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 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก

ปฐมวัยกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยันี้คือ นักเรียนชายหญงิทีม่อีายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กาํลังศึกษาอยู

ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายประถม)  จํานวน 15 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling)  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเอง  โดยทาํการทดลอง 8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 

45นาท ี ระยะเวลาในการทดลองทั้งสิน้ 24 คร้ัง 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญที่ผูวิจัยสราง

ข้ึน  แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา มีคาความเชื่อมัน่ 0.85  และคูมือการใชแบบประเมิน

ความสามารถทางพหุปญญา  แบบแผนการวิจัยเปนการวิจัยเชงิทดลองแบบ One – Group Pretest – 

Posttest Design  และทดสอบความแตกตางของตัวแปรโดยใชการทดสอบ T-test  สําหรับ 

Dependent Samples   

 ผลการวิจยัพบวา  หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญเด็กปฐมวยัมี

ความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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 The purposes of this research were to study and to compare multiple intelligence 

abilities of young children before and after experiencing big book created technique. 

  The sample of this study were young children (5-6 years old) who studied in  pre – 

primary class Srinakharinwirot University ; Prasarnmit Demonstration School ( Elementary ) 

Bangkok in the 2nd semester of the academic year 2007.  The simple random sampling was 

used to select 15 children. The experiment was carried by the researcher for 8 weeks, 3 

days per week, 45 minutes per day, totally 24 times. 

 The research instruments were the Big Book Created  Technique Lesson Plan  

developed by the researcher and the multiple intelligence abilities observation form with the 

reliability at .85. The design of the research study was one – group pretest – posttest 

Design.  The    t-test for dependent samples was statistically used to analyze the data. 

 The research result showed that after experiencing big book created technique, 

the young children have obtained more multiple intelligence abilities than before with 

significant different at .01 Level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสงูในการใหคําแนะนาํและชวยเหลือ

จาก รองศาสตราจารย ดร.เยาวพา เดชะคุปต ประธานควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย       

จิราภรณ บุญสง กรรมการควบคุมปริญญานพินธที่ไดใหคําปรึกษา คาํแนะนํา เสนอแนวคิดและแกไข

ขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางดีมาโดยตลอด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาเปนอยางยิง่ 

และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณ  ดร.สุจินดา ขจรรุงศิลป และรองศาสตราจารย ดร.สิริมา ภิญโญอนันตพงษ 

กรรมการสอบปริญญานิพนธที่กรุณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ ดร.พัฒนา ชชัพงศ และ

คณาจารยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยทุกๆทาน ที่ไดอบรมส่ังสอนถายทอดความรูและประสบการณ   

ที่ดี มีคุณคายิง่แกผูวิจยัจนทําใหประสบความสาํเร็จในการศึกษา 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดือน ศาสตภัทร รองศาสตราจารย ดร.      

อารี พนัธมณี ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ผูชวยศาสตราจารย บุญญาพร อูนากูล ดร.

จารุวรรณ ศิลปรัตน และอาจารยสันติศักด์ิ ผาผาย ที่กรุณาเปนผูเชีย่วชาญพิจารณาตรวจสอบและให

คําแนะนําในการปรับปรุงแกไขเครื่องมือในการวิจยัครั้งนีอ้ยางดียิง่ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูบริหาร อาจารยประจําชั้นเด็กเล็ก 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร ที่กรุณาใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง

ในการทดลองและเก็บขอมูลจนสําเร็จ ลุลวงไปไดดวยดี 

 ขอขอบคุณอาจารย เชวงศกัดิ์ ซอนบุญ อาจารยสมศรี ปาณะโฆษะ อาจารยปฐมาภรณ 

เดชะไกศยะ และเพื่อนนิสิตปริญญาโทวชิาเอกการศึกษาปฐมวยัทกุทานที่ใหกําลงัใจดวยดีเสมอมา 

 การศึกษาและการทาํปริญญานพินธสําเร็จไดดวยดี เพราะไดรับการสงเสริมจากคุณพอเทพ 

นพพิทกัษ คณุแมอุไรวรรณ ศุภผลศิริ และครอบครัว ล้ิมเลิศมงคล ที่ใหกาํลังใจและสนับสนุนทนุวิจยั

แกผูวิจัยตลลอดมา ผูวจิัยรูสึกซาบซึง้เปนอยางยิ่งและขอขอบคุณเปนอยางสงู 

 คุณคาและประโยชนของปริญญานพินธฉบับนี ้ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบดิา มารดา 

ที่ไดอบรมเลี้ยงดู ใหความรกั ความเอาใจใส ใหการศึกษาและเปนแบบอยางที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา และ

ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคณุครู อาจารย และผูมีพระคณุทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู

และมีสวนวางรากฐานสําคญัที่ทาํใหผูวิจยัประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางยิ่ง ทําใหเกิด

กระแสโลกาภวิัตน (Globalization) ที่เปนสงัคมแหงยุคขาวสารไรพรมแดน การรับขาวสารจากซกีโลกหนึง่

ไปยังซีกโลกหนึ่งเปนไปอยางรวดเร็วและกวางขวาง จนกลาวกนัวาผูใดสามารถรับรูขอมูลขาวสารได

เร็วกวายอมมคีวามรูและอํานาจ (Knowledge is a power) ในการตอรอง มีขอมูลในการตัดสินใจที่

ถูกตองและดกีวา ทาํใหยุคแหงขาวสารมอิีทธิพลตอการประกอบอาชพีของคนในสังคมอยางยิ่ง (บันลือ  

พฤกษะวนั. 2543 : 1)  และบุคคลที่มีความสามารถในการใชภาษาไดดียอมจะไดเปรียบในการดํารงชวีิต 

เพราะสามารถรูเทาทนัเหตกุารณและความเปนไปตางๆ ไดดี ดังนั้น การพัฒนาประชากรของประเทศ

จึงตองคาํนงึถงึแนวโนมและการเปลีย่นแปลงของสงัคม ที่จะตองพฒันาใหประชากรมีทกัษะการสือ่สาร

และการใชภาษาที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ซึ่งจะตองเริ่มพัฒนา

ต้ังแตในระดับปฐมวัย (0 – 6 ป) อันเปนวัยที่เด็กมพีัฒนาการทางภาษาเจริญ  งอกงามอยางรวดเร็ว 

(อารี  สันหฉวี. 2537 : 183)   

 สําหรับการจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยนัน้ควรจัดใหสอดคลองกบัพัฒนาการของเด็ก 

คํานึงถึงตัวเด็กเปนหลัก จัดประสบการณใหเด็กได “กระทํา” เพื่อสงเสริมพัฒนาทุกดาน ควรเลือก

ประสบการณที่ใกลตัวเด็กอยูในสิ่งแวดลอมของเด็ก อีกทั้งตองคาํนงึถงึความแตกตางและความสนใจ

ของเด็กเปนรายบุคคล เพราะเมื่อเด็กมีความสนใจก็จะตัง้ใจทาํกิจกรรมและเรียนรูอยางสนุกสนาน ยิง่

ไปกวานั้นควรจัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน การปฏิบัติการทดลอง การ

นําไปทัศนศึกษา การเลนบทบาทสมมต ิการเลนเปนกลุมและเดี่ยว ซึ่งเด็กแตละคนอาจมวีิธกีารเรียนรู

ไมเหมือนกัน นอกจากนี้การจัดหนวยประสบการณใหกับเด็กนิยมจัดในรูปของกิจกรรมตางๆ คือ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมมุ กจิกรรมในวงกลม กิจกรรมการเลน

กลางแจง และเกมการศกึษา (พัฒนา ชัชพงศ. 2530 : 113 – 114)  โดยเฉพาะอยางยิง่กิจกรรมในวงกลม 

เปนกิจกรรมทีเ่อื้อตอการพฒันาดานสตปิญญาใหกับเด็กไดมากกวากิจกรรมอื่นๆ (พัฒนา   ชัชพงศ. 

2529 : ไมมีเลขหนา)  โดยวธิีดําเนนิกิจกรรมประกอบดวยขั้นนํา ข้ันสอน และขั้นสรุป  สําหรับข้ันสรุป

กิจกกรมในวงกลมนัน้ เปนการสรุปเนือ้หาทั้งหมดเพื่อใหเด็กไดเขาใจดยีิ่งขึน้ สามารถสรุปโดยใชคําถาม 

เพลง คําคลองจอง เกม ไดตามความเหมาะสม (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2536 : 4 – 5)  

กิจกรรมการทาํหนังสอืเลมใหญ (Big Book) เปนกิจกรรมหนึง่ที่สามารถนํามาใชในการสรุปเนื้อหาจาก

การทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจาก การสรางหนังสือเลมใหญเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดจินตนาการ 
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ทบทวนความจํา ไดแสดงออกตามความสามารถของแตละคน อีกทั้งไดใชกลามเนือ้มือและสายตา

อยางสัมพันธกัน ตลอดจนในการถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน ขยายความรูความคิดใหเพื่อน 

ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได และเกิดความสนุกสนาน (ประภาพันธุ นลิอรุณ. 2530 : 83) เด็กจะเกิด

ความคิดรวบยอด (Concept) ในสิ่งที่ไดเรียนรูจากการสรปุกิจกรรมโดยใชเทคนิคการสรางหนงัสือเลมใหญ 

เพราะหลังจากที่ครูและเด็กชวยกนัอานขอความที่ประกอบดวยภาพและสัญลักษณ ซ้ําแลวซ้าํเลาจะ

ชวยใหเด็กตัง้ชื่อเร่ืองที่ไดมกีารตกลงกนั ซึ่งเปนการรวบรวมความคิด ถายโยงประสบการณซึง่กนัและกนั 

รูจักการสังเกต ไดรูจักคําศัพทตางๆ สามารถหาความสมัพันธระหวางภาพและสัญลกัษณที่เกิดขึ้นได 

(สถิรนันท อยูคงแกว. 2541 : 66)  หนังสือเลมใหญจะมขีนาดและรูปรางใหญ ซึ่งเด็กสามารถมองเห็น

รูปภาพ สัญลักษณ ตัวหนังสอื อยางชัดเจน และสามารถอานพรอมๆ กันไดทั้งกลุมใหญและเปนรายบุคคล 

ตลอดจนในหนังสือเลมใหญจะเวนที่แตละตอนใหเด็กฉีก ตัด ปะ ติดรูป หรือวาดภาพประกอบขอความ

ตามความสนใจของเดก็โดยใชส่ือวัสดุที่คุนเคยและใกลตัวเด็ก มทีัง้ของจริง ของจาํลอง รูปภาพ รูปลอก 

(สติกเกอร) เพือ่ฝกการใชกลามเนื้อมือและตาใหสัมพันธกัน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทํา

กิจกรรม อีกประการหนึ่งการใชวัสดุที่เด็กคุนเคยและพบเห็นในชีวิตประจําวันจะชวยกระตุนใหเด็ก

กระตือรือรนและสนุกสนานในการทํากิจกรรมไดเปนอยางดี (รัชนี รัตนา. 2533 : 66 – 68) 

 ในชวงทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยมุงเนนการพฒันาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม มีการนาํ

เทคโนโลยสีมยัใหมมาใชในการผลิตสนิคาทําใหเศรษฐกจิเจริญอยางรวดเรว็ สภาพความเจริญดงักลาว

เปนความเจรญิที่ไมยั่งยืน เนื่องจากความมั่นคงและมั่งคั่งมิไดเกิดจากคุณภาพของคนในสังคมไทย   

จึงกอใหเกิดวกิฤตการณตางๆ อยางรุนแรงและตอเนื่อง สภาพการณตางๆ เหลานี้จงึนํามาซึง่ปญหา

มากมายในปจจุบัน (สมศักดิ์  สินธุระเวชญ. 2542 : 3)  เพื่อคลี่คลายปญหาความเจริญที่ไมยั่งยนื

ดังกลาว ตองมุงเนนการพฒันาคณุภาพของคนในสงัคมไทยใหไดรับการศึกษามากขึ้น ซึง่ เยาวพา  

เดชะคุปต (2544 : 1) ไดอธิบายวา “การสรางสังคมไทยใหเปนสงัคมพงึปรารถนาจาํเปนตองมกีาร

พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนใหเปนคนเกง คนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามยัที่ดีและมี 

สวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพ” การพัฒนาคุณภาพของคนตามแนวคิดทฤษฎี  

พหุปญญากเ็ปนแนวทางหนึ่งที่สามารถนาํมาพัฒนาคนใหเปนมนษุยที่สมบูรณแบบได ดังที ่การดเนอร 

(เยาวพา  เดชะคุปต. 2544 : 15 – 19; อางอิงจาก Gardner. 1987, 1993, 1999) นักจิตวิทยาแหง

มหาวิทยาลัยฮาวารด ไดศึกษาศักยภาพและความถนัดของคนไดอธิบายวา ทฤษฎี  พหุปญญา 

(Theory of Multiple Intelligences) เปนทฤษฎทีี่ศึกษาเกี่ยวกับปญญาและการทาํงานของสมองของ

มนุษย เชื่อวา ปญญา คือความสามารถทางชีวภาพซึง่แตละคนแสดงออกมาเปนสิ่งทีผ่สมผสานกัน

ระหวางพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม และเชื่อวาปญญาเปนโครงสรางทางชีวจิตวทิยา (Biopsychology) 

ซึ่งเปนตวัสรางแหลงทางความคิดของคนเรา และจะสงผลตอเนื้อหาแตละดาน  คนทัว่ไปจะมีปญญา



 3 

หลายดาน โดยแตละดานจะขึ้นอยูกับความสามารถและจะแสดงออกมาในรูปแบบที่ตางกัน ไดแก  

ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-Mathematical 

Intelligence) ปญญาดานมติิ (Spatial Intelligence) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily 

Kinesthetic Intelligence) ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) ปญญาดานความเขาใจระหวาง

บุคคล (Interpersonal Intelligence)  ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  

และปญญาดานธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence)  ซึ่งการดเนอรเชือ่วา แมวาแตละคนจะมีปญญา

แตละดานไมเทากนั แตก็สามารถพฒันาได 

 ดังนัน้  การพฒันาศกัยภาพความสามารถของนักเรยีนใหเปนผูรอบรู มีความสามารถหลายๆ 

ดานตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา ถือไดวาเปนวิธีการที่จะสงเสริมความสามารถของนักเรียนโดย

คํานึงถึงศักยภาพของเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตางกันเปนหลักสําคัญ สอดคลองกับแนวการจัด

การศึกษาตามหมวด 1 มาตรา 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (2542 : 4,9) 

บัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง

มีความสุข” และหมวด 4 มาตรา 22 บัญญัติไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได และถอืวานักเรียนมีความสาํคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหนกัเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 

 การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญเนนการพัฒนาทกัษะทางภาษาของนักเรียนอยาง

บูรณาการ  ทั้งนี้เพราะภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูของเด็ก  เปนเครื่องมือที่ส่ือสารทั้ง

ความรูสึกสวนตัวและความรูของเด็ก  กิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กไดทํางานรวมกบัผูอ่ืน เพื่อใหนักเรียนมี

ปฏิสัมพันธตอกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ  และการพึ่งพาซึง่กนัและกัน  ใหโอกาส

เด็กไดตัดสินใจแกปญหาดวยตัวเองอยางอิสระจนประสบความสําเร็จ  และสงเสริมเด็กไดพัฒนาความคิดของตนได

เต็มตามศักยภาพ เปนผูรอบรู และมีความสามารถหลากหลายดาน  ซึ่งผูวจิัยเชื่อวาเปนแนวทางที่เหมาะสม

อยางยิ่งแนวทางหนึ่งในการนํามาใชเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาใหแกเด็ก

ปฐมวัยใหสูงขึน้  เพื่อพัฒนาเด็กใหเปนมนษุยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาวมานี้ ผูวิจัยจงึมีความสนใจทีจ่ะศึกษาความสามารถ

ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการทาํ

หนงัสือเลมใหญ 

 2.   เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจากที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ  

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 เปนแนวทางสาํหรับครูและผูเกี่ยวของในการพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก

ปฐมวัย ดวยการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหญงิทีม่อีายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กาํลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายประถม)  จํานวน 220 คน 
  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยครั้งนี ้คือ นักเรียนชายหญงิที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กาํลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร (ฝายประถม)  จํานวน 15 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
 
 ตัวแปรที่ศกึษา 
  ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 

  ตัวแปรตาม  คือ ความสามารถทางพหุปญญา จําแนกไดเปน 8 ดาน ดังนี ้

   1.  ความสามารถของปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 

   2.  ความสามารถของปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-Mathematical 

Intelligence) 

   3.  ความสามารถของปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence) 

   4.  ความสามารถของปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic 

Intelligence) 

   5.  ความสามารถของปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 
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   6.  ความสามารถของปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 

   7.  ความสามารถของปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

   8.  ความสามารถของปญญาดานธรรมชาต ิ(Naturalist Intelligence) 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  กิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ หมายถึง กิจกรรมทีค่รูและนักเรียนรวมกนัแตง

นิทานและเรื่องราวโดยเชื่อมโยงเนื้อหาและสาระความรูจากหนวยการเรียนรู ลงบนกระดาษวาดเขียน

ขนาด 22x35 เซนติเมตร  โดยครูทําหนาทีค่อยซักถามและชวยเขยีนขอความหรือเร่ืองราวตามคําพูด

ของเด็ก ขณะที่เขียนครูจะอานไปพรอมๆ กับเด็กทกุครั้ง ในขั้นตอนที่เขียนจะเวนที่ในแตละตอนใหเด็ก

วาดภาพ ปะภาพ ติดสติกเกอร พับกระดาษประกอบขอความหรือเร่ืองราวนั้นๆ เมื่อเร่ืองราวที่ลําดบั

ดวยภาพ สัญลักษณ และคาํที่ครูเขียนเรียบรอยแลวครูกับเด็กจะอานซ้าํพรอมกนั อีกครั้ง  โดย

กระบวนการจดักิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ ประกอบดวยขั้นตอนการสอนและการดําเนนิกิจกรรม 

3 ข้ันตอน ดังนี้   

   ขั้นที ่1 ขั้นเตรียมนทิาน  ดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

    1.   ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายเพื่อเลอืกชือ่เร่ืองนทิานใหตรงกับแตละหนวย

การเรียนรู   

    2.   แบงนักเรยีนออกเปน 5 กลุมๆ ละ 3 คน ชวยกนัศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับ

นิทานที่ตองการผลิตจากแหลงเรียนรูตางๆ เชน มุมหนงัสอื หองสมุด เปนตน 

   ขั้นที่ 2 ขั้นผลิตนิทาน  ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

    1.   แตละกลุมนาํขอมูลที่ศึกษาคนควาไดมานําเสนอในชัน้เรียนเพื่อรวมกันสรุป

เนื้อเร่ืองของนทิานที่ตองการผลิตโดยแบงออกเปน 5 ตอน เทากับจํานวนกลุมนกัเรียน  

    2.   แตละกลุมเลือกตอนที่ตองการผลิตตามความสนใจ  

    3.   แตละกลุมดําเนินการผลิตนทิานตอนที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม

การวาดภาพ  ระบายสี  ฉีกปะติด ปนแปงโดว  พับกระดาษ ติดสติกเกอร  โดยครูแจกกระดาษวาด

เขียนขนาด 22x35 เซนติเมตร ใหทุกกลุม กลุมละ 1 แผน 

    4.  เมื่อแตละกลุมผลิตนิทานเสรจ็ครูเขียนเนื้อเร่ืองประกอบนทิานแตละตอน

ตามคําบอกของแตละกลุมลงบนกระดาน เพื่อใหนักเรยีนเขียนตาม  

    5.   ครูรวบรวมนทิานแตละตอนมาทาํเปนหนังสือเลมใหญ จากนัน้ครูอานนิทาน

ทีละตอนแลวใหนักเรียนอานตาม 
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    ขั้นที่ 3 ขั้นใชหนังสือเลมใหญ  เปนขัน้ที่นกัเรียนนาํเรื่องราวหรือนทิานที่ผลิต

ข้ึนมาแสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเร่ืองในนิทาน โดยนักเรียนแตละคนจะเลือกแสดงบทบาทตามความ

สนใจของตนเอง หรือนํานทิานมารวมกันแตงเพลงตามเนื้อเร่ืองในนทิานพรอมทัง้แสดงทาทางประกอบ

เพลง  

  2.  ความสามารถทางพหุปญญา หมายถงึ ความสามารถทางปญญาแตละดานที่เด็ก

ปฐมวัยแสดงออก จําแนกได 8 ดาน ดังนี ้

   2.1  ความสามารถดานภาษา หมายถงึ ความสามารถในการเขาใจและบอกความหมาย

ของคํา ความสามารถในการปฏิบัติตามคําสั่ง  ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น  ความสามารถ

ในการเลาเรื่อง/นิทาน  ความสามารถในการเขียนคําหรอืประโยคสั้นๆ  และความสามารถในการสือ่

ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ 

   2.2 ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถในการให

เหตุผลความสามารถในการจําแนก/การเปรียบเทียบ/การจัดหมวดหมู  ความสามารถในการใชตัวเลข

และจํานวน  ความสามารถในการแกปญหา 

   2.3 ความสามารถดานมิติ หมายถึง ความสามารถในการบอกรูปพรรณสัณฐานของ

ส่ิงตางๆ ในดานรูปราง รูปทรง ขนาด และพืน้ที ่ ความสามารถในการบอกตําแหนงที่ต้ังและบอกทิศทาง

ของสิ่งตางๆ  ความสามารถในการวาดภาพอยางสรางสรรค 

   2.4 ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว หมายถงึ ความสามารถในการ

ควบคุมการเคลื่อนไหวรางกาย  ความสามารถในการใชรางกายแสดงทาทางตางๆ  ความสามารถใน

การเคลื่อนไหวอยางครบองคประกอบ  และความสามารถในการควบคุมการประสานสัมพนัธระหวาง

กลามเนื้อมือกับประสาทตา 

   2.5  ความสามารถดานดนตรี หมายถงึ ความสามารถในการโตตอบตอจังหวะและ

เสียงเพลง ความสามารถในการแสดงทาทางตามจังหวะ/สัญญาณ ความสามารถในการรองเพลงและ

แสดงทวงทาประกอบ 

   2.6  ความสามารถดานความเขาใจระหวางบคุคล หมายถงึ ความสามารถในการทํา

กิจกรรมรวมกบัผูอ่ืน ความสามารถในการปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม ความสามารถในการเปนผูนํา

และผูตาม และความสามารถในการมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน 

   2.7  ความสามารถดานความเขาใจตนเอง หมายถึง มีความรบัผิดชอบตอหนาที่  

กลาแสดงออกและมีความมั่นใจ ทํางานอยางมีเปาหมาย และมีความชื่นชมและพงึพอใจในผลงาน

ของตนเอง  
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   2.8  ความสามารถดานธรรมชาติ หมายถึง เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม รูคุณคาของสิ่งแวดลอม รูจักใชส่ิงแวดลอมอยางคุมคา รูจักบาํรุงรักษา และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม  

   
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
        ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 

 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทาง       

พหุปญญาสูงขึ้น 

 

กิจกรรมการทาํหนังสือเลม

ใหญ 

มีข้ันตอน ดังนี ้

1. ข้ันเตรียมนทิาน 

2. ข้ันผลิตหนงัสือเลมใหญ 

3. ข้ันใชหนงัสอืเลมใหญ 

ความสามารถทางพหุปญญา 8 ดาน ไดแก 

1. ความสามารถดานภาษา 

2. ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร  

3. ความสามารถดานมิติ 

4. ความสามารถดานรางกายและการเคลือ่นไหว 

5. ความสามารถดานดนตรี  

6. ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล  

7. ความสามารถดานความเขาใจตนเอง  

8. ความสามารถดานธรรมชาต ิ
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

  ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

 1.  เอกสารทีเ่กี่ยวของกับภาษา 

  1.1  ความหมายของภาษา 

  1.2  ความสําคัญของภาษา 

  1.3  พฒันาการทางภาษา 

  1.4  ปจจยัที่มอิีทธิพลตอพฒันาการทางภาษา 

  1.5  ทฤษฎทีี่เกี่ยวของกับพฒันาการทางภาษา 

  1.6  การเรียนรูภาษาของเดก็ปฐมวยั 

  1.7  กระบวนการในการเรียนรูภาษา 

 2.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ 

  2.1 ความสําคญัของการทาํหนงัสือเลมใหญ 

  2.2 ประโยชนของการทาํหนงัสือเลมใหญ  

  2.3 การทําหนงัสือเลมใหญ  

  2.4 เทคนิคการทําหนงัสือเลมใหญ  

  2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ  

 3.  เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของกับสมองและทฤษฎีพหุปญญา 

  3.1  สวนประกอบของสมองและหนาที่ของสมอง 

  3.2  ความหมายของพหุปญญา 

  3.3  ประเภทของพหุปญญา 

  3.4  การแสดงออกของบคุคลที่มีความสามารถทางพหปุญญาดานตางๆ 

  3.5  ปจจยัที่มอิีทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา 

  3.6  แนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาดานตางๆ 

  3.7  งานวิจยัที่เกีย่วของกับทฤษฎพีหุปญญา 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาษา 
 1.1 ความหมายของภาษา 
   มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของภาษาไวดังนี้  

   พระยาอนุมานราชธน (2517 : 31) ไดใหความหมายวา ภาษา คือ เสียงที่เปลงออกมา

อยางมีความหมาย ทําใหผูฟงเขาใจ เปนเสียงที่เปลงออกมาโดยเจตนาของผูพูดที่ตองการสื่อความคิด 

ความตองการของตนประการหนึง่ อีกประการหนึ่งเสียงนั้นอาจเปนรูปประโยคหรือหลักภาษาทีท่ําให

ผูฟงเกิดความเขาใจตรงกัน  

   เฟอดินานด เดอ โซสซวัร (Ferdinand De Saussure. 1959 : 65 – 73) ไดใหความหมาย

ของภาษาไววา  ภาษา คือ การคิดอยางเปนระบบที่มีเสยีงเปนเครื่องแสดงออก (Language  is  organized  

thought  coupled  with  sound) เปนคํา และคําในภาษามีองคประกอบ 3 สวน คือ 

    1.  สัญลักษณ (Sign)  

    2.  ส่ิงที่เปนตัวแทนของสัญลักษณ (Signifier or Sound – Image Association) 

    3.  ความหมายของสัญลักษณ (Concept or Signifier) 

    ทั้งนี้ภาษาเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตมีความเปนพลวัต (Language is Dynamic) และ

สามารถเกิด ตาย และเปลีย่นแปลงได โดยมีสังคมเปนเจาของ  

   เพียเจท (Gabin. 1952; Citing  Piaget. n.d.)  กลาวไววา ภาษาเปนสิง่ที่ชวยใหมนษุย

ส่ือความคิดใหผูอ่ืนทราบได  

   ไวกอตสกี (Ricardo. 2003 : 1 – 5; Citing  Vygotsky. 1962)  กลาวไววา ความเขาใจ 

เกีย่วกับภาษาของเด็กปฐมวยั มีรากฐานมาจากพฒันาการทางดานสตปิญญา โดยภาษาจะเปนเครื่องมอื

หรือสัญลักษณใหเด็กไดแสดงความคิดออกมาและการเรียนรูภาษาของเด็กกย็ังขึ้นอยูกับส่ิงแวดลอม

และกระบวนการทางสังคมอกีดวย 

   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2527 : 208) ไดใหความหมายของภาษาไววา  ภาษา

คือ ระบบในการสื่อสารความคิดหรือความรูสึกโดยการใชสัญลักษณ เสียง ทาทาง หรือเครื่องหมายทีม่ี

ความหมายเพือ่ใหเกิดความเขาใจ  

   สรุปไดวา ภาษา คือ เครื่องมือทางสังคมที่มนษุยใชแทนความคิดและสื่อสารกันอยางมี

ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจ โดยการใชสัญลักษณที่เปนเสียง ตัวอักษร ทาทาง หรือเครื่องหมายที่เขาใจ

ตรงกัน ภาษามีความหมายกับเด็กปฐมวยัอยางยิง่ เพราะเด็กปฐมวัยตองใชภาษาเปนเครื่องมือในการ

เรียนรู  การสือ่สารกับผูอ่ืนในสังคมใหเขาใจความคิด ความรูสึก ความตองการ ตลอดจนการถายทอด

ประสบการณ และแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับผูอ่ืน 
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 1.2 ความสําคัญของภาษา 
      ไวกอตสกี (Ricardo. 2003 : 1 – 2; Citing  Vygotsky. 1962) กลาววา ภาษามีความสําคัญอัน

เปนสิ่งทีท่ําใหมนุษยตางจากสัตว ภาษามข้ึีนเพราะมนษุยมีวัฒนธรรมการเรียนรู ภาษาหรือสัญลักษณ

มาจากระบบสังคม ภาษาและสัญลักษณทําใหความคิดของมนุษยแสดงออกมา  

   กูดแมน (ภาวณีิ แสนทวีสุข. 2533 : 3; อางอิงจาก Goodman. 1986) กลาววา ภาษา

เปนตัวแทนของความคิดมนุษย โดยผูใชภาษาไดรวบรวมเอาสัญลกัษณ คือ เสียงในภาษาพูด และ

ตัวอักษรในภาษาเขียนมาสรางเปนคํา เพื่อใชแทนสิ่งตางๆ ตามความรูสึกนึกคิด ภาษาจึงเปนเครือ่งมือ

ในการติดตอส่ือสาร ที่สัมพนัธกับความคิดและการสรางสรรคสังคมมนุษยที่ทาํใหสังคมมนุษยเจริญกาวหนา

มาจนปจจุบัน  

   เพียเจท (ดวงเดือน  ศาสตรภัทร. 2529 : 215; อางอิงจาก Piaget. n.d.) ที่กลาววา 

ภาษาเปนสิ่งทีช่วยสงเสริมพฒันาการทางสติปญญาและสังคมของเดก็ปฐมวยั ภาษามีบทบาทสาํคัญ 

3 ประการ คือ  

   1.  เด็กสามารถใชภาษา เพื่อการติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น ดังนัน้ จงึเปนการเปดโอกาส

ใหเกิดกระบวนการสงัคมประกิต (Socialization) 

   2.  เด็กสามารถใชภาษาเปนคําพูดที่เกิดขึ้นภายในรูปแบบของการคิดและในระบบ 

สัญลักษณ ซึง่จะเปนสิง่สําคญัตอพัฒนาการทางภาษาในระดับตอไป 

   3.  ภาษาเปนการกระทาํที่เกิดขึ้นภายในตัวเดก็ ดังนั้น เด็กจงึตองอาศัยการจัดกระทํา

กับวัตถุจริง เพื่อแกปญหา เด็กสามารถสรางจินตนาการในสมอง ซึง่จะกอใหเกิดการทดลองขึ้น โดย

สามารถจนิตนาการถงึวัตถ ุแมวัตถุจะอยูนอกสายตาหรืออยูในอดีต 

   ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2535 : 107) ไดกลาวถงึความสาํคัญของภาษาไววา เด็ก

จําเปนตองเรียนรูภาษา เพื่อใชในการคิด การสื่อความหมาย การปรับตัวรับความรูใหม เดก็สามารถใช

ภาษาในการตดิตอกับผูอ่ืนทาํใหเกิดความเขาใจซึ่งกนัและกัน  

   สรุปไดวา  ภาษาเปนเครื่องมือแสดงถึงความเจริญของมนุษยชาติ ภาษามีความสาํคัญ

ในการสื่อสารและสรางสรรคสังคมใหกาวหนา  ภาษาเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางยิ่งในการแสวงหา

ความรู ขาวสาร และขอมูลตางๆ เด็กปฐมวัยที่จะตองเติบโตเปนผูใหญในภายหนา จึงจาํเปนจะตองมี

พื้นฐานและทกัษะทางภาษาที่ดีและหลากหลาย เพื่อจะไดสามารถเรยีนรู แกปญหา และดํารงชีวติอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 1.3  พัฒนาการทางภาษา 
   ไดมีผูสนใจศึกษาพฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวยัไวหลายทานดงัตอไปนี้ 

       ไวกอตสกี (กรวิภา  สรรพกิจจํานง.  2548 : 16; อางองิจาก Vygotsky. 1962) กลาววา 

การเรียนรูภาษาหรือสัญลักษณมาจากระบบสังคม ภาษาและสัญลักษณทําใหความคิดของมนุษยมี

ความเปนไปได เมื่อเด็กยังเปนทารกอยูในระดับที่ยังไมรูภาษา เมื่อเด็กเริ่มจะพัฒนาภาษาของเขา   

เริ่มพูด ระบบการคิดจะเริ่มพัฒนาไปดวย กลายเปนภาษาหรือสัญลักษณที่เปนพฤติกรรมของมนษุย  

ไวกอตสกีแบงระดับพัฒนาการทางภาษาไว 3 ระดับ เรียกวา Three Stage in the Development of 

Speech คือ  

   ระดับที่ 1 ข้ันภาษาสงัคม (Social Speech or External Speech) 

    คือ การพูดกบัคนอื่น เด็กจะใชคําพูดแสดงความคิดงายๆ และเปนกริยา เชน รองไห 

หัวเราะ ตัวอยางคําพูดในระดับนี้ เชน “กินนม” 

   ระดับที่ 2 ข้ันภาษาสําหรับตนเอง (Egocentric Speech) 

    คือ การพูดกบัตัวเอง มักพบในเด็กวยั 3 – 7 ขวบ ในระดบันี้เด็กมกัจะพูดกับตัวเอง 

โดยไมสนใจวาใครจะฟงอยูหรือไม เด็กอาจจะพูดเกีย่วกบัส่ิงที่เขากําลงักระทําอยู เดก็จะใชภาษาที่ตรง

กับพฤตกิรรมที่เขาแสดงออกมา เชน การนับเลข 1 ถึง 5 โดยการพูดออกเสียง 

   ระดับที่ 3 ข้ันภาษาที่มาจากภายใน (Inner Speech)  

    คือ การพูดในใจ เปนคาํพูดที่ไมมีเสียงออกมา เกิดในเดก็โตหรือผูใหญ เมื่อพฒันาถึง

ระดับนี้แลวสามารถใชภาษาไดหลายรูปแบบ เชน สามารถที่จะนับในใจ ใชความจําหรือคิดแบบตรรกะ

ได ซึ่งแสดงถงึความสัมพันธระหวางตนเองกับสัญลักษณภายใน 

   อัลเลนและโมราทซ (Eva Essa. 1996 : 347; Citing Allen; & Moratz. 1994) ไดกลาว

ไววา พฒันาการทางภาษาสามารถพิจารณาไดจากคําศพัททีเ่ด็กไดเรียนรูมากขึน้ โดยเด็กที่มอีาย ุ2 ขวบ 

6 เดือน ถึง 4 ขวบ 6 เดอืน สามารถเรยีนรูคําศพัทใหมได 2 – 4 คําตอวนั เมือ่อาย ุ3 ขวบ สามารถเรยีนรู

คําศัพทไดประมาณ 900 – 1,000 คํา อาย ุ4 ขวบ สามารถเรียนรูคําศัพทได 1,500 – 1,600 คํา อายุ 5 ขวบ 

สามารถเรยีนรูคําศัพทได 2,100 – 2,200 คํา ซึ่งคาํศัพทเหลานี้จะพัฒนาตอเนื่องอยางรวดเร็วในชวง

ปฐมวัยและเมือ่อายุ 6 ขวบ จะสามารถเรยีนรูคําศัพทไดประมาณ 10,000 – 14,000 คํา โดยสามารถ

เรียนรูคําใหมได 5 – 10 คําตอวัน 

   เพียเจท และอนิเฮลเดอร (ดวงเดือน ศาสตรภัทร. 2529 : 215; อางอิงจาก Piaget; & 

Inhelder. 1969 : 120 – 122)  ไดกลาวถงึพฒันาการทางภาษาของเดก็ไววา เดก็อาย ุ2 – 4 ป จะเรียนรู

คําตางๆ มากขึ้น การพูดคุยเปนลักษณะการสื่อสารแบบสังคม (Social Communication) แตสวนใหญ

การพูดคุยของเด็กมักจะยึดตนเองเปนศนูยกลาง เด็กจะใชคําพูดอธิบายส่ิงที่กําลงัทําอยูในขณะนัน้
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โดยไมต้ังใจที่จะสื่อสารกับผูอ่ืน กลาวคือ เด็กจะพูดกับตนเองโดยไมฟงผูอ่ืน ซึ่งเรียกวา การพูดคนเดียว

แบบรวมหมู (Collection Monologues) นอกจากนีเ้ด็กจะมีทกัษะตอส่ิงตางๆ จากการมองเหน็ของ

ตนเอง และจะเปนการยากทีจ่ะใหเด็กยอมรับส่ิงที่ตางจากภาพที่เห็น เด็กจะไมพยายามเขาใจคาํพูด

ของผูอ่ืน สวนเด็กอาย ุ5 – 6 ปนัน้ จะกาวไปสูการคิดแบบหยัง่รู (Intuitive) ซึ่งเปนการคิดโดยอาศัยการ

รับรู คือ มองเห็นสิง่ตางๆ และบอกไดวาสิง่นัน้เปนอยางไร การหยัง่รูของเด็กแสดงวาเด็กกาวหนาไปสู

การรูจักแยกแยะ  เด็กสามารถมององคประกอบมากกวาหนึ่งอยางที่มอิีทธิพลตอเหตุการณหนึ่ง แสดง

วาเด็กเกือบจะไปถึงการรูจักคิดอยางเปนตรรกศาสตร  

   โลแกน และโลแกน (เยาวพา เดชะคุปต. 2542 : 60 – 62; อางอิงจาก Logan; & Logan. 

1974 : 207) ไดแบงพัฒนาการทางภาษาออกเปน 7 ข้ันดงันี ้

   1. ระยะเปะปะ (Random Stage หรือ Paralinguistic Stage) อายุแรกเกิดถึง 6 เดือน 

จะเปลงเสยีงดงัๆ ทีย่งัไมมีความหมาย การเปลงเสียงเพือ่บอกความตองการและเมือ่ไดรับการตอบสนอง

ก็จะรูสึกพอใจ เมื่ออายุได 6 เดือน จะเร่ิมเปลงเสียงออ – แอ เร่ิมเปลงเสียงตางๆ ซึง่ไมมีผูใดเขาใจหรือ

แยกแยะได นอกจากนักภาษาศาสตร ในชวงนี้เปนชวงที่ดีในการที่เดก็พัฒนาการพดู 

   2. ระยะแยกแยะ (Jargon Stage) อาย ุ6 เดือน ถงึ 1 ป เด็กจะสามารถแยกแยะสิ่งตางๆ

ที่ไดยิน และรูสึกพอใจที่ไดสงเสียง ถาเสียงใดที่เปลงออกมาไดรับการตอบสนองทางบวกก็จะเปลงเสียง

นั้นซ้าํอีก 

   3. ระยะเลียนแบบ (Imitation Stage) อาย ุ1 – 2 ขวบ เดก็เริ่มเลียนเสียงตางๆ ที่เขาได

ยิน เชน เสียงของพอแม ผูใหญที่ใกลชิด เสียงที่เปลงออกมาอยางไมมคีวามหมายจะคอยๆ หายไป  

เด็กจะเริ่มรับฟงเสยีงที่ไดรับการตอบสนอง นับวาพัฒนาการทางภาษาจะเริ่มตนจากระยะนี้อยางแทจริง 

   4. ระยะขยาย (The Stage of Expansion) อายุ 2 – 4 ขวบ เด็กเริ่มหัดพูด เร่ิมจากการ

หัดเรียกชื่อสัตว คน และสิ่งของที่อยูใกลตัว เร่ิมเขาใจการใชสัญลักษณในการสื่อความหมายซึง่การสื่อ

ความหมายในโลกของผูใหญ ซึ่งในวัยตางๆ เขาสามารถพูดไดดังนี ้

    อายุ 2 ขวบ เด็กจะเริ่มพูดเปนคํา โดยสามารถใชคําถามได 20 %  

    อายุ 3 ขวบ เด็กเริ่มพูดเปนประโยคได 

    อาย ุ4 ขวบ เด็กจะเริม่ใชคําศัพทตางๆรูจกัการใชคําเตมิหนาและลงทายอยางที่ผูใหญ

ใชกัน 

   5. ระยะโครงสราง (Structure Stage) อายุ 4 – 5 ขวบ เด็กไดรับการพัฒนาความสามารถ

ในการรับรูในการสังเกต สนกุกับการเลนคาํ และรูจักคิดคํา ประโยคโดยอาศัยการผูกวลี และประโยคที่

ไดยอนคนอื่นๆ พูด เร่ิมคิดกฎเกณฑในการผสมคํา และหาความหมายของคํา และวลี โดยเดก็จะเริ่ม

สนุกกับการเปลงเสียง เขาจะเลนเกมกับเพื่อนๆ หรือสมาชิกในครอบครัว 
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   6. ระยะตอบสนอง (Responding Stage) อายุ 5 – 6 ป ระยะนี้ความสามารถในการคิด

ทางภาษาของเด็กจะสูงขึน้ เร่ิมพัฒนาภาษาทีเ่ปนแบบแผนมากขึน้ และใชภาษากบัส่ิงตางๆ รอบตัว 

พัฒนาทางภาษาจะเริ่มตนเมือ่เขาเรียนในชัน้อนุบาล เร่ิมใชไวยากรณอยางงาย ภาษาทีเ่ขาสื่อความหมาย

เกิดจากการที่เขามองเห็นและรับรู 

   7. ระยะสรางสรรค (Creative Stage) อาย ุ6 ปข้ึนไป เดก็สนุกกับคํา หาวธิีส่ือความหมาย

ดวยตัวเลข รูจกัการวเิคราะหที่สรางสรรค รูจักใชถอยคําสํานวนภาษาที่พูดเปนนามธรรมมากขึ้น เด็ก

จะรูสึกกับการแสดงความคดิเห็น โดยการพูดและเขียน 

   เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 22 – 24) ไดสรุปลักษณะพฒันาการทางภาษาในแตละดาน 

ดังนี้  
   ดานการฟงและการพูด 
   1.  แรกเกิด ปกติจะไมออกเสียง จะทําเสียงเมื่อรองไห สะอึก จาม เรอ พออายุ 5 – 6 สัปดาห 

จะเริ่มทาํเสียง เลนเสยีง โดยเฉพาะถามีคนมาเลนหยอกลอ 

   2.  อายุ 3 เดือน ชอบเลนเสียงและจะทําเสียงตอบผูอ่ืน หยุดฟงขณะที่ผูอ่ืนทําเสียงพูดดวย 

   3.  อายุ 6 เดือน หัวเราะและสงเสียงถามีคนมาเลนดวย ถาไมพอใจก็รองกรี๊ดกราด  

ชอบเลนเสียง และออกเสียง เชน “เกอ” “เดอ” 

4. อายุ 9 เดือน เลียนเสียงผูใหญ ออกเสียงคํา เชน “มั่ม มัม่” “ดา ดา” ออกเสียงซ้าํๆ  

กันบอยๆ 

5. อาย ุ1 ป เร่ิมเขาใจความหมายของคํา เชน “สงใหแม” และออกเสยีงคาํที่มีความหมาย 

ได 1 – 2 คํา เชน “แม” “บาย บาย” พูดไดประมาณ 6 – 20 คํา 

6. อายุ 2 ป พูดไดประมาณ 50 คํา และบางทกี็พูดเปนประโยคสั้นๆ ได เร่ิมใชคําแทน 

ตนเอง เร่ิมต้ังคําถามและเขาใจเรื่องที่ผูอ่ืนพูดดวย 

7. อายุ 3 – 4 ป พดูจาสนทนาโตตอบไดดีข้ึน สามารถนับนิ้วได ชอบฟงนทิานคําคลองจอง  

และเรื่องเลา 
   ดานการอาน 
   พฤติกรรมการอานธรรมชาติของเด็กปฐมวยั คือ การทาํทาเลียนแบบการอานของผูใหญ 

ในลักษณะตอไปนี้ 

   1. อานโดยการจําสิ่งที่ผูใหญอานใหฟง หลังจากที่เด็กไดฟงขอความหรือเร่ืองราวทีค่รู

อานใหฟง เดก็จะทาํทาอานโดยพูดคําทีจ่ําได 

   2. อานโดยอาศัยภาพ เด็กจะอานโดยอาศยัภาพในการเดาขอความ ในขณะที่อาน เด็ก

จะดูภาพเปนสวนใหญ เด็กที่ผูใหญอานหนังสือใหฟงพรอมทั้งชี้ขอความใหดูไปดวยอาจจะสนใจดูหรือ

ชี้ขอความทีเ่ขาประทับใจบางเปนครั้งคราว โดยเฉพาะถาขอความนัน้สมัพันธกับภาพ 



 14 

   3. อานโดยการเดาเนื้อหา เด็กรูวาเน ื้อหาควรจะเปนไปในทาํนองใดและไมเปนไปใน

ทํานองใด หรืออะไรที่ควรคูกับอะไร เด็กจะทําทาอานโดยอาศัยความรูเดิมในการเดา 
   ดานการเขียน 
   พฤติกรรมการเขียนตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยอาจจดัได 7 ลักษณะ ดังนี ้

   1. วาดแทนเขียน เด็กสื่อความคิดโดยใชการวาดแทนการเขียน 

   2. ขีดเขี่ยแทนเขียน เดก็พยายามที่จะเขียนหนงัสือแบบผูใหญ แตการเขียนของเด็ก คือ 

การขีดเขี่ยในระยะแรกเด็กอาจขีดเขี่ยไปทัว่หนากระดาษอยางไมมีระบบ ตอมาเด็กจะรูจักขีดเขี่ยจาก

ซายไปขวา ส่ิงที่ขีดเขี่ยดูคลายตัวหนังสือมากกวาภาพ 

   3. เขียนโดยการทําเครื่องหมายคลายตัวหนงัสือ เด็กพยายามเขียนตวัหนังสือบางตัว

คลายตัวอักษร บางตวัก็ไมคลายตัวอักษร แตเปนรูปรางตัวอักษรที่เดก็คิดขึ้นเอง 

   4. เขียนตัวอักษรที่รูจักดวยวธิีที่คิดขึ้นเอง เด็กอาจเขียนคําที่เขียนไดแลว เชน ชื่อของ

ตัวเองดวยการสลับตัวอักษร หรืออาจเขียนตัวหนงัสือกลับ 

   5. คัดลอกตัวอักษร เด็กอาจคัดลอกตัวอักษรที่เห็นอยูรอบตัวหรือลอกขอความที่ตองการ

จะเขียนใหผูใหญชวยเขียนใหแลวจึงนําไปลอก บางครั้งอาจเปนการลอกหมดทุกตวั บางครั้งเปนการ

ลอกเฉพาะคําที่ตองการไปผสมกับคําที่เขียนไดแลว 

   6. เขยีนโดยคดิสะกดขึน้เอง เด็กจะคิดวิธีสะกดคาํขึน้เองเมื่อไมทราบวธิสีะกดแบบผูใหญ 

เชน เดก็เขียน ด ม แทนคําวา ดอกไม 

   7. เขียนสะกดคําไดใกลเคียงหรือเหมือนกบัวิธีสะกดของผูใหญ เชน เขยีนวา ขอบคณุคะ 

โดยผสมกับพยัญชนะและสระตามเสียงของคําทีเ่ขาพูดหรือไดยิน 

   สรุปไดวา  พฒันาการทางภาษาของเดก็ปฐมวัยมีอัตราการเจริญเตบิโตที่รวดเร็วมาก 

แตกตางกนัในแตละบุคคล พัฒนาการทางภาษาจะพัฒนาอยางตอเนือ่งและเปนไปตามลาํดับข้ันของ

พัฒนาการ  เด็กสามารถใชภาษาสื่อสารไดโดยเริ่มจากการออกเสียง พูดคําเดี่ยว เชือ่มประโยค และ

เรียนรูวงศัพทเพิ่มมากขึ้นตามวัยจนสามารถพูดคุย โตตอบกับผูอ่ืนได และพัฒนาการดานการฟงและ

การพูดเปนพืน้ฐานสําคัญของพัฒนาการดานการอานและเขียน 

 
 1.4 ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอพัฒนาการทางภาษา 
      ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพัฒนาการทางภาษาของเด็กมีสาเหตุมาจากสิง่ตางๆ หลายประการ 

เฮอรลอค (Hurlock. 1978 : 171) ไดศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอพัฒนาการทางภาษา ซึ่งเฮอรลอคก

ลาวไววา เด็กทุกชาติทุกภาษาจะมีลําดับข้ันของภาษาอยางเดยีวกัน ซึ่งจะมีลักษณะคอยเปนคอยไป

ไมมีการขามขัน้ แตพัฒนาการทางภาษาจะเปนไปอยางสมบูรณหรือไม เร็ว ชา แคไหนขึน้อยูกับ 
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       1. สุขภาพ เดก็ที่มีสุขภาพด ีเรียนรูที่จะพดูเร็วกวาเด็กทีม่ีสุขภาพไมดี 

       2. สติปญญา เด็กที่มีระดับสติปญญาสงู เรียนรูที่จะพูดเรว็กวาและแสดงเกณฑทางภาษา

เหนือกวาเด็กที่มีระดับสติปญญาต่ํา 

       3. ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ เด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูง เรียนรูที่จะพูดเร็วกวา

แสดงออกไดดีกวา และพูดคยุไดมากกวาเด็กที่มาจากกลุมฐานะเศรษฐกิจที่ตํ่า 

       4. ความตองการในการติดตอส่ือสาร เด็กที่มีความตองการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนสงู เปน

แรงจูงใจใหเดก็เรียนรูที่จะพดู และยิ่งมีความเต็มใจมากเทาใดก็จะเรียนรูไดมากเทานั้น 

       5. การกระตุน เด็กทีถู่กกระตุนใหพูดคุย และสงเสริมใหมีการตอบสนอง เรียนรูที่จะพูด

ไดเร็วกวา และดีกวา 

      6. การพบปะกับกลุมเพื่อน เดก็ทีพ่บปะกบักลุมเพื่อนยิง่มากเทาใดกต็องการจะเปนที่

ยอมรับในการเปนสมาชิกในกลุมเพื่อนมากเทานัน้ ทําใหเกิดแรงจงูใจในกระบวนการเรียนรูที่จะพดู 

      7. บุคลกิภาพ เด็กที่ปรับตัวด ีมีแนวโนมทีจ่ะพูดไดดีกวาทัง้ทางดานคุณภาพ และปริมาณ

เมื่อเทียบกับเด็ก ที่ปรับตัวไดไมดี 

   ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2541 : 42 – 47) กลาววา ถึงแมวาเด็กทกุคน

จะมพีัฒนาการดานการพูดไปในทาํนองเดียวกนั แตก็ยงัมีความแตกตางกนัในดานอัตราการพฒันาการ 

ขนาดและคุณภาพของคําศพัท ตลอดจนความถกูตองของการออกเสียงในระดับอายุ องคประกอบที่

สําคัญที่ทาํใหส่ิงเหลานัน้ตางกนั ไดแก  

   1. สุขภาพ การเจ็บปวยเรื้อรังในชวงสองปแรกของชีวิต มักทาํใหการเริ่มพูดและการรูจกั

ใชประโยคชาไป ทัง้นี้เพราะการเจ็บปวยทีรุ่นแรงจะทาํใหเด็กถกูตัดขาดจากการคบคากับเด็กอืน่ๆ ซึ่งมี

ผลใหพัฒนาการทางภาษาลาหลงัไป นอกจากนี้การเจบ็ปวยกท็ําใหเดก็ไมอยากพูดจากับใคร 

   2. สติปญญา ความสัมพันธระหวางสติปญญาและภาษาที่พูดนั้นเกี่ยวของกันอยางเดนชัด 

บอยครั้งที่มีผูอางภาษาพูดของเด็กเปนเครื่องชี้ถึงระดับสติปญญา ขอเท็จจริงนี้ไมเพยีงแตจะปรากฏใน

ระยะเริ่มพูด เร่ิมเขาใจภาษาเหลานั้น หากคลุมไปถึงจาํนวนคาํศัพทที่เด็กจะเรียนรูในระดับตางๆ 

ตลอดวัยเด็ก 

   สรุปไดวา พฒันาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย แมวาจะเปนไปตามขั้นพัฒนาการ แต

ความสมบูรณหรืออัตราการเจริญของพัฒนาการทางภาษาทีเ่ร็วหรือชานัน้ มีสาเหตุและปจจัยหลาย

ประการ เชน สุขภาพ สติปญญา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนบุคคลและสภาพแวดลอม 

รวมไปถึงบุคลกิภาพและการปรับตัว  ลวนมีอิทธพิลและสงผลตอพัฒนาการทางภาษาที่แตกตางกันใน

เด็กปฐมวยัแตละคน 
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  1.5 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวยั 
       ศรียา นยิมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2519 : 31 – 35) ไดสรุปการศึกษาคนควา

ทฤษฎีตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับภาษาไวดังนี ้

       1. ทฤษฎีความพึงพอใจแหงตน (The Autism Theory) หรือ (Autistic Theory) ทฤษฎีนี้

ถือวา การเรียนรูการพูดของเด็กเกิดจากการเลียนเสียง อันเนื่องมาจากความพงึพอใจที่จะไดทาํเชนนัน้ 

โมวเวอร (Mowere) เชื่อวา ความสามารถในการฟงและความเพลิดเพลนิจากการไดยินเสยีงของผูอ่ืน

และเสียงตัวเองเปนสิง่สําคญัยิ่งตอการพฒันาการ 

       2. ทฤษฎีการเลียนแบบ (The Imitation Theory) เลวิส (Lewis) ไดศึกษาเกีย่วกับการ

เลียนแบบในการพัฒนาภาษาอยางละเอยีด ทฤษฎีนี้เชื่อวาพัฒนาการทางภาษานั้น เกดิจากการเลียนแบบ 

ซึ่งอาจเกิดจากการมองเหน็หรือการไดยินเสียง 

      3. ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีนี้อาศัยหลักการเรยีนรู ซึง่ถือวา

พฤติกรรมทัง้หลายถูกสรางขึ้นโดยอาศัยการวางเงื่อนไข ไรนโกลด (Rhiengold) และคนอื่นๆ ศึกษา

พบวา เด็กจะพูดมากขึน้เมือ่ไดรับรางวัล หรือไดรับการเสริมแรง 

      4. ทฤษฎีการรับรู (Motor Theory of Perception) ลิเบอรแมน (Liberman) ต้ังสมมติฐานไว

วา การรับรูทางการฟงขึน้อยูกับการเปลงเสียง จงึเห็นไดวาเด็กมักมองหนาเวลาเรา พูดดวย การทาํ

เชนนี้อาจเปนเพราะเดก็ฟงและพูดชากับตนเองหรือหัดเปลงเสียงโดยอาศัยการอาน  ริมฝปาก แลว   

จึงเลียนรูคํา 

      5. ทฤษฎีความบังเอิญจากการเลน (Babble Buck Theory) ซึ่งธอรนไดค (Thorndike) 

เปนผูคิด โดยอธิบายวาเมื่อเด็กกําลงัเลนเสียงอยูนั้น เผอิญมีบางเสยีงไปทําใหเด็กเกิดพัฒนาการทาง

ภาษา  

      6. ทฤษฎีวทิยา (Biological Theory) เลนเนเบอรก (Lenneberg) เชื่อวาพัฒนาการทาง

ภาษานั้นมพีืน้ฐานทางชีววทิยาเปนสําคัญกระบวนการทีค่นพูดไดข้ึนอยูกับอวยัวะในการเปลงเสียง 

เด็กจะเริ่มสงเสียงออแอและพูดไดตามลําดับ 

      7. ทฤษฎีการใหรางวัลของแม (Mother Reward Theory) ดอลลารด (Dollaed) และ    

มิเลอร (Miller) เปนผูคิดทฤษฎีนี้โดยย้าํเกีย่วกับบทบาทของแมในการพัฒนาภาษาของเด็กวาภาษาที่

แมใชในการเลีย้งดูเพื่อสนองความตองการของลูกนัน้เปนอิทธิพลทีท่ําใหเกิดภาษาพดูแกลูก 

      สรุปไดวา จากการศึกษาทฤษฎีทางภาษา พัฒนาการทางภาษาของเดก็ปฐมวัยมีรูปแบบที่

แตกตางกนัไป  โดยเดก็จะเรยีนรูภาษาจากการเลียนแบบ การมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมและบุคคล 

ใกลชิดจนเกิดการรับรู  การใชจิตวิทยาและการเสริมแรงจะชวยใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีข้ึน 
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 1.6 การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย 
      นักทฤษฎีไดมคีวามคิดเหน็เกี่ยวกับการเรยีนรูภาษาของเด็กปฐมวยัในทัศนะตางๆ ไว

ดังนี้ (Eva Essa. 1996 : 344 – 345)  

       1.  ทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร (The Behavior View) เปนแนวคดิแรกเริ่มที่เปนที่

ยอมรับกนัแพรหลายวา การเรียนรูภาษาของเด็กถกูกําหนดจากสิง่แวดลอม ภาษาเปนเสมือนพฤตกิรรม

การเรียนรู มีกฎและเงื่อนไขการเรียนรูเชนเดียวกับพฤตกิรรมการเรียนรูแบบอื่นๆ ครูหรือผูปกครอง

สามารถสงเสริมพัฒนาการทางภาษาใหกบัเด็ก โดยการตอบสนองดวยการยิม้ การกอดรัดและการใช

คําพูดทีถู่กตองกับเด็ก เมื่อเด็กเริ่มพูดเปนพยางคข้ึน ควรใหโอกาสเดก็ไดพูดคําเหลานั้นซ้าํอีก เพราะ

คําเหลานั้นตอไปจะรวมกันเปนคาํที่มีความหมายเปนประโยคที่ถูกตองตามหลักภาษาตอไป และ 

หรรษา นิลวิเชียร (2535 : 203 - 207) ไดกลาวถึง การเรียนรูของเด็กปฐมวยัในทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร

เชนกนัวา การเรียนรูภาษาของเด็กเปนการเรียนรูที่เกิดจากผลการปรับส่ิงแวดลอมของแตละบุคคลที่มี

อยูในตนเองในขณะที่เดก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แรงเสริมในทางบวกจะถูกนํามาใชเมื่อภาษาของเด็ก

ใกลเคยีงหรือถูกตองตามภาษาผูใหญ ซึง่นกัพฤตกิรรมศาสตรมีความเชือ่เกีย่วกับการเรียนภาษาของเด็ก 

คือ  

    1. เด็กเกิดมาโดยมีศักยภาพในการเรียนรู ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการถายทอดทาง

กรรมพันธุ โดยปราศจากความสามารถพิเศษดานการเรยีนดานใดดานหนึ่ง 

    2.  การเรียนรู ซึ่งรวมทั้งการเรียนทางภาษาเกิดขึ้น โดยการที่ส่ิงแวดลอมเปนผูปรับ

พฤติกรรมผูเรียน 

    3. พฤติกรรมทัว่ไปรวมทัง้พฤติกรรมทางภาษา ถูกปรับโดยแรงเสริมจากการตอบสนองที่

เกิดจากสิง่เรา 

    4. ในการปรับพฤติกรรมทีซ่บัซอนอยางเชนภาษา จะมีกระบวนการเลอืกหรือทาํให

ตอบสนองเฉพาะเจาะจงขึน้ โดยผานการใหแรงเสริมทางบวก ถึงแมวาการตอบสนองทัว่ไปและชนิด

งายๆ จะไดแรงเสริมทางบวกตั้งแตตน แตการใหแรงเสริมในระยะหลังๆ จะถูกนํามาใชกับการตอบสนอง

ที่ซับซอนและใกลเคียงกบัเปาหมายทางพฤติกรรมสูงสุด 

       2.  ทัศนะของทฤษฎีสภาวะติดตัวโดยกําเนิด (The Nativist View) ในทัศนะดงักลาวนี ้

เชื่อวา เด็กเกดิมาพรอมกับความสามารถทางภาษาตั้งแตกําเนิด นอม ชอมสกี (Noam Chomsky. 

1972) กลาววา เด็กมีโครงสรางทางภาษาติดตัวมาแตกาํเนิดแลว จึงทาํใหเด็กสามารถพัฒนาภาษาได

อยางรวดเร็วในชวงปฐมวัย สามารถเขาใจคําศัพท ความหมายและไวยากรณทางภาษาได แตเดก็ทีไ่มได

เรียนรูภาษามาตัง้แตเลก็จะเรียนรูและพัฒนาภาษาไดยากกวาเดก็ทีเ่รียนรูภาษาแลว หรรษา  นิลวิเชียร 

(2535 : 206) กลาววา  
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       นักทฤษฎีกลุมนี้เชื่อเกีย่วกับกฎธรรมชาติหรือกฎเกี่ยวกบัส่ิงที่มมีาตั้งแตกําเนิด มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกบัการเรียนรูภาษาของเด็กแตกตางจากนกัพฤติกรรมศาสตรสองประการสําคัญ คือ 

       1.  การใหความสําคัญตอองคประกอบภายในบุคคลเกี่ยวกับการเรียนรูภาษา 

       2.  การแปลความบทบาทขององคประกอบทางสิ่งแวดลอมในการเรียนรูภาษา 

       ชอมสกี,  แมคนีล  และเล็นเนเบิรก (Chomsky,  Mcneill; &  Lenneberg.  n.d.) เปนผูที่

มีความเชื่อวา เด็กเกิดมาดวยความสามารถทางภาษา เดก็ทกุคนเกิดมาโดยมีโครงสรางทางภาษาศาสตร

อยูในตัว ซึ่งไดแก โครงสรางทางการเรียนรูทางดานความหมายประโยคและระบบเสียง เด็กจะมีข้ันของ

การพฒันาทางรางกาย และขั้นตอนทางภาษาเกีย่วโยงและสัมพนัธกนัอยางใกลชิด โดยที่ความสามารถ

ทางการเรียนภาษาของเดก็จะถูกวางโปรแกรมไวในตัวและมีความเกีย่วของสัมพันธกับส่ิงแวดลอมที่

เด็กไดรับ 

       3.  ทัศนะของนักสงัคมศาสตร (The Socialist View) เปนการรวมสองทัศนะในการพฒันา

ภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย จากทัศนะทีว่า การเรียนรูภาษาของเด็กมาจากสิ่งแวดลอมและทัศนะที่วา

เด็กมีความสามารถทางภาษามาตัง้แตกําเนิดทีท่ําใหเด็กมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มข้ึน และความ

เขาใจเกี่ยวกับภาษาของเดก็ปฐมวัยที่รากฐานมาจากพฒันาการทางดานสติปญญา โดยที่ภาษาจะ

เปนเครื่องมือหรือสัญลักษณใหเด็กไดแสดงความคิดออกมา นอกจากนี้ การเรียนรูภาษาของเดก็ยัง

ข้ึนอยูกับกระบวนการทางสงัคมดวย แมวาการพัฒนาภาษาของเด็กจะเกิดจากปจจยัภายใน แตการ

แสดงออกในสิง่แวดลอมทีม่สัีงคมจากคนใกลชิด เชน พอแม ครู จะกอใหเกิดปฏิสัมพนัธกับสังคมขึน้ 

เด็กจะสามารถเรียนรูภาษาไดเร็ว เมื่อมีการสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธกบัคนในสังคม อาจกลาวไดวา 

เครื่องมือทางสังคมเริ่มแรกของเด็ก คือ ภาษา 

      นักทฤษฎีสังคม หรือทฤษฎีวฒันธรรมจงึใหความสนใจเกีย่วกับผลกระทบของสิ่งแวดลอม

ทางภาษาของผูใหญที่มีตอพัฒนาการทางภาษา และพฒันาการทางสติปญญาของเด็ก ผลการวจิัย

กลาววา วิธีการที่ผูใหญหรือพอแมปฏิบัติตอเด็กมีผลตอพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทาง

สติปญญาของเด็ก วธิีการเหลานัน้ ไดแก การอานหนงัสือใหเด็กฟง การสนทนาระหวางรับประทานอาหาร 

การแสดงบทบาทสมมติ การสนทนา เปนตน (Honig. 1982 : 38) 

       นักวจิัยไดพยายามศึกษาลกัษณะของสิง่แวดลอมที่ดีทีสุ่ด สําหรับการเรียนภาษาเด็ก

เพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาของเด็กจากการมีปฏิสัมพนัธกับส่ิงแวดลอมสรุปได 4 หลักการ คือ 

(หรรษา นิลวิเชียร. 2535 : 204) 

       1.  ส่ิงแวดลอมที่สอดคลองกับวิธกีารเรียนรูของเด็กการสงเสริมใหเดก็ไดสํารวจปฏิบัติ

จริง กระทําดวยตนเอง อยูในสิ่งแวดลอมทีเ่ปนอิสระ รูจักสังเกต ต้ังสมมติฐาน ผูใหญไมควรเปนผูออก

คําสั่งอยางเดยีว ควรใหเด็กเปนผูต้ังคําถามบาง 
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       2.  ส่ิงแวดลอมที่สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางเด็ก และบคุคลรอบขางเด็กควรไดส่ือสาร

แบบสองทาง ซึ่งเปนหวัใจสาํคัญของการสื่อสาร บุคคลที่เด็กมีปฏิสัมพันธดวยไดแก พอแม เพื่อน ญาติ

พี่นอง เปนตน 

       3.  ส่ิงแวดลอมที่เนนความหมายมากกวาดานรูปแบบ พอแมหรือผูใหญควรยอมรบัการ

ส่ือสารของเด็กในรูปแบบตางๆ กัน โดยคาํนงึถงึความหมายที่เด็กตองการจะสื่อออกมาเปนสิ่งสาํคัญ

กวาการพูดดวยรูปแบบไวยากรณที่ถูกตองเรียงภาษาจากงายๆ ไปสูภาษาที่ซับซอน 

       4.  ส่ิงแวดลอมที่ประกอบดวยความหลากหลาย ทั้งดานวาจาและไมใชวาจา เด็กควรจะ

ไดรับประสบการณและการมีปฏิสัมพันธในหลายๆ รูปแบบ เพราะประสบการณจะมีสวนชวยดานการ

แสดงออกทางภาษาของเดก็ จะตองจัดสิง่แวดลอมใหสอดคลองกับการเรียนรูของเด็กใหมีโอกาสไดมี

ปฏิสัมพันธ ไดลงมือกระทํา ไดสังเกตสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว เพราะสิง่แวดลอมจะชวยปรับพฤติกรรมที่

เรียนใหเกิดการเรียนรูตอไปไดอยางรวดเรว็และมีความกาวหนาทางดานภาษาตอๆ ไป 

       สรุปไดวา การเรียนรูภาษาของเด็กปฐมวัย ตามทัศนะของนกัทฤษฎี ม ี3 ทัศนะดวยกนั 

ซึ่งมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา เด็กมีความสามารถในการเรียนรูภาษามาตั้งแตเกิด  ความสามารถ

ทางดานสติปญญามีสวนเกีย่วของกับการรับรูและเรยีนรูภาษา  การเรียนรูภาษาของเด็กขึ้นอยูกับ

ส่ิงแวดลอมและการปฏิสัมพันธทางสงัคมกับบุคคลรอบขาง  ผูใหญควรเนนภาษาที่เนนความหมาย

มากกวารูปแบบ ใหการเสริมแรงทางบวกแกเด็กเพื่อชวยใหเด็กไดรับการตอบสนองและใชภาษาอยาง

ถูกตองและมัน่ใจ จะทาํใหเด็กเรียนรูภาษาอยางรวดเร็วและกาวหนาตอไป 

 
  1.7 กระบวนการในการเรยีนรูภาษา 
       กระบวนการเรียนรูภาษาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งสามารถใชภาษาในการ

ติดตอส่ือสารกันไดนั้น มีลําดบัดังนี้  (ขจิตพรรณ ทองคํา. 2536 : 29 – 30; อางองิจาก ศรีเรือน  แกวกงัวาล. 

2519 : 127 – 133)  

       1.  การเลียนแบบ (Imitation) เปนกระบวนการสําคัญในการเรียนรูภาษาเพราะเปนขั้นที่

เด็กเลียนแบบเสียงของเดก็และพูดตามเสยีงที่ไดยิน 

       2.  การเอาอยาง (Identification) เด็กมิไดเลียนแบบการออกเสียงอยางเดียวเทานัน้ แต

จะเลียนเสียง ทาทาง นิสัยใจคอจากบุคคลตามเสียงที่ไดยินดวย 

       3.  การเลยีนแบบพฤติกรรมตอบสนองความพรอมที่ส่ิงเรารอบตัว (Multiple Response 

Learning) เปนพฤติกรรมตอบสนองที่เด็กพยายามทาํตาม โดยลองใชอวัยวะเปลงสยีงตางๆ เพื่อให

ทํางานรวมกัน ไดแก สวนสมองที่รับรู มองเห็น ไดยิน สะสมความจาํ ควบคุมริมฝปาก สีหนา ทาทาง 

และสายตา 
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       4.  การเรียนรูดวยสมัพนัธภาวะ (Associative Learning) เด็กจะเรียนรูคําและความหมาย

โดยอาศัยความสัมพนัธระหวางเสียงหรือพฤติกรรม เชน เด็กเรียนรูคําวาตุกตา เมื่อแมยื่นตุกตาใหแลว

บอกวาตุกตา เด็กจะเรียนรูไดจากการเชื่อมโยงกับส่ิงของ 

      5.  การเรียนร ูคําถาม – ตอบ (Question – Answering) เมื่อเด็กไดเรียนรูภาษาแลวก็จะ

เกิดความรู ความคิดอยางมีระเบียบ รูจกัเหตุผล จะมีความสงสัยและถามอยากรูอยากเหน็ โดยการ

ถามคําถามของเด็ก จะชวยใหพัฒนาภาษาของเด็กไดดียิ่งขึ้น 

      6.  การลองผดิลองถูก (Trial and Error) เด็กปฐมวัยที่มกีารลองปฏิบัติ อาจจะถูกบาง

ผิดบาง การเขาใจและการชมเชยเมื่อเดก็ออกเสียงไดถกูตองจะทําใหเด็กเกิดความมั่นใจและชวยให

ภาษาพัฒนาไดรวดเร็วขึ้น 

      7.  การถายทอดการเรียนรู (Transfer and Learning) การเรียนรูในเสียงใหมๆ จะงาย

ข้ึนถาผูเรียนมคีวามรูเกีย่วพนักนัมากอน เชน การรูจักไก แลวรูจักเปด หาน โดยชี้ใหเห็นความแตกตาง 

เด็กจะจดจําไดเร็ว และมีความคิดตามลําดับอยางมีระเบียบ 

      แจกการ (Jeanne M. Machado; & Emerita. 1996 : 86 – 87; Citing Jaggar. 1985) 

กลาวถึงระบบการเรียนภาษาของเด็กวา เด็กจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนโดยการสรางโลกและระบบภาษา

ข้ึนภายในตนเองกอน และใชระบบภาษาของตนสรางจนิตนาการ เดก็สามารถพฒันาภาษาและเรียนรู

ภาษาทัง้รูปแบบ หนาที่ของภาษาไดโดยธรรมชาติ จากการที่เดก็ใชภาษาและเรียนรูภาษาจากคนใกลชิด

และสิ่งแวดลอม (Healy. 1990) และความสามารถทางภาษามคีวามสมัพันธกับพัฒนาการทางสมอง

ทั้งซกีซายและซีกขวา และเดก็สามารถเรียนรูภาษาจากประสบการณและการรับรูทีเ่ด็กสัมผัส เชน การ

ดูทีวี การสนทนา การแสดงความคิดเหน็ การแสดงออก  

       ความสามารถทางดานสติปญญาจึงเปนรากฐานสาํคัญในการเรียนรูภาษา เมื่อเด็กมี

การรับรูและประสบการณทางภาษา จะแปลความหมายจากสิ่งที่เกิดขึน้ มาปะติดปะตอกับประสบการณ

เดิมที่เขารูแลว เชน เด็กอายุ 9 ขวบ เปาแตรรถเด็กเลนใหมีเสียงดงัขึ้นเด็กจะเรียนรูวา ทําอยางไรเสียง

จึงจะดังขึน้ เมือ่เด็กเปาไดและมีเสียงดัง เด็กจะเปาซ้าํดวยความสนุกสนานและเรียนรูวิธีเปาแตรดวย 

       เด็กทารก เด็กวัยเตาะแตะ และเด็กกอนวัยเรียน สามารถคิดแบบภาพรวมกอนที่จะรูจัก

ใชคําพูดอธิบายสิ่งเหลานัน้ เด็ก 9 เดือน ที่กลาวไปจะไมรูจักคําทีเ่กี่ยวกับเสียงแตรที่เปา เมื่อเด็กเจอ

วัตถุใหมที่มีรูปรางคลายกับแตรนั้น เด็กจะลองเปาด ูคือ เด็กไดจดจําพวกของสิ่งใหมนั้นไวในกลุม

เดียวกนักับแตรที่เขาเคยเลน ตอมาจงึคอยเรียนรูคําพูดหรือสัญลักษณของภาษาที่สัมพันธกับการ

จําแนกแยกประเภทเพื่อใหเด็กรูความหมายและสื่อสารไดมากขึ้น 
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       นอกจากนี ้จวิเวล และซนิทซ (Jeanne M. Machade; & Emerita. 1999 : 88; Citing 

Jewell; & Zintz. 1986) ไดกลาวถงึ ความสัมพันธระหวางมโนภาพกบัภาษาที่สอดคลองกับ เพียเจท 

(Piaget) วา เด็กสามารถจดัระบบการจําแนก การแบงกลุม ส่ิงที่มีความหมายใกลเคียงกนั ทําใหเกิด

เปนความรูใหมข้ึน อันเปนการรับรูที่เกิดขึ้นภายในและถายทอดออกมาเปนคําพูดที่มีความหมาย เกิด

เปนภาษาขึ้น เชน เดก็หญงิคนหนึ่งไปเยีย่มคุณยาย อายุ 101 ป เสยีชีวิตในทีโ่รงพยาบาล หลงัจากนัน้ 

เมื่อเด็กไปพบเห็นสะพานที่เกาและชาํรุดแลวพูดวา “สะพานก็ใกลจะตายเร็วๆ นี”้ แสดงถึงความเขาใจ

ของเด็กที่เกี่ยวกับชีวิตและความหมายโดยเปรียบเทียบอาการปวยของคุณยายกับสะพาน และมโนภาพ

ของเด็กและผูใหญมีความแตกตางกนั การนึกคิดของเด็กจะขึ้นอยูกับสถานการณในขณะนัน้ มากกวา

การไตรตรองอยางถูกตอง ทําใหการพูดมีความหมายเบี่ยงเบนไปได เชน การที่เด็กสรุปวา นมมาจาก

รานขายของ 

       สรุปไดวา กระบวนการเรียนรูภาษาของเดก็ปฐมวยั มีความสัมพันธกับพัฒนาการดาน

สติปญญาอันเปนรากฐานสาํคัญของการเรียนรูภาษา  เด็กจะมีขอมูลภายในและสรางกฎเกณฑทาง

ภาษาดวยตนเอง โดยอาศัยการไดยินและการใชภาษาทีถู่กตองจากประสบการณ มกีารกระทําซ้าํจน

เกิดเปนการรับรู  นอกจากนี้เด็กสามารถเรียนรูภาษาไดจากผูใหญ เพื่อน และบุคคลรอบขาง  การที่

ผูใหญคอยใหการแนะนําชวยเหลือเด็กในการแกปญหา จะทาํใหการเรียนรูภาษาของเด็กไดพัฒนาถึง

ขีดสูงสุดและเต็มศักยภาพ 

 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 
 2.1 ความสําคัญของหนังสือเลมใหญ 
  หนงัสือเลมใหญ (Big Book) จะมีขนาดและรูปรางใหญ ซึ่งเด็กสามารถมองเห็นรูปภาพ 

สัญลักษณ ตัวหนังสืออยางชัดเจนและสามารถอานพรอมๆ กันไดทัง้กลุมและเปนรายบุคคล (Spodek; 

& Saracho. 1994 : 315) ชวยใหเดก็ไดรับประสบการณทางภาษาและมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน

การสอน (Cowley. 1991) การทาํหนังสือเลมใหญเปนกจิกรรมที่เปดโอกาสใหเดก็ไดคิดจินตนาการ 

ทบทวนความจํา ไดแสดงออกตามความสามารถของแตละคน อีกทั้งไดใชกลามเนือ้มือและสายตา

อยางสัมพันธกัน ตลอดจนในการถายโยงการเรียนรูซึ่งกันและกัน ขยายความรู ความคิดใหเพื่อน 

ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดและเกิดความสนุกสนาน (ประภาพันธุ นิลอรุณ. 2530 : 83)  เปนกจิกรรม

ที่เปดโอกาสใหเด็กไดฝกทักษะและลงมือจัดกระทํากับส่ือ วัสดุตามความสามารถของแตละคน ได

เรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการคนพบ ตลอดจนชวยดึงดดูความสนใจของเด็กขณะทาํกิจกรรม (สถรินันท 

อยูคงแกว. 2541 : 37) 
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  สรุปไดวา กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดฝกทกัษะ

และเนนการเรยีนรูดวยการลงมือกระทํา เดก็ไดทบทวนความจาํ ไดแสดงออกตามความสามารถของ

แตละคน ไดเรียนรูซึ่งกันและกัน เกิดการคนพบ และมีความสกุสนานขณะทํากจิกรรม 

  
 2.2 ประโยชนของการทําหนังสือเลมใหญ 
  ประภาพนัธุ  นลิอรุณ (2530 : 78 – 79) ไดกลาวถงึประโยชนของการทาํหนังสอืเลมใหญไว

ดังนี ้

  2.2.1 สงเสริมการใชประสาทสัมผัส คือ การฟง การพูด การใชกลามเนื้อและสายตา

อยางประสานสัมพันธกนั การใชสายตาจาํแนกภาพที่เห็น เปนตน 

  2.2.2 ชวยพฒันาทักษะทางภาษาและไดฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย 

  2.2.3 เด็กไดรับประสบการณในการแกปญหา 

  2.2.4 เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเดก็ไดคิดจินตนาการ ทบทวนความจํา 

  2.2.5 ทําใหเดก็ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.2.6 ทําใหเกดิความสนกุสนาน และชวยดึงดูดความสนใจของเด็ก 

 
 2.3 การทําหนังสือเลมใหญ 
  เสาวลักษณ  รัตนวิชช  (2533 : 24 – 32)  ไดกลาวถึงการทําหนงัสือเลมใหญไวดังนี ้

  2.3.1  การทาํหนังสอืเลมใหญ มอุีปกรณที่จําเปนดังตอไปนี ้

    2.3.1.1  กระดาษแผนใหญ ราคาไมตองแพง นาํมาตัดเขาใหพอดีกับขนาดที่

ตองการ 

    2.3.1.2  กระดาษวาดเขียนสําหรับทําปก หรือกระดาษชนิดอื่นๆ ที่สามารถนํามา

ทําปกได ควรใหมีขนาดใหญกวากระดาษทีใ่ชเขียนดานใน 

    2.3.1.3  กาวหรือแปงเปยก 

    2.3.1.4  กรรไกร 

    2.3.1.5  ดินสอสี สีเทียน ฯลฯ (จะใชชนิดใดก็ได) 

    2.3.1.6  ที่เยบ็กระดาษ 

    2.3.1.7  สติกเกอรรูปตัวอักษร (ไมจําเปนตองใช ถาหาไมไดหรือไมมี) 

    2.3.1.8  มีดตัดกระดาษคุณภาพดี (ใหครูเปนผูใชเทานั้น) 

    2.3.1.9  กระดาษกาว หรือกระดาษเทป 

    2.3.1.10  สีเมจิก (เฉพาะครเูปนผูใชเทานัน้) 
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  2.3.2  วิธีทาํหนังสือเลมใหญ  
    พับกระดาษที่จะใชเขียนตามขนาดที่ตองการ ตัดตามยาวเพื่อใหเปน 2 หนากระดาษ

หรือจะตัดกระดาษเปนหนาเดียวตามขนาดที่ตองการก็ได  แตตองเผื่อขอบไวสําหรับเย็บเขาเลมใหขอบ

เรียบรอย เมื่อพับกระดาษเปนคูหรือเย็บกระดาษหนาเดียวเปนเลม ขอบของหนังสืออาจไมเทากัน

หรือไมสม่ําเสมอควรใชกรรไกรเล็มปลายกระดาษใหเรียบรอย 

    ตรวจสอบเรื่องและรูปภาพที่เขียนไวในขัน้ตอนกอน เพือ่ใหนักเรียนลอกตามดวย

ตัวบรรจง ในระยะตนๆ (แรกเรียนเดก็ยงัเขียนไมได ครูจะเปนผูเขียนให)  และติดรูปหรือวาดภาพประกอบ

ตามใจชอบ  ครูควรชวยนกัเรียนโดยใหคําแนะนําและใหนกัเรียนออกแบบหนงัสือของตนเองอยางเสรี 

กอนลงมือเขียนตัวหนงัสือควรตีเสนดวยไมบรรทัดไวกอน เพื่อใหการเขียนของนักเรยีนมีระเบยีบและ

อานไดงาย  ระหวางบรรทดัควรเวนชองหางประมาณ 3 เซนติเมตร  ควรเหลือขอบไวเผื่อการเย็บเลม

หรือเขาปก 

    การทาํปก  กอนจะลงสีจริงควรใชดินสอเขียนตัวอกัษรเพือ่ไมใหเลอะเทอะ  เมื่อ

นักเรียนเขียนหนงัสือเรียบรอยแลว  ใหนกัเรียนออกแบบปกใหสะดุดตา และชวยกนัเขียนตกแตงให

สวยงาม ลงสตัีวอักษร หรือใชสติกเกอรตัวอักษรติดตกแตงปกก็ได 

    เมื่อทําปกเสร็จ  นําปกมาเย็บเขาเลม  โดยเอากระดาษที่เขียนเรื่องและภาพประกอบ

ซึ่งทาํเสร็จเรียบรอยแลวไวขางใน  เย็บปกดานนอกดวยเครื่องมือเย็บกระดาษโดยกะระยะที่จะเย็บให

เรียบรอยประมาณ 3 ชวง ตามแนวสันปก  ถาจะทาํปกในลักษณะเปดขึ้นดานบนก็ตองเย็บหรือเขาเลม

ตรงกลางดานบนโดยกะระยะใหเปดไดสะดวกและถาวร  เมื่อเย็บเขาปกเรียบรอยแลวใชกระดาษกาว

หุมสันปกใหเรียบรอย  ถาจะใหหนังสือมีความคงทนมากขึ้น  อาจใชพลาสติกชนิดบางใสปดทับ

หนากระดาษที่เขียนในแตละหนา 

    หมายเหต ุ ในการทําหนังสอืควรใชวัสดุอุปกรณที่อาจหาไดงายเทาทีจ่ะทาํได 

และประหยัดที่สุด ไมจําเปนตองใชเวลามากและใชเงนิฟุมเฟอย  ทัง้นี้เพื่อใหนักเรียนสนกุสนานในการ

ทํางานรวมกันและเห็นคุณคาของงานทีท่ํา เพื่อนําไปใชเปนแหลงในการเรียนรูเทานัน้ 
 

 2.4 เทคนิคการทําหนังสือเลมใหญ   
  มีนักการศึกษาไดเสนอเทคนิคในการทาํหนังสือเลมใหญไวดังนี ้(สถรินันท  อยูคงแกว. 

2541 : 37 – 38 ; อางองิจาก Cowley. 1991; Stewig; & Simson. 1995 : 2006 - 2007) 

  2.4.1 เนื้อเร่ืองหรือขอความของหนงัสือเลมใหญ ไดจากประสบการณของเด็ก เด็กเห็น

อะไร มีความรูหรือประสบการณเร่ืองใดก็นาํมาเขียนลงหนังสือเลมใหญ 

  2.4.2 ตัวหนงัสือ คําพูด คําถามเกิดจากเด็ก ครูจะชวยเขียนให 

  2.4.3 เร่ืองที่เขียนไมจําเปนตองเปนเรื่องเดียวกนัก็ได 
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  2.4.4 เด็กไดเรียนรูการเขียนจากครูและบางชวงบางตอนเด็กอาจเขียนเองก็ได 

  2.4.5 ฝกการจํา เด็กสามารถจําเรื่องราว จดจําคําหรือสัญลักษณ เครือ่งหมายได 

  2.4.6 เด็กสามารถอานรวมกันเปนกลุมหรือรายบุคคล 

  2.4.7 การทําหนงัสือเลมใหญบางวนัอาจทําหนาเดียวหรือหลายหนาก็ได 

  นอกจากนี ้ประภาพนัธุ  นิลอรุณ (2530 : 42 – 43) ไดเสนอแนะไววา การทาํหนังสือเลม

ใหญเปนการเขียนเรื่องลงบนกระดาษแผนใหญ โดยมคีรูทําหนาที่คอยซักถามและชวยเขียนขอความ

หรือเร่ืองราวตามคาํพูดของเด็ก กอนเขยีนครูจะถามเด็กกอนเสมอวาจะเขยีนอะไรตอไป อยางไร ขณะที่

เขียนครูจะอานคําทุกคําไปพรอมๆ กับเดก็ทุกครั้ง ในขัน้ตอนที่ครูเขียนแลวนัน้จะเวนที่ในแตละตอนให

เด็กวาดภาพ ปะภาพ ลอกรูปประกอบขอความหรือเร่ืองนัน้ๆ เมื่อขอความที่ลําดับดวยภาพ สัญลักษณ 

และคําที่ครูเขียนเรียบรอยแลวครูกับเด็กกจ็ะอานซ้ําพรอมๆ กันอกีครั้ง 

 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบักิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 
  งานวจิัยตางประเทศ 
  เทเลอร (สถิรนันท  อยูคงแกว. 2541 : 38; อางอิงจาก Taylor. 1988) ไดทําการวิจยั

เปรียบเทียบโปรแกรมการอานของเด็กปฐมวัยที่ใชหนังสือเลมใหญกับการใชหนังสือขนาดปกติ 

(Traditional – Size Books) ใชเวลาทําการทดลอง 1 ภาคเรียน ผลการวิจัยพบวา เดก็ปฐมวยัที่ไดรับ

การสอนโดยใชหนงัสือเลมใหญมีคะแนนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตัวหนังสือ (Concept About Print) 

คําคุนตา (Sight Word Vocabulary) สูงกวากลุมควบคมุอยางมีนยัสาํคัญ 

  แกรนท ( สถิรนันท  อยูคงแกว. 2541 : 39; อางอิงจาก Grant. 1990) ไดศึกษาความสมัพันธ

ของการจัดประสบการณหนังสือเลมใหญ ที่มีตอการใชเหตุผลเกี่ยวกับตัวหนังสือของเด็กอยางมีความหมาย 

โดยใชหนังสือขนาดตางๆ ผลการศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัเกี่ยวกับขนาด

ของหนงัสือแตมีความแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญในดานความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัตัวหนังสือ ซึง่

ปรากฏวาเดก็จะถามคําถามในขณะใชหนังสือเลมใหญมากกวาหนงัสือเลมเล็ก (Small Book) และ

คําถามของเดก็จะมุงเนนไปที่คําอธิบายประกอบภาพมากกวาตัวหนังสือ 

  ฟริทซ ( สถิรนันท  คงอยูแกว. 2541 : 39 ; อางองิจาก Fritz. 1990) ไดศึกษาการประเมินผลเจ

คติในโปรแกรมการอานเขียนดวยหนังสือเลมใหญของเด็กปฐมวัย ซึง่ประกอบดวยกิจกรรมการอาน

หนงัสือเลมใหญ การจับหนงัสือ (Book Handing) ประสบการณในการใชภาษา (Relate Language 

Arts Experiences) และกิจกรรมการเขียนตามโอกาส ผลการศึกษาพบวาเจตคติที่มีตอโปรแกรมการ

อาน เขียนหนงัสือเลมใหญของเด็กจะมีสวนในการเรียนรูความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัการอานเบื้องตน 
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  งานวจิัยในประเทศ 
  สถิรนันท  คงอยูแกว (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบทักษะทางภาษาของเด็ก
ปฐมวัยที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลม โดยใชเทคนิคการสรางสมุดเลมใหญกับการสรุปกิจกรรมใน
วงกลมแบบปกติ กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนชั้นอนุบาลปที ่1 จํานวน 20 คน  การทดลองใชเวลา 8 สัปดาห 
สัปดาหละ 5 วัน วนัละ 20 นาที ผลการวจิัยพบวา 1) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลมโดย
ใชเทคนคิการสรางสมุดเลมใหญกอนและหลงัการทดลองมทีักษะทางภาษาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 2) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสรุปกิจกรรมในวงกลมแบบปกตกิอนและหลังการทดลองมี
ทักษะทางภาษาแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสรุป
กิจกรรมในวงกลมโดยใชเทคนิคการสรางสมุดเลมใหญกับเดก็ปฐมวัยที่ไดรับการสรปุกิจกรรมในวงกลม
ตามแผนการจดัประสบการณชั้นอนุบาลปที่ 1 ของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (แบบปกติ) มทีกัษะทางภาษาแตกตางกนัอยางไมมนียัสําคญั
ทางสถิติ 
  จากงานวิจัยทีก่ลาวมาสรุปไดวา  กิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญชวยสงเสริมและพัฒนา
ทักษะทางภาษาของเด็กอยางบูรณาการ เด็กไดลงมือกระทําดวยตัวเอง ไดสนทนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นรวมกับเพื่อนและครู การอานรวมกนัระหวางครูกบัผูเรียน การซ้าํ ย้าํ ทวนเรื่องราว ตลอดจนการ
ใชกลามเนื้อมอืและสายตาใหประสานสัมพันธกันโดยการฉีก ปะ ตัด ลอกรูปภาพ เพื่อจะนําไปสูการ
คนพบตนเอง การฝกทักษะ การตัดสินใจ การแกปญหา การปรับตัว และความพรอมในการเรียนตอไป 
 
3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
 3.1 ความหมายของพหุปญญา 
  ไดมีผูกลาวถงึความหมายของพหุปญญาเอาไว ดังนี ้
  การดเนอร  (เยาวพา  เดชะคุปต.  2544 : 2 – 3; อางอิงจาก Gardner. 1983)  ใหคํา
นิยามของพหปุญญาวา  พหุปญญาเปนความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsychological Potential) นั่นคือ 
คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองคแหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนัน้กับบริบทตางๆ 
ตามสภาพแวดลอมของตน เขามองปญญาในหลายลกัษณะ และเชื่ออีกวา ปญญาของแตละคนจะ
เปนกระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่
ยอมรับของสังคม 
  ประเวศ  วสี (นพเนตร  ธรรมบวร. 2545 : 9; อางองิจาก ประเวศ  วส.ี 2535)  กลาววา 
พหุปญญา หมายถงึ ความฉลาดของมนษุยที่ไมไดข้ึนอยูกับจํานวนเซลลในสมอง แตข้ึนอยูกับการ
เชื่อมโยงกนัของเซลลประสาทที่จะงอกเงยออกมาเปนวงจรสมอง ถาสมองไดรับการกระตุนมากวงจร
สมองก็จะยิ่งมากทาํใหฉลาด ถาไดรับการกระตุนนอยการเชื่อมโยงกนัของเซลลประสาทกจ็ะนอยลง
ตามไปดวย ดังนัน้สิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูจึงมีความสาํคัญตอการกาํหนดโครงสรางและโปรแกรม
ในสมองมาก 
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  นพเนตร  ธรรมบวร (2545 : 8) กลาววา พหุปญญา หมายถึง ความสามารถของคนที่ใช

สมอง ซึง่จัดเปนอวัยวะที่มคีวามสาํคัญมากของรางกายมนษุย เพราะนอกจากจะทําหนาที่ควบคุม

เกี่ยวกับสติปญญา ความคดิ การเรียนรู พฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนษุยแลว  สมองยังทําหนาที่

ควบคุมการทาํงานของอวัยวะอื่นๆ ดวย 

  สรุปไดวา  พหุปญญา หมายถึง ความสามารถทางปญญาของคนที่แสดงออกมาใน

รูปแบบตางๆ ที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลิตทีม่ีคุณคาเปนทีย่อมรับของสังคม ซึ่งเปนผลมา

จากการควบคมุโดยสมองแตละสวน  โดยแตละคนจะมีความสามารถทีแ่ตกตางกนั เดนในบางดาน 

และดอยในบางดาน  ส่ิงแวดลอมและการอบรมเลี้ยงดทูี่เหมาะสมจะชวยสงเสรมิใหพฒันาความสามารถ

ทางสติปญญาในการปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมและสังคมไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
 3.2 ประเภทของพหุปญญา 
  การดเนอร  (เยาวพา  เดชะคุปต. 2544: 3 – 4; อางองิจาก Gardner. 1983)  ไดจําแนก

ความสามารถหรือปญญาของคนไว 7 ประเภท และภายหลงัไดเพิ่มเติมอีก 2 ประเภท ไดแก 

  3.2.1  ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ผูที่มีความสามารถทางดาน

ภาษาสงู เชน นักเลานทิาน นักพูด นกัการเมือง หรือดานการเขียน เชน กวี นักเขยีนบทละคร บรรณาธิการ 

นักหนงัสือพิมพ ซึง่ปญญาดานนี้ยงัรวมถงึความสามารถการจัดกระทําเกี่ยวกับโครงสรางภาษา เสยีง 

ความหมาย และเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา เชน ความสามารถใชภาษาในการหวานลอม การอธบิาย เปนตน 

  3.2.2  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร (Logical-Mathematical Intelligence)  คือ 

ผูที่มีความสามารถสูงในการใชตัวเลข เชน นักบัญช ีนกัคณิตศาสตร นักสถิติ และผูใหเหตุผลที่ดี เชน 

นักวทิยาศาสตร นักตรรกศาสตร นักจัดทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้ปญญาดานนี้ยงัรวมถึง

ความไวในการมองเหน็ความสัมพนัธ แบบแผน ตรรกวทิยา การคิดเชงินามธรรม และการคิดที่เปนเหตุผล 

(Cause-effect)  และการคิดคาดการณ (If-then)  วิธีการที่ใชในการคิด ไดแก การจําแนกประเภท   

การจัดหมวดหมู  การสันนษิฐาน  สรุป  การคิดคํานวณ  การตั้งสมมติฐาน 

  3.2.3  ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence)  คือ ความสามารถในการมองเห็นพืน้ที่ 

ไดแกนายพราน ลูกเสือ ผูนําทาง และสามารถปรับปรุงวธิีการใชเนื้อที่ไดดี เชน สถาปนิก มัณฑนากร 

ศิลปน นักประดิษฐ  ปญญาดานนี้รวมไปถงึความไวตอสี เสน รูปราง เนื้อที ่และความสัมพนัธระหวาง

ส่ิงเหลานัน้  นอกจากนี้ยงัหมายรวมถงึความสามารถที่จะมองเหน็ และแสดงออกเปนรูปรางถงึสิง่ที่เหน็ 

และความคิดเกี่ยวกับพืน้ที ่
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  3.2.4  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)  คือ

ความสามารถในการใชรางกายของตนแสดงความคิด ความรูสึก ไดแก นักแสดง นกัแสดงทาใบ นกักีฬา 

นาฎกร นักฟอนรํา และความสามารถในการใชมือประดิษฐ เชน นักปน ชางแกรถยนต ศัลยแพทย 

ปญญาดานนีร้วมถึงทักษะทางกาย เชน ความคลองแคลว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุน 

ความประณีต และความไวทางประสาท 

  3.2.5  ปญญาดานดนตร ี(Musical Intelligence) คือ ความสามารถดานดนตรี ไดแก 

นักแตงเพลง นักดนตรี นักวจิารณดนตรี ปญญานี้รวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ ทํานอง เสียง ตลอดจน

ความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหดนตรี 

  3.2.6  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) ความสามารถ

ในการเขาใจอารมณความรู ความคิดและเจตนาของผูอ่ืน ทั้งนี้รวมถึงความไวในการสังเกตน้าํเสียง 

ใบหนา ทาทาง ทั้งยงัมีความสามารถสูงในการรูถงึลักษณะตางๆ ของสัมพันธภาพของมนษุย และ

ความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน ความสามารถใหบุคคลหรือกลุม

ชนปฏิบัติตาม 

  3.2.7  ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  คือ ความสามารถ

ในการรูจักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเอง ความสามารถในการรูจักตนเอง ไดแก 

การรูจักตนเองตามความเปนจริง เชน มีจดุออน จุดแข็งในเรื่องใด มีความรูเทาทันอารมณ ความคดิ 

ความปรารถนาของตน มีความสามารถในการฝกฝนและเขาใจตนเอง 

  3.2.8  ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)  การเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาต ิ เขาใจความสาํคัญของตนเองกับส่ิงแวดลอม และตระหนัก

ถึงความสามารถของตนที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติ เขาใจถึงพฒันาการของมนุษย และ

การดํารงชวีิตของมนษุยต้ังแตเกิดจนตาย เขาใจและจําแนกความเหมอืนของสิง่ของ เขาใจการหมนุเวยีน

เปลี่ยนแปลงของสสาร 

  3.2.9  ปญญาดานอัตถภวนยิมหรือจิตนยิม (Existentialist Intelligence)  เปนปญญาที่

การดเนอรไดนําเสนอไวในป ค.ศ.1999 ในหนังสือ (Intelligence Reframed) ซึ่งยงัไมไดสรุปแนนอนวา

จิตพิสัยจะเปนปญญาหรือไม 

 สรุปไดวา พหปุญญาประกอบดวยปญญา 9 ประเภท ไดแก ปญญาดานภาษา  ปญญาดาน

ตรรกะ-คณิตศาสตร  ปญญาดานมิติ  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ปญญาดานดนตรี  

ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล  ปญญาดานความเขาใจตนเอง  และปญญาดานธรรมชาติ  

สวนปญญาดานอัตถภวนิยมหรือจิตนิยมยังไมไดสรุปแนนอนวาเปนปญญาหรือไม 
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 3.3 การแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปญญาในดานตางๆ 
  สุนทร  โคตรบรรเทา . (2548 : 1 – 23)  ไดกลาวถึงการแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถ

ทางพหุปญญาในแตละดานไวดังนี ้

  3.3.1  การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานภาษา 

    3.3.1.1  พูดไดดีในกลุมผูฟงตางๆ  

    3.3.1.2  พูดงาย พูดคลอง หรือใชอารมณไดในเวลาทีเ่หมาะสม 

    3.3.1.3  มีความสามารถในการเขียนไดดี 

    3.3.1.4  มีความสามารถในการเรียนและการพูดภาษาอื่นๆ ไดเร็ว 

    3.3.1.5  มีความสามารถในการเลาเรื่องตลก เร่ืองชวนเชือ่ และการทายปรศินาคาํ 

    3.3.1.6  เรียนรูไดเร็วจากการฟง การอาน และการเขียน 

    3.3.1.7  มีความสนใจในโคลง ฉันท กาพย กลอน คําประพันธ การพดู การเลา

เร่ือง และนทิาน หนงัสือพมิพ และการเขียน 

    3.3.1.8  มีความสามารถในการเลาเรื่องหรือเขียนเรื่อง 

    3.3.1.9  มีทักษะในการใชคําพังเพยเปรียบเทียบ เชน คําอปุมาอุปมัย และสํานวน ฯลฯ 

    3.3.1.10  มีความสามารถในการแตงคาํพดูที่ซับซอนโดยใชภาษาในการสื่อ

แนวคิดไดอยางเหมาะสม 

  3.3.2   การแสดงออกของบุคคลทีม่ีความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร 

    3.3.2.1  มีความสามารถเชือ่มโยงการคิดคํานวณกับกิจกรรมการแกปญหาที่

ซับซอน 

    3.3.2.2  มีความสามารถในการคิดคํานวณอยางกวางขวางลกึซึ้ง 

    3.3.2.3  มีความสามารถเชือ่มโยงความสมัพันธระหวางตัวเลขและสัญลักษณ

กับวัตถุรูปธรรม 

    3.3.2.4  คิดไดอยางมเีหตุผลหรือคิดอยางมีตรรกะ 

    3.3.2.5  เขาใจวิธีดําเนนิการทางคณิตศาสตรและแบบแผนเชิงตรรกะตางๆ  

    3.3.2.6  ดําเนนิกระบวนการเหตุและผลทีง่ายและเปนรูปธรรม 

    3.3.2.7  รูจักวธิีการแกปญหาตางๆ 

    3.3.2.8  มีความสามารถในการคนหาสิง่ทีไ่มรูในสถานการณของการแกปญหา

ตางๆ 

    3.3.2.9  มีความสามารถในการพัฒนาแบบแผนการคิดและรูจักการนาํออกมา

ใชที่หลากหลาย 
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    3.3.2.10  รูจักใชเหตุผลทัง้ในเชิงอุปมาและอุปมัย 

  3.3.3   การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานมิติ 

    3.3.3.1  รับรูและตอบสนองตอส่ิงตางๆ 

    3.3.3.2  มีความสรางสรรคการออกแบบ ลวดลาย และรูปทรงงายๆ 

    3.3.3.3  มีความสามารถในการวาดภาพสามมิติ 

    3.3.3.4  มีความสามารถในการเขียนภาพทิวทัศนและวตัถุตางๆ ดวยการระบาย

สีและการแกะสลัก 

    3.3.3.5  เขาใจวัตถุทีม่องเหน็จากมุมมองตางๆ 

    3.3.3.6  มีความสามารถสรางสรรควัตถุส่ิงของจากแผนภูมิหรือพิมพเขียว 

    3.3.3.7  มคีวามสามารถสรางผลงานทัง้เปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกหรือ

ความประทับใจ 

    3.3.3.8  มีความแมนยําในการบอกทิศทางในแผนทีห่รือสถานที่ตางๆ 

    3.3.3.9  รับรูและตอบสนองตอรูปทรงตางๆ 

    3.3.3.10  มีความสามารถในการกระทาํกบัวัตถุโดยใชมอืและนิ้วมือ 

  3.3.4   การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

    3.3.4.1  มีความสามารถในการประดิษฐส่ิงตางๆ 

    3.3.4.2  มีความคิดสรางสรรคและการแสดงออกในการเคลื่อนไหวรางกาย เชน 

การฟอนรํา การเตนรํา ฯลฯ 

    3.3.4.3  ชอบกิจกรรมทางกายภาพ เชน การกีฬา และการเลนตางๆ 

    3.3.4.4  ทํากจิกรรมที่ตองการทักษะการเคลื่อนไหวทั้งงายและซับซอน 

    3.3.4.5  มีทกัษะดานกรีฑา 

    3.3.4.6  มีทกัษะดานกีฬา 

    3.3.4.7  มีทกัษะทางการฟอนรําหรือเตนรํา 

    3.3.4.8  มีทกัษะทางการฝมอื 

    3.3.4.9  ใชกิจกรรมตางๆ เพือ่นําไปสูเปาหมายของตน 

    3.3.4.10  มีความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติเพื่อแสดงหรือส่ือสาร

สถานการณตางๆ ในชีวิต 

    3.3.4.11  เรียนไดดีดวยการมีสวนรวมโดยตรง 

    3.3.4.12  มีความคลองแคลวในการเคลือ่นไหวรางกาย 

    3.3.4.13  มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ 
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  3.3.5   การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานดนตร ี

    3.3.5.1  มีความเขาใจสัญลกัษณดนตร ี

    3.3.5.2  มีความสามารถผลติผลงานเพลงและทํานองเพลง 

    3.3.5.3  มีความสามารถในการใชดนตรีแสดงออกถึงความรูสึกนกึคิด 

    3.3.5.4  สรางความรูสึกทางอารมณกับเสยีงตางๆ 

    3.3.5.5  รูจักแยกแยะแบบแผนของเสียงตางๆ 

    3.3.5.6  มีความสามารถในการเชื่อมโยงทํานองและจงัหวะเพลงกับความรูสึก

ของตน 

    3.3.5.7  มีความสามารถในการคิดแตงเนือ้เพลงและหรอืทํานองเพลง 

    3.3.5.8  มีความสามารถในการผลิตและประกอบเครื่องดนตรี 

    3.3.5.9  ฟงและตอบสนองเสียงตางๆ เชน เสียงคนหรือเสียงจากสิ่งแวดลอม

ดวยความสนใจ 

    3.3.5.10  เก็บรวบรวมขอมูลดานดนตรีในรูปแบบตางๆ 

  3.3.6   การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล 

    3.3.6.1  มีความสามารถในการผูกพนักบัสมาชกิครอบครัว และการมปีฏิสัมพนัธ

กับผูอ่ืน 

    3.3.6.2  ส่ือสารไดดีทั้งวิธกีารเปนการพูด (การสื่อสารแบบวัจนะ) และวิธีการไม

เปนการพูด (การสื่อสารแบบอวัจนะ) 

    3.3.6.3  ปรับพฤติกรรมเขากับกลุมและสภาพแวดลอมไดดีมาก 

    3.3.6.4  มีทัศนะที่ดีตอประเด็นปญหาในปจจุบันตางๆ 

    3.3.6.5  มีวิธกีารสรางความสัมพนัธกับผูอ่ืนทีห่ลากหลาย 

    3.3.6.6  มีความเขาใจพลวตักลุมหรือพลงักลุม 

    3.3.6.7  ใหความสัมพนัธระหวางเพื่อนอยางมีความหมาย 

    3.3.6.8  มีความเห็นอกเหน็ใจผูอ่ืน 

    3.3.6.9  เขาใจและชื่นชมความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

    3.3.6.10  มีความเขาใจลึกซึ้งในความคิดเห็น ความรูสึก แรงจูงใจ และวิถีชวีิต

ของผูอ่ืน 

  3.3.7   การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานความเขาใจตนเอง 

    3.3.7.1  พยายามคนหาและเขาใจความรูสึกภายในและความคิดของตนเอง 

    3.3.7.2  มีความเขาใจดีเกีย่วกับความซับซอนของประสบการณมนษุย 
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    3.3.7.3  มีความสามารถในการใชความรูสึกทางอารมณกับประสบการณเฉพาะ 

    3.3.7.4  มีความสามารถเกีย่วกับภาวะอารมณ ความรูสึก และอารมณ 

    3.3.7.5  มีความสนใจในการคนหาพัฒนาการของตนเองอยางลึกซึง้ 

    3.3.7.6  รูจักวธิีการใหความหมายเกีย่วกบัความชอบหรือความไมชอบเปนการ

สวนตัว 

    3.3.7.7  มีความรูเกี่ยวกับการมีสมาธิอยางดี 

    3.3.7.8  เรียนรูโดยการสังเกตและการฟง 

    3.3.7.9  คาดคะเนแบบแผนของตนเองอยางแมนยาํ 

    3.3.7.10  กําหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานคานิยมทางจริยธรรม 

  3.3.8   การแสดงออกของบุคคลที่มคีวามสามารถดานธรรมชาติ 

    3.3.8.1  รักสภาพแวดลอมตามธรรมชาต ิ

    3.3.8.2  แสดงความสนใจในการทัศนศึกษาธรรมชาติอยางจริงจัง 

    3.3.8.3  แสดงความรักตนไม พืช และดอกไม 

    3.3.8.4  แสดงความหวงใยตอสิทธิของสตัวทั้งหลาย 

    3.3.8.5  ชอบสะสมปลาสวยงาม 

    3.3.8.6  มีความสนใจในธรรมชาติอยางลกึซึ้ง 

    3.3.8.7  มีความสามารถในการจําแนกพชืและสัตวตางๆ 

    3.3.8.8  มีทกัษะในการทาํการทดลองทางชีววทิยา 

    3.3.8.9  ชอบไปเที่ยวชมสวนพฤษชาติและสวนสัตวในที่ตางๆ 

 ชัยพฤกษ  เสรีรักษ และ บังอร  เสรีรัตน (2543 : 7 – 9)  ไดอธิบายพฤตกิรรมที่ปรากฏของ

บุคคลที่มีความสามารถแตละดาน ไวดังนี ้

  3.3.9    คนทีม่ีความสามารถดานภาษา จะทําสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.9.1  สามารถจับใจความไดดีจากการฟงสิง่ตางๆ 

    3.3.9.2  สามารถถายทอดความคิดโดยการพูดไดชัดเจน 

    3.3.9.3  ส่ือสารไดชัดเจนตรงประเด็น 

    3.3.9.4  สามารถอานหนงัสอืตางๆ ไดถูกตอง เขาใจความหมาย จับใจความไดดี 

    3.3.9.5  เขียนถายทอดความรูสึก ความรู ขอมูลไดถูกตองชัดเจน และสามารถ

เขยีนถายทอดไดหลากหลายแนวทาง 

  3.3.10  คนทีม่ีความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร จะทาํสิ่งตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.10.1  เปนคนที่คิดเปนระบบ มีเหตุผลในการคิด 
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    3.3.10.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ คิดพจิารณาสวนยอยของ

ประเด็นใหเหน็ภาพชัดเจน 

    3.3.10.3  มีความสามารถในการคิดสังเคราะห คือ ประมวล เชื่อมโยงแงมุม

ความคิดรวบยอดและประเด็นตางๆ ใหเปนเรื่องเดียวกนั 

    3.3.10.4  มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ นาํเหตผุลขอมูล

มาใชในการตดัสินเชื่อหรือไมเชื่อ ทําหรือไมทํา 

    3.3.10.5  มีความสามารถในการคิดแกปญหา คือ การประมวลหาสาเหตุของ

ปญหา หาวิธแีกปญหาที่หลากหลาย และเลือกแนวทางที่สามารถแกปญหาได 

    3.3.10.6  มีความสามารถในการคิดสรางสรรค คือ สามารถคิดไดคลอง 

หลากหลายแนวทาง คิดไดแตกตางจากคนอื่น คิดยืดหยุน ไมยึดติด 

    3.3.10.7  มีความสามารถในการใชจาํนวน เขาใจความเปนนามธรรมของจาํนวน 

    3.3.10.8  มีทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตรอยางรอบดาน ทัง้ทกัษะขัน้พืน้ฐาน

และทักษะขั้นสูง 13 ทักษะ คือ 

       ทกัษะขั้นพื้นฐานม ี8 ทักษะ ไดแก 

      - การสังเกต 

      - การวัด 

      - การจําแนกประเภท 

      - การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

      - การใชตัวเลข 

      - การจัดกระทาํและสื่อความหมายขอมูล 

      - การลงความเห็นจากขอมูล 

      - การพยากรณ 

      ทักษะขั้นสูงมี 5 ทักษะ ไดแก 

      - การตั้งสมมติฐาน 

      - การกาํหนดคํานิยามเชงิปฏิบัติการ 

      - การกาํหนดและควบคุมตัวแปร 

      - การทดลอง 

      - การตีความหมายของขอมูลและการลงขอสรุป 

  3.3.11 คนที่มีความสามารถดานพืน้ที ่จะทําสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.11.1  สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งตางๆ ไดเหมาะสมกับ

จุดประสงคทีต่องการ 
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    3.3.11.2  กะระยะไดแมนยาํ รูเร่ืองทิศทาง 

    3.3.11.3  วาดรูปไดถูกสัดสวน และสื่อความคิด ความรูสึกผานรูปภาพไดชัดเจน

ทั้งความคิดเชงิรูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 

  3.3.12   คนที่มีความสามารถดานการเคลื่อนไหว จะทําสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.12.1  สามารถใชกลามเนื้อไดคลองแคลว ทั้งกลามเนือ้เล็กและกลามเนื้อใหญ 

    3.3.12.2  ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารทาทาง ความคิด ความรูสึก 

    3.3.12.3  ใชกลามเนื้อเลก็ไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตางๆ อาท ิเย็บ

ปกถักรอย แกะสลัก ผาตัด เคลื่อนไหวนิ้วมือ ทาทางตางๆ 

    3.3.12.4  ใชกลามเนื้อใหญไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตางๆ อาท ิ

การเลนกีฬา การเตนตามจงัหวะ การทําทาประกอบ 

    3.3.12.5  ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารและแสดงความคดิ ความรูสึกได เชน 

การแสดงละคร การแสดงทาใบส่ือภาษา 

  3.3.13  คนทีม่ีความสามารถดานดนตรี จะทาํสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.13.1  ไวตอการรับรูจังหวะและทาํนอง 

    3.3.13.2  แยกแยะเสียง ทํานอง จังหวะได 

    3.3.13.3  แตงเพลง สรางสรรคทํานอง 

    3.3.13.4  ส่ือสารความคิดออกมาเปนเพลงหรือทาํนองไดดี 

  3.3.14  คนทีม่ีความสามารถดานความเขาใจคนอื่น จะทําสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.14.1  สามารถรับรูอารมณ ความคิด ความรูสึกของบุคคลตางๆ รอบตัวได 

    3.3.14.2  ปรับปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกบัการอยูรวมกบับุคคลอื่น 

    3.3.14.3  ทํางานกลุมไดดี มคีวามเปนผูนาํ เปนสมาชิกกลุมที่ดี และรับรูบทบาท

ตนเองในแตละสถานการณ 

  3.3.15  คนทีม่ีความสามารถดานรูจักตนเอง จะทําสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.15.1  นับถือตนเอง มัน่ใจในตนเอง รูจักเขาใจจุดดี จุดดอยของตนเอง 

    3.3.15.2  วางแผนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให

เกงสงูสุดและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

    3.3.15.3  มีวธิีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสม และเตือนตนเองใหทาํงาน

ตามทีว่างแผนไวจนบรรลุเปาหมาย 

    3.3.15.4  กระตุนตนเองใหตอสูอุปสรรคและอดทนตอความลําบากกายและใจได 
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  3.3.16  คนทีม่ีความสามารถดานการรอบรูธรรมชาติ จะทําสิง่ตางๆ เหลานี้ไดดี 

    3.3.16.1  มีความรูเกีย่วกับธรรมชาติอยางลึกซึง้ ทั้งวงจรชีวิต สภาพปจจุบัน 

การดูแลใหคงอยู และการทาํใหธรรมชาติที่เสียหายหมดไป 

    3.3.16.2  สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขตางๆ เปลี่ยนแปลง 

    3.3.16.3  มักจะอยูในธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาต ิ
 

 สรุปไดวา  พฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปญญาในแตละ

ดานมีลักษะเฉพาะแตกตางกนัไป  ซึง่พฤติกรรมการแสดงออกดังกลาวนี้เปนประโยชนอยางยิง่ตอการ

สงเสริมและพฒันาความสามารถในดานตางๆ ของเด็ก  ทั้งนี้ควรคํานึงถึงความสอดคลองเหมาะสมกับ

พัฒนาการของเด็กในแตละวัยและความแตกตางระหวางบุคคลเปนสาํคัญ   

  
 3.4 ปจจัยทีม่ีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญา 
  การดเนอร  (อารี  สัณหฉว.ี 2543 : 13; อางอิงจาก Gardner. 1983)  ไดอธิบายไววา 

ปญญาจะพฒันาขึ้นไดหรือไมข้ึนอยูกับเหตุปจจัยตอไปนี ้

  3.4.1  สภาพทางชีววิทยาของบุคคล อันไดแก กรรมพนัธุ หรือการกระทบกระเทือนของ

สมองกอนตั้งครรภ ระหวางตั้งครรภ และเมื่อเกิดมาแลว 

  3.4.2  ประวัติชีวิตของแตละคน อันไดแก ประสบการณที่มีกับพอแม ครู พี่นอง และ

เพื่อนฝงู ซึง่อาจจะเปนประสบการณที่ชวยพัฒนาปญญา หรือทําใหการพัฒนาปญญาชะงกังนั 

  3.4.3  พื้นฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ตลอดจนเวลาและสถานทีท่ี่เกิดและ

เติบโต จะมีสวนสําคัญในการสงเสริมปญญาบางดานและไมสงเสริมปญญาบางดาน 
 

  ตัวกระตุนและตัวบ่ันทอนปญญา 
  ประสบการณที่ชวยตกผลึก (ชวยกระตุน) กับประสบการณที่บ่ันทอนเปนกระบวนการ

สําคัญในการพัฒนาของปญญา “ประสบการณที่ชวยตกผลึก” เปนคําที่ เฟลแมน (Divid Feldman) 

แหงมหาวิทยาลัยทฟัทไดคิดคน และการดเนอรไดนําไปใชอยางกวางขวาง ประสบการณที่ชวยตกผลึก

เปนจุดสําคัญในการพัฒนาปญญาและความสามารถ ประสบการณนี้มักจะเกิดตั้งแตปฐมวัย แตก็

อาจจะเกิดไดระหวางอายุตางๆ ตัวอยางเชน อัลเบิรท ไอนสไตน นักวทิยาศาสตรทีสํ่าคัญของโลก เมื่อ

อายุ 4 ขวบ พอเขาไดใหเลนกับเข็มทิศ เขาไดเลาในชีวประวัติวา เข็มทศินี้ทาํใหเขาสนใจอยากจะรูเร่ือง

ของโลกและจกัรวาลมาก ประสบการณของเขาจงึปลุกความสามารถของเขาอยูเสมอ ทาํใหเขาเริ่มคิด

และสนใจศึกษาตนเปนนักวิทยาศาสตรบันลือโลก จะเห็นไดวาประสบการณที่ชวยตกผลึกจะเปน

ประสบการณที่ปลุกเราปญญาที่มีอยูใหพฒันาจนถงึขั้นสูงสุด 
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  ในทางตรงกันขาม “ประสบการณที่บ่ันทอน” หมายถงึ ประสบการณทีตั่ดรอนการพฒันา

ของปญญา เชน ในชั่วโมงวชิาศิลปะครูพดูเยาะเยยผลงานศิลปะของทานตอหนาเพื่อนๆ เหตุการณ

คร้ังนั้นอาจจะเปนจุดที่ตัดพฒันาการของปญญาดานมติิของทานไปโดยสิ้นเชงิ หรือ พอแมที่ตะโกน   

ดุดาเวลาที่ทานเลนเปยโน ทานก็อาจจะไมแตะตองเปยโนอีกเลย ประสบการณบ่ันทอนจะเปนประสบการณ

ที่ทาํใหคนรูสึกโกรธ อาย กลัว หรือเกิดอารมณอันไมพึงประสงคทั้งหลายอันสัมพันธกับปญญา

ความสามารถดานใดก็จะบัน่ทอนตัดรอน พัฒนาการของปญญาและความสามารถทางดานนัน้ๆ 

  ประสบการณตอไปนี้จะเปนสิ่งแวดลอมทีช่วยพัฒนาหรือบ่ันทอนการพัฒนาของปญญา 

  1. การมีอุปกรณเหมาะสมหรือครูดี เชน ถาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็อาจจะไมมีทุน

ที่จะซื้อเครื่องดนตรี หรือเขาไปเรียนพิเศษวิชาดนตรี ปญญาทางดานดนตรีก็อาจจะไมมีโอกาสได

แสดงออก 

  2. องคประกอบทางประวัติศาสตร-วัฒนธรรม เชน ถาเปนนกัเรียนที่มีแนวโนมและชอบ

วิชาคณิตศาสตรในขณะที่สังคมขณะนัน้กาํลังสงเสริมวชิาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางสุดขีด มี

การใหทุนอยางมากมาย ปญญาทางดานคณิตศาสตรก็จะไดรับการสนับสนนุไดมาก 

  3. องคประกอบทางภูมิศาสตร เชน ถาเกิดมาในทองถิน่ทีเ่ปนไรนา กจ็ะไดพัฒนาปญญา

ทางกายมากกวาคนที่เกิดในคอนโดมิเนยีมชั้นที ่30 บนถนนเจริญกรุง 

  4. องคประกอบทางครอบครัว เชน ถาอยากจะเปนศิลปนนกัวาดแตพอแมตองการให

เปนนกักฎหมาย บางทีอิทธพิลของพอแมทําใหตองพฒันาทางดานภาษา สวนปญญาดานศิลปะ

อาจจะไมไดรับการสนับสนนุเลย 

  5. องคประกอบดานสถานการณ เชน เมื่อเล็กๆ ตองดูแลนองเพราะเปนครอบครัวใหญ

จึงไมมีเวลาทีจ่ะพัฒนาปญญาหรือความสามารถพิเศษใดๆ (อารี  สัณหฉวี. 2543 : 14 – 15) 

 สรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธพิลตอการพัฒนาพหุปญญาของเด็ก ไดแก การไดรับการสนับสนนุ

สงเสริมจากพอแม ผูอบรมเลี้ยงดู ครู เพื่อนฝูง หรือบุคคลตางๆ ที่เด็กๆ ไดมีปฏิสัมพันธดวย  การไดอยู

ในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี  และประสบการณตางๆ ที่เด็กไดรับ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับประสบการณ

ที่ชวยกระตุนการพัฒนาปญญาอยางเหมาะสม และหลีกเลี่ยงการไดรับประสบการณที่บ่ันทอนการ

พัฒนาปญญาใหมากที่สุด  ซึ่งปจจยัเหลานี้จะชวยสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาพหุปญญาอยางเหมาะสม 

 
 3.5 แนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาในดานตางๆ 
  สุปราณี  ไกรวฒันุสสรณ และคณาพร  คมสัน  (2544 : 9 – 33)  ไดกลาวถึงการแนว

ทางการสงเสรมิความสามารถทางพหุปญญาแตละดานไวดังนี ้

  3.5.1  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานภาษา 
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            3.5.1.1  พิจารณาภาษาของผูเรียนเพื่อใชเปนขอมูลการสอน 

        3.5.1.2  การจัดขั้นตอนการสอนเปนไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติของผูเรียน 

        3.5.1.3 สรางทักษะทางภาษาใหเปนไปตามพัฒนาการและปรับแตงการสอนให

สอดคลองกับเนื้อหาความรูและการพฒันาภาษา 

        3.5.1.4 นาํวรรณกรรมมาใชในการสอนภาษา 

        3.5.1.5  การสอนตองหลอมรวมทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ดาน คือ ฟง พูด อาน 

เขียน โดยไมแยกสอนเปนทกัษะเดี่ยวๆ 

        3.5.1.6  ใชประสบการณชีวิตของผูเรียนมาเชื่อมโยงกับนักเรียนในการสอน

ทักษะการอานและทกัษะการเขียน 

        3.5.1.7  ใหเรียนรูความหมายของคําที่นาสนใจใหมๆ ในแตละวนั และฝกใชใน

การสนทนา 

        3.5.1.8  เลนเกมที่เกี่ยวกับการใชคําตางๆ เชน ปริศนาอักษรไขว สแครปเบิล เปนตน 

        3.5.1.9  ดูละครโทรทัศนหรือเร่ืองราวการสืบสวนแลวเขียนหรือคาดคะเนเหตุการณ

ที่คาดวาจะเกดิขึ้นในอนาคต 

        3.5.1.10  สนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืน มกีารถาม การอภิปราย 

หรือการโตวาท 

        3.5.1.11  นําเสนอหวัขอเร่ืองทีน่าสนใจและเรื่องที่สนุกตื่นเตน เชน ความคิดเหน็

ทางการเมือง หนงัสือที่อาน หรือพูดถงึใครสักคนทีเ่รารูจกั 

  3.5.2  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร 

        3.5.2.1  ฝกจัดกลุมส่ิงของโดยใหหาเหตุผลที่จัดหมวดหมูของสิง่นั้น เชน ดูจาก

ขนาด รูปราง สี ประโยชนสอย เปนตน 

        3.5.2.2  ฝกจัดทําโครงการซึ่งดําเนนิตามขั้นตอน เชน การจัดสรางสิ่งตางๆ การ

ประกอบอาหาร 

        3.5.2.3  ฝกหาตวัเลขที่ขาดหายไปในลกัษณะของเลขอนุกรม 

        3.5.2.4  จัดสภาพแวดลอมเพื่อการพฒันาความสามารถในการใชเหตุผล/การคิด

คํานวณ ดังนี ้

    1)  ครูใชยุทธวิธีการตั้งคําถามเกีย่วกบับทเรียน 

    2)  ครูนําเสนอปญหาที่ทาทายใหนักเรียนรูจักการแกไข 

    3)  เปดโอกาสใหนักเรียนรูจกัการเดาเหตกุารณที่จะเกดิขึ้นตอไป 

    4)  ฝกใหนักเรยีนรูจักการสังเกตและการสบืคนติดตาม 
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    5)  ฝกใหนักเรยีนรูจักนําสิง่ทีเ่รียนมาสัมพนัธกับสภาพอนัแทจริงของโลกภายนอก 

    6)  เปดโอกาสใหนักเรียนไดรูจักตัดสินและแสดงทัศนะ 

  3.5.3  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานมิติ 

        3.5.3.1  ฝกมองดูเมฆกบัเพื่อนๆ เพื่อจินตนาการวามีลักษณะคลายกับส่ิงตางๆ 

เชน รูปสัตว ใบหนาคน หรือส่ิงอื่นๆ  

        3.5.3.2  ฝกใชจินตนาการและอธิบายความแตกตางของประวัติศาสตรในสมัย

ตางๆ หรือจินตนาการ วาไดมีการพูดคุยกบัวีรบุรุษ วีรสตรี จินตนาการคุณลักษณะของตัวละครจาก

วรรณคดี 

        3.5.3.3  พยายามที่จะแสดงออกถึงความคิดความรูสึกโดยระบายสี ปน โดย

จินตนาการทีแ่ตกตางกนั รูปแบบ รูปราง การออกแบบ และสี 

  3.5.4  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

        3.5.4.1  ฝกใชมือโดยไมตองสั่งการทําสิ่งตางๆ ที่เปนกิจวัตรประจําวนั เชน แปรง

ฟน รับประทานอาหาร ติดกระดุมเสื้อ  เปนตน  ซึง่เปนสิง่ที่เด็กสามารถทําได 

        3.5.4.2  พยายามที่จะใชการแสดงออกดวยทาทางเพือ่แสดงความคิดเห็นหรือ

ความรูสึก 

        3.5.4.3  หลังจากการเสนอรายงาน ใหเพื่อนไดแสดงปฏิกิริยาโตตอบโดยแสดง

อากัปกิริยาของรางกาย 

  3.5.5  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานดนตรี 

        3.5.5.1  จัดทํารายการประเภทตางๆ ของดนตรี 

        3.5.5.2  ฝกฟงเพลงหลายๆ คร้ัง และจดบันทึกไววาทําใหเกิดความรูสึกอยางไร 

        3.5.5.3  คิดถึงเรื่องที่ตองการจาํหรือบางเรื่องที่ตองการสอนคนอืน่ 

        3.5.5.4  พยายามทีจ่ะแสดงความรูสึกตางๆ โดยการใชเสียงไมตองพูด การทดลอง

ดังที่ตางกนั  เพื่อใชในการสือ่สารบอกถึงความรูสึก 

        3.5.5.5  ฝกฟงเสียงจากธรรมชาติ เชน เสียงลม เสยีงฝน และแสดงความรูสึก

จากเสียงที่ไดฟง 

        3.5.5.6  ฝกอานเรื่องตางๆ โดยใชเสยีงที่ตางกนัใชดนตรีประกอบเหมือนการ

แสดงละคร 

  3.5.6  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล 

        3.5.6.1  พยายามฝกที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน อดทนฟงโดยไมพูดขัดจังหวะ  

ถามคําถามเปนระยะๆ ใหขอเสนอแนะที่เหมาะสม จัดลาํดับข้ันความคิดของผูอ่ืนเพือ่ตรวจสอบความ

เขาใจของตนเอง 



 38 

        3.5.6.2  ฝกเฝาดูพฤติกรรมทั้งดานบวกและดานลบของคน วาคนเหลานั้นกําลงั

คิดอะไร และรูสึกอยางไร โดยไมตองใชการสื่อสารทางวาจา 

  3.5.7  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานความเขาใจตนเอง 

        3.5.7.1  เก็บบันทึกรายงานที่สะทอนถึงความคิด ความรูสึก การหยัง่เหน็และ

เหตุการณสําคัญๆ ในแตละวัน โดยพยายามใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลาย เชน การเขยีน 

การวาดภาพ การรองเพลง การระบายสี เปนตน 

        3.5.7.2  ทําตัวเปนผูสังเกตการณที่อยูภายนอก และเฝาดูความคิดของตนเอง 

ความรูสึก และอารมณ สังเกตรูปแบบการแสดงออกของอารมณในสถานการณตางๆ เชน รูปแบบของ

ความโกรธ การเลน หรือความตื่นเตน 

        3.5.7.3  ประเมินยทุธวิธกีารคิดของตนเองในรูปแบบสถานการณทีแ่ตกตางกนั 

ตัวอยางเชน ปญหาที่เกิดขึน้เมื่อเราทําสิง่ตางๆ โดยการวางแผนอยางดีแลว หรือเมือ่เกิดวิกฤตการณ 

จะตัดสินใจอยางไรเมื่อมทีางเลือกหลายๆ ทาง เปนตน 

        3.5.7.4  จัดทํากราฟแสดงอารมณ แสดงใหเห็นจุดสงูสุดและจุดต่ําสุดในแตละ

วัน บันทึกเหตกุารณทีท่ําใหเราเกิดอารมณที่แตกตางกัน 

  3.5.8  แนวทางการสงเสริมความสามารถดานธรรมชาต ิ(สุนทร  โคตรบรรเทา. 2548 : 23) 

        3.5.8.1  ใหมีกิจกรรมปลูกตนไมในบรเิวณบาน 

        3.5.8.2  ใหมีกิจกรรมปลูกตนไมในสถานศกึษาหรอืบริเวณใกลเคียง 

        3.5.8.3  ใหรับทราบเกี่ยวกับอันตรายของการขาดโอโซน 

        3.5.8.4  ใหจัดนาํเทีย่วหรือเดินปาเพื่อใหคุนเคยกับตนไม สมนุไพรและพืชพนัธุ

ไมตางๆ 

        3.5.8.5  ใหมีโอกาสไปเยี่ยมสวนพฤกษชาติ  พพิิธภณัฑสัตว และสวนสัตว 

        3.5.8.6  ใหรับรูขอมูลเกีย่วกับอันตรายของขยะที่เปนของแข็ง 

        3.5.8.7  ใหนกัเรียนนาํสตัวที่ตนเลีย้งมาที่สถานศึกษา 

        3.5.8.8  ใหอานหนังสือใตตนไมที่เปนรมเงา 

        3.5.8.9  ใหปลูกธัญพืชและเรียนรูวิธเีกบ็เกี่ยว การตอกิ่ง หรือการผสมเกสร 

        3.5.8.10  ใหพาไปเยี่ยมชมสถานทีท่ี่เปนโบราณคด ี

        3.5.8.11  ใหพาไปเยี่ยมชมภูเขาหรือถ้าํตางๆ 

        3.5.8.12  ใหพาไปเยี่ยมชมพิพธิภัณฑสัตวน้ํา 

        3.5.8.13  ใหพาไปเยี่ยมชมชีวิตสัตวทะเล 

        3.5.8.14  ใหพาไปเยี่ยมชมชีวิตสัตวน้าํจืดในทะเลสาบ แมน้ํา ลําคลอง ฯลฯ 
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        3.5.8.15  ใหมีโอกาสฝกปฏิบัติการทดลองวทิยาศาสตรและชีววิทยา 

        3.5.8.16  ใหอานหนังสอืเกี่ยวกับธรรมชาติวทิยาและทรัพยากรธรรมชาติตางๆ 

 

 จากไดอธิบายมา สามารถนาํมาสรุปเปนตารางวิเคราะหลักษณะพหุปญญา ดังที ่เยาวพา 

เดชะคุปต (2541) ไดแปลจากเรื่อง Multiple intelligences โดย Finkelstein, Leonard S Finkelstein. 

Leila. ไดดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  ลักษณะพหุปญญา 

 

ปญญา ลักษณะ ประเภท 

1.ดานภาษา 

(Linguistic Intelligences) 

- เขาใจคาสั่งและความหมายของคํา 

- ชอบอาน เขยีน เลาเรื่อง 

- ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนไดดีถา

มีโอกาสไดพูดฟงและเหน็ 

- มีอารมณขัน 

- มีความจําดี จําสถานที่ วันเดือนป และ

ส่ิงละอันพนัละนอยได 

- สามารถวิเคราะหดานภาษาไดดี 

- นักกว ี

- นักเรียน 

- นักพูด 

- นักโตวาท ี

2. ดานตรรกะและ

คณิตศาสตร 

(Logical - Mathematical 

Intelligence) 

- สามารถจําสิง่ที่เปนแบบแผนที่เปน

นามธรรมได 

- มีเหตุผลเชงิสรุปความสามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

- ชอบทําการทดลอง คนหาคําตอบ ทาํงาน

กับตัวเลข หาคําตอบดานรปูแบบ และ

ความสัมพันธ 

- นักวิทยาศาสตร 

- นักคณิตศาสตร 

- นักคิด 

- นักสถิติ 

 - ชอบคณิตศาสตร คิดในเชิงเหตุผล และ 

สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดี 

- เรียนไดดี โดยการจัดหมวดหมูแยก

ประเภท 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 
ปญญา ลักษณะ ประเภท 

3. ดานมิติ 

( Spatial Intelligence) 

- สามารถมองเห็นแงมุมตาง ๆได 

- เหน็ความสมัพันธของพื้นที ่

- สามารถแสดงออดวยภาพ 

- สามารถมองเห็นรูปลักษณของสิ่งตาง ๆ 

- สามารถหาทิศทางในวางไดสามารถจัดรูป

ฟอรมตาง ๆ ในสมองได 

- มีจิตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อานแผนที่ แผนภูมิไดดี 

- เรียนไดดีถาตองใช จินตนาการ มีโอกาส

ใชความคิดอยางอิสระ (ฝน) ทํางานดายสี

และสีกับภาพ 

- ชอบที่จะวาด สราง ออกแบบฝน ศึกษา 

ภาพนิง่ภาพยนตร และทดลองกับ

เครื่องจักรกล 

- นักเดนิเรือ 

- นักบนิ 

- ประติมากร 

- ศิลปน / นักวาดภาพ 

- สถาปนิก 

4. ดานรางกายและการ

เคลื่อนไหว 

(Bodily-Kinesthetic 

Intelligence) 

- สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของ

รางกายรูจักสวนตาง ๆ ของรางกายและ

สามารถแสดงออกได 

- ชอบการเคลือ่นไหว สัมผัส พูด และใช ภา

ทางกาย (body Language) 

- ทํากิจกรรมทีต่องใชรางกาย เชน กฬีา 

เตนรําการแสดง การประดิษฐส่ิงของไดดี 

- มีความสามรถในการแสดงทาทาง

สามารถพัฒนาการทํางานของรางกาย 

- นักกีฬา 

- นักเตนรํา 

- ศัลยแพทย 

- นักประดิษฐ 

 - เรียนไดดีถามีโอกาสสัมผัส เคลื่อนไหว 

และ มีปฏิสัมพันธกับพืน้ที่วาง และการ

สัมผัส 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ปญญา ลักษณะ ประเภท 

5. ดานดนตร ี

(Musical Intelligence) 

- ชอบรองเพลง ฟงเพลง ชอบเลนดนตรี 

และตอบสนองตอเสียงเพลง 

- แยกแยะจาํทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรีได

เร็ว 

- เรียนรูจังหวะ เสียง และดนตรีไดดี 

- รูจักโครงสรางของดนตรีโครงสรางในการ

ฟงเพลง 

- ไวตอเสียง 

- คิดทวงทาํนอง / จังหวะได 

- สัมผัสคุณภาพของเสยีงได 

- นักดนตรี 

- นักแตงเพลง 

- วาทยกร 

- วิศวกร 

6. ดานความเขาใจระหวาง

บุคคล 

(Interpersonal 

Intelligence) 

- เขาใจผูอ่ืน นาํผูอ่ืน จัดกลุม ส่ือสาร ระงับ

ขอพิพาทได 

- ทํางานเปนกลุมได 

- แยกแยะความแตกตางระหวางบุคคลได 

- สามารถสื่อความหมายโดยไมใชภาษพดู

ได 

- ชอบมีเพื่อนมาก ๆ ชอบพดูกับคน และ 

รวมสังสรรคกบัคนอ่ืน 

- เรียนรูไดดีมีโอกาสไดรวมทาํงานกับผูอ่ืน 

หรือมีโอกาสสมัภาษณผูอ่ืน 

- ครู 

- นักสงัคมสงเคราะห 

- นักแสดง 

- นักการเมือง 

- พนกังานขายของ 

7. ดานความเขาใจตนเอง 

(Intrapersonal 

Intelligence) 

- สมาธิดี 

- เปนคนมีจิตใจออนโยน 

 

- นักจิตวิทยา 

- ผูนําทางศาสนา 

- นักปรัชญา 
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ปญญา ลักษณะ ประเภท 

7. ดานความเขาใจตนเอง 

(ตอ) 

- มีความเขาใจตนเอง ชอบคิดฝน และ 

หมกมุนอยูกับความรูสึก / ความคิดของ

ตนเอง ใหสัญชาติญาณเปนเครื่องนําทาง 

- ตระหนกัและแสดงความรูสึกของตนเองได 

หลายๆ อยาง 

- มีความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนของตนเอง 

- มีความคิดระดับสูงและมีเหตุผล 

- ชอบที่จะทํางานคนเดียว และสนใจ

ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ เรียนรูได

ดีถามีโอกาสทาํงานโดยลําพงัทาํโครงการ

เดี่ยว ๆ 

- แสวงหาความสําเร็จในความสนใจ และ 

เปาหมายของตนเอง และตองการเปนผู 

สรางสรรค 

- นักจิตวิทยา 

- ผูนําทางศาสนา 

- นักปรัชญา 

8. ดานธรรมชาติ 

(Naturalist Intelligence) 

- เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ 

ปรากฏการณธรรมชาติ 

- เขาใจความสําคัญของตนเองกับ

ส่ิงแวดลอมและตระหนกัถงึความสามารถ

ของตนที่จะมสีวนชวยในการอนุรักษ

ธรรมชาติ 

- เขาใจถึงพัฒนาการของมนษุย และการ

ดํารงชีวิตของมนุษยต้ังแตเกิดจนตาย 

- เขาใจและจาํแนกความเหมือนกนัของ

ส่ิงของ 

- เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสาร 

- นักวิทยาศาสตร 

- นักธรรมชาต ิ
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ตาราง 1  (ตอ) 

 

ปญญา ลักษณะ ประเภท 

9. ดานอัตถภวนิยม จิต

นิยมหรือ การดํารงคงอยู

ของชีวิต (Existential 

Intelligence) 

- ความไวและความสามารถในการจับ

ประเด็นคําถามที่เกีย่วกับการดํารงอยูของ

มนุษย เชน 

   - ความหมายของชีวิต 

   - ทาํไมคนเราจึงตาย 

   - เรามาอยูทีน่ี่ไดอยางไร 

- ความเขาใจที่ลึกซึง้เกีย่วกบัตัวเอง (Deep 

Self-Awareness) 

- ความเขาใจความสัมพันธของรางกาย

จิตใจและจิตวิญาณ 

- ความเขาใจสัจธรรมของโลก และชีวิต 

 

 

 ที่มา : เยาวพา เดชะคุปต (แปล). (2541). Multiple Intelligences. โดย Finkelstein, 

Leonard & Finkelstein, Skilla. (2541). เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทักษะการคิด     

และรูปแบบการเรียนรู (Thinking Skill & Learning Style” ณ หองประชุมตึกชาญอิสสระ ระหวางวนัที ่     

6 – 8 กุมภาพนัธ 2541.ปรับปรุงเพิ่มเตมิ 

 

 บังอร  เสรีรัตน (2544 : 25 – 28)  ไดนําเสนอกิจกรรมในการพัฒนาความเกงแตละดาน ไว

ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 กิจกรรมในการพฒันาพหุปญญา 

 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนนุ 
 
 

ภาษา 

- รับขอมูลโดยฟง อาน 

- แสดงออกโดยพูด เขียนสื่อสาร

ความคิด ใหจนิตนาการ 
ผลงาน 
- บทความ บทกลอน ขอเขยีน คําคม 

 

- หนงัสือ เกมทางภาษา 

- สถานการณที่ทาํใหไดใชภาษา เชน 

การโตวาท ีการอภิปราย 

 
 
 
 
 

ตรรกะ 

- รับขอมูลโดย สังเกต สํารวจ วัด     

นับจํานวน 

- แสดงออกโดยการจัดสถานการณให

คิดอยางเปนระบบ การสรางสรรคส่ิง

ใหม การหาคาํตอบ การทําวิจัย การทํา

โครงงาน 
ผลงาน 
- ความรูใหม ส่ิงประดิษฐ คําตอบ 

- สถานการณที่เปนปญหา ใหหา

คําตอบที่เกิดจากการคิดอยางเปน

ระบบ คํานวณ ทดลอง สรางสรรค

แนวทางใหม 

- ผลงานประดษิฐ 

- เกมที่ตองใชความคิดแกปญหา 

สรางสรรค 

- เอกสารเกีย่วกับขอมูลทาง

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

 

 
 
 
 

พื้นที ่

- รับขอมูลโดยการศึกษารูปภาพ 

ผลงานศิลปะที่ดีเดน ดูประสบการณ

การใชเสน สี รูปทรงที่เหมาะสม 

- แสดงออกโดยการวาดภาพ ออกแบบ

ส่ิงตางๆ 
ผลงาน 
- วาดภาพ ผลงานการออกแบบสิ่ง

ตางๆ 

- อุปกรณศิลปะ 

- หนงัสือ วิดีทศันเกี่ยวกับศิลปะ 

- ผลงานทางศิลปะที่ดีเดน 

- เครื่องมือ เครื่องใชที่สามารถฝกฝน 

สรางสรรคผลงาน 

- เวที หรือสถานการณที่สามารถ

แสดงความสามารถและผลงาน 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนนุ 
 
 
 
 

ดนตรี 

- รับขอมูลโดยฟงเพลงที่มีจงัหวะของ

ดนตรี ทาํนอง และเนื้อรองที่

หลากหลาย 

- แสดงออกโดยแยกแยะความแตกตาง

ของเสียงดนตรี รองเพลง ตบมือตาม

จังหวะ แตงเพลงใสทํานองตางๆ 
ผลงาน 
- เพลงที่แตง เพลงที่รอง 

 

- เทปเพลง 

- เครื่องดนตรี 

- การแลกเปลีย่นประสบการณ การ

เติมเต็มความรูจากนกัดนตรแีละ

ครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ 

- เวทีใหแสดงความสามารถ 

- การฟงดนตรจีากวงดนตรทีีม่ีความ

ชํานาญความสามารถ 

 
 
 
 
 

การเคลื่อนไหว 

- รับขอมูลโดยการดูกีฬา ดูการทํางาน

ที่ใชกลามเนื้ออยางมีทกัษะ 

- แสดงออกโดยการทําทาประกอบ

เพลง หรือจงัหวะ การเลนกฬีา การ

แสดงละครสื่อภาษา การใชกลามเนื้อ

เล็กประดิษฐส่ิงตางๆ  
ผลงาน 
- ส่ิงประดิษฐ 

- ผลการเลนกฬีา ละคร 

- สถานการณใหแสดงละคร แสดง

ทาทางสื่อความคิด 

- อุปกรณกีฬา เพลงประกอบทา

แสดง 

- การใหเรียนรูการใชภาษาทาทาง

จากผูเชีย่วชาญ 

- ส่ือ อุปกรณฝกฝนกลามเนื้อเล็ก 

เชน ดินน้าํมนั อุปกรณการประดิษฐ 

การจักสาน ฯลฯ 

- เกม 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนนุ 
 
 
 
 
 
 

การรูจกัตน 

- รับขอมูลโดยดูแนวทางในการพัฒนา

ตนเองของบุคคลตางๆ ฝกทาํงานคน

เดียว สํารวจขอดี ขอดอยของตนเอง 

ทบทวนการกระทําของตนเอง 

พิจารณาตนเองเปรียบเทียบกับส่ิง

ตางๆ 

- แสดงออกโดยวางแผนการพัฒนา

ความดอยของตนเอง วางแผนนาํความ

เกงมาใชใหเหมาะสม 
ผลงาน 
- แผนในการสรางสรรคงานและพัฒนา

ตนเองใหเกงขึ้น 

 

- แบบอยางการพัฒนาตนเองของ

บุคคลที่ประสบความสาํเร็จ 

- เวลาในการอยูและทํางานคนเดียว 

- การทาํบนัทกึการเรียนรูและการ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

- การไดรับขอมูลยอนกลับจากบุคคล

อ่ืนรอบตัว 

 
 
 
 
 

การเขาใจ 
บุคคลอื่น 

- รับขอมูลโดยสังเกตการทาํงาน

รวมกันที่ประสบความสาํเร็จ แลว

วิเคราะหกําหนดเปนแนวทางการ

ทํางานของตนเองรวมกบัคนอื่น 

- แสดงออกโดยทํางานกลุมรวมกับคน

อ่ืน และวิเคราะหการทาํงานรวมกัน 

บทบาทของบคุคลในกลุม ผลงานที่

ไดรับแลวปรับเปลี่ยนเปนแนวทางการ

ทํางาน  
ผลงาน 
- ผลการทาํงานกลุม ปฎิสัมพันธ

ระหวางบุคคล 

- สถานการณใหทาํงานกลุม และ

วิเคราะหการทํางานอยูเสมอ 

- หนงัสือ เร่ืองราวทีน่ําเสนอเกี่ยวกับ

การทาํงานกลุมไดดี 

- การไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ 

ผลการทาํงานกลุมและกระบวนการ

ทํางานกลุม 
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ตาราง 2 (ตอ) 

 

ความเกง กิจกรรม สถานการณ/สื่อที่สนับสนนุ 
 
 
 
 
 

 
การรอบรู
ธรรมชาต ิ

- รับขอมูลโดยเรียนรูส่ิงตางๆ ใน

สภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติ เรียนรู

เร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติ ทั้งพืช สัตว 

ปรากฏการณธรรมชาติอยางลึกซึง้ 

- แสดงออกโดยวิเคราะหพิจารณา

วงจรชีวิตของสิ่งตางๆ คาดคะเน

แนวโนมความเปนไปและความ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ 
ผลงาน 
- ความรูเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ในธรรมชาต ิ

- ผลการวิเคราะหสภาพของสิ่งตางๆ 

ในธรรมชาต ิ

- การคาดคะเน แนวโนม และความ

เปนไปและการเปลี่ยนแปลง 

 

- ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาตทิี่เอื้อตอ

การเรียนรู 

- หนงัสือ วีดิทศันเกี่ยวกับธรรมชาติ 

- บุคคลที่มีความรอบรูเร่ืองธรรมชาติ 

 

 ที่มา : บังอร  เสรีรัตน. (2544). เกงหลากหลายแนวทางการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาพหปุญญา. 

25 – 28. 

 

 สรุปไดวา  การเลือกกิจกรรมและสื่ออุปกรณเพื่อสงเสรมิความสามารถทางพหุปญญาใน   

แตละดานนัน้  ผูเกี่ยวของทกุฝายควรตระหนกัถึงความเหมาะสมกับพฒันาการและวัย  โดยคํานงึถึง

ความแตกตางระหวางบุคคลของเด็กเปนสาํคัญ  เพื่อใหเด็กไดรับการพฒันาอยางเหมาะสมและ     

เต็มตามศักยภาพของแตละคน 
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 3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัทฤษฎีพหปุญญา 
  งานวจิัยตางประเทศ 
  การดเนอร (จริภรณ  วสุวัต. 2540 : 71 – 72; อางองิจาก Gardner. 1983, 1989)  ได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎคีวามหลากหลายทางสติปญญา พบวา การจัดรูปแบบการเรียนการสอน

แบบโครงงานวิทยาศาสตรซึง่เปนรูปแบบกจิกรรมที่ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร มาเปนแนวการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กเพื่อพฒันาสติปญญา ผลการวิจยัที่ไดสรุปไดวารูปแบบการสอนแบบ

โครงการวทิยาศาสตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่ใชกระบวนการวิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมสอดคลองกับทฤษฎีที่สงเสริมพหปุญญาใหกับเด็กทั้ง 8 ดาน ไดอยางเหมาะสมที่สุดวธิีหนึ่ง 

  ฟอรด (Ford.  2000 : 1728-A)  ไดศึกษาผลของการใชทฤษฎพีหุปญญาแบบผสมผสาน

ในระดับเกรด 7 ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชทฤษฎีพหุปญญาและวิธีสอนแบบ

ผสมผสานมีคะแนนดานภาษาสูงกวานกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยวธิีด้ังเดมิ  นอกจากนี้ยงัพบวาการ

สอนโดยใชทฤษฎีพหุปญญาและวิธีผสมผสานกบัการสอนแบบดั้งเดมิไมมีผลตอตัวแปรดานเพศและ

เชื้อชาติแตอยางใด 

  ท็อธ และ คารา โรบนิ (Toth; & Kara Robin.  2003 : 3846-A)  ไดศึกษาความคิดเหน็

ของครูเกี่ยวกบัการนาํทฤษฎีพหุปญญาไปใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาของ

รัฐคอนเน็คติกตั  ผลการวิจัยพบวา ครูมีความคิดเหน็วาการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนและพบวาครูแตละคนมีวิธสีอนโดยใชทฤษฎพีหุปญญาแตกตางกนั นอกจากนี้ยงั

พบวา ครูมีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีสอน โดยใชทฤษฎีพหปุญญามากขึน้เพราะการพฒันาตนเองโดย

แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับบุคคลอื่น 

  มูลเลอร (พิมพพรรณ  ทองประสิทธิ์. 2548 : บทคัดยอ; อางอิงจาก Mueller. 1995) ได

ทําการวิจยัเรือ่ง “The Educational Implications of Multiple Intelligences Grouping within a 

Cooperative Learning Environment.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคมและการ

รับรูระหวางกลุมที่ไมมีความแตกตางกนัทางความสามารถทางสติปญญาและกลุมที่มีความแตกตาง

กันทางความสามารถสติปญญา โดยใชทฤษฎพีหุปญญาของการดเนอร การศึกษาเปนการวจิัยกึ่ง

ทดลองผสมผสานกบัวิจัยเชงิคุณภาพ นักเรียนทกุคนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน สรุปวา

การเรียนแบบรวมมือมีสวนจําเปนตองอาศัยการสอนทกัษะทางสังคมควบคูไปดวย การแบงกลุมการ

เรียนแบบมีสวนรวมโดยใชทฤษฎพีหุปญญาไมมผีลเสยีตอการเรยีนรูรายวชิาและสงเสริมความสามารถ

ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย 
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  สวีนเนย (สันติศักดิ์  ผาผาย. 2546 : 32; อางองิจาก Sweeney. 1998) ไดทําการศกึษา

เร่ือง “Multiple Intelligences Profiles : Enhancing Self-Esteem and Improving Academic 

Achievement.”  โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน การแสดงออกของ

นักเรียนที่อาศยัอยูในเมืองรัฐฟลอริดา โดยใชทฤษฎพีหุปญญาของการดเนอร เปนการศึกษาประสิทธิภาพ

ของนักเรียนระดับอนุบาล จาํนวน 19 คน โดยใชเวลาศกึษา 18 สัปดาห จากการวิจยัพบวาในระหวาง

การเรยีนมีจํานวนนกัเรียนจาํนวนมากที่แสดงใหเห็นวา มีความสามารถทางสติปญญาในดานตางๆ 

สูงขึน้ และยงัพบวาปญหาดานการมีระเบยีบวินยัในชัน้เรียนลดลงอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
  งานวจิัยในประเทศ 
  จิรภรณ  วสุวตั (2540 : 71 – 72) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความหลากหลายทาง

สติปญญาพบวาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่ไดใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาเปนแนวการจัดกิจกรรมการเรยีนรูใหกบัเด็กเพื่อพัฒนาสติปญญา 

ผลการวิจยัที่ไดสรุปไดวา รูปแบบการสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตรโดยมีการจัดกจิกรรมที่ใชกระบวนการ

วิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับทฤษฎทีี่สงเสริมพหปุญญาใหกับเดก็ทัง้ 

8 ดาน ไดอยางเหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่ง 

  สันติศักดิ์  ผาผาย (2546 : 75)  ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหปุญญาเพื่อการเรียนรู สรุปผลการวิจยัเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถทางสติปญญา 8 ดาน ตามแนวทฤษฎี

ของโฮเวิรด การดเนอร สูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทกุชวงการเปรียบเทียบและ

ความสามารถทางสติปญญาทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงเวลาของการจดั

กิจกรรม 

  ขวัญจิรา  ภูสังข (2547 : 53)  ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาทีไ่ดรับการจัด

ประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู ผลการวิจยั

พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูมีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นทุกดานอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับที่ .05 

และความสามารถทางพหปุญญามีการเปลี่ยนแปลงไปทางสูงขึน้ ยกเวนสัปดาหที่ 4, 6 และ 8 

พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาคงที ่

  พิมพพรรณ  ทองประสิทธิ ์(2548 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญา

ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตร การทดลองใชเวลา 8 สัปดาหๆ 

ละ 3 วันๆ ละ 60 นาที  ดําเนินการวิจยัแบบ One Group Time-Series Design ผลการวิจยัแบบวา  
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เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรมีความสามารถทางพหุปญญา

ทุกดานสูงขึน้อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถ

ทางพหุปญญาทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดในชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

  สุทธิ์ธนา  ขันอาสา (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถทางพหปุญญาของเดก็

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรยีนชั้น

อนุบาลศึกษาปที่ 2 จํานวน 15 คน  ใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 5 วนั รวม 42 วัน  ดําเนินการวิจัย

แบบ One Group Time-Series กับแบบ  One Group Pretest-Posttest design เขาดวยกนั ผลการศกึษา

คนควาสรุปไดวา  หลงัจากทีไ่ดรับการจัดประสบการณแบบโครงการ  เด็กปฐมวัยมีความสามารถทาง

พหุปญญาทกุดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร  ดานมติิ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

ดานตนเอง ดานความเขาใจระหวางบุคคล ดานความเขาใจตนเอง ดานธรรมชาต ิสูงขึน้อยางมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 ในทุกชวงของการเปรยีบเทยีบ 

  หทยัรัตน  ทรวดทรง  (2550 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 

จํานวน 15 คน ใชเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน รวมทั้งสิน้ 24 คร้ัง  ดําเนนิการวิจัย

แบบ One-Group Time-Series Design  ผลการวิจยัพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช

การสอนแบบจิตปญญา มคีวามสามารถทางพหุปญญาในทุกดาน ไดแก ความสามารถดานภาษา 

ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถดานมิติ  ความสามารถดานรางกายและการ

เคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี  ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล ความสามารถดาน

ความเขาใจตนเอง และความสามารถดานธรรมชาติ สูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  ใน

บางชวงของการเปรียบเทยีบ  และความสามารถทางพหุปญญาทุกดานมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางที่

สูงขึ้น ตลอดชวงเวลาของการจัดกิจกรรม 

  จากงานวิจยัทีก่ลาวมาจะเหน็ไดวา  ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

สามารถสงเสริมใหพัฒนาขึน้ได โดยการจดักิจกรรมและประสบการณในรูปแบบตางๆ เพื่อสงเสริม  

พหุปญญาตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถ

ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมุงประสบการณภาษา 

 



                                           บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

  ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

   1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

   2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   3.  แบบแผนการวิจัย 

   4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

   5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง   
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหญงิทีม่อีายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กาํลังศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายประถม) จํานวน 220 คน 

  
 การเลือกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นกัเรียนชายหญงิทีม่อีายุระหวาง 5 – 6 ป ทีก่ําลงัศึกษา

อยูในชั้นอนุบาลปที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร (ฝายประถม)  จํานวน 15 คน  ซึง่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 ในการวิจัยครัง้นี ้เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยมีดังนี ้

 1.  แผนการจัดกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ 

 2.  แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

 3.  คูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 

 ขั้นตอนในการสรางแผนการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแผนการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ ตามขั้นตอนดงันี ้

 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ 

และนิทานสาํหรับเด็ก 
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 2.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหาและแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูให

สอดคลองกับหลักการและขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 

 3.  สรางแผนการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ ซึง่มีกรอบของรายละเอียดดังนี ้

  3.1 ชื่อกิจกรรม 

  3.2 จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม 

  3.3 ส่ือและอุปกรณ 

  3.4 ข้ันตอนในการดําเนนิกจิกรรม 
 ขั้นตอนในการหาคณุภาพของแผนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ ตามขั้นตอน

ดังนี ้

 1.  นําแผนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถกูตอง จาํนวน 3 ทาน โดยใชเกณฑการตัดสิน 2 ใน 3 ทาน ของ

ผูเชี่ยวชาญทีม่ีความเหน็ตรงกนั  ซึ่งไดคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเหน็เทากบั 4.27 โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 

ทานมีดังนี ้

 ผูชวยศาสตราจารย บุณยาพร  อูนากูล  อาจารยชัน้เดก็เล็ก 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั                  

 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

 (ฝายประถม)    

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี  ไสยวรรณ อาจารยประจาํภาควิชาหลกัสูตรและ 

           การสอน  คณะครุศาสตร    

           มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 

 อาจารย สันตศัิกดิ์  ผาผาย    อาจารยโรงเรยีนอนุบาลวงัมวง  

           จังหวัดสระบุรี 

 2.  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ ใหเหมาะสมตามคําแนะนํา

ของผูเชี่ยวชาญ  โดยปรับปรุงรูปแบบการเขียนแผนการจัดกิจกรรม  การเลือกหวัขอควรเลือกจากความ

สนใจของเด็ก  การสรางบรรยากาศที่สงเสริมตอการเรียนรูของเด็ก  

 3.  นําแผนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับ

นักเรียนชัน้อนบุาลปที ่2 ที่มลัีกษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อหาขอบกพรองแลว

นํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาของการทํากิจกรรมแต

ละครั้ง  การจดักลุมเด็กมทีัง้การจัดตามความสมัครใจของเด็กและครูเปนผูจัดให 
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 ขั้นตอนในการสรางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา ตามขั้นตอนดงันี ้

 1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยัที่เกี่ยวของกับความสามารถทางพหปุญญาในเนื้อหา

ลักษณะของพหุปญญาแตละดาน 

 2.  ศึกษาเอกสารและตําราที่เกีย่วของกับการสรางเครื่องมือประเมินความสามารถทาง      

พหุปญญา 

 3.  สรางแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงความสามารถ

ดานตางๆ ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาทัง้ 8 ดาน จํานวน 33 ขอ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน

ความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานออกเปน 3 ระดับ คือ 

  ระดับคะแนน 2 บันทึกเมื่อนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานโดย

ไมมีผูอ่ืนบอกใหแสดงพฤตกิรรม 

  ระดับคะแนน 1 บันทึกเมื่อนกัเรียนแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานโดย

มีผูอ่ืนบอกใหแสดงพฤติกรรม 

  ระดับคะแนน 0 บันทึกเมื่อนกัเรียนไมแสดงความสามารถทางพหุปญญาในแตละดาน 
 ขั้นตอนในการหาคณุภาพแบบประเมินความสามารถทางพหปุญญา 
 1.  นาํแบบประเมนิความสามารถทางพหุปญญาที่ผูวจิัยสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อ

ตรวจสอบความสอดคลองและความเหมาะสมดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน  ไดแก 

  รองศาสตราจารย ดร.ดวงเดอืน  ศาสตรภัทร ขาราชการบาํนาญ 

  ดร.จารุวรรณ   ศิลปะรัตน  อาจารยใหญโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 

  รองศาสตราจารย ดร.อารี  พันธมณี  อาจารยมหาวทิยาลยัเกษมบัณฑิต 

  โดยกาํหนดเกณฑการใหคะแนนความสอดคลอง ดังนี ้

  มีความเหน็วา    สอดคลองกัน      กําหนดคะแนนเปน +1 

  มีความเหน็วา    ไมแนใจ            กําหนดคะแนนเปน  0  

  มีความเหน็วา    ไมสอดคลองกัน   กําหนดคะแนนเปน -1 

 2.  นําแบบประเมนิความสามารถทางพหุปญญาที่ผานการตรวจจากผูเชีย่วชาญแลวมา

ปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดยปรับปรุงการใชภาษาใหส่ือความหมายยิง่ขึ้น   

แลวนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางความสามารถทางพหุปญญากบัจุดประสงค (IOC : Index 

of Item Objective Congruence) ซึ่งไดคา IOC ระหวาง 0.67 – 1.00 (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 

2526 : 89)  
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 3.  นําแบบประเมนิความสามารถทางพหุปญญาที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try out) 

กับนักเรียนกลุมที่ใชในการสรางแผนการจดักิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ จํานวน 15 คน  เพื่อหาคา

ความเชื่อมัน่ในการใชแบบประเมินของผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย โดยนาํขอมูลที่ไดมาคํานวณหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (RAI : Rater Agreement Indexes) (Burry – Stock; & others.1996 : 256) ของ

ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัย  ไดคาความเชื่อมัน่เทากบั 0.85    
 ขั้นตอนในการสรางคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางคูมอืการใชแบบประเมินความสามารถทางพหปุญญา ตามขัน้ตอน

ดังนี ้

 1.  ศึกษาเอกสารและตําราที่เกีย่วของกับการสรางคูมือการใชแบบประเมินความสามารถ

ทางพหุปญญา 

 2.  สรางคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา  
 ขั้นตอนในการหาคณุภาพคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 
 1.  นําคูมอืการใชแบบประเมนิความสามารถทางพหุปญญาที่ผูวิจยัสรางขึ้นเสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความถกูตองและความเหมาะสมของการใชขอความ จาํนวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ

กลุมเดียวกับข้ันตอนในการหาคุณภาพของแบบประเมนิความสามารถทางพหุปญญา 

 2.  นําคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญ

มาปรับปรุงแกไขตามความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ โดยปรับปรุงการใชภาษาในการสือ่ความหมายให

ชัดเจนยิง่ขึ้น  และระบุจํานวนครั้งและระยะเวลาที่ใชในการประเมนิใหชัดเจน 

 3.  นําคูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญาที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลอง

ใช (Try out) แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงใหดียิง่ขึ้นเพือ่นําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

 

แบบแผนการวิจัย 
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวจิัยแบบ One – Group Pretest – Posttest Design (ลวน  สายยศ; และ

อังคณา  สายยศ. 2538 : 71 – 72)  ตามตาราง 3 
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ตาราง 3 แบบแผนการวิจัย 
 

                                     T1    X  T2 

 
  เมื่อ T1 คือ การทดสอบกอนการทดลอง 

   X คือ การดําเนินการทดลอง 
   T2 คือ การทดสอบหลังการทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมลู   
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 เปน
เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วนัละ 20 นาที รวมทัง้สิ้น 24 คร้ัง โดยมีแผนการดําเนนิการดังนี ้
 1.  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยปรึกษาเพื่อทาํความเขาใจรวมกนัเกีย่วกับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.  ประเมินความสามารถทางพหุปญญากอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชใน
การทดลอง ในกิจกรรมในวงกลมตั้งแตเวลา 09.00 – 10.00 น. โดยใชแบบประเมินความสามารถทาง
พหุปญญา  

 3.  ดําเนนิการทดลอง โดยผูวิจยัดําเนนิการตามแผนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ
ที่ผูวิจยัสรางขึน้  ในกิจกรรมในวงกลมชวงสรุปกิจกรรมตั้งแตเวลา 09.40 – 10.00 น. เปนระยะเวลา   
8 สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 20 นาที  รวมทัง้สิ้น 24 คร้ัง 
 4.  เมื่อดําเนนิการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวิจยัทําการประเมนิความสามารถทางพหุปญญา

หลังการทดลอง (Posttest)  ในกิจกรรมในวงกลมตัง้แตเวลา 09.00 – 10.00 น.  
 5.  นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนและหลังการทดลองมาหาคาสถิติพื้นฐานของความสามารถ
ทางพหุปญญาแตละดาน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคะแนนเฉลีย่ (Mean) คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี ้

 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.00  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับสูง 
 คะแนนเฉลีย่ 0.50 – 1.49  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 0.49  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับตํ่า 
 6.  ทดสอบสมมตฐิานเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการ

ทดลองโดยใช t-test สําหรับ Dependent Samples   
 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
 เปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยใช t-test แบบ 
Dependent Samples   
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติ ดังนี ้

  1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean)  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

  2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

   2.1 หาความเชื่อมั่นของการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา โดยใช

ดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตโดยใชสูตร RAI (Burry – Stock; others. 1996 : 256) ดังนี ้
 

    RAI = 
)1I(KN
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 เมื่อ  kn1R  แทน  ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที ่1 

   kn2R  แทน  ผลการสังเกตของผูสังเกตคนที ่2 

   N   แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมตัวอยาง 

   K  แทน จํานวนพฤติกรรมยอย 

   I  แทน จํานวนชวงคะแนน  
 

   2.2 หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

โดยใชสูตร IOC (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89) ดังนี ้

 

IOC = 
N

R∑  

 

 เมื่อ  IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางกิจกรรมกบัลักษณะพฤติกรรม 

   ∑R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทัง้หมด 

   N   แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

   เปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยใช t-test 

สําหรับ Dependent Samples   



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ

ทดลองเปนที่เขาใจตรงกัน  ผูวิจัยกาํหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

 N    แทน จํานวนนักเรยีนในกลุมทดลอง 

 X   แทน คาเฉลี่ย 

 S  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X d  แทน คาเฉลี่ยของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

 Sd  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง 

 t  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน T – distribution 

 **  แทน มีนัยสาํคัญทางสถิตที่ระดับ .01 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย  กอนและ

หลังการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ  ซึ่งนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี ้

 1. ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 

 2. ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 

 3. แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางพหปุญญาของเดก็ปฐมวยักอนและหลัง

การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ 

 4. การเปรียบเทียบความสามารถทางพหปุญญาของเดก็ปฐมวยักอนและหลังการจดั

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญในแตละดาน 
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1. ความสามารถทางพหุปญญาของเดก็ปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 
 ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ 

สามารถแสดงผลไดดังตาราง 4 

 

ตาราง 4  ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ 

 

กอนการทดลอง  

ความสามารถทางพหุปญญา 

 

N X  S 

ระดับความสามารถทาง

พหุปญญา 

อันดับของความสามารถ

ทางพหุปญญา 

ภาษา 15 1.25 .76 ปานกลาง 7 

ตรรกะและคณิตศาสตร 15 1.31 .75 ปานกลาง 3 

มิติ 15 1.30 .79 ปานกลาง 4 

รางกายและการเคลื่อนไหว 15 1.22 .78 ปานกลาง 8 

ดนตรี 15 1.33 .71 ปานกลาง 2 

ความเขาใจระหวางบุคคล 15 1.28 .69 ปานกลาง 5 

ความเขาใจตนเอง 15 1.27 .73 ปานกลาง 6 

ธรรมชาติ 15 1.40 .34 ปานกลาง 1 

รวม 15 1.30 .69 ปานกลาง  

 

 จากตาราง 4  พบวา  ความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมของเด็กปฐมวัยกอนการจดั

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ  อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถ

ทางพหุปญญาทุกดานอยูในระดับปานกลาง  โดยมีความสามารถดานธรรมชาติสูงเปนอันดับแรก  

รองลงมาคือ ดานดนตรี  ดานตรรกะและคณิตศาสตร  ดานมิติ    ดานความเขาใจระหวางบุคคล  ดาน

ความเขาใจตนเอง  ดานภาษา  ตามลาํดบั  และมีความสามารถดานดานรางกายและการเคลื่อนไหว  

เปนอันดับสุดทาย 
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2. ความสามารถทางพหุปญญาของเดก็ปฐมวัยหลงัการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 
 ความสามารถทางพหุปญญาหลงัการจัดกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ สามารถแสดง

ผลไดดังตาราง 5 

 

ตาราง 5  ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกจิกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 

 

หลังการทดลอง  

ความสามารถทางพหุปญญา 

 

N X  S 

ระดับความสามารถ

ทางพหุปญญา 

อันดับของความสามารถ

ทางพหุปญญา 

ภาษา 15 1.84 .37 สูง 5 

ตรรกะและคณิตศาสตร 15 1.84 .37 สูง 5 

มิติ 15 1.87 .34 สูง 1 

รางกายและการเคลื่อนไหว 15 1.85 .36 สูง 3 

ดนตรี 15 1.82 .39 สูง 8 

ความเขาใจระหวางบุคคล 15 1.83 .38 สูง 7 

ความเขาใจตนเอง 15 1.85 .36 สูง 3 

ธรรมชาติ 15 1.87 .34 สูง 1 

รวม 15 1.85 .36 สูง  

 

 จากตาราง 5  พบวา  ความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมของเด็กปฐมวัยหลังการจดั

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ  อยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความสามารถทาง 

พหุปญญาทกุดานอยูในระดบัสูง  โดยมีความสามารถดานมิติและดานธรรมชาติสูงเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ดานความเขาใจตนเอง  ดานภาษา  ดานตรรกะและ

คณิตศาสตร   ดานความเขาใจระหวางบคุคล   ตามลาํดับ  และและมีความสามารถดานดนตรีเปน

อันดับสุดทาย 
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3. ความสามารถทางพหุปญญาของเดก็ปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการทาํหนังสอื
เลมใหญ จําแนกตามความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานและระดับความสามารถทาง
พหุปญญา 
 ความสามารถทางพหุปญญากอนและหลงัการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ จําแนก

ตามความสามารถทางพหปุญญาในแตละดานและระดับความสามารถทางพหุปญญา สามารถแสดง

ผลไดดังตาราง 6 

 

ตาราง 6  ความสามารถทางพหุปญญากอนและหลงัการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ  

 จําแนกตามความสามารถทางพหุปญญาในแตละดานและระดับความสามารถทางพหุปญญา 

 

ระดับความสามารถทางพหุปญญา 

กอนการทดลอง 

ระดับความสามารถทางพหุปญญา 

หลังการทดลอง 

 

ความสามารถ

ทางพหุปญญา 

 

 

จํานวน 
ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 

จํานวน - 13 2 - 2 13  

ภาษา รอยละ - 86.67 13.33 - 13.33 86.67 

จํานวน - 13 2 - - 15 ตรรกะและ

คณิตศาสตร รอยละ - 86.67 13.33 - - 100.00 

จํานวน - 15 - - - 15  

มิติ 
รอยละ - 100.00 - - - 100.00 

จํานวน - 14 1 - - 15 รางกายและการ

เคลื่อนไหว รอยละ - 93.33 6.67 - - 100.00 

จํานวน - 11 4 - - 15  

ดนตรี 
รอยละ - 73.33 26.67 - - 100.00 

จํานวน - 14 1 - - 15 ความเขาใจ

ระหวางบุคคล รอยละ - 93.33 6.67 - - 100.00 

จํานวน - 15 - - - 15 ความเขาใจ

ตนเอง รอยละ - 100.00 - - - 100.00 

จํานวน - 12 3 - - 15  

ธรรมชาติ 
รอยละ - 80.00 20.00 - - 100.00 

จํานวน - 13 2 - 2 13  

รวม รอยละ - 86.67 13.33 - 13.33 86.67 
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 จากตาราง 6  ความสามารถทางพหปุญญากอนและหลังการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ  

โดยรวมพบวา  กอนการจัดกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ  นกัเรียนรอยละ 86.67  มีความสามารถ

ทางพหุปญญาอยูในระดับปานกลาง และมีนกัเรียนเพยีงรอยละ 13.33  ทีม่ีความสามารถทางพหุปญญา

อยูในระดับสูง  แตหลงัการจดักิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ  นักเรียนรอยละ 86.67  มีความสามารถ

ทางพหุปญญาอยูในระดับสูง และมนีักเรยีนเพยีงรอยละ 13.33  เทานัน้ที่มีความสามารถทางพหุปญญา

อยูในระดับสูง  

  
4. แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบคะแนนความสามารถทางพหปุญญากอนและหลงัการจัด
กิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 
 ความสามารถทางพหุปญญากอนและหลงัการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญสามารถ

แสดงการเปลี่ยนแปลงของความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยในแตละดานไดดังภาพประกอบ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 1  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบความสามารถทางพหปุญญาของเดก็ปฐมวยักอน 

  และหลงัการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ 

 

 จากภาพประกอบ 1  พบวา  ความสามารถทางพหุปญญาทุกดานของเด็กปฐมวัยหลังการ

จัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญสูงกวากอนการจัดกจิกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ   
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5. การเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยักอนและหลังการจัดกจิกรรม
การทาํหนังสอืเลมใหญในแตละดาน 
 ผลจากการนาํขอมูลความสามารถทางพหปุญญาของเดก็ปฐมวยัมาวิเคราะหขอมูลเพื่อ

เปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือ

เลมใหญ  สามารถนาํเสนอไดดังตาราง 7 

 

ตาราง 7  การเปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยักอนและหลงัการจัดกจิกรรม 

 การทาํหนังสือเลมใหญ 

 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง  

ความสามารถทางพหุปญญา 
X  S X  S 

 

X d 
 

Sd 

 

t 

ภาษา 1.25 .76 1.84 .37 0.59 0.39 5.86** 

ตรรกะและคณิตศาสตร 1.31 .75 1.84 .37 0.53 0.38 5.40** 

มิติ 1.30 .79 1.87 .34 0.57 0.45 4.91** 

รางกายและการเคลื่อนไหว 1.22 .78 1.85 .36 0.63 0.42 5.81** 

ดนตรี 1.33 .71 1.82 .39 0.49 0.32 5.93** 

ความเขาใจระหวางบุคคล 1.28 .69 1.83 .38 0.55 0.31 6.87** 

ความเขาใจตนเอง 1.27 .73 1.85 .36 0.58 0.37 6.07** 

ธรรมชาติ 1.40 .64 1.87 .34 0.47 0.30 6.07** 

รวม 1.30 .69 1.85 .36 0.55 0.33 6.45** 

 

 จากตาราง 7 พบวา  ความสามารถทางพหุปญญาโดยรวมของเด็กปฐมวัยหลังการจดั

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ สูงขึน้อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  และเมือ่พิจารณาเปน  

รายดาน พบวา  ความสามารถทางพหุปญญาทุกดานของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกจิกรรมการทํา

หนงัสือเลมใหญ สูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01   



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจยัเชงิทดลอง  เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยั

กอนและหลังการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ  เพือ่เปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับครู  

พอแมผูปกครอง  และผูที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย  ในการพิจารณาเลือกกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ

ทางพหุปญญาใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม  โดยมีข้ันตอนการวิจัยและผลการวิจัย  สรุปไดดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย   
 1.  เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการทํา

หนงัสือเลมใหญ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหปุญญาของเดก็ปฐมวยักอนและหลังจากที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ  

 

สมมติฐานการวิจัย  
 หลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทาง       

พหุปญญาสูงขึ้น 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนชายหญงิทีม่อีายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กาํลังศึกษา

อยูในชั้นเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายประถม)   
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ คือ นกัเรียนชายหญิงที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กาํลัง

ศึกษาอยูในชัน้เด็กเล็ก ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมติร (ฝายประถม)  จํานวน 15 คน ซึง่ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
 1. แผนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ 

 2. แบบประเมนิความสามารถทางพหุปญญา 

 3. คูมือการใชแบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 การวิจยัครั้งนี ้ผูวิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2550 เปน

เวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วนัละ 45 นาที รวมทัง้สิ้น 24 คร้ัง โดยมีแผนการดําเนนิการดังนี ้

 1. ผูวิจัยและผูชวยวจิัยปรึกษาเพื่อทาํความเขาใจรวมกนัเกีย่วกับวิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

 2. ประเมินความสามารถทางพหุปญญากอนการทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางที่ใชใน

การทดลอง ในกิจกรรมในวงกลมตั้งแตเวลา 09.30 – 10.15 น. โดยใชแบบประเมินความสามารถทาง

พหุปญญา  

 3. ดําเนินการทดลอง โดยผูวิจัยดําเนนิการตามแผนการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญที่

ผูวิจัยสรางขึ้น  ในกิจกรรมในวงกลมชวงสรุปกิจกรรมตั้งแตเวลา 09.30 – 10.15 น. เปนระยะเวลา 8 

สัปดาหๆ ละ 3 วันๆ ละ 45 นาที  รวมทั้งสิน้ 24 คร้ัง 

 4. เมื่อดําเนนิการทดลองครบ 8 สัปดาห ผูวจิัยทําการประเมินความสามารถทางพหปุญญา

หลังการทดลอง (Posttest)  ในกิจกรรมในวงกลมตัง้แตเวลา 09.30 – 10.15 น.  

 5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังการทดลองมาหาคาสถิติพืน้ฐานของความสามารถ

ทางพหุปญญาแตละดาน โดยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคะแนนเฉลีย่ (Mean)  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) โดยมีเกณฑการแปลคะแนนเฉลี่ยดังนี ้

 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.00  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับสูง 

 คะแนนเฉลีย่ 0.50 – 1.49  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลีย่ 0.00 – 0.49  หมายถงึ  มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับตํ่า 

 6. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลงัการทดลอง

โดยใช t-test  สําหรับ Dependent Samples 
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การวิเคราะหขอมูล 

 1.  หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 2.  เปรียบเทยีบความสามารถทางพหุปญญากอนและหลังการทดลองโดยใช t-test สําหรับ 

Dependent Samples   
 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลม

ใหญ อยูในระดับปานกลาง โดยเด็กสวนใหญ รอยละ 73.33 – 100  มีความสามารถทางพหุปญญาใน

แตละดานอยูในระดับปานกลาง   

 2.  ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลม

ใหญ อยูในระดับสูง โดยเดก็สวนใหญ รอยละ 86.67 – 100  มีความสามารถทางพหุปญญาในแตละ

ดานอยูในระดบัสูง   

 3.  ความสามารถทางพหุปญญาทุกดานของเด็กปฐมวยัหลงัจากไดรับการจัดกิจกรรมการทาํ

หนงัสือเลมใหญ สูงขึ้นอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 

อภิปรายผล 
 การวิจยัครั้งนีพ้บวา  ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนไดรับการจัดกิจกรรม

การทาํหนังสือเลมใหญ อยูในระดับปานกลาง และภายหลังไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลม

ใหญเด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหปุญญาอยูในระดับสูง  ซึ่งพบวาความสามารถทางพหปุญญา

ทุกดานของเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดรับการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ สูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01  ซ่ึงเปนไปตามสมมตฐิานที่ต้ังไว  แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอื

เลมใหญสามารถพัฒนาเด็กปฐมวยัใหมคีวามสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้น  ทั้งนี้สามารถอภิปราย

ผลไดวา 

 1.  ในชวงการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหปุญญา

ทุกดานสูงขึน้อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ระหวางกอนและหลังการทดลอง แสดงใหเหน็วา

การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญสามารถพฒันาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวยัได 

โดยเด็กมีความสามารถทางพหุปญญาดานมิติและดานธรรมชาติสูงทีสุ่ดคือ  รองลงมาคือ ดานรางกาย

และการเคลื่อนไหว ดานความเขาใจตนเอง ดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร  ดานความเขาใจ

ระหวางบุคคล   ดานดนตรี  ตามลําดับ  ทัง้นี้อาจเปนเพราะในขณะที่เด็กปฐมวัยไดรับการจัดกิจกรรม
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การทาํหนังสือเลมใหญ โดยกระบวนการจดักิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ ประกอบดวยขั้นตอนการ

สอนและการดาํเนนิกิจกรรม ซึ่งมี 3 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันที1่ ข้ันเตรียมนทิาน ข้ันที่ 2 ข้ันผลิตนิทาน ข้ันที่ 3 

ข้ันใชหนังสือ ซึ่งกระบวนการดังกลาวเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กไดเกิดการเรียนรูและ

ไดรับประสบการณจริงดวยการลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ  ไดเรียนรูโดยสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไป

ประยุกตใชไดอยางหลากหลาย โดยการทํากจิกรรมรวมกับเพื่อนและครู โดยคํานึงถึงความสนใจและ

ความตองการของเด็ก เดก็ไดมีโอกาสใชและฝกฝนทักษะตางๆ ในการเรียนรูไดใชปญญาในการตัดสินใจ

และแกไขปญหา คือ เด็กไดมีโอกาสพฒันาพหุปญญาในดานตางๆ เชน ดานภาษาเด็กไดส่ือสารโตตอบ

กับผูอ่ืน ไดนาํเสนอผลงาน ดานตรรกะและคณิตศาสตรเด็กไดคาดคะเนจํานวนสิง่ของจากนทิาน ได

เปรียบเทยีบและจัดหมวดหมูส่ิงของ นับจาํนวนสิง่ของ สัตว และจํานวนตัวละครในนิทาน ดานมติิเด็ก

ปฐมวัยไดเรียนรูรูปรางลักษณะของสิ่งตางๆ ในนิทาน และไดวาดภาพประกอบนทิาน เด็กเรียนรูการ

ลําดับเหตุการณกอน-หลัง และสามารถเรยีงลําดับเหตุการณไดอยางถกูตอง ดานรางกายและการ

เคลื่อนไหวเด็กไดเคลื่อนไหวรางกายไดใชกลามเนื้อทุกสวนอยางประสานสัมพันธในการไดลงมือ

ทํางานตางๆดวยตนเอง การเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง และการเคลื่อนไหวรางกายขณะแสดง

บทบาทสมมุติ ดานดนตรีเด็กปฐมวยัสนกุสนานกับการรองเพลง การแตงเพลงตามเนื้อเร่ืองนิทาน การ

ฟงจงัหวะ และทํานองของเพลง ดานความเขาใจระหวางบุคคล เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมรวมกับเพื่อนเปน

กลุม ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการระดมความคิดในกลุมกอนลงมือผลิตหนงัสอื ดานความเขาใจ

ตนเองเด็กไดแสดงออกอยางเต็มที่เกิดความมั่นใจในการนําเสนอผลงาน การแสดงบทบาทสมมุติเด็ก

ไดเลือกตัวแสดงที่ตนเองชอบ เชน ในหนวยสัตวเด็กสามารถเลือกแสดงเปนสัตวที่ตนเองชอบได ดาน

ธรรมชาติเด็กไดสัมผัสธรรมชาติจากการทดลอง การเรียนรูการเจริญเติบโตของ พืช และสัตว โดยการ

คนควาจากแหลงเรียนรูตางๆ 

 2.  การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ  สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญา    

ทุกดานของเดก็ปฐมวยัใหสูงขึ้น  ดังนี ้

  2.1  ความสามารถทางพหปุญญาดานภาษา จากการศึกษาพบวาในชวงเวลาของการ

จัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหปุญญาดานภาษาสงูขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเหน็วาการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญสามารถพฒันา

ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาได ทัง้นี้อาจเปนเพราะในขณะที่เด็กปฐมวัยเขารวมกิจกรรม

การเรียนรู เดก็ปฐมวยัไดมีปฏิสัมพันธในการสื่อสารโตตอบกับผูอ่ืน เชน การพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณกับเพื่อนและครู  ไดฝกเขียนคําหรือขอความสัน้ๆ เพื่อต้ังชื่อนทิานหรือแตงนิทาน ไดใช

ภาษาในการนาํเสนอผลงาน  โดยการเลาเรื่อง การอานจากภาพ การอานเรื่องราวในนิทาน ในการจัด

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ ผูวจิัยแบงเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ข้ันที1่ ข้ันเตรียมนทิาน ข้ันที่ 2 ข้ันผลิต
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นิทาน ข้ันที่ 3 ข้ันใชหนังสือ   โดยทัง้ 3 ข้ันผูวิจัยไดนาํกระบวนการกลุมมาใชทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธ

กันในกลุมโดยใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางกนั ไดอภิปราย ไดกระทํา ไดแสดงออก ได

เรียนรูบทบาทการเปนผูพูดและผูฟงที่ดี เชน การฟงนทิานที่ครูเลา การฟงการนาํเสนอผลงานของเพื่อน

แตละกลุม การรับฟงความคดิเห็นของเพื่อน โดยในขั้นเตรียมนทิานเด็กตองสรุปเนื้อหาในนิทานให

สอดคลองกบัหนวยที่เรียน เด็กทกุคนจะตองหาขอมูลจากแหลงเรยีนรูที่แตกตางกนั เชนการอานหนงัสือ

ในหองสมุด มุมหนังสือ การสํารวจสภาพแวดลอมตางๆในโรงเรียน จากนั้นครูจัดใหมีการนําเสนอ 

แสดงความคดิเห็นและตองมีการปรับเปลีย่นใหเร่ืองราวที่ทกุคนนําเสนอใหสอดคลองกัน และปรบัแตง

เปนนทิาน ซึ่งสอดคลองกับที่  ศันสนีย  ฉัตรคุปต และอุษา  ชูชาต ิ (2545 : 21)  กลาวถงึ การเรียนรู

ภาษาวาการทีจ่ะใหสมองเดก็พัฒนาและเรียนรูภาษาไดอยางเตม็ที ่จาํเปนตองใหเด็กไดมีโอกาสพูด

และฟงคนอ่ืนพูด  ซึง่สอดคลองกบั อารี  สัณหฉว ี (2543 : 8)  ไดกลาวถงึการเรยีนรูภาษาของเดก็ปฐมวยั

วา ควรจะเกิดจากประสบการณตรงโดยลงมือกระทาํกิจกรรมดวยตนเอง (Learning by doing) และ

สอดคลองกับงายวิจัยของ ปราณี  คําแหง (2547 : 69-70)  ไดทําการศึกษาในเรื่องความสามารถ

ทางดานภาษาของเด็กอายุ 3-5 ป พบวา การที่เดก็ปฐมวัยจะมีพัฒนาการทางภาษาที่สูงขึน้ ตองผาน

การปฏิบัติกิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  นอกจากนี้ยงัพบวากจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญเปน

กิจกรรมทีพ่ัฒนาความสามารถทางดานภาษาไดอยางมปีระสิทธิภาพ เพราะเดก็ไดเรียนรูผานทกัษะ

การพูด  การฟง  การอาน  และการเขียน  ซึ่งสอดคลองกับ สุปราณี  ไกรวัตนุสรณ และคณาพร  คมสัน 

(2544 : 8-30)  ไดอธิบายลกัษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชภาษา คือ ชอบฟงและโตตอบ

กับการพูดในรูปแบบตางๆ ชอบเลียนแบบเสียง ภาษา การอานและการเขียนของผูอ่ืน  เรียนโดยผาน

ทักษะการฟง การอาน การเขียน และการอภิปราย  ใชทกัษะทางภาษาทัง้ 4 ในการจดจํา การสื่อสาร 

การอภิปราย การอธิบาย การชักจูง การสรางความรูใหม การสรางความหมายใหมๆ  และสะทอนให

ผูอ่ืนเขาใจธรรมชาติของภาษา มีความพยายามที่จะฝกฝนภาษาของตนใหเกิดความชํานาญ  

 2.2  ความสามารถทางพหปุญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร จากการศึกษาพบวาใน

ชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ เดก็ปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดาน

ตรรกะและคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงใหเหน็วาการจัดกิจกรรมการ

ทําหนงัสือเลมใหญ สามารถพัฒนาความสามารถทางพหปุญญาดานตรรกะและคณิตศาสตรของเด็ก

ปฐมวัยไดทัง้นี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ กระตุนใหเดก็เกิดการเรียนรูดวย

ตนเอง เด็กมีโอกาสไดเปรียบเทียบ จัดหมวดหมู/ประเภท ของสิง่ของ จากรูปราง รูปทรง จาํนวน ขนาด 

สี พืน้ผิว มีโอกาสคิดคํานวณและคาดคะเนงายๆ  ซึ่งเด็กปฐมวยัตองใชทักษะในการคิดแกปญหาตางๆ 

ดวยตนเอง เชน การจัดประเภทหมวดหมูยานพาหนะ การเรียงลําดับขนาดรถชนิดตางๆ ในหนวย 

ยานพาหนะ การนับจาํนวนตัวละครในนทิาน และในขณะทํากิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญนัน้ เดก็
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จะพบปญหาที่หลากหลาย เชน ครูกาํหนดหนวยใหเด็กแลวใหเด็กแกปญหาโดยการคนควาหาขอมูล

ดวยตนเองเพือ่ใชผลิตหนังสือ ฯลฯ ซึ่งสอดคลองกับ สุปราณี  ไกรวฒันุสสรณ และคณาพร  คมสนั 

(2544 : 9 – 33)  ไดกลาวถึงแนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

ไววาสามารถทําไดโดย ฝกจัดกลุมส่ิงของโดยใหหาเหตุผลที่จัดหมวดหมูของสิ่งนัน้ เชน ดูจากขนาด 

รูปราง สี ประโยชนสอย เปนตน   เปดโอกาสใหนักเรียนรูจักการเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป ฝกให

นักเรียนรูจักการสังเกตและการสืบคนติดตาม  จัดสภาพแวดลอมเพือ่การพัฒนาความสามารถในการ

ใชเหตุผล/การคิดคํานวณและสอดคลองกับ สุนทร  โคตรบรรเทา (2548 : 1 – 23)  ไดกลาวถึงการ

แสดงออกของบุคคลที่มีความสามารถทางพหุปญญาในดานตรรกะและคณิตศาสตร ไววา ตองรูจกั

วิธีการแกปญหาตางๆ  ดําเนินกระบวนการดวยเหตุและผลที่งายและเปนรูปธรรม  มีความสามารถ

เชื่อมโยงการคดิคํานวณกบักจิกรรมการแกปญหา  คิดไดอยางมีเหตุผลหรือคิดอยางมีตรรกะ และมี

ความสามารถในการพัฒนาแบบแผนการคิดและรูจักการนําออกมาใชที่หลากหลาย    

  2.3  ความสามารถทางพหปุญญาดานมติิ จากการศึกษาพบวาในชวงเวลาของการจัด

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหุปญญาดานมิติสูงขึ้นอยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงใหเหน็วาการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญสามารถพฒันาความสามารถ

ทางพหุปญญาดานมิติของเด็กปฐมวัยได ทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กไดแสดงออกใหผูอ่ืนเขาใจโดยการ

ทํางานศิลปะสรางสรรคในสิง่ที่ไดเรียนรูมา การวาดภาพประกอบนทิานในหนังสอืเลมใหญ  ไดถายทอด

ลักษณะและทศิทางของวัตถรูุปทรงตางๆ โดยการวาดภาพ  การเลาเรื่อง การบรรยาย การระบายสี  

การปน และการพับ เชน การพับกระดาษเพื่อสรางหนงัสอืเลมใหญ ในหนวยสัตว เดก็ตองพับสัตวชนิด

เดียวกนัหลายขนาด โดยไมมีแบบ เด็กตองเปนผูออกแบบเอง และสาธติการพับใหกบัเพื่อนกลุมอ่ืน ซึง่

สอดคลองกับ ศิริกาญจน  โกสุมภ และดารณี คําวัจนัง (2544 : 28)  ที่กลาวถึง การเรียนการสอนใน

เร่ืองมิติสัมพนัธวาตองฝกใหเด็กไดใชความคิดเปนภาพ เชน การวาดภาพหรือการใชผังมโนภาพชวย

ฝกในการคิดโดยเมื่อเด็กปฏิบัติกิจกรรมเด็กจะพัฒนาความสามารถทางมิติสัมพันธสูงขึ้น  และ

สอดคลองกับ สุปราณี  ไกรวฒันุสสรณ และคณาพร  คมสัน (2544 : 9 – 33)  ไดกลาวถึงแนวทางการ

สงเสริมความสามารถทางพหุปญญาดานมิติ ไววา  ควรสงเสริมใหเด็กไดพยายามทีจ่ะแสดงออกถึง

ความคิดความรูสึกโดยระบายสี ปน โดยจนิตนาการที่แตกตางกนั รูปแบบ รูปราง การออกแบบ และสี 

  2.4  ความสามารถทางพหปุญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว จากการศึกษาพบวา 

ในชวงเวลาของการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหุปญญาดาน

รางกายสงูขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 แสดงใหเห็นวาในขณะที่เดก็ปฐมวัยไดรับการจัด

กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญเด็กไดเคลื่อนไหวรางกายไดใชกลามเนื้อทกุสวนอยางประสานสัมพันธ

โดยการทํางานศิลปะสรางสรรค การเลนบทบาทสมมต ิการประดิษฐผลงาน การสรางหนังสือเลมใหญ 
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การเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลง ทําใหเด็กปฐมวัยไดพัฒนากลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัด

เล็กอยางสมดลุ เชน ในหนวย วนัเด็ก เด็กไดแสดงละครใบเพื่อถายถอดเนื้อหาในหนงัสือเลมใหญ เร่ือง 

หนูเปนเด็กด ีใหเพื่อนๆดู จากนัน้ใหเพื่อนๆที่เปนผูชมรวมกันทายเรื่องราวที่เพื่อนแสดง ดังที่ เยาวพา  

เดชะคุปต  (2540 : 35) ไดกลาววา การเคลื่อนไหวรางกายอิสระ ควรมทีั้งการเคลือ่นไหวคนเดียวและ

เปนกลุม และควรใหเด็กรูจกัสวนตางๆ ของรางกาย พืน้ที ่จังหวะ ทศิทาง และระดับการเคลื่อนไหว  ซึ่ง

สอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2542 : 35)  ที่เสนอวาการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การเคลื่อนไหว

รางกาย ควรเนนการใชกลามเนื้อที่มีการปฏิสัมพันธกับพื้นที่ การเรียนรูโดยการสัมผัส การกระทาํ การ

ใชภาษากาย เชน ใชรางกายพดูตอบ คือ การใหผูเรียนใชอวัยวะในรางกายเพื่อการสื่อสาร การแสดง

ทาทาง แสดงละครใบ ใชรางกายอุปกรณในการเรียนรู 

  2.5  ความสามารถทางพหปุญญาดานดนตรี  จากการศึกษาพบวา ในชวงเวลาของการ

จัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหปุญญาดานดนตรีสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเหน็วาการจัดกจิกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ สามารถพฒันา

ความสามารถทางดานดนตรขีองเดก็ปฐมวยัได ทัง้นีอ้าจเปนเพราะในขณะทีเ่ด็กปฐมวัยเขารวมกิจกรรม

โดยผูวิจัยใชเพลงในขั้นนําเพื่อเขาสูเนื้อหา เด็กไดมีโอกาสแสดงออกอยางเตม็ที ่เกดิความสนกุสนาน

รวมกับเพื่อนอยางเหมาะสมกับวัย มีความสุขและความประทับใจกับประสบการณที่ไดรับ ตลอดจน

การกระโดดโลดเตนตามจงัหวะ เดก็ปฐมวยัไดแสดงออกอยางไมเคอะเขิน และเกิดสนุกสนานกับการ

ทํากจิกรรมมาก และในการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญ เด็กมกีารแตงเพลงและเคลื่อนไหว

รางกายประกอบเพลงพรอมคิดใหสอดคลองกับเนื้อหาในนทิาน เชน ในหนวยยานพาหนะ เด็กรวมกัน

แตงเพลงประกอบและเคลื่อนไหวรางกายใหเขากับเนื้อหาในเพลง ยกตัวอยาง ทาํทาเครื่องบนิ ทําทา

รถไฟ ฯลฯ ดังที่ เยาวพา เดชะคุปต (2542 : 115) ไดอธิบายไววาดนตรีเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจาํวัน

ของเด็ก ไมวาเด็กจะอยูที่ไหน หรือจะทาํอะไร เด็กมักจะไดยินเพลงหรอืดนตรีอยูเสมอ ดังนัน้ดนตรี

สําหรับเด็กปฐมวัยจงึเปนสิ่งจําเปนมากและเปนหัวใจของการจัดกจิกรรมเพื่อการเรียนรูทัง้หลาย ดนตรี

จะมีสวนในการเสริมสรางพฒันาการของเด็กทุกๆ ดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา 

  2.6  ความสามารถทางพหปุญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล  จากการศึกษาพบวา

ในชวงการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ เด็กปฐมวัยมีความสามารถทางพหปุญญาดานความ

เขาใจผูอ่ืนสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 แสดงใหเหน็วาการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือ

เลมใหญสามารถพัฒนาความสามารถดานความเขาใจผูอ่ืน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมเปน

เร่ืองที่เปดโอกาสใหมกีารรวมมือกันทาํงาน เปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติสรางหนงัสือเลมใหญโดย

การแสดงความคิดเห็นและรวมกนัผลิตหนงัสือเลมใหญ  ซึ่งเด็กสามารถเกิดการปฏิสัมพันธกับเพื่อน 

โดยเด็กไดแสดงความเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปนสิง่ของกับเพื่อนและแสดงความชวยเหลือเพื่อนในกลุม 
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การแบงปนสแีละอุปกรณตางๆ และการแสดงบทบาทสมมุติ เชนในหนวยปรากฎการณธรรมชาต ิเด็ก

ไดรวมกันแสดงบทบาทสมมติุ ประกอบนทิานในหนังสือเลมใหญ เร่ือง ฟาผานากลวั และการรวมกนั

แตงเพลงและเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงในหนวย สัตว เด็กไดเลอืกเปนสัตวทีต่นเองชอบ มกีาร

สรางขอตกลงระหวางกลุม ดังที่ อารี สัณหฉว ี(2543 : 33) ไดอธิบายไววา การเรียนแบบรวมมือ 

(Cooperative learning) เปนวิธกีารเรียนที่ใหผูเรียนทํางานดวยกันเปนกลุมเลก็ๆ เพื่อใหเกิดผลการ

เรียนรู ทั้งทางดานความรูและทางดานจิตใจชวยใหนกัเรียนเห็นคุณคาในความแตกตางระหวางบคุคล

ของเพื่อนๆ เคารพความคิดเห็นและความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ ไวกอตสกี (วัฒนา มัคคสมัน. 

2539 : 19; อางอิงจาก Vygotsky. n.d.) เปนแนวคิดที่สําคัญอีกแนวคดิหนึง่ทีก่ลาวถึง กระบวนการ

เรียนรูที่เรียกวา “Scaffolding” (จากหลกัการของ Zone of Proximal Development ZPD) ที่เชื่อวา

เด็กเกิดการเรียนรูได มีพฒันาการทางสตปิญญาเกิดทศันคติเมื่อมีการปฏิสัมพันธและการทาํงาน

รวมกันกับผูอ่ืน เชน ผูใหญ ครู และเพื่อน บุคคลเหลานีจ้ะใหขอมูลสนับสนนุการเรียนรู Zone of 

Proximal Development (ZPD) ซึ่งเปนสภาวะที่เด็กเผชิญกับปญหาทีท่าทาย เมือ่เด็กไมสามารถคิด

แกปญหาไดโดยลําพงั การไดรับความชวยเหลือแนะนาํจากผูใหญ หรือจากการทาํงานรวมกบัเพื่อนที่มี

ประสบการณมากกวาจะทาํใหเด็กสามารถแกปญหานัน้ไดและเกิดการเรียนรูข้ึน 

  2.7  ความสามารถทางพหปุญญาดานความเขาใจตนเอง จากการศึกษาพบวา ในชวง

การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ เดก็ปฐมวยัมีความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจ

ตนเองสงูขึ้นอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงใหเห็นวาการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลม

ใหญสามารถพัฒนาความสามารถทางดานความเขาใจตนเองของเดก็ปฐมวยัไดทั้งนี้ อาจเปนเพราะ

กิจกรรมที่ใหเด็กทํานัน้สามารถดึงดูดความสนใจของเดก็ เด็กไดมีโอกาสเลือกตัดสินใจ แสดงความคิด

อยางมีอิสระในการเลือกเรื่องที่ตนเองตองการเรียนรู  มกีารนาํเสนอผลงาน  ไดแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับเพื่อน สงผลใหเดก็มีความมัน่ใจในตนเองมากยิ่งขึน้ เห็นไดจากการที่เดก็ไดทํางานศิลปะ

สรางสรรค การทําหนงัสือเลมใหญ เด็กไดแสดงออกทางความคดิอยางเต็มที่และไดนาํเสนอผลงาน

ของตน โดยครูจะเปนผูสนับสนุน แนะนํา และใหกําลงัใจ เชนในหนวยสัตว เด็กไดเสนอประเภทสตัวที่

ตองการเรียนรู โดยแบงตามความสนใจของกลุมพรอมใหเหตุผลประกอบ ทาํใหไดหนังสือเลมใหญแบง

ตามประเภทของสัตว เชน เร่ือง สัตวน้ําเตนระบํา สิงโตเจาปา แมลงเตาทองจอมหวิ นกนอยหาเพื่อน 

และการเกิดของกบ ซึง่ตามทฤษฎีความตองการของ มาสโลว เชื่อวาทกุคนในสงัคมมีความปรารถนาที่

จะไดรับความสําเร็จ ความภมูิใจในตนเอง และตองการไดรับการยอมรับนับถือจากคนอื่นใน

ความสาํเร็จของตน ถาความตองการดังกลาวไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอก็จะทําใหบุคคลมี

ความเชื่อมัน่ในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา มีความสามารถและมีประโยชนตอสังคม แตถาความ

ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนองไมเพยีงพอหรือถูกขัดขวาง ก็จะทําใหบุคคลรูสึกวาตนเองดอยคา 
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และเสียความภูมิใจในตนเอง (สุรางค โควตระกูล. 2541 : 158 – 162)  ซึ่งสอดคลองกับ อารี สัณหฉวี 

(2543 : 23) ทีก่ลาววา นกัเรยีนควรมีโอกาสไดพูดคุยกับผูอ่ืนจากการเรียนแบบกลุมเนื่องจากเดก็แต

ละคนจะมพีหปุญญาดานความเขาใจผูอ่ืนแตกตางกัน 

  2.8  ความสามารถทางพหปุญญาดานธรรมชาติ จากการศึกษาพบวา เด็กปฐมวยัที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการทาํหนงัสือเลมใหญ มีความสามารถทางพหปุญญาดานธรรมชาติสูงขึ้นอยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทัง้นี้อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญมุงเนนให

เด็กปฐมวยัไดปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมธรรมชาติ เชน การอนุรักษส่ิงแวดลอม การเรียนรูการเจริญเติบโต

ของสัตวและพืช สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรูส่ิงแวดลอมที่ใกลตัวเดก็ เด็กปฐมวัยไดรับ

การเรียนรูจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมจากธรรมชาติที่เด็กเรียนรูจากนทิาน รวมทัง้รูจัก

รักษาสิ่งแวดลอมไดโดยการดูแลรักษา ไมเด็ดหรือดึง หรือทําลายใหเกดิความเสียหาย โดยในหนวยพืช 

เด็กไดศึกษาการเจริญเติบโตของพืช การคายน้าํ โดยการทดลอง การเลาเรื่องราวเกีย่วกับพืชจากครู 

การหาขอมูลจากแหลงเรียนรู สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน และถายทอดสิ่งที่เรียนรูผานการทาํ

หนงัสือเลมใหญ ทําใหไดเร่ืองราวตามความเขาใจของเด็ก สอดคลองกับ สุปราณี  ไกรวัฒนุสสรณ 

และคณาพร  คมสัน (2544 : 9 – 33)  ไดกลาวถงึแนวทางการสงเสริมความสามารถทางพหุปญญา

ดานธรรมชาติไววา  ควรสงเสริมใหมีความรูเกี่ยวกบัธรรมชาติอยางลกึซึ้ง ทัง้วงจรชวีิต สภาพปจจบัุน 

การดูแลใหคงอยู และการทาํใหธรรมชาติที่เสียหายหมดไป  สามารถคาดคะเนสิง่ทีเ่กิดขึ้นเมื่อเงื่อนไข

ตางๆ เปลีย่นแปลง  ทั้งนี้ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545 : 36) ไดอธิบายไววา การปลกูฝงเด็กใหรัก

ส่ิงแวดลอม ควรใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงใหเด็กไดพบเหน็ความเปนไปของสิ่งที่ศึกษาใน

ลักษณะตางๆ ของธรรมชาตหิรือส่ิงแวดลอมโดยตรงดวยระบบประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การไดยิน ได

เห็น ไดสัมผัส ไดกลิ่น และไดล้ิมรสเปนการเรียนรูดวยตนเองและฝกปฏิบัติจริง การใหเด็กเรียนรูความ

ซาบซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึง่ควรใหเด็กเรียนโดยผานกระบวนการปฏิบัติจริง เรียนรูจากของจริง ทดลอง

จริงกับส่ิงนัน้ๆ การที่เด็กไดสัมผัสเด็กจะเกดิการมีสวนรวมที่สุด เด็กเกดิความเขาใจ ความคิดรวบยอด

ของการใหเดก็ไดประพฤตปิฏิบัติจริงตอส่ิงแวดลอมโดยตรงดวยการกระทาํซ้ําๆ จนเกิดเปนทกัษะหรือ

นิสัยที่ถือเปนกิจปฏิบัติ เด็กจะเกิดการรับรูและความรูสึกผูกพนัรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

 

ขอสังเกตที่ไดจากการวิจัย 
1.  การจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง

โดยผานการลงมือปฏิบัติจริง   

2.  ข้ันตอนการจัดกิจกรรมเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทกุขั้นตอน

ทั้งแบบรายบคุคลและแบบกลุม   
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3.  ในขณะปฏิบัติกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  เด็กจึงได

เรียนรูและพฒันาพหุปญญาในทกุดานอยางเหมาะสมกับวยัและความแตกตางระหวางบุคคล   

4.  กจิกรรมการทําหนังสือเลมใหญทาํใหเด็กเกิดทกัษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  

5.  เมื่อทาํหนงัสือเลมใหญเสร็จสมบูรณแลวเด็กสามารถสรุปองคความรูไดดวยตนเอง  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ควรมีการศึกษาความสมัพันธของปจจัยอื่นๆ ที่อาจสงผลความสามารถทางพหปุญญา

ของเด็กปฐมวยั เชน  ความสัมพันธระหวางรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกบัความสามารถทางพหุปญญา

ของเด็กปฐมวยั  ความสมัพนัธระหวางอายุกับความสามารถทางพหปุญญาของเดก็ปฐมวยัในแตละ

ดาน  เปนตน 

 2.  การศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อพฒันาความสามารถ

ทางดานพหุปญญาของเด็กปฐมวัย เชน  รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคิดไฮ/สโคป  รูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  เปนตน 

 3.  การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญเพื่อการเรยีนรูทีม่ีผลตอ

ความสามารถดานอื่นๆ เชน  การคิดวิจารณญาณ  การแกปญหา  ความตระหนักรู  เปนตน 

 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. การจัดทําแผนการสอนการจัดกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ ครูควรเขียนแผนใหเอื้อตอ

พฤติกรรมทางพหุปญญาทกุดาน  โดยแผนการสอนในแตละกิจกรรมควรกําหนดจุดประสงคการเรียนรู

ใหสอดคลองกับประเด็นที่ใชในการประเมินความสามารถทางพหุปญญาในแตละดาน  ซึ่งจะสามารถ

สังเกตไดครบทั้ง 8 ดาน  

 2.  การจัดกิจกรรมการทําหนงัสือเลมใหญควรสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง สอดคลอง

กับวิถีชวีิตประจําวนัของเดก็  และเปดโอกาสใหเดก็ไดมสีวนรวมในการทํากิจกรรมมากที่สุด  เพือ่ให

การพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาทกุดานมีความคงทน 
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คูมือการใชแผนการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดประสบการณใหแกเดก็ปฐมวยันัน้ควรจัดใหสอดคลองกับพฒันาการของเด็ก คํานงึถงึ

ตัวเด็กเปนหลกั จัดประสบการณใหเด็กได “กระทาํ” เพื่อสงเสริมพฒันาทุกดาน ควรเลือกประสบการณที่

ใกลตัวเด็กอยูในสิ่งแวดลอมของเด็ก อีกทั้งตองคํานงึถงึความแตกตางและความสนใจของเด็กเปน

รายบุคคล เพราะเมื่อเด็กมคีวามสนใจก็จะตั้งใจทาํกิจกรรมและเรียนรูอยางสนุกสนาน ยิ่งไปกวานั้นควร

จัดประสบการณใหเด็กมีโอกาสเรียนรูในหลายรูปแบบ เชน การปฏิบัติการทดลอง การนําไปทัศนศกึษา 

การเลนบทบาทสมมติ การเลนเปนกลุมและเดี่ยว ซึ่งเดก็แตละคนอาจมีวิธกีารเรียนรูไมเหมือนกนั 

นอกจากนีก้ารจัดหนวยประสบการณใหกบัเด็กนิยมจัดในรูปของกิจกรรมตางๆ คือ กจิกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะ กจิกรรมสรางสรรคและเลนตามมุม กิจกรรมในวงกลม กจิกรรมการเลนกลางแจง และเกม

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมในวงกลม เปนกจิกรรมที่เอื้อตอการพัฒนาดานสติปญญาใหกับ

เด็กไดมากกวากิจกรรมอืน่ๆ  โดยวิธีดําเนนิกิจกรรมประกอบดวยขั้นนาํ ข้ันสอน และข้ันสรุป   

 กิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญ (Big Book) เปนกิจกรรมหนึง่ที่สามารถนํามาใชในการสรุป

เนื้อหาจากการทํากิจกรรมตางๆ เนื่องจาก การสรางหนงัสือเลมใหญเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเดก็ได

จินตนาการ ทบทวนความจาํ ไดแสดงออกตามความสามารถของแตละคน อีกทัง้ไดใชกลามเนื้อมือและ

สายตาอยางสมัพันธกนั ตลอดจนในการถายโยงการเรียนรูซึ่งกนัและกนั ขยายความรูความคิดใหเพื่อน 

ปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมได และเกิดความสนุกสนาน  เด็กจะเกิดความคิดรวบยอด (Concept) ในสิ่งที่

ไดเรียนรูจากการสรุปกิจกรรมโดยใชเทคนิคการสรางหนังสือเลมใหญ เพราะหลงัจากที่ครูและเด็ก

ชวยกนัอานขอความที่ประกอบดวยภาพและสัญลักษณ ซ้ําแลวซ้าํเลาจะชวยใหเดก็ตั้งชื่อเร่ืองที่ไดมีการ

ตกลงกนั ซึง่เปนการรวบรวมความคิด ถายโยงประสบการณซึ่งกนัและกัน รูจักการสังเกต ไดรูจักคําศัพท

ตางๆ สามารถหาความสัมพันธระหวางภาพและสัญลักษณที่เกิดขึน้ได  หนังสือเลมใหญจะมีขนาดและ

รูปรางใหญ ซึง่เด็กสามารถมองเหน็รูปภาพ สัญลักษณ ตัวหนังสือ อยางชัดเจน และสามารถอานพรอมๆ 

กันไดทัง้กลุมใหญและเปนรายบุคคล ตลอดจนในหนงัสอืเลมใหญจะเวนที่แตละตอนใหเด็กฉกี ตัด ปะ 

ติดรูป หรือวาดภาพประกอบขอความตามความสนใจของเด็กโดยใชส่ือวัสดุที่คุนเคยและใกลตัวเด็ก มี

ทั้งของจรงิ ของจําลอง รูปภาพ รูปลอก (สติกเกอร) เพื่อฝกการใชกลามเนื้อมือและตาใหสัมพันธกัน เกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลนิกับการทํากจิกรรม อีกประการหนึ่งการใชวัสดุที่เด็กคุนเคยและพบเห็นใน

ชีวิตประจําวนัจะชวยกระตุนใหเด็กกระตือรือรนและสนุกสนานในการทาํกิจกรรมไดเปนอยางดี  

 



 80 

 การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญเนนการพัฒนาทกัษะทางภาษาของผูเรียนอยางบูรณา

การ  ทัง้นี้เพราะภาษาเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูของเด็ก  เปนเครื่องมือที่ส่ือสารทั้งความรูสึก

สวนตัวและความรูของเดก็  กิจกรรมเปดโอกาสใหเดก็ไดทํางานรวมกบัผูอ่ืน เพื่อใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธตอ

กันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ประสบการณ  และการพึ่งพาซึ่งกันและกนั  ใหโอกาสเดก็ไดตัดสินใจแกปญหา

ดวยตัวเองอยางอิสระจนประสบความสําเร็จ  และสงเสริมเด็กไดพัฒนาความคิดของตนไดเต็มตามศักยภาพ  เปนผู

รอบรู  และมีความสามารถหลากหลายดาน  ซึ่งผูวิจัยเชือ่วาเปนแนวทางที่เหมาะสมอยางยิ่งแนวทาง

หนึง่ในการนาํมาใชเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาใหแกเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้น  เพื่อ

พัฒนาเด็กใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม และสามารถ

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

หลักการจัดกิจกรรม 
 1.  กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม   
  การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ ดําเนินการในชวงการสรุปเนื้อหาและสาระความรู

จากการทาํกิจกรรมในวงกลม  เวลา  09.30 – 10.15 น. ของทุกวัน  เปนระยะเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 3 

วันๆ ละ 45 นาท ี รวมทัง้สิ้น 24 คร้ัง 

 
 2.  กําหนดหนวยการเรยีนรู 
  การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญ ไดจัดกิจกรรมจํานวน 8 หนวยการเรียนรู ไดแก 

  สัปดาหที่ 1 หนวย วนัปใหม 

  สัปดาหที่ 2 หนวย วนัเด็กแหงชาต ิ

  สัปดาหที่ 3 หนวย การคมนาคม 

  สัปดาหที่ 4 หนวย สัตว 

  สัปดาหที่ 5 หนวย สัตว2 

  สัปดาหที่ 6 หนวย ฤดูกาล 

  สัปดาหที่ 7 หนวย ปรากฏการณธรรมชาต ิ

  สัปดาหที่ 8 หนวย พชื 
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 3. แนวทางการจัดกิจกรรม  
  การจัดกิจกรรมการทาํหนงัสอืเลมใหญเปนการเขียนเรื่องลงบนกระดาษแผนใหญ โดยมี

ครูทําหนาที่คอยซักถามและชวยเขยีนขอความหรือเร่ืองราวตามคําพดูของเด็ก กอนเขียนครูจะถามเด็ก

กอนเสมอวาจะเขียนอะไรตอไป อยางไร ขณะที่เขียนครูจะอานคําทุกคําไปพรอมๆ กับเด็กทกุครั้ง ใน

ข้ันตอนที่ครูเขยีนแลวนั้นจะเวนที่ในแตละตอนใหเด็กวาดภาพ ปะภาพ ลอกรูปประกอบขอความหรือ

เร่ืองนัน้ๆ เมื่อขอความที่ลําดับดวยภาพ สัญลักษณ และคําที่ครูเขียนเรียบรอยแลวครูกับเด็กก็จะอานซ้าํ

พรอมๆ กนัอีกครั้ง โดยมีแนวทางในการดาํเนนิกิจกรรมการทาํหนังสือเลมใหญดังนี ้

  1. ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละประมาณ 4 – 5 คน สําหรับในช้ันตนๆ นกัเรียนยัง

เขียนเองไมได หรือยงัเขียนไมคอยดีนัก ครูควรเขียนเรื่องโดยลอกประโยคตางๆ จากเรื่องที่นกัเรียนเลา 

ลงในกระดาษขนาดใหญพอที่จะใชทําหนงัสือเลมใหญเพือ่เปนแหลงในการเรียนรูของกลุมและนาํมา

อานหนาชั้นเรียน ใหนกัเรียนในชัน้อานและเหน็ไดชัดเจน 

  2. ครูควรตกลงกับนักเรียนวา จะใหครูเขียนหนาใด วาดรูปใด ครูจะเวนที่ใหนกัเรียนวาด

ภาพประกอบ ปะ ติด รูปภาพหรือสติกเกอรในแตละตอนของเรื่อง และใหนักเรียนวาดภาพปกตามแตจะ

ตกลงกนัในกลุมของนักเรยีนเอง 

  3. ครูควรเอาหนากระดาษที่เขียนแลวแบงใหนักเรียนผลัดกันอานในกลุมเสียกอน  จากนั้น

จึงแบงงานใหนักเรียนทกุคนไดวาดภาพประกอบ ปะ ติด รูปภาพหรือสติกเกอร ตามเรื่องหรือจินตนาการ

ของนักเรียน  ครูควรลอกเรื่องเขียนไวหลายๆ ชุด เพื่อใหนกัเรียนแตละกลุมไดทําอยางทัว่ถึง  เมือ่

นักเรียนวาดภาพประกอบ ปะ ติด รูปภาพหรือสติกเกอรเสร็จแลวและชวยกนัอานเรือ่งภายในกลุมของ

ตนเรียบรอยแลว จงึใหนักเรยีนเขียนชื่อ นามสกุล ของตน ทั้งกลุมไวดานหลังปก  จากนัน้ใหนกัเรียนแต

ละกลุมรวบรวมผลงานโดยเรียงหนากระดาษหนงัสือเลมใหญของตนใหเรียบรอย  แลวนาํไปใหครูชวย

เย็บปกและหุมปกดวยกระดาษกาวเพื่อใหคงทนพอที่จะใชไดนานๆ เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว จงึใหนักเรียน

แตละกลุมนาํหนงัสือเลมใหญของตนออกมาแสดง โดยชวยกนัอานใหเพื่อนฟงหนาชั้น  นกัเรียนจะ

สนุกสนานในการอาน ฟง เพราะไดเหน็ผลงานที่ตนไดออกมาวาดภาพประกอบเรื่องนัน้ๆ 

 

  การทาํหนังสอืเลมใหญ มอุีปกรณที่จําเปนดังตอไปนี ้

  1.  กระดาษแผนใหญ ราคาไมตองแพง นาํมาตัดเขาใหพอดีกับขนาดที่ตองการ 

  2.  กระดาษวาดเขียนสาํหรบัทําปก หรือกระดาษชนิดอืน่ๆ ที่สามารถนํามาทาํปกได ควร

ใหมีขนาดใหญกวากระดาษที่ใชเขียนดานใน 

  3.  กาวหรือแปงเปยก 
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  4.  กรรไกร 

  5.  ดินสอสี สีเทียน ฯลฯ (จะใชชนิดใดก็ได) 

  6.  ที่เย็บกระดาษ 

  7.  สติกเกอรรูปตัวอักษร (ไมจําเปนตองใช ถาหาไมไดหรือไมมี) 

  8.  มีดตัดกระดาษคุณภาพดี (ใหครูเปนผูใชเทานั้น) 

  9.  กระดาษกาว หรือกระดาษเทป 

  10.  สีเมจกิ (เฉพาะครูเปนผูใชเทานั้น) 

 
  วิธีทาํหนังสือเลมใหญ (Big books) 
  พับกระดาษทีจ่ะใชเขียนตามขนาดที่ตองการ ตัดตามยาวเพื่อใหเปน 2 หนากระดาษหรือ

จะตัดกระดาษเปนหนาเดียวตามขนาดทีต่องการก็ได  แตตองเผื่อขอบไวสําหรับเยบ็เขาเลมใหขอบ

เรียบรอย เมื่อพับกระดาษเปนคูหรือเย็บกระดาษหนาเดียวเปนเลม ขอบของหนงัสืออาจไมเทากันหรือไม

สม่ําเสมอควรใชกรรไกรเล็มปลายกระดาษใหเรียบรอย 

  ตรวจสอบเรื่องและรูปภาพที่เขียนไวในขัน้ตอนกอน เพือ่ใหนักเรียนลอกตามดวยตวับรรจง 

ในระยะตนๆ (แรกเรยีนเด็กยงัเขียนไมได ครูจะเปนผูเขียนให)  และติดรูปหรือวาดภาพประกอบตามใจ

ชอบ  ครูควรชวยนกัเรียนโดยใหคําแนะนาํและใหนักเรียนออกแบบหนงัสือของตนเองอยางเสรี กอนลง

มือเขียนตัวหนังสือควรตีเสนดวยไมบรรทดัไวกอน เพื่อใหการเขียนของนกัเรียนมีระเบียบและอานไดงาย  

ระหวางบรรทดัควรเวนชองหางประมาณ 3 เซนติเมตร  ควรเหลือขอบไวเผื่อการเย็บเลมหรือเขาปก 

  การทาํปก  กอนจะลงสีจริงควรใชดินสอเขียนตัวอกัษรเพือ่ไมใหเลอะเทอะ  เมื่อนักเรียน

เขียนหนงัสือเรียบรอยแลว  ใหนักเรียนออกแบบปกใหสะดุดตา และชวยกนัเขียนตกแตงใหสวยงาม ลงสี

ตัวอักษร หรือใชสติกเกอรตัวอักษรติดตกแตงปกก็ได 

  เมื่อทําปกเสรจ็  นําปกมาเยบ็เขาเลม  โดยเอากระดาษทีเ่ขียนเรื่องและภาพประกอบซึ่งทาํ

เสร็จเรียบรอยแลวไวขางใน  เย็บปกดานนอกดวยเครื่องมือเย็บกระดาษโดยกะระยะที่จะเย็บใหเรียบรอย

ประมาณ 3 ชวง ตามแนวสนัปก  ถาจะทาํปกในลกัษณะเปดขึ้นดานบนก็ตองเย็บหรือเขาเลมตรงกลาง

ดานบนโดยกะระยะใหเปดไดสะดวกและถาวร  เมื่อเย็บเขาปกเรียบรอยแลวใชกระดาษกาวหุมสันปกให

เรียบรอย  ถาจะใหหนงัสือมีความคงทนมากขึ้น  อาจใชพลาสติกชนดิบางใสปดทบัหนากระดาษที่เขียน

ในแตละหนา 
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  หมายเหต ุ ในการทําหนังสอืเลมใหญควรใชวัสดุอุปกรณที่อาจหาไดงายเทาที่จะทาํได 

และประหยัดที่สุด ไมจําเปนตองใชเวลามากและใชเงนิฟุมเฟอย  ทัง้นี้เพื่อใหนักเรียนสนกุสนานในการ

ทํางานรวมกันและเห็นคุณคาของงานทีท่ํา เพื่อนําไปใชเปนแหลงในการเรียนรูเทานัน้ 
  การประเมินผล :   
  1.  สังเกตการทํางานรวมกันของนักเรียน ความรับผิดชอบในการทํางานกลุม การเก็บของ

เขาที่ การรูจักแบงปนและการชวยเหลือซึง่กนัและกนัใหงานเสร็จลุลวงไปดวยด ี

  2.  สังเกตภาพที่ส่ือความหมายของเรื่องวามีความสอดคลองกับเร่ืองไดดี 

 

 4. สื่อ อุปกรณ 

  ส่ือ  อุปกรณ ที่ใชมีความหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กปฐมวยั เชน  ของจริง  รูปภาพ  

หนงัสือนทิาน  เกม  ซีดีเพลง  และวีดิทัศน  เปนตน 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมการทําหนังสือเลมใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

หนวยการเรยีนรูเรื่อง “วันขึ้นปใหม” โดยการทําหนังสือเลมใหญ 
 

หนวยเรื่อง :   วันขึ้นปใหม 
จุดประสงคการเรียนรู    :    ภายหลังจากเรยีนรูเร่ือง “วันขึ้นปใหม” นักเรียนจะเกดิการพัฒนา
ความสามารถ 

   ทางพหุปญญา 8 ดาน ดังนี ้
     ดานภาษา 

 1. นักเรียนบอกความเปนมาและความสําคญัของ “วันขึ้นปใหม” ได 
 2. นักเรยีนเลาประสบการณที่พบเห็นการจดักิจกรรมใน “วันขึ้นปใหม” ได 
 

     ดานตรรกและคณิตศาสตร 
 1. นักเรยีนบอกจํานวนของขวัญที่กําหนดใหได 
 2. นักเรยีนสามารถเรียงลําดับขนาดของขวัญที่กําหนดใหได 
 

     ดานมิต ิ

 1. นักเรยีนประดิษฐการดวันขึ้นปใหมได 
 2. นักเรยีนวาดและแตงนิทานเกี่ยวกับ “วันขึ้นปใหม” ได 
 3. นักเรยีนฉีกปะภาพกลองของขวัญได 
 

     ดานรางกาย 

 1. นักเรยีนเคลือ่นไหวตามจนิตนาการประกอบเพลงได 
 2. นักเรยีนใชกลามเนื้อมือประสานสัมพันธกับกลามเนื้อตาไดดวยการ 

  2.1  ประดษิฐการด “วันขึ้นปใหม” 

  2.2  วาดและแตงนิทานเกีย่วกับ“วันขึ้นปใหม”เพื่อทําหนงัสือเลมใหญ 
  2.3  ฉีกปะภาพกลองของขวญั 

 

     ดานดนตร ี

 1. นักเรยีนแสดงออกดวยการรองเพลง “สวัสดีปใหม” 

 2. นักเรยีนแสดงออกดวยการรองเพลง “พรปใหม” 
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     ดานความเขาใจระหวางบุคคล 

 1. นักเรยีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอ่ืนได 
 2. นักเรยีนทํากิจกรรมรวมกบัผูอ่ืนไดดวยการรองเพลง “สวัสดีปใหม” 
 3. นักเรยีนทํากิจกรรมรวมกบัผูอ่ืนไดดวยการ 

  3.1  ประดษิฐการด “วันขึ้นปใหม” 

  3.2  วาดและแตงนิทานเกีย่วกับ“วันขึ้นปใหม”เพื่อทําหนงัสือเลมใหญ 
  3.3  ฉีกปะภาพกลองของขวญั 

 

     ดานความเขาใจตนเอง 

 1. นักเรยีนประดิษฐการดปใหมตามความสนใจของตนเองได 
 2. นักเรยีนบอกกิจกรรมที่อยากทําในวันขึน้ปใหม 
 

     ดานธรรมชาติ 
 1. นักเรยีนบอกวิธีการปฏิบตัิตนตอการสงเสริมความสุขของตนเองและผูอ่ืนได 
 

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู   :   ใชการจัดกิจกรรมการสรางหนังสือเลมใหญ โดยแบงเปน 3  

      ขั้นตอน ไดแก 
       1. ขั้นเตรียมนิทาน 

       2. ขั้นผลิตหนังสือเลมใหญ 
       3. ขั้นใชหนงัสือเลมใหญ กระบวนการทัง้ 3  

           ขั้นตอน รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 

 

สื่อการเรียนรู :  รายละเอียดปรากฏในแผนการสอนประจําวนั 
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แผนการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือเลมใหญ 
 

สัปดาหท่ี  : 1 

วันท่ี  : 1 

เร่ือง  : วันขึ้นปใหม 
เนื้อหา  : ความเปนมาและความสําคัญของวันขึ้นปใหม 
 
จุดประสงคเพือ่พัฒนาพหปุญญา 

1.  บอกไดวาวนัที่  1  มกราคม  คือวันขึ้นปใหม 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟง พูด อาน และเขียน 

3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
4.  พัฒนากลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 
5.  ฝกการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

6.  สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
7.  พัฒนาพื้นฐานดานดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 

8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ินที่อาศัยอยูและมีความเปนไทย 

 

สื่อการสอน 
1.  คําคลองจอง “ปใหม” 
2.  นิทานเกีย่วกับ “วันขึ้นปใหม” 

3.  สีเทียน 

4.  เศษวัสด ุ

5.  กระดาษทําการด 

6.  กาว 

7.  กรรไกร 
8.  ปากกาเคม ี

 

การประเมินผล 
     1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนาและตอบคําถาม 

     2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

     3. สังเกตพฤติกรรมตางๆในขณะทํากจิกรรม 
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หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา  
 

กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมพหุปญญา กิจกรรมตามพฒันาการ 

 

ขั้นการจัดกิจกรรมประกอบการเลานิทาน 

1. ครูสอนนักเรียนทองคําคลองจอง 
“ปใหม” 

2. ครูเลานิทานเรื่องวันขึ้นปใหมให
นักเรียนฟง 

3. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาและ
ตอบคําถาม โดยครูใชคําถามดังนี ้
-   ในนิทานพดูถึงอะไร 

-   วันขึ้นปใหมตรงกับวันทีเ่ทาไหร 
-   วันขึ้นปใหมมีความสําคัญ
อยางไร 

-   นักเรียนรูสึกอยางไรเมื่อถึงวัน
ขึ้นปใหม 

4. ครูแจกกระดาษการดใหนกัเรียนคน
ละ 1 แผน จากนั้นใหนักเรียน
ออกแบบการดปใหมตามความ
สนใจของตนเอง 

 

 
 

     ภาษา 

     ตรรกะและ 
คณิตศาสตร 

    ความถนดัทางกาย 

     ความเขาใจตนเอง 

     ความเขาใจผูอ่ืน 

     มิต ิ

     ดนตร ี

     ธรรมชาติ / 
ส่ิงแวดลอม  

 
 

     พัฒนาการดานรางกาย 

     พัฒนาการดานอารมณ 
     พัฒนาการดานสังคม 

     พัฒนาการดาน
สติปญญา  

 
ภาคผนวก 

1.  คําคลองจอง 

ปใหม 
     (ศ.ฐะปะนีย  นาครทรรพ) 

ปใหมวันใหม   แสงแดดสดใส 
จิตใจสําราญ   นกนอยรองเพลง 
ครื้นเครงประสาน   ดอกไมแยมบาน 
ทุกคนราเริง 
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แผนการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือเลมใหญ 
 
สัปดาหท่ี  : 1 

วันท่ี  : 2 

เร่ือง  : วันขึ้นปใหม 
เนื้อหา  : กิจกรรมที่ทําในวันขึน้ปใหม 
 
จุดประสงคเพือ่พัฒนาพหปุญญา 

1.  รองเพลงปใหมและแตงนิทานเกีย่วกับวันขึ้นปใหมได 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟง พูด อาน และเขียน 

3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
4.  พัฒนากลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 
5.  ฝกการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

6.  สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
7.  พัฒนาพื้นฐานดานดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 

 

สื่อการสอน 
1.  เพลงสวัสดีปใหม 
2.  กระดาษวาดเขียน 

3.  ปากกาเคม ี

4.  สีเทียน 

5.  เศษวัสด ุ

6.  กาว 

7.  กรรไกร 

 

การประเมินผล 
     1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนาและตอบคําถาม 

     2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

     3. สังเกตพฤติกรรมตางๆในขณะทํากจิกรรม 
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หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา  
 

กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมพหุปญญา กิจกรรมตามพฒันาการ 

 

ขั้นผลิตนิทาน 

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกบั
ความสําคัญของวันขึ้นปใหม 

2. ครูสอนนักเรียนรองเพลง “สวัสดีป
ใหม” พรอมทําทาทางประกอบ
เพลงตามจินตนาการ 

3. ครูและนักเรยีนรวมกนัสรุปถึง
เนื้อหานิทานวนัขึ้นปใหม อีกครั้ง
พรอมทั้งสนทนาถึงเนื้อหาในเพลง 

“สวัสดีปใหม” 

4. แบงนักเรยีนเปน 4 กลุมๆละ 5 คน  
5. แจกกระดาษวาดเขียนกลุมละ 1 

แผน 

6. ใหนกัเรียนแตละกลุมรวมกนัแตง
นิทานเกีย่วกับวันขึ้นปใหม โดยมี
ครูเปนผูใหคําแนะนําและใหความ
ชวยเหลือเกีย่วกับเนื้อหาทีเ่ขยีนลง
ในนิทาน 

 
 

     ภาษา 

     ตรรกะและ
คณิตศาสตร 

    ความถนดัทางกาย 

     ความเขาใจตนเอง 

     ความเขาใจผูอ่ืน 

     มิต ิ

    ดนตร ี

    ธรรมชาติ / ส่ิงแวดลอม  

 
 

     พัฒนาการดานรางกาย 

     พัฒนาการดานอารมณ 
     พัฒนาการดานสังคม 

     พัฒนาการดาน
สติปญญา  

 
ภาคผนวก 

1.   เพลง 

สวัสดีปใหม 
 (อาจารยศรีนวล รัตนสุวรรณ) 

สวัสดี สวัสดีปใหม   ขออวยพรใหทานโชคดี 
ทุกขโศกโรคภัยอยาไดมี  สุขสดชื่นตลอดปใหมเทอญ 
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แผนการจัดกิจกรรมโดยใชหนังสือเลมใหญ 
 
สัปดาหท่ี  : 1 
วันท่ี  : 3 
เร่ือง  : วันขึ้นปใหม 
เนื้อหา  : กิจกรรมที่ทําในวันขึน้ปใหม 
 
จุดประสงคเพือ่พัฒนาพหปุญญา 

1.  บอกกิจกรรมที่ทําในวนัขึ้นปใหมได 
2.  พัฒนาความสามารถทางภาษาในการฟง พูด อาน และเขียน 

3.  พัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
4.  พัฒนากลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 
5.  ฝกการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา 

6.  สงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
7.  พัฒนาพื้นฐานดานดนตรี  การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ 

8.  ปฏิบัติตามวัฒนธรรมทองถ่ินที่อาศัยอยูและมีความเปนไทย 

 

สื่อการสอน 
1.  เพลงพรปใหม 
2.  กระดาษ A4 
3.  ปากกาเคม ี

4.  สีเทียน 

5.  กระดาษส ี

6.  กาว 

7.  กรรไกร 

 
การประเมินผล 

     1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นจากการสนทนาและตอบคําถาม 

     2. สังเกตการมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

     3. สังเกตพฤติกรรมตางๆในขณะทํากจิกรรม 
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หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 
 

กิจกรรมการเรยีนรู กิจกรรมพหุปญญา กิจกรรมตามพฒันาการ 

 

ขั้นการจัดกิจกรรมประกอบการเลานิทาน 

1. ใหนกัเรียนบอกกิจกรรมที่อยากทํา
ในวนัขึ้นปใหม 

2. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกบั
กิจกรรมที่ทําในวันขึน้ปใหม 

3. ใหนกัเรียนเลาเรื่อง    เกี่ยวกบังาน
วันขึ้นปใหม เชน  งานเลี้ยงร่ืนเริง
ใน       ครอบครัว การจับฉลาก
ของขวัญ หรือการเดินทางไป
ทองเที่ยว จากนั้นใหนักเรียน
รวมกันแสดงบทบาทสมมติ จําลอง
สถานการณงานวันขึน้ปใหม 

4. ครูแจกกระดาษ A4 ใหนักเรยีนคน
ละ 1 แผน และใหนักเรยีนฉกีปะ
ภาพกลองของขวัญใหสวยงาม 

 
 

     ภาษา 

     ตรรกะและ
คณิตศาสตร 

    ความถนดัทางกาย 

    ความเขาใจตนเอง 

     ความเขาใจผูอ่ืน 

     มิต ิ

     ดนตร ี

     ธรรมชาติ / 
ส่ิงแวดลอม  

 
 

     พัฒนาการดานรางกาย 

     พัฒนาการดานอารมณ 
     พัฒนาการดานสังคม 

     พัฒนาการดาน
สติปญญา  

 
ภาคผนวก 

1.  เพลง 

พรปใหม        
 (พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ  จักรพันธ) 

 สวัสดีวันปใหมพา   ใหบรรดาปวงทานรื่นรมย 
 ฤกษงามดีเปรมปรีดิ์ช่ืนชม  ตางสุขสมนิยมยินดี 
 ขาวิงวอนขอพรจากฟา  ใหบรรดาปวงทานสุขศรี 
 โปรดประทานพรโดยปรานี  ใหชาวไทยลวนมีโชคชัย 
 ใหบรรดาปวงทานสุขสันต  ทุกวันทุกคืนช่ืนชมใหสมฤทัย 
 ใหรุงเรืองในวันปใหม  ผองชาวไทยจงสวัสดี 
 ตลอดปจงมีสุขใจ   ตลอดไปนับแตบัดนี้ 
 ใหสิ้นทุกขสุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปใหมเอย



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
แบบประเมินความสามารถทางพหุปญญา 

 

ชื่อ.......................................................................................................... สัปดาหที.่......................  

เร่ือง............................................................................................................................................. 

ชื่อผูประเมิน................................................................... วันเดือนปทีป่ระเมิน................................ 

คําชี้แจง   ใหใสเครื่องหมาย (/) แสดงจาํนวนครั้งทีน่ักเรียนแสดงความสามารถลงในชองระดับคุณภาพ 

  ที่สามารถปรากฏ 

 
ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

1.ดานภาษา 

(Linguistic 

Intelligence) 

1.1 เขาใจและบอก

ความหมายของคําได 

   2 หมายถึง เขาใจและบอก 

   ความหมายของคําไดอยาง 

   ถูกตอง โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง เขาใจและบอก 

   ความหมายของคําไดอยาง 

   ถูกตอง โดยไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 1.2 ปฏิบัติตามคําส่ัง    2 หมายถึง ปฏิบัติตามคําส่ังได 

   อยางถูกตอง โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง ปฏิบัติตามคําส่ังได 

    อยางถูกตอง โดยไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 1.3 แสดงความคิดเห็นใน

ขณะที่ทํากิจกรรมตางๆ 

   2 หมายถึง แสดงความคิดเห็นได 

   อยางฉะฉานและมั่นใจโดยไมได 

   รับการชี้นํา 

1 หมายถึง  แสดงความคิดเห็นได 

   อยางฉะฉานและมั่นใจ โดยไดรับ 

   การชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

1.ดานภาษา 

(Linguistic 

Intelligence) 

(ตอ) 

1.4 เลาเรื่อง/เลานิทาน    2 หมายถึง เลาเรื่อง/เลานิทานโดย 

   บอกสาระสําคัญไดอยางครบถวน  

   โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง เลาเรื่อง/นิทานไดแต 

   ขาดสาระสําคัญบางประการโดย 

    ไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 1.5 ส่ือความหมายใหผูอื่น

เขาใจ 

   2 หมายถึง พูดส่ือความหมายให 

   ผูอื่นเขาใจได โดยไมไดรับการ 

   ชี้นํา 

1 หมายถึง พูดส่ือความหมายให 

   ผูอื่นเขาใจได โดยไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

2.ดานตรรกะ

และคณิต 

ศาสตร

(Logical-

Mathematical 

Intelligence) 

2.1 ใหเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ /การแกปญหา 

   2 หมายถึง บอกเหตุผลในการ 

   ตัดสินใจ /การแกปญหาไดโดย 

   ไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกเหตุผลในการ 

   ตัดสินใจ /การแกปญหาได โดย 

   ไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 2.2 เปรียบเทียบส่ิงของตาม

รูปราง รูปทรง จํานวน ขนาด 

สี น้ําหนัก หรือพื้นผิว 

   2 หมายถึง เปรียบเทียบส่ิงของตาม 

   รูปราง รูปทรง จํานวนขนาด สี  

   น้ําหนัก หรือพื้นผิวไดโดยไมไดรับ 

   การชี้นํา 

1 หมายถึง เปรียบเทียบส่ิงของตาม 

   รูปราง รูปทรง จํานวนขนาด สี  

   น้ําหนัก หรือพื้นผิวไดโดยไดรับ 

   การชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

2.ดานตรรกะ

และคณิต 

ศาสตร

(Logical-

Mathematical 

Intelligence) 

(ตอ) 

2.3 จําแนกประเภท/จัด

หมวดหมู ส่ิงของตามรูปราง 

รูปทรง จํานวน ขนาด สี 

น้ําหนัก หรือพื้นผิว 

   2 หมายถึง จําแนกประเภท/จัด 

   หมวดหมู ส่ิงของตามรูปราง  

   รูปทรง จํานวนขนาด สี น้ําหนัก  

   หรือพื้นผิวไดโดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง จําแนกประเภท/จัด 

   หมวดหมู ส่ิงของตามรูปราง  

   รูปทรง จํานวนขนาด สี น้ําหนัก  

   หรือพื้นผิวไดโดยไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 2.4 ใชตัวเลขและจํานวน    2 หมายถึง บอกสัญลักษณตัวเลข  

    และรูคาจํานวนไดโดยไมไดรับ 

    การชี้นํา 

1 หมายถึง บอกสัญลักษณตัวเลข  

    และรูคาจํานวนไดโดยไดรับการ 

    ชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 2.5 แกปญหา    2 หมายถึง บอกวิธีแกปญหาตางๆ  

   ตามแนวความคิดของตนเอง โดย 

   การแสดงความคิดเห็น ตอบรับ  

   ปฏิเสธ และบอกการกระทําตางๆ  

   อยางมีเหตุผลไดโดยไมไดรับการ 

   ชี้นํา 

1 หมายถึง บอกวิธีแกปญหาตางๆ  

   ตามแนวความคิดของตนเอง โดย 

   การแสดงความคิดเห็น ตอบรับ  

   ปฏิเสธ และบอกการกระทําตางๆ  

   อยางมีเหตุผลไดโดยไดรับการ 

    ชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

3.ดานมิติ

(Spatial 

Intelligence)  

3.1 บอกรูปพรรณสัณฐาน

ของสิ่งตางๆ  

   2 หมายถึง บอกรูปพรรณสัณฐาน 

   ของส่ิงตางๆ ในดานรูปราง  

   รูปทรง ขนาด และพื้นที่ไดโดย 

   ไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกรูปพรรณสัณฐาน 

   ของส่ิงตางๆ ในดานรูปราง  

   รูปทรง ขนาด และพื้นที่ไดโดย 

   ไดรับการชี้นํา 

 0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 3.2 บอกตําแหนงที่ตั้งของสิ่ง

ตางๆ  

   2 หมายถึง บอกตําแหนงที่ตั้งของ 

   ส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตองและ 

   ม่ันใจโดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกตําแหนงที่ตั้งของ 

   ส่ิงตางๆ ไดโดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 3.3 บอกทิศทางของสิ่งตางๆ    2 หมายถึง บอกทิศทางของสิ่งตางๆ 

   ไดอยางถูกตองและมั่นใจโดย 

   ไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกทิศทางของสิ่งตางๆ  

   ไดโดยไดรับคําชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 3.4 วาดภาพอยางสรางสรรค    2 หมายถึง วาดภาพดวยตนเอง 

   อยางมั่นใจ และบอกเลาความคิด 

   เกี่ยวกับผลงานของตนเองได 

   อยางสรางสรรคและมีจินตนาการ 

   โดย ไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง วาดภาพดวยตนเอง 

   อยางมั่นใจ และบอกเลาความคิด 

   เกี่ยวกับผลงานของตนเองได 

   อยางสรางสรรคและมีจินตนาการ 

   โดย ไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

4.ดานรางกาย

และการ

เคลื่อนไหว 

(Bodily 

Kinesthetic 

Intelligence)  

4.1 ควบคุมการเคลื่อนไหว

รางกาย (กลามเนื้อมัดใหญ) 

   2 หมายถึง ทรงตัวไดดี ออนตัวหรือ 

   ยืดหยุนไดดี และเคลื่อนไหว 

   รางกายในทิศทางตางๆ ได 

   คลองแคลวและวองไว 

1 หมายถึง ทรงตัวได ออนตัวหรือ 

   ยืดหยุนได และเคลื่อนไหว 

   รางกายในทิศทางตางๆ ได แต 

   ขาดความคลองแคลวและวองไว 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 4.2 ใชรางกายแสดงทาทาง

ตางๆ  

   2 หมายถึง ใชสวนตางๆ ของ 

   รางกายแสดงทาทางตามคําส่ัง/ 

   ตามจินตนาการของตนเองได 

   อยางมั่นใจและคลองแคลว 

1 หมายถึง ใชสวนตางๆ ของ 

   รางกายแสดงทาทางตามคําส่ัง/ 

   ตามจินตนาการของตนเองไดแต 

   ขาดความมั่นใจและความ 

   คลองแคลว 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 4.3 เคลื่อนไหวรางกายได

ครบองคประกอบ ไดแก พื้นที่ 

ระดับ ทิศทาง และจังหวะ/

สัญญาณ 

   2 หมายถึง เคลื่อนไหวรางกายได 

   อยางครบองคประกอบดวยความ 

   คลองแคลวและวองไว 

1 หมายถึง เคลื่อนไหวรางกายได 

   อยางครบองคประกอบ แตขาด 

   ความคลองแคลวและวองไว 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

4.ดานรางกาย

และการ

เคลื่อนไหว 

(Bodily 

Kinesthetic 

Intelligence) 

(ตอ)  

4.4 ควบคุมการประสาน

สัมพันธระหวางกลามเนื้อมือ

กับประสาทตา (กลามเนื้อ 

มัดเล็ก) 

   2 หมายถึง ใชกลามเนื้อมืออยาง 

   ประสานสัมพันธกับประสาทตา 

   ดวยความคลองแคลวและวองไว 

1 หมายถึง ใชกลามเนื้อมืออยาง 

   ประสานสัมพันธกับประสาทตา 

   ดวยความคลองแคลวและวองไว 

   ใชกลามเนื้อมืออยางประสาน 

   สัมพันธกับประสาทตาดวยความ 

   คลองแคลวและวองไว 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

5.ดานดนตรี 

(Musical 

Intelligence) 

5.1 มีปฏิกิริยาโตตอบตอ

จังหวะและสียงเพลง 

   2 หมายถึง แสดงทาทางตางๆ ตาม 

   จังหวะหรือตามเสียงเพลงไดทันที่ 

   ที่ไดยินเสียงเพลงหรือไดยินเสียง 

   จังหวะดนตรีโดยไมไดรับการชี้นํา 

 1 หมายถึง แสดงทาทางตางๆ ตาม 

   จังหวะหรือตามเสียงเพลงไดทันที่ 

   ที่ไดยินเสียงเพลงหรือไดยินเสียง 

   จังหวะดนตรีโดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงความสามารถ 

 5.2 แสดงทาทางตามจังหวะ/

สัญญาณ 

   2 หมายถึง แสดงทาทางตางๆ ตาม 

   จังหวะ/สัญญาณไดอยาง 

   สอดคลองและคลองแคลว 

 1 หมายถึง แสดงทาทางตางๆ ตาม 

   จังหวะ/สัญญาณได แตขาดความ 

   คลองแคลว 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

5.ดานดนตรี 

(Musical 

Intelligence) 

(ตอ) 

5.3 รองเพลงและแสดง

ทวงทาประกอบ 

   2 หมายถึง รองเพลงและแสดง

ทวงทาของนักรองคนโปรดที่ตนชื่น

ชอบ หรือตามจินตนาการของ

ตนเองได โดยไมไดรับการชี้นํา 

 1 หมายถึง รองเพลงและแสดง

ทวงทาของนักรองคนโปรดที่ตนชื่น

ชอบ หรือตามจินตนาการของ

ตนเองได โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

6.ดานความ

เขาใจระหวาง

บุคคล 

(Interpersonal 

Intelligence) 

6.1 ทํางานเปนกลุม    2 หมายถึง ใหความชวยเหลือและ 

   รวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ  

   กับกลุมดวยตนเอง โดยไมไดรับ 

   การชี้นํา 

1 หมายถึง ใหความชวยเหลือและ 

   รวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ  

   กับกลุมดวยตนเอง โดยไดรับการ 

   ชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 6.2 ปฏิบัติตามขอตกลงของ

กลุม 

   2 หมายถึง ปฏิบัติตามขอตกลงของ 

   กลุมในขณะที่ทํากิจกรรมกลุมได 

   โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง ปฏิบัติตามขอตกลงของ 

   กลุมในขณะที่ทํากิจกรรมกลุมได 

   โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

6.ดานความ

เขาใจระหวาง

บุคคล 

(Interpersonal 

Intelligence) 

(ตอ) 

6.3 เปนผูนําและแสดงออก

เพื่อใหผูอื่นยอมรับในการ

กระทําของตน 

   2 หมายถึง แสดงความเปนผูนํา 

   กลุม และแสดงออกเพื่อใหผูอื่น  

   ยอมรับในความคิดและการ 

   กระทําของตนเองไดอยางมั่นใจ   

   โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง แสดงความ เปนผูนํา  

   กลุม และแสดงออกเพื่อใหผูอื่น 

   ยอมรับในความคิดและการ 

   กระทําของตนเอง  โดยไดรับการ 

   ชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 6.3 เปนผูตามและยอมรับฟง

ความคิดเห็นและการกระทํา

ของผูอื่น 

   2 หมายถึง แสดงความเปนผูนํา 

   และยอมรับฟงความคิดเห็นและ 

   การกระทําของผูอื่น  โดยไมไดรับ 

   การชี้นํา 

1 หมายถึง แสดงความเปนผูนํา 

   และยอมรับฟงความคิดเห็นและ 

   การกระทําของผูอื่น  โดยไดรับ 

   การชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 6.4 มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่น    2 หมายถึง แสดงการติดตอส่ือสาร  

   สัมพันธกับผูอื่นดวยมิตรไมตรี  

   โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง แสดงการติดตอส่ือสาร  

   สัมพันธกับผูอื่นดวยมิตรไมตรี  

   โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

7.ดานความ

เขาใจตนเอง 

(Intrapersonal 

Intelligence)  

7.1 มีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ 

   2 หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ 

   มอบหมายไดดวยตนเองอยาง 

   เหมาะสม โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ 

   มอบหมายได โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 7.2 กลาแสดงออกและมี

ความมั่นใจ 

   2 หมายถึง แสดงการพูด แสดงการ 

   กระทําตามความคิดของตนเอง 

   อยางมั่นใจ 

1 หมายถึง แสดงการพูด แสดงการ 

   กระทําได โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 7.3 ทํางานอยางมีเปาหมาย    2 หมายถึง บอกเปาหมายของการ 

   ทํางานไดอยางเหมาะสม โดย 

   ไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกเปาหมายของการ 

   ทํางานได โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 7.4 ชื่นชมและพึงพอใจใน

ผลงานของตนเอง 

   2 หมายถึง แสดงการพูด และแสดง 

   ทาทาง  บงบอกถึงความชื่นชม 

   และพึงพอใจในผลงานของตนเอง  

   ไดอยางเหมาะสม โดยไมไดรับ 

   การชี้นํา 

1 หมายถึง แสดงการพูด และแสดง 

   ทาทาง  บงบอกถึงความชื่นชม 

   และพึงพอใจในผลงานของตนเอง  

   ไดอยางเหมาะสม โดยไดรับ 

   การชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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ระดับคุณภาพ  

ปญญา 
 

ความสามารถที่ปรากฏ 
2 1 0 

 

แนวทางการประเมิน 

8.ดาน

ธรรมชาติ 

(Naturalist 

Intelligence)  

8.1 เขาใจการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

   2 หมายถึง บอกการเปลี่ยนแปลง 

   ของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได  

   โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกการเปลี่ยนแปลง 

   ของธรรมชาติและส่ิงแวดลอมได  

   โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 8.2 รูคุณคาของสิ่งแวดลอม    2 หมายถึง บอกประโยชนของ 

   ส่ิงแวดลอมได โดยไมไดรับการ 

   ชี้นํา 

1 หมายถึง บอกประโยชนของ 

   ส่ิงแวดลอมได โดยไดรับการ 

   ชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 8.3 รูจักใชส่ิงแวดลอมอยาง

คุมคา 

   2 หมายถึง บอกวิธีการ/แสดง 

   วิธีการใชอยางคุมคาส่ิงแวดลอม 

   ได โดยไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกวิธีการ/แสดง 

   วิธีการใชอยางคุมคาส่ิงแวดลอม 

   ได โดยไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 

 8.4 รูจักบํารุงรักษาและ

อนุรักษส่ิงแวดลอม 

   2 หมายถึง บอกวิธีการบํารุงรักษา  

   และอนุรักษส่ิงแวดลอมได โดย 

   ไมไดรับการชี้นํา 

1 หมายถึง บอกวิธีการบํารุงรักษา  

   และอนุรักษส่ิงแวดลอมได โดย 

   ไดรับการชี้นํา 

0 หมายถึง ไมแสดงความสามารถ 
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