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53901313: สาขาวชิาทศันศิลปศึกษา 
ค าส าคญั:  ชุดกิจกรรม / ศิลปะเชิงพหุปัญญา / ศิลปะเด็กปฐมวยั / ความสุขของเด็กปฐมวยั 
 สุภาภรณ์  ป้ันกล ่า: ผลการใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ี
ส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อ.ดร.วสูิตร  โพธ์ิเงิน,      
รศ.ศิริพงศ ์ พยอมแยม้ และ ศ. เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร.  207 หนา้. 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) การศึกษาความสุขของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุ
ปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  2) ผลการศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะ
เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อรูปแบบ
กิจกรรมศิลปะเพ่ือส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   โดยมี
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองคือ นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา (ปฐมวยั) จ านวน 50 คน ทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลาในการทดลองสปัดาห์ละ 
2 คร้ัง คร้ังละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ  กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั แบบประเมินความสุข ก่อนและหลงัทดลอง  แบบประเมิน
ทกัษะศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  และ แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับเด็กปฐมวยั  การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยหา
ค่าสถิติพ้ืนฐานของคะแนนเฉล่ียร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และการทดสอบค่า (t – test) แบบ Dependent 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
 1. ผลสมัฤทธ์ิความสุขของเด็กปฐมวยัจากการร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัดว้ยกิจกรรมเชิงพหุปัญญา
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  เพ่ือส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั โดยผลก่อนร่วม
กิจกรรมศิลปะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.93 และผลหลงัร่วมกิจกรรมศิลปะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั   49.77  และค่า T – test 
เท่ากบั 8.67 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กๆ มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 2. ทกัษะศิลปะของเด็ก หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด   การ์ดเนอร์  
เพ่ือส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย ( X )    เท่ากบั 7.82 และ
มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.40 
 3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์เพ่ือส่งเสริมความสุข
และทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย   ( X ) เท่ากบั 9.31 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.53 และ เด็กๆ มีพฤติกรรมสนใจต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
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53901313: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD: A SET OF ART ACTIVITIES / MULTIPLE-INTELLIGENCES ARTS 

EDUCATION / ART FOR EARLY CHILDHOOD STUDENTS/ THE 
HAPPINESS OF EARLY CHILDHOOD STUDENTS 

 SUPHAPHORN  PUN-KLUM: THE EFFECT OF MULTIPLE INTELLIGENCES 
ART EDUCATION FOLLOW TO HOW ARD GARDNER TO ENHANCE  HAPPINESS AND 
ART SKILL ON CHILDHOOD. THESIS ADVISORS: WISUD PO-NGERN, Ph.D.,              
ASSOC. PROF. SIRIPONG PAYOMYAM, AND EMERITUS PROF. PISHNU SUPANIMIT.  
207 pp. 
 
 This study aimed to 1) study the happiness of the early childhood students 
implementing the art activities based on Multiple-Intelligences Arts Education according to 
Howard Garner’s theory, 2) investigate the artistic skills of the early childhood students 
implementing the art activities based on Multiple-Intelligences Arts Education according to 
Howard Garner’s theory, and 3) discover the satisfaction of the early childhood students 
towards the art activities based on Multiple-Intelligences Arts Education according to Howard 
Garner’s theory. The sample of the study was 50 students in Kindergarten 3, Demonstration 
School of the Faculty of Education, Silpakorn University (Early Childhood and Elementary). 
The study was conducted in the first semester of 2014. The experiment covered eight weeks 
or 16 periods; 50 minutes for one period. 
 The experimental instruments of the study consisted of 1) a set of the art activities 
based on Multiple-Intelligences Arts Education according to Howard Garner’s theory, 2) an 
evaluation form of the early childhood students’ happiness, 3) an evaluation form of the early 
childhood students’ artistic skills, and 4) a set of questionnaire for the satisfaction of early 
childhood students towards the art activities based on Multiple-Intelligences Arts Education 
according to Howard Garner’s theory. The collected data from the experimental and 
controlled group were analyzed by employing percentage, mean, Standard Deviation (S.D.) 
and the T-test Dependent. 
 The findings were revealed as follows: 
 1) The average scores of the early childhood students’ happiness before and after 
the implementation of the art activities based on Multiple-Intelligences Arts Education 
according to Howard Garner’s theory were 42.93 and 49.77 respectively. The artistic 
achievement of the students before and after the implementation of the art activities based on 
Multiple-Intelligences Arts Education according to Howard Garner’s theory was significantly 
different at the level of 0.01. 
 2) The artistic skills of the early childhood students after the implementation of 
art activities based on Multiple-Intelligences Arts Education according to Howard Garner’s 
theory was in the high level; X  = 7.82, and S.D. = 1.40.  
 3) The satisfaction of the early childhood students towards art activities based on 
Multiple-Intelligences Arts Education according to Howard Garner’s theory was in the 
highest level; X = 9.31, and S.D. = 1.53. The interest of the early childhood students towards 
the art activities was in the highest level as well. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก อาจารย ์ดร.วสูิตร โพธ์ิเงิน รวมถึง      
ศาสตราจารยพ์ิษณุ ศุภนิมิตร และรองศาสตราจารย ์ศิริพงศ ์พะยอมแยม้ ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ไดใ้หค้  าแนะน าช่วยเหลือ ใหค้วามเอ้ืออาทรความกรุณาต่อผูว้จิยั ผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.อ าไพ ตีรณสาร ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะเด็ก 
ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ อาจารย์  ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ  ผูเ้ช่ียวชาญดา้น         
พหุปัญญา และรองศาสตราจารยลิ์ขิต  กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยา
พฒันาการเด็ก  ท่ีทุกท่านไดใ้หเ้ขา้สัมภาษณ์  ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งดียิง่ในการ
สร้างเคร่ืองมือวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยด์ร.ขนบพร วฒันสุขชยั อาจารยป์ระติมา ธนัยบูรณ์ตระกลู 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นศิลปะเด็ก ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.ปรณฐั กิจรุ่งเรือง  อาจารยด์วงหทยั    โฮมไชยะวงศ์   
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชูพงศ ์ปัญจมะวตั   คุณชไมพร พงษพ์านิช 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก  ท่ีทุกท่านไดส้ละเวลาช่วยตรวจสอบ ประเมิน  ใหค้  าแนะน า 
ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อยา่งดียิง่ในการวจิยัคร้ังน้ี       
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยค์ณิต เขียววชิยั ท่ีกรุณาเป็นประธานในการ
พิจารณาวทิยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตรจารยพ์ีระพงษ ์กุลพิศาล ท่ีกรุณาเป็น
ผูท้รงคุณวฒิุและใหค้  าแนะน าในการท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอบขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและ
ประถมศึกษา) จงัหวดันครปฐม ผูช่้วยศาสตร าจารยด์ร. ปรณฐั กิจรุ่งเรือง  ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์
ส่งเสริมใหผู้ว้จิยัไดมี้โอกาสพฒันาตนเอง รวมถึง อาจารย์จนัทร์ธิมา  ไทยแกว้ คุณครูประจ าชั้นท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกและขอขอบใจ เด็กๆ นกัเรียนชั้นอนุบาล 3  ท่ีสนุกกบักิจกรรมและใหค้วาม
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่นิรมล กงัวานวาณิชย ์ท่ีรักและเป็นก าลงัใจยิง่ใหญ่ และ
รองศาสตราจารยป์รีชา ป้ันกล ่าสามีผูส้นบัสนุนส่งเสริมใหก้ าลงัใจของผูว้จิยัเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์อนัใดท่ีไดจ้ากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบใหก้บับุพการี ครู
อาจารย ์ญาติพี่นอ้ง เพื่อนๆ และผูมี้พระคุณทุกท่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัมา
โดยตลอด 
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