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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

ในการวิจัย  เร่ือง  การพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ของเด็กปฐมวัย       
โดยการจดัประสบการณการเรียนรู  ศูนยพฒันาเด็กกอนวยัเรียน อันนูรอยน  ผูวิจยัไดศึกษาคนควา
เอกสาร และงานวิจยัที่เกีย่วของดังตอไปนี้ 

2.1  บริบทศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอนันรูอยน 
2.1.1   ขอมูลทั่วไป 

2.2  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช  2546  
2.2.1   หลักการ 
2.2.2   จุดหมาย 
2.2.3   สาระการเรียนรู 
2.2.4   การจัดประสบการณ 
2.2.5   กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  
2.2.6   หลักการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย 
2.2.7   การจัดตารางกิจกรรมประจําวนั 
2.2.8   พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
2.2.9   การวัด ประเมินผล 

2.3  เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
2.3.1  พัฒนาการและการทํางานของสมอง 
2.3.2  ความหมายของพหุปญญา 
2.3.3   ประเภทของพหุปญญา 
2.3.4   ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถตาง ๆ กันตามแนวพหุปญญา 
2.3.5   รูปแบบพหุปญญาเพือ่การเรียนรู  
2.3.6   การพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนที่มีความสามารถตางกัน  

2.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
2.4.1   งานวิจยัในประเทศ 
2.4.2   งานวิจยัตางประเทศ 
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2.1  บรบิทศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนอันนูรอยน 
 

2.1.1   ขอมูลท่ัวไป 
1)   ช่ือสถานศึกษา / ที่ตั้ง 

ช่ือศูนยพัฒนาเด็กกอนวยัเรียนอันนูรอยน ที่ตั้งเลขที่ 22/3  หมู  4                
ชุมชนอันนูรอยน  ถนนบึงขวาง  แขวงแสนแสบ   เขตมนีบุรี  กรุงเทพมหานคร  สังกัดฝายพัฒนา
ชุมชน และสวสัดิการสังคม สํานักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

2)   ขอมูลจํานวนนกัเรียน 
ปการศึกษา  2553  เปดสอนเด็กปฐมวัยตั้งแตอายุ 2 – 6 ป มนีักเรียนจํานวน  150  

คน จําแนกดังตอไปนี ้
(1)   เดก็เตรียม จํานวน      36   คน 
(2)   เดก็ปฐมวยั 1 จํานวน    67 คน 
(3)   เดก็ปฐมวยั 2 จํานวน    30 คน 
(4)   เดก็ปฐมวยั 3 จํานวน    17 คน 

3)   บุคลากร 
(1)   ประธานบริหาร จํานวน   1 คน 
(2)   กรรมการบริหาร จํานวน   9 คน 
(3)   อาสาสมัครผูดูแลเด็ก   จํานวน         13 คน 
(4)   แมบาน จาํนวน   1 คน 

4)   ประวัตยิอ 
เปดทําการสอนเมื่อ 16  พฤษภาคม 2531 ผูกอตั้งคือ ดร.สมบัติ  จิตตหมวด  และ

ดร.ลินดา โกโรโกโตนิส   ป 2542 ไดจดทะเบียนขึ้นกับเขตมีนบุรี  โดยมีประธานชุมชนคือ        
นายอํานวย   แดงโกเมน  เปดเปนทางการเมื่อวันที ่  20  มกราคม 2542  คณะครูไดรับเงินเดือนจาก
เขตมีนบุรีคร้ังแรก  วันที่ 9  มิถุนายน  2542    ผูที่ยกที่ดนิใหศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน อันนูรอยน   
คือ นายยูซบ  และนางอาอีซะห   หมดันุรักษ  ทางศูนยพฒันาเด็กกอนวยัเรียน อันนูรอยน              
ไดปรับปรุงตอเติมอาคารเรียน  เปนอาคารเรียนหลังปจจุบัน  งบประมาณดานการกอสรางสวนใหญ
ไดจากการบริจาคจากผูปกครอง ผูมีจิตศรัทธา  การจัดงานประจําป  และงบปรับปรุงที่ทาง
สํานักงานเขตมีนบุรี จัดให  ป พ.ศ. 2551  ไดผานการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กกอนวยัเรียน
ระดับดีมาก จากผูวาราชการกรุงเทพมหานครนายอภิรักษ   โกษะโยธนิ ปจจุบันมีอีหมามอับดุลเลาะ    
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หมัดนุรักษ   เปนประธานบริหาร  นายสมชาย   แดงโกเมน   เปนประธานชุมชน  และนางลัดดา    
ยะรังวงษ     เปนหัวหนา  

5)   วัตถุประสงค 
(1)   เพื่อแบงเบาภาระการเลีย้งดูของผูปกครอง 
(2)   นกัเรียนไดรับการพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จติใจ สังคม และ

สติปญญา 
(3)   นกัเรียนไดรับการเรียนรูเร่ืองราวเกี่ยวของกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่    

ที่แวดลอมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัว  และสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก 
(4)   นกัเรียนไดรับการสงเสริมการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับ

วัย 
(5)   นกัเรียนไดเรียนรู ผานกจิกรรมการเรียนรู  6  กิจกรรมในแตละวนั 
(6)   นกัเรียนสามารถคิดวิเคราะห  คิดสรางสรรค คิดวิจารณญาณ  เมื่อนักเรียน

ไดรับการเรียนรูในกจิกรรมการเรียนรูตาง ๆ  ไดดวยตัวเอง  และสามารถนําความรูที่ไดมาใชใน
ชีวิตประจําวันได 

6)   การบริหารงาน 
การบริหารงานในศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  อันนูรอยน   มีคณะกรรมการ  

ผูปกครอง และอาสาสมัครผูดูแลเด็กเปนผูบริหารดานการบริหารจัดการ   ดานสถานที่  ดานการ
ระดมทุน  สวนดานการเรียนการสอนจะมีประธานบริหารศูนย และอาสาสมัคร เปนผูจัดการเรยีน
การสอนตาง ๆ ภายในศูนย ฯ  งบประมาณดานการกอสรางสวนใหญไดมาจาก การบริจาค   การจัด
งานประจําปของศูนย  และงบปรับปรุงศูนย   ที่ทางสํานกังานเขตมีนบรีุจัดให  สวนคาใชจายตาง ๆ  
ในศูนย  จะไดมาจากผูปกครองนักเรียน และการบริจาค 

7)   การจัดประสบการณการเรียนรู 
การจัดประสบการณการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในศนูยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

อันนูรอยน  จะจดัใหเด็กไดรับการพัฒนาทุกดานคือดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม สติปญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม  การจัดประสบการณการเรียนรูจะเนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูโดย
ครูเปนผูใหการสนับสนุน ซ่ึงในหนึ่งวันเด็กจะไดรับการจัดประสบการณการเรยีนรู จากการจัด
กิจกรรม 6  กิจกรรมคือ 

(1)   กิจกรรมเสรี 
(2)   กิจกรรมสรางสรรค 
(3)   กิจกรรมเสริมประสบการณ 
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(4)   กิจกรรมกลางแจง 
(5)   กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
(6)   กิจกรรมเกมการศึกษา 

 

2.2   หลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
 

2.2.1   หลักการ 
จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  (2546, หนา 4) ไดใหความสาํคัญกับเด็ก

โดยที่เดก็ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรูอยาง
เหมาะสม ดวยปฏิสัมพันธที่ดีระหวางเดก็กับพอแมเด็กกับผูเล้ียงดูหรือบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาเดก็ปฐมวัย เพื่อใหเด็กมีโอกาสพฒันาตนเอง
ตามลําดับขั้นของพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลและเต็มตามศักยภาพ โดยกําหนดหลักการดังนี ้ 

1) สงเสริมกระบวนการเรยีนรูและพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทกุประเภท 
2) ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่เนนเดก็เปนสําคัญตามบริบทของ

ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
3) พัฒนาเดก็โดยองครวมผานการเลนและกจิกรรมที่เหมาะสมกับวัย 
4) จัดประสบการณการเรียนรูใหสามารถดํารงชีวิตประจําวนัไดอยางมีคุณภาพและ

มีความสุข 
5) ประสานความรวมมือระหวางครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา

เด็ก 
สรุปไดวา   เดก็ปฐมวยัทุกคนมีสิทธิที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดู และสงเสริมพัฒนาการ  

การเรียนรูอยางเหมาะสม โดยใหเด็กเรียนรูเต็มตามศักยภาพ และเนนเดก็เปนสําคัญ โดยใหสามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันอยางมีคณุภาพ และมีความสุข 

2.2.2    จุดหมาย  
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (2546, หนา 26) มุงใหเดก็มีพัฒนาการดาน

รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวยั  ความสามารถและความแตกตาง
ระหวางบุคคล  จึงกําหนดจดุหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานใหเด็กเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคดังนี้  

1) รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
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2) กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสาน
สัมพันธกัน 

3) มีสุขภาพจิตดี และมีความสขุ 
4) มีคุณธรรม จริยธรรม และมจีิตใจทีด่ีงาม 
5) ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี เคลือ่นไหว และรักการออกกําลังกาย 
6) ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวยั 
7) รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม วฒันธรรม และความเปนไทย 
8) อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
9) ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสม 

10) มีความสามารถในการคิดและการแกปญหาไดเหมาะสมกับวยั 
11) มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
12) มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู 

สรุปไดวา  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มุงใหเดก็มีพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ที่เหมาะสมกับวยั  ความสามารถและความแตกตางระหวาง
บุคคล 

2.2.3   สาระการเรียนรู 
จากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 30-34) 

ไดกําหนดสาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมใหกับเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการ      
ทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ซ่ึงจําเปนตอการพัฒนาเด็กใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งนี้สาระการเรียนรูประกอบดวย องคความรู ทักษะหรือกระบวนการ และ
คุณลักษณะ หรือคานิยม คุณธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปจะเปนเรื่องราวที่เกีย่วของ
กับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่ ที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็ที่เดก็มี
โอกาสใกลชิดหรือมีปฏิสัมพันธในชีวติประจําวันและเปนสิ่งที่เด็กสนใจ จะไมเนนเนือ้หา          
การทองจําในสวนที่เกีย่วของกับทักษะหรอืกระบวนการ จําเปนตองบูรณาการทักษะที่สําคัญ และ
จําเปนสําหรับเด็ก เชน ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใชภาษา 
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนตน ขณะเดยีวกันควรปลูกฝงใหเดก็เกิดเจตคติที่ดี มีคานิยมที่     
พึงประสงค เชน ความรูสึกทีด่ีตอตนเองและผูอ่ืน รักการเรียนรู รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และมี
คุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย  
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ผูสอนหรือผูจัดการศึกษา อาจนําสาระการเรียนรูมาจัดในลักษณะหนวยการสอน
แบบบูรณาการหรือเลือกใชวิธีการที่สอดคลองกับปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย       
สาระการเรียนรูกําหนดเปน 2 สวน ดังนี ้  

1) ประสบการณสําคัญ 
ประสบการณสําคัญเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็กทางดานรางกาย

อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาชวยใหเด็กเกดิทักษะที่สําคัญสําหรับการสรางองคความรู      
โดยใหเดก็ไดมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ บุคคลตาง ๆ ที่อยูรอบตัว รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมไปพรอมกันดวย ประสบการณสําคัญ มีดังนี้ 

(1)  ประสบการสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย ไดแก 
ก.  การทรงตัวและการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ 

ก) การเคลื่อนไหวอยูกับที่และการเคลื่อนไหวเคลื่อนที ่
ข) การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ 
ค) การเลนเครื่องเลนสนาม 

ข.  การประสานสัมพันธของกลามเนื้อเล็ก 
ก) การเลนเครื่องเลนสัมผัส 
ข) การเขียนภาพและการเลนกบัสี 
ค) การปนและประดิษฐส่ิงตาง ๆ ดวยดินเหนยีว ดนิน้ํามนั แทงไม        

เศษวัสดุ  
ง) การตอของ บรรจุ เท และแยกชิ้นสวน 

(2)  ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ไดแก 
ก. ดนตร ี

ก) การแสดงปฏิกริิยาโตตอบเสียงดนตร ี
ข) การเลนเครื่องดนตรีงาย ๆ เชน เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตี  
ค) การรองเพลง 

ข. สุนทรียภาพ 
ก) การชื่นชมและสรางสรรคส่ิงสวยงาม 
ข) การแสดงออกอยางสนุกสนานกับเรื่องตลกขําขัน และเรื่องราว/

เหตุการณที่สนุกสนานตาง ๆ  
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ค. การเลน 
ก) การเลนอิสระ 
ข) การเลนรายบคุคล กลุมยอย กลุมใหญ 
ค) การเลนในหองเรียนและนอกหองเรียน 

ง. คุณธรรม จริยธรรม 
ก) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 

(3) ประสบการณสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสังคม ไดแก 
ก. การเรียนรูทางสังคม 

ก) การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนเอง 
ข) การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
ค) การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบัติ 
ง) การมีโอกาสไดรับรูความรูสึก ความสนใจ และความตองการของ

ตนเองและผูอ่ืน 
จ) การมีประสบการณในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเคารพ  

ความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
ฉ) การแกปญหาในการเลน 
ช) การมีประสบการณทางวัฒนธรรมทองถ่ินและความเปนไทย 

(4) ประสบการสําคัญที่สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา ไดแก 
ก. การคิด 

ก) การรูจักสิ่งตาง ๆ ดวยการมอง ฟง สัมผัส ชิมรส และดมกลิ่น 
ข) การเลียนแบบการกระทําและเสียงตาง ๆ  
ค) การเชื่อมโยงภาพ ภาพถาย และรูปแบบตาง ๆ กับสิ่งของหรือ

สถานที่จริง 
ง) การรับรู และแสดงความรูสึกผานสื่อ วัสดุ ของเลน และผลงาน 
จ) การแสดงความคิดสรางสรรคผานสื่อ วัสดุ ตาง ๆ 

ข. การใชภาษา 
ก) การแสดงความรูสึกดวยคําพูด 
ข) การพูดกับผูอ่ืนเกี่ยวกับประสบการณของตนเอง หรือเลาเรื่องราว

เกี่ยวกับตนเอง 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 
 

19 
 

 

 

ค) การอธิบายเกีย่วกับสิ่งของ  เหตุการณ  และความสัมพันธของ      
ส่ิงตาง ๆ  

ง) การฟงเรื่องราวนิทาน คําคลองจอง คํากลอน 
จ) การเขียนในหลายรูปแบบผานประสบการณที่ส่ือความหมายตอเดก็ 

เขียนภาพ เขียนขีดเขี่ย เขยีนคลายอักษร เขยีนเหมือนสัญลักษณ เขยีนชือ่ตนเอง 
ฉ) การอานในหลายรูปแบบ ผานประสบการณที่ส่ือความหมายตอเดก็ 

อานภาพหรือสัญลักษณจากหนังสอืนิทาน/เร่ืองราวที่สนใจ 
ค. การสังเกต การจําแนก และการเปรียบเทยีบ 

ก) การสํารวจและอธิบายความเหมือน ความตางของสิ่งตาง ๆ 
ข) การจับคู การจาํแนก และการจัดกลุม 
ค) การเปรียบเทยีบ เชน ยาว/ส้ัน ขรุขระ/เรียบ ฯลฯ 
ง) การเรียงลําดับสิ่งตาง ๆ 
จ) การคาดคะเนสิ่งตาง ๆ 
ฉ) การตั้งสมมติฐาน 
ช) การทดลองสิ่งตาง ๆ 
ซ) การสืบคนขอมูล 
ฌ) การใชหรืออธิบายสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีการทีห่ลากหลาย 

ง. จํานวน 
ก) การเปรียบเทยีบจํานวน มากกวา นอยกวา เทากัน 
ข) การนับสิ่งตาง ๆ 
ค) การจับคูหนึ่งตอหนึ่ง 
ง) การมีประสบการณกับจํานวนหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง 

จ. มิติสัมพันธ(พืน้ที่/ระยะ) 
ก) การตอเขาดวยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก 
ข) การสังเกตสิ่งตาง ๆ และสถานที่จากมุมมองที่ตาง ๆ กัน 
ค) การมีประสบการณและการอธิบายในเรื่องตําแหนงของสิ่งตาง ๆ 

ที่สัมพันธกัน 
ง) การมีประสบการณและการอธิบายในเรื่องทิศทางการเคลื่อนที่

ของคนและสิ่งตาง ๆ 
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จ) การสื่อความหมายของมิติสัมพันธดวยภาพวาด ภาพถาย และ
รูปภาพ 

ฉ. เวลา 
ก) การเริ่มตน และการหยุดการกระทําโดยสญัญาณ 
ข) การมีประสบการณและเปรยีบเทียบเวลา เชน ตอนเชา ตอนเย็น 

เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ฯลฯ 
ค) การมีประสบการณและการเรียงลําดับเหตกุารณตาง ๆ 
ง) การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดู 

2) สาระที่ควรเรียนรู 
ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็ เปนสวนหนึ่งของสาระที่เด็กควรเรยีนรู ที่กําหนดไว     

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 34) ซ่ึงการจัด
การศึกษาปฐมวัย หรือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเดก็ปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. 2546 ไดกําหนดสาระที่ควรเรียนรู  เปนเรื่องราวรอบตัวเด็กทีน่ํามาเปนสื่อ
ในการจดักิจกรรมใหเด็กเกิดการเรียนรู  ไมเนนการทองจาํเนื้อหา  ผูสอนสามารถกําหนด
รายละเอียดขึ้นเองใหสอดคลองกับวัย  ความตองการ และความสนใจของเด็กโดยใหเด็กไดเรียนรู
ผานประสบการณ และคํานงึถึงสิ่งแวดลอมในชีวติของเด็ก  สาระที่เดก็ควรเรียนรู มีดังนี้  

(1)  เร่ืองราวเกีย่วกับตัวเด็ก  เดก็ควรรูจักชื่อ นามสกุล  รูปราง  หนาตา  รูจัก
อวัยวะตาง ๆ  วิธีระวังรักษารางกายใหสะอาด  ปลอดภัย  เรียนรูที่จะเลน และทําสิ่งตาง ๆ           
ดวยตนเอง   คนเดียว หรือกบัผูอ่ืนตลอดจนเรียนรูที่จะแสดงความคิดเห็น  ความรูสึก  และแสดง
มารยาทที่ด ี

(2)  เร่ืองราวเกีย่วกับบุคคล และสถานที่แวดลอมเด็ก  เด็กควรไดมีโอกาสรูจัก
และรับรูเร่ืองราวเกีย่วกับครอบครัว  สถานศึกษา  ชุมชน  รวมทั้งบุคคลตาง ๆ  ที่เด็กตองเกีย่วของ 
หรือมีโอกาสใกลชิด และมีปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน 

(3)  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรจะไดเรียนรูส่ิงมีชีวิต  ส่ิงไมมีชีวิต  รวมทั้งความ
เปล่ียนแปลงของโลกที่แวดลอมตามธรรมชาติ  เชน  ฤดูกาล  กลางวัน  กลางคืน 

(4)  ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็  เด็กควรจะไดเรียนรูจกัสี  ขนาด  รูปราง  รูปทรง  
น้ําหนกั  ผิวสัมผัส  ของสิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก  ส่ิงของเครื่องใช  ยานพาหนะ  และการสื่อสารตาง ๆ 
ที่ใชอยูในชีวิตประจําวนั 

สรุปไดวา สาระการเรียนรูใชเปนสื่อกลางในการจดักิจกรรมใหกับเดก็ เพื่อสงเสริม
พัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา ประกอบดวย  องคความรู 
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ทักษะหรือกระบวนการ และคุณลักษณะ หรือคานิยม คณุธรรม จริยธรรม ความรูสําหรับเด็กจะเปน
เร่ืองราวที่เกีย่วของกับตวัเดก็ บุคคล และสถานที่ ที่แวดลอมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และส่ิงตาง ๆ 
รอบตัวเด็กทีเ่ด็ก จะไมเนนเนื้อหา การทองจํา ซ่ึงสาระการเรียนรูกําหนดเปน 2 สวน คือ
ประสบการณสําคัญ และสาระที่ควรเรียนรู 

2.2.4   การจัดประสบการณ 
การจัดการเรยีนการสอนสําหรับเด็กปฐมวยั เปนการสรางประสบการณการเรียนรู 

ซ่ึงหมายถึงกระบวนการที่จะทําใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูโดยสอดคลองกับลักษณะความใครรู       
ใครเรียนของเด็ก สําหรับการเรียนการสอนเด็กปฐมวยั และลักษณะของประสบการณการเรียนรู     
มีลักษณะเฉพาะที่สําคัญดังนี้ (กุลยา   ตนัติผลาชีวะ, 2551 ข, หนา 16-17) 

1) เด็กตองไดสัมผัสจับตองสิ่งตาง ๆ โดยตรงดวยตนเอง ไมวาจะเปน
ประสบการณในชั้นเรยีนหรอืนอกชั้นเรียน เปนรายบุคคล หรือรายกลุม 

2) เด็กเปนผูริเร่ิม เปนผูเลือกส่ิงที่ตนเองตองการเรียนรูดวยตนเอง 
3) เนื้อหาหรือสาระที่เรียนรูมีความหมาย และเหมาะกับอายุของเด็ก 
4) ประสบการณการเรียนรูมีความตอเนื่อง 
5) สนับสนุนและใหโอกาสเดก็ปฐมวยัในการใชภาษา การปฏิสัมพันธดวยการ

ส่ือสาร 
6) สรางเสริมประสบการณสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ และ

การสรางเสริมกจิกรรมทางสงัคม 
7) มีการสรุปแนวคิดและความรูจากกิจกรรม มีการสะทอนการเรียนอยางมี

ระเบียบวิธีและมีการนําเสนอรวมดวย 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 35-36)   

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยอาย ุ3-5 ป จะไมจดัเปนรายวิชาแตจัดในรูปของกิจกรรม
บูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง  เกิดความรู  ทักษะ  คณุธรรม 
จริยธรรม  รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา โดยมีหลักการ 
และแนวทางการจัดประสบการณ ดังนี ้  

1) หลักการจัดประสบการณ 
(1)  จัดประสบการณการเลน และการเรยีนรูเพื่อพัฒนาเด็กใหเกดิการพัฒนาทั้ง

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาอยางตอเนื่อง 
(2)  เนนเดก็เปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวาง

บุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศยัอยู 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 
 

22 
 

 

 

(3)  จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและผลผลิต 
(4)  จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปน     

สวนหนึ่งของการจัดประสบการณ 
(5)  ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเดก็ 

2)   แนวทางการจดัประสบการณ 
(1)   จัดประสบการณใหสอดคลองกับจิตวทิยาพฒันาการ คือเหมาะกับอายุ     

วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
(2)  จัดประสบการณใหสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวยันี้คือ         

เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน 
ทดลอง และคดิแกปญหาดวยตนเอง 

(3)   จัดประสบการณในรูปแบบบรูณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและสาระการ
เรียนรู 

(4)   จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่ม คิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา และ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก 

(5)   จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเดก็อ่ืน กับผูใหญภายใต
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ในบรรยากาศที่อบอุนมีความสุขและเรียนรูการทํากิจกรรมแบบ
รวมมือในลักษณะตาง ๆ กนั 

(6)   จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่
หลากหลายและอยูในวิถีชีวิตของเด็ก 

(7)   จัดประสบการณที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใชชีวิตประจําวัน
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรู        
อยางตอเนื่อง 

(8)   จัดประสบการณทั้งในลกัษณะที่มีการวางแผนไวลวงหนาและแผนที่เกิดขึ้น
ในสภาพจริงโดยไมไดคาดการณไว 

(9)   ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจดัประสบการณ ทั้งการ          
วางแผนการสนับสนุนสื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

(10)   จัดทําสารนิทศันดวยการรวบรวมขอมูลเกีย่วกับพัฒนาการและการเรียนรู
ของเด็กเปนรายบุคคล นํามาไตรตรองและใชใหเปนประโยชนตอการพฒันาเด็กและการวิจัย        
ในชั้นเรยีน 
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3) การจัดกจิกรรมประจําวนั 
กิจกรรมสําหรบัเด็กปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (2546, 

หนา 36-38) สามารถนํามาจัดเปนกจิกรรมประจําวนัไดหลายรูปแบบ เปนการชวยใหทั้งผูสอน และ
เด็กทราบวาแตละวันจําทํากจิกรรมอะไร เมื่อใด และอยางไร การจัดกจิกรรมประจําวนัมีหลักการจดั 
และขอบขายของกิจกรรมประจําวัน มีดังนี้  

(1) หลักการจัดกิจกรรมประจําวนั 
ก. กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับวยั

ของเด็กในแตละวัน 
ข. กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทัง้ในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใชเวลา

ตอเนื่องนานเกินกวา 20 นาที 
ค. กิจกรรมที่เดก็มีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลน

กลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40-60 นาที 
ง. กิจกรรมควรมคีวามสมดุลระหวางกิจกรรมในหองและนอกหอง 

กิจกรรมที่ใชกลามเนื้อใหญ และกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอย และกลุมใหญ 
กิจกรรมที่เดก็เปนผูริเร่ิมและสอนเปนผูริเร่ิม  และกิจกรรมที่ใชกําลังจัดใหครบทุกประเภท ทั้งนี้
กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกบักิจกรรมที่ไมตองออกําลังมากนัก เพื่อเดก็จะไดไม
เหนื่อยเกินไป 

(2)   ขอบขายของกจิกรรมประจําวัน การเลือกกจิกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน 
ตองใหครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

ก.  การพัฒนากลามเนื้อใหญ  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อใหญ  การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวยัวะตาง ๆ จึงควรจัดกิจกรรม  
โดยใหเดก็ไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตร ี

ข.  การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพื่อใหเด็กไดพฒันาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกจิกรรมโดยใหเดก็ไดเลนเครื่อง
เลนสัมผัส เลนเกมตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจบัชอนสอม ใชอุปกรณศิลปะ 
เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดนิเหนยีว  

ค.  การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเดก็มี
ความรูสึกที่ดตีอตนเอง และผูอ่ืน มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวนิัยในตนเอง รับผิดชอบ ซ่ือสัตย 
ประหยดั เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มมีารยาทและปฏิบัติตนตามวฒันธรรมไทย และศาสนาที่
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นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตาง ๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนอง
ตามความตองการ ไดฝกปฏบิัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย 

ง.  การพัฒนาสังคมนิสัย  เพือ่ใหเดก็มีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง
เหมาะสม และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวนั มีนิสัย
รักการทํางาน รูจักระมัดระวงัความปลอดภยัของตนเอง และผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจกรรมประจาํวันอยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร  พักผอนนอนหลับ ขับถายทําความ
สะอาดรางกาย เลนและทาํงานรวมกับผูอ่ืน ปฏิบัติตามกฎกิติกาขอตกลงของสวนรวมเก็บของเขาที่
เมื่อเลน หรือทาํงานเสร็จ ฯลฯ 

จ.  การพัฒนาการคิด  เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอดสังเกต จําแนก 
เปรียบเทียบ จดัหมวดหมู เรียงลําดับเหตกุารณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดสนทนา
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เชิญวิทยาการมาพูดคยุกับเด็ก คนควาจากแหลง ขอมูลตาง ๆ 
ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ ประกอบอาหารหรือจัดใหเดก็ไดเลนเกมการศึกษาที่เหมาะสมกับวยั
อยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชวีิตประจําวนั และในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุมยอย     
กลุมใหญ หรือรายบุคคล 

ฉ.  การพัฒนาภาษา  เพื่อใหเด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสาร ถายทอด
ความรูสึก ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจดักิจกรรมทาง
ภาษาใหมีความหลากหลาย  ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  มุงปลุกฝงใหเดก็รักการอาน และ
บุคลากรที่แวดลอมตองเปนแบบอยางที่ดใีนการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทาง
ภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ 

ช.  การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค   เพื่อใหเดก็ไดพัฒนา
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึก และเห็นความสวยงามของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
โดยใชกิจกรรมศิลปะ และดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหว และจังหวะตามจินตนาการ ใหประดษิฐ
ส่ิงตาง ๆ อยางอิสระตามความคิดริเร่ิมสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตาง ๆ      
เลนน้ํา เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตาง ๆ เชน แทงไม รูปทรงตาง ๆ  

สรุปไดวา  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย จะไมจัดเปนรายวิชาแตจัดในรูปของ
กิจกรรมบูรณาการผานการเลน เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู ทักษะ คณุธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพฒันาทั้งดานรางกาย อารมณ จติใจ สังคม และสติปญญา  
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2.2.5  กิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย  
การจัดกจิกรรมพัฒนาเดก็ปฐมวัยใหมีความพรอมทุกดาน ทั้งดานรางกาย จิตใจ 

อารมณ สังคมและสติปญญา กิจกรรมที่จัดควรเปนกจิกรรมที่สงเสริมทักษะทางภาษา ทักษะในการ
คิดแกปญหา ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวนั ซ่ึงเปนทักษะสําคัญในการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย (มูลนิธิสิกขาเอเชีย, 2548, หนา 2) 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกาํหนดกิจกรรมที่เปนสาระสําคัญหลัก 6 
กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมเสรี   เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กเลนอิสระตามมุมเลน                  
มุมประสบการณ หรือศูนยการเรียนตาง ๆ ที่จัดภายในหองเรียน เพื่อชวยใหเด็กเกิดความเรียนรู    
เกิดความคิดสรางสรรค จินตนาการและสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง กิจกรรมทีจ่ัดใหเดก็        
ในมุมเลน มุมประสบการณ หรือศูนยการเรียน ไดแก มุมบล็อก มุมหนงัสือนิทาน มุมบทบาทสมมติ 
มุมบาน มุมรานคา มุมวิทยาศาสตร มุมธรรมชาติ มุมคณิตศาสตร มุมดนตรี มุมภาษาไทย มุมเลนน้าํ
เลนทราย  เปนตน 

2) กิจกรรมสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่ชวยพฒันาเด็กใหแสดงออกทางอารมณ 
ความรูสึก ความคิดริเร่ิมสรางสรรค โดยใชศิลปะหรือวิธีการตาง ๆ เปนเครื่องมือ เชน  การวาดภาพ 
ระบายสี พิมพภาพ ปน ฉีก ตดัปะ การประดิษฐคิดคนสิ่งแปลกใหม เปนตน การทํากจิกรรม
สรางสรรคนี้จะเนนทีก่ระบวนการทํางานมากกวาผลงานของเด็ก ครูควรจัดกิจกรรมดงักลาวทุกวัน 
และเลือกจดักจิกรรมตามความเหมาะสม 

3) กิจกรรมเสริมประสบการณ   เปนกิจกรรมวงกลม หรือกจิกรรมกลุมที่เปน  
กลุมยอย กลุมใหญซ่ึงจัดใหเด็กไดมีโอกาสฟง พูด สังเกต คิดและปฏิบัต ิเพื่อใหเกิดความคิด      
รวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู โดยจัดในรปูแบบตาง ๆ  เชน การสนทนา อภิปรายซกัถาม สาธิต 
ทดลอง      เลานิทาน เลนบทบาทสมมติ รองเพลง เลนเกม ศึกษานอกสถานที่ เปนตน กิจกรรมกลุม
ยอยเปนกิจกรรมที่ทํารวมกนัเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-7 คน ระหวางเด็กกับครู หรือระหวางเด็ก
กับเด็กโดยมีจดุประสงครวมกัน 

4) กิจกรรมกลางแจง เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และ
การทํางานการประสานสัมพันธของอวัยวะตาง ๆ การเลนกลางแจงเปนการตอบสนองความตองการ
ตามธรรมชาติของเด็ก ชวยใหเด็กมีรางกายแข็งแรง อารมณ จิตใจเบิกบาน สดชื่น แจมใส มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับเด็กและผูใหญ ทําใหรูบทบาทของการเลนและการอยูรวมกัน กิจกรรมกลางแจง 
ไดแก การเลนเครื่องเลนสนาม เลนของเลนประเภทเคลื่อนไหวขามเครือ่งกีดขวางอยางงาย           
ถีบจักรยานสามลอ ลาก จูง เข็น เลนน้ํา เลนทราย และเลนเกมการละเลนพื้นเมืองตาง ๆ 
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5) กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ   เปนกิจกรรมที่ใหเดก็ไดเคลื่อนไหวสวนตาง 
ๆ ของรางกายตามจังหวะอยางอิสระ โดยใชเสียงเพลง คําคลองจอง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ
อ่ืน ๆ ประกอบการเคลื่อนไหว เพื่อสงเสริมใหเดก็เกิดจนิตนาการ ความคิดสรางสรรค รูจักจังหวะ 
และควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเอง 

6) กิจกรรมเกมการศึกษา เปนเกมการเลนที่ฝกการสังเกต พฒันากระบวนการคิด 
และเกดิความคิดรวบยอด เกมการศึกษามกีฎ กติกางาย ๆ เด็กสามารถเลนคนเดยีวหรือเลนเปนกลุม
ได เกมการศึกษาที่เหมาะสําหรับเด็กปฐมวยั ไดแก เกมการจับคูส่ิงที่เหมือนกัน เกมการแยกประเภท  
จัดหมวดหมู เกมการเรียงลําดับ เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ เกมการหาความสมัพันธ เปนตน 
เกมที่จัดใหเดก็เลนควรเริ่มจากงายไปหายาก  จากภาพไปสูรูปทรงและสัญลักษณ ที่ซับซอนขึ้น     
ครูควรแนะนําวิธีการเลนใหเด็ก และควรตรวจสอบความถูกตอง 

สรุปไดวา  การจัดกิจกรรมพฒันาเด็กปฐมวยัใหมีความพรอมทุกดาน ทั้งดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา กิจกรรมที่จัดควรเปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางภาษา ทกัษะ
ในการคิดแกปญหา ทักษะการชวยเหลือตนเองในชวีิตประจําวัน เปนทกัษะสําคัญในการพัฒนา
บุคลิกภาพของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงกําหนดไว 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมเสรี  กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรม
เสริมประสบการณ  กิจกรรมกลางแจง   กจิกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมเกมการศึกษา 

2.2.6   หลักการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย    
การจัดกจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ตองเนนถึงความตองการ และความเหมาะสมของ

เด็กเปนรายบคุคล และเด็กไดเรียนรูรวมกนั โดยใชวิธีการทางกิจกรรมที่หลากหลายภายใต
จุดประสงคเดยีวกัน ส่ิงที่ครูตองคํานึงถึง เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู   ไดแก  (กุลยา  ตันติผลาชวีะ, 
2551 ข, หนา 47)  

1) ความสนใจของเด็ก การสอนโดยเนนความสนใจของเดก็ หมายถึงการสราง
ความสนใจการเรียนรูของเดก็ดวยกจิกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดคิด ไดลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่เปนประสบการณตรง กิจกรรมตองมีความหลากหลาย เดก็ไดเปล่ียนบรรยากาศ             
ไดเคลื่อนยายที่เรียน ไดสัมผัสส่ิงที่เรียนรู 

2) ความตองการจําเปนของเดก็  เด็กปฐมวัยตองการแสดงออก ตองการกระทํา 
ตองการคนควา และใครเรียนรู กิจกรรมทีส่นองความตองการจําเปนนี้  ตองเปนลักษณะจูงใจ      
เปดโอกาสใหเด็กไดพูด ไดแสดง และเกดิความภาคภูมิใจ  การใหเรียนรวมเปนกลุม ใหทํางานกับ
เพื่อน จะชวยเด็กใหเพลิดเพลินไปกับการสอน 

3) ความสามารถในการเรยีนรู  การจัดกจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย จะตองเปน
การบูรณาการเปนหนึ่งเดียว เพราะโดยวัยของเด็กแลว เดก็ไมสามารถรับรูเนื้อหาแตละเนื้อหา    
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แลวนํามาบูรณาการได  ดังนั้นในกิจกรรมแตละกจิกรรมที่ครูจัด  ตองจัดผสมผสานใหหลากวิชา  
ซ่ึงหมายความวาครูตองบูรณการความรูลงในกิจกรรม ความยากงายของสาระความรูตองสอดคลอง
กับความสามารถตามวัย และพัฒนาการทางสติปญญาของเด็ก  

การจัดกจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย ควรยดึหลักการดังนี้  (ศูนยการศึกษาทางไกล
ไทยคม, 2548, หนา 168-169)   

1) ควรคํานึงถึงตัวเดก็เปนสําคญั โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
2) กิจกรรมที่จัดควรคํานึงถึงความสนใจของเด็กแตละคนทีแ่ตกตางกัน กจิกรรมที่

จัดจึงควรมีความหลากหลาย และเหมาะสมกับวยั ตรงกบัความสนใจ และความตองการของเด็ก 
3) ควรใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหตามความสนใจ และ

ความสามารถของเด็ก โดยผานกิจกรรมการเลน 
4) กิจกรรมที่จัด ควรเปดโอกาสใหเดก็ไดริเร่ิมกิจกรรมตาง ๆ ดวยตวัของเด็กเอง

ตามความเหมาะสม 
5) กิจกรรมที่จัด ควรมีทั้งกิจกรรมที่ใหเดก็ทําเองคนเดียว ทาํกลุมยอย (3-4 คน) 

และกลุมใหญ (8-10 คน) 
6) เด็กในวยั 3-5 ปนี้  มีชวงเวลาของความสนใจแตกตางกนั ผูเล้ียงดูเด็กจึงควร

คํานึงถึงชวงความสนใจของเด็กในการจดักิจกรรมดวย เด็กวยั 3 ป มีความสนใจประมาณ 9 นาที 
เด็กวัย 4 ป มีความในใจประมาณ 12 นาที  และเดก็วยั 5 ป มีความสนใจ 15 นาท ี

7) กิจกรรมที่จดัควรมีความยดืหยุน พรอมที่จะปรับใหเหมาะกับความตองการ 
ความสนใจ รวมถึงสภาพของเด็ก 

8) กิจกรรมที่จัดควรใหมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ อุปกรณในการจัดควร
เปนอุปกรณทีห่าไดในทองถ่ินไมจําเปนตองซ้ือมาทั้งหมด อาจนําวัสดใุนทองถ่ินมาดัดแปลงทําเปน
อุปกรณตาง ๆ ได 

คุณสมบัติของกิจกรรมที่ครูจดัขึ้นในชัน้เรียนหรือนอกชัน้เรียนตองเปนกิจกรรมที่จัด
ขึ้นจากหลกั 3 ประการดังนี้ (กุลยา   ตันติผลาชีวะ, 2551 ข, หนา 47-48) 

1) มีความสุข  บรรยากาศดําเนินกิจกรรมตองเปนการเรียนอยางผอนคลายไม
เครียดเปนธรรมชาติแบบสบาย ๆ ไมขมขู เพราะความรูสึกกังวลของเดก็มีผลตอการเรียนรู เด็กที่
กังวลทําใหมีปญหากับการเรยีนรู  ปกติเด็กปฐมวัยพรอมที่จะเรียนและอยากที่จะเรียนบรรยากาศ
การเรียนที่ดจีะสรางใหเด็กมีการเรียนรูทีร่วดเร็ว 

2) มกีําลังใจ  การใหกําลังใจ  หมายถึง ปฏิสัมพันธของครูกับเด็ก การตอบสนอง
ดวยคําพูด ทาทางที่ดีของครูจะสรางความมั่นใจใหกับเดก็ทาทายเด็กใหอยากเรียนรู เปนกําลังใจ
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ใหกับเด็ก ทําใหเด็กกลาคิด กลากระทํา เกดิความงอกงามทางปญญา และความคิดสรางสรรค เด็กที่
ขาดกําลังใจจะหงอยเหงาขาดความฉลาดทางปญญาและอารมณ เมื่อเกดิขึ้นกับเด็กปฐมวัย จะซึมเขา
ในความรูสึกนึกคิดกลายเปนเด็กไมกลาคดิ ไมกลาทํา และไมฉลาด โดยไมรูตวั 

3) ความสําเร็จ  ในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน  เด็กควรไดเห็นความสําเร็จ
ในการเรยีนของตน การทํางานสําเร็จเปนแรงจูใจใหเดก็ทําดีในอนาคต อยากเรยีนรูโดยตอเนื่อง
ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนรูของเด็กที่เหมาะสมกับวยัและพัฒนาการ จะชวยใหเดก็สามารถทําได
จริงตามศักยภาพและวุฒิสภาวะของเด็ก และประสบความสําเร็จไดดวยตนเอง 

สรุปไดวา   หลักการจัดกจิกรรมสําหรับเด็กปฐมวยั ควรที่จะจดัการเรียนรูโดยยดึเดก็เปน
ศูนยกลางการเรียนรู เนนตวัเด็กเปนสําคัญ โดยเนนตามความตองการของเด็ก และความเหมาะสม
ตามอายุ และสภาพของเด็ก กิจกรรมที่จะจัด ควรจดัโดยผานกิจกรรมการเลนเปนสาํคัญ  
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2.2.7  การจัดตารางกิจกรรมประจําวัน 
การจัดตารางกจิกรรมประจําวันสามารถจัดไดหลายรูปแบบ  ซ่ึงสามารถพิจารณา

ความเหมาะสมในการนําไปใชซ่ึงอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม แตตองคงไวซ่ึงกิจกรรม 6 
กิจกรรม คือ กจิกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค 
กิจกรรมเสรี กจิกรรมกลางแจง และกจิกรรมเกมการศึกษา) ดังตวัอยางตารางกิจกรรมประจําวนั
ตอไปนี้ (ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม, 2548, หนา 173-175) 

 
กิจกรรมประจาํวนัแบบที่ 1 

08.00-08.30  น.  รับเด็ก 
08.30-05.45  น.  เคารพธงชาติ 
08.45-09.00  น.  ตรวจสุขภาพ ไปหองน้ํา 
09.00-09.20  น.  กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 
09.20-10.20  น.  กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเสรี 
10.20-10.30  น.  พัก (ของวางเชา) 
10.30-10.45  น.  กิจกรรมเสริมประสบการณ 
10.45-11.30  น.  กิจกรรมกลางแจง 
11.30-12.00  น.  พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
12.00-14.00  น.  นอนพักผอน 
14.00-14.20  น.  เก็บที่นอน ลางหนา 
14.20-14.30  น.  พัก (ของวางบาย) 
14.30-14.50  น.  เกมการศึกษา 
14.50-15.00  น.  เตรียมตัวกลับบาน  
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กิจกรรมประจาํวันแบบที่ 2 
08.00-08.30  น. รับเด็ก 
08.30-05.45  น. เคารพธงชาติ  สวดมนต 
08.45-09.00  น. ตรวจสุขภาพ ไปหองน้ํา 
09.00-09.20  น. กิจกรรมกลุมใหญ 
09.20-10.20  น. กิจกรรมสรางสรรค และกิจกรรมเสรี 
10.20-10.30  น. พัก (ดื่มนม ของวางเชา) 
10.30-10.45  น. กิจกรรมกลางแจง 
10.45-11.30  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00-14.00  น. นอนพักผอน 
14.00-14.20  น. เก็บที่นอน ลางหนา 
14.20-14.30  น. พัก (ของวางบาย) 
14.30-14.50  น. - เกมการศกึษา  (จันทร พุธ ศุกร) 
  - กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (อังคาร พฤหัสบดี) 
14.50-15.00  น. เตรียมตัวกลับบาน  

กิจกรรมประจาํวันแบบที่ 3 
08.30-09.00  น. - รับเด็ก 
 - กิจกรรมเสรี 
09.00-09.30  น. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 
09.30-10.30  น. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค และการเลนตามมุม 
10.30-10.40  น. พัก (รับประทานอาหารวาง) 
10.40-11.20  น. กิจกรรมกลางแจง 
10.20-10.30  น. พัก (ลางมือ ลางเทา) 
10.30-11.50  น. กิจกรรมในวงกลม 
11.50-13.00  น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
13.00-15.00  น. นอนพักผอน 
15.00-15.10  น. เก็บที่นอน ลางหนา 
15.10-15.30  น. พัก (รับประทานอาหารวางบาย) 
15.30-15.50  น. เกมการศึกษา 
15.50-16.00 น. เตรียมตัวกลับบาน 
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กิจกรรมประจาํวันแบบที่ 4  
ตารางกิจกรรมประจําวนั   ศูนยพัฒนาเดก็กอนวัยเรียน อันนูรอยน 
07.30-09.00  น. รับเด็ก 
09.00-09.05  น. เคารพธงชาติ สวดมนต 
09.05-09.15  น. กิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะ 
09.15-09.25  น. พัก (ดื่มนมเชา) 
09.25-10.10  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ 
10.10-10.25  น. ตรวจสุขภาพ เขาหองน้ํา 
10.25-11.00  น. กิจกรรมสรางสรรค และเสรี 
11.00-11.30  น. พัก (รับประทานอาหารกลางวัน) 
11.30-11.50  น. กิจกรรมกลางแจง 
11.50-12.00  น. เขาหองน้ํา แปรงฟน ลางหนา 
12.00-14.10  น. นอนพักผอน 
14.10-14.20  น. เก็บที่นอน ลางหนา 
14.20-14.30  น. พัก (ของวางบาย) 
14.30-15.00  น. เกมการศึกษา 
15.00-16.00  น. เตรียมตัวกลับบาน 

 
2.2.8  พัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

1)  ความหมายของพัฒนาการ 
การเปลี่ยนแปลงความสามารถของเด็กจากสิ่งที่ทําไมไดมาเปนทําได  จากการทํา

ส่ิงของที่งาย ๆ  มาเปนสิ่งที่ยากขึ้น ซับซอนขึ้น จากความสะเปะสะปะมาเปนความคลองแคลว 
แมนยํา มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของการทําหนาที่ใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึน้  
เรียกวา พัฒนาการ  เด็ก ๆ  จะมีพัฒนาการหลายดานทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามวัย  ไดแก                  
(ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม, 2548, หนา 43-44) 

(1)   พัฒนาการทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหว  แบงเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง คือ
การเคลื่อนไหวรางกาย และการทรงตัว สวนที่สอง คือ การเคลื่อนไหวที่ละเอยีด  ไดแก  การใช
กลามเนื้อเล็ก ๆ คือ การใชมือ นิ้วมือ และประสานสัมพันธระหวางตา และมือ 
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(2)   พัฒนาการทางสติปญญา  หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู คิดเปน       
ทําเปน แกปญหาได หรือที่เรียกวาเดก็เฉลียวฉลาด มีสติปญญาดี ซ่ึงมักจะแสดงออกดวยการกระทํา 
การเลน การพดู 

(3)   พัฒนาการทางอารมณ และจิตใจ  หมายถึง  การมีความรูสึกในรูปแบบตาง 
ๆ และแสดงออกซึ่งความรูสึกเหลานั้นไดอยางถูกกาลเทศะ มีจิตใจที่หนกัแนน แจมใส ราเริง             
มีความสุข เวลามีความตึงเครยีด กลัว โกรธ หรือมีปญหา ก็สามารถเผชิญได และฝกใชสติปญญา 
ในการแกปญหาเหลานัน้ หาทางออกแทนการเอะอะโวยวาย ควบคุมอารมณไมได 

(4)   พัฒนาการทางสังคม  หมายถึง  การมคีวามสัมพันธกับผูอ่ืน มีความผูกพัน
กับพอแม มีความสนใจคนทีอ่ยูรอบตัว สามารถสื่อความหมายได  รวมมือกับผูอ่ืนได  ทําใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข และเปนประโยชน  นอกจากนัน้พัฒนาการดานสังคมยังหมายถึง  การมี
ความสามารถในการชวยเหลือตัวเอง สําหรับเด็กอายุ 1-3 ปนั้น หมายถึงทักษะในการชวยเหลือ
ตัวเองในชีวิตประจําวนั ไดแก การกิน การนอน การหัดควบคุมขับถาย ตลอดจนการทําความสะอาด 
และการแตงกาย 

2)   คุณลักษณะตามวยั 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2546, หนา 27-30)  

คุณลักษณะตามวัย เปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมอีายุถึงวัยนั้น ๆ 
ผูสอนจําเปนตองทําความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเดก็ เพื่อนําไปพจิารณาจดัประสบการณให
เด็กแตละวยัไดอยางถูกตองเหมาะสม  ขณะเดยีวกันจะตองสังเกตเด็กแตละคนซึ่งมีความแตกตาง
ระหวางบุคคล  เพื่อนําขอมูลไปชวยในการพัฒนาเดก็ใหเต็มตามความสามารถ และศักยภาพ  
พัฒนาการเดก็ในแตละชวงอายุอาจเร็วหรือชากวาเกณฑทีก่ําหนดไว และการพัฒนาจะเปนอยาง
ตอเนื่อง  ถาสังเกตพบวาเดก็ไมมีความกาวหนาอยางชดัเจนตองพาเด็กไปปรึกษาผูเชีย่วชาญ หรือ
แพทยเพื่อชวยเหลือ และแกไขไดทันทวงที คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก 3-5 ป มีดังนี้   

(1)   เดก็อายุ 3 ป 
พัฒนาการดานรางกาย 

ก. วิ่งและหยดุโดยไมลม 
ข. รับลูกบอลดวยมือและลําตวั 
ค. เดินขึ้นบนัไดสลับเทาได 
ง. เขียนรูปวงกลมตามแบบได 
จ. ใชกรรไกรมือเดียวได 
ฉ. วาดและระบายสีอิสระได 



สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ฯ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
รา

ชน
คร

ินท
ร์

 
 

33 
 

 

 

พัฒนาการดานอารมณ  และจิตใจ 
ก. แสดงอารมณตามความรูสึก 
ข. ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจ และคําชม 
ค. กลัวการพลัดพรากจากผูเล้ียงดูใกลชิดนอยลง 

พัฒนาการดานสังคม 
ก. รับประทานอาหารไดดวยตนเอง 
ข. ชอบเลนแบบคูขนาน (เลนของเลนชนิดเดยีวกันแตตางคนตางเลน) 
ค. เลนสมมติได 
ง. รูจักรอคอย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
ก. สํารวจสิ่งตาง ๆ ที่เหมือนกัน และตางกนัได 
ข. บอกชื่อของตนเองได 
ค. ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา 
ง. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้น ๆ ได 
จ. สนใจนิทาน และเรื่องราวตาง ๆ  
ฉ. รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองงาย ๆ และแสดงทาทางเลียนแบบ

ได 
ช. รูจักเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองงาย ๆ และแสดงทาทางเลียนแบบ

ได 
ซ. รูจักใชคําถาม “อะไร”  
ฌ. สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงาย ๆ 
ญ. อยากรูอยากเหน็ทุกอยางรอบตัว 

(2)   เดก็อายุ 4  ป 
พัฒนาการดานรางกาย 

ก. กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได 
ข. รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง 
ค. เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาได 
ง. เขียนรูปสี่เหล่ียมตามแบบได 
จ. ตัดกระดาษเปนเสนตรงได 
ฉ. กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย 
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พัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ 
ก. แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ 
ข. เร่ิมรูจักชื่นชมความสามารถ และผลงานของตนเอง และผูอ่ืน 
ค. ชอบทาทายผูใหญ 
ง. ตองการใหมีคนฟง คนสนใจ 

พัฒนาการดานสังคม 
ก. แตงตัวไดดวยตนเอง  ไปหองสวมไดเอง 
ข. เลนรวมกับคนอื่น รอคอยตามลําดับกอน-หลัง 
ค. แบงของใหคนอื่น 
ง. เก็บของเลนเขาที่ได 

พัฒนาการดานสติปญญา 
ก. จําแนกสิ่งตาง ๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้งหาได 
ข. บอกชื่อและนามสกุลของตนเองได 
ค. พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ 
ง. สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง 
จ. สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมรีายละเอียดเพิม่เติม 
ฉ. รูจักใชคําถาม “ทําไม” 

(3)   เดก็อายุ 5 ป 
พัฒนาการดานรางกาย 

ก. กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได 
ข. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมอืทั้งสอง 
ค. เดินขึ้น ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว 
ง. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได 
จ. ตัดกระดาษตามแนวเสนโคงที่กําหนด 
ฉ. ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา ฯลฯ 
ช. ยืดตวั คลองแคลว 

พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
ก. แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม 
ข. ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเองและผูอ่ืน 
ค. ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง 
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พัฒนาการดานสังคม 
ก. ปฏิบัติกิจวัตรประจําวนัไดดวนตนเอง 
ข. เลนหรือทํางานโดยมีจดุมุงหมายรวมกับผูอ่ืนได 
ค. พบผูใหญ รูจกัไหว ทําความเคารพ 
ง. รูจักขอบคุณ เมื่อรับของจากผูใหญ 
จ. รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย 

พัฒนาการดานสติปญญา 
ก. บอกความแตกตางของกลิ่น สี เสียง รส รูปราง จําแนก และจัดหมวดหมู

ส่ิงของได 
ข. บอกชื่อ นามสกุล และอายุของตนเองได 
ค. พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง 
ง. สนทนาโตตอบ/เลาเปนเรื่องราวได 
จ. สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมรีายละเอียดเพิม่ขึ้นและ

แปลกใหม 
ฉ. รูจักใชคําถาม “ทําไม” “อยางไร” 
ช. เร่ิมเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
ซ. นับสิ่งตาง ๆ จํานวนมากกวา 10 ได 

2.2.9   การวัด และประเมินผล 
1)  ความหมายของการวดั และประเมินผล 

การประเมินผลสําหรับการศึกษาปฐมวัยแตกตางจากการประเมินผลการศึกษา
ระดับอื่น ตรงที่การประเมินผลการศึกษาปฐมวัย หมายถงึ  การประเมนิพัฒนาการ และการประเมนิ
การเรียนรู (กลุยา   ตันติผลาชีวะ, 2551 ก, หนา 225 - 226)   

การประเมินพฒันาการสําหรบัการศึกษาปฐมวัย  หมายถึง  การตรวจสอบระดับ
พัฒนาการตามวัยของเด็ก เพื่อใหไดขอมลูมาประกอบการตัดสินใจ เพื่อจัดประสบการณให
สอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละดาน และสามารถพัฒนาศกัยภาพของเด็กแตละคนได          
ถึงขั้นสูงสุด วิธีการประเมินพัฒนาการของเด็ก โดยใชแบบประเมินพฒันาการของ
กระทรวงศกึษาธิการ  เปนแนวทางการพจิารณาตัดสิน สวนการประเมนิการเรียนรูเปนกลไกเสริม
เพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาเต็มศกัยภาพ 
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2)   ลักษณะของการประเมนิผล 
การประเมินการเรียนรู แตเดมิเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบ ความจํา 

ความเขาใจ แตตอมาระยะหลังไดเนนการประเมินผลตามสภาพจริงมากขึ้น  ซ่ึงลักษณะของการ
ประเมินการเรยีนรู จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้ (กุลยา   ตันติผลาชีวะ, 2551 ก, หนา 226)   

(1)   การประเมินอยางเปนทางการ  เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ของเด็กแตละคนกับกลุมวาเปนอยางไร  เพื่อหาจุดที่ตองแกไข และพฒันาใหทนักลุมเพื่อน ซ่ึงการ
ประเมินอยางเปนทางการนี้ จําเปนตองใชแบบทดสอบมาตรฐานเพื่อใหมีความยุติธรรมกับเด็ก     
ผลการประเมินอยางเปนทางการนี้ชวยบอกถึงคุณภาพการเรียนการสอนและมาตรฐานการศึกษา 

(2)   การประเมินอยางไมเปนทางการ  เปนการประเมนิเพื่อดูการจดัการเรียน  
การสอนทั่วไปดูสภาพการเรียนของเด็ก  เครื่องมือที่ใชในการประเมนิเปนเครื่องมือที่ครูสราง       
ใชประเมินในชั้นเรียน ไดแก แบบสังเกต แบบสัมภาษณ  และการสะสมผลงาน  จดุประสงคเพื่อ
ชวยในการพฒันาเด็กเปนรายบุคคล ปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  ลักษณะการประเมินจะเนน
การประเมินตามสภาพจริง 

3)   เครื่องมือประเมินผล  
เปาหมายการศกึษาของเดก็ปฐมวัย มีประเดน็สําคัญ 2 ประการ คือ สงเสริม

พัฒนาการตามวัยใหเต็มตามศักยภาพ และสงเสริมการเรียนรูพุทธิปญญา ซ่ึงเปนองคความรู และ
ทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรูอนาคต ไดแก ภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา และ      
สรางเสริมลักษณะนิสัย  เครือ่งมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูประกอบดวย   แบบสังเกต  และ
แบบทดสอบ   (กุลยา   ตันตผิลาชีวะ, 2551 ก, หนา 227-232)   

(1)   แบบสังเกต เปนวิธีหลักของการประเมินตามสภาพจริง ครูจะบันทึกสิ่งที่
สังเกตตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกตเดก็ แลวบันทึกที่ครูเปนผูเขียนและรวบรวมขอมูลสําหรับ
ประเมินผลเดก็ สวนใหญใชในการประเมนิผลการปฏิบัติงานของเด็ก แถบบันทึกที่ครูใชนี้ไดแก 

ก. บันทึกพฤติกรรม  เปนบันทกึที่ครูจดกิริยาการกระทํา การแสดงออก
ของเด็กในเรื่องที่ครูตองประเมิน ซ่ึงจะเปนเรื่อง ๆ ตามจุดประสงคการสังเกต 

ข. บันทึกรายเรื่อง  เปนบันทึกขอความรู หรือการเรียนรูของเด็กในแตละ
เร่ืองที่ผานไปสวนใหญจะบนัทึกวนัตอวนั หรือเรียกวาบนัทึกประจาํวนั 

ค. บันทึกการปฏบิัติ  หรือพฤติกรรมของเด็กแตละชวงเวลา ตามตารางที่
กําหนด 

ง. แบบตรวจรายการ  เปนแบบประเมินอีกอยางหนึ่งที่ครูใชสําหรับการ
สังเกตการปฏิบัติของเด็กตามขั้นตอนกระบวนการปฏิบตัิงานในรายละเอียดแตละขัน้เปนรายขอ 
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จ. มาตรการใหคะแนน  เปนการสังเกตที่มีการกําหนดพฤติกรรม และตี
คาพฤติกรรมเปนลําดับคะแนน ครูใชสําหรับสังเกตการแสดงออกของเด็กและตีคาคะแนนตาม
มาตรฐานที่กําหนด 

ฉ. มาตรประมาณคา  เปนแบบประเมินที่เปนขอรายการ ซ่ึงจะมีคา
คะแนนกํากับจากนอยที่สุดไปมากที่สุด  เปนเครื่องมือประกอบการสังเกตที่มีการตัดสินใจให
คะแนนแตละขอรายการ 

การสังเกต เปนเครื่องมือประเมินสําคัญสําหรับการประเมินการเรียนรูเด็ก 
ส่ิงที่ครูสังเกตมี  2  ประการ คือ 

ก) สังเกตพฤติกรรมของเด็ก  ในขณะเด็กทํากิจกรรมเดก็จะถายทอด
ความรูสึกออกมาเปนการกระทํา ความพอใจ ความโกรธ 

ข) สังเกตผลของการกระทํา  เปนการแสดงถึงการถายทอดความรู
ความคิดออกมาเปนรูปธรรม 

(2)   แบบทดสอบ  เปนแบบประเมินที่ใชวดัความสามารถของเด็กเฉพาะเรื่องมี
อยางนอย 4 ลักษณะ คือ  

ก. แบบทดสอบแบบเลือกตอบซึ่งคําถาม และตัวเลือกจะเปนภาพ 
ข. แบบทดสอบสถานการณเปนแบบทดสอบที่ตั้งสถานการณขึ้นแลวให

เด็กทดลองปฏบิัติ  การประเมินแบบนี้ ครูจะใชการสังเกตเปนตัวรวมในการประเมนิ 
ค. แบบประเมินความสามารถในการสื่อภาษา เปนแบบทดสอบที่ใหเดก็

เลาตามภาพ 
ง. แบบประเมินความคลอง  เชน ความคลองทางการพูด การเขียน       

การอาน การเขาสังคม หรือการปฏิบัติก็เปนแบบสังเกตที่มีกําหนดเวลาและวิธีการ แบบทดสอบที่
ใชกับเดก็ปฐมวัยสวนใหญ เปนภาพหรือการปฏิบัติจริงที่เด็กสามารถรับรูและเขาใจ นอกจากนี้
เครื่องมือประเมินภาพ สําหรบัเด็กยังตองมคีุณสมบัติดังนีด้วย 

ก) การวัดตองเหมาะสมกับพัฒนาการตามวยัของเด็กแตละบุคคล 
ข) มีความเชื่อถือไดในการวดั 
ค) มีความตรงกับสิ่งที่วัดทั้งในแงพัฒนาการและบริบทการเรียนรู

ของเด็ก 
ง) ใชงาย มีความเปนกันเอง หมายถึง งายและสะดวกสําหรับครูที่จะ

นําไปใชใหคะแนนแกเด็ก 
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2.3 เอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา 
 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหุปญญา เนือ่งจากมีความสําคัญกับการจัด
การศึกษาในปจจุบัน ซ่ึงเอกสารที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพหปุญญามีดังตอไปนี ้

2.3.1  พัฒนาการและการทํางานของสมอง 
1) พัฒนาการของสมอง 

จากการวิจัยเกีย่วกับพัฒนาการสมองของมนุษย พบวา ภายในสมองของคนเรา
ประกอบดวยเซลลประสาท (neuron) นับจาํนวนแสนลานเซลล เซลลประสาทเหลานี้จะตดิตอกนั
โดยระบบสารเคมีและประจไุฟฟา นกัวิทยาศาสตรเชื่อวา เซลลประสาทในสมองของมนุษยเร่ิม
พัฒนาตั้งแตตวัออนในครรภมีอายุไดเพยีง 10-12 สัปดาหเทานั้น และในชวงขวบปแรกของชีวิต 
สมองของทารกจะมกีารเชื่อมโยงเซลลประสาทตาง ๆ เหลานี้เขาดวยกัน ถาเซลลประสาทเซลลใด
ไมไดรับการกระตุน เซลลประสาทเหลานัน้ก็จะถูกกําจัดไป  (นภเนตร  ธรรมบวร, 2544, หนา 8) 
 ศันสนีย  ฉัตรคุปต  (2542; อางถึงใน นภเนตร  ธรรมบวร, 2544, หนา 8)       
กลาววา เซลลประสาทจะมารวมกันเปนกลุมแลวทําหนาที่หนึ่งอยาง  เซลลประสาทเหลานี้จะติดตอ
ถึงกัน ทําใหเกดิการทํางาน มกีระแสไฟฟาอยูตลอดเวลา ถาหากการทํางานและกระแสไฟฟานี้หยุด
ไป เซลลประสาทก็จะตาย และจุดเชื่อมตอระหวางเสนใยประสาทของเซลลประสาทแตละเซลลที่
ติดตอถึงกันกจ็ะตายไปดวย 
 สรุปไดวา   ในสมองของคนเราประกอบดวยเซลลประสาท  นับจํานวนแสนลานเซลล 
เซลลประสาทเหลานี้จะติดตอกันโดยระบบสารเคมีและประจุไฟฟา  ถาหากการทํางานและ
กระแสไฟฟานี้หยดุไป เซลลประสาทก็จะตาย และจุดเชือ่มตอระหวางเสนใยประสาทของเซลล
ประสาทแตละเซลลที่ติดตอถึงกันก็จะตายไปดวย 

2) การทํางานของสมอง 2 ซีก 
สมองของมนุษยแบงออกเปน 2 ซีก ซีกซาย และซีกขวา โดยมีการแบงหนาที่กนั

ทํางาน  
ซีรีบรัมซีกขวา จะรับผิดชอบการับรูดานอารมณ (emotional) และความคิดเชิง

สรางสรรค (creative thinking) รวมทั้งมีความรัก ความเมตตา รวมถึงสัญชาตญาณ และลางสังหรณ  
ซีรีบรัมซีกซาย จะทําหนาทีค่วบคุมการรับรูที่เปนเหตุเปนผลเปนตรรกะ (logic) เปนการคิดแบบใช
เหตุผลแยกแยะ (analytical) เชิงวิเคราะห  (ยุดา    รักไทย, 2542, หนา 20) 
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สมองแบงเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา สมองทั้งซีกซายและขวานอกจากจะ
ควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ และรับประสาทสัมผัสความรูสึกจากรางกายดานตรงขามกันกับ
ซีกสมองแลว ยังมีหนาทีแ่ตกตางกันในเรือ่งของการเรียนรูดวย   นักวทิยาศาสตรพบวา สมองสวน
ใดจะถูกใชนัน้ขึ้นอยูกับกิจกรรมที่เราทําดวย คือ สมองซีกซายจะมหีนาที่คิดอยางเปนเหตุเปนผล 
คิดวิเคราะห ควบคุมเกีย่วกับภาษาพดู ภาษาเขียน ตวัเลข การจัดลําดับ การแสดงออกและสัญลักษณ
ตาง ๆ สวนสมองซีกขวาจะมีหนาที่เกีย่วกบัความคิดสรางสรรค จินตนาการการสังเคราะห ศิลปะ 
ดนตรี และเรื่องของทิศทาง ซ่ึงเปนสวนทีผ่อนคลายและอยูในจิตใตสํานึก สมองซีกขวาจะทําหนาที่
สรางกระบวนการตาง ๆ อยางรวดเร็ว และเห็นภาพรวมจงึสามารถทําอะไรหลาย ๆ อยางไดในเวลา
เดียวกัน ซ่ึงตรงกนัขามกับสมองซีกซายที่อยูใตจิตสํานกึ และมักทําไดทีละอยางเปนขั้นตอน และ
อยางมีรายละเอียด (นภเนตร   ธรรมบวร, 2544, หนา 13)  

Pierre Paul Bnuea  (1846; อางถึงใน สิริมา    ภิญโญอนันตพงษ, 2545, หนา 61)  
เปนผูคนพบคนแรก ชีแ้จงวาสมองของมนุษยทั้งสองซีกมีโครงสรางที่แตกตางกัน คอื สมองซีกซาย      
ทําหนาที่เกี่ยวกับการคิดที่เปนนามธรรม (obstruct) ความคิดที่เปนเหตุเปนผล (ตรรกวิทยา)         
การคิดวิเคราะห (analysis) การวิเคราะหทีเ่ปนการควบคมุการจดจําเกี่ยวกับรูปราง หนาตา
โครงสรางตาง ๆ การควบคุมทางดานภาษา (varbal) ความเขาใจ (comprehension) ตัวเลข สัญลักษณ 
การแสดงออกตาง ๆ สมองสวนนีเ้ปนสวนที่อยูในจิตสํานึก ทําอะไรไดทีละอยาง เจาะจง
รายละเอียด  ทาํหนาที่เกีย่วกบัการแสดงออก   สวนการทาํงานของสมองซีกขวา ทําหนาที่เกีย่วกับ
การรับรู (perceptual)  ทิศทาง (spatial) ความคิดสรางสรรค (creative) การหยั่งรู (intuitive)          
การสังเคราะห การควบคุมทางดานศิลปะ ดนตรี จินตนาการ เปนขางทีส่รางสมองเปนจิตใตสํานกึ  
คอนขางผอนคลาย  เปนสวนที่สรางกระบวนการตาง ๆ  อยางรวดเรว็  สามารถทําอะไรไดหลาย ๆ  
อยาง ในเวลาเดียวกัน  ทําหนาที่มองภาพรวมมากกวาการเจาะรายละเอยีด 

คนที่ทํางานโดยใชสมองซกีขวามากกวาซีกซาย จะมีลักษณะทําอะไรตาม
อารมณ  ซ่ึงเปนคนเจาอารมณ ไมมีจดุยนื ไมมีหลักการ ไมนาเชื่อถือ  หรืออาจมีอารมณออนไหว  
ไดงาย รวมถึงเปนคนมีความคิดสรางสรรค สามารถเปนนักออกแบบ และเปนศิลปน และงาน
รังสรรคส่ิงใหม ๆ   สวนคนที่ทํางานโดยใชสมองซีกขวา จะมีลักษณะทํางานเปนระบบ  ทํางานดวย
ความคิดเชิงวิเคราะห เปนคนที่มีความเปนระบบ เชนนกัวิทยาศาสตร นักการตลาด การเงินการบญัชี         
นักคอมพิวเตอร  (ยุดา    รักไทย, 2542, หนา 20-21) 

Ward & Daley (1993; อางถึงใน นภเนตร   ธรรมบวร, 2544, หนา 13)  กลาววา
การเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนรูของเด็กหรือผูเรียน ยึดหลักการที่พยายามประสานการทํางานของ
สมองซีกขวาที่มีทักษะของจินตนาการ และการสังเคราะหกับสมองซกีซายที่มีทักษะของการใช
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ภาษา และการวิเคราะหเขาดวยกัน เทคนิคงาย ๆ ที่ชวยใหเราพัฒนาการประสานทํางานของสมอง
ทั้ง 2 ซีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคดิมดีังนี้  

(1)  การพกัผอน และผอนคลายเพื่อชวยใหเซลลประสาทที่เชื่อมสมองทั้ง  2 ซีก
ที่เรียกวา คอรปส แคลโลซัม (corpus callosum) ทํางานไดดีขึ้น และแขง็แรงมากขึ้น จากงานวจิัย
พบวา ผูหญิงซึ่งโดยทั่วไปมักใชสมองซีกขวามากกวาผูชาย มี คอรปส แคลโลซัม ที่หนากวาสมอง
ของผูชาย ดังนั้นการผอนคลายในชวงกอนและระหวางการเรียนหรือการทํางานถือเปนเรื่องจําเปน
เพราะจะชวยใหมนุษยใชสมองซีกขวามากขึ้น ซ่ึงจะชวยให คอรปส แคลโลซัม แข็งแรงขึ้น และ
สมองทํางานไดดีขึ้น 

(2)  การใชสมองซีกขวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองทั้งหมด เชน 
การใชทักษะทางศิลปะ ดนตรี ความคิดสรางสรรค และจินตนาการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใน
การประสานการทํางานของสมอง 2 ซีก เพื่อชวยในการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

(3)  การใชการออกกําลังเพือ่พัฒนาสมอง (brain gym) เพื่อเพิ่มการสื่อสารของ
สมองซีกซายและซีกขวาโดยผาน คอรปส แคลโลซัม เชนการออกกําลังกายที่ขามเสนกึ่งกลางของ
รางกาย อาทิ การกระโดดโดยใชมือแตะทีห่ัวเขาสลับขางกัน และการเดินแกวงแขนสลับขางกับขา 
เปนตน 

การเรียนการสอนที่เด็กได ทาํ คิด คน และสนุก สนองตอบการทําหนาที่ของ
สมองเกี่ยวกับการเรียนรูที่สําคัญ 5 ประการ คือ  (กุลยา   ตันติผลาชีวะ, 2550, หนา 21-22) 

(1) สมองซีกซาย และซีกขวาทํางานรวมกนัเสมอ ขณะเรยีนรู หรือทํากิจกรรม
สมองซีกซาย และซีกขวาจะทํางานโดยมีคอรปส แคลโลซัม ทําหนาที่เปนตัวเชื่อมการทํางาน ถึงแม
กิจกรรมที่ทําจะเปนเรื่องยากผูเรียนก็สามารถเรียนไดอยางดี เพราะไดคดิอยางเพลิดเพลินไมเครียด 

(2) สมองมีกระบวนการสารสนเทศ สมองจะทําหนาที่รับ และซึมซับขอมูล 
สรางเปนองคความรูใหม ๆ ตามประสบการณที่ไดรับตลอดเวลา ดวยการสงกระแสประสาทอยาง
ตอเนื่องจากเซลลประสาทหนึ่งแลวเชื่อมสานโยงใย โดยมีสารเคมีมาเกี่ยวของ ถาเรียนสนุก สารเคมี
กลุมสารสุขจะหลั่งสูงทําใหเกิดการเรยีนรูเร็ว แตถาการเรียนเครียดจะทําใหสารเคมกีลุมสารสุข
ลดลง การสงกระแสประสาทเซลลตอเซลลชา ทําใหการเรียนรูขาดประสิทธิภาพ 

(3) ความจํา การเรยีนรูสัมพันธกบัความจํา คนที่มีความจําดจีะเขาใจงายกวาคน
ที่จําไมไดซ่ึงการจําน ี เกี่ยวของกับการทํางานของกระแสประสาท ระบบลิมบิค และคลื่นสมอง การ
เรียนรูที่กระตุนสมองสม่ําเสมอในบรรยากาศที่ผอนคลาย ทําใหการทํางานของสมองเปนคลื่นอัลฟา 
(alpha wave) การเรียนจะดี จํางาย และจําไดนาน การจําจึงไมใชการทอง แตการจําคอื การทําให
บรรยากาศของคลื่นสมองอยูในสภาวะพรอมรับรู 
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(4) สัมผัสรับรู  กายและสมองทํางานรวมกนั  ดวยกระบวนการสงถาย
ความรูสึกจากประสาทมอรเตอรไปสูสวนรับรูของสมอง สมองสวนรับรู สวนอารมณ และสวน
เหตุผลจะเปนตัวคัดกรองเพือ่ตอบสนองการรับรู และตัดสินใจการรับรูที่สัมผัสนั้น 

(5) จิตสัมผัสรู  รางและจิตใจเปนกลไกการทํางานของสมองที่เกี่ยวของกันเปน
หนึ่งเดยีว สมองสวนคิดเปนสมองสวนรับรูขอมูล ฐานสวนใหญอยูทีส่มองสวนหนา  สวนสมอง
สวนกลางที่เรียกวาระบบลิมบิค (limbic system) จะทําหนาที่สัมพันธกบัสมองสวนคิด และสมอง
สวนจําดานอารมณ การทํางานของสมองสวนอารมณนี้จะเกีย่วเนื่องเปนวงจร ถาจิตสัมผัสรับรูดี 
ปญญาจะเกดิตามมา 

สรุปไดวา สมองแบงเปน 2 ซีก คือ ซีกซายและซีกขวา  ซีกซาย จะทําหนาที่คิดที่เปน
นามธรรม คิดเหตุผล คิดวิเคราะห  สวนซกีขวา จะทําหนาที่เกีย่วกับการรับรูดานอารมณ  การคิด
สรางสรรค   สมองทั้งซีกซายและขวาจะควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ และรับประสาทสัมผัส
ความรูสึกจากรางกายดานตรงขามกันกับซีกสมองและมีหนาที่แตกตางกันในเรื่องของการเรียนรู  
ถาจะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของการคิดตองใชพลังสมองทั้ง 2 ขางประสานงานกนั จะเห็นไดวา
สมองทั้ง 2  ซีก มีความสําคญัเทา ๆ กัน  การจัดประสบการณการเรียนรูจึงตองใหเดก็ปฐมวยัไดใช
สมองทั้ง 2  ซีก ควบคูกนัไป  โดยใชทฤษฎพีหุปญญาจัดประสบการณการเรียนรู  ซ่ึงคํานึงถึงความ
แตกตางในความสามารถที่หลากหลาย หรือความถนัดในแตละดานของเด็กปฐมวัย 

2.3.2  ความหมายของพหุปญญา 
แนวคดิตามทฤษฎีพหุปญญา (multiple intelligences) ของโฮเวิรด   การดเนอร  กลาวถึง

ความสามารถ หรือความฉลาดที่หลากหลายของบุคคล ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทาน ไดใหความหมาย
ของพหุปญญาหมายถึง  ความสามารถที่หลากหลายในตวับุคคลที่ทราบปญหา และการแกปญหา 
รวมถึงการสรางสรรคส่ิงที่มีคุณคาเปนทีย่อมรับในสังคม (ทิศนา  แขมมณี, 2547, หนา 86; นภเนตร  
ธรรมบวร, 2544, หนา 30; ปราณี   อุปฮาด, 2550, หนา 8;  ศิลปชัย เทศนา, อินเทอรเน็ต, 2552)   
นอกจากนี้พหปุญญายังขึ้นอยูกับพนัธุกรรมและสิ่งแวดลอม  (หทัยรัตน    ทรวดทรง, 2550, หนา 8)   

สรุปไดวา  พหุปญญา  หมายถึง  ความสามารถที่หลากหลายในตัวของบุคคล  โดยข้ึนอยู
กับพันธุกรรมและสิ่งแวดลอม ที่จะคนหา แกปญหา และพัฒนาความสามารถที่มีคุณคาเปนที่
ยอมรับในสังคม 
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2.3.3  ประเภทของพหุปญญา 
ตามทฤษฎีของการดเนอรไดกําหนดไววา พหุปญญา  (multiple intelligences) นั้นแยก

ออกเปน  8  ดาน (ทิศนา  แขมมณี, 2547, หนา 87-88) มีดังนี้ 
1) ดานภาษา  (linguistic intelligence)  ผูมีความสามารถทางดานนี้จะแสดงออกทาง

ความสามารถในการอาน การเขียน การพดูอภิปราย การสื่อสารกับผูอ่ืน การใชคําศพัท                
การแสดงออกของความคิด การประพันธ การแตงเรื่อง การเลาเรื่อง  

2) ดานคณิตศาสตร (logical mathematical intelligence)  ผูมีความสามารถทางดาน
นี้มักจะคดิโดยใชสัญลักษณ มีระบบระเบยีบในการคิด ชอบคิดวิเคราะห คิดแยกแยะสิ่งตาง ๆ ชอบ
คิดและทําอะไรตามเหตุผล เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดงาย ชอบและทาํคณิตศาสตรไดด ี

3) ดานมิติสัมพันธ  (spatial intelligence)  ปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา 
และแสดงออกทางความสามารถดานศิลปะ การวาดภาพ การสรางภาพ  การคิดเปนภาพ การเหน็
รายละเอียด การใชสี การสรางสรรคงานตาง ๆ และมักจะเปนผูมองเหน็วิธีแกปญหามโนภาพ 

4) ดานดนตรี (musical intelligence)  ปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา    
แตยังไมสามารถระบุตําแหนงที่แนนอนได บุคคลที่มีสติปญญาทางดานนี้  จะแสดงออกทาง
ความสามารถในดานจังหวะ การรองเพลง การฟงเพลงและดนตรี  การแตงเพลง  การเตน  และ      
มีความไวตอการรับรูเสียง และจังหวะตาง ๆ 

5) ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (bodily-kinesthetic intelligence)  
ปญญาดานนี้ถูกควบคุมโดยสมองสวนที่เรียกวาคอรเท็กซโดยดานซายควบคุมการเคลื่อนไหวของ
รางกายซีกขวา และดานขวาควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายซีกซาย สติปญญาดานนี้สังเกตได
จากความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย เชน ในการเลนกีฬา  และเกมตาง ๆ  การใชภาษาทาทาง  
การแสดง  การเตนรํา  

6) ดานสัมพันธกบัผูอ่ืน  (interpersonal intelligence)   ปญญาดานนี้ถูกควบคุม   
โดยสมองสวนหนา ความสามารถที่แสดงออกทางดานนี้  เห็นไดจากการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน      
การทํางานกับผูอ่ืน  การเขาใจและเคารพผูอ่ืน  การแกปญหาความขัดแยง  และการจัดระเบยีบ  ผูมี
ความสามารถทางดานนี้  มกัเปนผูมีความไวตอความรูสึกและความตองการของผูอ่ืน  มีความเปน
มิตร  ชอบชวยเหลือและใหคําปรึกษาแกผูอ่ืน 

7) ดานการเขาใจตนเอง  (intrapersonal intelligence)  บุคคลที่มีความสามารถ      
ในการเขาใจตนเอง มักเปนคนที่ชอบคิด  พจิารณาไตรตรอง  มองตนเอง  และทําความเขาใจถึง
ความรูสึกและพฤติกรรมของตนเอง  มักเปนคนที่มั่นคงในความคิดความเชื่อตาง ๆ  จะทําอะไรมกั
ตองการเวลาในการคิดไตรตรอง  และชอบที่จะคิดคนเดยีว  ชอบความเงียบสงบ  สติปญญาดานนี้  
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มักเกิดรวมกับสติปญญาดานอื่น มีลักษณะเปนปฏิสัมพันธระหวางเชาวปญญา อยางนอย 2  ดานขึ้น
ไป 

8) ดานเขาใจธรรมชาติ  (naturalist intelligence)  ปญญาดานนี้ เปนความสามารถ
ในการสังเกตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  การจําแนกแยกแยะ  จัดหมวดหมู  ส่ิงตาง ๆ รอบตัว  บุคคล
ที่มีความสามารถทางนี้  มักเปนผูรักธรรมชาติ  เขาใจธรรมชาติ  ตระหนักในความสําคัญของ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว  และมกัจะชอบและสนใจสัตว ชอบเลีย้งสัตวเล้ียง เปนตน 

ดานการดํารงชีวิต  (existential intelligence)   ซ่ึงการดเนอรไดเพิ่มขึ้นภายหลัง 
หมายถึง  ผูที่มีความสามารถในการไตรตรอง คํานึง  สรางความเขาใจเกี่ยวกับการมีชีวิตอยูในโลก
มนุษย   เขาใจการกําหนดชีวติ  และการรูเหตุผล ของการดํารงชีวิตอยูในโลก   
(สิริมา   ภิญโญอนันตพงษ, 2545, หนา 39) 

สรุปไดวา   พหุปญญาแบงออกเปน  8  ประเภท  ไดแกดานภาษา   ดานคณิตศาสตร   
ดานมิติสัมพันธ   ดานดนตรี  ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ  ดานสัมพันธกับผูอ่ืน     
ดานการเขาใจตนเอง   ดานเขาใจธรรมชาติ  และดานการดํารงชีวิตซึ่งพหุปญญาทั้ง 8 ประเภทจะมี
ขึ้นในแตละบคุคลไมเทากันขึ้นกับความสามารถของแตละบุคคล 

2.3.4   ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถตาง ๆ กันตามแนวพหุปญญา 
พหุปญญาเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู และสติปญญา ซ่ึงการดเนอรไดศึกษาถึง

ศักยภาพ และความถนัดของคนโดยการผสมผสานดานการศึกษา ศาสตรเกี่ยวกับสมอง และ
จิตวิทยาพัฒนาการ  ทฤษฎีนีเ้ปนนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชไดในทุกวงการ และเปนพื้นฐานไปสู
การปฏิรูปในหลาย ๆ ประเทศ และทุก ๆ สาขาวิชา โดยเนนการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในทกุ ๆ ดาน 
การดเนอรเชื่อวา สติปญญา คือ ความสามารถทางชีวภาพที่แตละคนจะแสดงออกมา เปนสิ่งที่
ผสมผสานระหวางพนัธุกรรมกับสิ่งแวดลอม เปนตัวสรางแหลงความคิดของคน ซ่ึงจะสงผลตอ
เนื้อหาแตละดาน คนเรามีสติปญญาอยางนอย 7 ดาน ไดแก ดานภาษา ดานตรรกะ/คณติศาสตร  
ดานมิติสัมพันธ/ศิลปะ ดานความถนัดทางรางกายและการเคลื่อนไหว ดานดนตรี/จังหวะ            
ดานมนษุยสัมพันธ และดานความเขาใจตนเอง แตละดานจะขึ้นกับความสามารถ แตจะแอบแฝง
และแสดงออกมาในรูปแบบตาง ๆ ในป ค.ศ. 1988 ไดเพิ่มดานธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ในป ค.ศ. 
1999  การดเนอรไดเสนอแนะปญญาดานที ่9  คือ  ดานจตินิสัย และดานที่  10   ดานจิตวิญญาณ   
แตยังไมมีขอสรุปวาจะเปนปญญาหรือไม   (กิ่งแกว   อารีรักษ, ละเอียด  จุฑานนัท, ทศินา   แขมมณี 
และ ชาริณี  ตรีวรัญู, 2548, หนา 87-88) 
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ลักษณะที่สําคัญของทฤษฎีพหุปญญา ตามที่การดเนอร   ไดอธิบายไวดงันี้  (กิ่งแกว  
อารีรักษ, ละเอียด  จุฑานันท, ทิศนา  แขมมณี และ ชาริณี  ตรีวรัญ,ู 2548, หนา 88) 

1) พหุปญญาจะมีลักษณะเฉพาะดาน 
2) ทุกคนมีพหุปญญาทั้ง 8 ดาน มากบางนอยบางตางกันไป 
3) ทุกคนสามารถพัฒนาพหุปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการได ถามีการ

ใหกําลังใจ ฝกฝนอบรม มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
4) พหุปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได  การแบงลักษณะแตละดานเปน

เพียงการอธิบายลักษณะสติปญญาแตละดานเทานั้น แททีจ่ริง ปญญาหลาย ๆ ดานจะทาํงานรวมกนั 
5) สติปญญาแตละดานจะมกีารแสดงความสามารถหลายทาง 
เยาวพา    เดชะคุปต, วราภรณ   รักวจิัย และวศนิี   อิศรเสนา ณ อยุธยา (2550, หนา 2)  

ไดอธิบายลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญาไวดังนี ้
1) เด็กแตละคนมวีิธีการเรียนรูที่มีประสิทธิผลแตกตางกนั 
2) คนทุกคนมีปญญา 9 ดาน ที่อาจจะมากนอยแตกตางกันไป บางคนอาจจะสูงทุก

ดาน บางคนอาจจะสูงเพยีงดานหรือสองดาน สวนดานอืน่ ๆ ปานกลาง 
3) ทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการไดถามีการฝกฝน

ที่ดี มีการใหกาํลังใจที่เหมาะสมในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
4) ปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกนัได 

สรุปไดวา   คนเราแตละคนจะมีสติปญญา  มีความสามารถแตละดานมากนอยแตกตาง
กัน  พหุปญญาแตละดานสามารถพัฒนาไดถาไดรับการฝกฝน อบรม และอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม สตปิญญาแตละดานสามารถทํางานรวมกนัได ถาไดรับการจดักิจกรรมที่สงเสริม
พัฒนาการ 8 ดานที่เหมาะสม  

2.3.5  การจัดประสบการณการเรียนรู 5 ขั้น  
การจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ที่เยาวพา   เดชะคุปต              

ไดพัฒนาขึน้โดยมีพืน้ฐานในการพัฒนาพหุปญญาตามทฤษฎีของโฮเวริด  การดเนอร เพื่อใชเปน
แนวทางในการจัดประสบการณการเรียนรู ที่เนนการพัฒนาศักยภาพ และความถนัดของผูเรียนเปน
สําคัญ โดยการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  โดยมีขั้นตอนในการจดั
ประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง 8 ดาน ไดแกดานภาษา   ดานคณิตศาสตร          
ดานมิติสัมพันธ   ดานดนตรี  ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ  ดานสัมพันธกับผูอ่ืน     
ดานการเขาใจตนเอง   และดานเขาใจธรรมชาติ ซ่ึงมีการจัดประสบการณการเรียนรูตามหลัก  5  ขั้น  
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โดยใชอักษรยอวา  ACACA (กิ่งแกว  อารีรักษ, ละเอยีด  จุฑานันท, ทิศนา  แขมมณี และ ชาริณี    
ตรีวรัญูและ, 2548, หนา 90) มีความหมายดังตอไปนี ้  

1) A    ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง (active Learning)    
2) C    ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู (cooperative) 
3) A    ผูเรียนสามารถวิเคราะหการเรียนรู (analysis) 
4) C    ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (constructivism) 
5) A    ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวติจริง (application) 
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู 5 ขั้น 

ดังตอไปนี ้
ขั้นที่ 1   ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเอง (active learning)  เปนการ

ใหผูเรียนลงมอืปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเองหรือที่เรียกวา นักเรียนเปนศนูยกลางของการ
เรียนรูโดยผูเรียนจะไดมีโอกาสพัฒนาพหุปญญา หรือปญญาหลายดานไปพรอม ๆ กัน ครูควรมี
บทบาทในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมพหุปญญาในรูปแบบที่หลากหลาย 

ขั้นที่  2   ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู (cooperative)  กลาวคือผูเรียนมีปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน  ในขัน้นี้ผูเรียนจะไดรับประสบการณในการมีสวนรวม ในการเลน การทํางาน และเรยีนรู
รวมกับผูอ่ืน  ดวยการเรียนรูจากการทํางานกลุม หรือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน  
โดยครูจะจัดประสบการณทีผู่เรียนไดทํางานรวมกับเพื่อน 

ขั้นที่ 3   ผูเรียนสามารถวิเคราะหการเรยีนรู (analysis)   คือ  การที่ผูเรียนไดมีโอกาส
วิเคราะหความรูสึกประสบการณของตนเองขณะที่รวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูรวมกับผูอ่ืน     
ตามขั้นที่ 1 และ 2  ในขั้นนีค้รูมีบทบาทในการถามคําถาม เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความรูสึกของตน
ตอการทํากิจกรรมโดยถามคําถามที่เกี่ยวของกับสิ่งที่ผูเรียนไดรับประสบการณการเรียนรู  โดยใช
คําถามวา  ทําอะไร กับใคร  ที่ไหน  และเกดิความรูสึกอยางไร เปนตน 

ขั้นที่  4  ผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง (constructivism)   คือ  การให
ผูเรียนสรุปสิ่งที่เรียนรูไดดวยตนเอง  หรือที่เรียกวา  ผูเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง  จะทําใหการ
เรียนรูนั้นมีความหมายสําหรบัผูเรียน  มากกวาการเรยีนรูโดยการทองจาํจากตํารา  หรือทํา
แบบฝกหัดแตเพียงอยางเดยีว  ในขัน้นี้ครูจะมีสวนในการกระตุนใหผูเรียนไดคดิหาขอสรุปกิจกรรม
ที่ไดทําในขอ 1 และ 2  โดยการถามคําถาม เชน  นักเรียนไดเรียนรูอะไร  ไดขอคิดอะไรบาง เปนตน 
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ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง (application)   
เปนการที่ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนรูนั้นไปประยุกตใชในการแกปญหา   ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง  
โดยครูควรมีบทบาทในการกระตุนใหผูเรียนไดคิดวาจะนาํสิ่งที่สรุปไดไปประยุกตใชไดอยางไร
บาง  โดยถามคําถาม  เชน  นักเรียนจะทําอะไรตอไปไดอีกบาง เปนตน 

สรุปไดวา  การจัดประสบการณการเรยีนรูตามรูปแบบพหุปญญาเปนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู  ที่ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง  มีสวนรวมในการเรียนรู  สามารถ
วิเคราะหการเรียนรู  สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง  และสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไป
ประยุกตใชในชีวิตจริงได  และมีกิจกรรมที่สามารถสงเสริมการพัฒนาแกผูเรียนดานตาง ๆ 
ดังตอไปนี ้

 2.3.6 การพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน  
ในการพัฒนาการเรียนรูแกผูเรียน เพื่อเสริมสรางเชาวปญญาของนักเรียน ครูควรเปนผู

คอยสังเกตนกัเรียนในการทํางานบางอยาง ก็จะสามารถทาํใหแนวคดิพหุปญญา มีความหมาย และมี
คุณคายิ่ง  ซ่ึงครูควรจัดกจิกรรมเพื่อใหเกิดการพัฒนาในแตละดานแกเด็ก  ในความสามารถแตละ
ดานนั้น มกีิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาผูเรียน แบงไดดังนี้  (ประพันธศิริ  สุเสารัจ, 2548, หนา 5-8) 

1) เด็กที่มีความสามารถทางดานภาษา 
ลักษณะทั่วไป   ชื่นชอบความคมคายของโครงสราง และความหมายที่ไพเราะของ

ภาษาจําคําศพัทไดงาย ๆ สะกดคําไดดี  ชอบเลนเกมตวัอักษร  เขาใจในการเลนคําตาง ๆ ไดดี  เขาใจ
คําพูดตลก  แสลง  คําปริศนาตาง ๆ  ทักษะทางการฟงดี  บรรยายสิ่งตาง ๆ ไดดี  จดจาํเกง  เลาเรื่อง
ไดดี  สนุกกับเสียง และจังหวะทางภาษา  ชอบอาน  ชอบเขียน 

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมการเลาเนื้อเร่ือง  นิทาน  การทําวารสาร  
การเขียนเรื่อง  การพูดเปนจังหวะ  ลําตัด  บทกวี  โคลง  กลอน  อานบทกลอน  บทอาขยาน  การพดู  
อานเรื่องจริง  ทํางานวิจยั  การพูดในที่ชุมชน  การรายงาน  การฟง  การอานในใจ  การอานออก
เสียง  ละครอภิปรายหรือโตวาที  ใบคํา  ละครใบ  ทําแผนที่เร่ืองราวตาง ๆ  เลนคาํอุปมาอุปไมย  
อานคํากลับหลัง  เลนเกมอักษรไขว  เลนคาํ  คําตลก  เลนเกมอักษร  เชน  เกมตอตวัอักษร
ภาษาอังกฤษ (scabble)  เกมอักษรไขว  (crossword)  เปนตน 

2) เด็กที่มีความสามารถทางดานคณิตศาสตร 
ลักษณะทั่วไป  ชอบใชตัวเลข  มีระเบียบแบบแผน  เขาใจสิ่งที่เปนนามธรรมไดดี  

ชอบกิจกรรมการคิดที่ตองใชสมอง  เกมปริศนา  เกมที่ใชยุทธวิธี  ชอบจัดหมวดหมู  จัดใหเขาพวก  
ชอบเลนคอมพิวเตอร  ชอบคํานวณ  คดิเปนระบบ  มีรูปแบบความคิดและหาความสัมพันธ  มีกรอบ
ความคิด  แกปญหาอยางเปนระบบ 
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กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน การแกปญหา  รูปปริศนา  การใชรหัส  เรขาคณิต  
การวัด  การจําแนก  การคาดคะเน  การเก็บขอมูล  การจัดกลุม  การแบงพวก การจัดลําดับ  
สัญลักษณ  การทดลอง  เกมปริศนาที่มีความซับซอน  การคิดวิจารณญาณ  การเลนเกมตัวตอ          
การกอสรางดวยบล็อก  เชน  เลโก  กีโก  ฝกคิดคนหาวิธีตาง ๆ  ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล           
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการสอนเลนเกมลับสมอง (puzzles and mazes)  เขียนแผนที่เร่ืองราว  
(story maning)  การปูพื้นกระเบื้องเปนรูปลวดลายตาง ๆ  ตอรูปปริศนา (tangram)  คํานวณความสงู
ของตนไม 

3) เด็กที่มีความสามารถทางดานดนตร ี
ลักษณะทั่วไป  เรียนรูไดถามเีสียงดนตรี จดจําเสียงดนตรีไดดี ชอบฟงเสียง ชอบ  

รองเพลง ชอบฮัมเพลง แตงเพลงเอง เลียนแบบจังหวะไดดี  รูความแตกตางของเสียง  มีความรับรู   
ที่ดีเกีย่วกับเสียงทํานอง  แยกแยะความแตกตางของเสียงได เคลื่อนไหวรางกายหรือตอบสนองทันที
เมื่อไดยนิเสียงเพลง 

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน    ใชเสยีงเพลง  การรองเพลง ตบเทา เคาะจังหวะ 
และดนตรีประกอบการสอน การรองเพลง ฮัมเพลง การเคาะ ตบ ตีเปนจังหวะ หรือใชดนตรี
ประกอบการทํากิจกรรม การสอนใหซาบซึ้งในดนตรี มกีารเตนรํา เลนดนตรี เรียนรูเร่ืองเกม
ประกอบเพลงของชาติตาง ๆ เปดเพลงคลอไปดวยเมื่อทํากิจกรรมตาง ๆ เรียบเรียงเพลง การเคาะ
จังหวะ การแตงเพลง พูดเปนจังหวะ สะกดคําศัพทเปนจังหวะ 

4) เด็กที่มีความสามารถทางดานมิติสัมพันธ 
ลักษณะทั่วไป  ชอบดู ชอบคิดเกีย่วกับรูปภาพ ขอบวาดรปู ชอบวาดแผนที่และ

แผนภูมิตาง ๆ ชอบออกแบบ กอสราง ชอบสรางสรรคส่ิงตาง ๆ  ชอบดูภาพยนตร  วดีทีัศน  สไลด  
แผนภูมิ แผนที่ รูปภาพ ชอบเลนตอจิ๊กซอว จําแนกแยกแยะสีไดดี สนุกเพลิดเพลินกับสีและการ
ออกแบบระบายสีภาพอยางมีสีสันสดใส ชอบผูกโบ ผูกริบบิ้นอยางมสีีสัน ชอบใสเครื่องประดับ
ตาง ๆ เชนตุมหู กําไล สรอยคอที่เปนลูกปดรอยเปนสาย สนุกกับการคาํนวณทางภูมศิาสตร        
ชอบลากเสนและเขียนขยุกขยิก 

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน ใชแผนภูมิ (chart) หรือรูปภาพประกอบการสอน 
การวาดภาพ การระบายสี การวาดภาพประกอบ  การจินตนาการ การสเกตชภาพ  แผนที่ความคิด 
สัญลักษณ กิจกรรมฝาผนัง ศิลปะระการปะเศษวัสดุ ศิลปะการออกแบบ การตกแตง การสราง
สภาพแวดลอม  การสรางบล็อก การปนดนิ  การปนแปง  การทําเปเปอรมาเช  งานหัตถกรรมตาง ๆ 
การทําแผนที่เรื่องราว การทําปายนิเทศ การทําแผนที่ความคิด การทําโปสเตอร การจัดนิทรรศการ 
การตกแตงสวน 
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5) เด็กที่มีความสามารถทางดานการเคลื่อนไหว 
ลักษณะทั่วไป  คลองแคลววองไว ควบคุมรางกายไดดี รับขอมูลขาวสารและเรียนรู

ไดดีจากการสมัผัส เรียนรูดวยการลงมือทํา ขยับขา โยกลําตัว ตบเทา มีทกัษะทางกลไกที่ดี มีการ
เคลื่อนไหวและทาทางดีใชภาษารางกายไดดี แสดงทาทางและสาธิตไดดี ชอบออกกําลังกาย ชอบวิ่ง 
ชอบตีลังกา ชอบปนตนไม 

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
บทบาทสมมติ สถานการณจาํลอง การสรางสรรคทาทางเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ การใช
ภาษามือ กจิกรรมพลศึกษา กีฬา หัตถกรรม ละคร กิจกรรมเสริมสรางบุคลิก เชน การเดิน การยนื 
การลุก การนั่ง การเตนรําที่สวยงาม การเลนกีฬาประเภทบุคคล การนั่งสมาธิ หรือฝกโยคะ กจิกรรม
ที่ระบายความโกรธ ความคับของใจ เชน การตีหมอน การฉีกกระดาษ การเตะกระสอบทราย      
การชกเปา การปนแปง การแสดงลอเลียน เกมที่ใชคนเปนอุปกรณ เชน ตัวหมากรุก การแสดงสีหนา
ทาทาง ละครใบ เลนเกมประกอบเนื้อหา การใชภาษามือ ภาษาทาทาง ภาษาใบ เปนตน 

6) เด็กที่มีความสามารถทางดานมนุษยสัมพนัธ 
ลักษณะทั่วไป   ชอบพูด ชอบไปบานเพื่อนและชอบใหเพื่อนมาหาที่บาน ชอบ

ทํางานและเลนเกมเปนกลุมหรือเปนทีม ชอบฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน เขาใจ ใสใจและรับรูถึง
ความรูสึก อารมณความคิดของผูอ่ืนไดดี มเีพื่อนมาก ชอบเขาสังคม ชอบการคิดแกปญหาเปนกลุม 
เปนผูนํา เปนคนกลาง เปนคนประนีประนอม เปนผูไกลเกลี่ยความขดัแยง เขาใจและตระหนกัถึง
การยอมรับ และการไมยอมรับในสังคม ชอบอาสาสมัครในการชวยเหลือผูอ่ืน ส่ือสารไดดีทั้งที่เปน
ภาษาพดูหรือภาษาใบ  

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน    การเรียนแบบรวมมือ การเอื้อเฟอเผ่ือแผ      
การทํางานเปนทีม การสอนแบบเพื่อนเรยีน เพื่อนสอนเพื่อน การเรียนเปนกลุม เรียนกับเพื่อน     
ตางวัย บทบาทหนาที่ในสังคม การทําสมาธิ การเขาสังคม การจัดตั้งชมรม การระดมสมอง กิจกรรม
เปนคู การเลนจับคูกับเพื่อนตางชั้น สัมภาษณบุคคลตาง ๆ การสอนใหเอื้อเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือผูอ่ืน 
สนทนาและสมัภาษณผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ 

7) เด็กที่มีความสามารถทางดานความเขาใจตนเอง 
ลักษณะทั่วไป   มีแรงจูงใจภายในสูง ตองการความเปนสวนตวั ชอบอยูคนเดียว  

ชอบทํางานและศึกษาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ มีเปาหมายสวนตัว รู
จุดออนและจดุแข็งของตนเอง ชอบฝนหวาน ไตรตรอง ครุนคิด มีสัญชาตญาณการหยั่งรู ชอบอยู
ตามลําพัง มีความรูสึกไว ใจนอย  
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กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน    การเรียนเปนรายบคุคล กําหนดเปาหมายเปน
รายบุคคล ใหทํางานเดีย่ว เลือกส่ิงที่จะทําดวยตนเอง กิจกรรมตอบสนองสวนบุคคล อานคนเดยีว 
กิจกรรมที่สรางความภาคภูมใิจยกยองตนเอง ใหเขียนจดหมายขอคําปรกึษาจากผูรู ใหทํารายงาน
เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ หรือการสรุปเรื่องราวตาง ๆ ดวยตนเอง การเขียนวารสาร อนุทิน บันทึกสวนตัว 
สรางชารทและแผนภูมิเร่ืองที่ตนสนใจทํา ทําแผนภาพอธิบายความเหมือนหรือความแตกตางของ
เพื่อนในชั้นเรยีนสรางแผนที่ความรูสึก (feeling mind map) อธิบายลักษณะอากาศทีต่นเองชอบแลว
บอกเหตุผล สรางตารางเวลาสวนตัว 

8) เด็กที่มีความสามารถทางดานความเขาใจธรรมชาติ  
ลักษณะทั่วไป   ชอบและสนใจสัตว  พืช หนิ เมฆ ชอบเลี้ยงสัตว  ชอบปลูกตนไม 

สามารถบอกลักษณะ จําแนกแยกแยะพืชและสัตวได จําสญัลักษณของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวไดดี 
ชอบธรรมชาติใสใจในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เขาใจและรูถึงพฤติกรรม ความตองการ ลักษณะ
นิสัยของสัตว ชอบทําสวนผัก ผลไม ทําฟารม เล้ียงสัตว  

กิจกรรมที่ควรจัดเพื่อพัฒนาผูเรียน    การปลูกผักสวนครัว  การเพาะปลกู              
การขยายพนัธุพืช การดูแลพชื การเลี้ยงสัตว ทัศนศึกษาสวนสัตว พิพิธภัณฑ ทองเที่ยวสวนสัตวเปด 
ชายทะเล การเดินทางไกล เขาคายพักแรมตามสถานที่ธรรมชาติ พูดคุยและสนทนากับผูเชี่ยวชาญ
ดานธรรมชาติในชุมชน คนควาและทํารายงานเรื่องสัตวที่ตนเองชอบ การทดลองขยายพันธุพืช 
เรียนในสนาม ใตตนไม ในสวน เรียนกลางแจง ศึกษาแหลงน้ํา ฟารม พันธุไม สถานที่ตาง ๆ      
รอบหมูบาน เดินทางทองเทีย่วเชิงอนุรักษ ศึกษาดูงานทีสํ่านักระบายน้าํ การทํานาเกลือ ใหนักเรยีน
ตรวจสอบแหลงน้ํา แหลงเพาะพันธุยุงในชมุชน เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการดูแลแหลงน้ํา     
การจัดนิทรรศการเรื่องสิ่งแวดลอม การตกแตงสวนหิน สวนหยอม การจัดทําปายนเิทศเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ ใหวาดรูประบายสี ส่ิงตาง ๆ ผลิตสิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ 
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ตาราง 1  สรุปลักษณะกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของผูเรียน 
 

พฤติกรรมดาน ลักษณะ กิจกรรมที่ควรพัฒนาผูเรียน 
1.  ดานภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ชื่นชอบภาษา 
-ชอบเลนเกมตัวอักษร   
-เขาใจในการเลนคําตาง ๆ ไดดี  
-เขาใจคําพดูตลก  สแลง        
คําปริศนาตาง ๆ   
-บรรยายสิ่งตาง ๆ ไดดี   
-เลาเรื่องไดดี  สนุกกับเสียง 
และ จังหวะทางภาษา   
-ชอบอาน  ชอบเขียน  

-กิจกรรมการเลาเรื่อง   
-การทําวารสาร  การเขียนเรือ่ง   
-การพูดเปนจงัหวะ  ลําตัด   
บทกวี  โคลง  กลอน   
-การพูดในที่ชมุชน   
-การอานในใจ  การอานออก
เสียง  ละครอภิปรายหรือ
โตวาที   
-ใบคํา  ละครใบ   
-เลนเกมอกัษร   

2.  ดานคณิตศาสตร -ชอบใชตัวเลข   
-มีระเบยีบแบบแผน  เขาใจ   
ส่ิงที่เปนนามธรรมไดดี   
-ชอบกิจกรรมการคิดที่ตองใช
สมอง   
-ชอบจัดหมวดหมู  จดัใหเขา
พวก   
-ชอบเลนคอมพิวเตอร   
-ชอบคํานวณ  คิดเปนระบบ 
 
    
 

-การแกปญหา  รูปปริศนา   
การใชรหัส   
-การวดั  การจาํแนก            
การคาดคะเน  การเก็บขอมูล  
-การจัดกลุม  การจัดลําดับ  
สัญลักษณ   
-การทดลอง   
-เกมปริศนาทีม่ีความซับซอน  
-การคิดวจิารณญาณ   
- ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล   
-ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใน
การสอนเลนเกมลับสมอง  
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

พฤติกรรมดาน ลักษณะ กิจกรรมที่ควรพัฒนาผูเรียน 
3.  ดานดนตรี 
   

-เรียนรูไดถามีเสียงดนตรี  
-จดจําเสียงดนตรีไดดี  
-ชอบฟง รอง ฮัม แตงเพลงเอง   
-เลียนแบบจังหวะไดดี  
-แยกแยะความแตกตางของ
เสียงได 
- เคลื่อนไหวรางกายหรือ
ตอบสนองทันทีเมื่อไดยนิ
เสียงเพลง 

  
 

-ใชเสียงเพลง  การรองเพลง 
ตบเทา เคาะจังหวะ และดนตรี
ประกอบการสอน การรอง
เพลง ฮัมเพลง  
-มีการเตนรํา เลนดนตรี เรียนรู
เร่ืองเกมประกอบเพลงของชาติ
ตาง ๆ  
-เปดเพลงคลอเมื่อทํากิจกรรม
ตาง ๆ  
-เรียบเรียงเพลง การเคาะ
จังหวะ การแตงเพลง พูดเปน
จังหวะ สะกดคําศัพทเปน
จังหวะ 

4.  ดานมิติสัมพันธ -ชอบดู ชอบคดิเกีย่วกับรูปภาพ  
-ชอบวาดรูป ชอบวาดแผนที่
และแผนภูมิตาง ๆ 
- ชอบออกแบบ กอสราง  
-ชอบสรางสรรคส่ิงตาง ๆ  
-ชอบดูภาพยนตร วีดิทัศน 
สไลด แผนภูม ิแผนที่ รูปภาพ  
-ชอบเลนตอจิก๊ซอว  
-จําแนกแยกแยะสีได 
- ชอบลากเสนและเขียน
ขยุกขยกิ 

  

-ใชแผนภูมิ (Chart) หรือ
รูปภาพประกอบการสอน 
- การวาดภาพ การระบายสี 
การวาดภาพประกอบ การ
จินตนาการ  
-ศิลปะการปะเศษวัสดุ  
-ศิลปะงานฝมอืตาง ๆ 
-การจัดนิทรรศการ  
-การตกแตงสวน 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

พฤติกรรมดาน ลักษณะ กิจกรรมที่ควรพัฒนาผูเรียน 
5.  ดานการเคลื่อนไหว -คลองแคลววองไว ควบคุม

รางกายไดดี  
-รับขอมูลขาวสารและเรียนรู
ไดดีจากการสมัผัส เรียนรูดวย
การลงมือทํา  
-มีการเคลื่อนไหวและทาทาง
รางกายไดดี  
-ชอบออกกําลังกาย  

-กิจกรรมภาคสนาม 
-กิจกรรมการเคลื่อนไหว  
-บทบาทสมมติ  
-กิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ การใช
ภาษามือ  
กิจกรรมพลศกึษา  
กิจกรรมเสริมสรางบุคลิก  
 
 

6.  ดานมนุษยสัมพันธ 

   
 

-ชอบพูด  
-ชอบไปบานเพื่อนและชอบให
เพื่อนมาหาทีบ่าน  
-ชอบทํางานและเลนเกมเปน
กลุมหรือเปนทีม  
-ชองฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
เขาใจ ใสใจและรับรูถึง
ความรูสึก ของผูอ่ืนไดดี  
-ชอบเขาสังคม  
-เปนผูนํา เปนคนกลาง เปนคน
ประนีประนอม เปนผูไกลเกลี่ย 
-ชอบอาสาสมัครในการ
ชวยเหลือผูอ่ืน  
-ส่ือสารไดดีทัง้ที่เปนภาษาพดู
หรือภาษาใบ  
 
 

-การเรียบแบบรวมมือ  
-การเอื้อเฟอเผ่ือแผ  
-การทํางานเปนทีม  
-การเรียนเปนกลุม  
-การเขาสังคม  
-การเลนจับคูกับเพื่อนตางชัน้  
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

พฤติกรรมดาน ลักษณะ กิจกรรมที่ควรพัฒนาผูเรียน 
7.  ดานความเขาใจตนเอง -มีแรงจูงใจภายในสูง  

-ตองการความเปนสวนตวั 
ชอบอยูคนเดยีว  
-ชอบทํางานและศึกษาดวย
ตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ 
ตามที่ตนเองสนใจ  
-มีเปาหมายสวนตวั  
-รูจุดออนและจุดแข็งของ
ตนเอง  
-ชอบฝนหวาน ไตรตรอง 
ครุนคิด  
-มีความรูสึกไว ใจนอย  

  
 

-การเรียนเปนรายบุคคล 
กําหนดเปาหมายเปนรายบุคคล  
-กิจกรรมที่สรางความ
ภาคภูมใิจยกยองตนเอง  
-ใหทํารายงานเกี่ยวกับสิ่งที่
สนใจ หรือการสรุปเรื่องราว
ตาง ๆ ดวยตนเอง  
-ทําแผนภาพอธิบายความ
เหมือนหรือความแตกตางของ
เพื่อนในชั้นเรยีน 
-สรางแผนที่ความรูสึก (feeling 
mind map) อธิบายลักษณะ
อากาศที่ตนเองชอบแลวบอก
เหตุผล  

8.  ดานความเขาใจธรรมชาติ  
 

-ชอบและสนใจสัตว พืช หนิ 
เมฆ  
-ชอบเลี้ยงสัตว ชอบปลูกตนไม  
-สามารถบอกลักษณะ จําแนก
แยกแยะพืชและสัตวได  
-จําสัญลักษณของสิ่งตาง ๆ ที่
อยูรอบตัวไดด ี 
-ชอบและเขาใจธรรมชาติใสใจ
ในธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  
 

-การปลูก, ดแูล ,ขยายพันธุพืช 
และสัตว  
-ทัศนศึกษาสวนสัตว 
พิพิธภัณฑ เปดชายทะเล ตาม
สถานที่ธรรมชาติ  
-การจัดนิทรรศการเรื่อง
ส่ิงแวดลอม การตกแตงสวน 
การจัดทําปายนิเทศเกีย่วกับ
ธรรมชาติ  
-ใหวาดรูประบายสี ส่ิงตาง ๆ 
ผลิตสิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ 
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สรุป จากกิจกรรมที่ควรพัฒนาขางตน ผูวจิัยไดนํามาเปนแนวทางการสรางกิจกรรม  
การเรียน ใหสอดคลองกับวธีิการจัดประสบการณการเรยีนรู (ACACA)  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมตาม
แนวทฤษฎีพหปุญญาของเด็กปฐมวยั ในศนูยพัฒนาเดก็กอนวยัเรียน อันนูรอยน    
 

2.4   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

2.4.1   งานวิจัยในประเทศ 
สันติศักดิ์    ผาผาย (2546, หนา 75) ไดศกึษาวิจยั เร่ืองการศึกษาความสามารถทาง         

พหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู พบวาเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกจิกรรมโดยใชรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรูมีความสามารถทาง           
พหุปญญาทุกดาน ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานตรรกะ/คณิตศาสตร  
ความสามารถทางดานมิติสัมพันธ  ความสามารถทางดานรางกาย และการเคลื่อนไหว  
ความสามารถทางดานดนตรี/จังหวะ  ความสามารถทางดานมนุษยสัมพนัธ  ความสามารถทางดาน
การเขาใจตนเอง  และความสามารถทางดานการรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกชวงของการเปรียบเทียบ  และความสามารถทางพหุปญญา      
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้นตลอดชวงของการจดักิจกรรม 

ขวัญจิรา    ภูสังข  (2547, หนา 53) ไดศกึษาวิจยั เร่ืองการศึกษาความสามารถทาง     
พหุปญญาที่ไดรับการจัดประสบการณการปฏิบตัิการทดลองประกอบอาหารตามรูปแบบพหุปญญา
เพื่อการเรียนรู  พบวา  เดก็ปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดประสบการณปฏิบัติการทดลองประกอบอาหาร
ตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีความสามารถทางพหุปญญาสูงขึ้นทุกดาน ไดแก 
ความสามารถทางดานภาษา  ความสามารถทางดานตรรกะ/คณิตศาสตร  ความสามารถทาง         
ดานมิติสัมพันธ ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว  ความสามารถทางดานดนตรี/
จังหวะ ความสามารถทางดานมนุษยสัมพนัธ ความสามารถทางดานการเขาใจตนเอง และ
ความสามารถทางดานธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   และ
ความสามารถทาง พหุปญญาทุกดานมกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น ยกเวนสัปดาหที่ 4, 6 และ 
8 พฤติกรรม ความสามารถทางพหุปญญาคงที่ 
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วิลินดา    พงศธราธิก (2547, หนา 54) ไดศกึษาวจิัย  เร่ืองความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวยัที่ไดรับการจดักิจกรรมการละเลนไทยกลางแจง  พบวา  ความสามารถทางพหุปญญา
ของเด็กปฐมวยัหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองจัดกิจกรรมการละเลนไทยกลางแจงแตกตาง
กันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สุวรัชณ     สืบสุภาพ (2549, บทคัดยอ) ไดศึกษาวจิัย  เร่ืองการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรมลิติมีเดีย เร่ือง ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็ สําหรบัเด็กปฐมวัย  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดีย เร่ือง ส่ิงตาง ๆ รอบตัวเดก็ สําหรับเด็กปฐมวัย มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหาอยูในระดบั ดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดบั ดี และมีประสิทธภาพ 
90.20/91.87 

จันทิรา     อันอามาตย (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจยั  เร่ืองผลการจัดประสบการณ 
โดยประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง สัตวเล้ียงแสนรัก  ชั้นอนุบาลปที่ 2  พบวา แผนการจัด
ประสบการณโดยประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง สัตวเล้ียงแสนรัก ช้ันอนุบาลปที่ 2                        
มีประสิทธิภาพ 88.48/85.31 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6269 
แสดงวานักเรยีนมีความกาวหนาทางการเรยีนคิดเปนรอยละ 62.69 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนอยูในระดับมาก 

ปราณี     อุปฮาด (2550, หนา 57) ไดศึกษาวิจัย  เร่ืองการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยั 
ที่ไดรับการจัดประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  พบวา  เดก็ปฐมวยัที่ไดรับการจดั
ประสบการณตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  ตลอดเวลา 8 สัปดาห ๆ ละ 4 วัน วันละ 20-30 
นาที มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

หทัยรัตน     ทรวดทรง (2550, หนา 70) ไดศึกษาวจิัย  เร่ืองการศึกษาความสามารถทาง
พหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการสอนแบบจิตปญญา  พบวา  เดก็ปฐมวัยทีไ่ดรับ
การจัดกจิกรรมโดยใชการสอนจิตปญญา  มีความสามารถทางพหุปญญาในทุกดาน ไดแก              
ความ สามารถดานภาษา ความสามารถดานตรรกะ-คณิตศาสตร ความสามารถดานมิติสัมพันธ 
ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดาน        
ความเขาใจระหวางบุคคล ความสามารถดานความเขาใจตนเอง และความสามารถดานธรรมชาติ
สูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเกือบทกุชวงของการเปรียบเทียบ และความสามารถ
ทางพหุปญญาทุกดาน มกีารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น ในทุกชวงเวลาของการเปรียบเทียบ 

รัตนาภรณ    ภูธรเลิศ (2551, หนา 83) ไดศึกษาวจิัย  เร่ืองการศึกษาความสามารถทาง
พหุปญญาของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู  
พบวา  เดก็ปฐมวัยที่ไดรับการจัดกิจกรรมการละครตามรูปแบบพหุปญญาเพื่อการเรียนรู มีความ 
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สามารถทางพหุปญญาทุกดาน ไดแก ความสามารถทางดานภาษา ความสามารถทางดานตรรกะและ
คณิตศาสตร ความสามารถทางดานมิติ ความสามารถทางดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
ความสามารถทางดานดนตรี ความสามารถทางดานความเขาใจระหวางบุคคล ความสามารถ
ทางดานความเขาใจตนเอง ความสามารถทางดานธรรมชาติ ความสามารถดานอัตถภวนิยม จิตนยิม 
หรือการดํารงคงอยูของชีวิต สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.4.2   งานวิจัยตางประเทศ 
สวีนเนย (Sweeney, 1998, p. 1909; อางถึงใน สันติศักดิ์  ผาผาย, 2546, หนา 32)         

ไดทําการศึกษาเรื่อง “Multiple Intelligences Profiles : Enhancing Self-Esteem and Improving 
Academic Achievement.” โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาการสงเสริมการเรียนรูของนกัเรียน และ 
การแสดงออกของนักเรียนทีอ่าศัยอยูในเมอืงของรัฐฟอริดา   โดยใชทฤษฎีพหุปญญาของ         
การดเนอร เปนการศึกษาประสิทธิภาพของนักเรียนระดบัอนุบาล   จํานวน  19  คน โดยใชเวลา    
ในการศึกษา 18 สัปดาห สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา  คือ  Teele  Inventory of  Multiple 
Intelligences (TIMI) Slosson Oral  Reading  test-Revised (SORT-R)  แบบวัดความพรอมของ
โรงเรียน  TIMI  ใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  ในระหวางการเรียนรายวิชาตาม
โครงการ  มีนักเรียนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวามีความสามารถดานตาง ๆ สูงขึ้น ในขณะที่
นักเรียนบางคนลดลง มีนักเรียน 5 คน ที่พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง จากการวจิัยยังพบอีกวาปญหา
ดานวนิัยในชัน้เรียนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

ชอลก (Shalk, 2002, p. 3680 – A; อางถึงใน จันทิรา อันอามาตย, 2550, หนา 64)        
ไดศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางพหปุญญา  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ที่วดัโดยโปรแกรม  
Delaware Student Testing Program  (DSTP) โดยวัดจากคะแนน การอาน การเขียน และ
คณิตศาสตร  จุดมุงหมายของการวิจยัเพื่อสํารวจวา   ทฤษฎีพหุปญญาของการดเนอร   มีบทบาทตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหรือไม กลุมตัวอยางในการศึกษาคือ นักเรียนระดบัมัธยมศึกษา 
จํานวน 132 คน ไดผานการประเมิน 2 ชนิด คือ  การประเมินดานพหปุญญา เรียกวา Multiple 
Intelligence Development Assessment Survey   (MIDAS) และแบบประเมินดานการอาน การเขียน 
และคณิตศาสตร ประจําป 2000 พบวาคะแนนการอานสัมพันธกับดานภาษา และดานมนุษยสัมพนัธ 
คะแนนคณิตศาสตรสัมพันธ  กับดานตรรกะคณิตศาสตร  ดานภาษาและดานมนุษยสัมพันธ อยางไร
ก็ตามรอยละของความแปรปรวนที่อธิบายไดอยูในระดับต่ํามาก แสดงวามีความสัมพนัธระหวาง 
พหุปญญากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากแบบทดสอบมีนอยมาก โดยสรุปประโยชนของลักษณะ
ของพหุปญญาตามตัวพยากรณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับมีเพียง
เล็กนอยเทานัน้ 
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ทอธ (Toth, 2003, p. 3864 – A; อางถึงใน จันทิรา อันอามาตย, 2550, หนา 65) ไดศกึษา
การรับรูของครูและการนําการสอนที่เนนพหุปญญาเปนศูนยกลางไปใชในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาหนึ่งแหงในรัฐคอนเนตทิคตัโดยตรวจสอบใน 5 ดาน คือ (1) ครูในโรงเรียนที่ศึกษามี
การใหนํานิยามการสอนที่ใชพหุปญญาเปนศูนยกลางอยางไร (2)  ที่ครูคิดวาทฤษฎีปญญาของ      
โฮเวิรด   การดเนอร  (Howard  Gardner)  เปนประโยชนในชั้นเรียนของตนมากนอยเพยีงใด        
(3)   ครูเหลานี้เอาวิธีการสอนที่เนนพหุปญญาเปนศูนยกลางไปใชในชั้นเรียนของตนมากนอย
เพียงใด  (4)   ครูเหลานี้ตองการนําการสอนแบบนี้ไปใชในชั้นเรยีนของตนในอนาคตหรือไม       
(5) การรับรูของครูเกี่ยวกับทรัพยากรสนบัสนุนที่จําเปนไปใช และปรับปรุงการสอนที่เนน          
พหุปญญาเปนศูนยกลางในการปฏิบัติงานของตน   วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณครูและแบบสํารวจ
ครูผลการศึกษาพบวา   ครูใหนิยามการสอนที่เนนพหุปญญาเปนศูนยกลางคลองกับคํานิยามของ   
โฮเวิรด   การดเนอร (Howard  Gardner)  การใชกลยุทธการสอนที่เนนพหุปญญาเปนศูนยกลาง  
เปนประโยชนตอการสอนของตนครูมีความหลากหลายในการนําการสอนที่เนนพหุปญญา         
เปนศูนยกลางไปใชแตสวนมากเนนปญญา  ทางภาษา  และปญญาทางตรรกศาสตรและคณิตศาสตร 

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ  สรุปไดวานกัเรียนทีไ่ดรับ
การจัดประสบการณการเรยีนรูโดยนําทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใช  สามารถพัฒนาพฤติกรรม
ตามแนวทฤษฎีพหุปญญา 8 ดาน คือดานภาษา  ดานคณิตศาสตรดานมิตสัิมพันธ  ดานดนตรี      
ดานการเคลื่อนไหวรางกาย และกลามเนื้อ   ดานสัมพันธกับผูอ่ืน   ดานการเขาใจตนเอง  และดาน
การเขาใจธรรมชาติ  โดยนําการจัดประสบการณการเรยีนรู  5  ขั้น คือ ขั้นที่ 1   ผูเรียนลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรยีนรูดวยตนเอง (active learning)   ขั้นที่  2   ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู 
(cooperative)   ขั้นที่ 3   ผูเรียนสามารถวิเคราะหการเรียนรู (analysis) ขั้นที่ 4  ผูเรียนสามารถสราง
องคความรูดวยตนเอง  (constructivism)  ขั้นที่ 5  ผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช   
ในชีวิตจริง (application) มาจัดประสบการณการเรียนรู  หลังการจัดประสบการณการเรียนรู   
พฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดประสบการณการเรยีนรูตามแนว
ทฤษฎีพหุปญญาทุกดานสูงขึ้น 

 
  


