวาเปนเกมที่สงเสรมิพัฒนาสติปญญา เกมการศึกษา
ควรมีกฎกติกางายๆ ที่เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได เกมการศึกษาจะชวยใหเด็กรูจัก
สังเกต  คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสี รูปราง จํานวน ประเภทและความสัมพันธ
ตางๆได (เยาวพา  เดชะคุปต. 2528: 36) และเกมการศึกษาเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
ฝกทักษะและชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน การเลนเกมจึงเปนวิธีการหน่ึงทีส่งเสริม
ใหเด็กเกิดการเรียนรูและชวยพัฒนาทักษะตางๆ รวมทั้งชวยสงเสริมกระบวนการในการทํางานและ
การอยูรวมกันในสังคม   กิจกรรมเกมการศึกษาถือไดวาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเด็กในดานตางๆ 
เพราะเปนกิจกรรมที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดเรียนรูจากการคิด การแกปญหาดวยตนเอง  
ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถเปนแนวทางหนึง่ ที่สามารถสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางพหุปญญาใหกับเด็กปฐมวัยได 

จากความสําคญัที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาเพ่ือดูวาเม่ือเด็ก
ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแลว เด็กจะเกิดการเรียนรูและมีความสามารถทางพหุปญญาไป
ในทิศทางใด ซ่ึงผลในการวิจัยครั้งน้ีจะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให 
กับเด็กปฐมวยัในโอกาสตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
เกมการศึกษา 
            2. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับ 
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

 
ความสําคญัของการวิจัย 

ผลการวิจัย เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครู ผูเก่ียวของและผูที่สนใจนําการจัดกิจกรรม 
เกมการศึกษา ไปประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิและพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลังศกึษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  จํานวน 4 หองเรียน จํานวนนักเรียน 160 คน 
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กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลงัศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)  
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling)  มา 1 หองเรียนแลวสุมอยางงาย (Simple  
random  sampling) จากนักเรียนหองที่สุมไดโดยการจับสลากมาจํานวน 15 คน 

    
   ตัวแปรที่ศกึษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมเกมการศึกษา 
2. ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางพหุปญญา ประกอบดวย 

2.1 ความสามารถดานภาษา 
2.2 ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร 
2.3 ความสามารถดานมิติ 
2.4 ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
2.5 ความสามารถดานดนตรี 
2.6 ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล 
2.7 ความสามารถดานความเขาใจตนเอง 
2.8 ความสามารถดานธรรมชาต ิ
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
1. เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลังศึกษาชั้นอนุบาล 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สํานักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 

2. กิจกรรมเกมการศึกษา หมายถึง  การจัดกิจกรรมใหเด็กเลนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเรือ่งที่เรียน รวมถึงการพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสตปิญญา 
โดยเกมการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี 24 ชุด ซ่ึงเปนเกมที่มีกฎกตกิางายๆ ใหเด็กเลนเกมเปนกลุม 
ประกอบไปดวยเกมภาพขนาดใหญ ซ่ึงเปนเกมที่เด็กไดเคลื่อนไหวรางกายและพัฒนาพหุปญญา   
ทุกดาน และเกมบัตรภาพขนาดเล็กที่เด็กเลนเปนกลุมเพ่ือฝกทักษะในดานตางๆ  ซ่ึงสอดคลองกับ
หนวยการเรียนรูที่กําหนดไว ลักษณะของเกมการศึกษาประกอบไปดวย 
                2.1 เกมการศึกษาภาพขนาดใหญ หมายถึง เกมแผนภาพขนาดใหญใชเลนบนพืน้โดย
ใหเด็กเปนตวัเดินตามชองตารางของเกม  
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      2.2 เกมการศึกษาบตัรภาพขนาดเล็ก หมายถึง  เกมบัตรภาพทีจั่ดทําขึ้นโดยเรียงลําดับ
ความยากงายใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก  โดยจัดใหเด็กไดเลนเปนกลุมบนโตะ  ฝกทักษะการสงัเกต 
การคิดแกปญหาและการตัดสินใจ ซ่ึงสามารถจําแนกออกไดเปน 5 ประเภท คือ เกมจับคู เกมจัดหมวดหมู 
เกมเรียงลําดับ เกมภาพตดัตอและเกมโดมิโน โดยมีขั้นตอนในการทํากิจกรรมเกมการศึกษาดังน้ี 
   ขั้นนํา เปนการนําเขาสูการเลนเกมโดยการรองเพลงทําทาทางประกอบเพลงและ
คําคลองจองหรือดูภาพเกมสนทนาซักถามเพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และมีความพรอมกอน
การเลนเกม 
   ขั้นดําเนินการ แนะนําชื่อเกม กติกาขอตกลงการเลนเกม  สาธิตวิธีการเลนเกม
และเปดโอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนการเลนเกม  
    ขั้นสรุป  รวมกันสนทนาสรปุเน้ือหาสาระท่ีไดจากการเลนเกมและแสดงความรูสึก
ตอการเลนเกม 
 3. ความสามารถทางพหุปญญา หมายถึง ความสามารถทางปญญาแตละดานตามแนวคิด
ของโฮเวิรด การดเนอรที่เด็กปฐมวัยแสดงออกมา ซึ่งในงานวิจัยน้ีศกึษาความสามารถทางพหุปญญา 
8 ดาน วัดไดจากแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาท่ีผูวิจัยสรางขึ้น พหุปญญาท้ัง 8 ประกอบดวย 
              3.1 ความสามารถดานภาษา หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัตติามคําสั่ง การสื่อสาร 
การแสดงความคิดเห็น การพูดเลาเรื่อง 
  3.2 ความสามารถดานตรรกะและคณติศาสตร หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ/ 
จัดหมวดหมู/แยกประเภท  การใชตัวเลขและจํานวน  แกปญหา  การเชื่อมโยงความสัมพันธของ 
สถานการณตางๆ  
  3.3 ความสามารถดานมิติ  หมายถึง  ความสามารถในการมองเห็นและใชพ้ืนที ่
ตําแหนงที่ตั้ง และการบอกทิศทางของสิง่ของ  การบอกรูปรางของสิ่งตางๆ  
  3.4 ความสามารถดานรางกายและการเคลือ่นไหว หมายถึง ความสามารถในการควบคุม
การเคลื่อนไหวของรางกาย การใชรางกายแสดงทาทางตางๆ การประสานสัมพันธระหวางกลามเน้ือ
มือกับประสาทตา 
           3.5 ความสามารถดานดนตรี หมายถึง ความสามารถในการรองเพลงการเคาะจังหวะ    
              3.6 ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล หมายถึง ความสามารถในการเปน
ผูนํา - ผูตาม การรูจักแบงปนการชวยเหลอืผูอ่ืน การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน การใหรวมมือ 
การทํางานกลุม 
              3.7 ความสามารถดานความเขาใจตนเอง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง   
กลาแสดงออกอยางม่ันใจ มีความม่ันใจในการทํางาน 
         3.8 ความสามารถดานธรรมชาติ หมายถึง การดูแลธรรมชาติและสิง่แวดลอมรอบตวั  
การรูจักใชสิ่งแวดลอมและธรรมชาตทิี่อยูรอบตัวอยางคุมคา  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย  จากการศึกษาเอกสารความสามารถทางพหุปญญาและการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหผูวิจัยไดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1  
 
 
 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
ความสามารถพหุปญญา 8 ดาน ไดแก

 1.  ความสามารถดานภาษา
 2.  ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร
 3.  ความสามารถดานมิติ
 4.  ความสามารถดานรางกาย
 5.  ความสามารถดานดนตรี
 6.  ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล
 7.  ความสามารถดานความเขาใจตนเอง
 8.  ความสามารถดานธรรมชาติ

 
ภาพประกอบ  1   กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
1.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 

  1.1 ความหมายของพหุปญญา 
  1.2 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีพหุปญญา 

 1.3 ประเภทของพหุปญญา 
 1.4 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานตางๆ ตามทฤษฎีพหุปญญา 
 1.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา 
1.6 ตัวกระตุนและตวับั่นทอนปญญา 
 1.7 แนวทางการพัฒนาตนเองของผูเรียนตามทฤษฎพีหุปญญา 
 1.8 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีพหุปญญา 
 1.9 ประโยชนของพหุปญญา 
 1.10 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 

 2.  เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของกับเกมและเกมการศึกษา  
 2.1 ความหมายของเกม 
 2.2 ประเภทของเกม 
 2.3 ความหมายของเกมการศึกษา 
 2.4 จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 
 2.5 ประเภทของเกมการศึกษา 
 2.6 หลักในการใชเกมการศึกษา 
 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษา 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
1.1 ความหมายของพหุปญญา 

 การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2 - 3; อางอิงจาก Gardner. 1983) ไดใหคํา
นิยามของคําวา พหุปญญา หมายถึงความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsydological Potential) น่ันคือ 
คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบรบิท
ตางๆ ตามสภาพแวดลอมของตน เขามองสติปญญาในหลายลักษณะ และเชื่ออีกวา สติปญญาของ
แตละคนจะเปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลติที่มี
คุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม 

การดเนอร (พิมพพันธ เดชะคุปต. 2544: 108; อางอิงจาก Gardner. 1983)  ไดให
ความหมายของคําวา พหุปญญา ประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ 
  1. ความสามารถในการแกปญหา 
  2. ความสามารถในการสรางสรรคและคนพบสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนหรือผลผลิต 
อันมีประสิทธภิาพ 
  3. ความสามารถในการพบเห็นปญหาใหม 

ประเวศ วะสี (นภเนตร บวรธรรม. 2545: 9; อางอิงจาก ประเวศ  วสี. 2535) กลาววา 
พหุปญญา หมายถงึ ความฉลาดของมนุษยที่ไมไดขึน้อยูกับจํานวนเซลลในสมอง แตขึ้นอยูกับการ
เชื่อมโยงกันของเซลลประสาทที่จะงอกเงยออกมาเปนวงจรสมอง ถาสมองไดรับการกระตุนมาก
วงจรสมองก็จะยิ่งมากทําใหฉลาด ถาไดรับการกระตุนนอยการเชื่อมโยงกันของเซลลประสาทก็จะ
นอยลงตามไปดวย ดังน้ัน สิ่งแวดลอมและการเลีย้งดูจึงมีความสําคัญตอการกําหนดโครงสรางและ
โปรแกรมในสมองมาก 

จากความหมายของพหุปญญาที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาพหุปญญา หมายถึง 
ความสามารถทางปญญาของแตละบุคคลที่แสดงออกมาในรูปแบบทีแ่ตกตางกัน ทั้งดานการคิดการ
เรียนรู  การแกปญหา และการสรางสรรคผลงานของตนเองใหเปนที่ยอมรับในสงัคม 

 
1.2 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา 

โฮเวิรด การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 2 - 3; อางอิงจาก Gardner. 1993) 
เปนนักวิทยาศาสตรระบบประสาทแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดศึกษาเก่ียวกับความหลากหลาย
ของสติปญญา โดยการคิดทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences: MI) ขึ้นและจําแนก
ปญญาของคนเอาไวในหนังสือชื่อ “โครงสรางของจิตใจ” (Frame of Mind) และหนงัสือเร่ือง  “พหุปญญา” 
(Multiple Intelligences. 1993) โดยเขาศึกษาจากผูทีมี่สมองบกพรองในบางสวน และพบวาผูที่ถูก
ศึกษายังมีความสามารถในสวนที่เหลืออยู ซ่ึงเปนการพิสูจนวา สมองของมนุษยไดแบงเปนสวนๆ 
แตละสวนไดกําหนดความสามารถเปนเรื่องหรือมีปญญาหลายๆ อยางถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะสวน 
แตกตางกัน การดเนอรไดใชฐานความคดิจากศาสตรทางการรับรู (Cognitive Science) และศาสตร
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การทาํงานของสมอง (Neuro Science) และใหคาํจํากัดความคําวา “ปญญา” วาเปนความสามารถเชิง
ชีวจิต (Biopsycological Potential) น่ันคือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขา
สามารถและพัฒนาความสามารถน้ันกับบริบทตางๆ ตามสภาพแวดลอมของตน เขามองปญญาใน
หลายลักษณะ เขาเชื่อวาปญญาแตละดานจะเปนกระบวนการทางจิตใจหรือความสามารถที่จะคนหา 
แกปญหา และสรางผลผลติที่คุณคาเปนทีย่อมรับของสังคม  

โฮเวิรด การดเนอร ไดเขียนหนังสือชื่อ Frames of Mind (1983) บรรยายถึงทฤษฎี 
พหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) ซ่ึงทําใหการเรียนการสอนในหองเรียนเปลี่ยนแปลง
ไปมากโดยเฉพาะในระยะ 5 ปที่ผานมาคําวา ปญญา (Intelligence) น้ัน การดเนอรใหคําอธบิาย    
ไววา ความสามารถของมนุษยในการแกปญหาหรือทําอะไรสักอยางที่มีคาในสังคมเดียวหรือหลาย
สังคม ความสามารถนั้นตองมีสวนของสมองเปนฐานรองรับ มีประชาชนบางกลุมที่เกงในปญญา
น้ันๆ และบางกลุมไมเกงเลย และปญญาหรือความสามารถนั้นๆ ปรากฏในสตัวอ่ืนๆ นอกจาก
มนุษยในประวัตศิาสตรของวิวัฒนาการบางหรือไม ในตอนแรกการดเนอรบอกวามีปญญา 8 รายการ 
(อารี สัณหฉวี. 2542: 5 - 9; อางอิงจาก Gardner. 1997) ตามคําบรรยายของการดเนอรสามารถ
สรุปไดดังน้ี 
                1. ความสามารถทางปญญาดานภาษาทั้งพูดและเขียน (Linguistic Intelligence) คือ 
ความสามารถในการใชภาษาเดิมของตน และอาจจะสามารถใชภาษาอ่ืนไดดวย เพ่ือแสดงความคิด
และความรูสึกของตน และแสดงความเขาใจตอผูอ่ืน กวีเปนผูมีปญญาทางภาษาโดยแท คนอ่ืนๆ 
เชน นักพูด ทนายความ คนที่ใชภาษาในการทํามาหาเลี้ยงชีพแสดงออกถึงความมีปญญาทางภาษา
อยางชัดเจน 
                  2. ความสามารถทางปญญาดานการใชเหตุผลเชิงตรรกศาสตรและคณิตศาสตร (Logical - 
Mathematical Intelligence) คือ ความสามารถเขาใจหลักการของเหตุและผล (causal system) 
อยางที่นักวิทยาศาสตรและนักตรรกศาสตรปฏิบัติ หรือความสามารถในการจัดกระทํากับตัวเลข 
ปริมาณและการปฏิบัติการทางคณิตศาสตร (บวก ลบ คูณ หาร) อยางที่นักคณิตศาสตรกระทํากัน 
          3. ความสามารถทางปญญาดานภาพมิติ (Spatial Intelligence) คอื ความสามารถใน
การสรางภาพ 3 มิติของโลกภายนอกขึน้ในจิตใจของตนเอง เชน นักบินหรือนักเดินเรือ มองภาพ
ของโลกภายนอกในการนําเคร่ืองบินหรือเรือไปตามทิศทางที่ตองการหรืออยางที่นักหมากรุกหรือ
ชางแกะสลักมองภาพ 3 มิติ มีประโยชนในงานทั้งดานศิลปะและวิทยาศาสตร ถาหากทานมี
ความสามารถทางดานภาพมิติมาก ทานอาจจะเปนคนเกงดานการวาดภาพ แกะสลัก หรือสถาปนิก 
มากกวาจะเปนนักดนตรีหรือนักเขียน 
  4. ความสามารถทางปญญาดานกลามเน้ือในการเคลื่อนไหวของรางกาย (Bodily - 
Kinesthetic Intelligence) คือ ความสามารถในการใชรางกายทั้งหมดหรือบางสวน เชน มือ น้ิวมือ 
หรือแขน ในการแกปญหาทําอะไรสักอยางหรือผลิตอะไรสักอยางออกมา ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ 
นักกีฬา นักแสดง โดยเฉพาะนักเตนรําหรือดาราหนัง หรือละคร 
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              5. ความสามารถทางปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถใน
การคิดเปนดนตรีสามารถฟงรูปแบบ จําได รูได และอาจจะปฏบิัติไดดวย คนที่มีปญญาทางดาน
ดนตรีอยางสูงไมเพียงแตจําดนตรีไดงายเทาน้ัน ยังฝงใจในดนตรีอยางไมมีวันลืมอีกดวย 
               6. ความสามารถทางปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 
คือ ปญญาที่ทุกคนตองการโดยเฉพาะบคุคลที่มีอาชีพครู แพทย การขาย หรือนักการเมือง คนที่
ตองทํางานกับคนมากๆ ตองมีความสามารถ หรือมีปญญาทางสังคมสูง 
                 7. ความสามารถทางปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ 
ปญญาในการเขาใจตนเอง รูวาตนเปนใคร มีความสามารถทําอะไรไดบาง รูวาตนมีความตองการทํา
อะไร ควรจะมีการตอบโตสิ่งตางๆ อยางไร สิ่งใดควรหลีกเลี่ยง และส่ิงใดควรเสาะหา เรามักจะชอบ
ที่จะเขาใจตนเอง เพราะคนพวกนี้จะไมทําอะไรม่ัวๆ พวกเขาทําอะไรไดบางทําอะไรไมไดบาง และ
พวกเขารูวาตวัเองตองการอะไร ควรจะไปที่ไหนหรือไปหาใคร 
  8. ความสามารถทางปญญาดานการเขาใจสภาพธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) 
คือ ปญญาที่มนุษยใชในการแยกแยะธรรมชาติ เชน แยกแยะระหวางพืชกับสตัวแยกประเภทของ
พืช ประเภทของสัตว รวมทั้งความฉับไวในการเขาใจลักษณะอ่ืนๆ ของธรรมชาติ เชน สภาพของ
กอนเมฆ กอนหิน เปนตน ความสามารถเชนน้ีมีประโยชนสําหรับมนุษย ทั้งอดีตและปจจุบัน เชน 
เปนประโยชนตอพรานหรือคนหาของปา ชาวนา นักพฤษศาสตร เปนตน ความสามารถในการ
แยกแยะสิ่งตางๆ เชน รถ กางเกง เคร่ืองสําอาง หรืออ่ืนๆ อันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวติ
ปจจุบัน การมองเห็นรูปแบบในวิทยาศาสตรบางแขนงก็เปนลักษณะความสามารถเขาใจสภาพธรรมชาติ
เชนกัน 

 จากแนวคิดพ้ืนฐานของพหปุญญาที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวาทฤษฎีพหุปญญา  
คือความสามารถของมนุษยที่มีอยางหลากหลาย แตละคนมีความสามารถแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
สิ่งแวดลอม การฝกฝนและประสบการณการเรียนรู  

 
1.3 ประเภทของพหุปญญา 

การดเนอร (เยาวพา เดชะคุปต. 2544: 3 - 4; อางอิงจาก Gardner.1983) ไดจําแนก
ความสามารถหรือปญญาคนเอาไว 7 ประเภท และภายหลังไดเพ่ิมเติมอีก 2 ประเภท รวมเปน
ปญญา 9 ประเภท ประกอบดวย 
  1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ผูที่มีความสามารถทางดานภาษาสูง 
เชน นักเลานิทาน นักพูด นักการเมือง หรือดานเขียน เชน กว ี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ 
นักหนังสือพิมพ ซ่ึงปญญาดานนี้ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระทาํเก่ียวกับโครงสรางของภาษา 
เสียง ความหมายและเรื่องที่เก่ียวกบัภาษา เชน ความสามารถใชภาษาในการหวานลอม การอธิบาย 
เปนตน 
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                2. ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical - Mathematical Intelligence)  คือ  
ผูที่มีความสามารถสูงในการใชตวัเลข เชน นักบัญช ี นักคณิตศาสตร นักสถติ ิ และผูใหเหตผุลที่ดี 
เชน นักวิทยาศาสตร นักตรรกศาสตร นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากน้ีปญญาดานนี้ ยัง
รวมถึงความไวในการมองเห็นความสัมพันธ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่
เปนเหตุผล (cause-effect) และการคิดคาดการณ (if-then) วิธีการที่ใชในการคิด ไดแก การจําแนก
ประเภท การจัดหมวดหมู การสันนิฐาน การสรุป การคิดคํานวณ การตั้งสมมติฐาน 
    3. ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) คือ ผูที่มีความสามารถในการมองเห็นพ้ืนที่ 
ไดแก นายพราน ลูกเสือ ผูนําทาง และสามารถปรบัปรงุวิธกีารใชเน้ือที่ไดดี เชน สถาปนิก มัณฑนากร 
ศิลปน นักประดิษฐ ปญญาดานนี้รวมไปถึงความไวตอสี เสน รูปราง เน้ือที่ และความสมัพันธ
ระหวางสิ่งเหลาน้ัน นอกจากนี้ยังหมายถึงการมองเห็น และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็น และ
ความคิดเก่ียวกับพ้ืนที่  
          4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily - Kinesthetic Intelligence) คือ 
ความสามารถในการใชรางกายของตนแสดงความคิด ความรูสึก ไดแก นักแสดง นักแสดงทาใบ 
นักกีฬา นาฏกร นักฟอนรํา และความสามารถในการใชมือประดิษฐ เชน นักปน ชางแกรถยนต 
ศัลยแพทย ปญญาดานนี้รวมถึงทักษะทางกาย เชน ความคลองแคลว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว 
ความยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 
  5. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถทางดานดนตรี ไดแก 
นักแตงเพลง นักดนตรี นักวิจารณดนตรี ปญญาน้ีรวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ ทํานอง เสียง 
ตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวเิคราะหดนตรี 
     6. ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการเขาใจอารมณความรูสึก ความคิดและเจตนาของผูอ่ืน ทั้งนี้รวมถงึความไวในการสังเกตน้ําเสียง 
ใบหนา ทาทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถึงลักษณะตางๆ ของสัมพันธภาพของมนุษย และ
ความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน ความสามารถทําใหบคุคลหรือ
กลุมชนปฏิบตัิตาม 
  7. ปญญาดานความเขาใจตนเอง หรือ การเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
คือ ความสามารถในการรูจักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตัิตนไดดวยตนเอง ความสามารถใน
การรูจักตนเอง ไดแก การรูจักตนเองตามความสามารถเปนจริง เชน มีจุดออน จุดแข็งในเรื่องใด มี
ความสามารถรูเทาทันอารมณ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถในการฝกฝนตนเอง 
และเขาใจตนเอง  
  8. ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คอื การเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาต ิ เขาใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดลอม และตระหนัก
ถึงความสามารถของตนที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติ เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษย และ
การดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเริ่มจนตาย เขาใจและจําแนกความเหมือนกันของสิ่งของ เขาใจการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 



 

 
 

12 

  9. ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยมหรือการดํารงคงอยู (Existential Intelligence) 
ปญญาดานนี้ หมายถึง  ความไวและความสามารถในการจับประเด็นคําถามที่เก่ียวกับการดํารงอยู
ของมนุษย เชนความหมายของชีวิต ทําไมคนเราถึงตาย และเรามาอยูที่น้ีไดอยางไร 

    สรุปไดวา พหุปญญาประกอบดวยปญญา 9 ประเภท ไดแก ปญญาดานภาษา ปญญา
ดานตรรกะและคณิตศาสตร ปญญาดานมิติสัมพันธ ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว ปญญา
ดานดนตรี ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล ปญญาดานความเขาใจตนเอง ปญญาดานธรรมชาติ 
และปญญาดานอัตถภวนิยมการดํารงคงอยู ซ่ึงในงานวิจัยน้ีศึกษาปญญา 8 ดาน 
 
 1.4 ลักษณะของบุคคลทีมี่ความสามารถในดานตางๆ ตามทฤษฎีพหุปญญา 

 สุนทร โคตรบรรเทา (2548: 1 - 23) ไดกลาวถึงการแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถ
ทางพหุปญญาในแตละดานไวดังน้ี 
                 1. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานภาษา 

 1.1 พูดไดดีในกลุมผูฟงตางๆ 
 1.2 พูดงาย พูดคลอง หรือใชอารมณไดในเวลาที่เหมาะสม 
 1.3 มีความสามารถในการเขียนไดดี 
 1.4 มีความสามารถในการเรียนและการพูดภาษาอ่ืนๆ ไดเร็ว 
 1.5 มีความสามารถในการเลาเรื่องตลก เรื่องชวนเชื่อ และการทายปริศนาคํา 
 1.6 เรียนรูไดเร็วจากการฟง การอาน และการเขียน 
 1.7 มีความสนใจในโคลง ฉันท กาพย กลอน คําประพันธ การพูด การเลาเรื่อง 

นิทาน หนังสือพิมพ และการเขียน 
 1.8 มีความสามารถในการเลาเรื่องหรือเขียนเร่ือง 
 1.9 มีทักษะในการใชคําพังเพยเปรียบเทยีบ เชน คําอุปมาอุปมัย และสํานวน ฯลฯ 

                     1.10 มีความสามารถในการแตงคําพูดที่ซับซอนโดยใชภาษาในการสื่อแนวคิดได
อยางเหมาะสม 

     2. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร 
 2.1 มีความสามารถเชื่อมโยงการคิดคํานวณกับกิจกรรมการแกปญหาที่ซับซอน 
 2.2 มีความสามารถในการคิดคํานวณอยางกวางขวางลึกซ้ึง 
 2.3 มีความสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางตัวเลขและสัญลกัษณกับวตัถ ุ

รูปธรรม 
 2.4 คิดไดอยางมีเหตุผลหรอืคิดอยางมีตรรกะ 
 2.5 เขาใจวธิดํีาเนินการทางคณิตศาสตรและแบบแผนเชิงตรรกะตางๆ 
 2.6 ดําเนินกระบวนการเหตแุละผลที่งายและเปนรูปธรรม 
 2.7 รูจักวิธีการแกปญหาตางๆ 
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 2.8 มีความสามารถในการคนหาสิ่งที่ไมรูในสถานการณของการแกปญหาตางๆ 
    2.9 มีความสามารถในการพัฒนาแบบแผนการคิดและรูจักการนําออกมาใชที่ 
หลากหลาย 

 2.10 รูจักใชเหตุผลทั้งในเชงิอุปมาและอุปมัย 
 3. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานมิติ 

 3.1 รับรูและตอบสนองตอสิ่งตางๆ 
 3.2 มีความสรางสรรคการออกแบบ ลวดลาย และรูปทรงงายๆ 
 3.3 มีความสามารถในการวาดภาพสามมิติ 
 3.4 มีความสามารถในการเขียนภาพทวิทัศนและวตัถตุางๆ ดวยการระบายสีและ 

การแกะสลัก 
 3.5 เขาใจวตัถุที่มองเห็นจากมุมมองตางๆ 
 3.6 มีความสามารถสรางสรรควตัถุสิ่งของจากแผนภูมิหรือพิมพเขียว 
 3.7 มีความสามารถสรางผลงานทั้งเปนการแสดงออกซ่ึงความรูสึกหรือความ 

ประทับใจ 
 3.8 มีความแมนยําในการบอกทิศทางในแผนที่หรือสถานที่ตางๆ 
 3.9 รับรูและตอบสนองตอรูปทรงตางๆ 
 3.10 มีความสามารถในการกระทํากับวตัถุโดยใชมือและนิ้วมือ 

4. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
 4.1 มีความสามารถในการประดิษฐสิ่งตางๆ 
 4.2 มีความคิดสรางสรรคและการแสดงออกในการเคลือ่นไหวรางกาย เชน การ 

ฟอนรํา การเตนรํา ฯลฯ 
 4.3 ชอบกิจกรรมทางกายภาพ เชน การกีฬา และการเลนตางๆ 
 4.4 ทํากิจกรรมที่ตองการทกัษะการเคลื่อนไหวทั้งงายและซับซอน 
 4.5 มีทักษะดานกรีฑา 
 4.6 มีทักษะดานกีฬา 
 4.7 มีทักษะทางการฟอนรําหรือเตนรํา 
 4.8 มีทักษะทางการฝมือ 
 4.9 ใชกิจกรรมตางๆ เพ่ือนําไปสูเปาหมายของตน 
 4.10 มีความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติเพ่ือแสดงหรือสื่อสารสถานการณ 

ตางๆ ในชวีิต 
 4.11 เรียนไดดีดวยการมีสวนรวมโดยตรง 
 4.12 มีความคลองแคลวในการเคลื่อนไหวรางกาย 
 4.13 มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ 
 



 

 
 

14 

5. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานดนตรี 
   5.1 มีความเขาใจสัญลักษณดนตรี 

 5.2 มีความสามารถผลิตผลงานเพลงและทํานองเพลง 
 5.3 มีความสามารถในการใชดนตรีแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิด 
 5.4 สรางความรูสึกทางอารมณกับเสียงตางๆ 
 5.5 รูจักแยกแยะแบบแผนของเสียงตางๆ 
 5.6 มีความสามารถในการเชื่อมโยงทํานองและจังหวะเพลงกับความรูสึกของตน 
 5.7 มีความสามารถในการคิดแตงเนื้อเพลงและหรือทํานองเพลง 
 5.8 มีความสามารถในการผลิตและประกอบเคร่ืองดนตรี 
 5.9 ฟงและตอบสนองเสียงตางๆ เชน เสยีงคนหรือเสียงจากส่ิงแวดลอมดวย 

ความสนใจ 
 5.10 เก็บรวบรวมขอมูลดานดนตรีในรูปแบบตางๆ 

 6. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล 
 6.1 มีความสามารถในการผูกพันกับสมาชิกครอบครวั และการมีปฏสิัมพันธ 

กับผูอ่ืน 
 6.2 สื่อสารไดดีทั้งวิธีการเปนการพูด (การส่ือสารแบบวจันะ) และวธิกีารไมเปน 

การพูด (การส่ือสารแบบอวัจนะ) 
 6.3 ปรับพฤตกิรรมเขากับกลุมและสภาพแวดลอมไดดีมาก 
 6.4 มีทัศนะทีดี่ตอประเด็นปญหาในปจจุบันตางๆ 
 6.5 มีวิธีการสรางความสัมพันธกับผูอ่ืนที่หลากหลาย 
 6.6 มีความเขาใจพลวตักลุมหรือพลังกลุม 
 6.7 ใหความสมัพันธระหวางเพ่ือนอยางมีความหมาย 
 6.8 มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
 6.9 เขาใจและชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 6.10 มีความเขาใจลึกซ้ึงในความคิดเห็น ความรูสึก แรงจูงใจ และวิถชีีวติของผูอ่ืน 

7. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานความเขาใจตนเอง 
 7.1 พยายามคนหาและเขาใจความรูสึกภายในและความคิดของตนเอง 
 7.2 มีความเขาใจดีเก่ียวกับความซับซอนของประสบการณมนุษย 
 7.3 มีความสามารถในการใชความรูสึกทางอารมณกับประสบการณเฉพาะ 
 7.4 มีความสามารถเกี่ยวกบัภาวะอารมณ ความรูสึก และอารมณ 
 7.5 มีความสนใจในการคนหาพัฒนาการของตนเองอยางลึกซ้ึง 
 7.6 รูจักวิธีการใหความหมายเก่ียวกบัความชอบหรือความไมชอบเปนการสวนตวั 
 7.7 มีความรูเก่ียวกับการมีสมาธิอยางดี 
 7.8 เรียนรูโดยการสังเกตและการฟง 
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7.9 คาดคะเนแบบแผนของตนเองอยางแมนยํา 
7.10 กําหนดและปฏบิัตติามมาตรฐานคานิยมทางจริยธรรม 

 8. การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถดานธรรมชาต ิ
 8.1 รักสภาพแวดลอมตามธรรมชาต ิ
8.2 แสดงความสนใจในการทัศนศึกษาธรรมชาติอยางจริงจัง 
8.3 แสดงความรักตนไม พืช และดอกไม 
8.4 แสดงความหวงใจตอสทิธิของสัตวทัง้หลาย 
8.5 ชอบสะสมปลาสวยงาม 
8.6 มีความสนใจในธรรมชาติอยางลึกซ้ึง 
8.7 มีความสามารถในการจําแนกพืชและสัตวตางๆ 
8.8 มีทักษะในการทําการทดลองทางชีววทิยา 
8.9 ชอบไปเทีย่วชมสวนพฤษชาติและสวนสัตวในทีต่างๆ 

ชัยพฤกษ เสรรัีกษ; และบังอร เสรีรัตน (2543: 7 - 9) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมทีป่รากฏ
ของบุคคลที่มีความสามารถแตละระดับไวดังน้ี 

1. คนที่มีความสามารถดานภาษา จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 
1.1 สามารถจับใจความไดดี จากการฟงตางๆ  
1.2 สามารถถายทอดความคิดโดยการพูดไดชัดเจน 
1.3 สื่อสารไดชัดเจนตรงประเด็น 
1.4 สามารถอานหนังสือตางๆ ไดถูกตอง เขาใจความหมาย จับใจความไดดี 
1.5 เขียนถายทอดความรูสกึ ความรู ขอมูลไดถูกตองชัดเจน และสามารถเขียน 

ถายทอดไดหลากหลายแนวทาง 
2. คนที่มีความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 

2.1 เปนคนทีค่ิดเปนระบบ มีเหตุผลในการคิด 
2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ คิดพิจารณาสวนยอยของประเด็นให 

เห็นภาพชัดเจน 
2.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ ประมวล เชื่อมโยงแงมุมความคิด   

รวบยอด และประเด็นตางๆ ใหเปนเรื่องเดียวกัน 
2.4 มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ นําเหตุผลขอมูลมาใชใน 

การตัดสินเชื่อหรือไมเชื่อ 
2.5 มีความสามารถในการคิดแกปญหา คือ การประมวลสาเหตุของปญหา หาวิธ ี

แกปญหาที่หลากหลาย และเลือกแนวทางที่สามารถแกปญหาไดเกิดผล 
2.6 มีความสามารถในการคิดสรางสรรค คือ สามารถคิดไดคลองหลากหลาย 

คิดไดแตกตางจากคนอ่ืน คิดยืดหยุน ไมยึดติด 
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2.7 มีความสามารถในการใชจํานวน เขาใจความเปนนามธรรมของจํานวน 
2.8 มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางรอบคอบ ทั้งขั้นพ้ืนฐานและทักษะ 

ขั้นสูง 13 ทักษะ คือ 
   2.8.1 ทักษะขัน้พ้ืนฐานมี 8 ทักษะ ไดแก 

     1. การสังเกต 
 2. การวัด 
 3. การจําแนกประเภท 
 4. การหาความสัมพันธระหวางสเปสกบัสเปส และสเปสกับเวลา 
 5. ความเห็นจากขอมูล 
 6. การพยากรณ 

               2.8.2 ทักษะขัน้สูง มี 5 ทักษะ ไดแก 
 1. การตั้งสมมตฐิาน 
 2. การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
 3. การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
 4. การทดลอง 
 5. การตีความหมายของขอมูลและการลงขอสรุป 

 3. คนที่มีความสามารถดานมิติพ้ืนที่ จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 
 3.1 สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งตางๆ ไดเหมาะสมกับจุดประสงค 

ที่ตองการ 
 3.2 กะระยะไดแมนยํา รูเรื่องทิศทาง 
 3.3 วาดรูปไดถูกสัดสวน และสื่อความคดิ ความรูสึกผานรูปภาพไดชัดเจนทั้ง 

ความคิดเชงิรปูธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 
 4. คนที่มีความสามารถดานการเคลื่อนไหว จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 

 4.1 สามารถใชกลามเน้ือไดคลองแคลว ทัง้กลามเน้ือเลก็และกลามเน้ือใหญ 
 4.2 ใชอวัยวะของรางกายส่ือสารทาทาง ความคิด ความรูสึกได 
 4.3 ใชกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตางๆ อาทิ เย็บปก   

ถักรอย แกะสลัก ผาตัด เคลื่อนไหวน้ิวมือ ทาทางตางๆ 
 4.4 ใชกลามเนื้อใหญไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตางๆ อาทิ การเลน 

กีฬา การเตนตามจังหวะ การทําทาประกอบ 
 4.5 ใชอวัยวะของรางกายส่ือสารและแสดงความคิด ความรูสึก เชน การแสดง 

ละคร การแสดงทาใบสื่อภาษา 
 
 
 



 

 
 

17 

 5. คนที่มีความสามารถดานดนตรี จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 
 5.1 ไวตอการรับรูจังหวะและทํานอง 
 5.2 แยกแยะเสียง ทํานอง จังหวะ 
 5.3 แตงเพลง สรางสรรคทาํนอง 
 5.4 สื่อสารความคิดออกมาเปนเพลงหรือทํานองไดดี 

 6. คนที่มีความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 
 6.1 สามารถรับรูอารมณ ความคิด ความรูสึกของบุคคลตางๆ รอบตวัได 
 6.2 ปรับปฏิสมัพันธใหเหมาะสมกับการอยูรวมกับบคุคลอ่ืน 
 6.3 ทํางานกลุมไดดี มีความเปนผูนํา เปนสมาชิกกลุมทีดี่ และรับรูบทบาทตนเอง  

ในแตละสถานการณ 
 7. คนที่มีความสามารถดานรูจักตนเอง จะทําส่ิงตางๆ เหลาน้ีไดดี 

 7.1 นับถือตนเอง ม่ันใจในตนเอง รูจักเขาใจจุดดี จุดดอยของตนเอง 
 7.2 วางแผนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเกง 

สูงสุดและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 
 7.3 มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสม และเตือนตนเองใหทํางานตามที่ 

วางแผนไวจนบรรลุเปาหมาย 
 7.4 กระตุนตนเองใหอดทนตออุปสรรคและอดทนตอความลําบากกายและใจได 

 8. คนที่มีความสามารถดานการรอบรูธรรมชาติ จะทําสิ่งตางๆ เหลาน้ีไดดี 
 8.1 มีความรูเก่ียวกับธรรมชาติอยางลึกซ้ึง ทั้งวงจรชีวิต สภาพปจจุบัน การดูแล

ใหคงอยู และการทําใหธรรมชาติที่เสยีหายหมดไป 
 8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นเม่ือเง่ือนไขตางๆ เปลี่ยนแปลง 
 8.3 มักจะอยูในธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาต ิ

 สรุปไดวา ความสามารถทางพหุปญญาของบุคคล มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปใน
แตละดาน ซ่ึงพฤติกรรมการแสดงออกดังกลาว เปนประโยชนตอการสงเสริมพัฒนาการและความสามารถ
ทางพหุปญญา 
 
 1.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา 

 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการพัฒนาพหุปญญา  ซ่ึงทําใหบุคคลแตละคนมีความแตกตางกัน 
ในการพัฒนาปญญามี 3 ปจจัยดวยกันซึ่งการดเนอร (อารี สัณหฉวี. 2543: 13; อางอิงจาก Gardner. 
1983) ไดอธิบายไววา ปญญาจะพัฒนาไดหรือไมขึ้นอยูกับเหตุปจจัยตอไปน้ี 

 1. สภาพทางชีววิทยาของบุคคล อันไดแก กรรมพันธุ หรือการกระทบกระเทือนของ 
สมองกอนตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ และเม่ือเกิดมาแลว 
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 2. ประวัตชิีวติของแตละคน อันไดแก ประสบการณทีมี่กับพอแม ครู พ่ีนอง และเพื่อน 
ฝูง ซ่ึงอาจจะเปนประสบการณที่ชวยพัฒนาปญญา หรือทําใหการพัฒนาปญญาชะงักงัน 
  3. พ้ืนฐานทางประวตัศิาสตรและวัฒนธรรม ตลอดจนเวลาและสถานทีท่ี่เกิดและเติบโต  
จะมีสวนสําคญัในการสงเสริมปญญาบางดานและไมสงเสริมปญญาบางดาน 

 สรุปไดวา  พันธุกรรมการอบรมเลี้ยงดู  และสิ่งแวดลอมรอบตัวประสบการเรียนรู  
จากพอแม  ครู  เพ่ือน มีผลตอการพัฒนาความสามารถพุปญญา 
 
               1.6 ตัวกระตุนและตัวบั่นทอนปญญา 

การดเนอร (อารี สัณหฉวี. 2543: 14 - 15; อางอิงจาก Gardner. 1983) ไดเสนอ
ตัวกระตุนและตัวบั่นทอนปญญาไวดังน้ี ประสบการณที่ชวยตกผลึก (ชวยกระตุน) กับประสบการณ
ที่บั่นทอนเปนกระบวนการสาํคัญในการพัฒนาทางปญญา “ประสบการณที่ชวยตกผลึก” เปนคําที่  
เฟลแมน แหงมหาวิทยาลัยทัฟทไดคิดคน และการดเนอรไดนําไปใชอยางกวางขวาง ประสบการณที่
ชวยตกผลึกเปนจุดสําคัญในการพัฒนาปญญาและความสามารถ ประสบการณน้ีมักจะเกิดตั้งแต
ปฐมวัย แตก็อาจจะเกิดไดระหวางอายุตางๆ ตัวอยาง เชน อัลเบิรท ไอนสไตน นักวิทยาศาสตรที่
สําคัญของโลก เม่ืออายุ 4 ขวบ พอเขาไดใหเลนกับเข็มทิศเขาไดเลาในชวีประวตัิวา เข็มทศิน้ีทําให
เขาสนใจอยากจะรูเรื่องของโลกและจักรวาลมาก ประสบการณของเขาจึงปลุกความสามารถของเขา
อยูเสมอ ทําใหเขาเริ่มคิดและสนใจศึกษาจนเปนนักวิทยาศาสตรบันลอืโลก จะเห็นไดวาประสบการณ    
ที่ชวยตกผลึกจะเปนประสบการณที่ปลุกเราปญญาที่มีอยูใหพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุด 

 ในทางตรงขาม “ประสบการณที่บั่นทอน” หมายถึง ประสบการณทีต่ดัรอนการพัฒนา 
ของปญญา เชน ในชั่วโมงวิชาศลิปะครพููดเยาะเยยผลงานศิลปะของทานตอหนาเพ่ือนๆ เหตุการณ
คร้ังน้ันอาจจะเปนจุดที่ตดัพัฒนาการของปญญาดานมิติของทานไปโดยส้ินเชิง หรือพอแมที่ตะโกนดุ
ดาเวลาที่ทานเลนเปยโน ทานก็อาจจะไมแตะตองเปยโนอีกเลย ประสบการณบั่นทอนจะเปนประสบการณ
ที่ทําใหคนรูสกึโกรธ อาย กลัว หรือ เกิดอารมณอันไมพึงประสงคทั้งหลายอันสัมพันธกับปญญา 
ความสามารถดานใดก็จะบั่นทอนตัดรอนพัฒนาการของปญญาและความสามารถทางดานน้ันๆ 
ประสบการณตอไปน้ีจะเปนสิ่งแวดลอมที่ชวยพัฒนาหรือบั่นทอนการพัฒนาของปญญา 

     1. การมีอุปกรณเหมาะสมหรือครูดี เชน ถาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็อาจจะไมมี
ทุนที่จะซื้อเครื่องดนตรี หรือไปเขาเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปญญาทางดานดนตรีก็อาจจะไมมีโอกาส
ไดแสดงออก 

 2. องคประกอบทางประวตัิศาสตรวัฒนธรรม เชน ถาเปนนักเรียนที่มีแนวโนมและชอบ 
วิชาคณิตศาสตร ในขณะทีส่ังคมนั้นกําลังสงเสริมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตรอยางสุดขีด มีการ
ใชทุนอยางมากมาย ปญญาทางดานคณิตศาสตรก็จะไดรับการสนับสนุนไดมาก 

 3. องคประกอบทางภูมิศาสตร เชน ถาเกิดมาในทองถิ่นที่เปนไรนา ก็จะไดพัฒนา 
ปญญาทางกายมากกวาคนที่เกิดในคอนโดมิเนียมชั้นที่ 30 บนถนนเจริญกรุง 
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4. องคประกอบทางครอบครัว เชน ถาอยากจะเปนศิลปนนักวาดภาพแตพอแม 
ตองการใหเปนนักกฎหมายบางทีอิทธิพลของพอแม ทําใหตองพัฒนาทางดานภาษา สวนปญญา
ดานศิลปะอาจจะไมไดรับการสนับสนุนเลย 

 5. องคประกอบดานสถานการณ เชน เม่ือเล็กๆ ตองดูแลนองเพราะเปนครอบครวัใหญ  
จึงไมมีเวลาทีจ่ะพัฒนาปญญาหรือความสามารถพิเศษใดๆ  

 สรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทางปญญา ไดแก การสงเสริมสนับสนุนจาก
ครอบครัว ครู เพ่ือนฝูงที่ดี การไดอยูในสังคมและสิง่แวดลอมที่ดี และการไดรับประสบการณตางๆ 
โดยเฉพาะประสบการณที่กระตุนการพัฒนาปญญาอยางเหมาะสม ปจจัยเหลาน้ีสงเสริมใหเด็กได
พัฒนาพหุปญญาในทางที่ถกูตอง  และควรหลีกเลี่ยงการไดรับประสบการณที่บั่นทอนการพัฒนาปญญา
เพราะจะทําใหการพัฒนาปญญาหยุดหรือชาลง 
 
 1.7 แนวทางการพัฒนาตนเองของผูเรียนตามทฤษฎีพหุปญญา 

 แนวทางการพัฒนาตนเองของผูเรียนตามทฤษฎีพหุปญญา มีผูใหแนวทางในการพฒันา
ตนเอง ดังที่สุรศักด์ิ หลาบมาลา (2541: 53 - 59) กลาวถึงแนวทางในการพัฒนาตนเองของผูเรียน 
ตามทฤษฎีพหุปญญา ดังน้ี 

 1. ฝนกลางวนั การฝนกลางวันเปนการพักผอนที่จําเปน เพราะสมองของเรากําลังทํา 
การวิเคราะหและทํางานซ้ํากันหลายครั้ง ไอนสไตนสนับสนุนใหนักเรียนของเขาฝนกลางวนัเสมอ 
ไอนสไตนใชตวัของเขาเอง จินตนาการวาเขาทองเท่ียวจากดวงอาทิตยแลนไปยังแสงตะวันที่จบลงที่
จักรวาล ทําการสํารวจเหมือนเขาไดไป การเดินทางโดยจินตนาการนี้ ทําใหรูปญหาสุดทายอยาง
แทจริง 

1.1 ฝนกลางคืน เม่ือตื่นขึ้นในตอนเชา ถาสามารถจําความฝนไดใหบันทกึไว  
และคุยเก่ียวกบัความฝน จะเปนการกระตุนจินตนาการที่สรางสรรค 

 1.2 เขียนบันทึกฝนกลางวนั 
 1.3 เลนเกมทีส่รางสรรค 
 1.4 วาดรูป 
 1.5 เขียนบทกว ี
 1.6 เลาเรื่อง 
 1.7 คิดส่ิงที่พอจะเปนไปได 3 สิ่ง กอนรับประทานอาหารเชา 
 1.8 สรางแผนที่ความคิด 

 2. ปญญาดานสวนบุคคล มีแนวทางการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
 2.1 พูดกับตัวเองในทางที่ดี 
 2.2 ใหตัวเองเปนเพ่ือนที่ดีที่สุดของตัวเอง เรียนรูที่จะจัดการตัวเองเหมือนการดูแล 

คนที่เรารัก 
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 2.3 ทําอยางตอเน่ืองเพ่ือพัฒนาพหุปญญาของตน เพราะจะชวยทําใหมีความม่ันใจ 
มากย่ิงขึ้น และทําอะไรไดงายขึ้น เชน 
                           2.3.1 เลนเกม 
                           2.3.2 อานหนังสือ 

   2.3.3 ถามคําถามเพ่ือใหตนเองเกิดการคนควาสํารวจ 
   2.3.4 ชมภาพยนตร โทรทัศน 
   2.3.5 ฟงดนตร ี
   2.3.6 ใหเหตุผลในการโตแยง 

 2.4 รอคอย หยุดตัวเองสักนิดและไตรตรองทางเลือก และวธิีตอบสนองตอ 
เหตุการณน้ัน มีโอกาสไดรวบรวมและไตรตรองสิ่งตางๆ 

 2.5 พักเปนประจํา เปนการพักใจจากการเรงรีบในแตละวัน เพราะจะเปนชวงที ่
สมองมีโอกาสไดรวบรวมและไตรตรองสิ่งตางๆ 

 2.6 แสดงอารมณ เมตตา รัก และชื่นชม สิ่งรอบตัวใหมากขึ้น 
 2.7 ซ่ือสัตยตอตนเอง 
 2.8 ทําสมาธิ 
 2.9 รวบรวมชวงเวลาแหงความสุขในแตละวัน เชน รอยยิ้มบนใบหนาของเด็ก     

นกรองเพลง เพ่ือนโทรศัพทมาหา เก็บไวในความทรงจํา 
 2.10 สัญญากับตวัเองวา แตละวันจะใหความเงียบสงัดกับตวัเองสัก 10 นาที  

เพ่ือใหสมองไดพักจากกิจกรรมที่ไมเคยหยุด 
2.11 ควบคุมการเรียนรู 

 3. ปญญาดานสังคม มีแนวทางการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
 3.1 รูถึงความมหัศจรรยของตัวเราและคนอ่ืน 
 3.2 เขารวมในการแสดงหรือการเลน 
 3.3 เลนคําถาม 
 3.4 เรียนจากคนสําคัญ 
 3.5 เปดสังคมของตนใหมากขึ้น โดยการเขารวมสังคมที่มีความแตกตาง 
 3.6 สะสมเร่ืองราวของบุคคล 
 3.7 เขารวมพัฒนาทักษะ 
 3.8 แตงกายใหนาประทับใจ 
 3.9 เรียนรูที่จะฟงใหมากเทากับพูด 
 3.10 สรางนิสัยการมองผูอ่ืนในดานดี 
 3.11 คนหาความสําคัญของผูอ่ืน 
 3.12 ใชแผนที่ความคิดเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร 
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 4. ปญญาดานจิตใจ มีแนวทางการพัฒนาตนเองดังน้ี 
 4.1 ทํางานดวยปญญาดานสวนบุคคล 

                           4.1.1 พัฒนาปญญาดานสังคม 
    4.1.2 พัฒนาความเชื่อโดยการอานเร่ืองราวของศาสนา 
    4.1.3 เรียนรูโลกทั้งธรรมชาติของโลก และธรรมชาตขิองจักรวาล 
    4.1.4 ใชเวลากับธรรมชาต ิ

                           4.1.5 พัฒนาอารมณขันของตน ใหมีชีวติชีวา และสรางความสนุกสนานกับ
คนรอบขาง 
                           4.1.6 พัฒนาจิตใจที่บริสทุธิ ์
                           4.1.7 สรางแผนที่ความคิดเก่ียวกับสิ่งทีดี่ๆ ในชีวติ 
                           4.1.8 รูคุณคาของตนเอง ใชเวลาคิดและจดสิ่งตางๆ ทั้งเจตคติและความคิด 
อันมีคาสูงสุด 
                           4.1.9 เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
                           4.1.4 เห็นชีวติชวีาในแตละวัน ทําใหจิตใจสดชื่น 
                           4.1.4 ใชแผนที่ความคิดกับวิสัยทศันของตน 

 5. ปญญาดานกายภาพ มีแนวทางพัฒนาตนเองดังน้ี 
 5.1 เอาชนะความกลัว 

                           5.1.1 ออกกําลังกายเปนประจํา 
                           5.1.2 เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือ 
                          5.1.3 ฝกความยืดหยุน โดยออกกําลังกายขั้นพ้ืนฐาน ทําโยคะ เตนรํา        
มวยไทเก็ก 
                           5.1.4 ฝกความสมดุล 
                           5.1.5 เลนเกมที่สงเสริมความกระฉับกระเฉง ประสานดานรางกายและจิตใจ 
                           5.1.6 เรียนรูจากส่ิงที่ทํา 
                           5.1.7 ใชบทละครเพ่ือแสดงออกวากําลังเรียนรูวาอะไร 

 5.1.8 เปลี่ยนกิจกรรมที่ทําบอย 
 6. ปญญาดานการรับรูประสาทสัมผัส มีแนวทางการพัฒนาตนเองดังน้ี 

 6.1 สํารวจและพัฒนาประสาทสัมผัสทุกดาน ตั้งคําถามถามตนเองวาหอง/สถานที่/ 
สิ่งแวดลอม เชน หองเรียน หองทํางาน ที่บาน สวน หองรับประทานอาหาร สงผลกระตุนเราความ
ยินดีและความพึงพอใจตอปญญาดานการรับรูประสาทสัมผัสอยางไร (ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง และ
การหยั่งรู) 

 6.2 ใหอาหารตาแกการมองเห็นของดวงตาอยางสมํ่าเสมอ ดวยการฝกมองแยกแยะ 
แยกแยะสีตางๆ เรียนศิลปะเบื้องตน ใชคาํศัพทเก่ียวกับสีสันในการสนทนา (วิธีน้ีจะทําใหดวงตาของ
ผูเรียนเปดกวางขึ้น) ทําอาหารที่ใหประสาทสัมผัสทั้งรสชาติและสีสนั 
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 6.3 ใหการดูแลโสตประสาทหูอยางสมํ่าเสมอ เรียนรูวิธแียกแยะเสียงตางๆ ใน 
ธรรมชาติ ฟงเพลงคลาสสกิ ฟงเทปบนัทกึเคร่ืองดนตรีที่ดี ชมคอนเสิรตเพ่ือชวีิต ดูแลหูและการรับฟง 
ใหหูไดพักผอนเหมือนรางกายตองการพักผอน 

 6.4 ใหจมูกไดรับความแปลกใหมของกลิน่ ไดแก ใหจมูกไดรับการพักผอนสูดกลิน่ 
จากธรรมชาต ิ เรียนรูกลิ่นตางๆ เชน การแยกแยะกลิ่นของดอกไม ปรับตัวใหเปนคนออนไหวกับ
กลิ่นตางๆ 

 6.5 ดูแลรักษาปากอยางสมํ่าเสมอ ตรวจสุขภาพปากทกุป 
 6.6 ดูแลผิวหนังอยางสมํ่าเสมอ ใสเสื้อผาที่กระตุนใหผิวหนังสบาย ใสเสื้อผาที ่

ระบายอากาศ ใชนํ้ามันชโลมผิวหนัง 
 6.7 พัฒนาการหยั่งรู 

                            6.7.1 ยืนปดตา ขอใหเพ่ือนคอยบอกกาวเทาไปประมาณ 1ฟุต ชาๆ เงียบๆ 
แลวพูดวาหยดุ เม่ือรูสึกวาอยูหางแคเอ้ือมแขน จะทึ่งมากเม่ือสมองของผูเรียนเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
    6.7.2 เรียนรูการฝกฟง และการปฏิบัตติามการหย่ังรูของตน 
    6.7.3 ในแตละคร้ังมีการหยั่งรูแมนยํา ใหลองวิเคราะหดูวาอะไรทําใหทําได 
เชนนั้น แลวเพ่ิมขอมูลใหการหยั่งรูมากขึ้น ปรับปรุงการรับรูประสาทสัมผัสใหไวขึ้น ทดสอบการ
แยกแยะกลิ่นตางๆ ปดตาสดูดมกลิ่นของดอกไม นึกภาพที่ไดเห็น 

 7. ปญญาดานภาษา มีแนวทางการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
   7.1 เรียนจากหนังสือ เทป สมุดจด การนําเสนอ การสัมมนา และอ่ืนๆ เขียน
คําถามที่ตองการคําตอบ กอนที่จะเร่ิมเขียนอานออกเสียงดังๆ และเขียนลงไปทกุส่ิงทุกอยางตองใช
ภาษาของตนเอง ระดมสมองเพื่อที่จะรวบรวมความคดิหรือจุดที่สําคัญ เขียนจุดสําคัญนําเสนอสิ่งที่
เรียนรูดวยการพูด หรือการเขียนใหแกคนอ่ืน 

 8. ปญญาดานคณิตศาสตรและตรรกะ มีแนวทางการพัฒนาตนเองดังน้ี 
 8.1 บันทึกส่ิงที่สําคัญและจํานวน ใชแผนภูมิแสดงขอมูล/ความรูตามขั้นตอนงายๆ  

ใชแผนที่ความคิด ใชคอมพิวเตอร ทําการทดลองโดยใชความรูทีมี่ ใชการขีดเสนเพ่ือจําวันที่และ
เหตุการณ วิเคราะหและแปรผลขอมูล 
                            8.1.1 ใชเหตผุลและทักษะการอนุมาน 
                           8.1.2 สรางสรรคและแกปญหา 
                            8.1.3 เลนเกมทางคณิตศาสตร 

 9. ปญญาดานมิติสัมพันธ มีแนวทางการพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
                      9.1 เรียนรูจากภาพยนตร วดีีโอ สไลด เปนตน  
                      9.2 ใชสัญลักษณการวาดภาพตามใจชอบ แผนผังหรือภาพน่ิง แผนที่ความคิด 
                      9.3 ออกแบบและผลติโปสเตอรที่บงบอกถึงความเปนจริงและแสดงออก 
                      9.4 เนนจุดสําคัญดานสีที่แตกตางกัน 
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                     9.5 อานและเห็นเหตุการณดวยใจ 
                      9.6 ศึกษาสถานที่/บริเวณหองที่แตกตางกัน เพ่ือใหมุมมองที่แตกตางกัน 
                     9.7 เปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปของแผนผังหรือการตูน 

 สรุปไดวา มนุษยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได จากการฝกฝนการคิดการทํา
กิจกรรมตางๆ ทําใหเกิดความชํานาญ โดยมีครูผูสอน พอแม และผูอบรมเลีย้งดูใหการสนับสนุน
สงเสริมและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจและความตองการของผูเรียน 

 
1.7 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีพหุปญญา 

รูปแบบการจัดกิจกรรมพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู (A Multiple Intelligences Model for 
Learning) เยาวพา เดชะคปุต (2551: 8 - 9) หรือรูปแบบ ACACA ซ่ึงรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา  
เดชะคุปต (2547) สรางขึ้นสําหรับเปนรูปแบบในการจัดประสบการณการเรียนรู ที่พัฒนาพหุปญญา 
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 
  1. ผูเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวติชีวา (Active Learning)   การเรยีนรู
ตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู คือ การใหผูเรียนลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง 
(Hand-on) โดยการทดลอง คนควา ในรูปของการเลนเกม การปฏิบัติการ การคนควา การปฏิบัติ
จริง การไปทัศนศึกษา การแกปญหา ฯลฯ หรือที่เรียกกันวา การเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic 
Leaning) หรือการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู (Hand-on) 

2. ผูเรียนมีสวนรวมในกลุมยอย (Cooperative Learning) การเรียนรูที่ดีที่สุด เกิดจาก 
การที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยการที่ผูเรียนมีสวนรวมในการเลนการทํางานและเรียนรูรวมกับ
ผูอ่ืน หรือจากการทํางานกลุม  

     3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู (Analysis) การเรยีนรูที่ดี คือ การที่ให
ผูเรียนไดมีโอกาสวิเคราะหความรูสึก ประสบการณของตนเองขณะที่เรียนวา ทาํอะไร ที่ไหน และ
เกิดความรูสึกอยางไร 
                 4. ผูเรียนสามารถสรุปและสรางองคความรูไดดวยตนเอง  (Constructivism)  การให 
ผูเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรูที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง หรือที่เรียกวา ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง จะ
ทําใหการเรียนรูน้ันมีความหมายสําหรับผูเรียนมากกวาการเรียนรูโดยการทองจําจากตํารา หรือทํา
แบบฝกหัดแตเพียงอยางเดียว 
                5. ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดอยางมีความหมาย (Application)  
การเรียนรูที่แทจริง คือ การที่ผูเรียนสามารถนําส่ิงที่เรยีนรูน้ันไปประยุกตใชกับการแกปญหาหรือกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวติจริง 
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สรุปไดวา  รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองและมีสวนรวม
ในการเรียนรู ไดวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ไดสรางองคความรูใหตนเอง และไดนําส่ิงที่เรียนไป
ประยุกตใชในชีวติประจําวันเปนรูปแบบการเรียนที่เนนพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผูเรียน
เปนสําคัญ ซ่ึงตรงตามหลักการของการยึดผูเรียนเปนสาํคัญ (Child Centered) 
 
 1.8 ประโยชนของพหุปญญา 

กรีนฮอค (สุรศักด์ิ หลาบมาลา. 2541: 55; อางอิงจาก Greenhawk. 1997) ไดรวบรวม 
เก่ียวกับประโยชนของพหุปญญาในหองเรียนไวได 5 รายการดังน้ี 
                 1. ชวยใหนักเรียนเขาใจความสามารถของตนเองและของผูอ่ืน 
  2. ชวยใหนักเรียนใชประโยชนจากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดออนของตน 

3. ชวยเสริมความม่ันใจในตนเองของนักเรียนซึ่งจะชวยใหนักเรียนกลาทํางานที่ยาก 
กวาเดิม 
  4. ชวยใหนักเรียนเรียนไดดีขึ้น เพราะทําใหเกิดการจดจําไมลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่
ใชฝกหลายปญญา 
  5. ชวยในการประเมินทักษะพ้ืนฐานและระดับของนักเรียนไดอยางแมนยํา 
  สรุปไดวา  พหุปญญามีประโยชนชวยใหผูเรียนเขาใจตนเองและผูอ่ืนรูจุดเดนจุดดอย
ของตนเอง  ชวยใหเรียนรูไดดีและมีความม่ันใจในตนเอง 
 

1.9 งานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
                    งานวิจัยในตางประเทศ 

มูลเลอร (สันติศักด์ิ  ผาผาย. 2546: 31; อางอิงจาก Mueller. 1995: 3828) ทําการวิจัย
เรื่อง “The Educational Implications of Multiple Intelligences Grouping within a Cooperative 
Learning Environment.” โดยมีวตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาปฏิสัมพันธทางสังคมและการรับรูระหวางกลุมที่
ไมมีความแตกตางกันทางความสามารถทางสตปิญญาและกลุมที่มีความแตกตางกันทางความสามารถ
สติปญญา โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร การศึกษาเปนการวิจัยก่ึงทดลองผสมผสานกับ
วิจัยเชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา การ
เรียนแบบรวมมือมีสวนจําเปนตองอาศัยการสอนทักษะทางสังคมควบคูไปดวย การแบงกลุมการเรียน
แบบมีสวนรวมโดยใชทฤษฎีพหุปญญาไมมีผลเสียตอการเรียนรูรายวิชาและสงเสริมความสามารถ
ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย 

 เฮอรแมน (วลินิดา  พงศธราธิก. 2547: 19; อางอิงจาก Herman. 1994: 97 - 98) ศึกษา 
การนําแนวคิดพหุปญญาไปใชในระดับประถมศึกษาของครูในรัฐฟลอริดา ผลการวิจัยพบวา ครูสวนใหญ
มีการนําแนวคิดพหุปญญาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็กสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
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ซิลเวอร (สิรินทร ลัดดากลม. 2551: 30; อางอิงจาก Silver. 1995: 102 - 103) ศึกษา
การผสมผสานระหวางแนวคิดพหุปญญากับรูปแบบการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา แนวคิดพหุปญญา
ชวยใหคนพบศักยภาพของเด็ก และรูปแบบการเรียนรูเก่ียวของกับกระบวนการเรยีนรูดวย 

ธีลย (สิรินทร ลัดดากลม. 2551: 30; อางอิงจาก Teele. 1995: 68 - 69) ศกึษา
ความสัมพันธทฤษฎีแนวคิดพหุปญญาที่นํามาใชในการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธ
กันและยงัชวยใหเกิดการเรียนการสอนแบบยึดเด็กเปนศูนยกลาง 

เชอรเรอ (จารุวรรณ  หรายเจริญ. 2552: 65; อางอิงจาก Shearer. 2004: 159 - 161) 
ศึกษาการประเมินพหุปญญาเพ่ือสงเสริมการพัฒนาของครูและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน  
ผูวิจัยไดศึกษาการนาํพหุปญญาไปใชในหองเรียน ผลการวิจัยพบวาแนวคิดทางพหุปญญามีประโยชน
ที่สําคัญตอนักเรียน รวมถึงยังเปนการกระตุนนักเรียนใหสนใจในการเรียนและยังสามารถสงเสริม
ทักษะและพฒันาบุคลกิภาพของครูไดดวย 

      
 งานวิจัยในประเทศ 

 สันติศักด์ิ ผาผาย (2546: 75) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถทางสติปญญา 8 ดาน ตาม
แนวทฤษฎีของโอเวิรด การดเนอร สูงขึน้อยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในทุกชวงการเปรียบเทยีบและ
ความสามารถทางสติปญญาทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงเวลาของการจดั
กิจกรรม 

 ขวัญจิรา ภูสังข (2547: 53) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาที่ไดรับการจัดประสบการณ
ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู การวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลอง
ประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด
ประสบการณปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรปูแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถ
ทางพหุปญญาสูงขึ้นทุกดานอยางมีนัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับที่ .05 และความสามารถทางพหุปญญามี
การเปลี่ยนแปลงไปทางสูงขึ้น ยกเวนสปัดาหที่ 4, 6 และ 8 พฤตกิรรมความสามารถทางพหุปญญา
คงที่ 

 วิลินดา  พงศธราธิก (2547: 54) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย   
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
พหุปญญารายดานหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจงแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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 พิมพพรรณ ทองประสิทธิ ์ (2548: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของ
เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรมีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทาง
พหุปญญาทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

 ปราณี อุปฮาด (2550: บทคัดยอ) ศึกษาความคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู  การวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือเปรียบเทียบ
กอนการทดลองและหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณตาม
รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูมีการคิดเชิงเหตผุลหลงัการทดลองสงูกวาการทดลองอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 วันดี  สุตสิน (2550: บทคดัยอ) ศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่
ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยหลังไดรับ
การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีความสามารถในการแกปญหาตนเองและ
ความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เก่ียวกับผูอ่ืนของเด็กปฐมวัย มีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัย หลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีคาสูงกวากอนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญา
เพ่ือการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01   

 หทัยรัตน ทรวดทรง (2550: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ทางพหุปญญาในทุกดาน ไดแก ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร   
ความสามารถดานมิติ ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี
ความสามารถดานความเขาใจตนเอง และความสามารถดานธรรมชาติสูงขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในบางชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น  ตลอดชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

 สุทธิธ์นา ขันอาสา (2550: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงงาน ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
พหุปญญาทุกดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติ ดานรางกายและการ
เคลื่อนไหว ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล  ดานความเขาใจตนเอง  ดานธรรมชาตสิูงขึ้น  
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  ในชวงของการเปรียบเทยีบ 

 รัตนาภรณ  ภูธรเลศิ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู ผลการวิจัยพบวา เด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถทาง
พหุปญญาทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ และ
ความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงของการจัดกิจกรรม 
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 ชมพูนุช  ศุภผลศิริ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก
ปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ ผลการวิจัยพบวาหลังจากไดรับการจัดกิจกรรม
การทําหนังสือเลมใหญเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .01 

 สิรินทร ลัดดากลม (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของ   
เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการ
เรียนรู  ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช
รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้น โดยความสามารถ
ทางพหุปญญาของเด็กแตละดานพัฒนาจากความสามารถระดบัต่ํา เปนความสามารถระดับปานกลาง 
และความสามารถระดับสูงโดยใชชวงเวลาของกิจกรรมทีแ่ตกตางกัน จากการวิจัยยงัพบความสัมพันธ
ของความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยในแตละชวงเวลายกเวนตรรกะและคณิตศาสตรที่
ไมพบความสมัพันธดังกลาว 

 อัญชุลีกร อัมพรดล (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของ 
เด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู ผลการวจัิย
พบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู มี 
ความสามารถทางพหุปญญาทุกดานสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ทฤษฎีพหุปญญาสามารถ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูเรียนตามบริบทและการจัดสภาพแวดลอมของการเรียนรู เพ่ือให
ผูเรียนพัฒนาความสามารถทางสติปญญาดานตางๆ ไดดียิ่งขึ้น 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมและการศึกษา  
 2.1 ความหมายของเกม 

 ไดมีผูใหความหมายของเกมไวดังน้ี 
 แกรมส คารร และฟทซ (ลกัคะณา เสโนฤทธิ.์ 2551: 26; อางอิงจาก Grambs, Carr; 

& Fitch. 1970: 244) กลาววา เกมเปนนวัตกรรมการศกึษาซึ่งครูสวนมากยอมรับวากิจกรรมการเลน
หรือเกมสามารถใชในการจูงใจนักเรียน ครูสามารถนําเกมไปใชในการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไป
จนบรรลเุปาหมายได เพราะเกมเปนกิจกรรมที่จัดสภาพแวดลอมของนักเรียนใหเกิดการแขงขนัอยางมี
กฎเกณฑโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะและเปนกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน 

 อารโนลด  (ลักคะณา เสโนฤทธิ.์ 2551: 27; อางอิงจาก Arnold. 1975: 110 - 113) ได
ใหความหมายของเกม คือ การเลนซึ่งอาจมีเคร่ืองเลนหรือไมมีเคร่ืองเลนก็ได เกมเปนสื่อที่อาจกลาว
ไดวามีความใกลชิดกับเด็กมากมีความสัมพันธกับชวีิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตเกิด จนทําให
เกือบลืมไปวาการเลนของเด็กน้ันมีสวนชวยพัฒนาการเรียนรูของเด็กเปนอยางมาก 
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กําพล ดํารงควงศ (2535: 11) ไดใหคํานิยามของเกมวาเปนสิง่ที่ทาํใหเกิดการเรียนรูที่ดี
สําหรับนักเรียน เพราะเกมเปนกิจกรรมที่นักเรียนกระทาํดวยตนเอง การใชเกมจึงเปนประสบการณ
ตรงที่นักเรียนไดรับการสัมผัสดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด 
มีความคิดริเริม่ เกิดจินตนาการอันเปนการแสดงถึงความกาวหนาทางระดับสติปญญาของนักเรียน 

สรุปไดวา  เกมหมายถึง กิจกรรมการเลนที่ทําใหเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลนิ เกม 
สามารถจูงใจนักเรียนใหตั้งใจเรียนสงเสรมิการฝกทักษะการคิด การแกปญหากระตุนการทํางานของ
รางกาย เกมจึงมีคุณคาและเปนสื่อที่ชวยใหเด็กเกิดพัฒนาทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสตปิญญา 
 
 2.2 ประเภทของเกม 

ชัยยงค พรหมวงศ (2521: 78) ไดแบงเกมสําหรับฝกทกัษะไว 6 ประเภท คอื 
1. เกมฝกทักษะการฟง และระยะความสนใจ เกมนี้เหมาะสําหรับเด็กปฐมวัยเพ่ือ 

เตรียมใหเด็กเปนผูฟงที่ดี และมีความสนใจตอสิ่งหน่ึงสิ่งใดนานขึ้น 
2. เกมฝกปฏิบัตติามคําสั่ง เกมนี้คลายกับเกมฝกทักษะการฟง คือ เด็กจะตองฟงกอน 

แลวจึงปฏิบตัติาม 
3. เกมสอน มโนทัศนเก่ียวกับจํานวน เปนการทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวนแตไม 

คอยมีความหมาย 
4. เกมฝกการฟงเสียง เด็กเล็กชอบฟงเสยีงและชอบสงเสียง เด็กจะเรียนรูวารูปภาพ 

จะตองมีชื่อ 
5. เกมฝกการรูจักอักษร เกมนี้จะชวยใหเด็กจําไดวาชื่อใดใชอักษรใด 
6. เกมฝกสมองและรางกาย เกมประเภทน้ีมีขอบเขตกวางมากกวา เกมที่ไดกลาว 

มาแลวตองใชสมองและรางกายรวมดวยทั้งสิ้น เกมนี้ฝกจินตนาการและสมองโดยตรง แลวอาจใช
รางกายเขารวมดวย 

ภรณี คุรุรัตนะ (2526: 61 - 63) ไดแบงประเภทของเกมไวดังน้ี 
1. เกมที่ตองใชทาทางประกอบ 
2. เกมการเคลื่อนไหวแบบชากวาปกต ิ
3. เกมเก่ียวกบัการรับรู 
4. เกมการสื่อความเขาใจ 
5. เกมการใหทําตามคําสั่ง 
6. เกมการฟงและการใชเสยีง 
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โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 47 - 56; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141) ได
จําแนกประเภทของเกมตางๆ ซ่ึงเหมาะสําหรับเด็กปฐมวัย ดังน้ี 

            1. เกมพัฒนาทักษะโดยการกระทําหรือการเลนวัสดุตางๆ (Manipulative Game) เกม
ชนิดน้ีเปนการที่เด็กนําของเลนตางๆ มาเลนอยางมีกฎเกณฑและกติกา โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือให
เด็กสามารถสรางความสัมพันธของกลามเน้ือเล็กระหวางการใชมือและสายตา เชน เกมรอยลูกปด 
ติดรังดุม กรอกนํ้าใสขวด 

2. เกมการศกึษา (Didactic Game or Cognitive Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของ 
เด็ก ซ่ึงจากการเลนเกมของเด็ก ครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคดิรวบยอดของเร่ือง
น้ันๆ อยางไร เชน เกมจับคูสิ่งของ เกมโดมิโน เกมเรียงลําดับเหตกุารณกอนหลัง 

3. เกมฝกทักษะทางรางกาย (Physical Game) เกมฝกทักษะทางรางกาย หรือเกมพล 
ศึกษามีมากมายหลายชนิด ซ่ึงรวมทั้งการฝกกายบรหิารประจําวันงายๆ แตนํามาฝกทักษะอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ฝกการรับฟง ฝกทําตามทิศทาง ฝกการมีสวนรวมสําหรับเด็กเล็กๆ กตกิาทีกํ่าหนด
ไวควรงายไมยุงยากและซับซอน เชน เกมวิ่งไลจับ เกมทําตามคําสั่ง เกมซอนหา 

4. เกมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา (Language Game) เกมฝกทักษะทางภาษาเปน 
เกมที่อาศัยจินตนาการและการใชคําพูดโดยไมตองใชวสัดุใดๆ เกมฝกทักษะทางภาษาบางเกมจะ
สงเสริมทักษะเกี่ยวกับความจํา  ฝกทักษะการฟง หรือเกมการเดา เชน เกมอะไรเอย เกมตะลอก
ตอกแตก 

5. เกมทายบัตร (Card Game) เปนบัตรที่ครูทําขึ้น ชวยใหเด็กสามารถแยกความ 
เหมือน ความตาง ฝกความจําเสริมทักษะอ่ืนๆ ซ่ึงครูจะตองพิจารณาวาจะเลือกเกมอะไรใหเหมาะ
กับความตองการหรือจุดมุงหมายของเด็ก 

6. เกมพิเศษ (Special Game) เกมนี้จะเลนในโอกาสพิเศษ ครูอาจจะจัดใหเด็กเลน 
เปนครั้งคราว เชน เกมลาลายแทงขุมทรัพย เกมโจรสลัด เกมตามรอยเทา ซ่ึงเกมดังกลาวจะตอง
อาศัยความรวมมือของเด็กเปนอยางมาก 

สรุปไดวา เกมแบงไดหลายประเภท แตละประเภทมีลักษณะ วัตถุประสงค  กติกา
ขอตกลงและวธิีการเลนแตกตางกันออกไป  และเกมแตละประเภทสามารถสงเสริมพัฒนาการฝก
ทักษะดานตางๆ ใหกับเด็กได ซ่ึงการวิจัยครั้งน้ีประเภทเกมที่ใชคือ เกมการศึกษา 
 
 2.3 ความหมายของเกมการศึกษา 
                 มีผูใหใหความหมายของเกมการศึกษาไวดังน้ี 

บุญชู  สน่ันเสยีง (2527: 438) กลาวถึงเกมการศึกษาวา เปนอุปกรณเคร่ืองชวยสอนที่ 
ชวยใหผูเรียนไดรับความพงึพอใจ และความสนุกสนาน อีกทั้งยังทาทายที่จะใหเด็กเลนเสมอ ชวยให
เด็กมีความพรอมในทุกดาน แตที่เนนเฉพาะ คือ สติปญญา เด็กไดฝกใชประสาทสัมผัสกับกลามเน้ือ 
ฝกสังเกต  เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรง  จํานวน ประเภทและฝกคิดหาเหตุผล 
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กรมวิชาการ (2540: 44) กลาววา เกมการศึกษาเปนเกมที่ชวยพัฒนาสติปญญา มี
กฎเกณฑ กตกิางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมได 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 145) กลาวถึงความหมาย
ของเกมการศึกษา (Didactic Game) วา เกมการศึกษาเปนของเลนทีช่วยผูเลนเปนผูมีความสังเกตดี 
ชวยใหมองเห็น ฟงหรือคิดอยางรวดเร็ว ซ่ึงเกมการศึกษาจะตางจากของเลนอยางอ่ืน เกมแตละชุด
จะมีวิธีเลนโดยเฉพาะ อาจเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุม ผูเลนสามารถตรวจสอบการเลนวา    
ถูกตองได 

โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคปุต. 2542: 51; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141 - 149) 
ใหความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game) คือ เกมที่พัฒนาการคิดของเด็กซ่ึงจะตองคิด
และหาเหตุผล ครูสามารถบอกไดวาเด็กมีความเขาใจในความคิดรวบยอดเรื่องนั้นๆ อยางไร 

วัลนา  ธรจักร (2544: 32) ใหความหมายของเกมการศึกษาวา เกมการศึกษาเปน
กิจกรรมที่ชวยสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู ความคดิรวบยอดเกีย่วกับสิ่งที่เรียน และเปนกิจกรรมที่
สนองตอความตองการตามวัยของเด็กอีกดวย 

พัฒนา ชัชพงศ (2545: 195) ใหความหมายของเกมการศึกษาวา เปนเกมการเลนที่
พัฒนาสติปญญามีกฎเกณฑกติกางายๆ เด็กสามารถเลนคนเดียวหรือเลนเปนกลุมไดชวยใหเด็ก
รูจัก สังเกต คิดหาเหตุผล และเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ส ี รูปราง จํานวน ประเภท เกม
การศึกษาเหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-6 ป 

สรุปไดวา เกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูจากการเลน เด็กเกิด
ความสนุกสนาน ชวยใหเด็กไดเรียนรูและพฒันาทั้งดานการคิด การสังเกต การหาเหตุผล การแกปญหา 
ทําใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องที่เรียนไดเปนอยางดี 

 
2.4 จุดประสงคของการจัดเกมการศึกษา 

เยาวพา เดชะคุปต (2542: 105) กลาวถึงจุดมุงหมายของเกมการศึกษาไววา เพ่ือฝก
ใหคิดรูจักหาเหตุผล ฝกสังเกต และเพ่ือเตรียมพรอมในการเรียนอานในชั้นประถม 

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 13 - 16) ไดกลาวถึง
จุดประสงคของการเลนเกมการศึกษาดังน้ี 
  1. เปนสิ่งที่จะชวยใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เชน เรียนรูเร่ืองขนาด นํ้าหนัก  
สี รูปราง ความเหมือน ความตาง เรยีนรูเก่ียวกบัตนเอง เชน เรียนรูวาชอบหรือไมชอบทําอะไร 
เรียนรูอยูรวมกับผูอ่ืน เชน การรอคอย การแบงปน การตัดสินปญหาตางๆ 
  2. เปนการตอบสนองพัฒนาการทางอารมณของเด็กเพราะในขณะที่เด็กเลน เด็กจะได 
แสดงออกอยางเต็มที่ มีความสดชื่น สนุกสนาน เบิกบาน ทําใหเด็กรูสึกเปนสุขเพราะไดเลนตามที่
ตนเองตองการ ซ่ึงจะชวยใหเด็กลดความตึงเครียดทางดานจิตใจ และชวยใหเกิดความแจมใส 
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3. เปนการตอบสนองความตองการของเด็กในหลายๆ ดาน  เชน  ในดานของความ 
อยากรูอยากเห็น ซ่ึงเด็กแสดงออกโดยการทดลอง หยิบ จับ สํารวจ เขยา ฟงเพลง ดานความ
ตองการทางรางกาย ความตองการทางจิตใจ เปนการทดแทนความตองการของเด็ก 

4. ชวยพัฒนาคุณสมบัติหลายประการที่จะชวยใหเด็กไดรับความสําเร็จในการทํางาน 
เม่ือเด็กเติบโตขึ้นเปนผูใหญ ฉะนั้น ทักษะที่เด็กไดรับจากการเลน จะเปนพ้ืนฐานในการทํางานของ
เด็กในอนาคต 

5. เปนการเตรียมชีวิตของเด็กฝกใหเด็กรูจักหนาที่ที่ตนเองตองทําในอนาคต ฝกการ 
พ่ึงตนเอง การเอ้ือเฟอเผื่อแผ การแบงปน การเปนผูนําผูตามที่ดี 

6. เปนการชวยใหเด็กไดคนหาความสามารถพิเศษของตนเอง เชน ความสามารถใน 
การจดจํา การจําแนกวัสดุ สิ่งของ สี ขนาด หรือแมแตเปนการฝกฝนเรื่องระบบการคิด ใหพัฒนา
เปนรูปแบบทีเ่หมาะสมกับวัยของเด็ก 

7. ชวยพัฒนารูปแบบการคดิของเด็กในขณะที่เด็กเลนเกม เด็กไดฝกคิดไปดวยเปน   
ชวงสั้นๆ ทําใหเด็กมีโอกาสคิดหาเหตุผล คิดแกปญหา ฝกการตัดสินใจ ซ่ึงกระบวนการเหลาน้ีจะ
เปนไปโดยที่เด็กไมรูตัว แตรูปแบบการคิดของเด็กก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ ยิ่งมีโอกาสไดฝกฝน และ
ไดรับการยอมรับมากเทาใดเด็กก็จะพัฒนาการคิดของตนเองใหมีเหตุผลมากขึ้น 

8. สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด็กเปนการเปดโอกาสใหเด็กได 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแสดงออกโดยเสรี ขณะที่เด็กเลน เด็กจะเปดใจใหสบายเต็มที่จึงสามารถ
ที่จะคิดไดอยางอิสระ ซ่ึงหากมีการฝกฝนและสงเสรมิ รวมทั้งยอมรับความคดิและจินตนาการของ
เด็กในขณะที่เลนแลว จะทาํใหเด็กกลาแสดงออก กลาคิดมากย่ิงขึ้นยิ่งเด็กมีอิสระในการจินตนาการ
และคิดสรางสรรค ในขณะที่เลนไดมากเทาใดโอกาสที่จะเกิดความเชื่อม่ันในตนเองและกลาแสดง
ความคิดของตนก็จะมากขึน้เทาน้ัน 

9. ชวยพัฒนาเด็กในทุกๆ ดานดังตอไปน้ี 
     9.1 ทางดานรางกายเกมเปนการฝกกลามเน้ือมือกับตาใหประสานกันอยางมี 

ประสิทธิภาพทกุดาน 
9.2 ทางดานอารมณ-จิตใจ เกมชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณและจิตใจให

ม่ันคง แข็งแรง รูจักปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม 
9.3 ทางสังคม เกมจะชวยใหเด็กมีความสัมพันธกับบคุคลอ่ืนเปนการเรียนรูที่จะอยู

รวมกลุม รูจักบทบาทของสมาชิกในกลุม ฝกเด็กในเรื่องของการปรับตัว 
9.4 ทางสติปญญา เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดในสิ่งตางๆ ที่เรียนรู 

  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ (2541: 145) ไดกลาวถงึจุดประสงค
ของการจัดเกมการศึกษาดังน้ี 

1. ฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการใชประสาทสัมพันธ เพ่ือใหเกิดการรับรูเพ่ือจะ 
นําไปสูการเรยีนรู 
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2. พัฒนาการคิดหาเหตุผล 
3. ฝกการสังเกตและการตดัสินใจ 
4. ฝกการแกปญหาและการตัดสินใจ 
5. ชวยใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู 
6. ฝกการจําแนกเก่ียวกับสี รูปทรง รูปราง ขนาด ปริมาณ จํานวน เสียง 
7. ฝกทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและภาษา 
8. ฝกการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ 
สรุปไดวา เกมการศึกษามีจุดประสงคในการสงเสริมพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก เพราะ

เกมชวยฝกทกัษะการสังเกต จําแนก เปรียบเทียบ การหาเหตุผล การแกปญหา  การอยูรวมกันใน
สังคมกับผูอ่ืน  ทําใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญามีความพรอม
ที่เรียนในชั้นตอไป 
 
 2.5 ประเภทของเกมการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ (2541: 145 - 153) กําหนดประเภท
เกมการศึกษาออกเปนดังน้ี 
   1. เกมจับคู เพ่ือฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การคิดหาเหตุผล จํานวนคูตองพอเหมาะ 
กับวัย และทาทายการเลนเกมของเด็ก เกมจับคูเปนการจัดของเปนคูๆ ตามกติกาของแตละชุด ชุด 
ละตั้งแต 5 คูขึ้นไป อาจเปนการจับคูภาพ หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ก็ได เกมประเภทนี้สามารถแบงได 
หลายชนิด ไดแก 
   1.1 การจับคูสิ่งที่เหมือนกัน เชน 
    1.1.1 จับคูภาพหรือสิ่งของที่เหมือนกันทุกประการ 
    1.1.2 จับคูภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน 
    1.1.3 จับคูภาพกับโครงรางของสิ่งเดียวกนั 
    1.1.4 จับคูภาพที่ซอนอยูในภาพหลัก 

1.2 การจับคูสิ่งที่เปนประเภทเดียวกัน เชน ไมขีด-ไฟแช็ค, เรือใบ-เรือแจว,    
เทียน-ไฟฟา ฯลฯ 

1.3 การจับคูสิ่งที่มีความสมัพันธกัน เชน สิ่งที่ใชคูกัน สัตวแม-ลูก, สัตวกับอาหาร,  
สัตวกับอวัยวะ, สัตวกับที่อยู, บุคคลกับเคร่ืองมือประกอบอาชีพ 

1.4 การจับคูสิ่งที่สัมพันธแบบตรงกันขาม เชน คนอวน-คนผอม, คนแก-เด็ก,  
กลองใหญ-เลก็ 

1.5 การจับคูภาพสวนเต็มกับสวนยอย 
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1.6 การจับคูภาพเต็มกับภาพชิ้นสวนที่หายไป 
1.7 การจับคูภาพที่ซอนกัน 
1.8 การจับคูภาพที่เปนสวนตัดกับภาพใหญ 
1.9 การจับคูสิ่งที่เหมือนกันแตสีตางกัน 
1.10 การจับคูสีเหมือนกันแตของตางกัน 
1.11 การจับคูสีที่เหมือนกันแตขนาดตางกัน 
1.12 การจับคูภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน เชน กา-นา, งู-ปู ฯลฯ 
1.13 การจับคูภาพที่เสียงพยัญชนะตนเหมือนกัน เชน นก-หนู, กุง-ไก ฯลฯ 
1.14 การจับคูแบบอุปมาอุปไมย 
1.15 การจับคูแบบอนุกรม 

 2. เกมภาพตัดตอ เพ่ือใหเด็กฝกการสังเกตรายละเอียดของภาพรอยตัดตอของภาพที่ 
เหมือนกัน หรือตางกันในเรื่องของสี รูปราง ขนาด ลวดลาย เกมประเภทน้ีมีจํานวนชิ้นตัดตอตัง้แต 
5 ชิ้นขึ้น ซ่ึงขึน้อยูกับความยากงายของภาพชุดน้ัน เชน หากสีของภาพไมมีความแตกตางกัน จะทํา
ใหยากแกเด็กยิ่งขึ้น ภาพตดัตออาจเปนภาพของสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี 
   2.1 ภาพตัดตอเก่ียวกับ คน สัตว พืช ผัก ผลไม ดอกไม สิ่งของ พาหนะ ตัวเลข
คาของจํานวน ฯลฯ 

 2.2 ภาพตัดตอที่สัมพันธกับหนวยการสอน เชน การคมนาคม การจราจรกลางวัน- 
กลางคืน วงจรชีวติ  ฤดูฝน  ปาแสนสวน ฯลฯ 
                  3. เกมวางภาพตอปลาย (โดมิโน)  เพ่ือฝกการสังเกต การคิดคํานวณ การคิดเปนเหต ุ
เปนผล เกมประเภทนี้มีหลายชนิด ประกอบดวยชิ้นสวนเปนรูปสีเ่หลี่ยมหรือสามเหลี่ยมตั้งแต 9 ชิ้น
ขึ้นไป ไดแก 
   3.1 โดมิโนภาพเหมือน เชน สิ่งมีชีวิต ไดแก คน สัตว พืช สิ่งของ  เคร่ืองใช       
รูปเรขาคณิต 

 3.2 เกมโดมิโนภาพสัมพันธ 
 3.3 เกมโดมิโนผสมเลขใหเทาจํานวนที่กําหนด 

 4. เกมเรียงลําดับ เพ่ือฝกทักษะในการจําแนก การคาดคะเน เกมประเภทนี้มีลกัษณะ 
เปนภาพสิ่งของ เรื่องราว เหตุการณ ตั้งแต 3 ภาพขึ้นไป 

 4.1 การเรียงลําดับภาพและเหตุการณตอเน่ือง ประกอบดวยภาพจํานวนหนึ่ง 
แสดงถึงเหตุการณ นิทาน เรื่องราวตอเน่ืองกัน หรือการเจริญเติบโตของพืช วงจรชีวติของสัตว 

 4.2 การเรียงลําดับ ขนาด ความยาว ปริมาณ ปริมาตร จํานวน เชน ใหญ-เล็ก,  
สั้น-ยาว, หนักเบา, มาก-นอย ฯลฯ 
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 5. เกมการจัดหมวดหมู เพ่ือฝกทักษะ การสังเกต การจัดแยกประเภท เกมประเภทน้ี 
มีลักษณะเปนแผนภาพ หรือของจริงประเภทสิ่งของตางๆ 

 5.1 ภาพสิ่งตางๆ ที่นํามาจัดเปนพวกๆ ตามความคิดของเด็กที่มีจํานวนตั้งแต      
4 ชิ้นขึ้นไป อาจเปนภาพของสิ่งตอไปน้ี 
                           5.1.1 ภาพที่จัดหมวดหมูตามรูปราง สี ขนาด รูปทรงเรขาคณิต ฯลฯ 
                           5.1.2 ภาพเกี่ยวกับประเภทของสัตว เชน สัตวบก สัตวนํ้า ฯลฯ 
                           5.1.3 ภาพเกี่ยวกับประเภทของพืช ผัก ผลไม 
                           5.1.4 ภาพเกี่ยวกับประเภทของใชในชีวติประจําวัน 

 5.2 วัสดุของจริง ซ่ึงอาจมีจํานวนตั้งแต  4 ชิ้นขึ้นไป กระดุมที่มีขนาด  รูปราง สี 
ตางๆ กัน ในการเลนผูเลนอาจแยกเปนกองๆ ตามขนาด รูปราง หรือแยกตามสีก็ได 
                           5.2.1 วัสดุตางๆ รวมกัน เชน ไม พลาสติก เมล็ดพืช เปลือกหอย กอนหิน 
ผูเลนอาจแยกตามขนาด รูปราง สี หรือสวนประกอบของวัสดุก็ได 
                           5.2.2 ตุกตารปูคน สัตว ฯลฯ การเลนก็จะเปนเชนเดียวกัน 

 6. เกมหาความสัมพันธระหวางภาพกับสญัลักษณ   เกมน้ีจะชวยเด็กกอนที่จะเร่ิม   
อานเขียน เด็กจะคุนเคยกับสัญลักษณ เปนภาพที่มีภาพกับคําหรือตัวเลขแสดงจํานวนกําหนดให
ตั้งแต 3 คูขึ้นไป เด็กจะตองหาบัตรคํามาวางเทียบเคียงใหถูกตอง 

 7. เกมหาภาพที่มีความสัมพันธลําดับที่กําหนด ฝกการสังเกตลําดับที่ ถาเก็บตนแบบ 
จะฝกเร่ืองความจํา เกมประเภทนี้มี ภาพตางๆ 5 ภาพ เปนแบบใหเด็กไดสังเกตลําดับของภาพ สวน
ที่เปนคําถามจะมีภาพกําหนดไว 2 ภาพ ใหเด็กหาภาพที่สามที่เปนคําตอบที่จะทําใหภาพทัง้สาม
เรียงลําดับถูกตองตามตนแบบ 

 8. เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ (ลอตโต) ฝกการสังเกตรายละเอียดภาพ เกม 
จะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ และชิ้นสวนที่มีสวนยอยสําหรับเทียบกับภาพแผนหลักอีกจํานวน
หน่ึง ตั้งแต 4 ชิ้นขึ้นไป ใหเด็กเลือกภาพชิ้นสวนเฉพาะที่มีอยูในภาพหลัก หรือภายใตเง่ือนไขที่
กําหนดใหเก่ียวกับภาพหลกั 
  9. เกมหาความสัมพันธแบบอุปมาอุปไมย   ฝกการคดิคํานวณแบบเปนเหตุเปนผลกัน  
เกมประกอบดวยชิ้นสวนแผนยาวจํานวน 2 ชิ้นตอกันดวยผาหรือวัสดุอ่ืน (เพ่ือสะดวกในการพับ
เก็บ) ชิ้นสวนตอนแรกมีภาพ 2 ภาพที่มีความสมัพันธหรือเก่ียวของกันอยางใดอยางหนึ่ง ชิ้นสวนที่
สองมีภาพ 1 ภาพ เปนภาพที่สามที่มีขนาดคร่ึงของชิ้นสวน ใหเด็กหาภาพที่เหลือ ซ่ึงเม่ือจับคูกับ
ภาพที่สามแลวจะมีความสมัพันธทํานองเดียวกับภาพคูแรก ตัวเลือกเปนแผนภาพขนาดเทากับภาพ
ที่สาม สาระของเกมอาจเปนในเรื่องของรูปราง จํานวน ฯลฯ 
  10. เกมพื้นฐานการบวก เพ่ือฝกทักษะทางตัวเลข ฝกใหมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 
การรวมกันหรอืการบวกโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
   10.1 เกมแตละเกมจะประกอบดวยภาพหลัก 1 ภาพ ที่แสดงจํานวนตางๆ และมี 
ภาพชิ้นสวนตัง้แต 2 ภาพขึ้นไป ภาพชิ้นสวนมีขนาดครึ่งของภาพหลัก 
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   10.2 ใหเด็กหาภาพชิ้นสวน 2 ภาพ ที่รวมกันแลวมีจํานวนเทากับภาพหลักแลว 
นํามาวางเทียบเคียงกับภาพหลัก 

 11. เกมจับคูตารางสัมพันธ (เมตริกเกม)   เพ่ือฝกการคิดการสังเกต การคิดเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ 
  โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 51 - 56; อางอิงจาก Kolumbus. 1979: 141 - 149) 
ไดแบงเกมการศึกษาออกเปน 3 ประเภทดังน้ี 
                  1. เกมการแยกประเภท (Classification) เกมฝกแยกประเภทจะหมายถึงการ 
แยกกลุม จัดกลุม จับคู ซ่ึงสามารถฝกทักษะเด็กไดหลายอยาง โดยแยกเปนของที่เหมือนกันและ
ตางกัน ของที่มีลักษณะกลม สี่เหลี่ยม หรือแยกตามสี รูปทรง ขนาด ซ่ึงแบงออกเปน 
                   1.1 เกมลอตโต (Lotto) เปนเกมที่เลนอยางงายๆ โดยเด็กจะมีรูปภาพเล็กๆ อยูชุด
หน่ึง ซ่ึงจะนํามาจับคูกับรูปในกระดาษ โดยรูปที่เด็กเลอืกออกมา เขาจะตองหารูปที่เหมือนกันวางลง
ใหได ถารูปน้ันไมมีคู เขาก็จะวางบัตรนั้นลงแลวหาภาพใหม 
                    1.2 เกมโดมิโน (Domino) เปนเกมที่ในแตละดานจะมีภาพ จํานวน ตัวเลข จุด ให
เด็กเลือกภาพที่มีสี รูป หรือขนาดตอในแตละดานไปเร่ือยๆ 
                     1.3 เกมตารางสัมพันธ (Matrix) เกมนี้จะประกอบดวยตารางซึ่งแบงเปนชองที่มี 
ขนาดเทากัน 16 ชอง และมีบัตรเล็กๆ ขนาดเทากับตารางแตละชองโดยการเลนอาจจะจับคูภาพที่
อยูขางบนกับภาพที่เด็กวางลงใหตรงกันหรืออาจจะจับคูภาพที่มีสวนประกอบของภาพที่อยูขางบน
กับภาพที่อยูดานลางก็ได เชน ครูอาจจะวางบัตรภาพวงกลมไวดานขาง วางบัตรสีแดงไวดานบน 
แลวใหเด็กหาบัตรภาพที่มีสแีดงและเปนรปูวงกลมมาวางใหตรงกัน 
                2. เกมฝกทําตามแบบ (Patterning) ในเกมชนิดน้ีเด็กจะตองสรางหรือวาดหรือลากตาม
แบบตามลําดับ ซ่ึงเด็กจะใชลูกปด หรือบล็อกที่มีสีหรือขนาดตางๆ กับบัตร หรือแมแตแปรงสีฟนก็
ไดมาวางไวตามลําดับ ตัวอยางเชน ถาตัวอยางมี 3 สี เชน ดํา ขาว แดง เด็กก็จะจัดส่ิงของ
ตามลําดับเรื่อยไป ซ่ึงเด็กจะตองตัดสินใจวาจะเลือกอะไรกอนหลัง เพ่ือทําตามแบบ 
               3. เกมฝกลําดับหรืออนุกรม (Sequence, Serration) ในเกมนี้จะฝกความจําของเด็ก
โดยครูจะเลาเหตุการณหรือลําดับเรื่องราว หรือนิทาน แลวใหเด็กวางสิ่งตางๆ หรือภาพตามลําดับใน
เรื่อง 

 สรุปไดวา เกมการศึกษามีหลายประเภท ซ่ึงเกมแตละประเภทชวยพัฒนาและสงเสริม
ความตองการในการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาการของเด็กในทุกๆ ดาน 
 
 2.6 หลักในการใชเกมการศึกษา 

กรมวิชาการ (2540: 44) แนวทางในการใชเกมการศกึษาดังน้ี เกมการศึกษาทีจั่ดให 
กับเด็กปฐมวยัแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ กรณีเปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน และกรณีเกม
ที่เด็กเคยเลนมาแลว 
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 1. กรณีที่เปนเกมใหมเด็กยังไมเคยเลนมากอน ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
  1.1 แนะนําใหเด็กทราบวาเกมชุดใหมชื่ออะไรมีก่ีชิ้นและอะไรบาง 
  1.2 สาธิตหรอือธิบายวธิีการเลนกมเปนขั้นๆ ตามประเภทของเกมแตละชนิด 
  1.3 ใหเด็กหมุนเวียนเขามาเลนเปนกลุม หรือเปนรายบคุคลตามความเหมาะสม 
  1.4 ขณะเด็กเลนครูทําหนาที่เพียงผูเสนอแนะ 

    1.5 เม่ือเด็กเลนเกมแตละชุดเรียบรอยแลว ครูควรตรวจสอบความถูกตอง หรือ 
รวมตรวจกับเพ่ือนๆ และชมเชยใหกําลังใจ 
    1.6 ใหเด็กนําเกมที่เลนเรยีบรอยแลวเก็บใสกลองเขาทีใ่หเรียบรอยทกุคร้ังกอนที่ 
จะเลนเกมอ่ืนตอไป 

 2. กรณีที่เด็กเคยเลนเกมการศึกษานี้มาแลว ครูควรปฏิบัติดังน้ี 
   2.1 จัดวางเกมที่เคยเลนแลวใหเด็กเลนเปนกลุมๆ ละ 4-5 คน แตละกลุมจะมีเกม 
1 ชุด หรืออาจจะใหเด็กเลนคนเดียว 
   2.2 หมุนเวียนใหเด็กเลนเกมทั้งชดุใหมและชุดเกาที่จัดไว 
   2.3 เม่ือเลนเสร็จแลวใหเด็กเก็บใหเรียบรอย และอยูในสภาพที่จะนําไปใชไดอีก 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 155) กลาวถึง หลักในการ
จัดเกมการศึกษาไวดังน้ี 

 1. ควรคํานึงถงึความเปนจรงิ เหมือนของจริง เชน หนอนผีเสื้อ การเรียงลําดับดวง 
อาทิตยที่เรียงจากใหญไปเลก็ไมได 

 2. ภาพที่แสดงความเคลื่อนไหว ควรจะเคลื่อนไหวจากซายไปขวา บนลงลางเหมือน 
การเขยีนหนังสือของไทย 

 3. การใหสี ถาเปนภาพสัตว ควรใหสีที่ใกลเคียงกับสีธรรมชาติจะชวยใหเด็กเรียนรู 
ธรรมชาติ การใหสีที่รอนแรง เด็กจะเคลื่อนไหวไมอยูน่ิง สีประเภทสีเย็นเด็กจะสงบเงียบ 

 4. การนําเกมการศึกษาใหเด็กเลน ไมควรฝกหัดวาตองเลนไปตามหนวยที่เรยีน ควร 
คํานึงถึงพัฒนาการ ประสบการณของเด็กแตละคน เลนเกมตามลําดับความยากงาย 
                 5. การตรวจสอบวา เด็กเลนเกมครบตามที่ตกลงหรอืไม ครูควรมีแบบบันทึกการเลน
เกมของเด็กแตละคน 

 6. เด็กแตละคนมีความสนใจในการเลนเกมแตกตางกัน ครูอาจนําเทคนิคการเลนเกม 
การศึกษาจัดใหเด็ก เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในบางโอกาส เชน 
   6.1 คว่ําภาพหาคู 
   6.2 เลนเกมใหเลนรวมกันเปนกลุม เชน แจกภาพคนละ 1 ภาพ ใหสัญญาณหาคู 

 7. ปจจุบัน เกมการศึกษามีจําหนายแพรหลายมากขึ้น การเลือกซ้ือควรคํานึงถึง 
พัฒนาการเด็กแตละวัย เชน ภาพตัดตอ 3-5 ชิ้น เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3-4 ขวบ 6-8 ชิ้น สําหรับ
เด็กอายุ 4-5 ป 8-10 ชิ้น สําหรับเด็กอายุ 5-6 ป 
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 8. การนําผลงานวิจัยเก่ียวกับเกมการศกึษามาใช หรือนําเกมการศึกษาของตางประเทศ 
ที่มีขายมาใหเด็กเลน ครูควรนํามาศึกษาทดลองใชกับเด็กกลุมเล็กๆ กอนวาสงผลตอพัฒนาการเด็ก
มากนอยเพียงใดกอนการตัดสินใจซื้อ 

 อารี เกษมรัติ (2523: 71 - 72) กลาวไววาการใชเกม ควรลําดับเกมตามความสามารถ 
เริ่มจากสิ่งที่ไมละเอียดนัก เพราะเด็กจะสังเกตสิ่งที่ใหญกอน เม่ือเด็กมีความสังเกตจดจํามากแลวจึง
ใหเด็กไดสังเกตสวนยอยๆ หรือสวนละเอียดมากขึ้นตามลําดับ ดังน้ัน จึงควรใหเด็กไดเลนเกมที่มี
ความยากเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหเด็กรูจักคิด รูจักสังเกตจดจําอยางมีเหตุผลมากขึ้น วธิกีารที่ใหเด็กเลนอาจ
ใหเด็กเปนกลุม เลนคนละชดุ หรือ 2 คน ตอ 1 ชุด ใครเลนเสร็จกอนถูกตองตามกติกาก็ใหเลนเกม
ชุดอ่ืนตอไป ในระยะแรกเด็กจะสังเกตและลองเลนบาง โดยผลัดกันเลนครั้งละ 6-8 คน เด็กจะเลน
แบบน้ีสักระยะหนึ่ง จากน้ันครูจึงใหเด็กเลนเองโดยแบงกลุมใหรับผิดชอบ แตละเกมจะวางกติกาไว
วา แตละกลุมตองไมสงเสียงดัง ตองไมแยงกันเลนดวยความรวดเรว็ และถูกตอง รูจักรักษาของไม
ทําสกปรกหรอืไมฉีกขาด เลนเสร็จแลวตองเก็บใหเรยีบรอย เม่ือเด็กมีความชํานาญในการเลนมาก
ขึ้น ครูตองเพิ่มเกมใหเด็กเลนโดยจัดเกมที่ยากและแปลกขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือใหเด็กไดรูจักคิดสังเกตและ
จดจําอยางมีเหตุผล ทั้งน้ีขึน้อยูกับความสามารถของเด็กดวย 

 พัฒนา ชัชพงศ (ม.ป.ป.: 39) กลาววา เกมการศึกษา เปนของเลนเด็กซ่ึงมีเกมฝก
ความพรอมแบบตางๆ ไวใหเด็กไดเลนในเวลาที่กําหนดหรือนอกเวลาเม่ือเด็กอยากเลน เกมแตละ
ชุดจะตองจัดทํากลองใสไวเปนชุดๆ ทั้งน้ีเพ่ือจะไดฝกเด็กใหเขาใจวาเกมแตละชุดจะจัดใสไวในกลอง
และเก็บไวในชั้นที่เตรียมไวในตารางกิจกรรมประจําวัน แตหากเปนนอกเวลาทีเ่ด็กเลนกันเองครูควร
มีเวลาเดินดูการเลนเพ่ือใหคําแนะนํากับเด็กที่เลนผิด เม่ือเลนเสร็จครูจะตองฝกใหเด็กปฏิบัติจนเปน
นิสัยวาเม่ือเลนเสร็จจะตองเก็บเกมลงกลองเปนชุดๆ แลวยกเก็บเขาที่ 

 สรุปไดวา การจัดเกมการศึกษาและหลักในการใชเกมการศึกษานั้นตองคํานึงถึงพัฒนาการ
และประสบการณของเด็กแตละคน ควรใหเด็กเลนเกมตามลําดับจากงายไปหายาก ในขณะที่เด็ก
เลนเกมครูควรใหกําลังใจ  แนะนําเม่ือเด็กตองการความชวยเหลือ และเม่ือเด็กเลนเกมเสร็จควรมี
การตรวจสอบวาเด็กเลนเกมไดตามจุดประสงค และตองเก็บเกมเขาที่ไดถูกตอง 
 
 2.7 งานวิจัยที่เก่ียวของกับเกมการศึกษา 

งานวิจัยในตางประเทศ 
พินเตอร (ลักคะณา เสโนฤทธิ.์ 2551: 37; อางอิงจาก Pinter. 1977-A) ศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการสะกดคําที่สอนโดยเกมการศึกษาและสอนโดยตําราเรียนระดับ 3 ในเพนซลิวาเนีย
จํานวน 94 คน โดยไดศึกษาเก่ียวกับมโนภาพและความสามารถในการจดจํา ผลการทดลองพบวา  

1. กลุมที่ใชเกมการศึกษา มีคะแนนผลสัมฤทธิท์างการสะกดคําสูงกวากลุมที่สอนตาม 
ตําราเรียน 
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 2. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายในกลุมที่ใชเกมการศกึษา มีผลสัมฤทธิท์างการ 
สะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตําราเรียน 

 3. กลุมที่ใชเกมการศึกษามีความคงทนในการจําสูงกวากลุมที่สอนตามตําราเรียน 
 4. นักเรียนที่มีสติปญญาปานกลาง และต่ําในกลุมการใชเกมการศึกษามีผลสัมฤทธิ ์

ทางการสะกดคําสูงกวากลุมที่เรียนตามตําราเรียน 
 คินเคด (วรรณี วัจนสวัสด์ิ. 2552: 31; อางอิงจาก Kincaid. 1977: 4194-A) ทําการศึกษา 

ผลของการนําเกมคณิตศาสตรไปใชที่บาน โดยการฝกบิดาหรือมารดาของเด็กนักเรียนเปนพิเศษ 
เพ่ือศึกษาทศันคติและผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยทําการทดลองกับนักเรียนระดับ 2 ซ่ึงบิดามารดา
ของนักเรียนสมัครใจจะรวมศึกษา จํานวน 35 คน เขาประชุมรวมกัน เพ่ือศึกษาและสรางอุปกรณใน
การใชเกมไปใชที่บานของตน กอนทีจ่ะนํากลับไปบานจะตองทดลองอยางเต็มใจใชอุปกรณอยางมี
ประโยชน ทาํการทดลองเปนเวลา 10 สัปดาห ผลการทดลองปรากฏวาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดเลนเกม สูงกวาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไมไดเลนเกมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ไบรท และคนอ่ืนๆ (วรรณี วัจนสวัสด์ิ. 2552: 31; อางอิงจาก Bright; & others. 1980: 
265) ศึกษาเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีความสามารถระดับเดียวกันกับนักเรียนทีมี่ระดับ
ความสามารถแตกตางกัน โดยใชเกมสําหรับฝกทักษะและเกมสอนใหเกิดความคิดรวบยอด กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 7 จํานวน 164 คน แบงเปนสองกลุม คือ กลุมหน่ึงเลนเกมเพ่ือใหเกิด
ความคิดรวบยอด เรื่องความนาจะเปน สวนอีกกลุมหนึ่งเลนเกมฝกทักษะเรื่องเศษสวน โดยมีการ
ทดสอบกอนเรียน ทั้งสองกลุมจะมีเวลาเลนเกม คร้ังละ 20 นาที สปัดาหละ 2 คร้ัง รวม 4 สปัดาห 
แลวทดสอบหลังเรียน ปรากฏวาคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกวาการทดสอบกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองทั้งสองไมแตกตางกัน 
แสดงวาการสอนโดยใชเกมฝกทักษะ และเกมการสอนใหเกิดความคิดรวบยอดไมทําใหผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกัน 

 
 งานวิจัยในประเทศ 
 วรรณา แจมกังวาล (2534: 45) ศึกษาความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาปกติ และเกมการศึกษาทีเ่สริมดวยเกมฝกดาน
มิติสัมพันธ ผลการศึกษาพบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาทีเ่สริมดวย
เกมฝกดานมิติสัมพันธมีความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษสูงกวาเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด
กิจกรรมการเลนเกมการศึกษาแบบปกต ิ
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 เยาวพรรณ ทิมทอง (2535: บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัย
ดวยเกมการศกึษามิติสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษา
มิติสัมพันธและเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเลนเกมการศึกษาแบบปกติตามหนวยการสอนมี
พัฒนาการทางสติปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

 ธัญลักษณ ลชีวนคา (2544: บทคัดยอ) ศึกษาการคดิวจิารณญาณของเด็กปฐมวัยที่
เลนเกมการศกึษามิติสัมพันธกับการเลนเกมการศึกษาปกติ ผลการวิจัยพบวาเด็กปฐมวัยที่เลนเกม
การศึกษามิตสิัมพันธกับเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษาปกติมีการคิดวิจารณญาณแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

พัชรี กัลยา (2551: บทคัดยอ) ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามิตสิัมพันธ การวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรมเกมการศึกษามิติสัมพันธ  เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย คือ  แบบทดสอบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลและแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
มิติสัมพันธ  ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการคดิเชิงเหตุผลของเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษามิตสิัมพันธสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 

 ลักคะณา  เสโนฤทธิ์ (2551: บทคัดยอ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทีมี่ตอ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบวา หลังการจัดกิจกรรรมเกมการศกึษาเด็กปฐมวัย
มีพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมและรายดานสูงขึ้นอยางชัดเจนมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 
  สรุปไดวาเกมการศึกษาเปนสื่อในการเรียนรูและสงเสริมพัฒนาเด็กทั้งทางดานรางกาย  
อารมณ สังคมและสติปญญา เกมการศึกษาชวยฝกทักษะตางๆ ทั้งการสังเกต การเปรียบเทียบ  
การจัดหมวดหมู  การคิดหาเหตุผล การแกปญหาการตัดสินใจจากการเลน การมีปฏสิัมพันธกับกลุม
เพ่ือน การทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน และการอยูรวมกันในสังคม   

จากเอกสารและงานวิจัยทีก่ลาวมาขางตน  ผูวิจัยจึงสนใจจัดกิจกรรมเกมการศึกษาให
เด็กเลนเพ่ือดูความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยจากการเลนเกมการศึกษา ซ่ึงจะเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมสําหรับครู ผูปกครอง ผูที่เก่ียวของกับการพัฒนาความพรอมของเด็กปฐมวัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือที่ใชในกาวิจัย 
 3. การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 4. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
 5. ผลการวิเคราะหขอมูลและสถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ปที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  จํานวน  4  หองเรียน จํานวนนักเรียน 160 คน 

 
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คอื นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลังศึกษา
อยูในชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) มา 1 หองเรียนแลวสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) จากนักเรียนหองที่สุมไดโดยการจับสลากมาจํานวน 15   คน 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มีดังน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
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การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
  ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ตามขั้นตอน ดังน้ี 
                 1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และหลักการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ   
                 1.2 ศึกษาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และกําหนดเน้ือหา ของเกมการศึกษาซึง่ใน
งานวิจัยน้ีเกมการศึกษามี 5 ประเภท ไดแก เกมบันไดงู เกมจับคู เกมเรียงลําดับ เกมภาพตัดตอ  
และเกมโดมิโน 
      1.3 สรางแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา จํานวน 24 แผน  โดยมีขั้นตอนใน 
การดําเนินการสอนดังน้ี  
   1.3.1 ขั้นนํา เปนการนําเขาสูการเลนเกมโดยการรองเพลง ทองคําคลองจอง หรือ
ดูภาพเกมและสนทนาซักถาม เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และมีความพรอมกอนการเลนเกม 

 1.3.2 ขั้นดําเนินการ แนะนําชื่อเกม กติกาขอตกลงการเลนเกม สาธติวธิีการเลน 
เกมและเปดโอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนการเลนเกม  

 1.3.3 ขั้นสรุป รวมกันสนทนาสรุปเน้ือหาและแสดงความรูสึกตอการเลนเกม 
                1.4 นําแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ผูวิจัยสรางขึน้เสนอใหผูเชีย่วชาญ เพ่ือ 
ตรวจสอบความถูกตองเชิงเนื้อหา จํานวน  3 ทาน ดังน้ี 
                      1. ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร  อูนากูล    อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

    ศรีนครินทรวิโรฒ   (ฝายประถม) 
                      2. อาจารยสันติศักด์ิ   ผาผาย                   อาจารยโรงเรียนอนุบาลวังมวง    

    จังหวัดสระบุรี     
                      3. อาจารยรัตนาภรณ   ภูธรเลิศ       อาจารยโรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว 

    จังหวดักรุงเทพมหานคร 
                1.5 นําแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงการใชภาษา ในแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  
ปรับการใชคําถามและการสรุป ใหชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงไดคาความสอดคลอง (IOC) 0.67 - 1.00 ของ
ความถูกตองเชิงเนื้อหา 

     1.6 นําแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับ 
นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพ่ือหาขอบกพรอง
ของแผน แลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา
ของการทํากิจกรรมเกมการศึกษาที่กําหนดไว 
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             2.  แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา   
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาตามขั้นตอน ดังน้ี 
     2.1 ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถของพหุปญญาและเครื่องมือ 

วัดความสามารถทางพหุปญญาของรองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต และสนัติศักด์ิ   ผาผาย 
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

     2.2 สรางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา ซ่ึงเปนการแสดงความสามารถ 
ดานตางๆ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาทั้ง 8 ดาน จํานวน 28 ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน
ความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานออกเปน 3 ระดับ คือ 

  ระดับคะแนน  2 บันทึกเม่ือนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละ 
ดาน โดยไมมีผูอ่ืนบอกใหแสดงพฤติกรรม 
                  ระดับคะแนน  1 บันทึกเม่ือนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละ
ดานโดยมีผูอ่ืนบอกใหแสดงพฤติกรรม 
                  ระดับคะแนน  0 บันทึกเม่ือนักเรียนไมแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละดาน
      2.3 นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาไปใหผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ 
สอดคลองและความเหมาะสมดานเน้ือหา  จํานวน  3  ทาน   ดังน้ี 
                     1. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา   ง้ิวแหลม   อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
                    2. อาจารย ดร.จารุวรรณ   ศิลปรตัน    ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ    
                     3. อาจารย ดร.ม่ิง   เทพครเมือง   หัวหนางานวิจัยและบริการวิชาการ 
                     สูชุมชนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
                     ศรีนครินทรวโิรฒ   (ฝายประถม) 

     2.4 นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา ที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญแลว
มาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงการใชภาษาในการสื่อความหมาย 
ใหชัดเจน แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง ระหวางพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญากับ
จุดประสงค (IOC: Index of Item Objective Congruence) ซ่ึงพบวาแบบประเมินความสามารถทาง
พหุปญญามีคา IOC ระหวาง 0.67 - 1.00 ซ่ึงเปนคาแสดงหลักฐานความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาท่ี        
มีคาสูงสามารถนํามาเก็บรวบรวมขอมูลได 

     2.5 นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช      
(try out) กับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน  15คน เพ่ือหา
คาความเชื่อม่ันของผูสงัเกต โดยนําขอมูลทีไ่ดมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (RAI: Rater Agreement 
Indexes) (Burry-Stock; & et al. 1996: 256) ของผูสังเกตจํานวน 2 คน คือ ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย  
และในการทดลองใช(try out) คร้ังน้ีไดคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต RAI  เทากับ 0.91 ซ่ึง
เปนคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตอยูในระดับสูง   
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แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนนิการทดลอง 
1.  แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ; 
และอังคณา สายยศ. 2538: 249)  ดังตาราง 1 

 
ตาราง 1 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

ทดสอบกอนการทดลอง ดําเนินการทดลอง ทดสอบหลังการทดลอง 
กลุมตัวอยาง 

T1 X T2 

 
 เม่ือ  T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
   X  แทน การดําเนินการทดลอง 
   T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

 
วิธีดําเนินการทดลอง 
 การทดลองคร้ังน้ีดําเนินการในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 เปนเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 3 วัน วันจันทร  วันพุธ  และวันศุกร  วันละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง โดยมีแผนการ
ทดลองดังน้ี 
 1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยปรกึษา เพ่ือทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับวิธีการเก็บรวบรวม 
ขอมูล 
 2. กอนการทดลองผูวิจัยทาํการสังเกตความสามารถทางพหุปญญาของกลุมตัวอยาง จาก
การจัดกิจกรรมปกติโดยใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ผูวิจัย
สรางขึ้นในชวงกิจกรรมเกมการศึกษาตั้งแตเวลา 14.00 -14.40 น. เปนระยะเวลา  8  สัปดาห  
สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง  ดังตาราง  2 
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ตาราง 2 แสดงเวลาทีใ่ชในการดําเนินการทดลอง 
 

สัปดาหที่ หนวยเรื่อง วัน ชื่อของเกมการศึกษา 

1 อาหารดีมีประโยชน 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูอาหารดีมีประโยชน 
เกมจับคูภาพที่เหมือนกัน 
เกมโดมิโนอาหาร 

2 สัตวนารัก 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูสวนสัตว 
เกมจับคูภาพจํานวนสัตว 
เกมภาพตัดตอสัตวนารัก 

3 สัตวนํ้า 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูสัตวนํ้า 
เกมจับคูภาพเหมือนสัตวนํ้า 
เกมโดมิโนสัตวนํ้า 

4 ตนไม 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูตนไมที่รัก 
เกมจับคูภาพกับโครงราง 
เกมเรื่องลําดับการเจริญเตบิโตของตนไม 

5 ผักผลไม 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูผักผลไม 
เกมเรียงลําดับเหตุการณผลไม 
เกมภาพตัดตอผลไม 

6 กลางวันกลางคืน 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูกลางวันกลางคืน 
เกมเรียงลําดับเหตุการณกลางวันกลางคนื 
เกมภาพตัดตอกลางวันกลางคืน 

7 การคมนาคม 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูคมนาคม 
เกมจับคูภาพเหมือนยานพาหนะ 
เกมโดมิยานพาหนะ 

8 ชุมชนและอาชีพ 
วันจันทร 
วันพุธ 
วันศุกร 

เกมบันไดงูชุมชนและอาชพีรอบตัว 
เกมจับคูสิ่งของกับบุคคล 
เกมภาพตัดตออาชีพ 

 
 
 
 
 

 



 45 

 4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาหแลว ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมความสามารถ
ทางพหุปญญาแตละดานเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) คามัธยฐาน (Median) โดยมีเกณฑการแปลคะแนนเฉลีย่ดังน้ี 
    คะแนนเฉลี่ย                       ความหมาย 

      1.50-2.00                 มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับสูง 
              0.50-1.49              มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับปานกลาง 
  0.00-0.49               มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับต่ํา 

5. ตรวจสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญากอน 
และหลังการทดลอง โดยใชการทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดังน้ี 

 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1 คะแนนเฉลี่ยใชสตูร (นิภา  ศรีไพโรจน. 2527: 149) 

 

N
X

X ∑=  

 
              เม่ือ      X        แทน  คะแนนเฉลี่ย 

  ∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 

1.1 มัธยฐาน (Median) ใชสูตร (นิภา  ศรีไพโรจน. 2527: 153) 
 

2

1N
XMdn +=  

 
                เม่ือ    Mdn แทน  มัธยฐาน 

  N แทน  จํานวนคะแนนที่เปนเลขคี ่

  

2

1N
X + แทน  คะแนนตวัที่ 

2

1N+
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  1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (นิภา  ศรีไพโรจน. 2527: 164) 
 

( )
( )1-NN

XN
S.D.

2X
2∑= ∑−

 

 
      เม่ือ   S.D. แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  ∑X2 แทน  ผลรวมของกําลังสองคะแนนแตละคนในกลุมตัวอยาง 

  (∑X)2 แทน  กําลังสองของ ผลรวมคะแนนแตละคนในกลุมตัวอยาง 
         N แทน  จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 

 
 2. สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาความเชื่อม่ันของแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา โดยใชดัชนีความ
สอดคลองของผูสังเกตใชสูตร RAI (Burry - Stock. 1996: 256) 

 

( )1-1KN
RR

1RAI 2kn1kn

nk
−= ΣΣ  

 
 เม่ือ    R1kn แทน  ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 1 

    R2kn แทน  ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที่ 2 
                          N แทน      จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
         K แทน จํานวนพฤตกิรรมยอย 

   I แทน จํานวนชวงคะแนน (1, 2) 
 
  2.2 หาคาความเที่ยงตรงตามเน้ือหาของแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
โดยใชสูตร IOC (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 2526: 89) 
 

    
N

R
IOC ∑=  

 
                เม่ือ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับลักษณะพฤตกิรรม 

     ∑R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
                         N      แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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 3. สถิติที่ใชทดสอบสมมตฐิาน 
       การทดสอบนัยสําคญัโดยใชการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed - Rank 

Test (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 91 - 97) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถ
ทางพหุปญญาของกลุมตัวอยางกอนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองและการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล
เพ่ือใหเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตวัอยาง 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
 Mdn แทน มัธยฐาน (Median) 
 S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 T  แทน คาสถิตทิดสอบใน Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank Test 
 *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดเสนอการวเิคราะหขอมูล ดังน้ี 
  1. การศึกษาระดับความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย กอนและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา  
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 1. การศึกษาระดับความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาแสดงไดดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงระดับความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรม      
      เกมการศึกษา 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
ความสามารถทางพหุปญญา N 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ดานภาษา 15 1.30 0.19 ปานกลาง 1.73 0.22 สูง 
2. ดานตรรกะและคณิตศาสตร 15 1.20 0.25 ปานกลาง 1.71 0.21 สูง 
3. ดานมิติ 15 1.40 0.28 ปานกลาง 1.95 0.20 สูง 
4. ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 15 1.33 0.31 ปานกลาง 1.84 0.21 สูง 
5. ดานดนตรี 15 1.32 0.31 ปานกลาง 1.73 0.06 สูง 
6. ดานความเขาใจระหวางบุคคล 15 1.27 0.31 ปานกลาง 1.62 0.12 สูง 
7. ดานความเขาใจตนเอง 15 1.18 0.21 ปานกลาง 1.67 0.28 สูง 
8. ดานธรรมชาติ 15 1.27 0.20 ปานกลาง 1.70 0.14 สูง 

 
 จากตาราง 3 พบวา ความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรม

เกมการศึกษาอยูในระดับสูง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน
อยูในระดับสูง โดยมีความสามารถดานมิติสูงเปนอันดับแรก รองลงมาคือดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
ดานดนตรี ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานธรรมชาต ิ ดานความเขาใจตนเอง และ
ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล ตามลําดับ 
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 2. การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย ทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษากอนและหลังการทดลองแสดงไดดังตาราง 4 และภาพประกอบ 2  

 
ตาราง 4 เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
      เกมการศึกษากอนและหลงัการทดลอง 
 

ความสามารถทางพหุปญญา X  S.D. Mdn T 
กอนการทดลอง 1.30 0.19 1.25 

1. ดานภาษา 
หลังการทดลอง 1.73 0.22 1.75 

0* 

กอนการทดลอง 1.20 0.25 1.00 
2. ดานตรรกะและคณิตศาสตร 

หลังการทดลอง 1.71 0.21 1.67 
0* 

กอนการทดลอง 1.40 0.28 1.50 
3. ดานมิติ 

หลังการทดลอง 1.95 0.10 2.00 
0* 

กอนการทดลอง 1.33 0.31 1.33 
4. ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

หลังการทดลอง 1.84 0.21 2.00 
0* 

กอนการทดลอง 1.32 0.31 1.25 
5. ดานดนตรี 

หลังการทดลอง 1.73 0.06 1.75 
0* 

กอนการทดลอง 1.27 0.31 1.33 
6. ดานความเขาใจระหวางบุคคล 

หลังการทดลอง 1.62 0.12 1.67 
0* 

กอนการทดลอง 1.18 0.21 1.00 
7. ดานความเขาใจตนเอง 

หลังการทดลอง 1.67 0.28 1.67 
0* 

กอนการทดลอง 1.27 0.20 1.25 
8. ดานธรรมชาต ิ

หลังการทดลอง 1.70 0.14 1.75 
0* 

 
    *นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
  จากตาราง 4 พบวา ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร  
ดานมิติ  ดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ดานดนตรี ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดานความเขาใจ
ตนเอง และดานธรรมชาติ ของเด็กปฐมวยัหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึน้อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05   
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คาเฉล่ีย

กอนการทดลอง

หลังการทดลอง

 
 
ภาพประกอบ 2 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอน 
          และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
          จากภาพประกอบ 2 พบวา ความสามารถทางพหุปญญาทุกดานของเด็กปฐมวัย หลังการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาสงูขึ้นกวากอนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกอนการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับปานกลาง และหลังการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นทุกดาน 
 
 

 
 

 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 

เกมการศึกษา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังที่ไดรับ 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ที่กําลัง

ศึกษาอยูชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  จํานวน  4  หองเรียน  จํานวนนักเรียน  160  คน 

 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 5 ป ทีกํ่าลัง

ศึกษาอยูในชัน้อนุบาลปที่ 1ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) 
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) มา 1 หองเรียนแลวสุมอยางงาย (Simple  
random sampling)  จากนักเรียนหองที่สุมไดโดยการจับสลากมาจํานวน  15   คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 2. แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 เปน

เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 40 นาที รวมทัง้สิ้น 24 คร้ัง โดยมีแผนการดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยปรกึษาเพ่ือทําความเขาใจรวมกันเก่ียวกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยสังเกตความสามารถทางพหุปญญากอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตวัอยางท ี

ใชในการทดลอง โดยใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ในชวงกิจกรรมเกมการศึกษา 14.00-14.40 น. เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 
40 นาที รวมทั้งสิ้น 24 คร้ัง 
 4. เม่ือดําเนินการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจัยทําการสังเกตความสามารถทางพหุปญญา
หลังการทดลอง (Posttest) ในกิจกรรมเกมการศึกษาตั้งแตเวลา 14.00 - 14.40 น. 
 5. ตรวจสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญากอนและ 
หลังการทดลองโดยใชการทดสอบของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed - Ranks Test 

             
การวิเคราะหขอมูล  
 1. หาคาสถิตพ้ืินฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 2. เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยใชการทดสอบ
ของ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test  
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. เด็กปฐมวยักอนไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาแตละ 

ดานอยูในระดับปานกลาง หลังไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง       
พหุปญญาแตละดานอยูในระดับสูง 

 2. เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน  
คือ ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติ  
ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานความ
เขาใจระหวางบุคคล ความสามารถดานความเขาใจตนเอง และความสามารถดานธรรมชาตสิูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
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อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ผลการวจัิยพบวา  ความสามารถทางสติปญญาของเด็กปฐมวัยกอน
ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาอยูในระดับปานกลางและภายหลังไดรับกิจกรรมเกมการศึกษา
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับสงู และพบวาความสามารถทางพหุปญญา   
ทุกดานของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ 
ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถ
พัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น ทั้งน้ีสามารถอภิปรายไดดังน้ี 

 1. การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย
ในดานความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตร  ความสามารถ
ดานมิติ  ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถดานดนตรี  ความสามารถ
ดานความเขาใจระหวางบุคคล   ความสามารถดานความเขาใจตนเอง  ความสามารถดานธรรมชาติ
สูงขึ้น ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขณะที่เด็กรวมทํากิจกรรมการเกมศึกษา 
เด็กไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ  มีโอกาสไดฝกทักษะตางๆ ทั้งทักษะการคิดแกปญหา การสังเกต  
เปรียบเทียบ  การแสดงออก ทําใหเด็กพัฒนาพหุปญญาดานตางๆ  เชน  ดานภาษา  เด็กปฐมวัยได
สื่อสารโตตอบกับผูอ่ืนทั้งการฟงและการพดูแสดงความรูสึก ความคิดเห็น ดานตรรกะและคณติศาสตร 
เด็กไดสังเกต  เปรียบเทยีบ จับคู  นับจํานวนจากการเลนเกม  ดานมิติเด็กปฐมวัยไดเรียนรูรูปราง
ลักษณะของสิ่งตางๆ เด็กเรียนรูตําแหนง ทิศทางพ้ืนทีข่ณะเลนเกม  ดานรางกายและการเคลื่อนไหว  
เด็กไดเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงจงัหวะดนตรี ดานดนตรี เด็กปฐมวัยสนุกสนานกับการรอง
เพลง การฟงจังหวะและทาํนองเพลง ดานความเขาใจระหวาบคุคล เด็กปฐมวยัไดปฏิบัติกิจกรรม
กลุมรวมกับเพ่ือนเด็กไดพูดคุย ชวยเหลอืซ่ึงกันและกัน  มีการเอ้ือเฟอแบงปนกันในกลุม  ดานความ
เขาใจตนเอง เด็กปฐมวยัแสดงออกอยางม่ันใจในการทํากิจกรรม การเลนเกม ดานธรรมชาติ เด็ก  
ไดเรียนรูธรรมชาติจากการเลนเกม  เชน เรียนรูการเจริญเติบโตของพืชจากการเลนเกมเรียงลาํดับ
การเจริญเติบโตของพืช  เรยีนรูที่อยูอาศัยของสัตวจากการเลนเกมบันไดงูสวนสตัว  และเด็กปฐมวัย
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในชีวติประจําวันไดดังที่ บังอร เสรีรัตน (2544: 5 - 7)  
อธิบายวา พหุปญญาเปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผูเรียนที่เก่ียวกับความเกง  ความสามารถ  
ความฉลาดของบุคคล โดยความเกง  ความสามารถ  ความฉลาด  ซ่ึงเปนสิ่งที่มีอยูกับบุคคลทุกคน  
บุคคลที่ไดรับการฝกทักษะ กระบวนการคิด และถูกฝกในสถานการณตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมนั้น
สงผลและเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและรบัรูน้ันสงผลตอการพัฒนาศักยภาพสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ วิลินดา พงศธราธิก (2547: 59) ที่ศกึษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ
การจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง สรุปวา หลังการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
พหุปญญาสูงขึ้น เพราะกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจงเปนกิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูดวยตนเอง  
เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือน ทําใหเด็กเกิดความเชื่อม่ันและมั่นใจมากยิ่งขึ้นกิจกรรม



 

 

55 

การละเลนไทยกลางแจงยงันําวัสดุธรรมชาติมาใชประกอบการเลนทาํใหเด็กสนใจ เพราะมีบทรอยกรอง
ตางๆ ทําใหเด็กสนุกสนานขณะทํากิจกรรม  

 สรุปไดวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของ
เด็กปฐมวัยได เพราะเปนกิจกรรมที่เนนใหเด็กลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เด็กไดฝกทักษะตางๆ จาก
การเลนเกม เชน  การคิดเปรียบเทยีบ การสังเกต การทํางานกลุม  การกลาแสดงออก ฯลฯ  ทําให
เด็กเกิดความสนุกสนานในการทํากิจกรรมการเรียนรู  และมีความม่ันใจและภาคภูมิในในตนเอง 

 2. ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา  พบวาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมตฐิานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชวยสงเสริมใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธ
ในการสื่อสารโตตอบกับผูอ่ืนในชวงนําเขาสูการเลนเกม เชน การพูดคุย การสนทนาตอบคาํถาม 
การแลกเปลีย่นความคิดเห็นและประสบการณกับเพ่ือนและครู  การบอกเลาความรูสึก การเลาเรื่อง
จากภาพเกมในขณะปฏิบตักิิจกรรมดวยตนเอง  หรือปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพ่ือน เด็กปฐมวัยไดวาง
แผนการทํากิจกรรม การจับกลุมเพ่ือน การทําขอตกลงรวมกันในกลุมกอนการเลนเกมซึ่งเด็กปฐมวัย
ตองพูดส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจ จึงเปนผลทําใหเด็กปฐมวยัเกิดความม่ันใจในการใชภาษามากขึ้น  ดังที่
บําเพ็ญ  การพาณิชย (2540: 55 - 56)  อธิบายวา หลกัการเรียนรูทีย่ึดเด็กเปนสําคัญเปดโอกาสให
เด็กอยากออกมาพูด สนทนา เลาเรื่องของตนอยางอิสระ ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ 
การยอมรับในสิ่งที่เด็กกลาแสดงออก ทําใหเด็กเกิดความเชื่อม่ัน กลาแสดงออก เด็กมีความสนุกสนาน
และกระตือรือรนในการพูดและการทํากิจกรรม สอดคลองผลการวิจัยของรัตนาภรณ ภูธรเลศิ (2551: 85) 
ที่ศึกษาความสามารถของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการ
เรียนรูสรุปวา กิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณตรงทางภาษาดานการพูด การฟง โดยใหเด็ก
ไดฝกฝน ไดปฏิบัติจริงจากการปฏิสัมพันธในการสื่อสารโตตอบกับผูอ่ืน ทําใหเด็กกลาพูด กลาแสดง
ความคิดเห็นในการทํากิจกรรมอยางอิสระ เด็กจะสนุกสนาน กระตือรือรนในการทํากิจกรรมสอดคลอง 
กับผลการวิจัยของ ปราณี  อุปฮาด (2550: 59) ที่ศึกษาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับ  
การจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู สรุปวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง
ภาษาสูงขึ้น  เพราะเด็กไดพูดแสดงความคิดเห็นตอการทํากิจกรรมใหครูและ เพ่ือนฟง พูดแสดง
ความรูสึกของตนเองเกี่ยวกบัประสบการณการเรียนรู เชน นักเรียนรูสึกอยางไร ไดเรียนรูอะไรบาง
จากการทํากิจกรรม 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กมีความสามารถทางภาษาสูงขึ้น เพราะ
เปนกิจกรรมที่เด็กไดเลนและเรียนรูอยางสนุกสนาน เปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนจาก  
การฟง การพูดคุย สนทนาซักถาม เลาเร่ืองราว ทําใหเด็กมีความม่ันใจในตนเองและกลาแสดงออก
ในการทํากิจกรรมมากขึ้น 
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 3. ความสามารถทางตรรกะและคณติศาสตร พบวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําให
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เปดโอกาสใหเด็ก
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง จากการปฏิบตัิกิจกรรมการเลนเกมการศกึษา เด็กไดสังเกตเปรียบเทียบ  
รูปราง สี ขนาดรูปทรง บอกความสัมพันธ นับจํานวน เชน การเลนเกมจับคูภาพกับจํานวน เกม
เรียงลําดับขนาดผลไม การนับจํานวนตามตารางเกมบันไดงู ซ่ึงเด็กปฐมวัยตองใชทักษะในการคิด
คํานวณ คิดหาเหตุผล รวมทั้งบอกปญหาและวธิีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นขณะที่ทํากิจกรรมเกม
การศึกษา ดังที่ นภเนตร บวรธรรม (2545: 81) อธิบายวา การเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย
น้ันควรสงเสรมิใหเด็กเห็นความสําคัญของคณิตศาสตรในชีวติของตนเองใหมากขึ้นและสอดคลองกับ 
นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 1 - 4) กลาววา คณิตศาสตรเปนวิชาของการคิดอยางมีเหตุผลและใช
กระบวนการที่ถูกตอง คณิตศาสตรเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย ถามองไป
รอบๆ จะเห็นวาชีวติเก่ียวของกับคณิตศาสตร คณิตศาสตรเขามาเก่ียวของในชีวติประจําวันเสมอ     
มีการพูดถึงการเปรียบเทียบการจัดประเภท และตวัเลข สอดคลองกับผลการวิจัยของ คมขวัญ    
ออนบึงพราว (2550: 82) ทีส่รุปวา ความสามารถในการสังเกตจําแนกเปรียบเทียบสิ่งตางๆ วาเหมือน
หรือแตกตางกันอยางไรในเรื่องของ ปริมาณ ขนาด รูปราง สี และรูปทรง เปนทักษะที่ตองอาศัย  
การสังเกตโดยการใชประสาทสัมผสัของเด็กในการเรียนรูจากส่ือตางๆ นอกจากน้ีกระทรวงศึกษาธิการ 
(2540: 32) สรุปไวอีกวา กิจกรรมทางคณิตศาสตรควรมีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนที่เปนรูปธรรมให
เด็กไดมีโอกาสสังเกต สัมผัส ทดลอง สํารวจ คนควา แกปญหาดวยตนเอง และมีปฏิสัมพันธกับเด็ก 
ผูใหญ ครู เปนผูจัดสภาพแวดลอม และตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิด ใหขอเสนอแนะและใหความ
ชวยเหลือในการจัดกิจกรรมสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุทธิ์ธนา  ขันอาสา (2550: 92) ที่ศกึษา
ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ สรุปวา 
ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตรพัฒนาขึ้นเนื่องจากเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย
ตนเอง เด็กไดคาดคะเนสิ่งตางๆ จากประสาทสัมผัส ไดเปรียบเทยีบและจัดหมวดหมูสิ่งของ เชน
ในชวงปฏบิัตกิารเด็กปฐมวยัไดคาดคะเน นํ้าตาล กะทิ  เกลือ  วาตองใชเทาไรจึงจะพอดี 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานตรรกะ
และคณิตศาสตรสูงขึ้น เพราะกิจกรรมเกมการศึกษากระตุนใหเด็กปฐมวัยไดเรยีนรูจากการปฏิบัติ 
เด็กไดเรียนรูจากการสังเกต เปรียบเทียบ การคิดคํานวณ และคิดแกปญหาดวยตนเอง 

 4. ความสามารถทางดานมิติ  พบวา  การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทําใหเด็กปฐมวัยมี
ความสามารถทางพหุปญญาดานมิติสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ัง้ไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทาํใหเด็กปฐมวยัไดเรียนรูและฝก
ทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบขนาด เปรียบเทยีบความเหมือนความแตกตาง การตอและแยก
ออกจากกันของภาพเกม เชน การเลนเกมภาพตัดตอ การเลนเกมจับคูภาพเหมือนและการเลนเกม
การศึกษายังทําใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องตําแหนงทิศทางตางๆเชน การใชพ้ืนทีใ่นการเลนเกมบันไดงู 
ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถดานมิติในการมองเห็น การสงเสริมความสามารถดานมิติใน
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เด็กปฐมวัยน้ันควรสงเสริมใหเด็กเรียนรูจากการปฏิบตัิดังที่ วลัย สาโดด (2549: 63) กลาววา 
กิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากการกระทํา ไดปฏิบัติกิจกรรมที่เปนรูปธรรมและเปดโอกาสไดลองผิด 
ลองถูก จะทําใหเด็กไดรับประสบการณ มีความสามารถดานมิติ เชน ความเหมือนความแตกตาง
ดานตําแหนงของสิ่งตางๆ ดานการตอและการแยกออกจากกันของสิ่งของไดนอกจากนี้ พิทักษชาต ิ 
สุวรรณไตรย (2545: 13 - 18) อธิบายไววา ความสามารถทางมิตสิามารถเพ่ิมพูนพัฒนาไดจากการ
เรียนรู โดยการสัมผัสและการคิดมโนภาพ โดยเด็กจะมีประสบการณกับวัตถุตางๆ ตามธรรมชาติ
รอบตัวเด็ก และเขาใจสิ่งเหลาน้ันไดจากการสังเกต แยกแยะ ที่นําไปสูการสรางจินตนาการ ภาพ
วัตถุ การมองเห็นวัตถุ การจําภาพทั้งความเหมือนความตาง และการจําภาพที่คลายคลึงกันดวย
วิธีการประดิษฐ การวาดภาพ การมองเห็น และการเปรียบเทยีบซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
พัชรี กัลยา (2551: 67) ที่ศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษามิตสิมัพันธสรุปวา เกมการศึกษามิติสัมพันธทําใหเด็กไดฝกคิด ฝกสังเกต 
เปรียบเทียบจากการใชประสาทสัมผัสทั้งในการมองเห็นสิ่งเดียวกันในหลายลักษณะ  คิดจินตนาการ
สวนที่หายไป สวนที่แยกออกไป พ้ืนที่จากภาพตางๆ ซ่ึงเด็กตองอาศัยการฝกสมรรถภาพทางสมอง
ในการจินตนาการและใชมโนภาพสรางสวนที่หายไปหรือเม่ือถูกแยกและเห็นเคาโครงสรางแลว สามารถ
นําชิ้นสวนตางๆ มาผสมเขาดวยกันซ่ึงเด็กตองคิดและวเิคราะหดวยตนเองและสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ชมพูนุช ศุภผลศิริ (2551: 66) ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญผล สรุปวา ดานมิตเิด็กปฐมวยัไดเรียนรูรูปรางลกัษณะของสิ่งตางๆ 
ในนิทานและไดวาดภาพประกอบนิทาน เด็กไดเรียนรูลําดับเหตกุารณกอน-หลัง และสามารถเรียง 
ลําดับเหตุการณไดถูกตอง 

 สรุปไดวา กิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางมิติสูงขึน้ เพราะ
กิจกรรมเกมการศึกษาสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูจากการสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความ
แตกตางของสิ่งของ ตําแหนงทิศทางตางๆ และเรียนรูทิศทางจากการปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษา  

 5. ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว พบวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
เด็กปฐมวัยมีความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสงเสริมใหเด็ก
ปฐมวัยไดแสดงออกทางดานรางกายอยางประสานสัมพันธทั้งการใชกลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือ
มัดเล็ก เชน การใชกลามเน้ือใหญเคลือ่นไหวรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ อยางอิสระ การ
เคลื่อนไหวอยางมีทิศทาง   จากการเดินการกระโดดไปมาในเกมบนัไดงู การเลนเกมจับคูภาพเกาอ้ี
ดนตรี   เด็กปฐมวัยไดทําทาทางการเคลือ่นไหวตางๆ  ประกอบดนตรีและเพลง การใชกลามเนื้อเล็ก
ในการหยิบจับวัสดุอุปกรณตางๆ  ซ่ึงเปนการปฏิบัติกิจกรรมประสานสัมพันธระหวางมือกับกลามเน้ือตา
จากการเลนเกมการศึกษาดังที่ เยาวพา เดชะคุปต (2540: 35) อธิบายวา การเคลื่อนไหวเชิง
สรางสรรคเปนการเคลื่อนไหวทางกายอยางอิสระ ทั้งการเคลื่อนไหวคนเดียวและเปนกลุมที่เนนการ
ใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค โดยเริ่มจากการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานอันประกอบดวย การรูจัก
สวนตางๆ ของรางกาย พ้ืนที่ จังหวะ ทิศทาง นอกจากนี้ อิกนิโค (กุลยา ตันตผิลาชีวะ. 2540: 17; 
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อางอิงจาก Ingico. 1994: 28 - 29) กลาววา จุดประสงคของการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทางกาย
สําหรับเด็กปฐมวัยจะมุงเนนการพัฒนากลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กอยางเจาะจง ถาพิจารณาใน
แงของการพลศึกษาแลว กิจกรรมพัฒนาทางกายจะมีขอบขายกวางขวาง กลาวคอื เปนการสงเสริม
ทักษะการเคลือ่นไหว (Motor Skills) และแนวคิดของการเคลื่อนไหว (Movement Concept) โดย
เด็กสามารถพัฒนาทักษะของการเดิน การกระโดด การกาวยาง การควบ เปนตน นอกจากนี้ ยัง
สามารถยืดตวั หมุนตัว รวมไปถึงการหยิบจับ โยน เตะ และในขณะเดียวกันเด็กไดเรียนรูทิศทาง 
การควบคุมตนเอง การใชทวงทาและเวลาที่ถูกตองสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชุลีกร อัมพรดล 
(2551: 76) ที่ศึกษาความความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู สรุปวา การเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัย กลา
แสดงออกทางการเคลื่อนไหวอยางมีจุดมุงหมายจะทําใหกลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กพัฒนาเกิด
ความแข็งแรง คลองแคลววองไวและสอดคลองกับผลการวิจัยของวิลนิดา พงศธราธิก (2547: 59) ที่
ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง  
สรุปวา  การจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจงสงเสริมเด็กใหแสดงออกทางดานรางกายและการ
เคลื่อนไหวอยางมีจุดมุงหมายเด็กไดเคลือ่นไหวรางกายตามจังหวะของเสียงเพลง เคลื่อนไหวตาม
สัญญาณ และทําทาทางตางๆ ตามจินตนาการ เด็กเกิดความสนุกสนานขณะทํากิจกรรมซ่ึงสงผลตอ
การพัฒนากลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็ก เด็กสามารถควบคุมตนเองขณะการวิ่งและทํากิจกรรม
เพ่ือไมใหชนเพื่อนและไมออกนอกพ้ืนที่ที่กําหนดไว 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางรางกายและ
การเคลื่อนไหวสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมเกมการศกึษาเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก
ทางการเคลื่อนไหวรางกาย ทั้งกลามเน้ือใหญและกลามเน้ือเล็กอยางคลองแคลววองไวและแข็งแรง 

 6. ความสามารถทางดานดนตรี พบวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัยมีความ 
สามารถทางพหุปญญา ดานดนตรีสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขณะที่เด็กปฐมวัยเขารวมกิจกรรม ผูวิจัยไดใชเพลงในขั้นนําเขาสูการ
เรียนรู เด็กไดมีโอกาสรองเพลง ทําทาทางประกอบเนื้อหาของเพลง ตลอดจนการทําทาทางตาม
จังหวะดนตรแีละสัญญาณ เด็กปฐมวัยไดแสดงออกอยางอิสระกับการกระโดดเตนตามจังหวะ ทําให
เด็กเกิดการเรียนรูดวยความสนุกสนานจากการทํากิจกรรมการจัดกิจกรรมเกมการศกึษา ยังเปดโอกาส
ใหเด็กชวยกันคิดทาทางประกอบเพลงใหเขากับเน้ือหาของเพลง ดังตวัอยางเด็กทาํทาทางเลยีนแบบ
สัตวตางๆ ประกอบเพลงสตัวนํ้าในหนวยเกมการศึกษาสัตวนํ้า ซ่ึงสอดคลองกับ เยาวพา เดชะคุปต 
(2542: 115) อธบิายไววา ดนตรีเปนสวนหนึ่งในชีวติประจําวันของเด็ก ไมวาเด็กจะอยูที่ไหนหรือจะ
ทําอะไร เด็กมักจะไดยินเพลงหรือดนตรีอยูเสมอ ดังน้ันดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัยจึงเปนสิ่งจําเปนมาก
และเปนหัวใจของการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรูทั้งหลาย ดนตรีจะมีสวนในการเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญา สอดคลองกับ พิทักษ  คชวงษ 
(2541: 25) กลาวไววา ปจจุบันผูที่เก่ียวของกับเด็กปฐมวัยนําดนตรีมาใชกับเด็กปฐมวัยโดยมิไดหวัง
ผลเพ่ือความบันเทิง ความสนุกสนานเพียงอยางเดียว แตนํามาประยุกตใชเพ่ือชวยใหเด็กไดเรียนรู
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จากประสบการณตรงเพื่อพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก ดนตรีจึงเปนศาสตรทีท่ําใหเด็ก
ระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนาทุกๆ ดานของการเจริญเติบโต ทั้งการแสดงออกทั้งทางรางกาย 
ความคิด ตลอดจนพัฒนาการทางอารมณ จิตใจและสอดคลองกับผลการวิจัยของอัญชุลีกร อัมพรดล 
(2551: 77) ที่ศึกษาความความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู  สรุปวา การจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยได
แสดงออกอยางอิสระทางดานดนตรี จะทําใหเด็กปฐมวัยสนุกสนานและกลาทีจ่ะแสดงออกอยางมี
ความสขุในดานที่เก่ียวกับการขบัรองดนตรีนอกจากน้ีผลการวิจัยของหทัยรัตน ทรวดทรง (2551: 75) 
ที่ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา 
สรุปวา กิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีความสุขในการปฏบิัติกิจกรรมเด็กสนุกสนานกับการรองเพลงและ
เคาะจังหวะกับวัสดุอุปกรณจะทาํใหเด็กมีความสุข  และมีพัฒนาการทางดานดนตรีสูงขึ้น 

 สรุปไดวา กิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดานดนตรี
และจังหวะสูงขึ้น เพราะกิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดแสดงออก
ทางดานดนตรี จังหวะ เสียงเพลง และรองเพลง ทําใหเด็กเรียนรูอยางสนุกสนาน และมีความสุขกับ
การทํากิจกรรม 

 7. ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล พบวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดานความเขาใจผูอ่ืนอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ัง้ไว อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเปดโอกาสใหเด็กปฏิบัติกิจกรรมกลุม
รวมกันในการเลนเกม ซ่ึงเด็กสามารถปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในขณะทีเ่ด็กเลนเกมการศึกษาเปนกลุม  
เด็กไดปรึกษา พูดคุยสนทนารวมมือกันทํางานในกลุม เปนผูนําและผูตามที่ดี ชวยกันคิดแกปญหา 
และแสดงความชวยเหลือเพ่ือนในกลุม ดังที่พัชรี ผลโยธิน (2540: 61) กลาววาเด็กอนุบาลน้ันถามี
โอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืน หรือการพัฒนาเด็กดานสังคมและสติปญญาอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพราะเด็ก
ตางกับผูใหญตรงที่ เด็กแสดงออกกับเพ่ือนแตละคนอยางเสมอภาค ซ่ึงเทากับเปดโอกาสใหเด็ก
แสดงความคดิเห็นโตแยงอยางอิสระ พฤติกรรมแบบรวมมือจึงมักจะเกิดขึ้น สอดคลองกับ อโนชา 
ถริธํารง (2550: 82 - 83) อธิบายวา กิจกรรมที่เด็กเกิดการทํางานแกไขปญหารวมกันโดยการ
สนทนาโตตอบ รูจักการเขากลุมและลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลงเพ่ือใหไดความคิดเห็นขอตกลง
รวมกัน ทําใหเด็กเกิดพฤตกิรรมการเรียนรูทักษะทางสังคมดานการทํางานรวมกับผูอ่ืน เด็กไดแสดง
ความคิดเห็นและรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน สอดคลองกับผลการวิจัยของสิรินทร  ลัดดากลม 
(2551: 100) และสอดคลองกับ สันติศักด์ิ  ผาผาย (2546: 79) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
โดยรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู สรุปวา เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานความ
เขาใจระหวาบุคคลสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดทํางานรวมกัน 
ไดแสดงออกถึงการเอ้ือเฟอและแบงปน และไดเรยีนรูการเปนผูนําผูตามในทีศ่ึกษาความสามารถ
ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู สรุปวา 
การจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถดานความเขาใจ
ระหวางบุคคลไดเพราะรูปแบบ พหุปญญาเพ่ือการเรียนรู มีขั้นตอนที่กําหนดใหเด็กปฐมวัยไดปฏิบัติ
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กิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน (Cooperative) อันเปนลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุง
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดเรยีนรูรวมกัน 

  สรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความเขาใจผูอ่ืน เน่ืองจากการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษาสงเสริมทักษะการทํางานการเลนรวมกันเปนกลุม ทําใหเด็กปฐมวยัไดมี
ปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือน ไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไดแสดงออกในการเปนผูนําผูตามที่ดี มีความสุข
สนุกสนานกับการทํากิจกรรม 

 8. ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง พบวา จัดกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กปฐมวัย
มีความสามารถทางดานความเขาใจตนเองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา สามารถพัฒนาความสามารถ
ทางดานความเขาใจตนเองของเด็กปฐมวัยได ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
สงเสริมใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยตนเองตลอดเวลา เด็กไดวิเคราะหความพึงพอใจในการทํากิจกรรม 
และไดสรุปองคความรูดวยตนเอง ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ กลาแสดงออกและตั้งใจทํางานให
สําเร็จตามเปาหมายที่ตนตองการ โดยมีครูเปนผูสนับสนุน แนะนํา และใหกําลังใจ ซ่ึงสังเกตไดจาก
การสนทนารวมกันระหวางครูกับเด็กและการสนทนาระหวางเด็กปฐมวยักับเด็กปฐมวัย ถึงสิ่งทีต่นเอง
สนใจ/ชอบไมชอบ จากหนวยการเรียนรูตางๆ ในชวงนําเขาสูบทเรียนที่ครูเปดโอกาสใหเด็กปฐมวัย
สนทนาซักถามและแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ทําใหเด็กเกิดความม่ันใจ และสนุกกับการทํา
กิจกรรม สอดคลองกับ เยาวนารถ เลาหบรรจง (2545: 60) ที่กลาวไววา ลกัษณะของการจัด
กิจกรรมที่เด็กไดจากการปฏิบัติ เด็กไดแสดงออก ไดลงมือปฏิบัตกิิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง โดยมี
ครูเปนผูสนับสนุนใหคําปรกึษา เด็กมีอิสระในการกระทําทําใหเด็กมีความเชื่อม่ันในงานทีต่นไดกระทํา 
เม่ืองานเสร็จเด็กยังไดรับรูถึงผลสําเร็จของงาน เด็กสามารถเรียนรูความกาวหนาของตนไดสมํ่าเสมอ
ยอมสงผลใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนอกจากนี้ ฉันทนา ภาคบงกช (2528: 1) ไดเสนอ
แนวคิดวา บคุคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองจะเชื่อวาตนมีความสามารถ มีคุณคา มีความสําคัญ 
ยอมรับหรือพอใจในความเปนตัวของตัวเอง เด็กที่มีความเชื่อม่ันในตนเอง จึงเปนเด็กที่มีความรูสึก
นึกคิดที่ดีตอตนเอง มีความกลาในการแสดงออก กลาตัดสินใจและมีความม่ันใจที่จะทําส่ิงตางๆ ให
สําเร็จไดตามความตองการของตนเองสอดคลองกับผลการวิจัยของ ขวัญจิรา  ภูสงัข (2547: 56) ที่
ศึกษาการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู
พบวาเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเองสูงขึ้น เพราะเปนกิจกรรมที่
สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีความเช่ือม่ันในตนเอง คือ ไดลงมือปฏิบัต ิ วิเคราะหกิจกรรมและสรุปองค
ความรูไดดวยตนเอง ซ่ึงสรางคุณคาในตนเองใหกับเด็กปฐมวัย 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางดานความ
เขาใจตนเองสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดแสดง
ความคิดเห็นอยางอิสระทําใหเด็กเกิดความม่ันใจในตนเอง ภาคภูมิใจและมีความตั้งใจในการทํากิจกรรม 
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 9. ความสามารถทางดานธรรมชาติ  พบวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  เด็กปฐมวัยมี
ความรูความสามารถทางดานธรรมชาติสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานทีต่ัง้ไว ทั้งน้ีเปนเพราะขณะที่เด็กปฐมวัยเขารวมกิจกรรมการเรียนรู เด็กไดรับการสงเสริม
ใหเขาใจธรรมชาติ รูจักสังเกตธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง ดังตัวอยางการเลนเกมเรียงลําดับการเจริญ 
เติบโตของตนไม การเลาเรือ่งราวเกี่ยวกบัตนไม สตัวบก สัตวนํ้าจากหนวยการเรียนรู ปลูกฝงให 
เด็กปฐมวัยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ใชสิ่งแวดลอมอยางรูคุณคา ซ่ึงเด็กปฐมวัยสามารถเชื่อมโยงความรู
ที่ไดรับและนาํมาปรับใชในชีวติประจําวันได อาทิเชน การบํารุงรักษาตนไม การใชนํ้าอยางรูคุณคา 
ซ่ึงสอดคลองกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 36) อธิบายวา การปลูกฝงเด็กใหรักส่ิงแวดลอม 
ควรใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงใหเด็กไดพบเห็นความเปนไปของสิ่งที่ศึกษาในลักษณะตางๆ 
ควรใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง ใหเด็กไดพบเห็นความเปนไปของสิ่งที่ศึกษาในลักษณะ
ตางๆ ของธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยตรงดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การไดยิน ไดเห็น ได
สัมผัสกลิ่น และไดลิ้มรส เปนการเรียนรูดวยตนเอง และฝกปฏิบัติจริง การใหเด็กเรียนรูความซาบซึ้ง
ในเรื่องหน่ึงควรใหเด็กเรียนโดยผานกระบวนการปฏบิตัิจริง ทดลองจริงกับสิ่งน้ันๆ การที่เด็กได
สัมผัสเด็กจะเกิดการมีสวนรวม ที่สุดเด็กจะเขาใจ ความคิดรวบยอดของการใหเด็กไดประพฤติจริง
ตอสิ่งแวดลอมโดยตรงดวยการกระทําซํ้าๆ จนเกิดเปนทักษะหรือนิสัยที่ถือเปนกิจปฏิบัติ เด็กเกิด
การรับรูและความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับผลการศึกษาของสันติศักด์ิ  
ผาผาย (2546: 81) ทําศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดย
ใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู สรุปวา เด็กปฐมวยัความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น จากการ
ทํากิจกรรมทําใหเด็กปฐมวัยไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการรักธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวย
ตนเอง (Active Leaning) และเด็กปฐมวัยไดนําสิ่งที่เรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปประยุกตใช
ในชีวติประจําวันไดอยางมีความหมาย (Application) และผลการวิจัยของสิรินทร  ลัดดากลม (2551: 
103) ทีศ่ึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการจัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูผลการวิจัย สรุปวาการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดย
ใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู สงเสริมใหเด็กไดใกลชิดกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ไดลงมือปฏิบัตใินเรื่องการอนุรักษบํารุงสิ่งแวดลอมตางๆ จากกิจกรรม
ทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูและนําไปใชในชีวติประจําวันไดอยางมีความหมาย 

 สรุปไดวา การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กได
เรียนรูจากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกฝงใหเด็กปฐมวัยดูแลและรักส่ิงแวดลอมนําสิ่งที่เรียนรูเก่ียวกับ
ธรรมชาติไปประยุกตใชในชีวติประจําวันได 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควา 
 1.  ขอสังเกตจากการวิจัย 
      1.1 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ในชวงสัปดาหแรกของการทดลอง เด็กปฐมวัยตอง

ใชเวลาในการปรับตวั เพราะเด็กยังไมมีทักษะในการเลนเกมและยังไมคอยเขาใจขอตกลง กฎ กติกา
ในการเลนเกม แตเม่ือเริ่มเขาสัปดาหที่ 2 และสัปดาหตอๆ ไป เด็กปฐมวัยสามารถทํากิจกรรมเกม
การศึกษาไดอยางคลองแคลว โดยผูวิจัยเปนเพียงผูแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เด็กปฐมวัยเกิดทักษะในการเลนเกม และเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น 

       1.2 กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมการเรียนรูที่กระตุนใหเด็กปฐมวัยมีความ 
กระตือรือรน กลาแสดงออก สนุกสนานและสนใจการเรียนมากยิ่งขึน้ 

       1.3 กิจกรรมเกมการศึกษา ทําใหเด็กเกิดทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การอยู 
รวมกันในสังคม การเอ้ือเฟอการแบงปนซึ่งกันและกัน 
 
 2.  ขอเสนอแนะในการนาํไปใช 
     2.1 ครูควรสรางบรรยากาศที่สงเสริมและกระตุนการเรียนรูในการเลนเกม 
    2.2 กอนใหเด็กลงมือเลนเกมการศึกษาครูควรสรางความม่ันใจใหกับเด็กโดยการสาธิต
และใหเด็กทดลองเลนเกมกอน เพ่ือใหเด็กเลนเกมการศึกษาไดอยางถูกวิธ ี
       2.3 ครูควรจัดอุปกรณเกมการศึกษา ใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก และเขยีนแผนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาใหมีวธิีเลนที่หลากหลายเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูอยางสนุกสนานและเปนสิ่งเราที่
ทําใหเด็กแสดงความสามารถทางพหุปญญาออกมา 
  
      3.  ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 
                3.1 ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา 
ความสามารถทางดานพหุปญญาของเด็กปฐมวยั เชน รูปแบบการเรียนการสอนแบบวถิีพุทธ รูปแบบ
การเรียนการสอนแบบมุงประสบการณภาษา เปนตน 
                 3.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีตัวแปรอ่ืนๆ เชน พฤติกรรมความ
รวมมือ คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย การคิดวิเคราะห การแกปญหา เปนตน 

  3.3 ควรมีการศึกษาความสามารถทางพหปุญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรม 
เกมการศึกษากับกลุมตวัอยางอ่ืนๆ เชน เด็กสมาธิสั้น  เด็กที่มีปญหาดานการเรียนเปนตน  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

64  

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2540). คูมือหลักสูตรกอนประถมศึกษา. พุทธศักราช 2546 (3-6 ป)  
 กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
 . (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒, และที่แกไขเพ่ิมเติม  
 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. พรอมกฎกระทรวงที่เก่ียวของและพระราชพระราชบัญญัต ิ
 การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕. กรุงเทพฯ: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 
 . (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2546  (อายุ 3-5 ป). กรุงเทพฯ:  
 คุรุสภาลาดพราว. 
กรมวิชาการ. (2540). การประเมินผลสภาพจริง. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว. 
กานติมา   สิริวิชชา. (2550). ผลของกิจกรรมการเตนบลัเลตที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 กาวราวของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ. กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร 
กําพล   ดํารงควงศ. (2535, กุมภาพันธ). เกม. วารสารกองทุนสงเคราะห. 5(39): 11 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2540). เทคนิคการสรางเสริมปญญาเด็กปฐมวัย. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 
 1(1): 35 - 42. 
ขวัญจิรา  ภูสังข. (2547). การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ              
 การจัดประสบการณการทดลองประกอบอาหารโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
คมขวัญ   ออนบึงพราว. (2550). การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยโดยใช 

 รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ.กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

จารุวรรณ  หรายเจริญ. (2552). ผลขอลการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา 
 ที่มีตอความสามารถในการเชื่อมโยงและความคิดสรางสรรคทางคณิตศาสตรของ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
จิตรลดา  เอมแบน. (2547). ผลของการใชเกมการศึกษาที่มีตอความสามารถในการจําแนกสิ่งเรา 
 ของนักเรียนชัน้อนุบาล  2  โรงเรียนวัดภาษี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ  
 กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
ฉันทนา   ภาคบงกช. (2528). สอนใหเด็กคิดเปน: โมเดลการพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือคุณภาพชีวิต 
 และสังคม. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



 

 

65 

ชมพูนุช   ศุภผลศิริ. (2551). การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด 
 กิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ. ปริญญานิพนธ. กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ชัยพฤกษ   เสรีรักษ; และบังอร เสรีรัตน. (2543). รายงานผลการวจัิย เรื่อง การจัดการเรียนรูเพ่ือ 
 พัฒนาพหุปญญา. กรุงเทพฯ: สํานักโครงการพิเศษ. สํานักงานคณะกรรมการการ 
 ประถมศึกษาแหงชาติ. 
ชัยยงศ  พรหมวงศ. (2521). นวกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากบัการสอนระดับอนุบาล.  
 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 
ธัญลักษณ  ลชีวนคา. (2544). การคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่เลนเกมการศึกษามิตสิัมพันธ.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร. 
นพเนตร  บวรธรรม. (2545). การพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นิตยา  ประพฤติกิจ. (2541). คณิตสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: โอ เอส. พร้ินติง้เฮาส. 
นิภา  ศรีไพโรจน. (2527). หลักการวิจัยเบื้องตน. กรุงเทพฯ: ศึกษาพร. 
 .  (2533). สถติินอนพาราเมติก. คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
บังอร  เสรีรัตน. (2544). เกงหลากหลาย Mutiple  Intellgences. ม.ป.พ. 
บําเพ็ญ  การพาณิชย. (2540). รายงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการอานของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัด 
 ประสบการณกิจกรรมสนทนาประกอบกจิกรรมการอาน. วารสารการศึกษาปฐมวยั. 
 1(2): 55 - 56 
บุญชู  สน่ันเสยีง. (2527). การจัดประสบการเพื่อฝกการสังเกตและการใชเหตุการณแกเด็กปฐมวัย. 
 ใน เอกสารชุดวชิาสรางเสรมิประสบการณชีวิตระดับปฐมวัย. มหาวิทยาลัยสุโขทยั 
 ธรรมธิราชหนวยที่ 9. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอรุณ. 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. (2526). การทดสอบแบบอิงเกณฑ: แนวคิดและวธิีการ. กรุงเทพฯ: 
 ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
ปราณี  อุปฮาด. (2550). การคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบ 
 พหุปญญาเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.ถายเอกสาร 
ปยะนุช  ประจักษจิต. (2526, มิถุนายน). สิ่งเราความตัง้ใจในการรับรูและการเรียนรูในเด็กกอน 
 วัยเรียน . จิตวิทยาคลินิก. 14(1): 31 - 47.     
พัชรี  กัลยา. (2551). ความสามารถในการคิดเชิงเหตผุลของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
 เกมการศึกษามิติสัมพันธ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
 



 

 

66 

พัชรี  ผลโยธนิ. (2540, มกราคม). เด็กอนุบาลกับพฤติกรรมความรวมมือ. วารสารการศึกษาปฐมวัย. 
 1 (1): 60 - 61. 
พัฒนา  ชัชพงศ. (ม.ป.ป.). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (เอกสารประกอบคําสอน). กรุงเทพฯ:  
     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
 . (2545). ทฤษฎีและปฏิบตักิารพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย. กรุงเทพฯ: คณะ 
 ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.                                                  
พิทักษ  คชวงษ. (2541, มกราคม). ดนตรี : อัญมณีเลอคาพัฒนาเด็กปฐมวัย. วารสารการศึกษา 
 ปฐมวยั. 2(1): 25. 
พิทักษชาติ  สุวรรณไตรย. (2545). การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถดาน 
 มิติสัมพันธ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 
            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พิมพพรรณ  ทองประสิทธิ์. (2548). การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
 การจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 
 ปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
พิมพพันธ  เดชะคุปต. (2544). การเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคญั แนวคิดวธิกีารและเทคนคิ 
 การสอน. กรุงเทพฯ: เดอะมาสเตอรกรุป แมนเนจเมนท. 
ภรณี คุรุรัตนะ. (2526). ละครสรางสรรคสําหรับเด็ก. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2526). เอกสารชุดวชิาการสงเสรมิประสบการณชีวิตระดับ 
 ปฐมวยัศึกษาหนวยที่ 1 - 8.  นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 .  (2528). เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อการสอนระดับปฐมวัย หนวยที่ 4. นนทบุรี:  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
เยาวนารถ  เลาหบรรจง. (2545). ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยที่ไดทํากิจกรรม 
 ศิลปะเครื่องแขวน.ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เยาวพรรณ  ทิมทอง. (2535). การพัฒนาสติปญญาของเด็กปฐมวัยดวยเกมการศกึษามิติสัมพันธ.  
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย      
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
เยาวพา  เดชะคุปต. (2528). กิจกรรมสําหรับเด็กในวัยเรียน. กรุงเทพฯ: เจาพระยาการพิมพ.      
 . (2540). ดนตรีและกิจกรรมเขาจังหวะ. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
 . (2542). กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค. 
 
 



 

 

67 

เยาวพา  เดชะคุปต. (2544). เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู 
 สําหรับเด็กปฐมวัย เรื่อง “พหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย” ณ หอประชุมใหญ 
 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2544. 
 . (2551). รายงานการวิจัย การศึกษาผลการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปฏิรูปการ 
 เรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรูสําหรับการศึกษาปฐมวัยในบริบทของ 
 สังคมไทย. กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
รัตนาภรณ  ภูธรเลศิ. (2551). การศึกษาความสามารถของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการ 
 ละครตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย).  
 กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ลักคะณา   เสโนฤทธิ.์ (2551). ผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีผลตอพฤติกรรมทางสังคมของ 
 เด็กปฐมวยั.ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
ลวน  สายยศและอังคณา  สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
วรรณา  แจมกังวาล. (2534). การศึกษาความคิดรวบยอดในดานการอนุรักษของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ 
 การเลนเกมการศึกษาปกตแิละที่เสริมดวยเกมฝกดานมิติสัมพันธ. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.           
 ถายเอกสาร. 
วรรณี  วัจนสวัสด์ิ. (2552). ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยดวยกิจกรรมเกมการศึกษา 
 ลอตโต. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วลัย  สาโดด. (2549). ความสามารถดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวยัที่ไดรับประสบการณกิจกรรม 
 ขนมอบ. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลยั 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วันดี  สุตสิน. (2550). ความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช 
 รูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
วัลนา  ธรจักร. (2544). ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดประสบการณ  
 ดวยกิจกรรมเกมการศึกษาประกอบการประเมินสภาพจริง. ปริญญานิพนธ กศ.ม. 
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
วิลินดา  พงศธราธิก. (2547). ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรม 
 การละเลนไทยกลางแจง. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:    
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
 



 

 

68 

สันติศักด์ิ  ผาผาย. (2546). การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด 
 กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษา 
 ปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ. (2545). การวดัและประเมินแนวใหม: เด็กปฐมวยั.  กรุงเทพฯ:        
 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  
สํานักการศึกษา. (2540). แผนการจัดประสบการชั้นอนุบาล 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ 
 การเกษตรแหงประเทศไทย. 
 . (2548). แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมระดับปฐมวัยโรงเรียนสังกัด 
 กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 
 .  (2551).  มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ 
 การเกษตรแหงประเทศไทย. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2527). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัด 
 การสอนชั้นเด็กเล็กในโรงเรยีนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา. 
 .  (2534). คูมือการจัดกิจกรรมเกมและการเลนกลางแจงสําหรับเด็กกอนประถมศึกษา.  
 กรุงเทพฯ: ครุสภาลาดพราว. 
 . (2541). คูมือการอบรมเลี้ยงดูเด็กระดับกอนประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
สิรินทร  ลัดดากลม. (2551). การศึกษาความสมารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัด 
 กิจประสบการณการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู. 
 ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุจินดา  ขจรรุงศิลป. (2550). เอกสารประกอบการประชุมปฏิบตัิการ เรื่อง การศึกษาปฐมวัย 
 รอยดวงใจ ถวายในหลวง. ณ หองศาสตราจารย ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ระหวางวันที่  17 - 19 ตุลาคม 2550. 
สุรศักด์ิ  หลาบมาลา. (2541, กันยายน). การใชพหุปญญาในหองเรียน. วารสารวิชาการ.  
 1(9): 53 - 59.  
สุทธิธ์นา  ขันอาสา. (2550). ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด 
 ประสบการณแบบโครงงาน. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ:    
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
สุนทร  โคตรบรรเทา. (2548). ทฤษฎีพหุปญญ : Theory of  Multiple Intelligence. กรุงเทพฯ:  
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร.  
 กระทรวงศึกษาธิการ. 
 
 



 

 

69 

หทัยรัตน  ทรวดทรง. (2550). การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด 
 กิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อโนชา  ถิรธํารง. (2550). การใชรูปแบบกจิกรรมศิลปะสรางสรรคเพ่ือการเรียนรูตอการพัฒนาทักษะ 
 ทางสังคมของเด็กปฐมวยั. ปริญญานิพนธ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 
อัญชุลีกร  อัมพรดล. (2551). การศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย โดยการจัด 
 กิจกรรมศิลปะสรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพ่ือการเรียนรู. ปริญญานิพนธ กศ.ม.  
 (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
 ถายเอกสาร. 
อารี   เกษมรัติ. (2523). การสอนเกมการศึกษาแกเด็กอนุบาลปที่ 1. เขาใจเด็กกอนวัยเรียน.  
 กรุงเทพฯ: ชมรมไทยอิสราเอล. 
อารี  สัณหฉวี. (2542). พหุปญญาในหองเรียน: วิธีการสอนเพ่ือพัฒนาปญญาหลายดาน. กรุงเทพฯ:  
 ศูนยพัฒนาหนังสือ  กรมวิชาการ. 
 . (2543). พหุปญญาและการเรียนแบบรวมมือ. กรุงเทพฯ: รําไทย เพลส. 
Burry - Stock, J.; et al. (1996, April). Rater Agreement Indexes for Performance Assessment.  
 Education and Psychological Measurement.  56(2): 256. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

71 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญ 
 

ผูเชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 

 
 1. ผูชวยศาสตราจารยบุญญาพร   อูนากูล     อาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
                                                                       ศรีนครินทรวิโรฒ (ฝายประถม) 
 2. อาจารยสันติศักด์ิ   ผาผาย   อาจารยโรงเรียนอนุบาลวังมวง  

          จังหวัดสระบุรี 
 3. อาจารยสาวรัตนาภรณ   ภูธรเลิศ  อาจารยโรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว  
         จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
      
 
ผูเชี่ยวชาญการตรวจแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา   ง้ิวแหลม  อาจารยมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
 2. อาจารย ดร.จารุวรรณ   ศิลปะรัตน  ผูอํานวยการโรงเรียนจารุวรรณ 
 3. อาจารย ดร.ม่ิง   เทพครเมือง  หัวหนางายวจัิยและบริการวิชาการ - 
                                                                       สูชุมชนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยั 
                                                                       ศรีนครินทรวิโรฒ  (ฝายประถม) 
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ภาคผนวก ข 

 
    - คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
    - ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  
    - ตัวอยางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมเกมการศึกษาเปนกิจกรรมหนึ่งที่สรางความสนุกสนานจูงใจเด็กในการเรียนและ
เปนกิจกรรมที่ชวยฝกใหเด็กรูจักคิด รูจักสังเกต  จดจํา  การแกปญหา เกมยังชวยพัฒนาเด็กในดาน
ตางๆ ทั้งทางดานรางกาย เกมชวยในการฝกกลามเน้ือมือกับตาใหประสานกัน ทางดานอารมณ-จิตใจ
เกมชวยใหเด็กเกิดพัฒนาการทางอารมณและจิตใจมั่นคง ปรับอารมณใหเขากับภาวะแวดลอม   
ดานสังคม เกมชวยใหเด็กมีสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ทางดานสติปญญา เกมชวยใหเด็กเกิดความคิด
รวบยอดในสิ่งตางๆ  เกมการศึกษามีหลายรูปแบบมีกฎกติกาและวิธีการเลนที่แตกตางกันมีทั้งเลน
คนเดียว และเลนเปนกลุม เกมการศึกษาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มี 2 ขนาด คือเกมการศึกษาภาพ
ขนาดใหญ และเกมการศกึษาบตัรภาพขนาดเล็ก โดยจัดขึ้นตามหนวยการเรยีนรูในแผนการจัด
ประสบการณชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 เรียงลําดับความยากงายของเกมเพื่อใหเด็กไดฝกทักษะและ
สนับสนุนใหเด็กเกิดปญญาดานตางๆ  
 
หลักการจัดกิจกรรม 
 1. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา  ดําเนินการในชวงเวลา  14.00 - 14.40 น. ในวันจันทร 
วันพุธ  วันศุกร  เปนระยะเวลา  8 สัปดาหๆ ละ 40 นาที รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง 
 2. กําหนดหนวยการเรียนรู 

ในงานวิจัยฉบับน้ี  ไดการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาจํานวน  8 หนวยเรื่อง ไดแก 
สัปดาหที่ 1 อาหารดีมีประโยชน 
สัปดาหที่ 2  สัตวนารัก 
สัปดาหที่ 3  สัตวนํ้า 
สัปดาหที่ 4  ตนไม 
สัปดาหที่ 5  ผักผลไม 
สัปดาหที่ 6  กลางวันกลางคืน 
สัปดาหที่ 7  การคมนาคม 
สัปดาหที่ 8  ชุมชนและอาชีพรอบตวั 

3.  จุดประสงค 
 1. เพ่ือใหเด็กเกิดความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 8 ดาน 
 2. เพ่ือใหเด็กเกิดความสนุกสนาน 
 3. เพ่ือใหเด็กไดคิด สังเกต เปรียบเทียบ แกปญหา 
 4. เพ่ือใหเด็กยอมรับกฎกตกิาในการเลนและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได 

       5. เพ่ือใหเด็กมีเจตคตทิี่ดีตอการเลนเกม 
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 4. แนวทางการจัดกิจกรรม 
                การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังน้ี 
                         ข้ันนํา เปนการนําเขาสูการเลนเกม โดยการรองเพลง ทองคําคลองจอง หรือดู
ภาพเกมและสนทนาซักถาม เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ และมีความพรอมกอนการเลนเกม 
                    ข้ันดําเนินการ แนะนําชื่อเกม กติกาขอตกลงการเลนเกม สาธิตวิธกีารเลน 
เกมและเปดโอกาสใหเด็กซักถามจนเขาใจกอนการเลนเกม  
                    ข้ันสรุป รวมกันสนทนาสรปุเนื้อหาและแสดงความรูสึกตอการเลนเกม 
 5. การประเมินผล 

 1. สังเกตการเลนเกม 
 2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาโดยใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

 6.  บทบาทของครู 
       ในการจัดกิจกรรมการเลนเกมการศึกษาบทบาทของครูมีดังน้ี 
               1. จัดเตรียมเกมการศึกษาใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก 
       2. อธิบายขอตกลงและสาธติการเลนเกมการศึกษา 
      3. ครูเปดโอกาสใหเด็กได ปฏิบัติกิจกรรมอยางอิสระและคอยชวยเหลือแนะนํา และให
กําลังใจ 
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แผนเกมการศึกษาหนวยการเรียนรู เรื่อง สัตวนํ้า 
 

หนวยเร่ือง : สัตวนํ้า 
 
จุดประสงคการเรียนรู : ภายหลังจากเรียน เด็กจะมีประสบการณตามปญญาดานตางๆ ดังน้ี 
 ดานภาษา 

  1. เด็กสามารถบอกชื่อสัตวนํ้าได 
  2. เด็กสามารถถายทอดความคิดออกมาเปนคําพูดได 

 ดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  1. เด็กสามารถนับจํานวนสัตวนํ้าได 
  2. เด็กสามารถคาดคะเนเหตุการณและคิดอยางเปนเหตุผล 
  3. เด็กสามารถสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความตางของสัตวนํ้าได 

 ดานมิติ 
  1. เด็กรูตําแหนงและพ้ืนที่ที่ตนควรอยูขณะเลนเกม 
  2. เด็กสามารถจัดวางตําแหนงรูปภาพในการเลนเกมได 

 ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  1. เด็กสามารถแสดงทาทางประกอบเพลงไดอยางอิสระตามจังหวะและทํานองดนตรีได 
  2. เด็กสามารถเคลื่อนไหวรางกายในการเลนเกมไดอยางคลองแคลว 

 ดานดนตรี 
  1. เด็กแสดงออกดวยการรองเพลง 

   2. เด็กสามารถทําทาทางตามจังหวะและสัญญาณได 
 ดานความเขาใจระหวางบุคคล 

  1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุมรวมกับเพ่ือนได 
  2. เด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลงได 
  3. เด็กสามารถเปนผูนําผูตามที่ดีในการเลนเกมได 

 ดานความเขาใจตนเอง 
  1. เด็กสามารถบอกความรูสึกของตนเองกับสัตวนํ้าที่ชอบได 

  2. เด็กสามารถบอกความรูสึกของตนเองขณะการเลนเกมได 
 ดานธรรมชาติ 

  1. เด็กบอกชื่อและความแตกตางของสัตวนํ้าแตละชนิดได 
  2. เด็กสามารถบอกที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวนํ้าได 
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
 ใชกิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมแบงเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขั้นนํา 
  2. ขั้นดําเนินการ 
  3. ขั้นสรุป 
  รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวัน 
 
ส่ือการเรียนรู   : รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวัน 
 
แนวการประเมินผล 
 1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม 

 2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 
 3. สังเกตการณมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
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แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 

สัปดาหที่ : 3 
วันที่ : 1 
หนวย : สัตวนํ้า 
เกม : บันไดงู สัตวนํ้า   (เกมภาพขนาดใหญ)  
จุดประสงค : 1. เพ่ือให เด็กเกิดความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 8 ดาน 

  2.  เพ่ือฝกทักษะการคิดการสังเกต 
  3.  เพ่ือใหเด็กสามารถสนทนากับครูและเพื่อนได 
  4.  พัฒนากลามเน้ือเล็กและกลามเน้ือใหญ 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญา 

 
ข้ันนํา 
  1. เด็กและครูรวมกันรองเพลง “หอย ปู กุง ปลา” และ 
แสดงทาทางประกอบเพลง 
  2. เด็กและครูรวมกันสนทนาและตอบคําถาม โดยครู 
ใชคําถามดังน้ี 

 - ในเพลงนี้มีสัตวนํ้าก่ีชนิด อะไรบาง 
 - นอกจากสัตวที่พูดถึงในเพลงแลว ยังมีสัตวนํ้า      

ชนิดใดอีกที่นักเรียนรูจัก 

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว  
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ

 
 
ข้ันดําเนินกิจกรรม 
 1. เด็กแบงกลุมตามความสมัครใจกลุมละ  5 คน 
 2. ครูแนะนําเกมบันไดงูอาหารดีมีประโยชน พรอม
สนทนาถึงรูปภาพในเกม  และอธิบายวธิเีลนดังน้ี 
     2.1  ใหผูเลนในกลุมทุกคนโยนลูกเตา คนที่ไดแตม
สูงสุด เปนผูเลนคนแรก คนที่ไดแตมรองลงมา เปนผูเลน
คนตอไปไลเรยีงแตม 
     2.2 ผูเลนทุกคนเริ่มจากจุดเร่ิมตน เปลี่ยนกันโยน
ลูกเตา และเดินไปตามชองตารางเทากับแตมที่โยนได 
หยุดอยูที่ชองตารางไหนใหหันมาเลาใหเพ่ือนฟงวา      
พบอะไร   

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ



 

 

79 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญา 
     2.3 ใครเดินถึงชองตารางสุดทายเปนผูชนะ 
     2.4  สาธิตการเลนเกมและใหเด็กซักถามจนเขาใจ   
ใหนักเรียนเลนเกม  โดยมีครูคอยดูแลแนะนํา 
 3. เม่ือเลนเสร็จ ใหเด็กชวยกันเก็บของเขาที่ 

 

 
 

ข้ันสรุป 
  1. เด็กและครูรวมกันสรุปเน้ือหาของเกม  การเลนเกม
โดยการสนทนาซักถาม  และใหนักเรียนออกมาเลา
ความรูสึกของตนเองขณะที่เลนเกมกับเพ่ือน 
 
 

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ

 
 

ส่ือการเรียน 
 1. เกมบันไดงู สัตวนํ้า 
 2. ลูกเตา 
 3. เพลง “หอย ปู กุง ปลา” 
 4. เคร่ืองเคาะจังหวะ 

 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น การสนทนาโตตอบ การตอบคําถาม 
 2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 
 3. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
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เพลง “หอย ปู  กุง ปลา” 
                        (สุกรี  ไกรเลศิ) 

         มาพวกเรามา มาเลนนํ้าเร็วไว 
    ไวพวกเราไว  หอย ปู กุง ปลา 
    เราเปนสัตวนํ้าอยูในน้ําทุกเวลา (ซํ้า) 
 
 
 
บันทึกหลังการสอน 
               
               
               
               
               
               
 
 
         ลงชื่อ     
                (    ) 
                   ผูสอน 
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แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
สัปดาหที่ : 3 
วันที่ : 2 
หนวย : สัตวนํ้า 
เกม : จับคูภาพเหมือนสัตวนํ้า 
จุดประสงค : 1. เพ่ือใหเด็กเกิดความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 8 ดาน 
   2. เพ่ือให เด็กมีทักษะการคิด การสังเกต  
                    3. เด็กสามารถเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

 4. พัฒนากลามเน้ือเล็กและกลามเน้ือใหญ 
 
กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญา 

 
ข้ันนํา 
    1. เด็กน่ังเปนวงกลมสนทนาและรวมกันรอง  เพลง “หอย 
ปู กุง ปลา”ใหเด็กชวยกันคดิการทําทาทางประกอบ  เด็กและ
ครูรวมกันรองเพลงและทําทาทางประกอบตามที่ชวยกันคิดไว 
  

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ

 
ข้ันดําเนินการ 
  1.ครูบอกชื่อเกมและแนะนาํบัตรภาพสตัวนํ้าตางๆ ให เด็กดู 
โดยครูชูทีละภาพ แลวให เด็กชวยกันบอกชื่อสัตวนํ้าในภาพ 
  2.ครูอธิบายวิธีการเลน โดยครูวางบตัรภาพตามเสนวงกลม   
  3.ใหเด็กรองเพลง “หอย กุง ปู ปลา” และเดินทําทาทาง
ประกอบเพลงไปรอบๆ วงกลม เม่ือไดยินสัญญาณหยุด ให 
เด็กหยิบภาพขึ้นมาคนละ 1 ใบ แลวพลิกดู รีบวิ่งหาเพ่ือนที่
ไดบัตรภาพเดียวกัน จับคูแลวน่ังลง 
  4.เด็กแตละคูชูบตัรภาพใหเพ่ือนดู  และบอกชื่อสัตวนํ้า 
ในภาพพรอมๆ กันทีละคู 
 

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ
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กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญา 
  5. ใหเด็กทํากิจกรรมซํ้า โดยมีครูคอยดูแลและตรวจสอบ
ความถูกตอง 
  6. เม่ือเลนเสร็จใหเด็กชวยกันเก็บของเขาที่ใหเรียบรอย 
 

 
 

 
ข้ันสรุป 
  1. เด็กและครูรวมกันสรุปเน้ือหาของเกม การเลนเกม โดย 
การสนทนาซักถาม  และใหนักเรียน ออกมาเลาความรูสึก
ของตนเองขณะที่เลนเกมกับเพ่ือน 
 
 

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ

 
 

 
ส่ือการเรียน 

 1. เพลง “ หอย ปู กุง ปลา” 
 2. บัตรภาพเกมจับคูภาพเหมือนสัตวนํ้า 
 3. นกหวีด 
 4. เคร่ืองเคาะจังหวะ 

 
การประเมินผล 

 1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น การสนทนาโตตอบ การตอบคําถาม 
 2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 
 3. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
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เพลง “หอย ปู กุง ปลา” 
                          (สุกรี  ไกรเลิศ) 

          มาพวกเรามา  มาเลนนํ้าเร็วไว 
    ไวพวกเราไว   หอย ปู กุง ปลา 
             เราเปนสัตวนํ้าอยูในน้ําทุกเวลา (ซํ้า) 
 
บันทึกหลังการสอน 
               
               
               
               
               
               
 
 
         ลงชื่อ     
                (    ) 
                   ผูสอน 
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แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 
สัปดาหที่ : 3 
วันที่ : 3 
หนวย : สัตวนํ้า 
เกม : โดมิโนสัตวนํ้า 
จุดประสงค : 1. เพ่ือใหเด็กเกิดความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 8 ดาน 

 2. เพ่ือใหเด็กมีทักษะการสังเกตการคิด  การสังเกต 
 3. เพ่ือใหเด็กสามารถเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4. ฝกการประสานสัมพันธระหวางมือและตา 

 
กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญา 

ข้ันนํา 
  1. ครูและ เด็กรวมกันรองเพลงรองเพลง “ทะเลแสนงาม” 
แลวให เด็กชวยกันคิดทาทางประกอบเพลง 
  2. เด็กและครูรวมกันสนทนาและตอบคาํถาม โดยครูใช
คําถาม ดังน้ี 

     -ในทะเลมีสัตวอะไรบาง 
     - เด็กชอบสัตวนํ้าตวัไหนท่ีสุดเพราะอะไร 

 

 
  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตร ี
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ

 
ข้ันดําเนินการ 
  1. เด็กแบงกลุมตามความสมัครใจของนักเรียนกลุมละ  
4-5 คน 
  2. ครูแนะนาํเกมภาพโดมิโนสัตวนํ้า  และอธิบาย วธิีการ
เลนเกมโดมิโนภาพสัตวนํ้า  ดังน้ี   นําบัตร   ภาพโดมิโน
มาตอปลายทีต่ิดกันดวยภาพที่เหมือนกัน สามารถตอภาพ
ไดทั้ง 2 ดาน ถาผูเลนไมมีบัตรภาพที่จะตอ ใหผูเลนถดัไป
ตอภาพได ใครที่โดมิโนหมดกอนเปน ผูชนะ  
  3. ครูขอเด็กอาสาสมัครออกมาทดลองเลนเกมใหเพ่ือนดู 
และเปดโอกาสใหเด็กซักถามวิธีการเลนเกมจนเขาใจ 
  4. ครูคอยดูแลแนะนําเม่ือเด็กเลนเกมเสร็จใหเก็บเขาที่ 
 

 
 

  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ
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กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญา 

ข้ันสรุป 
  1. เด็กและครูรวมกันสรุปเน้ือหาของเกมเกี่ยวกับภาพเกม  
การเลนเกม  โดยการสนทนาซักถาม  และใหเด็กออกมา
เลาความรูสึกของตนเองขณะที่เลนเกมกับเพ่ือน  
 

 

 
  ปญญาดานภาษา 
  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 
  ปญญาดานมิติ 
  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
  ปญญาดานดนตรี 
  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
  ปญญาดานความเขาใจตนเอง 
  ปญญาดานธรรมชาต ิ

 
 
ส่ือการเรียน 
 1. เพลง “ทะเลแสนงาม” 

 2. บัตรภาพเกมโดมิโนจํานวนสัตวนํ้า 
 
การประเมินผล 

     1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น การสนทนาโตตอบ การตอบคําถาม 
 2. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 
 3. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
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เพลง “ทะเลแสนงาม” 
                      (อ.ศรีนวล  รัตนสุวรรณ) 

           โอทะเลแสนงาม  ฟาสีครามสดใส 
    มองเห็นเรือใบ   แลนอยูในทะเล 
    หาดทรายงามเห็นปู  ดูซิดูหมูปลา 
    กุงหอยนานา   อยูในทองทะเล 
 
บันทึกหลังการสอน 
               
               
               
               
               
               
 
 
         ลงชื่อ     
                (    ) 
                   ผูสอน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

87 

แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา      
(Multiple intelligences Checklist) 

ชื่อ        สัปดาหที่  วันที่    
เรื่อง          ผูสังเกต     
คําชี้แจง ใสเคร่ืองหมาย ( ) ลงในชองแสดงระดับคุณภาพที่ความสามารถปรากฏ 
 

ระดับคุณภาพ 
ปญญา ความสามารถที่ปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

1. ดานภาษา 
(Linguistic 
Intelligence) 

 

1.1 เขาใจคําส่ัง/ กติกาขอตกลงและ
ปฏิบัติตามได 

   2 หมายถึง เขาใจคําส่ัง/กติกา/
ขอตกลงและปฏิบัติตามได
อยางถูกตอง 

1 หมายถึง เขาใจคําส่ัง/กติกา/
ขอตกลงและปฏิบัติตามได
โดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
1.2 บอกความหมาย และอธิบาย
ความหมายของคํา / ภาพ / 
เหตุการณไดชัดเจน 
 
 

    
2 หมายถึง บอกความหมายและ

อธิบายความหมายของคํา/
ภาพ/เหตุการณไดชัดเจน
ถูกตอง 

1 หมายถึง บอกความหมาย และ
อธิบายความหมาย ของ
คํา/ภาพ/เหตุการณได
ชัดเจนโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
1.3 พูดส่ือความหมายใหผูอ่ืน     
เขาใจได 
 

    
2 หมายถึง พูดส่ือความหมายใหผูอ่ืน

เขาใจไดชัดเจนถูกตอง 
1 หมายถึง พูดส่ือสารความหมาย 
              ใหผูอ่ืนเขาใจไดชัดเจน       
              โดยไดรับการแนะนํา 
0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ 
ปญญา ความสามารถที่ปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

  
1.4 แสดงความคิดเห็นในการ   
ทํากิจกรรมได 
 

    
2 หมายถึง แสดงความคิดเห็นได     

อยางมั่นใจ 
1 หมายถึง แสดงความคิดเห็นไดโดย

ไดรับการแนะนํา 
0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

 
2. ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร 

  (Logical-
Mathematical 
Intelligence) 

 
 

 
2.1 เปรียบเทียบส่ิงของตามรูปราง  
จํานวน ขนาด หรือสี ได 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 บอกวิธีการแกปญหา/การ  
ตัดสินใจได 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 จัดหมวดหมู/ประเภทส่ิงของ
ตาม  รูปราง รูปทรง จํานวน  ขนาด 
สี หรือพ้ืนผิวได 
 

    
2 หมายถึง เปรียบเทียบส่ิงของ ตาม

รูปราง จํานวน ขนาด หรือ
สี ไดอยางถูกตอง 

1 หมายถึง เปรียบเทียบส่ิงของ ตาม
รูปราง จํานวน ขนาด หรือ
สี ไดโดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 
 
2 หมายถึง บอกวิธีการแกปญหาการ

ตัดสินใจจากประเด็นตาง 
ๆ ไดไดถูกตอง 

 
1 หมายถึง  บอกวิธีแกปญหาการ 

ตัดสินใจจากประเด็น 
              ตาง ๆไดโดยมีการแนะนํา 
0 หมายถึง  ไมแสดงความสามารถ 
 
2 หมายถึง จัดหมวดหมู/ประเภท

ส่ิงของตามรูปราง รูปทรง 
จํานวน ขนาด สี หรือ
พ้ืนผิวไดอยางถูกตอง 

1 หมายถึง จัดหมวดหมู/ประเภท
ส่ิงของตามรูปราง รูปทรง 
จํานวน ขนาด สี หรือ
พ้ืนผิวไดโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 



 

 

89 

ระดับคุณภาพ 
ปญญา ความสามารถที่ปรากฏ 

2 1 0 
แนวทางการประเมิน 

  
2.4 เชื่อมโยงความสัมพันธของ  
สถานการณหรือส่ิงท่ีจะเกิดขึ้น
ได 

    
2 หมายถึง เชื่อมโยงความสัมพันธของ

สถานการณหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ไดอยางถูกตอง 

1 หมายถึง เชื่อมโยงความสัมพันธของ
สถานการณหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ไดโดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

 
3. ดานมิติ  
(Spatial Intelligence) 

 
3.1 บอกตําแหนงที่ต้ังของส่ิง   
ตาง ๆได 
 
 
 

    
2 หมายถึง บอกตําแหนงที่ต้ังของ

ส่ิงของไดอยางถูกตอง 
1 หมายถึง บอกตําแหนงที่ต้ังของ

ส่ิงของไดโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงพฤติกรรม 
 

  
3.2 บอกลักษณะรูปรางของ 
ส่ิงของได 
 
 

    
2 หมายถึง บอกลักษณะรูปรางของ

ส่ิงของไดถูกตอง 
1 หมายถึง บอกลักษณะรูปรางของ

ส่ิงของไดโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
3.3 บอกทิศทางของส่ิงของได 
 
 
 
 

    
2 หมายถึง บอกทิศทางของส่ิงของ

ไดอยางถูกตอง 
 1 หมายถึง บอกทิศทางของส่ิงของ

ไดโดยไดรับการแนะนํา 
0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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4. ดานรางกาย และ
การเคลื่อนไหว 
(Bodily Kinesthetic 
Intelligence) 

 
4.1 ควบคุมการเคล่ือนไหวของ
รางกายได  (กลามเนื้อมัดใหญ) 

    
2 หมายถึง ควบคุมการเคล่ือนไหวรางกาย

ในทิศทางตาง ๆไดคลองแคลว
วองไว 

 1หมายถึง ควบคุมการเคล่ือนไหรางกาย 
ในทิศทางตาง ๆไดคลองแคลว
โดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
 4.2 ควบคุมการประสาน    
สัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับ
ประสาทตาได 

 
 

    
2 หมายถึง ควบคุมการใชกลามเนื้อมือให

ประสานสัมพันธกับประสาทตา
อยางคลองแคลว 

 1หมายถึง ควบคุมการใชกลามเนื้อมือให
ประสานสัมพันธกับประสาทตา
ไดโดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
4.3  เคล่ือนไหวรางกายไดครบ
องคประกอบไดแก พ้ืนท่ี   ระดับ  
ทิศทาง และ  จังหวะ/สัญญาณ 

    
2 หมายถึง เคล่ือนไหวรางกายไดครบ

องคประกอบไดแก พ้ืนท่ีระดับ  
ทิศทาง และจังหวะ /สัญญาณได
อยางคลองแคลววองไวถูกตอง 

1หมายถึง เคล่ือนไหวรางกายไดครบ
องคประกอบไดแก พ้ืนท่ีระดับ  
ทิศทาง และจังหวะ /สัญญาณได
อยางคลองแคลวโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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4.4  ใชรางกายแสดงทาทาง 
ตาง ๆ ได 
 

    
2 หมายถึง ใชรางกายแสดงทาทางตางๆได

อยางมั่นใจ 
1 หมายถึง ใชรางกายแสดงทาทางตางได

โดยไดรับการแนะนํา 
0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 
 
 

 
5. ดานดนตรี 
(Musical 
Intelligence) 

 
5.1 มีปฏิกิริยาโตตอบตอจังหวะ 
และเสียงเพลงได 
 

    
2 หมายถึง มีปฏิกิริยาโตตอบตอจังหวะและ

เสียงเพลง ไดทันทีท่ีไดยิน
เสียงเพลง 

1 หมายถึง มีปฏิกิริยาโตตอบตอจังหวะและ
เสียงเพลงได โดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
5.2 รองเพลงและแสดงทาทาง 
ประกอบดนตรีได 
 
 
 

    
2 หมายถึง รองเพลงและแสดงทาทางตาง 

ๆประกอบเสียงดนตรีไดถูกตอง 
1 หมายถึง รองเพลงและแสดงทาทางตางๆ 

ประกอบเสียงดนตรี ไดโดย
ไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
  

5.3 แสดงทาตามจังหวะ/สัญญาได 
    

2 หมายถึง แสดงทาตามจังหวะ/สัญญาณ 
ไดคลองแคลวถูกตอง 

1 หมายถึง  แสดงทาตามจังหวะ/สัญญาณ
ไดโดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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6. ดานความเขาใจ
ระหวางบุคคล 
(Interpersonal 
Intelligence) 

 
6.1 สามารถทํางานเปนกลุมได 

    
2 หมายถึง ใหความรวมมือในการทํา

กิจกรรมตาง ๆกับกลุมได
ดวยตนเอง 

1 หมายถึง ใหความรวมมือในการทํา
กิจกรรมตาง ๆกับกลุมได
โดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
  

6.2 เปนผูนําและผูตามท่ีดีในการ 
ทํากิจกรรมได 

    
2 หมายถึง เปนผูนําและผูตามท่ีดีใน

การทํากิจกรรมไดเปนอยาง
ดี 

1 หมายถึง เปนผูนําและผูตามท่ีดีใน
การทํากิจกรรมโดยไดรับ
การแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
  

6.3 เอ้ือเฟอและแบงปน 
    

2 หมายถึง เอ้ือเฟอและแบงปนไดเปน
อยางดี 

1 หมายถึง เอ้ือเฟอและแบงปนบางเปน
บางโอกาส 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
6.4 มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 

    
2 หมายถึง การติดตอส่ือสารพูดคุย

สัมพันธกับผูอ่ืนดวยมิตร
ไมตรีดวยตนเอง 

1 หมายถึง การติดตอส่ือสารพูดคุย
สัมพันธกับผูอ่ืนดวยมิตร
ไมตรีโดยไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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7. ดานความเขาใจ

ตนเอง 
(Intrapersonal 

Intelligence) 

 
7.1 มีความต้ังใจและเอาใจใสตอ 
งานท่ีทํา 
 

    
2 หมายถึง มีความต้ังใจและเอาใจใสตอ

งานท่ีทําใหสําเร็จ 
1 หมายถึง มีความต้ังใจและเอาใจใสตอ

งานท่ีทําใหสําเร็จ 
               ไดรับการแนะนํา 
0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
7.2 ทํางานท่ีไดรับมอบหมายดวย 
ตนเอง 

    
2 หมายถึง มีความรับผิดชอบตองานท่ี

มอบหมายใหทําเปนอยางดี 
1 หมายถึง มีความรับผิดชอบตองานท่ี

มอบหมายใหทําไดโดย
ไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
7.3 กลาแสดงออกอยางมั่นใจ 

    
2 หมายถึง แสดงการพูด  แสดง    
                การกระทําตามความคิด   
                 ตางๆ อยางมั่นใจ 
1 หมายถึง แสดงการพูด  แสดง    
                การกระทําตามวามคิด   
                ตางๆ ไดโดยไดรับ  
                การแนะนํา 
0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
         

 
8. ดานธรรมชาติ 
(Naturalist 
Intelligence) 

 
8.1อธิบายการเปล่ียนแปลงของ 
ส่ิงแวดลอมได 

    
2 หมายถึง บอกการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอมไดถูกตอง 
1 หมายถึง  บอกการเปล่ียนแปลงของ

ส่ิงแวดลอมไดโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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8.2 บอกคุณคาและประโยชนของ 
ส่ิงแวดลอมได 
 

     
2 หมายถึง บอกประโยชนของ

ส่ิงแวดลอมไดถูกตอง 
1 หมายถึง บอกประโยชนของ

ส่ิงแวดลอมไดโดยไดรับการ
แนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

  
8.3 รูจักบํารุงรักษาและอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอม 

    
2 หมายถึง บอกวิธีการบํารุงรักษาและ

อนุรักษส่ิงแวดลอมได
ถูกตอง 

1 หมายถึง  บอกวิธีการบํารุงรักษาและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดโดย
ไดรับการแนะนํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

                                     - ภาพเกมการศึกษา 
      - ภาพการทํากิจกรรมเกมการศึกษา 
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     เกมบันไดงูสัตวนารัก                                                เกมบันไดงูผักผลไม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 เกมเรียงลําดับขนาดผลไม                                เกมภาพตัดตออาหารดีมีประโยชน 

 

 
 
    

ภาพเกมการศึกษา 
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ภาพการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
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ภาคผนวก  ง 
 

 -   คาเฉลีย่ความสามารถทางพหุปญญากอนและหลงัการจัดกิจกรรม 
  เกมการศึกษาปนรายบุคคล 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

ตารางแสดงคาเฉลี่ยความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเปนรายบุคคล 
 

ดานภาษา 
 

ดานตรรกะและ
คณิตศาสตร 

ดานมิติ 
ดานรางกายและการ

เคลื่อนไหว 
ดานดนตรี 

ดานความเขาใจ
ผูอื่น 

ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาติ ความสามารถ 
ทาง 

พหุปญญา 
 
 
ลําดับที่ 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

กอ
นก

าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

หล
ังก
าร
จัด

กิจ
กร
รม

 

1 1.50 2.00 1.00 1.75 1.00  1.25 2.00 1.67 2.00 1.00 1.75 1.33 1.67 1.00 1.67 
2 1.50 2.00 1.25 1.75 1.67 2.00 1.00 2.00 1.67 1.67 1.75 1.75 1.67 1.33 1.00 1.67 
3 1.25 1.50 1.50 1.50 1.00 1.67 2.00 2.00 1.00 1.67 1.00 1.75 2.00 1.67 1.67 1.33 
4 1.25 1.50 1.00 1.75 1.33 1.33 1.25 2.00 2.00 1.67 1.75 1.75 1.67 1.67 1.33 1.33 
5 1.75 1.75 1.00 1.75 1.67 2.00 1.75 2.00 1.00 2.00 1.75 1.75 1.33 1.67 1.33 1.33 
6 1.25 2.00 1.50 1.75 1.33 1.67 1.50 1.75 1.67 2.00 1.00 1.75 1.00 1.67 1.00 1.33 
7 1.00 1.50 1.25 1.50 1.00 1.67 1.50 2.00 1.33 2.00 1.50 1.75 1.00 1.67 1.00 2.00 
8 1.50 1.75 1.25 1.75 1.00 2.00 1.00 2.00 1.33 2.00 1.50 1.75 1.00 1.67 1.33 2.00 
9 1.25 2.00 1.00 1.50 1.33 1.67 1.50 2.00 1.00 2.00 1.25 1.75 1.33 1.67 1.33 1.67 
10 1.25 1.50 1.50 1.75 1.00 1.67 1.50 2.00 1.33 2.00 1.00 1.50 1.00 1.33 1.00 1.33 
11 1.25 2.00 1.25 1.75 1.33 1.67 1.50 2.00 1.33 2.00 1.00 1.75 1.33 1.67 1.00 2.00 
12 1.25 1.75 1.50 1.75 1.00 1.33 1.50 2.00 1.00 2.00 1.00 1.75 1.00 1.67 1.00 2.00 
13 1.00 1.50 1.50 1.75 1.33 2.00 1.00 2.00 1.33 1.33 1.50 1.75 1.00 1.67 1.00 2.00 
14 1.25 1.75 1.25 1.50 1.00 1.67 1.25 1.75 1.00 1.67 1.50 1.75 1.33 1.67 1.33 1.67 
15 1.25 1.50 1.25 2.00 1.00 1.67 1.50 1.75 1.33 1.67 1.25 1.75 1.00 1.67 1.33 1.67 

∑ X  19.50 26.00 19.00 25.50 18.00 25.67 21.00 29.25 20.00 27.67 19.75 26.00 19.00 24.33 17.67 25.00 

∑ 2X  25.88 45.75 24.63 43.63 22.44 44.56 30.5 57.19 28 51.67 27.31 45.13 25.44 39.67 21.44 42.78 

( )2∑ X  380.3 676 361 650.3 324 658.8 441 855.6 400 765.4 390.1 676 361 592.1 312.1 625 

X  1.30 1.73 1.27 1.70 1.20 1.71 1.40 1.95 1.33 1.84 1.32 1.73 1.27 1.62 1.18 1.67 
S.D. 0.19 0.22 0.2 0.14 0.25 0.21 0.28 0.1 0.31 0.21 0.306 0.065 0.314 0.117 0.213 0.282 
Mdn 1.25 1.75 1.25 1.75 1.00 1.67 1.50 2.00 1.33 2.00 1.25 1.75 1.33 1.67 1.00 1.67 
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