การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ ได้ รับการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ

ปริญญานิพนธ์
ของ
กมลวรรณ อังศรีสรุ พร

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พฤษภาคม 2554

การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ

ปริญญานิพนธ์
ของ
กมลวรรณ อังศรีสรุ พร

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พฤษภาคม 2554
ลิขสิทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ

บทคัดย่อ
ของ
กมลวรรณ อังศรีสรุ พร

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
พฤษภาคม 2554

กมลวรรณ อังศรีสรุ พร. (2554). การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รบั
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ.
ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย์ ดร. เยาวพา เดชะคุปต์,
รองศาสตราจารย์ นิภา ศรีไพโรจน์.
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการ
จัดกิ จกรรมตามรูป แบบพหุปั ญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิท านเป็ นสื่อในช่วงเวลาที่ ต่างกัน และเพื่ อ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังจากที่ได้ รับการจัด กิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กาลังศึกษา
อยู่ในชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ ขันตอนที
้
่
1 เลือกนักเรียนจากจานวนนักเรี ยน 5 ห้ องมา 1 ห้ องแบบเจาะจง จากนัน้ สุ่มนักเรี ยนมาจานวน 15 คน
โดยการจับสลาก จานวน 24 ครัง้ รวมระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ทาการทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน
ๆ ละ 50 นาที
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ แผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ นิทานเป็ นสื่อและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .85
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Wilcoxon Matched
Pairs Signed – Ranks Test
ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อมี
ความสามารถทางพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุกช่วงของ
การเปรียบเทียบ
2. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ มี
พัฒนาการทางพหุปัญญาในเกือบทุกด้ านอยู่ในระดับสูง ยกเว้ น ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว และ
ด้ านธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีแนวโน้ มสูงขึ ้นในแต่ละช่วงของการเปรียบเทียบ
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The purpose of this research were to study and compare early childhood children’s
multiple intelligences abilities obtained through activity according to the Multiple Intelligences
Model for Learning using story telling as tools.
Sample used in this study was early childhood children boys and girls, 3–4 years old,
who study in kindergarten 1 at Satitpattana School, in the second semester of the academic
2010. One classroom was specifically selected from 5 classes and 15 children were selected
by simple random sampling.
The instruments used in this study were the Lesson Plan obtained through the Multiple
Intelligences Model for Learning using Story Telling as Tools. The reliability of the Multiple
Intelligences Observation Form was at .85 level. The statistics used in this study were mean,
median, and standard deviation. The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Rank was used for
testing hypothesis. The experiment was carried by researcher within for 8 consecutive weeks,
3 days per week and 50 minutes per days.
The results of this study revealed that :
1. The early childhood children’ multiple intelligences abilities obtained through
activity according to the Multiple Intelligences Model for Learning using story telling as tools
had increased significantly at .05 level in all aspects.
2. The early childhood children’ multiple intelligences abilities obtained through
activity the Multiple Intelligences Model for learning using story telling as tools had been
developed in majority aspects at high level, except bodily – kinesthetic Intelligence and
naturalist intelligence were at moderate level. The increasing of the multiple intelligences
abilities aspects were shown in every stages of comparision.
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คาแนะนา ประสบการณ์ที่ดี และขอบใจนักเรียนชันอนุ
้ บาล 1/4 ทุกๆ คน ที่ให้ ความร่วมมือในการศึกษา
ทดลองเป็ นอย่างดี
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ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี ้ ซึ่งมีสว่ นช่วยเหลือในการทาปริญญานิพนธ์
ฉบับนี ้ให้ สาเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุบนั สังคมไทยอยู่ในยุคที่ต้องการพัฒนาในด้ านการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ปฐมวัย ซึ่ ง มี จ านวนเพิ่ ม มากขึ น้ และเป็ นทรั พ ยากรที่ ส า คัม มาก ดัง ที่
เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: คานา) กล่าวว่า ปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้ างขวางถึงความสาคัมของ
เด็กปฐมวัยว่าเป็ นวัยที่สาคัมที่สดุ สาหรับการพัฒนาของชีวิตมนุษย์ ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ กล่าว
ว่า เด็กปฐมวัยตังแต่
้ แรกเกิดจนถึง 6 ปี เป็ นระยะแรกที่สาคัมที่สดุ เพราะเด็กในวัยนีม้ ีพฒ
ั นาการทัง้ ด้ าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัม มา เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว พัฒนาการต่างๆในช่วงนี จ้ ะเป็ นพืน้ ฐาน
สาคัมสาหรับ พัฒนาการในวัยต่อไป เด็กวัย นี ค้ วรได้ รับ การกระตุ้น ด้ วยกิ จ กรรมที่สร้ างเสริ มปั ม มา
พัฒนาความคิดที่มีอยู่ในตัวให้ ก้าวขึ ้นสูข่ ีดสูงสุด ให้ โอกาสได้ รับประสบการณ์ตา่ งๆ ในวัยต้ นของชีวิต
จากพระราชบัมมัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ฉบับแก้ ไข (2545) กล่าวว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้ ควรเป็ นไปเพื่อความเจริมงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ และ
ปั จจัยเกื อ้ หนุนให้ บุคคลเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง การศึก ษาต้ องเป็ นไปเพื่ อพัฒนาคนไทยให้ เ ป็ นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัมมา ความรู้ คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข นอกจากนี จ้ ากพระราชบัมมัติการศึกษาแห่งชาติ
หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 ยังบัมมัติวา่ “การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัมที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542: 9)
การจัด ประสบการณ์ใ ห้ เ ด็กปฐมวัยควรพัฒนาอย่ างครบถ้ วนทัง้ ด้ านพัฒนาการทางร่ างกาย
อารมณ์ สังคม-จิตใจ และสติปัมมา ควรพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสม
กับวัย (กรมวิชาการ. 2546: 18) ซึ่งการ์ ดเนอร์ (วิชัย วงษ์ ใหม่ . 2542: 5 – 7; อ้ างอิงจาก Gardner. n.d.)
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเด็กโดยองค์รวมทุกๆด้ านอย่างมีประสิทธิภาพ หรื อการพัฒนา
พหุปั ม มาที่ ห ลากหลายในทฤษฎี ที่ เ รี ย กว่า ทฤษฎีพหุปัม มา (Multiple Intelligences Theory)
(เยาวพา เดชะคุป ต์ 2542: 29) ให้ ความหมายของคาว่า “พหุปั มมา” ของ การ์ ดเนอร์ ว่าเป็ น
ความสามารถทางชีวภาพ ซึ่งแต่ละคนจะแสดงออกมาเป็ นสิ่งผสมผสานระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้ อม
การ์เนอร์ เชื่อว่าพหุปัมมา หมายถึง โครงสร้ างทางชีวจิตวิทยา ซึ่งเป็ นตัวสร้ างแหล่งความคิดของคนเรา
ซึ่งจะส่งผลเนื ้อหาแต่ละด้ าน การ์เนอร์ เชื่อว่าคนทั่วไปจะมีพหุปัมมาอย่างน้ อย 9 ด้ าน พหุปัมมาทัง้ 9
ด้ าน ได้ แก่ ปั ม มาด้ านภาษา (Linguistic Intelligence) ปั ม มาด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์
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(Logical – Mathematical Intelligence) ปั มมาด้ านมิติ (Spatial Intelligence) ปั มมาด้ านร่างกาย
และการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) ปั มมาด้ านดนตรี (Music Intelligence)
ปั มมาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal Intelligence) ปั มมาด้ านความเข้ าใจตนเอง
(Intrapersonal Intelligence) ปั มมาด้ านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) และปั มมาด้ านอัตถภว
นิยม จิตนิยม และการดารงคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) ซึ่งทฤษฎีพหุปัมมา เป็ นที่ยอมรับ
อย่างกว้ างขวาง ทุกเพศ ทุกวัย ทุกวงการ
การพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนให้ เป็ นผู้รอบรู้ มีความสามารถในหลาย ๆ ด้ านตาม
แนวคิดทฤษฎีพหุปัมมาของโฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ มุ่งส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพตามความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนเป็ นสาคัม มีอยู่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่เยาวพา เดชะคุปต์. (2544: 67) พัฒนารูปแบบของพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้หรือ รูปแบบ ACACA โดยเป็ นรูปแบบที่มงุ่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์ก ลางของการเรี ย นรู้และลงมือปฏิบัติกิจ กรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ซึ่งประกอบด้ วยหลัก การ 5
ขันตอน
้
ได้ แก่ ขันผู
้ ้ เรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติกิ จกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (A = Active
Learning) ขันการมี
้
ส่วนร่วมในการปฏิ บัติกิจ กรรมกลุ่มร่วมกับ ผู้อื่น (C = Cooperative Learning)
ขันการวิ
้
เ คราะห์ กิ จกรรมการเรี ย นรู้ (A = Analysis) ขัน้ การสรุ ป และสร้ างองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง
(C = Constructivism) และขันผู
้ ้ เรียนสามารถนาสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างมีความหมายในชีวิตจริ ง
(A = Application) การจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรี ยนรู้ดงั กล่าวนีส้ ามารถนามา
เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้ เด็กได้ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
ของเด็ก
ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ ส่งเสริ มความสามารถของเด็กปฐมวัย ควรเป็ นการพัฒนาพหุปัมมา
คือ ปั มมาที่ หลากหลาย โดยครู เ ป็ นผู้มีบทบาทสาคัมโดยการจัดกิจ กรมที่ เน้ นพหุปั มมาโดยจัดให้
สอดคล้ องกับวัย และวุฒิภาวะของเด็ก เพื่อให้ เด็กมีโอกาสได้ สะท้ อนความคิด จินตนาการ เรี ยนรู้ภาษา
การดารงอยู่ของชีวิต รักธรรมชาติ และเข้ าใจบุคคลอื่น อาทิ การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ ง การทา
กิจกรรมศิลปสร้ างสรรค์ และการเล่านิทาน เป็ นต้ น สาหรับ การเล่านิทานนันเป็
้ นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถ
ส่งเสริมความสามารถทางพหุปัมมา เป็ นกิจกรรมที่ให้ ความสุขสนุกสนาน เป็ นความรู้ที่ เกิดจากการซึม
ซับได้ โดยไม่ร้ ูตวั จากเนื ้อเรื่องในนิทาน ซึ่งเป็ นแบบอย่างให้ กับเด็กและนิทานช่วยให้ เด็กมีประสบการณ์
เรื่องรัก เกลียด อิจฉา อาฆาต พยาบาท ความดีความชัว่ ผู้ร้ายผู้ดี (สุพตั รา สุภาพ. 2541: 121) ตลอดจน
นิทานสามารถสร้ างจินตนาการ ความฝั น ความคิด ความเข้ าใจ และการรับรู้ให้ กบั เด็ก (กุลยา ตันติผลา
ชีวะ. 2541: 10)
นิทานมีความสาคัม กับเด็กปฐมวัย อย่างมาก เพราะนิท านช่วยเสริ ม สร้ างพัฒนาการทางด้ าน
ต่างๆ เช่น ทางความรู้สกึ นึกคิด จินตนาการ ภาษา การดารงชีวิต การรักธรรมชาติ และการเข้ าใจบุคคล
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อื่น (ชัยยงค์ พรหมวงษ์ . 2521: 80 – 81) ครูปฐมวัยสามารถนานิทานมาใช้ ฝึกทักษะทางภาษา ด้ านการ
พูดให้ กบั เด็กปฐมวัยได้ เป็ นอย่างดี เพราะเด็กปฐมวัยชอบนิทานเป็ นชีวิตจิตใจ เด็กมักจะรบเร้ าให้ ครูเล่า
นิทานให้ ฟังเสมอ โดยปกติครูมกั จะเล่านิทานให้ เด็กฟั ง เนื่องจากเห็นว่าเด็กยังอ่านหนังสือไม่ได้ ทัง้ ที่จริ ง
แล้ ว เด็กสามารถเข้ าใจเรื่องราวของนิทานจากภาพในหนังสือนิทานได้ เป็ นอย่างดี ขณะที่ครูเล่านิทานให้
ฟั ง เด็กอาจจะเกิดจินตนาการจากนิทานที่ได้ ฟัง และมีพฒ
ั นาการทางภาษา เพราะเด็กปฐมวัยยังเป็ นวัยที่
ชอบเลียนแบบ แต่เด็กจะไม่คอ่ ยได้ มีโอกาสคิด และใช้ ภาษาด้ วยตนเองอย่างอิสระ
สรุป ได้ ว่า ในการจัด กิจ กรรมนิท านให้ กับ เด็กนัน้ ครู ควรส่งเสริ มให้ เ ด็ก มีส่วนร่วมหรื อดาเนิ น
กิจ กรรม มีก ารลงมือท าด้ วยตนเองให้ มากที่ สุด ครู เป็ นผู้เตรี ย มเนื อ้ หา ประสบการณ์ ต่างๆ และเป็ น
ผู้สนับสนุนกระตุ้นเพื่อให้ เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ อย่างเต็มที่ วิ ธีการสอนเด็กปฐมวัยโดยใช้ นิทาน จะทาให้
กระบวนการที่ผ้ สู อนใช้ ในการช่วยให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ ผ้ เู รียนจะ
ได้ ทากิจกรรมหลังจากการฟั งนิทานจบ เช่น ร่วมตอบคาถาม วาดภาพระบายสีตามจินตนาการ เป็ นต้ น
ซึ่งในนิทานจะมีสถานการณ์ที่มีความใกล้ เคียงกับความเป็ นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเอง ซึ่งครูต้องมีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของเด็กในขณะที่ฟังนิทานและร่วมทากิจกรรมหลังจาก
การฟั งนิทานจบด้ วย
เนื่องจากการใช้ นิทานสามารถพัฒนา ความคิดจินตนาการ ทักษะทางภาษา ความเข้ าใจระหว่าง
บุค คลและตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ทฤษฏีพ หุปั ม มา ด้ วยเหตุผ ลดัง ที่ ก ล่าวมา ผู้วิจัย ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัมในการส่งเสริมความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวัย และสนใจจะทาการศึกษาการ
จัดกิจกรรมโดยใช้ รูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ โดยคิดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าว
จะส่งผลให้ ค วามสามารถทางพหุปัม มาสูงกว่าก่ อนทดลองหรื อไม่ ทัง้ นี เ้ พื่ อเป็ นแนวทางสาหรับ ครู
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยในการจัดและพัฒนารูปแบบ
ของกิ จ กรรมซึ่งใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ เพื่ อส่งเสริ มความสามารถทางพหุปั ม มาให้ กับ เด็ก ปฐมวัย อย่ างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั มมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
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2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รบั การจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อในแต่ละช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

ความสาคัญของการวิจยั
เป็ นแนวทางสาหรับครูและผู้เกี่ยวข้ องในการพัฒนาความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวัย
ด้ วยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เด็กปฐมวัยชายหมิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กาลังศึกษา
อยู่ใ นชัน้ อนุบ าลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึก ษา 2553 โรงเรี ย นสาธิ ตพัฒนา จ านวน 5 ห้ อง
มีจานวนนักเรียน 110 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชายหมิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กาลังศึกษา
อยู่ในชัน้ อนุบาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสาธิ ตพัฒนา โดยมีขนั ้ ตอนดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เลือกนักเรียนจากจานวนนักเรียน 5 ห้ องมา 1 ห้ องแบบเจาะจง จากนันสุ
้ ม่ นักเรียนมาจานวน
15 คน โดยการจับสลาก
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางพหุปัมมา จาแนกเป็ น 9 ด้ าน ดังนี ้
1. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านภาษา (Linguistic Intelligence)
2. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ (Logical-Mathematical
Intelligence)
3. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านมิติ (Spatial Intelligence)
4. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic
Intelligence)
5. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านดนตรี (Musical Intelligence)
6. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล (Interpersonal
Intelligence)
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7. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านความเข้ าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
8. ความสามารถของพหุปัมมาด้ านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
9.ความสามารถของพหุปัม มาด้ านอัตถภวนิ ย ม จิ ตนิ ย ม การดารงคงอยู่ของชี วิต
(Existential Intelligence)
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. การจัดกิจกรรมตามรู ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ หมายถึง
การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบพหุปั มมาเพื่ อ การเรี ย นรู้ หรื อ รู ป แบบ ACACA ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ พัฒนาขึ ้นโดยมีพืน้ ฐานจากทฤษฎีพหุปัมมาของโฮเวิร์ด
การ์ดเนอร์ และทฤษฏีการเรียนรู้ตา่ งๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัมมาของเด็กปฐมวัย โดยการ
ใช้ นิทานเป็ นสื่อในการทากิจกรรม ซึ่งหลังจากเด็กๆ ฟั งนิทานจบแล้ ว เด็กๆจะทากิจกรรม 3 กิจกรรม คือ
ตอบคาถามจากเนื ้อเรื่องในนิทาน วาดภาพระบายสีจากนิทาน และประดิษฐ์ วสั ดุเหลือใช้ จากเนือ้ เรื่ องใน
นิทาน โดยครูมีหน้ าที่คอยทาหน้ าที่กระตุ้นให้ เด็กทากิจกรรม
มีขนตอนการจั
ั้
ดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อมี 5 ขัน้ ดังนี ้
1.1 ขันผู
้ ้ เรียนได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active
Learning) เด็กฟั งนิทาน ร่วมตอบคาถาม ร้ องเพลง ท่องคาคล้ องจอง และแสดงบทบาทสมมติจากนิทาน
1.2 ขันการมี
้
สว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ ิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่น (Cooperative Learning)
เด็กร่วมทากิจกรรมวาดภาพระบาย ประดิษฐ์ เป็ นกลุม่ โดยมีการพูดคุยวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และนาเสนอผลงานของตนเอง
1.3 ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) เด็กคิดวิเคราะห์กิจกรรมจากขันที
้ ่1
และ 2 ขณะทากิจกรรมร่วมกันว่าผลงานเป็ นอย่างไร มีปัมหาอะไรบ้ าง และแก้ ปัมหาอย่างไร
1.4 ขันการสรุ
้
ปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เด็กร่วมกันสรุปและ
สร้ างแผนผังใยแมงมุม มาความรู้และประสบการณ์มาสร้ างองค์ความรู้ใหม่เฉพาะตัว
1.5 ขันผู
้ ้ เรียนสามารถนาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างมีความหมาย (Application)
เด็กเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ โดยตอบคาถาม และแสดงบทบาทสมมติที่ครูสร้ างสถานการณ์ขึ ้น
2. ความสามารถทางพหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางปั มมาแต่ละด้ านที่เด็กปฐมวัย
แสดงออก ดังนี ้
2.1 ความสามารถด้ านภาษา หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจและบอกความหมายของ
คา ความสามารถในการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นความสามารถในการ
เล่าเรื่อง/นิทาน และความสามารถในการสื่อความหมายให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจ
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2.2 ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการให้ เหตุผล
ความสามารถในการจ าแนก/การเปรี ย บเทียบ/การจัดหมวดหมู่ ความสามารถในการใช้ ตวั เลข และ
จานวน ความสามารถในการแก้ ปัมหา
2.3 ความสามารถด้ านมิติ หมายถึง ความสามารถในการบอกรูปพรรณสัณฐานของสิ่งต่างๆ
ในด้ านรูปร่าง รูปทรง ขนาด และพืน้ ที่ ความสามารถในการบอกตาแหน่งที่ตงและบอกทิ
ั้
ศทางของสิ่ง
ต่างๆ ความสามารถในการวาดภาพอย่างสร้ างสรรค์
2.4 ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว หมายถึง ความสามารถในการควบคุมการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ความสามารถในการใช้ ร่างกายแสดงท่าทางต่างๆ ความสามารถในการเคลื่อนไหว
อย่างครบองค์ประกอบ และความสามารถในการควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนือ้ มือกับ
ประสาทตา
2.5 ความสามารถด้ านดนตรี หมายถึง ความสามารถในการโต้ ตอบต่อจังหวะและเสียงเพลง
ความสามารถในการแสดงท่าทางตามจังหวะ/สัมมาณ ความสามารถในการร้ องเพลงและแสดงท่วงท่า
ประกอบ
2.6 ความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล หมายถึง ความสามารถในการทากิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของกลุ่ม ความสามารถในการเป็ นผู้นาและผู้ตาม
และความสามารถในการมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั ผู้อื่น
2.7 ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเอง หมายถึง ความสามารถในการมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้ าที่ มีความกล้ าแสดงออกและมีความมัน่ ใจ ทางานอย่างมีเป้าหมาย และมีความชื่นชมและพึง
พอใจในผลงานของตนเอง
2.8 ความสามารถด้ านธรรมชาติ หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจการเปลี่ยนแปลงของ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม รู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้ อม รู้จักใช้ สิ่งแวดล้ อมอย่างคุ้มค่า รู้จักบารุงรักษา และ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
2.9 ความสามารถของพหุปัมมาด้ านอัตถภวนิย ม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต
หมายถึง ความสามารถในการการเข้ าใจความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจแล้ วแสดงพฤติกรรมนัน้
ออกมา เข้ าใจความหมายของชีวิต รวมถึงความสามารถในการจับประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับการดารงอยู่
ของมนุษย์
ซึ่งวัดได้ จากแบบประเมินความสามารถทางพหุปัมมา ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น จาแนกได้ 9 ด้ าน
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ผู้วิจยั นารูปแบบพหุปัมมาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ประกอบด้ วย 5 ขันตอน
้
คือ ขันการ
้
ให้ ผ้ เู รียนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (A = Active Learning) ขันการมี
้
สว่ นร่วมในกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในกลุ่มย่อย (C = Cooperation Learning) ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรี ยนรู้ (A = Analysis)
ขัน้ การสรุ ป และสร้ างองค์ ค วามรู้ ด้ วยตนเอง (C = Constructivism) ขัน้ การประยุก ต์ใ ช้ ใ นชี วิตจริ ง
(A = Application) มาใช้ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัมมา โดยมีแนวคิดมาจาก
โฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2544: 2–3; อ้ างอิงจาก Gardner. 1983) ที่กล่าวว่า คนทุกคน
สามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปั มมาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้ กับบริ บทต่าง ๆ ตาม
สภาพแวดล้ อมของตน การ์ ดเนอร์ มองปั มมาในหลายลักษณะ และเชื่อว่า ปั มมาของแต่ละคนจะเป็ น
กระบวนการทางจิตใจ หรื อความสามารถที่จะค้ นหา แก้ ปัมหา และสร้ างผลผลิตที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นที่ยอมรับ
ของสังคม ซึ่งมี 9 ด้ าน โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ความสามารถทางพหุปัมมา 9 ด้ าน ได้ แก่
1. ความสามารถด้ านภาษา
2. ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
3. ความสามารถด้ านมิติ
4. ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
5. ความสามารถด้ านดนตรี
6. ความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
7. ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเอง
8. ความสามารถด้ านธรรมชาติ

การจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัมมาเพื่อ
การเรียนรู้โดยใช้ นิทาน
เป็ นสื่อ

9. ความสามารถทางด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม
หรือการดารงคงอยู่ของชีวิต
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานในการวิจยั
ภายหลังจากได้ รับ การจัด กิจ กรรมตามรู ปแบบพหุปั มมาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิท านเป็ นสื่อ
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัมมาสูงขึ ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาค้ นคว้ าเรื่องการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ผู้วิจัยได้ ศึก ษาค้ นคว้ าเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยจําแนกเป็ นหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีพหุปัญญา
1. 1 ความหมายของพหุปัญญา
1. 2 แนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีพหุปัญญา
1. 3 ประเภทของพหุปัญญา
1. 4 ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปัญญา
1. 5 ลักษณะของบุคคลที่มคี วามสามารถในด้ านต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
1. 6 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญา
1. 7 ประโยชน์ของทฤษฎีพหุปัญญา
1. 8 แนวทางในการส่งเสริมพหุปัญญาในด้ านต่าง ๆ
1. 9 รูปแบบการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
1.10 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีพหุปัญญา
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับนิทาน
2. 1 ความหมายของนิทาน
2. 2 คุณค่าและประโยชน์ของนิทาน
2. 3 ประเภทของนิทาน
2. 4 เกณฑ์การเลือกนิทานสําหรับเด็ก
2. 5 รูปแบบและเทคนิคการเล่านิทาน
2. 6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเล่านิทาน
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1. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีพหุปัญญา
ในส่ วนนีก้ ล่ าวถึงเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา ดังต่ อไปนี ้
1.1 ความหมายของพหุปัญญา
มีผ้ ใู ห้ ความหมายของพหุปัญญาเอาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
เยาวพา เดชะคุปต์. (2544: 2–3; อ้ างอิงจาก Gardner. 1983) ให้ ความหมายของคําว่า
“พหุปัญญา” ของ การ์ ดเนอร์ ว่าเป็ นความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychology Potential) นั่นคือ คนทุก
คนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปั ญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้ กับบริ บทต่าง ๆ ตาม
สภาพแวดล้ อมของตน มองปั ญญาในหลายลักษณะ และเชื่อว่า ปั ญญาของแต่ละคนจะเป็ นกระบวนการ
ทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะค้ นหา แก้ ปัญหา และสร้ างผลผลิตที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นที่ยอมรับของสังคม
พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์. (2544: 108; อ้ างอิงจาก Gardner. 1983) กล่าวถึงความหมายที่
การ์ดเนอร์ ให้ ความหมายของคําว่า พหุปัญญา ซึ่งประกอบด้ วยหลัก 3 ประการ คือ
1. ความสามารถในการแก้ ปัญหา
2. ความสามารถในการสร้ างสรรค์ และค้ นพบสิ่งที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ หรื อผลผลิตอัน มี
ประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการพบเห็นปั ญหาใหม่
นพเนตร ธรรมบวร (2545: 8) กล่าวว่า พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถของคนที่ใช้ สมอง
ซึ่งจัดเป็ นอวัยวะที่มีความสําคัญมากของร่างกายมนุษย์ เพราะนอกจากจะทําหน้ าที่ควบคุมเกี่ยวกับ
สติปัญญา ความคิด การเรียนรู้ พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์แล้ ว สมองยังทําหน้ าที่ควบคุมการ
ทํางานของอวัยวะอื่น ๆ ด้ วย
ประเวศ วะสี (2535: 9) กล่าวว่า พหุปัญญา หมายถึง ความฉลาดของมนุษย์ที่ไม่ได้ ขึ ้นอยู่
กับจํานวนเซลล์ในสมอง แต่ขึ ้นอยู่กบั การเชื่อมโยงเซลล์ประสาทที่จะงอกเงยออกมาเป็ นวงจรสมอง ถ้ า
สมองได้ รับการกระตุ้นมากวงจรสมองก็ยิ่งมากขึ ้นทําให้ ฉลาด ถ้ าได้ รับการกระตุ้นน้ อยการเชื่อมโยงกัน
ของเซลล์ประสาทก็จะลดน้ อยลงตามไปด้ วย ดังนัน้ สิ่งแวดล้ อมและการเลี ้ยงดูจึงมีความสําคัญต่อ การ
กําหนดโครงสร้ างและโปรแกรมในสมอง
สรุ ป ได้ ว่า พหุปั ญญา หมายถึ ง ความสามารถที่ มีความหลากหลายของบุคคล เป็ น
ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการสร้ างสรรค์ค้นพบ ความสามารถในการพบปั ญหา
ใหม่ๆ ซึ่งสามารถจะพัฒนาได้ โดยการเลี ้ยงดูและจากสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม
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1.2 แนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญา
มีผ้ ใู ห้ แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาเอาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
อารี สัณหฉวี (2535: 1) กล่าวว่า เมื่อปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) กระทรวงศึกษาธิการในกรุง
ปารีสได้ ขอร้ องให้ นกั จิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ อัลเฟรด บิเนท์ (Alfred Binet) และคณะให้ พฒ
ั นาเครื่องมือ
สําหรับวัดนักเรียนประถมศึกษาที่มีความเสี่ยงที่จะเป็ นนักเรี ยนสอบตก เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ ไข จาก
การพัฒนาเครื่ องมือวัดนีท้ ําให้ เกิดแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ของโลก หลายปี ต่อมา
สหรัฐอเมริกาได้ นําแบบทดสอบนี ้ไปใช้ และได้ มีการสร้ างแบบทดสอบกันเพิ่มเติม และใช้ อย่างแพร่หลาย
ดังเป็ นที่ร้ ูจกั ในปั จจุบนั ว่า แบบทดสอบไอคิว (IQ) หรือแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา แปดสิบปี หลังจากที่มี
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาฉบับแรก นัดจิตวิทยาชาวอเมริ กันแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ชื่อ โฮเวิร์ด
การ์ดเนอร์ ก็ได้ ประกาศว่าโลกเราตีความหมายของคําว่า ฉลาด หรือ เชาวน์ปัญญา หรื อ ปั ญญาแคบไป
การ์ดเนอร์เสนอในหนังสือ ชื่อ ขอบเขตของจิต(Frames of Mind) เมื่อปี พ.ศ. 2526 (Gardner. 1983) ว่า
ความฉลาดหรือเชาวน์ปัญญาของมนุษย์นี ้มีอย่างน้ อยถึง 7 ด้ าน และภายหลังเพิ่มอีก 2 ด้ าน รวมเป็ น 9
ด้ าน การ์ ด เนอร์ เรี ย กทฤษฎี นีว้ ่า ทฤษฎีพหุปัญ ญา (Theory of Multiple Intelligences – M.I.)
การ์ ดเนอร์ ต้ องการจะรู้ จักขอบเขตของศักยภาพความสามารถของมนุษย์ ที่ นอกเหนื อไปจากคะแนน
แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา เขาตังข้
้ อสงสัยถึงความเชื่อถือได้ ของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาแบบต่าง ๆ ที่
ดึงคนออกจากสิ่งแวดล้ อมตามธรรมชาติ การ์ดเนอร์บอกว่าความฉลาดหรื อเชาวน์ปัญญาน่าจะเกี่ยวกับ
ความสามารถใน การแก้ ปัญหา และ ออกแบบงานและผลงานชนิดต่าง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ
การ์ ด เนอร์ (เยาวพา เดชะคุป ต์ . 2544: 2-3; อ้ างอิ งจาก Gardner.1983) เป็ น
นักวิทยาศาสตร์ ด้านระบบประสาทวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของปั ญญา โดยการคิดทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences : MI) ขึ ้น และจําแนก
ปั ญญาของคนเอาไว้ ในหนังสือชื่อ “โครงสร้ างของจิตใจ” (Frame of Mind) และหนังสือเรื่อง “พหุปัญญา”
(Multiple InTelligences.1993) โดยศึกษาจากผู้ที่มีสมองบกพร่องในบางส่วน และพบว่าผู้ที่ถูกศึกษายัง
มีความสามารถในส่วนที่ เหลืออยู่ซึ่งเป็ นการพิสจู น์ว่าสมองของมนุษย์ แบ่งเป็ นส่วน ๆ แต่ละส่วนได้
กําหนดความสามารถเป็ นเรื่อง ๆ หรือมีปัญญาหลาย ๆ อย่างถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่าง
กัน การ์ดเนอร์ ใช้ ฐานความคิดจากศาสตร์ทางการรับรู้ (Cognitive Science) และศาสตร์ การทํางานของ
สมอง (Neuro Science) และให้ คําจํากัดความคําว่า “ปั ญญา” (Intelligences) ว่าเป็ นความสามารถ
เชิงชีวจิต (Biopsychological Potential) นั่นคือ คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองค์แห่งปั ญญาที่เขา
สามารถ และพัฒนาความสามารถนันกั
้ บบริ บทต่าง ๆตามสภาพแวดล้ อมของตน เขามองสติปัญญาใน
หลายลักษณะ และเชื่ออีกว่าปั ญญาของแต่ละคนจะเป็ นกระบวนการทางจิตใจ หรื อความสามารถที่
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จะค้ นหา แก้ ปัญหา และสร้ างผลผลิตที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นที่ยอมรับของสังคม (เยาวพา เดชะคุปต์. 2544: 2-3;
อ้ างอิงจาก เชิดศักดิ์ ชุมนุม. 2540)
สรุปได้ วา่ แนวคิดพื ้นฐานของทฤษฎีพหุปัญญา เกิดจากการทํางานของสมองแบ่งออกเป็ น
ส่วนๆ ซึ่งทําให้ มนุษย์มีความสามารถและมีปัญญาที่หลากหลายอยู่ในคนๆ เดียวกัน ซึ่งมีความสามารถ
ในการแก้ ปัญหา และออกแบบงานและผลงานชนิดต่าง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ
1.3 ประเภทของพหุปัญญา
มีผ้ จู ําแนกประเภทของพหุปัญญาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
การ์ ด เนอร์ (เยาวพา เดชะคุป ต์. 2544: 2-3; อ้ างอิงจาก Gardner. 1983) จํ าแนก
ความสามารถทางปั ญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท และภายหลังได้ เพิ่มเติมอีก 2 ประเภท รวมเป็ นปั ญญา
9 ด้ าน ได้ แก่
1. ปั ญญาด้ านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการจัดกระทํา
เกี่ยวกับโครงสร้ างของภาษาเสียง ความหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา ได้ แก่ ความสามารถใช้ ภาษาใน
การหว่านล้ อม การอธิบาย เป็ นต้ น ผู้ที่มีความสามารถทางด้ านภาษาสูง ได้ แก่ นักเล่านิทาน นักพูด
นักการเมือง หรือด้ านการเขียน ได้ แก่ กวี นักเขียนบทละคร บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ เป็ นต้ น
2. ปั ญญาด้ านตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical - Mathematical Intelligence) หมายถึ ง
ความสามารถไวในการมองเห็นความสัมพันธ์ แบบแผน ตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดที่
เป็ นเหตุผล (Cause-effect) และการคิดคาดการณ์ (If-then) วิธีการที่ใช้ ในการคิด ได้ แก่ การจําแนก
ประเภท การจัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน สรุป การคิดคํานวณ การตังสมมติ
้
ฐาน ผู้ที่มีความสามารถสูง
ในการใช้ ตวั เลข ได้ แก่ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ และผู้ให้ เหตุผลที่ดี ได้ แก่ นักวิทยาศาสตร์
นักตรรกศาสตร์ นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
3. ปั ญญาด้ านมิติ (Spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถไวต่อสี เส้ น รูปร่าง เนือ้ ที่
และความสัมพัน ธ์ระหว่างสิ่งเหล่านัน้ นอกจากนีย้ ังหมายถึ งความสามารถที่จ ะมองเห็น และแสดง
ออกเป็ นรูปร่างถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพืน้ ที่ ผู้ที่มีความสามารถสูงในการมองเห็นพืน้ ที่ ได้ แก่
นายพราน ลูกเสือ ผู้นําทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใช้ เนือ้ ที่ได้ ดี ได้ แก่ สถาปนิก มัณฑนากร ศิลปิ น
นักประดิษฐ์ เป็ นต้ น
4. ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) หมายถึ ง
ความสามารถทักษะทางกาย ได้ แก่ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยื ดหยุ่น
ความประณี ต และความไวทางประสาทสัมผัส ผู้ที่ มีความสามารถสูง ในการใช้ ร่างกายของตนแสดง
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ความคิด ความรู้สกึ ได้ แก่ นักแสดง นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นาฏกร นักฟ้อนรํา และความสามารถในการ
ใช้ มือประดิษฐ์ ได้ แก่ นักปั น้ ช้ างซ่อมรถยนต์ ศัลยแพทย์ เป็ นต้ น
5. ปั ญญาด้ านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการไวต่อเรื่ องของ
จังหวะ ทํานอง เสียงตลอดจนความสามารถในการเข้ าใจและวิเคราะห์ดนตรี ผู้ที่มี ความสามารถสูง
ทางด้ านดนตรี ได้ แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี
6. ปั ญ ญาด้ า นความเข้ าใจระหว่า งบุคคล (Interpersonal Intelligence) หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้ าใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้อื่น ทัง้ นีร้ วมถึงความไวในการ
สังเกตนํ ้าเสียง ใบหน้ า ท่าทาง ทัง้ ยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของสัมพันธภาพของ
มนุษย์ และความสามารถตอบสนองได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ ความสามารถทําให้
บุคคลหรื อกลุ่มชนปฏิ บัติ ต าม ผู้ที่ มี ค วามสามารถสูงทางด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ได้ แก่ ครู
นักแสดง นักสังคมสงเคราะห์ นักการเมือง พนักงานขายของ เป็ นต้ น
7. ปั ญญาด้ านตนเอง หรื อความเข้ าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึ ง
ความสามารถในการรู้จกั ตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบตั ิตนได้ ด้วยตนเอง ความสามารถในการรู้จัก
ตนเอง ได้ แก่ การรู้จกั ตนเองตามความเป็ นจริง ได้ แก่ มีจดุ อ่อน จุดแข็งในเรื่องใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์
ความคิ ด ความปรารถนาของตน มี ค วามสามารถในการฝึ กฝนตนเองและเข้ า ใจตนเอง ผู้ที่ มี
ความสามารถสูงทางด้ านความเข้ าใจตนเอง ได้ แก่ นักจิตวิทยา ผู้นําศาสนา เป็ นต้ น
8. ปั ญญาด้ านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเข้ าใจการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เข้ าใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้ อม
และตระหนักถึงความสามารถของตนเองที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ เข้ าใจถึงพัฒนาการ
มนุษย์ และการดํารงชีวิตของมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย เข้ าใจ จําแนกความเหมือนกันของสิ่งของ เข้ าใจการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร ผู้ที่มีความสามารถสูงทางด้ านธรรมชาติ ได้ แก่ นักวิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น
9. ปั ญญาด้ านอัตภวนิยม จิตนิยม หรื อ การดํารงคงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence)
เป็ นปั ญญาด้ านสุดท้ ายที่การ์ดเนอร์นําเสนอในปี ค.ศ. 1999 ในหนังสือชื่อ Intelligence Reframed และ
สรุปว่าเป็ นปั ญญาในปี 2004 ในหนังสือ “Changing Minds” หมายถึง มีความไว และความสามารถใน
การจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารงคงอยู่ของมนุษย์ สามารถรับรู้บทบาทและการดํารงคงอยู่ของ
ตนเอง เข้ าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาและการตังคํ
้ าถามเพื่อยืนยันความเข้ าใจและรับเกี่ยวกับตนเองอย่าง
ลึกซึ ้ง เข้ าใจความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ และความเป็ นจริ งในโลก ผู้ที่มีความสามารถสูงทางด้ านนี ้
ได้ แก่ นักปราชญ์ ผู้นําทางศาสนา เป็ นต้ น
สรุปได้ ว่า ทฤษฎีพหุปัญญาประกอบไปด้ วยปั ญญา 9 ด้ าน ได้ แก่ ปั ญญาด้ านภาษา
ปั ญญาด้ านตรรกะ – คณิตศาสตร์ ปั ญญาด้ านมิติ ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ปั ญญาด้ าน
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ดนตรี ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ปั ญญาด้ านการเข้ าใจตนเอง ปั ญญาด้ านธรรมชาติ และ
ปั ญญาด้ านอัตภวนิยม จิตนิยม หรือ การดํารงคงอยู่ของชีวิต
1.4 ลักษณะสาคัญของทฤษฎีพหุปัญญา
มีผ้ อู ธิบายลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปัญญา
ทฤษฎีพหุปัญญา หรื อ MI Theory ไม่เพียงแต่อธิบายปั ญญาทัง้ 9 ด้ านนีเ้ ท่านัน้ แต่ยัง
อธิบายถึงลักษณะสําคัญเอาไว้ ดังนี ้ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2544: 4; อ้ างอิงจาก Gardner. 1983)
1. ปั ญญามีลกั ษณะเฉพาะด้ านจากการศึกษาเรื่องสมอง
2. ทุกคนมีปัญญาทัง้ 8 ด้ านมากบ้ างน้ อยบ้ างต่างกันไป ซึ่งบางคนอาจมีปัญญาทัง้ 8
ด้ านสูงมากทุกด้ าน แต่บางคนอาจจะมีเพียงหนึ่งหรือสองด้ าน ส่วนด้ านอื่น ๆ ไม่สงู นัก
3. ทุกคนสามารถพัฒนาปั ญญาแต่ละด้ านให้ สงู ขึ ้นถึงระดับใช้ การได้ ถ้ ามีการให้
กําลังใจ ฝึ กฝน อบรม มีสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม เช่นความร่วมมือของผู้ปกครอง การได้ ประสบการณ์
ก็อาจจะเสริมสมรรถภาพของปั ญญาด้ านต่าง ๆ ได้
4. ปั ญญาต่าง ๆ สามารถทํางานร่วมกันได้ ซึ่งการ์ดเนอร์ ชี ้แจงว่า การแบ่งลักษณะของ
ปั ญ ญาแต่ละด้ านเป็ นเพี ย งการอธิ บ ายลัก ษณะของปั ญ ญาแต่ละด้ านเท่านัน้ แท้ จ ริ งแล้ ว ปั ญ ญา
ทัง้ หลายๆ ด้ านจะทํางานร่วมกันเช่นในการประกอบอาหารก็ต้องสามารถอ่านวิธีทํา (ด้ านภาษา) คิด
คํานวณปริมาณของส่วนผสม (ด้ านคณิตศาสตร์ ) เมื่อประกอบอาหารเสร็จก็ทํา ให้ สมาชิกทุกคนในบ้ าน
พอใจ (ด้ านความเข้ าใจผู้อื่น) และทําให้ ตนเองมีความสุข (ด้ านความเข้ าใจตนเอง) เป็ นต้ น การกล่าวถึง
ปั ญญาแต่ละด้ านเป็ นเพียงการนําลักษณะพิเศษเฉพาะออกมาศึกษาเพื่อหาทางใช้ ให้ เหมาะสม
5. ปั ญญาแต่ละด้ านจะมีการแสดงความสามารถหลายอย่าง เช่น บางคนไม่มี
ความสามารถด้ านการอ่านไม่ได้ หมายความว่าไม่มีความสามารถด้ านภาษา เพราะเขาอาจจะเป็ นคนที่
เล่านิทานหรื อเล่าเรื่ องเก่ง ใช้ ภาษาพูดได้ คล่องแคล่ว หรื อคนที่ไม่มีความสามารถทางกีฬาก็อาจใช้
ร่างกายได้ ดีในการถักทอผ้ าหรือเล่นหมากรุกได้ เก่ง ซึ่งจะเห็นได้ วา่ แม้ แต่ในปั ญญาด้ านใดด้ านหนึ่ง ก็จะมี
การแสดงออกถึงความสามารถที่หลากหลาย การ์ ดเนอร์ เชื่อว่า แม้ ว่าคนแต่ละคนจะมีปัญญาในแต่ละ
ด้ านไม่เท่ากัน แต่ก็สามารถพัฒนาปั ญญาทัง้ 9 ด้ านนี ้ได้
สรุปได้ วา่ บุคคลจะมีปัญญาในแต่ละด้ านไม่เท่ากัน แต่ก็สามารถจัดประสบการณ์ และการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาปั ญญาของบุคคลได้
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1.5 ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านต่ าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
มีผ้ กู ล่าวถึงลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญา
สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ และ คณาพร คมสัน (2544: 8-30) อธิบายลักษณะของบุคคลที่มี
ความสามารถในด้ านต่าง ๆ ตามทฤษฏีพหุปัญญาดังนี ้
1. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ ภาษา
1. 1 ชอบฟั งและและโต้ ตอบกับการพูดในรูปแบบต่าง ๆ
1. 2 ชอบเลียนแบบเสียง ภาษา การอ่านและเขียนของผู้อื่น
1. 3 เรียนรู้โดยผ่านทักษะการฟั ง การอ่าน การเขียน และการอธิบาย
1. 4 มีความสามารถในการฟั งในระดับความเข้ าใจ การถอดความ (paraphrase)
การตีความ และ การจดจําในสิ่งที่อา่ น
1.5 มีความสามารถในการพูดต่อหน้ ากลุม่ บุคคลหลายอาชีพ การพูดเพื่อจุดประสงค์
ต่างๆ การใช้ ภาษาพูดที่ง่ายต่อการเข้ าใจ การพูดชักจูง การโน้ มน้ าว การพูดให้ คนอื่นเชื่อถือในเวลาอัน
เหมาะสม
1.6 มีความสามารถในการเขียนได้ ถกู ต้ องตามไวยากรณ์ การสะกด การใช้ เครื่องหมาย
วรรคตอน และการใช้ คําศัพท์เพื่อสื่อความคิดได้ ดี
1. 7 มีความสามารถในการเรียนภาษาอื่น ๆ ได้
1. 8 ใช้ ทกั ษะทางภาษาทัง้ 4 ในการจดจํา การสื่อสาร การอภิปราย การอธิบายการชัก
จูง การสร้ างความรู้ใหม่ การสร้ างความหมายใหม่ ๆ และสะท้ อนให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจธรรมชาติของภาษา
1. 9 มีความพยายามที่จะฝึ กฝนภาษาของตนให้ เกิดความชํานาญ
1.10 มีความสนใจในกิจกรรมทางภาษา อันได้ แก่ การเขียนบันทึกประจําวัน บทกวี
การเล่าเรื่อง การโต้ วาที การพูดในโอกาสต่าง ๆ การเขียน และการเขียนบทความในวารสารต่าง ๆ
1.11 มีการสร้ างสรรค์รูปแบบต่างๆ ทางภาษา อันได้ แก่ งานเขียนหรื อการพูดในแนว
ใหม่ๆ
1.12 มีอารมณ์ขนั
2. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใช้ เหตุผลและแนวคิดทางคณิตศาสตร์
2. 1 รู้และเข้ าใจหน้ าที่ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
2. 2 คุ้นเคยและเข้ าใจแนวคิดเกี่ยวกับปริมาณ เวลา เหตุผล
2. 3 เข้ าใจสัญลักษณ์ที่เป็ นนามธรรมเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดและสิ่งที่เป็ นรูปธรรม
2. 4 สามารถใช้ ทกั ษะของการแก้ ไขปัญหาได้ อย่างมีเหตุผล
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2. 5 เข้ าใจรูปแบบและความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
2. 6 รู้จกั ตังสมมติ
้
ฐานและทดสอบได้
2. 7 สามารถใช้ ทกั ษะทางคณิตศาสตร์ อันได้ แก่ การประมาณ การคํานวณ การ
ตีความเป็ นสถิติ และนําเสนอข้ อมูลเป็ นสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ (Graphic form)
2. 8 ชอบคิดในแนวทางการคํานวณ เช่น การรวบรวมข้ อมูล การตังสมมติ
้
ฐานการใช้
สูตรอันเป็ นรูปแบบ รู้จกั ยกตัวอย่างสิ่งที่ขดั แย้ งกับกฎเกณฑ์ และชอบโต้ เถียงโดยยืนกรานความถูกต้ อง
2. 9 แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
2.10 สนใจเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับการคํานวณ เช่น นักบัญชี ผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ นักกฎหมาย วิศวกร และนักเคมี
2.11 ชอบสร้ างสรรค์รูปแบบใหม่ ๆ มีความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งทางด้ านคณิตศาสตร์
3. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านมิติสมั พันธ์
3. 1 เรียนรู้ได้ จากการมองเห็นและการสังเกต สามารถจําใบหน้ า วัตถุ รูปร่าง สี
รายละเอียดและฉาก
3. 2 สามารถสืบค้ นร่องรอยหรือวัตถุได้ เช่น การค้ นหารอยเท้ า หรือร่องรอยในป่ า การ
ขับรถตามเส้ นทางจราจร
3. 3 ใช้ จินตนาการในการสร้ างมโนภาพและรายละเอียด รวมทังใช้
้ ในการเรียกความ
ทรงจํากลับคืน
3. 4 สามารถอ่านแผนภูมิ ตาราง แผนที่ ชอบเรียนสิ่งที่นําเสนอด้ วยลายเส้ นหรือสิ่งที่
มองเห็นได้
3. 5 สนุกกับการขีด เขียน การวาดภาพ การระบายสี การปั น้
3. 6 มีความสามารถและสนุกกับการสร้ างภาพ 3 มิติ เป็ นรูปทรงต่าง ๆ เช่น พับ
กระดาษเป็ นรูปทรงต่าง ๆ
3. 7 สามารถมองวัตถุในมุมมองที่ตา่ งจากคนอื่น หรือ มองเห็นสิ่งที่ซ่อนเร้ นได้
3. 8 สร้ างสรรค์วตั ถุขึ ้นมาจากสิ่งที่เป็ นนามธรรม
3. 9 สนใจและมีทกั ษะในงานอาชีพศิลปิ น นักถ่ายภาพ วิศวกร มัณฑนากร สถาปนิก
นักออกแบบ นักบิน นักประดิษฐ์
3.10 สร้ างงานศิลปะแนวใหม่ และพัฒนางานศิลปะดังเดิ
้ ม
4. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านการเคลื่อนไหวร่างกาย
4. 1 ชอบสํารวจสภาพแวดล้ อมและสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ การสัมผัสการเคลื่อนไหว
4. 2 ชอบพัฒนาฝี มือโดยการประสานความสามารถของอวัยวะต่าง ๆ แข่งกับเวลา
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4. 3 สามารถเรียนรู้และจดจําได้ ดจี ากการลงมือปฏิบตั ิและการมีสว่ นร่วม
4. 4 สนุกกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง อันได้ แก่ การทัศนศึกษา (field-trip)
การเล่นเกม การแสดงบทบาทสมมติ การสะสมสิ่งของและการออกกําลังกาย
4. 5 มักแสดงความคล่องตัวในการทํางานโดยการสังเกตจากการเคลื่อนไหว การเดิน
การหยิบจับสิ่งของ
4. 6 สัมผัสได้ เร็วกับการเคลื่อนไหวรอบตัว และพร้ อมเสมอในการโต้ ตอบกับสิ่งรอบข้ าง
4. 7 มีทกั ษะและชอบมีสว่ นร่วมที่จะแสดงออกในด้ านการละคร การกีฬา การเต้ นรํา
กิจกรรมต่าง ๆ การเย็บปั กถักร้ อย งานปั น้ งานฝี มือ การพิมพ์
4. 8 เมื่อเข้ าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง การฝี มือ มีการแสดงออกอย่างมีทกั ษะ
คล่องตัว ถูกต้ องแม่นยํา และสง่างาม
4. 9 ปฏิกิริยาต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมใด ๆ แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
การใช้ ร่างกายและสติปัญญา
4.10 มีความเข้ าใจและใช้ ชีวิตได้ มาตรฐานตามสุขลักษณะ
4.11 มีแนวโน้ มที่จะเลือกอาชีพด้ านการกีฬา การเต้ นรํา ศัลยกรรมและวิศวกรรม
4.12 สร้ างสรรค์และคิดค้ นพัฒนาทักษะทางกาย การเต้ นรํา การกีฬา และกิจกรรม
ต่างๆ ที่ใช้ ทกั ษะทางกายเป็ นพื ้นฐาน
5. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านดนตรี
5. 1 ชอบ สนใจ และสนุกสนานกับเสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นรอบตัว อันได้ แก่ เสียงมนุษย์
เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี
5. 2 เมื่อได้ ยินเสียงดนตรีมกั ต้ องร้ องตาม เต้ นรํา เคาะเสียงเป็ นจังหวะและวิจารณ์
เพลงได้ อย่างลึกซึ ้ง เกี่ยวกับระดับเสียง เนื ้อร้ อง จังหวะ การใช้ เสียงประกอบดนตรี และวัฒนธรรมของ
ดนตรี
5. 3 ชอบสะสมดนตรีและข้ อมูลเกี่ยวกับดนตรี เช่น เทป ซีดี วีดีทศั น์ และชอบเล่น
เครื่ องดนตรี
5. 4 พัฒนาความสามารถด้ านการร้ องเพลง การเล่นดนตรีด้วยตนเองหรือ ร่วมมือกับ
ผู้อื่น
5. 5 ใช้ ศพั ท์เฉพาะและสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ทางดนตรีได้
5. 6 ชอบและสามารถแต่งเพลง และเล่นดนตรีได้ ดที นั ทีโดยมิได้ เตรียมตัวล่วงหน้ า
5. 7 เข้ าใจและสามารถตีความหมายของเนื ้อเพลงและดนตรีที่ผ้ แู ต่งเพลงต้ องการสื่อ
5. 8 ชื่นชอบอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีอนั ได้ แก่ นักร้ อง นักดนตรี เจ้ าหน้ าที่เทคนิคด้ าน
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ดนตรี นักแต่งเพลง ผู้ผลิตอุปกรณ์หรือเครื่องมือดนตรี ครู และผู้อํานวยเพลง
5. 9 สร้ างสรรค์เพลงและประดิษฐ์เครื่องดนตรี
6.ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านมนุษยสัมพันธ์
6. 1 มีสมั พันธภาพที่ดีในครอบครัวและกับผู้อื่น
6. 2 สามารถสร้ างและรักษาภาพลักษณ์ของตนเองในสังคมได้ ดี
6. 3 รู้จกั ปรับเปลี่ยนวิธีการร่วมสังคมกับผู้อื่นทุกชนชันและอาชี
้
พได้ อย่างเหมาะสม
6. 4 เข้ าใจความรู้สกึ ความคิดสภาพการณ์ พฤติกรรม แนวทางชีวิตของผู้อื่นอย่างถ่องแท้
6. 5 สวมบทบาทของผู้นําและผู้ตามได้ อย่างเหมาะสม
6. 6 มีความสามารถเหนี่ยวนําใจคนให้ เป็ นไปตามต้ องการ มีลกั ษณะผู้นํา
6. 7 สามารถเข้ าใจและสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ ดีโดยใช้ คําพูดและกิริยาท่าทาง
6. 8 ช่วยเป็ นสื่อกลางเพื่อช่วยประสานการทํางาน ความเข้ าใจ ความคิดให้ กบั ผู้อื่นและ
หน่วยงานต่าง ๆ
6. 9 สามารถปรับตัวได้ ดีตามสภาพแวดล้ อมและกับบุคคลทุกชนชันและอาชี
้
พ
6.10 เข้ าใจแง่มมุ ทางสังคมและการเมือง
6.11 สนใจอาชีพที่ต้องใช้ ความสามารถด้ านมนุษยสัมพันธ์ อันได้ แก่ ครู นักสังคม
สงเคราะห์ ที่ปรึกษา และนักการเมือง
6.12 ชอบพัฒนารูปแบบและระบบการอยู่ร่วมกันทางสังคม
7. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้ านการเข้ าใจตนเอง
7. 1 เข้ าใจระดับอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเอง
7. 2 พัฒนาอารมณ์ตนเองให้ เป็ นไปในทางที่เหมาะสม
7. 3 รู้จกั ตังจุ
้ ดมุง่ หมายของชีวิตเป้าหมาย
7. 4 ตังมั
้ น่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
7. 5 สามารถทํางานได้ ด้วยตนเอง
7. 6 สนใจใคร่ร้ ูเกี่ยวกับชีวิต อันได้ แก่ ความหมาย เป้าหมาย และสิ่งที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
7. 7 ควบคุมการเรียนรู้และบุคลิกได้ ดี
7. 8 ชอบค้ นหาเกี่ยวกับตนเอง
7. 9 สามารถเล็งเห็นความซับซ้ อนของกระบวนการภายในจิตของตน และสภาพชีวิตได้
กระจ่าง
7.10 ตังมั
้ น่ ที่จะเข้ าให้ ถึงความแท้ จริงของตนเอง
7.11 มีอิทธิพลต่อบทบาทของผู้อื่น
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ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บังอร เสรีรัตน์ (2543: 7-9) อธิบายถึงพฤติกรรมที่ปรากฏของบุคคล
ที่มีความสามารถแต่ละระดับ ไว้ ดงั นี ้
1. คนที่มีความสามารถด้ านภาษา จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี
1. 1 สามารถจับใจความได้ ดี จากการฟั งสิ่งต่าง ๆ
1. 2 สามารถถ่ายทอดความคิดโดยการพูดได้ ชดั เจน
1. 3 สื่อสารได้ ชดั เจนตรงประเด็น
1. 4 สามารถอ่านหนังสือต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ อง เข้ าใจความหมาย จับใจความได้ ดี
1. 5 เขียนถ่ายทอดความรู้สกึ ความรู้ ข้ อมูลได้ ถกู ต้ องชัดเจน และสามารถเขียน
ถ่ายทอดได้ หลากหลายแนวทาง
2. คนที่มีความสามารถด้ านตรรกะ/คณิตศาสตร์ จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติ
ดังนี ้
2. 1 เป็ นคนที่คิดเป็ นระบบ มีเหตุผลในการคิด
2. 2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ คิดพิจาณาส่วนย่อยของประเด็นให้ เห็น
ภาพชัดเจน
2. 3 มีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ คือ ประมวล เชื่อมโยงแง่มมุ ความคิด
รวบยอดและประเด็นต่าง ๆ ให้ เป็ นเรื่องเดียวกัน
2. 4 มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ นําเหตุผลข้ อมูลมาใช้ ในการ
ตัดสิน เชื่อหรือไม่เชื่อ ทําหรือไม่ทํา
2. 5 มีความสามารถในการคิดแก้ ปัญหา คือ การประมวลสาเหตุของปัญหา หาวิธี
แก้ ปัญหาที่หลากหลาย และเลือกแนวทางที่สามารถแก้ ปัญหาได้ เกิดผล
2. 6 มีความสามารถในการคิดสร้ างสรรค์ คือ สามารถคิดได้ เอง หลากหลายแนวทาง
คิดได้ แตกต่างจากคนอื่น คิดยืดหยุ่น ไม่ยึดติด
2. 7 มีความสามารถในการใช้ จํานวน เข้ าใจความเป็ นนามธรรมของจํานวน
2. 8 มีทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้ าน ทังทั
้ กษะขันพื
้ ้นฐานและทักษะ
ขันสู
้ ง 13 ทักษะ คือ
2.8.1 ทักษะขันพื
้ ้นฐานมี 8 ทักษะ ได้ แก่
2.8.1.1 การสังเกต
2.8.1.2 การวัด
2.8.1.3 การจําแนกประเภท
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2.8.1.4 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
2.8.1.5 การใช้ ตวั เลข
2.8.1.6 การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูล
2.8.1.7 การลงความเห็นจากข้ อมูล
2.8.1.8 การพยากรณ์
2.8.2 ทักษะขันสู
้ งมี 5 ทักษะ ได้ แก่
2.8.2.1 การตังสมมติ
้
ฐาน
2.8.2.2 การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบตั กิ าร
2.8.2.3 การกําหนดและควบคุมตัวแปร
2.8.2.4 การทดลอง
2.8.2.5 การตีความหมายของข้ อมูลและการลงข้ อสรุป
3. คนที่มีความสามารถด้ านพื ้นที่ จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
3.1 สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งต่าง ๆ เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต้องการใช้
3.2 กะระยะได้ แม่นยํา รู้เรื่องทิศทาง
3.3 วาดรูปได้ ถกู สัดส่วน และสื่อความคิด ความรู้สึกผ่านรูปภาพได้ ชัดเจนทัง้ ความคิดเชิง
รูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม
4. คนที่มีความสามารถด้ านการเคลื่อนไหว จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
4.1 สามารถใช้ กล้ ามเนื ้อได้ คล่องแคล่ว ทังกล้
้ ามเนื ้อเล็กและกล้ ามเนื ้อใหญ่
4.2 ใช้ อวัยวะของร่างกายสื่อสารท่าทาง ความคิด ความรู้สกึ ได้
4.3 ใช้ กล้ ามเนื ้อเล็กได้ อย่างคล่องแคล่วในการทํากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เย็บปักถักร้ อย
แกะสลัก ผ่าตัด เคลื่อนไหวนิ ้วมือ ท่าทางต่าง ๆ
4.4 ใช้ กล้ ามเนื ้อใหญ่ได้ อย่างคล่องแคล่วในการทํากิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเล่นกีฬา
การเต้ นตามจังหวะ การทําท่าประกอบ
4.5 ใช้ กล้ ามเนื ้อของร่างกายสื่อสารและแสดงความคิด ความรู้สึกได้ เช่น การแสดงละคร
การแสดงท่าใบ้ สื่อภาษา
5. คนที่มีความสามารถด้ านดนตรี จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
5.1 ไวต่อการรับรู้จงั หวะและทํานอง
5.2 แยกแยะเสียง ทํานอง จังหวะได้
5.3 แต่งเพลง สร้ างสรรค์ทํานอง
5.4 สื่อสารความคิดออกมาเป็ นเพลงหรือทํานองได้ ดี
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6. คนที่มีความสามารถด้ านการเข้ าใจคนอื่น จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี
6.1 สามารถรับรู้อารมณ์ ความคิด ความรู้สกึ ของบุคคลต่าง ๆ รอบตัวได้
6.2 ปรับปฏิสมั พันธ์ให้ เหมาะสมกับการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
6.3 ทํางานกลุม่ ได้ ดี มีความเป็ นผู้นํา เป็ นสมาชิกกลุม่ ที่ดี
7. คนที่มีความสามารถด้ านรู้จกั ตนเอง จะทําสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
7.1 นับถือตนเอง มัน่ ใจในตนเอง รู้จกั เข้ าใจจุดดี จุดด้ อยของตนเอง
7.2 วางแผนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ เก่งสูงสุด และ
พัฒนาขึ ้นเรื่อย ๆ
7.3 มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองให้ เหมาะสม และเตือนตนเองให้ ทํางานตามที่วางแผนไว้
จนบรรลุเป้าหมาย
7.4 กระตุ้นตนเองให้ ตอ่ สู้อปุ สรรคและอดทนต่อความยากลําบากกายและใจได้
8. คนที่มีความสามารถด้ านการรอบรู้ธรรมชาติ จะทําสิง่ ต่างๆ เหล่านี ้ได้ ดี ควรมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
8.1 มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างลึกซึง้ ทัง้ วงจรชีวิต สภาพปั จจุบัน การดูแลให้ คงอยู่
และการทําให้ ธรรมชาติที่เสียหายหมดไป
8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ ้นเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
8.3 มักจะอยูใ่ นธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาติ
จากที่กล่าวมา สามารถนํามาสรุปดังตารางวิเคราะห์ลกั ษณะพหุปัญญา เยาวพา เดชะคุปต์
ได้ แปลจากเรื่อง Multiple Intelligences โดย Finkelstein, Leonard & Finkelstein, ceila. ดังนี ้
ตาราง 1 แสดงลักษณะพหุปัญญา
ลักษณะ

สติปัญญา
1. ด้ านภาษา
(Linguistic Intelligence)

ประเภทของบุคคล

- เข้ าใจคําสัง่ และความหมายของคํา

- นักกวี

- ชอบอ่าน เขียน เล่าเรื่อง

- นักเขียน

- อธิบายได้ ชดั เจน

- นักพูด

- ชอบสอนและชอบเรียนและเรียนได้ ดีถ้ามี

- นักโต้ วาที

โอกาสได้ พดู ได้ ฟังและเห็น
- มีความจําดี จําสถานที่ วันเดือนปี และสิ่งต่างๆ
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- สามารถวิเคราะห์ด้านภาษาได้ ดี
ตาราง 1 (ต่อ)
สติปัญญา

ลักษณะ

2. ด้ านตรรกะ คณิตศาสตร์
( Logical - Mathematical
Intelligence

- สามารถจําสิ่งที่เป็ นแบบแผนที่เป็ นนามธรรม
ได้
- มีเหตุผลเชิงสรุปความสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ
- ชอบทําการทดลอง ค้ นหาคําตอบ ทํางานกับ
ตัวเลข หาคําตอบด้ านรูปแบบและ
ความสัมพันธ์
- ชอบคณิตศาสตร์ คิดในเชิงเหตุผลและ

ประเภทของบุคคล
- นักวิทยาศาสตร์
- นักคณิตศาสตร์
- นักคิด
- นักสถิติ

สามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ได้ ดี
- เรียนได้ ดีโดยการจัดหมวดหมู่ แยกประเภท
3.ด้ านมิติ
(Spatial Intelligence)

- สามารถมองเห็นแง่มมุ ต่าง ๆ ได้
- เห็นความสัมพันธ์ของพื ้นที่
- สามารถแสดงออกด้ วยภาพ
- สามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ
- สามารถหาทิศทางที่วา่ งได้ สามารถจัดรูป
ฟอร์มต่าง ๆในสมองได้
- มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลีย่ นแปลง อ่าน
แผนที่ แผนภูมิได้ ดี
- เรียนได้ ดีถ้าต้ องใช้ จินตนาการ ใช้ ความคิด
อย่างอิสระ ทํางานด้ วยสีและภาพ
- ชอบที่จะวาด สร้ าง ออกแบบ ศึกษาภาพนิ่ง
ภาพยนตร์ และทดลองกับเครื่องจักรกล

- นักเดินเรือ
- นักบิน
- ประติมากร
- ศิลปิ น / นักวาภาพ
- สถาปนิก
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ตาราง 1 (ต่อ)
สติปัญญา

ลักษณะ

ประเภทของบุคคล

4. ด้ านร่างกายและความ

- สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย

- นักกีฬา

ถนัดทางกาย

รู้จกั ส่วนต่าง ๆของร่างกายและสามารถ

- นักเต้ นรํา

( Bodily - Kinesthetic

แสดงออกได้

- ศัลยแพทย์

Intelligence)

- ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใช้ ภาษา

- นักประดิษฐ์

ทางกาย (Body Language)
- ทํากิจกรรมที่ต้องใช้ ร่างกาย เช่นกีฬา เต้ นรํา
การแสดง การประดิษฐ์ สิ่งของได้ ดี
- มีความสามารถในการแสดงท่าทางสามารถ
พัฒนาการทํางานของร่างกาย
- เรียนได้ ดีถ้ามีโอกาสสัมผัส เคลื่อนไหว และมี
ปฏิสมั พันธ์กบั พื ้นที่วา่ ง และการสัมผัส
5. ด้ านดนตรี

- ชอบร้ องเพลง ฟั งเพลง ชอบเล่นดนตรี และ

- นักดนตรี

( Musical Intelligence)

ตอบสนองต่อเสียงเพลง

- นักแต่งเพลง

- แยกแยะ จําทํานองเพลง เรียนรู้จงั หวะดนตรี

- วาทยาการ

ได้ เร็ว

- วิศวกร

- เรียนรู้จงั หวะ เสียง และดนตรีได้ ดี
- รู้จกั โครงสร้ างของดนตรี โครงสร้ างในการฟั ง
เพลง
- ไวต่อเสียง
- คิดท่วงทํานอง / จังหวะได้
- สัมผัสคุณภาพของเสียงได้
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ตาราง 1 (ต่อ)
สติปัญญา

ลักษณะ

ประเภทของบุคคล

6. ด้ านความเข้ าใจระหว่าง

- เข้ าใจผู้อื่น นําผู้อื่น จัดกลุม่ สื่อสาร ระงับข้ อ

- ครู

บุคคล

พิพาทได้

- นักสังคมสงเคราะห์

(Interpersonal

- ทํางานเป็ นกลุม่ ได้

- นักแสดง

Intelligence)

- แยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลได้

- นักการเมือง

- สามารถสื่อความหมายโดยไม่ใช้ ภาษาพูดได้

- พนักงานขายของ

- ชอบมีเพื่อน มาก ๆ ชอบพูดคุยกับคนและร่วม
สังสรรค์กบั คนอืน่
- เรียนรู้ได้ ดีถ้ามีโอกาสได้ ร่วมงานกับผู้อนื่ หรือ
มีโอกาสสัมภาษณ์ผ้ อู ื่น
- รู้จกั สร้ างสัมพันธ์ภาพอันดีกบั ผู้อนื่
7. ด้ านความเข้ าใจตนเอง

- มีสมาธิดี เป็ นคนมีจิตใจอ่อนโยน

- นักจิตวิทยา

(Intrapersonal

- มีความเข้ าใจตนเอง ชอบคิดฝั น และหมกมุน่

- ผู้นําทางศาสนา

Intelligence)

อยู่กบั ความรู้สกึ /ความคิดของตนเองให้
สัญชาตญาณเป็ นเครื่องนําทาง
- ตระหนักและแสดงความรู้สกึ ของตนเองได้
- มีความรู้สกึ เกี่ยวกับตัวตนของตนเอง
- มีความคิดระดับสูงและมีเหตุผล
- ชอบที่จะทํางานคนเดียวและสนใจติดตามสิ่ง
ที่ตนเองสนใจเป็ นพิเศษ เรียนรู้ได้ ดถี ้ ามีโอกาส
ทํางานโดยลําพังทําโครงการเดีย่ ว
- แสวงหาความสําเร็จในความสนใจและ
เป้าหมายของตนเอง และต้ องการเป็ นผู้
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สร้ างสรรค์เรียนรู้โดยวิธีเรียนด้ วนตนเองตาม
จังหวะการเรียนรู้เฉพาะตน
ตาราง 1 (ต่อ)
สติปัญญา

ลักษณะ

ประเภทของบุคคล

8. ด้ านธรรมชาติ
(Naturalist Intelligence)

- เข้ าใจเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติและ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
- เข้ าใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้ อม
และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมี
ส่วนช่วยในการอนุรักษ์ ธรรมชาติ
- เข้ าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์ และการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย
- เข้ าใจและจําแนกความเหมือนกันของสิ่งของ
- เข้ าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร
- คิดท่วงทํานอง / จังหวะได้
- สัมผัสคุณภาพของเสียงได้

- นักวิทยาศาสตร์

9. ด้ านการดํารงคงอยู่ของ
ชีวิต
(Existential Intelligence)

- ความไวและความสามารถในการจับประเด็น - นักปราชญ์
คําถามที่เกี่ยวกับการดํารงอยู่ของมนุษย์
- ผู้นําศาสนา
- เรียนรู้บริบทการดํารงคงอยู่ของมนุษย์
- เข้ าใจความสัมพันธ์ของโลกที่เป็ นกายภาพ
และโลกของจิตใจ
- มีความรักผู้อื่น
- การตื่นตัวในการแสดงออกในบางสถานการณ์
- การเข้ าใจในวัฒนธรรม การแสดงออกในด้ าน
อารมณ์ สังคม จริยธรรม
- เข้ าใจหลักปรัชญา หลักของศาสนาต่าง ๆ

ที่มา : เยาวพา เดชะคุปต์ (แปล). 2541.”Mutiple Intelligences” (Finkelstein, Leonard &
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Finkelstein , Leila.2541). เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง “ทักษะการคิดและรูปแบบการเรี ยนรู้
(Thinking Skill & Learning Styles)” ณ ห้ องประชุมตึกชาญอิสระ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2541.
1.6 ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่ อการพัฒนาพหุปัญญา
มีผ้ กู ล่าวถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
การ์ดเนอร์ (อารี สัณหฉวี. 2542: 13 อ้ างอิงจาก Gardner.1983 ) อธิบายไว้ วา่ ปั ญญาจะ
พัฒนาขึ ้นได้ หรือไม่ขึ ้นอยู่กบั เหตุปัจจัยต่อไปนี ้
1. สภาพทางชีววิทยาของบุคคล อันได้ แก่ กรรมพันธุ์ หรือการกระทบกระเทือนของสมอง
ก่อนตังครรภ์
้
ระหว่างตังครรภ์
้
และเมื่อเกิดมาแล้ ว
2. ประวัติชีวิตของคนแต่ละคน อันได้ แก่ ประสบการณ์ที่มีกบั พ่อแม่ ครู พี่น้อง และเพื่อนฝูง
ซึ่งอาจจะเป็ นประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาปัญญา หรือทําให้ การพัฒนาปั ญญาชะงักงัน
3. พื ้นฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนระยะเวลา สถานที่เกิดและการเติบโต
จะมีสว่ นสําคัญในการส่งเสริมปั ญญาบางด้ านและไม่สง่ เสริมปั ญญาบางด้ าน
ตัวกระตุ้นและตัวบั่นทอนปั ญญา
นอกจากนี ้ อารี สัณ หฉวี. (2541: 16-17) ประสบการณ์ ที่ตกผลึก (ช่วยกระตุ้น ) กับ
ประสบการณ์ที่บนั่ ทอนเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาของปั ญญา “ประสบการณ์ที่ช่วยตกผลึก ”
เป็ นคําที่ เฟลแมน (David Feldman) แห่งมหาวิทยาลัยทัฟท์ ได้ คิดค้ น และการ์ ดเนอร์ ได้ นําไปใช้ อย่าง
กว้ า งขวาง ประสบการณ์ ที่ ช่ ว ยตกผลึก เป็ นจุด สํ า คัญ ในการพัฒ นาปั ญ ญาและความสามารถ
ประสบการณ์นี ้มักจะเกิดตังแต่
้ ปฐมวัย แต่ก็อาจเกิดได้ ระหว่างอายุตา่ ง ๆ ตัวอย่าง เช่น อัลเบิร์ต ไอสไตล์
นักวิทยาศาสตร์ที่สําคัญของโลกเมื่ออายุ 4 ขวบ พ่อเขาได้ ให้ เล่นกับเข็มทิศ เขาได้ เล่าในชีวประวัติวา่ เข็ม
ทิศนี ้ทําให้ เขาสนใจอยากรู้เรื่องของโลก และจักรวาลมาก ประสบการณ์ของเขาจึงปลุกความสามารถของ
เขาอยู่เสมอ ทําให้ เขาเริ่มคิดและสนใจศึกษาจนเป็ นนักวิทยาศาสตร์ บนั ลือโลก จะเห็นได้ วา่ ประสบการณ์
ที่ช่วยตกผลึกจะเป็ นประสบการณ์ที่ปลุกเร้ าปั ญญาที่มีอยู่ให้ พัฒนาจนถึงขันสู
้ งสุด ในทางตรงกันข้ าม “
ประสบการณ์ที่บนั่ ทอน” หมายถึง ประสบการณ์ที่ตดั รอนการพัฒนาของปั ญญา เช่น ในวิชาศิลปะ ครูพดู
เยาะเย้ ย ผลงานศิลปะต่อหน้ าเพื่อน ๆ เหตุการณ์ครัง้ นัน้ อาจจะเป็ นจุดที่ตดั การพัฒนาการของปั ญญา
ด้ านมิติของท่านไปโดยสิ ้นเชิง หรือพ่อแม่ที่ตะโกนดุดา่ ว่าที่ท่านเล่นเปี ยโน ท่านก็อาจไม่แตะต้ องเปี ยโนอีก
เลย ประสบการณ์บนั่ ทอนจะเป็ นประสบการณ์ที่ทําให้ คนรู้สึกโกรธ อาย กลัว หรื อเกิดอารมณ์อนั ไม่พึง
ประสงค์ทงหลายอั
ั้
นสัมพันธ์กบั ปั ญญาความสามารถด้ านใดก็จะบัน่ ทอนตัดรอน พัฒนาการของปั ญญา
และความสามารถด้ านนัน้ ๆ ประสบการณ์ต่อไปนีจ้ ะเป็ นสิ่งแวดล้ อมที่จะช่วยพัฒนาหรื อบั่นทอนการ
พัฒนาของปั ญญา
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1. การมีอปุ กรณ์เหมาะสม หรือครูดี เช่น ถ้ าเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน ก็อาจจะไม่มีทุนที่
จะซื ้อเครื่องดนตรี หรือไปเข้ าเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปั ญญาทางด้ านดนตรีก็อาจจะไม่มีโอกาสได้ แสดงออก
2. องค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ - วัฒนธรรม เช่น ถ้ าเป็ นนักเรี ยนที่มีแนวโน้ ม และชอบ
วิชาคณิตศาสตร์ ในขณะที่สงั คมขณะนันกํ
้ าลังส่งเสริมวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างสุดขีด มี
การให้ ทนุ อย่างมากมาย ปั ญญาทางด้ านคณิตศาสตร์ก็จะได้ รับการสนับสนุนได้ มาก
3. องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ เช่นถ้ าเกิดมาในท้ องถิ่นที่เป็ นไร่นา ก็จะได้ พฒ
ั นาปั ญญาทาง
กาย มากกว่าคนที่เกิดในคอนโดมิเนียมชันที
้ ่ 30 บนถนนเจริญกรุง
4. องค์ประกอบทางครอบครัว เช่น ถ้ าอยากจะเป็ นศิลปิ นนักวาด แต่พ่อแม่ต้องการให้ เป็ น
นักกฎหมาย บางที่อิทธิพลของพ่อแม่ทําให้ ต้องพัฒนาทางด้ านภาษาส่วนปั ญญาด้ านศิลปะ อาจจะไม่ได้
รับการสนับสนุนเลย
5. องค์ประกอบทางด้ านสถานการณ์ เช่นเมื่อเล็กๆต้ องดูแลน้ องเพราะเป็ นครอบครัวใหญ่จึง
ไม่มีเวลาที่จะพัฒนาปั ญญา หรือความสามารถพิเศษใด ๆ (อารี สัณหฉวี. 2543: 14-15)
สรุปได้ วา่ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญา ได้ แก่ กรรมพันธุ์ ประสบการณ์ของพ่อ
แม่ ครู พี่น้อง และเพื่อนฝูง พื ้นฐานทางวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลควรได้ รับประสบการณ์ที่ดี และควรได้ อยู่ใน
สังคมและสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสม
1.7 ประโยชน์ ของทฤษฎีพหุปัญญา
ประโยชน์ของทฤษฎีพหุปัญญาซึ่งมีผ้กู ล่าวไว้ ดงั ต่อไปนี ้
กรีนฮอค (สุรศักดิ์ หลาบมาลา. 2540: 53 – 59; อ้ างถึงจาก Greenhawk: 1997) กล่าวถึง
ประโยชน์ของพหุปัญญาในห้ องเรียนไว้ ได้ 5 รายการ ดังนี ้
1. ช่วยให้ นกั เรียนเข้ าใจความสามารถของตนเองและของคนอื่น
2. ช่วยให้ นกั เรียนใช้ ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตน
3. ช่วยเสริมความมัน่ ใจในตนเองของนักเรียนซึ่งจะช่วยให้ นกั เรียนกล้ าทํางานที่ยาก
กว่าเดิม
4. ช่วยให้ นกั เรียนเรียนได้ ดีขึ ้น เพราะทําให้ เกิดการจดจําไม่ลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่ใช้
ฝึ กหลายปัญญา
5. ช่วยในการประเมินทักษะพื ้นฐานระดับสูงของนักเรียนได้ อย่างแม่นยํา
สรุปได้ วา่ ประโยชน์ของพหุปัญญา จะช่วยให้ นักเรี ยนสามารถเข้ าใจตนเองและผู้อื่น รู้จัก
จุดอ่อนและจุดแข็ง ช่วยเสริมความมัน่ ใจในตนเอง ทําให้ การเรียนดีขึ ้น ช่วยให้ การประเมินทักษะพืน้ ฐาน
ระดับสูงของนักเรียนได้ อย่างแม่นยํา
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1.8 แนวทางการส่ งเสริมความสามารถทางพหุปัญญา
การส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาให้ กบั เด็กนัน้ ต้ องเข้ าใจว่า เด็กทุกคนไม่ใช่
อัจฉริยะแต่เด็กทุกคนมีความสามารถถึงขีดสูงสุดของแต่ละบุคคล มีผ้ กู ล่าวถึงแนวทางการส่งเสริม
ความสามารถทางพหุปัญญาเอาไว้ ดงั ต่อไปนี ้
โบลตันและแคชวู๊ด (BoultonLewis and Catherwood. 1994: 52-53) กล่าวว่า การเปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ แสดงออกถึงความรู้สกึ ของตนเอง จากประสบการณ์ที่ได้ รับด้ วยการสื่อสารด้ านต่าง ๆ
เช่น การพูดแสดงความคิดเห็นการวาดภาพสิ่งที่ตนเองประทับใจ เป็ นต้ น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ นการ
เรียนรู้ที่เด็กจะจดจําไปได้ ยาวนาน และได้ แสดงความทสามารถของตนเองได้ อย่างแท้ จริง
ไผท สิทธิสนุ ทร (2543: 21) ได้ เสนอแนวทางในการส่งเสริ มความสามารถทางพหุปัญญา
ให้ แก่เด็กดังนี ้
1. จัดกิจกรรมโดยให้ เด็กได้ เรียนรู้ และทํากิจกรรมร่วมกัน อาจจะเป็ นกลุม่ ใหญ่หรือกลุม่ เล็ก
โดยเน้ นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และฝึ กความสามารถในด้ านต่าง ๆ ให้ กบั เด็ก เช่น ความสามารถด้ าน
ดนตรี ความสามารถด้ านภาษา ความสามารถด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ ความสามารถด้ า น
การเคลื่ อ นไหวและร่ า งกาย ความสามารถด้ า นมิ ติ สัมพัน ธ์ ความสามารถด้ า นมนุษ ยสัม พัน ธ์
ความสามารถด้ านการเข้ าใจตนเอง ความสามารถด้ านธรรมชาติวิทยา
2. เด็กและครูร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเป็ นการพัฒนาความสามารถในด้ าน
ตนเองถนัดหรือมีความสามารถพิเศษ
3. การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากความต้ องการที่ตอ่ เนื่องจากการเรี ย นรู้ในเรื่ องหนึ่งและเด็กยัง
สนใจ ครูควรจะช่วยเหลือหรือให้ คําแนะนํา นอกจากนี ้อาจจะเกิดจากความต้ องการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง
โดยครูไม่ได้ กระตุ้น
4. ควรเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงออกตามความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ โดยส่งเสริ มให้ มี
การจัดมุมประสบการณ์สําหรับเด็กได้ เลือกทํากิจกรรมที่สนใจ และแสดงความสามารถด้ านที่ตนเองถนัด
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2543: 52-53) ได้ กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริ มความสามารถทาง
พหุปัญญาของเด็กดังนี ้
1. การจัดกิจกรรมยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง โดยมีครูคอยแนะนํา และให้ การสนับสนุนการเรียนรู้
เน้ นการค้ นพบ การคิดไตร่ตรอง ซึ่งเน้ นให้ เด็กเป็ นผู้ปฏิบัติ และทํากิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ทําให้
เกิดการค้ นพบตัวเอง
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2. เด็กควรจะได้ เรียนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ที่หลากหลาย ทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรี ยน เช่น
ภายในชุมชนของตนเอง จากการทัศนศึกษา เป็ นต้ น
3. ครูควรศึกษาหาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็ นการค้ นหากิจกรรมใหม่ ๆ ให้ กับเด็ก
ทําให้ เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่ายในกิจกรรมที่ซํ ้าซาก
4. จัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้และเพิ่มทักษะความสามารถของเด็ก โดยส่งเสริม
ศักยภาพของเด็ก ๆ ในทุก ๆ ด้ าน
5. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้ านการอยู่ร่วมกัน เช่น การทํางานกลุม่
6. ส่งเสริ มการเข้ าใจตนเอง รู้จักส่วนดี ส่วนที่บกพร่องของตนเอง และความเข้ าใจผู้อื่น
สามารถชื่นชมกับความสําเร็จของผู้อื่น
7. โรงเรียนเป็ นสถานที่ที่สนับสนุนการเรี ยนรู้ของเด็ก และเป็ นสถานที่ที่ส่งเสริ มการพัฒนา
ความสามารถของเด็กในด้ านต่าง ๆ
นอกจากนี ้ กุญชรี ค้ าขาย (2544: 159–160) ยังกล่าวว่า การส่งเสริ มความสามารถทาง
พหุปัญญาให้ ดี ไม่วา่ จะเป็ นในด้ านใดก็ตามถ้ าเด็กได้ รับการส่งเสริ มที่ตรงตามความสามารถก็จะทําให้
เด็กพัฒนาไปได้ อย่างรวดเร็วกว่าเด็กคนอื่น ดังนี ้ควรที่จะส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาให้ กับเด็ก
เพื่อการเรียนรู้ดงั นี ้
1. ต้ องรู้จกั ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กในทุก ๆ ด้ าน เพราะจะช่วยให้ การเรี ยนการ
สอนและการประเมินการเรียนรู้ของเด็กสอดคล้ องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน
2. กระตุ้นให้ เด็กได้ ใช้ ความสามารถทุก ๆ ด้ านร่วมกันในการเรียนรู้สิ่งที่อยากจะเรียน
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จัดให้ ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ แก้ ปัญหาหรื อเข้ าไปมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และเป็ นกิจกรรมที่ต้องทําโดยอาศัยการผสมผสานกันของความคิดเชิงเหตุผล
4. กระตุ้นให้ เด็กตอบคําถาม โดยการให้ เหตุผล
5. สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กว่าเป็ นไปตามลําดับขันหรื
้ อไม่ เพื่อที่จะได้ ทราบ
ถึงจุดบกพร่องในการเรียนรู้ของเด็ก
6. หากพบว่าเด็กเรียนรู้หรือเข้ าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ช้ากว่าคนอื่น ๆ ควรจะช่วยเหลือเพราะอาจ
เป็ นไปได้ วา่ เด็กมีความสามารถเพียงเท่านี ้
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ สง่ เสริมความสามารถในทุก ๆ ด้ าน เช่น
7.1 การอ่าน การเล่น และการเขียนเรื่อง (ด้ านภาษา)
7.2 การเล่านิทาน และให้ เด็กเดาว่าตอนจบจะเป็ นอย่างไร (ด้ านตรรกะ)
7.3 การเขียนภาพ ลอกแบบ หรือวางผังที่จะตกแต่งพื ้นที่ (ด้ านมิติสมั พันธ์)
7.4 การฟั งเสียงดนตรี หรือเสียงต่าง ๆ (ด้ านดนตรี)
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7.5 การเต้ นรํา การละเล่นไทยเช่นมอญซ่อนผ้ า งูกินหาง โพงพาง (ด้ านการเคลื่อนไหว
และร่างกาย)
7.6 การสวมบทบาทต่าง ๆ การใช้ ภาษาท่าทาง (ด้ านมนุษยสัมพันธ์)
7.7 การบอกถึงความต้ องการของตนเอง (ด้ านการเข้ าใจตนเอง)
7.8 การปลูกต้นไม้ การเลี ้ยงสัตว์ และการบันทึกการเจริญเติบโต (ด้ านธรรมชาติวทิ ยา)
สรุปได้ ว่า แนวทางในการส่งเสริ มความสามารถทางพหุปัญญาทําได้ หลายวิธี ซึ่งการจัด
กิจกรรมควรส่งเสริมความสามารถในทุกๆ ด้ าน โดยจะต้ องคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล กระตุ้น
ให้ ทํากิจกรรม กระตุ้นให้ ตอบคําถาม เปิ ดโอกาสให้ บคุ คลตัดสินใจแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ควรให้ เด็กได้ มีส่วน
ร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมด้ วย และสิ่งสําคัญควรสนับสนุนความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กใน
ด้ านต่างๆด้ วย
1.9 รูปแบบการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพหุปัญญามีหลายรูปแบบ
ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา เดชะคุปต์ (2549: 7) พัฒนารูปแบบหนึ่ง คือ รูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้ (The Multiple Intelligences Model for Learning) หรือ รูปแบบ ACACA เป็ น
รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา โดยมีพื ้นฐานจากทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้ การจัดประสบการณ์ตามแนวรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ เป็ นการดําเนินการตามหลักการ 5
ขัน้ โดยใช้ อกั ษรย่อว่า ACACA ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันการให้
้
ผ้ เู รียนปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (A = Active Learning)
ขันที
้ ่ 2 ขันการมี
้
สว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ ย่อย (C = Cooperation Learning)
ขันที
้ ่ 3 ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (A = Analysis)
ขันที
้ ่ 4 ขันการสรุ
้
ปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (C = Constructivism)
ขันที
้ ่ 5 ขันการประยุ
้
กต์ใช้ ในชีวิตจริง (A = Application)
ขันตอนตามรู
้
ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังนี ้
1. ผู้เรียนปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) ในขันตอนนี
้
้ มีพืน้ ฐาน
จากความเชื่อที่วา่ การเรียนรู้จะทําได้ ดีเมื่อผู้เรี ยนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ในขันนี
้ จ้ ะ
เน้ นการที่ผ้ เู รี ยนลงมือปฏิบัติกิจกรรม การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Hands – on) โดยการทดลอง ค้ นคว้ า
ปฏิบตั ิจริง ซึ่งเน้ นการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Active Learning)
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2. ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ในกลุ่มย่อย (Cooperation Learning) ในข้ อนีเ้ กิด
จากแนวความคิดที่ว่าการเรี ยนรู้ที่เหมาะสมจะเกิดได้ ดีจากการที่ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ มีส่วนร่วมในการ
ทํางาน และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ในรูปแบบของการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่มย่อย ซึ่งได้ จากแนวความคิดใน
เรื่องของกระบวนการกลุม่ หรือกลุม่ สัมพันธ์
3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์กิจกรรมการเรี ยนรู้ (Analysis) การเรี ยนรู้ที่ดี และมีประสิทธิภาพ
จะเกิดขึ ้นได้ เมื่อผู้เรียนสามารถรับรู้ และวิเคราะห์ความรู้สึกและประสบการณ์ของตนเอง ว่าทําอะไรไป
รู้สกึ อย่างไร และเกิดการเรียนรู้อะไร อย่างไร
4. ผู้เรี ยนสามารถสรุป และสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง (Constructivism) การเรี ยนรู้จะ
เกิดขึ ้นได้ ดี เมื่อผู้เรียนสามารถสรุปสิ่งที่เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง หรือที่เรี ยกว่าผู้เรี ยนสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วย
ตนเอง
5. ผู้เรียนสามารถนําสิ่งที่เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริ ง (Application) เมื่อผู้เรี ยนสรุปสิ่งที่
เรียนรู้แล้ ว การเรียนรู้ที่แท้ จริง คือการที่ผ้ เู รี ยนสามารถนําสิ่งที่เรี ยนรู้นนั ้ ไปประยุกต์ใช้ กับการแก้ ปัญหา
หรือกับสิ่งที่เกิดขึ ้นในชีวิตจริง
สรุปได้ วา่ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ เป็ นรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่พฒ
ั นาศักยภาพ
ของเด็ก ซึ่งเด็กจะได้ มีสว่ นร่วมและลงมือปฏิบตั ิจริง ได้ วิเคราะห์ สรุปและสร้ างองค์ความรู้ได้ ด้วยตนเอง
และสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ได้ จริงต่อไป
1.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับทฤษฎีพหุปัญญา
งานวิจัยต่ างประเทศ
เฮอร์ แมน (วลินดา พงค์ธราธิก. 2547: 18; อ้ างอิงจาก Herman.1994:97-98) ศึกษาการ
นําแนวคิดพหุปัญญาไปใช้ ในระดับประถมศึกษาของครูในรัฐฟลอริ ดา ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่มี
การนําแนวคิดพหุปัญญาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนทําให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของเด็ก
สูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
วู ชู หัว อัลราบาท์ และ สุไลมาน ( Wu, Shu-hua; Alrabah, Sulaiman. 2009) ศึกษาเรื่ อง
รูปแบบการเรียนรู้และลักษณะพหุปัญญาระหว่างนักเรียนไต้ หวันกับนักเรียนคูเวต โดยมีวตั ถุประสงค์ใน
การศึกษา คือ การสํารวจรูปแบบการเรียนรู้และลักษณะพหุปัญญาระหว่างสองกลุม่ วัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันของนักเรี ยนที่เรี ยนภาษาอังกฤษระดับ EFL ในไต้ หวันและคูเวตเพื่อยืนยันความสอดคล้ องของการ
พัฒนาเทคนิคการสอนที่เหมาะสมของแต่ละรูปแบบ การเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วยการสํารวจจาก
เครื่ องมือที่เ ป็ นมาตรฐาน 2 ชนิด ส่วนหนึ่งของการสํารวจกําหนดเป้าหมายการเรี ย นรู้ของนักเรี ยนที่
ต้ องการและส่วนที่สอง คือ ศึกษาความฉลาดในการวิเคราะห์ข้อมูลการระบุรูปแบบการเรี ยนรู้และพหุ
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ปั ญญาปั ญญาที่โดดเด่นหลายรายการในแต่ละกลุม่ ความหมายคือการดําเนินการศึกษาวัฒนธรรมอื่น ๆ
ในการเรียนระดับ EFL เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนที่รองรับแต่ละวัฒนธรรมและการออกแบบการสอนและ
กิจกรรมที่ขยายรูปแบบการเรียนรู้ทงสองกลุ
ั้
ม่ ปั จจุบนั และพหุปัญญา
คริสโตดูลู โยน่า (Christodoulou, Joanna A. 2009) ศึกษาเรื่ อง การประยุกต์ใช้ พหุปัญญา

โดยแบ่งความคิดของพหุปัญญาของ โฮเวิร์ด การ์ ดเนอร์ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ที่ศึกษามากว่า 25 ปี ที่
โดยมีรูปถ่ายหลายๆ โรงเรียนและในการครบรอบทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ การ์ ดเนอร์ โดยจะสะท้ อนทฤษฎี
พหุปัญ ญาที่ มีหลากหลายรูปแบบและพิ จารณาว่าอาจจะมีหลักสูตรในอนาคต ในบทความนีผ้ ้ เู ขีย น
กล่าวถึงวิธีเพิ่มความฉลาดในเรื่องทฤษฎีพหุปัญญาสําหรับโรงเรียน มีการแสดงความคิดเห็นพื ้นฐานของ
ทฤษฎีของวิธีคิดที่สามารถแยกเป็ นส่วนประกอบ แล้ วอธิบายความเข้ าใจผิดบางอย่างกับแนวคิดและ
ความตังใจของปั
้
ญญาหลายทฤษฎีและวิธีการที่เกิด แรงบันดาลใจให้ โรงเรี ยนต่างๆทั่วโลกเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
งานวิจัยในประเทศ
สันติศกั ดิ์ ผาผาย (2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการ
จัดประสบการณ์ปฏิบตั ิการทดลองประกอบอาหาร ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถ
ทางพหุปัญญาทุกด้ าน ได้ แก่ ความสามารถทางด้ านภาษา ความสามารถทางด้ านตรรกะ-คณิตศาสตร์
ความสามารถด้ านมิติ ความสามารถทางด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้ านดนตรี /
จังหวะ ความสามารถทางด้ านมนุษยสัมพันธ์ความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ความสามารถ
ด้ านการเข้ าใจตนเอง และความสามารถทางด้ านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบและความสามารถทางพหุปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
สูงขึ ้น ตลอดทุกช่วงของการจัดประสบการณ์
ขวัญ จิ รา ภูสังข์ (2547: 53) ศึก ษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปั ญ ญาที่ ได้ รับ การจัด
ประสบการณ์ปฏิบตั ิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ ผลการวิจัย พบว่า
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ ปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุ -ปั ญญาเพื่อ
การเรี ย นรู้ มีค วามสามารถทางพหุปั ญ ญา สูง ขึน้ ทุก ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถทางด้ านภาษา
ความสามารถทางด้ านตรรกะ-คณิ ตศาสตร์ ความสามารถด้ านมิติสมั พัน ธ์ ความสามารถทางด้ าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้ านดนตรี /จังหวะความสามารถทางด้ านมนุษยสัมพันธ์
ความสามารถด้ านการเข้ าใจตนเอง และความสามารถทางด้ านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และความสามารถทางพหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่สงู ขึ ้น
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วิลินดา พงศ์ ธราธิ ก (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ ง ผลการวิจัยพบว่าความ สามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทดลอง ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ ง แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
พิมพ์พรรณ ทองประสิทธิ์ (2548: 76) ศึก ษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดกิ จกรรมโดยใช้ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ มีความสามารถทางพหุปั ญญาทุกด้ าน ได้ แก่
ความสามารถทางด้ านภาษา ความสามารถทางด้ านตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้ านมติ
สัมพันธ์ ความสามารถทางด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้ านดนตรี ความสามารถ
ทางด้ านการเข้ าใจผู้อื่นความสามารถทางด้ านการเข้ าใจตนเองและความสามารถทางด้ านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ และความสามารถ
ทางพหุปัญญาทุกด้ านมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงู ขึ ้น ตลอดช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม
ปราณี อุปฮาท (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อเปรียบเทียบก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แผนการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญา
เพื่ อการเรี ย นรู้ และแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ผลการวิจัย พบว่า เด็ก ปฐมวัย ที่ ได้ รับ การจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้มีการคิดเชิงเหตุผลหลังการทดลองสูงกว่าการทดลอง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วันดี สุตสิน (2550: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการแก้ ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่
ได้ รับ การจัดกิจกรรมตามรูป แบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ การวิจัยในครัง้ นี ม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาของเด็ก ปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูป แบบพหุปัญ ญาเพื่ อการ
เรี ยนรู้ เครื่ องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคื อ แผนการจัดกิจกรรมตามรู ปแบบพหุปั ญญาเพื่อการเรี ยนรู้ และ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ ปัญหาสําหรับเด็กปฐมวัยผลการวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยหลังได้ รับ
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาตนเอง และมี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาตนเองที่เกี่ยวข้ องกับผู้อื่นของเด็กปฐมวัย มีคา่ สูงขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแก้ ปัญหาของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ มีค่าสูงกว่าก่ อนการจัดกิ จ กรรมตามรู ป แบบพหุปัญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุทธิ์ธนา ขันอาสา (2550) ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับ
การจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ผลการศึกษาค้ นคว้ าสรุปว่า หลังจากที่ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบ
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โครงการเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านภาษา ด้ านตรรกะ/คณิตศาสตร์
ด้ านมิติ ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้ านดนตรี ด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคลด้ านความเข้ าใจ
ตนเอง ด้ านธรรมชาติสงู ขึ ้น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ
หทัยรัตน์ ทรวดทรง (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญ ญา
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปั ญญา การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้ กิจกรรมการสอนแบบจิตปั ญญาเครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปั ญญา และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุ
ปั ญ ญา ผลการวิจัย พบว่า เด็ก ปฐมวัย ที่ ได้ รับ การจัด กิ จ กรรมโดยใช้ การสอนแบบจิ ตปั ญ ญามี
ความสามารถทางพหุปัญญาในทุกด้ านเพิ่มสูงขึ ้นหลังการทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชมพูนทุ ศุภผลศิริ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
ที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่ การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบ
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้ รับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเล่มใหญ่
ผลการวิจยั พบว่า หลังจากได้ รับการจัดกิจกรมการทําหนังสือเล่มใหญ่เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุ
ปั ญญาสูงขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 83) ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการละครโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการละครโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้มีความสามารถทางสติปัญญาทุก
ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถทางด้ านภาษา ความสามารถทางด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถ
ทางด้ านมิติสมั พันธ์ ความสามารถทางด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้ านดนตรี
ความสามารถทางด้ านการเข้ าใจผู้อื่น ความสามารถทางด้ านการเข้ าใจตนเอง ความสามารถทางด้ าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ความสามารถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดํารงคงอยู่ของชีวิตสูงขึ ้น
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สิรินทร์ ลัดดากลม (2551: 93) ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ เด็กปฐมวัย
ที่ ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ก ารจัด กิ จ กรรมทัศนศึก ษาโดยใช้ รูป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ มี
ความสามารถทางพหุปัญญา ด้ านภาษา ความสามารถทางด้ านมิติ ความสามารถทางด้ านร่างกาย และ
การเคลื่อนไหว ความสามารถทางด้ านดนตรี ความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ความสามารถ
ทางด้ านการเข้ าใจตนเองและความสามารถทางด้ านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมสูงขึ ้น จากความสามารถ
ระดับ ตํ่าเป็ นความสามารถระดับ ปานกลาง และความสามารถระดับสูง และพบความสัมพัน ธ์ของ
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ความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละช่วงเวลาระหว่างการทดลอง ยกเว้ นความสามารถทางด้ านตรรกะ/
คณิตศาสตร์ที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ภรภัทร นิยมชัย (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัดประสบการณ์จากแหล่งการเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการวิจัย
พบว่า เด็ก ปฐมวัย ที่ ได้ รั บ การจัด ประสบการณ์ จ ากแหล่งการเรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น จังหวัด
พระนครศรี อยุธยามีความสามารถทางพหุปั ญ ญาทัง้ 8 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านภาษา ด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ ด้ านมิติ ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้ านดนตรี ด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ด้ าน
ความเข้ าใจตนเอง และด้ านธรรมชาติ สูงขึ ้นกว่าการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ในทุก
ช่วงเวลาระหว่างการทดลอง และความสามารถทางพหุปัญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สงู ขึ ้นตลอด
แต่ละช่วงเวลาของการจัดประสบการณ์
วรรณิษา บัวสุข (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัด กิจ กรรมเกมการศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1. เด็ก ปฐมวัย ก่อนได้ รับการจัดกิจ กรรมเกม
การศึกษามีความสามารถทางพหุปัญญาแต่ละด้ านอยู่ในระดับปานกลาง หลังได้ รับการจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัญญาแต่ละด้ านอยู่ในระดับสูง 2. เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการ
จัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้ านสูงขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
อัญชนา เถาว์ชาลี (2553: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของ
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์ ผลการวิจัยพบว่า หลังจากได้ รับการจัด
กิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัญญาสูงขึ ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
จากเอกสารและงานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ นัน้ ซึ่งจัดตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ สามารถพัฒนาศักยภาพทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยได้ สงู ขึ ้น และช่วยให้ ครูสามารถนําไปใช้ กบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปั ญญาใน
ด้ านต่างๆ ของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม ได้ ร้ ู จุดเด่นและสามารถปรับปรุงจุดบกพร่อง
หรือจุดด้ อยของตนเอง ซึ่งกิจกรรมต้ องมีความเหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะและความสนใจของผู้เรียนด้ วย
2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับนิทาน
ในส่ วนนีจ้ ะกล่ าวถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับนิทาน ดังต่ อไปนี ้
2.1 ความหมายของนิทาน
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มีผ้ ใู ห้ ความหมายของนิทานไว้ ดงั ต่อไปนี ้
จันทร์เพ็ญ สุภาผล (2535: 26) กล่าวว่า นิทาน หมายถึง เรื่ องราวที่เล่าสืบต่อกันมาโดยอิง
ความจริงหรือจินตนาการ มีวตั ถุประสงค์ให้ เกิดความสนุกสนานและแฝงความคิดสอนใจเพื่อให้ เกิดการ
เรียนรู้จากเนื ้อเรื่องในนิทาน
ฉวีวรรณ กินาวงศ์ (2533: 101) กล่าวว่า นิทาน หมายถึง เรื่ องราวที่เล่าต่อๆ กันมาเป็ น
เวลานานแล้ ว แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่ มต้ นเล่ากันมาตังแต่
้ เมื่อใด การเล่านิทานก็เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและให้ ความรู้ เพื่อเป็ นคนดีอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุขและบางครัง้ ก็สอดแทรกคุณธรรม
เพื่อสอนใจไปด้ วย
วลัย วลิตธํารง (2513: 25 - 26) ให้ ความหมายของนิทานว่านิทาน คือ เรื่ องราว ที่เล่า
สืบเนื่องต่อกันมาเป็ นทอดๆ จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นิทานเหล่านีอ้ าจจะเป็ นเรื่ องที่อิงความจริ ง หรื อมีการ
เล่าเสริมต่อให้ สนุกสนานหรือเป็ นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของผู้เล่าเองก็ได้
กิ่งแก้ ว อัตถาพร (2519: 12) ให้ ความหมายนิทานเชิงคติชนวิทยาว่า นิทาน หมายถึง เรื่ องที่
เล่าสืบต่อกันมาเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ถ่ายทอดด้ วยวิธีมขุ ปาฐะ
ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ (2527: 70) กล่าวว่า นิทาน คือ เรื่ องราวที่เล่ากันมาแต่โบราณและมี
อภินิหารต่างๆ นานา
รัชนี ศรี ไพรวรรณ (2516: 37) ให้ ความหมายของนิทานว่า คือ เรื่ องที่เล่าสืบกันมาหรื อมีผ้ ู
แต่งขึ ้นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และให้ ความรู้เกี่ยวกับการดํารงชีวิต
เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 8) ให้ ความหมายของนิทานว่า นิทานคือเรื่ องราวที่เล่าสืบต่อกันมา
ตังแต่
้ สมัยโบราณเป็ นการผูกเรื่ องขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความสนุก สนาน แฝงคําสอนจรรยาในการใช้ ชีวิต
เป็ นการถ่ายทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องของผู้เล่าให้ คนรุ่นใหม่ฟัง
พจมาน เทียนมนัส (2539: 19) กล่าวว่า นิทาน หมายถึง เรื่ องที่เล่าสืบกันมาช้ านาน อิง
ความจริงหรือจินตนาการ วัตถุประสงค์ทําให้ เกิดความสนุกสนานและคติสอนใจ หรื อความรู้จากเนือ้ หา
ของนิทาน
สรุปได้ วา่ นิทานคือ เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาตังแต่
้ สมัยโบราณ มาจากการอิงความเป็ น
จริ ง หรื อต่อเติ มเพื่ อความสนุก สนาน ทํ าให้ เ กิดความสนุก สนานเพลิดเพลิน และสอดแทรก คติธรรม
ความรู้ตา่ งๆ เพื่ออบรมสัง่ สอน
2.2 คุณค่ าและประโยชน์ ของนิทาน
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นิทานมีประโยชน์และมีคณ
ุ ค่าต่อเด็กในการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่างๆ มีผ้ กู ล่าวถึง
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ไพพรรณ อินทนิล (2534: 49) ได้ บอกถึงประโยชน์ของนิทานไว้ เอาดังต่อไปนี ้
1. นิท านเป็ นสื่อเชื่อมโยงความรัก ใคร่ ความใกล้ ชิ ดระหว่างพ่อแม่กับ ลูก ครู กับ ศิษ ย์
บรรณารักษ์ กบั เด็กๆ ที่มาใช้ ห้องสมุด ทําให้ เด็กเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดความเชื่อมัน่ ในตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
2. สนองตอบต่อความต้ องการของเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น อยากมีประสบการณ์
ซึ่งส่วนหนึ่งได้ มาจากการฟั งนิทาน
3. ฝึ กให้ เด็กเป็ นผู้ร้ ูจกั ฟั ง มีสมาธิ รู้จกั สํารวมอิริยาบถของตนเอง
4. เป็ นการสร้ างสรรค์ในด้ านภาษาให้ แก่เด็ก ทําให้ เด็กใช้ ภาษาได้ ถกู ต้ อง รู้จกั คําศัพท์ตา่ ง ๆ
ถ้ าผู้เล่านิทานระมัดระวัง รู้จักเลือกใช้ ถ้อยคํา จะทําให้ เกิ ดสุนทรี ย์ในภาษา เพราะมีแบบอย่างที่ดี การ
ออกเสียงตัว ร, ล, ตัวควบกลํ ้าได้ ถกู ต้ อง
5. ให้ ค วามบัน เทิ งกับ เด็ก ๆ ทํ าให้ เ ด็ก ได้ ผ่อนคลายอารมณ์ ได้ รับ ความสนุก สนาน
เพลิดเพลิน ทําให้ เด็ก ๆ ร่าเริงแจ่มใสสมวัย
6. ส่งเสริมความคิดสร้ างสรรค์ของเด็กๆ นิทานก่อให้ เกิดจินตนาการ เด็กอาจจะเกิดความคิด
สร้ างสรรค์ในการแต่งนิทานขึ ้นเอง หรือวาดรูปตามจินตนาการจากนิทานที่ได้ ฟัง ทําให้ เด็ก ๆ คิดว่าเขามี
โลกส่วนตัวที่เขาจะคิดสร้ างสรรค์อะไรก็ได้ ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจในตนเองตามมา
7. เพิ่มพูนความรู้เล็กๆ น้ อยๆ ให้ กบั เด็ก เช่น ด้ านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ทําให้ เด็กสามารถตัดสินใจในด้ านการแสดงออกและสนองตอบเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้ ถกู ต้ อง
8. ผู้เล่ามีโอกาสที่จะแทรกคําสัง่ สอนไปในนิทานเท่าที่เด็กจะรับไว้ ได้ เช่น ปลูกฝั งคุณธรรม
ด้ านต่าง ๆสอนให้ รักเมตตาต่อสัตว์ ไม่พูดเท็จ มีความซื่อสัตย์ มีใจโอบอ้ อมอารี ไม่อิจฉาริ ษยากัน เป็ น
การกล่อมเกลานิสยั เด็กให้ น่ารัก อ่อนโยน ไม่เอาเปรียบ เป็ นที่รักของทุกคน
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 11-12) กล่าวถึงความสําคัญของ นิทาน ไว้ ดงั นี ้
1. นิทานส่งเสริมให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาความคิด ขยายความคิดของตนให้ กระจ่างและ เป็ นการ
พัฒนาภาษาอีกทางหนึ่ง
2. สร้ างนิสยั รักการอ่าน ผู้เรียนรู้สกึ เพลิดเพลินขณะฟั งครูเล่า ซึ่งนําไปสูก่ ารค้นคว้ า หาอ่าน
นิทานด้ วยตนเอง
3. นิทานเป็ นการสร้ างการเรียนรู้อย่างมีความหมายให้ กบั นักเรียน เนื ้อหาในนิทาน มี
ประเด็นชัดเจน และการเล่านิทานซํ ้า ๆ ทําให้ นกั เรียนสามารถถ่ายโอนข้ อมูลใหม่เพื่อหาข้ อสรุปได้

37

สรุปได้ วา่ นิทาน มีคณ
ุ ค่าและประโยชน์ตอ่ เด็กปฐมวัยมาก เนื่องจากจะส่งเสริ มพัฒนาการ
ทัง้ 4 ด้ าน คือร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งนิทานจะสนองความต้ องการของเด็ก ทํา
ให้ เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน คลายเครียด ช่วยส่งเสริมจินตนาการ ส่งเสริมกระบวนการคิดของ
เด็ก และยังปลูกฝั่ งคุณธรรมและจริยธรรมให้ เด็กด้ วย
2.3 ประเภทของนิทาน
การแบ่งประเภทของนิทาน สามารถแบ่งได้ หลายประเภท เช่น แบ่งตามเขตพืน้ ที่ แบ่งตาม
ยุคสมัย แบ่งตามดรรชนีแบบเรื่องหรือแบ่งตามชนิดของการเล่านิทาน แต่ที่นิยมกันมาก คือ การแบ่งตาม
รูปแบบของนิทาน การแบ่งประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทาน สามารถจําแนกและแบ่งได้ ตาม
เนื ้อหาสาระที่เป็ นเรื่องราวของนิทาน ซึ่งมีผ้ ทู รงคุณวุฒิหลายท่านได้ อธิบายวิธีการแบ่งประเภทนิทานตาม
รูปแบบของนิทานไว้ ดังนี ้
เกริก ยุ้นพันธ์ (2538: 20 - 22) แบ่งประเภทของนิทานตามรูปแบบของนิทาน แบ่งออกเป็ น
ประเภทต่างๆ 8 ประเภท คือ
1. เทพนิทานหรือเทพนิยายหรือเรื่องราวปรัมปราเป็ นนิทานหรือนิยายที่เกินเลย ความเป็ นจริง
เหนือความเป็ นจริงของมนุษย์เป็ นส่วนใหญ่ เป็ นเรื่องราวที่เกี่ยวข้ องกับอภินิหาร ตัวเอกหรือตัวละครเด่นๆ
จะมีอภินิหารหรื อเวทมนต์ ฤทธิ์เดช ฉากหรื อสถานที่ในเนือ้ เรื่ องมักเป็ นสถานที่พิเศษ หรื อถูกกําหนด
ขึ ้นมา เช่น สรวงสวรรค์หรือเมืองบาดาล มีพระเอกเป็ นเจ้ าชาย มีนางเอกเป็ นเจ้ าหญิ ง มีนางฟ้า มีเทวดา
มียกั ษ์ ฯลฯ เป็ นต้ น
2. นิทานประจําถิ่นหรือนิทานพืน้ บ้ าน มักเป็ นนิทานที่ถูกเล่าขานตกทอดต่อเนื่องกันมาเป็ น
เรื่องราวที่เกี่ยวข้ องกับตํานานพืน้ บ้ าน ประวัติความเป็ นมาของท้ องถิ่น ภูเขา ทะเล แม่นํา้ เรื่ องราวของ
โบราณวัตถุที่มีเหตุแห่งที่มาของการสร้ าง การเกิด ฯลฯ เป็ นต้ น
3. นิทานคติสอนใจ เป็ นนิทานที่เลียบเคียงเชิงเปรี ยบเทียบกับชีวิต และความเป็ นอยู่ร่วมกัน
ในสังคมมนุษย์ ให้ บังเกิด ผลในการดํารงชีวิตและความเป็ นอยู่ให้ พิถีพิถัน ละเอียดรอบคอบและไม่
ประมาท ช่วยเหลือเมตตาต่อผู้อื่น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. นิทานวีรบุรุษ เป็ นนิทานที่อ้างถึงบุคคลที่มีความสามารถ องอาจ กล้ าหาญ นิทานวีรบุรุษ
มักเป็ นเรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องจริงของบุคคลที่สําคัญๆ ไว้ แต่มกั สร้ างฉาก หรื อสถานการณ์ น่าตื่นเต้ น หรื อ
เกินความจริง เพื่อให้ เรื่องราวสนุกสนาน และทําให้ เกิดความรู้สกึ คล้ อยตามว่าบุคคลผู้นนเป็
ั ้ นวีรบุรุษนันมี
้
ความสามารถ และน่าสนใจจริง
5. นิทานอธิบายเหตุ เป็ นนิทานที่เป็ นเรื่องราวเหตุที่มาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดและอธิบายพร้ อมตอบ
คําถามเรื่องราวนันๆ
้ ด้ วย เช่น เรื่องกระต่ายในดวงจันทร์ ทําไมนํ ้าทะเลจึงเค็ม นกยูงกับนกกา เป็ นต้ น
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6. เทพปกรณัม เป็ นนิ ทานที่เกี่ย วข้ องกับความเชื่อ โดยเฉพาะเกี่ ยวข้ องกับ ตัวบุคคลที่ มี
อภินิหารเหนือความเป็ นจริง ลึกลับ ได้ แก่ พระอินทร์ พระพรหม ทศกัณฑ์ เป็ นต้ น
7. นิทานที่มีสัตว์เป็ นตัวเอก และเปรี ยบเทียบเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ เป็ นเรื่ องราวที่
เกี่ยวข้ องกับการอยู่ร่วมกันในสังคม สอนจริยธรรมแฝงแง่คิด และแนวทางแก้ ไขเป็ นบางครัง้ หรื อบางครัง้
สอนแบบทางอ้ อมผู้อา่ นหรือผู้ฟังจะต้ องพิจารณาเอง มักเป็ นเรื่องราวบันเทิงคดีที่สนุกสนาน
8. นิทานตลกขบขัน เป็ นนิทานที่มีเรื่องราวเปรียบเทียบชีวิตความเป็ นอยู่ แต่มีมมุ ที่ตลกขบขัน
สนุกสนาน ทําให้ เกิดความรู้สึกเป็ นสุข เนือ้ เรื่ องจะเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้ องกับไหวพริ บ เรื่ องราวแปลกๆ
เรื่องเหลือเชื่อ เรื่องเกินความเป็ นจริง เป็ นต้ น
วรรณี ศิริสนุ ทร (2539: 13 - 19) แบ่งนิทานสําหรับเด็กออกเป็ น 5 ประเภท คือ
1. นิทานพื ้นบ้ าน (Folk tales) เป็ นเรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาเป็ นเวลาช้ านานจนภายหลังมีการ
เขียนขึ ้นตามเค้ าเดิมบ้ าง จดจําเรื่องราวมาเขียนขึ ้นบ้ าง ไม่ปรากฏว่าผู้แต่งดังเดิ
้ มเป็ นใคร มักจะกล่าวอ้ าง
ว่าเป็ นของเก่าแล้ วเอามาเล่าใหม่ นิทานพื ้นบ้ านแบ่งออกเป็ นชนิดใหญ่ ๆ ดังนี ้
1.1 นิทานเกี่ยวกับสัตว์พดู ได้ (Talking – Beast tales) มีตวั ละครเป็ นสัตว์พูดจาโต้ ตอบ
กัน บางครัง้ สัตว์ก็พดู จาโต้ ตอบกับคนด้ วย เช่น เรื่องแม่ไก่สีแดง ปลาบู่ทองและลูกเสือกับลูกวัว เป็ นต้ น
1.2 นิทานไม่ร้ ูจบ (Cumulative tales) เป็ นนิทานเรื่องธรรมดาพื ้น ๆ แต่เนื ้อเรื่องมีการ
กระทําต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ และซํ ้า ๆ กัน เช่น เรื่อง ตากับยาย ลูกไก่ตื่นตูม
1.3 นิทานตลกขบขัน (The Droll หรื อ Humorous tales) เนือ้ เรื่ องส่วนใหญ่เป็ นทํานอง
ไร้ สาระหรือโง่เขลา และแปลกประหลาด ชวนให้ เห็นเป็ นเรื่ องตลกขบขัน บางครัง้ ก็เป็ น การใช้ ปฏิภาณ
ไหวพริบ เช่น เรื่องศรีธนญไชย
1.4 นิทานอธิบายเหตุ (Pour quoi stories หรื อ Tales that tell why) ส่วนใหญ่นิทาน
พืน้ บ้ านชนิดนีม้ ีเนือ้ เรื่ องอธิบายหรื อตอบคําถามของเด็ก ๆ ว่า “ทําไม....?” ส่วนใหญ่อธิบายเกี่ยวกับ
ลักษณะของสัตว์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในชาติ ต่าง ๆ บางครัง้ ก็เกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น
เรื่องทําไมกระต่ายจึงหางสัน้ เสือทําไมจึงมีลาย นํ ้าทะเลทําไมจึงเค็ม
1.5 เทพนิยาย (Fairy tales) บางครัง้ เรี ยกว่า นิทานเกี่ยวกับเวทมนต์คาถา (Tales of
magic) ลักษณะของนิทานชนิดนีท้ ี่เ ห็นเด่น ชัด คือ เรื่ องมักยาว ซับซ้ อน ตัวละคร มักมี อิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริย์สามารถบันดาลสิ่งที่ดีงาม หรือสิ่งที่ชวั่ ร้ ายได้ หรือมีผ้ วู ิเศษสามารถทําสิ่งนัน้ สิ่งนีไ้ ด้ อย่างที่คน
ธรรมดาไม่สามารถจะทําได้ เป็ นนิทานพื ้นบ้ านชนิดที่ครองใจเด็กมาเป็ นเวลาช้ านาน มักจะนิยม ขึ ้นต้ นว่า
“ครัง้ หนึ่งนานมาแล้ ว” หรือ “ในกาลครัง้ หนึ่ง” เช่น เรื่องสังข์ทอง พระรถเมรี เจ้ าหญิงนิทรา
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2. นิทานสอนคติธรรม (Fables) มีลกั ษณะเป็ นนิทานสัน้ ๆ ตัวละครมีทงั ้ คนและสัตว์ สัตว์มี
บทบาทเหมือนคน มีแกนเรื่องแกนเดียว มีโครงเรื่องง่ายและสัน้ และต้ องให้ บทเรียนสอนใจ เป็ นข้ อสรุปที่
ชัดเจน นิทานคติธรรมของต่างประเทศที่ร้ ูจักกันดีได้ แก่ นิทานอีสป (Aesop’s Fables) ผู้เขียน คือ อีสป
(Aesop) ซึ่งเข้ าใจว่าเป็ นทาสชาวกรี ก มีชีวิตอยู่ระหว่าง 620 – 560 ปี ก่อนคริ สตกาลเนื่องจาก เขาถูก
จํากัดเสรีภาพในการพูด และการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง จึงพยายามหาทางออกด้ วยการแสดง
ความคิดเห็นออกมาในรูปของนิทานสอนคติธรรม ตัวอย่างนิทานอิสป ได้ แก่ หมาป่ ากับลูกแกะ ราชสีห์กบั
หนู นิทานสอนคติธรรม แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 นิทานเทียบสุภาษิ ต เป็ นนิทานที่มกั จะยกสุภาษิ ตตังเป็
้ นโคลง 1 บท แล้ วมีนิทาน
เปรียบเทียบได้ กบั โคลงนัน้
2.2 นิทานชาดก เป็ นนิทานสอนคติธรรมของอินเดีย ซึ่งคําว่าชาดกมาจากภาษามคธ
แปลว่าเกิดแล้ วคือหมายถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้ าและพระสาวกที่เกิดขึ ้นมาแล้ วในชาติก่อน และแต่ละ
ชาติได้ บําเพ็ญบารมี คือความดียิ่งขึ ้นจนพระชาติสดุ ท้ ายได้ สําเร็จเป็ นพระพุทธเจ้ า
3. นิทานปกรณัม (Myth) เป็ นเรื่ องที่แสดงให้ เป็ นถึงเหตุการณ์และเรื่ องราวใน บรรพกาล
เกี่ยวกับพืน้ โลก ท้ องฟ้า และพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์มีเทพเจ้ าเป็ นผู้ควบคุม ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ
4. มหากาพย์และนิทานวีรบุรุษ เป็ นนิทานที่มีลกั ษณะคล้ ายกับเทพปกรณัมต่างกันแต่ว่าตัว
ละครของนิทานประเภทนีเ้ ป็ นมนุษย์ไม่ใช่เทพเจ้ า มีการกระทําที่กล้ าหาญฟั นฝ่ าอุปสรรค และประสบ
ผลสําเร็จในที่สดุ ได้ แก่ เรื่ อง กษัตริ ย์อาเธอร์ และอัศวินโต๊ ะกลม (King Arthur and the Knights of the
Round) โรบินฮู๊ด (Robin Hood) รามเกียรติ์ (Ramayana) และเรื่องของวีรบุรุษประจําท้ องถิ่นต่าง ๆ เข่น
ท้ าวแสนปม ต้ นราชวงศ์อทู่ องและไกรทองวีรบุรุษแห่งเมืองพิจิตร
5. หนังสือภาพเป็ นเรื่องอ่านเล่น สําหรับเด็กที่มีตวั เอกเป็ นสัตว์ (Animal stories) นิทานสมัย
เก่าที่มีตวั ละคนเป็ น สัตว์ เราจะพบมากในบทกลอนกล่อมเด็ก นิทาน พื ้นบ้ านและนิทานสอนคติธรรม แต่
ในปั จจุบนั นี ้ได้ มีผ้ แู ต่งนิทานสําหรับเด็กที่มีตวั ละครเป็ นสัตว์ โดยแบ่งเป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ สัตว์ที่มีบทบาท
การกระทําอย่างคน และสัตว์ที่มีความเป็ นอยู่และความ นึกคิดตามธรรมชาติของสัตว์ เรื่ องอ่านเล่น
สมัยใหม่สําหรับเด็กเล็กที่เป็ นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ หรื อที่มีตวั ละครเป็ นสัตว์ มีทงั ้ ที่แต่งเป็ นเรื่ อง ๆ ไป และ
แต่งออกมาเป็ นหนังสือชุด ตัวเอกส่วนใหญ่มีบทบาทที่คอ่ นข้ างซุกซน แต่เด็ก ๆ ชอบมาก และส่วนใหญ่มี
ลักษณะเป็ นหนังสือภาพ เช่น ลูกเป็ ดขี ้เหร่ (The Ugly Ducking) แต่งโดยฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์ เซน ซึ่ง
การศึกษาเรื่องประเภทของนิทานนี ้ สามารถแบ่งประเภทนิทานออกเป็ น 8 ประเภทด้ วยกัน คือ
1. นิทานปรัมปรา
2. นิทานท้ องถิ่น
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3. นิทานเทพนิยาย
4. นิทานตลกขบขัน
5. นิทานสร้ างเสริมคุณธรรม
6. นิทานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ ที่มีสตั ว์เป็ นตัวเอกของเรื่อง
7. นิทานให้ ความรู้เฉพาะในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เช่น นิทานเรื่องยาเสพติดโรคเอดส์และ
สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้น
8. นิทานส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์
สรุปได้ วา่ ประเภทของนิทาน สามารถแบ่งได้ หลายประเภท โดยใช้ หลักเกณฑ์การแบ่งที่
แตกต่างกันตามรูปแบบและเนื ้อหาของการเล่านิทาน
2.4 เกณฑ์ การเลือกนิทานสาหรับเด็ก
มีผ้ กู ล่าวถึงเกณฑ์การเลือกนิทานสําหรับเด็กไว้ ดงั ต่อไปนี ้
เกริก ยุ้นพันธ์ (2538: 58 – 50) กล่าวถึงนิทานที่เด็กสนใจสามารถแบ่งได้ ตามความต้ องการ
และตามพัฒนาการของเด็กวัยต่างๆ ได้ ดงั นี ้
1. เด็กวัยแรกเกิดถึง 2 ขวบ เด็กวัยนีส้ นใจนิทานที่มีเรื่ องสันๆ
้ หรื อนิทานที่กล่าวถึงถ้ อยคํา
เป็ นคําๆ พร้ อมภาพประกอบที่มีสีสดใส เด็กวัยนีม้ ีพัฒนาการสามารถใช้ มือคว้ าจับสิ่งของได้ เบือ้ งต้ น
ดังนันเริ
้ ่มแรกจึงควรมีของเล่นที่ทําจากผ้ า หรือพลาสติกที่ปราศจากสารพิษ ให้ เขาจับเล่น นอกจากนิทาน
ที่มีคําพูดเป็ นคําๆ แล้ ว เด็กในวัยนี ้เพลงกล่อมเด็กถือว่ามีความสําคัญต่อเขามาก และภาพที่มีสีสนั สดใส
ควรนํามาให้ เด็กดูเป็ นครัง้ คราว
2. เด็กวัยระหว่าง 2 ถึง 4 ปี เด็กวัยนีจ้ ะสนใจคําพูดที่มีถ้อยคําคล้ องจอง ชอบซักถามเพราะ
ความใคร่ร้ ูใคร่เห็น และชอบให้ พี่เลี ้ยงหรือพ่อแม่ร้องเพลง หรือท่องคําคล้ องจอง ให้ เขาฟั ง หรื อ ส่วนใหญ่
จะเป็ นเพลงกล่อมเด็กและตัวของเขาก็จะนั่งฟั งจนมัน่ ใจ และในที่สดุ เขา จะร้ องตาม หรื อเล่นกับตุ๊กตา
ของเขา เด็กจะจําคําลงท้ ายของแต่ละประโยคของคําคล้ องจอง โดยออกเสียงตามหรือเปล่งเสียงร้ องตาม
ด้ วยเป็ นคําๆ นิทานเรื่ องยายกะตาเด็กจะชอบมาก และชอบ เรื่ องเล่าที่มี คําคล้ องจองสัมพันธ์กัน เช่น
ยายกะตา ปลูกถัว่ ปลูกงาให้ หลานเฝ้า หลานไม่เฝ้า เอาแต่ปัน้ วัว ปั น้ ควาย อีกาก็เลยมากินถั่วกินงาของ
ตากะยาย ยายมายายด่า ตามาตาตี หลานคนดีก็ร้องไห้ แงๆ เป็ นต้ น นิทานสําหรับเด็กวัยนีก้ ่อนนอนก็มี
ความสําคัญมาก นิทานที่ใช้ เล่าจะเป็ นเรื่องเดิมซํ ้าแล้ วซํา้ อีกของทุกๆ คืน และคืนละหลายๆ ครัง้ ในเรื่ อง
เดียวกัน โดยเนื ้อหาจะต้ องคงเดิมเพียงแต่เพิ่มรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ ให้ สนุกตามสถานการณ์แต่ละวัน
เท่านัน้
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3. เด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ปี เด็กวัยนี ้จะให้ ความสนใจเกี่ยวกับตัวเองน้ อยลงและหันมาสนใจ
สิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวของเขามากขึ ้น แต่ความสนใจของเด็กในวัยนี ้ยังเป็ นระยะสันๆ
้ เท่านัน้ คํากล่อมที่มี
คําคล้ องจอง เช่น เพลงกล่อมเด็ก เด็กยังชื่นชอบอยู่ คําทายที่ประลองปั ญหาเด็กจะชอบมากด้ วย เช่น หนู
มีกับหนูมา หนูมากับหนูมี หนูมีมีต๊ กุ ตาหมา หนูมามีต๊ กุ ตาหมี นอกจากนีเ้ ด็กยังจะชอบนิทานที่มีตวั
เดินเรื่องหรือตัวเอกของเรื่องเป็ นสัตว์พดู ได้ เช่น หมาป่ าพูดคุยกับหนูน้อยหมวกแดง เป็ นต้ น
เยาวพา เดชะคุปต์ (2528: 58-59) กล่าวถึง เกณฑ์การเลือกหนังสือสําหรับเด็ก ดังนี ้
1. เป็ นเรื่องที่เด็กนึกฝั นต่ออย่างสดใส
2. เด็กชอบเรื่องที่จบด้ วยรูปของกิน เพราะเด็กชอบกิน
3. เด็กชอบเรื่องบันเทิง เรื่องเศร้ าเด็กไม่ชอบ
4. ชอบดูภาพมากกว่าชอบอ่านเรื่อง เมื่อเด็กเปิ ดหนังสือ สิ่งแรกที่เด็กจะดูคือ ภาพและเด็กจะ
ดูทกุ อย่างที่อยู่ในภาพ ดังนันหนั
้ งสือภาพจึงเป็ นสิง่ สําคัญที่สดุ
พรจันทร์ จันทวิมล (2539: 103 – 105) ผู้ซึ่งทํางานใกล้ ชิดกับเด็กปฐมวัย มาตลอด และเป็ น
นักแต่งนิทาน และนักเล่านิทานสําหรับเด็ก กล่าวถึงการเลือกนิทานสําหรับเด็ก ไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นเรื่องง่ายๆ แต่สมบูรณ์เน้ นเหตุการณ์อย่างเดียวให้ เด็กพอคาดคะเนเรื่องได้
2. มีการเดินเรื่องได้ อย่างรวดเร็ว
3. ตัวละครน้ อย มีลกั ษณะเด่นที่จําได้ ง่าย เด็กอาจสมมตตัวแทนได้
4. มีบทสนทนามากๆ เพราะเด็กส่วนมากไม่สามารถฟังเรื่องที่เป็ นความเรียงได้ ดี
5. ใช้ ภาษาง่ายๆ ประโยคสัน้ การกล่าวคําซํา้ หรื อคําสัมผัสจะช่วยให้ เด็กจดจําได้ ง่ายและ
รวดเร็ว
6. สร้ างความรู้สกึ ความพอใจให้ กบั ผู้ฟัง
7. เป็ นเรื่องใกล้ ตวั เด็ก เช่น ครอบครัวสัตว์เลี ้ยงหรือเรื่องที่เด็กจะจินตนาการตามความยาวไม่
เกิน 15 นาที
สรุปได้ วา่ เกณฑ์ในการเลือกนิทานสําหรับเด็ก ควรเลือกนิทานที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก อยู่
ในความสนใจ เป็ นเรื่องที่ใกล้ ตวั เด็ก มีตวั ละครน้ อย มีการใช้ ภาษาง่ายๆ อาจเป็ นคําคล้ องจอง เป็ นเพลง
ซึ่งเป็ นที่ชื่นชอบของเด็ก ภาพประกอบมีสีสนั ที่สวยงาม ไม่ควรมีความยาวเกิน 15 นาที ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะ
ช่วยส่งเสริมจินตนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก
2.5 รูปแบบและเทคนิคในการเล่ านิทาน
มีผ้ กู ล่าวถึงรูปแบบและเทคนิคในการเล่านิทานเอาไว้ดงั ต่อไปนี ้
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การเล่านิทานเพื่อให้ เกิดความน่าสนใจนัน้ ขึ ้นอยู่กับ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่เป็ น
ผู้ดําเนินการเล่า ซึ่งมีนกั การศึกษาหลายท่านได้ เสนอแนวคิดรูปแบบการเล่านิทาน และ เทคนิคในการเล่า
นิทาน พอสรุปได้ ดงั นี ้ สัณหพันธ์ อรุณธารี . (2542: 25) และกุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 13-14)
1. การเล่านิทานปากเปล่า เป็ นการเล่านิทานที่อาศัยเพียงคําพูด และนํา้ เสียงของ ผู้เล่าไม่มี
การใช้ สื่อประกอบการเล่า นอกจากนํ ้าเสียงและจังหวะการพูดที่สงู ตํ่าเร้ าใจผู้ฟังตามเนือ้ เรื่ องที่นําเสนอ
การเล่านิทานวิธีนี ้ต้ องใช้ ศิลปะการพูด และการเล่าที่จงู ใจมาก
2. การเล่านิทานประกอบท่าทาง การเล่านิทานแบบนีเ้ ป็ นการเล่าที่มีชีวิตชีวามากกว่า การ
เล่าปากเปล่า เพราะเด็กสามารถติดตามเรื่องที่เล่าได้ และจินตนาการเป็ นรูปธรรมมากขึ ้นตามท่าทางของ
ผู้เล่าและสนุกสนานมากขึ ้น เพราะเห็นภาพพจน์ของเรื่องที่เล่า ท่าทางที่ใช้ ประกอบการเล่านิทานอาจเป็ น
ท่าทางของผู้เล่า หรือเปิ ดโอกาสให้ เด็กมีสว่ นร่วมในการคิดท่าทางประกอบ
3. การเล่านิทานประกอบภาพ ภาพที่ใช้ ประกอบการเล่านิทานมีหลายชนิด อาทิเช่น ภาพถ่าย
ภาพโปสเตอร์ ภาพจากหนังสือ ภาพวาด ฯลฯ การใช้ ภาพสวย ๆ มาประกอบการเล่านิ ทาน โดยเฉพาะภาพ
การ์ ตนู ที่เคลื่อนไปแต่ละลําดับภาพ สามารถจูงใจเด็ก และสร้ างสรรค์จินตนาการของ เด็ก ทํ าให้ เด็กติดตาม
เรื่ องราวด้ วยความอยากรู้ เด็กจะสนุกมากขึ ้นถ้ าในขณะที่ฟังเรื่ อง ผู้เล่ากระตุ้น ให้ เด็กแสดงความคิดเห็น โดย
ให้ เด็กเลือกภาพนํามาติดเอง เป็ นการร่วมสร้ างจินตนาการให้ กบั เรื่ องที่เล่า
4. การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน วิธีนี ้ผู้เล่าจะวาดการ์ ตนู ประกอบไปด้ วย คือ เล่าเรื่ อง
ขณะเดียวกันก็วาดภาพไปจนจบเรื่อง จะทําให้ เด็กสนใจ ตื่นเต้ น และเกิดศรัทธาในตัวผู้เล่า
5. การใช้ เพลประกอบ หรื ออาจจะเล่านิทานที่ประพันธ์เป็ นเพลง ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เด็กเกิด ความ
สนุกสนาน เพราะมีทํานองคล้ องจองกัน มีความไพเราะจนทําให้ เด็กประทับใจ และสามารถ จดจํานิทาน
ที่ได้ ฟังได้ ในที่สดุ
6. การเล่านิทานประกอบเสียง ได้ แก่ เสียงเพลง เสียงดนตรี และเสียงอื่น ๆ สามารถ นํามา
ประกอบการเล่านิทานได้ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับละครวิทยุ จุดประสงค์เพื่อสร้ างบรรยากาศที่ กระตุ้นเร้ า
ให้ เกิดความตื่นเต้ น อยากติดตาม ผู้ฟังเกิดจินตนาการ
7. การเล่านิทานประกอบอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่มีอยู่ หรือผู้เล่าจัดทําขึ ้น เช่น หน้ ากากตัว
แสดงในนิทาน หุ่นนิ ้วมือ หุ่นมือ หุ่นชัก หุ่นเชิด ตุ๊กตา เป็ นต้ น ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสื่อ ประกอบการเล่านิทาน
ที่สําคัญ อุปกรณ์สามารถทําให้ เด็กสนุกและตื่นเต้ นไปกับนิทานที่เล่าได้ เป็ น อย่างดี สร้ างความสนใจใน
การฟั งนิทานให้ แก่เด็กมากกว่ารูปแบบอื่น ๆ
สมศักด์ ปริปรุณะ (2542: 59 – 62) กล่าวว่า การเล่านิทานเป็ นวิธีการให้ ความรู้วิธีหนึ่งที่ทําให้
เด็กเกิดความสนใจใคร่เรียนรู้ สามารถจดจํา กล้ าแสดงออก และมีแรงจูงใจที่จะเปิ ดรับพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา นอกจากนี ้ยังช่วยตอบสนองความต้ องการของเด็ก เช่น ความอยากรู้อยากเห็น ความสัมฤทธิ์
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ผล ความต้ องการเป็ นที่ยอมรับ เนื ้อหาของนิทานที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความต้ องการดังกล่าว จะช่วยให้
เด็กรู้สกึ สมปรารถนา และมีความสุข กระตือรือร้ นที่จะเรียนรู้ นิทานมีความสําคัญและประโยชน์ตอ่ เด็ก
ดังนี ้
1. เป็ นเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพในการชักจูงให้ ผ้เู รียนคล้ อยตาม เป็ น
ตัวกระตุ้นแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในตัวผู้เรี ยน เป็ นตัวกระตุ้นความคิดสร้ างสรรค์และการแสดงออกอันเป็ นที่
พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้เรียน
2. เป็ นเครื่องกระตุ้นและโน้ มน้ าวให้ เด็กเปิ ดใจที่จะยอมรับพฤติกรรมต่างๆ และตอบสนอง
ความต้ องการทางธรรมชาติของเด็กด้ วย
3. เป็ นตัวแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็กนอกจากนี ้นิทานยังมี
ประโยชน์และคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยอย่างมาก นิทานช่วยสร้ างเสริ มพัฒนาการของเด็กทัง้ ทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติ ปั ญ ญาให้ เหมาะกับ พัฒนาการตามวัย และยังช่วยปรุ งแต่บุคลิก ภาพ แก้ ไ ข
พฤติกรรมของเด็กให้ เป็ นไปตามแบบของตัวละครในนิทานที่เด็กชื่นชอบ รวมทังยั
้ งเปิ ดโลกจินตนาการให้
กว้ างไกลและมีสมั พันธภาพอันดีกบั บุคคลรอบข้ าง เป็ นเครื่องกระตุ้นให้ เด็กยอมรับพฤติกรรมต่างๆ และ
เป็ นตัวแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพของเด็ก
เกริก ยุ้นพันธ์ (2539: 55 – 56) กล่าวถึง การเล่านิทาน เอาไว้ ดงั นี ้
1. เด็กๆ หรือผู้ฟัง จะเกิดความรู้สกึ อบอุน่ และใกล้ชิด เป็ นกันเองกับผู้เล่า
2. เด็กๆ หรือผู้ฟัง จะเกิดความรู้สกึ ร่วมขณะฟั ง ทําให้ เขาเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลาย
และสดชื่นแจ่มใส
3. เด็กๆ หรือผู้ฟัง จะมีสมาธิหรือความตังใจที
้ ่มีระยะเวลานานขึ ้นหรือยาวขึ ้น โดยเฉพาะผู้
เล่าที่มีความสามารถในกาตรึงให้ เด็กๆ หรื อผู้ฟัง ใจจดจ่ออยู่กับเรื่ องราวที่ผ้ เู ล่าเรื่ องที่มีขนาดความยาว
เด็กๆ หรือผู้ฟังจะถูกกล่อมเกลาด้ วยนิทานที่มีเนื ้อหาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทําให้ เด็กๆ และผู้ฟัง
เข้ าใจในความดีและความงามยิ่งขึ ้น
4. นิทานจะทําให้ เด็ก หรือผู้ฟังมีความละเอียดอ่อน รู้จกั การรับและการให้ มองโลกในแง่ดี
5. นิทานจะทําให้ เด็กๆ หรือผู้ฟังสามารถใช้ กระบวนการคิดในการพิจารณาแก้ ปัญหาได้
6. นิทานสามารถสร้ างความกล้ าให้ กบั เด็กๆ หรือฟั งโดยการแสดงออกที่ผา่ นกระบวนการ
คิดที่มีประสิทธิภาพ
7. นิทานช่วยสร้ างเสริมจินตนาการที่กว้ างไกลไร้ ขอบเขตให้ กบั เด็กหรือผู้ฟัง
8. นิทานสามารถช่วยให้ เด็กๆ และผู้ฟังได้ ร้ ูจกั ใช้ ภาษาที่ถกู ต้อง
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 77) กล่าวถึง การเล่านิทานให้
เด็กฟั งไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อสนองความต้ องการทางธรรมชาติของเด็ก เพราะโดยธรรมชาติเด็กชอบฟั งนิทาน
2. เพื่อให้ เด็กได้ ผอ่ นคลายความเครียด
3. ฝึ กด้ านการฟั ง ฝึ กสมาธิ ยึดช่วงความสนใจมากขึ ้น
4. เพื่อเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
5. เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สิ่งแวดล้ อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งเหมาะสมกับวัย
6. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้ านภาษา และความคิดสร้ างสรรค์
7. เพื่อส่งเสริมความกล้ า เช่น กล้ าซักถาม และแสดงความคิดอย่างอิสระ
สรุ ป ได้ ว่า รู ป แบบของการเล่านิ ท านให้ มีค วามน่าสนใจนัน้ ขึน้ อยู่กับ ผู้เ ล่า ซึ่งมีห ลายๆ
องค์ประกอบ เช่น การเล่านิทานแบบปากเปล่า การเล่านิทานประกอบท่าทาง การเล่า นิทานโดยใช้
ภาพประกอบ อาจจะบทเพลงประกอบการเล่านิทานควบคูก่ นั ไป ผู้เล่านิทาน จะต้ องมีการจัดเตรียมสื่อใน
การเล่านิทานที่เหมาะสม และมีการฝึ กซ้ อมวิธีการเล่าก่อน จะช่วยให้ เกิดความ มัน่ ใจในการเล่า จะช่วย
กระตุ้นให้ ผ้ ฟู ั งเกิดความสนใจอยากฟั งนิทาน และทําให้ ร้ ูสกึ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับนิทาน
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเล่ านิทาน
งานวิจัยต่ างประเทศ
ดิกสัน จอห์น สัน และ ชอลซ์ (สุมณฑา วงษ์ สวัสดิ์ 2552: 34-35 ; อ้ างอิงจาก Dixon,
Johnson & Salts. 1977: 379) วิจยั เกี่ยวกับเรื่ องการจัดกิจกรรมการเล่านิทานให้ กับเด็กอายุ 3 – 4 ปี ที่
โรงเรียนในเมืองดีทรอยด์ จํานวน 46 คน แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ กลุ่มที่ 1 เล่านิทานให้ เด็กฟั งแล้ วให้ แสดง
บทบาทสมมติประกอบตามเนื ้อเรื่อง กลุ่มที่ 2 เล่านิทานให้ ฟังพร้ อมทัง้ พาไปดูของจริ งนอกสถานที่ เช่น
ไปสวนสัตว์ ไปซื ้อของ กลุม่ ที่ 3 เล่านิทานแล้ วสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเรื่ องที่เล่าให้ ฟัง และกลุ่มที่ 4 เป็ น
กลุม่ ควบคุม ผลพบว่า กลุม่ เด็กที่แสดงบทบาทประกอบตามเรื่ องได้ แสดงบทบาทเลียนแบบตัวละครใน
เนื ้อเรื่องไปด้ วย จะพัฒนาจิตลักษณะต่างๆ ได้ ดีที่สดุ แสดงว่า เมื่อเด็กได้ ฟังนิทานแล้ ว เด็กย่อมมีความ
ต้ องการที่จะเลียนแบบตัวละครที่ตนชอบหรือตัวละครที่ประสบผลสําเร็จและยังพบว่า เนือ้ เรื่ องในนิทาน
เป็ นเรื่องไกลความเป็ นจริงจะได้ ผลดีตอ่ ความคิดของเด็กได้ ดีกว่านิทานที่มีเนื ้อเรื่องใกล้ ชีวิตจริงของเด็ก
คลอร์ และโรเบิรต์ (วิจิตรา อุดมุจลินท์ . 2543: 32; อ้ างอิงจาก Clore and Robert. 1978:
159) ศึกษาผลของการใช้ นิทานที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของเด็ก โดยใช้ ห่นุ จําลอง และการแสดง
บทบาทสมมติกลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนชายจํานวน 62 คน จากโรงเรี ยนประถมศึกษา 2 แห่ง โดยใช้
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นักเรี ย นแสดงอุปนิสยั ท่าทางให้ เหมือนกับละครในนิทานนัน้ เมื่อเรี ยนจบแล้ ว วัดทัศนคติทันที พบว่า
เด็กชายเหล่านี ้มีทศั คติที่ดีตอ่ สัตว์ และหลังจากนันอี
้ ก 6 สัปดาห์ ทําการวัดอีกครัง้ หนึ่งผลปรากฎว่า การ
วัดทัศนคติของเด็กชายทัง้ สองโรงเรี ยนมีความมัน่ คง เด็กชายที่เคยล่าสัตว์เลิกฆ่าสัต ว์ โดยแน่นอน ผล
การศึกษาครัง้ นี ้แสดงว่า นิทานมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและทัศนคติที่มนั่ คงของเด็ก

งานวิจัยในประเทศ
นงลักษณ์ คํายิ่ง (2541 : บทคัดย่อ) ศึกษาความเข้ าใจในการอ่าน และ ความสามารถในการ
เขียนของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ที่ได้ รับการสอนคําใหม่โดยใช้ กิจกรรมการเล่านิทาน ปริ ศนาคํา
ทาย และการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนคําใหม่โดยใช้ กิจกรรมแบบ
ปริ ศนาคําทาย มีความเข้ าใจในการอ่านสูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยน คําใหม่โดยใช้ กิ จกรรมการเล่านิทาน
ปริศนาคําทาย และกิจกรรมตามคูม่ ือครู มีความสามารถในการเขียนปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่เรียนคําใหม่โดยใช้ กิจกรรมแบบเล่านิทานมีความสามารถในการเขียน
สูงกว่านักเรียนที่เรียนคําใหม่โดยใช้ กิจกรรมแบบคูม่ ือครู
นนทพร ภูวรัต น์ (2546: บทคัดย่อ) ศึก ษาผลของการใช้ เ พลงและนิ ทานในการเพิ่ ม
ความสามารถด้ านการฟั ง กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 จํานวน 11 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย แบบทดสอบวัดความสามารถด้ านการฟั งก่อนและหลัง การ
ทดลองแบบการสังเกตพฤติกรรมด้ านการฟั งของนักเรียน และการประเมินตนเองของนักเรียน ด้ านการฟั ง
ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้ านการฟั งเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญที่สถิติ ระดับ .01
นฤมล จิ๋วแพ. (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์เล่านิทาน
ประกอบภาพที่มีต่อพฤติกรรมความเอื ้อเฟื ้อของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ น
นักเรี ยนชาย –หญิ ง ที่มีอายุ 5-6 ปี จํานวน 15 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาคือ แผนการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบภาพ และแบบทดสอบพฤติกรรมความเอื ้อเฟื อ้ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้ วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการทดลองพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมเสริ มประสบการณ์เล่า
นิทานประกอบภาพก่อนมีพฤติกรรมความเอื ้อเฟื อ้ สูงขึ ้นกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุมณฑา วงษ์ สวัสดิ์ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาผลของการใช้ นิทานเป็ นสื่อในการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถด้ านการฟั งภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความร่วมมือในการ
เรียนรู้ และการนําประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้ ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษา กลุม่ ตัวอย่างเป็ น นักเรี ยน
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ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5 โรงเรียนประถมนนทรี จํานวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้ อมูล คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ทักษะการฟั งโดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ จํานวน 15 แผน แบบทดสอบวัด
ความสามารถด้ านการฟั งภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง แบบสังเกตพฤติกรรมด้ านการฟั ง แบบ
ประเมินตนเองด้ านการฟั ง ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถด้ านการฟั งภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูง
กว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีพฒ
ั นาการด้ านความร่วมมือใน
การเรียนรู้ และการนําประโยชน์จากการเรียนรู้ไปใช้

จากการศึกษาเอกสารและงานวิ จัยที่ เกี่ ยวข้ อง พบว่า การใช้ นิทานเป็ นสื่อที่ สําคัญสําหรั บเด็ก
ปฐมวัยในการพัฒนาทุกด้ าน และเป็ นวิธีหนึ่งที่ สามารถนํ ามาใช้ ดังนัน้ ผู้วิจัยซึ่งสนใจที่ จะจัดกิ จกรรมตาม
รู ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ พัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึง่
นิทานจะส่งเสริ มและพัฒนาปั ญญาทางด้ านต่างๆของเด็กได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการปลูกฝั่ งให้ เด็กมีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมอีกด้ วย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. แบบแผนการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กําลังศึกษา
อยู่ในชัน้ อนุบาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสาธิตพัฒนา จํานวน 5 ห้ อง มีจํานวน
นักเรียน 110 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กําลังศึกษา
อยู่ในชัน้ อนุบาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสาธิตพัฒนา โดยมีขนั ้ ตอนดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 เลือกนักเรียนจากจํานวนนักเรียน 5 ห้ องมา 1 ห้ องแบบเจาะจง จากนันจากนั
้
นสุ
้ ม่ นักเรียนมา
จํานวน 15 คน โดยการจับสลาก

การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีดงั นี ้
1. แผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
2. แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
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ขัน้ ตอนในการสร้ างแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อ
ผู้วิจยั ดําเนินการสร้ างแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
2. นําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหาและแนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ สอดคล้ อง
กับหลักการและขันตอนของการจั
้
ดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
3. สร้ างแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ซึ่งดําเนินตาม
รายละเอียดของรูปแบบ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
3.1 ขันผู
้ ้ เรียนได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active
Learning)
3.2 ขันการมี
้
สว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ ิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อนื่ (Cooperative Learning)
3.3 ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis)
3.4 ขันการสรุ
้
ปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
3.5 ขันผู
้ ้ เรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างมีความหมาย (Application)
4. นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ าง
ขึ ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน โดยมีเกณฑ์ 2 ใน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง เที่ยงตรง
โดยผู้เชี่ยวชาญ ทัง้ 3 ท่านมีดงั นี ้
1. ดร.ธัญรัศม์ นิธิกลุ ธีระภัทร์
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
2. อาจารย์นนทิศกั ดิ์ ผาผาย
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
3. อาจารย์รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ
อาจารย์โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว จังหวัด
กรุงเทพฯ
5. ปรับปรุงแก้ ไขแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อให้
เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี ้
5.1 แนะนําปรับปรุงรูปแบบการเขียนแผนการจัดกิจกรรม การเลือกนิทานควรเลือกใช้
นิทานที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับหน่วยการเรียนรู้ที่จะสอน การสร้ างบรรยากาศที่สง่ เสริมต่อการเรียนรู้
ของเด็ก ปรับการใช้ ภาษาที่ใช้ ในการเรียนการสอน เพิ่มเติมคําถามที่กระตุ้นความคิดของเด็กได้ ดี
6. นําแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ที่ปรับปรุง
แล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 15
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คน เพื่อหาข้ อบกพร่องแล้ ว นํามาปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดยปรับปรุงกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ
เวลาของการทํากิจกรรมแต่ละครัง้ การจัดกลุม่ เด็กมีทงจั
ั ้ ดตามความสมัครใจของเด็กและครูเป็ นผู้จดั ให้
7. เกณฑ์การเลือกนิทาน นิทานที่นํามาใช้ ในงานวิจยั ได้ มาจากผู้เชี่ยวชาญและครูผ้ มู ีประการณ์
แนะนํา และเด็กช่วยกันเลือกนิทาน
ตาราง 2 นิทานที่ใช้ เป็ นสื่อ
รายชื่อนิทาน
หน่ วย “ยานพาหนะ”
1. ตลาดนํ ้าอํ ้าอร่อย
2. การเดินทางแสนสนุก
3. ยานพาหนะ
หน่ วย “วันพ่ อ”
4. ครอบครัวแสนสุข
5. พ่อจ๋า...เก่งจัง
6. พ่อรักลูกนะ จะอย่างไรพ่อก็รักลูก
หน่ วย “สัตว์ ”
7. คุณฟองฟั นหลอ
8. ม้ าน้ อยร้ องเพลง
9. เหมียวเมี ้ยวไม่อยากเหมียว
หน่ วย “สัตว์ ”
10. ขาวผ่องขี ้โมโห
11. อะไรอยู่ในป่ า
12. อะไรอยู่ในทะเล
หน่ วย “การสื่อสาร”
13. เธอชื่ออะไรจ๊ ะ
14. ขอบคุณครับจากหมีน้อย
15. เห็นไหม เห็นอะไร ดูดีด ู ดูดีดี

ผู้แต่ ง

เกณฑ์ การเลือกนิทาน

ตุ๊บป่ อง
วนิดา เสือเนียม
น้ านกฮูก

ผู้เชี่ยวชาญแนะนําและ
ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา

วนิดา เสือเนียม
รอสส์ คอลลินส์
เวอร์จิเนีย มิลเลอร์

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

ชีวนั วิสาสะ
ชัยฤทธิ์ ศรีโจจน์ฤทธิ์
ตุ๊บป่ อง

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

Theobald, Joseph
ช. ช้ างน้ อย
ช. ช้ างน้ อย

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

เกวลิน กายทอง
ชาญศิลป์ กิตติโชติ
พาณิชย์
ธารินี เหลืองอารีพร

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

50

ตาราง 2 (ต่อ)
รายชื่อนิทาน
หน่ วย “นิทานและของเล่ น”
1. ช้ างขี ้โมโห
2. ผึ ้งจอมขยัน
3. กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น
หน่ วย “วันปี ใหม่ ”
4. ของขวัญพิเศษจากเหมียวเหมียว
5. รับแขก
6. อาหารคํ่ามื ้อพิเศษ
หน่ วย “ฤดูหนาว”
7. ลาร์ส ลูกหมีขวโลก
ั้
8. ฉันจะทําอย่างไรถ้ าไม่มเี ธอ
9. สาวน้ อยไม้ ขีดไฟ

ผู้แต่ ง

เกณฑ์ การเลือกนิทาน

ปิ ติพร วทาทิยาภรณ์
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย

เด็กๆ ช่วยกันเลือกนิทานที่
อยากเรียน และเกี่ยวกับ
หน่วยการเรียน

สุพตั รา แซ่ลิ่ม
บริษัท โฟรเบล
วิมล วงษ์ วนั ทนีย์

ผู้เชี่ยวชาญแนะนําและ
ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา

ฮันส์ เดอ เบียร์
แซลลี่ กรินด์ลยี ์
นงนุช ปรีชาว่องไวกุล

ผู้เชี่ยวชาญแนะนําและ
ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา

ขัน้ ตอนในการสร้ างแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
ผู้วิจยั ดําเนินการสร้ างแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึก ษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัย ที่เ กี่ยวข้ องกับความสามารถทางพหุปัญ ญาในเนื อ้ หา
ลักษณะของพหุปัญญาแต่ละด้ าน
2. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างเครื่องมือประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
3. สร้ างแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาซึ่งเป็ นพฤติกรรมที่แสดงความสามารถ
ด้ านต่างๆ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน จํานวน 27 ข้ อ
3.1 ความสามารถด้ านภาษา
จํานวน 3 ข้ อ
3.2 ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
จํานวน 3 ข้ อ
3.3 ความสามารถด้ านมิติ
จํานวน 3 ข้ อ
3.4 ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
จํานวน 3 ข้ อ
3.5 ความสามารถด้ านดนตรี
จํานวน 3 ข้ อ
3.6 ความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
จํานวน 3 ข้ อ
3.7 ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเอง
จํานวน 3 ข้ อ
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3.8 ความสามารถด้ านธรรมชาติ

จํานวน 3 ข้ อ

3.9 ความสามารถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม การดํารงคงอยู่ของชีวิต

จํานวน 3 ข้ อ

การให้ คะแนนความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ าน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ านโดย
ไม่มีผ้ อู ื่นบอกให้ แสดงพฤติกรรม
ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ านโดย
มีผ้ อู ื่นบอกให้ แสดงพฤติกรรม
ระดับคะแนน 0 บันทึกเมื่อนักเรียนไม่แสดงความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ าน
4. นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้ องและความเหมาะสมด้ านเนื ้อหา จํานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. รองศาสตราจารย์ชลาธิป สมาหิโต
อาจารย์ประจํา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผู้ช่วศาสตราจารย์บญ
ุ ญาพร อูนากูล
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
3. อาจารย์นนทิศกั ดิ์ ผาผาย
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
กําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนความสอดคล้ องของ บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2526) ดังนี ้
มีความเห็นว่า สอดคล้ องกัน
กําหนดคะแนนเป็ น +1
มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ
กําหนดคะแนนเป็ น 0
มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้ องกัน กําหนดคะแนนเป็ น -1
5. นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ผา่ นการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญแล้ วมาปรับปรุง
แก้ ไขตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงการใช้ ภาษาให้ สื่อความหมายยิ่งขึ ้นแล้ วนําไปหาค่า
ดัช นี ความสอดคล้ องระหว่างความสามารถทางพหุปั ญ ญากับ จุดประสงค์ (IOC: Index of Item
Objective Congruence) ซึ่งต้ องมีคา่ IOC มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2526:
89) ซึ่งพบว่าแบบสังเกตความสามารถทางพหุปัญญามีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งเป็ นค่าแสดง
หลักฐานความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาที่มีคา่ สูง สามารถนํามาเก็บรวบรวมข้ อมูลได้
6. นําแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักเรียนกลุม่ ที่ใช้ ในการสร้ างแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อ จํานวน 15 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ในการใช้ แบบประเมินของผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย โดยนําข้ อมูล
มาคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้ องของผู้ประเมิน (RAI: Rater Agreement Indexes) (Burry – Stock;
& others.1996: 256) ของผู้วิจยั และผู้ช่วยผู้วิจยั ได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องของผู้ประเมินเท่ากับ 0.85
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ขัน้ ตอนในการสร้ างคู่มือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
ผู้วิจยั ดําเนินการสร้ างคูม่ ือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างคู่มือการใช้ แบบประเมินความสามารถทาง
พหุปัญญา
2. สร้ างคูม่ ือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
3. นําคูม่ ือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความเหมาะสมของการใช้ ข้อความ จํานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
กลุม่ เดียวกับขันตอนในการหาคุ
้
ณภาพของแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
4. นําคูม่ ือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ผ่านการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ ไขตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงการใช้ ภาษาในการสื่อความหมายให้ ชัดเจน
ยิ่งขึ ้น และระบุจํานวนครัง้ และระยะเวลาที่ใช้ ในการประเมินให้ ชดั เจน
5. นําคู่มือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว ไปทดลองใช้
(Try out) แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้นเพื่อนําไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างต่อไป

แบบแผนการวิจยั
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Design) ซึ่งผู้วิจัยได้ ดําเนินการทดลอง
โดยอาศัยแบบทดลองกลุ่มเดียว มีการวัดผลในทุกช่วงระยะเวลาของการทดลอง โดยการทดลอง ใน
สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 8 โดยใช้ แบบแผนการทดลองซึ่งเป็ นการดํา เนินการ
วิจัยแบบ One Group Time – Series Design โดยผู้วิจัย ได้ นํามาปรับให้ สอดคล้ องกับ งานวิจัย
(ล้ วน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 255 )
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ตาราง 3 แบบแผนการวิจยั
ก่อนการทดลอง
X0T0
เมื่อ

X0
T0

แทน การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อ
แทน การสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา

X1,X2,X3,…X8 แทน
T1,T2,T3,T4

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

แทน

การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อในช่วงระยะเวลาการทดลอง
การสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาในช่วงระยะเวลา
การทดลอง

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 เป็ นเวลา
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที รวมทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ โดยมีแผนการดําเนินการดังนี ้
1. ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั ปรึกษา เพื่อทําความเข้ าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจยั
2. ก่อนการทดลองผู้ช่วยผู้วิจัยทําการสังเกตพฤติก รรมความสามารถทางพหุปัญญาของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการจัดกิจกรรมแบบปกติโดยผู้วิจัย ในเวลา 09.00-9.50 น. โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหุปัญญา แล้ วนําข้ อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนนพืน้ ฐาน (Baseline) ของนักเรี ยนแต่
ละคน แต่ละด้ าน
3. ดําเนินการทดลอง โดยผู้วิจยั ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรี ย นรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ ที่ ผ้ วู ิจัย สร้ างขึน้ ในกิ จ กรรมในวงกลมช่วงสรุ ป กิ จ กรรมตัง้ แต่เ วลา
้ ้น 24 ครัง้
09.00 – 09.50 น. เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วันละ 50 นาที รวมทังสิ
4. ในช่วงเวลาการทดลอง ผู้ช่วยผู้วิจยั ทําการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาจาก
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 โดย
ใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา เพื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาคะแนนเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ มัธยฐาน (Median) โดยมีเกณฑ์การแปล
ความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
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คะแนนเฉลี่ย 1.50 -2.00 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 0.50 -1.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00 -0.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับตํ่า
5. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาก่อน และในช่วง
เวลาจัดกิ จ กรรมตามรูป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ โดยใช้ ก ารทดสอบของ
The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test

สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นําข้ อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ดังนี ้
1. สถิติพืน้ ฐาน
1.1 หาคะแนนเฉลีย่ (นิภา ศรีไพโรจน์.2527: 149) ใช้ สตู ร

เมื่อ

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
N
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 ค่ามัธยฐาน (Median) (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527: 153) ใช้ สตู ร

เมื่อ
N

แทน มัธยฐาน
แทน จํานวนคะแนนที่เป็ นคี่
แทน คะแนนตัวที่
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1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (นิภา ศรีไพโรจน์. 2527: 164) ใช้ สตู ร

เมื่อ

S.D.

N

แทน
แทน
แทน
แทน

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแต่ละคนในกลุม่ ตัวอย่าง
กําลังสองของผลรวมคะแนนแต่ละคนในกลุม่ ตัวอย่าง
จํานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง

2. สถิติท่ ใี ช้ หาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ Pearson (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2544: 13) ดังนี ้

เมื่อ

แทน ค่าอํานาจจําแนก
X , Y แทน คะแนนจากข้ อคําถามและคะแนนรวมทังฉบั
้ บ
N
แทน จํานวนคน
2.2 หาความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
โดยใช้ สตู ร IOC (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ . 2526: 89)

เมื่อ

IOC แทน

ΣR
N

ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรม

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
แทน จํานวนผู้เชี่ยวชาญ
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3. สถิติท่ ใี ช้ ทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบนัยสําคัญโดยการทดสอบของ Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
(นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 91-97) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนความสามารถทางพหุปัญญา
ของนักเรียนกลุม่ ตัวอย่างก่อนทดลองและในช่วงเวลาทดลอง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อให้ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จาการทดลองและการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูลเป็ น
ที่เข้ าใจตรงกัน ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
N
แทน จานวนนักเรียนในกลุม่ ตัวอย่าง
แทน คะแนนเฉลี่ย (Mean)
Mdn แทน มัธยฐาน (Median)
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
T
แทน ค่าสถิติทดสอบใน The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2. การนาเสนอผลการวิเคราะห์
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์การแปลผลข้ อมูลในการทดลองครัง้ นี ้ ผู้วิจัยขอ
เสนอตามลาดับดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรมระหว่างสัปดาห์
3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยการ
วิเคราะห์นาเสนอเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1.1 ค่าสถิติพื ้นฐานของคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย
การวิเคราะห์ในครัง้ นี ้ ได้ นาคะแนนคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาในด้ านต่างๆ ตาม
แนวคิดพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ จากการสังเกตก่อนการจัดกิจกรรม 1 ครัง้ ใน 1 สัปดาห์ และในช่วง
เวลาจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ อีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สัปดาห์ (เก็บข้ อมูลจากการ
สังเกตในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8) นามาหาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลปรากฏ
ดังตาราง 4 – 12
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ตาราง 4 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านภาษาก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา

ด้ านภาษา

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)

15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.67
.67
1.00
1.33
1.67

.76
.82
1.04
1.42
1.78

S.D.

ระดับ

.15
.17
.17
.23
.21

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 4 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านภาษาของเด็ก
ปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทาน
เป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 6 นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง และมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับปาน
กลางมาอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์ที่ 8
ตาราง 5 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4,
6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา
ด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)
15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.67
.67
1.33
1.33
1.67

.56
.64
1.47
1.47
1.56

S.D.

ระดับ

.27
.23
.17
.17
.21

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ผลการวิเคราะห์ ตามตาราง 5 แสดงให้ เ ห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 6 นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง และมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น
ลาดับจากระดับปานกลางมาอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์ที่ 8
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ตาราง 6 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านมิติ ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา

ด้ านมิติ

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)

15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.67
.67
1.00
2.00
2.00

.73
.78
1.20
1.80
1.89

S.D.

ระดับ

.19
.16
.25
.25
.21

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการวิเ คราะห์ต ามตาราง 6 แสดงให้ เห็น ว่าความสามารถทางพหุปัญ ญาด้ านมิติของเด็ก
ปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทาน
เป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 4 นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง และมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับปาน
กลางมาอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์ที่ 6 และ 8
ตาราง 7 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2,
4, 6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา
ด้ านร่างกายและ
การเคลือ่ นไหว

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)

15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
1.00
1.00
1.00
1.33
1.33

.98
1.00
1.09
1.27
1.47

S.D.

ระดับ

.09
.00
.15
.19
.17

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 7 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านร่างกายและการ
เคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 8 นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการ
ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
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ตาราง 8 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านดนตรี ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา

ด้ านดนตรี

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)

15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.67
.67
1.00
1.33
1.67

.67
.78
1.13
1.42
1.80

S.D.

ระดับ

.25
.24
.30
.27
.21

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 8 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านดนตรี ของเด็ก
ปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทาน
เป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 6 นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง และมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับปาน
กลางมาอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์ที่ 8
ตาราง 9 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2,
4, 6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา
ด้ านความเข้ าใจ
ระหว่างบุคคล

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)

15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.33
.67
1.00
1.67
1.67

.49
.64
1.09
1.53
1.69

S.D.

ระดับ

.31
.23
.20
.25
.20

ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการวิเ คราะห์ต ามตาราง 9 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านความเข้ าใจ
ระหว่างบุคคลของเด็ก ปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองนัน้ อยู่ในระดับ ต่า จนเมื่อได้ ร่วมกิจ กรรมตาม
รูปแบบพหุปั ญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ความสามารถทางพหุปั ญญาด้ านความเข้ าใจ
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ระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาเพิ่มขึ ้นเป็ นลาดับ จากระดับต่ามาอยู่ในระดับปานกลางใน
สัปดาห์ที่ 2 – 4 และเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นระดับสูงในสัปดาห์ที่ 6 - 8
ตาราง 10 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6
และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา
ด้ านความเข้ าใจ
ตนเอง

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)
15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.67
1.00
1.00
1.67
1.67

.73
.87
1.18
1.53
1.69

S.D.

ระดับ

.29
.21
.28
.30
.27

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 10 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านความเข้ าใจ
ตนเองของเด็กปฐมวัยในระยะก่ อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจ กรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 4 นัน้ อยู่ในระดับปานกลาง และมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ น
ลาดับจากระดับปานกลางมาอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์ที่ 6 – 8
ตาราง 11 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านธรรมชาติ ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัดกิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา
ด้ านธรรมชาติ

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)
15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
.33
.67
1.00
1.33
1.33

.44
.62
.96
1.33
1.38

S.D.

ระดับ

.21
.21
.12
.13
.12

ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 11 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านความธรรมชาติ
ของเด็กปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองนันอยู
้ ่ในระดับต่า เมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับต่ามาอยู่ในระดับปานกลางใน
สัปดาห์ที่ 2 - 8
ตาราง 12 คะแนนเฉลี่ย มัธยฐาน และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถทาง
พหุปัญญาด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดารงคงอยู่ของชีวิต ก่อนจัดกิจกรรมและในช่วงเวลาจัด
กิจกรรม (สัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8)
ความสามารถ
ทางพหุปัญญา
ด้ านอัตถภวนิยม
จิตนิยม
หรือการดารงคง
อยู่ของชีวิต

จานวน
เด็กปฐมวัย (N)
15

ระยะเวลา
(สัปดาห์ )
ก่อนจัดกิจกรรม
2
4
6
8

Mdn.
1.00
1.00
1.00
1.67
2.00

.80
.84
1.11
1.71
1.98

S.D.

ระดับ

.25
.25
.21
.21
.09

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 12 แสดงให้ เห็นว่าความสามารถทางพหุปัญญาด้ านอัตถภวนิยมของ
เด็กปฐมวัยในระยะก่อนการทดลองและเมื่อได้ ร่วมกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อจนถึงสัปดาห์ที่ 4 นันอยู
้ ่ในระดับปานกลาง และมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับ
ปานกลางมาอยู่ในระดับสูงในสัปดาห์ที่ 6 – 8
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ การเปรี ยบเที ยบพฤติก รรมความสามารถทางพหุปัญ ญาของเด็ก
ปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อและในช่วงเวลาจัดกิจ
กรรรมตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ โดยใช้ ก ารทดสอบทางสถิ ติของ
Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน์. 2533: 91-97) การวิเคราะห์ เสนอใน
ตาราง 13
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน

ด้ านภาษา

ด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์

ด้ านมิติ

ด้ านร่ างกายและ
การเคลื่อนไหว

ด้ านดนตรี

ด้ านความเข้ าใจ
ระหว่ างบุคคล

ด้ านความเข้ าใจ
ตนเอง

ด้ านธรรมชาติ

ด้ านอัตภวนิยม ฯ

พฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

Sig.

ก่อนจัดกิจกรรม - สัปดาห์ที่ 2 .083

.046*

.157

.317

.059

.008 *

.014*

.005*

.317

ก่อนจัดกิจกรรม - สัปดาห์ที่ 4 .001*

.001*

.001*

.025*

.001*

.000 *

.001* .001* .004*

ก่อนจัดกิจกรรม - สัปดาห์ที่ 6 .001*

.001*

.000*

.001*

.001*

.001 *

.001*

.000* .001*

ก่อนจัดกิจกรรม - สัปดาห์ที่ 8 .001*

.001*

.000*

.000*

.000*

.000 *

.001*

.000* .000*

สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 4

.004*

.001*

.001*

.046*

.001*

.000 *

.002*

.001* .001*

สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 6

.001*

.001*

.001*

.001*

.001*

.000 *

.001*

.001* .000*

สัปดาห์ที่ 2 - สัปดาห์ที่ 8

.000*

.001*

.000*

.000*

.001*

.000 *

.001* .001* .000*

สัปดาห์ที่ 4 - สัปดาห์ที่ 6

.002*

1.000

.001*

.011*

.000*

.001*

.001*

สัปดาห์ที่ 4 - สัปดาห์ที่ 8

.000*

.046*

.001*

.000*

.001*

.000*

.000* .000* .000*

สัปดาห์ที่ 6 - สัปดาห์ที่ 8

.000*

.046*

.102

.007*

.000*

.008*

.008*

สัปดาห์ ท่ เี ปรี ยบเทียบ

.000* .001*

.157* .001*

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์ ตามตาราง 13 แสดงให้ เห็น ว่าในช่วงเวลาก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างการ
ปฏิบัติกิ จ กรรมตามรู ปแบบพหุปั ญญาเพื่อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ ในสัปดาห์ที่ 2,4,6 และ8
นักเรียน มีความสามารถทางด้ านภาษา ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้ าน
มิติ ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถด้ านดนตรี ความสามารถด้ านความ
เข้ า ใจระหว่างบุค คล ความสามารถด้ า นความเข้ าใจตนเอง ความสามารถด้ านธรรมชาติ และ
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ความสามารถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต สูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ ยกเว้ นด้ านภาษา ด้ านร่างกายและการเคลื่ อนไหว ด้ าน
ดนตรี และ ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิตที่ในช่วงก่อนจัดกิจกรรม-สัปดาห์ที่ 2
ไม่แตกต่างกัน และด้ านมิติที่ในช่วงก่อนจัดกิจกรรม-สัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 6-8 ไม่แตกต่างกัน
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย ใน
แต่ละช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เพื่อเป็ น
ประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับครูพ่อแม่ผ้ ปู กครอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กปฐมวัย ในการพิจารณา
เลือกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางพหุปัญญาให้ แก่เด็กปฐมวัยได้ อย่างเหมาะสม โดยมีขนตอน
ั้
การวิจยั และผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รบั การจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อในแต่ละช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง

สมมติฐานการวิจยั
หลังจากได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัญญาสูงขึ ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ เด็กปฐมวัยชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ในชัน้ อนุบาลปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสาธิตพัฒนา จานวน 5 ห้ อง มีจานวน
นักเรียน 110 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหว่าง 3 – 4 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่
ในชันอนุ
้ บาลปี ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 โรงเรียนสาธิตพัฒนา โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ ขันตอนที
้
่1
เลือกนักเรี ยนจากจานวนนักเรี ยน 5 ห้ องมา 1 ห้ องแบบเจาะจง จากนัน้ สุ่มนักเรี ยนมาจานวน 15 คน
โดยการจับสลาก
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เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
1. แผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
2. แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
3. คูม่ ือการใช้ แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา

วิธีดาเนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 เป็ นเวลา
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที รวมทังสิ
้ ้น 24 ครัง้ โดยมีแผนการดาเนินการดังนี ้
1. ผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั ปรึกษา เพื่อทาความเข้ าใจร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการวิจยั
2. ก่อนการทดลองผู้ช่วยผู้วิจัยทาการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการจัดกิจกรรมแบบปกติโดยผู้วิจัย ในเวลา 09.00-09.50 น. โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรม
ความสามารถทางพหุปัญญา แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์หาคะแนนพื ้นฐาน (Baseline) ของนักเรี ยนแต่ละ
คน แต่ละด้ าน
3. ดาเนินการทดลอง โดยผู้วิจยั ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ในกิจกรรมในวงกลมช่วงสรุปกิจกรรมตังแต่
้ เวลา 09.00 –
09.50 น. เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน วันละ 50 นาที รวมทังสิ
้ ้น 24 ครัง้
4. ในช่วงเวลาการทดลอง ผู้ช่วยผู้วิจัยทาการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
ระหว่างการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ในสัปดาห์ที่ 2 4 6 และ
8 โดยใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา เพื่อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาคะแนน
เฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มัธยฐาน (Median) และแบบทดสอบ
สมมติฐาน โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 1.50 -2.00 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 0.50 -1.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 0.00 -0.49 หมายถึง มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับต่า
5. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาก่อน และในช่วง
เวลาจัดกิ จ กรรมตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ยนรู้ โดยใช้ นิ ทานเป็ นสื่อ โดยใช้ สูตรการทดสอบ
สมมติฐาน The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื ้นฐาน ประกอบด้ วย คะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) มัธยฐาน (Median)

สรุ ปผลการวิจัย
เด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อมี
ความสามารถทางพหุปัญญาเพิ่มสูงขึ ้น ดังต่อไปนี ้
1. ผลของการศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อพบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัญญาทุก
ด้ าน ได้ แก่ ความสามารถด้ านภาษา ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ ความสามารถด้ านมิติ
ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถด้ านดนตรี ความสามารถด้ านความเข้ าใจ
ระหว่างบุคคล ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเอง ความสามารถด้ านธรรมชาติ และความสามารถด้ าน
อัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดารงคงอยู่ของชีวิตสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผลของการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
ตามรูป แบบพหุปั ญญาเพื่ อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิ ทานตามช่ว งเวลาของการเปลี่ย นแปลง มีรายละเอีย ด
ดังต่อไปนี ้
2.1 คะแนนระดับพัฒนาการในช่วงสัปดาห์ก่อนการทดลองกับ คะแนนสัปดาห์ที่ 2,4,6 และ 8
เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้ านภาษา ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ และความสามารถด้ าน
ดนตรี มีการพัฒนาสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับปานกลางตังแต่
้ ช่วงก่อนการทดลองจนถึงสัปดาห์ที่ 6 และ
เพิ่มเป็ นระดับสูงในสัปดาห์ที่ 8
2.2 คะแนนความสามารถด้ านมิติ ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเอง และความสามารถ
ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาสูงขึ ้นเป็ นลาดับจากระดับ
ปานกลางตังแต่
้ ช่วงก่อนการทดลองจนถึงสัปดาห์ที่ 4 และเพิ่มเป็ นระดับสูงในสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8
2.3 คะแนนความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาสูงขึ ้นเป็ น
ลาดับจากระดับต่า ในช่วงก่อนการทดลอง อยู่ในระดับปานกลาง ในสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 4 และเพิ่ม
เป็ นระดับสูงในสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8
2.4 คะแนนความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุ
ปั ญญาตังแต่
้ ในช่วงก่อนการทดลองจนถึงสัปดาห์ที่ 8 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการ แต่มีแนวโน้ มว่าจะสูงขึ ้นในแต่ละช่วงของการเปรียบเทียบ
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อภิปรายผล
การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปั ญญาของเด็กปฐมวัย ที่
ได้ รั บ การจัด กิ จ กรรมตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ พบว่า คะแนน
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
พหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อในภาพรวมสูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สมมติ ฐานของงานวิจัย ที่ตงั ้ ไว้ แสดงให้ เห็น ว่าเด็กปฐมวัยที่ ได้ รับการจัดกิ จกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ มีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้ านสูงขึ ้นซึ่ง
สามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ผลศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ พบว่า เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้ านสูงขึ ้น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงให้ เ ห็นว่าการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยได้ ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากเด็กที่
ได้ รับประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ โดยการ
จัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้มี 5 ขัน้ ตอน ได้ แก่ ขันผู
้ ้ เรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) เด็กฟั งนิทาน ร่ วมร้ องเพลง แสดง
บทบาทสมมติและตอบคาถามจากในนิทาน ขันการมี
้
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกับผู้อื่น
(Cooperative Learning) เด็กทากิจ กรรมวาดภาพระบายสี ประดิษฐ์ สิ่งของ โดยร่วมกันการวางแผน
ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) เด็กวิเคราะห์กิจกรรมในขันที
้ ่ 1และ 2 ขณะร่วมกิจกรรมว่า
ผลงานเป็ นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้ าง ขันการสรุ
้
ปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เด็ก
ร่วมกัน สรุ ป และสร้ างแผนผังใยแมงมุม และขัน้ ผู้เ รี ยนสามารถน าสิ่งที่ เ รี ย นรู้ ไปประยุก ต์ใ ช้ อย่ างมี
ความหมาย (Application) เด็กเชื่อมโยงทักษะ ประสบการณ์ โดยตอบคาถาม และแสดงบทบาทสมมติ
ซึ่งสามารถอภิปรายผลตามขันตอน
้
ทัง้ 5 ขันตอน
้
ได้ ดงั นี ้
้ เ้ ด็กลงมือ
ขันที
้ ่ 1 ขันการปฏิ
้
บตั ิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา (A= Active Learning) ในขันนี
ปฏิบัติกิจกรรมด้ วยตนเอง เรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ด้ วยการร่วมกันออกมาเล่านิทาน ร่วมกันร้ อง
เพลง ตอบคาถามและแสดงบทบาทสมมติในนิทาน เช่น นิทาน เรื่อง “ม้ าน้ อยร้ องเพลง” เด็กๆจะออกมา
เลียนแบบเลียนและแสดงท่าทางตามสัตว์ในนิทาน เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของดิวอี ้ (เยาวพา
เดชะคุปต์. 2542: 79; อ้ างอิงจาก Dewey. n.d.) ที่วา่ เด็กเรียนรู้ได้ ดีจากการกระทา (Learning by doing)
และเรี ย นรู้ จากประสบการณ์ ต รงด้ วยการลงมือปฏิบัติกิจ กรรมด้ วยตนเอง กล่าวคือ ค้ น คว้ า ทดลอง
กระทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเอง ร่วมคิดแก้ ปัญหาและทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ สอดคล้ องกับชัยพฤกษ์ เสรี
รักษ์ และ บังอร เสรี รัตน์ (2543: 144) อธิบายไว้ ว่า แนวคิดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่ อ
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พัฒนาพหุปัญญา คือ รูปธรรมของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ ฉะนันจึ
้ งอธิบายได้ ว่า รูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ เป็ นรูปแบบของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นเด็กเป็ นศูนย์กลางที่สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา
ของนักเรียนได้ สงู ขึ ้นอย่างเด่นชัดทุกด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 84)
ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจั ดกิจกรรมการละครตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ กล่าวว่า การเรียนการสอนควรมุง่ เน้ นเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ทากิจกรรมที่
หลากหลาย และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยตนเองเพื่อให้ เด็กได้ ค้นพบความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น โต๊ ะเครื่ องแป้ง ตุ๊กตา หนังสือ นิทาน หุ่นมือ สี
กาว กรรไกร กระดาษ บล็อกรูปทรงต่างๆ แว่นขยาย เครื่องดนตรี น ้า ทราย เกมการศึกษา เป็ นต้ น
สรุ ป ได้ ว่า ขัน้ การปฏิบัติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อย่างมีชี วิตชี วา เปิ ดโอกาสให้ เ ด็ก ได้ เ รี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ตรง ได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเอง
ขันที
้ ่ 2 ขันการมี
้
สว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุม่ ย่อย (C= Cooperation Learning) ในขันนี
้ ้
เด็กมีโอกาสปฏิสมั พันธ์ สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรื อหาข้ อสรุ ปร่วมกลุ่ม มีส่วนร่ วมในการ
วางแผน และการทางานร่วมกับผู้อื่น โดยเรี ยนรู้จากการทางานกลุ่มหรื อปฏิบัติกิจกรรมการเรี ยนรู้เป็ น
กลุ่มย่อยร่วมกับผู้อื่น และมีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงานของกลุ่มด้ วย การทางานและลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นด้ วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ อารี สัณหฉวี (2543 : 33) ที่กล่าวถึงการเรี ยนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative learning) ว่าเป็ นวิธีการเรียนที่ให้ ผ้ เู รียนทางานด้ วยกันเป็ นกลุ่มย่อยเล็ก ๆ เพื่อให้
เกิ ดผลการเรี ยนรู้ทัง้ ทางด้ านความรู้ และทางด้ านจิ ตใจ ช่วยให้ นัก เรี ยนเห็นคุณค่าในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เคารพความคิดเห็นและความสามารถของผู้อื่นที่แตกต่างกัน จากการจัดประสบการณ์ของ
ผู้วิจัย ได้ เปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนได้ ทางานกลุ่ม ในขณะที่ทางานกลุ่มนักเรี ยนได้ พูดคุย สนทนา ซักถาม
ปรึกษา วางแผน ออกแบบผลงานโดยระดมความคิด ช่วยกันจัดหา เลือกวัสดุ อุปกรณ์ ร่วมกันทดลอง
ร่วมกันปฏิบตั ิการทดลองเรื่องการเกิดฝนอย่างตังใจและสนุ
้
กสนาน ตลอดจนร่วมกันแก้ ไขปั ญหาอันเกิด
จากการทางานกลุม่ และร่วมกันนาเสนอผลงานของกลุม่ ให้ ผ้ อู ื่นฟั ง การที่นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและ
กันดังกล่าวเอื ้อต่อการสร้ างมนุษยสัมพันธ์อย่างเป็ นรูปธรรม ส่งผลให้ นักเรี ยนได้ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัญชุลีกร อัมพรดล (2551: 74) ที่ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้ างสรรค์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ กล่าวว่า การ
จัดกิจกรรมโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ เปิ ดโอกาสให้ เด็กปฐมวัยได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วย
ตนเอง (Active Learning) กล่าวคือ เด็กปฐมวัย ได้ ป ฏิบัติก ารกิ จกรรมศิลปะสร้ างสรรค์ จากการ
เปรียบเทียบ คัดแยกประเภท จัดหมวดหมู่ บอกความสัมพันธ์ บอกจานวน บอกเหตุผล ซึ่งเด็กปฐมวัย
ต้ องใช้ ทกั ษะในการคิดคานวณ คิดหาเหตุผล คิดแก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วยตนเอง
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สรุปได้ วา่ ขันการมี
้
สว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย เด็กทางานร่วมกันกับเพื่อน มีการ
วางแผน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้ คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมด้ วยตนเอง รู้จักการแบ่งปั น
สิ่งของกันใช้
ขันที
้ ่ 3 ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรี ยนรู้ (A= Analysis) ขันนี
้ เ้ ปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ วิเคราะห์
ความรู้สกึ ประสบการณ์ของตนเอง ขณะที่ร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นตามขันที
้ ่ 1 และขันที
้ ่
2 รวมทังการสรุ
้
ปแก้ ไขปั ญหาขณะร่วมทากิจกรรม เช่น จากการถามคาถามเด็กว่า นักเรี ยนรู้สึกอย่างไร
กับผลงานของตนเองบ้ าง เด็กตอบว่า หนูช อบผลงานที่ หนูท าค่ะ มันสวยดี เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ ปราณี อุปฮาด (2550: 63) ที่ศึกษาเรื่ อง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
ประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ พบว่า ขณะที่ร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นตามขันที
้ ่ 1 และขันที
้ ่ 2 เช่น เมื่อนักเรี ยนได้ สารวจ สังเกต รูปร่าง ลักษณะ ส่วนประกอบ จาแนก
ประเภทผัก ผลไม้ ชนิดต่างๆ และทดลองล้ างผัก ผลไม้ แล้ ว นักเรี ยนได้ แสดงความรู้สึกของตนต่อการทา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งที่ได้ เรียนรู้ เช่น นักเรียนรู้สกึ อย่างไรและได้ เรียนรู้อะไรบ้ างเมื่อรับประทานผลไม้
ที่ไม่สะอาดและจะเกิดอะไรขึ ้นกับนักเรียน เพราะเหตุใด หรื อนักเรี ยนรู้สึกอย่างไรและได้ เรี ยนรู้อะไรบ้ าง
เมื่อได้ สงั เกต และทดลองล้ างผลไม้ ให้ สะอาด
สรุ ป ได้ ว่า ขัน้ การวิเ คราะห์ กิ จกรรมการเรี ย นรู้ เด็กร่ วมกันสรุ ป แก้ ไขปั ญ หาขณะท ากิ จ กรรม
ร่วมกัน วิเคราะห์ถึงความรู้สกึ ในการทากิจกรรมและผลงานของตนเอง
ขันที
้ ่ 4 ขันการสรุ
้
ปและสร้ างองค์ความรู้ (C= Constructivism) ในขันนี
้ เ้ ด็กสามารถสรุปสิ่งที่
เรียนรู้ ประสบการณ์ ผลงานและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นมาสรุปเพื่อสร้ างองค์ความรู้ใหม่เฉพาะตัว โดยใช้
กระบวนการรวบรวม และจัดโครงสร้ างของประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่อย่างเป็ นแบบแผน
และถ่ายทอดความคิดรวบยอดในรูปแบบของผลงานที่หลากหลาย เช่น นักเรี ยนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการ
รวมประเภทของสัตว์บก สัตว์น ้าและสัตว์ป่า ด้ วยการวาดแผนผังใยแมงมุมหรือจัดป้ายนิเทศสัตว์ประเภท
ต่าง ๆ และร่วมกันนาเสนอผลงาน ซึ่งสอดคล้ องกับปิ ยรัตน์ ก้ องกิตต์ไพศาส (2513: 6) กล่าวไว้ ว่า การ
เรียนรู้สิ่งต่างๆจะช่วยให้ เด็กเกิดความรู้ใหม่ โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมความสามารถในการ
สร้ างองค์ความรู้เหล่านี ้จึงเกิดประสบการณ์ และช่วยพัฒนาสติปัญญาของเด็กเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรียนรู้
และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้ วยการสังเกต สารวจ จาแนก เปรียบเทียบ เชื่อมโยงเหตุผลจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิมพ์พรรณ ทองประสิทธิ์ (2548: 78) ที่ศึกษาเรื่ องความสามารถ
ทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สรุปว่า การที่
เด็กได้ พูดสนทนา สรุปผลและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ได้ พูดคุย อธิบาย เล่าเรื่ อง กิจกรรมเหล่านี ้
สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยได้
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สรุปได้ วา่ ขันการสรุ
้
ปและสร้ างองค์ความรู้ เด็กสรุปสิ่งที่เรี ยนรู้ ประสบการณ์ ผลงานในการทา
กิจกรรม แล้ วนาสิ่งต่างๆ มาสร้ างองค์ความรู้ขึ ้นใหม่ ซึ่งเด็กจะเกิดกระบวนการการรวบรวมประสบการณ์
เดิมและประสบการณ์ใหม่ เกิดความคิดรวบยอด
ขันที
้ ่ 5 ขันการประยุ
้
กต์ใช้ (A= Application) ในขันนี
้ เ้ ด็กสามารถนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ไปประยุกต์ใช้
แก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันที่เกิดขึน้ จริ ง โดยเชื่อมโยงความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ ในสถานการณ์ ที่
แตกต่างไปจากเดิมให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น โดยครูมีบทบาทในการกระตุ้นด้ วยคาถาม เช่น ถ้ า
เด็กๆ เกิดอารมณ์โมโหควรทาอย่างไร เป็ นต้ น ซึ่ง สอดคล้ องกับผลการวิจัยของบูลลอค์ก และเกลแมน
(เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ . 2536: 42; อ้ างอิงจาก Bullock and Gelman. 1979) ที่แสดงให้ เห็นว่าเด็ก
เล็กๆ สามารถเข้ าใจว่าสิ่งที่เป็ นเหตุจะเกิดก่อนสิ่งที่เป็ นผล กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเด็กอายุ 3–5 ปี ซึ่งเห็นหุ่นมือ
ตัวหนึ่งทิ ้งลูกบอลลงไปบนทางวิ่งอีกด้ านหนึ่ง และลูกบอลนัน้ ก็กลิ ้งลงสู่หลุมอีกหลุมหนึ่ง เช่นเดียวกัน
หลุมทังสองอยู
้
่ห่างจากหุ่นมือเท่ากัน เป็ นต้ น จากงานวิจัยพบว่า เด็ก สามารถเข้ าใจว่าทาไมลูกบอลจึง
กลิ ้งลงหลุมที่อยู่ห่างจากหุ่นมือเท่ากัน
สรุปได้ ว่า ขันการประยุ
้
กต์ ใช้ เด็กสามารถนาสิ่งที่เ รี ยนรู้ ประสบการณ์ไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ในสถานการณ์ตา่ งๆ
จากผลงานวิจัยดังกล่าวสรุปได้ ว่า กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทาน
เป็ นสื่อ โดยใช้ กิจกรรม 5 ขันตอน
้
ประกอบด้ วย ขันการปฏิ
้
บตั ิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา ขันการมี
้
ส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้ในกลุม่ ย่อย ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ขันการสรุ
้
ป และสร้ างองค์
ความรู้ ขันการประยุ
้
กต์ใช้ เป็ นกิจกรรมที่เน้ น ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ให้ เด็กทางานเป็ นกลุ่มย่อย วางแผน
ร่วมกัน ลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเอง สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยให้ สงู ขึ ้นได้
2. ผลของการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานตามช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง พบว่า เด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัด กิจกรรมตามรูปแบบพหุปั ญญาเพื่อการเรี ย นรู้โดยใช้ นิท านเป็ นสื่อ มีพัฒนาการทางพหุ
ปั ญญาในเกือบทุกด้ านอยู่ในระดับสูง ยกเว้ น ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว และด้ านธรรมชาติอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีแนวโน้ มสูงขึ ้นในแต่ละช่วงของการเปรี ยบเทียบ ซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็ นราย
ด้ านได้ ดงั ต่อไปนี ้
2.1 ความสามารถด้ านภาษา พบว่า ในแต่ละช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญา
เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้ านภาษาสูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถด้ านภาษาได้ โดยในช่วงแรกเด็ก
ฟั ง อ่านจากภาพในนิ ท าน จากนัน้ พูด คุย สื่อสารกัน แต่ อาจยังไม่ ค่อยกล้ าสื่อสาร ยังไม่ค่อยพูดคุย
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แต่ในช่วงหลังความสามารถด้ านภาษาสูงขึ ้น อาจเนื่องจากกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ร่วมกันพูดคุย สนทนาเกี่ยวกับ
นิทานมากขึ ้น อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ สนทานาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกั น ขณะที่ทา
กิจกรรมกลุม่ เด็กรู้จกั การวางแผนการทากิจกรรม และรู้จักการแก้ ไขปั ญหาเมื่อพบปั ญหา ดังที่ บาเพ็ญ
การพาณิชย์ (2540: 55-56) สรุปว่า หลักการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็ นศูนย์กลาง เปิ ดโอกาสให้ เด็กออกมาพูด
สนทนา เล่าเรื่องราวของตนให้ เพื่อนฟั งอย่างอิสระ ตอบสนองต่อความต้ องการ ความสนใจ การยอมรับ
ในสิ่ ง ที่ เ ด็ก กล้ า แสดงออกท าให้ เด็ก เกิ ด ความเชื่ อ มั่น กล้ า แสดงออก เด็ก มี ค วามสนุก สนานและ
กระตือรื อร้ นในการพูดและการทากิจกรรม สอดคล้ องกับวิจิตร ชีวชิต (2550: 41) กล่าวไว้ ว่า การจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นความสนใจ เช่น เพลง การเล่น การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การ
ส่งเสริมให้ เด็กได้ ถ่ายทอดสิ่งที่ได้ เรียนรู้ผา่ นการทากิจกรรม โดยครูเป็ นผู้ให้ กาลังใจ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีท้ า
ให้ เด็กมีประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างต่อเนื่องได้ และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ พิมพ์
พรรณ ทองประสิทธิ์ (2548: 78) ที่ศกึ ษาเรื่องความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจกรรมโดยใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สรุปว่า การที่เด็กได้ พดู สนทนา สรุปผลและสร้ างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง ได้ ใช้ ภาษาในการพูดคุย อธิบาย เล่าเรื่อง กิจกรรมเหล่านีส้ ามารถพัฒนาความสามารถด้ าน
ภาษาของเด็กได้ และมีผลทาให้ เด็กเกิดความมัน่ ใจในการที่จะใช้ ภาษามากขึ ้น ซึ่งในมุมหนังสือเด็กจะนา
หนังสือมาอ่าน โดยอ่านจากภาพซึ่งเด็กจะอ่านให้ เพื่อนฟั งหรื อให้ ครูฟัง เด็กสามารถถ่ายทอดเรื่ องราว
ต่างๆ ได้ ตามจินตนาการ เช่น หนังสือนิทานเรื่องเม่นหลบฝนซึ่งเป็ นนิทานที่ไม่มีตวั หนังสือแต่เด็กสามารถ
เล่าเรื่ องราวได้ ในมุมบล็อกเด็กจะพูดคุยกันเกี่ยวบล็อกรูปทรงต่างๆ สีต่างๆ และพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่
ตนเองต่อขึ ้น ในมุมเล่นน ้า-ทราย เด็กจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสื่อการเรี ยนรู้ในมุม และระหว่างการเล่นเด็ก
และช่วยกันก่อทรายเป็ นรูปต่างๆ และเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตนได้ ทาให้ เห็นว่าเด็กปฐมวัยสามารถ
พัฒนาด้ านการพูดและการฟั ง และบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้ ในขณะที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเล่นตาม
มุมประสบการณ์ในมุมบ้ านเด็กเมื่อเล่นบทบาทสมมติจะมีโอกาสได้ พูด คุยกันในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
ถ้ าเด็กสมมติวา่ ตนเองเป็ นหมอเด็กก็จะพูดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดูแลคนไข้ การตรวจรักษาโรค
การรับประทานยา เป็ นต้ น และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัญชนา เถาว์ชาลี (2553: 56) ศึกษาเรื่ อง
การศึก ษาความสามารถทางพหุปั ญญาของเด็ก ปฐมวัย ที่ ไ ด้ รั บ การจัด กิ จ กรรม การเล่น ตามมุม
ประสบการณ์ พบว่า การจัดกิจกรรมการเล่นตามมุมประสบการณ์สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุ
ปั ญญาด้ านภาษาได้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะในขณะที่เด็กเล่นตามมุมประสบการณ์ เด็กจะมีการพูดคุยกันใน
กลุ่มที่เล่นอยู่ด้วยกัน มีการเสนอความคิดเห็นขณะทากิจกรรมได้ เสนอผลงานของตนเองและสามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวให้ เพื่อนและครูฟังได้
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สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อทาให้ เด็กมี
ความสามรถด้ านภาษาสูงขึ ้น เพราะเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กมีประสบการณ์ตรงทางภาษา ด้ าน
การพูด การฟั ง การอ่าน และการเขียน โดยให้ เด็กได้ ฝึกฝนการปฏิสมั พันธ์ด้านการสื่อสารโต้ ตอบกับผู้อื่น
ทังจากการตอบค
้
าถาม และระหว่างการทางานร่วมกับเพื่อน ทาให้ เด็กกล้ าแสดงความคิดเห็นในการทา
กิจกรรมอย่างอิสระ เด็กมีความสนุกสนานกับกิจกรรม
2.2 ความสามารถด้ านตรรกะและคณิ ตศาสตร์ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจ กรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามรถด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์ สูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ แสดงให้
เห็น ว่า การจัด กิ จ กรรมตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ สามารถพัฒนา
ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ได้ อาจเนื่องจากกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อส่งเสริ มให้ เด็กมีโอกาสได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้ วยตนเอง กล่าวคือ เด็กได้ ปฏิบัติ
กิจกรรมด้ วยการเปรียบเทียบ บอกความสัมพันธ์ บอกจานวน บอกเหตุผล ซึ่งเด็กต้ องใช้ ทักษะในการคิด
หาเหตุผล คิดแก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วยตนเอง หลังจากฟั งนิทาน ครูถามเกี่ยวกับเนื ้อเรื่องในนิทาน เช่น นิทาน
เรื่อง ผึ ้งจอมขยัน “ในนิทานมีสตั ว์อะไรบ้ าง มีกี่ตวั ” และในขณะที่ทากิจกรรม เมื่อวาดภาพมาส่งครู ครูจะ
ถามว่าเด็กๆ วาดภาพอะไรในภาพมีตวั อะไรบ้ าง มีกี่ตวั สีอะไรบ้ าง ส่วนในกิจกรรมประดิษฐ์ ที่จับแมลง
เด็กจะต้ องมีการวัดเชือกในการนามาติดเข้ ากับที่จบั แมลง เป็ นต้ น รวมถึงการบอกปั ญหาและวิธีการแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นขณะที่ทากิจกรรม ดังที่ นิตยา ประพฤติกิจ (2541: 1-4) อธิบายไว้ วา่ คณิตศาสตร์เป็ นวิชา
ของการคิดอย่างมีเหตุผลและใช้ กระบวนการการคิดที่ถูกต้ อง คณิตศาสตร์ เป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการดารง
ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ถ้ ามองไปรอบๆ จะเห็นได้ วา่ ชีวิตที่เกี่ยวข้ องในชีวิตประจาวันเสมอ มีการพูดถึง
การเปรี ยบเทีย บ การวัด การจัด ประเภทและตัวเลข ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของสุทธิ์ ธนา ขันอาสา
(2550: 92) ที่ศกึ ษาเรื่องความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์แบบ
โครงงาน พบว่า การจัดการเรียนรู้ที่มีครูคอยช่วยเหลือในการแก้ ปัญหาของเด็ก โดยกระตุ้นให้ เด็กเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสได้ เปรี ยบเทียบ จัดหมวดหมู่/ประเภท ของสิ่งของ จากรูปร่าง รูปทรง จานวน
ขนาด สี ซึ่งจะทาให้ เด็กได้ ใช้ ทกั ษะการคิดแก้ ปัญหาต่างๆ ด้ วยตนเอง ในมุมบล็อก เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับ
รูปทรงและมีการจัดหมวดหมูข่ องบล็อกชนิดต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกระบอก ห้ าเหลี่ยม เป็ น
ต้ น เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดมีการเปรียบเทียบขนาดของบล็อก
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยมี
ความสามรถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์สงู ขึ ้นเพราะเด็กได้ คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบ รู้จักการแก้ ปัญหา
การตัดสินใจ รวมถึงลงมือปฏิบัติกิจกรรมสามารถบอกจานวน คิดคานวณ คิดหาเหตุผล คิดแก้ ปัญหา
ต่างๆ ด้ วยตนเอง
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2.3 ความสามารถด้ านทางมิติ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมการตามรูปแบบพหุปัญญา
เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถทางมิติ สูงขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ สามารถพัฒนาความสามารถด้ านมิติ ของเด็กปฐมวัยได้ อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยได้
วาดภาพระบายสี คิดวางแผนในการวาดภาพด้ วยตนเอง และมีการประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ที่ เกี่ยวกับใน
นิทานจากวัสดุเหลือใช้ โดยใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ร่วมกับเพื่อน เช่น การประดิษฐ์ หน้ ากากสัตว์ การประดิษฐ์
รถไฟ เป็ นต้ น สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สันติศกั ดิ์ ผาผาย (2546: 77) ที่พบว่า ความสามารถทางด้ าน
มิติเกิดจากการที่เด็กได้ แสดงออกเพื่อให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจโดยการทางานศิลปะหรือการบอกเล่าสิ่งที่ได้ เรียนรู้ ซึง่
สอดคล้ องกับเอื ้ออารี ทองพิทกั ษ์ (2546: 3) ที่กล่าวว่า กิจกรรมที่เด็กได้ เรี ยนรู้สงั เกต เปรี ยบเทียบความ
ยาว ความสัน้ มิติของการแสดงภาพที่มีความใกล้ และไกล โดยใช้ ความคิดในการจัดวางภาพในตาแหน่ง
ต่างๆ กาหนดทิศทางของภาพที่เด็กริเริ่มเอง เรียนรู้การจัดวางลาดับภาพ ทาให้ ทกั ษะพืน้ ฐานทางมิติของ
เด็กสูงขึ ้น เห็นได้ วา่ กิจกรรมการตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เปิ ดโอกาสให้
เด็กได้ เรียนรู้ การสังเกต การเปรียบเทียบ การจัดวางตาแหน่งต่างๆ ของภาพที่เด็กริเริ่มเอง ผ่านงานศิลปะ
ประดิษฐ์ วาดภาพ โดยเด็กได้ วางแผนวาดภาพด้ วยตนเอง และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ อัญชุลีกร
อัมพรดล (2551: 75) ที่ศึกษาเรื่ องความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
ศิลปสร้ างสรรค์ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ กล่าวว่า การเล่นอย่างเสรี ตามมุมประสบการณ์
ต่างๆ ทาให้ เด็ก เกิดพัฒนาการของกล้ ามเนือ้ มัดใหญ่และกล้ ามเนือ้ มัดเล็กแข็งแรงขึ ้น เด็กเกิดความ
สนุกสนาน ได้ ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และครู เด็กรู้จกั จัดหรื อควบคุมตนเองให้ เหมาะสมกับพืน้ ที่และ
บริเวณที่มีอยู่ เด็กรู้จกั ระดับและทิศทางของการเคลื่อนไหวและแสดงออกได้ อย่างสอดคล้ องกับจังหวะ
และสัญญาณ ทาให้ เด็กเกิดความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วรรณิษา
บัวสุข (2553: 56-57) ที่ศกึ ษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก ปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาทาให้ เด็กปฐมวัยได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะการสังเกต
การเปรียบเทียบขนาด เปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง การต่อและแยกออกจากกันของภาพเกม
เช่น การเล่นเกมภาพตัดต่อ การเล่นเกมจับคูภ่ าพเหมือนและการเล่นเกมการศึกษายังทาให้ เด็กได้ เรี ยนรู้
ในเรื่ องต าแหน่ งทิ ศ ทางต่า งๆเช่ น การใช้ พื น้ ที่ ใ นการเล่น เกมบัน ไดงู ซึ่ งเป็ นการแสดงให้ เ ห็น ถึ ง
ความสามารถด้ านมิติในการมองเห็น การส่งเสริมความสามารถด้ านมิติในเด็กปฐมวัยนัน้ ควรส่งเสริ มให้
เด็กเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
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สรุป ได้ ว่า การจัด กิจกรรมการตามรูปแบบพหุปัญ ญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็ก
ปฐมวัยมี ความสามารถด้ านมิติ สงู ขึ ้นเพราะเป็ นกิ จกรรมที่ม่งุ เน้ นให้ เด็กปฐมวัยได้ แสดงออกโดยการ
ทางานศิลปะ การวาดภาพ การประดิษฐ์ จึงทาให้ เด็กมีความสามารถทางมิติสงู ขึ ้น
2.4 ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้ านร่างกายและ
การเคลื่อนไหวสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ แสดงให้
เห็น ว่า การจัด กิ จ กรรมตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ สามารถพัฒนา
ความสามารถด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยได้ ทัง้ นี ้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัย พัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่
โดยแสดงออกด้ วยการแสดงท่าทาง การเคลื่อนไหวของท่าทางต่างๆ ในระหว่างที่ฟังนิทาน และพัฒนา
กล้ ามเนือ้ มัดเล็ก โดยเด็กได้ ทากิจ กรรมวาดภาพ และงานประดิษ ฐ์ เช่น การใช้ สี และกรรไกรในการ
สร้ างสรรค์งานประดิษฐ์ ดังที่ เยาวพา เดชะคุปต์ (2540: 35) ที่อธิบายไว้ วา่ การเคลื่อนไหวเชิงสร้ างสรรค์
เป็ นการเคลื่อนไหวทางร่างกายอย่างอิสระ ทังการเคลื
้
่อนไหวคนเดียว และเป็ นคู่ที่เน้ นการใช้ จินตนาการ
และความคิ ด สร้ างสรรค์ โดยเริ่ มจากการเคลื่อนไหวพื น้ ฐานอัน ประกอบด้ วย การรู้ จักส่วนต่างๆของ
ร่างกาย พื ้นที่ จังหวะ ทิศทาง และระดับ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ วิไล (2544: 66 – 67)
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ ฝึกฝนการใช้ มือ นิ ้วมือและสายตา ให้ ทางานประสาน
สัมพันธ์ กัน ทาให้ ทักษะด้ านกล้ ามเนือ้ เล็กได้ รับ การพัฒนาให้ คล่องแคล่วและมีป ระสิทธิ ภาพขึน้ และ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิลินดา พงศ์ธราธิก (2547: 59) ที่ศกึ ษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ ง สรุปว่า การจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ ง
ช่วยส่งเสริ มให้ เด็กได้ แสดงออกด้ านร่ างกายและการเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมาย เด็กได้ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะเสียงเพลง และบทคาร้ องของการละเล่นไทย การทาท่าทางต่างๆ ตามจินตนาการ เด็ก
เกิดความสนุกสนานขณะที่ทากิจกรรมและส่งผลต่อการพัฒนากล้ ามเนือ้ ใหญ่และกล้ ามเนือ้ เล็ก ในมุม
ดนตรี เด็กจะมีการร้ องเพลง เต้ นประกอบเพลงเคลื่อนไหวไปตามจังหวะและทิศทางต่างๆ โดยใช้ อปุ กรณ์
ประกอบจังหวะ ในมุมบล็อก เด็กจะมีการใช้ มือในการหยิบบล็อกเพื่อต่อเป็ นรูปต่างๆ ทังบล็
้ อกขนาดใหญ่
และบล็อกขนาดเล็ก ในขณะที่ตอ่ เด็กจะใช้ มือค่อยๆ นาบล็อกต่อให้ สงู ขึ ้น ในมุมศิลปสร้ างสรรค์เด็กจะได้
ใช้ นิ ้วมือในการ ฉีก ปะ ติด วาด ระบายสี ประดิษฐ์ การใช้ กรรไกร ผลงานต่างๆ ในมุมเล่นนา้ -ทราย เด็ก
จะใช้ มือในการก่อทราย ในการบีบตุ๊กตายางในอ่างน ้า ใช้ นิ ้วในการวาดภาพบนทราย
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็ก
ปฐมวัยมีค วามสามารถด้ านร่ างกายและการเคลื่อนไหวสูงขึ ้น เพราะการจัดกิจ กรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ พัฒนากล้ ามเนื ้อมัดใหญ่โดยเด็กแสดงออกโดยการเคลื่อนไหว
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ทางกายอย่างอิสระเน้ นการใช้ จินตนาการและความคิดสร้ างสรรค์ และยังพัฒนากล้ ามเนือ้ มัดเล็กผ่าน
กิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์
2.5 ความสามารถด้ านดนตรี พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้ านดนตรี สงู ขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในเกื อบทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถทางด้ านดนตรีของเด็กปฐมวัยได้
อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อได้ เปิ ดโอกาสให้
เด็กได้ มีอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงออกทางดนตรี เสียงเพลง และคาคล้ องจอง เพราะขณะที่เด็กฟั ง
นิทานได้ จะช่วยกันร้ องเพลงและร่วมกันท่องคาคล้ องจองในนิทาน ในบางครัง้ จะทาท่าทางประกอบไป
ด้ วย และบางกิจกรรมเด็กจะได้ ประดิษฐ์ เครื่องดนตรี เช่นในนิทานเรื่ อง “ม้ าน้ อยร้ องเพลง” เด็กจะเลียน
เสียงสัตว์และจะคิดเสียงด้ วยตนเอง จากนันเด็
้ กๆได้ ประดิษฐ์ เครื่องดนตรีเพื่อนามาประกอบจังหวะกับใน
นิทาน ดังที่ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542: 115) อธิบายไว้ วา่ ดนตรีเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของเด็กไม่
ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือจะทาอะไร เด็กมักจะได้ ยินเพลง หรือดนตรีอยู่เสมอ ดังนันดนตรี
้
สาหรับเด็กปฐมวัยจึง
จาเป็ นมาก และเป็ นหัวใจของการจัดกิ จกรรมเพื่ อการเรี ย นรู้ ทัง้ หลาย ดนตรี จ ะมีส่วนในการส่งเสริ ม
พัฒนาการของเด็กทุกๆ ด้ าน ทัง้ ด้ านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้ องกับ สุวรรณา
ก้ อนทอง (2547: 72) กล่าวว่า ดนตรี มีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทาให้ เด็กคิดด้ วยความ
สนุกสนานและดนตรี ยังเป็ นสิ่งแวดล้ อมอย่างหนึ่งที่ช่วยบรรยากาศมีความอบอุ่น เกิดความสงบ สร้ าง
ความมั่นใจให้ กับเด็ก ให้ เด็ก ได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซึ่งขณะท ากิจกรรมเด็กจะมีสมาธิขึน้ จึงเป็ นการ
พัฒนาความคิดของเด็ก ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของกมลจันทร์ ชื่นฤทธ์ (2550: 83) กล่าวถึง การนา
เพลงมาให้ เด็กได้ เล่นบทบาทสมมุติ จัดกิจกรรมเพลงตบมือให้ เด็กคิดท่าทางประกอบเพลง ทาให้ เด็ก
กระตือรื อร้ น ในการทากิจ กรรมด้ วยตนเอง ทาให้ เด็กได้ เ พิ่มพูนความรู้ และได้ รับ ประสบการณ์ใ หม่ที่
กว้ างขวาง และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สิริน ทร์ ลัดดากลม (2551: 99) ที่ศึกษาเรื่ องการศึกษา
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้ กล่าวถึง การที่เด็กได้ แสดงออกทางดนตรี ได้ มีปฏิกิริยาโต้ ตอบต่อ
จังหวะและเสียงเพลง ร้ องเพลงและแสดงออกท่าทางตามจังหวะ/สัญญาณ ได้ เลียนแบบท่าทางตาม
นักร้ องที่ตนเองชอบ จะทาให้ เด็กเกิดความสนุกสนาน และกล้ าแสดงออกมากขึ ้นกับกิจกรรมดนตรี ในมุม
ดนตรี ซึ่งประกอบด้ วยเครื่องดนตรี ที่หลากหลาย ได้ แก่ แทมมารี น กลอง ลูกแซก กรับ ขลุ่ย หวูด เครื่ อง
เคาะจังหวะ ไมโครโฟน เวที เด็กจะมีความสนุกสนาน ร่าเริ ง ในขณะที่เล่นเล่นเครื่ องดนตรี เด็กจะนา
เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ มีเล่นเพื่อให้ เกิดเสียงขณะร้ องเพลง และใช้ ไมโครโฟนร้ องเพลงบนเวที ซึ่งเพลงที่
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เด็กร้ องจะเป็ นเพลงที่ครูสอนในแต่ละหน่วย และเพลงที่เด็กได้ ยินจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งเด็กจะกล้ าร้ อง
และเต้ นขณะที่เด็กอยู่ในมุมดนตรี
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถด้ านดนตรี เพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อ ส่งเสริ มการแสดงออกทางดนตรี เสียงเพลง และคาคล้ องจองซึ่งเป็ นกิจกรรมที่เด็กได้ ใช้
เสียงเพลง การร้ องเพลง คาคล้ องจอง เครื่องดนตรี และทาท่าทางประกอบ ทาให้ เด็กเกิดการเรี ยนรู้ด้วย
ความสนุกสนานมากยิ่งขึ ้น
2.6 ความสามารถด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้ านความเข้ าใจ
ผู้อื่นขึ ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรี ยบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถทางด้ าน
ความเข้ าใจผู้อื่นของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีการฝึ กการเป็ นผู้นาผู้ตาม ซึ่งเป็ นกิจกรรม
ที่มงุ่ ให้ เด็กได้ ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นโดยการใช้ อปุ กรณ์ในแต่ละกิจกรรมร่วมกัน เช่น การวาดภาพ เด็กจะ
ใช้ สีชนิดต่างๆ ร่วมกันทาให้ เด็กต้ องแบ่งปั นกัน ผลัดกันใช้ สีที่ตนเองต้ องการ และกิจกรรมประดิษฐ์ ก็ต้อง
ใช้ อปุ กรณ์บางชนิดร่วมกัน เช่น กาว กรรไกร เศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งเด็กต้ องรู้จกั มีน ้าใจแบ่งปั นและเหลือไว้
ให้ เพื่อนที่ยงั ไม่ได้ ทาใช้ อีกด้ วย ดังที่ อโนชา ถิรธารง (2550: 82 – 83) กล่าวไว้ ว่า กิจกรรมที่เด็กเกิดการ
ทางานแก้ ไขปั ญหาร่วมกันโดยการสนทนาโต้ ตอบ รู้จกั การเข้ ากลุม่ และลดการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลางลง
เพื่อให้ ได้ ความคิดเห็นข้ อตกลงร่วมกัน ทาให้ เด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทกั ษะทางสังคมด้ านการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น เด็กได้ แสดงความคิดเห็นและรู้จกั ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น และสอดคล้ องกับ เฮอร์ลอค
(ชมพูนชุ ศุภผลศิริ. 2551: 14; อ้ างอิงจาก Hurlock. 1978: 171) ศึกษาเรื่องความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด กิจกรรมการทาหนังสือเล่มใหญ่ ได้ กล่าวถึงรูปแบบของพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัยที่ปรากฏในขณะที่เด็กมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อน มีดงั ต่อไปนี ้ คือการร่วมมือในการทากิจกรรมร่วมกัน
เป็ นกลุม่ การเป็ นผู้นา การเป็ นผู้ตาม การเป็ นผู้มีใจกว้ างขวาง ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบ่งปั นสิ่งของ และ
การเห็นอกเห็นใจ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการช่วยเหลือ ปลอบโยน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
วรรณิษา บัวสุข (2553: 59) ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
กิจ กรรมเกมการศึก ษา กล่าวว่า การจัดกิ จกรรมเกมการศึกษาเปิ ดโอกาสให้ เ ด็ก ปฏิบัติกิจ กรรมกลุ่ม
ร่วมกันในการเล่นเกม ซึ่งเด็กสามารถปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในขณะที่เด็กเล่นเกมการศึกษาเป็ นกลุ่มเด็กได้
ปรึกษา พูดคุยสนทนาร่วมมือกันทางานในกลุ่ม เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี ช่วยกันคิดแก้ ปัญหา และแสดง
ความช่วยเหลือเพื่อนในกลุม่ และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สิรินทร์ ลัดดากลม (2551: 100) ที่ศกึ ษาเรื่อง
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ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดย
ใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ ที่พบว่า กิจกรรมทัศนศึกษาโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้
มีขนตอนที
ั้
่เปิ ดโอกาสให้ เด็กปฐมวัยได้ ทางานเป็ นกลุม่ ร่วมกับผู้อื่น โดยในระหว่างการทางานเด็กปฐมวัย
ต้ องมีการปรึกษาร่วมกันกับสมาชิกในกลุม่ เกี่ยวกับการวางแผนการทางาน การตังชื
้ ่อกลุ่มและออกแบบ
ผลงานแต่ละชิ ้นแสดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้นา ผู้ตามในการทากิจกรรม ได้ มีปฏิสมั พันธ์ทางด้ านสังคม รู้จัก
การเอื ้อเฟื อ้ และแบ่งปั น
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถด้ านความเข้ าใจผู้อื่นสูงขึ ้น เพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ เกิดความ
สนุกสนาน เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี เด็กได้ ร้ ูจกั แบ่งปั นและมีนา้ ใจต่อเพื่อน ซึ่งทาให้ เด็กเกิดเรี ยนรู้ การ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นได้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
2.7 ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเองพบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุ
ปั ญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีความรู้ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเองขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมตาม
รูป แบบพหุปัญ ญาเพื่ อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิ ทานเป็ นสื่อ สามารถพัฒนาความสามารถด้ านความเข้ าใจ
ตนเองของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อส่งเสริมให้ เด็กปฐมวัยได้ ทากิจกรรมด้ วยตนเองตลอดเวลา เด็กได้ วิเคราะห์ความพึงพอใจใน
การทากิจกรรม และได้ สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิ ดโอกาสเด็กปฐมวัยมีอิสระในการแสดงออกด้ วย
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและความตังใจในการท
้
างานให้ สาเร็จตามเป้าหมายที่ตน
ต้ องการ เช่น เมื่อเด็กทากิจกรรมเสร็จแล้ วทังวาดภาพและประดิ
้
ษฐ์ เด็กจะได้ ออกมานาเสนอผลงานของ
ตนเองหน้ าชัน้ เรี ยนให้ เพื่อนๆและครูได้ ชื่น ชมผลงาน ซึ่งจะท าให้ เด็กมีความกล้ าแสดงออก มั่นใจใน
ตนเองขึ ้น เกิดความภาคภูมิใจและมีความตังใจในการสร้
้
างสรรค์ผลงานต่อไป ดังที่ แสงเดือน จูธารี
(2546: 62 – 63) กล่าวว่า กิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นกันเองสนุกสนาน ไม่ตึงเครี ยดทาให้ เด็กเกิดความ
มัน่ ใจ และได้ คิดริเริ่มกระทาสิ่งต่างๆ ด้ วยตนเองเด็กได้ แสดงความสามารถของตนเองให้ เต็มที่ จนทาให้
เด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมและกล้ าแสดงออก สอดคล้ องกับเยาวนารถ
เลาหบรรจง (2545: 60) ที่กล่าวไว้ วา่ ลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ให้ เด็กจากการปฏิบตั ิ เด็กได้ แสดงออก
ได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ด้ วยตนเองโดยมีครูเป็ นผู้สนับสนุนให้ คาปรึกษา เด็กมีอิสระในการกระทา
ทาให้ เด็กมีความเชื่อมัน่ ในงานที่ตนได้ กระทา เมื่องานเสร็จเด็กยังได้ รับรู้ถึงผลสาเร็จของงาน เด็กสามารถ
เรียนรู้ความก้ าวหน้ าของตนได้ สม่าเสมอย่อมส่งผลให้ เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งตามทฤษฎี
ความต้ องการของมาสโลว์ เชื่อว่า ทุกคนในสังคมมีความปรารถนาที่จะได้ รับความสาเร็ จ ความภาคภูมิใน
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ในตนเอง และต้ องการได้ รับ การยอมรับ นับถื อจากผู้อื่น ในความสาเร็จ ของตนเอง ถ้ าความต้ องการ
ดังกล่าวได้ รับการตอบสนองอย่างเพียงพอก็จะทาให้ บคุ คลนันมี
้ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง รู้สกึ ว่าตนเองมีค่า
มีความสามารถและมีประโยชน์ตอ่ สังคม แต่ถ้าความต้ องการดังกล่าวได้ รับการตอบสนองไม่เพียงพอหรื อ
ถูกขัดขวาง ก็จะทาให้ บคุ คลนันรู
้ ้ สกึ ด้ อยค่า และเสียความภาคภูมิใจในตนเอง และสอดคล้ องกับงานวิจัย
รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ ( 2551: 91) ที่ศกึ ษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่
ได้ รับการจัดกิจกรรมการละครตามรู ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ย นรู้ กล่าวว่า ความสามารถทางด้ าน
ความเข้ าใจผู้อื่นของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้มีขนตอนการปฏิ
ั้
บตั ิกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ม่งุ ให้ เด็กได้ ทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
โดยการแต่งเรื่ องการละคร การวางแผนออกแบบฉากร่วมกัน การทาฉาก การทาอุปกรณ์ รวมถึงการ
ซักซ้ อมการละครร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ แสดงความคิดเห็น ร่วมกัน ซึ่งท าให้ เด็กรู้จักการปฏิบัติ
กิจกรรมกลุม่
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็ก
ปฐมวัยมีความสามรถด้ านความเข้ าใจตนเองสูงขึ ้น เพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรี ยนรู้โดยใช้ นิท านเป็ นสื่อ เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ เด็กปฐมวัยสร้ างผลงานด้ วยตนเอง และมีการ
นาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน ทาให้ เกิดความภูมิใจ ความเชื่อมัน่ ในตนเอง รู้สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่ามากขึ ้น
2.8 ความสามารถด้ านธรรมชาติ พบว่า ในช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญา
เพื่ อการเรี ย นรู้ โดยใช้ นิ ท านเป็ นสื่อ เด็ก ปฐมวัย มีความรู้ ความสามารถด้ านธรรมชาติ สูงขึน้ อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ
พหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถด้ านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ของเด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อส่งเสริมให้ เด็กใช้ สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทัง้ ที่เป็ นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตและจากวัสดุที่
เหลือใช้ มาใช้ กบั กิจกรรมประดิษฐ์ เช่น การประดิษฐ์ รถไฟจากกล่องนม ซึ่งเมื่อเด็กดื่มนมเสร็จแล้ วจะให้
เด็ก เก็ บ กล่องนม ช่ วยกัน ล้ างให้ สะอาดและน าไปตากแดดให้ แห้ งจากนัน้ จึงน ามาประดิษ ฐ์ ใช้ เ ศษ
กระดาษสี กระดาษห่อของขวัญที่ไม่ใช้ แล้ วมาตกแต่งกล่องนม ซึ่งจะทาให้ เด็กรูจกั คุณค่าของที่สิ่งที่ไม่ใช้
แล้ วหรื อ เป็ นสิ่ง ที่ ค นอื่น มองว่า ไม่มีป ระโยชน์ สิ่งเหล่านี จ้ ะท าให้ เ ด็ก รู้ จัก ดูแลรัก ษาธรรมชาติ และ
สภาพแวดล้ อมของห้ องเรียนและโรงเรี ยน ซึ่งเมื่อเด็กๆ ทากิจกรรมเสร็จแล้ วเด็กจะช่วยกันเก็บเศษขยะ
และดูแลความสะอาดของห้ องเรียนอีกด้ วย สอดคล้ องงานวิจยั ของสันติศกั ดิ์ ผาผาย (2546: 81) กล่าวว่า
เมื่อเด็กได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้ วยตนเองไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมใดก็ตาม เด็กปฐมวัยจะติดตามผลการ
ทางานของตนเองอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น การรักษาความสะอาด และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุทธิ์ธนา
ขัน อาสา (2550: 95) ที่ ศึก ษาเรื่ องความสามารถทางพหุปั ญ ญาของเด็ก ปฐมวัย ที่ ไ ด้ รั บ การจัด
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ประสบการณ์แบบโครงงาน กล่าวถึง การเรี ยนรู้ด้วยตนเองและฝึ กปฏิบัติจริ ง เกิดความเข้ าใจความคิด
รวบยอดของการที่เด็กได้ ปฏิบตั ิจริงต่อสิ่งแวดล้ อมโดยตรงด้ วยการกระทาซ ้าๆ จนเกิดเป็ นทักษะหรื อนิสยั
ที่ถือเป็ นกิจวัตร เด็กจะเกิดการรับรู้และความรู้สึกผูกพันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ภรภัทร นิยมชัย (2553: 97) ที่ศึกษาเรื่ อง การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก
ปฐมวัยที่ ได้ รับการจัดประสบการณ์จ ากแหล่งการเรี ยนรู้ภมู ิปัญ ญาท้ องถิ่ นจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
กล่าวว่า การให้ เด็กได้ ทากิจกรรมต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น เด็กจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็กเอง โดยเริ่มจากท้ องถิ่นของตนเอง กิจกรรมจะปลูกฝั งให้ เด็กรักในท้ องถิ่น รักสิ่งแวดล้ อมรู้คณ
ุ
ค่าของสิ่งแวดล้ อมรู้จักใช้ สิ่งแวดล้ อมอย่างคุ้มค่า รู้จักบารุงรักษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม เช่น ในแหล่ง
เรียนรู้การทาอิฐ เด็กจะได้ ทากิจกรรมโดยนาดินและแกลบซึ่งเป็ นของเหลือใช้ ม าทาให้ เกิดประโยชน์ โดย
นามาทาเป็ นอิฐสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ด้านอื่นได้ ในแหล่งเรียนรู้การทาบ้ านทรงไทย เด็กจะได้ นาเศษ
วัสดุตา่ งๆ มาทาให้ เกิดประโยชน์ เช่นเศษไม้ เศษหญ้ า เป็ นต้ น ในแหล่งเรี ยนรู้การทาพัดสาน เด็กจะได้
รู้จกั คุณค่าของต้ นไม้ เช่น ไม้ ไผ่วา่ มีประโยชน์สามารถนามาทาเป็ นพัดได้
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็ก
ปฐมวัยมีความสามารถด้ านธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมสูงขึ ้น เพราะการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญา
เพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็กได้ ใช้ สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติได้ อย่างรู้ประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
สูงสุด รู้จกั ปฏิบตั ิตอ่ ธรรมชาติได้ อย่างเหมาะสม รู้จกั ใช้ วสั ดุเหลือให้ เป็ นประโยชน์เพื่อรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
2.9 ความสามารถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดารงคงอยู่ของชีวิต พบว่า ในช่วงเวลาของ
การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เด็กปฐมวัยมีพหุปัญญาด้ าน
อัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดารงคงอยู่ของชีวิต สูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทุก
ช่วงของการเปรี ยบเทียบ แสดงให้ เห็นว่า การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อสามารถพัฒนาความสามารถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต ของ
้ าถาม สร้ างสถานการณ์และมีกิจกรรมให้ ทาในขัน้
เด็กปฐมวัยได้ อาจเนื่องมาจาก การกระตุ้นโดยการตังค
วิเคราะห์และสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ เด็กรับรู้บทบาทหน้ าที่ของตนเอง รวมถึงการดารงคงอยู่ของ
มนุษย์ การแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางกาย จิ ตใจ และจิตวิญญาณของมนุษย์ รวมถึงการเข้ าใจ
เหตุผลของการอยู่บนโลก เช่น นิทานเรื่ อง “สาวน้ อยไม้ ขีดไฟ” ครูใช้ คาถามว่า “สาวน้ อยไม้ ขีดไฟสร้ าง
ความอบอุ่นให้ กับตนเองอย่างไร” เด็กๆ ตอบ “ใส่เสื ้อหนาว” ครูถามต่อ“ถ้ าเด็กๆ พบสาวน้ อยไม้ ขีดไฟ
นอนหนาวอยู่จะทาอย่างไร” เด็กๆ ตอบ “ช่วยเหลือและให้ ใส่เสื ้อหนาว” “แล้ วเด็กๆควรทาตัวอย่างไรเมื่อ
อยู่ในโลกนี”้ เด็กๆ ตอบ “ต้ องเป็ นเด็กดี ช่วยเหลือคนอื่น” เป็ นต้ น ซึ่งการใช้ คาถามเหล่านี ้ เด็กสามารถหา
คาตอบด้ วยตนเอง คิดวิเคราะห์การดารงคงอยู่ของมนุษย์ได้ อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยงตนเองกับ
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นิทาน ทาให้ เด็กเข้ าใจสัจธรรมของชีวิตได้ ดังที่ สุท ธิ์ธนา ขันอาสา (2550: 23 อ้ างอิงจากเยาวพา
เดชะคุปต์; 2541) กล่าวว่า ลักษณะของปั ญญาอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต เป็ น
บุคคลที่มีความไว และความสามารถในการจับประเด็นคาถามที่เกี่ยวกับการดารงอยู่ของมนุษย์ สามารถ
รับรู้บ ทบาทและการดารงอยู่ของตนเอง เข้ าใจการตังค
้ าถามเพื่อยืน ยันความเข้ าใจและรับ รู้เกี่ ยวกับ
ตนเองอย่างลึกซึ ้ง ความเข้ าใจความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณความเข้ าใจ สัจธรรมของ
โลก และชีวิต และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ (2551: 94) ที่ศึกษาเรื่ อง การศึกษา
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรี ย นรู้ ซึ่ ง การจัด กิ จ กรรมการละครตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อ การเรี ย นรู้ สามารถพัฒ นา
ความสามารถทางด้ านอัตถภวนิยม จิตนิย ม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต ของเด็ก ปฐมวัย ได้ อาจ
เนื่องมาจาก การกระตุ้นโดยการตังค
้ าถามในขันวิ
้ เคราะห์และสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ให้ เด็กรับรู้
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง รวมถึงการดารงคงอยู่ของมนุษย์ การแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณของมนุษย์ รวมถึงการเข้ าใจเหตุผลของการอยู่บนโลก และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ภรภัทร นิยมชัย (2553: 97) ที่ศึกษาเรื่ อง ความสามารถทางพหุปั ญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ รับการจัด
ประสบการณ์ จ ากแหล่ ง การเรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา พบว่ า การจั ด
ประสบการณ์ จ ากแหล่ง การเรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาสามารถพัฒ นา
ความสามารถทางพหุปัญญาด้ านธรรมชาติได้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการให้ เด็กทากิจกรรมต่างๆ จากแหล่ง
เรียนรู้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น เด็กจะเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กเอง โดยเริ่ มจากท้ องถิ่นของตนเอง
กิจกรรมจะปลูกฝั งให้ เด็กรักในท้ องถิ่น รักสิ่งแวดล้ อมรู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้ อมรู้จักใช้ สิ่งแวดล้ อมอย่าง
คุ้มค่า รู้จกั บารุงรักษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
สรุปได้ วา่ การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็ก
ปฐมวัยมีความสามรถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดารงคงอยู่ของชีวิต สูงขึ ้น เพราะการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็กได้ คิดวิเคราะห์เรื่ อง
การดารงคงอยู่ของมนุษย์ โดยให้ เด็กสามารถเชื่อมโยงตนเองกับนิทาน

ข้ อสังเกตที่ได้ จากการวิจัย
1. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ เปิ ดโอกาสให้ เด็กได้
เรียนรู้โดยผ่านการลงมือปฏิบตั ิจริงด้ วยตนเอง
2. ขัน้ ตอนการจัด กิ จ กรรมเปิ ดโอกาสให้ เ ด็ก ทุก คนได้ มีส่วนร่ วมในการท ากิ จ กรรมทัง้ แบบ
รายบุคคลและแบบกลุม่
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3. ในขณะปฏิบตั ิกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ มีบรรยากาศ
ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ เด็กจึงได้ เรียนรู้และพัฒนาพหุปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
4. กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ทาให้ เด็กเกิดทักษะในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น
5. เมื่อเด็กได้ รับการจัดกิจ กรรมและทากิ จกรรมตามรู ปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ย นรู้โดยใช้
นิท านเป็ นสื่อ เสร็จ สมบูรณ์ แล้ วเด็กสามารถน าความรู้ ที่ ได้ จากการจัดกิจ กรรมมาสรุ ปและสร้ างองค์
ความรู้ได้ ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ในชีวิตประจาวัน

ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. การจัดทาแผนการสอนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อ ครูควรเขียนแผนให้ เอื ้อต่อพฤติกรรมทางพหุปัญญาทุกด้ าน โดยแผนการสอนในแต่ละกิจกรรมควร
กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ สอดคล้ องกับประเด็นที่ใช้ ในการประเมินความสามารถทางพหุปัญญาใน
แต่ละด้ าน ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ ครบทัง้ 9 ด้ าน และควรเลือกนิทานให้ เหมาะสมกับวัยและหน่วยการ
เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
2. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ครูควรให้ เด็กทา
กิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยใช้ สีและวัสดุที่หลากหลาย ส่วนงานประดิษฐ์ ควรใช้ วสั ดุเหลือใช้ ในการทา
3. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อควรส่งเสริ มให้ เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับวิถีชีวิตประจาวันของเด็ก และเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ มีสว่ นร่วมในการ
ทากิจกรรมมากที่สดุ เพื่อให้ การพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้ านมีความคงทน

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั
1. การจัด กิ จกรรมตามรู ปแบบพหุปัญ ญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิ ทานเป็ นสื่อ อาจเกิดระดับ
พัฒนาการของความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ านสูงขึ ้นเร็วหรือช้ าแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์
2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่ อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อที่มี
ผลต่อความสามารถด้ านอื่นๆ เช่น การใช้ ภาษา การสื่อสาร การคิดวิจารณญาณ การแก้ ปัญหา เป็ นต้ น
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เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ
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คู่มือการจัดกิจกรรมการเล่ านิทานประกอบกิจกรรม
โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
คูม่ ือนี ้จัดทําขึ ้นเพื่อชีแ้ จงวิธีการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทาน
เป็ นสื่อซึ่งทํ าให้ เข้ าใจในวิธีการจัดกิ จ กรรมทางพหุปัญ ญาโดยใช้ แบบประเมิน ความสามารถทางพหุ
ปั ญญา มีรายละเอียดดังนี ้
หลักการและเหตุผล
วิธีการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อ ที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้น มี
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสําคัญ โดยยึดหลักการจัดกิจกรรม 5 ขันดั
้ งนี ้ การ
ปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีชีวิตชีวา การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ การวิเคราะห์กิจกรรมการ
เรี ย นรู้ การสรุ ปและสร้ างองค์ความรู้ การนําไปประยุกต์ใ นการดํารงชีวิต จากการจัดประสบการณ์
ดังกล่าวทําให้ ผ้ เู รียนได้ พฒ
ั นาความสามารถทางพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน ได้ แก่ ปั ญญาด้ านภาษา ปั ญญา
ด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ ปั ญญาด้ านมิติ ปั ญญาด้ านร่างกาย ปั ญญาด้ านดนตรี ปั ญญาด้ านความ
เข้ าใจระหว่างบุคคล ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง ปั ญญาด้ านธรรมชาติ ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยม จิต
นิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิตเพื่อให้ สอดคล้ องตามพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับพุทธศักราช 2542
หมวดที่ 4 มาตรา 24 ได้ ระบุถึง การจัดกระบวนการเรี ย นรู้ตามความสนใจและความถนัดของผู้เรี ยน
ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
หลักการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมนี ้จัดในช่วงกิจกรรมวงกลม
2. การปฏิบตั ิกิจกรรมวิธีการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ น
สื่อตามลําดับ 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
2.1 ขันผู
้ ้ เรี ยนได้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้ วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active learning) ผู้เรี ยน
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยการปฏิบตั ิจริง ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5
2.2 ขันการมี
้
ส่วนร่วมในกิ จกรรมกลุ่มร่ วมกับผู้อื่น (Cooperation learning) ครู ดําเนิ น
กิจกรรมการสอน โดยใช้ กระบวนการจัดกิ จกรรมที่ เ ด็ก แบ่ งกลุ่มย่อยเรี ย นรู้ กระตุ้น ให้ เด็กได้ คิด ได้
แสดงออก เรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น เรียนรู้ด้วยการค้ นคว้ า สํารวจ ปฏิบตั ิจริงซึ่งในกิจกรรมต่าง ๆ เด็กต้ องมี
กิจกรรมกลุ่ม หรื อรายบุคคล การนําเสนอความคิดหรื อผลงานของตนเองและการสนทนาถาม – ตอบ
แสดงความคิดเห็น บอกเหตุผลในสิ่งที่เลือก
2.3 ขัน้ การวิเคราะห์ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ (analysis) ผู้เ รี ย นสามารถวิเ คราะห์ ห รื อบอก
ความรู้สกึ และประสบการณ์ของตนเองได้ ว่าทําอะไรไปบ้ าง และมีความรู้สกึ อย่างไร
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2.4 ขันผู
้ ้ เรียนสรุปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) เด็กและครูร่วมกันสรุป
และสร้ างองค์ความรู้ใหม่จากเรื่องที่เรียนด้ วยกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
2.5 ขันผู
้ ้ เรียนได้ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน อย่างมีความหมาย (Application)
เมื่อผู้เรียนสรุปสิ่งที่เรียนได้ แล้ ว สามารถนําไปปรับใช้ แก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันได้ เช่น การตอบคําถาม
สาธิตหรือเสนอผลงานตามลักษณะเนื ้อหา
แนวคิดการจัดสภาพแวดล้ อมและการใช้ ส่ ือการเรียนรู้
การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบพหุปั ญ ญาเพื่ อการเรี ย นรู้ มุ่ง เน้ น ให้ ผู้เ รี ย นมี
ปฏิสมั พันธ์กบั สื่อการเรียนรู้โดยตรงด้ วยตนเอง ฉะนัน้ ต้ องมีการจัดสภาพแวดล้ อมและการจัดหาสื่อการ
เรียนรู้ที่เอื ้อต่อการลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างเหมาะสม กับหน่วยการเรี ยนรู้และสอดคล้ องกับวัฒนธรรม
สภาพแวดล้ อมในท้ องถิ่น ของผู้เรี ย น โดยครูควรพัฒนาสภาพแวดล้ อม และการใช้ สื่อการเรี ย นรู้ ให้
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แนวการประเมินผล
1. ประเมินผลตามการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินผลโดยใช้ แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
ในงานวิจยั ฉบับนี ้ได้ จดั กิจกรรมการเรียนรู้จํานวน 8 หน่วย ซึ่งได้ หวั เรื่องมาจากหลักสูตรและ
หน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียสาธิตพัฒนา
การจัดกิจกรรมเป็ นเวลา 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน วันละ 50 นาที ในช่วงกิจกรรมวงกลม เวลา
09.00 – 09.50 น. ได้ แก่
สัปดาห์ที่ 1 หน่วย ยานพาหนะ
สัปดาห์ที่ 2 หน่วย วันพ่อ
สัปดาห์ที่ 3 หน่วย สัตว์
สัปดาห์ที่ 4 หน่วย สัตว์
สัปดาห์ที่ 5 หน่วย การสื่อสาร
สัปดาห์ที่ 6 หน่วย ของเล่นและนิทาน
สัปดาห์ที่ 7 หน่วย ปี ใหม่
สัปดาห์ที่ 8 หน่วย ฤดูหนาว
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ตาราง นิทานที่ใช้ เป็ นสื่อ
รายชื่อนิทาน
หน่ วย “ยานพาหนะ”
1. ตลาดนํ ้าอํ ้าอร่อย
2. การเดินทางแสนสนุก
3. ยานพาหนะ
หน่ วย “วันพ่ อ”
4. ครอบครัวแสนสุข
5. พ่อจ๋า...เก่งจัง
6. พ่อรักลูกนะ จะอย่างไรพ่อก็รักลูก
หน่ วย “สัตว์ ”
7. คุณฟองฟั นหลอ
8. ม้ าน้ อยร้ องเพลง
9. เหมียวเมี ้ยวไม่อยากเหมียว
หน่ วย “สัตว์ ”
10. ขาวผ่องขี ้โมโห
11. อะไรอยู่ในป่ า
12. อะไรอยู่ในทะเล
หน่ วย “การสื่อสาร”
13. เธอชื่ออะไรจ๊ ะ
14. ขอบคุณครับจากหมีน้อย
15. เห็นไหม เห็นอะไร ดูดีด ู ดูดีดี
หน่ วย “นิทานและของเล่ น”
16. ช้ างขี ้โมโห
17. ผึ ้งจอมขยัน
18. กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น

ผู้แต่ ง

เกณฑ์ การเลือกนิทาน

ตุ๊บป่ อง
วนิดา เสือเนียม
น้ านกฮูก

ผู้เชี่ยวชาญแนะนําและ
ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา

วนิดา เสือเนียม
รอสส์ คอลลินส์
เวอร์จิเนีย มิลเลอร์

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

ชีวนั วิสาสะ
ชัยฤทธิ์ ศรีโจจน์ฤทธิ์
ตุ๊บป่ อง

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

Theobald, Joseph
ช. ช้ างน้ อย
ช. ช้ างน้ อย

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกับหน่วย

เกวลิน กายทอง
ชาญศิลป์ กิตติโชติ
พาณิชย์
ธารินี เหลืองอารีพร

ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา และเห็นว่ามี

ปิ ติพร วทาทิยาภรณ์
มนฤดี ทองกลอย
มนฤดี ทองกลอย

เด็กๆ ช่วยกันเลือกนิทานที่
อยากเรียน และเกี่ยวกับ
หน่วยการเรียน

ความเหมาะสมกับหน่วย
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายชื่อนิทาน
หน่ วย “วันปี ใหม่ ”
ของขวัญพิเศษจากเหมียวเหมียว
รับแขก
อาหารคํ่ามื ้อพิเศษ
หน่ วย “ฤดูหนาว”
ลาร์ส ลูกหมีขวโลก
ั้
ฉันจะทําอย่างไรถ้ าไม่มเี ธอ
สาวน้ อยไม้ ขีดไฟ

ผู้แต่ ง

เกณฑ์ การเลือกนิทาน

สุพตั รา แซ่ลิ่ม
บริษัท โฟรเบล
อาหารคํ่ามื ้อพิเศษ

ผู้เชี่ยวชาญแนะนําและ
ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา

ฮันส์ เดอ เบียร์
แซลลี่ กรินด์ลยี ์
นงนุช ปรีชาว่องไวกุล

ผู้เชี่ยวชาญแนะนําและ
ครูอนุบาลที่มีประสบการณ์
ช่วยแนะนํา
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หน่ วยการเรี ยนรู้ เรื่อง “นิทานและของเล่ น” โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
หน่ วยเรื่อง
สาระการเรี ยนรู้

:
:

วัตถุประสงค์ ของหน่ วย :

นิทานและของเล่น
แบ่งสาระการเรียนรู้เป็ น 3 เรื่อง สําหรับกิจกรรม 3 วัน
1. การเลือกของเล่นและนิทานต้ องเลือกให้ เหมาะสม
2. การเลือกของเล่นและนิทานต้ องเลือกให้ เหมาะสม
3. การเลือกของเล่นและนิทานต้ องเลือกให้ เหมาะสม
เพื่อให้ นกั เรียนพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาโดยใช้ หน่วย
นิทานและของเล่นในการจัดกิจกรรม

แนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ :
ใช้ กระบวนการรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 5 ขัน้
1. ขันผู
้ ้ เรียนลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมด้ วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา
2. ขันการมี
้
สว่ นร่วมในกิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่น
3. ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้
4. ขันผู
้ ้ เรียนสรุปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
5. ขันผู
้ ้ เรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันอย่างมีความหมาย
กระบวนการทัง้ 5 ขัน้ รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวัน
สื่อการเรียนรู้

:

รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวัน

แนวการประเมิน

:

ประเมินผลพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน
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ด้ านธรรมชาติ
1. เด็กสามารถใช้
วัสดุ-อุปกรณ์ใน
ธรรมชาติมาประดิษฐ์
ได้

ด้ านภาษาและการ
เคลื่อนไหว
1. เด็กๆตอบคําถามจากนิทาน
2. เด็กเข้ าใจคําสัง่ และปฏิบตั ิ
หน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้ อย่าง
เป็ นขันตอน
้
3. เด็กเล่าหรื อบรรยายผลงาน
ของตนเองเกี่ยวกับภาพที่วาด

ด้ านอัตถภวนิยม จิต
นิยม หรื อการดารงคง
อยู่ของชีวิต
1. เด็กสามารถบอก
บทบาทการทํากิจกรรม
ของตนเอง

ด้ านตรรกะและ
คณิตศาสตร์
1. เด็กบอกวิธีการ
แก้ ปัญหาจากประเด็น
ต่างๆ ได้
2. รู้ จกั การกะประมาณ
และการคาดคะเนในการ

1.ลงมือปฏิบตั ิ
ด้ านความ
เข้ าใจตนเอง
1. เด็กมีความ
ตังใจในการ
้
ปฏิบตั ิกิจกรรม
2. เด็กทํา
กิจกรรมตาม
หน้ าที่ที่ตน
รับผิดชอบ
3. เด็กสามารถ
แสดงความ
คิดเห็นของตนใน
การทํากิจกรรม

ทํากิจกรรม

กิจกรรมด้ วยตนเอง

5.นําไป

หน่ วย

2.ปฏิบตั ิ

ประยุกต์ ใช้

“ นิทานและ
ของเล่ น ”

กิจกรรมร่วมกับ

ด้ านความเข้ าใจระหว่ าง
บุคคล
1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุม่
ร่วมกับผู้อื่นได้
2. เด็กสามารถเป็ นผู้นํา และผู้
ตามในการทํากิจกรรมที่ได้ รับ
มอบหมายได้

ผู้อื่น

ภาพได้ อย่าง

ไ”
4.สร้ างองค์ความรู้

3.วิเคราะห์

ด้ วยตนเอง

กิจกรรมการเรียนรู้

ด้ านดนตรี
1. เด็กสามารถร้ องเพลง
และท่องคําคล้ องจอง

ด้ านมิติ
1. เด็ก
ประดิษฐ์
สิง่ ของที่
เกี่ยวกับนิทาน
2. เด็กวาด
สร้ างสรรค์

ด้ านร่ างกาย
1.เด็กสามารถควบคุมการ
ประสานสัมพันธ์ระหว่าง
กล้ ามเนื ้อมือกับประสาทตา
2. เด็กสามารถฉีกปะ ตัด
กระดาษประดิษฐ์ ได้

ง่ายๆ เกี่ยวกับนิทาน

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้กบั ความสามารถด้ านต่างๆ
ตามแนวคิดพหุปัญญา จากหน่วยการเรียนรู้เรื่อง “นิทานและของเล่น”
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แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
นิทาน เรื่อง “ช้ างขีโ้ มโห”
สัปดาห์ ท่ ี 6 :
หน่วย นิทานและของเล่น
ครัง้ ที่ 1
:
วันจันทร์
สาระการเรี ยนรู้ :
นิทานและของเล่นมีหลากหลายชนิดมากมาย ต้ องรู้จกั เลือกเล่นอย่างเหมาะสม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้: ภายหลังจากเรียนตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ผ้เู รียนจะสามารถทํา
ดังนี ้
ด้ านภาษา
1. ตอบคําถามจากนิทาน
2. เข้ าใจคําสัง่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้ อย่างเป็ นขันตอน
้
3. เล่าหรือบรรยายผลงานของตนเองเกี่ยวกับภาพที่วาด
ด้ านตรรกะและ
1. บอกวิธีการแก้ ปัญหาจากประเด็นต่างๆ ได้
คณิตศาสตร์
2. รู้จกั การกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม
ด้ านมิติ
1. ประดิษฐ์ สิ่งของที่เกี่ยวกับนิทานได้
2. วาดภาพอย่างสร้ างสรรค์
ด้ านร่างกาย
1. ควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือกับประสาทตา
2. ฉีกปะ ตัดปะกระดาษ ประดิษฐ์ หนุ่ มือสัตว์ได้
ด้ านดนตรี
1. ร้ องเพลงและท่องคําคล้ องจองง่ายๆ เกี่ยวกับนิทาน
ด้ านความเข้ าใจ
1. ทํากิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นได้
ระหว่างบุคคล
2. เป็ นผู้นํา และผู้ตามในการทํากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายได้
ด้ านความเข้ าใจตนเอง 1. มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั กิ ิจกรรม
2. ทํากิจกรรมตามหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้
3. แสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้
ด้ านธรรมชาติ
1. ใช้ วสั ดุ-อุปกรณ์เหลือใช้ มาประดิษฐ์ ได้
ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
1. บอกบทบาทการทํากิจกรรมของตนเอง
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
1. ขัน้ ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมด้ วย
() ปั ญญาด้ านภาษา
ตนเองอย่ างมีชีวติ ชีวา (Active learning)
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
1.1 ครูแนะนําชื่อและส่วนประกอบของหนังสือ ( ) ปั ญญาด้ านมิติ
นิทาน พร้ อมบอกชื่อผู้แต่งและภาพให้ เด็กรู้จกั
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
1.2 เด็กฟั งนิทานที่ครูเล่าให้ ฟัง พร้ อมทังให้
้
() ปั ญญาด้ านดนตรี
เด็กๆ ออกมาช่วยเล่านิทาน
( ) ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
1.3 เด็กร้ องเพลง ช้ าง พร้ อมทําท่าทางประกอบ () ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
ตามจินตนาการ
() ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
1.4 เด็กตอบคําถามเกี่ยวกับนิทานที่เกี่ยวกับ
() ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
ช้ างขี ้โมโห
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
- เวลาที่ช้างโมโหเพื่อนๆ มีท่าทางอย่างไร
2. ขัน้ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่มร่ วมกับ
() ปั ญญาด้ านภาษา
ผู้อ่ นื (Cooperative learning)
() ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
2.1 เด็กแบ่งกลุม่ วาดภาพ ระบายสี และ
() ปั ญญาด้ านมิติ
ประดิษฐ์เกี่ยวนิทาน โดยแบ่งให้ ทําเป็ นกลุม่ กลุม่
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ละ 5-6 คน
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
2.2 เด็กใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ร่วมกับเพื่อนเป็ นกลุม่ () ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
() ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
3. ขัน้ การวิเคราะห์ กิจกรรมการเรี ยนรู้
() ปั ญญาด้ านภาษา
(Analysis)
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
เด็กและครูร่วมกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ทํา โดยครู ( ) ปั ญญาด้ านมิติ
ตังคํ
้ าถามดังนี ้
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
3.1 เด็กรู้สกึ อย่างไรที่ได้ ทํากิจกรรมวาดภาพ
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
ระบายสี และประดิษฐ์ หนุ่ มือสัตว์
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
3.2 เด็กมีความพึงพอใจในผลงานหรือไม่
อย่างไร
3.3 ขณะทํากิจกรรมเด็กมีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรบ้ าง นักเรียนแก้ ปัญหาอย่างไร
3.4 ในกลุม่ เด็กทําอะไรบ้ าง
4. ขัน้ ผู้เรียนได้ สรุ ปและสร้ างองค์ ความรู้ ด้วย
ตนเอง (Constructivism)
4.1 เด็กแสดงบทบาทสมมติโดยหุน่ มือที่
ประดิษฐ์

5. ขัน้ ผู้เรียนได้ นาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้ อย่ างมีความหมาย
(Application)
ครูและเด็กช่วยกันคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับนิทาน
ว่าจะไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างไร โดยตังคํ
้ าถาม ดังนี ้
5.1 เวลาที่เด็กๆ โมโหจะทําอย่างไร

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
( ) ปั ญญาด้ านมิติ
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
( ) ปั ญญาด้ านมิติ
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
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สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือนิทานเรื่อง “ช้ างขี ้โมโห”
2. กระดาษ A4
3. สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก
4. อุปกรณ์วสั ดุเหลือใช้ คือ กระดาษ
5. กาว กรรไกร และภาพสัตว์ตา่ งๆ
การประเมินผล :
1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น การสนทนาและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมต่าง ๆ ขณะทํากิจกรรม
3. สังเกตการบอกเหตุผลความรู้สกึ ในการทํากิจกรรม
4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
5. สังเกตความสามารถพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน
บันทึกหลังจัดกิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
นิทาน เรื่อง “ผึง้ จอมขยัน”
สัปดาห์ ท่ ี 6 :
หน่วย นิทานและของเล่น
ครัง้ ที่ 2
:
วันพุธ
สาระการเรี ยนรู้ :
นิทานและของเล่นมีหลากหลายชนิดมากมาย ต้ องรู้จกั เลือกเล่นอย่างเหมาะสม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้: ภายหลังจากเรียนตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ผ้เู รียนจะสามารถทํา
ดังนี ้
ด้ านภาษา
1. ตอบคําถามจากนิทาน
2. เข้ าใจคําสัง่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้ อย่างเป็ นขันตอน
้
3. เล่าหรือบรรยายผลงานของตนเองเกี่ยวกับภาพที่วาด
ด้ านตรรกะและ
1. บอกวิธีการแก้ ปัญหาจากประเด็นต่างๆ ได้
คณิตศาสตร์
2. รู้จกั การกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม
ด้ านมิติ
1. ประดิษฐ์ สิ่งของที่เกี่ยวกับนิทานได้
2. วาดภาพอย่างสร้ างสรรค์
ด้ านร่างกาย
1. ควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือกับประสาทตา
2. ฉีกปะ ตัดปะกระดาษ ประดิษฐ์ ที่จบั แมลงได้
ด้ านดนตรี
1. ร้ องเพลงและท่องคําคล้ องจองง่ายๆ เกี่ยวกับนิทาน
ด้ านความเข้ าใจ
1. ทํากิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นได้
ระหว่างบุคคล
2. เป็ นผู้นํา และผู้ตามในการทํากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายได้
ด้ านความเข้ าใจตนเอง 1. มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั กิ ิจกรรม
2. ทํากิจกรรมตามหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้
3. แสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้
ด้ านธรรมชาติ
1. ใช้ วสั ดุ-อุปกรณ์เหลือใช้ มาประดิษฐ์ ได้
ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
1. บอกบทบาทการทํากิจกรรมของตนเอง
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
1. ขัน้ ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมด้ วย
() ปั ญญาด้ านภาษา
ตนเองอย่ างมีชีวติ ชีวา (Active learning)
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
1.1 ครูแนะนําชื่อและส่วนประกอบของหนังสือ ( ) ปั ญญาด้ านมิติ
นิทาน พร้ อมบอกชื่อผู้แต่งและภาพให้ เด็กรู้จกั
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
1.2 เด็กฟั งนิทานที่ครูเล่าให้ ฟัง พร้ อมทังให้
้
() ปั ญญาด้ านดนตรี
เด็กๆ มาทําบทบาทสมมติในนิทาน
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
1.3 เด็กท่องคําคล้ องในนิทานจองพร้ อมครู 2
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
ครัง้
() ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
1.4 เด็กตอบคําถามเกี่ยวกับนิทานที่เกี่ยวข้ อง () ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
กับนิทานผึ ้งจอมขยัน
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
ผึ ้งมีหน้ าที่อะไร
- ผึ ้งมีลกั ษณะอย่างไร
2. ขัน้ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่มร่ วมกับ
() ปั ญญาด้ านภาษา
ผู้อ่ นื (Cooperative learning)
() ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
2.1 เด็กแบ่งกลุม่ วาดภาพ ระบายสี และ
() ปั ญญาด้ านมิติ
ประดิษฐ์เกี่ยวนิทาน โดยแบ่งให้ ทําเป็ นกลุม่ กลุม่
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ละ 5-6 คน
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
2.2 เด็กใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ร่วมกับเพื่อนเป็ นกลุม่ () ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
() ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
3. ขัน้ การวิเคราะห์ กิจกรรมการเรี ยนรู้
(Analysis)
เด็กและครูร่วมกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ทํา โดยครู
ตังคํ
้ าถามดังนี ้
3.1 เด็กรู้สกึ อย่างไรที่ได้ ทํากิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี และประดิษฐ์ ที่จบั แมลง
3.2 เด็กมีความพึงพอใจในผลงานหรือไม่
อย่างไร
3.3 ขณะทํากิจกรรมเด็กมีปัญหาหรืออุปสรรค
อะไรบ้ าง นักเรียนแก้ ปัญหาอย่างไร
3.4 ในกลุม่ เด็กทําอะไรบ้ าง
4. ขัน้ ผู้เรียนได้ สรุ ปและสร้ างองค์ ความรู้ ด้วย
ตนเอง (Constructivism)
4.1 เด็กวาดภาพแมลงที่เด็กๆรู้จกั นําเสนอ
ผลงาน พร้ อมบอกพฤติกรรมของแมลงชนิดนันๆ
้

5. ขัน้ ผู้เรียนได้ นาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้ อย่ างมีความหมาย
(Application)
ครูและเด็กช่วยกันคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับนิทาน
ว่าจะไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างไร โดยตังคํ
้ าถาม ดังนี ้
5.1 เมื่อเด็กๆยังทํางานของตนเองไม่เสร็จแต่
อยากไปเล่นกับเพื่อนๆ เด็กๆ ควรทําอย่างไร

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
( ) ปั ญญาด้ านมิติ
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
() ปั ญญาด้ านมิติ
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
() ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
() ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
( ) ปั ญญาด้ านมิติ
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
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สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือนิทานเรื่อง “ผึ ้งจอมขยัน”
2. กระดาษ A4
3. สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก
4. อุปกรณ์วสั ดุเหลือใช้ คือ กระดาษ ตะเกียบ เชือกฟาง ลวด
5. กาว กรรไกร
การประเมินผล :
1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น การสนทนาและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมต่าง ๆ ขณะทํากิจกรรม
3. สังเกตการบอกเหตุผลความรู้สกึ ในการทํากิจกรรม
4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
5. สังเกตความสามารถพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน
บันทึกหลังจัดกิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
นิทาน เรื่อง “กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น”
สัปดาห์ ท่ ี 6 :
หน่วย นิทานและของเล่น
ครัง้ ที่ 3
:
วันศุกร์
สาระการเรี ยนรู้ :
นิทานและของเล่นมีหลากหลายชนิดมากมาย ต้ องรู้จกั เลือกเล่นอย่างเหมาะสม
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้: ภายหลังจากเรียนตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ผ้เู รียนจะสามารถทํา
ดังนี ้
ด้ านภาษา
1. ตอบคําถามจากนิทาน
2. เข้ าใจคําสัง่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้ อย่างเป็ นขันตอน
้
3. เล่าหรือบรรยายผลงานของตนเองเกี่ยวกับภาพที่วาด
ด้ านตรรกะและ
1. บอกวิธีการแก้ ปัญหาจากประเด็นต่างๆ ได้
คณิตศาสตร์
2. รู้จกั การกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม
ด้ านมิติ
1. ประดิษฐ์ สิ่งของที่เกี่ยวกับนิทานได้
2. วาดภาพอย่างสร้ างสรรค์
ด้ านร่างกาย
1. ควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือกับประสาทตา
2. ฉีกปะ ตัดปะกระดาษ ประดิษฐ์ หวีได้
ด้ านดนตรี
1. ท่องคําคล้ องจองง่ายๆ เกี่ยวกับนิทาน
ด้ านความเข้ าใจ
1. ทํากิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่นได้
ระหว่างบุคคล
2. เป็ นผู้นํา และผู้ตามในการทํากิจกรรมที่ได้ รับมอบหมายได้
ด้ านความเข้ าใจตนเอง 1. มีความตังใจในการปฏิ
้
บตั กิ ิจกรรม
2. ทํากิจกรรมตามหน้ าที่ที่ตนรับผิดชอบได้
3. แสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได้
ด้ านธรรมชาติ
1. ใช้ วสั ดุ-อุปกรณ์เหลือใช้ มาประดิษฐ์ ได้
ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
1. บอกบทบาทการทํากิจกรรมของตนเอง
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมการเรี ยนรู้
ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
1. ขัน้ ผู้เรียนได้ ลงมือปฏิบัตกิ ิจกรรมด้ วย
() ปั ญญาด้ านภาษา
ตนเองอย่ างมีชีวติ ชีวา (Active learning
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
1.1 ครูแนะนําชื่อและส่วนประกอบของหนังสือ ( ) ปั ญญาด้ านมิติ
นิทาน พร้ อมบอกชื่อผู้แต่งและภาพให้ เด็กรู้จกั
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
1.2 เด็กฟั งนิทานที่ครูเล่าให้ ฟัง พร้ อมทังให้
้
() ปั ญญาด้ านดนตรี
เด็กๆ ท่องคําคล้ องจองพร้ อมให้ เด็กๆตบมือตาม
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
จังหวะตามคําคล้ องจอง
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
1.3 เด็กตอบคําถามเกี่ยวกับนิทานที่เกี่ยวข้ อง () ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
กับนิทานกุ๋งกิ๋งหัวเหม็น
() ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
- ทําไมกุ๋งกิ๋งถึงหัวเหม็น
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
- ทําอย่างไรให้ ก๋งุ กิ๋งเลิกหัวเหม็น
2. ขัน้ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่มร่ วมกับ
() ปั ญญาด้ านภาษา
ผู้อ่ นื (Cooperative learning)
() ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
2.1 เด็กแบ่งกลุม่ วาดภาพ ระบายสี และ
() ปั ญญาด้ านมิติ
ประดิษฐ์เกี่ยวนิทาน โดยแบ่งให้ ทําเป็ นกลุม่ กลุม่
() ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
ละ 5-6 คน
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
2.2 เด็กใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆ ร่วมกับเพื่อนเป็ นกลุม่ () ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
() ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
3. ขัน้ การวิเคราะห์ กิจกรรมการเรี ยนรู้
() ปั ญญาด้ านภาษา
(Analysis)
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
เด็กและครูร่วมกันวิเคราะห์กิจกรรมที่ทํา โดยครู ( ) ปั ญญาด้ านมิติ
ตังคํ
้ าถามดังนี ้
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
3.1 เด็กรู้สกึ อย่างไรที่ได้ ทํากิจกรรมวาดภาพ
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
ระบายสี และประดิษฐ์ หวีแปรง
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
3.2 เด็กมีความพึงพอใจในผลงานหรือไม่
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
อย่างไร
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
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กิจกรรมการเรี ยนรู้
3.3 ขณะทํากิจกรรมนักเรียนมีปัญหาหรือ
อุปสรรคอะไรบ้ าง เด็กแก้ ปัญหาอย่างไร
3.4 ในกลุม่ เด็กทําอะไรบ้ าง
4. ขัน้ ผู้เรียนได้ สรุ ปและสร้ างองค์ ความรู้ ด้วย
ตนเอง (Constructivism)
4.1 เด็กร่วมสรุปเกี่ยวกับอุปกรณ์ทําความ
สะอาดร่างกายกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย
4.2 เด็กร่วมกันทําผังความคิด เกี่ยวกับ นิทาน
และของเล่น

5. ขัน้ ผู้เรียนได้ นาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันได้ อย่ างมีความหมาย
(Application)
ครูและเด็กช่วยกันคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับนิทาน
ว่าจะไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างไร โดยตังคํ
้ าถาม ดังนี ้
5.1 เด็กๆ จะมีวิธีดแู ลความสะอาดร่างกาย
อย่างไรบ้ าง

ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ
( ) ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปัญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
( ) ปั ญญาด้ านมิติ
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
() ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
() ปั ญญาด้ านภาษา
( ) ปั ญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
( ) ปั ญญาด้ านมิติ
( ) ปั ญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
( ) ปั ญญาด้ านดนตรี
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
() ปั ญญาด้ านความเข้ าใจตนเอง
( ) ปั ญญาด้ านธรรมชาติ
() ปั ญญาด้ านอัตถภวนิยมปั ญญา จิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต

สื่อการเรียนรู้ :
1. หนังสือนิทานเรื่อง “กุ๋งกิ๋งหัวเหม็น”
2. กระดาษ A4
3. สีเทียน สีไม้ สีชอล์ก
4. อุปกรณ์วสั ดุเหลือใช้ คือ กระดาษ ลวดกํามะหยี่
5. กาว กรรไกร
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การประเมินผล :
1. สังเกตการแสดงความคิดเห็น การสนทนาและการตอบคําถาม
2. สังเกตการมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม / พฤติกรรมต่าง ๆ ขณะทํากิจกรรม
3. สังเกตการบอกเหตุผลความรู้สกึ ในการทํากิจกรรม
4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแต่ละกิจกรรม
5. สังเกตความสามารถพหุปัญญาทัง้ 9 ด้ าน
บันทึกหลังจัดกิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ข
คู่มือและแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
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คู่มือการใช้ แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
คาชีแ้ จง
1. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญามีทงหมด
ั้
9 ด้ าน จํานวน 27 ข้ อ คือ
1.1 ด้ านภาษา
1.2 ด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
1.3 ด้ านมิติ
1.4 ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
1.5 ด้ านดนตรี
1.6 ด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
1.7 ด้ านความเข้ าใจตนเอง
1.8 ด้ านธรรมชาติ
1.9 ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิต
2. ใช้ สงั เกตในช่วงระยะเวลาก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง
3. ครูสงั เกตพฤติกรรมนักเรียนเป็ นรายบุคคลและทําเครื่องหมาย (/) ลงในช่องตาราง แสดงจํานวนครัง้ ที่
นักเรียนแสดงพฤติกรรมในช่องระดับคุณภาพที่พฤติกรรมปรากฏโดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนน
ความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ านออกเป็ น 3 ระดับ คือ
ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ านโดย
ไม่มีผ้ อู ื่นบอกให้ แสดงพฤติกรรม
ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อนักเรียนแสดงความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ านโดย
มีผ้ อู ื่นบอกให้ แสดงพฤติกรรม
ระดับคะแนน 0 บันทึกเมื่อนักเรียนไม่แสดงความสามารถทางพหุปัญญาในแต่ละด้ าน
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แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
(Multiple intelligences Checklist)
ชื่อ...................................................................สัปดาห์ที่................วันที่.............................................
เรื่อง......................................................................ผู้สงั เกต................................................................
คาชีแ้ จง ใส่เครื่องหมาย () ลงในช่องแสดงระดับคุณภาพที่ความสามารถปรากฏ
ปั ญญา
1. ด้ านภาษา
(Linguistic
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
1.1 เข้ าใจและบอก
ความหมายของคําได้

1.2 ปฏิบตั ิตามคําสัง่

1.3 เล่าเรื่อง/เล่านิทาน

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง เข้ าใจและบอก
ความหมายของคําได้ อย่างถูกต้ อง
โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง เข้ าใจและบอก
ความหมายของคําได้ อย่างถูกต้ อง
โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ได้
อย่างถูกต้ อง โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง ปฏิบตั ิตามคําสัง่ ได้
อย่างถูกต้ อง โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง เล่าเรื่อง/เล่านิทานโดย
บอกสาระสําคัญได้ อย่างครบถ้ วน
โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง เล่าเรื่อง/นิทานได้ แต่
ขาดสาระสําคัญบางประการโดย
ได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ

115

ปั ญญา
2.ด้ านตรรกะ
และคณิต
ศาสตร์
(LogicalMathematical
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
2.1 ให้ เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ /การแก้ ปัญหา

2.2 เปรียบเทียบสิ่งของตาม
รูปร่าง รูปทรง จํานวน ขนาด
สี นํ ้าหนัก หรือพื ้นผิว

2.3 แก้ ปัญหาเมื่อมี
สถานการณ์ให้ ได้

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง บอกเหตุผลในการ
ตัดสินใจ /การแก้ ปัญหาได้ โดย
ไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกเหตุผลในการ
ตัดสินใจ /การแก้ ปัญหาได้ โดย
ได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง เปรียบเทียบสิ่งของตาม
รูปร่าง รูปทรง จํานวนขนาด สี
นํ ้าหนัก หรือพื ้นผิวได้ โดยไม่ได้ รับ
การชี ้นํา
1 หมายถึง เปรียบเทียบสิ่งของตาม
รูปร่าง รูปทรง จํานวนขนาด สี
นํ ้าหนัก หรือพื ้นผิวได้ โดยได้ รับ
การชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง บอกวิธีแก้ ปัญหาต่างๆ
ตามความคิดของตนเอง โดยการ
แสดงความคิดเห็น ตอบรับ ปฏิเสธ
และบอกการกระทําต่างๆอย่างมี
เหตุผลได้ โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกวิธีแก้ ปัญหาต่างๆ
ตามความคิดของตนเอง โดยแสดง
ความคิดเห็น ตอบรับ ปฏิเสธ และ
บอกการกระทําต่างๆอย่างมีเหตุ
ผลได้ โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
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ปั ญญา
3.ด้ านมิติ
(Spatial
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
3.1 บอกรูปพรรณสัณฐาน
ของสิ่งต่างๆ

3.2 บอกตําแหน่งที่ตงของสิ
ั้
่ง
ต่างๆ

3.3 วาดภาพอย่างสร้ างสรรค์

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง บอกรูปพรรณสัณฐาน
ของสิ่งต่างๆ ในด้ านรูปร่าง
รูปทรง ขนาด และพื ้นที่ได้ โดย
ไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกรูปพรรณสัณฐาน
ของสิ่งต่างๆ ในด้ านรูปร่าง
รูปทรง ขนาด และพื ้นที่ได้ โดย
ได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง บอกตําแหน่งที่ตงของ
ั้
สิ่งต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและ
มัน่ ใจโดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกตําแหน่งที่ตงของ
ั้
สิ่งต่างๆ ได้ โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง วาดภาพด้ วยตนเองอย่าง
มัน่ ใจ และบอกเล่าความคิด
เกี่ยวกับผลงานของตนเองได้ อย่าง
สร้ างสรรค์และมีจินตนาการโดย
ไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง วาดภาพด้ วยตนเอง
อย่างมัน่ ใจ และบอกเล่าความคิด
เกี่ยวกับผลงานของตนเองได้
อย่างสร้ างสรรค์และมีจินตนาการ
โดย ได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
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4.ด้ านร่างกาย
และการ
เคลื่อนไหว
(Bodily
Kinesthetic
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
4.1 ควบคุมการเคลื่อนไหว
ร่างกาย (กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่)

4.2 ใช้ ร่างกายแสดงท่าทาง
ต่างๆ

4.3 ควบคุมการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือ
กับประสาทตา (กล้ ามเนื ้อ
มัดเล็ก)

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง ทรงตัวได้ ดี อ่อนตัวหรือ
ยืดหยุ่นได้ ดี และเคลื่อนไหว
ร่างกายในทิศทางต่างๆ ได้
คล่องแคล่วและว่องไว
1 หมายถึง ทรงตัวได้ อ่อนตัวหรือ
ยืดหยุ่นได้ และเคลื่อนไหว
ร่างกายในทิศทางต่างๆ ได้ แต่
ขาดความคล่องแคล่วและว่องไว
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง ใช้ สว่ นต่างๆ ของ
ร่างกายแสดงท่าทางตามคําสัง่ /
ตามจินตนาการของตนเองได้
อย่างมัน่ ใจและคล่องแคล่ว
1 หมายถึง ใช้ สว่ นต่างๆ ของร่างกาย
แสดงท่าทางตามคําสัง่ /ตาม
จินตนาการของตนเองได้ แต่ขาด
ความมัน่ ใจและความคล่องแคล่ว
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง ใช้ กล้ ามเนื ้อมืออย่าง
ประสานสัมพันธ์กบั ประสาทตา
ด้ วยความคล่องแคล่วและว่องไว
1 หมายถึง ใช้ กล้ ามเนื ้อมืออย่าง
ประสานสัมพันธ์กบั ประสาทตา
ด้ วยความคล่องแคล่วและว่องไว
ใช้ กล้ ามเนื ้อมืออย่างประสาน
สัมพันธ์กบั ประสาทตาด้ วยความ
คล่องแคล่วและว่องไว
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
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5.ด้ านดนตรี
(Musical
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
5.1 มีปฏิกิริยาโต้ ตอบต่อ
จังหวะและสียงเพลง

5.2 แสดงท่าทางตามจังหวะ/
สัญญาณ

5.3 ร้ องเพลงและแสดง
ท่วงท่าประกอบ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ ตาม
จังหวะหรือตามเสียงเพลงได้ ทนั ที่
ที่ได้ ยินเสียงเพลงหรือได้ ยินเสียง
จังหวะดนตรีโดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ ตาม
จังหวะหรือตามเสียงเพลงได้ ทนั ที่
ที่ได้ ยินเสียงเพลงหรือได้ ยินเสียง
จังหวะดนตรีโดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ ตาม
จังหวะ/สัญญาณได้ อย่าง
สอดคล้ องและคล่องแคล่ว
1 หมายถึง แสดงท่าทางต่างๆ ตาม
จังหวะ/สัญญาณได้ แต่ขาดความ
คล่องแคล่ว
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง ร้ องเพลงและแสดง
ท่วงท่าของนักร้ องคนโปรดที่ตนชื่น
ชอบ หรือตามจินตนาการของ
ตนเองได้ โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง ร้ องเพลงและแสดง
ท่วงท่าของนักร้ องคนโปรดที่ตนชื่น
ชอบ หรือตามจินตนาการของ
ตนเองได้ โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
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6.ด้ านความ
เข้ าใจระหว่าง
บุคคล
(Interpersonal
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
6.1 ทํางานเป็ นกลุม่

6.2 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของ
กลุม่

6.3 เป็ นผู้นําและแสดงออก
เพื่อผู้อื่นยอมรับ

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง ให้ ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ
กับกลุม่ ด้ วยตนเอง โดยไม่ได้ รับ
การชี ้นํา
1 หมายถึง ให้ ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆ
กับกลุม่ ด้ วยตนเอง โดยได้ รับการ
ชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของ
กลุม่ ในขณะที่ทํากิจกรรมกลุม่ ได้
โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของ
กลุม่ ในขณะที่ทํากิจกรรมกลุม่ ได้
โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง แสดงความเป็ นผู้นํากลุม่
และแสดงออกเพื่อให้ ผ้ อู ื่นยอมรับ
ความคิดและการกระทําของตนได้
โดยไม่มีการชี ้นํา
1 หมายถึง แสดงความเป็ นผู้นํากลุม่
และแสดงออกเพื่อให้ ผ้ อู ื่นยอมรับ
ความคิดและการกระทําของตนได้
โดยมีการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
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7.ด้ านความ
เข้ าใจตนเอง
(Intrapersonal
Intelligence)

ความสามารถที่ปรากฏ
7.1 มีความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที่

7.2 กล้ าแสดงออกและมี
ความมัน่ ใจ

7.2 ทํางานที่ได้ รับมอบหมาย
ด้ วยตนเอง

8.ด้ าน
ธรรมชาติ
(Naturalist
Intelligence)

8.1 เข้ าใจการเปลีย่ นแปลง
ของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมายได้ ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับ
มอบหมายได้ โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง แสดงการพูด แสดงการ
กระทําตามความคิดของตนเอง
อย่างมัน่ ใจ
1 หมายถึง แสดงการพูด แสดงการ
กระทําได้ โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้ รับมอบหมายโดยไม่มีการ
ชี ้นํา
1 หมายถึง มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้ รับมอบหมายโดยมีการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง บอกการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
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ความสามารถที่ปรากฏ
8.2 รู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้ อม

8.3 รู้จกั วิธีการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อม

9. ด้ าน
อัตถภวนิยม
จิตนิยม
การดํารงคงอยู่
ของชีวิต
(Existential
Intelligence)

9.1 เข้ าใจบทบาทของตนเอง

9.2 แสดงความมีนํ ้าใจกับ
เพื่อนในขณะทํางาน

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง บอกประโยชน์ของ
สิ่งแวดล้ อมได้ โดยไม่ได้ รับการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกประโยชน์ของ
สิ่งแวดล้ อมได้ โดยได้ รับการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงความสามารถ
2 หมายถึง บอกวิธีการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อมได้ โดยไม่มีการชี ้นํา
1 หมายถึง บอกวิธีการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อมได้ โดยมีการชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง แสดงการพูด แสดง
การกระทําตามบทบาทของตนเอง
ได้ โดยไม่มีการชี ้นํา
1 หมายถึง แสดงการพูด แสดง
การกระทําตามบทบาทของตนเอง
ได้ โดยไม่การชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
2 หมายถึง แสดงออกถึงความมีนํ ้าใจ
กับเพื่อนในขณะทํางานโดยไม่มี
การชี ้นํา
1 หมายถึง แสดงออกถึงความมีนํ ้าใจ
กับเพื่อนขณะทํางานได้ โดยมีการ
ชี ้นํา
0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
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ความสามารถที่ปรากฏ
9.3 มีความไวในการจับ
ประเด็นคําถาม

ระดับคุณภาพ
2 1 0

แนวทางการประเมิน
2 หมายถึง ตอบคําถามได้ ถกู ต้ อง
และอย่างคล่องแคล่ว
1 หมายถึง ตอบคําถามได้ แต่ไม่
คล่องแคล่ว
0 หมายถึง ไม่แสดงพฤติกรรม
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างภาพกิจกรรมการเล่ านิทานประกอบกิจกรรม
โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
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ตัวอย่ างภาพกิจกรรมการเล่ านิทานประกอบกิจกรรม
โดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้
ขัน้ ที่ 1 ขันผู
้ ้ เรียนได้ ลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมด้ วยตนเองอย่างมีชีวิตชีวา (Active learning)

ขัน้ ที่ 2 ขันการมี
้
สว่ นร่วมในกิจกรรมกลุม่ ร่วมกับผู้อื่น (Cooperative learning)
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ขัน้ ที่ 3 ขันการวิ
้
เคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis)

ขัน้ ที่ 4 ขันผู
้ ้ เรียนได้ สรุปและสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
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ขัน้ ที่ 5 ขันผู
้ ้ เรียนได้ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวันได้ อย่างมีความหมาย(Application)
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัยเป็ นรายบุคคล
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ผลการวิเคราะห์ คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยเป็ นรายบุคคล
ผลการวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยเป็ นรายบุคคล
การวิเคราะห์ในครัง้ นี ้ ได้ นําคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้ จาการ
สังเกตก่อนการทํากิจกรรม 3 ครัง้ ใน 1 สัปดาห์ และในช่วงการจัดกิจกรรมโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้อีก 4 ครัง้ ภายใน 8 สัปดาห์ (เก็บข้ อมูลจาการสังเกตในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8) มาแสดงให้
เห็นผลปรากฏดัง ตาราง 14 – 22
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ตาราง 14 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้ านภาษาก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านภาษา
ก่ อนจัดกิจกรรม
1
1
0.67
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
9.37
8.94
87.80
.76
.15
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
2
4
6
1
1.67
1.67
1
1
1.33
0.67
1
1.33
1
1
1.67
1
1
1.33
1
1
1.33
0.67
1
1.33
0.67
1
1.33
0.67
1
1.67
1
1
1.67
0.67
1
1
0.67
1
1.67
0.67
1
1.67
0.67
1
1
1
1
1.33
10.36
13
18.33
10.59
16.79
31.12
107.33
169.00
335.99
.82
1.04
1.42
.17
.17
.23
.67
1.00
1.33

8
2
1.67
1.67
2
1.67
1.67
1.67
1.67
2
2
1.33
1.67
2
1.67
2
23.02
48.08
529.92
1.78
.21
1.67

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 14 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านภาษาสูงขึ ้น
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ตาราง 15 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรม
และในช่วงการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์
ก่ อนจัดกิจกรรม
0.67
0.33
1
0.33
0.67
0.33
0.33
0.67
0.33
0.67
0
0.67
1
0.67
0.67
8.34
5.69
69.56
.56
.27
.67

2
0.67
0.33
1
0.33
0.67
0.33
0.67
0.67
0.67
1
0.33
0.67
1
0.67
0.67
9.68
7.03
93.70
.64
.23
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
4
6
1.67
1.67
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.67
1.67
1.67
1.67
1.33
1.33
1.33
1.33
1.67
1.67
1.33
1.33
1.67
1.67
1.33
1.33
1.67
1.67
1.33
1.33
21.99
21.99
32.65
32.65
483.56
483.56
1.47
1.47
.17
.17
1.33
1.33

8
1.67
1.33
1.33
1.33
1.67
1.67
1.67
1.67
1.33
1.67
1.33
2
1.67
1.67
1.33
23.34
36.92
544.76
1.56
.21
1.67

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 15 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์สงู ขึ ้น
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ตาราง 16 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้านมิติก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงการจัด
การจัดกิจกรรมตามแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านมิติ
ก่ อนจัดกิจกรรม
1
1
1
1
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.33
0.67
0.67
0.67
0.67
11.03
8.60
110.63
.73
.19
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
2
4
6
1
1.33
2
1
1
2
1
1.33
1.67
1
1
2
0.67
1
1.33
0.67
1.67
2
1
1.67
2
0.67
1
2
0.67
1
1.67
0.67
1.33
2
0.67
1
1.33
0.67
1.33
1.67
0.67
1.33
1.67
0.67
1
1.67
0.67
1
2
11.7
17.99
27.01
9.49
22.42
49.4823
125.19
299.71
675.52
.78
1.20
1.80
.16
.25
.25
.67
1.00
2.00

8
2
2
2
2
1.67
2
2
2
1.67
2
1.67
1.33
2
2
2
28.34
54.14
746.48
1.89
.21
2.00

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 16 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านมิติสงู ขึ ้น
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ตาราง 17 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหวก่อนการจัด
กิจกรรมและในช่วงการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อของเป็ น
รายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านร่ างกายและการเคลื่อนไหว
ก่ อนจัดกิจกรรม
1
1
1
1
1
1
1
1
0.67
1
1
1
1
1
1
14.67
14.45
215.21
.98
.09
1.00

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
2
4
6
1
1.33
1
1
1.33
1.33
1
1.33
1.67
1
1.33
1.33
1
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1
1
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1
1
1
1
15
16.32
18.97
15
18.08
24.48
225.00
266.34
359.86
1.00
1.09
1.27
.00
.15
.19
1.00
1.00
1.33

8
1.67
1.67
1.67
1.67
1.33
1.33
1.67
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.67
1.33
1.33
21.99
32.65
483.56
1.47
.17
1.33

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 17 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว
สูงขึ ้น
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ตาราง 18 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้านดนตรีก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านดนตรี
ก่ อนจัดกิจกรรม
0.67
0.33
0.33
0.67
1
0.67
0.67
1
0.33
1
0.33
0.67
0.67
0.67
1
10.01
7.58
100.20
.67
.25
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
2
4
6
1
2
2
0.67
1
1
0.67
1
1.33
0.67
1
1.33
1
1
1.33
0.67
1.33
1.67
1
1.33
1.67
1
1.33
1.67
0.67
1
1.33
1
1.33
1.67
0.33
0.67
1
0.67
1
1.33
0.33
1
1.33
1
1
1.33
1
1
1.33
11.68
16.99
21.32
9.91
20.52
31.31
136.42
288.66
454.54
.78
1.13
1.42
.24
.30
.27
.67
1.00
1.33

8
2
1.33
1.67
1.67
1.67
2
2
2
1.67
2
1.67
2
2
1.67
1.67
27.02
49.29
730.08
1.80
.21
1.67

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 18 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านดนตรีสงู ขึ ้น
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ตาราง 19 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้านความเข้ าใจระหว่างบุคคลก่อนการจัด
กิจกรรมและในช่วงการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ น
รายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านเข้ าใจระหว่ างบุคคล
ก่ อนจัดกิจกรรม
1
0.67
0.33
0.67
1
0.67
0
0.33
0.33
0.67
0
0.33
0.33
0.33
0.67
7.33
4.90
53.73
.49
.31
.33

2
1
0.67
0.67
0.67
1
0.67
0.33
0.67
0.67
0.67
0
0.67
0.67
0.67
0.67
9.7
7.05
94.09
.64
.23
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
4
6
1.33
1.67
1
1
1.33
1.67
1.33
1.67
1.33
1.67
1.33
1.67
1
1.33
1
1.67
1
1.67
1
1.67
0.67
1
1
1.67
1
1.67
1
1.33
1
1.67
16.32
23.03
18.29
36.22
266.34
530.38
1.09
1.53
.20
.25
1.00
1.67

8
2
1.33
1.67
2
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
2
1.33
1.67
1.67
1.67
1.67
25.36
43.43
643.13
1.69
.20
1.67

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 19 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล
สูงขึ ้น
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ตาราง 20 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้านความเข้ าใจตนเองก่อนการจัดกิจกรรมและ
ในช่วงการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านความเข้ าใจตนเอง
ก่ อนจัดกิจกรรม
1
0.67
0.67
1
1
1
0.67
0.67
0
1
0.33
0.67
1
0.67
0.67
11.02
9.25
121.44
.73
.29
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
2
4
6
1
1.67
2
1
1.67
2
0.67
1
1.33
1
1.33
1.67
1
1
1.67
1
1.33
1.33
0.67
1
1.33
1
1.33
1.33
0.33
1
1.67
1
1.33
1.67
0.67
0.67
1
1
1.33
1.67
1
1
1.67
0.67
1
1
1
1
1.67
13.01
17.66
23.01
11.90
21.87
36.60
169.26
311.88
529.46
.87
1.18
1.53
.21
.28
.30
1.00
1.00
1.67

8
2
2
1.67
1.67
2
1.67
1.67
1.67
1.67
1.67
1
2
1.67
1.33
1.67
25.36
43.87
643.13
1.69
.27
1.67

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 20 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านความเข้ าใจตนเองสูงขึ ้น
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ตาราง 21 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้ านธรรมชาติก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงการ
จัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้ นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านธรรมชาติ
ก่ อนจัดกิจกรรม
0.33
0.33
0.33
0.67
0.33
0.33
1
0.67
0.67
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
6.64
3.54
44.09
.44
.21
.33

2
0.67
0.33
0.33
1
0.67
0.67
1
0.67
0.67
0.67
0.33
0.67
0.67
0.67
0.33
9.35
6.48
87.42
.62
.21
.67

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
4
6
1
1.33
1
1.33
1
1.67
1
1.33
1
1.33
1
1.33
1
1.33
1
1.33
0.67
1.33
1
1.33
0.67
1.33
1
1.33
1
1
1
1.33
1
1.33
14.34
19.96
13.90
26.78
205.64
398.40
.96
1.33
.12
.13
1.00
1.33

8
1.33
1.33
1.67
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
1.67
1.33
1.33
1.33
1.33
1.33
20.63
28.57
425.60
1.38
.12
1.33

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 21 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปัญญาด้ านธรรมชาติสงู ขึ ้น
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ตาราง 22 แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญาด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู่
ของชีวิต ก่อนการจัดกิจกรรมและในช่วงการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเป็ นรายบุคคล
ความสามารถทาง
พหุปัญญา
เด็กปฐมวัยคนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΣΧ
ΣΧ2
(ΣΧ)2
Χ
SD
Mdn

ความสามารถด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม หรื อการดารงคงอยู่ของชีวิต
ก่ อนจัดกิจกรรม
0.33
0.67
1
1
0.67
0.67
0.67
1
0.33
1
0.67
1
1
1
1
12.01
10.46
144.24
.80
.25
1.00

ระยะเวลา ( สัปดาห์ )
2
4
6
0.33
1
1.67
0.67
1
1.67
1
1
1.67
1
1.33
1.67
1
1.33
1.67
0.67
1
2
1
1.33
1.67
1
1
2
0.67
1
1.33
1
1
2
0.33
0.67
1.33
1
1.33
2
1
1.33
1.67
1
1
1.67
1
1.33
1.67
12.67
16.65
25.69
11.56
19.06
44.64
160.53
277.22
659.98
.84
1.11
1.71
.25
.21
.21
1.00
1.00
1.67

8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.67
2
2
2
2
29.67
58.79
880.31
1.98
.09
2.00

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 22 ในการจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรี ยนรู้โดยใช้
นิทานเป็ นสื่อเด็กปฐมวัย ทุก คนมีค ะแนนความสามารถทางพหุปัญ ญา ด้ านอัตถวนิย ม จิตนิย ม หรื อ
การดํารงคงอยู่ของชีวิต สูงขึ ้น
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การวิเคราะห์ ความเที่ยงตรงของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวัย
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ตาราง 23 แสดงคะแนนที่ได้ จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนที่ตรวจสอบค่าความเที่ยงตรง
ตามเนื ้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา

แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา

ΣR IOC
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

1. ด้ านภาษา(Linguistic Intelligence)
+1
0
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

2
2
3

.67
.67
1

+1
0

+1
+1

0
+1

2
2

.67
.67

+1

+1

0

2

.67

0
0
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

2
2
3

.67
.67
1

4.1 ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย (กล้ ามเนื ้อมัดใหญ่)

+1

+1

+1

3

1

4.2 ใช้ ร่างกายแสดงท่าทางต่างๆ

+1
+1

+1
+1

+1
+1

3
3

1
1

1.1 เข้ าใจและบอกความหมายของคําได้
1.2 ปฏิบตั ิตามคําสัง่
1.3 เล่าเรื่อง/เล่านิทาน
2. ด้ านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical
Intelligence)
2.1 ให้ เหตุผลประกอบการตัดสินใจ /การแก้ ปัญหา
2.2 เปรียบเทียบสิ่งของตามรูปร่าง รูปทรง จํานวน
ขนาด สี นํ ้าหนัก หรือพื ้นผิว
2.3 แก้ ปัญหา
3. ด้ านมิติ (Spatial Intelligence)
3.1 บอกรูปพรรณสัณฐานของสิ่งต่างๆ
3.2 บอกตําแหน่งที่ตงของสิ
ั้
่งต่างๆ
3.3 วาดภาพอย่างสร้ างสรรค์
4. ด้ านร่างกายและการเคลื่อนไหว(Bodily Kinesthetic
Intelligence)

4.3 ควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ ามเนื ้อมือ
กับประสาทตา (กล้ ามเนื ้อมัดเล็ก
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แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา

ΣR IOC
ความคิดเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

5. ด้ านดนตรี (Musical Intelligence)
5.1 มีปฏิกิริยาโต้ ตอบต่อจังหวะและสียงเพลง
5.2 แสดงท่าทางตามจังหวะ/สัญญาณ
5.3 ร้ องเพลงและแสดงท่วงท่าประกอบ

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
0

3
3
2

1
1
.67

+1
+1
0

+1
+1
+1

+1
+1
+1

3
3
2

1
1
.67

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

2
3
3

.67
1
1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

2
3
3

.67
1
1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

0
+1
+1

2
3
3

.67
1
1

6. ด้ านความเข้ าใจระหว่างบุคคล(Interpersonal
Intelligence)
6.1 ทํางานเป็ นกลุม่
6.2 ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงของกลุม่
6.3 เป็ นผู้นําและแสดงออกเพื่อผู้อื่นยอมรับ
7. ด้ านความเข้ าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
7.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
7.2 กล้ าแสดงออกและมีความมัน่ ใจ
7.3 ทํางานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยตนเอง
8. ด้ านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
8.1 เข้ าใจการเปลีย่ นแปลงของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม
8.2 รู้คณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้ อม
8.3 รู้จกั วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
9. ด้ านอัตถภวนิยม จิตนิยม การดํารงคงอยู่ของชีวติ
(Existential Intelligence)
9.1 เข้ าใจบทบาทของตนเอง
9.2 แสดงความมีนํ ้าใจกับเพื่อนในขณะทํางาน
9.3 มีความไวในการจับประเด็นคําถาม
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้เชี่ยวชาญการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา
1.1 รองศาสตราจารย์ชลาธิป สมาหิโต
อาจารย์ประจํา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.2 ผู้ช่วศาสตราจารย์บญ
ุ ญาพร อูนากูล
อาจารย์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายประถม)
1.3 อาจารย์นนทิศกั ดิ์ ผาผาย
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
2. ผู้เชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกิจกรรมโดยใช้ รูปแบบพหุปัญญาเพื่อ
การเรียนรู้
2.1 ดร.ธัญรัศม์ นิธิกลุ ธีระภัทร์
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
2.2 อาจารย์รัตนาภรณ์ ภูธรเลิศ
อาจารย์โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว จังหวัดกรุงเทพฯ
2.3 อาจารย์นนทิศกั ดิ์ ผาผาย
อาจารย์โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จังหวัดสระบุรี
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ประวัติย่อผู้วิจัย
ชื่อ ชื่อสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ประวิติการศึกษา
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2554

นางสาวกมลวรรณ อังศรีสุรพร
1 กรกฎาคม 2528
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
1/484 ซอยนวลจันทร์ 16 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
โรงเรียนสาธิตพัฒนา แขวงคลองสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
กศ.บ. (การแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา)
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ

