
สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1   ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 

ทิศทางการพฒันาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาตฉิบับที่ 10   (พ.ศ. 
2550 - 2554) กําหนดขึ้นบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม ทุนเศรษฐกจิ 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเขมแข็งอยางตอเนื่อง ยดึคนเปนศนูยกลางการพัฒนา 
และอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  
ดังนั้นยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมไทยจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก
คนเปนทั้งเปาหมายสุดทายที่จะไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกนัคน
เปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาไปสูเปาประสงคที่ตองการ  ดวยเหตุนีก้ารพฒันาคุณภาพคนในทกุมิติ
อยางสมดุลทั้งจิตใจ รางกาย ความรูและทักษะความสามารถจึงเปนสิ่งจําเปน  เพื่อใหคนเพียบพรอม
ทั้งดานคุณธรรม และความรูสามารถนําไปสูการคิดวิเคราะหอยางมเีหตุผลรอบคอบและระมัดระวัง 
ดวยจิตสํานึกในศีลธรรมและคุณธรรม ทําใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถตัดสินใจโดยใช
หลักความพอประมาณ ในการดําเนินชวีิตอยางมีจริยธรรม  ซ่ือสัตยสุจริต  อดทนขยันหมัน่เพยีร 
อันจะเปนภูมคิุมกันในตัวทีด่ี ใหคนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่จะเกดิขึ้นสามารถดํารงชีวิตอยาง
มีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ในครอบครัวที่อบอุนและสังคมที่สงบสันติสุข 
ขณะเดียวกนัคนเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจใหมีคณุภาพ มีเสถียรภาพและเปน
ธรรม ภายใตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเปนฐานการดํารงชีวิต นําไปสูสังคม
อยูเยน็เปนสุขรวมกัน  (สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
อินเทอรเน็ต, 2553) 

บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม               
มีผลกระทบตอเด็กปฐมวัย เชนเดียวกนักับคนทั้งหลาย ทัง้ในชีวิตปจจบุันและชวีิตในอนาคต 
กระแสการเปลี่ยนแปลง ทางวัฒนธรรมทําใหสูญเสียวฒันธรรมเดิมที่ดีงาม  คานิยมที่ไมพึงประสงค 
ปรากฏใหเหน็อยูโดยทัว่ไปในสังคม เด็กเลก็ ๆ ที่ฐานรากทางวัฒนธรรมยังไมเขมแขง็                 
ขาดความสามารถในการคัดกรองสิ่งที่เหมาะสมมาสูตนเอง อีกทั้งยังมธีรรมชาติของการเรียนรู   
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โดยการเลียนแบบจากตวัแบบในสังคม เมื่อเปนเชนนี ้สถานการณที่เด็กเผชิญอยูจึงเปนสถานการณ
ที่นาวิตกอยางยิ่ง เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกมิไดมีผลกระทบตอคนทั่วไปเทานั้น        
แตสงผลกระทบตอเด็กปฐมวัย   ประการแรก สภาพการไหลบาทางวฒันธรรม  ที่มาจากการสื่อสาร
ไรพรมแดนทาํใหวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงาม ลดนอยถอยลง  ภูมิปญญาทองถ่ินถูกละเลย  ลักษณะ
ของสังคมไทยที่เคยชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร เอาใจใสดูแลรักใครฉันญาติมิตรพี่นองเร่ิมเสื่อมถอย 
สังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น เกิดกระแสวัตถุนิยมเปนคานิยมของคน วถีิชีวิตที่เคยพึ่งพาตนเองมีการ
ใชชีวิตแบบเรยีบงายสูญหายไป   ความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลง   ตางคนตางอยูจิตสํานึก
สาธารณะไมม ี เกิดความรูสึกวาธุระไมใช  ไมสนใจความประพฤติของตนวาจะสงผลเสียหายตอ
ผูอ่ืน หรือสังคม   เด็กปฐมวัยจึงอยูทามกลางสภาพสังคมที่บกพรองดานคุณธรรม ตัวแบบที่ดีไมมี 
หรือหายาก เด็กจึงอาจเติบโตขึ้นมาอยางขาดคุณภาพ  ประการที่สอง การทําลายทรัพยากรและใช
ทรัพยากรอยางไมคุมคา ขาดการเอาใจใสดแูลจัดการอยางมีคุณภาพ  ทาํใหเกิดปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม  ธรรมชาติ  ขาดความสมดุล เกิดปญหาระบบนิเวศ  มีอุบัติภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้น
มากมาย รวมทั้งโรคภัยไขเจ็บที่รุมเรามนษุยและสิ่งมีชีวิต  ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษเกดิมลพิษ    
ในสิ่งแวดลอม  ปริมาณขยะ และของเสยีอันตรายมากขึน้ แบบแผนการดําเนินวิถีชีวติไมเหมาะสม 
ความสุขในชีวติจึงลดนอยลง อุบัติภัยและโรคภัยตาง ๆ ทําภัยมนุษยมากขึ้น เด็กปฐมวยัจึงเติบโต
ขึ้นมาทามกลางภาวะแหงความทุกขยากจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมโลก           
ซ่ึงอาจจะเรียกไดวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทาํของมนุษย เดก็ปฐมวยัตองอยูในสังคม
แหงการแปรปรวนนี ้วิถีชีวิตที่ดีงามในอดีตคอยลดลง เด็กจะตองเผชิญกบัโลกที่มีสภาวะยากลําบาก
ยิ่งขึ้นตอไป (วัฒนา   ปุญญฤทธิ์, อินเทอรเน็ต, 2551) 

ปจจุบันการพฒันาเด็กปฐมวยัใหมภีูมิคุมกนั มีการเติบโตสูสังคมแหงภมูิปญญา และมี
ความสุขอยางเพียงพอจากสภาพการเปลีย่นแปลงทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม   เดก็จึงตองไดรับ
การสรางภูมิคุมกันใหกับตวัเอง  เพื่อใหเปนคนที่รอบรู  เทาทันการเปลีย่นแปลงนัน้ และในอนาคต
เด็กที่มภีูมิคุมกันนี้จะเปนผูเขาไปสูฐานะของผูจัดระบบภูมิคุมกันสังคม  การพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมี
ภูมิคุมกัน ของสถานศึกษามแีนวทาง  การปลูกฝงคุณธรรมพื้นฐาน ใหเกิดขึ้นซึ่งไดแก คุณธรรม
เร่ืองความขยนั  ประหยัด  ซ่ือสัตย  มีวินยั  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี  และมีน้ําใจ  การปลูกฝง
คุณธรรมนี้เกดิจากการสอนสั่ง  การอบรม  การฝกใหทํา  การนําใหด ู การชมเชยยกยองเมื่อเด็กทําด ี
ใหกําลังใจเมื่อเขาประสบความลําบากในการทําดี  การอบรม และเปนตัวแบบทีด่ีของผูใหญในบาน  
ในชุมชน และในสังคมประเทศ    นอกจากนี้ ในสถานศึกษาปฐมวยัจดัใหมีการจัดประสบการณที่
เนนเปาหมายการปลูกฝงคุณธรรม ควบคูกับการจัดประสบการณดานความรู โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง ฝกทักษะพื้นฐานที่จําเปน  ฝกทักษะชวีิต  การคิดสรางสรรค  การใฝหาความรู  เรียนรูจาก
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ภูมิปญญา และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน เรียนรูเทคโนโลยี พื้นบานที่พึ่งพาตนเอง  ปลูกฝงจิตใจที่รัก
ทองถ่ิน  และรูคุณคาของสิ่งแวดลอม  ทั้งหมดนี้อยูบนพื้นฐานการเรียนรู โดยการปฏิบัติ  และการ
แนะนําเปนแบบอยางที่ดีของผูใหญ   

การพัฒนาเดก็จะไมประสบความสําเร็จ ถาเปนการจดัการเฉพาะภายในสถานศึกษา      
แตตองเกดิจากความตั้งใจและการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน และสถาบันตาง ๆ ภายในชุมชน  
สภาพการศึกษาจึงตองสรางความตระหนกัใหแกชุมชน  โดยยดึเปาหมายวาเด็กปฐมวยัทุกคนเปน
เด็กของชุมชน  ซ่ึงชุมชนตองมีบทบาทในการกําหนดวตัถุประสงคแนวทาง วิธีการ และรวมกัน
พัฒนาเดก็ของชุมชนไปยังเปาหมายที่ชุมชนกําหนด   สถานศึกษาจะตองตระหนกัถึงบทบาทหนาที่
ในการจดัการเรียนรูและเปนแหลงเรียนรูของชุมชน  ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศกึษาปฐมวยั 
ไดแก การรวบรวมองคความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กการทําวิจัยรวมกับชุมชนเพื่อแกปญหาที่
กระทบตอครอบครัวและตวัเด็ก การจัดการแหลงความรูในชุมชน การรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ิน 
และเทคโนโลยีการพึ่งพาตนเองของชุมชน เพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรมและองคความรู 
ตลอดจนการรวมกับชุมชนในการปลูกฝงใหเด็กใชชีวติอยางเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางเหมาะสม  การพัฒนาเด็กในลักษณะดังกลาวเปนแนวทางหนึ่ง
ของการจัดการการศึกษาปฐมวัย ที่มุงเนนใหเกิดผลลัพธที่ตัวเดก็  ใหมภีูมิคุมกันทีด่ ี  สามารถดูแล
ตนเองได สามารถสรางสังคมที่เปนสุขอยางพอเพียงได กลาวคือ ไมเปนผูสรางปญหา เปนผูปองกัน
ปญหา เปนผูแกปญหา และเปนผูสรางสรรคจรรโลงสิ่งที่มีคุณคาในสังคมในอนาคต  
เด็กปฐมวัยเปนวัยที่ตองการเสริมสรางพัฒนาการทุกดาน  ทั้งดานรางกาย  ดานอารมณ  ดานสังคม  
และดานสติปญญา  เนื่องจากเด็กเริ่มเรียนรูการติดตอส่ือสารกับคนอื่น ๆ  ไดดีขึ้นทั้งคนใน
ครอบครัว และคนนอกครอบครัว   โดยเฉพาะกับเพื่อนวยัเดยีวกัน   เดก็จะรูจกัปรับตัวใหเขากับ
เพื่อน ๆ  และรูจักรวมมือในการเลนกับกลุมเพื่อน   ดังนัน้เด็กวัยนี้ควรไดรับการสงเสริมใหเลนกบั
คนอื่น  และเปนวัยเหมาะสมในการสงเดก็ไปเขาโรงเรียนอนุบาล หรือศูนยเดก็ในชุมชนใกล ๆ บาน  
(ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม, 2548, หนา 82)   เด็กจึงจาํเปนตองไดรับการพัฒนากระบวนการคิด   
ซ่ึงหมายรวมถงึ  การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  การตัดสินใจอยางไตรตรอง รอบคอบ  และ
พรอมที่จะรับผิดชอบตอส่ิงที่ตนเลือก  รวมตลอดถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ  (นภเนตร  
ธรรมบวร, 2544, หนา 2) หลักสูตรการศึกษาปฐมวยัพุทธศักราช 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, 
หนา 26) มุงใหเด็กมพีัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ที่เหมาะสมกับ
วัยความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  12  ประการ   คือ รางกายเจรญิเติบโตตามวยั   กลามเนื้อใหญ และเล็ก
แข็งแรง ประสานสัมพันธกัน  มีสุขภาพจติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจงาม   รักการออกกําลังกาย   
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ชวยเหลือตนเองเหมาะสม   รักธรรมชาติส่ิงแวดลอม วัฒนธรรมและความเปนไทย   อยูรวมกนั
อยางมีความสขุ  ใชภาษาเหมาะสมมีความคิดแกปญหาเหมาะสม   มีจนิตนาการและความคิด
สรางสรรค   เจตคติที่ดีตอการเรียนรู  และมีทักษะในการแสวงหาความรู     การปฏิรูปการศึกษาตาม
แนวพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  คือ  
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูโดยมุงใหผูเรียนคดิเปน  วิเคราะหเปน  และสรางองคความรูได
ซ่ึงจะสงผลใหบุคคลสามารถเรียนรูไดอยางตอเนื่อง  และเต็มตามศักยภาพแหงตน  และหมวด  4  
มาตรา  24  ซ่ึงเกี่ยวของกับสาระในกระบวนการเรียนรูทีค่รู และสถานศึกษาจะตองนาํไปสูการ
ปฏิบัติ  โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนรูแบบเดิมที่เนนการทองจําทาํตาม  โดยมีครูเปนศูนยกลาง  
มาเปนกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนสําคญั  โดยเอาชีวติจริงของผูเรียนเปนตวัตั้งเปนกระบวนการ
เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  เนนการฝกทักษะ   กระบวนการคิด   การจัดการ   การเผชิญสถานการณ  
และการประยกุตความรูมาใชเพื่อปองกัน และแกไขปญหา  ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียน  คิดเปน  ทําเปน     
รักการอาน  และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง  (นภเนตร  ธรรมบวร, 2544, หนา 1)   ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีพหุปญญาที่ใหความสําคัญ และการเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 การพัฒนาปญญาหลายดาน มีความสําคญัสําหรับนักเรียน และมีความสอดคลองกับ
ทฤษฎีพหุปญญาซึ่งมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมายทฤษฎีพหุปญญาไวดังนี้ พหุปญญา
หมายถึงความสามารถที่หลากหลายในตวับุคคลที่ทราบปญหา และการแกปญหา รวมถึงการ
สรางสรรคส่ิงที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับในสงัคม (ทิศนา   แขมมณี, 2547, หนา 86; นภเนตร            
ธรรมบวร, 2544, หนา 30; ปราณี   อุปฮาด, 2550, หนา 8; ศิลปชัย เทศนา, อินเทอรเนต็, 2552)   
นอกจากนี้พหปุญญายัง ขึ้นอยูกับพันธกุรรมและสิ่งแวดลอม  (หทัยรัตน    ทรวดทรง, 2550, หนา 8) 
ทฤษฎีพหุปญญาแบงออกเปน 8  ดาน คือดานภาษา  ดานคณิตศาสตร  ดานมิติสัมพันธ  ดานดนตรี  
ดานการเคลื่อนไหวรางกาย และกลามเนื้อ  ดานสัมพันธกับผูอ่ืน  ดานการเขาใจตนเอง  และดานการ
เขาใจธรรมชาติ  ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยฝกผูเรียนใหเรียนรูที่จะปฏิบัติได
ดวยตนเอง  ครูผูสอนเปนผูสงเสริมสนับสนุนในการเรียนรู  เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการเต็มตาม
ศักยภาพ  ทั้งทางรางกาย สตปิญญา จิตใจ และสังคม เพือ่ที่จะไดเปนพื้นฐานในการสรางครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป เด็กแตละคนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน มหีลากหลาย  
รสนิยม มีความแตกตางของบุคลิกภาพ ครู พอแมและผูปกครองตองสํานึกตระหนักและมองเห็น
คุณคาของความแตกตางเพื่อการคนหาใหพบวา เดก็มีลักษณะการเรยีนรูหรือความสามารถที่จะ
เรียนรูในทางใด เพื่อจะไดดําเนินกจิกรรมการพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพ และไดใช
ความสามารถไดสูงสุด (ศิลปชัย เทศนา, อินเทอรเน็ต, 2552) ทฤษฎีพหุปญญา  ของการดเนอร  
ชี้ใหเห็นถึงความหลากหลายทางปญญาของมนุษย ซ่ึงมหีลายดาน หลายมุม แตละดานก็มีความ
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อิสระในการพฒันาตัวของมนัเองใหเจริญงอกงาม ในขณะเดยีวกันก็มกีารบูรณาการเขาดวยกัน   
เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเปนเอกลกัษณทางปญญาของมนุษยแตละคน คนหนึ่งอาจเกงเพยีง
ดานเดยีว หรือเกงหลายดาน หรืออาจไมเกงเลยสักดาน แตที่ชัดเจน คือ แตละคนมักมปีญญาดานใด
ดานหนึ่งโดดเดนกวาปญญาดานอื่นเสมอ ไมมีใครที่มีปญญาทุกดานเทากันหมด หรือไมมีเลยสัก
ดานเดยีว นับเปนทฤษฎีที่ชวยจุดประกายความหวัง เปดกระบวนทัศนใหมในการศึกษาดาน
สติปญญาของมนุษย สามารถนํามาประยุกตใชไดทั้งในกลุมเด็กปกติ เดก็ที่มีความบกพรอง และเดก็
ที่มีความสามารถพิเศษ (ทวีศกัดิ์ สิริรัตนเรขา, อินเทอรเน็ต, 2549) 

การจัดประสบการณการเรยีนรูในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอันนูรอยน ประสบปญหา
เนื่องจากการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดประสบการณการเรียนรู  และแผนการสอนที่จะ
เปนรูปแบบในการพัฒนาเดก็ไมชัดเจน  เทคนิคการนําสูการจัดประสบการณการเรยีนรู               
และการวิเคราะหจดุประสงครายหนวยทีจ่ะเรียนรูไมชัดเจน  ทําใหผูสอน และผูเรียนขาด
ประสบการณในการคนควาศึกษาดวยตนเองที่ตรงเนื้อหาวัตถุประสงค ที่จะสงผลในการพัฒนาเดก็
ตอไป 

วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทฤษฏีพหุปญญา เปนวิธีหนึง่ที่ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาและ  พบวามีความเหมาะสมกับผูเรียน ซ่ึงจะมุงใหเด็กมพีัฒนาการรางกาย  อารมณ  จิตใจ 
สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวยั   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของสันติศักดิ์     ผาผาย (2546, 
หนา 75) ไดศกึษาวจิัย   เร่ืองการศึกษาความสามารถทางพหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัด
กิจกรรมโดยใชรูปแบบพหปุญญาเพื่อการเรียนรู พบวา  เด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดยใช
รูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู   มีความสามารถทางพหุปญญาทุกดาน  สูงขึ้นตลอดชวงของการ
จัดกิจกรรม  และงานวจิัยของจันทิรา อันอามาตย (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัย  เร่ืองผลการจัด
ประสบการณโดยประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง สัตวเล้ียงแสนรัก  ชั้นอนุบาลปที่ 2  พบวา 
แผนการจัดประสบการณ เปนไปตามเกณฑ ที่ตั้งไว นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนอยูในระดับมาก 

จากเหตุผลขางตน ผูวิจยัจึงสนใจที่จะใชการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ของเด็กปฐมวัย  ในศูนยพัฒนาเดก็ กอนวัยเรียน อันนูรอยน  
ซ่ึงผูวิจัยรับผิดชอบสอน ผลที่ไดจากการวจิัยจะเปนแนวทางในการจดัประสบการณการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของเด็กปฐมวัย 
ที่ไดรับการจัดประสบการณการเรียนรูกอนการทดลอง และหลังการทดลอง 
 

1.3  สมมติฐานในการวิจัย 
 
 คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัด
ประสบการณการเรียนรู หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไว ดังนี ้
1.4.1   ประชากร   

ประชากร  ไดแก  เดก็ปฐมวยัช้ันปที่  1-3  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่  2              
ปการศึกษา 2553  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวยัเรียนอันนูรอยน  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  
150  คน 

1.4.2   กลุมตัวอยาง   
กลุมตัวอยาง  ไดแก  เด็กปฐมวัยช้ันปที่  2  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2              

ปการศึกษา 2553  ศูนยพัฒนาเด็กกอนวยัเรียนอันนูรอยน  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน  30  
คน  ในการวิจยัคร้ังนี้ศึกษาจากประชากร  ที่มีความพรอมในการทดลองจัดประสบการณการเรยีนรู
นํามาเปนกลุมตัวอยางในการทดลอง ซ่ึงเปนเด็กปฐมวยัช้ันปที่  2  ปการศึกษา 2553   
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1.4.3 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
ผูวิจัยทําการทดลองเรื่องสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  ในภาคเรยีนที่  2  ปการศึกษา  2553  

ในเดือน มีนาคม  2554  จํานวน  8  แผน  เปนเวลา  4  สัปดาห  สัปดาหละ 2 แผน แผนละ  3  เร่ือง  
รวมทั้งสิ้น 24 เร่ือง ทดลองวนัจันทร, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี  เร่ืองละ 45  นาที  ดังนี ้

1.   แผนที่  1   
 เร่ืองที่  1   สีตาง ๆ 
 เร่ืองที่  2   สีตางๆ รอบตัวตามความจริง 
 เร่ืองที่  3   ประโยชนของส ี
2.   แผนที่  2   
 เร่ืองที่  1   ขนาดตาง ๆ 
 เร่ืองที่  2   การเปรียบเทียบขนาด บาง  หนา  กวาง  แคบ 

 เร่ืองที่  3   การเปรียบเทียบขนาด ส้ัน  ยาว  เล็ก  กลาง  ใหญ 
3.   แผนที่  3   

 เร่ืองที่  1   รูปทรงตาง ๆ 
 เร่ืองที่  2   การนํารูปทรงตาง ๆ มาประกอบเปนภาพตาง ๆ 
 เร่ืองที่  3   การจําแนกสิ่งตาง ๆ วามาจากรปูทรงใด 

4.   แผนที่  4   
 เร่ืองที่  1   น้ําหนักของสิ่งตาง ๆ 
 เร่ืองที่  2   การเปรียบเทียบระหวาง หนกั เบา 
 เร่ืองที่  3   การทดลองของหนัก เบา 

5.   แผนที่  5   
 เร่ืองที่  1   ส่ิงของเครื่องใชในครัว 
 เร่ืองที่  2   ส่ิงของเครื่องใชในการกอสราง 
 เร่ืองที่  3   ส่ิงของเครื่องใชในการเพาะปลูก 

6.   แผนที่  6  
 เร่ืองที่  1   ยานพาหนะทางบก 
 เร่ืองที่  2   ยานพาหนะทางน้ํา 
 เร่ืองที่  3   ยานพาหนะทางอากาศ 
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7.   แผนที่  7   
 เร่ืองที่  1   อาหารหลัก 5 หมู 
 เร่ืองที่  2   อาหารมีประโยชน 
 เร่ืองที่  3   อาหารมีโทษ 
8.   แผนที่  8   
 เร่ืองที่  1   จํานวนตวัเลขตาง ๆ 
 เร่ืองที่  2   การเทียบคาระหวางจํานวนและตัวเลข 
 เร่ืองที่  3   การเปรียบเทียบคามากวา  นอยกวา และเทากับ 

1.4.4   ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดประสบการณการเรียนรู  5  ขั้น  ไดแก 

ขั้นที่  1   ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเอง (active learning)    
ขั้นที่  2   ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู (cooperative) 
ขั้นที่  3   ผูเรียนสามารถวิเคราะหการเรยีนรู (analysis) 

ขั้นที่  4   ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (constructivism) 
ขั้นที่  5   ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง (application) 

ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการ
จัดประสบการณการเรียนรูตามแนวทฤษฎพีหุปญญา  8   ดาน  ไดแก   ดานภาษา  ดานคณิตศาสตร
ดานมิติสัมพันธ  ดานดนตรี  ดานการเคลื่อนไหวรางกาย และกลามเนื้อ   ดานสัมพันธกับผูอ่ืน     
ดานการเขาใจตนเอง   และดานการเขาใจธรรมชาติ 
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1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การวิจยั  เร่ือง  การพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหปุญญา ของเด็กปฐมวยั โดยการ
จัดประสบการณการเรียนรู  ศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียน อันนูรอยน  มกีรอบแนวคิดในวจิัยดังนี ้
  
                            ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
 
 

         การจัดประสบการณการเรียนรู  5  ขั้น 
(ACACA)  (กิง่แกว   อารีรักษ, ละเอียด  
จุฑานันท, ทิศนา    แขมมณี และ ชาริณี            
ตรีวรัญู, 2548, หนา 90) 
 
ขั้นที่  1  ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู  

ดวยตนเอง (active   learning)    
ขั้นที่  2  ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 

(cooperative) 
ขั้นที่  3  ผูเรียนสามารถวิเคราะหการเรยีนรู 

(analysis) 
ขั้นที่  4  ผูเรียนสามารถสรางองคความรู       

ดวยตนเอง  (constructivism) 
ขั้นที่  5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรู        

ไปประยกุตใชในชีวิตจริง (application) 
 

 

พฤติกรรมตามแนวทฤษฎี        
พหุปญญาของเด็กปฐมวัยโดยการ
จัดประสบการณการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีพหปุญญา  ไดแก 

(ทิศนา  แขมมณี, 2547, หนา 87-88) 
 

1. ดานภาษา 
2. ดานคณิตศาสตร 
3. ดานมิติสัมพันธ 
4. ดานดนตรี 
5. ดานการเคลื่อนไหวรางกาย 

และกลามเนื้อ 
6. ดานสัมพันธกบัผูอ่ืน 
7. ดานการเขาใจตนเอง 
8. ดานการเขาใจธรรมชาติ 
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1.6  นิยามศพัทเฉพาะ 
             

1.6.1 เด็กปฐมวัย  หมายถึง  เด็กทีอ่ยูในชวงอายุ 2-6 ป  และกาํลังศึกษาอยูใน             
ศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียนอันนูรอยน  เขตมีนบุรี  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2               
ปการศึกษา 2553 

1.6.2 ศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียนอันนูรอยน  หมายถึง  สถานที่จัดการอบรม ส่ังสอน  
ใหการเลีย้งดูในการเสริมสรางพัฒนาการดานรางกาย อารมณจิตใจ  ดานสังคม  และสติปญญา   
ดานคุณธรรมจริยธรรม    แกเด็กอายุระหวาง 2-6  ป  สังกัดฝายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม 
สํานักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

1.6.3 พฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญา  หมายถึง  ความสามารถที่หลากหลายในตัว
ของบุคคล  ประกอบดวยความสามารถทางปญญา  8  ดาน ที่ผูวิจยัจะทาํการทดลอง มีดังนี ้

1) ดานภาษา  (linguistic intelligence)  สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง เลาเรื่อง สนทนา 
บรรยาย  เสนอความคิดเหน็ในขณะที่ทํากจิกรรม  เขาใจ และบอกความหมายของคํา  พูดเปนจังหวะ 
หรือคําคลองจอง     

2) ดานคณิตศาสตร (logical mathematical intelligence) สามารถแกปญหา
คณิตศาสตร เปรียบเทียบ บอกคาตัวเลข และจํานวน  จําแนก แยกแยะ  จัด หรือแยกหมวดหมู 
ประเภทสิ่งตาง ๆ 

3) ดานมิติสัมพันธ  (spatial intelligence)  สามารถวาดภาพ  ระบายสี  ตกแตงงาน
ศิลปะดวยเศษวัสดุ ลากเสนโยงภาพความสัมพันธ  และบอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ   

4) ดานดนตรี (musical intelligence)  สามารถแสดงทาทางตามจังหวะ และ
สัญญาณ  รองเพลง ฮัมเพลง  แสดงความสขุสนุกสนาน ตอจังหวะ และเสียงเพลง 

5) ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (bodily-kinesthetic intelligence)  
สามารถเคลื่อนไหว และทําทาทางรางกาย  สามารถประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือกับ
ประสาทตา 

6) ดานสัมพันธกบัผูอ่ืน  (interpersonal intelligence)   สามารถทํากิจกรรมรวมกับ
ผูอ่ืน ชวยเหลือผูอ่ืน  รับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  เอื้อเฟอเผ่ือแผแบงปนของใหเพื่อน  มีปฏิสัมพันธ
ที่ดี และพดูคุยกับผูอ่ืน 

7) ดานการเขาใจตนเอง  (intrapersonal intelligence)  สามารถสรางสรรคงานดวย
ตนเอง  มีความตั้งใจและเอาใจใสในการทาํงาน  สามารถทํางานสําเร็จดวยตนเอง 
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8) ดานเขาใจธรรมชาติ  (naturalist intelligence)  สามารถเขาใจสิ่งตาง ๆ             
ตามธรรมชาติรอบตัว  รูจักอนุรักษ และดแูลธรรมชาติ  รูคุณคาประโยชนของธรรมชาติ 

1.6.4 ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็   หมายถึง ส่ิงที่เด็กจะไดเรียนรู คือ สี  ขนาด  รูปทรง   
น้ําหนกั ส่ิงของเครื่องใช   ยานพาหนะ  อาหาร  และจํานวน 

1.6.5 การจัดประสบการณการเรยีนรู  หมายถึง กิจกรรมการเรยีนรูตามแนวทฤษฎี 
พหุปญญา เพือ่ใหเดก็ปฐมวยัมีความรู และสามารถพัฒนาตนเองโดยตอบสนองตอส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวเด็กอยางมีประสิทธิภาพ การจัดประสบการณการเรียนรู  5 ขั้น (ACACA) ไดแก  

ขั้นที่  1   ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรู  ดวยตนเอง (active   learning)    
ขั้นที่  2   ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู (cooperative) 
ขั้นที่  3   ผูเรียนสามารถวิเคราะหการเรยีนรู (analysis) 
ขั้นที่  4   ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (constructivism) 
ขั้นที่  5   ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง (application) 

1.6.6   พฤติกรรม หมายถึง  การกระทําที่เด็กปฐมวัยแสดงออกระหวางการทดลอง เชน
การพูด การแสดงทาทาง 
 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
1.7.1   เพื่อเปนแนวทางใหกับครูผูสอนไดนําการจดัประสบการณการเรียนรูตามแนว

ทฤษฎีพหุปญญาไปประยุกตใชในการสอน ที่จะทําใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมตามแนวทฤษฎี      
พหุปญญาที่สูงขึ้น 


