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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในชวงเวลาที่ตางกัน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนชายหญิงที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป ที่กําลังศึกษาอยู

ในชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว  สํานักงานเขตสะพาน

สูง  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 15 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม ( Cluster random sampling ) การ

ทดลองใชเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน ๆ 60 นาที 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ

การเรียนรูและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .86 สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาเฉลี่ย  มัธยฐาน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบ 

Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test  

ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ

การเรียนรูมีความสามารถทางพหุปญญาทั้ ง  9 ดาน   ไดแก  ความสามารถทางดานภาษา   

ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตร  ความสามารถทางดานมิติ  ความสามารถทางดาน

รางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถทางดานดนตรี  ความสามารถทางดานความเขาใจระหวาง

บุคคล  ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง   ความสามารถทางดานธรรมชาติ  ความสามารถ

ดานอัตภถวนิยม สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ  และ

ความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงของการจัดกิจกรรม 
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 The  purpose  of  this  research  was  to  study   the  early  childhood  children’s  

multiple intelligences abilities obtained  through drama enhancing the Multiple  Intelligences   

Model   for  Learning  at  different  treatment  phases. 

 The  subject  were  15  second  years  kindergarten  children ’s  ages  range  from  

five  to six  years  old  at  Surawladboakao  School, Bangkok  Province  in  the  second  

semester  of  academic  year 2007. Cluster random  sampling  technique  was  used  to  

select  the  sample  of  this  study.  The  experiment  was  carried  out  for  8  weeks,  3  

days  each  week,  60  minutes  each  day. 

The  instruments  used  in  this  study  were  the  drama enhancing  Multiple 

Intelligences   Model   for  Learning ‘s  lesson  plans  and  the   multiple   intelligences  

abilities  observation  form.  The  reliability  of  the  observation  form  was  .86.  The  

statistics  used  were  mean,  median,  and  standard  deviation.  The  Wilcoxon  Matched  

Pairs  Signed – Rank  was  used  for  testing  hypothesis. 

The  results  of  this  study  revealed  that  during  the  treatment  phrases  the  

children’s  multiple  intelligences  abilities  obtained  through drama enhancing  the   

Multiple   Intelligences   Model   for  Learning  had  increased  significantiy  at  .05  level  in  

all  aspects. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

  ปจจุบันโลกของเราอยูในยุคโลกาภิวัตน  เปนยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสังคมและ

เศรษฐกิจอยางรวดเร็วไมเวนแตละวัน  ดวยเหตุนี้มนุษยจึงเลี่ยงไมพนที่ตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง

เพื่อการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  และสรางความพรอมสําหรับการพัฒนาประเทศชาติ  

ปฐมวัยคือวัยที่เปนอนาคตของการพัฒนาประเทศชาติ  ดังนั้นเด็กควรไดรับการสรางเสริมศักยภาพให

สามารถคิดเปน  ทําเปน  ศันสนีย  ฉัตรคุปต ไดกลาวไววาการพัฒนาศักยภาพมนุษยข้ึนอยูกับสมอง

ของมนุษยนั้นเอง   ( ศันสนีย  ฉัตรคุปต และ อุษา  ชูชาติ.2545:2 )  บัณฑิต   ประดิษฐานุวงษยังกลาว

อีกวาการที่พัฒนาการคิดเพื่อใหเกิดการ คิดเปน  ทําเปน คือ การทําความเขาใจกลไกการทํางานของ

สมองของมนุษย ( บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ.2544:2 ) ซึ่งกลไกการทํางานของสมองเด็กแรกเกิดจนถึง

อายุหาขวบจะมีการพัฒนาเร็วที่สุด  นภเนตร   ธรรมบวร กลาววาระยะเวลาตั้งแตแรกเกิดเปนเวลาที่

สมองมีการเจริญเติบโตอยางเร็วที่สุด  เมื่อเด็กอายุ 5 ขวบน้ําหนักของสมองเด็กจะประมาณ 90 % ของ

สมองผูใหญ  พัฒนาการทางระบบประสาทสัมผัสของเด็กจะมีการพัฒนาอยางเต็มที่  เตรียมพรอมที่จะ

ใชเปนขอมูลสําหรับการคิด( นภเนตร    ธรรมบวร.2549:17 )   พิมพพรรณ  ทองประสิทธิ์ กลาววาการ

พัฒนาสมองของเด็กปฐมวัยจึงจําเปนมากเพราะเด็กวัยนี้จะมีสติปญญาดี  สามารถเรียนรูไดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากกวาเด็กวัยอื่น (พิมพพรรณ  ทองประสิทธิ์.2548:2; อางอิงจาก ปาริฉัตร เศวตเศรณี )  

 ปจจุบันในวงการการศึกษาไดเล็งมองความสําคัญและไดระบุในพระราชบัญญัติการศึกษา

ฉบับพุทธศักราช 2542 ( กระทรวงศึกษาธิการ:2545 ) หมวดที่ 4 มาตรา 24  ในตอนหนึ่งวาจัดกิจกรรม

ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติใหทําได  คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการ

ใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง   การจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นทุกเวลาสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับ

บิดามารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝาย  เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ กลาวไดวา

การเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหเกิดการเรียนรู เปนที่ผูคิดเปน  ทําเปน รวมถึงมีทักษะ

กระบวนการคิดควรจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะเห็นไดวาการพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

ใหเปนผูรอบรู  ผูเรียนจึงควรไดรับการพัฒนาความสามารถหลายดาน  ดังเชนโฮเวิรด  การดเนอร         

( เยาวพา  เดชะคุปต.2548:3-4 )  นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮาวารดไดสนใจศึกษาเกี่ยวกับปญญา

และศักยภาพของมนุษยการดเนอรเชื่อวาปญญาคือความสามารถในการแกปญหาและการสรางสรรค

ส่ิงใหมที่เปนประโยชนแกสังคมและความสามารถทางชีวภาพซึ่งแตละคนจะแสดงออกมาซึ่งเปนสิ่ง

ผสมผสานระหวางพันธุกรรมกับส่ิงแวดลอม เขาเชื่ออีกวา ปญญาหมายถึงโครงสรางทางชีวจิตวิทยา  



 2 
 

ซึ่งจะเปนตัวสรางแหลงทางความคิดของคนเราที่จะสงผลตอเนื้อหาแตละดาน และยังมาผลมาจาก

องคประกอบสําคัญ 2 ประการ  คือ พันธุศาสตร  และ  สังคม   โดยแตละดานจะขึ้นกับความสามารถ

แตจะแอบแฝงและแสดงออกมาในรูปแบบตางๆ กัน  ไดแก 1. ปญญาดานภาษา( Linguistic 

Intelligence)  2.ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ( Logical - Mathematical  Intelligence )           

3. ปญญาดานมิติ ( Spatial  Intelligence ) 4.ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว ( Bodily -

Kinesthetic Intelligence ) 5. ปญญาดานดนตรี ( Musical  Intelligence )  6. ปญญาดานความเขาใจ

ระหวางบุคคล (Interpersonal Intelligence) 7.ปญญาดานเขาใจตนเอง (Intrapersonal  Intelligence)  

8. ปญญาดานธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) 9. ปญญาดานอัตภวนิยม (Existential 

Intelligence )  ขวัญจิรา  ภูสังข ( 2547:2 )    กลาวอีกวา การพัฒนาศักยภาพความสามารถของผูเรียน

ใหเปนผูรอบรู  มีความสามารถหลายๆ ดานตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา   ถือไดวาเปนการมุงมั่นที่จะ

สงเสริมความสามารถของผูเรียนตามแนวคิดของแตละบุคคลซึ่งมีความแตกตางกันเปนหลักสําคัญ  

และการสงเสริมความสามารถของผูเรียนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญานั้น จากความสําคัญดังกลาว 

เยาวพา   เดชะคุปต  อาจารยประจําภาควิชาการศึกษาปฐมวัย  ไดพัฒนารูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรู ( The  Multiple  Intelligence  Model  for  Learning ) ซึ่งเปนรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู

ที่มีพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา  ของโฮเวิรด  การดเนอร  โดยมุงเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  มีอักษรยอวา 

ACACA โดยมีการจัดกิจกรรมตามหลักการ 5 ข้ัน   ดังนี้ A  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมี

ชีวิตชีวา ( Active  Learning )  C  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู  ( Cooperation ) A  การ

วิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis )  C  การสรุป และสรางองคความรู (Constructivism  ) A การ

นําไปประยุกตใช (Application) ( เยาวพา   เดชะคุปต.2547 : 17-18 )    

   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ไดกําหนดหลักสูตร สําหรับการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ไววา  เด็กควรไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ตามวัย

และความสามารถของแตละบุคคล  และจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค  

และเปนคุณสมบัติตามวัยเปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัย

นั้นๆ ( กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:31-32 )  และธรรมชาติของเด็กปฐมวัยคือชอบเลนสนุกสนาน  ชอบ

เลียนแบบพฤติกรรม ดังนั้นการจัดการศึกษาควรจัดในรูปกิจกรรมที่บูรณาการผานการเลน  เพราะ

นอกจากเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงแลวเด็กยังไดพัฒนาตามธรรมชาติอีกดวย   การจัดกิจกรรม

ที่ใหผูเรียนเรียนรูผานการเลนรูปแบบหนึ่งคือ  การจัดกิจกรรมการละคร  ซึ่งเปนการจัดทําละครที่เนน

กระบวนการเรียนรูที่มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาเด็กทุกคนในกลุมใหมีความสามารถทางการคิดไดใช

จินตนาการ  หรือการคิดแกปญหาตลอดจนการรับรูความรูสึกของผูอ่ืนในการทํางานรวมกัน   กรรณิการ  

พงศเลิศวุฒิไดกลาววาละครทําใหเด็กไดมีสวนรวมในการแสดงทาทางของตัวละคร  การใชภาษา  การ
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แสดงออกทางความคิด  การแสดงละครจึงเปนการเรียนรูจากประสบการณตรง  เด็กไดคิด  ลงมือ

ปฏิบัติ และแสดงออก  เรียนรูถึงความรูสึกของผูอ่ืนและรับรูประสบการในแงตางๆ ของชีวิตมากขึ้น       

( กรรณิการ  พงศเลิศวุฒิ. 2547 : 3 )  จะเห็นไดวา  การละครชวยใหเด็กไดคิด  ไดจินตนาการ  ได

พัฒนาสมองและสติปญญา อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร ยังกลาวอีกวา  ละครทําใหเด็กเขาใจบทบาท

ความสําคัญของตนเองและผูอ่ืน  เขาใจถึงชีวิตและจิตใจของมนุษยที่จะทําใหอยูรวมกันในสังคมได

อยางมีความสุข ( อุทัยวรรณ    ปนประชาสรร .2540 : 39 )  วราภรณ   กลาวอีกวา ละครจึงเปนอารยะ

ของประเทศชาติบานเมือง  เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย  ใหมนุษยรูจักเขาใจใน

ชีวิตและสามารถหาหนทางแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได  การสรางประสบการณตรงของเด็กแบบนี้

ทําใหเด็กไดมีโอกาสเตรียมพรอมในการเผชิญปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถแกปญหาที่

เกิดขึ้นกับตนได ( วราภรณ  วัจนะพันธ. 2542 : 9 ) ดังนั้นกิจกรรมการละครจึงเปนกิจกรรมการเรียนรู

จากประสบการณตรงโดยเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการละครกับผูอ่ืนในเรื่องนั้นๆ 

อยางเต็มที่   ตลอดจนไดใชความสามารถทางสติปญญาในการคิดตามจินตนาการ  หรือการคิด

แกปญหาตางๆ  ซึ่งถือไดวาเปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียน  เรียนรูผานการคิด  ลงมือปฏิบัติ  รูจักการ

แกปญหา  วิเคราะหและสังเคราะห   นอกจากนี้กิจกรรมการละครถือเปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา

ศักยภาพของผูเรียนเปนการเรียนการสอนที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2546  

และคาดวาจากกิจกรรมการละครผูเรียนจะสามารถไดประสบการณที่พัฒนาพหุปญญาทั้ง 9 ดานได

โดยเกี่ยวของกับการสอนตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู    

จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจ  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรู มีผลตอความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย โดยผูวิจัยเชื่อวากิจกรรมการละคร

โดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่สามารถสงเสริมความสามารถทางพหุ

ปญญาทั้ง 9 ดาน  ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหกับเด็กปฐมวัยในโอกาสตอไป 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ ศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในดานตอไปนี้ 1. ดานภาษา 2. ดาน

ตรรกะและคณิตศาสตร  3.  ดานมิติ  4.  ดานรางกายและการเคลื่อนไหว  5.  ดานดนตรี  6.  ดานความ

เขาใจระหวาบุคคล   7.  ดานความเขาใจตนเอง   8.  ดานธรรมชาติ  9. ดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือ

การดํารงคงอยูของชีวิต 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางศึกษาการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรูที่ชวยพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย  สําหรับครูและผูเกี่ยวของที่ไดเห็น

ความสําคัญของกิจกรรมจะไดนํากิจกรรมนี้มาพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

ตอไป 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  เด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป  ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว    

สํานักงานเขต สะพานสูง   กรุงเทพมหานคร  2 หองเรียน จํานวน 53 คน 
 

การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป  ศึกษา

อยูในระดับช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว             

สํานักงานเขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster  

Random  Sampling )  เลือก 1 หองเรียน แลวสุมอยางงาย นักเรียนหองที่สุมไดมาจํานวน 15 คน เพื่อ

กําหนดเปนกลุมทดลอง 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ    คือ  กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

2. ตัวแปรตาม   ความสามารถทางพหุปญญา  ไดแก  1. ดานภาษา    2. ดานตรรกะและ 

คณิตศาสตร    3.  ดานมิติ  4.  ดานรางกายและการเคลื่อนไหว    5.  ดานดนตรี  6.  ดานความเขาใจ

ระหวางบุคคล   7.  ดานความเขาใจตนเอง   8.  ดานธรรมชาติ   9. ดานอัตถภวนิยม   จิตนิยม หรือ

การดํารงคงอยูของชีวิต 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เด็กปฐมวัย  หมายถึง  นักเรียนชาย – หญิง  ที่มีอายุระหวาง 5 – 6 ป  ซึ่งกําลังศึกษาอยู 

ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว  เขตสะพานสูง   

กรุงเทพมหานคร    
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2. ความสามารถทางพหุปญญา  หมายถึง  ความสามารถทางพหุปญญาแตละดานของเด็ก 

ปฐมวัย  ตามแนวคิดของโฮเวิรด  การดเนอร  ทั้ง 9 ดานดังตอไปนี้ 

2.1.  ความสามารถทางพหปุญญาดานภาษา ( Linguistic  Intelligence  ) คือผูที่มีความ 

สามารถทางดานภาษาสูง มีความสามารถในการจัดกระทําเกี่ยวกับโครงสรางของภาษา  เสียง  

ความหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา   

2.2. ความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ( Logical - Mathematical   

Intelligence  ) คือ ผูที่มีความสามารถสูงในการใชตัวเลข  มีความไวในการมองเห็นความสัมพันธ  แบบ

แผน  ตรรกวิทยา  การคิดเชิงนามธรรม  และการคิดที่เปนเหตุผล ( cause-effect ) และการคิด

คาดการณ ( if-then )  วิธีการที่ใชในการคิด   

2.3.  ความสามารถทางพหุปญญาดานมิติ (  Spatial  Intelligence  ) คือ  ความสามารถ

ในการมองเห็นพื้นที่  สามารถปรับปรุงวิธีการใชพื้นที่ไดดี  มีความไวตอสี  เสน  รูปราง  เนื้อที่  และ

ความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานั้น  ความสามารถที่จะมองเห็น  และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็น  

และความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ 

2.4. ความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว ( Bodily - Kinesthetic 

Intelligence )  คือความสามรถในการใชรางกายของตนแสดงความคิด  ความรูสึก  ความสามารถใน

การใชมือประดิษฐ  ทักษะทางกาย 

2.5   ความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรี  ( Musical  Intelligence )  คือ  ความ  

สามารถทางดานดนตรี  ความไวในเรื่องจังหวะ  ทํานอง  เสียง  ตลอดจนความสามารถในการเขาใจ

และวิเคราะหดนตรี 

2.6 ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล  (  Interpersonal   

Intelligence)  คือ  ความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึก  ความคิดและเจตนาของผูอ่ืน  มคีวาม

ไวในการสังเกตน้ําเสียง  ใบหนา  ทาทาง  มีความสามารถสูงในการรับรูถึงลักษณะตางๆ ของสัมพันธ

ภาพของมนุษย  และความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

2.7 ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเอง( Intrapersonal Intelligence )   

คือ   ความสามารถในการรูจักตนเอง   และความสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเอง  

ความสามารถในการรูจักตนเอง  มีความสามารถในการฝกฝนตนเองและเขาใจตนเอง 

2.8 ความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติ   (  Naturalist  Intelligence)   คือ การ 

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณทางธรรมชาติ  เขาใจความสําคัญของตนเองกับ

ส่ิงแวดลอม  และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติ  เขาใจถึ

พัฒนาการของมนุษย  และการดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย  เขาใจและจําแนกความ

เหมือนกันของสิ่งของ 
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2.9  ความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต   

( Existential  Intelligence)   คือ การเขาใจความสัมพันธของรางกายและจิตใจแลวแสดงพฤติกรรมนั้น

ออกมา เขาใจความหมายของชีวิต รวมถึงความสามารถในการจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารง

อยูของมนุษย 

3. การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู หมายถงึ การจัดกิจกรรม 

การแสดงออกตามจินตนาการ  ที่มีการซักซอม  เนนการเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม   ทั้งการ

เลนละคร  การจัดฉากซึ่งเด็กรวมกันตกแตงเวทีและตกแตงฉากผาขนาดความยาวเทาเทวี  การละครนี้

เด็กไดแสดงความสามารถของตนในการใชทาทาง และภาษาตามธรรมชาติของตน  เพื่อสื่อสาร

ความคิดและความรูสึก  โดยมีข้ันตอนการจัดประสบการณการเรียนรู ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรู ( The  Multiple  Intelligence  Model  for  Learning ) เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนการพัฒนาศักยภาพและความถนัดของบุคคลเปนสําคัญ  โดยการให

ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการ

ทั้ง 9 ดานผานการจัดประสบการณตรงที่มี 3 ระยะ ดังนี้ 

 ระยะที่ 1  การเตรียมการละคร เปนระยะเด็กไดแตงเคาโครงเรื่อง   ออกแบบฉาก  ออกแบบ

อุปกรณ   รวมถึงการจัดทําฉากและอุปกรณ    

ระยะที่ 2  การแสดงละคร เปนระยะที่เด็กไดเลนละครประกอบฉากและอุปกรณที่จัดเตรียมไว   

ระยะที่ 3 สรุป เปนระยะที่เด็กไดสรุปกิจกรรมทีไดปฏิบัติมา   

            การจัดประสบการณการละครทั้ง 3 ระยะนี้จัดตามขั้นตอนของรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

5 ข้ัน  ประกอบดวย 

 ข้ันที่ 1  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ( Active  Learning )  หมายถึง ผูเรียน

เรียนรูผานการมีสวนรวมในการเรียนรูทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยผูเรียนไดรับ

ประสบการณการเรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 จากการจับกระทํากับวัตถุ และสถานการณตางๆ 

ข้ันที่  2  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ในกลุมยอย  ( Cooperation  Learning )  

หมายถึง  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธและรวมมือกันในกลุมยอย โดยมีการวางแผน การ

รวมมือกันในการทํากิจกรรมกลุม และการนําเสนอผลงาน 

ข้ันที่ 3  การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) หมายถึง  ผูเรียนไดคิดวิเคราะหการ

เรียนรูจากกิจกรรมที่ปฏิบัติในข้ันที่ 1 และ 2  เปดโอกาสใหผูเรียนสะทอนการเรียนรูโดยการอธิบายสิ่งที่

เรียนรู ปฏิสัมพันธทางสังคม และการมีสวนรวมดานอารมณความรูสึก 

ข้ันที่ 4  การสรุป และการสรางองคความรู (Constructivism  )  หมายถงึ  ผูเรียนคิดหาขอสรุป

เพื่อสรางองคความรูทีเ่หมาะสมจากกิจกรรมที่ปฏิบัติดวยตนเอง 
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ข้ันที่ 5  การประยุกตใช ( Application )  หมายถึง  ผูเรียนขยายความรูและประสบการณจาก

ส่ิงที่ไดเรียนรูโดยการสรางสรรคและประยุกตองคความรูที่สรางขึ้นในชีวิตจริง หรือในสถานการณใหม 
 
กรอบแนวคดิของการวิจยั 
 
ตัวแปรอิสระ                                                                                            ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรู 
   โดยแบงเปน 3 ระยะ  ไดแก 

ระยะที่ 1  การเตรียมละคร 

ระยะที่ 2  การแสดงละคร 

ระยะที่ 3  การสรุป 

ประกอบดวยรปูแบบการเรียนรู 5 ข้ัน 

1. ข้ันผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวย

ตนเองอยางมชีีวิตชีวา ( Active  

Learning ) 

2. ข้ันผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวม 

กับผูอ่ืน ( Cooperation Learning ) 

3. ข้ันผูเรียนวเิคราะหกิจกรรมการ

เรียนรู ( Analysis ) 

4.  ข้ันผูเรียนสรุปและสรางองคความรู

ดวยตนเอง (Constructivism  ) 

5.  ข้ันผูเรียนนําความรูไประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน  ( Application ) 

ไ

 
ความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน  ไดแก 

 

1. ความสามารถทางดานภาษา   

2. ความสามารถทางดานตรรกะ และ คณิตศาสตร   

3. ความสามารถทางดานมิติ  

4. ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว   

5. ความสามารถทางดานดนตรี  

6. ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล   

7. ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง    

8. ความสามารถทางดานธรรมชาติ 

9. ความสามารถทางดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือ 

    การดํารงคงอยูของชีวิต 

 

สมมติฐานการวิจยั 
 เด็กปฐมวยัที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพือ่การเรียนรู  มี

ความสามารถในดานตางๆ ตามแนวคิดพหุปญญาสูงขึน้ 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของในการศึกษาคนควา  แบงออกเปนหวัขอดังตอไปนี้ 

1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการละคร 
1.1 ความหมายของการละคร 
1.2 ประเภทของละคร 
1.3 ประโยชนของการละคร 
1.4 องคประกอบพื้นฐานของการละคร 
1.5 ข้ันตอนการจัดกิจกรรมการละคร  
1.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการละคร 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับพหุปญญา 

2.1 การทาํงานของสมอง 2 ซีก 

2.2 ความหมายของพหุปญญา 

2.3 แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีพหุปญญา 

2.4 ลักษณะสําคญัของทฤษฎพีหุปญญา 

2.5 รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
2.6  งานวิจัยที่เกีย่วของกับพหุปญญา 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการละคร 
1.1  ความหมายของการละคร 

                            อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร  ไดใหความหมายของละครไววา การแสดงตาม

จินตนาการที่เปนเรื่องเปนราวตางๆ เพื่อใหเกิดความบันเทิง  โดยใชภาษาและทาทางตามเนือ้เรือ่ง  และ

ความรูสึกนึกคิดเพื่อส่ือความหมายความเขาใจระหวางผูแสดงกับผูชม( อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร.

2540 : 24 ) 

   วราภรณ   วัจนะพันธ  ไดใหความหมายของละครไววา  การแสดงที่นําเสนอเปนเรื่อง 

เปนราวซึ่งประกอบดวยจุดเปดเรื่อง ขอขัดหรือปมของเรื่องและจุดจบ ( วราภรณ  วัจนะพันธ.2542:3 ) 

             ทัศนัย  อุดมพันธ ไดใหความหมายของการละครไววา การใชความสามารถทางภาษา

และการแสดงออกตามจินตนาการตามธรรมชาติของเด็ก  ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันเฉพาะบุคคล (ทัศ

นัย  อุดมพันธ . 2541 : 22 ) 

           สมาคมการละครเพื่อการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ( American  Alliance  for  

Theatre  and  Education ) ไดใหคําจํากัดความความหมายของการละครในป ค.ศ. 1966ไววา เปน

ลักษณะการแสดงออกแบบละคร  ที่เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมใชความสามารถของตนเองในการใช

ความคิด  ทาทางและภาษา  โดยมีผูนํา ( หรือครู ) เปนผูอํานวยความสะดวก  ชี้นํา  แนะแนวทางให

เกิดจินตนาการ  กระตุนใหเกิดการแสดงออกเพื่อส่ือสารความคิดและความรูสึก  ซึ่งสะทอนถึง

ประสบการณของมนุษย  ความคิดเกี่ยวกับชีวิตและสังคม ( เพ็ญพุธ  นิตยวรรธนะ.2544: 12 ) 

         สรุปไดวา  การละครหรือละคร  หมายถึง  การแสดงออกตามจินตนาการ    มุงเนนเพื่อให

เกิดความบันเทิง  เนนการเปดโอกาสใหผูแสดงใชความสามารถของตนในการใชทาทาง และภาษาตาม

ธรรมชาติของตน  เพื่อส่ือสารความคิดและความรูสึก 

 
              1.2 ประเภทของการละคร 
               การแสดงละครที่จัดนําเสนอเปนเรื่องเปนราวจําแนกออกเปนประเภท ( วราภรณ     

วัจนะพันธ.2542 :6-7 )  ดังนี้ 

1. ละครรํา  จําแนกเปน 

1.1 ละครรําแบบดั้งเดิม 

1.1.1 ละครโนราห  ( ชาตรี  ) 

1.1.2 ละครนอก 

1.1.3 ละครใน 
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1.2 ละครรําที่ปรับปรุงขึ้น 

1.2.1 ละครชาตรีเขาเครื่อง ( ละครชาตรีเครื่องใหญ ) 

1.2.2 ละครดึกดําบรรพ 

1.2.3 ละครพันทาง 

1.2.4 ละครเสภา 

 

2. ละครที่ปรับปรุงขึ้น  จําแนกเปน 

2.1 ละครรอง 
2.1.1 ละครรองลวนๆ  หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา ละครรองแบบพระมงกุฎ 

เกลาเจาอยูหัว 

2.1.2 ละครรองสลับพูด  หรือเรียกกันโดยทั่วไปวา  ละครรองแบบกลม 

พระยานราธิปประพันธพงศ 

2.2 ละครพูด 

2.2.1 ละครพูดลวนๆ 

2.2.2 ละครพูดสลับลํา 

3. ละครสังคีต  เปนละครพูดสลับลํา  ซึ่งบทเจรจากับบทรองในบทละครที่ตองมี 

สัดสวนเทาๆ กัน 

ประเภทของการแสดงละครไทยนั้นยังมีการที่สามารถจําแนกยอยๆ ไดอีกมากมายตาม 

ลักษณะการแสดงอาจจําแนกตามแนวเรื่องที่นํามาเสนอ  เชน  ละครปลุกใจ   ละครปริศนาสุภาษิต   

นอกจากนี้ยังมีนาฏกรรมสวมหัวเนนการเตนเปนสําคัญหรือเรียกโดยทั่วไปวาโขน    

 มาลินี  ดิลกวณิช ( 2543 : 265 ) ไดแบงละครออกเปน 3 หมวดใหญ  คือ 

1. ละครรํา  หมายถึง  การแสดงละครกับการรายรําที่มีผูขับรองหมูหรือเดี่ยว 

  บรรยายเนื้อเร่ืองประกอบ  ผูแสดงกลาวเจรจาเปนภาษารองกรองที่ไพเราะ 

2. ละครรอง    เปนการแสดงละครที่ผูแสดงเปนผูขับรองและกลาวเจรจาดวย 

ภาษารองกรองและยังมีกลุมผูขับรองบรรยายเนื้อเร่ืองประกอบดวย 

3. ละครพูด  เปนการแสดงละครที่ผูแสดงกลาวเจรจาดวยภาษารอยแกวหรือรอย 

กรอง 

 จะเห็นไดวาละครจําแนกเปนประเภทตางๆ ตามลักษณะของการแสดง  และการกลาวเจรจา  

โดยมีการกลาวเจรจาที่เปนภาษารองแกวและรอยกรอง 
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       สวนการละครสําหรับเด็ก  แบงเปน 2 ประเภท  (  อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร.2540: 42 ) คือ 

1.    ละครเวทีสําหรับเด็ก ( Children  Theatre )  จุดประสงคที่สําคัญของ 

การจัดละครประเภทนี้ คือ เพื่อใหเด็กไดรับความสนุกสนาน  โดยคํานึงถึงวัยและความสนใจของเด็ก  

เด็กจะไดรับการเรียนรูบางอยางตามเจตนาของผูเขียนบทละคร  และจากการสังเกตบทบาทการแสดง

ของตัวละคร 

2. ละครสรางสรรค  ( Creative  Dramatics ) จุดประสงคของละคร 

ประเภทนี้เพื่อสงเสริมและกระตุนใหเด็กคิดและแสดงออกตามแบบละคร  ไมมีรูปแบบตามตัว โดย

อาศัยความสามารถในการแนะแนวทางจากครู 

 
ลักษณะความแตกตางของละครเวทีสําหรับเด็กและละครสรางสรรค 

ละครเวทสีําหรับเด็ก ละครสรางสรรค 

1. ความมุงหมายของการแสดง  เพื่อใหไดผลงาน

การแสดงที่ผูชมไดความบันเทิง 

1.  ความมุงหมาย   เพื่อเปนกิจกรรมพัฒนาตัวเด็ก 

2. บทละครเขียนโดยนักเรียน 2. บทละครไดมาจากเด็กชวยกันคิดขึ้นเองโดย

ไดรับคําแนะนําจากครูในการหาขอเท็จจริงและ

จินตนาการพอสมควร 

3. การแสดงจะมีทั้งผูใหญและเด็ก 3.  การแสดงเปนไปตามความสามารถของเด็กเอง 

4. มีผูกํากับการแสดง 4. ไมมีผูกํากับการแสดงอยางเปนทางการ 

5. ฉาก ใชฉากอยางเต็มที่ 5. ฉาก  มีประกอบเพื่อสรางจินตนาการ 

6. เครื่องแตงกาย  ใชประกอบเต็มที่ 6. เครื่องแตงกาย  ใชตามสภาพของทองถิ่น 

7. ผูแสดงจะแสดงไดดีมาก ถาทําตามผูกํากับการ

แสดง 

7. ผูแสดงจะพยายามกํากับการแสดงของตนเอง 

เพื่อความพอใจของตนเอง 

  

         สรุปวา  ละครสําหรับเด็กมีจุดประสงคเพื่อใหเด็กไดแสดงออกตามแบบละครอยางสนุกสนาน  

โดยคํานึงถึงวัยและความสนใจของเด็ก 
 

1.3 ประโยชนของการละคร 
ในการเลนละคร   เด็กจะไดรับประโยชนหลายประการ  ประโยชนที่เด็กจะไดรับมามาก

นอยขึ้นอยูกับการวางแผนของครู  โดยคํานึงถึงจุดประสงคการเรียนรู  กลุมเด็ก  ความสนใจแลพะความ

ตองการของเด็ก เชน เด็กวัย 5-6 ป ชอบกิจกรรมที่ใชความเคลื่อนไหวรางกายโดยใชกลามเนื้อใหญ  
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เชน  แขน  ขา  หลัง  จึงควรจัดกิจกรรมที่เด็กเกิดการพัฒนาการทางรางกายไปดวย  ซึ่งสามารถสรุป

ประโยชนของการละคร  (  อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร.2540: 76 )  ไดดังนี้ 

1. เปดโอกาสใหเด็กไดมีจินตนาการกวางไกล 

2. เปดโอกาสใหเด็กใชความคิดของตนเอง 
3. สงเสริมใหเด็กทํางานรวมกัน 

4. สงเสริมใหเด็กมีความเขาใจในบทบาท  ความรูสึกของบุคคลในสังคมไดดีข้ึน 

5. เปดโอกาสใหเด็กระบายความรูสึกและอารมณในทางที่ถูกตองเหมาะสม 

6. ชวยสงเสริมใหเด็กมีลักษณะทาทางการพูดที่ดี 
7. ชวยปูพื้นฐานความเขาใจในศิลปะการละคร 
8. ทําใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

เพ็ญพุธ  นิตยวรรธนะ  ไดกลาวถึงประโยชนของการละครวามีองคประกอบของการสราง 

ความเปนมนุษยอยางครบถวน  จัดเปนหมวดหมูแบบกวางๆ (เพ็ญพุธ  นิตยวรรธนะ . 2544: 15-16 )   

ดังนี้ 

1. เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมไดพัฒนาจินตนาการและความคิดสรางสรรคใหกวางไกล  

 เบื้องตนผูนําอาจมีการฝกใชจินตนาการใหกับผูรวมกิจกรรม  เร่ิมจากจินตนาการในสิ่งที่เด็กเคยมีมา

กอน  โดยเฉพาะอยางยิ่งจินตนาการจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพื่อใหเด็กเกิดจินตภาพ  ซึ่งเปนบอเกิด

ของการขยายจินตนาการใหกวางขวางและลึกซึ้งตอไป  ขยายผลไปสูความคิดหรือการกระทําใหมๆ ที่

ไมซ้ําแบบหรือเลียนแบบใคร  และยังทําใหเด็กไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย 

2. เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของตนเอง  ผูรวมกิจกรรมตองคิด 

วางแผนตางๆ นานาเพื่อนํามาทําเปนละคร  หลังจากการแสดงละครจบลงก็ยังมีคําถามที่สรางสรรค

เปนคําถาม “ ชวนคิด ”  ซึ่งเปนคําถามที่ตองการใหผูรวมกิจกรรมแสวงหาคําตอบ  ดังนั้นกระบวนการ

คิดหลากหลายแบบจึงเกิดขึ้นตลอดเวลาในละคร 

3. เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารกับผูอ่ืน  ชวยสงเสริมใหผูรวม  

กิจกรรมมีลักษณะการพูดที่ดี  และสงเสริมใหผูรวมกิจกรรมรูจักที่จะทํางานรวมกันเพราะในกิจกรรม

ละครเด็กตองทํางานกันเปนกลุม  รวมมือชวยกันวางแผนในแตละขั้นตอน  เด็กทุกคนตองระดม

ความคิด  ระดมสมอง  รูจักแกปญหา  เสนอและแลกเปลี่ยนความคิด  หัดรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

สรางขอตกลงรวมกัน  ฝกฝนรวมกัน  จนกระทั่งนําเสนอออกมาเปนสวนงานที่สามารถสื่อสารกับเพือ่นๆ 

กลุมอ่ืนได  และในกระบวนการละครนั้นๆ  ผูสวมบทบาทสมมติก็ตองใจฟงเพื่อนที่รวมแสดงคนอื่นๆ 

ดวย  เพื่อที่จะสามารถโตตอบกลับไปได 
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4. เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะในการใชรางกายและการใชภาษา  เกมสและ 

กิจกรรมละครที่จัดเตรียมขึ้นอยางดี  ใหความรูสึกปลอดภัยกับผูรวมกิจกรรม  มักเปนสิ่งจูงใจที่ดีเยี่ยมที่

ชวยใหผูรวมกิจกรรมเกิดความตองการที่จะแสดงออกดวยรางกาย  ทาทาง  และดวยการใชภาษาที่

ถูกตอง  ชัดเจน 

5. เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะการอาน  เนื่องจากกิจกรรมสวนใหญมักมี 

จุดเริ่มตนมาจากนิทาน  คํากลอน  บทกวี  เร่ืองสั้น  สารคดี  ฯลฯ  เมื่อผูรวมกิจกรรมไดอานหรือฟง

เร่ืองราว  แลวจินตนาการตอไปจนกลายมาเปนละคร เร่ืองราวเหลานี้ก็มักสรางความประทับใจที่ดี

ใหกับผูรวมกิจกรรม  เมื่อผูรวมกิจกรรมมีประสบการณที่ดีเกี่ยวกับการอาน  ก็จะเปนการปลูกฝงใหผู

รวมกิจกรรมมีนิสัยรักการอานไดอีกทางหนึ่ง 

6. เปดโอกาสใหผูรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคม  ทุกครั้งที่ผูรวมกิจกรรมไดทํางาน 

รวมกันเปนกลุม  การเรียนรูเกี่ยวกับสมาชิกในกลุมยอมเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  เด็กๆ เร่ิมเรียนรูที่

จะตองเปดใจใหกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รูจักที่จะเสียสละ  หรือเปนผูใหแกกลุม  ทําใหเด็ก

รูจักและเขาใจความหมายของการพึ่งพากันและกัน  ซึ่งเปนการพึ่งพาที่อยูในพื้นฐานของความรูสึกที่

เทาเทียมกัน  และเปนไปเพื่อผลงานของกลุม  ไมใชเพื่อประโยชนสวนตัวเทานั้น 

7. พัฒนาการมองคุณคาเชิงบวกในตนเอง  พัฒนาการที่เกี่ยวกับการมองเห็นคุณคาของ 
ตนเอง  เปนพื้นฐานสําคัญตอความมั่นคงในจิตใจ  และตอบุคลิกภาพของบุคคลผูนั้น  กระบวนการ

ละครสรางสรรคเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม    นับต้ังแตการแสดงความคิดเห็น  การวางแผน  การ

มีปฏิสัมพันธ  และการไดแสดงออกอยางเปนตัวของตัวเองภายใตบรรยากาศที่ปลอดภัยและเปนกันเอง  

บวกกับปฏิกิริยาในเชิงบวก    คําชื่นชม    การใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ทําใหผูรวมกิจกรรมเกิด

ความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเอง 

8. พัฒนาการรับรูและสรางความเขาใจถึงสภาพความเปนจริงในสังคมและชวยใหตระหนัก 

ถึงปญหาที่มีอยูในสังคม  ละครทําใหผูรวมกิจกรรมเขาใจในบทบาท  ความรูสึกของคนในสังคม 

เนื่องจากผูรวมกิจกรรมไดมีโอกาสลองสวมบทบาทเปนตัวละครตางๆ  ทําใหผูรวมกิจกรรมไดมีโอกาส

เขาไปอยูในสถานการณเดียวกันกับตัวละคร  ผูรวมกิจกรรมจําเปนตองคํานึงถึงเหตุผลที่ตัวละคร

ตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  หรือเหตุผลที่ตัวละครแสดงทาทางลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ทําใหผูรวม

กิจกรรมเขาใจในสภาพของตัวละครอยางลึกซึ้งดวยตนเอง  การที่ เด็กไดมีโอกาสเขาไปอยูใน

ประสบการณของตัวละครตางๆ นั้นเปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหเด็กๆ ไดมีความเขาใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผูคน  

ชีวิต  และสังคม    ชวยกันหาความกระจางในปญหา  ทําใหเราเขาใจปญหาและความรูสึกของผูที่

ประสบกับปญหาไดอยางถองแท  และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 



 14 

9. พัฒนาจิตใจใหละเอียดออน  สรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ  การที่ผูรวมกิจกรรมตางๆ  

ในละครเพื่อที่จะเขาใจถึงประสบการณจากประสาทสัมผัสทั้ง 5  การใชจินตนาการ  การทดแทน

ความรูสึกของผูอ่ืนดวยความรูสึกของตัวเอง  การทําสมาธิเพื่อการเคลื่อนไหวอันละเอียดออน  เหลานี้

ลวนแตเปนการสรางความละเอียดออนใหกับจิตใจไปทีละนอย  และนําไปสูวุฒิภาวะทางอารมณและ

ทางความคิดในที่สุด 

10. เปนเทคนิคการสอนไดในวิชาอื่นๆ ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันแลววาเด็กเรียนรูจาก 

ประสบการณตรงไดดีมาก  ดังนั้นถาครูนําละครเขามาเปนเทคนิคชวยในการสอนโดยยึดเนื้อหาเปน

แกนกลาง  และนําเอาการละครมาเปนประกอบ  ก็นับวาเปนการใชเทคนิคละครใหเกิดประโยชน  ชวย

ใหเด็กเรียนรูเนื้อหาเรื่องราวที่บางครั้งอาจจะเปนเรื่องยาก  หรือเปนเรื่องที่ไมคอยนาสนใจ  ไดอยางมี

ความสุขและสนุกกับการเรียนรูผานประสบการณใหผูเรียนเรียนแบบมีสวนรวม  ซึ่งนับวาเปนการเรียน

ที่ไดผลดีเลิศและเปนวิธีการเรียนรูที่ยั่งยืน 

 สรุปไดวาการละครมีประโยชนตอพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กดังนี้ 

1. พัฒนาการดานรางกาย  ละครเปดโอกาสใหผูแสดง  แสดงออกดวยทาทางและการ 

เคลื่อนไหวรางกายที่ถูกตอง  เหมาะสม 

2. พัฒนาการดานอารมณ / จิตใจ  การละครชวยปูพื้นฐานความเขาใจในศิลปะการละคร   

เด็กไดเรียนรูบทบาทของการเปนนักแสดงที่ดี สรางเสริมจริยธรรมในจิตใจ  รูจักทําสมาธิเพื่อการ

เคลื่อนไหวอันละเอียดออน  การแสดงความสามารถของตนกอใหเกิดความรูสึกที่ดีเกี่ยวกับตนเองและ

เขาใจความรูสึกของบุคคลในสังคม  สนุกสนานในการรวมกิจกรรม 

3. พัฒนาการดานสังคม การละครสรางความเขาใจสภาพความเปนจริงในสังคมและชวย 

ใหตระหนักถึงปญหาที่มีอยูในสังคมผูแสดงจึงเกิดความเขาใจในบทบาทของคนในสังคมทําใหผูแสดง

ตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดอยางเหมาะสม  และยังเปดโอกาสใหผูแสดงไดทํางานรวมกันเปนกลุม  

ทําใหเด็กๆ เร่ิมเรียนรูที่จะตองเปดใจใหกวาง  รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  รูจักการปฏิบัติตนในสังคม

ไดอยางเหมาะสม 

4. พัฒนาการดานlสติปญญา การละครชวยพัฒนาจินตนาการและความคิดของเด็กให 

กวางไกล  เด็กพัฒนากระบวนการคิดที่หลากหลายสามารถนําความรูเดิมมาใชเชื่อมโยงใหเกิดการ

เรียนรูใหม  นอกจากนี้เด็กยังไดแสดงออกทางภาษาไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 



 15 

1.4 องคประกอบพื้นฐานของการละคร 
         การละครประกอบไปดวยลักษณะสําคัญ ( อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร.2540: 76-77 )ดังนี้ 

1. ทาทาง  ทาทางนับวาเปนพื้นฐานของการแสดงทุกประเภท  โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 

กิจกรรมละคร ควรฝกใหเด็กไดเคลื่อนไหวอยางอิสระและเคลื่อนไหวตามคําสั่งในการเคลื่อนไหวจะตอง

ใหรูจักการใชหลักพื้นฐานเบื้องตน  เมื่อเด็กอยูรวมกันในแหงใดแหงหนึ่ง 

2. ความไวตอการรับรู  การละครเนนความสําคัญของการฝกใหเด็กมีประสาทไวตอการ 
รับรู  ครูจะตองแนะใหเด็กมีความสังเกตสิ่งที่อยูรอบขางโดยการฝกการใชประสาทสัมผัสทั้งหา 

3. ความรูสึกทางอารมณและการแสดงออก  กอนที่เด็กจะสามารถแสดงออกดวยทาทาง 

หรือคําพูดไดนั้นจําเปนตองมีความรูสึกเกี่ยวกับเหตุการณ   และตัวละคร  ไมเชนนั้นเด็กจะแสดงละคร

ไดไมดีเทาที่ควร  ครูควรจะนําเรื่องราวและลักษณะของตัวละครมาสนทนากับเด็กกอน 

4. การใชถอยคําสนทนา  นอกจากการสื่อสารดวยทาทางแลวการละครยังประกอบดวย 

การใชถอยคําภาษาเพื่อส่ือความหมาย  และความเขาใจในเหตุการณ  เด็กจะตองใชคําพูดในลักษณะ

ตางๆ ครูควรใหไดมีการใชคําพูด  และบทสนทนาในกิจกรรมละครประเภทตางๆ ยกเวนการแสดงทาใบ

และละครใบ 

 สรุปไดวา องคประกอบพื้นฐานของการละคร ทั้ง 4 องคระกอบมีความสําคัญตอการจัด

กิจกรรมละครที่จะชวยเด็กเกิดการพัฒนาความสามารถไดอยางเหมาะสม 
 

1.5  ขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการละคร 
         ข้ันตอนการจัดเตรียม  การจัดกิจกรรมการละคร (มัทนี   รัตนิน.2546 : 58-82 )  มีดังนี้ 

            1.  การเลือกบทละคร  หรือการเตรียมเนื้อเร่ือง  ที่มีเนื้อหานาสนใจ  มีการผูกเรื่องไว

ตามโครงเรื่อง ( Plot ) ที่นาติดตาม  รวมทั้งลักษณะตัวละคร  และแนวคิดของเรื่อง 

2.   การกําหนดตัวผูแสดง   สําหรับบทบาทตางๆ ในเนื้อเร่ือง 

 3.   การเตรียมงานกอนเริ่มซอมการละคร   มีการทําแผนผังพื้นที่การเลนละคร           

( floor  plan )  การรางภาพองคประกอบขั้นพื้นฐานของฉาก  และจากทําฉาก  อุปกรณประกอบฉาก   

และเครื่องแตงกาย  

 4.  การซอมละคร   ในการซอมละครทุกคนควรอยูพรอมกันทั้งหมด  เพื่อดูผลและการ

เลนละครของทุกคน  ความตอเนื่อง การพัฒนาของเรื่องและของตังละคร  การกระทํา  ( actions )  

และอารมณความรูสึก 

 5.  การแสดงละคร   เปนการแสดงจริงของผูแสดงละครทุกคน  ที่ตองแสดงละครให

ผูชมดู 
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 6.  การคํานับเมื่อส้ินสุดการแสดง  ถาเปนละครไทยโบราณควรไหวแทนการคํานับ

แบบฝร่ัง 

  สรุปไดวา  ข้ันตอนการแสดงละครหรือการจัดทําละครผูที่เกี่ยวของควรตองเตรียมเนื้อเร่ือง

เพื่อที่จะทําละครโดยมีเนื้อเร่ืองที่นาติดตาม  จากนั้นกําหนดตัวผูแสดงสําหรับบทตางๆ  และเตรียม

งานกอนเร่ิมซอมละคร  เชน การจัดทําฉาก   จัดเตรียมอุปกรณและเครื่องแตงกาย  เมื่อจัดเตรียมเสร็จ

แลวจะเปนการซอมละครเพื่อดูความพรอมของทุกคนและดูความตอเนื่องของเนื้อเร่ือง  หลังจากนั้นจะ

เปนการแสดงละครจริง  และส้ินสุดการละครโดยการคํานับ 

 
1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการละคร 

    ผลการวิจัยในประเทศ 
อมรา  ปฐภิญโญบูรณ (2522:145) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชส่ือการสอนแบบละครใน

โรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้วา เพื่อศึกษาสภาพการใช

ส่ือการสอนแบบละครในระดับมัธยมศึกษาปจจุบัน ประโยชนและผลจากการใชส่ือการสารแบบละครที่

เหมาะสมในระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 145 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพ การใช

ส่ือการสอนแบบละคร ซึ่งผูวิจัยแบงออกเปนเรื่องราว การแสดงทาทางหรือบทบาทสั้นๆการเชิดหรือชัก

หุนในระดับมัธยมศึกษาจัดทําเปน 2 ลักษณะ คือ เปนกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และเปน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร จากการสํารวจพบวา ส่ือการสอนแบบละครมีคุณคาในการจัดประสบการณ

เรียนรูที่ตรงและใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด และวิชาที่ไดรับประโยชนคอนขางมาก ชวยใหการ

เรียนมีประสิทธิภาพ แตขอเสีย คือ ส้ินเปลืองเวลาทั้งในการเตรียมการและการจัดแสดง ทําใหสอนไม

ทันหลักสูตร นอกจากนั้นผูสอนยังขาดความรูเกี่ยวกับการใชส่ือการสอนประเภทนี้จึงไมนิยมใชกันมาก

นัก 

สาลินี หมายเจริญ ( 2527 : 51 – 101) ไดทําการวิจัยเรื่องโครงการสอนการจัดละคร

ประกอบการสอนภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการใชละครประกอบการสอนภาษาไทยใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผูวิจัยใชแบบสอบถามชนิดเลือก ชนิดมาตราสวนประเมินคาและ

ปลายเปด เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางประชากรที่เปนผูบริหารจํานวน 27 คน อาจารยผูสอน

วิชาภาษาไทยจํานวน 135 คน และนักเรียนจํานวน 324 คน จาโรเรียนมัธยมศึกษาตอนตน เขต

กรุงเทพมหานคร  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัยพบวา ละครที่ใช

ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย ในระดับมากไดแก การแสดงละครพูด การแสดงละครใบ ประกอบ

วรรณคดี การแสดงบทบาทประกอบวรรณคดี ลักษณะที่ใชละครเปนการฝกทักษะในการจัดกิจกรรม
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การแสดง การนําเขาสูบทเรียน การสอนวิชาเนื้อหาวิชาและสรุปบทเรียนอยูในระดับมากและทุกฝายมี

ความเห็นตรงกันวา การใชละครในการเรียนทุกครั้งใหผลดีอยูในระดับมาก 

มาณวิกา ผลวิรุฬห (2533 : 71) ไดทําการวิจัยเรื่องความสามารถในการเลาเหตกุารณ

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชทักษะพื้นฐานละครสรางสรรคกับการสอนตามแผนการจัด

ประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการเลาเหตุการณของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชทักษาพื้นฐาน

ละครสรางสรรคกับการสอนตามแผนการจัดปะสบการณของคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ผล

การศึกษาพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนโดยใชทักษะพื้นฐานละครสรางสรรคมีความสามารถเลา

เหตุการณและเลียงลําดับเหตุการณสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการสอนตามแผนการจัดประสบการณ

ของสํานักงานคณะประถมศึกษาแหงชาติ 

พจมาน   เทียนมนัส ( 2539 )  ไดศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของเด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการแสดงละครสรางสรรคและประกอบการ

วาดภาพ  พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณทั้ง 2 แบบมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นและ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการแสดงละครสรางสรรค  มีความ

เชื่อมั่นในตนเองสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลานิทานประกอบการวาดภาพ 

ทัศนัย  อุดมพันธ ( 2541 :55 ) ไดศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ไดรับ

การจัดประสบการณทักษะพื้นฐานละครสรางสรรค  พบวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ

ทักษะพื้นฐานละครสรางสรรคมีพฤติกรรมทางสังคมสูงกวาเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณ

แบบปกติ 

จากผลการวิจัยที่กลาวมาการนํากิจกรรมละครมาใชกับเด็กนักเรียนเปนการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมาก  ทําใหผลการเรียนมีประสิทธิภาพ  เด็กเกิด

การพัฒนาความสามารถดานตางๆสูงขึ้น 
 

ผลการวิจัยของตางประเทศ 
ไรท ( Wright. 1972:1876 – A) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของละครสรางสรรคที่มีผลตอ

การรับรูของบุคคล โดยมุงศึกษาถึงประสิทธิภาพของการใชกิจกรรมละครสรางสรรคในการสราง

ความเห็นอกเห็นใจและความสามารถในการสวมบทบาท  ไดทําการทดลองกับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวา เด็กที่เรียนโดยใชกิจกรรมละครสรางสรรคมีทักษะการสวมบทบาทดี

ข้ึน 
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ชมิดท เอลลิซา และคาทรี ( Schamidt, Elissa ; Kathy.1975:111–114) ได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองละครสรางสรรคและความคิดสรางสรรค โดยทําการทดลองกับเด็กอนุบาล 2 

กลุม คือ กลุมทดลอง จํานวน 39 คน เรียนโดยใชกิจกรรมละครสรางสรรค และกลุมควบคุม ซึ่งมี

จํานวนเทากัน เรียนดวยวิธีเดิมปกติ ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองไดคะแนนสูงกวา ในการทํา

แบบทดสอบดานความคิดสรางสรรค 2 ฉบับ คือ ดานคําพูด (Verbal) และดานการสังเกต (Visual) 

คาริโอต (Karioth.1967: 1783 – A) ไดทําการศึกษาการจัดละครสรางสรรคในการ

ชวยที่จะพัฒนาความสามารถทางการคิดสรางสรรค โดยมุงศึกษาผลของกิจกรรม กลุมตัวอยางเปน

นักเรียนที่เรียนออนในชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จากการศึกษาพบวา กิจกรรมละครสรางสรรคมทีกัษะการ

สวมบทบาทดีข้ึน 

ไรเดิล ( Ridel. 1975 ซ 3551-A ) ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสังเกตผลของละคร

สรางสรรค  โดยมุงศึกษาการใชกิจกรรมละครสรางสรรคในการสอนภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 วามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานตางๆ ไดแก การสื่อสารดวยคําพูดและไมใชคําพูด  ความคิด

สรางสรรคและพฤติกรรม  ความรูสึกในการรวมกลุม  ความเชื่อมั่นในตนเอง  และทัศนคติที่มีตอวิชานี้  

โดยที่ครูผูจัดกิจกรรมเปนผูที่ไมมีประสบการณดานกิจกรรมละครสรางสรรคมากอน  ผลการวิจัย

ปรากฏวา  นักเรียนมีความกระตือรือรนมากขึ้นในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรค  แตทัศนคติตอการ

เรียนภาษาอังกฤษไมเปลี่ยนแปลง  ผลจากกิจกรรมละครสรางสรรคสามารถพัฒนาดานจินตนาการ

และการสื่อสารไดอยางดี  ซึ่งถือวาเปนผลจากกิจกรรมละครสรางสรรคเทานั้น  ทั้งนี้เนื่องจากผูสอน

เปนผูที่ไมเคยมีประสบการณการละครมากอน 

มารานอน( Maranon. 1981 : 124-A ) ไดทําการวิจัยแบบวิเคราะหเชิงพรรณนาของ

การจัดโปรแกรมละครสรางสรรคสําหรับเด็กที่แตกตางกันทางดานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

พูดภาษาอังกฤษของเด็กอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกัน    กลุมตัวอยางอายุระหวาง 7-8 ป  11-12 ป  และ 

13-15 ป  การศึกษาครั้งนี้มุงเปรียบเทียบตัวแปรตางๆ คือ  การเปรียบเทียบการใชภาษาอังกฤษของชั้น

ที่จัดกิจกรรมละครสรางสรรคกับช้ันที่เรียนตามปกติ  และกับช้ันเรียนที่มีความสนใจ  ผลการวิจัยพบวา  

นักเรียนที่ไดรับการฝกปฏิสัมพันธในกิจกรรมละครสรางสรรคมีทักษะทางภาษาดีกวานักเรียนอีก 2 

กลุม  การใชกิจกรรมละครสรางสรรคในสภาพที่เหมาะสมคือ  ใชเนื้อหาแบบ 2 ภาษา  และ 2  

วัฒนธรรม  จะสามารถพัฒนาความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษของเด็กอเมริกันเชื้อสาย

เม็กซิกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากงานวิจัยที่กลาวมาจะเห็นวา  การจัดกิจกรรมการละครทําใหเด็กมีการพัฒนาจินตนาการ

และความคิดสูงขึ้น    มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ  มีทักษะการสวมบทบาทดีข้ึน  นอกจากนี้ยัง

มีความกระตือรือรนและความคลองแคลวในการทํากิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 2 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
        มนุษยทุกคนมีความสามารถทางปญญาหลากหลาย  และความสามารถที่หลากหลายมาจาก

การควบคุมของสมองแตละสวน  ซึ่งไดมีเอกสาร  งานวิจัยที่กลาวถึงการทํางานของสมองและปญญา

ของมนุษยไวมากมาย  ดังตอไปนี้    
 2.1 การทํางานของสมอง  2  ซีก 

 นภเนตร  ธรรมบวร ( 2549 :  15-16 ) กลาววา ในปจจุบันเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา  สมอง

แบงเปน 2 ซีก  คือ  ซีกซายและซีกขวา  สมองทั้งซีกซายและซีกขวานอกจากจะควบคุมการทํางานของ

กลามเนื้อ  และรับประสาทสัมผัสความรูสึกจากรางกายดานตรงขามกันกับซีกสมองแลว  ยังมีหนาที่

แตกตางกันในเรื่องของการเรียนรูดวย 

 นักวิทยาศาสตรพบวา  สมองสวนใดจะถูกใชนั้นขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เราทําดวย  อาทิ  สมองซกี

ซายจะทําหนาที่คิดอยางเปนเหตุเปนผล  คิดวิเคราะห  ควบคุมเกี่ยวกับภาษาพูด  ภาษาเขียน  ตัวเลข  

การจัดลําดับ  การจัดลําดับ  การแสดงออกและสัญลักษณตางๆ สวนสมองซีกขวาจะมีหนาที่เกี่ยวกับ

ความคิดสรางสรรค  จินตนาการ  การสังเคราะห  ศิลปะ  ดนตรี  และเรื่องของทิศทาง  ซึ่งเปนสวนที่

ผอนคลายและอยูในจิตใตสํานึก  สมองซีกขวาจะทําหนาที่สรางขบวนการตางๆ อยางรวดเร็ว  และเห็น

ภาพรวมจึงสามารถทําอะไรไดหลายๆ อยางไดในเวลาเดียวกัน  ซึ่งตรงกันขามกับสมองซีกซายที่อยูใน

จิตสํานึก  และมักทําไดทีละอยางเปนขั้นตอน  และอยางมีรายละเอียด 

 คนบางคนนั้นมีทักษะ  และความสามารถที่บงบอกไดวาใชสมองดานหนึ่งมากวาอีกดานหนึ่ง  

การศึกษาในระบบโรงเรียนโดยทั่วไปมักใหความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถของสมองซีกซาย

มากกวาซีกขวา  อยางไรก็ตาม  ทักษะกระบวนการคิดโดยสวนใหญแลวจําเปนตองใชการทํางานของ

สมองทั้ง 2 ซีกประสานกัน  ยิ่งกวานั้น  หัวใจสําคัญที่ทําใหการคิดมีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับความกลม

เกลียวของการประสานกันของสมองทั้ง  2  ซีก 

 วอรด  และดาเลย (Ward ; Daley’ 1993)  กลาววาการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของเด็ก

หรือผูเรียน  ยึดหลักการที่พยายามประสานการทํางานของสมองซีกขวาที่มีทักษะของการจินตนาการ  

และการสังเคราะหกับสมองซีกซายที่มีทักษะของการใชภาษา  และการวิเคราะหเขาดวยกัน  เทคนิค

งายๆ ที่ชวยใหเราพัฒนาการประสานการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด

ดังนี้ 

    1.  การพักผอน  และผอยคลายเพื่อชวยใหเซลลประสาทที่เชื่อมสมองทั้ง 2 ซีกที่เรียกวา  

คอรปส  แคลโลซัม ( Corpus  callosum) ทํางานไดดีขึ้นและแข็งแรงมากขึ้น  จากงานวิจัยพบวา  

ผูหญิงซึ่งโดยทั่วไปมักใชสมองซีกขวามากกวาผูชายมี  คอรปส  แคลโลซัม  ที่หนาหวาสมองของผูชาย  

ดังนั้นการผอนคลายในชวงกอนและระหวางการเรียนหรือการทํางานถือเปนเรื่องจําเปนเพราะจะชวย



 20 

ใหมนุษยใชสมองซีกขวามากขึ้น  ซึ่งจะชวยให  คอรปส  แคลโลซัม  แข็งแรงขึ้น  และสมองทํางานไดดี

ข้ึน 

    2.  การใชสมองซีกขวา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองทั้งหมด  เชน  การใช

ทักษะทางศิลปะ  ดนตรี  ความคิดสรางสรรค  และจินตนาการ  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการ

ประสานการทํางานของสมองทั้ง 2 ซีกเพื่อชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    3.  การใชการออกําลังเพื่อพัฒนาสมอง (Brain  gym)  เพื่อเพิ่มการสื่อสารของสมองซีกซาย

และซีกขวาโดยผาน  คอรปส  แคลโลซัม  เชน  การออกกําลังกายที่ขามเสนกึ่งกลางของรางกาย  อาทิ  

การกระโดดโดยใชมือและที่หัวเขาสลับขางกัน  และการเดินแกวงแขนสลับขางกับขา  เปนตน 

 สรุปไดวาสมองประกอบไปดวยสมองซีกซายและซีกขวา ซึ่งการพัฒนาสมองควรพัฒนาทั้งซีก

ซายและซีกขวาไปเทาๆ กันเพื่อใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
 2.2 ความหมายของพหุปญญา 

       การดเนอร (เยาวพา  เดชะคุปต.2544:2-3 ; อางถึงใน Gardner. 1983) ไดใหคํานิยาม

ของคําวา  พหุปญญาวาเปนความสามารถเชิงชีวจิต (Biopsydoiogical  Potential) นั่นคือ คนทุกคน

สามารถแสดงออก ซึ่งองคแหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตางๆ ตาม

สภาพแวดลอมของตน เขามองปญญาในหลายลักษณะ และเชื่ออีกวา ปญญาของแตละคนจะเปน

กระบวนการทางจิตใจ หรือความสามารถที่จะคนหา แกปญหา และสรางผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่

ยอมรับของสังคม 

 การดเนอร (พิมพพันธ  เดชะคุปต. 2544 : 108 อางถึงใน Gardner. 1983) ไดใหความหมาย

ของคําวาพหุปญญา ซึ่งประกอบไปดวยหลัก 3 ประการ คือ 

1.  ความสามารถในการแกปญหา 

2.  ความสามารถในการสรางสรรค และคนพบสิ่งที่ทําใหเกิดประโยชนหรือผลผลิตอันมี 

ประสิทธิภาพ 

3.  ความสามารถในการพบเห็นปญหาใหม 

นภเนตร  ธรรมบวร (2545 : 8) กลาววา พหุปญญา หมายถึง  ความสามารถของคนที่ใช 

สมอง  ซึ่งจัดเปนอวัยวะที่มีความสําคัญมากของรางกายมนุษย  เพราะนอกจากจะทําหนาที่ควบคุม

เกี่ยวกับสติปญญา  ความคิด  การเรียนรูพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษยแลว  สมองซึ่งทําหนาที่

ควบคุมการทํางานของอวัยวะอื่นๆ ดวย 

 ประเวศ   วะสี (นภเนตร  ธรรมบวร. 2545 : 9; อางอิงจาก ประเวศ   วะสี. 2535)  กลาววา      

พหุปญญา  หมายถึง  ความฉลาดของมนุษย  ที่ไมไดข้ึนอยูกับจํานวนเซลลในสมอง  แตข้ึนอยูกับการ
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เชื่อมโยงกันของเซลลประสาทที่จะงอกเงยออกมาเปนวงจรสมอง  ถาสมองไดรับการกระตุนนอยการ

เชื่อมโยงกันของเซลลประสาทก็จะนอยลงตามไปดวย  ดังนั้นสิ่งแวดลอมและการเลี้ยงดูจึงมี

ความสําคัญตอการกําหนดโครางสรางและโปรมแกรมในสมองมาก 

 สันติศักดิ์   ผาผาย (2546:10 ) กลาววา  พหุปญญา  หมายถึง  ความสามรถของคนที่แสดง

ออกมาในรูปตางๆ ซึ่งเปนความสามารถที่จะคนหา  แกปญหา  และสรางผลผลิตที่มีคุณคาตอตนเอง

และเปนที่ยอมรับของสังคม 

พิมพพรรณ    ทองประสิทธิ์  (2548:10-11) กลาววา   พหุปญญา  หมายถึง  ปญญา

ความสามารถที่หลากหลายของบุคคลที่มีความสามรถที่มาจากการถูกควบคุมโดยสมองแตละสวน

และการพัฒนาสมองตองไดรับการเลี้ยงดูจากสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม  การสงเสริมความสามารถทาง

สติปญญาในการทํากิจกรรมตางๆ อยางมีเปาหมายคิดอยางมีเหตุผล  และตองจัดใหเหมาะสมกับ

ความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อใหพัฒนาความสามารถทางสติปญญาของบุคคลในการปรับตัวใหเขา

กับส่ิงแวดลอม  และสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา  พหุปญญา หมายถึง ความสามารถที่หลากหลายของคนที่แสดงออกซึ่งปญญาของ

ตนในการคนหา  แกปญหา  และพัฒนาความสามารถใหเปนที่ยอมรับของสังคม 

 
2.3 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญา (Thoery  of  Multiple  Intelligence : MI) 
      เมื่อปค.ศ.1904กระทรวงศึกษาในกรุงปารีสไดใหนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่ออัลเฟรด บิเนท  

(ธีระศักดิ์  กองทรัพย. 2543 : 16 อางถึงใน Alfred  Binet ) และคณะทําการพัฒนาเครื่องมือ โดย

กําหนดนักเรียนที่มีความเสี่ยงตอการสอบตกเพื่อหาทางแกไข  จากการพัฒนาเครื่องมือทําใหเกิด

แบบทดสอบเชาวปญญาขึ้นเปนครั้งแรกของโลกหลายปตอมาจึงแพรหลายเขาในสหัสรัฐอเมริกา และ

ใชกันอยางแพรหลายจนเปนที่รูจักกันในปจจุบันวา “เชาวปญญา” และแบบทดสอบไอคิว (IQ)หรือ

แบบทดสอบเชาวปญญาเกือบ 18 ป หลักจากที่มีแบบทดสอบเชาวปญญาฉบับแรก นักจิตวิทยาชาว

อเมริกาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ชื่อ โฮเวิรด  การดเนอร ไดประกาศวาโลกของเราตีความของความ

ฉลาดหรือเชาวปญญาหรือสติปญญาแคบไป การดเนอรไดเสนอไวในหนังสือ “Frames  of  Mind“ เมื่อ

ป พ.ศ.1983 วาความฉลาดหรือเชาวปญญาของมนุษยมีอยางนอย 8 ดาน การดเนอรเรียกทฤษฎีของ

เขาวา “ทฤษฎีพหุปญญา” (Theory  of  Multiple  Intelligence-MI) การดเนอรตองการจะรูจัก

ศักยภาพของมนุษยที่นอกเหนือไปจากคะแนนทดสอบเชาวปญญา เขาตั้งขอสงสัยถึงความเชื่อถือได

ของแบบทดสอบเชาวปญญาแบบตางๆ ที่ดึงคนออกจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและทําใหหรือ

ตอบสนองเรื่องราวตางๆ ที่ไมเคยทํา การดเนอรบอกวาความฉลาดหรือเชาวปญญานาจะเกี่ยวกับ
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ความสามารถใน 1) การแกปญหา และ 2) การออกแบบผลผลิตที่ทันสมัยฬนสถานการธรรมชาติ (อารี  

สัณหฉวี. 2542 : 1-2)  

 การดเนอร ( เยาวพา  เดชะคุปต.2544 : 2-3; อางอิงจากGardner.1993 ) เปนนักวิทยาศาสตร

ดานระบบประสาทแหงมหาวิทยาลัยฮารวารด  ไดศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปญญา  โดย

การคิดทฤษฎีพหุปญญา (Theory  of  Multiple  Intelligences : MI ) ข้ึน  และจําแนกปญญาของคน

เอาไวในหนังสือชื่อ “ โครงสรางของจิต “ ( Frame  of  Mind ) และหนังสือเร่ือง “ พหุปญญา “ 

(Multiple  Intelligences.1993 ) โดยเขาศึกษาจากผูที่มีสมองบกพรองในบางสวนและพบวาผูที่ถูก

ศึกษายังมีความสามารถในสวนที่เหลืออยู  ซึ่งเปนการพิสูจนวา  สมองของมนุษยไดแบงเปนสวนๆ แต

ละสวนไดกําหนดความสามารถเปนเรื่องๆ หรือมีปญญาหลายๆ อยาง  ถือกําเนิดมาจากสมองเฉพาะ

สวนแตกตางกัน  การดเนอรไดใชฐานความคิดจากศาสตรทางการรับรู ( Cognitive  Science) และ

ศาสตรการทํางานของสมอง (Neuro Science ) และใหคําจํากัดความคําวา “ ปญญา “ วาเปน

ความสามารถเชิงชีวจิต ( Biopsycological  Potential ) นั่นคือ  คนทุกคนสามารถแสดงออกซึ่งองค

แหงปญญาที่เขาสามารถและพัฒนาความสามารถนั้นกับบริบทตางๆ ตามสภาพแวดลอมของตน  เขา

มองสติปญญาในหลายลักษณะ  เขาเชื่อวาปญญาแตละดานจะเปนกระบวนการทางจิตใจ  หรือ 

ความสามารถที่จะคนหา  แกปญหา  และสรางผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับของสังคม (เยาวพา  

เดชะคุปต. 2544: 2-3;อางอิง จาก   เฉิดศักดิ์   ชุมนุม. 2540) 

 สรุปไดวา แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีพหุปญญาเกิดจากความเชื่อในเรื่องของสมองมนุษยที่แบง

ไดเปนสวนๆ  แตละสวนไดกําหนดความสามารถทางสติปญญาเปนเรื่องๆ ไว  จึงทําใหบุคคลคนเดียวมี

ความสามารถที่จะคนหา  แกปญหา  และสรางผลิตที่มีคุณคาไดหลายอยาง 

 
2.4 ลักษณะสําคัญของพหุปญญา 

       การดเนอร (เยาวพา   เดชะคุปต.2544 : 3-4; อางอิงจาก Gardner.1983) ไดจําแนก

ความสามารถหรือสติปญญาของคนเอาไว 7 ดาน  และภายหลังไดเพิ่มเติมอีก 2 ดาน  รวมเปน

สติปญญา 9 ดาน ไดแก 

1.  ปญญาดานภาษา ( Linguistic   Intelligence ) คือผูที่มีความสามารถทางดานภาษาสูง 

เชน นักเลานิทาน  นักพูด  นักการเมือง หรือดานเขียน เชน  กวี  นักเขียนบทละคร  บรรณาธิการ  

นักหนังสือพิมพ  ซึ่งปญญาดานนี้ยังรวมถึงความสามารถในการจัดกระทําเกี่ยวกับโครงสรางของภาษา  

เสียง  ความหมายและเรื่องที่เกี่ยวกับภาษา  เชน  ความสามารถใชภาษาในการหวานลอม   การ

อธิบาย  เปนตน 
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 2.  ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ( Logical - Mathematical  Intelligence  )   คือผูที่มี

ความสามารถสูงในการใชตัวเลข  เชน นักบัญชี  นักคณิตศาสตร  นักสถิติ  และผูใหเหตุผลที่ดี  เชน  

นักวิทยาศาสตร  นักตรรกศาสตร  นักจัดทําโปรมแกรมคอมพิวเตอร  นอกจากนี้ปญญาดานนี้ยังรวมถึง

ความไวในการมองเห็นความสัมพันธ  แบบแผน  ตรรกวิทยา  การคิดเชิงนามธรรม  และการคิดที่เปน

เหตุผล  ( cause-effect ) และการคิดคาดการณ ( if-then )  วิธีการที่ใชในการคิด  ไดแก  การจําแนก

ประเภท  การจัดหมวดหมู  การสันนิษฐาน  สรุปการคิดคํานวณ   การตั้งสมมติฐาน 

 3.  ปญญาดานมิติ ( Spatial Intelligence  )  คือ  ความสามารถในการมองเห็นพื้นที่  ไดแก  

นายพราน ลูกเสือ  ผูนําทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใชพื้นที่ไดดี เชน สถาปนิก มัณฑนากร  ศิลปน  

นักประดิษฐ  ปญญาดานนี้รวมไปถึง ความไวตอสี  เสน  รูปราง  เนื้อที่  และความสัมพันธระหวางสิ่ง

เหลานั้น  นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็น  และแสดงออกเปนรูปรางถึงสิ่งที่เห็น  และ

ความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ 

4.  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว ( Bodily - Kinesthetic  Intelligence  )  คือความ

สามรถในการใชรางกายของตนแสดงความคิด  ความรูสึก  ไดแก  นักแสดง  นักแสดงทาใบ   นักกีฬา  

นาฏกร  นักฟอนรํา  และความสามารถในการใชมือประดิษฐ  เชน  นักปน  ชางแกรถยนต  ศัลยแพทย  

ปญญาดานนี้รวมถึงทักษะทางกาย  เชน  ความคลองแคลว  ความแข็งแรง  ความรวดเร็ว  ความ

ยืดหยุน  ความประณีต  ความไวทางประสาทสัมผัส 

5.  ปญญาดานดนตรี ( Musical Intelligence )  คือ  ความสามารถทางดานดนตรี  ไดแก  นัก

แตงเพลง  นักดนตรี  นักวิจารณดนตรี  ปญญานี้รวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ  ทํานอง  เสียง  

ตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหดนตรี 

6.   ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล ( Interpersonal  Intelligence )  คือ  

ความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึก  ความคิดและเจตนาของผูอ่ืน  ทั้งนี้ยังรวมถึงความไวใน

การสังเกตน้ําเสียง  ใบหนา  ทาทาง  ทั้งยังมีความสามารถสูงในการลักรูถึงลักษณะตางๆ ของสัมพันธ

ภาพของมนุษย   และความสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   เชน  

ความสามารถทําใหบุคคลหรือกลุมชนปฏิบัติตาม 

7.  ปญญาดานตนเอง  หรือ ความเขาใจตนเอง ( Intrapersonal  Intelligence )  คือ  

ความสามารถในการรูจักตนเอง  และความสามารถประพฤติปฏิบัติตนไดดวยตนเอง  ความสามารถใน

การรูจักตนเอง  ไดแก  การรูจักตนเองตามความเปนจริง  เชน  มีจุดออน  จุดแข็งในเรื่องใด  มีความ

รูเทาทันอารมณ  ความคิด  ความปรารถนาของตน  มีความสามารถในการฝกฝนตนเองและเขาใจ

ตนเอง 
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8.  ปญญาดานธรรมชาติ ( Naturalist  Intelligence )  คือ การเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ

ธรรมชาติและปรากฎการณทางธรรมชาติ  เขาใจความสําคัญของตนเองกับส่ิงแวดลอม  และตระหนัก

ถึงความสามารถของตนที่จะมีสวนชวยในการอนุรักษธรรมชาติ  เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษย  และ

การดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย  เขาใจและจําแนกความเหมือนกันของสิ่งของ  เขาใจการ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสสาร 

9.  ปญญาดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม  หรือการดํารงคงอยูของชีวิต (Existential  Intelligence)  

ปญญาดานนี้ หมายถึง  ความไวและความสามารถในการจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารงอยู

ของมนุษย  เชน ความหมายของชีวิต  ทําไมคนเราถึงตาย  และเรามาอยูที่นี้ไดอยางไร 

สรุปไดวาพหุปญญาคือความสามารถทางปญญาที่ประกอบไปดวยปญญาทั้ง  9  ประเภท

ไดแก  ปญญาดานภาษา  ปญญาดานตรรกะ และ คณิตศาสตร  ปญญาดานมิติ   ปญญาดานรางกาย

และการเคลื่อนไหว  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล  ปญญาดานความเขาใจตนเอง ปญญา

ดานธรรมชาติ  ปญญาดานอัตถภวนิยม 

ลักษณะสําคัญของพหุปญญายังมีการกลาวถึง ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดาน

ตาง ๆ ตามทฤษฏีพหุปญญา 

      สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ และ คณาพร คมสัน (2544:8-30) ไดอธิบายลักษณะของบุคคลที่

มีความสามารถในดานตาง ๆ ตามทฤษฏีพหุปญญาดังนี้ 

1.  ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชภาษา 

1. 1 ชอบฟงและและโตตอบกับการพูดในรูปแบบตาง ๆ 

1. 2 ชอบเลียนแบบเสียง ภาษา การอานและเขียนของผูอ่ืน 

1. 3 เรียนรูโดยผานทักษะการฟง การอาน การเขียน และการอธิบาย 

1. 4 มีความสามารถในการฟงในระดับความเขาใจ การถอดความ (paraphrase)  

การตีความ และ การจดจําในสิ่งที่อาน 

1. 5 มีความสามารถในการพูดตอหนากลุมบุคคลหลายอาชีพ การพูดเพื่อ 

จุดประสงคตาง ๆ  การใชภาษาพูดที่งายตอการเขาใจ การพูดชักจูง การโนมนาว การพูดใหคนอื่น

เชื่อถือในเวลาอันเหมาะสม 

1. 6 มีความสามารถในการเขียนไดถูกตองตามไวยากรณ การสะกด การใช 

เครื่องหมายวรรคตอน และการใชคําศัพทเพื่อส่ือความคิดไดดี 

1. 7 มีความสามารถในการเรียนภาษาอื่น ๆ ได 
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1. 8 ใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ในการจดจํา การสื่อสาร การอภิปราย การอธิบาย 

การชักจูง การสรางความรูใหม การสรางความหมายใหม ๆ และสะทอนใหผูอ่ืนเขาใจธรรมชาติของ

ภาษา 

1. 9 มีความพยายามที่จะฝกฝนภาษาของตนใหเกิดความชํานาญ 

1. 10 มีความสนใจในกิจกรรมทางภาษา อันไดแก การเขียนบันทึกประจําวัน บท 

กวี การเลาเรื่อง การโตวาที การพูดในโอกาสตาง ๆ การเขียน และการเขียนบทความในวารสารตาง ๆ 

1. 11 มีการสรางสรรครูปแบบตางๆ ทางภาษา อันไดแก งานเขียนหรือการพูดใน 

แนวใหมๆ 

1. 12 มีอารมณขัน 

2. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในการใชเหตุผลและแนวคิดทางคณิตศาสตร 

2.1 รูและเขาใจหนาที่ของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

2.2 คุนเคยและเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับปริมาณ เวลา เหตุผล 

2.3  เขาใจสัญลักษณที่เปนนามธรรมเพื่อถายทอดแนวความคิดและสิ่งที่เปน

รูปธรรมได 

2.4  สามารถใชทักษะของการแกไขปญหาไดอยางมีเหตุผล 

2.5  เขาใจรูปแบบและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 

2.6  รูจักตั้งสมมติฐานและทดสอบได 

2.7  สามารถใชทักษะทางคณิตศาสตร อันไดแก การประมาณ การคํานวณ การ 

ตีความเปนสถิติ และนําเสนอขอมูลเปนสัญลักษณตาง ๆ (graphic form) 

2.8  ชอบคิดในแนวทางการคํานวณ เชน การรวบรวมขอมูล การตั้งสมมติฐาน 

การใชสูตรอันเปนรูปแบบ รูจักยกตัวอยางสิ่งที่ขัดแยงกับกฎเกณฑ และชอบโตเถียงโดยยืนกรานความ

ถูกตอง 

2.9  แกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยีใหม ๆ 

2.10 สนใจเลือกอาชีพที่เกี่ยวกับการคํานวณ เชน นักบัญชี ผูที่ทํางานเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร นักกฎหมาย วิศวกร และนักเคมี 

2.11 ชอบสรางสรรครูปแบบใหม ๆ มีความเขาใจอยางลึกซึ้งทางดานคณิตศาสตร 

3. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานมิติสัมพันธ 

3.1  เรียนรูไดจากการมองเห็นและการสังเกต สามารถจําใบหนา  วัตถุ  รูปราง  สี   

รายละเอียดและฉาก 
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3.2 สามารถสืบคนรองรอยหรือวัตถุได เชน การคนหารอยเทา หรือรองรอยในปา 

การขับรถตามเสนทางจราจร 

3.3 ใชจินตนาการในการสรางมโนภาพและรายละเอียด รวมทั้งใชในการเรียก

ความทรงจํากลับคืน 

3.4 สามารถอานแผนภูมิ  ตาราง  แผนที่  ชอบเรียนสิ่งที่นําเสนอดวยลายเสนหรอื

ส่ิงที่มองเห็นได 

3.5 สนุกกับการขีด เขียน การวาดภาพ การระบายสี การปน 

3.6 มีความสามารถและสนุกกับการสรางภาพ 3 มิติ เปนรูปทรงตาง ๆ เชน พับ

กระดาษเปนรูปทรงตาง ๆ 

3.7 สามารถมองวัตถุในมุมมองที่ตางจากคนอื่น หรือ มองเห็นสิ่งที่ซอนเรนได 

3.8 สรางสรรควัตถุข้ึนมาจากสิ่งที่เปนนามธรรม 

3.9 สนใจและมีทักษะในงานอาชีพศิลปน  นักถายภาพ วิศวกร  มัณฑนากร  

สถาปนิก  นักออกแบบ  นักบิน  นักประดิษฐ 

3.10  สรางงานศิลปะแนวใหม  และพัฒนางานศิลปะดั้งเดิม 

4. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานการเคลื่อนไหวรางกาย 

4.  1 ชอบสํารวจสภาพแวดลอมและสิ่งตาง ๆ โดยใชการสัมผัสการเคลื่อนไหว 

4.  2 ชอบพัฒนาฝมือโดยการประสานความสามารถของอวัยวะตาง ๆ แขงกับ

เวลา 

4.  3 สามารถเรียนรูและจดจําไดดีจากการลงมือปฏิบัติและการมีสวนรวม 

4.  4 สนุกกับการเรียนรูจากประสบการณตรง อันไดแก การทัศนศึกษา (field-trip)  

การเลนเกม การแสดงบทบาทสมมติ  การสะสมสิ่งของและการออกกําลังกาย 

4.  5 มักแสดงความคลองตัวในการทํางานโดยการสังเกตจากการเคลื่อนไหว การ

เดิน การหยิบจับส่ิงของ 

4.  6 สัมผัสไดเร็วกับการเคลื่อนไหวรอบตัว และพรอมเสมอในการโตตอบกับส่ิง

รอบขาง 

4.  7 มีทักษะและชอบมีสวนรวมที่จะแสดงออกในดานการละคร การกีฬา การ

เตนรํา กิจกรรมตาง ๆ การเย็บปกถักรอย งานปน งานฝมือ การพิมพ 

4.  8 เมื่อเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง การฝมือ มีการแสดงออกอยางมี

ทักษะคลองตัว ถูกตองแมนยํา และสงางาม 
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4.  9 ปฏิกิริยาตอการเขารวมกิจกรรมใด ๆ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดี 

ระหวางการใชรางกายและสติปญญา 

4.10  มีความเขาใจและใชชีวิตไดมาตรฐานตามสุขลักษณะ 

4.11  มีแนวโนมที่จะเลือกอาชีพดานการกีฬา การเตนรํา  ศัลยกรรมและวิศวกรรม 

4.12  สรางสรรคและคิดคนพัฒนาทักษะทางกาย การเตนรํา การกีฬา และกิจกรรม

ตางๆ ที่ใชทักษะทางกายเปนพื้นฐาน 

5. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานดนตรี 

5.1  ชอบ สนใจ และสนุกสนานกับเสียงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว อันไดแก เสียง

มนุษย เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี 

5.2  เมื่อไดยินเสียงดนตรีมักตองรองตาม เตนรํา เคาะเสียงเปนจังหวะและวิจารณ

เพลงไดอยางลึกซึ้ง เกี่ยวกับระดับเสียง เนื้อรอง จังหวะ การใชเสียงประกอบดนตรี และวัฒนธรรมของ

ดนตรี 

5.3  ชอบสะสมดนตรีและขอมูลเกี่ยวกับดนตรี เชน เทป ซีดี วีดีทัศน และชอบเลน

เครื่องดนตรี 

5.4  พัฒนาความสามารถดานการรองเพลง การเลนดนตรีดวยตนเองหรือ รวมมือ

กับผูอ่ืน 

5.5  ใชศัพทเฉพาะและสัญลักษณตาง ๆ ทางดนตรีได 

5.6  ชอบและสามารถแตงเพลง และเลนดนตรีไดดีทันทีโดยมิไดเตรียมตัวลวงหนา 

5.7  เขาใจและสามารถตีความหมายของเนื้อเพลงและดนตรีที่ผูแตงเพลงตองการ

ส่ือ 

5.8  ชื่นชอบอาชีพที่เกี่ยวกับดนตรีอันไดแก นักรอง นักดนตรี เจาหนาที่เทคนิคดาน

ดนตรี นักแตงเพลง ผูผลิตอุปกรณหรือเครื่องมือดนตรี ครู และผูอํานวยเพลง 

5.9  สรางสรรคเพลงและประดิษฐเครื่องดนตรี 

6.ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานมนุษยสัมพันธ 

6. 1  มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและกับผูอ่ืน 

6. 2  สามารถสรางและรักษาภาพลักษณของตนเองในสังคมไดดี 

6. 3  รูจักปรับเปลี่ยนวิธีการรวมสังคมกับผูอ่ืนทุกชนชั้นและอาชีพไดอยางเหมาะสม 

6. 4  เขาใจความรูสึกความคิดสภาพการณ พฤติกรรม และแนวทางชีวิตของผูอ่ืน

อยางถองแท 

6. 5  สวมบทบาทของผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 
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6.  6  มีความสามารถเหนี่ยวนําใจคนใหเปนไปตามตองการ มีลักษณะผูนํา 

6.  7  สามารถเขาใจและสื่อสารกับบุคคลอื่นไดดีโดยใชคําพูดและกิริยาทาทาง 

6.  8  ชวยเปนสื่อกลางเพื่อชวยประสานการทํางาน ความเขาใจ ความคิดใหกับ

ผูอ่ืนและหนวยงานตาง ๆ 

6.  9   สามารถปรับตัวไดดีตามสภาพแวดลอมและกับบุคคลทุกชนชั้นและอาชีพ 

6.10  เขาใจแงมุมทางสังคมและการเมือง 

6.11  สนใจอาชีพที่ตองใชความสามารถดานมนุษยสัมพันธ อันไดแก ครู นักสังคม

สงเคราะห ที่ปรึกษา และนักการเมือง 

6.12  ชอบพัฒนารูปแบบและระบบการอยูรวมกันทางสังคม 

7. ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในดานการเขาใจตนเอง 

7. 1  เขาใจระดับอารมณและความรูสึกของตนเอง 

7. 2  พัฒนาอารมณตนเองใหเปนไปในทางที่เหมาะสม 

7. 3  รูจักตั้งจุดมุงหมายของชีวิตเปาหมาย 

7. 4  ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

7. 5  สามารถทํางานไดดวยตนเอง 

7. 6  สนใจใครรูเกี่ยวกับชีวิต อันไดแก ความหมาย เปาหมาย และสิ่งที่เกี่ยวของกับ

ชีวิต 

7. 7  ควบคุมการเรียนรูและบุคลิกไดดี 

7. 8  ชอบคนหาเกี่ยวกับตนเอง 

7. 9  สามารถเล็งเห็นความซับซอนของกระบวนการภายในจิตของตน และสภาพ

ชีวิตไดกระจาง 

7.10  ตั้งมั่นที่จะเขาใหถึงความแทจริงของตนเอง 

7.11  มีอิทธิพลตอบทบาทของผูอ่ืน 

ชัยพฤกษ  เสรีรักษ และ  บังอร  เสรีรัตน (2543:7-9) ไดอธิบายถึงพฤติกรรมที่ปรากฏของ

บุคคลที่มีความสามารถแตละระดับ ไวดังนี้ 

1. คนที่มีความสามารถดานภาษา จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

1.1  สามารถจับใจความไดดี จากการฟงสิ่งตาง ๆ  

1.2  สามารถถายทอดความคิดโดยการพูดไดชัดเจน 

1.3  ส่ือสารไดชัดเจนตรงประเด็น 

1.4  สามารถอานหนังสือตาง ๆ ไดถูกตอง เขาใจความหมาย จับใจความไดดี 
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1.5  เขียนถายทอดความรูสึก ความรู ขอมูลไดถูกตองชัดเจน และสามารถเขียน 

ถายทอดไดหลากหลายแนวทาง 

2. คนที่มีความสามารถดานตรรกะ/คณิตศาสตร จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

2.1 เปนคนที่คิดเปนระบบ มีเหตุผลในการคิด 

2.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ คิดพิจาณาสวนยอยของประเด็นใหเห็น 

ภาพชัดเจน 

2.3 มีความสามารถในการคิดสังเคราะห คือ ประมวล เชื่อมโยงแงมุมความคิดรวบยอด 

และประเด็นตาง ๆ ใหเปนเรื่องเดียวกัน 

2.4  มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ นําเหตุผลขอมูลมาใชในการ 

ตัดสิน เชื่อหรือไมเชื่อ ทําหรือไมทํา 

2.5 มีความสามารถในการคิดแกปญหา คือ การประมวลสาเหตุของปญหา หาวิธี 

แกปญหาที่หลากหลาย และเลือกแนวทางที่สามารถแกปญหาไดเกิดผล 

2.6 มีความสามารถในการคิดสรางสรรค คือ สามารถคิดไดเอง หลากหลายแนวทาง  

คิดไดแตกตางจากคนอื่น คิดยืดหยุน ไมยึดติด 

2.7 มีความสามารถในการใชจํานวน เขาใจความเปนนามธรรมของจํานวน 

2.8  มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางรอบดาน ทั้งทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะ 

ข้ันสูง 13 ทักษะ คือ  

   2.8.1  ทักษะขั้นพื้นฐานมี 8 ทักษะ ไดแก 

- 2.8.1.1  การสังเกต 

                                       -     2.8.1.2  การวัด 

- 2.8.1.3  การจําแนกประเภท 

- 2.8.1.4  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 

- 2.8.1.5  การใชตัวเลข 

- 2.8.1.6  การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 

- 2.8.1.7  การลงความเห็นจากขอมูล 

- 2.8.1.8  การพยากรณ 

2.8.2  ทักษะขั้นสูงมี 5 ทักษะ ไดแก 

- 2.8.2.1  การตั้งสมมติฐาน 

- 2.8.2.2  การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

- 2.8.2.3  การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
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- 2.8.2.4  การทดลอง 

- 2.8.2.5  การตีความหมายของขอมูลและการลงขอสรุป 

3. คนที่มีความสามารถดานพื้นที่ จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

3.1 สามารถวาดภาพในสมอง และออกแบบสิ่งตาง ๆ ไดเหมาะสมกับจุดประสงคที่ 

ตองการใช 

3.2 กะระยะไดแมนยํา รูเร่ืองทิศทาง 

3.3 วาดรูปไดถูกสัดสวน และส่ือความคิด ความรูสึกผานรูปภาพไดชัดเจนทั้ง 

ความคิดเชิงรูปธรรมและความคิดเชิงนามธรรม 

4. คนที่มีความสามารถดานการเคลื่อนไหว จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

4.1 สามารถใชกลามเนื้อไดคลองแคลว ทั้งกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ 

4.2 ใชอวัยวะของรางกายสื่อสารทาทาง ความคิด ความรูสึกได 

4.3 ใชกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ เย็บปกถักรอย  

แกะสลัก ผาตัด เคลื่อนไหวนิ้วมือ ทาทางตาง ๆ 

4.4 ใชกลามเนื้อใหญไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การเลนกีฬา  

การเตนตามจังหวะ การทําทาประกอบ 

4.5 ใชกลามเนื้อของรางกายสื่อสารและแสดงความคิด ความรูสึกได เชน การแสดง 

ละคร การแสดงทาใบส่ือภาษา 

5. คนที่มีความสามารถดานดนตรี จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

5.1 ไวตอการรับรูจังหวะและทํานอง 
5.2 แยกแยะเสียง ทํานอง จังหวะได 
5.3 แตงเพลง สรางสรรคทํานอง 
5.4 ส่ือสารความคิดออกมาเปนเพลงหรือทํานองไดดี 

6. คนที่มีความสามารถดานการเขาใจคนอื่น จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

6.1 สามารถรับรูอารมณ ความคิด ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ รอบตัวได 

6.2 ปรับปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับการอยูรวมกับบุคคลอื่น 

6.3 ทํางานกลุมไดดี มีความเปนผูนํา เปนสมาชิกกลุมที่ดี และรับรูบทบาทตนเองใน 

แตละสถานการณ 

7. คนที่มีความสามารถดานรูจักตนเอง จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

7.1 นับถือตนเอง มั่นใจในตนเอง รูจักเขาใจจุดดี จุดดอยของตนเอง 
7.2 วางแผนการทํางานของตนเอง และหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเกงสูงสุด 
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และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ 

7.3 มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสม และเตือนตนเองใหทํางานตามที่วางแผน 

ไวจนบรรลุเปาหมาย 

7.4 กระตุนตนเองใหตอสูอุปสรรคและอดทนตอความยากลําบากกายและใจได 
8. คนที่มีความสามารถดานการรอบรูธรรมชาติ จะทําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดดี 

8.1 มีความรูเกี่ยวกับธรรมชาติอยางลึกซึ้ง ทั้งวงจรชีวิต สภาพปจจุบัน การดูแลให 

คงอยู และการทําใหธรรมชาติที่เสียหายหมดไป 

8.2 สามารถคาดคะเนสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขตาง ๆ เปลี่ยนแปลง 

8.3 มักจะอยูในธรรมชาติ หลงใหลในความงามของธรรมชาติ 
จากที่ไดอธิบายมา สามารถนํามาสรุปเปนตารางวิเคราะหลักษณะพหุปญหา ดังที่ เยาวพา   

เดชะคุปต ไดแปลจากเรื่อง  Multiple Intelligences โดย  Finkelstein, Leonard & Finkelstein, ceila. 

ไดดังนี้ 

ตาราง 1 แสดงลักษณะพหุปญญา 
 

              ปญญา                                ลักษณะ  ประเภทของบุคคล 

1.ดานภาษา 

( Linguistic   Intelligence  ) 

- เขาใจคําสั่งและความหมายของคํา 

-ชอบอาน เขียน เลาเรื่อง 

-อธิบายไดชัดเจน 

-ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนไดดีถามี

โอกาสไดพูด ฟง และเห็น 

-มีอารมณขัน 

-มีความจําดี จําสถานที่ วันเดือนป และส่ิง

ละอันพันละนอยได 

-สามารถวิเคราะหดานภาษาไดดี 

-นักกวี 

-นักเขียน 

-นักพูด 

-นักโตวาที 

2.ดานตรรกะ-คณิตศาสตร 

(Logical - Mathematical  

Intelligence  ) 

 

-สามารถจําส่ิงที่เปนแบบแผนที่ เปนแบบ

นามธรรมได 

-มีเหตุผลเชิงสรุปความ สามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

-ชอบทําการทําลอง คนหาคําตอบ ทํางาน

กับตัวเลข หาคําตอบดานรูปแบบและ 

-นักวิทยาศาสตร 

-นักคณิตศาสตร 

-นักคิด 

-นักสถิติ 
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ตาราง 1  ( ตอ ) 

              ปญญา                                ลักษณะ  ประเภทของบุคคล 

 ความสัมพันธ 

-ชอบคณิตศาสตรคิดในเชิงเหตุผลและ

สามารถแกปญหาตาง ๆ ไดดี 

-เ รี ยนได ดี โ ดยการจั ดหมวดหมู แยก

ประเภท 

 

3.ดานมิติ 
( Spatial   Intelligence  ) 

-สามารถมองเห็นแงมุมตาง ๆ ได 

-เห็นความสัมพันธของพื้นที่ 

-สามารถแสดงออกดวยภาพ 

-สามารถมองเห็นรูปลักษณของสิ่งตาง ๆ 

 

-สามารถหาทิศทางในที่วางได สามารถจัด

รูปฟอรมตาง ๆ ในสมองได 

-มีจินตนาการดี มองเห็นการเปลี่ยนแปลง 

อานแผนที่ แผนภูมิไดดี 

-เรียนไดดีถาตองใชจินตนาการมีโอกาสใช

ความคิดอยางอิสระ (ฝน) ทํางานดวยสี

และสีกับภาพ 

-ชอบที่จะวาด สราง ออกแบบ ฝน ศึกษา

ภาพนิ่ ง  ภาพยนตร  และทดลองกั บ

เครื่องจักรกล 

-นักเดินเรือ 

-นักบิน 

-ประติมากร 

-ศิลปน/นักวาดภาพ 

 

-สถาปนิก 

4.ดานรางกายและ 

การเคลื่อนไหว 

( Bodily – Kinesthetic  

Intelligence ) 

-สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของรวง

กาย รูจักสวนตาง ๆ ของรางกายสามารถ

แสดงออกได 

-ชอบการเคลื่อนไหว สัมผัส พูด และใช

ภาษาทางกาย (body language) 

-ทํากิจกรรมที่ตองใชรางกาย เชน กีฬา 

เตนรํา การแสดง การประดิษฐส่ิงของไดดี 

-มีความสามารถในการแสดงทาทาง  

-นักกีฬา  

-นักเตนรํา 

-ศัลยแพทย 

-นักประดิษฐ 
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ตาราง 1  ( ตอ ) 

              ปญญา                                ลักษณะ  ประเภทของบุคคล 

 สามารถพัฒนาการในการทํางานของ

รางกาย 

-เรียนไดดีถามีโอกาสสัมผัส เคลื่อนไหว 

และมีปฏิสัมพันธกับพื้นที่วาง  และการ

สัมผัส 

 

5. ดานดนตรี 

( Musical  Intelligence ) 

-ชอบรองเพลง ฟงเพลง ชอบเลนดนตรีและ

ตอบสนองตอเสียงเพลง 

-แยกแยะจําทํานองเรียนรูจังหวะดนตรีได

เร็ว 

-เรียนรูจังหวะเสียง และดนตรีไดดี 

-รูจักโครงสรางของดนตรี โครงสรางในการ

ฟงเพลง 

-ไวตอเสียง 

-คิดทวงทํานอง/จังหวะได 

-สัมผัสคุณภาพของเสียงได 

-นักดนตรี 

-นักแตงเพลง 

-วาทยกร 

-วิศวกร 

 

6.ดานความเขาใจระหวางบุคคล 

(Interpersonal Intelligence) 

-เขาใจผูอ่ืน นําผูอ่ืน จัดกลุม ส่ือสารระงับ

ขอพิพาทได 

-ทํางานเปนกลุมได 

-แยกแยะความแตกตางระหวางบุคคลได 

-สามารถสื่อความหมายโดยไมใชภาษาพูด

ได 

-ชอบมีเพื่อนมาก ๆ ชอบพูดกับคนและรวม

สังสรรคกับคนอ่ืน 

-เรียนรูไดดีถามีโอกาส ไดรวมทํางานกับ

ผูอ่ืนหรือมีโอกาสสัมภาษณผูอ่ืน 

-รูจักสรางสัมพันธภาพอันดีกับผูอ่ืน 

 

-ครู 

-นักสังคมสงเคราะห 

-นักแสดง 

-นักการเมือง 

-พนักงานขายของ 
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ตาราง 1 ( ตอ ) 

              ปญญา                        ลักษณะ ประเภทของบคุคล 

7.ดานความเขาใจตนเอง 

(Intrapersonal Intelligence) 

-มีสมาธิดี 

-เปนคนมีจิตใจออนโยน 

-มีความเขาใจตนเอง  ชอบคิดฝน  และ

หมกมุนอยูกับความรู สึก/ความคิดของ

ตนเอง ใหสัญชาตญาณเปนเครื่องนําทาง 

-ตระหนักและแสดงความรูสึกของตนเอง

ไดหลาย ๆ อยาง 

-มีความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนของตนเอง 

-มีความคิดระดับสูงและมีเหตุผล 

-ชอบที่ จะทํางานคนเดียว  และสนใจ

ติดตามสิ่งที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ เรียนรู

ไดดีถามีโอกาสทํางานโดยลําพังทํา  

โครงการเดี่ยว ๆ 

-แสวงหาความสําเร็จในความสนใจและ

เปาหมายของตนเองและตองการเปนผู

สรางสรรค 

-เรียนรูโดยวิธีเรียนรูดวยตัวเอง ตามจังหวะ

การเรียนรูเฉพาะตน 

-นักจิตวิทยา 

-ผูนําทางศาสนา 

 

8.ดานธรรมชาติ 

( Naturalist  Intelligence ) 

-เขาใจการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและ

ปรากฏการณของธรรมชาติ 

-เ ข า ใ จ ค ว ามสํ า คัญขอ งตน เ อ ง กั บ

ส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงความสามารถ

ของตนที่จะมีสวนชวยในการอนุ รักษ

ธรรมชาติ 

-เขาใจถึงพัฒนาการของมนุษยและการ

ดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตเกิดจนตาย 

-เขาใจและจําแนกความเหมือนกันของ

ส่ิงของ 
 

-นักวิทยาศาสตร 
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        ตาราง 1 ( ตอ ) 

              ปญญา                        ลักษณะ ประเภทของบคุคล 

 -เขาใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของ

สสาร 

 

9.. ดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม 

หรือ การดํารงคงอยูของชีวิต 

( Existential  Intelligence ) 

 

- มีความไว และความสามารถในการจับ

ประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดํารงอยูของ

มนุษย 

- สามารถรับรูบทบาทและการดํารงอยูของ

ตนเอง 

- เขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาและการตั้ง

คําถามเพื่อยืนยันความเขาใจและรับรู

เกี่ยวกับตนเองอยางลึกซึ้ง 

- เขาใจความสัมพันธของรางกาย  จิตใจ  

และความเปนจริงของโลก 

 

 

ที่มา : เยาวพา   เดชะคุปต ( แปล ). 2541.” Multiple  Intelligences. “ ( Finkelstein, Leonard & 

Finkelstein,Leila.2541 ).เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง .” ทักษะการคิดและรูปแบบการ

เรียนรู ( Thinking  Skill & Learning  Styie)” ณ หองประชุมตึกชาญอิสระ  ระหวางันที่ 6-8 กุมภาพันธ 

2541. 

               ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาพหุปญญาที่จํากอใหเกิดลักษณะตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตน

รวมถึงตัวบั่นทอนพหุปญญามีดังนี้ 

        อารี   สัณหฉวี ( 2535: 13-15 ) ไดอธิบายไววา ปญญาจะพัฒนาขึ้นไดหรือไมข้ึนอยูกับ

เหตุปจจัยดังตอไปนี้ 

1. สภาพทางชีววิทยาของบุคคลอันไดแก  กรรมพันธุ  หรือการกระทบกระเทือนของ 
สมองกอนตั้งครรภ  ระหวางตั้งครรภ  และเมื่อเกิดมาแลว 

2. ประวัติชีวิตของแตละบุคคล  อันไดแก  ประสบการณที่มีตอพอแม  ครู  พี่นอง  และ 

เพื่อนฝูงซึ่งอาจจะเปนประสบการณที่ชวยพัฒนาปญญา  หรือทําใหการพัฒนาปญญาชงักงัน 

3.   พื้นฐานทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม   ตลอดจนเวลาและสถานที่ที่เกิดเติบโตจะ 

มีสวนสําคัญในการสงเสริมปญญาบางดานและไมสงเสริมบางดาน 
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ตัวกระตุนและตัวบ่ันทอนปญญา 
ประสบการที่ชวยตกผลึก  กับประสบการณที่บั่นทอน  เปนกระบวนการสําคัญในการ 

พัฒนาของปญญาประสบการณที่ชวยตกผลึกนี้เปนคําที่เฟลแมน ( David   Feldman ) แหง

มหาวิทยาลัยทัฟทไดคิดขึ้น  และการดเนอรไดนํามาใชอยางกวางขวาง 

 “  ประสบการณที่ชวยตกผลึก ”  เปนจุดสําคัญในการพัฒนาปญญาและความสามารถ

ประสบการณนี้มักเกิดตั้งแตปฐมวัย  แตอาจจะเกิดไดระหวางอายุตางๆ ซึ่งประสบการณที่ชวยตกผลึก

จะเปนประสบการณที่ปลุกเราปญญาที่มีอยูใหพัฒนาจนถึงขั้นสูงสุด  ในทางตรงขามกัน  “ 

ประสบการณบั่นทอน ” หมายถึง ประสบการณที่ตัดรอนการพัฒนาของปญญา  ซึ่งประสบการณบั่น

ทอนจะเปนประสบการณที่ทําใหคนรูสึกโกธร  อาย  กลัวหรือเกิดอารมณอันไมพึงประสงคทั้งหลาย  

อันสัมพันธกับปญญาความสามารถดานใด  ก็จะบั่นทอนตัดรอนพัฒนาการของปญญาและ

ความสามารถทางดานนั้นๆ 

 ประสบการณตอไปนี้จะเปนสิ่งแวดลอมที่ชวยพัฒนา หรือ บั่นทอนการพัฒนาของปญญา 

 1.  การมีอุปกรณเหมาะสมหรือครูดี  เชนถาทานเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน   ก็อาจจะไมมี

ทุนรอนที่จะซื้อเคร่ืองดนตรี  หรือไปเขาเรียนพิเศษวิชาดนตรี  ปญญาทางดนตรีของทานก็อาจจะไมมี

โอกาสไดแสดงออก 

 2.  องคประกอบทางประวัติศาสตร-วัฒนธรรม  เชน  ถาทานเปนนักเรียนที่มีแนวโนมและชอบ

วิชาคณิตศาสตรในขณะที่สังคมขณะนั้นกําลังสงเสริมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรอยางสุดขีดมี

การใหทุนอยางมากมาย  ปญญาทางคณิตศาสตรของทานก็จะพัฒนาไดมาก 

 3.  องคประกอบทางภูมิศาสตร   เชน  ถาทานเกิดมาในทองถิ่นที่เปนไรนา  ทานอาจจะได

พัฒนาปญญาทางกายมากกวาถาเกิดมาอยูในคอนโดมิเนียม  ชั้นที่ 30 บนถนนเจริญกรุง 

 4.  องคประกอบทางครอบครัว  เชนทานอาจจะอยากเปนศิลปนนักวาด  แตพอแมตองการให

ทานเปนนักกฎหมายผูพิพากษา  บางทีอิทธิพลของพอแมทําใหทานตองพัฒนาทางดานภาษา  สวน

ปญญาทางดานศิลปะ  หรือมิติ  ก็จะไมมีการพัฒนา 

 5.  องคประกอบดานสถานการณ  เชน เมื่อเล็กๆ ทานก็ตองดูแลเล้ียงนองเพราะครอบครัว

ใหญและเมื่อมีครอบครัวเองทานก็มีครอบครัวใหญ  จนไมมีเวลาที่จะพัฒนาปญญาหรือความสามารถ

พิเศษใด 

สรุปไดวาการอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมประสบการณที่ดีของพอแม  ผูปกครอง  ครู หรือผูที่

เกี่ยวของ รวมถึงการไดอยูในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีนั้น  ลวนเปนปจจัยที่สงเสริมใหเด็กพัฒนาพหุ

ปญญาในทางที่ถูกตอง   ดังนั้นจึงตองมีแนวทางในการสงเสริมพหุปญญาในดานตางๆ ไปใชใน

หองเรียนดังเชน  การดเนอร  เห็นวาพหุปญญาจะเปนเครื่องมือที่ดีเลิศในการเรียนการสอน             
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(สุรศักดิ์  หลาบมาลา. 2545:54-56; อางอิงจาก Campbell. 1997) กลาวถึงการใชพหุปญญาใน

หองเรียน  มีดังนี้ 

 1.  ใชในการนําเขาสูบทเรียน  เชน  เด็กบางคนอาจจะเขาใจกราฟและพีชคณิตหรือเรขาคณิต

บนกระดานดํายาก  ครูจึงทําสนามเลนหนาโรงเรียนเปนกราฟ  ครูนํานักเรียนมาทํากราฟที่สนามโดน

ทุกคนเปนจุดๆ หนึ่งบนเสนกราฟหรือในออสเตรเลีย  โรงเรียนแหงหนึ่งมีสนามเลนปูอิฐเปนรูปสุริยะ

จักรวาล  ครูนําเด็กมาเรียนดาราศาสตรในสนามเด็กๆ เห็นดวงดาวตางๆ หมุนรอบดาวอาทิตยเปนตน 

 2.   ใชในการเสริมบทเรียน  โรงเรียนอเมริกาหลายโรงจัดสัปดาหพหุปญญา  โดยพยายามใช

ความสามารถทางสติปญญาหลากหลายอยางในการเขาใจบทเรียน  เชน  ใชศิลปะหรือการละครใน

การเรียนวรรณคดีหรือเรียนดาราศาสตร  หัวขอสุริยะจักรวาลโดยการใชสติปญญาทางตรรกศาสตร

และคณิตศาสตรวัดระยะทางระหวางดวงดาวที่สนาม  เดินเลนเปนดาวตางๆ รอบดวงอาทิตย             

( ความสามารถทางกลามเนื้อในการเคลื่อนไหว ) เขียนหรือพูดบรรยายเกี่ยวกับสุริยะจักรวาล ( การใช

ภาษาพูดและเขียน ) เปนตน  แตละบทเรียนไมจําเปนตองใชทุกสติปญญา 

 3.   ใชในการสงเสริมการทํางานดวยตนเอง   โดยครูใหเด็กไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

โดยการคิด  ริเร่ิม  คนควา  ดําเนินงาน  และรายงานผลการทําโดยการสรางผลงานในโครงงานของ

ตนเองซึ่งเด็กมีโอกาสใชแทบทุกสติปญญาทั้ง 8 รายการได 

 4.   ใชในการประเมินผล  นั้นคือ  ใหเด็กที่ทําโครงงานเสนอโครงงานหรือแสดงโครงงานและ

ฝกประเมินโครงงานของตนเองและใหเพื่อนๆ ชวยประเมินดวยเด็กจะไดฝกฝกสติปญญาตางๆ หลาย

ดานเชนกัน 

 5.   การฝกเปนลูกมือในขอนี้  การดเนอร ไดเสนอใหนักเรียนประถม  และมัธยมฝกเปนลูกมือ

หรือฝกงาน 3 ดานคือ 1.  ดานศิลปะหัตกรรม  2.  ดานวิชาการ  และ 3.  ดานรางกาย  เชน กีฬาหรือ

กิจกรรมการแสดงกับสถานที่หนึ่งโดยความรวมมือของชุมชน  ที่กลาวมาแลวเปนการใชสติปญญาใน

การชวยเสริมความเขาใจในวิชาการตางๆ และขณะเดียวกันก็เปนการพัฒนาความสามารถทาง

สติปญญาดานตางๆ ไปดวย  ถาหากโรงเรียนจะตองการพัฒนาพหุปญญาในตัวเด็กก็อาจจะทําไดโดย

ใหเด็กฝกกิจกรรมตางๆ ดังรายการตอไปนี้ 

       1.  สติปญญาทางดานภาษาพูดและภาษาเขียนครูอาจจะใชกระบวนการอภิปรายโตวาที  

เขียน  โคลงกลอน  นวนิยาย  สัมภาษณ  หรือฝกการพูดตอสาธารชน  เปนตน 

       2.  สติปญญาเชิงตรรกศาสตรและคณิตศาสตร  เชน  ออกแบบและทําการทดลอง  เขียน

อุปมาอุปมัย  อธิบายอะไรสักอยางอธิบายรูปแบบหรือสมการเปลี่ยนขอมูลโจทยเลขเปนสูตร

คณิตศาสตร  เปนตน 
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       3.   สติปญญาทางกลามเนื้อในการเคลื่อนไหวรางกาย  เชน  สรางหรือทําอะไรสักอยาง

แสดงความเคลื่อนไหวทางรางกาย  เพื่ออธิบายอะไรอยากทําอะไรมาแสดงหนาชั้น  จัดนิทรรศการ  

และทัศนศึกษา  เปนตน  

       4.   สติปญญาทางภาพมิติ  เชน  ทํากราฟ  แผนที่  แผนภูมิ  ทําศิลปวัตถุ  แสดงภาพถาย

หรือภาพเขียน  เปนตน 

       5.   สติปญญาดานดนตรีแสดงการเลนดนตรี  รองเพลงเพื่ออธิบายอะไรอยางหนึ่ง  ทํา

อุปกรณดนตรีและแสดงใหดู  เปนตน 

       6.   สติปญญาดานสังคมหรือเขาใจคนอ่ืน    เชน  จัดประชุมเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  รวมใน

กิจกรรมบริการชุมชน  สอนใครสักคนใหทําอะไรสักอยาง  ฝกการใหและรับขอมูลปอนกลับ  เปนตน 

      7.   สติปญญาดานการเขาใจตนเอง   เชน  บรรยายความสามารถของตนเองในการทํางาน

อะไรสักอยางสําเร็จ  กําหนดเปาหมายของงานและดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย  บันทึกประจําวัน

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งของตน  ประเมินผลงานตนเอง  เปนตน 

        8.  สติปญญาดานการเขาใจสภาพธรรมชาติ   เชน  ทําสมุดบันทึกการสังเกตอะไรใน

ธรรมชาติสักอยาง  บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมแหงใดแหงหนึ่ง  เลี้ยงสัตวเล้ียง  หรือ

ดูแลตนไม  สังเกตนกหรือสัตวปา  เขียนหรือถายภาพวัตถุธรรมชาติ  เปนตน 

                 บังอร  เสรีรัตน (2544: 25-28) กลาวถึง  เกงหลากหลายแนวทางการจัดการเรียนรู  เพื่อ

การพัฒนาความสามารถทางสติปญญา  ดังแสดงในตารางดังตอไปนี้ 

 

ตาราง 2  แสดงกิจกรรมในการพัฒนาพหุปญญา 

 

ปญญา กิจกรรม สถานการณ/ส่ือที่สนับสนุน 

 - รับขอมูลโดยการฟง  อาน 

- แสดงออกโดยพูดเขียนสื่อสารความคิด 

 ใหใชจินตนาการ   
ผลงาน 
-  บทความ  บทกลอน  ขอเขียน  คําคม 

 

 

- หนังสือ  เกมการศึกษา 

- สถานการณที่ทําใหไดการใชภาษา  

เชน  การโตวาที  การอภิปราย 
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ตาราง 2 ( ตอ ) 

 

ปญญา กิจกรรม สถานการณ/ส่ือที่สนับสนุน 

ตรรกะและ

คณิตศาสตร 

- รับขอมูลโดยการสังเกต  สํารวจ  วัด  

จํานวน 

- แสดงออกโดย  การจัดประสบการณ  ให

คิดอยางเปนระบบ  การสรางสรรคส่ิงใหม  

การหาคําตอบ  การทําวิจัย  การทํา

โครงงาน 
ผลงาน 
- ความรูใหมส่ิงประดิษฐคําตอบ 

- สถานการณที่เปนปญหา  ใหหา

คําตอบที่เกิดจากการคิดอยางเปน

ระบบ  คํานวณ  ทดลอง  สรางสรรค

แนวใหม 

-  ผลงานประดิษฐ 

- เกมที่ตองใชความคิดแกปญหา

สรางสรรค 

-  เ อกสา ร เ กี่ ย ว กั บข อมู ลทา ง

วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร 

พื้นที ่

 

- รับขอมูลโดยการศึกษาภาพผลงาน

ศิลปะที่ดีเดน  ดูประสบการณการใชเสนสี  

รูปทรงที่เหมาะสม 

- แสดงออกโดยการวาดภาพออกแบบสิ่ง

ตางๆ 
ผลงาน 
- วาดภาพ  ผลงานการออกแบบสิ่งตางๆ 

- อุปกรณศิลปะ 

- หนังสือ  วีดีทัศนเกี่ยวกับศิลปะ 

- ผลงานทางศิลปะที่ดีเดน 

เครื่องมือเครื่องใชที่สามารถฝกฝนที่

สรางสรรคผลงาน 

- เวทีหรือสถานการณที่สามารถ

แสดงความสามารถ  และผลงาน 

ดนตรี - รับขอมูลโดยการฟงเพลงที่มีจังหวะของ

ดนตรี  ทํานอง  และเนื้อรองที่หลากหลาย 

- แสดงออกโดยแยกแยะความแตกตาง

ของเสียงดนตรี  รองเพลง  ตบมือตาม

จังหวะแตงเพลงใสทํานองตางๆ  
ผลงาน 
- เพลงที่แตง  เพลงที่รองได 

 

- เทปเพลง 

- เครื่องดนตรี 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณการ

เติมเต็มความรูจากนักดนตรีและ

ครูผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญ 

- เวทีใหแสดงความสามารถ 

- การฟงดนตรีจากวงดนตรีที่มีความ

ชํานาญความสามารถ 
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ตาราง 2 ( ตอ ) 

 

ปญญา กิจกรรม สถานการณ/ส่ือที่สนับสนุน 

การเคลื่อนไหว - รับรูขอมูลโดยการดูกีฬา  ดูการทํางานที่

ใชกลามเนื้ออยางมีทักษะ 

- แสดงออกโดยการทําทาทางประกอบ

เพลง  หรือจังหวะ  การเลนกีฬา  การ

แสดงละครสื่อภาษา  การใชกลามเนื้อเล็ก

ประดิษฐส่ือตางๆ 

ผลงาน 

- ส่ิงประดิษฐ 

- ผลงานการเลนกีฬา 

- สถานการณใหแสดงละครแสดง

ทาทางสื่อความคิด 

- อุปกรณกีฬา  เพลงประกอบทา

แสดง 

- การใหเรียนรูการใชภาษาทาทาง

จากผูเชี่ยวชาญ 

- ส่ือ  อุปกรณฝกฝนกลามเนื้อเล็ก 

เ ช น  ดิ น น้ํ า มั น   อุ ป ก รณ ก า ร

ประดิษฐ  การจักรสาน ฯลฯ 

- เกม 

ความรูจักตนเอง - รับรูขอมูลโดยดูแนวทางในการพัฒนา

ตนเองของบุคคลตางๆ ฝกทํางานตนเดียว  

สํารวจขอดีขอดอยของตนเอง  ทบทวน

การทํางานของตนเอง  พิจารณาตนเอง

เปรียบเทียบกับส่ิงตางๆ  

- แสดงออกโดยการวางแผนการพัฒนา

ความดอยของตนเองวางแผนความเกงมา

ใชเหมาะสม 

ผลงาน 

- แผนในการสรางสรรคงานและพัฒนา

ตนเองใหเกงขึ้น 

- แบบอยางการพัฒนาตนเองของ

บุคคลที่ประสบความสําเร็จ 

- เวลาในการอยูและการทํางานคน

เดียว 

- การทําบันทึกการเรียนรูและการ

พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

- การไดขอมูลยอนกลับจากบุคคล

อ่ืนรอบตัว 

ความเขาใจระหวาง 

บุคคล 

 

 

 

 
 

- รับขอมูลโดยการสังเกตการทํางาน

รวมกันที่ประสบความสําเร็จแลววิเคราะห

กําหนดเปนแนวทางการทํางานของตนเอง

รวมกับผูอ่ืน 

- แสดงออกโดยการทํางานกลุมรวมกับ

ผูอ่ืน  และวิเคราะหการทํางานรวมกัน   
 

- สถานการณใหทํางานกลุม  และ

วิเคราะหการทํางานอยูเสมอ 

- หนังสือและเรื่องราวที่นําเสนอ

เกี่ยวกับการทํางานกลุมไดดี 

- การไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับ

ผลการทํางานกลุมและกระบวนการ 
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ตาราง 2 ( ตอ ) 

 

ปญญา กิจกรรม สถานการณ/ส่ือที่สนับสนุน 

 บทบาทของบุคคลในกลุมผลงานที่ไดรับ

แลวปรับเปลี่ยนเปนแนวทางทํางาน 

ผลงาน 

-ผลการทํางานกลุม 
 

ทํางานกลุม 

ความรอบรู

ธรรมชาติ 

- รับขอมูลโดยการเรียนรู ส่ิงตางๆ  ใน

สภาพแวดลอมที่ เปนธรรมชาติเ รียนรู

เ ร่ืองราวเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งพืช  สัตว  

ปรากฎการณอยางลึกซึ้ง 

- แสดงออกโดยการวิเคราะหพิจารณา

วงจรชีวิตของสิ่งตางๆ คาดคะเนแนวโนม

ความเปนไปและความเปลี่ยนแปลงของ

ส่ิงตางๆ ในธรรมชาติ 

 

- ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่เอื้อตอ

การเรียนรู 

- หนังสือ  วีดีทัศนเกี่ยวกับธรรมชาติ 

- บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม ร อ บ รู เ ร่ื อ ง

ธรรมชาติ 

 

        ที่มา : บังอร   เสรีรัตน. (2544). เกงหลากหลายแนวทางการจัดการเรียนรู  เพื่อการพัฒนา

สติปญญา. หนา 25-28. 

 สรุปไดวาแนวทางในการสงเสริมพหุปญญาของผูเรียนสามารถนํามาใชไดทุกข้ันตอนการจัด

ประสบการณของผูเรียนโดยจัดหาสื่ออุปกรณ  เครื่องมือตางๆ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรู   โดยผูเรียนไดลงมีปฏิบัติดวยตนเองการพัฒนาปญญาทั้ง 8 ดานจึงจะเกิดขึ้น 

  
2.5 รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
      รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู (The  Multiple  Intelligences  Model  for  Learning)

เปนรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นโดย  รองศาสตราจารย  ดร.เยาวพา   เดชะคุปต  ที่สรางขึ้นบน

พื้นฐานทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด  การดเนอร  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยซึ่งสอดคลองกับการปฏิบัติ

การศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  โดยการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
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ดวยตนเอง    โดยมีข้ันตอนในการจัดกิจกรรม  ที่สงเสริมความสามารถทางพหุปญญา 9 ดาน  โดยมี

การจัดกิจกรรมตามหลักการ 5 ข้ันตอน ที่ใชชื่อยอวา  ACACA  ไดแก 

  1.  A การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชวีิตชวีา ( Active  Learning ) 

2.  C การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู( Cooperation ) 

3.  A การวิเคราะหกิจกรรมการเรยีนรู ( Analysis ) 

4.  C การสรุป และสรางองคความรู (Constructivism  ) 

5.  A การประยุกตใช ( Application ) 
 ขั้นตอนการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรู 
 ข้ันตอนการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู     ตามรูปแบบพหุปญญา

ประกอบดวยการจัดกิจกรรม 5  ข้ัน  มีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา  ( Active  

Learning ) 
             ในขั้นแรกการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  คือ  การใหผูเรียนลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  หรือที่เรียกวา  นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู  โดยผูเรียน

จะไดมีโอกาสพัฒนาพหุปญญาหรือปญญาหลายดานไปพรอมๆ กัน  ครูควรมีบทบาทในการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมพหุปญญา  ในรูปแบบที่หลากหลาย 
ขั้นที่ 2  ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในกลุมยอย ( Cooperative  Learning ) 
 การเรียนที่ดีที่สุด  เกิดจากการที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  ในขั้นนี้  ผูเรียนควรไดรับ

ประสบการณในการมีสวนรวมในการเลน  การทํางานและเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  โดยการเรียนรูจากการ

ทํางานกลุม  หรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  โดยครูจะจัดประสบการณที่ผูเรียนไดทํางาน

กลุมรวมกับเพื่อน 
ขั้นที่ 3 ผูเรยีนสามารถวเิคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) 
 การเรียนรูที่ดี  คือการที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสวิเคราะหความรูสึก  ประสบการณของ

ตนเองขณะที่รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน  เรียนตามขอ 1 และ ขอ 2  ในขั้นนี้  ครูผูสอน

จะมีบทบาทในการถามคําถาม  เพื่อในผูเรียนไดแสดงความรูสึกของตนตอการกระทํากิจกรรม  โดย

ถามคําถามที่เกี่ยวของกับส่ิงที่ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู  โดยใชคําถามวา  ทําอะไร  กับใคร  

ที่ไหน  และเกิดความรูสึกอยางไร  เปนตน  
ขั้นที่ 4 ผูเรยีนสามารถสรปุและสรางองคความรูไดดวยตนเอง (Constructivism) 
 การใหผูเรียนสรุปส่ิงที่เรียนรูไดดวยตนเอง  หรือที่เรียกวาผูเรียนสรางองคความรูดวย

ตนเองจะทําใหการเรียนรูนั้นมีความหมายสําหรับผูเรียนมากกวา   การเรียนรูโดยการทองจําจากตํารา  
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หรือทําแบบฝกหัดแตเพียงอยางเดียว  ในขั้นนี้ครูจะมีสวนในการกระตุนใหผูเรียนไดคิดหาขอสรุป

กิจกรรมที่ไดทําในขอ 1  และ ขอ 2  โดยการถามคําถามเชน  นักเรียนไดเรียนรูอะไร  ไดขอคิดอะไรบาง  

เปนตน 
ขั้นที่ 5 ผูเรยีนสามารถนําสิ่งที่ไดเรยีนรูไปประยกุตใชไดในชวีิตจริง ( Application ) 
 การเรียนรูที่แทจริง  คือการที่ผูเรียนนําสิ่งที่เรียนรูนั้นไปประยุกตใชกับการแกปญหา  

หรือกับส่ิงที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริง  โดยครูควรมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนไดคิดวา  จะนําสิ่งที่สรุปได

ไปประยุกตใชไดอยางไรบาง  โดยถามคําถาม  เชน  นักเรียนจะทําอะไรตอไดอีกบาง  เปนตน 

สรุปไดวารูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของ

ผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา  มีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรู  ในกลุมยอย  วิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู  สรุปและสรางองคความรูไดดวยตนเอง    

และสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง  

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 

         งานวิจัยในประเทศ 
             สันติศักดิ์  ผาผาย (2546 : บทคัดยอ )  ไดศึกษาเรื่อง “ การศึกษาความสามารถทาง

พหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  การวิจัยครั้ง

นี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดย

ใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน  ไดแก ความสามารถทางดาน

ภาษา  ความสามารถทางดานตรรกะ - คณิตศาสตร  ความสามารถทางดานมิติ  ความสามารถ

ทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถทางดานดนตรี  ความสามารถทางดานความเขาใจ

ผูอ่ืน  ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง  และความสามารถทางดานธรรมชาติ สูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกชวงเวลาของการเปรียบเทียบ  และความสามารถทางพหุปญญา

ทุกดานมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดเวลาของการจัดกิจกรรม  

 ขวัญจิรา  ภูสังข ( 2547 : บทคัดยอ ) )  ไดศึกษาเรื่อง “ การศึกษาความสามารถทาง

พหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบ

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของ

เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ

การเรียนรู  ผลการวิจัยพบวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบ

อาหารตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีความสามารถสูงขึ้นทุกดาน  ไดแก ความสามารถ
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ทางดานภาษา   ความสามารถทางดานตรรกะ  - คณิตศาสตร   ความสามารถทางดานมิติ  

ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถทางดานดนตรี  ความสามารถ

ทางดานความเขาใจผูอ่ืน  ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง  และความสามารถทางดาน

ธรรมชาติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถทางพหุปญญามีการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางที่สูงขึ้น  

 วิลินดา  พงศธราธิก ( 2547 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง ความสามารถทางพหุปญญา

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังการจัดกิจกรรมการละเลนไทย

กลางแจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบทดสอบความสามารถทางพหุปญญา 4 ดาน ไดแก 

ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตร ความสามารถทางมิติ 

แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา 2 ดาน ไดแก ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล 

ความสามารถดานความเขาใจตนเอง และแบบสํารวจความสามารถทางพหุปญญาอีก 2 ดาน ไดแก 

ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว และความสามารถทางดานดนตรี ผลการวิจัยพบวา 

ความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังไดรับกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 ปราณี  อุปฮาท ( 2550 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง การคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ 

เปรียบเทียบกอนการทดลองและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดประสบการณ

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู และแบบทดสอบการคิดเชิงเหตุผล ผลการวิจัยพบวา เด็ก

ปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีการคิดเชิงเหตุผลหลังการ

ทดลองสูงกวาการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 วันดี  สุตสิน ( 2550 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง ความสามารถในการแกปญหาของ

เด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู การวิจัยในครั้งนี้มี

จุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการแกปญหาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใช

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบ      

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาสําหรับเด็กปฐมวัย 

ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยหลังไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มี

ความสามารถในการแกปญหาตนเอง และมีความสามารถในการแกปญหาตนเองที่เกี่ยวของกับผูอ่ืน

ของเด็กปฐมวัย มีคาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการแกปญหา
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ของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีคาสูงกวากอนการจัด

กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 หทัยรัตน  ทรวดทรง ( 2550 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสามารถทาง

พหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย

เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา และแบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถทางพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมโดยใชการสอนแบบ

จิตปญญามีความสามารถทางพหุปญญาในทุกดานเพิ่มสูงขึ้นหลังการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมในบริบทตางๆ ที่จัดโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาศักยภาพทาง     

พหุปญญาและพฤติกรรมตางๆ ของเด็กปฐมวัยไดสูงขึ้น 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
  การดเนอร (จิรภรณ  วุวัต.2540:71-72;อางอิงจาก Gardner.1983:1989.) ได

ทําการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความหลากหลายทางสติปญญา  พบวาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน

แบบโครงงานวิทยาศาสตรซึ่งเปนรูปแบบกิจกรรมที่ไดใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  มาเปนแนวการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กเพื่อพัฒนาสติปญญา  ผลการวิจัยที่ไดสรุปวารูปแบบการเรียนการสอน

แบบโครงงานวิทยาศาสตร  โดยมีการจัดกิจกรรมที่ใชกระบวนการวิทยาศาสตรเขามามีสวนรวมในการ

จัดกิจกรรมสอดคลองกับทฤษฎีที่สงเสริมพหุปญญาใหกับเด็กทั้ง 8  ดาน  ไดอยางเหมาะสมที่สุดวิธี

หนึ่ง 

  มูลเลอร  (สันติศักดิ์  ผาผาย.2546:31; อางอิงจาก Mueller.1995:3828) ไดทําการ

วิจัยเรื่อง   “ The  educational  implications  of  Multiple  Intelligences  Grouping  within  a  

Cooperative  learning  environment. ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปฏิสัมพันธทางสังคมและการ

รับรูระหวางกลุมที่มีความแตกตางกันทางดานพหุปญญา (Heterogeneous  Multiple  Intelligences  

Cooperative  group) และกลุมที่มีความแตกตางกันทางความสามารถดานพหุปญญา ( Homo-

geneous  Multiple  Intelligences  Cooperative  group  ) โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร  

และวิธีการสอนแบบมีสวนรวมของจอหนสัน และจอหนสัน  เนื้อหาที่เรียนเปนเรื่องรางกายมนุษยโดย

ปรับมาจากบทเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ออกแบบโดยเดวิด  เลเซียรซึ่งทําการทดลองกับนักเรียนระดับ 4 
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  สวีนเนย ( สันติศักดิ์  ผาผาย.2546:32; อางอิงจาก Seeney.1998:1909) ได

ทําการศึกษาเรื่อง “ Multiple Intelligences  Profiles : Enhancing Self-Esteem and Improving 

Academic Achievement.” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน  และการ

แสดงออกของนักเรียนที่อาศัยอยูในเมืองของรัฐฟลอริดา โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของ การดเนอร เปน

การศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนระดับอนุบาล จํานวน 19 คน โดยใชเวลาในการศึกษา 18 สัปดาห  

สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ Teele  Inventory of Multiple Intelligences ( TIMI ). Slosson 

Oral Reading test-Revised (SORT-R) แบบวัดความพรอมของโรงเรียน TIMI ใชในการทดสอบกอน

เรียนและหลงเรียน ในระหวางการเรียนรายวิชาตามโครงการ มีนักเรียนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวามี

ความสามารถดานตาง ๆ สูงขึ้น ในขณะที่นักเรียนบางคนลดลง มีนักเรียนจํานวน 5 คน ที่พบวาไมมี

การเปลี่ยนแปลง  จากการวิจัยยังพบอีกวา ปญหาดานวินัยในชั้นเรียนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 

                การศึกษาเปนการวิจัยกึ่งทดลองผสมผสานกับวิจัยเชิงคุณภาพตามทฤษฎีของ  สเตร็

ทกราวเด็ด  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ 4 จํานวน 22 คน Metcalf Laboratory School ในรัฐอิลิ

นอยส ระหวางปการศึกษา 1994- 1995  โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมออน และ กลุมเกง โดยใช

แบบสอบถามการสังเกตและการสัมภาษณ ผลการตรวจอบพบวามี  นักเรียนจํานวน 4 คน ใหอยูใน

กลุม Homogeneous  มีการทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่องรางกายมนุษย  เพื่อวัดความรูดานเนื้อหา

เครื่องมือที่ใช  ไดแก  แบบสังเกต  การจดบันทึก  การเขียนบันทึกสวนตัวของนักเรียนถึงครู  การ

สัมภาษณ  การใชแบบสอบถาม  การลงศึกษาภาคสนาม  เพื่อการทดสอบปฏิสัมพันธทางสังคม  การ

วัดความสามารถทางพหุปญญา  ชวยทําใหเห็นจุดแข็งและจุดออนของนักเรียนแตเครื่องมือไมสามารถ

ระบุจุดแข็งของแตละคนได  ในบางกรณีนักเรียนที่ถูกเลือกใหอยูในกลุม Heterogeneous กลับมี

ความสามารถเชนเดียวกับกลุม Heterogeneous จะมีความสามารถในการใชเหตุผลและการคิด

คํานวณมากกวากลุม Heterogeneous นักเรียนในกลุม Homogeneous สามารถแสดงบทบาทและมี

สวนรวมในความสําเร็จของกลุม  ทุกคนเปนสวนหนึ่งของกลุม Heterogeneous  ใชเวลามากกวาใน

การทํางานที่ไดรับมอบหมาย  และขาดผูนําที่เขมแข็ง  แตสมาชิกแตละคนไดทํางานในแตละสวนของ

งานที่ไดรับมอบหมาย  สมาชิกพอใจในบทบาทของตนเองและกลุมชวยกันสนับสนุนจนกระทั่งงาน

สําเร็จ  เครื่องมือวัด ความสามารถทางพหุปญญาถูกนํามาใชเพื่อใหมองเห็นจุดแข็งและจุดออนของ

นักเรียนแตละคนนักเรียนทุกคนไดทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การเรียนแบบมีสวนรวม

จําเปนตองอาศัยการสอนทักษะทางสังคมควบคูไปดวย  การแบงกลุมการเรียนแบบมีสวนรวมโดยใช

ทฤษฎีพหุปญญาไมมีผลเสียตอการเรียนรูเนื้อหาวิชา 
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  เฮอรแมน ( วลินดา  พงคธราธิก. 2547:18;อางอิงจาก Herman.1994:97-98 )  ได

ศึกษาการนําแนวคิดพหุปญญาไปใชในระดับประถมศึกษาของครูในรัฐฟลอริดา  ผลการวิจัยพบวา  ครู

สวนใหญมีการนําแนวคิดพหุปญญาไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของเด็กสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

จากเอกสารและงานวิจัยที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา  เด็กทุกคนมีความสามารถ 

ทางพหุปญญาทั้ง 8 ดาน ไดแกความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานตรรกะและ

คณิตศาสตร  ความสามารถทางดานมิติ  ความสามารถทางดานรางกาย ความสามารถทางดานดนตรี  

ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล  ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง  และ

ความสามารถทางดานธรรมชาติ ซึ่งมีมากนอยแตกตางกันไป  และเมื่อไดรับกิจกรรมที่สงเสริม        

พหุปญญาทั้ง 8 ดาน  เด็กจะสามารถพัฒนาพหุปญญาทั้ง 8 ดานใหสูงขึ้นได  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
2. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

3. แบบแผนการทดลองและวิธีดําเนินการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการสุมตัวอยาง 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  เด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป  ซึ่งกําลัง

ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว  เขต 

สะพานสูง   กรุงเทพมหานคร  2 หองเรียน จํานวน 53 คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง 5 – 6 ป  ศึกษา

อยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว              

เขต สะพานสูง   กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 15 คน  ดวยวิธีการสุมแบบกลุม             

( Simple  Random  Sampling )  โดยเลือก  1 หองเรียน  เพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง 

 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาในครั้งนี้  มีดังนี้ 

1. แผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 
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การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1. แผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   

ดังนี้ 

1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและหลักการจากเอกสาร  และงานที่เกี่ยวของกับการจัด 

กิจกรรมการละครสําหรับเด็กปฐมวัย 

1.2   นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  เพื่อสังเคราะหเนื้อหาของกิจกรรมใหสอดคลองกับ

กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

1.3  สรางแผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   ซึ่งมี

ข้ันตอนดังนี้ 

  1. ข้ันผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมีชีวิตชีวา ( Active  Learning ) 

2. ข้ันผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืน ( Cooperation  Learning ) 

3. ข้ันผูเรียนไดวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) 

4.  ข้ันผูเรียนการสรุปและ สรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism  ) 

5.  ข้ันผูเรียนไดนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  ( Applcation ) 

1.4  นําแผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูนําเสนอให

ผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตองจํานวน  3   ทาน 

1.  ผูชวยศาสตราจารยวารุณี     สกุลภารักษ   โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 

2.  อาจารยรังรอง    สมมิตร        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 . ดร.จารุวรรณ   ศิลปะรัตน        โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 

1.5  ปรับปรุงแกไขแผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู

ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดยปรับปรุงใหกิจกรรมการละครสอดคลองกับหลักการรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูที่ขัดเจนยิ่งขึ้น 

1.6  นําแผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไปทดลองใช   

( try  out )  กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาวที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง

จํานวน 15 คน  เพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  โดยปรับคําพูด  คําถามที่ทําให

เด็กเขาใจไดงายขึ้นและปรับกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาของกิจกรรมที่ไดกําหนดไว 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

ผูวิจัยไดดําเนินขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

  ดังนี้ 



 50 

2.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาใน

เนื้อหาลักษณะของพหุปญญาแตละดานโดยการศึกษาเอกสารของ เยาวพา  เดชะคุปต (2541 : 1-3) 

และการศึกษาเครื่องมือวัดความสามารถตามรูปแบบพหุปญญาของสุปราณี  ไกรวัฒนุสสรณ  และ

คณาพร  คมสัน ( 2544 : 105-114 )  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ

ทางพหุปญญา 

     2.2  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา  ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาและปรับปรุง

มาจากแบบสังเกตลักษณะทางพหุปญญา รองศาสตราจารยดร.เยาวพา   เดชะคุปต  และแบบสังเกต

ลักษณะทางพหุปญญาสันติศักดิ์   ผาผาย ( 2545 : 110-116 ) ไปใชเปนแบบสังเกตพฤติกรรม

ความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 9 ดาน  จํานวน  27  ขอ และนําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถ

ทางพหุปญญาเสนอใหผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความถูกตอง  จํานวน  3   ทาน  มีรายชื่อดังตอไปนี้ 

              1.  ผูชวยศาสตราจารยดร.อัญชลี  ไสยวรรณ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

              2.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนา     งิ้วแหลม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

              3.  ผูชวยศาสตราจารยอรุณศรี  จันทรทรง   โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 

      2.3  นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาที่ผานการตรวจจากผูเชีย่วชาญตาม

ขอ 2.2  มาปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  โดยปรับปรุงการใชภาษาใหกระชับรัดกุม

และชัดเจนยิ่งขึ้น  ดวยการคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( IOC ) > .50 ผลการ

วิเคราะหพบวามีคาดัชนี ( IOC ) ไดเทากับ 1.00 ทุกขอ 

     2.4  นําแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาที่ปรับปรุงแกไขตามขอ 2.3 ไป

ทดลองใช  ( try  out )  กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว  ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

กลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของการสังเกต  โดยวิธีหาคาดัชนีความสอดคลอง  

( RAI : Rater  Agreement  Indexes ) ( Burry – Stock. 1996 :256 ) ของผูสังเกตจํานวน 2 คน คือ  

ผูวิจัยและผูชวยวิจัย  และในการทดลองใช ( try  out )  คร้ังนี้  ไดคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกต   

RAI  เทากับ 0.86  ซึ่งเปนคาดัชนีความสอดคลองของผูสังเกตอยูในระดับสูง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช

ผูสังเกตเพียงคนเดียว  คือ  ผูวิจัย 
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แบบแผนการทดลองและวิธีการดําเนินการทดลอง 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
       การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลอง ( Experimental  Design )  ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ

ทดลองโดยอาศัยแบบทดลองกลุมเดียว  มีการวัดผลในทุกชวงระยะเวลาของการทดลอง  โดยการ

ทดลอง  ในสัปดาหที่ 2    สัปดาหที่ 4    สัปดาหที่ 6    และสัปดาหที่ 8  โดยใชแบบแผนการทดลองซึ่ง

เปนการดําเนินการวิจัยแบบ  One  Group  Time – Series  Design  โดยผูวิจัยไดนํามาปรับให

สอดคลองกับงานวิจัย ( ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2538 : 255 ) 

 

ตาราง 3 แสดงแบบแผนการทดลอง 
 

กอนการทดลอง ในชวงเวลาการทดลอง 

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

 

เมื่อ X0                   แทน   การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

 T0          แทน   การสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

 X1,X2,X3,…X8 แทน   การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

                                                ในชวงระยะเวลาการทดลอง 

          T1,T2,T3,T4           แทน   การสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาในชวงระยะเวลา- 

                                                 การทดลอง 

 
2.    วิธีดําเนินการทดลอง 

การทดลองครั้งนี้  ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหรา    

ลาดบัวขาว  เปนเวลา 8 สัปดาห  สัปดาหละ 3 วัน  วันละ 60 นาที  รวมทั้งสิ้น 24  คร้ัง  โดยมีแผน  

การทดลองดังนี้ 

1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยปรึกษา  เพื่อทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการ 

วิจัย 

2. กอนการทดลองผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

ของกลุมตัวอยาง  จากการจัดกิจกรรมแบบปกติโดยผูวิจัย  ในเวลา  09.00-10.00 น.  โดยใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา  แลวนําขอมูลมาวิเคราะหหาคะแนนพื้นฐาน  

( Baseline ) ของนักเรียนแตละคน แตละดาน 
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3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถทางพหุปญญาโดย 

กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ระหวางเดือนมกราคม  ถึง  เดือนมีนาคม  

ตั้งแตเวลา 09.00-10.00 น. เปนเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วันๆ ละ 60 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง  

4. ในชวงเวลาการทดลอง  ผูชวยผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมความสามารถทาง       
พหุปญญาจากการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ในสัปดาหที่ 2, 4, 6 

และ 8  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา  เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห  โดยหา

คะแนนเฉลี่ย ( Mean )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation )  มัธยฐาน ( Median )  และ

แบบทดสอบสมมติฐาน โดยมีเกณฑการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 

         คะแนนเฉลี่ย   1.50 -2.00      หมายถึง    มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับสูง 

         คะแนนเฉลี่ย   0.50 -1.49      หมายถึง    มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับปานกลาง 

         คะแนนเฉลี่ย   0.00 -0.49      หมายถึง    มีความสามารถทางพหุปญญาอยูในระดับตํ่า 

5. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญากอน 

และในชวงเวลาจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  โดยใชการทดสอบของ 

The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test 

 

ตาราง 4  แสดงกําหนดระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
 

วิธีดําเนินการ กิจกรรม เวลา 

กอนการทดลอง 
จั ด กิ จ ก ร ร มปกติ แ ล ะ สั ง เ ก ต

พฤติกรรมความสามารถทางพหุ

ปญญาเปนเวลา 1 สัปดาห 3 วัน  

รวม 3 คร้ัง กอนสัปดาหที่จะทํา

การทดลอง 

1 .   กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม

ประสบการณ 

09.00 – 10.00 น. 

 

ดําเนินการทดลอง 
จัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบ

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เปน

เวลา  8  สัปดาหๆ ละ 3 วัน  รวม 

24  คร้ัง 

สัปดาหที่ 1 เร่ือง ตนไมที่รัก 

 

ระยะที่ 1 การเตรียมการ

ละคร 

ระยะที่  2  การแสดงละคร 

ระยะที่  3  สรุปกิจกรรม 

 

09.00 – 10.00 น. 

 

09.00 – 10.00 น. 

09.00 – 10.00 น. 
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ตาราง 4  ( ตอ ) 

 

วิธีดําเนินการ กิจกรรม เวลา 

สัปดาหที่ 2 เร่ือง ดอกไมแสนงาม 

สัปดาหที่ 3 เร่ือง ผีเสื้อแสนงาม 

สัปดาหที่ 4 เร่ือง สัตวเลี้ยงนารัก 

สัปดาหที่ 5 เร่ือง สัตวปานารู 

สัปดาหที่ 6 เร่ือง สัตวน้ํา 

สัปดาหที่ 7 เร่ือง ฤดูหนาว 

สัปดาหที่ 8 เร่ือง การคมนาคม 

  

 
5.   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ  ดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน 

 1.1  หาคะแนนเฉลี่ย ( นิภา  ศรีไพโรจน.2527 :149 ) ใชสูตร  

 

                                         
N

X∑=X       

                 

  เมื่อ       X        แทน     คะแนนเฉลี่ย 

                 ∑     แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด X

    N          แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 

 

 1.2   คามัธยฐาน (Median) (นิภา ศรีไพโรจน. 2527 : 153) ใชสูตร 

 

2
1NXMdn +=  

 

   เมื่อ     แทน     มัธยฐาน Mdn

 N    แทน     จํานวนคะแนนที่เปนคี่ 

 
2

1NX +     แทน     คะแนนตัวที่  
2

1+Ν  
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1.3   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (นิภา ศรีไพโรจน. 2527 : 164) ใชสูตร 

 

1)N(N
X)(XN

.D.S
22

−
−

= ∑∑  

 

 เมื่อ            แทน     ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน .D.S

            ∑ 2X     แทน     ผลรวมของกําลังสองของคะแนนแตละคนในกลุมตัวอยาง 

           ∑ 2X)(    แทน     กําลังสองของผลรวมคะแนนแตละคนในกลุมตัวอยาง 

                       แทน     จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง N

 
2. สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 

 2.1   หาคาอํานาจจําแนกของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถพหุปญญาของเด็ก 

ปฐมวัย  โดยใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธแบบ Pearson ( บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2544 : 13 ) 

ดังนี้ 

                             
( )∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

})Y(YN}{XXN{

YXXYN
r

2222
xy        

           

           เมื่อ         rxy        แทน   คาอํานาจจําแนก 

  , Χ Υ     แทน    คะแนนจากขอคําถามและคะแนนรวมทั้งฉบับ 

  Ν     แทน   จํานวนคน 
 

2.2   หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุ

ปญญา  โดยใชสูตร IOC  ( บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89 ) 
 

  
N

R
IOC ∑=  

 

เมื่อ     แทน     ดัชนีความสอดคลองระหวางกิจกรรมกับลักษณะพฤติกรรม  
     แทน     ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

IOC

∑R

          แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ N
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3. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบนัยสําคัญโดยการทดสอบของ Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  

Test ( นิภา  ศรีไพโรจน. 2533 : 91-97 )  เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความสามารถ

ทางพหุปญญาของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนทดลองและในชวงเวลาทดลอง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
1.  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาการทดลองและการแปรความหมายจากการวิเคราะหขอมูล

เปนทีเ่ขาใจตรงกนั  ผูวิจัยจงึไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

N   แทน   จํานวนนกัเรยีนในกลุมตัวอยาง 

X   แทน   คะแนนเฉลี่ย  ( Mean ) 

Mdn   แทน    มัธยฐาน  ( Median  ) 

S.D.    แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

T    แทน   คาสถิติทดสอบใน The Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks  Test 

*    แทน  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
2.  การนําเสนอผลการวิเคราะห 
 การนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและวิเคราะหการแปรผลขอมูลในการทดลองครั้งนี้  ผูวิจัย

ขอเสนอตามลาํดับดังนี ้

 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยเปน

รายบุคคล 

 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย 

 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก

ปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกิจกรรมระหวางสัปดาห 
 
3.  ผลการวิเคราะหขอมลู 
 ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยเปน

รายบุคคล 

การวิเคราะหในครั้งนี้  ไดนําคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของ

เด็กปฐมวัยที่ไดจาการสังเกตกอนการทํากิจกรรม 3 คร้ังใน 1 สัปดาห  และในชวงการจัดกิจกรรมโดย

ใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูอีก 4 คร้ัง ภายใน 8 สัปดาห ( เก็บขอมูลจาการสังเกตในสัปดาหที่ 

2 ,4, 6 และ 8  )  มาแสดงใหเห็นผลปรากฏดัง  ตาราง 3 - 11 
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ตาราง 5  แสดงพฤตกิรรมความสามารถทางพหุปญญาดานภาษากอนการจัดกิจกรรมและในชวงการ 

       จัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหปุญญาเพื่อการเรียนรูของเดก็ปฐมวยัเปนรายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษา 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

2 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 

3 0.00 0.67 1.00 1.33 2.00 

4 0.00 0.33 0.67 0.67 1.67 

5 0.00 0.00 0.33 0.67 2.00 

6 0.00 0.33 1.00 1.33 2.00 

7 0.00 0.33 0.67 1.00 1.67 

8 1.00 1.33 1.33 1.67 2.00 

9 1.00 1.33 1.67 1.67 2.00 

10 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

11 0.67 1.33 1.33 1.67 2.00 

12 0.00 0.33 0.67 1.67 2.00 

13 0.00 0.00 0.67 1.00 1.67 

14 0.00 0.33 0.67 1.33 2.00 

15 0.67 1.33 1.67 1.67 2.00 

ΣΧ  6.01 11.30 16.35 21.35 29.01 

2ΣΧ  5.35 12.62 20.83 37.32 56.37 

( )2ΣΧ  36.12 127.69 269.32 455.82 841.58 

Χ  0.40 0.75 1.09 1.42 1.93 
 

SD 0.46 0.54 0.45 0.70 0.14 
 

Mdn 0.67 0.67 1.00 1.33 1.84 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 5 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาสูงขึ้น 
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ตาราง 6  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร กอนการจัด 

       กิจกรรมและในชวงการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

       เปนรายบุคคล 
 

ความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิศาสตร 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 0.33 0.67 1.33 1.33 2.00 

2 0.33 0.33 1.00 1.33 2.00 

3 0.33 0.33 0.67 1.67 2.00 

4 0.33 0.33 0.33 1.00 1.67 

5 0.00 0.33 0.33 1.33 1.67 

6 0.00 0.33 0.67 1.67 2.00 

7 0.00 0.00 0.33 1.33 1.67 

8 0.67 1.00 1.33 2.00 2.00 

9 0.33 0.67 1.33 1.67 2.00 

10 0.67 0.67 1.33 2.00 2.00 

11 0.67 0.33 0.67 1.67 2.00 

12 0.33 0.33 0.33 1.33 1.67 

13 0.33 0.33 0.33 1.33 2.00 

14 0.33 0.33 0.67 1.67 2.00 

15 0.33 0.67 1.00 1.67 2.00 

ΣΧ  4.98 6.65 11.65 23.00 28.68 

2ΣΧ  2.34 3.79 11.43 36.36 55.16 

( )2ΣΧ  24.80 44.22 135.72 529.00 822.54 

Χ  0.33 0.44 0.78 1.53 1.91 
 

SD 0.22 0.26 0.41 0.28 0.15 
 

Mdn 0.33 0.50 0.84 1.50 1.84 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 6 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร

สูงขึ้น 
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ตาราง 7  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานมิติกอนการจัดกิจกรรมและในชวงการจัด 

       กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปน รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานมิติ 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 0.67 0.67 1.00 2.00 2.00 

2 0.67 1.00 0.67 1.67 2.00 

3 0.33 0.33 0.67 1.67 2.00 

4 0.33 0.33 0.67 1.33 1.67 

5 0.33 0.33 0.67 1.67 1.67 

6 0.67 0.67 0.67 2.00 2.00 

7 0.33 0.67 0.33 1.00 2.00 

8 1.00 1.00 1.33 2.00 2.00 

9 0.67 1.00 1.67 2.00 2.00 

10 1.00 1.00 1.33 2.00 2.00 

11 0.67 0.67 1.00 2.00 2.00 

12 0.33 0.67 0.67 1.67 2.00 

13 0.33 0.33 1.00 2.00 2.00 

14 0.33 0.33 1.00 2.00 2.00 

15 0.33 0.67 1.00 1.67 2.00 

ΣΧ  7.99 9.67 13.68 26.68 29.34 

2ΣΧ  5.13 7.25 14.14 48.72 57.58 

( )2ΣΧ  63.84 93.51 187014 711.82 860.84 

Χ  0.53 0.65 0.91 1.79 1.97 
 

SD 0.25 0.27 0.34 0.30 0.12 
 

Mdn 0.67 0.67 1.00 1.50 1.84 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 7 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานมิติสูงขึ้น 
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ตาราง 8  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหวกอนการจัด  

       กิจกรรมและในชวงการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

       เปน รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานมิติ 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 

2 1.00 1.00 1.67 2.00 2.00 

3 0.67 1.00 1.33 2.00 2.00 

4 0.67 1.00 1.33 2.00 2.00 

5 0.67 0.67 1.00 2.00 2.00 

6 0.67 0.67 1.00 1.67 2.00 

7 0.67 1.00 1.00 1.67 2.00 

8 0.67 1.00 1.67 2.00 2.00 

9 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

10 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 

11 0.67 1.00 1.33 2.00 2.00 

12 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 

13 0.67 0.67 1.00 1.67 2.00 

14 0.67 0.67 1.67 2.00 2.00 

15 1.00 1.00 1.67 2.00 2.00 

ΣΧ  11.70 14.34 21.67 28.68 30.00 

2ΣΧ  9.50 14.34 33.03 55.16 60.00 

( )2ΣΧ  136.89 205.64 469.59 822.54 900.00 

Χ  0.76 0.97 1.44 1.91 2.00 
 

SD 0.16 0.21 0.35 0.15 0.00 
 

Mdn 0.84 1.00 1.50 1.84 2.00 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 8 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว

สูงขึ้น 
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ตาราง 9  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรีกอนการจัดกิจกรรมและในชวงการ 

       จัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปน รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรี 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 0.67 1.00 1.33 2.00 2.00 

2 0.67 1.00 1.67 2.00 2.00 

3 0.67 0.67 1.00 1.67 2.00 

4 0.33 0.67 1.33 1.67 1.67 

5 0.33 0.33 1.00 1.67 1.67 

6 0.67 0.67 1.33 1.67 2.00 

7 0.33 0.67 1.33 2.00 2.00 

8 1.00 1.67 2.00 2.00 2.00 

9 1.00 1.67 2.00 2.00 2.00 

10 1.00 1.67 2.00 2.00 2.00 

11 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 

12 0.67 0.67 1.67 1.67 2.00 

13 0.33 0.67 1.00 1.67 2.00 

14 0.67 0.67 1.33 2.00 2.00 

15 0.67 1.00 1.67 2.00 2.00 

ΣΧ  10.01 14.36 22.66 28.02 29.34 

2ΣΧ  7.59 16.40 36.22 52.74 57.58 

( )2ΣΧ  100.20 206.21 513.48 785.12 860.84 

Χ  0.67 0.96 1.51 1.87 1.89 
 

SD 0.25 0.44 0.38 0.17 0.12 
 

Mdn 0.67 1.00 1.50 1.84 1.84 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 9 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรีสูงขึ้น 
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ตาราง 10  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคลกอนการจัด 

       กิจกรรมและในชวงการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

       เปน รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 0.00 0.67 1.00 1.67 2.00 

2 0.33 0.33 1.00 1.67 2.00 

3 0.00 0.33 1.00 1.67 1.67 

4 0.00 0.67 1.00 1.67 2.00 

5 0.00 0.33 1.00 1.33 1.67 

6 0.00 0.67 1.33 1.67 1.67 

7 0.00 0.33 1.00 1.67 1.67 

8 0.67 1.00 1.33 2.00 2.00 

9 0.33 1.00 1.33 2.00 2.00 

10 0.33 1.00 1.33 2.00 2.00 

11 0.33 0.67 1.00 1.67 2.00 

12 0.00 0.33 1.00 1.67 2.00 

13 0.00 0.33 1.00 1.67 2.00 

14 0.00 0.67 1.00 1.33 1.67 

15 0.00 0.33 1.00 1.67 2.00 

ΣΧ  1.99 8.66 16.32 25.36 28.35 

2ΣΧ  0.89 6.02 18.08 43.44 53.95 

( )2ΣΧ  3.96 75.00 266.34 643.13 803.72 

Χ  0.13 0.58 1.09 1.69 1.89 
 

SD 0.21 0.27 0.15 0.20 0.16 
 

Mdn 0.33 0.67 1.17 1.67 1.84 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 10 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวาง

บุคคลสูงขึ้น 
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ตาราง 11  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเองกอนการจัดกิจกรรม 

      และในชวงการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปน  

      รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเอง 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 1.00 1.00 1.67 2.00 2.00 

2 1.00 1.00 1.67 2.00 2.00 

3 0.67 1.00 2.00 2.00 2.00 

4 0.33 1.00 1.67 1.67 2.00 

5 1.00 1.00 1.33 1.67 2.00 

6 0.67 1.33 2.00 2.00 2.00 

7 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

8 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

9 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

10 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

11 1.00 1.67 1.67 2.00 2.00 

12 1.00 1.67 1.67 2.00 2.00 

13 1.00 1.33 1.33 2.00 2.00 

14 0.67 1.33 1.67 2.00 2.00 

15 1.00 1.33 2.00 2.00 2.00 

ΣΧ  13.34 20.99 26.35 29.34 30.00 

2ΣΧ  12.46 31.43 47.07 57.58 60.00 

( )2ΣΧ  177.96 440.58 694.32 860.84 900.00 

Χ  0.89 1.40 1.76 1.96 2.00 
 

SD 0.21 0.38 0.24 0.12 0.00 
 

Mdn 0.67 1.50 1.67 1.84 2.00 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 11 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเอง

สูงขึ้น 
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ตาราง 12  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติกอนการจัดกิจกรรมและในชวง 

       การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปน รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติ 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 0.33 1.00 1.33 1.67 1.67 

2 0.33 0.67 1.00 1.67 2.00 

3 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 

4 0.67 0.67 1.00 1.00 1.67 

5 0.67 1.00 1.00 1.33 1.67 

6 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

7 0.67 1.00 1.33 1.33 2.00 

8 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

9 1.00 1.00 1.67 1.67 2.00 

10 1.00 1.33 1.67 2.00 2.00 

11 1.00 1.67 1.67 2.00 2.00 

12 0.67 1.00 1.33 1.33 1.67 

13 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 

14 1.00 1.00 1.67 1.67 2.00 

15 0.67 1.00 1.33 1.33 2.00 

ΣΧ  11.35 16.00 21.00 24.34 28.68 

2ΣΧ  9.37 18.00 30.36 40.82 55.16 

( )2ΣΧ  128.82 256.00 441.00 592.44 822.54 

Χ  0.77 1.07 1.40 1.62 1.91 
 

SD 0.24 0.26 0.26 0.31 0.15 
 

Mdn 0.67 1.17 1.33 1.5 1.84 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 12 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบ          

พหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติสูงขึ้น 
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ตาราง 13  แสดงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยมกอนการจัดกิจกรรมและ 

       ในชวงการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูของเด็กปฐมวัยเปน  

        รายบุคคล 

 

ความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติ 

ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

      ความสามารถทาง 

                พหุปญญา

เด็กปฐมวัย 

   คนที่ 

 

กอนจัดกิจกรรม 
 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

1 0.00 0.00 0.33 0.33 1.00 

2 0.00 0.33 0.33 0.33 0.67 

3 0.00 0.00 0.33 0.67 1.00 

4 0.00 0.00 0.33 0.33 0.67 

5 0.00 0.33 0.00 0.33 0.67 

6 0.00 0.33 0.33 0.33 0.67 

7 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33 

8 0.00 0.67 1.00 1.33 1.67 

9 0.00 0.67 1.00 1.00 1.33 

10 0.33 1.00 1.00 1.67 1.67 

11 0.33 0.33 1.00 1.00 1.33 

12 0.00 0.00 0.67 0.67 1.00 

13 0.00 0.00 0.00 0.33 0.33 

14 0.00 0.00 0.67 0.67 1.00 

15 0.00 0.00 0.33 1.00 1.33 

ΣΧ  0.99 3.66 7.32 11.38 14.67 

2ΣΧ  0.57 2.17 6.12 10.36 17.23 

( )2ΣΧ  0.98 13.40 53.58 129.50 215.21 

Χ  0.07 0.24 0.49 0.76 0.98 
 

SD 0.19 0.3 0.43 0.35 0.45 
 

Mdn 0.33 0.67 0.67 1.00 1.00 

 

 ผลการวิเคราะหจากตาราง 13 ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบ          

พหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยทุกคนมีคะแนนความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถวนิยม

สูงขึ้น 
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 ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย  

การวิเคราะหนําเสนอเปน 2 สวนดังนี้ 

 2.1  คาสถิติพื้นฐานของคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยการ

วิเคราะหในครั้งนี้  ไดนําคะแนนคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาในดานตางๆ ตาม

แนวคิดพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่ไดจากการสังเกตกอนการจัดกิจกรรม 1 คร้ังใน 1 สัปดาห  และ

ในชวงเวลาจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูอีก  4  คร้ัง  ภายใน 8 สัปดาห (เก็บ

ขอมูลจากการสังเกตในสัปดาหที่ 2, 4, 6 และ 8 ) นํามาหาคาเฉลี่ย  มัธยฐาน  และความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  ผลปรากฏดังตาราง 12 - 20 

 

ตาราง 14  แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานภาษากอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกจิกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานภาษา 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.67 

 

0.67 

1.00 

1.33 

1.84 

0.40 

 

0.75 

1.09 

1.42 

1.93 

0.46 

 

0.54 

0.45 

0.70 

0.14 

ต่ํา 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 14   แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาของ 

เด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองนั้นอยูในระดับตํ่า  จนเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบ        

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ความสามารถทางพหุปญญาดานภาษาของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนา

เพิ่มข้ึนเปนลําดับ  จากระดับตํ่ามาอยูในระดับปานกลางในสัปดาหที่ 2 – 6  และเพิ่มสูงข้ึนเปน

ระดับสูงในสัปดาหที่ 8 
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ตาราง 15  แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร กอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานตรรกะและ 

คณิตศาสตร 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.33 

 

0.50 

0.84 

1.50 

1.84 

0.33 

 

0.44 

0.78 

1.53 

1.91 

0.22 

 

0.26 

0.41 

0.28 

0.15 

ต่ํา 

 

ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 15   แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและ

คณิตศาสตรของเด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูจนถึงสัปดาหที่ 4 นั้นอยูในระดับตํ่า  และความสามารถทางพหุปญญาดาน

คณิตศาสตรและตรรกะของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มข้ึนเปนลําดับจากระดับต่ํามาอยูในระดับ

ปานกลางในสัปดาหที่ 6  และเพิ่มสูงขึ้นเปนระดับสูงในสัปดาหที่ 8 
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ตาราง 16  แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานมิต ิกอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานมิต ิ

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.67 

 

0.67 

1.00 

1.50 

1.84 

0.53 

 

0.65 

0.91 

1.79 

1.97 

0.25 

 

0.27 

0.34 

0.30 

0.12 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 16   แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานมิติของเด็ก

ปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู

จนถึงสัปดาหที่ 4 นั้นอยูในระดับปานกลาง  และความสามารถทางพหุปญญาดานมิติของเด็กปฐมวัย

ไดมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับปานกลางมาอยูในระดับสูงในสัปดาหที่ 6  และ 8 
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ตาราง 17  แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว กอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานรางกายและ 

การเคลื่อนไหว 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.84 

 

1.00 

1.50 

1.84 

2.00 

0.76 

 

0.97 

1.44 

1.91 

2.00 

0.16 

 

0.21 

0.35 

0.15 

0.00 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 17  แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและ

การเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบ

พหุปญญาเพื่อการเรียนรูจนถึงสัปดาหที่ 4 นั้นอยูในระดับปานกลาง  และความสามารถทาง           

พหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจาก

ระดับปานกลางมาอยูในระดับสูงในสัปดาหที่ 6  และ 8 
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ตาราง 18  แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานดนตรี กอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกจิกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานดนตร ี

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.67 

 

1.00 

1.50 

1.84 

2.00 

0.67 

 

0.96 

1.51 

1.89 

2.00 

0.21 

 

0.27 

0.15 

0.20 

0.00 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 18  แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรีของ

เด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการ

เรียนรูจนถึงสัปดาหที่ 2 นั้นอยูในระดับปานกลาง  และความสามารถทางพหุปญญาดานดนตรขีองเดก็

ปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับปานกลางมาอยูในระดับสูงในสัปดาหที่ 4 - 8 
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ตาราง 19   แสดงคะแนนเฉลี่ย  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล กอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจดักิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานความเขาใจ 

ระหวางบุคคล 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.33 

 

0.67 

1.17 

1.67 

1.84 

0.13 

 

0.58 

1.09 

1.69 

1.97 

0.21 

 

0.27 

0.15 

0.20 

0.12 

ต่ํา 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 19  แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจ

ระหวางบุคคลของเด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองนั้นอยูในระดับต่ํา  จนเมื่อไดรวมกิจกรรมการ

ละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวาง

บุคคลของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ  จากระดับตํ่ามาอยูในระดับปานกลางใน

สัปดาหที่ 2 –  4 และเพิ่มสูงขึ้นเปนระดับสูงในสัปดาหที่ 6 - 8 
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ตาราง 20 แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานความเขาใจตนเอง กอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานความเขาใจ

ตนเอง 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.67 

 

1.50 

1.67 

1.84 

2.00 

0.89 

 

1.40 

1.76 

1.96 

2.00 

0.21 

 

0.38 

0.24 

0.12 

2.00 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 20  แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจ

ตนเองของเด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูจนถึงสัปดาหที่ 2 นั้นอยูในระดับปานกลาง  และความสามารถทางพหุปญญาดานความ

เขาใจตนเองของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับปานกลางมาอยูในระดับสูง

ในสัปดาหที่ 4 - 8 
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ตาราง 21  แสดงคะแนนเฉลีย่  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานธรรมชาติ กอนจัดกิจกรรมและในชวงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

 

ดานธรรมชาติ 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.67 

 

1.17 

1.33 

1.50 

1.84 

0.77 

 

1.07 

1.40 

1.62 

1.91 

0.24 

 

0.26 

0.26 

0.31 

0.15 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สูง 

สูง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 21  แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานความ

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูจนถึงสัปดาหที่ 4 นั้นอยูในระดับปานกลาง  และความสามารถทางพหุปญญา

ดานธรรมชาติของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับปานกลางมาอยูในระดับสูง

ในสัปดาห    ที่  6 - 8 
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ตาราง  22  แสดงคะแนนเฉลี่ย  มธัยฐาน  และความเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความสามารถ 

       ทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต กอนจัดกิจกรรมและใน 

       ชวงเวลาจัดกิจกรรม 

 

ความสามารถ 

ทางพหุปญญา 

จํานวน 

เด็กปฐมวยั 

( N ) 

ระยะเวลา 

(สัปดาห) 

 
 

Mdn. 

 

X  

 

 

S.D. 

 
 

 

 

ระดับ 

 

ดานอัตถภวนยิม 

จิตนิยม  หรือการ

ดํารงคงอยูของ

ชีวิต 

 

 

15 

กอนการจัด 

กิจกรรม 

2 

4 

6 

8 

0.33 

 

0.67 

0.67 

1.00 

1.00 

0.07 

 

0.24 

0.49 

0.76 

0.98 

0.19 

 

0.30 

0.43 

0.35 

0.45 

ต่ํา 

 

ต่ํา 

ต่ํา 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 22  แสดงใหเห็นวาความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม

ของเด็กปฐมวัยในระยะกอนการทดลองและเมื่อไดรวมกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ

การเรียนรูจนถึงสัปดาหที่ 4 นั้นอยูในระดับตํ่า  และความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม    

จิตนิยม  หรือการดํารงคงอยูของชีวิตของเด็กปฐมวัยไดมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นเปนลําดับจากระดับตํ่า

มาอยูในระดับปานกลางในสัปดาหที่ 6 - 8 

 

2.2  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

แยกตามรายดานของความสามารถทางพหุปญญา 

เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย  จึงนํา

คะแนนเฉลี่ยของเด็กปฐมวัยกอนการจัดกิจกรรม และในชวงเวลาจัดกิจกรรมตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูมาเปนเสนภาพ  ผลปรากฏดังภาพประกอบ 2 
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1. ความสามารถทางดานภาษา 

                                       X  
           

                                

                                                             

                                                          1.93 

                        1.42 

                1.09     

             0.75   

                                                      0.40                                                                                                  ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

 

 

 

 

 

2. ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตร 
                                                       X  

 
                              

 

    

        1.91 
   

                  1.53 
 

  

           0.78 

                                                0.33   0.44 

                                                                                       ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

 
 

 

3. ความสามารถทางดานมิติ  
                                                       X  

 
                                1.97    

                    1.79 
 

 

               0.91  

                 0.65 

                                          0.33    

                                                                                    ระยะเวลา ( สปัดาห ) 
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4. ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว   

                                                       X  
 

                                   2.00 

            1.91 

             1.44 

                0.97 

                0.76  

                                                                            

      ระยะเวลา ( สัปดาห )  
 

 

 

 

5. ความสามารถทางดานดนตรีและจังหวะ   

                                                       X  
 

                                      2.00 

            1.89 

             1.51 

                 0.96 

                   0.67  

                                                                 

             ระยะเวลา ( สัปดาห )  

 
 

 

6. ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล 

                                                       X  
 

 

                                     1.97 

                        1.69 
              

             1.09 
               

                    0.58 

         0.13      ระยะเวลา ( สัปดาห )  
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7. ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง 
                                                       X  

 

                       1.96         2.00 

             1.76 

              1.40 
                 

0.89  

                                                                            
      

     ระยะเวลา ( สัปดาห )  
 

     

 

8. ความสามารถทางดานธรรมชาติ  
                                                       X  

 

                                    1.91 
                          

    1.62               

      1.40 

              1.07 

                0.89  

                                                                            

            ระยะเวลา ( สัปดาห )  

 

9. ความสามารถทางดานอัตถภวนิยม  จิตนยิม หรือการดาํรงคงอยูของชีวิต 

                                       X  
           

                                

                                                             

                                       

 

         0.98                                  

       0.76             0.49    
       0.07             0.24 

                                                                                                                                           ระยะเวลา ( สัปดาห ) 

ภาพประกอบ 2  แสดงคะแนนเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความสามารถทางพหปุญญาของ 

       เด็กปฐมวัย 



 78 

ผลการวิเคราะหภาพประกอบ2  แสดงวา  พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของเด็ก

ปฐมวัยทุกดาน ไดแก  ความสามารถทางดานภาษา   ความสามารถทางดานตรรกะและคณิตศาสตร   

ความสามารถทางดานมิติ  ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว   ความสามารถ

ทางดานดนตรี  ความสามารถทางดานความระหวางบุคคล   ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง   

ความสามารถทางดานธรรมชาติ ความสามารถทางดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของ

ชีวิต  ในชวงเวลาจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูในสัปดาหที่ 2 ,4, 6 และ 8  มีการ

เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกอนจัดกิจกรรรมการละครในระหวางสัปดาห 

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของ   

เด็กปฐมวัยกอนจัดกิจกรรรมการละครและในชวงเวลาจัดกิจกรรรมการละคร โดยใชการทดสอบทาง

สถิติของ Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed – Ranks Test ( นิภา  ศรีไพโรจน. 2533 : 91-97 )   

การวิเคราะหเสนอในตาราง 21 - 23 
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ตาราง 23   แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาในดานภาษา   

       ดานตรรกะและคณิตศาสตร  ดานมติิ 

 

พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร มิติ 

 
 

สัปดาหที่เปรียบเทียบ 
1Χ  2Χ  T 

1Χ  2Χ  T 
1Χ  2Χ  T 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 2 0.40 0.75 0* 0.33 0.44 0* 0.53 0.65 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 4 0.40 1.09 0* 0.33 0.78 0* 0.53 0.91 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 6 0.40 1.42 0* 0.33 1.53 0* 0.53 1.79 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 8 0.40 1.93 0* 0.33 1.91 0* 0.53 1.97 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 4 0.75 1.09 0* 0.44 0.78 0* 0.65 0.91 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 6 0.75 1.42 0* 0.44 1.53 0* 0.65 1.79 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 8 0.75 1.93 0* 0.44 1.91 0* 0.65 1.97 0* 

สัปดาหที่ 4 - สัปดาหที่ 6 1.09 1.42 0* 0.78 1.53 0* 0.91 1.79 0* 

สัปดาหที่ 4 - สัปดาหที่ 8 1.09 1.93 0* 0.78 1.91 0* 0.91 1.97 0* 

สัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 1.42 1.93 0* 1.53 1.91 0* 1.79 1.97 0* 

 

 * มนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

  

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 23  แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรมการละครเพื่อการ

เรียนรู  นักเรียนมีความสามารถทางดานภาษา ความสามารถดานตรรกะและคณิตศาสตร   

ความสามารถดานมิติ  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ 
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ตาราง 24   แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาในดานรางกาย 

       และการเคลื่อนไหว  ดานดนตรี  ดานความเขาใจระหวางบุคคล 

 

พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

รางกายและการเคลื่อนไหว ดนตรี ความเขาใจระหวาง

บุคคล 

 
 

สัปดาหที่เปรียบเทียบ 

1Χ  2Χ  T 
1Χ  2Χ  T 

1Χ  2Χ  T 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 2 0.76 0.97 0* 0.67 0.96 0* 0.13 0.58 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 4 0.76 1.44 0* 0.67 1.51 0* 0.13 1.09 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 6 0.76 1.91 0* 0.67 1.87 0* 0.13 1.69 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 8 0.76 2.00 0* 0.67 1.89 0* 0.13 1.89 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 4 0.97 1.44 0* 0.96 1.51 0* 0.58 1.09 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 6 0.97 1.91 0* 0.96 1.87 0* 0.58 1.69 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 8 0.97 2.00 0* 0.96 1.89 0* 0.58 1.89 0* 

สัปดาหที่ 4 - สัปดาหที่ 6 1.44 1.91 0* 1.51 1.87 0* 1.09 1.69 0* 

สัปดาหที่ 4 - สัปดาหที่ 8 1.44 2.00 0* 1.51 1.89 0* 1.09 1.89 0* 

สัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 1.91 2.00 0* 1.87 1.89 0* 1.69 1.89 0* 

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 24 แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรมการละครเพื่อการ

เรียนรู นักเรียนมีความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี

ความสามารถดานความเขาใจระหวางบุคคล สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชวง

ของการเปรียบเทียบ 
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ตาราง 25  แสดงผลการเปรยีบเทยีบคะแนนพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาในดานความ 

       เขาใจตนเอง  ดานธรรมชาติ  ดานอตัถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 

พฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

ความเขาใจตนเอง ธรรมชาติ อัตถภวนิยม 

 
 

สัปดาหที่เปรียบเทียบ 
1Χ  2Χ  T 

1Χ  2Χ  T 
1Χ  2Χ  T 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 2 0.89 1.40 0* 0.77 1.07 0* 0.07 0.24 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 4 0.89 1.76 0* 0.77 1.40 0* 0.07 0.49 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 6 0.89 1.96 0* 0.77 1.62 0* 0.07 0.76 0* 

กอนจัดกิจกรรม-สัปดาหที่ 8 0.89 2.00 0* 0.77 1.91 0* 0.07 0.98 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 4 1.40 1.76 0* 1.07 1.40 0* 0.24 0.49 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 6 1.40 1.96 0* 1.07 1.62 0* 0.24 0.76 0* 

สัปดาหที่ 2 - สัปดาหที่ 8 1.40 2.00 0* 1.07 1.91 0* 0.24 0.98 0* 

สัปดาหที่ 4 - สัปดาหที่ 6 1.76 1.96 0* 1.40 1.62 0* 0.49 0.76 0* 

สัปดาหที่ 4 - สัปดาหที่ 8 1.76 2.00 0* 1.40 1.91 0* 0.49 0.98 0* 

สัปดาหที่ 6 - สัปดาหที่ 8 1.96 2.00 0* 1.62 1.91 0* 0.76 0.98 0* 

 

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิเคราะหตามตาราง 25  แสดงใหเห็นวาในชวงเวลาปฏิบัติกิจกรรมการละครเพื่อการ

เรียนรู  นักเรียนมีความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง ความสามารถดานธรรมชาติ   

ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่     

ระดับ .05  ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ 

 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัย

ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ซึ่งมีลําดับสังเขป  ความ        

มุงหมาย   สมมติฐาน  วิธีการศึกษาคนควา  และสรุปผลดังนี้ 

 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยกอนและหลังรับการจัดกิจกรรม

การละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
   เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มี

ความสามารถในดานตางๆ ตามแนวคิดพหุปญญาสูงขึ้น 

 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

1. ประชากร 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปน เด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง     

5 – 6 ป  ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหรา

ลาดบัวขาว    สํานักงานเขต สะพานสูง   สังกัดกรุงเทพมหานคร   

   1.2   กลุมตัวอยางที่ใชในศึกษาคนคาครั้งนี้  เปนเด็กปฐมวัยชาย – หญิง  อายุระหวาง 

5 – 6 ป  ศึกษาอยูในระดับชั้นอนุบาลปที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  โรงเรียนสุเหรา        

ลาดบัวขาว   สํานักงานเขตสะพานสูง   กรุงเทพมหานคร  กรุงเทพมหานคร   จํานวน 15 คน  ดวย

วิธีการสุมแบบกลุม ( Simple  Random  Sampling ) 
2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถทาง 

พหุปญญาโดยกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2550  เปนระยะเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วันๆ ละ 60 นาที  รวมทั้งสิ้น  24  คร้ัง  
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3. ตัวแปรที่ศึกษา 
3.1  ตัวแปรอิสระ    คือ  กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

3.2 ตัวแปรตาม   ความสามารถทางพหุปญญา  ไดแก  1. ดานภาษา 2. ดานตรรกะและ 

คณิตศาสตร    3.  ดานมิติ   4.  ดานรางกาย   5.  ดานดนตรี  6.  ดานความเขาใจผูอ่ืน   7.  ดานความ

เขาใจตนเอง   8.  ดานธรรมชาติ  9. ดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  มีข้ันตอนดังนี้ 

 1.  หาสถิติพื้นฐานของความสามารถทางพหุปญญาแตละดานของเด็กปฐมวัยในแตละชวง

สัปดาห ( สัปดาหที่ 2, 4. 6  และ 8 ) โดยวิเคราะหหาคาคะแนนเฉลี่ย ( Mean )  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ( Standard  Deviation )  มัธยฐาน ( Median )   

 2.  นําขอมูลที่ไดมาแสดงเปนเสนภาพเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมความสามารถทาง

พหุปญญาแตละดานของเด็กปฐมวัย 

 
สรุปผลการวิจัย 
 เด็กปฐมวัยที่ ได รับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมี

ความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน  ไดแก  ความสามารถทางดานภาษา   ความสามารถทางดาน

ตรรกะและคณิตศาสตร   ความสามารถทางดานมิติ  ความสามารถทางดานรางกายและการ

เคลื่อนไหว   ความสามารถทางดานดนตรี  ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล  

ความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง   ความสามารถทางดานธรรมชาติ ความสามารถดาน      

อัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายสําคัญ  เพื่อศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยที่

ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  พบวา  เด็กปฐมวัยกอนการจัด

กิจกรรมและระหวางการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูโดยเฉลี่ยรวม

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของงานวิจัยครั้งนี้  แสดงให

เห็นวาเด็กปฐมวัยที่ได รับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มี

ความสามารถในดานตางๆ ตามแนวคิดพหุปญญาสูงขึ้น  โดยสามารถอภิปรายไดดังนี้ 
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1. ในชวงการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยมี

ความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการจัด

กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัย

ได  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเด็กที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

โดยมีข้ันตอน 5 ข้ันตอน  ดังนี้  A  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา (Active  Learning )          

C  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในกลุมยอย ( Cooperation  Learning ) A การวิเคราะห

กิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) C การสรุป และสรางองคความรู (Constructivism ) A การประยุกตใช 

(Application) (เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ.2547:17-18)   ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมที่เนน

เด็กเปนสําคัญ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองทําใหเด็กคนพบ

การเรียนรูดวยความสนใจของตนอันเกิดการลองผิดลองถูก  และการคิดแกปญหาดวยตนเอง  

นอกจากนี้ทําใหผูเรียนไดคิดแสวงหาความรูจากกิจกรรมดวยความสนุกสนานดวยประสบการณการ

เรียนรูผานประสาทสัมผัส จากการจับกระทํากับวัตถุพรอมทั้งมีการปฏิสัมพันธและรวมมือกันในกลุม

ยอย  ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 4 ) กลาวถึงการจัด

กิจกรรมที่เนนเด็กเปนสําคัญไววา เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนตามความสนใจและความสามารถของ

ตนเอง  เด็กไดคิดวิเคราะห  วางแผน  และลงมือปฏิบัติ  เด็กไดสรุปและสรางองคความรูดวยตนเอง  

เด็กไดปฏิสัมพันธและเรียนรูจากบุคคลอื่น นอกจากนี้นภเนตร  ธรรมบวร (2549 : 34) กลาวถึงการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมความสามารถทางพหุปญญาไววา การจัดการเรียนการสอนควรคํานึงถึงพัฒนาการ

และวัยของเด็กเปนสําคัญ  อาทิ  ในระดับช้ันเด็กเล็กการเรียนการสอนควรมุงเนนการเปดโอกาสใหเด็ก

ไดทํากิจกรรมที่หลากหลายเพื่อใหเด็กไดคนพบความสนใจและความสามารถของตนเอง  จากที่กลาว

มาการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีลักษณะการจัดกิจกรรมเริ่มตั้งแต  

การแตงเรื่องและการวางแผนงานรวมกัน  การจัดทําฉากอุปกรณรวมกัน   การจัดแสดงละครที่เปด

โอกาสใหเด็กมีการพูดโตตอบกันอยางอิสระ ดังตัวอยางการละครเรื่อง  ไปเที่ยวบานคุณยา                  

( การคมนาคม ) ที่เปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในการแตงเรื่องราวที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการคมนาคม

อยางอิสระ เมื่อไดเนื้อเร่ืองเด็กยังไดรวมกันเสนอชื่อเร่ืองของการละครและเลือกเรื่องที่มีจํานวน

นักเรียนชอบมากที่สุด  นอกจากนี้เด็กมีอิสระในการหาอุปกรณที่จะนํามาประกอบการละคร เชน ฉาก

ที่ตองรับประทานอาหารที่บานคุณยา เด็กนําเครื่องครัวจําลองมาประกอบการแสดง  หรือแมกระทั่งชุด

ที่จะสวมใสในการละครเด็กไดมีอิสระที่จะเตรียมมาจากบานของตน  จะเห็นไดวาการจัดกิจกรรมการ

ละครตามรูปแบบพหุปญญาเปนกิจกรรมหนึ่งที่เนนเด็กเปนสําคัญและสามารถพัฒนาความสามารถ

ทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยได 
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สรุปไดวากิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  โดยมีข้ันตอน 5 ข้ัน  ไดแก 

ข้ันการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูในกลอมยอย 

ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ข้ันการสรุป และสรางองคความรู ข้ันการประยุกตใช เปนกิจกรรมที่

เนนเด็กเปนสําคัญ  และสามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยใหสูงขึ้นได 

2.  ความสามารถทางดานภาษา  พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดานภาษาสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการ

ละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาได  อาจเนื่องจาก

กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสงเสริมใหเด็กไดรวมกันพูดคุย  สนทนาโดย

การแตงเรื่องราวที่จะแสดงละคร อีกทั้งยังเปดโอกาสใหเด็กไดสนทานาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันดังตัวอยางการแสดงละครเรื่อง เร่ืองของจุน ( ฤดูหนาวที่รัก ) เด็กรูจักการวางแผนการทํา

กิจกรรมซึ่งหมายถึงการวางแผนการออกแบบฉากและอุปกรณที่จะใชในการแสดงละครตลอดจนการ

จัดทําฉากและอุปกรณใหสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว  เด็กไดคิดคนบทสนทนาเพื่อถายทอด

เร่ืองราวตางๆ ตามบทบาทการแสดงละครที่ไดรับขณะดําเนินการแสดงละครดวยตนเองอยางอิสระ  

ซึ่งเด็กตองใชประสบการณตรงดานการพูด  การฟงเพื่อพูดโตตอบกับผูแสดงคนอื่นได  นอกจากนี้การ

สรุป  การวิเคราะหกิจกรรมยังสงเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กทั้งสิ้น ดังที่ ปทมา  คุณเวทย

วิริยะ (2549 : 19 ) กลาววาการสงเสริมความสามารถทางภาษาใหเด็กปฐมวัยนั้น  คือการเปดโอกาส

ใหเด็กมีประสบการณตรงทางภาษาดานการพูด  การฟง  โดยใหเด็กไดฝกฝนไดปฏิบัติจริง    เพื่อให

เด็กเกิดความมั่นใจ เปนการสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาภาษาไดดียิ่งขึ้นตอไปสอดคลองกับสมศรี  

แสงธนู ( 2545 : 2545 ) กลาวไววา  การจัดประสบการณตรงเปดโอกาสใหเด็กไดพูดและเลนอยาง

อิสระในสถานการณที่เด็กไดมีปฏิสัมพันธ  มีการติดตอส่ือสารที่ไดจาการฟง  ทําใหเด็กมีพัฒนาการ

ดานภาษาสูงขึ้น  วิจิตร  ชีวชิต  ( 2550 : 41 ) กลาวไวอีกวา การจัดกิจกรรมตางๆ ที่กระตุนความสนใจ 

เชน เพลง  การเลน  การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  การสงเสริมใหเด็กไดถายทอดสิ่งที่ได

เรียนรูผานการทํากิจกรรม  โดยครูเปนผูใหกําลังใจ  ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ทําใหเด็กมีประสบการณเพื่อ

พัฒนาทักษะทางภาษาอยางตอเนื่องได  สอดคลองกับบําเพ็ญ  การพาณิชย  ( 2540 : 55 – 56 ) ได

สรุปไววา  หลักการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญเปดโอกาสใหเด็กอยากออกมาพูด  สนทนา  เลาเรื่องราว

ของตนใหเพื่อนฟงอยางอิสระ  ตอบสนองตอความตองการความสนใจ  การยอมรับในส่ิงที่เด็กกลา

แสดงออกทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่น  กลาแสดงออก  เด็กมีความสนุกสนานและกระตือรือรนในการ

พูดและการทํากิจกรรม  งานวิจัยของพิมพพรรณ  ทองประสิทธิ์ ( 2548 : 78 ) กลาววา กิจกรรมที่เปด

โอกาสใหเด็กปฐมวัยเขารวมการเรียนรู  ไดมีปฏิสัมพันธในการสื่อสารโตตอบกับผูอ่ืน  การพูดสรุปผล
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และสรางองคความรูดวยตนเอง  ไดใชภาษาในการพูดคุย  อธิบาย  เลาเร่ือง กิจกรรมเหลานี้พัฒนา

ความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยได 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทําใหเด็กมีความรู

ความสามรถทางดานภาษาสูงขึ้น  เพราะเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กมีประสบการณตรงทางภาษา

ดานการพูด  การฟง  โดยใหเด็กไดฝกฝนไดปฏิบัติจริงจากการไดปฏิสัมพันธในการสื่อสารโตตอบกับ

ผูอ่ืน   ทําใหเด็กกลาพูด  กลาแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมอยางอิสระเด็กมีความสนุกสนาน

กระตือรือรนในการพูดถายทอดเรื่องราวการละคร  การอธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจากการทํา

กิจกรรมในระยะตางๆ ของการละคร  

3.  ความสามารถทางตรรกะและคณิตศาสตร พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการ

ละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามรถทางดานตรรกะและ 

คณิตศาสตร สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ  แสดงใหเห็น

วา การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทาง

ตรรกะและคณิตศาสตรได  อาจเนื่องจากกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู

สงเสริมใหเด็กมีโอกาสไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  กลาวคือ  เด็กไดปฏิบัติกิจกรรมดวยการวัด  

การเปรียบเทียบ  บอกความสัมพันธ  บอกจํานวน  บอกเหตุผล ซึ่งเด็กตองใชทักษะในการคิดคํานวณ  

คิดหาเหตุผล  คิดแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ดังตัวอยางการละครเรื่องฟารมแสนสุข (สัตวเล้ียงนารัก ) 

ในระยะเตรียมการละครเด็กที่รับหนาที่ประดิษฐอุปกรณการละครเด็กไดใชไมบรรทัดวัดความยาวของ

กระดาษแข็งเพื่อที่จะนํามาประดิษฐมงกุฎภาพสัตว เลี้ยงซึ่ งความยาวของกระดาษตองได                 

60 เซนติเมตร  สวนเด็กที่รับหนาที่เตรียมฉากการละครสามารถตกแตงฉากใหไดฉากการละครที่ได

รวมกันออกแบบไวเมื่อเด็กไดประดิษฐอุปกรณและเตรียมฉากการละครเสร็จแลวเด็กยังนําสิ่งที่ได

ปฏิบัติวาวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือน  ความแตกตางของฉากการละครที่ไดกับฉากที่ได

ออกแบบไวแลวรวมถึงการบอกปญหาและวิธีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นขณะที่ทํากิจกรรม  สอดคลอง

กับงานวิจัยของคมขวัญ   ออนบึงพราว (2550 : 82 ) ที่กลาววาความสามารถในการสังเกตจําแนก

เปรียบเทียบสิ่งตางๆ วาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรในเรื่องของ  ปริมาณ  ขนาด  รูปราง  สี  และ

รูปทรงเปนทักษะที่ตองอาศัยทักษะการสังเกตโดยการใชประสาทสัมผัสของเด็กในการเรียนรูจากสื่อ

ตางๆ ปาริฉัตร    ผลเจริญ (2547 : 66 ) สรุปไวอีกวา  กิจกรรมที่ทําใหบรรยากาศการเรียนรูเต็มไปดวย

ความสุขสนุกสนาน  ไมนาเบื่อหนายทําใหเด็กไดใชความสามารถของตนเองอยางเต็มศักยภาพ  มี

โอกาสแสดงความคิดเห็น  มีอิสระในการตัดสินใจ  ไดคิด  ไดตอบ  ไดการยอมรับจากกลุมเพื่อนจนเกิด

ความภาคภูมิใจ  และไดสรางองคความรูดวยตนเอง  ทําใหเกิดทักษะในการคิดเชิงเหตุผล  รูจักการ

สังเกต  เปรียบเทียบ  อันเปนพื้นฐานสําคัญของทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  
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สอดคลองกับรัชนี  เวชปาน (2545: 2 ) กลาววา คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญในการเรียนอยาง

มีวิชาหนึ่ง  เปนการฝกทักษะที่ชวยใหเด็กไดใชความคิดอยางเปนระบบ  คิดอยางมีเหตุผล  มีความระ

เอียดรอบคอบ  อันกอใหเกิดประโยชนในการนําไปใชแกปญหาในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ดานาพพ และคณะ (สันติศักดิ์     ผาผาย. 2545 : 77 ; อางอิงจาก พูนสุข  คงแกว. 

2534 : 2 ) อธิบายวา คณิตศาสตรชวยใหคนรูจักคิดอยางมีเหตุผล  มีระบบ  รูจักการแกปญหา  และ

ยังชวยสรางเสริมคุณลักษณะ  อยางเชน  การสังเกต  มีความประณีต  แมนยํา  ความถี่ถวน  และการ

ตัดสินใจ  ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้มีความจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ   จากการจัด

กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือ

ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองดังที่กลาวมา  จึงทําใหเด็กเกิดความสามารถทางตรรกะและคณิตศาสตร 

เพราะเด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยบรรยากาศการเรียนรูที่เต็มไปดวยความสุขสนุกสนาน รูจกัคดิอยาง

มีเหตุผล  มีระบบ  รูจักการแกปญหา  อิสระในการตัดสินใจเพื่อใหกิจกรรมสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

สรุปไดวา   การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยมีความรู

ความสามรถทางดานตรรกะและคณิตศาสตรสูงขึ้นเพราะเด็กไดคิดอยางมีเหตุผล  มีระบบ  รูจักการ

แกปญหา  การตัดสินใจ รวมถึงลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปรียบเทียบ   บอกจํานวน  การคิดคํานวณ  คิด

หาเหตุผล  คิดแกปญหาตางๆ ดวยตนเอง 

4.    ความสามารถทางมิติ พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบ     

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางมิติ สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถ

พัฒนาความสามารถทางดานมิติสัมพันธของเด็กปฐมวัยได  อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละคร

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยไดวาดภาพออกแบบฉากการละครและอุปกรณที่ใช

ในการละคร  รวมถึงการทําฉากการละครและประดิษฐอุปกรณที่ใชในการละครรวมกับเพื่อนในชั้น

เรียน  ดังตัวอยางการละครเรื่องผีเสื้อแสนสวยที่เปดโอกาสใหเด็กไดวาดภาพออกแบบตัวละครจากเนื้อ

เร่ืองที่รวมกันแตง วาดภาพออกแบบฉากการละครจากนั้นเด็กไดตัดกระดาษประดิษฐอุปกรณ  เพื่อให

ไดรูปราง  รูปทรงและลักษณะตามที่ออกแบบไว  เชน ประดิษฐมงกุฎรูปผีเสื้อ  มงกุฎรูปตัวหนอน     

มงกุฎรูปดอกไม  และฉากการละครประดิษฐดอกไม  ประดิษฐผีเสื้อ  รูจักนําสิ่งประดิษฐมาติดวางใน

ตําแหนงพื้นที่ของฉากไดอยางเหมาะสมเพื่อที่จะตกแตงฉากใหสวยงาม ดังที่ (สันติศักดิ์   ผาผาย. 

2545 : 77) กลาววา ความสามารถทางดานมิติเกิดจากเด็กไดแสดงออกเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจโดยการ

ทํางานศิลปะหรือการบอกเลาสิ่งที่ไดเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับ  พิทักษชาติ  สุวรรณไตรย (2545 : 13 – 

18 ) ที่ไดอธิบายไววา  ความสามารถทางดานมิติสามารถเพิ่มพูนและพัฒนาไดจากการรับรู  โดยการ

สัมผัสและการคิดมโนภาพ  โดยเด็กจะมีประสบการณกับวัตถุตางๆ รอบตัวเด็ก  และเขาใจสิ่งเหลานั้น
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จาการสังเกต  นําไปสูการสรางจินตนาการภาพวัตถุ  การมองเห็นวัตถุ  การรับรูภาพและพื้นหลัง  การ

รับรูตําแหนง  การรับรูถึงความสัมพันธของวัตถุ  การจําภาพทั้งความเหมือนความตาง  และการจํา

ภาพที่คลายคลึงกันดวยวิธีการประดิษฐ  การวาดภาพ  การมองเห็น  และการเปรียบเทียบ  ดังที่ วลัย  

สาโดด ( 2549 : 63 ) กลาววา กิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากการกระทํา  ไดปฏิบัติกิจกรรมที่เปนรูปธรรม

และเปดโอกาสไดลองผิดลองถูกจะทําใหเด็กไดรับประสบการณ  มีความสามารถดานมิติ  เชน ความ

เหมือนความแตกตาง  ดานตําแหนงของสิ่งของตางๆ ดานการตอและแยกออกจากกันของสิ่งของได  

อัญชลี   รัตนชื่น ( 2550 : 53-56 ) กลาวไวอีกวากิจกรรมที่เด็กไดเรียนรูจากการทํา  ไดปฏิบัติกิจกรรม

ที่เปนรูปธรรม และมีโอกาสไดลองผิดลองถูกจากการปฏิบัติกิจกรรม  เชน  การตัดกระดาษที่มีรูปราง  

รูปทรง  ลักษณะแตกตางกัน นํามาประกอบรวมกันหรือติดวางวัตถุในตําแหนงที่เหมาะสมนั้นเด็กได

สังเกต  เปรียบเทียบ และทดลองอยางกวางขวาง สงผลใหเด็กคนพบและพัฒนาความสามารถทางมิติ

ได   สอดคลองกับเพียเจตกับอินเฮลเดอร ( Piaget  and  Inhelder ) ( เพ็ญทิพา  อวมมณี. 2547 : 68 

; อางอิงจาก Lovel.1962 : 92-100 ) กลาววา  ความรูจากการกระทําตอวัตถุจะซึบซับเขาในตัวเด็ก  

และกอใหเกิดความคิดความเขาใจขึ้น  มโนภาพที่เกิดจากกิจกรรมการรับรูทางประสาทสัมผัส  จะ

นําไปสูความสามารถที่ชวยในการใชเหตุผลที่เกี่ยวกับมิติตางๆ และมโนภาพกับผลของการใชความคิด

จัดกระทํากับวัตถุเปนองคประกอบที่จําเปนตอความสามาถดานมิติ  ซึ่งสอดคลองกับ แกรนดและโมโร 

( Grande and Morrow.1995:1–3 ) ไดกลาววา การพัฒนาสงเสริมและฝกฝนเพื่อใหเกิด

ความสามารถดานมิติ  เปนความสามารถในการใชจินตนาการเกี่ยวกับรูปรางของวัตถุเมื่อเกิดการ

เคลื่อนที่  การแทนที่ของวัตถุ ซึ่งความรูสึกเชิงมิติ ( Spatial  Senses ) จะนําไปสูความสามารถ

เหลานั้นได  ซึ่งสอดคลองกับเอื้ออารี  ทองพิทักษ    (2546 : 3 ) ที่กลาววา กิจกรรมที่เด็กไดเรียนรู  

สังเกต  เปรียบเทียบความยาว  ความสั้น  มิติของการแสดงภาพที่มีความใกลและไกล ไดใชความคิด

ในการจัดวางภาพในตําแหนงตางๆ ไดกําหนดทิศทางของภาพที่เด็กริเร่ิมเอง  เรียนรูการจัดวางลําดับ

ภาพ  ทําใหทักษะพื้นฐานทางมิติของเด็กสูงขึ้น   เห็นไดวากิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญา

เพื่อการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรู การสังเกต  การเปรียบเทียบ  การวัดความยาวของวัตถุ  การ

สรางมิติของวัตถุ  การจัดวางตําแหนงตางๆ ของวัตถุตามทิศทางของภาพที่เด็กริเร่ิมเอง ผานงานศิลปะ

ประดิษฐ  วาดภาพ  และแสดงละคร  โดยเด็กไดตัดประดิษฐกระดาษใหไดภาพตามที่วางแผนไว แลว

นํามาจัดวางลงบนฉากในตําแหนงตางๆ รวมถึงการใชพื้นที่ของการแสดงละคร  

สรุปไดวา   การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยมีความรู

ความสามารถทางดานมิติสูงขึ้นเพราะเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กปฐมวัยไดมีปฏิสัมพันธกับส่ือการ

เรียนรูโดยตรง  และเด็กไดแสดงออกโดยการทํางานศิลปะ  จึงทําใหเด็กมีความสามารถทางมิติสูงขึ้น 
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5.  ความสามารถทางรางกายและการเคลื่อนไหว  พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการ

ละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางรางกายและการ

เคลื่อนไหวสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหวของ

เด็กปฐมวัยได  อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสงเสริม

ใหเด็กปฐมวัยไดแสดงออกดวยการแสดงทาทาง  การเคลื่อนไหวของทาทางตางๆ ในระหวางที่ปฏิบัติ

กิจกรรมละคร  โดยเด็กปฐมวัยทําทาทาง  การเคลื่อนไหวของทาทางตามบทบาทการละครที่ตนไดรับ

ตามจินตนาการของตนออกมา  นอกจากนี้ยังไดทํางานศิลปะผานกิจกรรมการวาดภาพวางแผนฉาก

และอุปกรณการละคร   การทําฉากและประดิษฐอุปกรณที่ใชในการละคร  ทําใหเด็กปฐมวัยเกิดการ

พัฒนากลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กแข็งแรงขึ้น ดังตัวอยางการละครเรื่อง ( ไปเที่ยวบานคุณยา )การ

คมนาคม ซึ่งเด็กไดสรางงานศิลปะโดยการประดิษฐเรือ  เครื่องบิน  รถเมล  และรถไฟ เพื่อตกแตงฉาก 

และเปนอุปกรณในการแสดงละคร การประดิษฐผานงานศิลปะ  เด็กตองฝกใชกลามเนื้อมือในการตัด 

ปะกระดาษ ซึ่งสงผลใหกลามเนื้อเล็กแข็งแรง  และทํางานประสานสัมพันธกัน  นอกจากนี้การละคร

เร่ือง ไปเที่ยวบานคุณยา ( การคมนาคม ) ไดใชเพลง การคมนาคม ( พว. ) และ ยานพาหนะ               

( อ.ศรีนวล  รัตนสุวรรณ ) เพื่อเปดโอกาสใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระพรอมเสียงดนตรี ในดาน

ของการแสดงการละครยังสงเสริมใหเด็กใชอวัยวะในรางกายแสดงทาทางตางๆ  สอดคลองกับ 

เบญจมาศ  วิไล ( 2544 : 66 – 67 ) การจัดกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเปดโอกาสใหเด็กไดฝกฝนการใช

มือ  นิ้วมือและสายตา  ใหทํางานประสานสัมพันธกันทําใหทักษะดานกลามเนื้อเล็กไดรับการพัฒนาให

คลองแคลวและมีประสิทธิภาพขึ้นดังที่ เยาวพา  เดชะคุปต ( 2546 : 35 ) ไดอธิบายวา  การเคลื่อนไหว

เชิงสรางสรรคเปนการเคลื่อนไหวทางกายอยางอิสระ  ทั้งการเคลื่อนไหวคนเดียวและเปนกลุมทีเ่นนการ

ใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค  โดยเริ่มจาการเคลื่อนไหวพื้นฐานอันประกอบดวย  การรูจัก

สวนตางๆ ของรางกาย  พื้นที่  จังหวะ  ทิศทาง  สอดคลองกับกานติมา  สิริวิชชา ( 2550 : 76 ) กลาว

วา กิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหว  และเคลื่อนไหวไปพรอมกับเสียงดนตรี สามารถชวยในการพัฒนา

กลามเนื้อมือและตา  กลามเนื้อแขนขา  และประสาทสัมผัสระหวางมือและตาได  วิชัย   วงษใหญ 

(2542 : 32 ) เสนอวา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  การเคลื่อนไหวรางกาย  ควรเนนการใช

กลามเนื้อที่มีปฏิสัมพันธกับพื้นที่  การเรียนรูโดยการสัมผัส   การกระทํา  การใชภาษากาย  เชน  การ

ใชรางกายพูดตอบ  คือ  การใหผูเรียนใชอวัยวะในรางกายเพื่อการสื่อสาร  การแสดงทาทาง  แสดง

ละครใบ  ใชรางกายเปนอุปกรณในการเรียนรู  

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ความรูความสามารถทางรางกายและการเคลื่อนไหวสูงขึ้น เพราะการจัดกิจกรรมการละครตามรปูแบบ
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พหุปญญาเพื่อการเรียนรู สงเสริมใหเด็กแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวทางกายอยางอิสระเนนการใช

จินตนาการและความคิดสรางสรรค    การใชภาษากายเพื่อส่ือสารกับผูอ่ืน และยังพัฒนากลามเนื้อมัด

เล็กผานกิจกรรมศิลปะ   

6.  ความสามารถทางดนตรี พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดนตรีสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถ

พัฒนาความสามารถทางดานดนตรีของเด็กปฐมวัยได  อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละครตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูไดเปดโอกาสใหเด็กไดมีอิสระอยางเต็มที่ในการแสดงออกทางดนตรี  

เสียงเพลง  และการเลนจังหวะ เพราะขณะที่เด็กทํากิจกรรมเด็กไดใชเสียงเพลงและการรองเพลง  และ

ทําทาทางประกอบเนื้อหาของเพลง  ตลอดจนการทําทาตามจังหวะดนตรี  เด็กปฐมวัยไดแสดงออก

อยางอิสระ  เกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน ซึ่งกิจกรรมการแสดงออกเหลานี้เปนตามธรรมชาติของเด็ก

ปฐมวัยอยูแลว ดังตัวอยางการละครเรื่อง ฟารมแสนสุข ( สัตวเลี้ยงนารัก ) ไดนําเพลงฟารมแสนสุข       

( โฟรเบล ) มาใชประกอบในการละครซึ่งเปดโอกาสใหเด็กไดคิดทาทางประกอบเพลงอยางอิสระ  ฝก

การฟงและจําแนกเสียงรองของสัตวประกอบกับดนตรี เชน เสียงมา  ฮี้  อ้ี  เสียงหมู  อูด  อูด  เสียงสุนัข 

โฮง  โฮง  เปนตน ซึ่งทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  กระตือรือรนที่จะฟงดนตรี  รองเพลงและทําทาทาง

หรือเคลื่อนไหวเสียงเพลงและเสียงดนตรี ดังที่ พิทักษ  คชวงษ (2541 : 25)อธิบายไววา  ปจจุบันผูที่

เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยนําดนตรีมาใชกับเด็กปฐมวัย  โดยมิไดหวังผลเพื่อความบันเทิง  ความ

สนุกสนานเพียงอยางเดียว  แตนํามาประยุกตใชเพื่อชวยใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมของเด็ก  ดนตรีจึงเปนศาสตรที่ทําใหเด็กระดับปฐมวัยไดรับการพัฒนา

ทุกๆ ดานของการเจริญเติบโต  ทั้งการแสดงออกทั้งทางรางกาย  ความคิด  ตลอดจนพัฒนาการทาง

อารมณ  จิตใจ  ซึ่งสอดคลองกับ สุวรรณา  กอนทอง ( 2547 : 72 ) กลาววา ดนตรีมีอิทธิพลตออารมณ

ความรูสึกนึกคิด  ทําใหเด็กคิดดวยความสนุกสนานและดนตรียังเปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งที่ชวย

บรรยากาศมีความอบอุน  เกิดความสงบ  สรางความมั่นใจใหกับเด็ก ใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมซึ่ง

ขณะทํากิจกรรมเด็กจะมีสมาธิข้ึนจึงเปนการพัฒนาความคิดของเด็ก  ดังที่ประภาพรรณ   เอ่ียม

สุภาษิต ( 2548 : 205 ) กลาววา  กิจกรรมที่ชวยใหเด็กเกิดความเพลิดเพลินมีหลายกิจกรรม  เชน  การ

เลนทั่วไป  การฟงดนตรี  การรองเพลง  การเตนรําเขาจังหวะและลีลา  ทวงทํานองของเสียงดนตรีที่

เกิดขึ้นจะมีอิทธิพลทําใหเกิดอารมณและความรูสึกตางๆ ข้ึนมา  เชน  อารมณออนไหว  รักเศรา  คกึคกั  

ราเริงหรือกระฉับกระเฉง   งานวิจัยของกมลจันทร  ชื่นฤทธ ( 2550 : 83 ) กลาววา การนําเพลงมาให

เด็กไดเลนบทบาทสมมุติ  จัดกิจกรรมเพลงตบมือใหเด็กคิดทาทางประกอบเพลง  ทําใหเด็ก

กระตือรือรนในการทํากิจกรรมดวยตนเอง  ทําใหเด็กไดเพิ่มพูนความรูและไดรับประสบการณใหมที่
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กวางขวาง  บงกชรัตน  สุทธิบงกช ( 2542 : 54 ) ยังกลาวอีกวา  การใชเทคนิคแมแบบสามารถพัฒนา

พฤติกรรมรองเพลงของนักเรียนไดถูกตองมากขึ้นเพราะนักเรียนไดเรียนรูจากการฟง  สังเกต  และ

เลียนแบบจากแมแบบ  สามารถเราและกระตุนความสนใจของเด็กของนักเรียน ซึ่งการละครเด็กไดฟง

ดนตรีและสังเกตจากเพื่อนที่ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน  จากเทปเพลงที่มีเนื้อเพลง  เสียงดนตรีที่สราง

ความสนุกสนาน  และกระตุนความสนใจของเด็ก 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ความรูความสามรถทางดนตรีและจังหวะสูงขึ้น  เพราะการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบ           

พหุปญญาเพื่อการเรียนรู สงเสริมการแสดงออกทางดนตรี  เสียงเพลง  และการเลนจังหวะอยางเต็มที่

เปนกิจกรรมเด็กไดใชเสียงเพลงและการรองเพลง  และทําทาทางประกอบ  ทําใหเด็กเกิดการเรียนรู

ดวยความสนุกสนาน 

7.  ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรม

การละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดานความ

เขาใจผูอ่ืนขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทางดานความเขาใจผูอ่ืนของเด็ก

ปฐมวัยได  อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีข้ันตอน

การปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน  ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนโดยการแตงเรื่อง

การละคร  การวางแผนออกแบบฉากรวมกัน  การทําฉาก  การทําอุปกรณ  รวมถึงการซกัซอมการละคร

รวมกัน เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน  ซึ่งทําใหเด็กรูจักการปฏิบัติกิจกรรมกลุมดวย

ตนเองดวยตั้งใจและความสนุกสนาน  รูจักแกปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวมกัน ดัง

ตัวอยางการละครเรื่อง สัตวน้ํา  ขณะที่เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมเด็กไดทํางานรวมกันเปนกลุมดวย

ความสนุกสนาน  ไดรูจักแกปญหาเนื่องจากผาที่นํามาประกอบฉากมีพื้นผิวที่ล่ืนทําใหทากาวติดลงใน

ผาแลวหลุด เด็กไดรวมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นในการแกปญหา เกิดการลองผิดลองถูกจากการ

แกปญหาจนพบวา ถาทากาวแลวกดไวใหนานขึ้นจนกาวเริ่มแหงกระดาษที่นํามาตกแตงฉากถึงจะติด

แลวไมหลุด  เด็กในกลุมจึงรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดจากการแกปญหารวมกัน  ดังที่  พัชรี   

ผลโยธิน (2540 : 61 ) อธิบายไววา  เด็กอนุบาลนั้นถามีโอกาสไดปฏิสัมพันธกับเด็กอื่นหรือผูใหญ  เด็ก

จะมีโอกาสเรียนรูความคิดเห็นของผูอ่ืน  รูจักแกปญหา  และเพื่อนจะมีอิทธิพลตอการพฒันาดานสงัคม

และสติปญญาอยางยิ่ง  การเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น  โตแยงอยางอิสระ  พฤติกรรมแบบ

รวมมือจะเกิดข้ึน  และถาใหโอกาสเด็กอยางตอเนื่องเด็กจะเห็นวาผูอ่ืนมีความคิดและความรูสึกตาง

จากตนได  และเริ่มตระหนักถึงพฤติกรรมที่ตนแสดงตอคนอื่นได  กุลยา   ตันติผลชีวะ (2547 : 56 ) 

กลาววา การจัดกิจกรรมที่ดีตองมีทั้งกิจกรรมที่เลนคนเดียว  กิจกรรมกลุมเล็กเด็กเลนกับเพื่อน 2–3 คน
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และกิจกรรมกลุมใหญเลนมากกวา 6 คนถึงทั้งหมดชั้นเรียน  จะชวยใหเด็กเรียนรูอยางกวางขวาง  จาก

การเห็นเพื่อนและการสรางปฏิสัมพันธทางสังคมที่หลากหลาย  โดยเด็กตองปฏิบัติกิจกรรมอยาง

สนุกสนาน  สอดคลองกับ อโนชา ถิรธํารง ( 2550 : 82 – 83 ) กลาวไววา กิจกรรมที่เด็กเกิดการทํางาน

แกไขปญหารวมกันโดยการสนทนาโตตอบ  รูจักการเขากลุมและลดการยึดตนเองเปนศูนยกลางลง  

เพื่อใหไดความคิดเห็นขอตกลงรวมกัน  ทําใหเด็กเกิดพฤติกรรมการเรียนรูทักษะทางสังคมดานการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน  เด็กไดแสดงความคิดเห็นและรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ความรูความสามรถทางดานความเขาใจผูอ่ืนสูงขึ้น  เพราะการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูเปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น  ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอ่ืนดวยความตั้งใจ

และความสนุกสนาน  ทําใหเด็กเกิดเรียนรูการปฏิบัติตอผูอ่ืนไดเหมาะสมขึ้น 

8.  ความสามารถทางดานความเขาใจตนเองพบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละคร

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง

ข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุ

ปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทางดานความเขาใจตนเองของเด็กปฐมวัยได  อาจ

เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสงเสริมใหเด็กปฐมวัยไดทํา

กิจกรรมดวยตนเองตลอดเวลา  เด็กไดวิเคราะหความพึงพอใจในการทํากิจกรรม  และไดสรุปองค

ความรูดวยตนเอง  เปดโอกาสเด็กปฐมวัยมีอิสระในการแสดงออกดวยความเชื่อมั่นในตนเอง  เกิด

ความภาคภูมิใจและความตั้งใจในการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายที่ตนตองการ  ดังตัวอยางการ

ละครเรื่อง สัตวปานารัก ( สัตวปานารู ) ในระยะเตรียมการละครซึ่งเด็กรูวาตนเองชอบทําอะไร  ไมชอบ

ทําอะไร แลวสามารถบอกเพื่อนไดวาตนจะเปนตัวละครตัวใดในเรื่อง  การประดิษฐอุปกรณก็สามารถ

บอกเพื่อนไดวาตนจะทําอะไร  หรือแมกระทั่งการตกแตงฉากก็สามารถบอกไดวาตนจะประดิษฐเสือ 

ประดิษฐกระตาย และการปฏิบัติกิจกรรมแตละระยะเด็กจะเปนผูริเร่ิมการกระทําดวยตนเอง  ทําใหเดก็

เกิดความภาคภูมิใจ  มั่นใจในตนเอง  และกลาแสดงออกจนทําใหการละครเลี้ยงสัตวปานารักสําเร็จลง

ไดดวยดี  ดังที่ แสงเดือน  จูธารี ( 2546 : 62 – 63 ) กลาววา กิจกรรมที่มีลักษณะเปนกันเอง  

สนุกสนาน  ไมตึงเครียดทําใหเด็กเกิดความมั่นใจ  และไดคิดริเร่ิมกระทําสิ่งตางๆ ดวยตนเองเด็กได

แสดงความสามารถของตนเองใหเต็มที่  จนทําใหเด็กมีความภาคภูมิใจในตนเอง  พึงพอใจในการรวม

กิจกรรมและกลาแสดงออก  สอดคลองกับเยาวนารถ  เลาหบรรจง ( 2545 : 60 ) ที่กลาวไววาลักษณะ

ของการจัดกิจกรรมที่ใหเด็กจากการปฏิบัติ  เด็กไดแสดงออก  ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวย

ตนเองโดยมีครูเปนผูสนับสนุนใหคําปรึกษา  เด็กมีอิสระในการกระทําทําใหเด็กมีความเชื่อมั่นในงานที่

ตนไดกระทํา  เมื่องานเสร็จเด็กยังไดรับรูถึงผลสําเร็จของงาน  เด็กสามารถเรียนรูความกาวหนาของตน
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ไดสม่ําเสมอยอมสงผลใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งตามทฤษฎีความตองการของมาสโลว  

เชื่อวา  ทุกคนในสังคมมีความปรารถนาที่จะไดรับความสําเร็จ  ความภาคภูมิในในตนเอง  และ

ตองการไดรับการยอมรับนับถือจากผูอ่ืนในความสําเร็จของตนเอง  ถาความตองการดังกลาวไดรับการ

ตอบสนองอยางเพียงพอก็จะทําใหบุคคลนั้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง   รู สึกวาตนเองมีคา  มี

ความสามารถและมีประโยชนตอสังคม    แตถาความตองการดังกลาวไดรับการตอบสนองไมเพียงพอ

หรือถูกขัดขวาง  ก็จะทําใหบุคคลนั้นรูสึกดอยคา  และเสียความภาคภูมิใจในตนเอง (สุรางค         

โควตระกูล. 2541 : 158-162) สอดคลองกับ  เพียงกานต  ปทุมมา ( 2545 : 79 ) ไดกลาววา การนํา

กิจกรรมตางๆ มาใชในการสรางเสริมลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงคพบในระดับมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่

เด็กทุกคนชอบไมวาจะเปน  นิทาน  เพลง  คําคลองจอง  การใชคําถามใหเด็กไดคิด  การที่เด็กได

รวมมือในการทํากิจกรรม  เพื่อใหไดเรียนรูลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงคจากการลงมือปฏิบัติ  กลาวคือให

ทุกกิจกรรมเปนการเรียนรูของเด็กโดยเด็กไดฝกการคิดควบคูไปกับการปฏิบัติ  

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ความรูความสามรถทางดานความเขาใจตนเองสูงขึ้น  เพราะการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบ   

พหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสเด็กปฐมวัยมีอิสระในการแสดงออกดวยความ

เชื่อมั่นในตนเอง เปกโอกาสใหเด็กที่ตนชอบและเด็กสามารถทําไดอยางอิสระ ทําใหเด็กเกิดความ

ภาคภูมิใจและความตั้งใจในการทํางาน 

9.  ความสามารถทางดานธรรมชาติ  พบวา  ในชวงเวลาของการจัดกิจกรรมการละครตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีความรูความสามารถทางดานธรรมชาติสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดงใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อ

การเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถทางดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของเด็กปฐมวัยได  อาจ

เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสงเสริมใหเด็กใชส่ิงที่มีอยู

ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตมาใชประกอบการละคร  โดยการนํามา

ประกอบและตกแตงการทําฉากการละคร  รวมถึงรูจักดูแลรักษาธรรมชาติและสภาพแวดลอมของ

หองเรียนใหสะอาดหลังจากที่ไดปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จลุลวงแลว  นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงสิ่งที่มี

อยูในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจากการละครเรื่องตางๆ รวมถึงบอกวิธีการใชประโยชน  การดูและ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในละครที่แสดงได ดังเชนการละครเรื่อง ตนไมสดชื่น ( ตนไมที่รัก ) เด็กได

เรียนรูวิธีการรักษาธรรมชาติ เชน ในการแสดงละครมนุษยมาตัดไมทําลายปา พวกสัตวปาก็ชวยกันไล

มนุษยออกไปจากปาแลวชวยกันกินผลไมนําเมล็ดผลไมที่ไดจากการกินไปปลูก  ชวยกันรดน้ําตนไมจน

ตนไมเติบโตและเปนปาที่สมบูรณไดอีกครั้ง  หรือการละครเรื่องดอกไมแสนงามที่คนที่แสดงเปนลุง มา

ปลูกตนดอกไมรดน้ําพรวนดิน  จนตนดอกไมเติบโตออกดอกและตอมาไปทํางานจนลืมรดน้ําตนไมทํา
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ใหตนดอกไมเหี่ยวเฉา  เมื่อลุงมาดูสวนดอกไมก็เห็นดอกไมเหี่ยวจึงไปหาน้ํามารดตนดอกไม  ดอกไม

กลับมาสวยเหมือนเดิม  จากการละครที่เด็กไดแสดงใหเห็นวาเด็กไดเรียนรูเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติ  

เรียนรูวิธีการดูแลรักษาธรรมชาติ  รวมถึงการปฏิบัติตนตอธรรมชาติไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี้เด็ก

ยังสามารถนําสิ่งที่อยูตามธรรมชาติมาตกแตงฉาก เชน การละครเรื่อง ฟารมแสนสุข ( สัตวเล้ียง ) เด็ก

นําหญา  ขาวเปลือกมาใชในการประกอบฉาก และแสดงการละคร  นอกจากนี้ในระยะเตรียมการละคร 

ระยะแสดงการละครในทุกเรื่องของการละครเด็กไดชวยกับเก็บและรักษาความสะอาดของ

สภาพแวดลอมของหองเรียน  ทําใหเด็กไดเรียนรูการปฏิบัติจริงตอส่ิงแวดลอม จนกลายเปรกิจกวัตรที่

ตองทํา  เกิดเปนความรับผิดชอบที่ดีตอส่ิงแวดลอม   ซึ่งสอดคลองงานวิจัยของสันติศักดิ์  ผาผาย        

( 2546 : 81 ) กลาววา เมื่อเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองไมวาจะเปนกิจกรรมใดก็ตาม  เด็ก

ปฐมวัยจะติดตามผลการทํางานของตนเองอยูอยางตอเนื่อง  เชน การรักษาความสะอาด  งานวิจัยของ

สุทธิ์ธนา  ขันอาสา ( 2550 : 95 ) กลาวอีกวา การเรียนรูดวยตนเองและฝกปฏิบัติจริง  ไดเกิดความ

เขาใจ  ความคิดรวบยอดของการที่เด็กไดปฏิบัติจริงตอส่ิงแวดลอมโดยตรงดวยการกระทําซ้ําๆ จนเกิด

เปนทักษะหรือนิสัยที่ถือเปนกิจวัตร  เด็กจะเกิดการรับรูและความรูสึกผูกพันรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ความรูความสามารถทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูงขึ้น  เพราะการจัดกิจกรรมการละครตาม

รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนกิจกรรม  เพราะเด็กไดใชส่ิงที่มีอยูในธรรมชาติไดเรียนรูวิธีการ

ปฏิบัติตนตอธรรมชาติไดอยางเหมาะสม  และสามารถบอกวิธีการดูแลรักษาและประโยชนของ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ จากกิจกรรมการละครที่ไดปฏิบัติ 

9.  ความสามารถทางดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต  พบวา  ในชวง

เวลาของการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เด็กปฐมวัยมีพหุปญญาดาน

อัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต  สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แสดง

ใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูสามารถพัฒนาความสามารถ

ทางดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต  ของเด็กปฐมวัยได  อาจเนื่องมาจาก การ

กระตุนโดยการตั้งคําถามในขั้นวิเคราะหและสรางองคความรูดวยตนเอง ใหเด็กรับรูบทบาทหนาที่ของ

ตนเอง รวมถึงการดํารงคงอยูของมนุษย  การแสดงออกถึงความสัมพันธทางกาย  จิตใจ  และ          

จิตวิญญาณของมนุษย  รวมถึงการเขาใจเหตุผลของการอยูบนโลก ดังตัวอยางการละครเรื่อง “ เร่ือง

ของจุน ( ฤดูหนาว ) “ ครูใชคําถามวา “ ทําไมจุนถึงหลงทางอยูที่หมูบาน “ ซึ่ง ด.ช. กรดษฐ  โปทา 

ตอบวา “ เพราะจุนไมเดินตามแม ” ครูถามอีกวา “ ทําไมคนถึงชวยเหลือจุน “ ด.ช.บัณฑิต     อับดุลลา 

ตอบวา “ เพราะคนเปนคนดี  และตองชวยเหลือกัน ” ครูถามอีกวา “ ทําไมคนหาอาหารใหทํา

รับประทาน และหาเสื้อกันหนาวใหจุนใส ” ด.ญ. ชนัญญา  อามินเซ็น  ตอบวา “ เพราะจุนหิวและ
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หนาวดวยคะ ” จากนั้นครูใชคําถามโยงสูชีวิตของมนุษยเชน “ ถาเด็กๆ เปนจุนเด็กๆ จะทําอยางไร ”      

“ ทําไมคนเราถึงตองมีความเมตตากรุณา ”  “ เด็กๆ คิดวาเรามาอยูในโลกนี้ไดอยางไร ” “ ทําไมเด็กๆ 

ถึงตองมีชีวิตอยูบนโลกของเรา ” “ เด็กๆ จะทําตัวอยางไรเมื่ออยูบนโลกของเรา ” เปนตน   การใช

คําถามเหลานี้ เด็กสามารถหาคําตอบดวยตนเอง  คิดวิเคราะหการดํารงคงอยูของมนุษยไดอยาง

เหมาะสม โดยการเชื่อมโยงตนเองกับการละครกอนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่ตอเนื่องและไมเกิด

ความเครียด  ทําใหเด็กเขาใจสัจธรรมของชีวิตได ดังที่ สุทธิ์ธนา  ขันอาสา ( 2550 : 23 อางอิงจาก 

เยาวพา  เดชะคุปต ; 2541 ) กลาววา ลักษณะของปญญาอัตถภวนิยม  จิตนิยม หรือการดํารงคงอยู

ของชีวิต  เปนบุคคลที่มีความไว และความสามารถในการจับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับการดาํรงอยูของ

มนุษย   สามารถรับรูบทบาทและการดํารงอยูของตนเอง   เขาใจการตั้งคําถามเพื่อยืนยันความเขาใจ

และรับรูเกี่ยวกับตนเองอยางลึกซึ้ง  ความเขาใจความสัมพันธของรางกาย  จิตใจ  และจิตวิญญาณ  

ความเขาใจสัจธรรมของโลก  และชีวิต  งานวิจัยของ กมลจันทร  ชื่นฤทธ ( 2550 : 27 ) กลาววา จิต

วิญญาณเปนการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรูจักคุณคาของชีวิต การมีคุณธรรมซึ่งนําไปสู

เปาหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีงาม  หลุดพนจากความทุกข    สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ ( 2545 : 41 ) 

กลาวถึง พหุปญญาดานการดํารงคงอยูของชีวิตวา เปนผูที่มีความสามารถในการไตรตรอง  คํานึง  

สรางความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตการมีชีวิตอยูในโลกมนุษย  เขาใจการกําหนดของชีวิต  และการรูเหตุผล

ของการดํารงชีวิตอยูในโลก  เยาวพา  เดชะคุปต ( 2548 : http:// www.yawvapa @ swu.ac.th อางอิง

มาจาก Gardner.2004 )ยังไดกลาวถึง การพัฒนาจิตใจ (Minds) 5 ประการ ไววาคนสําหรับโลก

อนาคตควรมีจิตใจ 5 ประการ  คือ จิตใจที่มีวินัย  (The Discipline Mind)  จิตใจที่สังเคราะห ( The 

Synthesis Mind) จิตใจที่สรางสรรค (Creative Mind) จิตใจที่มีนอบนอม เคารพ (Respectful Mind)  

จิตใจที่มีคุณธรรม (Ethic  Mind)   

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ทําใหเด็กปฐมวัยมี

ความรูความสามรถทางดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม  หรือการดํารงคงอยูของชีวิต สูงขึ้น  เพราะการจัด

กิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนกิจกรรมสงเสริมใจเด็กไดคิดวิเคราะหเร่ือง

การดํารงคงอยูของมนุษย โดยการเชื่อมโยงตนเองกับการละคร เพื่อใหเด็กเขาใจสัจธรรมของชีวิตได 
 
ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษาคนควา 

1. การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  เปนกิจกรรมที่สงเสริมการ

พัฒนาความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 9 ดานของเด็กปฐมวัย ไดแก  ความสามารถทางพหุปญญา

ดานภาษา  ความสามารถทางพหุปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  ความสามารถทางพหุปญญา

ดานมิติ  ความสามารถทางพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว    ความสามารถทางพหปุญญา
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ดานดนตรี  ความสามารถทางพหุปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล   ความสามารถทาง          

พหุปญญาดานความเขาใจตนเอง   ความสามารถทางพหุปญญาดานธรรมชาติ   ความสามารถทาง

พหุปญญาดานอัตถภวนิยม   จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต  นอกจากนี้ยังทําใหเด็กกลา

แสดงออกตอการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ มากขึ้น  และสงเสริมทักษะดานตางๆ ของเด็ก คือ ทักษะการลง

มือปฏิบัติดวยตนเอง  ทักษะการวางแผนงาน  ทักษะการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน  

2.  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  กับการพัฒนา

ความสามารถทางพหุปญญาดานอัตถภวนิยม   จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิต  ในชวงการจัด

กิจกรรมในสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 5 เด็กปฐมวัยสวนใหญยังไมเกิดการพัฒนามากนัก ซึ่งจะมีเด็ก

ปฐมวัยสวนนอยที่ใหการตอบคําถามไดถูกตอง ผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนคําถามใหงายขึ้นและให

ความสําคัญกับการกระตุนโดยใชคําถามอยางสม่ําเสมอเพื่อใหเด็กปฐมวัยสวนใหญเกิดความเขาใจ

และเกิดหาคําตอบที่ถูกตองใหไดดวยตนเอง  ซึ่งก็สงผลใหเด็กเกิดการพัฒนาความสามารถดาน

ดังกลาวขึ้นเรื่อยมา จนมาถึงการจัดกิจกรรมสัปดาหที่ 6 และสัปดาหที่ 8 เด็กสวนใหญเกิดการพัฒนา

ความสามารถทางดานอัตถภวนิยม   จิตนิยม หรือการดํารงคงอยูของชีวิตอยูในระดับปานกลาง จะ

เห็นไดวาเมื่อกระตุนคําถามใหเด็กคิดหาคําตอบเกี่ยวกับปญญาอัตถภวนิยม   จิตนิยม หรือการดํารง

คงอยูของชีวิตอยางสม่ําเสมอจะทําใหเด็กเขาใจสัจธรรมของชีวิตและสามารถอยูบนโลกของเราอยางมี

ความสุข 

3.  การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูซึ่งกระบวนการการเรียนรู   

5 ข้ัน  ไดแก  การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ( Active  Learning ) การมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูในกลุมยอย ( Cooperation ) การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis )การสรุป 

และสรางองคความรู (Constructivism ) การประยุกตใช (Applcation)  เด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัด

กิจกรรมตามกระบวนการดังกลาวสามารถรวมกิจกรรมดวยความสนุกสนาน  เด็กมีความกระตือรือรน

และใหความรวมมือในการทํากิจกรรมดีมาก และดีข้ึนตามลําดับ ของแตละชวงของการทดลอง  ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับสัปดาหที่ 1 และสัปดาหที่ 2 เด็กปฐมวัยยังไมเขาใจระบบการทํากิจกรรม  แตเมื่อเร่ิม

เขาสัปดาหที่ 3 เด็กปฐมวัยเกิดความเขาใจระบบและขั้นตอนในการทํากิจกรรม เวลาเร่ิมทํากิจกรรม

เด็กปฐมวัยสวนใหญจะรวมกันทํากิจกรรมโดยผูวิจัยเปนเพียงผูเสนอแนะและอํานวยความสะดวกใน

การทํากิจกรรม 
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ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1. การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเด็กปฐมวัยครูควรใชคําถาม

เปนตัวกระตุนเด็กพัฒนาทักษะตางๆ ครอบคลุมกระบวนการ 5 ข้ัน  ไดแก  การปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรูอยางมีชีวิตชีวา ( Active  Learning ) การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู( Cooperation )     

การวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) การสรุป และสรางองคความรู (Constructivism) การ

ประยุกตใช (Applcation) 

 2. การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ควรมีอุปกรณที่หลากหลาย

ในการใชประดิษฐงานศิลปะมาตกแตงฉากการละครและประดิษฐอุปกรณที่จะใชในการแสดงละคร

เพื่อใหเด็กเกิดจินตนาการที่หลากหลายขึ้น  รวมทั้งเด็กปฐมวัยจะไดฝกทักษะการแกปญหาจากการใช

หรือประดิษฐอุปกรณแตละชิ้นที่ใชในการละคร 

 3. การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูเปนกิจกรรมที่ควรใหเวลากบั

เด็กในการปฏิบัติกิจกรรม  เนื่องจากแตละระยะของการทํากิจกรรมเด็กปฐมวัยจะใชเวลาคอนขางนาน 

แตเด็กปฐมวัยจะสนุกสนานกับการทํากิจกรรม ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาการดานตางๆ ของเดก็ปฐมวยั

ผูสอนไมควรเรงใหเด็กทํากิจกรรมในระยะเวลาที่ส้ัน แตผูสอนอาจกําหนดเวลานานขึ้นกลาวกิจกรรม

ประจําวันของเด็กปฐมวัย และกําหนดเปนเสียงเพลงวาเมื่อเด็กปฐมวัยไดยินเพลงนี้แสดงวาใกลหมด

เวลาของกิจกรรมแลว และเปดโอกาสใหเด็กไดกลับมาทํากิจกรรมอีกครั้งเมื่อที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนรูอ่ืนๆ เสร็จแลว 

  4. การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู อาจเปนเรื่องที่เกี่ยวกับ

หนวยการเรียนในสัปดาหนั้นๆ เพื่อเด็กจะไดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่องจากสาระการเรียนรู

ในแตละครั้ง 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 
   1. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ที่มีตอตัว

แปรอื่นๆ ไดอีก เชน พัฒนาการทางสังคม  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  กระบวนการคิด  

เปนตน 

 2. ควรมีการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุ

ปญญาของเด็กปฐมวัย 
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คูมือการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
 

 คูมือนี้จัดทําขึ้นเพื่อช้ีแจงวิธีการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  

ซึ่งทําใหเขาใจในวิธีการจัดกิจกรรมทางพหุปญญาโดยใชแบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา  ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีแนวทางการ

จัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  โดยยึดหลักการจัดกิจกรรม 5 ข้ันดังนี้  การปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรูอยางมีชีวิตชีวา  การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู   การวิเคราะหกิจกรรมการ

เรียนรู การสรุปและสรางองคความรู   การนําไปประยุกตในการดํารงชีวิต  จากการจัดประสบการณ

ดังกลาวทําใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาทั้ง 9 ดาน ไดแก ปญญาดานภาษา  

ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  ปญญาดานมิติ  ปญญาดานรางกาย  ปญญาดานดนตรี  

ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล  ปญญาดานความเขาใจตนเอง  ปญญาดานธรรมชาติ  

ปญญาดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม  หรือการดํารงคงอยูของชีวิต เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาฉบับพุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4 มาตรา 24 ไดระบุถึง การจัดกระบวนการเรียนรูตามความ

สนใจและความถนัดของผูเรียน  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงโดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล  
 

แนวในการจัดกิจกรรม 
 จัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  มีหลักการ 5 ข้ันดังนี้ 

1 ข้ันการปฏิบัตกิิจกรรมการเรยีนรูอยางมีชวีติชีวา ( Active  Learning ) 

2 ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู( Cooperation  Learning ) 

3 ข้ันการวเิคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) 

4 ข้ันการสรุป และการสรางองคความรู (Constructivism  ) 

5 ข้ันการประยกุตใช ( Application ) 
 

แนวคิดการจดักิจกรรมการละครตามรปูแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
   การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่มีซึ่งจัดกิจกรรมประกอบไป

ดวยขั้นตอน  3 ระยะ  ดังนี้ 

ระยะที่ 1  ระยะเตรียมการละคร 

ระยะที่ 2  ระยะการแสดงละคร 
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ระยะที่ 3  ระยะสรุปกิจกรรมการละคร 

การจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูทั้ง 3 ระยะมีจัดการจัดกิจกรรม

ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูที่มีหลักการ 5 ข้ันไดแก ข้ันการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมี

ชีวิตชีวา ( Active  Learning )  ข้ันการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู( Cooperation  Learning )  

ข้ันการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรู ( Analysis ) ข้ันการสรุป และการสรางองคความรู 

(Constructivism  ) ข้ันการประยุกตใช ( Application )   กิจกรรมครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อใหเด็กไดทํา

กิจกรรมในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมดวยตนเอง  โดยผูวิจัยตองจัดหาสื่อที่เอ้ือตอการ

เรียนรูของผูเรียนตามตามตองการของผูเรียน 
 
แนวการประเมินผล 

1. ประเมินผลตามการรวมกิจกรรม 

2. ประเมินผลโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา   
 
หมายเหตุ   :   ในงานวิจัยฉบับนี้   ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูจํานวน  8  หนวยเรื่อง   สําหรับการจัด 

                        กิจกรรมเปนเวลา  8  สัปดาห  ๆ  ละ  3  วัน  ไดแก 

  สัปดาหที่  1  หนวยเรื่อง   ตนไมที่รัก 

  สัปดาหที่ 2   หนวยเรื่อง   ดอกไมแสนงาม 

สัปดาหที่ 3   หนวยเรื่อง   ผีเสื้อแสนงาม 

สัปดาหที่ 4   หนวยเรื่อง   สัตวเลี้ยงนารัก 

สัปดาหที่ 5   หนวยเรื่อง   สัตวปานารู 

สัปดาหที่ 6   หนวยเรื่อง   สัตวน้ํา 

สัปดาหที่ 7   หนวยเรื่อง    ฤดูหนาว 

สัปดาหที่ 8   หนวยเรื่อง    การคมนาคม 
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1 

ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเอง 

ตนไม 
ที่รัก 

2 

ปฏิบัติกิจกรรม 

รวมกับผูอื่น 

4 

สรางองคความรู

ดวยตนเอง 

5 
นําไป 

ประยุกตใช 

3 

วิเคราะหกิจกรรม

การเรียนรู 

ดานภาษา 
- แตงบทละคร 
- พูดแสดงความ 
   คิดเห็นในการ 
   ออกแบบฉาก- 
   อุปกรณ 

ดานตรรกะ 
- บอกวิธีแกปญหา
ระหวางทํากิจกรรม 
- คาดคะเนเหตุการณ 
 ในละคร 

ดานมิติสัมพันธ 
- ว า ด ภ า พ ก า ร
ออกแบบฉากและ
อุปกรณ 

ดานรางกาย 
- เคลื่ อนไหวสวน
ตางๆ  ของรางกาย
ประกอบเพลงตนไม
ตนนอย 
- ใชกลามเนื้อมือวาด
ภาพการออกแบบ ดานดนตรี 

- รองเพลงพรอมทํา
ท า ท า ง ป ร ะ ก อ บ
เพลงตนไมตนนอย 
- ทําทาประกอบตาม
จังหวะดนตรี เพลง
ตนไมตนนอย 

ดานธรรมชาติ 
- บอกวัสดุ-อุกรณที่จะใช
ทําฉากและอุปกรณการ
แสดงละคร 
- บอกสภาพแวดลอมที่จะ
ออกแบบฉาก/อุปกรณใน
การแสดงละคร 

ด า นอั ต ถภวนิ ย ม
นิยม 
- บอกบทบาทการทํา
กิจกรรมของตนเอง 
- บอกวิธีการดํารงคง
อยูของตนเอง 

ดานความเขาใจผูอืน่ 
- ทํากิจกรรมรวมกับ
ผูอื่นได 
- เปนผูนําและผูตามใน
การแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกแบบ
ฉาก/อุปกรณ 

ดานความเขาใจตนเอง 
- มีความตั้งใจในการแตง
บทละคร  ออกแบบ 
ฉาก/อุปกรณ 
- พูดแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการออกแบบฉาก/
อุปกรณของละคร 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงความสําคัญระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับความสามารถดาน 

     ตางๆ ตามแนวคิดพหุปญญาจากเรื่อง ตนไมที่รัก 
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แผนการจัดกิจกรรมการละคร 
เรื่อง  ตนไมที่รัก 

สัปดาหที่ 1  วันจันทร ( ระยะที่ 1 เตรียมการละคร โดยแตงเรื่อง / วางแผนงาน ) 
เนื้อหา       การแสดงการละครที่สรางความสนใจแกผูชมควรประกอบ เนื้อเร่ือง ผูแสดง และฉากที่ใช

ในการแสดงละคร   
วัตถุประสงค 
ดานภาษา  1. เด็กเสนอความคิดเห็น  วางแผนการทํากิจกรรมได 

   2. เด็กเขาใจคําสั่งและปฏิบัติไดอยางเปนขั้นตอน 

ดานตรรกะและ  1. เด็กบอกวิธีการแกปญหาจากประเด็นตางๆ ได 

คณิตศาสตร  2. รูจักคาดคะเนสถานการณที่เกิดขึ้นในละครเรื่อง ตนไมที่รักได 

ดานมิติ   1. เด็กออกแบบสภาพแวดลอมในละครเรื่อง ตนไมตนนอยได 

ดานรางกาย   1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบทาทางตามเนื้อรองเพลง“ ตนไม ” 

ดานดนตรี   1. เด็กสามารถรองเพลงและทําทาประกอบอยางเสรีตามเนื้อเพลง“ ตนไม ” 

   2. เด็กปฏิกิริยาโตตอบเสียงดนตรีที่ไดยินไดเหมาะสม 

ดานความเขาใจ - 1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนได 

ระหวางบุคคล  2. เด็กสามารถเปนผูนํา  และผูตามในการเสนอความคิดเห็นได 

ดานความเขาใจตนเอง 1. เด็กมีความตั้งใจในการวางแผนเกี่ยวกับละครเรื่อง “ ตนไมที่รัก “ 

   2. เด็กกลาแสดงความคิดเห็นในการวางแผนเกี่ยวกับละครเรื่อง“ ตนไมที่รัก” 

ดานธรรมชาติ  1. เด็กสามารถคิดใชอุปกรณในธรรมชาติ ในการวางแผนทําฉากละคร 

ดานอัตถภวนิยม  1. เด็กสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได 

จิตนิยม หรือการ  2. เด็กบอกวิธีการดํารงอยูของตนเองได 

ดํารงคงอยูของชีวิต 

    
ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญาที่ปรากฎ 
1. ขั้นผูเรยีนลงมือปฏบิัติกิจกรรมดวยตนเอง
อยางมีชวีิตชวีา ( Active  Learning ) 

1. ครูเปดเพลง “ ตนไม ” จากวิทยุเทปใหเด็ก

ฟง แลวใหเดก็รองตามครูทีละวรรคจนเด็กสามารถ

รองได  จากนัน้ใหเด็กและครูรองเพลงและ 
 

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(    ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

( ) ปญญาดานดนตรี 
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ทําทาทางประกอบตามจนิตนาการ 

2. เด็กและครสูนทนาเกี่ยวกบัเนื้อเพลงที่รอง   

โดยใชคําถามดังนี ้

       2.1  เนื้อหาของเพลงเปนเรื่องเกี่ยวกบัอะไร 

       2.2  เนื้อหาของเพลงมเีหตุการณอะไรบาง 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(    ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(    ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

2. ขั้นผูเรยีนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวม กับผูอ่ืน   
( Cooperation Learning ) 
1. เด็กและครูรวมกันวางแผนการแตงเนื้อเร่ืองของ

ละครที่มีเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับตนไม วาควรมีเนื้อเร่ือง

ของตนไมในเรือ่งใดบาง ( ครูบันทกึลงบนกระดาน ) 

2. เด็กและครูวางแผนการทําละครโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

     2.1  แตงเนื้อเร่ืองเพื่อจัดทําบทละคร เกี่ยวกับ

ตนไม 

 - เด็กและครูรวมกันแตงบทละคร  ซึ่งครูเปนผู

บันทึกและใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความ

คิดเห็น เชน หนูอยากใหมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น

ตอไป , อยากใหมีเพลงแทรกในละครหรือไมแลวจะ

แทรกชวงใด ฯลฯ 

2.2  ตั้งชื่อเร่ืองของละคร 

- ครูอานบทละครที่บันทึก  และใหเด็กรวมตั้งชื่อเร่ือง 

2.3  ออกแบบฉากที่จะใชในการแสดงละคร  โดยการ

วาดภาพลงบนกระดานที่ครูเตรียมไว 

2.4  ออกแบบอุปกรณที่ใชในการแสดงโดยการวาด

ภาพลงบนกระดาน A4 

2.5  เสนอวัสดุ – อุปกรณที่ตองใชในการทําฉาก และ

อุปกรณการแสดง 

   -  ครูเสนอวัสดุ-อุปกรณที่ตองใชในการทําฉากและ

อุปกรณในการแสดงละคร 

   -  ครูใหเด็กรวมกันคิดวาใครจะนําอะไรมาเพิ่มเติม  

(  ) ปญญาดานภาษา 

(  ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(    ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(    ) ปญญาดานธรรมชาติ 

( ) ปญญาดานอัตถภวนิยมปญญา จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 
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เชน  ชุดที่จะใชในการแสดง 

2.6  แบงหนาที่ความรับผิดชอบ เชน การทําฉาก 

การเตรียมอุปกรณการแสดง  นักแสดง  

 

3. ขั้นผูเรยีนวิเคราะหกิจกรรมการเรยีนรู  
( Analysis ) 
1. ครูถามเดก็วา “เด็กๆ รูสึกอยางไรในขณะที่วาง 

แผนการทํากจิกรรมละครที่เกี่ยวกับ “ตนไม ”  

2. ครูถามเดก็ๆ วา “ เด็กๆ คิดวา ไดอะไรบางใน 

ขณะที่เด็กๆ วางแผนการทํากิจกรรมละครเกี่ยวกับ 

ตนไม ” 

 

( )ปญญาดานภาษา 

( )ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(    ) ปญญาดานมิติ 

(    ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(    ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(    ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(    ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

4.  ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวย
ตนเอง (Constructivism  ) 
1. เด็กและครูรวมกันสรุปถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการ

วางแผนเกีย่วกับละคร โดยใชคําถามดงันี ้

     1.1  เด็กๆ คิดวาละครประกอบดวยอะไรบาง 

     1.2  กอนทีจ่ะเปนละครตองทาํอะไรบาง 

     1.3  ประโยชนในการวางแผนเกีย่วกับละครมี

อะไรบาง 

2. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงคงอยู

ของชีวิต โดยใชคําถามดังนี ้

     2.1 ทําไมเด็กๆ ตองมาทาํกิจกรรมในวนันี ้

     2.2 เด็กๆ คิดวาเรามาทาํกิจกรรมวันนีไ้ดอยางไร 

( )ปญญาดานภาษา 

( )ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(    ) ปญญาดานมิติ 

(    ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(    ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(    ) ปญญาดานธรรมชาติ 

( ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

       หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 

 

5.  ขั้นผูเรียนนําความรูประยุกตใช(Application ) 
1. ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นดังนี ้

     1.1   ถาตองการทําฉากละครเด็กๆ ตองเตรียม

ะไรบาง   อ
  

( )ปญญาดานภาษา 

( )ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( )ปญญาดานมิติ 

(   ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
 

 



 114 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญาที่ปรากฎ 

1.2   ถาตองการดูละครที่สนุกเด็กๆ ตอง (   ) ปญญาดานดนตรี 

( )ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( )ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(   ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(   ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 
 

 
สื่อการเรียน 

1. เพลง “ ตนไม “ 
2. กระดาษ 80 ปอนด 12 X 20 ซ.ม. 

3. กระดาษ A4 

4. ดินสอ / สี 
การประเมินผล 

1. สังเกตความคิดเห็น  การสนทนา  และการตอบคําถาม 

2. สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม 

3. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 

4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแตละกิจกรรม 

 
เพลง ตนไม ( ธนรัตน  กติยากร ) 

   ตนเอย.. ตนไมใหญ    กิ่งกานใบแผใบหนา 

  ผลไมหลากสีนานา  ฝูงสัตวปาไดพักพิง 

  ตนเอย.. ตนไมไมใหญ  ชวยทําใหอากาศดี 

  รมร่ืน  สดชื่น ชีวี   มาซิ .. มาซี ..ปลุกตนไม ดวยกัน 
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1 

ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเอง 

ตนไม 
ที่รัก 

2 

ปฏิบัติกิจกรรม 

รวมกับผูอื่น 

ดานมิติ 
- ประดิษฐอุปกรณ
ก า ร แ ส ด ง ล ะ ค ร
เกี่ยวกับตนไม 
- ตกแตงฉากละคร 

ดานตรรกะและ 
คณิตศาสตร 
- บ อ ก วิ ธี แ ก ป ญ ห า
ระหวางทํากิจกรรม 
- ใชไมบรรทัดวัดความ
ยาวของกระดาษ 

ดานภาษา 
- พูดแสดงความ 
   คิดเห็นในการทํา 
   อุปกรณ 
- พูดแสดงความ 
   คิดเห็นในการ 
   ตกแตงฉาก 

4 

สรางองคความรู

ดวยตนเอง 

3 

วิเคราะหกิจกรรม

การเรียนรู 

ดานดนตรี 
- รองเพลงพรอมทํา
ท า ท า ง ป ร ะ ก อ บ
เพลงตนไมตนนอย 
- ทําทาประกอบตาม
จังหวะดนตรี เพลง
ตนไมตนนอย 

ดานความเขาใจผูอืน่ 
- ทํากิจกรรมรวมกับ
ผูอื่นได 
- เปนผูนําและผูตามใน
การแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการทํ าฉาก /
อุ ป ก ร ณ ก า ร ล ะ ค ร
เกี่ยวกับตนไมที่รัก 

ดานความเขาใจตนเอง 
- มีความตั้งใจในการซอม
ละคร / ประดิษฐอุปกรณ/
ตกแตงฉากละครเกี่ยวกับ
ตนไมที่รัก 
- บอกความรูสึกที่มีตอการ
ซอมละคร / ตกแตงฉาก /
ประ ดิ ษ ฐ อุ ป ก รณ ก า ร
ละครเกี่ยวกับตนไม 

ดานรางกาย 
- เคลื่ อนไหวสวน
ตางๆ  ของรางกาย
ประกอบเพลงตนไม
ตนนอย 
- ใชกลามเนื้อมือฉีก
ปะ – ตัดปะกระดาษ
เ พื่ อ ทํ า อุ ป ก รณ  / 
ฉาก 

5 
นําไป 

ประยุกตใช 

ด า นอั ต ถภวนิ ย ม
นิยม 
- บอกบทบาทหนาที่ 
ที่รับผิดชอบ 
- บอกวิธีการปฏิบัติ
ตนเมื่ออยูบนโลก 
 

ดานธรรมชาติ 
- บอกชื่อวัสดุตาม
ธรรมชาติที่มาตกแตง
ฉากละคร 
- บอ กลั ก ษณ ะ แ ล ะ
ตกแตงสภาพแวดลอม
ของฉากการละคร 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสําคัญระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับความสารถดานตางๆ  

       ตามแนวคิดพหุปญญาจากเรื่อง ตนไมที่รัก 
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แผนการจัดกิจกรรมการละคร 
เรื่อง  ตนไมที่รัก 

สัปดาหที่ 1  วันอังคาร ( ระยะที่1 เตรียมการละคร โดยจัดทําฉาก  อุปกรณ ) 
เนื้อหา       การแสดงละครใหนาสนใจผูที่ทําละครควรตกแตงฉากใหสวยงาม  มีการซอมละครและ

เตรียมอุปกรณเพื่อดึงดูดความสนใจของผูชม  
วัตถุประสงค 
ดานภาษา  1. เด็กเสนอความคิดเห็นขณะที่เตรียมฉาก  เตรียมอุปกรณและซอมละคร 

   2. เด็กเขาใจคําสั่งและปฏิบัติหนาที่ที่ตนรับผิดชอบไดอยางเปนขั้นตอน 

ดานตรรกะและ  1. เด็กบอกวิธีการแกปญหาจากประเด็นตางๆ ได 

คณิตศาสตร  2. รูจักรูจักการวัดอยางงายในการตกแตงฉากและประดิษฐอุปกรณการ 

                                           แสดงละคร 

   3. รูจักการกะประมาณและการคาดคะเนในการทํากิจกรรม 

ดานมิติ   1. เด็กประดิษฐอุปกรณที่ใชในการแสดงตามที่ออกแบบไวได 

   2.  เด็กตกแตงฉากที่ใชในการแสดงตาที่ออกแบบไวได 

ดานรางกาย   1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบทาทางตามเนื้อรองเพลง“ ตนไมตนนอย ” 

   2. เด็กสามารถฉีกปะ - ตัดปะกระดาษในการทําฉากและอุปกรณ 

ดานดนตรี  1. เด็กสามารถรองเพลงและทําทาประกอบอยางเสรีตามเนื้อเพลง “ ตนไม-  

                                            ตนนอย ” 

ดานความเขาใจ  1. เด็กสามารถทํากิจกรรมกลุมรวมกับผูอ่ืนได 

ระหวางบุคคล  2. เด็กสามารถเปนผูนํา  และผูตามในการทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายได 

ดานความเขาใจตนเอง 1. เด็กมีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับละครเรื่อง “ ตนไมที่รัก “ 

   2. เด็กทํากิจกรรมตามหนาที่ที่ตนรับผิดชอบได 

   3.  เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได 

ดานธรรมชาติ  1. เด็กสามารถใชวัสดุ-อุปกรณในธรรมชาติเพื่อตกแตงฉากและอุปกรณได 

ดานอัตถภวนิยม  1. เด็กสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได 

จิตนิยม หรือการ  2. เด็กบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยูบนโลกของเรา 

ดํารงคงอยูของชีวิต 
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ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญาที่ปรากฎ 
1. ขั้นผูเรยีนลงมือปฏบิัติกิจกรรมดวยตนเอง
อยางมีชวีิตชวีา ( Active  Learning ) 
     1. เด็กและครูรวมทบทวนเนื้อเร่ืองของละครที่

แตงขึ้นเมื่อวานโดยใชหุนมือประกอบการเลา 

     2. เด็กและครูรวมรองเพลง ตนไม พรอมทําทา

ทางประกอบตามจินตนาการ 

  

( )ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(    ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

( ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(    ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(    ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

2. ขั้นผูเรยีนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวม กับผูอ่ืน   
( Cooperation Learning ) 
1. ใหเด็กบอกหนาทีท่ี่ตนรับผิดชอบในการจัด

กิจกรรมการละคร 

2.  เด็กแบงกลุมและแยกยายกนัปฏิบัติตามหนาทีท่ี่

ตนรับผิดชอบดังนี ้

  กลุมที ่1  ทําฉากการเลนละคร 

  กลุมที ่2  จัดทําและเตรียมอุปกรณที่ใชในการแสดง 

  กลุมที ่3  ซอมละครตามเนือ้เร่ืองที่รวมกนัแตง 

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(    ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(    ) ปญญาดานธรรมชาติ 

( ) ปญญาดานอัตถภวนิยม 

3. ขั้นผูเรยีนวิเคราะหกิจกรรมการเรยีนรู  
( Analysis ) 
1. หลังจากทีเ่ด็กทําฉาก  เตรียมอุปกรณ และซอม

ละครเสร็จ  ครูใชคําถามดังนี ้

     1.1  ขณะที่เด็กทํากิจกรรมตามหนาที่ของตนเอง

เกิดปญหาอะไรบาง  และแกปญหานั้นอยางไร 

     1.2  เด็กรู สึกอยางไรในการทํากิจกรรมวันนี้ 

เพราะอะไร 

( )ปญญาดานภาษา 

( )ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( )ปญญาดานมิติ 

(   ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(   ) ปญญาดานดนตรี 

( )ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( )ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(   ) ปญญาดานธรรมชาติ  

 
 

 

 

 

 

 



 118 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญาที่ปรากฎ 
  (   ) ปญญาดานอัตถภวนิยม  จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

4.  ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวย
ตนเอง (Constructivism  ) 
1. เด็กและครูรวมกันสรุปถึงกิจกรรมทีท่ําในวนันี ้โดย

ใชคําถามดงันี ้

    1.1  วนันีเ้ด็กๆ ทาํอะไรบาง 

    1.2  เด็กๆ ไดอะไรจากกิจกรรมที่เด็กๆ ทําไปแลว

บาง 

2. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวการปฏิบัติตน

ขณะที่อยูบนโลก โดยใชคําถามดังนี ้

     2.1 เด็กๆ คิดวาสิ่งที่เราทํามานี้ดีอยางไร 

     2.2 เด็กๆ มีวิธทีําความดีเพื่อใหจิตใจของเรา

สบายไดอยางไร 

( )ปญญาดานภาษา 

( )ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(   ) ปญญาดานมิติ 

(   ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(   ) ปญญาดานดนตรี 

( )ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( )ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(   ) ปญญาดานธรรมชาติ 

( )ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 
 

5.  ขั้นผูเรียนนําความรูไประยุกตใช   
( Application ) 
1. ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นดังนี ้

        1.1  เด็กๆ บอกวิธกีารทําฉากการแสดงละคร

เกี่ยวกับตนไม 

        1.2  เด็กๆ บอกชื่ออุปกรณที่ใชในการแสดง

พรอมทัง้บอกวิธีใช 
 

( )ปญญาดานภาษา 

( )ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( )ปญญาดานมิติ 

(   ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(   ) ปญญาดานดนตรี 

( )ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( )ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

(   ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(   ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 
 

สื่อการเรียน 
1.   เพลง “ ตนไม “ / หุนมือ / เนื้อเร่ืองของละคร 

2. โตะ / กาว / กระดาษสี / กรรไกร 

3.   อุปกรณทีใ่ชทําฉาก – อุปกรณการแสดง 

5. ผาสําหรับทําฉาก 
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การประเมินผล 
1.   สังเกตความคิดเห็น  การสนทนา  และการตอบคําถาม 

2. สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม 

3. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 

4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแตละกิจกรรม 

 
เพลง ตนไม ( ธนรัตน  กติยากร ) 

   ตนเอย.. ตนไมใหญ    กิ่งกานใบแผใบหนา 

  ผลไมหลากสีนานา  ฝูงสัตวปาไดพักพิง 

  ตนเอย.. ตนไมไมใหญ  ชวยทําใหอากาศดี 

  รมร่ืน  สดชื่น ชีวี   มาซิ .. มาซี ..ปลุกตนไม ดวยกัน 
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1 

ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเอง 

ตนไม 
ที่รัก 

2 

ปฏิบัติกิจกรรม 

รวมกับผูอื่น 

4 

สรางองคความรู

ดวยตนเอง 

5 
นําไป 

ประยุกตใช 

3 

วิเคราะหกิจกรรม

การเรียนรู 

ดานภาษา 
- พูดถายทอดเรื่องราว
ผานตัวละคร 
- บอกความคิดเห็นใน
การนําเสนอผลงาน 
 

ดานตรรกะ/
คณิตศาสตร 
- บอกวิธีแกปญหา
ระหวางทํากิจกรรม 
- บอกความสัมพันธ
ของเหตุการณแตละ
เหตการณ 

ดานมิติสัมพันธ 
- เขาใจตําแหนง
แ ล ะพื้ น ที่ ที่ ต น
ควรอยูขณะแสดง
ละคร 
- วาดภาพสิ่งที่ได
เรียนรูจากละคร 

ดานรางกาย 
- เคลื่ อนไหวสวน
ตางๆ  ของรางกาย
ประกอบ เพลงกิ่ ง 
กาน ใบ 
- ใชกลามเนื้อมือวาด
ภาพ /ระบายสีสิ่ งที่
ไดเรียนรูจากละคร 

ดานดนตรี 
- รองเพลงพรอมทํา
ท า ท า ง ป ร ะ ก อ บ
เพลงกิ่ง กาน ใบ 
 

ดานจิตนิยม 
- ปฏิบัติหนาที่ 
ที่รับผิดชอบ 
- บอกวิธีการ
ดํ า ร งชี วิ ต อ ยู ข อ ง
ตนเอง 
 

ดานธรรมชาติ 
- บอกวัสดุ-อุกรณที่
นํามาใชในการแสดงละคร 
- บอกสภาพแวดลอมใน
การละคร 

 

ดานความเขาใจผูอืน่ 
- บอกวิธีปฏิบัติตนขณะ
แสดงละครและชม
ละคร 
 

ดานความเขาใจตนเอง 
- มีความตั้งใจในการแสดง
ละครและมีความตั้งใจใน
การชมละคร 
- บอกความพอใจเกี่ยวกับ
ละครที่ไดแสดง 
- บอกความพอใจเกี่ยวกับ
ละครที่ไดชม 

 
 
 
ภาพประกอบ 3 แสดงความสําคัญระหวางรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูกับความสารถดานตางๆ  

       ตามแนวคิดพหุปญญาจากเรื่อง ตนไมที่รัก 
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แผนการจัดกิจกรรมการละคร 
เรื่อง  ตนไมที่รัก 

สัปดาหที่ 1  วันพุธ  ( ระยะที่ 2 การดําเนินการละคร  , ระยะที่ 3  การสรุปการละคร ) 
เนื้อหา       ละครควรมีเนื้อเร่ืองที่นาสนใจ  และเปนเนื้อเร่ืองที่เกี่ยวกับตนไม  
วัตถุประสงค 
ดานภาษา  1. เด็กสามารถพูดถายทอดเรื่องราวตางๆ ผานตัวละครได 

   2. เด็กสามารถถายทอดความคิดเห็นจากการนําเสนอผลงานได 

3. เด็กเขาใจคําสั่งและปฏิบัติคําส่ังไดอยางเปนขั้นตอนได 

ดานตรรกะและ  1. เด็กบอกวิธีการแกปญหากิจกรรมได 

คณิตศาสตร  2. เด็กบอกความสัมพันธของเหตุการณตางๆ ได 

ดานมิติ   1. เด็กรูจักตําแหนงและพื้นที่ที่ตนควรอยูขณะแสดงละครได 

ดานรางกาย  1. เด็กสามารถเคลื่อนไหวประกอบทาทางตามเนื้อรองเพลง“ กิ่ง  กาน  ใบ ”  

                   และเพลง “ ตนไม ” 

   2. เด็กวาดภาพ-ระบายสีในกิจกรรมที่ใหทําได 

ดานดนตรี  1. เด็กสามารถรองเพลงและทําทาประกอบอยางเสรีตามเนื้อเพลง  “ ตนไม”  

                                          และเพลงกิ่ง  กาน  ใบ  ได 

ดานความเขาใจ - 1. เด็กสามารถปฏิบัติตนขณะที่แสดงละครและชมละครไดอยางเหมาะสม 

ระหวางบุคคล 

ดานความเขาใจตนเอง 1. เด็กมีความตั้งใจในการแสดงและชมละครเกี่ยวกับ “ ตนไม “ ได 

   2. เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นของตนในการทํากิจกรรมได 

ดานธรรมชาติ  1. เด็กสามารถนําสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติมาใชในการแสดงได 

ดานอัตถภวนิยม  1. เด็กสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายได 

จิตนิยม  หรือการ 2.  เด็กสามารถบอกวิธีการดํารงชีวิตของตนเองได 

ดํารงคงอยูของชีวิต 
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ขั้นตอนการดําเนินกจิกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู ความสามารถทางพหุปญญาที่ปรากฎ 
1. ขั้นผูเรยีนลงมือปฏบิัติกิจกรรมดวยตนเอง
อยางมีชวีิตชวีา ( Active  Learning ) 
     1. ใหเด็กสมัผัสสวนประกอบของตนไมในกลอง

ปริศนา และบอกชื่อของสิ่งนัน้ (ครูเฉลยสิ่งที่อยูใน

กลองปริศนา ) 

     2.  ครูรองเพลงกิ่ง กาน ใบ ใหเด็กฟงจากนั้นเด็ก

รองตามทีละวรรคจนสามารถรองได 

     3.  เด็กและครูรองเพลง กิ่ง กาน ใบ พรอมทั้งทํา

ทาทางประกอบตามจินตนาการ 

     4. ใหเด็กบอกถึงสิ่งที่อยูในกลองปริศนาและเพลง

ที่รองวาเกี่ยวของกับละครอยางไร 

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

( ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

( ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(    ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 

2. ขั้นผูเรยีนปฏิบัติกิจกรรมกลุมรวม กับผูอ่ืน 
 ( Cooperation Learning ) 
 1. เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลงเกีย่วกบั

การปฏิบัติตนในการชมละคร 

 2. ใหนักเรียนที่มีหนาที่แสดงละคร  เร่ิมการ

แสดง  นักเรียนที่ไมไดแสดงเปนผูชม 
 

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

( ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

( ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(   ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

3. ขั้นผูเรยีนวิเคราะหกิจกรรมการเรยีนรู 
 ( Analysis ) 
1. ครูใชคําถามกระตุนใหเด็กแสดงความคิดเห็นดังนี ้

     1.1  จากทีไ่ดชมละคร  เด็กมีความคิดเห็น

อยางไร 

     1.2  นักแสดงรูสึกอยางไรเมื่อไดแสดงละคร  และ  

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(    ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(    ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
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เกิดอะไรขึ้นบางขณะที่กําลังแสดงอยู   ( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

( ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(   )  ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 
 

4.  ขั้นผูเรียนสรุปและสรางองคความรูดวย
ตนเอง (Constructivism  ) 
1. ครูใหเด็กวาดภาพสิง่ที่ไดเรียนรูจากละครพรอมทั้ง

ระบายสีใหสวยงาม 

2. เด็กเสนอผลงานใหเพื่อนฟงหนาชั้นเรียน 

3. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวการวิธดีํารงชีวิต

ของตน  โดยใชคําถามดังนี ้

     2.1 เด็กๆ จากละครมีใครนาจะมีชีวิตทีด่ีบาง 

เพราะเหตุใด 

     2.2 เด็กๆ มีวิธีดํารงชีวิตอยางไรเพื่อใหมีชีวิตที่ดี

บาง 

4. เด็กและครูรวมกันสรุปกิจกรรมที่ไดปฏิบัติมา

ตั้งแตการเตรียมกิจกรรมจนถึงการแสดงละครโดยใช

คําถามดังนี้ 

     4.1 เด็กๆ ไดอะไรบางจากการที่ไดทํากิจกรรมมา

ตั้งแตวันแรกจนถึงวันนี้ 

 

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

( ) ปญญาดานมิติ 

( ) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

( ) ปญญาดานดนตรี 

( ) ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 

( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

( ) ปญญาดานธรรมชาติ 

( ) ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 

 
 

5.  ขั้นผูเรียนนําความรูไประยุกตใช(Application) 
 1. ใหนักเรียนบอกวิธีปฏิบัตตินเมื่อเจอกับ

เหตุการณในละคร วาจะทาํอยางไร เชน วธิีการดูแล

รักษาตนไม  
 

( ) ปญญาดานภาษา 

( ) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร 

(   )  ปญญาดานมิติ 

(   )  ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว 

(   )  ปญญาดานดนตรี 

(   )  ปญญาดานความเขาใจระหวางบุคคล 
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 ( ) ปญญาดานความเขาใจตนเอง 

( ) ปญญาดานธรรมชาติ 

(   )  ปญญาดานอัตถภวนิยม จิตนิยม  

      หรือการดํารงคงอยูของชีวิต 
 

 
สื่อการเรียน 

1. กลองปริศนา 

2. เพลงกิ่ง  กาน  ใบ 

3. เนื้อเร่ืองละคร 
4. ฉากการแสดงละคร 
5. อุปกรณ - เครื่องแตงกายที่ใชในการแสดงละคร 

 
การประเมินผล 

1.   สังเกตความคิดเห็น  การสนทนา  และการตอบคําถาม 

2.   สังเกตการมีสวนรวมในกิจกรรม 

3. สังเกตความสามารถทางพหุปญญาขณะทํากิจกรรม 

4. สังเกตผลงานของนักเรียนในแตละกิจกรรม 

 
เพลง กิ่ง  กาน  ใบ      ( ไมทราบนามผูแตง ) 

   กิ่ง  กาน  ใบ ชะ ๆ  ใบ  กาน  กิ่ง    

  ฝนตกลมแรงจริงๆ  ฝนตกลมแรงจริงๆ  

  ชะ ๆ  กิ่ง   กาน  ใบ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 
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แบบสังเกตความสามารถทางพหุปญญา 
( Multiple  Intelligences  Checklist ) 

 
ชื่อ .................................................. ............สัปดาหที ่............. วันที ่............................................. 

เร่ือง .................................................... ผูสังเกต ..........................วนัเดือนปที่สังเกต...................... 

คําชี้แจง  ใสเครื่องหมาย ( / ) ลงในชองแสดงพฤติกรรมระดับคุณภาพที่ความสามารถปรากฎ 
 

 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ 2 1 0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

 

1. ดานภาษา 

 ( Linguistic 

 Intelligence  ) 

 

1.1 เขาใจคําสั่งและปฏิบัติ 

ตามคําสั่งได 

    

2 หมายถงึ เขาใจคําสั่ง ปฏิบัติ 

        ตามคําสัง่ไดอยางถูกตอง 

        โดยไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ เขาใจคําสั่ง ปฏิบัติ 

        ตามคําสัง่โดยมกีารแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
 

 1.2 เสนอความคิดเห็นในการ 

ทํากจิกรรมได 

   2 หมายถงึ เสนอความคิดเหน็ 

       ไดอยางถกูตอง โดยไมมี 

       การแนะนํา 

1 หมายถงึ เสนอความคิดเหน็ได 

       โดยมีการแนะนาํ         

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
 

 1.3 พูดถายทอดเรื่องราวตาม 

จินตนาการ 

   2 หมายถงึ พดูถายทอดเรื่องราว 

       ตามจินตนาการไดโดยไมมี 

       การแนะนํา 

1 หมายถงึ พดูถายทอดเรื่องราว 

       ตามจินตนาการไดโดยมี 

       การแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

2.ดานตรรกะ  

( Logical – 

Mathematical 

Intelligence  ) 

2.1 บอกวธิีการแกปญหา 

จากประเดน็ตางๆได 

   2 หมายถงึ บอกวิธีการแก 

       ปญหาจากประเด็นตางๆ 

       ไดอยางถกูตองโดยไมม ี

       การแนะนํา 

1 หมายถงึ บอกวิธีการแก 

       ปญหาจากประเด็นตางๆ 

       ไดโดยมกีารแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 2.2 รูจักเปรียบเทียบสิง่ของ 

ตามรูปราง  รูปทรง  จํานวน  

ขนาด  สี  หรือพื้นผวิได 

  

 

 

 2 หมายถงึ เปรียบเทียบสิง่ของ 

       ตามรูปราง รูปทรง จํานวน 

       ขนาด  สี หรือพื้นผวิได 

       อยางถูกตองโดยไมมีการ 

       แนะนาํ 

1 หมายถงึ เปรียบเทียบสิง่ของ 

       ตามรูปราง รูปทรง จํานวน 

       ขนาด  สี หรือพื้นผวิได 

       โดยมีการแนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 2.3 รูจักเชื่อมโยงความ 

สัมพันธของสถานการณ   

หรือส่ิงทีเ่กิด 

ข้ึนได 

  

 

 2 หมายถงึ เชือ่มโยงความ 

       สัมพันธของสถานการณ  

       หรือส่ิงทีเ่กิดขึ้นไดอยาง 

       ถกูตองโดยไมมีการแนะนํา 

1 หมายถงึ เชือ่มโยงความ 

       สัมพันธของสถานการณ  

       หรือส่ิงทีเ่กิดขึ้นได 

       โดยมีการแนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

 

3.ดานมิต ิ 

(  Spattal   

Intelligence  ) 

 

3.1วาดภาพ/ออกแบบผลงาน 

ดานศิลปะอยางสรางสรรค 

และมีจินตนาการ 

    

2 หมายถงึ วาดภาพ/ออกแบบ 

      ผลงานดานศิลปะอยาง 

      สรางสรรคและมีจินตนาการ

      ไดอยางคลองแคลวโดยไม 

      มีการแนะนํา 

1 หมายถงึ วาดภาพ/ออกแบบ 

      ผลงานดานศิลปะอยาง 

     สรางสรรคและมีจินตนาการ 

     โดยมีการแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

  

3.2 บอกตําแหนงที่ตัง้ของสิง่ 

ของได 

    

2 หมายถงึ บอกตําแหนงทีต่ั้ง 

       ของสิง่ของไดอยางถูกตอง 

       โดยไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ บอกตําแหนงทีต่ั้ง 

      ของสิ่งของโดยมกีารแนะนํา

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

 3.3 บอกลักษณะรูปรางของ 

ส่ิงของได 

   2 หมายถงึ บอกลักษณะรูปราง 

       ของสิง่ของไดอยางถูกตอง 

       โดยไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ บอกลักษณะรูปราง 

       ของสิง่ของไดโดยมีการ 

       แนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

4.ดานรางกายและ 

การเคลื่อนไหว 

( Bodily  

Kinesthetic  

Intelligence )   

4.1 ควบคุมการเคลื่อนไหว 

ของรางกาย ( กลามเนื้อ 

ใหญ ) 

   2 หมายถงึ ควบคุมการเคลื่อน 

       ไหวของรางกายไดอยาง 

       คลองแคลวโดยไมมีการ 

       แนะนาํ 

1 หมายถงึ ควบคุมการเคลื่อน 

       ไหวของรางกายไดโดยมี 

       การแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
 

 4.2 ควบคุมการประสาน 

สัมพันธระหวางกลามเนื้อมอื 

และประสาทตาได 

   2 หมายถงึ ควบคุมการประสาน 

       สัมพันธระหวางกลามเนื้อ 

       มือและประสาทตาในการ 

       ทํากิจกรรมไดอยางคลอง- 

       แคลวโดยมีการแนะนาํ 

1 หมายถงึ ควบคุมการประสาน 

       สัมพันธระหวางกลามเนื้อ 

       มือและประสาทตาในการ 

       ทํากิจกรรมไดโดยมีการ 

       แนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
 

 4.3 ใชรางกายแสดงทาทาง 

ตางๆได 

   2 หมายถงึ ใชรางกายแสดง 

       ทาทางตางๆไดถูกตองโดย 

       ไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ ใชรางกายแสดง 

       ทาทางตางๆไดโดยมีการ  

       แนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

5. ดานดนตร ี

( Musical   

Intelligence )   

5.1 มีปฏิกิริยาโตตอบตอ 

ดนตรีและเสียงเพลง 

   2 หมายถงึ แสดงทาทางตางๆ 

       ตามดนตรีไดอยางถูกตอง 

       โดยไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ แสดงทาทางตางๆ 

       ตามดนตรีไดโดยมีการ 

       แนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 
 

 

 5.2 รองเพลงประกอบดนตรี 

 

   2 หมายถงึ รองเพลงและแสดง 

       ทาทางตางๆประกอบ 

       ดนตรีไดอยางถูกตองโดย 

       ไมมกีารแนะนํา 

 1 หมายถึง รองเพลงและแสดง 

       ทาทางตางๆ ประกอบ 

       ดนตรีไดโดยมีการแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 
 

 5.3 แสดงทาทางตามดนตรีได    2 หมายถงึ แสดงทาทางตางๆ  

       ตามดนตรีไดถูกตองโดย 

       ไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ แสดงทาทางตางๆ  

       ตามดนตรีไดโดยการ 

       แนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

6. ดานความเขาใจ 

ระหวางบุคคล 

( Interpersonal   

Intelligence )   

6.1 ทาํงานเปนกลุม    2 หมายถงึ ใหความรวมมือใน 

       การทาํกจิกรรมตางๆ กับ 

       กลุมดวยตนเองไดโดยไม 

       มกีารแนะนํา  

1 หมายถงึ ใหความรวมมือใน 

       การทาํกจิกรรมตางๆ กับ 

      กลุมไดโดยมีการแนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 6.2 เปนผูนําและแสดงออก 

เพื่อผูอ่ืนยอมรับ 

   2 หมายถงึ แสดงความเปนผูนํา 

       กลุม  และแสดงออกเพือ่ 

      ใหผูอ่ืนยอมรับความคิด  

       และการกระทาํของตนได 

       โดยไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ แสดงความเปนผูนํา 

       กลุม  และแสดงออกเพือ่ 

       ใหผูอ่ืนยอมรับความคดิ  

        และการกระทาํของตนได 

        โดยมีการแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 6.3 เปนผูตาม  และยอมรับฟง

ความคิดเหน็ของผูอ่ืน 

   2 หมายถงึ แสดงความเปนผู 

       ตามและยอมรับฟงความ 

       คิดเหน็ของผูอ่ืนไดโดยไมมี 

       การแนะนํา 

1 หมายถงึ แสดงความเปนผู 

       ตามและยอมรับฟงความ 

       คิดเหน็ของผูอ่ืนไดโดยมี 

       การแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        ปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

7.ดานความเขาใจ 

ตนเอง 

( Intrapersonal 

Intelligence )   

7.1 มีความตั้งใจใน 

การทาํงาน 

   2 หมายถงึ มคีวามมุงมัน่และ 

       ตั้งใจที่จะทํางานใหสําเรจ็ 

       ไดโดยไมมีการแนะนาํ 

1 หมายถงึ มคีวามมุงมัน่ และ 

       ตั้งใจที่จะทํางานใหสําเรจ็ 

       ไดโดยมกีารแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 
 7.2 ทาํงานที่ไดรับมอบหมาย 

ดวยตนเอง 

   2 หมายถงึ มคีวามรับผิดชอบ 

       ตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 

       โดยไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ มคีวามรับผิดชอบ 

       ตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 

       โดยมีการแนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 
 7.3 กลาแสดงออกอยางมั่นใจ    2 หมายถงึ แสดงการพูด  แสดง 

       การกระทาํตามความคดิ 

       ไดโดยไมมีการแนะนาํ 

1 หมายถงึ แสดงการพูด  แสดง 

       การกระทาํตามความคดิ 

       ไดโดยมกีารแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        พหุปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

8. ดานธรรมชาติ 

( Naturalist  

Intelligence )    

8.1 เขาใจการเปลี่ยนแปลง 

ของสิ่งแวดลอม 

   2 หมายถงึ บอกการเปลี่ยน- 

       แปลงของสิ่งแวดลอมได 

       อยางถูกตองโดยไมมีการ 

       แนะนาํ 

1 หมายถงึ บอกการเปลี่ยน- 

       แปลงของสิ่งแวดลอมได 

       โดยมีการแนะนาํ 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

 8.2 รูจักใชส่ิงที่อยูตาม 

ส่ิงแวดลอมอยางคุมคา 

   2 หมายถงึ บอกวิธีการใชส่ิงที ่

       อยูตามธรรมชาติอยาง 

       คุมคาโดยไมมีการแนะนํา 

1 หมายถงึ บอกวิธีการใชส่ิงที ่

       อยูตามธรรมชาติอยาง 

        คุมคาไดโดยมีการแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

 8.3 รูจักวิธกีารดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม 

   2 หมายถงึ บอกวิธีการดูแล 

       รักษาสิ่งแวดลอมไดโดย 

       ไมมกีารแนะนํา 

1 หมายถงึ บอกวิธีการดูแล 

       รักษาสิ่งแวดลอมไดโดย 

       มกีารแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 
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 ระดับคุณภาพ  

        พหุปญญา 

 

    ความสามารถที่ปรากฎ  2   1   0 

 

       แนวทางการประเมนิ 

9. ดานอัตถภวนิยม 

จิตนิยม  หรือการ 

ดํารงคงอยูของชีวิต 

( Existential  

Intelligence )   

9.1 เขาใจความสัมพนัธของ 

รางกาย / จิตใจ 

   2 หมายถงึ แสดงออกถึงความ 

       สัมพันธของรางกาย /จติใจ 

       ไดโดยไมมีการแนะนาํ 

1 หมายถงึ แสดงออกถึงความ 

       สัมพันธของรางกาย /จติใจ 

       ไดโดยมกีารแนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

 9.2 มีความไวในการจับ 

ประเด็นคําถาม 

   2 หมายถงึ ตอบคําถามได 

       ถกูตองและอยาง 

       คลองแคลว  

1 หมายถงึ ตอบคําถามได 

       แตไมคลองแคลว 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

 9.3 เขาใจบทบาทของตนเอง    2 หมายถงึ แสดงการพูด  แสดง 

       การกระทาํตามบทบาท 

       ของตนเองไดโดยไมมีการ 

       แนะนาํ 

1 หมายถงึ แสดงการพูด  แสดง 

        การกระทําตามบทบาท 

        ของตนเองไดโดยไมการ 

        แนะนํา 

0 หมายถงึ ไมแสดงพฤติกรรม 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

 
-  การวิเคราะหความเที่ยงตรงของแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญาของ 
   เด็กปฐมวัย 
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ตาราง 6   แสดงคะแนนที่ไดจากความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญ  จาํนวน 3 คนที่ตรวจสอบคาความ 

               เทีย่งตรงตามเนื้อหาของแบบสงัเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 
 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

   
  

ความสามารถทางพหุปญญา / R IOC Σ

 ความสามารถที่ปรากฏ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. ความสามารถดานภาษา      

    1.1  เขาใจคําสั่งและปฏบิัติตามคําสั่งได 1 1 1 3 1 

    1.2  เสนอความคิดเหน็ในการทํากิจกรรมตางๆ 1 1 1 3 1 

           ได      

1.3 พูดถายทอดเรือ่งราวตามจินตนาการ 1 1 1 3 1 
 

2. ความสามารถดานตรรกะ / คณิตศาสตร      

    2.1 บอกวิธกีารแกปญหาจากประเดน็ตางๆ ได 1 1 1 3 1 

    2.2  รูจักการเปรียบเทียบสิ่งของตามจาํนวน  1 1 1 3 1 

           ขนาด  หรือสีได      

2.3 รูจักเชื่อมโยงความสัมพันธของ 1 1 1 3 1 

สถานการณหรือส่ิงที่เกิดขึ้นได 
 

3. ความสามารถดานมิติสัมพันธ      

    3.1  วาดภาพ / ออกแบบผลงานดานศิลปะ 1 1 1 3 1 

            อยางสรางสรรคและมีจินตนาการ      

3.2 บอกตําแหนงที่ตั้งของสิง่ของได 1 1 1 3 1 

3.3 บอกลักษณะรปูรางของสิง่ของได 1 1 1 3 1 
 

4. ความสามารถดานรางกายและการเคลือ่นไหว      

    4.1  ควบคมุการเคลื่อนไหวของรางกาย  1 1 1 3 1 

           ( กลามเนื้อใหญ )      

4.2 ควบคุมการประสานสัมพนัธระหวาง 1 1 1 3 1 

กลามเนื้อมือและประสาทตาได      

4.3 ใชรางกายแสดงทาทางตางๆ ได 1 1 1 3 1 
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ตาราง 6   ( ตอ ) 
 

คะแนนความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ 

   
  

ความสามารถทางพหุปญญา / R IOC Σ

 ความสามารถที่ปรากฏ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

5. ความสามารถดานดนตร ี      

    5.1  มีปฏิกริิยาโตตอบตอดนตรีและเสียงเพลง

ได 

1 1 1 3 1 

     

    5.2  รองเพลงประกอบดนตรี 1 1 1 3 1 

    5.3  แสดงทาทางตามดนตรีและเพลงได 1 1 1 3 1 
 

6. ความสามารถดานความเขาใจผูอ่ืน      

    6.1  ทาํงานเปนกลุม 1 1 1 3 1 

    6.2  เปนผูนําและแสดงออกเพื่อใหผูอ่ืนยอมรับ 1 1 1 3 1 

    6.3  เปนผูตาม และยอมรับความคิดเหน็ของ 1 1 1 3 1 

           ผูอ่ืน 
 

7. ความสามารถดานความเขาใจตนเอง      

    7.1  มีความตั้งใจในการทํางาน 1 1 1 3 1 

    7.2  ทาํงานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง 1 1 1 3 1 

    7.3  กลาแสดงออกอยางมั่นใจ 1 1 1 3 1 
 

8. ความสามารถดานธรรมชาติ / ส่ิงแวดลอม      

    8.1  เขาในการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 1 1 1 3 1 

    8.2  รูคุณคาตอส่ิงทีม่ีอยูตามธรรมชาต ิ 1 1 1 3 1 

    8.3  รูจักใชส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติอยางคุมคา 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก  ง 

ตัวอยางภาพกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
เรื่อง สัตวเลีย้งนารกั ( ฟารมแสนสขุ ) 

ระยะที่ 1 การเตรียมการละคร  

      
 
ระยะที่ 2 การดําเนินการแสดงละคร  

           
 

ระยะที่ 3 การสรุปกิจกรรมการละคร  
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 
เรื่อง ฤดูหนาว ( เรื่องของจุน ) 

ระยะที่ 1 การเตรียมการละคร  

          
 
ระยะที่ 2 การดําเนินการแสดงละคร  

         
 

ระยะที่ 3 การสรุปกิจกรรมการละคร 
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ภาคผนวก ง 

บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

1. ผูเชี่ยวชาญการตรวจแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปญญา 

1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร. อัญชลี ไสยวรรณ 

        คณะครุศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

1.2  ผูชวยศาสตราจารย รัตนา         งิ้วแหลม 

        คณะครุศาสตร    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

1.3  ผูชวยศาสตราจารย อรุณศรี      จันทรทรง 

        โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ   

 

2.   ผูเชี่ยวชาญการตรวจแผนการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 

2.1  ผูชวยศาสตราจารย วารุณี     สกุลอารักษ 

        โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 

2.2  อาจารยรังรอง    สมมิตร 

        คณะศึกษาศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

2.3  ดร.จารุวรรณ   ศิลปรัตน 

        โรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ 
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ภาคผนวก จ 

บัญชีรายชื่อผูชวยผูวิจยั 
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บัญชีรายชื่อผูชวยผูวิจยั 
 

นางวนิดา    พนมเริงศักดิ์ วุฒิ ค.บ. ( การศึกษาปฐมวัย ) 

    โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว 

    แขวง สะพานสูง  เขต สะพานสูง 

    กรุงเทพมหานคร   
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ประวัติยอผูวจิัย 
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ประวัติยอผูวจิัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล  นางสาวรัตนาภรณ ภูธรเลิศ 

วัน เดือน ปเกิด   10  มกราคม  2519 

สถานที่เกิด  อําเภอหวยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ 

สถานที่อยูปจจุบัน 1279 / 982 หมู 6 ตําบล ทายบานใหม  อําเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ครูรับเงินเดือนในอันดับ ค.ศ.1 

สถานที่ทํางาน  โรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว    แขวงสะพานสูง  เขตสะพานสูง 

   กรุงเทพมหานคร   

ประวิติการศึกษา  

 พ.ศ. 2535 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

จากโรงเรียนหวยผึ้งพิทยา   อําเภอหวยผึ้ง   จังหวัดกาฬสินธุ 

 พ.ศ. 2538 จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

จากโรงเรียนหวยผึ้งพิทยา   อําเภอหวยผึ้ง   จังหวัดกาฬสินธุ 

 พ.ศ. 2542 ค.บ. ( การศึกษาปฐมวัย )  

จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต   กรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2550 กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต)  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ   
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