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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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 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 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบนัเราตกอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมุ่งสร้าง
ความมัง่คัง่ทางดา้นวตัถุเป็นหลกั ใชก้ารวดัผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ หรือท่ีเรียกวา่ GDP 
(Gross Domestic Product) (สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ , มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553: 1-35) 
เป็นมาตรวดัคุณภาพชีวติ กล่าวคือ มี “ความสุข” เม่ือตวัเลขในบญัชีธนาคารมีมูลค่าสูง ส่งผลให้
ประชาชนตอ้งเสริมอตัราเร่งในการท างานมากข้ึน  ๆ สร้างความกดดนัและความเครียดใหผู้ค้นใน
สังคมส่วนใหญ่ในภาพรวมของโครงสร้างครอบครัวไทยนั้น งานวจิยัหลายช้ินไดช้ี้ตรงกนัถึงสภาพ
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในรอบไม่ก่ีทศวรรษ พบวา่ ปัญหาการปรับตวัของครอบครัวท่ีถูก
กระทบเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท าใหเ้กิดความเครียด มีความวติกกงัวลสูง ปัจจยัรุมเร้าต่าง  ๆ ไดเ้ขา้
มามีอิทธิพลต่อสภาพครอบครัวและลกัษณะการอบรมเล้ียงดูเด็กใหเ้ปล่ียนแปลงไป ขอ้มูลจากการ
ส ารวจ  (มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และศูนยป์ระชามติสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยั
รามค าแหง, 2546, อา้งถึงใน อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2548: 24) พบวา่ ผูป้กครอง 1,066 ครอบครัว  ใน
กรุงเทพมหานคร พอ่แม่ส่วนใหญ่ท างานวนัละ 7-9 ชัว่โมง พอ่แม่  ร้อยละ 43 รู้สึกห่างเหินกบัลูก
เน่ืองจากในแต่ละวนัมีเวลาท ากิจกรรมร่วมกนัเพียง 1-3 ชัว่โมง ความเอาใจใส่กนัในครอบครัว
ลดลงเกิดเป็นปัญหาพฤติกรรม พฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ จริยธรรมของเด็กและค่านิยม           
การเล้ียงลูกผดิ ๆ ในยคุบริโภคนิยม  
 เม่ือครอบครัวมีเวลาใหก้นันอ้ยลง เด็ก ๆ ถูกส่งเขา้ระบบการศึกษาเร็วข้ึน “ส่ือ” ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือส าคญัของสังคมบริโภคนิยม จึงกลายมาเป็นพี่เล้ียงเด็กไปโดยปริยาย จากการส ารวจพบวา่
เด็กและเยาวชนอายรุะหวา่ง 6-24 ปี จ  านวน 21.4 ลา้นคน ใชเ้วลาวา่งในการดูโทรทศัน์ (วซีีดี)      
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ ฟังวทิย ุฟังเทป ร้อยละ 36.7 จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนและผูป้กครองถึงผลกระทบของส่ือโทรทศัน์ท่ีมีต่อเด็กและเยาวชน ระบุวา่เด็กดู
โทรทศัน์มากถึงวนัละ 3-5 ชัว่โมง และคนส่วนใหญ่เห็นวา่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการดูโทรทศัน์ 
ไดแ้ก่ มีการกระตุน้ใหเ้กิดการเลียนแบบในเร่ืองเซ็กส์และความรุนแรง ชีวติถูกบ่มเพาะดว้ยความ
ฟุ่มเฟือยโดยโฆษณาทีวเีป็นตวักระตุน้การใชจ่้าย (ส านกัวจิยัเอแบคโพลร่วมกบัมูลนิธิเครือข่าย
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ครอบครัว มูลนิธิเพื่อพฒันาเด็ก (มพด.) และส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.), 2546, อา้งถึงใน อมรวชิช์ นาครทรรพ, 2548: 32) 
 แน่นอนวา่ความฉลาดทางสติปัญญาหรือเชาวน์ปัญญาเป็นเร่ืองแรก  ๆ ท่ีคนส่วนใหญ่
ใหค้วามส าคญั และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูค้นในยคุขอ้มูลความรู้ข่าวสารท่ีมีการแข่งขนัสูง พอ่แม่
ผูป้กครองส่วนใหญ่จะเนน้การเล้ียงดูในการส่งเสริมทางดา้นสติปัญญา   เพื่อใหเ้ด็ก  ๆ  เท่าทนัไป
จนถึงเก่ง และเก่งท่ีสุด ซ่ึงมีเป้าหมายอยูท่ี่ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน ความสมบูรณ์พร้อมทาง  
ดา้นวตัถุ  หมายถึง  ความสามารถ  หรือเรียกวา่อ านาจการจบัจ่ายสูงสุดจึงจะมีความสุข ความรู้
ความสามารถหรือปัญญาเพียงดา้นเดียวหรือดา้นใดดา้นหน่ึงอาจจะไม่เพียงพอ และในกรณีท่ีพอ่แม่
ผูป้กครองคน้พบและรู้จกัความสามารถเฉพาะในตวัเด็กไดเ้ร็วและชดัเจนก็จะสามารถส่งเสริม
ศกัยภาพในปัญญาดา้นนั้น  ๆ ไดไ้กล เราจึงพบวา่ปัจจุบนัพอ่แม่ผูป้กครองส่วนมากจึงเร่งส่งบุตร
ธิดาของตนเขา้สู่ระบบการเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ 
 ค่านิยมในการเล้ียงลูกใหเ้ติบโตอยา่งรวดเร็วและมีความพร้อมเขา้สู่สนามแข่งขนักนั
เร็วข้ึนท่ีอดัแน่นไปดว้ยสาระความรู้มากมาย ในงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาท่ี
เจาะลึกทางดา้นพฤติกรรมการบริโภคของเด็กกล่าววา่ “เด็กสมยัน้ีถูกเร่งรัด ยดัเยยีด หรือตอ้นใหเ้ขา้
ร่วมกิจกรรมท่ีสร้างสรรคม์ากกวา่เม่ือก่อน โดยไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กเป็นเด็กเท่าท่ีควร” เด็กทุกวนัน้ี
ตอ้งมีชีวติประจ าวนัท่ีรีบเร่ง และตารางลน้ไม่ต่างกบัผูใ้หญ่  ปัจจุบนัเด็กใชเ้วลาในโรงเรียนมากข้ึน 
มีการบา้นมากข้ึน ขณะท่ีมีเวลาเล่นนอ้ยลง  (จูเลียต บี.  ชอร์, 2553: 55) ดว้ยหลาย  ๆ ปัจจยัท่ีเด็กตอ้ง
เผชิญนั้นท าใหเ้ด็ก  ๆ ตอ้งสูญเสียความสุขในชีวติ ความสดใสร่าเริง ซ่ึงเป็นธรรมชาติตามวยัไป
อยา่งน่าเสียดาย เด็กจ านวนมากเป็นโรคเครียดจากสภาวะท่ีตอ้งมีการแข่งขนัสูง เครียดเพราะกลวั
ลม้เหลวหรือถูกกดดนัในเร่ืองการเรียนจากพอ่แม่และครู รวมไปถึงระบบการศึกษาท่ีส่งเสริมใหมี้
การแข่งขนัและเม่ือท าไม่ไดต้ามท่ีหวงัไว ้ก็เกิดความผดิหวงั สูญเสียคุณค่าในตนเอง น าไปสู่การ
แสดงออกดว้ยความกา้วร้าวรุนแรง หรือกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปจนถึงฆ่าตวัตาย สาเหตุของปัญหา
เหล่าน้ีลว้นเกิดข้ึนจากความหวงัดีท่ีส่งผลร้ายต่อเด็กอยา่งคาดไม่ถึง  
 ปัจจุบนัมีผลการศึกษาใหม่  ๆ บ่งช้ีวา่ มนุษยไ์ม่ไดมี้ความสุขเพิ่มข้ึน แมว้า่จะมีการ
บริโภคเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และมนุษยเ์องก็เร่ิมขวนขวายท่ีจะแสวงหาความสุขท่ีไม่ไดเ้กิดจากการ
บริโภคมากข้ึน ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาสังคมโลกยงัขาดความเขา้ใจในความสุขอยา่งแทจ้ริง ประกอบ
กบัแนวคิดในอดีตมกัถูกแนวคิดรุ่นต่อ ๆ มาแทนท่ี ผูค้นแข่งกนัหาความสุขใหก้บัตนเองมากเกินไป 
แต่ดว้ยการศึกษาความสุขในโลกสมยัใหม่มีการผสมผสานศาสตร์ต่างสาขา ท าใหเ้ขา้ใจความสุขใน
หลากหลายมิติและมุมมองมากยิง่ข้ึน ( นภาภรณ์ พิพฒัน์, 2550; ริชาร์ด เลยาร์ด, 2550 และวทิยากร 
เชียงกลู, 2552, อา้งถึงใน พีรเทพ รุ่งคุณากร, 2552: 16) 
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 จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมานั้นพอจะสรุปไดว้า่ ในการเล้ียงดูเด็ก  ๆ ท่ามกลาง กระแส
สังคมบริโภคนิยมท่ีมุ่งสู่ความเจริญทางวตัถุ ส่งผลใหเ้กิดเป็นปัญหาทางดา้นความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว อนัเตม็ไปดว้ยส่ือโทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เกมออนไลน์และของเล่น
ส าเร็จรูปทางการตลาดท่ีไปกระตุน้ความอยากมีอยากได ้มีอิทธิพลต่อการรับรู้และการเรียนรู้ของ
เด็กแลว้ ทั้งยงัครอบง าความคิด จิตใจ แต่ละเลยการปลูกฝังจิตส านึกอนัดีงามและการรู้ถึงคุณค่า  
ของส่ิงต่าง  ๆ รอบตวัแมแ้ต่ตวัเอง ส่งผลต่อการแสดงออกในรูปภาวะจิตและอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า 
ความวติก กา้วร้าว ขดัแยง้ ไม่อดทน ความไม่มัน่คงทางอารมณ์ เห็นแก่ตวั เคารพตนเองต ่า 
จริยธรรมตกต ่า ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงระดบัสุขภาวะหรือความสุขของผูค้นในสังคม ลดลง   
อยา่งน่าเป็นห่วง   ซ่ึงเราตอ้งมาพิจารณากนัถึงความฉลาดอีกดา้นหน่ึง คือ  ความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) ซ่ึงเป็นทกัษะส าคญัในการด าเนินชีวติ โดยตอ้งตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสร้างภูมิคุม้กนั
ท่ีเขม้แขง็ตั้งแต่เด็กระดบัปฐมวยั ซ่ึงเป็นวยัท่ีอ่อนไหวท่ีสุด แต่ก็เตรียมความพร้อมไดง่้ายท่ีสุด 
 มีผลส ารวจเด็กและเยาวชนไทยกบัความฉลาดทางอารมณ์ หรือทกัษะทางอารมณ์มี
แนวโนม้วา่จะมีปัญหาเก่ียวกบัความรับผดิชอบ ความพอใจในชีวติและความสุขสงบทางใจ (มติชน,  
2549, อา้งถึงใน ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ, 2552: 4) ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบดว้ยทกัษะทาง
อารมณ์ท่ีจะช่วยเสริมกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายส าคญั กล่าวคือ เป็นคนเก่ง ดี       
มีความสุข ด าเนินชีวติอยา่งมีคุณค่าและมีเป้าหมาย  จากการศึกษาทางจิตวทิยา พบวา่ ความฉลาด
ทางอารมณ์จะเป็นส่ิงท่ีน าพาเราไปพบกบัความส าเร็จในชีวติอยา่งแทจ้ริง ยิง่ความฉลาดทางอารมณ์
เป็นส่ิงฝึกฝนเพิ่มพนูทกัษะไดแ้ละส่งผลดีทั้งเด็กและผูใ้หญ่ โดยใหเ้ด็กเติบโตเป็นคนท่ีพบ
ความส าเร็จทั้งดา้นชีวติส่วนตวัและการงาน (เทิดศกัด์ิ เดชคง , 2542: 62-64) ความฉลาดทางอารมณ์ 
หรือทกัษะทางอารมณ์จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะช่วยใหเ้ด็กและเยาวชนไดมี้สติในการย ั้งคิด มีการรู้จกั
ตนเอง การจดัการกบัปัญหาและความเครียด การมีน ้าใจเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น การมีทกัษะทางสังคม    
ซ่ึงลว้นแต่เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งมีเน่ืองจากทุกคนตอ้งอยูร่่วมกนัในสังคม ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นตลอดเวลา  

 การศึกษาของประเทศถูกก าหนดเพื่อรองรับแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ   ดงันั้น     
การปฏิรูปการศึกษาถูกพฒันา  เพื่อใหเ้ท่าทนัต่อความเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและการเติบโตตาม
บริบทของสังคมโลกและสังคมไทยไดน้ าแนวคิดท่ีตั้งเป้าหมายใหส้ามารถผลิตผูท่ี้มีความเป็น
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีคุณธรรมและจริยธรรม รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงสามารถปรับตวัอยูใ่นสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งมีคุณภาพ แต่ในความเป็นจริงปัจจยัทางดา้นสังคมและความอ่อนแอของสถาบนั
ครอบครัวในการท าหนา้ท่ีอบรมเล้ียงดูเด็กส่งผลกระทบอยา่งยิง่ต่อเด็กปฐมวยั และเม่ือกา้วเขา้สู่การ
เรียนรู้ในระดบัประถมศึกษา เน้ือหาสาระทางวชิาการมีมากข้ึน สาระวชิาศิลปะก็เป็นหน่ึงใน
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โครงสร้างหลกัสูตร โดยในทางปฏิบติัศิลปะถูกลดทอนความส าคญัลงอยา่งมากขนาดท่ีเด็กตอ้ง
เรียนศิลปะสลบัเทอมกบัดนตรีและนาฏศิลป์ เพราะเวลาเรียนเกือบทั้งหมด โรงเรียนตอ้งให้
ความส าคญัทางวชิาการก่อนเพื่อใหท้นักบัระยะเวลาเรียนท่ีก าหนดต่อภาคการศึกษา บางโรงเรียน
เร่งอดัสาระวชิาการล่วงหนา้ใหเ้ด็กดว้ยเหตุผลเพื่อการแข่งขนัและการสร้างสถิติในการสอบเขา้
เรียนต่อในระดบัสูงข้ึนใหก้บัโรงเรียน ศิลปะจึงถูกลดความส าคญัเหลือเพียงแค่การบา้นท่ีตอ้งส่ง 
และถูกมองวา่ถา้ท าไดดี้ก็จะเป็นคะแนนช่วยดึงเกรดเฉล่ียใหส้วยงาม แต่ถา้ท าไดไ้ม่ดีก็จะฉุดเกรด
เฉล่ียดว้ยเช่นกนั กลายเป็นความผดิและโทษเด็กวา่ปล่อยปละละเลยทั้งท่ีเวลาเรียนวชิาศิลปะนอ้ย
มาก อีกทั้งผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญั ไม่เขา้ใจกระบวนการเรียนรู้ และคิดวา่ง่ายจึงไม่
ส่งเสริมอยา่งจริงจงั ศิลปะจึงถูกแยกออกจากชีวติประจ าวนัอยา่งน่าเสียดาย กิจกรรมสร้างสรรค์
เพียงเพื่อใหเ้ด็ก ๆ ไม่มีเวลาวา่งมากจนเกินไปในการใชเ้วลาหนา้จอโทรทศัน์และเกมคอมพิวเตอร์   

 จากความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ท่ีมุ่งพฒันาสติปัญญาแก่เด็กและพบปัญหาเร่ือง     
สุขภาวะในเด็กวยัก่อนประถมศึกษาหรือปฐมวยันั้น ผูว้จิยัจึงศึกษาแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาของ     
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (พ.ศ.  2526) ท่ีเกิดจากความเช่ือเร่ืองศกัยภาพและความสามารถของมนุษยท่ี์มี
อยา่งหลากหลาย อนัเกิดจากสมองท่ีแบ่งเป็นส่วน ๆ ซ่ึงแต่ละส่วนก าหนดความสามารถเป็นเร่ือง  ๆ 
ไว ้จึงท าใหม้นุษยมี์ปัญญาหลาย  ๆ ดา้นในคน  ๆ เดียวกนั ส่งผลต่อการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนน้การ
พฒันาความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยการส่งเสริมพฒันาศกัยภาพตาม
ความถนดัของผูเ้รียนเกิดเป็นหลกัสูตรท่ีผสมผสานศิลปะ ความเขา้ใจตนเอง การส่ือความหมาย 
และดา้นร่างกาย (เยาวพา เดชะคุปต,์ 2551: 104) และแนวคิดน้ีก็ส่งผลใหศิ้ลปศึกษาเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปสู่แนวคิดใหม่ คือ พหุศิลปศึกษา   ซ่ึงการจดัประสบการณ์การเรียนรู้จะช่วยส่งเสริม
ปัญญาทั้ง  9 ดา้น  ประกอบดว้ย   ดา้นภาษา ( Linguistic Intelligence) ดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
(Logical-Mathematical Intelligence)  ดา้นมิติ ( Spatial Intelligence)  ดา้นดนตรี ( Musical 
Intelligence)  ดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว  (Bodily-kinesthetic Intelligence)  ดา้นมนุษย
สัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence)  ทางดา้นเขา้ใจตน ( Intrapersonal Intelligence)  ดา้นธรรมชาติ
วทิยา (Naturalist Intelligence) และดา้นอตัถภวนิยม/จิตนิยม (Existential Intelligence) การเรียนการ
สอนศิลปศึกษาท่ีสัมพนัธ์ เช่ือมโยง บูรณาการกบัปัญญาดา้นต่าง  ๆ การเรียนรู้ท่ีพฒันาไปพร้อม  ๆ 
กบัปัญญาดา้นอ่ืน  ๆ  การพฒันาปัญญาจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัวธีิการพหุศิลปศึกษา ซ่ึงเป็นวธีิการหน่ึง
ทฤษฎีหน่ึงท่ีสามารถพฒันาปัญญาของมนุษยใ์นหลาย  ๆ ดา้น ตามศกัยภาพของบุคคลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (วรุิณ ตั้งเจริญ , 2548: 139) กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ เด็กจะสามารถพฒันาสติปัญญา
ไปตามกิจกรรมนั้นไดโ้ดยไม่เครียดส่งผลใหภ้าวะอารมณ์อยูใ่นเกณฑดี์และพฒันาใหเ้กิดความสุข
ได ้
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 ดว้ยเพราะศิลปะมีความส าคญัส าหรับเด็กเป็นอยา่งยิง่ กิจกรรมศิลปะมีคุณค่าต่อการ
พฒันาเด็กในขอบเขตท่ีครอบคลุมพฒันาการทุกดา้น คือ ดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา  การเปิดโอกาสใหเ้ด็กไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ ไดแ้สดงความสามารถของตนใหผู้อ่ื้น
ยอมรับตามท่ีตอ้งการจะเป็นผลดีต่อการพฒันาและส่งเสริมความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ซ่ึงคุณค่าของ
ศิลปะนอกจากจะช่วยใหเ้ด็กลดความคบัขอ้งใจแลว้ยงัช่วยใหเ้กิดความพึงพอใจ มีอารมณ์แจ่มใส
มัน่คงและเกิดความมัน่ใจในการแสดงออก ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้และปรับตวัในสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ได ้เป็นการช่วยใหเ้กิดการพฒันาอารมณ์อยา่งไดผ้ลและตระหนกัถึงคุณค่าของตนท่ีมีต่อหมู่คณะ 
ส่งผลใหเ้ด็กมีทศันคติท่ีถูกตอ้งในสังคมและมีบุคลิกภาพเป็นไปในทางดีงาม (บุญไท เจริญผล, 
2549: 6) นอกจากน้ีศิลปะยงัช่วยบ าบดัปัญหา โดยเปิดโอกาสใหเ้ด็ก  ๆ ไดมี้การแสดงออกดว้ยวธีิ
ต่างๆ ตามความสามารถและความตอ้งการของเด็ก เป็นทางระบายอารมณ์ท่ีเคร่งเครียด ความโกรธ    
ความกลวั ความวติกกงัวล ดว้ยการท ากิจกรรมศิลปะเป็นทางออกท่ีดีท่ีสุดใหผ้อ่นคลายและมีผล
ดา้นสุนทรียภาพและการสร้างสรรค ์ศิลปะยงัช่วยขจดัความดอ้ยอนัมีสาเหตุมาจากความไม่          
สมปรารถนา ขาดความมัน่ใจ ทั้งยงัท าความเขา้ใจกบัปัญหาท่ีซุกซ่อนอยูใ่นจิตใจ ท่ีไม่อาจอธิบาย
ไดด้ว้ยภาษาพดูหรือภาษาเขียน (ประสาร มาลากุล ณ อยธุยา , 2523: 36-38, อา้งถึงใน  สิริพรรณ 
ตนัติรัตน์ไพศาล, 2545: 101) การแสดงออกทางศิลปะของเด็กนั้นช้ีใหเ้ห็นถึงการติดต่อส่ือสารใน
ขณะท่ีเด็กวาดภาพตามพฒันาการทางธรรมชาติของเขา   รูปแบบยุง่เหยงิท่ีเด็กใชเ้ป็นสัญลกัษณ์  
เช่น  คน  ตน้ไม ้ บา้น ดวงอาทิตย ์หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีเขาชอบ ภาพท่ีปรากฏเหล่าน้ีจะส่ือสารความรู้สึก
นึกคิด บรรยายประสบการณ์และจินตนาการของเขา การวาดภาพของเด็กจึงมีสภาพเป็นการส่ือสาร
ขอ้มูลต่าง  ๆ ดว้ยสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในงานศิลปะซ่ึงอาจมีคุณค่ามากกวา่การบอกเล่าใด  ๆ ศิลปะ
เป็นส่ือส าคญัอยา่งหน่ึงในการใหเ้ด็กไดมี้โอกาสแสดงออกถ่ายทอดความคิด ประสบการณ์ 
ความรู้สึก เป็นการแสดงออกจากความรู้สึกภายใน ท าใหเ้ขารู้สึกเป็นอิสระ ในทางจิตวทิยาถือวา่ 
ภาพวาดของเด็กเป็นตวัสะทอ้นกระบวนการพฒันาทางดา้นจิตใจใหเ้ขาเกิดกระบวนการคิดดว้ย
ตนเองท่ีเกิดจากการ     สั่งสมประสบการณ์จากการรับรู้   ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการท างานทางศิลปะ 
(Bleiker, 1999) และเป็นดชันีช้ีวดัตวัแรกท่ีเท่ียงตรงท่ีสุดในการช้ีวดัภาวะจิตของเด็ก (เทวี  ประสาท
, 2546: ) 

 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจ
ในการทดลองใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ท่ีตอ้งอยูใ่นสภาพสังคมปัจจุบนัและการเล้ียงดูอยา่งขาดความ
เขา้ใจจนเกิดความเครียด ความกดดนั ขาดความสุข อนัส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกในรูปแบบ
ต่าง ๆ มีทศันคติท่ีเป็นลบและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์   เช่น  ขาดสมาธิ   ขาดความอดทน  เก็บกด 
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ไม่กลา้แสดงออก ไม่มัน่คงทางจิตใจ กา้วร้าวรุนแรง ซ่ึงการวจิยัน้ีจะช่วยใหท้ราบถึงปัญญาแต่ละ
ดา้นของเด็ก สร้างความมัน่ใจในปัญญาเฉพาะตนท่ีมีความแตกต่าง หลากหลายซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิด
สุขภาวะในเด็กและเยาวชนไทย สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีศิลปะเป็นรากฐานส าคญัน าไปสู่การพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 

กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ในการทดลองรูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์         

ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ผูว้จิยัไดศึ้กษาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 1. จิตวทิยาพฒันาการทางดา้นศิลปะของโลเวนเฟลด ์(Lowenfeld, 1953) 

  ไดส้รุปขั้นตอนของพฒันาการทางศิลปะในระดบัเด็กปฐมวยัท่ีเก่ียวขอ้งในงายวจิยั
ไวด้งัน้ี คือ  

  ระยะก่อนสัญลกัษณ์ ระดบัอาย ุ4-7 ขวบ  
  เด็กวยัน้ีจะวาดภาพ  ดว้ยการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงท่ีเด็กวาดกบัความเป็น

จริง สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏในภาพเขียน  ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของตนเอง  ระยะน้ีเป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อ  
ระหวา่งการขีดเขียนท่ีไม่มีความหมาย  ไปสู่การขีดเขียนท่ีมีความหมาย  และสร้างใหป้รากฏเป็น
รูปร่างได้ เด็กจะพยายามสนองความตอ้งการ  ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพท่ีตนเขียนกบั
ความเป็นจริงของโลกภายนอก  

  จากการสังเกตพฒันาการทางศิลปะเด็ก  พบวา่ เด็กเร่ิมมีประสบการณ์ทางศิลปะ
ตั้งแต่แรกเกิด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงอายุ  0-4 ขวบ การพฒันาความคิดทางศิลปะของเด็กจะเป็นไป
อยา่งบริสุทธ์ิ เด็กจะมีความคิด และจินตนาการสูงสุดเม่ืออายุ  4 ขวบ และจะลดต ่าลงเม่ืออายุ  5 ขวบ 
ทั้งน้ีเป็นผลจากการท่ีเด็กพยายามสนองความตอ้งการของตน  ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัความ
เป็นจริงของโลกภายนอกมากข้ึน  

  เด็กปฐมวยัซ่ึงมีอายรุะหวา่ง  3-6 ขวบ พฒันาการทางศิลปะจะอยูใ่นช่วงตอนปลาย
ของระยะขีดเข่ีย  กบัระยะก่อนสัญลกัษณ์  พฒันาการของเด็กวยัน้ี  เร่ิมข้ึนมาจากการขีดเขียนเส้น
อยา่งอิสระ  ไม่มีความหมาย  จนพฒันาข้ึนมาสู่ความสามารถในการควบคุมบงัคบัมือขีดเขียนเส้น
ต่าง ๆ ใหเ้ป็นภาพท่ีมีความหมายข้ึนมาได้  การเขียนภาพของเด็ก  เขียนข้ึนมาจากความรู้สึกนึกคิด  
ความพึงพอใจ  และจากประสบการณ์ตรงท่ีไดพ้บเห็น  โดยเด็กจะพยายามเขียนภาพใหมี้
ความสัมพนัธ์กบัสภาพความเป็นจริง  และส่ิงแวดลอ้ม  ภาพท่ีเด็กเขียน  สามารถอธิบายเป็นเร่ืองราว
ท่ีมีความหมายได้  โดยทัว่ไป  ภาพท่ีเด็กเขียนจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเอง  ครอบครัว  และเพื่อนท่ี
โรงเรียน ภาพท่ีเด็กชอบวาดทุก  ๆ คร้ัง ไดแ้ก่ ภาพคน บา้น ตน้ไม้ ดวงอาทิตย์ ดอกไม้ ลกัษณะของ
ภาพวาดจะเป็นภาพโปร่งใส  มองทะลุเห็นส่ิงภายในได้  เช่น เด็กวาดภาพแม่ท่ีก าลงัทอ้ง  ภาพท่ีเด็ก
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วาดจะมองเห็นตวัเด็กอยูใ่นทอ้งแม่  หรือถา้เป็นภาพเก่ียวกบัเร่ืองราวต่าง  ๆ ท่ีเด็กตอ้งการเนน้  และ
ถ่ายทอดความรู้สึกของตนใหผู้อ่ื้นเห็น  เด็กจะวาดภาพท่ีมีขนาดใหญ่  เช่น วาดภาพครอบครัวของ
ฉนั เด็กจะวาดภาพพอ่และแม่มีขนาดใหญ่กวา่ใคร  ๆ ท่ีอยูใ่นภาพ  การวาดภาพของเด็กวยัน้ี  จะไม่
ค  านึงถึงความเหมือนจริง  และความสมดุลของภาพ  เด็กจะวาดภาพข้ึนมาจากความพอใจตามความ
ตอ้งการของตนเป็นส าคญั (Lowenfeld, 1957: 33-39, อา้งถึงใน บุญไท เจริญผล, 2549: 50) 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวคิดของเจโรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner, 1966) 
  บรูเนอร์ไดจ้ดัล าดบัขั้นการพฒันาการการเรียนรู้ของเด็กหรือโครงสร้างทาง
สติปัญญาเป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

  2.1  Enactive Stage เด็กจะเรียนรู้และเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มโดยผา่นการกระท าหรือ   
การลงมือปฏิบติั เช่น การสัมผสั การเคล่ือนไหว เป็นตน้ การเรียนรู้ในขั้นน้ีมีความสัมพนัธ์โดยตรง
กบัความสามารถดา้นการเคล่ือนไหว การเตน้ร า และการใชร่้างกายหรือส่วนต่าง  ๆ ของร่างกายใน
การแสดงออกซ่ึงความรู้ของตน 

  2.2  Iconic Stage ในขั้นน้ี เด็กจะเรียนรู้ผา่นการมองรูปภาพ หรือตวัแบบ เด็กเร่ิม
พฒันาวธีิการจ าโดยการใชจิ้นตนาการมากข้ึน ความเขา้ใจส่ิงต่าง  ๆ รอบตวัของเด็กจะข้ึนอยูก่บัการ
รับรู้โดยการใชป้ระสาทสัมผสัมากกวา่การใชภ้าษา เช่นเสียงดงั ความสวา่งเป็นตน้ การเรียนรู้ในขั้น
น้ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเรียนหรือการแสดงออกผา่นงานศิลปะซ่ึงตอ้งใชท้ั้งสายตาและมิติ
สัมพนัธ์ 

  2.3 Symbolic Stage ในขั้นน้ี เด็กจะเรียนรู้ส่ิงต่าง  ๆ โดยผา่นระบบสัญลกัษณ์ เช่น
ภาษาพดู ภาษาเขียน และการจดัล าดบั รวมตลอดถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นนามธรรมซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีซบัซอ้นมากข้ึน การเรียนรู้ในระบบโรงเรียนโดยส่วนใหญ่และการประเมินผลจะให้
ความส าคญักบัการเรียนรู้ในขั้นน้ีมากกวา่ขั้นอ่ืน ๆ ขา้งตน้ (นภเนตร ธรรมบวร, 2545: 43-44) 
 3. ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, 1983)  

  ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา ( Multiple Intelligences) ตามแนวคิดของ
การ์ดเนอร์ ไดจ้  าแนกไว ้9 ดา้น ประกอบดว้ย 

  3.1 ปัญญาดา้นภาษา ( Verbal-Linguistic Intelligence) จะเห็นไดจ้ากความสามารถ
เด่นพิเศษทางดา้นภาษา เช่น การโตว้าที การพดูชกัชวน การเล่านิทาน การอ่านโคลงกลอน สามารถ
ทางดา้นการเขียน การสอน ผูมี้ปัญญาเด่นดา้นน้ีจะชอบเล่นกบัค าพดูและภาษา เช่นการเปรียบเทียบ 
และจะเป็นคนชอบอ่านหนงัสือ สามารถอ่านไดที้ละนาน  ๆ ทกัษะในการฟังภาษาก็จะดี บุคคล
ประเภทน้ีจะเรียนไดดี้ โดยการพดู ฟัง อ่าน เขียน บุคคลประเภทน้ีไดแ้ก่ กว ีนกัเขียน นกัพดู        
และนกัโตว้าที  
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   3.2 ปัญญาดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์ ( Logical-Mathematical Intelligence) ปัญญา
ดา้นน้ีเป็นฐานของวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชนิดต่าง  ๆ บุคคลท่ีมีปัญญาเด่นทางดา้นน้ี       
จะเป็นผูท่ี้คิดอยา่งมีเหตุผล ชอบพิจารณาหารูปแบบ คิดหาความสัมพนัธ์ของเหตุและผล            
ชอบท าการศึกษาทดลองและศึกษาผล ชอบทดสอบความคิดของตนเอง บุคคลประเภทน้ีไดแ้ก่ 
นกัวทิยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ นกัคิด และนกัสถิติ 

  3.3 ปัญญาดา้นมิติ ( Spatial Intelligence) ปัญญาดา้นน้ีไดแ้ก่  ความสามรถในการ
มองเห็นภาพ สร้างภาพ หรือคิดเป็นภาพ นกัถ่ายรูป ศิลปิน วศิวกร สถาปนิก ช่างป้ัน จะมีปัญญา
เด่นทางดา้นน้ี บุคคลท่ีมีปัญญาเด่นทางดา้นมิติจะไวต่อการเห็นมาก สามารถเห็นรายละเอียดและ
จ าลองส่ิงท่ีเห็นเป็นภาพหรือกราฟหรือตารางได ้บุคคลท่ีมีปัญญาเด่นดา้นน้ีมกัจะคิดเป็นรูปภาพ 
และมีประสาทสัมผสัท่ีดีมากในการรู้จกัทิศทาง และสถานท่ี 

  3.4 ปัญญาทางดา้นดนตรี ( Musical Intelligence) ไดแ้ก่ ความสามรถในการผลิต
เสียงดนตรี จงัหวะ และมีความสามารถพิเศษในการเขา้ใจและช่ืนชมเสียงดนตรี บุคคลประเภทน้ี   
จะสามารถร้องเพลงไดถู้กจงัหวะและสามารถแต่งเพลงหรือดนตรีได ้บุคคลประเภทน้ีจะไวต่อเสียง
และจงัหวะในชีวติประจ าวนั ตวัอยา่งบุคคลประเภทน้ีไดแ้ก่ นกัดนตรี นกัแต่งเพลง และวาทยกร 

  3.5 ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว  (Bodily-kinesthetic Intelligence) ไดแ้ก่ 
ปัญญาทางดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหวบุคคลประเภทน้ี  มีความสามารถในการใชร่้างกาย
เคล่ือนไหวคล่องแคล่ว ตลอดจนการใชมื้อหยบิจบั ป้ัน ความ สามารถในการสัมผสัจะสูง บุคคล
ประเภทน้ีจะเรียนไดดี้ดว้ยการลงมือท าเคล่ือน ไหวและการสาธิตแสดงตวัอยา่ง บุคคลประเภทน้ี
ไดแ้ก่ นกัเตน้ร า ศลัยแพทย ์นกัประดิษฐ ์และนกักีฬา  

  3.6 ปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ( Interpersonal Intelligence) บุคคลท่ีมีปัญญาเด่น
ทางดา้นน้ีจะเป็นผูท่ี้ท  างานกบับุคคลอ่ืนไดดี้ มีความสามารถพิเศษในการสังเกตรับรู้ความ รู้สึก
อารมณ์ของผูอ่ื้นไดดี้ บุคคลท่ีมีปัญญาดา้นน้ีมกัจะเป็นผูมี้ลกัษณะเป็นมิตร เปิดเผย มีความสามารถ
พิเศษในการเป็นผูจ้ดัการ หวัหนา้ทีม จะเรียนไดดี้เม่ือมีการสนทนาติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ตวัอยา่ง
บุคคลประเภทน้ีไดแ้ก่ ครู นกัสังคมสงเคราะห์ นกัแสดง นกัการเมือง และพนกังานขายของ 

  3.7 ปัญญาทางดา้นเขา้ใจตน ( Intrapersonal Intelligence) ปัญญาดา้นน้ีไดแ้ก่
ความสามารถในการรู้ถึงสภาพอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง บุคคลท่ีมีปัญญาเด่นดา้นน้ีจะชอบ
ท างานตามล าพงัและเช่ือในความรู้สึกและเขา้ใจและวางจุดมุ่งหมายในชีวติตามความเป็นจริง 
ตวัอยา่งบุคคลประเภทน้ีไดแ้ก่ นกัจิตวทิยา ผูน้  าทางศาสนา และนกัปรัชญา 

  3.8 ปัญญาดา้นนกัธรรมชาติวทิยา ( Naturalist Intelligence) ปัญญาดา้นน้ีจะเป็น
ความสามารถทาง ดา้นนกัธรรมชาติวทิยาท่ีสามารถรับรู้และสังเกตธรรมชาติของพืช สัตว ์ตลอดจน
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ลกัษณะภูมิศาสตร์ ดิน หิน แร่ ทอ้งฟ้า เมฆ ดวงดาว บุคคลท่ีมีปัญญาดา้นน้ีมกัชอบอยูก่ลางแจง้และ
ช่างสังเกตรูปแบบลกัษณะพิเศษของส่ิงแวดลอ้ม และสามารถจดัจ าแนกประเภทส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติทั้งมีชีวติและไม่มีชีวติ มีความช่ืนชมและมีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงแวดล่อมอยา่งลึกซ้ึง 
ไดแ้ก่ นกัวทิยา-ศาสตร์ นกัธรรมชาติ และนกัธรณีวทิยา  

  3.9 ปัญญาดา้นอตัถภวนิยม/จิตนิยม ( Existential Intelligence) ปัญญาดา้นน้ีเป็น
ความไวและความสามารถในการจบัประเด็น-ค าถามท่ีเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์เช่น
ความหมายของชีวติ เช่น  ท าไมคนเราจึงตาย เรามาอยูท่ี่น่ีไดอ้ยา่งไร เรียนรู้บริบทของการด ารงคง
อยูข่องมนุษย ์มกัจะถามค าถามวา่ “ท าไมเราจึงอยูท่ี่น่ี” หรือ “เรามีบทบาทอะไรกนับา้งในโลกน้ี” 
เขา้ใจความสัมพนัธ์ของโลกท่ีเป็นกายภาพ และโลกของจิตใจ มีความรักในผูอ่ื้นต่ืนตวัในการ
แสดงออกในสถานการณ์บางอยา่งในการเขา้ใจวฒันธรรม แสดงออกในดา้นอารมณ์ สังคม 
จริยธรรม เขา้ใจหลกัปรัชญาหลกัของศาสนาต่างๆ ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัตวัเอง  ( Deep Self – 
Awareness) ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ  เขา้ใจสัจธรรมของโลก 
และชีวติ (เยาวภา เดชะคุปต,์ 2551:109-115) 
 4. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

  4.1  แนวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546 พฒันาข้ึนมา   โดยอาศยั
แนวคิดต่อไปน้ี 

   4.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาเด็ก 
   4.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
   4.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นของเด็ก 
   4.1.4 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคม 
  4.2  สาระส าคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  พุทธศกัราช 2546 มีสาระส าคญั 

ดงัน้ี 
   4.2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยั       

ทุกประเภท 
   4.2.2 ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั โดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคมและ
วฒันธรรมไทย 

   4.2.3 พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะกบัวยั 
   4.2.4 จดัประสบการณ์เรียนรู้ใหส้ามารถด ารงชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

และมีความสุข 
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   4.2.5 ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัวชุมชนและสถานศึกษาในการ
พฒันาเด็ก 
 5. กิจกรรมศิลปะ 

  พีระพงษ์  กุลพิศาล  (2545) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประเภทของกิจกรรมศิลปะ
ส าหรับเด็กวา่เป็นกิจกรรมท่ีใชค้วามรู้สึกประกอบกบัวสัดุและเทคนิควธีิต่าง  ๆ เพื่อผลิตเป็นผลงาน
ออกมา ดงันั้นการจดัประเภทของกิจกรรมทางศิลปะควรแบ่งตามลกัษณะของผลงานท่ีใหเ้ด็ก
สร้างสรรคเ์ป็นหลกัไดแ้ก่   

  5.1 กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง  กิจกรรมทางศิลปะท่ีมุ่งใหเ้ด็กสร้างสรรคภ์าพ
บนระนาบวสัดุท่ีแบน ๆ เช่น กระจก กระดาษ ผา้ ผนงัปูน และผนืทราย  ฯลฯ โดยใชว้ธีิการวาดเส้น  
ระบายสี  พิมพห์รือกดประทบัใหเ้ป็นสี  ปะติดดว้ยกระดาษสี  เป็นตน้  ซ่ึงกิจกรรมประเภทน้ีไดแ้ก่  
การวาดภาพดว้ยน้ิวมือหรือมือ   การพิมพภ์าพดว้ยเศษวสัดุต่าง  ๆ  การวาดภาพดว้ยดินสอสี                
สีเทียน  สีโปสเตอร์ เป็นตน้  ผลงานศิลปะประเภทน้ีดูแลว้แบนราบมีเฉพาะมิติของความกวา้ง-ยาว 

  5.2 กิจกรรมศิลปะสามมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ด็กสร้างสรรคภ์าพใหมี้
ลกัษณะลอยตวั  นูน  หรือเวา้ลงไปในพื้นโดยใชว้สัดุและเทคนิควธีิต่าง  ๆ ท่ีเหมาะสมกบัวสัดุ        
นั้น ๆ เช่น การป้ันทราย  ดินเหนียว  ดินน ้ามนั  กระดาษ  และแป้ง ฯลฯ โดยประกอบวสัดุต่าง  ๆ  เขา้
ดว้ยกนั ขั้นตอนการท างานในการจดักิจกรรมประเภทน้ีไม่ควรมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้น  ตอ้งสามารถ   
ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ง่ายและไม่เป็นอนัตราย  โดยวสัดุท่ีน ามาประกอบนั้นควรเป็นวสัดุประเภท     
กล่องกระดาษ เมล็ดพืช ลูกปัด เศษไม ้และใบไม ้สามารถใชก้าวติดไดง่้าย เป็นตน้ 

  5.3 กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ  สามมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีใหเ้ด็กได้
สร้างสรรคภ์าพโดยใชว้สัดุและเทคนิควธีิทางศิลปะทั้งสองมิติและสามมิติรวมกนั  เช่น                    
ใชสี้โปสเตอร์ระบายรูปป้ัน ดินเหนียวหรือแป้งท่ีแหง้แลว้  หรือระบายสีตกแต่งกล่อง เป็นตน้  

 การจดัประสบการณ์ทางศิลปะทั้ง  3 ประเภท ควรใหเ้ด็กมีโอกาสร่วมกนัท างานเป็น
กลุ่มดว้ยกลุ่มละประมาณ  3-5 คน  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของผลงาน   เช่น ใหเ้ขียนภาพผนงัดว้ย          
สีเทียนตามเร่ืองราวต่าง  ๆ ท่ีเด็กวยัน้ีคุน้เคย   หรือใหป้ระกอบเศษวสัดุเป็นโครงสร้างต่าง  ๆ ใหก่้อ
ทรายเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นตน้  
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาก าหนดกรอบแนวคิดการพฒันารูปแบบกจิกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ทีส่่งเสริมความสุขและทกัษ ะทางศิลปะใน
เด็กปฐมวยั ตามแผนภาพดังนี ้
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1    กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาผลความสุขของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม

แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
    2. เพื่อศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริม
ความสุขและทกัษะทางศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 

1.จิตวทิยาพฒันาการทางศิลปะในเดก็ของ โลเวนเฟลด์  
(Lowenfeld, 1957) 

1.1 ระยะก่อนสญัลกัษณ์ ระดบัอายุ 4-7 ขวบ 
2.ทฤษฎพีฒันาการการเรียนรู้ตามแนวคดิของเจโรม บรูเนอร์ 
 (Jerome Bruner, 1966) 

2.1 Symbolic stage 
3. ทฤษฎพีหุปัญญาของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, 1983)  

3.1 ปัญญาดา้นภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence) 
3.2 ปัญญาดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical 

Intelligence 
3.3 ปัญญาดา้นมิติ (Spatial Intelligence) 
3.4 ปัญญาทางดา้นดนตรี (Musical Intelligence) 
3.5 ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily-kinesthetic 

Intelligence) 
3.6 ปัญญาดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) 
3.7 ปัญญาทางดา้นเขา้ใจตน (Intrapersonal Intelligence) 
3.8 ปัญญาดา้นนกัธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

4. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 
4.1 แนวคิดการจดัการศึกษาปฐมวยั 
4.2 สาระส าคญัของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 

5. กจิกรรมศิลปะ พรีะพงษ์ กลุพศิาล (2545) 
3.1 กิจกรรมศิลปะสองมิติ 
3.2 กิจกรรมศิลปะสามมิติ 
3.3 กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ สามมิติ  

6. สุขภาวะ (บุญไท เจริญผล, 2549) 
4.1 สุขภาวะทางสติปัญญา 
4.2 สุขภาวะทางอารมณ์-จิตใจ 

 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2. กจิกรรมศิลปะพหุปัญญาตามแนวคดิของ 

โฮเวร์ิด การ์เนอร์ที่ส่งเสริมความสุขและ

ทักษะทางศิลปะของเดก็ปฐมวยัมีขั้นตอน

ส าคญั 4 ขั้นตอน ดงันี ้

1.1 ขั้นน า 
                1.1.1 เช่ือมโยงประสบการณ์เดิม 
                1.1.2 สร้างประสบการณ์การรับรู้ 
ผา่นประสาทสมัผสัและส่ือต่าง ๆ 

 1.2 ขั้นถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ย 
ส่ือภาษา รูปร่าง รูปทรง สี สญัลกัษณ์ 

 1.3 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
 1.4 ขั้นสงัเกตผลสะทอ้นกลบั 

(Feedback) ต่อส่ิงท่ีเด็กไดเ้รียนรู้ 
3. แบบประเมินความสุข 

4. แบบสอบถามความพงึพอใจของเดก็ 

 

1. ความสุข 

2. ทกัษะทางศิลปะ 

3. ความคดิเห็น 
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สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  ความสุขของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ         

โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ มีความแตกต่างจากเด็กปฐมวยัท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบปกติ 
 2.  ทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด

ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ อยูใ่นระดบัสูง 
 3.  ความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ มีความแตกต่างจากเด็กปฐมวยัท่ีใชก้ารเรียนการสอนแบบปกติอยูใ่นระดบัดี 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

  1.1 ผูเ้ช่ียวชาญ ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวจิยั เลือกโดย วธีิการ
เลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ ( Snowball Sampling) โดยอาศยัการแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ผูเ้ช่ียวชาญ จนครบ 6 ท่าน 

  1.2 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปฐมวยั 
ของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2557 จ านวน 150 คน 

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงไดม้าจากวธีิการสุ่ม       
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน( One 
Group Pretest-Posttest Design) จ  านวน 50 คน 
 2. ตวัแปรในการวจิยั 

2.1 ตวัแปรตน้ คือ กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   
  2.2 ตวัแปรตาม คือ (1) ความสุข  (2) ทกัษะศิลปะ  และ (3) ความพึงพอใจในเด็ก
ปฐมวยั 
  3. ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 
  ก าหนดระยะเวลา 2 เดือน จ านวน 16 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพื่อใหค้  าศพัทใ์นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นท่ีเขา้ใจตรงกนั ผูว้จิยัจึงขอก าหนดความหมาย
ของค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการวจิยัดงัน้ี 

 กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา  หมายถึง กิจกรรมทศันศิลป์บูรณาการพหุปัญญา 8 ดา้น
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ไดแ้ก่ 
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 1.  ความฉลาดดา้นภาษา คือ ความสามารถในการเขา้ใจและสามารถใชภ้าษาไดดี้ 
 2.  ความฉลาดดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์ คือ ความสามารถเก่ียวกบัการใชต้วัเลข การคิด

ค านวณและการใชเ้หตุผล 
 3.  ความฉลาดดา้นมิติสัมพนัธ์ คือ  ความสามารถในการเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ระยะ ขนาด ต าแหน่ง และการมองเห็น 
 4.  ความฉลาดดา้นดนตรี คือ ความสามารถในการซึมซบัและแสดงออกทางดนตรี 
 5.  ความฉลาดดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว คือ  ความสามารถในการควบคุมและ

การแสดงออกผา่นอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
 6.  ความฉลาดดา้นมนุษยสัมพนัธ์ คือ  ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น มีปฏิสัมพนัธ์

กบัผูอ่ื้นไดดี้ 
 7.  ความฉลาดดา้นการเขา้ใจตนเอง คือ  ความสามารถในการเขา้ใจความรู้สึกของ

ตนเอง 
 8.  ความฉลาดดา้นธรรมชาติวทิยา คือ ความสามารถในการปรับตวักบัสภาพแวดลอ้ม

และเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 
 ความสุข  หมายถึง  สภาวะท่ีบุคคลรับรู้วา่ตนเองไดท้  าในส่ิงท่ีตนตอ้งการและท าได้

ส าเร็จ มีความเป็นตวัของตวัเอง มีความภาคภูมิใจในการกระท าของตน มีความคิดเชิงบวก มีความ
กระตือรือร้นในการด าเนินชีวติท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี มีการพฒันาตน มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบั
คนรอบขา้งและสังคม สามารถด าเนินชีวติอยา่งพอเพียงและมีใจท่ีสงบ มัน่คงทางอารมณ์ 

 ทกัษะทางศิลปะ หมายถึง  ความสามารถในการส่ือสารดว้ยรูปร่างรูปทรง เร่ืองราว 
เน้ือหาทางศิลปะ 
 ความพึงพอใจของเด็ก  หมายถึง ความรู้สึกและความคิดเห็นท่ีมีต่อการท ากิจกรรม
ศิลปะของตวัเอง 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 1. แนวทางในการสอนศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ท่ีส่งเสริม
ความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  เม่ือเด็กมีความสุขจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอยูใ่น
ระดบัดี 
 2. นกัเรียนมีความสามารถทางศิลปะและความสุขอยูใ่นระดบัสูง 
 3. กระตุน้ การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมตามความสามารถของปัญญาดา้นต่างๆ ใหสู้งข้ึน 
 4. เกิด ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการวจิยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความฉลาด 8 ดา้น    
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ในเด็กปฐมวยั” ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัดงัน้ี 
 1. พฒันาการเด็กอาย ุ4-6 ปี (ปฐมวยั) 
 2. ทฤษฎีส าคญัทางดา้นศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
 3. จิตวทิยาพฒันาการดา้นศิลปะของโลเวนเฟลด ์(Lowenfeld, 1953) 
 4. จิตวทิยาการเรียนรู้ตามแนวคิดของเจอโรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner, 1996) 
 5. ทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, 1983) 
 6. หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 7. แนวทางการจดักิจกรรมศิลปะ 
 8. ความหมายของความสุข และ ความสุขในเด็กปฐมวยั  
 9. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

พฒันาการเด็กอายุ 4-6 ปี (ปฐมวยั) 
 เด็กวยัน้ีเร่ิมซุกซน มีพละก าลงัในการส ารวจโลกมากข้ึน เด็กจะมีความอยากรู้         
อยากเห็นมาก เขาก าลงัเรียนรู้วา่อะไรเป็นโลกจินตนาการหรืออะไรเป็นโลกแห่งความจริงซ่ึงพอ่แม่
ก็ตอ้งคอยดูใหอ้ยูใ่นสายตา และคอยตอบขอ้ซกัถามของเขาในเร่ืองต่าง ๆ โดยจะแบ่งพฒันาการเป็น
ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. พฒันาการด้านร่างกาย 

  ในดา้นพฒันาการดา้นร่างกาย   ทิศนา แขมมณี   และคณะ (2535)  และศรีเรือน    
แกว้กงัวาน (2549) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะทางกายตามปกติของเด็กปฐมวยัเปล่ียนแปลงในดา้นส่วนสูง 
น ้าหนกัและสัดส่วนของร่างกาย พฒันาการดา้นสุขภาพ ดชันีส าคญัในการบ่งช้ีถึงสุขภาพ ไดแ้ก่ 
น ้าหนกั และส่วนสูง เด็กควรมีน ้าหนกัและส่วนสูงสมวยั และมีการเพิ่มน ้าหนกั และส่วนสูงตาม
อตัราการเพิ่มโดยเฉล่ียของเด็กในประเทศของตน สัดส่วนของร่างกายจะค่อย ๆ เปล่ียนไป ช่วงแขน
ยาวข้ึน ศีรษะดูยาว เล็กลง และจะไดส้ัดส่วนกบัล าตวั กระดูกเพิ่มความแขง็แรงกวา่เดิม กลา้มเน้ือ
และประสาทสัมผสัท าหนา้ท่ีไดดี้ข้ึน ฉะนั้นจึงเป็นระยะท่ีเหมาะท่ีสุดท่ีจะฝึกใหเ้ด็กไดเ้ล่นกีฬา
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ประเภทเคล่ือนไหวต่าง  ๆ ท่ีเหมาะกบัก าลงัของเด็ก เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางดา้นร่างกายเด็ก  จึง
ตอ้งไดรั้บอาหารท่ีเป็นประโยชน์เพียงพอไดอ้อกก าลงักายและพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ ไดรั้บการดูแล
รักษาร่างกายใหส้ะอาดถูกสุขอนามยัอนัจะช่วยป้องกนัการเจบ็ป่วย ไดอ้ยูอ่าศยัในสภาพแวดลอ้มท่ี
สะอาด ปลอดภยั ไดรั้บการป้องกนัจากโรคภยัไขเ้จบ็และอุบติัเหตุต่าง  ๆ ตลอดจนไดรั้บการ
รักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วย หรือบาดเจบ็จากอุบติัเหตุจนมีสุขภาพแขง็แรงตามปกติ  เด็กจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บโอกาสท่ีจะใชก้ลา้มเน้ือต่าง  ๆ ตลอดจนประสาทสัมผสัต่าง  ๆ อยา่งเตม็ท่ี เพื่อใหอ้วยัวะ
ดงักล่าวเจริญเติบโตข้ึนไดด้ว้ยดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เซลสมองซ่ึงหากไม่มีการใชอ้าจจะฝ่อและตาย
ไป และอาจไม่มีการสร้างข้ึนมาใหม่ ตลอดจนเพื่อพฒันาความสามารถในการควบคุมกลา้มเน้ือและ
ใชป้ระสาทสัมผสัตามวยัดว้ย 

  กลา้มเน้ือมดัใหญ่และเล็กพฒันาเตม็ท่ี วยั 4-6 ขวบ เด็กสามารถทรงตวัข่ีจกัรยาน
สามลอ้ได ้ยนืขาเดียวไดน้านเกิน 10 วนิาที เล้ียวรถกลบัหรือหยดุรถสลบัเทา้ข้ึนลงบนัได กระโดด
ขาเดียวไดไ้กล 4 ถึง 6 กา้ว เด็กวยัน้ีทั้งหญิงและชายชอบเล่นโลดโผน เช่น ปีนตน้ไม ้ตีลงักา 
กระโดดไปมา กระโดดสูง  เล่นชิงชา้  กระโดดขา้มเส้น หรือเคร่ืองกีดขวาง เด็ก  ๆ จะเห็นเป็นเร่ือง
ทา้ทายท่ีจะไดท้ดสอบก าลงัของตนเอง ส่วนกลา้มเน้ือมดัเล็กก็พฒันามากข้ึนจนสามารถจดัดินสอ 
คดัลอกตวัอกัษรตามแบบง่าย ๆ ได ้ใชก้รรไกรปลายมนตดักระดาษตามเส้น และร้อยลูกปัดได ้

  เม่ือเขา้สู่ 5-6 ขวบ เด็กควบคุมจกัรยานสองลอ้ได ้ดา้นการใชมื้อ เด็กสามารถวาด
รูปทรงพื้นฐานและบอกลกัษณะของรูปท่ีวาด เขียนอกัษร ตวัเลขได ้รวมทั้งสนเขน็เล่มใหญ่ ๆ ได้
ดว้ย ร่างกายของเด็กมีการพฒันาอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้ด็กพร้อมจะช่วยเหลือตวัเองในภารกิจประจ าวนั
อยา่ง การใส่และแกะกระดุมเส้ือ ร้อยเชือกรองเทา้ แปรงฟัน กินขา้ว เป็นตน้ ดงันั้น  พอ่แม่ควรเปิด
โอกาสใหลู้กไดฝึ้กฝนและเรียนรู้ดว้ยตวัเอง อยา่เขา้ไปช่วยเสียทุกอยา่ง  

 2. พฒันาการด้านสติปัญญา 
  พฒันาการดา้นสติปัญญาเก่ียวขอ้งในเร่ืองของความคิด การสร้างแบบแผนการรับรู้

ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของเด็ก โดย ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2549) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดของเพียเจทท่ี์แบ่ง
พฒันาการดา้นสติปัญญาในเด็กวยัอนุบาล ( Pre-Operation) ออกไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ ระหวา่งอาย ุ     
2-4 ปี (Preconceptual Stage) และระหวา่งอาย ุ4-7 ปี (Intuitive Stage) 

  ระยะท่ี 1 ระหวา่งอาย ุ 2-4 ปี (Preconceptual Stage) เป็นความคิดท่ียงัยดึตนเอง   
เป็นหลกั ไม่รู้จกัคิดในแบบใจเขาใจเรา ไม่สามารถนึกไดว้า่คนอ่ืนมีความคิดแตกต่างไปจากตน
อยา่งไร คิดเห็นแต่ดา้นท่ีเหมือนกนั 
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  ระยะท่ี 2 ระหวา่งอาย ุ4-7 ปี (Intuitive Stage)  เด็กรู้จกัสังเกตเห็นความแตกต่าง     
ท าใหค้วามคิดพฒันาถึงขั้นรับรู้คิดเปรียบเทียบ คิดแยกออกเป็นหมวดหมู่ข ั้นตอนได ้รู้จกัคิด
เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ ไดรู้้จกันบัตวัเลข 

  นอกจากน้ี  ทิศนา แขมมณี และคณะ ( 2535) กล่าวถึงพฒันาการดา้นสติปัญญาของ
เด็กปฐมวยัวา่เด็กปฐมวยัยงัอาศยัการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีเป็นรูปธรรมอยูม่าก                  
ในขณะเดียวกนัพฒันาการดา้นภาษาเป็นส่ือช่วยใหเ้ด็กเร่ิมใชค้วามคิด เหตุผลและจินตนาการ      
มากข้ึน เด็กเร่ิมคิดถึงส่ิงท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน เด็กจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริมใหส้อดคลอ้งกบั
ธรรมชาติของเด็กในแต่ละระดบัพฒันาการ เด็กตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีจะส ารวจตรวจคน้ส่ิงต่าง  ๆ 
รอบตวั โดยอาศยัประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การมอง การฟัง การลูบคล าสัมผสั และการชิม 
ตลอดจนการดม เด็กตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีจะตรวจสอบความสามารถของตนเองในการกระท า           
ส่ิงต่าง ๆ และไดฝึ้กท าส่ิงท่ีอยูใ่นวสิัยของตนใหเ้กิดความช านาญมากข้ึน เด็กตอ้งไดรั้บโอกาสท่ีจะ
มีเวลาเงียบใครครวญ คิดพิจารณา และจดัโครงสร้างความคิดของตนใหก้วา้งขวาง และเป็นระบบ
ระเบียบบา้งตามสมควร เด็กตอ้งไดท้ดลองจดักระท ากบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเอง เพื่อพฒันาความคิด 
ความเขา้ใจในคุณสมบติัทางกายภาพของส่ิงต่าง  ๆ ท่ีไดรั้บรู้มา เด็กตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบั
ระดบัความสนใจ และความสามารถ เพื่อช่วยขยายประสบการณ์และโครงสร้างความคิดของตน
และเด็กจะตอ้งมีโอกาสไดคิ้ดฝันจินตนาการ โดยไม่ถูกติเตียนวา่เพอ้ฝัน ไร้สาระ เด็กจ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเหมาะสม เม่ือแสดงความสนใจ สงสัย หรือแสดงออกถึงความรู้ความคิด
เพื่อใหเ้กิดก าลงัใจท่ีจะแสวงหาความรู้ และใชค้วามสามารถต่อไป นอกจากนั้นเด็กตอ้งไดรั้บความ
เขา้ใจจากผูเ้ล้ียงดูท่ีจะคาดหวงัในตวัเขาตามระดบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของเขา ไม่เค่ียวเขญ็หรือ
โกรธเกร้ียว เม่ือเด็กไม่เขา้ใจหรือท าไม่ได ้และไม่คาดหวงัต ่าจนไม่เปิดโอกาสใหเ้ด็กใช้
ความสามารถท่ีมีอยูข่องตนโดยการท าใหแ้ทนหมด และท่ีในกรณีเด็กไม่สนใจใคร่รู้ตามธรรมชาติ
ของเด็กทัว่ไป เด็กตอ้งไดรั้บการกระตุน้เพื่อใหเ้กิดการพฒันาการไปตามขั้นตอนอยา่งเหมาะสมดว้ย 

  ความคิดของเด็กในวยัตอนตน้มีความเจริญกา้วหนา้เป็นล าดบัขั้นตอนอยา่งโดดเด่น
ต่างจากวยัทารก ตวัอยา่งเช่น เด็กวยัทารกจะไม่เขา้ใจความหมายของ “เม่ือวานน้ี” “เดือนท่ีแลว้” 
“วนัพรุ่งน้ี” “เดือนหนา้” หรือ “ใกล”้ “ไกล” “เล็ก” “ใหญ่” แต่เด็กวยัตอนตน้จะมีความเขา้ใจเร่ือง
เวลาระยะห่าง และขนาดไดแ้ลว้ 

  อยา่งไรก็ตาม เด็กวยัตอนตน้ยงัไม่สามารถแยกแยะความจริง กบัความนึกฝันออก
จากกนัไดโ้ดยเด็ดขาด การเล่นสมมุติของเด็กและงานศิลปะเด็กในแบบต่าง  ๆ ลว้นแลว้แต่สะทอ้น
ความคิดก่ึงฝันก่ึงจริงของเด็ก 
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  เด็กมีความเขา้ใจภาษา ฝึกพดูประโยคยาว ๆ ไดม้ากข้ึน เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น
จึงมีการซกัถามตลอด ลูกนอ้ยจะพยายามคน้หาความหมายของค าใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถเขียนช่ือ 
นามสกุล  และบอกท่ีอยู ่เพศของตวัเองไดด้ว้ย นอกจากภาษาท่ีกา้วหนา้แลว้ สมองของเด็กก็มีการ
พฒันามากเช่นกนั ซ่ึงเด็กรู้จกัเขียนตวัเลขได ้1-10 และนบัเลขปากเปล่า 1-30 ได ้จดัแยกกลุ่มไดต้าม
ขนาด สี รูปร่าง และมีความเขา้ใจเร่ืองเวลาเพิ่มข้ึน เช่น นาที วนั เดือนไดถู้กตอ้ง เขา้ใจความส าคญั
ของเวลา รู้จกัของใชใ้นบา้นและรู้วา่มนัสามารถใชท้  าอะไร 
 3. พฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

  เด็กปฐมวยัก็มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาอยา่งซบัซอ้นข้ึน มีความหลากหลาย   
มากข้ึน  ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2549) ไดก้ล่าวถึงระยะวนัเด็กตอนตน้ เด็กมีอารมณ์หงุดหงิดง่ายกวา่
เด็กในวยัทารก ด้ือร้ัน เอาแต่ใจตนเอง เจา้อารมณ์ ทั้งน้ีเพราะอยูใ่นวยัช่างปฏิเสธ ชีวติประจ าวนั       
มีเร่ืองย ัว่อารมณ์ใหเ้ด็กหงุดหงิดวุน่วายไม่รู้จบส้ิน เจา้อารมณ์ ระหวา่งความตอ้งการของเด็กกบัท่าที
การปฏิบติัของผูใ้หญ่ และเพื่อนเล่น ตลอดจนมีส่ิงต่าง  ๆ มากมายท่ีอยูใ่นแวดลอ้มตวัเด็กซ่ึงเด็ก
อยากรู้อยากทดลองใหเ้ขา้ใจ บางคร้ังก็เขา้ใจง่าย บางคร้ังก็เขา้ใจยาก บางคราวก็เจบ็ตวั หรือโดน   
ท าโทษ เด็กเร่ิมมีลกัษณะอารมณ์ประเภทต่าง  ๆ อยา่งท่ีผูใ้หญ่มีเช่น อารมณ์โกรธ อารมณ์อิจฉา 
อารมณ์เห็นใจ อารมณ์อยากรู้อยากเห็น อารมณ์หรรษา อารมณ์กา้วร้าว และอารมณ์อวดด้ือถือดี 

  นอกจากน้ี  ทิศนา แขมมณี  และคณะ ( 2535) ยงักล่าวเสริมในเร่ืองของพฒันาการ
ดา้นจิตใจ และอารมณ์ของเด็กปฐมวยัมกัมีความไม่มัน่คง และเปล่ียนแปลงง่ายในระยะเวลาอนัสั้น 
เด็กแสดงความโกรธ ความกลวั ความเศร้า ความอิจฉาริษยา  และความสนุกสนาน  อยา่งไม่มีการ
ควบคุมการแยกจากพอ่ หรือผูเ้ล้ียงดูเป็นหลกั เป็นประสบการณ์ท่ีน่ากลวัส าหรับเด็ก ความสัมพนัธ์
ท่ีราบร่ืน และมัน่คงระหวา่งเด็กกบัผูเ้ล้ียงดูใกลชิ้ด จะท าใหเ้ด็กไวว้างใจผูอ่ื้นจนเกิดความมัน่ใจใน
การกระท าของตวัเอง กลา้ถาม กลา้ท า มีความรู้สึกท่ีดีต่อต นเองพฒันาการทางอารมณ์ของเด็ก
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงธรรมชาติของเด็กท่ีค่อย  ๆ พฒันาอารมณ์ต่าง  ๆ เพิ่มข้ึน บ างอารมณ์ก็เกิดข้ึน
รุนแรง และเกิดข้ึนถ่ีกวา่ เม่ือเด็กยงัเล็ก และลดลงเมือเด็กโตข้ึน ขณะท่ีบางอารมณ์เกิดข้ึนใน
ลกัษณะท่ีกลบักนั เด็กยงัคงตอ้งไดรั้บการปกป้องคุม้ครองไม่ใหเ้กิดอารมณ์หวาดกลวัอยา่งรุนแรง
ในวยัตน้ของชีวติจะส่งผลถึงการชะงกัทางพฒันาการดา้นอ่ืน  ๆ หรือแมแ้ต่การถดถอยสู่พฒันาการ
ขั้นต ่าลงไปได ้

 4. พฒันาการด้านสังคม 
  ทิศนา แขมมณี และคณะ ( 2535) กล่าวถึงเด็กปฐมวยัมีลกัษณะยดึตวัเองเป็น

ศูนยก์ลาง เม่ือเด็กไดพ้บปะบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บุคคลในครอบครัว และเร่ิมแยกจากพอ่แม่หรือผูเ้ล้ียงดู
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เด็ก เขาจะตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบับุคคลอ่ืนทั้งเด็กและผูใ้หญ่ และเรียนรู้บทบาทพื้น  ๆ ของตน ซ่ึงท า
ใหเ้ขาเร่ิมใหค้วามส าคญั และเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นมากข้ึน โดยจะมีพฒันาการทางสังคม ดงัน้ี 

  อาย ุ3 ปี เร่ิมเล่นกบัเด็กอ่ืน  ๆ และยอมแบ่งของเล่นกบัเพื่อน สามารถคอยใหถึ้ง
คราวตนแสดงความรักใคร่นอ้ง ๆ ท่ีเล็กกวา่ สามารถช่วยเหลือท างานบา้นเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ได ้

  อาย ุ 4 ปี ชอบเล่นกบัเด็กอ่ืน  ๆ แต่พฤติกรรมไม่คงท่ี บางคร้ังก็เล่นร่วมมือดี 
บางคร้ังก็กา้วร้าวรังแกเพื่อน แสดงกิริยาโกรธเม่ือถูกขดัใจ สนใจกิจกรรมของผูใ้หญ่  และอยากจะ
ท าดว้ย 

  อาย ุ5-6 ปี เล่นร่วมมือกบัเพื่อนไดดี้ เขา้ใจกฎเกณฑ ์และกติกาของการเล่น เขา้ใจ
ซา้ย ขวา เม่ือวานน้ี และพรุ่งน้ี สนใจท่ีจะรู้จกัอาย ุช่ือของผูใ้หญ่และเด็กอ่ืน  ๆ รู้จกัรสหวาน เคม็ 
เปร้ียว ขม สนใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนในบา้น และชุมชน สามารถท างานบา้นง่าย ๆ ดว้ยความตั้งอกตั้งใจ เร่ิม
แสดงกิริยาอาการขดัขืนไม่พอใจ 

  เด็กอาย ุ 6 ปี ท่ีมีพฒันาการทางอารมณ์ จิตใจและสังคมดี จะมีลกัษณะยิม้แยม้
แจ่มใส มีความสุขและมีความสามารถ ดงัน้ี 
  ก.   สามารถมีปฏิสัมพนัธ์และส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
  ข.  สามารถแบ่งปัน รอคอย และยอมรับกติกา กฎเกณฑ ์  
  ค.  สามารถช่วยตวัเองได ้เช่น อาบน ้า แต่งตวั รับประทานอาหาร เขา้หอ้งน ้าไดเ้อง  
และช่วยเหลืองานเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

  ประสบการณ์ในช่วงปฐมวยัรวมทั้งตั้งแต่อยูใ่นครรภมี์ผลต่อพฒันาการทางกาย
และทางใจ รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้ของเด็ก เด็กวยัน้ีมีร่างกายและจิตใจท่ีละเอียดอ่อน
และตอบสนองไว อิทธิพลทั้งทางบวก และทางลบจากบุคคล และส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อพฒันาการ
ตามปกติของเด็ก การอบรมเล้ียงดูจึงตอ้งเนน้ใหเ้ด็กมีประสบการณ์ท่ีท าใหเ้กิดพฒันาการ ซ่ึงเร่ิมตน้
และเป็นลกัษณะเด่นของวยัน้ี 

  เด็กปฐมวยั หรือเด็กก่อนวยัเรียน มีความพร้อมท่ีจะใชส้มรรถภาพทางกายในแทบ
ทุกดา้น ระยะน้ีเด็กตอ้งการใชก้ าลงักายและทกัษะต่าง  ๆ ในแง่การประสานสัมพนัธ์กนั การเล่น
ประเภทต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมแก่วยั จะช่วยส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ และพฒันาการดา้นต่าง  ๆ ในดา้น
อารมณ์ เด็กจะมีอารมณ์แบบต่าง ๆ และไม่หนกัแน่นมัน่คง ด้ือและไม่ยอมใคร ในดา้นสังคมเด็กเร่ิม
มีความสัมพนัธ์กบัเพื่อน และผูใ้หญ่อ่ืน  ๆ นอกจากพอ่แม่ แต่ยงัมีโลกส่วนตวัสูง ชอบเล่นคนเดียว 
ในดา้นสติปัญญามีความกา้วหนา้เป็นล าดบัขั้นตอนสามารถเรียนรู้และจดจ าส่ิงต่าง  ๆ ไดดี้ ในดา้น
ภาษามีการพฒันาอยา่งเตม็ท่ีในระยะน้ี เด็กท่ีมีพฒันาการทางภาษาดีจะช่วยส่งเสริมพฒันาการทาง
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สติปัญญา สังคม และอารมณ์ดว้ย ในการจดัการเรียนการสอนส าหรับเด็กอนุบาลหรือเด็กก่อน        
วยัเรียน สถานศึกษาไม่ควรรีบเร่งใหเ้ด็กเรียนรู้วชิาต่าง ๆ เร็วเกินไป หรือบงัคบัใหเ้ด็กเรียน 

  เด็กวยัน้ีมีสมาธิดี ซ่ึงพอ่แม่ควรใหลู้กเล่นของเล่นท่ีฝึกสมาธิ เช่น การร้อยลูกปัด 
วาดภาพ ต่อจ๊ิกซอร์ และต่อบล็อกไม ้นอกจากน้ีทกัษะทางสังคมของเด็กมีการพฒันาเช่นกนั โดย
เด็กสนใจและอยากเล่นเป็นกลุ่มรวมกบัเพื่อน เร่ิมคบหาเพื่อน เพราะสามารถยอมรับกฎ กติกา    
ของการเล่นและของกลุ่มได ้ดงันั้นเด็กวยัน้ีจะรู้จกัการแบ่งปัน การรอคอย ตอ้งการเอาใจเพื่อน 
ตอ้งการมีของอยา่งเพื่อน ชอบร้องร าท าเพลง ชอบความอิสระ และไปบา้นเพื่อนท่ีอยูใ่กลด้ว้ยตวัเอง 
รู้จกัเพศของตวัเอง แยกแยะไดว้า่อะไรเป็นโลกแห่งความจริง  

 5. พฒันาการทางภาษา 
  ดา้นภาษาและการพดู  ศรีเรือน แกว้กงัวาน ( 2549) ไดก้ล่าวถึงพฒันาการทางภาษา

ของเด็กตอนตน้วา่สามารถเขา้ใจภาษาและใชภ้าษาไดโ้ดยอตัโนมติัเหมือนผูใ้หญ่ การพฒันาทาง
ภาษาจนสามารถใชใ้นการด าเนินชีวติประจ าวนัได ้เป็นเหตุการณ์ส าคญัส าหรับชีวติวยัเด็ก เพราะ
ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาดา้นสังคม สติปัญญา และอารมณ์ เด็กท่ีใชภ้าษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยอ่มไดเ้ปรียบเม่ือเขา้โรงเรียน และไปใชชี้วตินอกบา้น การพฒันาการทางภาษาจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีผูป้ฏิสัมพนัธ์ทางภาษาอยา่งสม ่าเสมอ เด็กตอ้งไดเ้ล่นกบัเสียงชนิดต่าง  ๆ มีโอกาสไดย้นิ
ไดฟั้งเสียงต่าง  ๆ ท่ีหลากหลาย เด็กตอ้งมีโอกาสใชภ้าษาตามวยัของตน เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิด 
ความตอ้งการ นอกเหนือจากการแสดงกิริยาท่าทาง เด็กตอ้งไดฝึ้กใชอ้วยัวะการออกสียง และ
ทดลองเปล่งเสียงต่าง ๆ ตามท่ีตนไดย้นิมา เด็กตอ้งไดรั้บการตอบสนองในทางบวกเม่ือแสดงความ
สนใจท่ีจะใชภ้าษา และไดรั้บการฝึกฝนใหใ้ชภ้าษาอยา่งถูกกาลเทศะ เด็กตอ้งไดฟั้งนิทานเร่ืองราวท่ี
ช่วยขยายประสบการณ์ การใชภ้าษาและค าศพัท ์เด็กตอ้งไดฟั้งแบบอยา่งการพดูท่ีดี การใชภ้าษา    
ส่ือความหมายอยา่งสมเหตุสมผล และภาษาร้อยกรองท่ีเป็นศิลปะของภาษาเด็กตอ้งมีโอกาสคิด
สร้างสรรคนิ์ทาน เร่ืองราวดว้ยตนเอง ตามระดบัความสามารถของตน ทั้งโดยการพดู และโดยการ
ขีดเขียน นอกจากน้ีเด็กตอ้งไดดู้หนงัสือ และภาพต่าง  ๆ และไดฟั้งผูอ่ื้นอ่านหนงัสือใหฟั้ง เพื่อ
พฒันานิสัย และความพร้อมในการอ่านเขียนตามระดบัของตนดว้ย ในดา้นการเรียนภาษาท่ี 2 มีการ
วจิยัท่ียนืยนัวา่ ถา้เด็กไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทั้ง 2 ภาษาตั้งแต่วยัทารก การเรียนภาษาท่ี 2 ในระยะน้ี    
ไม่เป็นส่ิงท่ียากส าหรับเด็ก แต่การเรียนภาษาท่ี 2 ในส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่างจากภาษาแม่ในระหวา่งน้ี 
อาจท าใหเ้กิดการถ่ายทอดการเรียนรู้ในเชิงลบ และเรียนไดย้าก แต่ก็ยงัง่ายกวา่การเรียนในวยัรุ่น 
และวยัผูใ้หญ่ เด็กท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทั้ง 2 ภาษา ในวยัทารกมีโอกาสดีท่ีจะเป็นผูช้  านาญทั้ง 2 ภาษาได ้

 สรุปไดว้า่พฒันาการของเด็กปฐมวยัจะมีการพฒัน าไปอยา่งต่อเน่ือง และมีความ
เปล่ียนแปลงจากวยัทารกสู่วยัเด็กตอนตน้ค่อนขา้งมากทั้งในดา้นพฒันาการทางร่างกาย การพฒันา
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ทางความคิด การใชภ้าษา การเขา้สังคม และยงัมีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีหลากหลายและมี
ลกัษณะเฉพาะของวยั เด็กในช่วงวยัน้ีจึงควรไดรั้บการดูแลเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ี และไดรั้บการ
ตรวจสอบดูแลความเจริญทางพฒันาการแต่ละดา้นจากผูใ้หญ่ท่ีอยูแ่วดลอ้มเด็ก เช่นพอ่แม่ ครู 
ผูป้กครอง ใหเ้ด็กมีความเจริญทางพฒันาการแต่ละดา้นเป็นไปอยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้ด็กเติบโตข้ึน
เป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์พร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
 

ทฤษฎสี าคัญทางด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
 การจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยัมีอยูห่ลายรูปแบบ ซ่ึงมีกระบวนการและ
แนวคิดแตกต่างกนัไป   หรรษา นิลวเิชียร ( 2535)  กล่าววา่  ในการจดัประสบการณ์กิจกรรม
สร้างสรรคส์ าหรับเด็กปฐมวยันั้น ครูผูส้อนหรือนกัการศึกษา ควรไดมี้การศึกษาทฤษฎีและแนวทาง
ปฏิบติัทางดา้นศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการช่วยใหค้รูจดัประสบการณ์ไดย้า่งมี
ประสิทธิภาพ จากการวจิยัเพื่อศึกษาและวเิคราะห์การท ากิจกรรมศิลปะของเด็กอนุบาลซ่ึงมีทฤษฎี
ส าคญั ๆ ท่ีสรุปสาระไดด้งัน้ี คือ 
 1. สติปัญญา (Cognitive Theory)  
  ทฤษฎีน้ีจะมีพื้นฐานของความคิดวา่ เด็กวาดภาพจากส่ิงท่ีเขารู้ ไม่ใช่วาดภาพจาก
ส่ิงท่ีเขาเห็น ฟลอเรนส์ กู๊ดอินาฟ ( Florence Gooddennough) คือ บุคคลส าคญัทางทฤษฎีศิลปะท่ี
ศึกษาการวาดภาพคนของเด็ก จากงานศิลปะของเด็ก  กู๊ดอินาฟไดพ้บวา่ เด็กจะเขียนภาพตามท่ีเขามี
ความรู้ในส่ิงนั้นจึงวาดตามท่ีรู้ เป็นกิจกรรมท่ีใชต้าและมือประสานสัมพนัธ์กนั ตวัอยา่งภาพท่ีแสดง
วา่เด็กวาดจากส่ิงท่ีเขารู้มากกวา่ส่ิงท่ีเขาเห็นคือ เด็กวาดภาพแม่ท่ีก าลงัตั้งครรภโ์ดยการวาดภาพ     
เด็กทารกอยูใ่นทอ้งแม่ เด็กท่ีวาดภาพขาคนท่ีเห็นชดัเจนภายในกระโปรงเพราะเด็กรู้วา่มีขาอยูห่รือ
เด็กวาดโตะ๊มีขาส่ีขา ทั้ง ๆ ท่ีเด็กไม่อาจมองเห็นขาโตะ๊ทั้งหมด ในมุมมองนั้นเพราะเด็กรู้วา่มีขาส่ีขา 
 2. ทฤษฎจิีตวเิคราะห์ (Psychological Analytic Theory) 
  พื้นฐานความคิดของทฤษฎีน้ี  คือ ผลงานศิลปะของเด็กสะทอ้นใหเ้ห็นอารมณ์ของ
เด็กมากกวา่ความรู้ สติปัญญา หรือพฒันาการโดยทัว่ไป ผูมี้อิทธิพลต่อแนวคิดน้ี  คือ เมอร์ฟี 
(Murphy) และรีด (Katherine Read) ทั้งสองไดเ้ขียนบทความและหนงัสือเป็นจ านวนมากกิจกรรมท่ี
ไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายก็คือ การใชว้สัดุประเภทท่ีมีการเคล่ือนไหว เช่น การระบายสี     
ดว้ยน้ิวมือ (Fingerpaint) และการป้ันดิน (Clay) ส่ือทั้งสองชนิดจะช่วยใหเ้ด็กระบายความรูสึก และ
ประสบการณ์ทางดา้นอารมณ์หลาย ๆ อยา่งออกมาในขณะท่ีระบายสีและป้ันดิน 
  ทฤษฎีจิตวเิคราะห์จะอธิบายงานศิลปะของเด็กโดยเนน้จิตใตส้ านึก เด็กวาดภาพ
สัญลกัษณ์ท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้สึกและภาพภายในความคิดของเด็กมากกวา่ความพยายามท่ีจะแสดง
ความเป็นจริงของส่ิงภายนอกตวั การท างานศิลปะเป็นวธีิท่ีเด็กจะไดร้ะบายอารมณ์ความกดดนั 
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ความตอ้งการของจิตใตส้ านึก หรือความตอ้งการสร้างส่ิงท่ีตวัเองปรารถนา ครูมีบทบาทในการช่วย
ใหเ้ด็กบ าบดัทางดา้นอารมณ์พอ  ๆ กบัความตอ้งการในการฝึกหดัทกัษะงานศิลปะ ตวัอยา่ง          
การวเิคราะห์งานศิลปะตามแนวทฤษฎีน้ี เช่น เด็กท่ีวาดภาพนอ้งเป็นรูปใหญ่และวาดภาพสมาชิกใน
ครอบครัวคนอ่ืน ๆ ตวัเล็ก แสดงวา่เด็กคนน้ีมีความรู้สึกต่อนอ้งวา่เป็นจุดศูนยก์ลางของความสนใจ
ของทุกคนในบา้น อยา่งไรก็ตามนกัวจิยัไดก้ล่าวเตือนครูท่ีใชผ้ลงานศิลปะของเด็กในการแปรผล
พฤติกรรมของเด็กวา่ ประสบการณ์ทางศิลปะเป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าการแปลผลงานของเด็ก       
เพื่ออธิบายบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมทางสังคมนั้น ควรกระท าโดยผูท่ี้มีความรู้หรือมีความ
เช่ียวชาญพิเศษจริง ๆ 
 3. ทฤษฎสีติปัญญา-พฒันาการ (Cognitive Developmental Theory) 
  ผลงานทดลองของเพียเจท ์( Piaget, 1967) เก่ียวกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการ
เด็ก เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีอธิบายวา่ท าไมเด็กจึงวาดภาพ เด็กวาดภาพอะไรและวาดภาพอยา่งไร เพียเจท ์
(Piaget) เช่ือมโยงผลงานศิลปะของเด็กกบัความสามารถในการเขา้ใจความถาวรของวตัถุ เขาเช่ือวา่ 
นอกเสียจากเด็กจะเขา้ใจความคงท่ีของวตัถุ เด็กจะไม่มีจินตนาการท่ีจะระลึกอดีตหรือคาดการณ์
อนาคตในเร่ืองการหายไปของวตัถุจริง การแสดงออกเช่นน้ีเป็นวธีิท่ีเด็กรวบรวมประสบการณ์     
เพื่อท าความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้ม เด็กตอ้งการประสบการณ์รูปธรรมหรือสัญลกัษณ์ทางภาษาพดู 
จินตนาการจะสร้างสัญลกัษณ์รูปธรรมและภาษาสร้างสัญลกัษณ์รูปธรรมและภาษาสร้างสัญลกัษณ์
ทางวาจา 
  เพียเจท ์( Piaget, 1967) ไดก้  าหนดขั้นตอน 3 ขั้น  ในการท่ีเด็กจะเขา้ใจมิติของ
รูปภาพ 

  3.1 ขาดความสามารถในการสังเคราะห์ ( Synthetic Incapacity) คือจินตนาการของ
เด็กจะยงัไม่สมบูรณ์ เป็นเพียงส่วนยอ่ย หรือเป็นการตดัต่อ 

  3.2 ความจริงทางดา้นสติปัญญา (Intellectual Realism) เด็กวาดจากส่ิงท่ีเขารู้ ไม่ใช่
วาดจากส่ิงท่ีเห็น 

  3.3  ความจริงทางดา้นการรับรู้ภาพ ( Visual Realism) เกิดข้ึนเม่ืออายปุระมาณ 9 ปี 
เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กเขา้ใจความสัมพนัธ์ของวตัถุกบัพื้นท่ี 

 4. ทฤษฎเีกสตอลท์ (Gestalt Theory) 
  ทฤษฎีเกสตอลทเ์นน้ความส าคญัของการรับรู้โดยภาพรวม ตาไม่ใช่กลอ้งถ่ายรูป     

ท่ีจะถ่ายส่ิงท่ีเห็น สมองไม่ใช่ผา้ขาวท่ีจะบนัทึกรายละเอียดของความจริงภายนอก ศิลปะ คือ  วธีิ      
ท่ีเด็กสร้างภาพพจน์ท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างโดยท่ีเด็กไดรั้บ เด็กไม่คิดถึงรายละเอียดแต่จะ
พยายามจดัหมวดหมู่ องคป์ระกอบ และสร้างแบบแผนภาพรวมของส่ิงท่ีมองเห็น 
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 5. ทฤษฎกีารรับรู้ (Theory of Perception) 
  ทฤษฎีการรับรู้เป็นแนวคิดของอาร์นแฮม ( Rudolf Arnhiem, 1974) ไดเ้สนอแนะวา่ 

เด็กจะไม่วาดภาพส่ิงท่ีเด็กเห็น แต่จะวาดในส่ิงท่ีเด็กรับรู้ อาร์นแฮมไดร้วมทฤษฎีศิลปะของเด็ก
หลายทฤษฎีเขา้ดว้ยกนั โดยยดึทฤษฎีของเพียเจทเ์ป็นหลกัผสมกบัทฤษฎีเกสตอลทแ์ละทฤษฎีของ
เขาเอง จากการศึกษาพฒันาการของความซบัซอ้นของรูปทรงทางดา้นศิลปะ เขาเช่ือวา่พฒันาการ
ของเด็กจะเป็นไปในลกัษณะคู่ขนานกนัระหวา่งความซบัซอ้นของรูปทรงและความสามรถในการ
รับรู้และการเขา้ใจความซบัซอ้นของงานศิลปะ ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัทกัษะการจ าแนกเร่ืองเวลาและมิติ 
(Time and Space) 

 อาร์นแฮมกล่าววา่ทั้งเด็กและผูใ้หญ่พยายามท่ีจะแสดงโครงสร้างของวตัถุในลกัษณะ
ส่ือของวตัถุนั้น ไม่ใช่ลกัษณะภาพจากกลอ้งถ่ายรูป การเจริญงอกงามจะมีกฎของตวัเอง คือ จาก
รูปแบบง่าย ๆ ไปสู่ท่ีซบัซอ้นข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัลกัษณะการรับรู้ของเด็กแต่ละคน 

 จากหลากหลายทฤษฎีท่ีศึกษาเก่ียวกบัศิลปะและพฒันาการทางสติปัญญาของเด็ก มี
ขอ้สรุปท่ีตรงกนัวา่ เด็กจะเขียนภาพจากการรับรู้ตามประสบการณ์มากกวา่ส่ิงท่ีเขาเห็นผา่นการ
กระตุน้ประสาทสัมผสั ท่ีสอดคลอ้งกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการทางสติปัญญา โดยแสดงผล
ของการรับรู้โดยภาพรวม ไม่คิดถึงรายละเอียดและผลงานศิลปะของเด็กยงัสะทอ้นถึงอารมณ์
ความรู้สึกภายในตามทฤษฎีจิตวเิคราะห์ ซ่ึงการออกแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความสุข
ก็ตอ้งสอดคลอ้งไปตามพฒันาการและการรับรู้ของเด็ก 

 

จิตวทิยาพฒันาการด้านศิลปะของวคิเตอร์ โลเวนเฟลด์ (Victor Lowenfeld) 
 งานศิลปะของเด็ก  ยอ่มแสดงออกง่ายๆ  ตรงไปตรงมาแต่ก็มีความลึกลบัมากมาย  เป็น
การแสดงออกซ่ึงความคิดค านึงและความรู้สึกของเด็กเอง  เด็กมีความคิดพฒันาท่ีจะแสดงออกอยู่
ตลอดเวลา  และวยัเด็กเป็นวยัท่ีมีระยะเวลาเพียงสั้นๆ  ระยะหน่ึงเท่านั้นท่ีเขายงัไม่ตกอยูใ่นอิทธิพล
ของแบบแผนท่ีสังคมวางไว ้เป็นระยะท่ีเด็กมีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งเตม็ท่ี  ควรแก่
การศึกษาอยา่งยิง่ 

 นกัจิตวทิยาส่วนมากเช่ือกนัวา่  ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคุณสมบติัเฉพาะตวัและ
ประจ าตวัเช่ือกนัวา่  ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นคุณสมบติัเฉพาะตวัและประจ าตวัส าหรับเด็ก  ซ่ึงจะ
พฒันาการไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหนก็ข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มและโอกาสท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบัเด็กจะจดัสรร
ส่งเสริมใหค้วามคิดสร้างสรรคน้ี์จะส่งผลสะทอ้นถึง เด็กในหลาย ๆ ดา้น เช่น ระดบัความเช่ือมัน่ใน
ตนเองการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นและสติปัญญา  การแสดงออกเหล่าน้ีเราพอจะมองเห็นไดจ้าก
การวาดภาพ  ระบายสี  และการป้ัน เป็นตน้ วคิเตอร์ โลเวนเฟลด์  (Lowenfeld, 1953) นกัจิตวทิยา
การศึกษาชาวออสเตรียไดท้  าการศึกษาคน้ควา้งานทางดา้นศิลปะของเด็ก และการคิดสร้างสรรคจ์าก
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งานทางศิลปะ  โดยใหเ้ด็กแสดงออกทุกอยา่งอยา่งอิสระเขาทดลองกบัเด็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ  
ปานกลาง อายตุั้งแต่ 2 ปีคร่ึงข้ึนไปใหเ้ด็กวาดภาพดว้ยสีเทียน  จะสีอะไรก็ได้  พบวา่เด็กมีพฒันาการ
ในการวาดขีดเข่ียเป็น 4 ขั้นดว้ยกนั  

 1. ขั้นขีดเขี่ย  (Scribbling Stage) ประมาณอายรุะหวา่ง  2-4 ปี ขั้นน้ีแบ่งระยะของ
พฒันาการ ไดอ้อกเป็น 4 ขั้น คือ  
  1.1 Disordered Scribbling (2 ปี) การขีดเขียนยงัเป็นแบบสะเปะสะปะ  กล่าวคือ 
การขีดเขียนจะเป็นเส้นยุง่เหยงิ  โดยปราศจากความหมาย  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการประสานงานของ
กลา้มเน้ือยงัไม่ดี  เช่น การบงัคบักลา้มเน้ือเล็ก  ๆ ยงัไม่ได้ จะทดลองง่าย  ๆ โดยใหเ้ด็กวยัน้ีก ามือ  
แลว้ใหเ้ด็กยกน้ิวท่ีละน้ิว  หรือสองน้ิวก็ได้  เด็กจะท าไม่ได้  หรือลองใหเ้ด็กชกเรา  เด็กจะยกแขนชก
พร้อม ๆ กนัทั้ง 2 แขน เป็นตน้  
  1.2 Longitudinal Scribbling ขั้นขีดเป็นเส้นยาว  เด็กจะเคล่ือนแขนขีดไดเ้ป็น
เส้นแนวยาว  ขีดเข่ียซ ้ า  ๆ หลายคร้ัง  ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  แสดงใหเ้ห็นพฒันาการทางกลา้มเน้ือ
วา่เด็กค่อย  ๆ ควบคุมกลา้มเน้ือของการเคล่ือนไหวของตนเองใหดี้ข้ึน  ระยะน้ีเด็กจะเร่ิมรู้สึกสนุก
และสนใจเป็นคร้ังแรก 
  1.3 Circular Scribbling เป็นขั้นท่ีเด็กสามารถขีดลากเป็นวงกลมระยะน้ี                
การประสานงานของกลา้มเน้ือ  (Motor Coordination) ดีข้ึนการประสานงานของกลา้มเน้ือมือและ
สายตา (Eye-hand Coordination) ดีข้ึน เด็กสามารถขีดเส้น  ซ่ึงมีเคา้เป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นระยะ
เด็กเคล่ือนไหวไดต้ลอดทั้งแขน  
  1.4 Noming Scribbling ขั้นใหช่ื้อรอยขีดเขียน การขีดเขียนชกัมีความหมายข้ึน  เช่น 
จะวาดเป็นรูป  นอ้ง พี่ พอ่ แม่ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเด็ก  ขณะขีดเขียนไปเด็กก็จะบรรยายไปดว้ย  
ถ่ายทอดออกมาในรูปการขีดเขียนและความคิดค านึงในภาพ  พฒันาการทั้ง  4 ระยะน้ี ยอ่มข้ึนอยูก่บั
เด็กแต่ละบุคคลไม่คงตวัเสมอไป  เด็กท่ีมีพฒันาการข้ึนเร็วจะถึงขั้น  Noming Scribbling ก่อน         
ซ่ึงนบัเป็นขั้นพฒันาการท่ีส าคญัมาก  จากการใชค้วามคิดนึกคิดในการเคล่ือนไหวของเด็ก  ทั้ง ๆ ท่ี
ภาพนั้นจะไม่เป็นรูปร่างดงักล่าวเลย ซ่ึงเด็กจะบรรลุถึงขั้นน้ีเม่ือใกล ้4 ขวบ  

 2. ขั้นเร่ิมขีดเขียน  (Pre-Schematic Stage) (4-7 ปี) เป็นระยะเร่ิมตน้การขีดเขียนภาพ
อยา่งมีความหมาย การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างข้ึน  สัมพนัธ์กบัความจริงของโลกภายนอกมาก
ข้ึน มีความหมายกบัเด็กมากข้ึน ซ่ึงจะสังเกตไดจ้าก  

  2.1 คนท่ีวาดอาจเป็น พอ่ แม่ พี่ นอ้ง และตุก๊ตาท่ีรัก ฯลฯ  
  2.2 ชอบใชสี้ท่ีสะดุดตาไม่ค  านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติการแลว้แต่สีไหน  
ประทบัใจ  
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  2.3 ช่องไฟ (Space) ภายในภาพยงัไม่เป็นระเบียบส่ิงท่ีเขียนมกักระจดักระจาย  
  2.4 การออกแบบ  (Design) ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเอาเลย  แลว้แต่จะนึกคิดหรือคิดวา่
เป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี  

 3. ขั้นขีดเขียน  (Schematic Stage) (7-9 ปี) เป็นขั้นท่ีขีดเขียนใหค้ลา้ยของจริง  และ
ความเป็นจริงจะพิจารณาไดต้ามล าดบัดงัน้ี  
  3.1 คน รูปท่ีออกมาจะแสดงพอเป็นสัญลกัษณ์  ถา้วาดรูปคนเราอาจไม่รู้วา่เป็นคน
รูปคน และภาพท่ีออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต  เช่น ส่วนใดท่ีเด็กเห็นวา่ส าคญั  น่าสนใจก็จะวาด   
ส่วนใหญ่เป็นพิเศษ  ส่วนไหนท่ีไม่ส าคญัอาจตดัทิ้งไปเลย  ฉะนั้นเราจะเห็นเด็กวยัน้ีวาดภาพ        
ส่วนต่าง ๆ ขาดหายไป เช่น ล าตวั ขา และเทา้ ฯลฯ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองประหลาดอะไรเลย  บางทีอาจเป็น
เด็กหวัโต  ตาโต และแขนโต ฯลฯ แลว้  แต่เด็กจะใหค้วามส าคญัอะไรและบางท่ีในรูปหน่ึงจะย  ้า  
หลาย ๆ อยา่ง (ซ ้ ากนั) ในภาพ  
  3.2 การใชสี้ ส่วนมากใชสี้ตรงกบัความจริง แต่มกัใชสี้เดียวตลอด  เช่น พระอาทิตย์
ตอ้งสีแดงตลอด  ทอ้งฟ้าตอ้งสีฟ้าตลอด  ประสบการณ์ของเด็กจะท าใหใ้ชสี้ไดถู้กตอ้ง  และตรงกบั
ความเป็นจริงข้ึน ถา้ใบไมส้ดตอ้งสีเขียว ถา้ใบไมแ้หง้ตอ้งสีน ้าตาล เป็นตน้  
  3.3 ช่องวาง (Space) มีการใชเ้ส้นฐาน  (Based Line) แลว้เขียนทุกอยา่งสัมพนัธ์กนั
บนเส้นฐาน  เช่น วาดรูป คน สุนขั ตน้ไม้ และบา้น อยูบ่นเส้นเดียวกนั  ภาพท่ีออกมาจะเป็นแบบ
ล าดบัเหตุการณ์  ส่วนสูง ขนาด ยงัไม่มีความสัมพนัธ์กนั  เช่น ดวงอาทิตย์ อยูบ่นขอบของกระดาษ  
รูปคน     ก็อาจสูงถึงใกลข้อบกระดาษ เป็นตน้  

  3.4 งานออกแบบไม่ค่อยดี มกัจะเขียนตามลกัษณะท่ีตนพอใจ  
 4. ขั้นวาดภาพของจริง (The Drawing Realism) (9-11 ปี) เป็นขั้นเร่ิมตน้การขีดเขียน

อยา่งของจริงเน่ืองจากระยะน้ีตามหลกัจิตวทิยา  พฒันาการ  เด็กเร่ิมรวมกลุ่มกนั  โดยแยกชาย  หญิง 
เด็กผูช้าย  ชอบผาดโผน  เดินทางไกล  เด็กผูห้ญิงสนใจเคร่ืองแต่งตวัเพื่อแต่งตวังานร่ืนเริง  ฉะนั้น    
การขีดเขียนจะแสดงออกในท านองต่อไปน้ีคือ  

  4.1 คน จะเนน้เร่ืองเพศดว้ยเคร่ืองแต่งตวั แต่กระดา้ง ๆ  
  4.2 สี ใชต้ามความเป็นจริง  แต่อาจเพิ่มความรู้สึก  เช่น บา้นคนจนอาจใชสี้มวั  ๆ 
บา้นคนรวยอาจใชสี้สด ๆ มีชีวติชีวา  
  4.3 ช่องวา่ง ทุกอยา่งในช่องวา่งเหล่ือมล ้ากนัได้  เช่น ตน้ไมบ้งัฟ้าได้  วาดฟ้าคลุม
ไปถึงดินเส้นระดบั (Based Line) ค่อย ๆ หายไป รูปผูห้ญิงมกัเนน้ลวดลาย  เคร่ืองแต่งกายมีดอกดวง  
รูปผูช้ายก็ตอ้งเป็นรูปคาวบอย  การจดัวตัถุใหส้ัมพนัธ์กนัเป็นเร่ืองส าคญัมากในระยะน้ี  เพราะเป็น
ระยะแรกของการพฒันาการทางการรับรู้ทางสายตา ซ่ึงจะน าไปสู่การวาดภาพสามมิติไดอี้กต่อหน่ึง  
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  4.4 การออกแบบ  ประสบการณ์ของเด็กจะท าใหก้ารออกแบบดีข้ึน  เป็นธรรมชาติ
ข้ึนรู้จกัการวางหนา้ท่ีของวตัถุต่าง ๆ  

 5. ข้ันการใช้เหตุผล  (The Stage of Reasoning) (11-12 ปี) ขั้นการใชเ้หตุผล  ระยะ   
เขา้สู่วยัรุ่น เป็นระยะท่ีเด็กแสดงออกมาอยา่งไม่รู้สึกตวั  เช่น เอาบรรทดั  ดินสอ มาร่อนแลว้ท าเสียง
อยา่งเคร่ืองบินเป็นตน้  เด็กจะท าอยา่งเป็นอิสระ  และสนุกสนาน  ถา้ผูใ้หญ่ท าก็เท่ากบัไม่เตม็บาท     
ถา้พิจารณาจากขั้นน้ีจะสังเกตวา่  
  5.1 การวาดคน  จะเห็นขอ้ต่อของคน  ซ่ึงเป็นระยะเด็กเร่ิมคน้พบ  เส้ือผา้ก็มีรอย  
พล้ิวไหว มีรอยยน่ รอยยบั คนแก่-เด็ก ต่างกนัดา้นสัดส่วนก็ใกลค้วามจริงข้ึนมีรายละเอียดมากข้ึน
แต่รายละเอียดท่ี  จ าเป็นเท่านั้นเนน้ส่วนส าคญัท่ีเกินความจริง  ชอบวาดตนเองแสดงความรู้สึกทาง
ร่างกายมากกวา่คุณลกัษณะภายนอก  
  5.2 สี แบ่งเป็น 2 พวก คือ พวกแรกจะใชสี้ตามความเป็นจริง  (Visually Minded) 
ส่วนอีกพวก  (Non Visually Minded) มกัใชสี้ตามอารมณ์และความรู้สึกตนเอง  เช่น ตอนเศร้า     
ตอนมีความสุข  มกัแสดงออกโดยเนน้ความสัมพนัธ์ทางอารมณ์กบัโลกภายนอก  นบัเป็นงาน
แสดงออกซ่ึงการสร้างสรรคง์านทางศิลปะ  
  5.3 ช่องวา่ง พวก Visually Minded รู้จกัเส้นระดบั  รูปเร่ิมมี 3 มิติโดยการจดัขนาด
วตัถุเล็กลงตามล าดบั  ระยะใกลไ้กล  ส่วนพวก Non Visually Minded ไม่ค่อยใชรู้ป  3 มิติ ชอบวาด
ภาพคน  และมกัเขียนโดยใชต้นเองเป็นผูแ้สดง  ส่ิงแวดลอ้มจะเขียนเม่ือจ าเป็นหรือเห็นวา่ส าคญั
เท่านั้น  
  5.4 การออกแบบ  พวก Visually Minded ชอบออกแบบทางสวยงาม  พวก Non 
Visually Minded มองทางประโยชน์ อารมณ์แต่ทั้งน้ีเป็นเพียงการเร่ิมตน้เท่านั้น ยงัไม่เขา้ใจการออก
แบบอยา่งจริงจงั (ศรียา นิยมธรรม, 2544) 
 

จิตวทิยาการเรียนรู้ตามแนวคิดของเจอโรม บรูเนอร์ (Jerome Bruner) 
 เจอโรม บรูเนอร์ ( Jerome Bruner, 1966) เป็นศาสตราจารยท์างจิตวทิยาอเมริกนั และ
เป็นผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษาทางสติปัญญา ( Center for Cognitive Studies) มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts) 
 บรูเนอร์  เป็นชาวอเมริกนั เกิดท่ีนิวยอร์ก วนัท่ี 1 ตุลาคม ค.ศ. 1915 ไดรั้บปริญญาเอก
จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด  ในปี ค.ศ.  1941 หลงัจากเขาท างานเป็นผูเ้ช่ียวชาญในแผนกจิตวทิยากบั
นายพล ดไวท ์ดี ไอเซนฮาวร์ (Dwight D. Eisenhover) ระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เขาไดส้อนและ
จดัตั้งศูนยศึ์กษาสติปัญญา ( Center for Cognitive Studies) ท่ีมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด  ในปี ค.ศ. 1945 
เป็นประธานของ APA (The American Psychological Association) ในปี ค.ศ.1965 และ ค.ศ.  1959 
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เขาไดเ้ขียนหนงัสือช่ือ The Process of Education ซ่ึงไดรั้บความสนใจอยา่งแพร่หลาย ในหมู่         
นกัการศึกษาและนกัจิตวทิยา เขาสนใจวา่อินทรีย ์( 0rganism) รับรู้และเยนรู้ส่ิงต่าง  ๆ โดยความ
เจริญเติบโตของสติปัญญาอยา่งไร โดยการท าวจิยัมากมายจาการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวนมาก 
ซ่ึงต่างจากพีอาเจต ์และในระยะหลงัน้ีเขาเร่ิมสนใจท่ีจะเขียนบทความท่ีประยกุตเ์ก่ียวกบัการสอน
วชิาต่าง  ๆ ในโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา โดยเขาเนน้ความส าคญัในการพบส่ิงจูงใจในการเรียนรู้ 
ฉะนั้นเขาจึงเช่ืออยา่งมัน่คงวา่ เราสามารถสอนวชิาต่างๆ ซ่ึงจะเป็นวชิาอะไรก็ไดไ้ดผ้ลดีใหแ้ก่เด็ก  
ท่ีอยูใ่นขั้นพฒันาการใดก็ได ้( Any Subject can be Thought Effectively to Any Child at Any Stage 
of Development) บรูเนอร์ใหค้วามสนใจการเรียนรู้ดว้ยการคน้พบดว้ยตนเอง ( Learning by 
Discovery) และเขาเช่ือวา่การเรียนรู้เป็นกระบวนการเก็บเก่ียวจากประสบการณ์รอบตวัเอง และใช้
ประสบการณ์ท่ีเก็บเก่ียวรวบรวมไวน้ั้นเป็นเคร่ืองมือ บรูเนอร์เช่ือวา่ความรู้เป็นกระบวนการมิใช่ผล 
(Knowing is Process not a Product) 
 เน่ืองจากการท่ีบรูเนอร์เป็นทั้งนกัการศึกษาและนกัจิตวทิยา เขาจึงพยายามน าความรู้
ทางจิตวทิยามาประยกุตก์บัการศึกษา ทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเขาสนใจคือ ทฤษฎีของพีอาเจต ์ (Piaget’s 
Theory) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นพฒันาการ 3 ระดบั 
 1. ระดบัพฒันาการความรู้สึกทางอวยัวะเคล่ือนไหว (Sensory Motor Phase) 
 2. ระดบัพฒันาการความคิดรวบยอด (Conceptual Thought Phase) 
 3. ระดบัพฒันาการความเขา้ใจอยา่งมีวจิารณญาณ (Formal Operation) 
 บรูเนอร์เนน้พฒันาการในระยะพฒันาการาความคิดรวบยอด ซ่ึงยงัแยกออกเป็น 3 ขั้น 
คือ 
 1. ขั้นพฒันาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผล (Preconceptual Phase) 
 2. ขั้นพฒันาการใกลเ้กิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผล (Intuition Phase) 
 3. ขั้นพฒันาการเกิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผลเป็นรูปธรรม ( Concrete 
Operations) 

 บรูเนอร์เนน้ใกลเ้กิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผล (อายปุระมาณ 4-7 ปี) ตาม
ความคิดของพีอาเจต ์พฒันาการดา้นสติปัญญาและความคิดของเด็กวยัน้ียงัคงใกลเ้คียงกบัเด็กในขั้น
พฒันาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผล คือ เด็กยงัไม่สามารถท่ีจะใชเ้หตุผลไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงการตดัสินใจข้ึนอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม ลกัษณะพฒันาการขั้นน้ี ซ่ึง       
บรูเนอร์เช่ือวา่ เด็กวยัน้ีมีความสามารถท่ีจะเขา้ใจความคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
มานุษยวทิยา และสังคมศาสตร์บางอยา่งได ้ถา้ขอ้มูลเก่ียววชิาเหล่าน้ีถูกส่งเขา้ไปในสมองและ
สมองจะเปล่ียนแปลงขอ้มูลเหล่าใหเ้ป็นหมวดหมู่ (Organization) เพื่อถูกน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
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 บรูเนอร์สรุปวา่ การเจริญเติบโตของการรู้การเขา้ใจ ( Cognitive Growth) เป็น
กระบวนการทางจิตวทิยา ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  
 1. องคป์ระกอบทางพนัธุกรรม (Genetic Factor) 
 2. องคป์ระกอบทางภาษาศาสตร์ (Linguistic Factor) 
 3. องคป์ระกอบทางวฒันธรรม (Culture Factor) 

 ทฤษฎีพฒันาการสติปัญญาของบรูเนอร์  มีพื้นฐานจากทฤษฎีของพีอาเจต ์ซ่ึง  บรูเนอร์
อธิบายการเจริญเติบโตทางสติปัญญา (Intellectual Growth) ไว ้6 ประการ คือ 

 1.  การเจริญเติบโตทางปัญญา ( Intellectual Growth) พฒันาจากการตอบสนองส่ิงเร้า  
ท่ีเพิ่มข้ึนจากสภาพธรรมชาติในลกัษณะท่ีเป็นอิสระ 

  บรูเนอร์อธิบายขอ้น้ี  โดยการน าการอธิบายของพีอาเจตม์าใช ้กล่าวคือ พีอาเจต์
อธิบายพฤติกรรมของเด็กเล็กวา่มกัถูกควบคุมโดยส่ิงท่ีเป็นลกัษณะตามท่ีเห็นขา้งหนา้ ถา้ส่ิงของ
เคล่ือนท่ีหรือถูกปิด หรือถูกน าออกไปจากช่วงท่ีเขาจะเห็นได ้เด็กจะไม่รับรู้หรือตอบสนองมนั      
อีกต่อไป บรูเนอร์สนบัสนุนความคิดน้ีวา่เป็นการอธิบายลกัษณะหน่ึงของการเจริญเติบโตทาง
สติปัญญาของเด็กไดแ้จ่มแจง้ 

 2.  การเจริญเติบโตทางปัญญาของเด็กข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีเรียนรู้สะสมเพิ่มใน
โครงสร้างสติปัญญา เด็กจะตอ้งพฒันาโครงสร้างทางสติปัญญาเพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม 
และสามารถตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งดี 

 3.  การเจริญเติบโตทางปัญญา หมายถึง ความสามารถท่ีเพิ่มในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบั
ตนเองและคนอ่ืน โดยใชค้  าและสัญลกัษณ์แทนส่ิงท่ีเกิดจากประสบการณ์หรือส่ิงท่ีคนจะท า 

  ลกัษณะของการเจริญเติบโตน้ีของบรูเนอร์มีลกัษณะคลา้ยกบัการรู้จกัตน ( Self 
Consciousness) ซ่ึงท าใหต้นสามารถปรับตนเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มไดโ้ดยวธีิทางของตรรกวทิยา 
(Logic)  

 4.  พฒันาการทางปัญญา ( Intellectual Development) การพฒันาของสติปัญญานั้น
ข้ึนอยูก่บัการปฏิสัมพนัธ์ ซ่ึงมีระบบเกิดข้ึนระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ 

  บรูเนอร์ยนืยนัวา่การพฒันาทางเชาวปั์ญญาของเด็กมีพื้นฐานจากการปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งความสามารถท่ีมีแต่ก าเนิดของเด็กกบัขอ้มูลและโครงสร้างเฉพาะ ซ่ึงถูกก าหนดโดย
ส่ิงแวดลอ้ม 

  บรูเนอร์เช่ือวา่ ความเจริญเติบโตเกิดจากภายนอกเท่า  ๆ กบัเกิดจากภายใน และ
ส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัการเจริญเติบโตของร่างการและความสามารถในการรู้สึกและการตอบสนอง  
ท่ีเพิ่มข้ึน 
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  เขายงัเนน้วา่ วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัเป็นสาเหตุใหไ้ม่อาจก าหนดมาตรฐานของ
การเจริญเติบโตของร่างกายและความสามารถในการรู้สึกและการสะทอ้นกลบัท่ีเพิ่มข้ึนไดแ้น่นอน   
เราไม่อาจเรียนรู้มาตรฐานเหล่าน้ี จากการศึกษาความเจริญเติบโตทางสติปัญญา อยา่งไรก็ดี เขาบอก
วา่ถา้ดูรอบ ๆ การเจริญเติบโตของมนุษยมี์หลกัคลา้ยคลึงกนั 

 5.  การสอนใหเ้กิดพฒันาการทางปัญญาสามารถท าไดโ้ดยการใชส่ื้อของภาษาซ่ึงเป็น
ส่ือแลกเปล่ียนกนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน และก็เป็นเคร่ืองมือของผูเ้รียนท่ีสามารถใชเ้รียนรู้เขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีระบบ 

 6.  พฒันาการทางสติปัญญา (Intellectual Development) ไดแ้ก่ การเพิ่มปริมาณ
ความสามารถท่ีจะตอบโตส่ิ้งเร้าท่ีเพิ่มข้ึนและสังเกตไดจ้ากการท่ีเด็กมีความสามารถตดัสินใจเลือก
กระท าต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดพร้อม ๆ กนัไดม้ากนอ้ยแค่ไหนในเวลาท่ีเหมาะสมถูกตอ้ง บรูเนอร์เรียกความ
สามรถท่ีเพิ่มข้ึนน้ีวา่ “The Benchmarks” 

 ล าดบัขั้นการพฒันาทางสติปัญญาของบรูเนอร์ 
 1.  ขั้นพฒันาการเอนเนกทีฟ ( Enactive Representation) ขั้นพฒันาการระยะน้ีเป็นขั้น

พฒันาการท่ีตรงกบัระดบัพฒันาการความรู้สึกทางอวยัวะเคล่ือนไหว (The Sensory-motor Phase) 
ของพีอาร์เจต ์ประมาณตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ 2 ปี 

  เป็นขั้นของพฒันาการทางสติปัญญาความคิดก่อนระยะเวลาท่ีเด็กอ่อนจะพดูและใช้
ภาษาได ้สติปัญญาความคิดของเด็กวยัน้ีแสดงออกโดยทางกิริยากรรม ( Actions) เด็กสามารถ
แกปั้ญหาไดแ้มว้า่จะไม่สามารถท่ีจะอธิบายดว้ยค าพดู เด็กในวยัน้ีจ  าเป็นจะตอ้งมีโอกาสท่ีจะ
สามารถปะทะกบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยตนเอง และแสดงพฤติกรรม เพราะการปะทะกบัส่ิงแวดลอ้มเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับพฒันาการดา้นสติปัญญาและความคิด 

  กล่าวอยา่งละเอียดคือ ในตอนแรกเกิด พฤติกรรมของเด็กอ่อนเป็นไปอยา่งง่าย  ๆ 
เช่น การดูดหรือปฏิกิริยาสะทอ้นต่าง ๆ 

  ต่อมาพฤติกรรมของเด็กอ่อนมกัจะถือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นส่ิงแนะแนวการ
เคล่ือนไหวของตนเอง มกัจะเป็นพฤติกรรมเคล่ือนไหวส่วนใดส่วนหน่ึง แต่ขาดการประสานงาน 
ปราศจากความมุ่งหมาย ความสนใจมกัจะอยูท่ี่ความเคล่ือนไหว แต่ไม่สนใจผลของการเคล่ือนไหว 
เช่น ก ามือแลว้เปิดแลว้ก า 

  ต่อจากน้ีเด็กอ่อนจะแสดงพฤติกรรมโดยมีความตั้งใจหรือความมุ่งหมาย เด็กจะ
เร่ิมท าพฤติกรรมซ ้ าเพราะความสนใจในผลของพฤติกรรมนั้น เช่น เด็กจะสั่นของเล่นเพราะสนใจ
เสียงท่ีเกิด จากนั้นเด็กอ่อนจะเร่ิมแกปั้ญหาอยา่งง่าย  ๆ โดยใชพ้ฤติกรรมในอดีตท่ีผา่นมามาช่วยใน
การแกปั้ญหา เร่ิมเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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  นอกจากน้ี เด็กอ่อนยงัสามารถท่ีจะแยกส่ิงท่ีตน “ตอ้งการ” และ “ไม่ตอ้งการ”    
ออกจากกนั ต่อมาเด็กอ่อนมีความสนใจในพฤติกรรมใหม่  ๆ มกัจะทดลองท าดูหลาย  ๆ แบบ และ
สนใจผลท่ีเกิดข้ึน แสดงวา่เด็กมีความคิดริเร่ิม ขั้นต่อจากน้ีคือ เด็กรู้จกัประดิษฐว์ธีิการใหม่ข้ึน     
เพื่อใชแ้กปั้ญหาท่ีไม่เคยประสบ ทั้งน้ีเพราะเด็กเร่ิมเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มและ
สามารถท่ีจะอนุมานความสัมพนัธ์ของเหตุและผลได ้เด็กสามารถท่ีจะจินตนาการก่อนท่ีจะเร่ิม
แสดงพฤติกรรมของผูใ้หญ่โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเห็นตวัอยา่งจริง ๆ แต่เลียนแบบจากความจ า 

 2.  ขั้นพฒันาการไอโคนิก ( Ikonic Representative) ขั้นพฒันาการระยะน้ีมีลกัษณะ
คลา้ยกบัระยะขั้นพฒันาการก่อนเกิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผลของพีอาเจต ์ (Preconcrptual 
Phase) (อายปุระมาณ 2-4 ปี) 

  เด็กในระยะน้ีเม่ือเห็นส่ิงเร้าจะเกิดการรับรู้และเกิดภาพในสมอง เขาจะมองโลก    
แต่ในแง่ของตนและมกัมีความเขา้ใจแคบ มกัมองอยูแ่ง่เดียวและไม่สามารถเห็นแง่อ่ืน แมว้า่จะมี
ของแสดงต่อหนา้เขาจะใชภ้าพและการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนนั้นแกปั้ญหาของตน 

  บรูเนอร์ บอกวา่ “ค่าสหสัมพนัธ์ของการใชม้โนภาพและการประสบความส าเร็จ   
ในการเรียนของเด็กเกรด 2 แรกของโรงเรียนประถมนั้นเป็นบวก” แสดงวา่ การมีมโนภาพและ     
การประสบความส าเร็จในการเรียนมกัจะไปดว้ยกนั 

  การเกิดมโนภาพในสมองน้ี บรูเนอร์อธิบายวา่ เม่ือยิง่โตข้ึนก็ยิง่มีความช านาญใน
การสร้างยิง่ข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลียนแบบ (Identification) 

  เด็กขั้นน้ีเร่ิมท่ีจะใชภ้าษาและเขา้ใจความหมายของสัญลกัษณ์ สามารถเรียกบางส่ิง
บางอยา่งรอบ ๆ ตวัเขา แต่การใชภ้าษาของเด็กในวยัน้ีมกัจะใชภ้าษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอง 

  เด็กจะมองโลกและเขา้ใจส่ิงต่าง  ๆ ในแง่ท่ีตนเองสามารถรับรู้ส่ิงแวดลอ้มและไม่
สามารถจะเขา้ใจความหมายของตวัเลือก ( Alternative) นอกจากน้ี เด็กขั้นน้ีไม่สามารถจะตั้งเกณฑ์
ในการแยกหมู่อยา่งถูกตอ้ง เด็กแยกตามการรับรู้ในชีวติจริง เช่น จะน าสุนขัรวมอยูก่บัคน เพราะ
สุนขัเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีพวัพนัอยูก่บัคนมาก 

  เราอาจสรุปลกัษณะของพฒันาการในวยัน้ีไดด้งัน้ี ความคิดตายตวั (Stuck) ง่ายต่อ
การชกัจูง (Autistic) ไม่มีระบบ (Diffuse) มีพลงั (Dynamic) รูปธรรม (Concrete) ตนเป็นศูนยก์ลาง 
(Egocentric) ซุกซน (Unsteady Attention) ตอ้งมีการช้ีแนะท่ีแน่นอน (Organized Around the Cues) 

 3.  ขั้นพฒันาการซิมโบลิก ( Symbolic Representative) ตรงกบัขั้นพฒันาการใกลเ้กิด
ความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุผล ( IntuitiveP) ของพีอาเจต ์เด็กเขา้ใจลกัษณะของส่ิงเร้าไดดี้ข้ึน 
เพราะเด็กสามารถแยกลกัษณะของตวัเลือก ( Alternative) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งยงัสามารถสรุปหรือ
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อภิปรายขอ้สรุปทั้งท่ีส่ิงเร้า เป็นนามธรรมและเป็นสัญลกัษณ์ ทั้งยงัใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการคิด
ไดดี้ดว้ย 

  เม่ือเด็กมีความสามารถเช่นน้ี บรูเนอร์  หมายความวา่เด็กมีพฒันาการทางสติปัญญา 
(เจอโรม บรูเนอร์, 1966: 27. อา้งถึงใน พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ 2553: 47-52)  

  พบวา่ตามทฤษฎี การเรียนรู้ตามแนวคิดของเจอโรม บรูเนอร์  ในขั้นพฒันาการซิม
โบลิก (Symbolic Representative) เด็กเขา้ใจเพราะการรับรู้ถึงขั้นเกิดความคิดรวบยอดอยา่งใชเ้หตุ
ผลไดแ้ลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งตรงกนักบัทฤษฎีพฒันาการดา้นศิลปะของโลเวนเฟลด ์ในขั้นขีดเขียน 
(Pre-Schematic) (4-7 ปี) เป็นระยะเร่ิมตน้การขีดเขียนภาพอยา่งมีความหมาย ปรากฎเป็นรูปร่าง
สัมพนัธ์กบัความจริงของโลกภายนอกมากข้ึน นัน่คือช่วงพฒันาการของเด็กปฐมวยั 
 
ทฤษฎพีหุปัญญาของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 
 ทฤษฎีพหุปัญญา ( The Theory of Multiple Intelligences หรือ MI) ของศาสตราจารย์
ดร.โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  (Howard Gardner, 1983) นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาแห่งมหาวทิยาลยัฮาร์
วาร์ด เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้และปัญญา โดยการ์ดเนอร์ไดศึ้กษาถึงศกัยภาพและความถนดั      
ของคน โดยการผสมผสานดา้นการศึกษา ศาสตร์เก่ียวกบัสมอง และจิตวทิยาพฒันาการ ทฤษฎี     
พหุปัญญา โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ไดส้ร้างข้ึนในปี  ค.ศ.  1983 ใหค้วามหมายปัญญา ( Intelligence) วา่ 
“ปัญญา คือ ความสามารถในการแกปั้ญหาหรือการสร้างผลผลิตท่ีมีคุณค่าต่อสังคม” และ 10 ปี
ต่อมาในปี ค.ศ.  1999 เขาไดป้รับความหมายของ “ปัญญา” ใหม่ เป็น “ความสามารถทางชีว
จิตวทิยา” ( Biopsychology Potential) ซ่ึงเป็นกระบวนการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล ซ่ึงแต่ละคนจะ
แสดงออกในแต่ละบริบทของวฒันธรรมท่ีเขาอยู ่เพื่อแกปั้ญหาและสร้างผลงานท่ีมีคุณค่าแก่สังคม 
เขาเช่ือวา่ ปัญญา หมายถึง โครงสร้างทางชีวจิตวทิยาซ่ึงจะเป็นตวัสร้างแหล่งทางความคิด            
ของคนเรา ซ่ึงจะส่งผลต่อเน้ือหาแต่ละดา้น และยงัมีผลมาจากองคป์ระกอบส าคญั 2 ประการ คือ 
พนัธุศาสตร์ และสังคม ซ่ึงเป็นส่ิงผสมผสานระหวา่งพนัธุกรรมกบัส่ิงแวดลอ้ม นัน่คือ คนทุกคน
สามารถแสดงออกซ่ึงองคแ์ห่งปัญญาท่ีเขาสามารถละพฒันาความสามารถนั้นกบับริบทต่าง  ๆ ตาม
สภาพแวดลอ้มของตน เขามองปัญญาในหลายลกัษณะ เขาเช่ือวา่ปัญญาแต่ละดา้นจะเป็น
กระบวนการทางจิตใจหรือความสาม ารถท่ีจะคน้หาแกปั้ญหาและสร้างผลผลิตท่ีมีคุณค่าเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม การ์ดเนอร์ (1983) เช่ือวา่ คนทัว่ไปจะมีปัญญาหลายดา้น โดยแต่ละดา้นจะข้ึนกบั
ความสามารถ แต่จะแอบแฝงและแสดงออกมาในรูปแบบต่างกนั เช่น ระบบภาษา ระบบภาพ หรื อ
สัญลกัษณ์ และระบบเขียน ซ่ึงส่ิงต่าง  ๆ เหล่าน้ีจะจะแสดงออกมาในรูปของระบบวฒันธรรมของ
แต่ละแห่ง ในปี ค.ศ. 1998 การ์ดเนอร์ไดเ้พิ่มปัญญาดา้นท่ี 8 คือ ดา้นธรรมชาติ และต่อมาในปี  ค.ศ.

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

31 

1999 การ์ดเนอร์ไดเ้สนอแนะปัญญาดา้นท่ี 9 คือ ดา้นอตัถภวนิยม/จิตนิยม หรือการด ารงคงอยูข่อง
ชีวติ (เยาวภา เดชะคุปต,์ 1551: 3) 
 1. ความเป็นมาของทฤษฎพีหุปัญญา 
  เม่ือปี ค.ศ. 1904 กระทรวงศึกษาธิการในกรุงปารีสไดใ้หน้กัจิตวทิยาชาวฝร่ังเศสช่ือ 
อลัเฟรด บิเนท ์( Alfred Binet) และคณะท าการพฒันาเคร่ืองมือ โดยก าหนดนกัเรียนท่ีมีความเส่ียง
ต่อการสอบตก เพื่อหาทางแกไ้ข จากการพฒันาเคร่ืองมือน้ี ท าใหเ้กิดแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาข้ึน
เป็นคร้ังแรกของโลก หลายปีต่อมาจึงแพร่เขา้ไปในสหรัฐอเมริกา และใชก้นัอยา่งแพร่หลายจนเป็น
ท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัวา่ “เชาวน์ปัญญา” และแบบทดสอบไอคิว ( IQ Test) หรือแบบทดสอบเชาวน์
ปัญญา เกือบแปดสิบปีหลงัจากท่ีมีแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาฉบบัแรก นกัจิตวทิยาชาวอเมริกาแห่ง
มหาวทิยาลยัฮาวาร์ด  โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ไดป้ระกาศวา่โลกของเราตีความความหมายของความ
ฉลาด หรือเชาวน์ปัญญาแคบไป การ์ดเนอร์ไดเ้สนอไวใ้นหนงัสือ “กรอบแห่งจิต” ( Frames of 
Mind) เม่ือปี  ค.ศ.1983 วา่ปัญญาของมนุษยมี์อยา่งนอ้ย 7 ดา้น และเรียกทฤษฎีของเขาวา่ “ทฤษฎี   
พหุปัญญา” ( Theory of Multiple Intelligence: MI)  การ์ดเนอร์ตอ้งการจะรู้จกัศกัยภาพของ
ความสามารถมนุษยท่ี์นอกเหนือไปจากคะแนนแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา เขาตั้งขอ้สงสัยถึงความ
เช่ือถือไดข้องแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาแบบต่าง ๆ ท่ีดึงคนออกจากส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ และ
ตอบสนองเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีไม่เคยท า การ์ดเนอร์บอกวา่ความฉลาดหรือเชาวน์ปัญญาน่าจะเก่ียวกบั
ความสามารถใน 1) การแกปั้ญหา และ 2) ออกแบบงานและผลงานชนิดต่าง  ๆ ในสถานการณ์
ธรรมชาติ (อารี สัณหฉว,ี 2542: 1-2, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต,์ 2551: 52) 
  ทฤษฎีของการ์ดเนอร์มีพื้นฐานจากการศึกษาเร่ืองสมองของผูท่ี้มีสมองบกพร่องใน
บางส่วนและพบวา่ผูท่ี้ถูกศึกษายงัมีความสามารถในส่วนท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงเป็นการพิสูจน์วา่ สมองของ
มนุษยไ์ดแ้บ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนไดก้ าหนดความสามารถเป็นเร่ือง ๆ หรือมีปัญญาหลาย  ๆ อยา่ง 
ถือก าเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่างกนั การ์ดเนอร์ใชฐ้านความคิดจากศาสตร์ทางการรับรู้ 
(Cognitive Science) ศาสตร์การท างานของสมอง ( Neuro Science)  และจิตวทิยาพฒันาการ และ    
ใหค้  าจ  ากดัความวา่ “ปัญญา”  วา่เป็นความสามารถเชิงชีวจิต ( Biopsychological Potential) นัน่คือ 
คนทุกคนสามารถแสดงออกซ่ึงองคแ์ห่งปัญญาท่ีเขาสามารถและพฒันาความสามารถนั้นกบับริบท
ต่าง ๆ ตามสภาพแวดลอ้มของตน เขามองสติปัญญาในหลายลกัษณะ เขาเช่ือวา่ปัญญาแต่ละดา้น   
จะเป็นกระบวนการทางจิตใจ หรื อความสามารถท่ีจะคน้หา แกปั้ญหา และสร้างผลผลิตท่ีมีคุณค่า
เป็นท่ียอมรับของสังคม บุคคลแต่ละคนมีปัญญาอยูห่ลากหลายดว้ยกนั เพียงแต่มีความสามารถ      
แต่ละดา้นไม่เท่ากนั ความสามารถท่ีผสมผสานกนัออกมาท าใหบุ้คคลแต่ละคนมีแบบแผนซ่ึงเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

32 

เอกลกัษณ์เฉพาะตน หากบุคคลไดรั้บการส่งเสริมท่ีเหมาะสมจะสามารถพฒันาความสามารถท่ีตน   
มีอยูใ่หเ้ตม็ศกัยภาพได ้(เยาวพา เดชะคุปต,์ 2551: 103) 
  สรุปไดว้า่ ความเป็นมาของทฤษฎีพหุปัญญาเกิดจากการจุดประกายความคิดของ
การ์ดเนอร์ในเร่ืองความสามารถดา้นต่าง  ๆ ของจิต ท าใหเ้ร่ิมศึกษาวา่ความสามารถต่าง  ๆ เหล่านั้น
เติบโตพฒันามาไดอ้ยา่งไร นอกจากน้ียงัเกิดจากความเช่ือในเร่ืองศกัยภาพและความสามารถของ
มนุษยท่ี์มีอยา่งหลากหลาย อนัเกิดจากสมองท่ีแบ่งเป็นส่วนๆ ซ่ึงแต่ละส่วนก าหนดความสามารถ
เป็นเร่ือง ๆ ไว ้จึงท าใหม้นุษยมี์ปัญญาหลาย ๆ อยา่ง และปัญญาของบุคคลมิไดมี้เพียงความสามารถ
ทางดา้นภาษาและคณิตศาสตร์ดงัท่ีเคยเช่ือกนัมาแต่อดีต 
 2. แนวคิดส าคัญของทฤษฎพีหุปัญญากบัการจัดการศึกษา 
  การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993) เสนอแนวคิดในการจดัการศึกษาเอาไวด้งัน้ี 
  2.1 โรงเรียนส าหรับอนาคต การ์ดเนอร์เสนอวา่โรงเรียนส าหรับอนาคตควรจะเป็น
โรงเรียนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
   2.1.1 คนแต่ละคนมีความสามารถและความถนดัท่ีแตกต่างกนั และแต่ละคน
จะมีลีลาการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือวดัความแตกต่างน้ี 
   2.1.2 ไม่มีใครท่ีจะสามารถเรียนรู้ไดทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีจะตอ้งเรียน แต่ทุกคน
สามารถเลือกเรียนส่ิงท่ีตอ้งการ โรงเรียนส าหรับอนาคตควรตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
โดยการจดักิจกรรมและหาวธีิการสอนแต่ละวชิาท่ีจะสนองตอบความสามารถส่วนบุคคลและเม่ือ
นกัเรียนไดเ้รียนในระดบัประถมแลว้โรงเรียนควรจะหาวธีิการใหเ้หมาะกบัชีวติและการท างานของ
แต่ละวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเขาอาศยัอยู ่

  2.2 บทบาทของนกัการศึกษา การ์ดเนอร์เสนอวา่บทบาทของนกัการศึกษา          
ควรเปล่ียนแปลงไปดงัน้ี 
   2.2.1 โรงเรียนควรจะมีผูเ้ช่ียวชาญทางการวดัและประเมิน ท่ีจะเขา้ใจและวดั
ความสนใจและความสามารถของเด็กท่ีมีความถนดัต่างๆ กนั โดยใชเ้คร่ืองมือวดัความสามารถทาง
ปัญญา (Intelligence-fair Instrument) แต่ละดา้น ซ่ึงจะบอกไดว้า่นกัเรียนคนไหนมีความถนดัดา้น
ไหน และควรแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัเรียน ครู และผูป้กครองเก่ียวกบัผลการเรียนของเด็ก 
   2.2.2 โรงเรียนควรมีผูดู้แลทางหลกัสูตรท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง ( Student- 
curriculum Broker) ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถจดัหลั กสูตร หรือแผนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
ความสนใจ เป้าหมาย พฒันาการและลีลาการเรียนของตน โดยใชน้วตักรรมต่าง ๆ เขา้มาช่วย 
   2.2.3 โรงเรียนควรจะมีผูดู้แลโรงเรียนและชุมชน ( School-community 
Broker) ท่ีจะจดัโอกาสการเรียนรู้ใหน้กัเรียนไดส้ัมผสัในวงกวา้ง โดยควรเป็นบุคคลท่ีรู้ความ
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เคล่ือนไหวต่าง  ๆ ในชุมชน ท่ีหาไม่ไดจ้ากโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กพิเศษท่ีความสามารถทางสมอง
ไม่ปกติ เด็กเหล่าน้ีควรมีบุคคลท่ีเรียกเป็นผูฝึ้ก ( Apprenticeship) ผูช่้วยเหลือ ( Mentorship) หรือ       
ผูฝึ้กงาน ( Intermship) ซ่ึงเป็นผูท่ี้เด็กรู้สึกปลอดภยัท่ีจะอยูด่ว้ย และผูดู้แลทางการศึกษาควรจดัให้
เด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาสเติบโตในสังคม 
  2.3 บทบาทของครู ส าหรับครูและครูตน้แบบ ( Master Teacher) ครูควรมีอิสระใน
การสอน โดยใชลี้ลาการสอนเฉพาะตน ครูตน้แบบควรมีบทบาทในการนิเทศติดตามครูใหม่ และ
จดัใหมี้ความสมดุลระหวา่งหลกัสูตร การสอน การวดัและประเมินผล นกัเรียนและชุมชน 
  2.4 ผลกระทบจากสังคม การ์ดเนอร์ เช่ือวา่ สังคมปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจาก      
3 ส่ิงต่อไปน้ี คือ 
   2.4.1 การน าวฒันธรรมตะวนัตก ( Westist) มาใช ้หมายถึง แนวความคิดจาก
นกัปรัชญาตะวนัตก เช่น การเนน้สติปัญญาดา้นใดดา้นหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว เช่น ดา้นตรรกะหรือ 
การคิดอยา่งมีเหตุผล เป็นส่ิงท่ีดี แต่ไม่ใช่ส่ิงเดียวท่ีควรเนน้ 
   2.4.2 การทดสอบ ( Testist) หมายถึงการทดสอบทางจิตวทิยาท่ีวดัความ  
สามารถความพร้อมและการจดัอนัดบับุคคล การทดสอบน่าจะเนน้ในเร่ืองของความเป็นมนุษยใ์ห้
มากกวา่การวดัความสามารถและความพร้อมของบุคคล หรือการจดัอนัดบับุคคลเท่านั้น 
   2.4.3 ความเป็นเลิศ ( Bestist) ความเป็นเลิศไม่ไดห้มายถึงส่ิงท่ีดีท่ีสุด และ
ฉลาดท่ีสุด (The Best and Brightness) แต่ความเก่งควรเป็นการผสมผสานส่ิงท่ีดีท่ีสุดหลายอยา่ง   
เขา้ดว้ยกนั ไม่ใช่ความเก่งดา้นใดดา้นหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว 

 3. ลกัษณะทีส่ าคัญของทฤษฎพีหุปัญญา 
  การ์ดเนอร์กล่าวถึงลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ ของทฤษฎีพหุปัญญา คือ ทฤษฎี     
พหุปัญญามองการคิดของมนุษยว์า่เป็นกระบวนการท่ีสมบูรณ์ ( Gardner, 1999: 44) ปัญญาของ
มนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบซ่ึงสร้างข้ึนจากกระบวนการคิดจากชุดพื้นฐานของปัญญา ( Human Beings 
are Organisms Who Possess A Basic Set of Intelligences) มนุษยมี์ปัญญาท่ีแตกต่างกนั ส่ิงท่ีทา้ทาย 
คือจะท าอยา่งไรท่ีจะใชค้วามสามารถของมนุษยท่ี์มีความแตกต่างกนัในการพฒันาการแสดงออก
ทางปัญญาท่ีหลากหลายใหดี้ท่ีสุด 
 4. ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา 
  ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา ประกอบดว้ย 
ปัญญาชุดท่ี 1 คือ ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ปัญญาดา้นภาษา ( Linguistic Intelligence) 
ดา้นตรรกะ -คณิตศาสตร์ ( Logica-Mathematical Intelligence) ดา้นดนตรี ( Musical Intelligence) 
ดา้นร่างกาย-การเคล่ือนไหว ( Bidily-Kinesthetic Intelligence) ดา้นมิติ (Spatial Intelligence) ปัญญา
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ชุดท่ี 2 คือ ปัญญาส่วนตน (Personal Intelligence) ประกอบดว้ยปัญญาสองดา้น คือ ดา้นความเขา้ใจ
ระหวา่งบุคคล ( Interpersonal Intelligence) และดา้นความเขา้ใจตนเอง ( Intrapersonal Intelligence) 
ปัญญาดา้นสุดทา้ย คือ ดา้นธรรมชาติ ( Naturalist Intelligence) ดา้นอตัถภวนิยม/จิตนิยม หรือการ
ด ารงคงอยูข่องชีวติ ( Existential Intelligence) แต่ยงัไม่เป็นท่ียอมรับนกั แสดงไวด้งัตารางท่ี 1 
ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบุคคล 
1. ดา้นภาษา 
( Linguistic Intelligence) 

- เขา้ใจค าส่ังและความหมายของค า 
- ชอบอ่านเขียน เล่าเร่ือง 
- อธิบายไดช้ดัเจน 
- ชอบสอนและชอบเรียน และเรียนไดดี้ ถา้มีโอกาส ไดพ้ดู  
ไดฟั้งและเห็น 
- มีอารมณ์ขนั  
- มีความจ าดี จ  าสถานท่ี วนัเดือนปีและส่ิงละอนัพนัละนอ้ยได ้

- กว ี
- นกัเขียน 
- นกัพดู 
- นกัโตว้าที 

2. ดา้นตรรกะ และ 
คณิตศาสตร์ 
( Logical-Mathematical 
 Intelligence) 

- สามารถจ าส่ิงท่ีเป็นแบบแผนท่ีเป็นนามธรรมได ้
- มีเหตุผลเชิงสรุปความ 
- สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
- ชอบท าการทดลอง คน้หาค าตอบ ท างานกบัตนเอง หาค าตอบ 
ดา้นรูปแบบและความสัมพนัธ์ 
- ชอบคณิตศาสตร์ คิดในเชิงเหตุผล และสามารถแกปั้ญหาไดดี้ 
- เรียนไดดี้ โดยการจดัหมวดหมู่แยกประเภท 

- นกัวทิยาศาสตร์ 
- นกัคณิตศาสตร์ 
- นกัคิด 
- นกัสถิติ 

3. ดา้นดนตรี 
( Musical Intelligence) 

- ชอบร้องเพลง ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี และตอบสนองต่อ
เสียงเพลง 
- แยกแยะจ าท านอง เรียนรู้จงัหวะดนตรีได้ 
- เรียนจงัหวะ เสียง และดนตรีไดดี้ 
- รู้จกัโครงสร้างของดนตรี โครงสร้างในการฟังเพลง 
- ไวต่อเสียง 
- คิดท่วงท านอง/จงัหวะได ้

- นกัดนตรี 
- นกัแต่งเพลง 
- วทิยากร 

4. ดา้นร่างกาย และ 
การเคล่ือนไหว 
( Bodily-Kinetic 
Intelligence ) 

- สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวของร่างกาย 
- รู้จกัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและสามารถแสดงออกได ้
- ชอบการเคล่ือนไหว สัมผสั พดูและใชภ้าษาทางกาย (Body 
Language) 
- ท ากิจกรรมท่ีตอ้งใชร่้างกาย เช่น กีฬา เตน้ร า การแสดง 
และการประดิษฐส่ิ์งของไดดี้ 

- นกัเตน้ร า 
- ศลัยแพทย ์
- นกัประดิษฐ ์
- นกักีฬา 
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ตารางท่ี 1  ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences)  (ต่อ) 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบุคคล 
 - มีความสามารถในการแสดงท่าทาง 

- สามารถพฒันาการท างานของร่างกาย 
 

 - เรียนไดดี้ถา้มีโอกาสสัมผสั เคล่ือนไหว และมีปฏิสัมพนัธ์กบั 
พ้ืนท่ีวา่ง และการสัมผสั 

 

5. ดา้นมิติ 
(Spatial Intelligence) 

- สามารถมองเห็นแง่มุมต่าง ๆ ได ้
- เห็นความสัมพนัธ์ของพ้ืนท่ี 
- สามารถแสดงออกดว้ยภาพ 
- สามารถมองเห็นรูปลกัษณ์ของส่ิงต่าง ๆ 
- สามารถหาทิศทางในท่ีวา่งได ้
- สามารถจดัรูปฟอร์มต่าง ๆ ในสมองได ้
- มีจินตนาการดี มองเห็นการเปล่ียนแปลงอ่านแผนท่ีแผนภูมิ
ไดดี้ 

- นกัเดินเรือ 
- นกับิน 
- ประติมากร 
- ศิลปิน 
- นกัวาดภาพ 
- สถาปนิก 

 - เรียนไดดี้ถา้ตอ้งใชจิ้นตนาการ มีโอกาสใชค้วามคิดอยา่ง
อิสระ (ฝัน) ท างานดว้ยสี และสีกบัภาพ 
- ชอบท่ีจะวาด สร้างออกแบบ ฝัน ศึกษาภาพน่ิง ภาพยนตร์ 
และทดลองกบัเคร่ืองจกัรกล 

 

6. ดา้นความเขา้ใจ
ระหวา่งบุคคล-มนุษย์
สัมพนัธ์ 
(Interpersonal 
Intelligence) 

- เขา้ใจผูอ่ื้น น าผูอ่ื้น จดักลุ่มส่ือสาร ระงบัขอ้พิพาทได ้
- ท างานเป็นกลุ่มได ้
- แยกแยะความแตกต่างระหวา่งบุคคลได ้
- สามารถส่ือสารความหมายโดยไม่ใชภ้าษาพดูได้ 
- ชอบมีเพื่อนมาก ๆ ชอบพดูกบัคนและร่วมสังสรรคก์บัคนอ่ืน 
- เรียนไดดี้ถา้มีโอกาสแบ่งปัน/ร่วมท างานเปรียบเทียบ สัมพนัธ์
ใหค้วามร่วมมือ และมีโอกาสสัมภาษณ์ผูอ่ื้น 

- ครู 
- นกัสังคมสงเคราะห์ 
- นกัแสดง 
- นกัการเมือง 
- พนกังานขายของ 

7. ดา้นความเขา้ใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence) 

- มีสมาธิดี 
- เป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนโยน 
- มีความเขา้ใจตนเอง ชอบคิดฝันและหมกมุ่นอยูก่บัความรู้สึก/
ความคิดของตนเอง ใหสั้ญชาติญาณเป็นเคร่ืองน าทาง 
- ตระหนกัและแสดงความรู้สึกของตนเองไดห้ลายอยา่ง 
- มีความรู้สึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัตนของตนเอง 
- มีความคิดระดบัสูง และมีเหตุผล 
- ชอบท่ีจะท างานคนเดียว และสนใจติดตามส่ิงท่ีตนเองสนใจ
เป็นพิเศษ เรียนไดดี้ ถา้มีโอกาสท างานโดยล าพงั ท าโครงการ 
เด่ียว ๆ 

- นกัจิตวทิยา 
- ผูน้ าทาง 
- นกัปรัชญา  
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ตารางท่ี 1 ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) (ต่อ) 
 

ปัญญา ลกัษณะ ประเภทของบุคคล 
8. ดา้นธรรมชาติ 
(Naturalist Intelligence) 

- เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ และปรากฏการณ์ 
ธรรมชาติ 
- เขา้ใจความส าคญัของตนเองกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกายภาพ 
- ตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีจะมีส่วนช่วยใน 
การอนุรักษธ์รรมชาติ 
- เขา้ใจถึงพฒันาการของมนุษยแ์ละการด ารงชีวติของมนุษย ์
ตั้งแต่เกิดจนตาย 
- จดจ า เขา้ใจ จ าแนก แยกแยะ หาความสัมพนัธ์ของ 
ส่ิงท่ีเหมือนกนัและต่างกนั 

- นกัวทิยาศาสตร์ 
- นกัธรรมชาติ 

9. ดา้นอตัถภวนิยม/ 
จิตนิยม (Existential 
Intelligence) 

- ความไวและความสามารถในการจบัประเดน็-ค าถาม 
ท่ีเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์เช่น ความหมายของชีวติ: 
- ท าไมคนเราจึงตาย 
- เรามาอยูท่ี่น่ีไดอ้ยา่งไร 
- เรียนรู้บริบทของการด ารงคงอยูข่องมนุษยม์กัจะถามค าถามวา่ 
   “ท าไมเราจึงอยูท่ี่น่ี” 
   “เรามีบทบาทอะไรกนับา้งในโลกน้ี” 
- เขา้ใจความสัมพนัธ์ของโลกท่ีเป็นกายภาพ และโลกของจิตใจ 
- มีความรักในผูอ่ื้น 
- การต่ืนตวัในการแสดงออกในสถานการณ์บางอยา่งในการ 
เขา้ใจวฒันธรรม แสดงออกในดา้นอารมณ์ สังคม จริยธรรม 
- เขา้ใจหลกัปรัชญา หลกัของศาสนาต่าง ๆ 
- ความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงเก่ียวกบัตวัเอง (Deep Self-Awareness) 
- ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของร่างกาย จิตใจ และจิตวญิญาณ 
- เขา้ใจสัจธรรมของโลก และชีวติ 

- นกัคิด 
- ผูน้ าทางศาสนา 

 

ท่ีมา: จากเอกสารเร่ือง “Multiple Intelligences,” จดัโดย Finkelstein, Leonard and Leila (1998), 
เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “ทกัษะการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ ( Think Skill and 
Learning Style)” ณ หอ้งประชุมชาญอิสระ , 6-8 กุมภาพนัธ์ 2541. อา้งถึงใน ชนิดา สุวรรณลาภ
เจริญ, 25521 
 
                                                           

 
1
 เยาวภา เดชะคุปต,์ ผูแ้ปล, (2541), “Multiple Intelligences” (เอกสารในการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง 

“ทกัษะการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ (Think Skill and Learning Style)” ณ หอ้งประชุมชาญอิสระ, 6-8 กมุภาพนัธ์ 
2541). 
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หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
 แนวคิดและหลกัการจัดการศึกษาปฐมวยั 
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 พฒันาข้ึนมาโดยอาศยัแนวคิดต่อไปน้ี 

 1. แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการเด็ก พฒันาการของมนุษยเ์ป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในตวัมนุษย ์เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเน่ืองไปตลอดชีวติ ซ่ึงครอบคลุมการเปล่ียนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ พฒันาการทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความสัมพนัธ์
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้นตอนไปพร้อมกนัทุกดา้น เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมี
ลกัษณะพฒันาการแตกต่างกนัไปตามวยั โดยท่ีพฒันาการเด็กปฐมวยับ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในตวัเด็กอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละวยั เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอาย ุ5 ปี 

  พฒันาการแต่ละดา้นมีทฤษฎีเฉพาะอธิบายไวแ้ละสามารถน ามาใชใ้นการพฒันา
เด็ก อาทิ ทฤษฎีพฒันาการทางร่างกายท่ีอธิบายการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กวา่มีลกัษณะ
ต่อเน่ืองเป็นล าดบัขั้น เด็กจะพฒันาถึงขั้นใดจะตอ้งเกิดวฒิุภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน หรือ 
ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาท่ีอธิบายวา่เด็กเกิดมาพร้อมวฒิุภาวะ ซ่ึงจะพฒันาข้ึนตามอาย ุ
ประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และส่ิงแวดลอ้ม หรือทฤษฎีพฒันาการทางบุคลิกภาพ ท่ีอธิบายวา่
เด็กจะพฒันาไดดี้ถา้ในแต่ละช่วงอายเุด็กไดรั้บการตอบสนองในส่ิงท่ีตนพอใจ ไดรั้บความรัก   
ความอบอุ่นอยา่งเพียงพอจากผูใ้กลชิ้ด มีโอกาสช่วยเหลือตนเอง ท างานท่ีเหมาะสมกบัวยัและมี
อิสระท่ีจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง 

  ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการเด็ก จึงเป็นเสมือนหน่ึงแนวทางใหผู้ส้อนหรือ       
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้ใจเด็ก สามารถอบรมเล้ียงดูและจดัประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ในอนัท่ีจะส่งเสริมใหเ้ด็กพฒันาจนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีตอ้งการได้
ชดัเจนข้ึน 
 2 .  แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษยเ์รามีผลสืบเน่ืองมาจาก
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกิดข้ึนจากกระบวนการท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลและส่ิงแวดลอ้มรอบตวั โดยเด็กจะตอ้งเป็นผูก้ระท าใหเ้กิดข้ึนดว้ยตนเองและการเรียนรู้  
จะเป็นไปไดดี้ ถา้เด็กไดใ้ชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้ ไดเ้คล่ือนไหว มีโอกาสคิดริเร่ิมตามความตอ้งการ
และความสนใจของตนเอง รวมทั้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเป็นอิสระอบอุ่นและปลอดภยั ดงันั้น  การจดั
สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเน่ืองจาก
การเรียนรู้นั้นเป็นพื้นฐานของพฒันาการในระดบัท่ีสูงข้ึน ทั้งคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตาม
ธรรมชาติก่อนท่ีจะมาเขา้สถานศึกษา การจดัท าหลกัสูตรจึงยดึแนวคิดท่ีจะใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้จาก
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ประสบการณ์จริงดว้ยตนเอง ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจดักิจกรรมให้
เหมาะสมกบัระดบัพฒันาการของเด็กแต่ละคน 

 3.  แนวคิดเก่ียวกบัการเล่นของเด็ก การเล่นถือ เป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในชีวติเด็กทุกคน 
เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดส้ังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรคคิ์ดแกปั้ญหาและ
คน้พบดว้ยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพฒันาร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไดใ้ช้
ประสาทสัมผสัและการรับรู้ ผอ่นคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผูอ่ื้น
การเล่นจึงเป็นทางท่ีเด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้ความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น สร้าง
ความสัมพนัธ์อยูร่่วมกบัผูอ่ื้น กบัธรรมชาติรอบตวั ดงันั้น หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ีจึงถือ 
“การเล่น” อยา่งมีจดมุ่งหมายเป็นหวัใจส าคญัของการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็ก 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู่
หรือแวดลอ้มตวัเด็ก ท าใหเ้ด็กแต่ละคนแตกต่างกนัไป หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัฉบบัน้ีถือวา่          
ผูส้อนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและยอมรับวา่วฒันธรรมและสังคมท่ีแวดลอ้มตวัเด็กมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
การพฒันาศกัยภาพ และพฒันาการของเด็กแต่ละคน ผูส้อนตอ้งเรียนรู้บริบททางสังคมและ
วฒันธรรมของเด็กท่ีตนรับผดิชอบ เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันา เกิดการเรียนรู้ และอยูใ่นกลุ่มคนท่ีมา
จากพื้นฐานเหมือนหรือต่างจากตนไดอ้ยา่งราบร่ืน มีความสุข 

 สืบเน่ืองจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 ผนวกกบัแนวคิด 4 ประการ
ดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัก าหนดปรัชญาการศึกษาใหส้ถานศึกษาหรือ   
สถานพฒันาเด็กปฐมวยัไดท้ราบถึงแนวคิด หลกัการพฒันาเด็กปฐมวยั  อาย ุ3-5 ปี ทั้งน้ีผูรั้บผดิชอบ
จะตอ้งด าเนินการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยัของตนเอง และน าสู่การปฏิบติัใหเ้ด็กปฐมวยั
มีมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดในจุดหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศกัราช 2546 ไดก้ าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวยัไวด้งัน้ี 
 ปรัชญาการศึกษาปฐมวยั 
 การศึกษาปฐมวยัเป็นการพฒันาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเล้ีย งดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนตาม
ศกัยภาพ ภายใตบ้ริบทสังคม-วฒันธรรมท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดว้ยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเขา้ใจ
ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติใหเ้ด็กพฒันาไปสู่ความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อ
ตนเองและสังคม 
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 สาระส าคัญของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี) 
 หลกัการ 
 เป็นหลกัส าคญัในการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซ่ึงผูส้อนจ าเป็นตอ้งศึกษาหลกัการ
ของหลกัสูตรใหเ้ขา้ใจ เพราะในการจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กอาย ุ 3-5 ปี จะตอ้งยดึหลกัการอบรม
เล้ียงดูควบคู่กบัการใหก้ารศึกษา โดยค านึงถึงความสนใจและความตอ้งการของเด็กทุกคนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา 
รวมทั้งการส่ือสารและการเรียนรู้ หรือเด็กท่ีมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่
สามารถพึ่งพาตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล หรือดอ้ยโอกาส เพื่อใหเ้ด็กพฒันาทุกดา้นทั้งดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยา่งสมดุล โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผา่นการ
เล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผา่นประสาทสัมผสัทั้งหา้ เหมาะสมกบัวยั และความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามรถในการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาเด็กปฐมวยั เพื่อใหเ้ด็กแต่ละคนไดมี้โอกาส
พฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
มีความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม และสอดคลอ้งกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากบุคคล 
ครอบครัวชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบนัสังคมอ่ืน 
 หลกัการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 มีสาระส าคญั ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพฒันาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวยัทุกประเภท 
 2. ยดึหลกัการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษาท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล และวถีิชีวติของเด็กตมบริบทของชุมชน สังคมและวฒันธรรมไทย 
 3. พฒันาเด็กโดยองคร์วมผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 4. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีความสุข 
 5. ประสานความร่วมมือระหวา่งครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพฒันาเด็ก 

 จุดหมาย  
 หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัมุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและ

ความแตกต่างระหวา่งบุคคลทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เม่ือเด็กจบ
การศึกษาระดบัปฐมวยั เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นจุดหมาย 
12 ขอ้ และในแต่ละช่วงอายผุูส้อนจะตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะตามวยัของเด็กดว้ย มาตรฐาน
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คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช  2546 จะครอบคลุมพฒันาการ
ดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดงัน้ี 

 
 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวยั และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 2. กลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็กแขง็แรง ใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและประสาน
สัมพนัธ์กนั 
 3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 
 5. ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักการออกก าลงักาย 
 6. ช่วยเหลือตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 
 7. รักธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม และความเป็นไทย 
 8. อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขและปฏิบติัตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 9. ใชภ้าษาส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัวยั 
                  10. มีความสามรถในการคิดและแกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั 
                  11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์
                  12. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
 คุณลกัษณะตามวยั 

 คุณลกัษณะตามวยัเป็นความสามารถตามวยัหรือพฒันาการตามธรรมชาติเม่ือเด็กมีอายุ
ถึงวยันั้น  ๆ  พฒันาการแต่ละวยัอาจจะเกิดข้ึนตามวยัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม การอบรมเล้ียงดู และประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บ ผูส้อนจ าเป็นตอ้งท าความ
เขา้ใจคุณลกัษณะตามวยัของเด็กอาย ุ 3-5 ปี เพื่อน าไปพิจารณาจดัประสบการณ์ใหเ้ด็กแต่ละวยัได้
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ขณะเดียวกนัจะตอ้งสังเกตเด็กแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
เพื่อน าขอ้มูลไปช่วยพฒันาเด็กใหเ้ตม็ตามความสามรถและศกัยภาพ หรือช่วยเหลือเด็กไดท้นัท่วงที 
ในกรณีท่ีพฒันาการของเด็กไม่เป็นไปตามวยั ผูส้อนจ าเป็นตอ้งหาจุดบกพร่องและรีบแกไ้ขโดยจดั
กิจกรรมเพื่อพฒันาเด็ก ถา้เด็กมีพฒันาการสูงกวา่วยั ผูส้อนควรจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พฒันาการเตม็ตามศกัยภาพ 

 คุณลกัษณะตามวยัซ่ึงเกิดในเด็กวยั 3-5 ปี  ท่ีน าเสนอต่อไปน้ีมีทั้งส่วนท่ีน ามาจาก
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 และส่วนท่ีคน้ควา้เพิ่มให ้ซ่ึงผูส้อนสามารถศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมไดอี้ 
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ตารางท่ี 2  คุณลกัษณะตามวยั 
 

                อาย ุ
พฒันาการ 

อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

1. ด้านร่างกาย 
1.1 กลา้มเน้ือใหญ่ 

 
- รับลูกบอลท่ีกระดอนจาก
พ้ืนดว้ยแขนทั้งสอง 
 
- เดินข้ึนลงบนัไดไดด้ว้ย
ตนเอง 
- กระโดดข้ึนลงอยูก่บัท่ีได ้
- วิง่ตามล าพงัได ้
 

 
- รับลูกบอลไดด้ว้ยมือ 
ทั้งสอง 
 
- เดินข้ึนลงบนัไดสลบัเทา้
ได ้
- กระโดดขาเดียวอยูก่บัท่ี
ได ้
- วิง่และหยดุไดค้ล่อง 

 
- รับลูกบอลท่ีกระดอน 
จากพ้ืนไดด้ว้ยมือ 
ทั้งสอง 
- เดินข้ึนลงบนัไดสลบั 
เทา้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
- กระโดดขาเดียวไป 
ขา้งหนา้อยา่งต่อเน่ือง 
- วิง่ไดร้วดเร็วและหยดุ 
ไดท้นัที 

1.2 กลา้มเน้ือเลก็ - ใชก้รรไกรตดักระดาษให้
ขาดได ้
 
- เขียนรูปวงกลมตามแบบ
ได ้
- ร้อยลูกปัดขนาดใหญ่ได ้
 

- ใชก้รรไกรตดักระดาษให ้
อยูใ่นแนวเสน้ตรงตามท่ี 
ก าหนดได ้
- เขียนรูปส่ีเหล่ียมตาม 
แบบได ้
- ร้อยลูกปัดขนาดเลก็ได ้

- ใชก้รรไกรตดักระดาษ 
ใหอ้ยูใ่นแนวเสน้โคง้ 
ตามท่ีก าหนดได ้
- เขียนรูปสามเหล่ียม 
ตามแบบได ้
- ใชเ้ชือกร้อยวสัดุตาม
แบบได ้
- ใชก้ลา้มเน้ือเลก็ไดดี้ 
เช่น ติดกระดุมเส้ือ  
ผกูเชือกรองเทา้ ฯลฯ 

1.3 สุขภาพอนามยั - มีร่างกายแขง็แรง สมบูรณ์ 
มีน ้ าหนกัส่วนสูง และมีเสน้
รอบศีรษะตามเกณฑ ์
 

- มีร่างกายแขง็แรง 
สมบูรณ์ มีน ้ าหนกัส่วนสูง 
และมีเสน้รอบศีรษะตาม
เกณฑ ์

- มีร่างกายแขง็แรง 
สมบูรณ์ มีน ้ าหนกั
ส่วนสูง และมีเสน้รอบ
ศีรษะตามเกณฑ ์

2. ด้านอารมณ์และ
จติใจ 
2.1 การแสดงออก
ทางดา้นอารมณ์ 

 
 
- ชอบท่ีจะท าใหผู้ใ้หญ่
พอใจ และไดค้  าชม 
- แสดงอารมณ์ตาม
ความรู้สึก 

 
 
- ชอบทา้ทายผูใ้หญ่ 
 
- เร่ิมควบคุมอารมณ์ได้
บางขณะ 

 
 
- รักครู/ผูส้อน 
 
- ควบคุมอารมณ์ไดดี้ข้ึน 
มีเหตุผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  คุณลกัษณะตามวยั  (ต่อ) 
 

                อาย ุ
พฒันาการ 

อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

2.2 ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง 

- เร่ิมรู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง 
 
- เร่ิมรู้จกัเลือกเล่นส่ิงท่ีตน
ชอบ สนใจ 
 

- รู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเอง 
 
- รู้จกัเลือกเล่นส่ิงท่ีตน
ชอบ สนใจ 
 
- เร่ิมรู้จกัช่ืนชม
ความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผูอ่ื้น 

- รู้บทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองและหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
- รู้จกัเลือกเล่น ท างาน
ตามท่ีตนชอบ สนใจ
และท าได ้
- รู้จกัช่ืนชมใน
ความสามารถแลผลงาน
ของตนเองและผูอ่ื้น 

2.3 คุณธรรมและ
จริยธรรม 

- เร่ิมแสดงความรักเพ่ือน
และสตัวเ์ล้ียง 
- ไม่ท าร้ายผูอ่ื้น 
เม่ือไม่พอใจ 
- เร่ิมรู้วา่ของส่ิงใดเป็น 
ของตนและส่ิงใดเป็นของ
ผูอ่ื้น 
- เร่ิมรู้จกัเก็บของเล่น 
 
- เร่ิมรู้จกัการรอคอย 
 
 
- เร่ิมตดัสินใจในเร่ือง 
ง่าย ๆ ได ้

- แสดงความรักเพื่อนและ
สตัวเ์ล้ียง 
- ไม่ท าร้ายผูอ่ื้นและ 
ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน 
- ไม่แยง่หรือหยบิของของ
ผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
 
- รู้จกัเก็บของเล่นเขา้ท่ี 
 
- รู้จกัการรอคอยอยา่ง
เหมาะสมกบัวยั 
 
- รู้จกัการตดัสินใจในเร่ือง
ง่าย ๆ และเร่ิมเรียนรู้ผล 
ท่ีเกิดข้ึน 

- แสดงความรักเด็กท่ี
เลก็กวา่และสตัวต์่าง ๆ 
- ไม่ท าร้ายผูอ่ื้นและ 
ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเสียใจ 
- ไม่หยบิของของผูอ่ื้น
มาเป็นของตน 
 
- รู้จกัจดัเก็บของเล่น 
เขา้ท่ี 
- รู้จกัการรอคอยและ 
เขา้แถวตามล าดบั
ก่อนหลงั 
- รู้จกัการตดัสินใจเร่ือง
ง่าย ๆ และยอมรับผล 
ท่ีเกิดข้ึน 

3. ด้านสังคม 
3.1 การช่วยเหลือ
ตนเอง 
 

 
- ลา้งมือได ้
 
 

 
- แต่งตวัได ้
 
 

 
- เลือกเคร่ืองแต่งกาย
ของตนเองได ้และ
แต่งตวัได ้
- ใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการรับประทานได ้

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

43 

ตารางท่ี 2  คุณลกัษณะตามวยั  (ต่อ) 
 

                อาย ุ
พฒันาการ 

อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

 - รับประทานอาหารได ้
ดว้ยตนเอง 
 
- เร่ิมรู้จกัใชห้อ้งน ้ า 
หอ้งสว้ม 

- รับประทานอาหารได ้
ดว้ยตนเอง โดยไม่หก 
เลอะเทอะ 
- รู้จกัท าความสะอาด 
หลงัจากเขา้หอ้งน ้ า 
หอ้งสว้ม 

- ท าความสะอาด 
ร่างกายได ้

3.2 การอยูร่่วมกบั
ผูอ่ื้นและการมี
คุณธรรมจริยธรรม 

- ชอบเล่นแบบคู่ขนาน 
(เล่นของเล่นชนิดเดียวกนั 
แต่ต่างคนต่างเล่น) 
- ยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง 
- เร่ิมปฏิบติัตามกฎ กติกา
ง่าย ๆ 
- รู้จกัท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

- เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 
 
- เร่ิมช่วยเหลือผูอ่ื้น 
- ปฏิบติัตามกฎ กติกาท่ี 
ตกลงร่วมกนั 
- มีความรับผิดชอบงานท่ี
ไดรั้บมอบ หมาย 

- เล่นหรือท างานร่วมกนั
ในกลุ่มยอ่ยได ้
 
- รู้จกัการใหแ้ละการรับ 
- ปฏิบติัตามกฎระเบียบ
ของสถานศึกษา 
- ตั้งใจท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายจนส าเร็จ 

3.3 การอนุรักษ์
วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- เร่ิมรู้จกัแสดงความเคารพ 
 
- ท้ิงขยะไดถู้กท่ี 
- ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

- รู้จกัแสดงความเคารพ 
 
- ท้ิงขยะไดถู้ท่ี 
- รักษาส่ิงของท่ีใชร่้วมกนั 

- แสดงความเคารพได้
เหมาะสมกบัโอกาส 
- ท้ิงขยะไดถู้กท่ี 
- ช่วยดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวั 

4. ด้านสตปัิญญา 
 

- ฟังแลว้ปฏิบติัตามค าสัง่
ง่าย ๆ ได ้
- บอกช่ือของตนเองได ้
 
- รู้จกัใชค้  าถาม “อะไร” 
 
- ขีดเข่ียเสน้อยา่งอิสระได ้
 
 
- จบัคู่สีต่าง ๆ ไดป้ระมาณ 
3-4 สี 

- ฟังแลว้ปฏิบติัค าสัง่ท่ี
ต่อเน่ืองได ้
- บอกช่ือ นามสกลุของ
ตนเองได ้
- ชอบถาม “ท าไม” 
 
- เขียนภาพและสญัลกัษณ์
ตามความตอ้งการของ
ตนเองได ้
- ช้ีและบอกสีไดป้ระมาณ 
4-6 สี 

- ฟังแลว้น ามาเล่า
ถ่ายทอดได ้
- บอกช่ือ นามสกลุ อาย ุ
ท่ีอยูข่องตนเองได ้
- ชอบถาม “ท าไม” 
“อยา่งไร” “ท่ีไหน” 
- เขียนช่ือ นามสกลุของ
ตนเองตามแบบได ้
 
- บอกและจ าแนกสี 
ต่าง ๆ ได ้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 2  คุณลกัษณะตามวยั  (ต่อ) 
 

                อาย ุ
พฒันาการ 

อาย ุ3 ปี อาย ุ4 ปี อาย ุ5 ปี 

 - ยงัคิดส่ิงท่ีเป็นนามธรรม
ไม่ได ้
 
 
- จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ย
ประสาทสมัผสัทั้งหา้ 
 
- อยากรู้อยากเห็นทุกอยา่ง
รอบตวั 
 
 
- วาดภาพตามความพอใจ
ของตน 
- สนทนาโตต้อบ / เล่าเร่ือง
ดว้ยประโยคสั้น ๆ ได ้
 
- เลียนแบบท่าทางการ
เคล่ือนไหวต่างๆ 
 
- เรียนรู้จากการสงัเกตและ
เลียนแบบผูอ่ื้น 

- พดูเก่ียวกบั “เม่ือวานน้ี” 
“วนัน้ี” “พรุ่งน้ี” 
 
 
- จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ย
ประสาทสมัผสัทั้งหา้ได ้
 
- ส ารวจและทดลองเล่นกบั
ของเล่นหรือส่ิงของต่าง ๆ 
ตามความคิดของตนได ้
 
- วาดภาพตามความ คิด
สร้างสรรคข์องตนได ้
- เล่านิทานหรือเร่ือง ราว
ตามจินตนาการได ้
 
- เคล่ือนไหวท่าทางตาม
ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
จินตนาการได ้
- เรียนรู้จากการสงัเกตฟัง
ดว้ยตนเอง 

- บอกและจ าแนกสี 
ต่าง ๆ ได ้
- บอกเวลา “เม่ือวานน้ี” 
“วนัน้ี” “พรุ่งน้ี” 
- จ าแนกส่ิงต่าง ๆ ดว้ย 
ประสาทสมัผสัทั้งหา้ 
ไดดี้ 
- ใชส่ิ้งของรอบ ๆ ตวั
เป็นส่ิงสมมุติในการ
เล่น/เล่นบทบาทสมมุติ
ตามจินตนาการ 
- วาดภาพตามความคิด
สร้างสรรคข์องตนได ้
- เล่านิทาน เล่าส่ิงท่ีตน
คิดหรือเร่ืองราวตาม
จินตนาการได ้
- เคล่ือนไหวท่าทางตาม
ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
จินตนาการได ้

 
 คุณลกัษณะตามวยัท่ีส าคญั ๆ ของเด็กปฐมวยัท่ียกมากล่าวขา้งตน้น้ีเป็นส่ิงท่ีผูส้อนตอ้ง
ตระหนกั เพราะเด็กในแต่ละช่วงอายมีุลกัษณะส าคญัท่ีเด่นแตกต่างกนัไป ถา้ผูส้อนไม่เขา้ใจยอ่ม   
ท าใหก้ารพฒันาเด็กไม่เกิดผลตามจุดหมายของหลกัสูตรได ้อาทิ เด็กอาย ุ 3 ปี ชอบยดึตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง การจดัส่ือวสัดุใหเ้ด็กวยัน้ีตอ้งมีเพียงพอท่ีจะสนองความตอ้งการ ไม่เกิดการรอคอยนาน
จนเกินไป หรือเด็กอาย ุ3 ปี ตอ้งการการฝึกกลา้มเน้ือใหญ่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากร่างกายอยูใ่นช่วงท่ีตอ้ง
พฒันาทางกลา้มเน้ือใหญ่และกลา้มเน้ือเล็ก เร่ิมรู้จกัใชพ้ลงั สามารถควบคุมร่างกายได ้การจดั
จกัรยานสามลอ้ใหเ้ด็กอาย ุ 3 ปี ไดข่ี้เล่นจึงเมาะสมกบัวยั หรือเด็กอาย ุ 4 ปี ชอบทา้ทายผูใ้หญ่        

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซ่ึงผูส้อนจ าเป็นตอ้งเขา้ใจและควรใหเ้ด็กไดรั้บรู้เร่ืองขอบเขตและวนิยัในการเล่นอยา่งสม ่าเสมอ 
ดงันั้นพฒันาการเด็กทุกดา้นจึงมีความส าคญัเท่าเทียมกนัและเด็กตอ้งไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง
ในสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กดงัไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ 
 

แนวทางการจัดกจิกรรมศิลปะ 
 เบญจา แสงมลิ  (2545: 63-67) กล่าวในท านองเดียวกนัวา่ การจดักิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค ์มีขอ้ควรค านึงถึงขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
               1.  ความสนใจของแต่ละบุคคล ครูควรช่วยเหลือใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ท่ีเป็น
ผลส าเร็จตามความตอ้งการของเด็ก สร้างเสริมเจตคติท่ีดีต่อการผดิพลาดและการรู้จกัรับผดิชอบใน
การดูแลรักษาวสัดุพร้อมทั้งสร้างความรู้สึกมัง่คง โดยปล่อยใหเ้ด็กมีอิสระในการคิด จินตนาการ
เลือกและตดัสินใจ ครูมีหนา้ท่ีช่วยเหลือแนะน าเด็กตอ้งการ ใชค้  าถามกระตุน้ความคิดและให้
ความเห็นพอ้งในความพยายามท่ีแทจ้ริงของเด็ก นอกจากนั้นครูควรมีความเป็นกนัเอง จริงใจและมี
ความเขา้ใจในตวัเด็กดว้ย 
               2.  การจดัสถานท่ี เวลา และวสัดุใหเ้พียงพอเหมาะสม เพื่อใหเ้ด็กไดเ้คล่ือนไหวอยา่ง
อิสระเม่ือท างานคนเดียวหรือท างานเป็นกลุ่มเล็กๆบนพื้นบนโตะ๊ ภายในและภายนอกอาคารเรียน 
มอบความไวว้างใจแก่เด็กใหเ้ด็กดูแลรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละวสัดุดว้ยตนเอง เวลาท่ีใหเ้ด็ก    
ไม่ควรนอ้ยเกินไปจนเด็กตอ้งรีบร้อนในการกระท ากิจกรรม การส ารวจ การวางแผน การเก็บ        
ท าความสะอาดหลงัจากการท างานเสร็จ วสัดุท่ีไดต้อ้งเตรียมไวห้ลากหลายชนิดใหเ้ด็กเลือกตาม
ความพอใจ และเหมาะสมกบัอายขุองเด็ก เก็บรักษาง่ายและใหโ้อกาสเด็กมีประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผสั 
              3.  การแสดงออกเชิงสร้างสรรค ์เด็กตอ้งการประสบการณ์ท่ีสมบูรณ์ เพื่อช่วยกระตุน้
การแสดงออกสร้างสรรค ์ประสบการณ์น้ีเร่ิมจากการเล่นของเด็กในชีวติประจ าวนั การพดู          
การสนทนา ความรู้สึกในส่ิงท่ีเด็กเห็น ช่วยใหเ้ด็กนึกถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ครูควรสนบัสนุน       
การพดูของเด็ก การแสดงออกทางการกระท าและการแสดงออกโดยการใชส่ื้อกลาง วสัดุเคร่ืองใช้
ทางศิลปะ การทศันศึกษา เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างเสริมการแสดงออกแบบสร้างสรรค ์
               4.  เจตคติของผูป้กครองท่ีมีต่อการแสดงออกสร้างสรรคข์องเด็ก ครูตอ้งท าหนา้ท่ีเป็น
ผูท้  าใหผู้ป้กครองเด็กเขา้ใจผลงานของเด็ก และสามารถเสนอแนะผูป้กครองในการเลือกวสัดุท่ี
เหมาะสมใหเ้ด็กเม่ืออยูบ่า้น 
             5.  ครูใชว้ธีิการสร้างสรรคส์นบัสนุนเด็กใหเ้ลือกกิจกรรมศิลปะดว้ยวธีิซ่ึงเด็กจะ
แสดงออกหรือกระท าได ้และจะรวบรวมความคิดหรือวสัดุ วธีิน้ีไม่ไดห้มายความวา่เด็กจะกระท า
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กิจกรรมโดยปราศจากการแนะน า แต่หมายความวา่เด็กจะตดัสินใจและเลือกดว้ยตนเอง กิจกรรม
ศิลปะควรมีหลายชนิดใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเลือกในแต่ละวนั 
             6.  ครูวางแผนจดัเตรียมกิจกรรมต่าง  ๆ เป็นอยา่งดี เด็กมีอิสระในการคน้หา ส ารวจ
และทดลอง และเม่ือเด็กรู้สภาพแวดลอ้ม เด็กจะถ่ายทอดส่ิงท่ีตนเองรู้ใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ กลา้มเน้ือเล็ก
ประสานสัมพนัธ์ของมือและตาจะพฒันาข้ึน มโนภาพเร่ืองรูปทรง สี เจริญเติบโตข้ึน การท่ีเด็กได้
เล่นร่วมกบัเพื่อน พดูสนทนา แลกเปล่ียนส่ิงของ รับผดิชอบร่วมกนั การรอคอย ตามล าดบัช่วย
เสริมสร้างความพร้อมทางอารมณ์และสังคมแก่เด็ก 
             7.  ครูตอ้งรวบรวมหลกัฐานเพื่อจุดมุ่งหมายในการวดัผล 
 ประเภทของกจิกรรมศิลปะส าหรับเด็ก   
     พีระพงษ ์ กุลพิศาล (2545) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัประเภทของกิจกรรมศิลปะส าหรับ
เด็กวา่เป็นกิจกรรมท่ีใชค้วามรู้สึกประกอบกบัวสัดุและเทคนิควธีิต่าง  ๆ เพื่อผลิตเป็นผลงานออกมา  
ดงันั้น การจดัประเภทของกิจกรรมทางศิลปะควรแบ่งตามลกัษณะของผลงานท่ีใหเ้ด็กสร้างสรรค์
เป็นหลกัไดแ้ก่   
      1.  กิจกรรมศิลปะสองมิติ หมายถึง  กิจกรรมทางศิลปะท่ีมุ่งใหเ้ด็กสร้างสรรคภ์าพบน
ระนาบวสัดุท่ีแบน  ๆ เช่น กระจก กระดาษ ผา้ ผนงัปูน และผนืทราย  ฯลฯ  โดยใชว้ธีิการวาดเส้น   
ระบายสี  พิมพห์รือกดประทบัใหเ้ป็นสี   ปะติดดว้ยกระดาษสี  เป็นตน้   ซ่ึงกิจกรรมประเภทน้ีไดแ้ก่   
การวาดภาพดว้ยน้ิวมือหรือมือ  การพิมพภ์าพดว้ยเศษวสัดุต่าง  ๆ การวาดภาพดว้ยดินสอสี  สีเทียน   
และสีโปสเตอร์ เป็นตน้  ผลงานศิลปะประเภทน้ีดูแลว้แบนราบมีเฉพาะมิติของความกวา้ง-ยาว   
      2.  กิจกรรมศิลปะสามมิติ  หมายถึง  กิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหเ้ด็กสร้างสรรคภ์าพใหมี้
ลกัษณะลอยตวั  นูน  หรือเวา้ลงไปในพื้นโดยใชว้สัดุและเทคนิควธีิต่าง  ๆ ท่ีเหมาะสมกบัวสัดุ         
นั้น  ๆ เช่น  การป้ันทราย  ดินเหนียว  ดินน ้ามนั  กระดาษ  และแป้ง  ฯลฯ โดยประกอบวสัดุต่าง  ๆ     
เขา้ดว้ยกนั  ขั้นตอนการท างานในการจดักิจกรรมประเภทน้ีไม่ควรมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นตอ้งสามารถ
ท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ง่ายและไม่เป็นอนัตราย   โดยวสัดุท่ีน ามาประกอบนั้นควรเป็นวสัดุประเภท  
กล่องกระดาษ เมล็ดพืช ลูกปัด เศษไม ้ใบไม ้สามารถใชก้าวติดไดง่้าย เป็นตน้   
      3.  กิจกรรมศิลปะผสมผสานสองมิติ  สามมิติ หมายถึง กิจกรรมท่ีใหเ้ด็กไดส้ร้างสรรค์
ภาพโดยใชว้สัดุและเทคนิควธีิทางศิลปะทั้งสองมิติและสามมิติรวมกนั  เช่น  ใชสี้โปสเตอร์ระบาย
รูปป้ัน ดินเหนียวหรือแป้งท่ีแหง้แลว้  หรือระบายสีตกแต่งกล่อง เป็นตน้   
      การจดัประสบการณ์ทางศิลปะทั้ง  3 ประเภท  ควรใหเ้ด็กมีโอกาสร่วมกนัท างานเป็น
กลุ่มดว้ย  กลุ่มละประมาณ  3-5 คน  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของผลงาน   เช่น ใหเ้ขียนภาพผนงัดว้ย        
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สีเทียนตามเร่ืองราวต่าง  ๆ ท่ีเด็กวยัน้ีคุน้เคย   หรือใหป้ระกอบเศษวสัดุเป็นโครงสร้างต่าง  ๆ ใหก่้อ
ทรายเป็นรูปทรงต่าง ๆ เป็นตน้  
 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้กบัเด็กปฐมวยั   
 การจดักิจกรรมทางศิลปะใหก้บัเด็กปฐมวยั  ควรตั้งจุดประสงคใ์นการเรียนรู้ใหก้บัเด็ก
โดยใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก  จากนั้นจึงเป็นการก าหนดเน้ือหาและวางแผนกิจกรรมท่ีจะ
ช่วยพฒันาทกัษะเด็กในดา้นต่าง  ๆ    แมว้า่จะมีการเตรียมการในขั้นตอนน้ีอยา่งดี   แต่เด็กก็ยงัเป็น
เด็กท่ีมกัมีนิสัยซุกซนอยากรู้อยากเห็นส่ิงรอบตวั  การสร้างแรงจูงใจใหอ้ยากเขา้ร่วมกิจกรรมจึงเป็น
ส่ิงท่ีขาดไม่ได ้เช่น อาจเป็นการเล่านิทานใหฟั้ง ฉายภาพยนตร์ใหดู้  เปิดเพลงใหฟั้ง พาไปดูของจริง   
การใหเ้ด็กไดใ้ชอุ้ปกรณ์ใหม่ ๆ ฯลฯ ลว้นเป็นวธีิการท่ีเราตอ้งน ามาใชท้ั้งส้ิน  ส่ิงเร้าหรือส่ือต่าง  ๆ น้ี
มีส่วนช่วยใหเ้ด็กไดพ้ฒันา ทางดา้นความคิดรวบยอดในแต่ละเร่ืองเพื่อน าไปควบคุมเส้นท่ีขีดเข่ียออก   
บางเร่ืองจ าเป็นตอ้งใหป้ระสบการณ์ตรงกบัเด็ก  เพื่อสร้างความเขา้ใจโดยไม่ตอ้งมีค าอธิบาย
มากมาย เช่น  เร่ืองของสุนขั   กระต่าย  แมลง และยานพาหนะ  ฯลฯ  การใหเ้ด็กไดเ้ห็นของจริงและ
เปิดโอกาสใหเ้ด็กพินิจพิเคราะห์อยา่ละเอียดถ่ีถว้น  สัมผสัส่ิงนั้นดว้ยมือ  ฟังเสียงจริง ๆ ดมกล่ินจริง   
ประสบการณ์เหล่าน้ีจะช่วยพฒันาความคิดรวบยอดของเด็กท่ีมีต่อส่ิงต่าง  ๆ  ไดถู้กตอ้งมากยิง่ข้ึน   
แต่ตอ้งค านึงวา่เด็กเล็กในวยัน้ีจะเรียนรู้ไดม้ากจากส่ิงของทีละอยา่งซ่ึงแตกต่างจากเด็กโตหรือ
ผูใ้หญ่ท่ีสามารถรวบรวมความคิดจากส่ิงของหลาย  ๆ ส่ิงไดใ้นเวลาเดียวกนั   ถา้มีส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้
มากมายในเวลาเดียว  เด็กจะเกิดความทอ้ใจ สับสน ในกรณีท่ีเด็กไม่รู้จะวาดรูปอะไรดี   ผูส้อนตอ้ง
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัเร้า   วธีิท่ีนิยมใชคื้อการแนะน าหวัขอ้ใหว้าด  เช่น  สุนขัของฉนั   ครูของฉนั   บา้น
ของฉนั  คุณแม่ท าอาหาร  พระจนัทร์เตม็ดวง   รถของคุณพอ่   ของเล่นของฉนั   เพื่อนท่ีโรงเรียน   
พระจนัทร์เตม็ดวง  และปลาในตูก้ระจก ฯลฯ   
 วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างงานศิลปะก็เป็นส่ิงส าคญัไม่แพก้นั   เม่ือเด็กไดเ้ห็นวสัดุอุปกรณ์
ท่ีแตกต่างออกไป   ท าใหเ้ขาอยากหยบิจบัข้ึนสัมผสั   ทดลองใชแ้ละเร่ิมคิดหวัขอ้ในการสร้างงาน
ศิลปะ   
 การเตรียมหอ้งเรียนศิลปะก็เป็นส่ิงส าคญัเช่นกนั   หอ้งเรียนท่ีดีควรมีโตะ๊เกา้อ้ีท่ีได้
สัดส่วนเหมาะสมกบัขนาดร่างกายของเด็กและสามารถเคล่ือนยา้ยไดต้ลอด   เน่ืองจากบางกิจกรรม
อาจจ าเป็นตอ้งใชโ้ตะ๊มาต่อกนัเพื่อใหไ้ดพ้ื้นท่ีกวา้งหรืออาจเป็นการใชอุ้ปกรณ์ร่วมกนั   จ านวนของ
โตะ๊เกา้อ้ีควรเพียงพอกบัจ านวนเด็ก  โตะ๊ท่ีใชป้ฏิบติังานควรลบมุมใหเ้รียบร้อย   พื้นโตะ๊ควรท าจาก
วสัดุคงทน  เช่น  โฟไมกา้  หรือแผน่โลหะเพื่อง่ายต่อการท าความสะอาดในหอ้งเรียนควรมีตูเ้ก็บ
อุปกรณ์หรือส่ือการสอนศิลปะโดยเฉพาะมีท่ีตากผลงานเม่ือยงัไม่แหง้   และท่ีติดตั้งแสดงผลงานท่ี
ควรไดรั้บการช่ืนชม อ่างลา้งมือส าหรับท าความสะอาด สบู่ ผา้เช็ดมือ และถงัขยะ ฯลฯ   กระดานไม้
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ขนาดเล็กส าหรับเด็กรองเขียนหรือเป็นฐานของงานป้ัน สุดทา้ยคือผา้คลุมกนัเป้ือน  เพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้ด็ก ๆ ตอ้งพะวงกบัการรักษาความสะอาดจนขาดสมาธิในการท างาน 
 นอกเหนือจากการเตรียมวสัดุอุปกรณ์พร้อมต่อการเรียนรู้แลว้ ในปัจจุบนัมีการ
ผสมผสานองคค์วามรู้ต่างๆ มาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างช้ินงานศิลปะ การแบ่งประเภทการ
สร้างสรรคจึ์งไม่ไดแ้ยกประเภทเป็น จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพห์รือส่ือผสมอยา่งแต่ก่อน 
แต่จะมีการน ารูปแบบและเทคนิคมาใชใ้นการสร้างสรรค ์ซ่ึงแยกประเภทเป็นแบบ 2 มิติ 3 มิติ หรือ
แบบผสมผสาน ในการจดักิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กเองก็มีการบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่างๆ 
เพื่อใหเ้กิดความหลากหลาย และการบูรณาการพหุปัญญาในกิจกรรมศิลปะจึงขยายขอบเขตไปได้
กวา้งข้ึนมาก และใหอิ้สระในการสร้างสรรคม์ากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะปัจจุบนัท่ีมีความ
หลากหลายในสังคม ดงันั้นศิลปะกบัความเป็นพหุปัญญาจึงเป็นการบูรณาการร่วมกนัอยา่งน่าสนใจ
ท่ีจะท าใหเ้กิดการเรียนรู้และยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจในการลงมือปฏิบติั ทดลองส าหรับเด็กเป็น
อยา่งดี 
 

ความหมายของความสุข และความสุขในเด็กปฐมวยั 

            “สุขภาพ” หมายถึง ภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม เช่ือมโยงกนั
เป็นองคร์วมอยา่งสมดุล” ตามนิยาม “สุขภาพ” ขององคก์ารอนามยัโลก และพระราชบญัญติัสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.  2550” หรือกล่าวไดว้า่ “สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทุกๆ ทางเช่ือมโยงกนั สะทอ้นถึงความ
เป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพท่ีเก้ือหนุนและเช่ือมโยงกนัทั้ง 4 มิติ” น ามาสู่วสิัยทศัน์ของ
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ  “คนไทยมีสุขภาวะย ัง่ยนื หมายถึง
คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั้งส่ีดา้น ไดแ้ก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

 1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แขง็แรง มีเศรษฐกิจพอเพียง       
มีส่ิงแวดลอ้มดี และไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

 2.  สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีเป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว               
มีความเมตตา กรุณา มีสติ และมีสมาธิ เป็นตน้ 

 3.  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน              
ในท่ีท างาน ในสังคม ในโลก ซ่ึงรวมถึงการมีบริการทางสังคมท่ีดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

 4.  สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐท่ีเกิดจากมีจิตใจ
สูง เขา้ถึงความจริงทั้งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงส่ิงสูงสุด ซ่ึงหมายถึงพระนิพพาน หรือ
พระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุด สุดแลว้แต่ความเช่ือมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคน 
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 สุขภาวะ หมายถึง การด ารงชีพของบุคคลอยา่งมีสุขทั้งกาย และ จิต อาจกล่าวไดว้า่มิใช่
เพียงไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ แต่รวมถึงการมีชีวติท่ีมีร่างกายแขง็แรง จิตแขง็แรง มีความสุขอยูใ่นสังคม 
โลกในปัจจุบนั ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว บางอยา่งท่ีเกิดข้ึนก่อใหเ้กิดภาวะ
คุกคามต่อสุขภาวะคนไทยเกิดเป็นปัญหาดา้น สุขภาพ มลภาวะท่ีเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวกบั
อาหาร วถีิชีวติ ค่านิยมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไปลว้นแลว้แต่ก่อใหเ้กิดปัญหาสุขภาพตามมาทั้งส้ิน
ก่อใหเ้กิดโรคภยัไขเ้จบ็เช่นเกิดโรคเอดส์ เกิดโรคความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด เกิดอุบติัภยั
สูงข้ึน เป็นตน้ มีโรคหลายโรคท่ีอาจป้องกนัหรือสามารถลดอตัราเส่ียงลงได ้ซ่ึงตอ้งการความ
ร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่ายช่วยการสร้างเสริมสุขภาพใหก้บัสังคม 

 นกัจิตวทิยาช่ือ  รัทท์ แวนโฮเฟ่น (1997)   ใหนิ้ยามความสุขวา่  หมายถึงการประเมิน
ของแต่ละคนวา่   ช่ืนชอบชีวติโดยรวมของตนเองมากแค่ไหน   การท่ีเราบอกวา่เรามีความสุข           
จึงหมายถึงเรารู้สึกชอบหรือพึงพอใจกบัชีวติเรานัน่เอง   คนท่ีมีความสุขนั้น   เป็นคนท่ีแทบจะไม่
รู้สึกวติกกงัวลกบัชีวติตนเอง   ชอบสนุกสนานอยูก่บัเพื่อนฝงู   และชอบประสบการณ์ใหม่ ๆ           
มีอารมณ์มัน่คงไม่เปล่ียนแปลงข้ึนลงง่าย  และมกัจะหวงัวา่ตนจะพบเจอส่ิงดี ๆ  ในอนาคต  

 พระมหาวฒิุชยั  วชิรเมธี ( 2550)  กล่าวถึง   นิยามแห่งความสุข  วา่ในพุทธศาสนา         
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือชัง่ ตวง วดั อยา่งเช่น ความสุขในใจเรา บางทีเราวดัไม่ได ้แต่เราสามารถรู้
ได ้สัมผสัได ้ฉะนั้น ฝร่ังจ านวนมากพยายามจะวดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ดว้ยกฎเกณฑท่ี์เป็นรูปธรรม 
พอวดัไม่ไดก้็ไม่อยากจะท าวจิยัแลว้  แต่ในทศันะของพุทธศาสนา ความสุข นิยามได ้ความสุข  คือ
อะไร ความสุขคือสภาวะท่ีท าไดง่้าย หมายความวา่ เม่ือสภาวะอยา่งน้ีเกิดข้ึนแลว้ เราสามารถรับมือ
กบัมนัไดอ้ยา่งสบาย ๆ ไม่ตอ้งจ าใจยอมรับ จ าใจท า 
 ประเภทของความสุข มี 2 ประเภท คือ 

 1. ความสุขทางกาย  คือ สุขท่ีแสดงผลออกมาทางกาย คือ ตา หู จมูก และล้ิน   
 2. ความสุขทางใจ คือ เจตสิกสุข คือ ใจท่ีเป็นสุข 

 ในทางธรรมมะความสุขมีอยู ่2 ประเภท 
 1. ความสุขในโลก หรือโลกียสุข คือ  ความสุขท่ีกิเลสของเราไดรั้บการพะเนา้พะนอ 

เช่น ตาอยากเห็น เราก็ใหม้นัเห็น ล้ินอยา่งล้ิมรส ก็ไดล้ิ้ม กายอยากสัมผสั และก็ไดส้ัมผสั ฯลฯ 
 2. ความสุขท่ีอยูเ่หนือโลก หมายความวา่ เป็นความสุขท่ีเกิดจากสภาพท่ีแทจ้ริงของใจ 

เกิดจากปัญญารู้เท่าทนัความจริงของโลก   
 การจากการสืบค้นในระบบออนไลน์  พบว่า มีผู้ให้ความหมายของค าว่าความสุข หรือ 
Happiness ไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น  เป็นลกัษณะหน่ึงทีแ่สดงให้เห็นถึง ความอยู่ดีกนิดี ( Well-
being) โดยระดับของความรู้สึกเร่ิมจากความพอใจจนถึงความปีติยนิดีอย่างมาก  ความสุขเป็นส่ิงที่
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เกีย่วข้องกบัผลรวมของหลายส่ิงหลายอย่างของความพอใจหรือความต้องการ ความสมดุลที่
ซับซ้อนเกีย่วเน่ืองกบัความดีงาม ( Virtue) ความพอใจ ( Pleasure) ความส าเร็จ ( Achievement) 
และความโชคดี (Good Fortune)  

 ขณะท่ีพจนานุกรมของราชบณัฑิตไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “สุข” วา่หมายถึง     
ความสบาย ความส าราญ ความปราศจากโรคจากท่ียกตวัอยา่งของความหมายขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็น
วา่ความสุขเกิดจากสภาพอารมณ์ของเราซ่ึงไดรั้บแรงปะทะจากทั้งภายในและภายนอก และมีหลาย
ระดบัซ่ึงตามแนวคิดของตะวนัตกแลว้แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
 ความสุขระดบัท่ี 1  เป็นความสุขขั้นพื้นฐานท่ีมาจากส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกตวัเรา ความสุข
ระดบัน้ี คือ ความพอใจท่ีเราไดรั้บการตอบสนองดว้ยวตัถุในทนัที หรือไดรั้บโดยตรง ซ่ึงเม่ือเรา     
ไดใ้นส่ิงท่ีตอ้งการแลว้ ความรู้สึกเป็นสุขก็จะตามมา เช่น การกินไอศครีม ซ้ือรถ การซ้ือสินคา้      
แบรนดเ์นม การไปพกัผอ่นในท่ีพกัต่างอากาศ ความรู้สึกพอใจดงักล่าวเป็นความรู้สึกระยะสั้น ๆ 
และดูจะบางเบา เพราะเม่ือไดรั้บการ ตอบสนองตามตอ้งการแลว้ ความสุขก็จะค่อย ๆ ลดลง  
 ความสุขระดบัท่ี 2  เป็นความสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเรา (ในตน้ฉบบัใชค้  าวา่ ego ซ่ึงใน
ภาษาลาตินหมายถึง I) ความรู้สึกส่วนน้ีจะมีก็ต่อเม่ือเราไดรั้บความสนใจ ไดรั้บการสรรเสริญ      
ช่ืนชมยนิดี หรือเม่ือเราเห็นวา่ ตวัเองมีความหมายเหนือส่ิงอ่ืน เช่น เม่ือเราชนะ มีอ านาจ ไดรั้บการ
ช่ืนชม หรือมีช่ือเสียงโด่งดงั เราก็จะมีความสุข และเกิดความพึงพอใจในตนเอง ความสุขในระดบัน้ี
เป็นเหมือนสภาวะภายในใจ ( Ego) จนเกิดความรู้สึกเสมือนกบัวา่ ส่ิงท่ีเราไดรั้บ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด
ในโลก  
 ความสุขระดบัท่ี 3  อยา่งไรก็ตาม ความสุขระดบัท่ี 2 ใช่วา่จะเป็นความรู้สึกพึงพอใจ
ทั้งหมด เพราะยงัมีบางอยา่งท่ีผดิพลาดอยู ่เน่ืองจากมนุษยย์งัตอ้งการความรักความจริง ความดีงาม 
ความยติุธรรม ความสวยงาม และการมีชีวติท่ีดี ความตอ้งการดงักล่าวแสดงออกในรูปแบบการ
บ าบดัเยยีวยาเพื่อสร้างส่ิงดีงาม ( Charity-seeking Cures) รู้สึกถึงความสัมพนัธ์กนั รู้จกัท่ีจะเสียสละ 
รู้จกัใหอ้ภยั รู้จกัการ ใหค้วามยติุธรรมกบัคนอ่ืน เราตอ้งการใหโ้ลกเป็นผนืแผน่ดินท่ีสงบสุข และ
นัน่จะส่งผลดีต่อชีวติ ต่อกาลเวลา ต่อพลงังาน และต่อความเฉลียวฉลาดจากการสงเคราะห์คนอ่ืน
ความสุขของเราจึงไม่ไดถู้กแบ่งแยก (Separate) จากความสุขอ่ืน ๆ แต่เหมือนเป็นองคร์วมจากทุก ๆ 
ส่ิงท่ีประสานรวมเขา้ดว้ยกนั ความดีงามในใจ (Common Good) จึงเป็นการผสมผสานของความสุข
จากส่วนต่าง ๆ ประกอบรวมกนั  
 ความสุขระดบัท่ี 4  เป็นความสุขขั้นสูงสุด ในความหมายของฝร่ังแลว้ ไม่ไดห้มายถึง 
การหมดส้ินในส่ิงท่ีเราปรารถนา หรือความไม่อยาก ไม่ตอ้งการอะไรอีกต่อไปแลว้ เพราะมนุษยย์งั
ตอ้งการวธีิการด าเนินชีวติ ( Sublime) ซ่ึงบางส่ิงบางอยา่งอยูเ่หนือจินตนาการมนุษย ์อยูเ่หนือส่ิงท่ี
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มนุษยจ์ะเขา้ใจได ้ดงันั้นความสุขท่ีแทจ้ริงก็คือ การไดท้บทวนความปรารถนาของตวัเองวา่         
เราตอ้งการความรัก ความดีงาม ความจริง ความสวยงาม และยงัตอ้งการการกระท าเหมือนท่ีผา่นมา
หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม เรายงัตอ้งการความสมบูรณ์แบบและความตอ้งการท่ีไม่ส้ินสุดอยูดี่ความสุข
ในขั้นสูงสุดน้ี จึงเป็นความสุขในความศรัทธาท่ีพร้อมจะกระท าส่ิงต่าง  ๆ โดยไม่มีเง่ือนไข เช่น 
ความศรัทธาต่อพระเจา้ ความเช่ือมัน่วา่การท าดีคือความสุข (ไม่ใช่การท าดีแลว้ตอ้งไดดี้) ความสุข
ในระดบัน้ีจึงคลา้ยกบัหลกัธรรมของพุทธศาสนาท่ีเช่ือวา่ ความสุขท่ีไม่ตอ้งมีอามิสสินจา้งใดมาเป็น
เหยือ่ล่อ หรือ "นิรามิสสุข"  (วารสารทรัพยากรมนุษย ์ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2: สันติชยั อินทรอ่อน) 

 ส าหรับเด็กส าหรับเด็กปฐมวยันอกเหนือไปจากการมีสุขภาพกายท่ีดีไม่เจบ็ป่วย 
เจริญเติบโตสมวยัแลว้ การพฒันาความฉลาดทางดา้นสติปัญญา (IQ = Intelligence Quotient) และ 
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ = Emotion Quotient) ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหเ้กิดสุขภาวะในเด็ก
เพื่อใหเ้ขาเจริญเติบโตเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ และสังคมซ่ึงเป็นพื้นฐานการพฒันาคุณภาพ
มนุษยข์ั้นตน้ท่ีส าคญัก่อนจะพฒันาระดบัความสุขในขั้นสูงซ่ึงปรากฏในวยัผูใ้หญ่ 
 ความฉลาดทางสติปัญญา หรือเชาน์ปัญญา ( IQ) มกัจะหมายถึงความฉลาด เชาวไ์ว   
ไหวพริบ และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดา้นตรรกะ ตวัเลข ความจ า ความสามารถทางภาษา  
ความสามารถทางการคิดวเิคราะห์ ท่ีวดัดว้ยแบบทดสอบ โดยนกัจิตวทิยาชาวฝร่ังเศสช่ือ อลัเฟรด 
บิเนท ์และคณะ  (Alfred Binet and others, 1904)   ต่อมา เวคสเลอร์ (David Wechsler, 1930)  ได้
สร้างแบบทดสอบวดัเชาวน์ปัญญา ส าหรับผูใ้หญ่ข้ึนในปี ค.ศ.  1939 ช่ือวา่  Wechsler-Bellevue 
Intelligence Scale ซ่ึงประกอบดว้ยมาตราวดั 2 มาตรา ไดแ้ก่  
 1. มาตราวดัวดัทางภาษา ( Verbal Scale) ประกอบดว้ย ขอ้สอบยอ่ย ๆ  ท่ีผูต้อบจะตอ้ง
มีความสามารถทางภาษา เช่น วดัในดา้นความรู้รอบตวั ความเขา้ใจ คณิตศาสตร์ ค าศพัท ์และอ่ืน ๆ 
 2. มาตราวดัทางการกระท า ( Performance Scale) ประกอบดว้ยขอ้สอบยอ่ย  ๆ ให้
ผูต้อบไดก้ระท าโดยจดัเรียงเหตุการณ์จดัเรียงรูปบล็อก  ประกอบรูปภาพท่ีตดัออกจากนั ทั้ง             
2 มาตราน้ี  จะใชใ้ชว้ดัผูท้ดสอบเพื่อใหค้ะแนนประกอบกนั  ในปี ค.ศ.  1955 เขาไดป้รับปรุง
แบบทดสอบข้ึนใหม่  เรียกวา่ Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R) และไดส้ร้าง
แบบทดสอบส าหรับวดัเชาวน์ปัญญาของเด็กข้ึน  เรียกวา่ Wechsler Intelligence Scale for Children-
III (WISC-III) ซ่ึงใชว้ดัเด็กท่ีมีอายรุะหวา่ง 5 ถึง 15 ปี มาตราวดัของเวคสเลอร์  มีความเหมาะสม     
ท่ีจะวดั IQ ของผูใ้หญ่และบุคคลไม่มีการศึกษา  หรือขาดความสามารถทางภาษา เพราะมีทั้ง             
2 มาตราวดั คือ  มาตราทางภาษา  และมาตราทางกรกระท า  ซ่ึงแบบทดสอบของสแตนฟอร์ด-บิเนต์
ไม่ไดว้ดัทางดา้นการกระท าท าใหแ้บบวดัของเวคสเลอร์เป็นท่ีนิยมกนัมากในอเมริกา  และไดมี้การ
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัการวดัเชาวน์ปัญญาของคนไทย  และถือไดว้า่เป็นแบบทดสอบเชาวน์
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ปัญญาแบบหน่ึงท่ีน ามาใชก้บัคนไทยอยา่งแพร่หลาย แต่แนวคิดเร่ืองความฉลาดทางสติปัญญา ( IQ) 
มีการวพิาก ษ์วจิารณ์ถึงขอ้จ ากดักนัมาก   ปัจจุบนัพบวา่ความฉลาดของคนไม่ไดแ้สดงออกมา      
เพียงแค่นั้น  แต่เป็นความฉลาดท่ีหลากหลายท่ีเรียกวา่ Multiple Intelligence หรือพหุปัญญา  ซ่ึง
นกัจิตวทิยาชาวอเมริการช่ือ Howard Guardner (1983) ซ่ึงกล่าวถึงขา้งตน้แลว้ 
 ความฉลาดทางอารมณ์ หรือท่ีเรียกสั้น  ๆ วา่ EQ (Emotional Intelligence) ซ่ึงมีผูใ้ห้
นิยามไวม้ากมาย ไดแ้ก่ 
 Mayer and Salowey (1997) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์  คือ
ความสามารถในการคบคุมอารมณ์ของตนเอง และรู้สึกตนเองและผูอ่ื้น มีความตระหนกัรู้เท่าทนั  
ในอารมณ์เหล่านั้น และสามารถใชป้ระโยชน์จากการตระหนกัรู้ทางอารมณ์และความรู้สึก           
เป็นแนวทางในการแสดงออกทางดา้นความคิด และพฤติกรรมของบุคคลอยา่งเหมาะสม             มี
ความสามารถในการรับรู้อารมณ์อยา่งถูกตอ้งและแสดงออกอยา่งเหมาะสม  นอกจากนั้นยงัสามารถ
ประเมินและแยกแยะอารมณ์ รวมทั้งสามารถควบคุมอารมณ์เพื่อพฒันาสติปัญญาและอารมณ์        
ใหเ้จริญสมวยั 
 Goleman (1998)  ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์วา่ หมายถึง  ความ  
สามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้น เพื่อการสร้างแรงจูงใจในตวัเอง บริหาร
จดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเองและอารมณ์ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์อ่ืน ๆ ได ้
 Cooper and Sawaf (1997) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไวว้า่เป็น
ความสาม ารถของบุคคลในการรับรู้ เขา้ใจ และประยกุตใ์ชพ้ลงังานของตนเอง การรู้จกัอารมณ์     
เป็นรากฐานของพลงังานขอ้มูล การสร้างสายสัมพนัธ์เพื่อการโนม้น าผูอ่ื้นได ้
 Bar-on (1997) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ไวใ้นคู่มือแบบวดัความ
ฉลาดทางอารมณ์ท่ีเสร้างข้ึนวา่ เป็นชุดของขีดความสามารถ สมรรถนะ และทกัษะทางจิตพิสัย        
ท่ีส่งผลต่อความสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จในการต่อสู้กบัขอ้เรียกร้องและแรงกดดนัต่าง  ๆ 
ท่ีมาจากภาวะแวดลอ้ม ท่ีมีผลต่อการมีสุขภาพจิตท่ีดีและประสบความส าเร็จในชีวติ 
 Wesinger (1998) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์วา่เป็นการใชอ้ารมณ์
อยา่งชาญฉลาด โดยความตั้งใจใชอ้ารมณ์ท างานใหเ้รา นัน่คือ ใชอ้ารมณ์น าพฤติกรรมและความคิด
ไปในทางส่งเสริมตนเอง 
 นายแพทยเ์ทิดศกัด์ิ เดชคง ( 2542) กล่าววา่ ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถ
ทางอารมณ์ในการรับรู้และเขา้ใจตนเอง เขา้ใจ เห็นใจผูอ่ื้น มีความมุ่งมัน่ อดทนรอคอยเพื่อไปยงั
เป้าหมาย มองโลกในดา้นท่ีเป็นบวก รู้จกัจดัการปัญหาและความขดัแยง้ของตนเองได ้
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 กรมสุขภาพจิต ( 2543) ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ใน
การด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข 
 ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ ( 2552) ไดใ้หค้วามหมายของความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง 
ความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองและผูอ่ื้น สามารถจดัการและ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง และสามารถแสดงออกทางอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์และ
ปัญหาต่าง ๆ ท าใหส้ามารถด าเนินชีวติร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
 สรุปรวมวา่ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ทกัษะความสามารถในการตระหนกัรู้ถึง
ความรู้สึกของตนเองและผูอ่ื้นสามารถจดัการและควบคุมอารมณ์ตนเอง และสามารถแสดงออก   
ทางอารมณ์และพฤติกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาหรือ
ส่ิงเร้า แลว้น ามาเป็นพลงัดา้นบวกเพื่อส่งเสริมใหส้ามารถด าเนินชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 ดงันั้น  เราอาจกล่าวไดว้า่กระบวนการการเรียนรู้ศิลปะสามารถส่งเสริมสุขภาวะใน   
เด็กปฐมวยัดว้ยกิจกรรมศิลปะต่าง ๆ อนัส่งผลโดยตรงทั้งสองดา้น ซ่ึง 
 บุญไท เจริญผล ( 2549) กล่าวถึงคุณค่าและความส าคญัของกระบวนการทางศิลปะท่ี
สร้างสุขภาวะใหก้บัเด็ก คือ  

 1.  สุขภาวะทางสติปัญญา เราจะพบวา่กระบวนการท างานศิลปะนั้นจะเร่ิมจากการ
วเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงเป็นประสบการณ์ บูรณาการประสบการณ์ความคิดและจินตนาการเขา้ดว้ยกนั 
แลว้จึงสังเคราะห์เส้น รูปร่าง  รูปทรง และ สี   ในขั้นสุดทา้ย ช่วยพฒันาดา้นการเรียนรู้ หรือ
พฒันาการสติปัญญาโดยตรง เป็นการสะสมพลงัปัญญาเพื่อใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 2.  สุขภาวะทางอารมณ์-จิตใจ คุณค่าท่ีช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
เม่ือเด็กรับรู้ สะสมประสบการณ์และเรียนรู้นั้น นอกจากเขาจะตอ้งปรับพฤติกรรมต่าง  ๆ แลว้         
เด็กยงัตอ้งปรับอารมณ์ของเขาอีกดว้ย ซ่ึงอาจจะตอ้งมีความพอใจ มีความกระหายและมีความมัน่คง
ท่ีจะเรียนรู้ การท างานศิลปะไม่วา่จะเป็นป้ันดิน วาดภาพระบายสี เด็กไดแ้สดงออกอยา่งเพลิดเพลิน
สนุกสนาน และแสดงความสามารถ และเห็นผลส าเร็จจากการแสดงความสามารถของตน         
ความเพลิดเพลินและความภาคภูมิใจจะช่วยพฒันาอารมณ์ของเด็กไดอ้ยา่งดี  

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ความหมายของ “สุขภาวะ หรือ ความสุขของเด็กปฐมวยั” นั้น เรา
สามารถวดัไดจ้ากปัจจยัขั้นพื้นฐานทางดา้นร่างกายท่ีมีสุขภาพแขง็แรง เจริญเติบโตสมวยั มี
สติปัญญาดี มีอารมณ์และจิตใจท่ีแจ่มใส มีความมัน่คงทางอารมณ์ มีความพึงพอใจในส่ิงต่างๆ 
รอบตวั มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง มีสมาธิ มีสุขภาพจิตดี ซ่ึงความสุขของ
เด็กตอ้งมีพื้นฐานจากครอบครัวท่ีดี การเล้ียงดูท่ีเขา้ใจและการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
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พฒันาการทุกๆ ดา้น และการฝึกปฏิบติักิจกรรมศิลปะจะท าใหเ้ด็กเกิด “สุขภาวะ” ไดแ้ละเกิดการ
สร้างประสบการณ์ความสุข และการเรียนรู้ท่ีดี 
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ขวญัจิรา ภู่สังข ์( 2547, อา้งถึงใน ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ, 2552) ไดท้  าการศึกษา เร่ือง
ความสามารถทางพหุปัญญาท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอาหารตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาความสามารถทาง         
พหุปัญญาของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอาหารตาม
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นนกัเรียนชายและหญิงท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 4-5 ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนวดั     สิ
ตาราม ส านกังานเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่ม    
อยา่งง่าย ผลวจิยัพบวา่  เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์ปฏิบติัการทดลองประกอบอาหาร
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ มีความสามารถทางพหุปัญญาสูงข้ึนทุกดา้น ไดแ้ก่ 
ความสามารถทางดา้นภาษา ความสามารถดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถทางดา้นมิติ
สัมพนัธ์ ความสามารถทางดา้น ร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถทางดา้นดนตรี/จงัหวะ 
ความสามารถ ทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ความสามารถทางดา้นการเขา้ใจตนเอง และความสามารถ
ทางดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความสามารถทาง       
พหุปัญญามีการเปล่ียนแปลงทางสูงข้ึน 
 วลิินดา พงศธ์ราธิก (2547: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจง้ ผลการวจิยัพบวา่ ความสามารถทาง           
พหุปัญญาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจง้แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 หทยัรัตน์ ทรวดทรง ( 2550: บทคดัยอ่ ) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา การวจิยัมุ่งศึกษาความสามารถทาง
พหุปัญญาของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมการสอนแบบจิตปัญญา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชคื้อ นกัเรียนชาย -
หญิงท่ีมีอายรุะหวา่ง 5-6 ปี ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นอนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 
โรงเรียนพระต าหนกัสวนกุหลาบมหามงคล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2 
จ านวน  15 คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม และการสุ่มอยา่งง่าย การทดลองใชเ้วลา 8 สัปดาห์    
สัปดาห์ ละ 3 วนั วนัละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 24 คร้ัง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือ แผน     
การจดักิจกรรมการสอบแบบจิตปัญญาและแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา ซ่ึงมี
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ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.837 ด าเนินการวจิยัแบบ One-Group Time-Series Design ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารทดสอบของ The Wilcoxon Matched Paris Singed-Ranks Test ผลการวจิยั 
พบวา่ หลงัจาก การไดรั้บการจดักิจกรรมการสอนแบบจิตปัญญา เด็กปฐมวยัมีความสามารถทาง    
พหุปัญญาสูงข้ึนทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นภาษาสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในบางช่วง
ของการเปรียบเทียบ และความสามารถทางพหุปัญญาทุกดา้นมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีสูงข้ึน 
ตลอดช่วงเวลาของการจดักิจกรรม  
  วจิิตรา มีสุข ( 2551: บทคดัยอ่ ) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการพหุปัญญา การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยั  ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ            
พหุปัญญา กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเจริญพฒันา อ าเภอ   
เจริญศิลป์ จงัหวดัสกลนคร ท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2551 จ  านวน 15 คน โดยใช้
รูปแบบการวจิยัแบบทดลอง ( Experimental Design) ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองโดยอาศยั        
การทดลองแบบกลุ่มเดียว โดยใชแ้บบแผนการทดลองซ่ึงเป็นการด าเนินการวจิยัแบบ ( One Group 
Time- Series Design) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการพหุปัญญา  จ านวน 15 แผน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมความสามรถทางพหุปัญญา และ        
3) แบบบนัทึกความคิดเห็นของนกัเรียน ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และ
น าไปทดลองใชก้บักลุ่มท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มเป้าหมาย วเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าคะแนนจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมท่ีมีความสามารถทางพหุปัญญามาหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ   
สรุปความเรียง ผลการวจิยัพบวา่ เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการพหุปัญญา        
มีการพฒันาความสามารถทางพหุปัญญาในทุกดา้น อนัไดแ้ก่ ความสามารถดา้นภาษา 
ความสามารถดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์ ความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์ ความสามารถดา้นร่างกายและ
การเคล่ือนไหว ความสามารถดา้นดนตรี/จงัหวะ ความสามา รถดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ความสามารถ
ดา้นเขา้ใจตนเอง และความสามารถทางดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสูงข้ึนอยา่งชดัเจน 
 สุทธ์ิธนา ขนัอาสา (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยั ท่ีไดรั้บการจดัประสบการณ์แบบโครงการ ผลการวจิยั พบวา่ หลงัจากการไดรั้บ  
การจดัประสบการณ์แบบโครงการ เด็กปฐมวยัมีความสามารถทางพหุปัญญาสูงข้ึนทุกดา้นอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกช่วงของการเปรียบเทียบ 
 สมศรี บวัอาจ (2551: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองการพฒันาการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวยั  การวจิยัคร้ังน้ี          
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) สร้างและหาคุณภาพแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
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แนวคิดพหุปัญญาเสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวยั   และ 2) เปรียบเทียบพฒันาการเด็กปฐมวยัท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาก่อน
และหลงัสอน วธีิด าเนินการวจิยัใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลอง 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นโพธ์ิสวสัด์ิสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1  ปีการศึกษา 2550 จ  านวน 30 คน   แบบแผนการวจิยัท่ีใชใ้นการทดลอง คือ 
One-Group Pretest- Posttest Design   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง  ประกอบดว้ย แผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวยั 
จ านวน 4 แผน และแบบสังเกตพฒันาการเด็กปฐมวยั จ านวน 4 ฉบบั สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยใชส้ถิติทดสอบที แบบไม่เป็นอิสระต่อกนั ผลวจิยัพบวา่ 
 1. การสร้างและหาคุณภาพแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวคิดพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างพฒันาการเด็กปฐมวยัมีลกัษณะของการจดัท่ีใชกิ้จกรรมหลกั        
6 กิจกรรม แลว้ผสมผสาน (บูรณาการ) ปัญญาทั้ง 8 ดา้น ซ่ึงมีองคป์ระกอบคือ ช่ือแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ วนัเดือนปี ระยะเวลาในการจดัประสบการณ์            
การเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สาระท่ีควรเรียนรู้และ
ประสบการณ์ส าคญั กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล บนัทึกหลงั
การจดักิจกรรม โดยมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
 2. พฒันาการเด็กปฐมวยัรายดา้น ทั้งดา้นร่างกาย ดา้นอารมณ์และจิตใจ ดา้นสังคมและ
ดา้นสติปัญญา ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชแ้ผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
แนวคิดพหุปัญญาหลงัสอนสูงกวา่ก่อน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 วรรณิษา  บวัสุข (2553: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความสามารถทางพหุปัญญา
ของเด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษา โดยการวจิยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเกม
การศึกษา   กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นนกัเรียนชาย -หญิง ท่ีมีอายุ  4-5 ปี ท่ีกาลงัศึกษาอยู่        
ชั้นอนุบาลปีท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนวดัหนองจอก  (ภกัดีนรเศรษฐ ) 
กรุงเทพมหานคร  จ านวน  15 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  และการสุ่มอยา่งง่าย  เพื่อก าหนดเป็น
กลุ่มทดลอง  จดัใหเ้ด็กปฐมวยัไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษาเป็นเวลา  8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วนั   
วนัละ 40 นาที รวม 24 คร้ัง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี  คือ แผนการจดักิจกรรมเกมการศึกษา
และแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา  ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่ของผูส้ังเกต  (RAI) เท่ากบั 0.91 
การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้บบแผนการวจิยัเป็นการวจิยัก่ึงทดลอง  (Quasi Experimental Research) ซ่ึงผูว้จิยั
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ไดด้ าเนินการทดลองตามแบบแผนการวจิยัแบบ  One Group Pretest-Posttest Design และวเิคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test ผลการวจิยั พบวา่ 

 1.  เด็กปฐมวยัก่อนไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปัญญา
แต่ละดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง หลงัไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษาเด็กปฐมวยัมีความสามารถ
ทางพหุปัญญาแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัสูง 

 2.  เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางพหุปัญญา      
ทุกดา้น คือ ความสามารถดา้นภาษา  ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์  ความสามารถดา้น
มิติ ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว  ความสามารถดา้นดนตรี  ความสามารถดา้น   
ความเขา้ใจระหวา่งบุคคล  ความสามารถดา้นความเขา้ใจตนเอง  และความสามารถดา้นธรรมชาติ
สูงข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 Geraci (1990: บทคดัยอ่ ) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองการใชกิ้จกรรมทางศิลปะเพื่อปรับ
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และการปรับตวั ผลการศึกษาพบวา่กิจกรรมศิลปะ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ท าใหน้กัเรียนรู้สึกภูมิใจในตวัเองเองและมีพฒันาการ
ทางสติปัญญาสูงข้ึนอีกดว้ย ความสามารถในการรับรู้ทางสายตา ผลการศึกษา  พบวา่ เด็กพิเศษ
เหล่าน้ีสามารถถ่ายทอดการรับรู้ทางสายตาไดดี้ข้ึนกวา่ก่อนการทดลองดว้ยศิลปะ 
 Carson (1995, อา้งถึงใน  เยาวพา เดชะคุปต,์ 2551) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความแตกต่าง
ในชั้นเรียนทฤษฎีพหุปัญญากบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ จุดประสงคใ์นการศึกษาเพื่อตดัสินวา่
การแกปั้ญหาแบบดั้งเดิมและตามทฤษฎีพหุปัญญาจะมีความแตกต่างกนัอยา่งไรกบัการพฒันา
รายบุคคล และรายกลุ่ม โดยศึกษาเปรียบเทียบจากขอ้มูลพื้นฐานดา้นวฒันธรรม เช้ือชาติ มีการ
แบ่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีกระบวนการทดลอง 6 ขั้นตอน คือ การทดสอบก่อนเรียน
ก าหนดปัญหา วเิคราะห์ปัญหา แกปั้ญหา สังเกตผล และทดสอบก่อนเรียน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ANOVA ผลการวจิยั พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งกลุ่มทดลองและ              
กลุ่มควบคุมเพราะทฤษฎีพหุปัญญามีการแกปั้ญหาไดดี้กวา่ทฤษฎีแบบดั้งเดิม 
 Mattetal (1997, อา้งถึงใน ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ, 2552) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองเจตคติ
ต่อหลกัสูตรพหุปัญญาการวจิยัน้ีไดศึ้กษาผลกระทบของหลกัสูตรพหุปัญญาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในเขตชานเมือง ไดส้ังเกตชั้นเรียน ส ารวจความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง และสัมภาษณ์นกัเรียน ครู ผูป้กครอง และผูบ้ริหารโรงเรียน ใชเ้ทคนิคการวจิยั              
เชิงคุณภาพ วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเกิดจากการวจิยัมีแนวคิดเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจาก 3 แนวคิด 1) นกัเรียน ครู 
และผูป้กครอง มีเจตคติท่ีดีมากต่อแนวคิด เร่ืองท่ีวดัโดยพหุปัญญา 2) กลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มน้ี มีเจตคติ
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ท่ีดีต่อการน าหลกัสูตรน้ีไปใชใ้นโรงเรียน ซ่ึงไดแ้ก่ การยดืหยุน่ของเวลา หอ้งกิจกรรมและกลุ่มวชิา
ท่ีเพิ่มข้ึน   และ 3) การน าแนวคิดเก่ียวกบัชั้นเรียนพหุปัญญาไปใชไ้ม่เท่ากนัทุกชั้นเรียน                     
มีขอ้เสนอแนะวา่ การยอมรับแนวคิดเก่ียวกบัพหุปัญญา ส่งผลในทางท่ีดีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน
มากกวา่ผลกระทบของหลกัสูตรพหุปัญญา 
 Sweeney (อา้งถึงใน  สันติศกัด์ิ ผาผาย, 2546 และชนิดา สุวรรณลาภเจริญ, 2552) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “Multiple Intelligence Profile: Enhancing Self-Esteem and Improving Academic 
Achievement” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนและการแสดงออก
ของนกัเรียนท่ีอาศยัอยูใ่นเมืองของรัฐฟลอริดา    โดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ เป็น
การศึกษาประสิทธิภาพของนกัเรียนระดบัอนุบาล  จ านวน 19 คน โดยใชเ้วลาในการศึกษา              
18 สัปดาห์ ส าหรับเคร่ืองมือใชใ้นการศึกษา คือ Teele Inventory of Multiple Intelligence (TIMI), 
Slosson Oral Rcadingtest-Revised SZORT-R แบบวดัความพร้อมของโรงเรียน TIMI ใชใ้นการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ในระหวา่งการเรียนรายวชิาตามโครงการมีนกัเรียนจ านวนมากท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถดา้นต่าง ๆ สูงข้ึน ในขณะท่ีนกัเรียนบางคนลดลง มีนกัเรียน  จ านวน 
5 คน ท่ีพบวา่ไม่มีการเปล่ียนแปลง จากการวจิยัยงัพบอีกวา่ ปัญหาดา้นวนิยัในชั้นเรียนลดลงอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 Gardner (1998, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต,์ 2551) จากการศึกษาในโครงการวจิยั 
“โครงการสเปคตรัม” (Project Spectrum) ของการ์ดเนอร์  และคณะ   ไดน้ าเสนอกิจกรรมส่งเสริม
พหุปัญญาใหก้บัเด็กอนุบาล ในบริบทของสังคมอเมริกนัท่ียอมรับ โดยก าหนดเน้ือหาการสอน และ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญา แต่ละดา้นท่ีจดัท าข้ึนเฉพาะ โดยมุ่งเนน้ใหเ้ด็กใชว้ธีิการคิด แกปั้ญหา  
และพฒันาการการเรียนรู้ภายใตบ้รรยากาศท่ีส่งเสริมความร่วมมือ และการ์ดเนอร์ ( Gardner, 1993) 
ยงัเช่ือวา่บทบาทวฒันธรรมเกือบทุกบทบาท ไม่วา่จะซบัซอ้นมากเพียงไรจะตอ้งอาศยัปัญญา     
หลายดา้น ผสมผสานกนัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะท าใหค้นเราประสบความส าเร็จในการพฒันา          
พหุปัญญา 
 Ford (2000, อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์ , 2551) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองผลการใชท้ฤษฎี
พหุปัญญาและการสอนแบบผสมผสานระดบัเกรด 7 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
ของทฤษฎีพหุปัญญาการสอนแบบผสมผสานวา่มีต่อการพฒันาการเรียนของเด็ก เกรด 7 มากนอ้ย
แค่ไหน  โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มหน่ึงใชก้ารสอนแบบดั้งเดิม  และอีกกลุ่มใชก้ารสอน
โดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญา และวธีิผสมผสานโดยการสอนคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ และสังคมศึกษา 
ผลการวจิยั พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญา และวธีิผสมผสานมีคะแนนดา้น
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ภาษาสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบดั้งเดิม และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชท้ฤษฎี         
พหุปัญญาและวธีิผสมผสานดงัเดิม ไม่มีผลต่อตวัแปรดา้นเพศและเช้ือชาติแต่อยา่งใด 
 จากการศึกษางานวจิยัในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวมาในขา้งตน้ 
พบวา่ ในปัจจุบนัพวกเราอยูใ่นโลกของยคุดิจิตอล โลกไร้พรมแดน โลกท่ีมีความเจริญเติบโต
ทางดา้นวตัถุสูงและรวดเร็ว การแข่งขนัสูง ผูค้นทัว่โลกต่างประสบปัญหาคลา้ยคลึงกนั หรือแทบจะ
เหมือนกนั นัน่คือ สภาวะขาดความสุข ดงันั้นจึงเกิดกระแส “ความสุข” มีการศึกษาในทุกระดบัชั้น
และการมุ่งการคน้หาค าตอบท่ีแทจ้ริงจึงขยายไปทุกวงการไม่วา่จะเป็นเศรษฐกิจและสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม จิตวทิยาสังคม อนัเป็นพื้นฐานความเป็นมนุษย ์และเป้าหมายของการมีชีวติท่ีมีคุณค่า
ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ควรเร่ิมตั้งแต่เด็กปฐมวยั ท่ีจะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการสร้างสังคม โดย ผูว้จิยัไดน้ าองค์
ความรู้ท่ีศึกษา มาเป็นพื้นฐานและแนวทางการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมศิลปะ เชิงพหุปัญญา  
ตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะ ในเด็กปฐมวยัและน ามาใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนอภิปรายผลต่อไป 
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวจิยัเพื่อศึกษาเร่ือง  ผลการใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด 
การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยัน้ี  เป็นลกัษณะของการวจิยั         
และพฒันา  (The Research and Development) โดยมีรูปแบบและวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3. ระเบียบวธีิวจิยั 
 4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 5. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 6. การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 7. การจดักระท าต่อขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 8. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมศิลปะเด็กปฐมวยั 
ดา้นพหุปัญญา และดา้นจิตวทิยา และ 2) นกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปฐมวยั ของโรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2557 จ านวน 150 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตวัอยา่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญใชพ้ฒันากิจกรรมศิลปะ 
   1.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมศิลปะเด็กปฐมวยั จ านวน 2 คน 
   1.1.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา จ านวน 2 คน 
   1.1.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก จ  านวน 2 คน 
ในการเลือกผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวจิยั เลือกโดยวธีิการเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ ( Snowball 
Sampling) โดยอาศยัการแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ จนครบ 6 ท่าน 
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 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา One-group Dependent คือ 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2557 ซ่ึงไดม้าจากวธีิการสุ่ม       
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน( One 
Group Pretest-Posttest Design) จ  านวน 50 คน 
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 1. ตัวแปรต้น ( Independent  Variable)  ไดแ้ก่ กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม

แนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ในเด็กปฐมวยั 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) ไดแ้ก่   
  2.1 ความสุขของเด็กปฐมวยั 
  2.2 ทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
  2. 3 ความพึงพอใจของเด็กปฐมวยั 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยั และพฒันา (The Research and Development) ผูว้จิยัจึงได้
ก าหนดแบบแผนโดยใชแ้ผนการวจิยัตามล าดบัขั้นดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 การสร้างเคร่ืองมือ 
 1.  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview) 
 2.  การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และแบบประเมินกระบวนการท างาน ผลงาน และ
ความพึงพอใจ 
 3.  ใหผู้ท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบหาค่า IOC และแบบสอบถามปลายเปิด 
 4.  ปรับปรุงแกไ้ข 
 ขั้นตอนที ่2 ทดลอง 
 1.  น าแผนไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 3.  น าแผนท่ีไดป้รับปรุงแลว้ไปใชท้ดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 ขั้นตอนที ่3 วเิคราะห์ผลการวจัิย 
  วเิคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของผลการวจิยั 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ 
 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  

  2. กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริม
ความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  

 3. แบบประเมินความสุข ก่อนและหลงัทดลอง 
 4. แบบประเมินทกัษะศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับเด็กปฐมวยั 

การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีน าใชใ้นการ
ทดลองตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
 2. แผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์           

ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 3. แบบประเมินความสุขของเด็กปฐมวยั 
 4. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั 
 5. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับเด็กปฐมวยั 

 แบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
 แบบสัมภาษณ์น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับการสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นเน้ือหาและการออกแบบชุด กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด 
การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั มีขั้นตอนในการสร้าง ดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาสร้างประเด็น
สัมภาษณ์สอบถาม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
  1.1 ดา้นเน้ือหาการออกแบบชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ         
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ในเด็กปฐมวยั 
  1.2 ดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็กเร่ืองความสุข 
  1.3 ดา้นพฒันาการทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 2. วเิคราะห์โครงสร้างสาระส าคญัทั้ง 3 ดา้น แลว้สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 
 3. น าแบบสัมภาษณ์ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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 4. ด าเนินการแกไ้ขและปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมศิลปะเด็ก จ านวน  2 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา จ านวน 2 ท่าน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก จ  านวน 2 คน รวมทั้งส้ิน 6 ท่าน เพื่อสรุปเก่ียวกบัการสร้างชุด กิจกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะใน
เด็กปฐมวยั 
 
  สรุปขั้นตอนการสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ เป็นภาพท่ี 2 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2  การสร้างและพฒันาแบบสัมภาษณ์ 
 

  
 
 

ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสมัภาษณ์ เพ่ือน ามาสร้างประเด็นสมัภาษณ์ดา้นเน้ือหา  
และดา้นการออกแบบชุดกิจกรรม 

สร้างแบบสมัภาษณ์ 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้ง เหมาะสมของแบบสมัภาษณ์ 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นกิจกรรมศิลปะเด็ก  

จ านวน 2 ท่าน 
 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก 

จ านวน 2 ท่าน 

วเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสมัภาษณ์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างชุดกิจกรรม แผนการเรียนรู้ศิลปะเชิง 

พหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพ่ือส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 

สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นพหุปัญญา  
จ านวน 2 ท่าน 
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 แบบสัมภาษณ์ทีใ่ช้สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดกจิกรรมศิลปะเด็กด้านพหุปัญญา
และด้านจิตวทิยาพฒันาการเด็ก มีประเด็นค าถามดงัน้ี 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 1 กิจกรรมรูปแบบใดบา้งท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทาง
ศิลปะในเด็กปฐมวยัเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะ
ทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะใด 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 2 การน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหา เร่ืองกิจกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะ     
ในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะใด 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 3 จุดประสงคก์ารเรียนรู้เร่ือง กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา   
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั            
ควรประกอบดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 4 เน้ือหาของกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ        
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  ควรประกอบดว้ย
อะไรบา้ง 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 5 การล าดบัเน้ือหาเร่ืองกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  ควรเป็น
อยา่งไร 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 6 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ      
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ในปัญญาแต่ละดา้น ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 7 ส่ือประกอบกิจกรรมเร่ืองกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  ควรมีลกัษณะ
ท่ีเหมาะสมอยา่งไร 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 8 ขอ้ค านึงถึงในการเลือกใชเ้ทคนิคทางทศันศิลป์และการ
ออกแบบในชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีอะไรบา้ง 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 9 การประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานศิลปะของเด็กปฐมวยั           
มีวธีิการประเมินอยา่งไร 
  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 10 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวยั เร่ือง
กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทาง
ศิลปะ มีวธีิการประเมินอยา่งไร 
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  ขอ้ค าถามประเด็นท่ี 11 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 5. สรุปผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ในแต่ละประเด็นค าถาม 

  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นกิจกรรมศิลปะเด็ก ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญาและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก สรุปในแต่ละประเด็น ดงัน้ี 

  ประเด็นค าถามท่ี 1 รูปแบบกิจกรรมศิลปะแนวพหุปัญญาท่ีส่งเสริมความสุขและ
ทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยัควรมีรูปแบบเป็นกิจกรรมเรียนปนเล่น เนน้การลงมือท า เด็กไดใ้ช้
ประสาทสัมผสัทั้ง 5 เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ภายนอก การคิดและกระตุน้จินตนาการ
จากรูปธรรมท่ีสัมผสัไดต้ามพฒันาการช่วงวนัของเด็ก 

  ประเด็นค าถามท่ี 2 การน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหาข้ึนอยูก่บัการ
ตั้งเป้าหมาย และสร้างกระบวนการ คือ ขั้นน าเพื่อจุดประกายความอยากรู้อยากเห็น อยากลองตาม
พฒันาการของเด็ก 

  ประเด็นค าถามท่ี 3 วตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ควรตอ้งเช่ือมโยงกบัหลกัสูตรปฐมวยั   
ท่ีใชใ้นโรงเรียนแต่ตอ้งสามารถตอบตวัแปรตามได ้คือเร่ือง ความสุข และ ทกัษะศิลปะ เนน้ใหเ้กิด
การเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตไดช้ดัเจน 

  ประเด็นค าถามท่ี 4 เน้ือหาของกิจกรรมควรอยูใ่นเร่ืองท่ีเด็กสนใจและควรเรียนรู้
ตามพฒันาการท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการเรียนรู้ในหลกัสูตร โดยยดึหลกัตามทฤษฎีท่ีศึกษาและ
ศิลปะ 

  ประเด็นค าถามท่ี 5 การล าดบัเน้ือหาของตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละ       
แนวทฤษฎีพหุปัญญา ทั้งน้ี โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ใหค้วามส าคญักบัปัญญาทุกดา้นเสมอกนั 

  ประเด็นค าถามท่ี 6 กิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligent)  
ควรมีลกัษณะท่ีส่งเสริมใหเ้ด็กไดใ้ชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ทั้งภาษาพดูไปจนถึงภาษาภาพในระดบั
ง่ายไปถึงระดบัการส่ือสารเป็นสัญลกัษณ์ในงานศิลปะท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการหรือสูงกวา่
พฒันาการเล็กนอ้ย 

  ประเด็นค าถามท่ี 7 กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ปัญญาดา้นตรรกะ-
คณิตศาสตร์ ( Logical-Mathematical Intelligence) ควรมีลกัษณะท่ีเนน้เร่ืองการคิดวเิคราะห์อยา่งมี
เหตุผล และศิลปะมีเน้ือหาบางส่วนท่ีทบัซอ้นกนับางส่วนอยูแ่ลว้ 

  ประเด็นค าถามท่ี 8 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์  (Spatial 
Intelligent) สอดคลอ้งตรงกบักิจกรรมศิลปะอยูแ่ลว้ 

  ประเด็นค าถามท่ี 9 กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ปัญญาดนตรี (Music Intelligent) 
ควรเป็นกิจกรรมท่ีมีลกัษณะการจบัจงัหวะ ไปจนถึงท่วงท านองต่างๆ คือคุณลกัษณะท่ีมีอยูใ่นการ
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รับรู้ของมนุษย ์ดงันั้นกิจกรรมท่ีกระดุน้ดว้ยจงัหวะและท่วงท านองสนุกสนานจะช่วยใหกิ้จกรรม
สนุกมากข้ึน ทั้งน้ีอาจสามารถช่วยไดถึ้งระดบัการสร้างสรรคไ์ดต้ามขีดความสามารถของวยั 

  ประเด็นค าถามท่ี 10 กิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญาดา้นร่างกาย -การเคล่ือนไหว 
(Bodily-Kinesthetic Intelligent) ควรเป็นกิจกรรมท่ีเนน้การใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก มดัใหญ่ใหเ้กิด    
การประสานสัมพนัธ์กนัระหวา่งมือ-ตา ท่ีเช่ือมโยงกบัจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

  ประเด็นค าถามท่ี 11 กิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
(Interpersonal Intelligent) ควรเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม เกิดปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
สามารถแบ่งปันความคิดและประสบการณ์กบับุคคลท่ีมากกวา่ 1 คน 

  ประเด็นค าถามท่ี 12 กิจกรรมท่ี ส่งเสริมปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal 
Intelligent) มีอยูใ่นกระบวนการท างานของกิจกรรมศิลปะโดยตรง ซ่ึงเด็กในวยัน้ีมกัยดึตวัเองเป็น
ศูนยก์ลาง กิจกรรมจึงควรส่งเสริมใหเ้ขา้ใจอารมณ์ ความคิดของตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่สภาวะ FLOW 
ไดซ่ึ้งจะท าใหเ้กิดความสุข 

  ประเด็นค าถามท่ี 13 กิจกรรมท่ีส่งเสริมปัญญาดา้นธรรมชาติ (Naturalist Intelligent) 
ควรมีลกัษณะท่ีพาเด็ก  ๆ ออกมาเรียนรู้นอกหอ้งเรียนตามบริบทของธรรมชาติในชีวติประจ าวนั   
ตามวยั 

  ประเด็นค าถามท่ี 14 ส่ือประกอบกิจกรรมท่ีเหมาะสมควรจะเป็นของจริง สัมผสั  
จบัตอ้งได ้เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีหาง่ายตามทอ้งถ่ิน ไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก หรืออาจผสมผสานส่ือ
ตามกระแสไดบ้า้งเพื่อใหค้วามรู้เร่ืองความส าคญัและคุณค่า 

  ประเด็นค าถามท่ี 15 ขอ้ค านึงถึงในการเลือกใชเ้ทคนิคทางทศันศิลป์และการ
ออกแบบ ควรเป็นเทคนิคเรียบง่าย เช่น การวาดเส้น ระบายสี มีความปลอดภยัสูง ไม่มีสารเคมี
อนัตราย ขนาดเหมาะสมกบัพฒันาการทางร่างกาย มีความหลากหลายในการกระตุน้ประสาทสัมผสั 

  ประเด็นค าถามท่ี 16 การประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานศิลปะของเด็กปฐมวยั   
ควรมีวธีิการดงัน้ี การประเมินควรเป็นการสังเกตพฤติกรรม การแสดงความคิด อารมณ์ เปรียบเทียบ
ก่อน-หลงัควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์ช้ินงานและค าพดู 

  ประเด็นค าถามท่ี 17 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวยัดูท่ี
กระบวนการและผลงาน ซ่ึงสุดทา้ยจะตอ้งไดข้อ้สรุปเร่ือง ความสุข และ ทกัษะทางศิลปะ โดยเก็บ
ขอ้มูลเป็น 3 เส้า ร่วมกบัท าแฟ้มสะสมผลงาน ( Portfolio) บนัทึกความกา้วหนา้ โดยใชเ้กณฑ์
ทางดา้นพหุปัญญา 

  ประเด็นค าถามท่ี 18 ขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ คือ  คน้ควา้ทฤษฎีท่ีมาสนบัสนุนเร่ือง
ความสุขใหช้ดัเจนโดยศึกษาเร่ือง FLOW ของ Mihaly Csikszentmihalyi และทฤษฎีของ Ericson 
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และการคดักรองเด็กเพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานในการท าความเขา้ใจเด็กก็มีส่วนส าคญัเพื่อสังเกต
ความเปล่ียนแปลง การส่งต่อขอ้มูลเป็นทางเลือกท่ีส าคญัต่อความเขา้ใจของครู 

 แผนการจัดกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์               
ทีส่่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 

 แผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริม
ความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั มีขั้นตอนในการสร้างการจดักิจกรรม ดงัน้ี 
 1. ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 25 46 (ส าหรับเด็กอาย ุ 3-5 ปี) 
กิจกรรมศิลปะ เอกสาร หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั 
 2. ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพื่อน ามาสร้างรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความ
ฉลาด 8 ดา้นตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ในเด็กปฐมวยั 
 3. สร้างแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 4. เสนอแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน  คือ 1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวธีิการสอน  และ 3) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการวดัและการประเมินผล  เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  ( Content 
Validity) ความสอดคลอ้งระหวา่งการจดักิจกรรมการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยการ
น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Index of Item Objective Congruence: IOC ) ระหวา่งจุดประสงค ์
เน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (มาเรียม นิลพนัธ์ุ , 2549: 177) โดยท าแบบส ารวจรายการให้
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ความในแต่ละขอ้  
 5. ปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด     
การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ปรับวธีิการประเมินผลใหต้รงกบั
ผลการเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้
  ผลการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิง
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  
  โดยเช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน ในประเด็น 1) ดา้นเน้ือหาสาระ 2) ดา้นกิจกรรม     
การเรียนการสอน 3) ดา้นประโยชน์  4) ดา้นส่ืออุปกรณ์ และ 5) ดา้นการวดัและการประเมินผล 
จ านวน 10 กิจกรรม  สรุปผลไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 3  ผลสรุปการประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
 

ข้อ กจิกรรม ค่าดชันีความสอดคล้อง ความหมาย 

1 ลูกเต๋าบอกอารมณ์ 0.92 สอดคลอ้ง 
2 เมืองน่าอยู ่ 0.94 สอดคลอ้ง 
3 มาเป็น Chef นกัป้ันกนัเถอะ 0.94 สอดคลอ้ง 
4 Step Your Step 0.90 สอดคลอ้ง 
5 มหศัจรรยรู์ปทรงสามเหล่ียม 0.94 สอดคลอ้ง 
6 ดนตรีสายรุ้ง 0.94 สอดคลอ้ง 

7 ตน้ไมห้ลากสีหลายฤดู 0.94 สอดคลอ้ง 

8 ภาพพิมพใ์บไม ้ 0.94 สอดคลอ้ง 

9 เกมบนัไดงูหรรษา 0.93 สอดคลอ้ง 
10 หุ่นเงาเล่านิทาน 0.94 สอดคลอ้ง 
 รวม 0.93 สอดคล้อง 

 

  โดยภาพรวมผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 ท่าน  มีความเห็นสอดคลอ้งกนัตรงกนัทั้งหมดระดบั
คะแนนรวมอยูท่ี่ 0.93 ของแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด       
การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 6. น าแผนการจดัรูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็ก ไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัปฐมวยั โรงเรียน
สาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม จ านวน 20 คน ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งใน
การวจิยัคร้ังน้ี   แต่มีพื้นฐานความรู้และสภาพแวดลอ้มไม่แตกต่างกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี
เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 

 7. น าแผนการจดัรูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั
โดยทดลองกบันกัเรียนชั้นปฐมวยั  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  (ปฐมวยั)  ปีการศึกษา 
2557 จ  านวน 50 คน 

 จากขั้นตอนการสร้างและ พฒันารูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ  
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั สามารถสรุปเป็น ภาพท่ี 3 
ไดด้งัน้ี  
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ภาพท่ี 3  ขั้นตอนการสร้างแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
               ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 
 แบบประเมินความสุขของเด็กปฐมวยั 

 แบบประเมินความสุข มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้ าหรับการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวยั ท่ีไดท้ดลองกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริม
ความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั มีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายของความสุข และรูปแบบการสร้างแบบ
ประเมินพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็ก 

ศึกษาเอกสาร หนงัสือ งานวจิยัและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยาพฒันาการการเรียนรู้ในระดบัปฐมวยั 
และพฒันาการทางศิลปะของเด็กปฐมวยั 

สร้างแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 

ก าหนดเน้ือหากิจกรรมเพ่ือน ามาสร้างแผนรูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮ
เวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 

เสนอแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และผูเ้ช่ียวชาญ 

ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 

น าแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ไปทดลองใชก้บันกัเรียน 

น าแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 
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 2. วเิคราะห์โครงสร้างสาระส าคญั สร้างแบบประเมินเพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน
กระบวนการ น าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมและครอบคลุมหลกัการ
ประเมินของแบบวดัและประเมินกระบวนการ 
 3. น าแบบประเมินกระบวน การไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางทั้ง 3 ดา้น  ตรวจสอบโดยใช้
วธีิการสัมภาษณ์เพื่อหาขอ้สรุปยนืยนัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
 จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสุขจากการร่วมกิจกรรมดว้ยแผนการจดั
กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทาง
ศิลปะ ในเด็กปฐมวยั สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 4 ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  4   ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสุขจากการร่วมกิจกรรมดว้ยแผนการจดักิจกรรม 
                  ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและ 
                  ทกัษะทางศิลปะ ในเด็กปฐมวยั 
 
 
 แบบประเมินทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 

 1. การสร้างเกณฑก์ารประเมินเพื่อใชใ้นการประเมินผลกระบวนการและผลงานของ
นกัเรียนโดยศึกษาจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินกระบวนการและผลงาน
ของนกัเรียนแลว้น ามาสร้างเกณฑก์ารประเมิน 

ศึกษาเอกสารความหมายและวธีิการสร้างแบบ

ประเมินผลงานเพื่อสร้างเกณฑก์ารประเมิน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม

ของแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน 

น าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช ้IOC  ผูเ้ช่ียวชาญ          

ดา้นการวดัและประเมินผลดา้นศิลปะ จ านวน 6 ท่าน 
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 2. วเิคราะห์โครงสร้างสาระส าคญั  สร้างแบบวดัและประเมินผล  สร้างเพื่อให้
ผูเ้ช่ียวชาญประเมินกระบวนการและผลงานของนกัเรียนน าไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมและครอบคลุมหลกัการประเมินของแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน 

 3. น าแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงานไปใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นศิลปะ      
3 ท่าน โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์เพื่อหาขอ้สรุปยนืยนัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ  
 การพิจารณาใหค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดดงัน้ี 
  7-9 คะแนน มีทกัษะทางศิลปะอยูใ่นระดบัสูง 
  4-6 คะแนน มีทกัษะทางศิลปะอยูใ่นระดบัปกติ  
  0-3 คะแนน พฒันาการอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์  

 จากขั้นตอนการสร้างแบบประเมินผลกระบวนการและผลงานจากการเรียนดว้ย
แผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและ
ทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 5 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
ภาพท่ี 5   ขั้นตอนการสร้างแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน จากการเรียนดว้ย  
                 แผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   
                 ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 
 สร้างแบบสอบถามประเมินความพงึพอใจ 

 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  มีลกัษณะ

ศึกษาวธีิการสร้างแบบวดัและประเมินผลงานเพื่อสร้างเกณฑก์ารประเมิน 

อาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
ของแบบวดัและประเมินกระบวนการและผลงาน 

น าไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยใช ้IOC  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล
ดา้นศิลปะ จ านวน 6 ท่าน 
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เป็นการประมาณค่า  5 ระดบั  (Rating  Scale) ตามแนวคิดของ  Likert (Quoted  in Best  1986: 182)  
ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ  Likert  จากหนงัสือ
ของ อุทุมพร จามร (2530) และภทัรา  นิคมานนท ์(2535) เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2. ก าหนดโครงสร้างค าถามหรือแนวการถาม  และสร้างค าถามใหต้รงกบั
วตัถุประสงคท่ี์ระบุไว ้
 3. สร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ต่อแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิง         
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
โดยก าหนดค่าระดบัของขอ้ค าถามในแบบสอบถามดงัน้ี 
   พอใจมาก   ใหค้่าระดบัเท่ากบั   2 
   เฉย ๆ     ใหค้่าระดบัเท่ากบั   1 
   น่าเบ่ือ   ใหค้่าระดบัเท่ากบั   0 
  ในการแปลความหมายของแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ใชค้ะแนนเฉล่ีย    
ท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบกบัเกณฑข์อง   Best  จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ีย   และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใหค่้าเฉล่ีย ดงัน้ี 
   ค่าเฉล่ีย  7 – 10  หมายถึง  พึงพอใจมาก 
   ค่าเฉล่ีย  4 - 6     หมายถึง  เฉย 
   ค่าเฉล่ีย  0 – 3   หมายถึง  น่าเบ่ือ 

 4. น าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความสมบูรณ์ของ
ภาษา  จากนั้นวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) ตอ้งมีค่า  .05 ข้ึนไป  แลว้ขอ้เสนอแนะน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสม 

 5. น าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนท่ีไดป้รับปรุงและ
แกไ้ขแลว้ไปทดลอง (Try Out)  กบักลุ่มผูเ้รียนท่ีมิใช่กลุ่มตวัอยา่ง และน ามาปรับปรุงแกไ้ข 
 6. น าแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจไปใชใ้นการวจิยัต่อไป 
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 จากขั้นตอนการด าเนินการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมี
ต่อรูปแบบการสอน  สามารถสรุปเป็นภาพท่ี 6 ไดด้งัน้ี 
 
 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อแผนการจดักิจกรรมศิลปะ 
                เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและ 
                ทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 

ศึกษารูปแบบการสร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจและงานวจิยั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

สร้างแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า      

(Rating Scale) 

เสนอผูเ้ช่ียวชาญ  จ านวน 6 ท่าน ตรวจสอบความสอดคลอ้งแบบ (IOC) 

ของโครงสร้างค าถามและส านวนภาษา  แลว้ปรับปรุงแกไ้ขตาม

ขอ้เสนอแนะ 

วเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งแบบประเมินความพึงพอใจ (IOC) 

ทดลองกบัผูเ้รียน (Try Out) 

ไดแ้บบประเมินความพึงพอใจเพื่อน าไปใชใ้นการวจิยั 
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การด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             เพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล  ผูศึ้กษาวจิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ก่อนด าเนินการทดลอง    

  1.1 ผูว้จิยัไดท้  าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร ปฐมวยัและประถมศึกษา เพื่อขอทดลองและเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
  1.2 ผูว้จิยัไดเ้ขา้ขอ ปรึกษา กบัผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานแนว
ทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อใหก้ารทดลองเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้และผูเ้ช่ียวชาญ
ใหค้ าแนะน าในการเตรียมการและการด าเนินงานจดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยั โดยศึกษา
รายละเอียดในเน้ือหาเพื่อใหส้อดคลอ้งตรงกนักบัท่ีทางโรงเรียนก าหนดตามหลกัสูตร 
สภาพแวดลอ้มในการจดักิจกรรม รวมถึงวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัเตรียมใหพ้ร้อมท่ีสุด 
 2. การด าเนินการรวบรวมขอ้มูล 

  ผูว้จิยัจะด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี  1 ปีการศึกษา 2557  ระหวา่งเดือน 
มิถุนายน 2557 ถึง เดือน กรกฎาคม  2557 เป็นเวลา 8 สัปดาห์   

  2.1 ท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  จ านวน  50  คน ผูว้จิยัศึกษาประชากรใน
พื้นท่ีท่ีจะเขา้ท าการทดลองและเก็บขอ้มูลเด็กปฐมวยัท่ีก าลงัศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั
ศิลปากร ปฐมวยัและประถมศึกษา ซ่ึงอยูท่ ั้งส้ิน 150 คน โดยท าการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจงท่ีนกัเรียนชั้นอนุบาล 3 จ  านวน 50 คนของทางโรงเรียนเน่ืองจากพฒันาการของเด็กวยัน้ีจะ
สามารถด าเนินการทดลองไดทุ้กกิจกรรมตามท่ีก าหนดแผนกิจกรรมไว ้ 
  2.2 ด าเนินการทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั  การทดลองกบั
กลุ่มตวัอยา่งและเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดไ้ปตามแผนท่ีก าหนดไว  ้ซ่ึงในขณะท่ีด าเนินการทดลองก็จะ
พบปัญหาในรายละเอียดปลีกยอ่ยในการด าเนินการเช่น วนัเวลามีความคลาดเคล่ือนและขาดความ
ต่อเน่ืองในการจดักิจกรรม เพราะตรงกบัวนัหยดุราชการและวนัหยดุกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ผูว้จิยัไดรั้บความร่วมมือจากคุณครูประจ าชั้นในการจดัแบ่งเวลาใหแ้ละเป็นผูบ้นัทึกผลเป็นอยา่งดี  

2.3 ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อกิจกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะใน
เด็กปฐมวยั หลงัด าเนินการทดลองกิจกรรมทุกคร้ังผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามความ
พึงพอใจพร้อมทั้งอธิบายวธีิตอบแบบสอบถามใหเ้ด็กนกัเรียนทุกคนเขา้ใจก่อนตอบแบบสอบถาม 
โดยการอ่านค าถามทีละขอ้แลว้ใหเ้ด็กๆ ตอบดว้ยการเลือกระบายสีในภาพท่ีตรงกบัความรู้สึกของ
เด็กๆ มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

75 

 3. หลงัการด าเนินการทดลอง 
  3.1 น าไปวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา

ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 จากขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถสรุปเป็น ภาพท่ี 7 
ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
               

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7   ขั้นตอนการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ก่อนด าเนินการทดลอง 

ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขั้นตอน
การด าเนินงาน 

 

ติดต่อขอความร่วมมือจาก     
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

การด าเนินการรวบรวมข้อมูล 

ท าการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 50 คน 

 

ด าเนินการทดลองใหก้ลุ่มตวัอยา่งเรียนรู้ดว้ยกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม

แนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็ก

ปฐมวยั 

กลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการสอน 

วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การสอน 

หลงัการด าเนินการทดลอง 
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การจัดกระท าต่อข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ค่าสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และการประเมินผลการทดลองของกิจกรรมศิลปะเชิง     

พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
ดว้ยวธีิการทางสถิติดงัน้ี 
 1. การค านวณค่าสถิติพื้นฐานโดยวเิคราะห์หาค่าเฉล่ี ย  ( X ) และส่วน เบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

 2. การประเมินความสอดคลอ้งเชิงเน้ือหากบัวตัถุประสงค ์ โดยวเิคราะห์หาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item- Objective Congruence: IOC) 

 3. ประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ    
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ค านวณค่าสถิติพื้นฐาน คือ คะแนนเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  สูตรหาค่าเฉล่ีย  

        
n

X
  

   เม่ือ      X   หมายถึง ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

          X   หมายถึง ผลรวมของขอ้มูลทั้งหมด 

       n   หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  สูตรหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

      
 

 1
..

22






 
nn

xn
DS

x  

   เม่ือ S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

     x   หมายถึง ผลรวมคะแนนสอบ 

        
2x  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

          n        หมายถึง จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การหาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอน 

  สูตรหาค่าความเท่ียงตรง  

    
N

R
IOC
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  เม่ือ   IOC   แทน ดชันีความสอดคลอ้ง 

         R   แทน ผลคะแนนรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

            N     แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 3. การหาค่าสถิติ t – test Dependent 
  การพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด 

การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั น้ีเป็นลกัษณะของ  การวจิยั         
และพฒันา  (The Research and Development) ซ่ึงสามารถสรุปแผนการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 4  แผนผงัสรุปวธีิการด าเนินการวจิยัการพฒันารูปแบบกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา 
 ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะ 
 ในเด็กปฐมวยั 

ขั้นตอนการวจิยั วธีิด าเนินงาน ผลท่ีไดรั้บ 
ขั้นตอนท่ี 1 ก่อนการทดลอง 
1.1 การพฒันารูปแบบกิจกรรม 
กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา 
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด  
การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข 
และทกัษะทางศิลปะใน 
เด็กปฐมวยั 
1.2 แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 
 
 
 

  

   

ขั้นตอนท่ี 2 ทดลอง  
 
 
 

 

ขั้นตอนท่ี 3 วเิคราะห์ 
ผลการวจิยั 

  

1. ศึกษาสงัเคราะห์เอกสาร 
ต ารา งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประเด็นขอ้มูลและค าถาม 

2. สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

3. สร้างเคร่ืองมือ 

    3.1 สร้างแผนกิจกรรม 

    3.2 แบบประเมินกระบวนการ
และผลงาน 

    3.3 แบบประเมินความพึงพอใจ 

1. เน้ือหา/ขอ้มูล 

2. จิตวิทยาพฒันาการเรียนรู้ 
3. แนวในการประเมินกิจกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด
ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริม
ความสุขและทกัษะทางศิลปะใน 

เด็กปฐมวยั 

4. หาค่า IOC แกไ้ข 
1. แผนการสอน 
2. แบบประเมินกระบวนการและ 
ผลงาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

5. ทดลองใชก้บักลุ่มท่ีไม่ใช่ตวัอยา่ง 

ทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง 

1. กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา 
ตามแนวคิดของโฮเวิร์ด การ์เนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทาง 
ศิลปะในเด็กปฐมวยั 
2. ความสุขและทกัษะทางศิลปะ 
จากกระบวนการกิจกรรม 
3. ผลของระดบัความพึงพอใจ 

วเิคราะห์ ผลการวจิยั 
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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวจิยัเร่ืองผลการใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ผลการศึกษาความสุข
ของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  2) ผล
การศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ        
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อรูปแบบกิจกรรมศิลปะ          
เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   

 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาความสุขของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 1. ผลการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด 
การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 2. ผลการศึกษาความสุขของเด็กปฐมวยัจากการร่วมกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั    
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิง      
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อ
ส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะ เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริม
ความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 

ตอนที ่1 ผลการศึกษาความสุขของเด็กปฐมวยัโดยใช้กจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด 
 ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ทีส่่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 1. ผลการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั   แบ่งออกเป็นออกเป็น 6 ส่วน คือ 1) ผล
การศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2546 2) ผลการศึกษา
เอกสาร หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการสอนศิลปะในเด็กปฐมวยั  3) การศึกษาเร่ือง
ความสุข 4) ผลการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 5) ผลการสัมภาษณ์
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ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก
และ 6) ผลการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม 
  1.1 ผลการศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2546 พบวา่เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งใหเ้ด็กมีพฒันาการท่ีเหมาะสมกบัวยั โดยค านึงถึงความสนใจและ
ความตอ้งการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และเด็กท่ีมีความตอ้งการ       
การดูแลพิเศษ โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผา่นการเล่นและกิจกรรมท่ีเป็นประสบการณ์
ตรงผา่นประสารทสัมผสัทั้งหา้ เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ี
ดีระหวา่งเด็กกบัพอ่แม่เพื่อใหเ้ด็กแต่ละคนไดมี้โอกาสพฒันาตนเองตามล าดบัขั้นของพฒันาการ
สูงสุดตามศกัยภาพและน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งมีความสุข เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม 
(หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546, 2547: 8) 
  1.2 การศึกษาเอกสาร หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการพหุปัญญาใน
เด็กปฐมวยั  พบวา่ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดพหุปัญญาสามารถ
ส่งเสริมพฒันาการของเด็กปฐมวยัในทุกดา้นใหมี้คุณภาพมากถึงมากท่ีสุด และความสามารถทาง
พหุปัญญามีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน 
  1.3 การศึกษาเร่ืองความสุข พบวา่  มีผูใ้หค้วามหมายของความสุข ไวค้่อนขา้ง
หลากหลาย เช่น เป็นลกัษณะหน่ึงท่ีแสดงถึง ความอยูดี่กินดี โดยมีระดบัของความสุขเร่ิมจากความ
พึงพอใจจนถึงความปีติยนิดี โดยความสุขเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัผลรวมของหลายส่ิงหลายอยา่งของ
ความพอใจหรือความตอ้งการ ความสมดุล เก่ียวเน่ืองกบัความดีงาม ความพอใจ ความส าเร็จ และ
ความโชคดีและทั้งหมดน้ีส่งผลโดยตรงกบัภาวะอารมณ์ ฉะนั้น ความสุข หรือ สุขภาวะ คือภาวะท่ี
บุคคลสามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ทั้งกายและจิต มีความพึงใจกบัส่ิงท่ีมีอยูแ่ละพร้อมท่ีจะ
ปรับตวัรับกบัความเปล่ียนแปลงในสภาวะของสังคมปัจจุบนั 

   แต่ส าหรับเด็กปฐมวยันั้น ค าวา่ “ความสุข” อาจไม่ไดลึ้กซ้ึงหรือซบัซอ้นเท่ากบั
นิยามความหมายเหมือนกบัผูใ้หญ่ ท่ีเก่ียวโยงหลายดา้นหลายระดบัขั้นของความพึงพอใจ เน่ืองดว้ย
ประสบการณ์ในชีวติยงัมีไม่มากนกั  “ความสุขของเด็กปฐมวยั” จึงหมายถึง สภาวะท่ีเด็กแสดงออก
ทางดา้นความสมบูรณ์ของร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ และสังคม โดยสังเกตไดจ้ากการท่ี
เด็กรับรู้ความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตอ้งการและท าไดส้ าเร็จ มัน่ใจในตนเอง มีทศันคติเชิงบวก           
มีความกระตือรือร้นในการด าเนินชีวติ มีการพฒันาตนเอง มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูค้นรอบขา้ง           
มีความมัน่คงทางอารมณ์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัของคุณภาพมนุษย ์พร้อมจะพฒันาระดบัความสุข   
ในขั้นสูงซ่ึงจะปรากฏในวยัผูใ้หญ่  
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  1.4 ผลการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  พบวา่ ทฤษฎี
พหุปัญญาเกิดจากความคิดในเร่ืองความสามารถดา้นต่าง  ๆ ของจิต  เช่ือวา่ศกัยภาพและ
ความสามารถของมนุษยท่ี์มีหลากหลาย เกิดจากสมองของมนุษยแ์บ่งเป็นส่วน  ๆ แต่ละส่วนได้
ก าหนดความสามารถเป็นเร่ือง  ๆ หรือมีปัญญาหลาย  ๆ อยา่ง ถือก าเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วน
ต่างกนั ซ่ึงบุคคลแต่ละคนมีปัญญาอยูห่ลากหลายดา้นดว้ยกนั เพียงแต่มีความสามารถแต่ละดา้น     
ไม่เท่ากนั ความสามารถท่ีผสมผสานกนัออกมาท าใหบุ้คคลแต่ละคนมีแบบแผนซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตน หากบุคคลไดรั้บการส่งเสริมท่ีเหมาะสมจะสามารถพฒันาความสามารถท่ีตนมีอยูเ่ตม็
ศกัยภาพได ้ 
   ตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ลกัษณะความสามารถทางพหุปัญญา 
ประกอบดว้ย ปัญญาชุดท่ี 1 คือ ปัญญาท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic 
Intelligent) ดา้นตรรกะ -คณิตศาสตร์ (Logic Mathematic Intelligent) ดา้นดนตรี (Music Intelligent) 
ดา้นร่างกาย -การเคล่ือนไหว (Bodily  Kinesthetic Intelligent) ดา้นมิติ (Spatial Intelligent) ปัญญา
และชุดท่ี 2 คือ ปัญญาส่วนตน (Personal Intelligent) ประกอบดว้ยปัญญาสองดา้น คือ ดา้นความ
เขา้ใจระหวา่งบุคคล (Interpersonal Intelligent) และดา้นความเขา้ใจตนเอง ( Intrapersonal 
Intelligent)) และสุดทา้ย คือ ดา้นธรรมชาติ ( Naturalist Intelligent) ดา้นอตัถภวนิยม/จิตนิยม หรือ
การด ารงคงอยูข่องชีวติ ( Existential Intelligence) แต่ปัญญาดา้นน้ีไม่เป็นท่ียอมรับนกั และยงัไม่
ปรากฏในเด็ก 
  1.5 ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญาและ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก 

   การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา จ านวน      
2 ท่าน  ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ จ านวน 2 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก 
จ านวน 2 ท่าน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการวเิคราะห์ขอ้มูลจาก 1) ขอ้มูลทัว่ไป
จากผูใ้หส้ัมภาษณ์ 2) ขอบข่ายเน้ือหาและรูปแบบของชุดกิจกรรม เร่ืองผลการใชกิ้จกรรมศิลปะเชิง
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็ก
ปฐมวยั และ 3) ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
   1.5.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นพหุปัญญา จ านวน 2 ท่าน ทุกท่านมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นพหุปัญญาโดยมีประสบการณ์   
ในการท างาน   ตั้งแต่ 5-10 ปี   ผูใ้หส้ัมภาษณ์ดา้นกิจกรรมศิลปะเด็ก   จ  านวน 1 ท่าน  ซ่ึงท่านมี
ประสบการณ์ดา้นกิจกรรมศิลปะ โดยมีประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 10-20 ปี และผูใ้ห้
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สัมภาษณ์ดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก จ  านวน 2 ท่าน ทุกท่านมีประสบการณ์ดา้นจิตวทิยาพฒันาการ 
โดยมีประสบการณ์ในการท างาน ตั้งแต่ 10-20 ปี 
   1.5.2 ขอบข่ายเน้ือหาและรูปแบบของชุดกิจกรรมเร่ืองผลการใชกิ้จกรรม
ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะใน
เด็กปฐมวยั มีรายละเอียดดงัน้ี 

   ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์ ขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหา รูปแบบของชุดกิจกรรม
ท่ีมีความเหมาะสมกบัเด็กปฐมวยัจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน พบวา่ ชุดกิจกรรมควรเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเด็กปฐมวยั กระตุน้จินตนาการและการเรียนรู้ จุดประกายความคิด
สร้างสรรค ์มีการสร้างแรงจูงใจใหเ้ด็กอยากเรียนรู้ก่อนน าเขา้สู่บทเรียน เน้ือหาควรสอดคลอ้งกบั
หน่วยการเรียนรู้ท่ีทางโรงเรียนก าหนดและความสนใจของเด็กในขณะนั้น และควรล าดบัเน้ือหา   
ใหต่้อเน่ือง เรียงล าดบัจากง่ายไปสู่ส่ิงท่ียาก และการน าปัญญาแต่ละดา้นมาออกแบบกิจกรรมนั้น 
ตอ้งค านึงถึงระดบัความสามารถของเด็กปฐมวยั  ซ่ึงอาจจะไม่ไดลึ้กซ้ึง แต่กระตุน้ใหเ้กิดพฒันาการ
หรือทศันคติท่ีดีได ้
   1.5.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ คือ คน้ควา้ทฤษฎีท่ีมาสนบัสนุนเร่ืองความสุขให้
ชดัเจนโดยศึกษาเร่ือง FLOW ของ Mihaly Csikszentmihalyi และทฤษฎีของ Ericson และการ      
คดักรองเด็กเพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานในการท าความเขา้ใจเด็กก็มีส่วนส าคญัเพื่อสังเกตความ
เปล่ียนแปลง การส่งต่อขอ้มูลเป็นทางเลือกท่ีส าคญัต่อความเขา้ใจของครู 
  1.6 ผลการสร้างและพฒันาชุดกิจกรรม 

   การสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยั หลงัจากผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลจาก      
ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นพหุปัญญา ดา้นการกิจกรรมศิลปะ และดา้นจิตวทิยาพฒันาการแลว้ 
ผูว้จิยัจึงสร้างชุดกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) สร้างชุดกิจกรรมฉบบัร่าง                  
2) ประเมินชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง และ 3) การด าเนินการ
พฒันาปรับปรุงแกไ้ขและทดลองชุดกิจกรรม 
   1.6.1 สร้างชุดกิจกรรมฉบบัร่าง 
          จากผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้  ประกอบดว้ย  1) ผลการศึกษา
วเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2546 2) ผลการศึกษาเอกสาร 
หนงัสือและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการสอนศิลปะในเด็กปฐมวยั 3) การศึกษาเร่ืองความสุข 
4) ผลการศึกษาทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ และ 5) ผลการสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสอนศิลปะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาพฒันาการเด็ก  
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ผูว้จิยัไดก้  าหนดเน้ือหากิจกรรม เพื่อสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั ฉบบัร่างประกอบดว้ย 1) วตัถุประสงคข์อง   
ชุดกิจกรรม 2) แผนการจดัการเรียนรู้ ภายในแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ตวัอยา่งผลงาน 
เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดความสนใจ 3) แบบประเมินความสุข 4) แบบประเมินทกัษะศิลปะส าหรับเด็ก
ปฐมวยั และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีมีต่อชุดกิจกรรม มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
    1.6.1.1 วตัถุประสงคข์องชุดกิจกรรม 
    1.6.1.2 เพื่อส่งเสริมปัญญาทั้ง 8 ดา้นซ่ึงในเด็กแต่ละคนอาจมีปัญญา      
แต่ละดา้นไม่เท่ากนั แต่สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 

1.6.1.3 เพื่อใหเ้กิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในปัญญาแต่ละดา้น 
    1.6.1.4 เพื่อสามารถแสดงออกผา่นกระบวนการทางศิลปะอนัจะส่งเสริม
ใหเ้กิดทกัษะทางศิลปะ 
   1.6.2 แผนการจดัการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด
ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั มีจ  านวน 10 แผน          
การจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 1) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง ลูกเต๋าบอกอารมณ์ 2) แผนการจดั
กิจกรรมเร่ือง ต่อเติมรูปภาพ...ชุมชนน่าอยูข่องเราเป็นอยา่งไร  3) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง มาเป็น 
Chef  นกัป้ันกนัเถอะ 4) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง Step your Step ภาพพิมพร์อยเทา้เขา้จงัหวะ        
5) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง มหศัจรรยรู์ปทรงสามมิติ  6) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง ดนตรีสายรุ้ง    
7) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง ตน้ไมห้ลากสี หลายฤดู 8) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง ภาพพิมพใ์บไม ้       
9) แผนการจดักิจกรรมเร่ือง เกมบนัไดงูหรรษา และ 10) แผนการจดักิจกรรมเร่ืองหุ่นเงาเล่านิทาน 
   1.6.3 แบบประเมินความสุข  เพื่อสังเกตพฤติกรรมก่อน และหลงั จากการร่วม
กิจกรรมศิลปตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั  ประกอบดว้ย
ประเด็นการประเมินดงัน้ี 1) ไดท้  าในส่ิงท่ีตนตอ้งการและท าไดส้ าเร็จ 2) มีความเป็นตวัของตวัเอง 
3) มีความภาคภูมิใจในผลงาน / การแสดงออกของตน 4) มีความคิดเชิงบวก 5) กระตือรือร้นในการ
ด าเนินชีวติท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี 6) มีการพฒันาตนเอง 7) มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบขา้ง
และสังคม 8) สามารถด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง และ 9) มีใจท่ีสงบมัน่คงทางอารมณ์ 
   1.6.4 แบบประเมินทกัษะศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  เพื่อประเมินทกัษะศิลปะ
จากผลงานท่ีไดจ้ากการร่วมกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ในเด็ก
ปฐมวยั โดยยดึหลกัทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการของโลเวนเฟลด ์( Lowenfeld, 1953) ซ่ึงอยูใ่นแผน  
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การจดัการเรียนรู้ในแผนท่ีสามารถวดัได ้ตามประเด็นการประเมินดงัน้ี 1) รูปร่าง/ส่ือความหมาย    
2) สี  และ 3) มิติสัมพนัธ์และช่องวา่ง 
   1.6.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กท่ีมีต่อชุดกิจกรรม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจท่ีเด็กมีต่อการ่วมกิจกรรมในแต่ละคร้ัง (อยูใ่นแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน) 
ประกอบดว้ยประเด็นการประเมินดงัน้ี 1) กิจกรรมคร้ังน้ีสนุก 2) เขา้ใจในส่ิงท่ีครูอธิบาย                 
3) กิจกรรมน้ีเด็ก  ๆ สามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 4) กิจกรรมคร้ังน้ีท าใหเ้ด็ก  ๆ เก่งข้ึน  และ  5) เด็ก  ๆ 
อยากเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังต่อไป  
  1.7 ประเมินชุดกิจกรรมโดยผูเ้ช่ียวชาญ ตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
   ผูว้จิยัไดส้ร้างชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั ฉบบัร่าง ผลจากการตรวจสอบชุดกิจกรรม
ฉบบัร่าง โดยอาจารยท่ี์ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตอ้งและใหข้อ้เสนอแนะ ผูว้จิยัไดน้ า
ขอ้เสนอแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาสังเคราะห์ แลว้น าขอ้มูลมาใชเ้พื่อปรับปรุงแกไ้ขชุดกิจกรรม
ตามค าแนะน า แลว้จึงน าไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้น าผล
การตรวจสอบ มาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.92 ถึง 0.94 
  1.8 การด าเนินการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขและทดลองชุดกิจกรรม 
   หลงัจากการแกไ้ขปรับปรุงชุดกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด 
การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั ตามค าแนะน าของอาจารย์            
ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าชุดกิจกรรมท่ีปรับปรุงแกไ้ข ไปทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง ( Try Out) กบัเด็กปฐมวยั ดว้ยตวัผูว้จิยัเอง โดยผูว้จิยัทดลองใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้   
ทั้ง 10 แผน พบวา่เด็ก  ๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนและการปฏิบติักิจกรรม มีความสนใจส่ือ
และการน าเสนอเน้ือหาจากบทเรียน สนุกกบัการปฏิบติักิจกรรม 

 จากการน าแผนการจดัการเรียนรู้ ในชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ   
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั ไปใชก้บัเด็กท่ีไม่ใช่         
กลุ่มตวัอยา่ง พบขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหชุ้ดกิจกรรมมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงขอ้ท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขตามตารางมีดงัน้ี 

 
 
 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 5 สภาพปัญหาท่ีพบและแนวทางปรับปรุงแผนการจดักิจกรรม 
 

ล าดบั
ท่ี 

 

กิจกรรมศิลปะ 
 

สภาพปัญหาท่ีพบ 
 

แนวทางการปรับปรุง 

1 ลูกเต๋าบอกอารมณ์ เด็กในวยัน้ีส่วนใหญ่รับรู้รูปทรง
ส่ีเหล่ียมลูกบาศกไ์ดแ้ลว้ แต่ยงัไม่เขา้ใจ
เม่ือคล่ีออกเป็นแพทเทิร์น  เน่ืองจาก
มุมมองและมิติสมัพนัธ์เป็นไปตาม
พฒันาการ และถึงแมจ้ะมีแบบลายเสน้
แพทเทิร์นให ้ส่วนใหญ่ก็จะยงัไม่
สามารถตดัแบบออกมาใหเ้ท่ากนั        
ทุกดา้นได ้เน่ืองจากกลา้มเน้ือมดัเลก็ยงั
ไม่แขง็แรงพอจะควบคุมแนวเสน้ท่ีตดั
และพบัใหต้รงได ้ และประกอบข้ึนรูป
เองยงัไม่ไดท้ั้งหมด  เด็กจ านวนนอ้ย
กวา่ในชั้นเรียนทดลองจริง ผูส้อนจึง
สามารถใหค้วามช่วยเหลือในการ
ประกอบช้ินงานไดท้ัว่ถึง และอีกปัญหา
ใหญ่คือ เด็กติดเกม อยากจะวาด          
แต่ตวัการ์ตูนในเกม เช่น คุกก้ีรัน       
ไลน์เรนเจอร์  

เตรียมแพทเทิร์นลูกเต๋าท่ีตดัและ
สร้างรอยพบัพร้อมประกอบ  
และเตรียมช้ินงานตวัอยา่งโดย
ใชเ้ร่ืองราวจากในเกมเป็นตวั
เช่ือมโยงกบัอารมณ์ และ
หลงัจากปล่อยเด็กวาดรูประบาย
สีเสร็จจึงแนะวธีิประกอบ
รูปทรงท่ีละขั้นตอนไปพร้อม  ๆ 
กนั 

2 ต่อเติมรูปภาพ...ส่ิงน้ี
คืออะไร 

การเร่ิมเกมต่อเติมรูปภาพในเด็กวยัน้ียงั
เป็นเร่ืองยากเกินไปเน่ืองจาก
ประสบการณ์ดา้นรูปทรงยงันอ้ย เด็ก  ๆ 
จะยงัไม่เขา้ใจกระบวนการ และปัญหา
ท่ีส าคญัคือพฒันาการดา้นความเขา้ใจ
ระหวา่งบุคคลของเด็กวยัน้ียงัไม่พร้อม
ยอมรับเม่ือมีใครมาขีดเขียนในพ้ืนท่ี
ของตนโดยท่ีเร่ืองราวอาจจะไม่ไดไ้ป
ในทิศทางเดียวกนั ท าใหไ้ม่อยาก
ท างานต่อ 

เปล่ียนหวัขอ้และเร่ืองราวทาง
สงัคมใกลต้วัท่ีเด็ก  ๆ ก าลงั
เรียนรู้ แต่ยงัคงท างานเป็นกลุ่ม
ร่วมกนั ซ่ึงส่งเสริมปัญญาดา้น
ความเขา้ใจระหวา่งบุคคลได้
ดีกวา่ มีโครงสร้างน าเพ่ือกระตุน้
ใหเ้ด็ก  ๆ เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 
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ตารางท่ี 5 สภาพปัญหาท่ีพบและแนวทางปรับปรุงแผนการจดักิจกรรม  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

 

กิจกรรมศิลปะ 
 

สภาพปัญหาท่ีพบ 
 

แนวทางการปรับปรุง 

3 มาเป็น  Chef นกัป้ัน
กนัเถอะ 

ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ์และทกัษะการ
ถ่ายทอดทางดา้นศิลปะของเด็กแต่ละ
คนมีไม่เท่ากนั  หวัขอ้ท่ีก าหนดใหก้วา้ง
เกินไปท าใหก้ารสอนหรือการควบคุม
ชั้นเรียนเป็นไปไดย้าก และวุน่วาย       
ไม่สามารถจบงานไดภ้ายในคร้ังเดียว
เม่ือมีจ านวนเด็กมาก ๆ 

แบ่งเน้ืองานเป็น  2 คาบเรียน 
และก าหนดหวัขอ้ใหแ้คบลง 
เช่น อาหารเชา้จานโปรดท่ีเด็ก  ๆ 
รับประทานมีอะไรบา้ง แบ่ง
สอนท่ีละรูปทรงพ้ืนฐานเพ่ือให้
เด็ก  ๆ  สามารถปรับใชก้บั
อาหารชนิดต่าง ๆ ไดด้ว้ยตนเอง 

4 Step your Step…
ภาพพิมพร์อยเทา้เขา้
จงัหวะ 

ปัญหาหลกัของกิจกรรมน้ี คือ  ปัญหา
ดา้นสถานท่ีท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมกลุ่ม
ใหญ่ท่ีหายาก และความพร้อมเร่ืองวสัดุ 
อุปกรณ์สีท่ีส้ินเปลืองกวา่ปกติ 

ติดต่อแจง้รายละเอียดและ
ขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีทางโรงเรียน
สามารถอนุญาตใหท้ ากิจกรรม
เลอะได ้

5 มหศัจรรยรู์ปทรง  
3 มิติ 

กิจกรรมน้ีใชปั้ญญาหลายดา้น ซ่ึงจดัวา่
ค่อนขา้งยาก แค่การร้อยหลอดกบัเชือก
ผกูไม่ใหห้ลุดจากกนัก็ยากแลว้  การสร้าง
รูปทรงเป็น 3 มิติจึงยากเกินไปส าหรับ
การท างานท่ีตอ้งใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็มาก ๆ 
รวมทั้งความเขา้ใจเร่ืองรูปทรงสามมิติ    
ก็ยงัยากไปดว้ย 

เปล่ียนวสัดุจากร้อยดว้ยเชือก
เป็นร้อยดว้ยลวดอ่อน ท่ีสามารถ
ดดัรูปทรงไดม้ากกวา่การใช้
เชือก 

6 ดนตรีสายรุ้ง การจดัการสอนจะค่อนขา้งวุน่วายใน
ช่วงแรกส าหรับวยัน้ี เพราะตอ้งใชน้ ้ า   
ซ่ึงท าใหมี้โอกาสหกเลอะเทอะและอาจ
เกิดอุบติัเหตุไดสู้งถา้สถานท่ีไม่พร้อม 

จดัแบ่งพ้ืนท่ีการเรียนรู้เป็น          
2 ส่วน คือ  ส่วนปียก  และ      
ส่วนแหง้ 

7 นกัส ารวจ ปัญหาดา้นสถานท่ีท่ีจะพาเด็กเดิน
ส ารวจธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีหายากข้ึน
ส าหรับเด็กในเมืองหรือโรงเรียนท่ีจ ากดั
พ้ืนท่ีการรู้ใหอ้ยูใ่นอาคารตลอดเวลา และ
ถึงแมบ้างพ้ืนท่ีมีการจดัสวน แต่ก็ขาด
ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเด็ก  ๆ 
น่าจะไดเ้รียนรู้ลกัษณะและความ
แตกต่างอยา่งในสวนธรรมชาติ 

ใหเ้ด็กๆ กลบัไปส ารวจในสวนท่ี
บา้นหรือสถานท่ีใกลบ้า้นท่ีมี
ตน้ไม ้แลว้เก็บตวัอยา่งใบไมม้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 5 สภาพปัญหาท่ีพบและแนวทางปรับปรุงแผนการจดักิจกรรม  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

 

กิจกรรมศิลปะ 
 

สภาพปัญหาท่ีพบ 
 

แนวทางการปรับปรุง 

8 ตน้ไมห้ลายสี 
หลากฤดู 

การมอบหมายใหเ้ด็กน าวสัดุมาเอง     
ท าใหก้ารจดัการสอนตอ้งไปเสียเวลา
กบัการแกปั้ญหาเร่ืองขนาด สีของวสัดุ
ท่ีต่างกนั เพราะเด็ก  ๆ ยงัไม่สามารถ
แกปั้ญหาเองไดท้ั้งหมด ซ่ึงความ
แตกต่างของวสัดุมีขอ้ดีคือ เม่ือช้ินงาน
เสร็จแลว้ท าใหเ้ห็นความแตกต่างและ
สามารถดึงลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน
มาเป็นตน้ไมแ้ต่ละตน้ไดดี้ แต่ขอ้เสีย
คือสามารถท าไดก้บัจ านวนเด็กนอ้ย ๆ  

ครูตอ้งจดัเตรียมวสัดุใหพ้ร้อม
และเหมือน  ๆ กนัเพ่ือให้
สามารถอธิบายการท างานทีละ
ขั้นตอนไปพร้อม ๆ กนัทั้งหอ้ง 

9 เกมบนัไดงูหรรษา รายละเอียด Pop up ต่าง ๆ ท่ีเด็ก  ๆ คิด
ในตอนแรกจะเยอะมาก จนท างานไม่
เสร็จทนัในเวลา เม่ือหมดเวลา ท าให้
เกิดความลา้ แลว้ไม่อยากท าต่อในคร้ัง
ต่อไปเพราะอารมณ์ในการท างาน           
ไม่ต่อเน่ือง 

ก าหนดจ านวนและลด
รายละเอียด Pop up  

10 หุ่นเงาเล่านิทาน การเรียนรู้มีขั้นตอนและกระบวนการท่ี
ตอ้งใชเ้วลามาก สามารถท าไดค้ร้ังเดียว
ในกลุ่มเลก็ท่ีมีครูดูแลประจ ากลุ่ม  

แบ่งการสอนออกเป็นหลายคร้ัง  

 
 2. ผลการศึกษาความสุขของเด็กปฐมวยัจากการร่วมกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   

  2.1 ผลการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   ผูว้จิยัไดน้ าชุดกิจกรรมดงักล่าวไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งชั้นอนุบาล 3 
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร ระดบัปฐมวยั จงัหวดันครปฐม จ านวน 50 คน 

  จากผลการทดลองใชชุ้ดกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั จ านวน 10 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูว้จิยัเป็น
ผูท้ดลองใชชุ้ดกิจกรรมดว้ยตวัเอง มีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี  
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   2.1.1 ผูว้จิยัอธิบายท่ีมาของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โยสังเขป บอกขอ้ตกลง
และระยะเวลาการจดักิจกรรมใหน้กัเรียนเขา้ใจ 
   2.1.2 ด าเนินการใชชุ้ดกิจกรรมตามแผนการจดักิจกรรม จ านวน 10 แผน      
การจดัการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในแผนการจดักิจกรรม ดงัน้ี 

      ขั้นท่ี 1 ในการจดักิจกรรม โดยครูผูส้อนจะกระตุน้/เร้าใหเ้ด็กเกิดความ
สนใจอยากเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ผา่นส่ือการเรียนรู้ หรือภาพประกอบการเรียนรู้ หรือจาก
ตวัอยา่งช้ินงานเช่ือมโยงประสบการณ์เดิม 

      ขั้นท่ี 2 ขั้นถ่ายทอดประสบการณ์ดว้ยส่ือภาษา รูปร่างรูปทรง สี 
สัญลกัษณ์ เพื่อใหเ้ด็ก ๆ เกิดการเรียนรู้ทกัษะทางดา้นศิลปะ 
     ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
     ขั้นท่ี 4 สังเกตผลสะทอ้นกลบั (Feedback) ต่อส่ิงท่ีเด็กไดเ้รียนรู้ 
   2.1.3 หลงัจากด าเนินการตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 10 แผน ใหเ้ด็ก  ๆ ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์     
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั รายละเอียดของระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง   
ชุดกิจกรรม ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี  6   ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
 

 

ท่ี 
 

วนั/เดือน/ปี 
แผนการ

จดัการเรียนรู้ 

 

รายการทดลอง 
ระยะเวลา/
ชัว่โมง 

 10 มิถุนายน 2557  Pre-test 1 
1 12 มิถุนายน 2557 1 ลูกเต๋าบอกอารมณ์ 1 
2 17 มิถุนายน 2557 2 ต่อเติมรูปภาพ...ชุมชนน่าอยู ่ 1 
3 24 มิถุนายน 2557 3 มาเป็น Chef นกัป้ันกนัเถอะ 2 
4 1 กรกฎาคม 2557 4 ภาพพิมพร์อยเทา้เขา้จงัหวะ 1 
5 3 กรกฎาคม 2557 5 มหศัจรรยรู์ปทรง 3 มิติ 1 
6 8 กรกฎาคม 2557 6 ดนตรีสายรุ้ง 2 
7 15 กรกฎาคม 2557 7 ตน้ไมห้ลากสี หลายฤดู 1 
8 17 กรกฎาคม 2557 8 ภาพพิมพใ์บไม ้ 1 
9 22 กรกฎาคม 2557 9 บนัไดงูหรรษา 2 
10 6 สิงหาคม 2557 10 หุ่นเงาเล่านิทาน 4 
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 จากตารางท่ี 6 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง มีรายละเอียดผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ดงัต่อไปน้ี 

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 1 เร่ืองลูกเต๋าบอกอารมณ์ เป็นการเร่ิมตน้ดว้ยปัญญา
ดา้นความเขา้ใจตนเองและปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ พบวา่  เด็ก ๆ มีความสนใจส่ือและการน าเสนอ
เน้ือหา และพยายามปฏิบติักิจกรรมตามขั้นตอนไดโ้ดยรวม แต่เน่ืองจากพฒันาการดา้นกลา้มเน้ือมือ
และ  มิติสัมพนัธ์ของพฒันาการโดยรวมยงัโตไม่เตม็ท่ีจึงมีสับสนบา้งในการพบักล่องลูกเต๋า ผูว้จิยั
จึงตอ้งใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน าบา้งในช่วงแรก แต่เม่ือผลงานเสร็จสมบูรณ์เด็ก ๆ มีความ
ภาคภูมิใจกบัผลงานของตน และน ามาเล่นกนัสนุกสนาน และจากการการสอบถามจากผูป้กครอง 
เด็ก  ๆ น าลูกเต๋าบอกอารมณ์กลบัไปใชใ้นการกระตุน้เตือนการควบคุมภาวะอารมณ์ไดดี้ใน
ครอบครัว  

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 2  เร่ืองต่อเติมรูปภาพ...ชุมชนน่าอยู ่พบวา่เม่ือ
ปรับเปล่ียนหวัขอ้เป็นเร่ืองชุมชน ซ่ึงเป็นเร่ืองใกลต้วัมากข้ึน โดยขนาดของช้ินงานท่ีมาวางต่อกนั
และมีเส้นน าในลกัษณะแผนท่ีขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้กิดการท างานร่วมกนัเหมือนเด็ก  ๆ ท าใหเ้ด็ก  ๆ 
ต่ืนเตน้ เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค ์และอยากมีส่วนร่วมในการคิดร่วมสร้างสรรคชุ์มชน
ของพวกเขาจริง  ๆ ซ่ึงตอ้งท างานกนัเป็นกลุ่มจึงจะส าเร็จ สามารถกระตุน้ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์
และปัญญาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ไดดี้ 

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 3 เร่ืองมาเป็น Chef นกัป้ันกนัเถอะ  กิจกรรมน้ีเป็น
กิจกรรมท่ีประกอบดว้ยปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์และการพฒันาทกัษะ
ทางศิลปะ พบวา่เด็ก  ๆ ช่ืนชอบกบับทบาทสมมุติในการเป็น Chef ผูป้รุงอาหารดว้ยการป้ันรูปทรง
ต่าง ๆ ของอาหารซ่ึงสัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัเร่ืองการกินอาหาร  เด็ก  ๆ ตั้งใจและพยายามเรียนรู้  
เกิดการพฒันาตนเองข้ึนในทกัษะการป้ัน และสนุกสนานกบัการท ากิจกรรม 

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง Step your Step ภาพพิมพร์อยเทา้เขา้จงัหวะ  
กิจกรรมน้ีเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มใหญ่ คือ เด็ก  ๆ ตอ้งร่วมกนัสร้างช้ินงาน        
ขนาดใหญ่ร่วมกนัทั้ง 50 คน  โดยใชแ้นวคิด ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหว ปัญญาดา้นดนตรีและ
ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล โดยผูว้จิยัสร้างเง่ือนไข เร่ืองความสัมพนัธ์ของการฟังจงัหวะ
ดนตรีและการเคล่ือนไหวท่ีสอดคลอ้งกนั พบวา่ กิจกรรมน้ีเด็ก  ๆ ต่ืนเตน้และรอท่ีจะร่วมกิจกรรม 
แต่การควบคุมเด็กวยัน้ี  จ านวน 50 คน เป็นเร่ืองท่ีสับสนและคุมยากมาก เด็ก  ๆ สนุกจนลืมเร่ือง
เสียงดนตรี เน่ืองจากเสียงของเด็ก ๆ กลบเสียงดนตรีจนหมด แต่ก็ไดช้ิ้นงานท่ีน่าประทบัใจ 
   แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง มหศัจรรยรู์ปทรง 3 มิติ เป็นการน าเอาปัญญา
ดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์และปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ มาเป็นโจทยใ์นการคิด พบวา่ยากส าหรับเด็ก  ๆ 
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วยัน้ี แต่ดว้ยความท่ีเด็ก  ๆ ส่วนใหญ่รู้สึกกบัความมหศัจรรยข์องโครงสร้างจาก 2 มิติ มาเป็น 3 มิติ 
ท าใหเ้ด็ก  ๆ เกิดการเรียนรู้เร่ืองรูปทรงเรขาคณิตไดดี้ ถึงแมจ้ะพบวา่เด็กก่ึงหน่ึงจะไม่ชอบดา้น
คณิตศาสตร์ซกัเท่าไร แต่เด็กท่ีมีมิติสัมพนัธ์ดี จะเขา้ใจไดร้วดเร็ว และสร้างช้ินงานของตนเองได้
สมบูรณ์ 
   แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 6 เร่ืองดนตรีสายรุ้ง  เป็นปัญญาดา้นดนตรีกบัปัญญา
ดา้นคณิตศาสตร์ในเร่ืองการตวงวดัปริมาณน ้า ท่ีมีผลกบัเสียงสูง กลาง ต ่า พบวา่ เด็ก  ๆ   ใหค้วาม
สนใจกบักิจกรรมและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม แต่เน่ืองจากชุดกิจกรรมมีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและ
สถานท่ีกบัจ านวนเด็ก ๆ ท่ีมีมากถึง 50 คน ผลท่ีไดอ้อกมาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัของผูว้จิยัเอง
และการจะท าใหเ้กิดปัญญาดา้นดนตรีนั้น กล่าวโดยสรุปคือ ตอ้งจ ากดัจ านวนเด็กท่ีร่วมกิจกรรม 
เวลาและสถานท่ีท่ีจ  ากดัเร่ืองความเงียบสงบจึงจะกระตุน้ใหก้ารฟังมีประสิทธิภาพส่งผลใหเ้กิด
ปัญญาดา้นดนตรีในล าดบัต่อไป 

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง ตน้ไมห้ลากสี หลายฤดู กิจกรรมน้ีน าปัญญา
ดา้นธรรมชาติวทิยาและปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์มาบูรณาการกบัทฤษฎีสีทางศิลปะ พบวา่               
การเช่ือมโยงเร่ืองสีกบัฤดูการท าใหเ้ด็กเขา้ใจความสัมพนัธ์ของปัญญาทั้งสองดา้น และสามารถ
จินตนาการสร้างสรรคไ์ด ้

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 8 เร่ือง ภาพพิมพใ์บไม ้เป็นกิจกรรมท่ีน าปัญญาดา้น
ธรรมชาติวทิยามาถ่ายทอดดว้ยกระบวนการทางศิลปะภาพพิมพ ์พบวา่ กระบวนการทางศิลปะ
สามารถถ่ายทอดความรู้ดา้นธรรมชาติท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัแลว้ท าใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้  
ไดดี้ โดยกระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะภาพพิมพน์ั้น ท าใหเ้ด็กเรียนรู้การท างานท่ีเป็นขั้นตอน และ
ความประณีตละเอียดอ่อนในการท างาน 

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี  9 เร่ืองบนัไดงูหรรษา  เป็นกิจกรรมท่ีน าปัญญาดา้น
ตรรกะ-คณิตศาสตร์มาสร้างเร่ืองราวท่ีเด็ก  ๆ จะสามารถตั้งค  าถามคณิตศาสตร์ สร้างกติกาดว้ย
ตนเอง รวมถึงการพฒันาทกัษะทางศิลปะโดยตรงเพื่อใชถ่้ายทอดความคิดและจินตนาการ พบวา่ 
เด็ก ๆ มีความสนใจส่ือประเภท 3 มิติ และการน าเสนอเน้ือหา กิจกรรมน้ีนอกจากจะกระตุน้ปัญญา
ดา้นคณิตศาสตร์และมิติสัมพนัธ์แลว้ ยงักระตุน้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรคข์องเด็กไดอ้ยา่ง
อิสระ และสนุกสนาน เด็ก  ๆ มีความพยายามในการระบายสีใหส้วยงามถึงแมจ้ะหมดเวลาท า
กิจกรรมแลว้ก็ตาม แต่เด็ก ๆ ก็ขอท าช้ินงานใหส้ าเร็จดว้ยตนเองไดอ้ยา่งน่าภาคภูมิใจ 

  แผนการจดัการกิจกรรมท่ี 10 เร่ือง หุ่นเงาเล่านิทาน เป็นกิจกรรมสุดทา้ยของ
งานวจิยัช้ินน้ี ท่ีรวมเอาปัญญาหลายดา้น ไดแ้ก่ ปัญญาดา้นการใชภ้าษา ปัญญาดา้นธรรมชาติวทิยา
เร่ือง แสงและเงา ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ และปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล พบวา่ เด็ก  ๆ ให้
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ความสนใจส่ือและอยากมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงตอ้งแบ่งหนา้ท่ีกนั
รับผดิชอบ  มีการวางแผนการท างาน ปัญหาท่ีพบคือ กิจกรรมน้ีใชเ้วลาตลอดทั้งกระบวนการ
มากกวา่กิจกรรมอ่ืน  ๆ จึงจะไดผ้ลงานตามวตัถุประสงค ์เพราะการท างานต่อเน่ืองยาวนานส าหรับ
เด็กในวยัน้ีเป็นเร่ืองท่ีตอ้งใชส้มาธิมาก และการคุมล าดบัขั้นตอนการท างานจะเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นตอ้งมีพี่เล้ียงประจ ากลุ่มคอยใหค้  าแนะน า กิจกรรมน้ีจดัวา่ยากส าหรับเด็กวยัน้ี
กบัการท างานกบัจ านวนเด็กมาก แต่ดว้ยรูปแบบของกิจกรรมการเล่านิทานประกอบกบัแสงและเงา
ท่ีก่อใหเ้กิดจินตนาการท าใหเ้ด็ก ๆ ต่ืนเตน้และต่ืนตวัส าหรับการเรียนรู้ 

  สรุป เด็ก  ๆ เขา้ใจเน้ือหาและสามารถปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์
ผลงานไดด้ว้ยตนเอง เกิดการพฒันาปัญญาดา้นต่างๆ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวร์ิด       
การ์ดเนอร์ และเด็ก  ๆ มีความสุข มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีพฒันาการทกัษะทางศิลปะอยา่ง
รวดเร็วในเวลาแค่ 8 สัปดาห์ ก็เห็นพฒันาการไดอ้ยา่งชดัเจน 

  เม่ือผูว้จิยัด าเนินการทดลองเสร็จส้ิน ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ผลการประเมิน
แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน และผลการประเมินผลงานทกัษะทางศิลปะ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.2 ผลการศึกษาความสุข   มีรายละเอียดดงัน้ี 
   การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลในการทดลองคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ า

คะแนนจากแบบประเมินความสุขของเด็กท่ีร่วมกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ         
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ี ส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั จ านวน 50 คน                    
มาเปรียบเทียบก่อน-หลงั ปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 7   วเิคราะห์ผลการประเมินความสุขของเด็กจากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา 
 ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 

รายการ ค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t-test sig 

ก่อนเรียน 42.93 4.66 8.67 0.00* 
หลงัเรียน 49.77 3.93 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

 จากตารางท่ี  7 แสดงใหเ้ห็นคะแนนผลความสุขก่อนเรียนของนกัเรียนมีค่าเฉล่ีย ( X ) 
42.98 คะแนนผลความสุขหลงัเรียน มีค่าเฉล่ีย ( X ) 49.77 และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ก่อน
เรียนเท่ากบั 4.66 หลงัเรียนเท่ากบั 3.93 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากบั 8.67 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่หลงัเรียน
นกัเรียนมีความสุขสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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ตอนที ่2 ผลการศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยัโดยใช้กจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา 
 ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของ 
 เด็กปฐมวยั 
 

ตารางท่ี 8  แสดงผลการประเมินทกัษะศิลปะของนกัเรียนในดา้นรูปร่าง (Shape) และ 
 การส่ือความหมาย ดา้นการใชสี้ (Color) และดา้นมิติสัมพนัธ์และช่องวา่ง (Space)  
 หลงัการร่วมกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
 ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั  
 โดยท่ีแต่ละดา้นท่ีประเมินมีคะแนนเตม็ 3 คะแนน 
 

(N = 50) 
ท่ี ประเด็น X  S.D. ระดบั 
1 รูปร่าง (Shape) และการส่ือความหมาย  2.80 0.40 สูง 
2 สี (Color)  2.58 0.50 สูง 
3 มิติสมัพนัธ์และช่องวา่ง (Space) 2.44 0.50 สูง 

 

 เกณฑก์ารประเมินทกัษะทางศิลปะในแต่ละดา้น 
 2.1 - 3.0  คะแนน มีทกัษะทางศิลปะอยูใ่นระดบัสูง 
 1.1 - 2.0  คะแนน มีทกัษะทางศิลปะอยูใ่นระดบัปกติ  
 0.0 - 1.0  คะแนน พฒันาการอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์  
 จากตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นถึงผลคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นของทกัษะศิลปะของเด็ก
ปฐมวยัหลงัจากการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์        
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะ ของเด็กปฐมวยั ในภาพรวมมีระดบัคะแนนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ ( X ) 
เท่ากบั 2.60 อยูใ่นระดบัสูงและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั .05 
 ผลรวมคะแนนการประเมินผลงานศิลปะของกลุ่มตวัอยา่งหลงัการร่วมกิจกรรมศิลปะ
เชิงพหุปัญญาตามแนวคิด ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็ก
ปฐมวยั จากคะแนนเตม็ 9 คะแนน ผลปรากฏวา่  ผลคะแนนการประเมินทกัษะศิลปะฯ อยูท่ี่คะแนน 
( X )เท่ากบั 7.82 อยูใ่นระดบัสูงและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.40 
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ตอนที ่3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของเด็กปฐมวยัต่อรูปแบบกจิกรรมศิลปะเพือ่ส่งเสริม 
 ความสุขและทกัษะทางศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
 ทีส่่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั  
 

ตารางท่ี 9  ระดบัความพึงพอใจของเด็กปฐมวยัท่ีร่วมกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด 
 โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 

N=50 
รายการกิจกรรมฯ X  S.D. แปลผล ล าดบั 

1.  กิจกรรมลูกเต๋าบอกอารมณ์ 9.30 1.55 มาก 6 
2.  กิจกรรมต่อเติมรูปภาพ...ชุมชนน่าอยู ่ 9.13 1.60 มาก 8 
3.  กิจกรรม มาเป็น Chef นกัป้ันกนัเถอะ   9.17 1.58 มาก 7 
4.  กิจกรรม Step your Step ภาพพิมพร์อยเทา้เขา้จงัหวะ   9.11 1.89 มาก 9 
5.  กิจกรรมมหศัจรรยรู์ปทรง 3 มิติ 9.38 1.33 มาก 4 

6.  กิจกรรมดนตรีสายรุ้ง   9.31 1.54 มาก 5 

7.  กิจกรรมตน้ไมห้ลากสี หลายฤดู 8.71 2.04 มาก 10 

8.  กิจกรรมภาพพิมพใ์บไม ้ 9.65 1.21 มาก 2 

9.  กิจกรรมบนัไดงูหรรษา   9.76 1.03 มาก 1 

10. กิจกรรมหุ่นเงาเล่านิทาน 9.58 1.33 มาก 3 

รวม 9.31 1.53 มาก  
 

 เกณฑร์ะดบัความพึงพอใจ 
 7.00 - 10.00 พึงพอใจมาก 
 4.00 - 6.00 พึงพอใจปานกลาง 
 0.00 - 3.00 ไม่พึงพอใจ 
 จากตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นวา่เด็ก ๆ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา
ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั      
มากท่ีสุด  ( X = 9.31, S.D. = 1.53) เด็ก ๆ มีความพึงพอใจใน 3 ล าดบัแรก คือ 1) กิจกรรมบนัได       
งูหรรษา  2) ภาพพิมพใ์บไม ้ และ 3) กิจกรรมหุ่นเงาเล่านิทาน ตามล าดบัโดยมีค่าเฉล่ีย  ( X ) เท่ากบั 
9.76, 9.65 และ 9.58 และมีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.03, 1.21 และ 1.33 ตามล าดบั 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเร่ือง ผลการใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  เป็นการวจิยัเชิงทดลอง ( Experimental 
research) มีวตัถุประสงคด์งัน้ี  1) การศึกษาความสุขของเด็กปฐมวยัโดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิง         
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   2) ผลการศึกษาทกัษะทางศิลปะของเด็กปฐมวยั      
โดยใชกิ้จกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   และ 3) ผลการศึกษาความ
พึงพอใจของเด็กปฐมวยัต่อรูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะ เชิง   
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์   ตวัแปรท่ีศึกษาประกอบดว้ย  ตวัแปรตน้ 
(Independent  Variable)  ไดแ้ก่ กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
ในเด็กปฐมวยั  และตวัแปรตาม ( Dependent  Variable) ไดแ้ก่ 1) ความสุขและทกัษะทางศิลปะใน
เด็กปฐมวยักบัการปฏิบติักิจกรรมศิลปะ  และ  2) ความพึงพอใจของนกัเรียนระดบัปฐมวยั  ผูว้จิยั
ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ใชเ้วลาในการทดลองสัปดาห์ละ 2 คร้ัง ๆ ละ 
50 นาที เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ          
1) กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะ
ทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  2) แบบประเมินความสุขก่อนและหลงัทดลอง  3) แบบประเมินทกัษะ
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยั  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับเด็กปฐมวยั การวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยหาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนเฉล่ียร้อยละ มชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และการทดสอบค่า (- test) แบบ Independent 
 

สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัเร่ืองผลการใช้ กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั พบวา่   
 1. ผลสัมฤทธ์ิความสุขของเด็กปฐมวยัจากการร่วมกิจกรรมก่อนและหลงัดว้ยกิจกรรม
เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็ก
ปฐมวยั โดยผลก่อนร่วมกิจกรรมศิลปะมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 42.93 และผลหลงัร่วมกิจกรรมศิลปะ          
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั   49.77  และค่า t- test เท่ากบั 8.67 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เด็กๆ มีผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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 2. ทกัษะศิลปะของเด็ก หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด 
การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง   มีค่าเฉล่ีย 
( X ) เท่ากบั 7.82 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.40 
 3. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์            
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย   
( X ) เท่ากบั 9.31 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.53 และ เด็ก ๆ มีพฤติกรรมสนใจ
ต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัเร่ือง “กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั” สามารถน าไปสู่ผลการอภิปรายไดด้งัต่อไปน้ี 

 จากผลการวจิยั กิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์           
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัท่ีใชใ้นการทดลอง  พบวา่ ผลการประเมินความ
สอดคลอ้งของชุดกิจกรรม มีค่าความสอดคลอ้ง  ในระหวา่ง 0.92-0.94  มีความสอดคลอ้งกนั เม่ือ
เด็กไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไปตามกระบวนการท่ีก าหนดไว ้โดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของ      
โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  ส่งผลใหเ้ด็ก  ๆ มีพฒันาการทางดา้นอารมณ์ท่ีดี แจ่มใส มีสมาธิมากข้ึน มัน่ใจ
ในตนเองมากข้ึน มีความภาคภูมิใจในงานท่ีท า ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนและคนรอบขา้ง รู้จกัตนเอง
และการยอมรับการแสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้น  มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ร่วมกนักบั
กิจกรรมทุกคร้ัง ส่งผลใหท้กัษะศิลปะดีข้ึนตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยามความสุข หรือสุขภาวะ 
ตามนิยาม “สุขภาพ” ขององคก์ารอนามยัโลก และ พระราชบญัญติั สุขภาพแห่งชาติ ( 2550)              
ท่ีก าหนดไวว้า่ “ความสุข หมายถึง ภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมเช่ือมโยงกนั
เป็นองคร์วมอยา่งสมดุล” (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 1-19) 

 และมีความสอดคลอ้งกบัล าดบัความสุขในขั้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นประเด็นเก่ียวกบัสภาวะ
ภายในจิตใจเม่ือไดรั้บความรัก ความสนใจ การสรรเสริญ ช่ืนชมยนิดี ซ่ึงจะเกิดข้ึนกบัคนทุกวยั 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในเด็กท่ีเติบโตมาในครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ก็จะท าใหพ้ื้นฐานอารมณ์
และสภาวะจิตใจดี ตามแนวคิดทางตะวนัตก (สันติชยั อินทรอ่อน,  2549: 61-63)  แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ
เม่ือคน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ตามสมมุติฐาน และจากการสังเกตพฤติกรรม รวมถึงการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก ส่ิงเกิดข้ึนในขณะท ากิจกรรมศิลปะ ท่ีท าใหเ้ด็ก  ๆ สามารถมี
สมาธิและความมุ่งมัน่ในการท าช้ินงานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย และเม่ือเขาท าไดค้วามนั้น เกิดเป็น
ประสบการณ์ท่ีน่าพึงพอใจสูงสุดและเกิดความคิดสร้างสรรค ์มีแรงจูงใจภายในเราเรียก  “ความสุข” 
อนัเกิดข้ึนไดใ้นเด็กและคนทุกวยัท่ีไดท้  าอะไรซกัอยา่งท่ีตนพึงพอใจแลว้เกิดความสุข  ซ่ึงมีความ
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สอดคลอ้งกบัทฤษฎีสภาวะไหลล่ืน ( Flow) โดยศาสตราจารยมิ์ฮาลี ซิกเซนมีฮาย ( Mihaly 
Csikszentmihalyi, 1997) นกัจิตวทิยาชาวสวสิเซอร์แลนดท่ี์ศึกษาทฤษฎี Flow ท่ีพยายามท าความ
เขา้ใจรากฐานของ “ความสุข” ดว้ยค าถามวา่ “อะไรท่ีท าใหชี้วติมีคุณค่าควรแก่การด ารงอยู”่           
แต่การศึกษาของศาสตราจารยมิ์ฮาลี มุ่งศึกษาวา่ความสุขท่ีแทจ้ริงคือช่วงเวลาไหนในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั โดยเร่ิมศึกษาจากคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์เร่ิมจากศิลปิน นกัวทิยาศาสตร์  และ    
อ่ืน  ๆ   ซ่ึงพบวา่ “สภาวะของความปีติ ( Ecstasy)  เป็นสภาวะทางจิตท่ีจดจ่ออยา่งเตม็ท่ีกบั
กระบวนการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่  ๆ มีสมาธิสูงมาก  ๆ เป็นกระบวนการท่ีล่ืนไหลไปอยา่งเป็น
ธรรมชาติ และจะเกิดข้ึนเฉพาะคนท่ีฝึกฝนและไดพ้ฒันาทกัษะมาเป็นอยา่งดี กล่าวโดยสรุปวา่ Flow 
คือ สภาวะทางจิตท่ีมีสมาธิจดจ่อและอยูใ่นภาวะปีติ ซ่ึงเกิดข้ึนไดใ้นขณะท ากิจกรรมใด  ๆ ก็ได ้   
เกิดความรู้สึกอ่ิมเอิบ มีความสุขขณะท างานนั้น ๆ มีสภาวะต่ืนตวั คือช่วงเวลาท่ีคนส่วนใหญ่เรียนรู้
ส่ิงใหม่ ๆ เม่ือเขา้สู่สภาวะ Flow  (Flow, The Secret to Happiness, 2004) 

   สรุปไดว้า่   ความสุขของเด็กปฐมวยัเช่ือมโยงกบัพฒันาการดา้นต่าง  ๆ โดยเฉพาะการ
พฒันาดา้นอารมณ์ของเด็กซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการรับรู้ การปรับตวัทางสังคม และทกัษะ
ศิลปะไปพร้อม  ๆ กนั ซ่ึงตอ้งอาศยัการสร้างแรงจูงใจ และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การสร้างสุขภาวะ      
ในเด็กปฐมวยัจากการท ากิจกรรมศิลปะ ถึงแมจ้ะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ และเกิดข้ึนในเด็ก      
ไม่ก่ีคนก็ตาม แต่นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่ “ความสุขท่ีแทจ้ริง” เกิดข้ึนไดแ้มใ้นวยัเด็ก เพียงแต่ตอ้งเปิด
โอกาสและพฒันาทกัษะใหเ้กิดสภาวะน้ีบ่อย  ๆ อนัจะเป็นพื้นฐานในการการพฒันาตนเอง รู้จกั
ตนเอง การรู้จกัคุณค่า และความเขา้ใจความหมายของความสุขเม่ือเด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีของ
สังคมในอนาคต 

 ผลการศึกษาทกัษะศิลปะของเด็ก หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด
ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัสูงมีค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 7.82 และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.40 ซ่ึงผูว้จิยั
พิจารณาพฒันาการทกัษะศิลปะของเด็กโดยใชห้ลกัเกณฑข์องโลเวนเฟลด ์( Lowenfeld, 1953) ใน
ดา้นรูปร่างรูปทรง ดา้นการใชสี้ และมิติสัมพนัธ์ พบวา่ก่อนร่วมกิจกรรม เด็กในกลุ่มทดลอง            
มีพฒันาการทางดา้นศิลปะแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมีจ านวนไม่มาก อยูใ่นระดบัขั้นขีดเข่ีย
ระยะท่ี 4 คือ ขั้นใหช่ื้อรอยขีดเขียน ( Noming Scribbling) ซ่ึงเป็นพฒันาการในช่วง  2-4 ปี ถือวา่      
ชา้กวา่ปกติ คือ  เขียนช่ือได ้วาดรูปร่างไดแ้ต่รายละเอียดนอ้ย วาดจ านวนนอ้ย  ระบายสีไดแ้ต่ไม่
เรียบร้อย องคป์ระกอบกระจายทัว่ไปของพื้นท่ีวา่งบนกระดาษ กลุ่มท่ีสองมีจ านวนมากท่ีสุด 
พฒันาการปกติในขั้นเร่ิมขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) เป็นพฒันาการในช่วงอาย ุ 4-7 ปี คือ ระยะ
เร่ิมตน้ขีดเขียนภาพอยา่งมีความหมาย การขีดเขียนปรากฏรูปร่างมากข้ึน สัมพนัธ์กบัความจริงของ
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โลกภายนอกมากข้ึน มีความหมายกบัเด็กมากข้ึนโดยปรากฏเป็นเร่ืองราวครอบครัว ของท่ีรัก        
ตวัการ์ตูนท่ีสนใจ ใชสี้สะดุดตาไม่ค  านึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติ ช่องไฟยงัไม่เป็นระเบียบ 
กระจดักระจาย ยงัออกแบบไม่เป็น และกลุ่มสุดทา้ยคือกลุ่มท่ีพบจ านวนนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นขั้นขีดเขียน 
(Schematic Stage) ตรงกบัพฒันาการช่วงอาย ุ 7-9 ปี จดัวา่มีทกัษะสูงกวา่ปกติ คือ  ขีดเขียนให้     
คลา้ยของจริง หรือตน้แบบท่ีเห็นตามความเป็นจริง โดยพิจารณารูปคนท่ีแสดงเป็นสัญลกัษณ์ให้
ความส าคญักบัส่วนท่ีเขาสนใจและเห็นวา่ส าคญั ส่วนท่ีไม่ส าคญัอาจตดัทิ้งไป เช่น  มุมมองขา          
ท่ีซอ้นอยูข่า้งหลงั  หรือหวัโต ตาโต และแขนโต  ฯลฯ รูปหน่ึงจะย  ้าหลายคร้ัง การใชสี้ตรงกบั             
ความเป็นจริงมากข้ึน การระบายอยูใ่นขอบเขตท่ีก าหนด ช่องวา่งมีเส้นฐาน ( Base Line) แลว้เขียน
ทุกอยา่งสัมพนัธ์กนัเช่น คน บา้น ตน้ไม ้ยนืเรียงแถวหนา้กระดาน ซ่ึงภายหลงัการทดลองพบวา่ 
พฒันาการทกัษะทางศิลปะสูงกวา่ก่อนการทดลองกิจกรรม เกิดการเปล่ียนแปลงในรายละเอียดของ
เด็กแต่ละคน คือ  ในกลุ่มแรก อยูใ่นระดบัขั้นขีดเข่ียระยะท่ี 4 คือ ขั้นใหช่ื้อรอยขีดเขียน ( Noming 
Scribbling) มีพฒันาการสูงข้ึนมาในขั้นเร่ิมขีดเขียน ( Pre-Schematic Stage) คือระดบัปกติ  ในกลุ่ม   
ท่ีสอง ขั้น ( Pre-Schematic Stage) พบวา่ทกัษะดา้นรูปทรงสามารถวาดไดห้ลากหลายมากข้ึน       
การระบายสีมีความประณีตข้ึน มิติสัมพนัธ์ดีข้ึน และในกลุ่มท่ีสาม ขั้น ( Schematic Stage) พบวา่มี
ความประณีตมากข้ึน ช้ินงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน ซ่ึงผลวจิยัสอดคลอ้งกบั  ศิวรี อญันารถ ( 2551: 
บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองผลการจดัประสบการณ์ศิลปศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะ
ส าหรับเด็กอนุบาล ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ทางศิลปะของเด็กอนุบาล        
ดา้นความรู้หลงัการเรียน สูงกวา่ก่อนการเรียนรู้ตามแผนจดัประสบการณ์ศิลปะ อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่กสนจดัประสบการณ์ศิลปะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ศิลปะส าหรับเด็กปฐมวยัน้ี มีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนทางการเรียนในเร่ืองการเรียนรู้ทางศิลปะท่ีสูงข้ึน 
ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะ  ไดแ้ก่ เร่ือง สี เส้น พื้นผวิ และรูปร่าง อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีมาก เร่ืองน ้าหนกั     
อยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี เร่ืองรูปทรงอยูใ่นเกณฑร์ะดบัพอใชไ้ด ้ 

 ความพึงพอใจของเด็กต่อกิจกรรมเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์      
ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 
( X ) เท่ากบั 9.31และมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 1.53 และเด็ก ๆ  มีพฤติกรรมสนใจ
ต่อการเรียนรู้ในระดบัมากท่ีสุด  ดว้ยกิจกรรมเชิงพหุปัญญามีความหลากหลายท่ีน าเอาปัญญาดา้น
ต่าง ๆ มาบูรณาการกบัศิลปะ ท าใหเ้ด็ก ๆ ต่ืนเตน้ สนใจอยากเรียนรู้มากกวา่   การท ากิจกรรมซ ้ าเดิม  
ทัว่ไป ซ่ึงถา้เด็กท่ีไม่ชอบศิลปะเลย ก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย แต่กิจกรรม  ศิลปะเชิงพหุปัญญาเด็ก  ๆ 
ไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองไดเ้ตม็ท่ี ซ่ึงท าใหพ้วกเขาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสนุก
ต่ืนเตน้ทุกคร้ังกบัการเรียนรู้ใหม่  ๆ ซ่ึงผลการศึกษาเก่ียวกบักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัในหลาย  ๆ 
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ช้ินงานวจิยั พบวา่กิจกรรมศิลปะจะไดรั้บคะแนนความพึงพอใจในระดบัดี ดีมากดว้ยผลสรุปใน
ลกัษณะเดียวกนัน้ี สอดคลอ้งกบั  ปิยวรรณ อภินนัทรุ่์งโรจน์ ( 2555: 119) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง
การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคแ์ละความพึงพอใจท่ีมีต่อกระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนนายกวฒันากร วดัอุดมธานี จงัหวดันครนายก  ดว้ยกิจกรรม
ศิลปศึกษา ผลการวจิยั  พบวา่ การจดัการสอนตามขั้นตอนสามารถช่วยใหน้กัเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น มีแรงจูงใจท่ีดีในการท ากิจกรรมศิลปศึกษา เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมพบัสี และกิจกรรมเชือกหรรษา  เป็นตน้ ซ่ึงสังเกตไดจ้ากท่ีเด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
ตั้งใจท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูน ามาใหก้ารสร้างแรงจูงใยอยา่งดีเพราะเด็ก ๆ จะตั้งตารอครูน ากิจกรรม
อะไรมาใหท้ า ซ่ึงมีการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนในลกัษณะเดียวกนั 
 

ข้อเสนอแนะ 
                  จากผลการวจิยัท่ีเสนอไปแลว้นั้น ผูว้จิยัขอน าเสนอแนวคิดและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

ผลการวจิยัคร้ังน้ีเป็น 2 ประการ คือ ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใช ้ และขอ้เสนอแนะเพื่อการ
วจิยัคร้ังต่อไป  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้ 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ปัญญาแต่ละดา้นมีความลึกซ้ึงท่ีแตกต่างกนั ในงานวจิยัน้ี 
ผูว้จิยัตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมมากข้ึนเพื่อน ามาพฒันากิจกรรมศิลปะในแนวทางพหุปัญญาท่ี
มีความหลากหลายและลึกซ้ึงข้ึน 
 2. การเก็บขอ้มูลและบนัทึกผลตอ้งท าในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองกบักิจกรรม เพื่อปกป้อง
การผดิพลาดของขอ้มูล 
 3. มีขอ้คน้พบวา่ ในกระบวนการสร้างสรรคน์ั้นยงัตอ้งอาศยัขอ้เทจ็จริง ความเป็นเหตุ
เป็นผล เป็นพื้นฐานก่อนเขา้สู่กระบวนการสร้างสรรค ์นัน่หมายถึงวา่ กิจกรรมท่ีออกแบบมาส าหรับ
เด็กควรมีความสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มของแต่ละสังคม จะท าใหเ้ด็กเขา้ถึงหรือ
สัมผสัไดม้ากกวา่ 
 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อท าการวจิยัในคร้ังต่อไปส าหรับผูส้นใจการพฒันากิจกรรม
ศิลปะเพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยัดงัน้ี 

 1.  ในการท าวจิยัเร่ืองเก่ียวขอ้งกบั ความสุข ในระดบัปฐมวยัควรตอ้งใชเ้วลาใน
การศึกษาระยะยาว ซ่ึงมีการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ีอยูน่อ้ยมากในช่วงระยะเวลาก่อนหนา้น้ี ควรมี
การศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสุขในดา้นจิตวทิยาอยา่งลึกซ้ึงโดยเฉพาะในเด็กระดบัปฐมวยั 
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 2.  ทฤษฎีพหุปัญญาท่ีกล่าวถึงปัญญาแต่ละดา้นมีความลึกซ้ึงหลายระดบั ซ่ึงใน         
บางเร่ืองอาจตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญ หรือมีความรู้เฉพาะดูแลในบางกิจกรรม เช่น ดนตรี  การเคล่ือนไหว 
และธรรมชาติวทิยา เป็นตน้ ซ่ึงสามารถท าการวจิยัมุ่งเนน้ดา้นใดดา้นหน่ึงของพหุปัญญาโดยใช้
กิจกรรมศิลปะ 

 3.  การบนัทึกผลแบบสังเกตพฤติกรรมโดยไม่ใช่ผูว้จิยั จ  าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจใน
การใชภ้าษาส่ือสารและวธีิการบนัทึกใหต้รงกนักบัผูบ้นัทึกขอ้มูล 
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1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรณฐั กิจรุ่งเรือง  ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  
 (ปฐมวยัและประถมศึกษา) 
2.  อาจารยด์วงหทยั   โฮมไชยะวงศ ์ อาจารยป์ระจ าภาควชิาสาขาวชิาการประถมศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  

 
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวทิยา 
1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชูพงศ ์ปัญจมะวตั อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาจิตวทิยา คณะจิตวทิยา  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2.  นางชไมพร พงษพ์านิช ผูเ้ช่ียวชาญ นกัจิตวทิยาโรงพยาบาลยวุประ สารท 
 ไวทโยปถมัภ ์
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ภาคผนวก ข 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญ 
  แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งแผนกิจกรรม 
  แบบประเมินความสุขของเด็กปฐมวยั  ส าหรับครู 
  แบบประเมินทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั  ส าหรับครูและผูว้จิยั 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ ส าหรับเด็กปฐมวยั 
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แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
เร่ืองผลการใช้กจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ทีส่่งเสริมความสุข

และทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
................................ 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้าน....................................................เด็กปฐมวยั  
การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ-นามสกุล.............................................................................. 
2. เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง  
3. อาย.ุ.......................ปี 
4. ประสบการณ์การท างาน................ปี 
5. ท่ีอย.ู............................................................................................................................................ 
6. สถานท่ีการท างาน 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
ตอนที ่2  โปรดแสดงความคิดเห็นลงในช่องว่าง 
1. ท่านคิดวา่ควรมีกิจกรรมรูปแบบใดบา้งท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 เชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
2. การน าเขา้สู่บทเรียน เพื่อเช่ือมโยงสู่เน้ือหา เร่ืองกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ  
 โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะใด 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เร่ืองกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
 ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีอะไรบา้ง 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 109 

4. เน้ือหาของกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริม  
 ความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรประกอบดว้ยหวัขอ้อะไรบา้ง 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
5. การล าดบัเน้ือหาของกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
 ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรเป็นอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
6. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นภาษา (Verbal-Linguistic Intelligence)” ใน 
 ทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะ  
 ในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
7. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical)”  
 ในทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทาง  
 ศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
8. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นมิติ (Spatial Intelligence)” ในทฤษฎี 
 พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะใน  
 เด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
9. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นดนตรี (Musical  Intelligence)” ในทฤษฎี 
 พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะใน  
 เด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
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10. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily- 
 kinesthetic Intelligence)” ในทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
 ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
11. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence)”  
 ในทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทาง  
 ศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
12. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal  
 Intelligence)” ในทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุข  
 และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
13. กิจกรรมศิลปะท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ “ปัญญาดา้นธรรมชาติวทิยา (Naturalist Intelligence)” ใน 
 ทฤษฎีพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะ  
 ในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
14. ส่ือประกอบกิจกรรมเร่ืองกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
 ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะในเด็กปฐมวยั ควรมีลกัษณะท่ีเหมาะสมอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
15. ขอ้ค านึงถึงในการเลือกใชเ้ทคนิคทางทศันศิลป์และการออกแบบ ในชุดกิจกรรมเร่ืองกิจกรรม  
 ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะศิลปะ  
 ในเด็กปฐมวยั มีอะไรบา้ง 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
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16. การประเมินผลกิจกรรมหรือผลงานศิลปะของเด็กปฐมวยั มีวธีิการประเมินอยา่งไร  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
17. การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กปฐมวยัดว้ยกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม  
 แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
  มีวธีิการประเมินอยา่งไร 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
18. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
 
           ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
           สุภาภรณ์ ป้ันกล ่า 
           ทศันศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 112 

ค าช้ีแจง  โปรดพิจารณาและใหค้ะแนนความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม โดยท าเคร่ืองหมาย /  
 ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละขอ้และ  
 ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
   เม่ือแน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  +1 
   เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน   0 
   เม่ือแน่ใจวา่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน  -1 
 

ตารางท่ี 10 แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด 
 ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์เพื่อส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
 

แผนกิจกรรม รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

1 
กิจกรรมลูกเต๋า
บอกอารมณ์ 

 

ดา้นเน้ือหาสาระ 
1.1 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัพฒันาการตามวยั
ของผูเ้รียน 

    

1.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน     
1.3 เน้ือหามีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีพหุ
ปัญญา ในดา้นความเขา้ใจตนเอง มิติสมัพนัธ์ 
ร่างกายและการเคล่ือนไหวและภาษา 

    

ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบั
พฒันาการตามวยัของผูเ้รียน 

    

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมแนวคิด
ทฤษฎีพหุปัญญา ในดา้นความเขา้ใจตนเอง  
มิติสมัพนัธ์ ร่างกายและการเคล่ือนไหว และภาษา 

    

ดา้นประโยชน์ 
3.1 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
พหุปัญญาในดา้นความเขา้ใจตนเอง มิติสมัพนัธ์ 
ร่างกายและการเคล่ือนไหว และภาษา 

    

3.2 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะทาง
ศิลปะสูงข้ึน 

    

3.3 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 
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ตารางท่ี 10 แบบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรม ศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิด 
 ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีส่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั  (ต่อ) 
 

แผนกิจกรรม รายการประเมิน ระดบัความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ 
+1 0 -1 

 3.2 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะทาง
ศิลปะสูงข้ึน 

    

3.3 ชุดกิจกรรมส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความสุข 

    

ดา้นส่ืออุปกรณ์ 
4.1 ส่ือ รูปภาพและกิจกรรมท่ีเรียนมีความ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

    

ดา้นการวดัและประเมินผล 
5.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมมีความสอดคลอ้งกบั 
ชุดกิจกรรม 

    

5.2 แบบประเมินทกัษะทางศิลปะมีความสอดคลอ้ง
กบัชุดกิจกรรม 

    

5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจมีความสอดคลอ้ง
กบัชุดกิจกรรม 

    

 
 
      ลงช่ือ……………………………………..ผูเ้ช่ียวชาญ 
     (…………………………………………………….) 
             ………../………….………./………… 
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แบบสังเกตพฤติกรรมจากการร่วมกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ 
โฮเวร์ิค การ์ดเนอร์ทีส่่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั (อายุ 6 ปี) ช้ันอนุบาลปีที ่3   

 

ค าช้ีแจง แบบประเมินน้ีส าหรับครูเป็นผูส้ังเกตเด็ก  โดยขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการอธิบายถึง 
 อารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กก่อนและหลงั ผา่นการเขา้ร่วมกิจกรรม  
 ศิลปะฯ โปรดเลือกค าตอบท่ีท่านคิดวา่ตรงกบัตวัเด็กมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 11 แบบประเมินความสุข  
 

ประเด็น 
 มี/เป็น

ประจ า 
2 

มี/เป็น
บางคร้ัง 

1 

ไม่มี/ไม่
เป็นเลย 

0 
1. ไดท้ าในส่ิงท่ีตน
ตอ้งการและท าไดส้ าเร็จ 

- มีความตั้งใจเม่ือท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีสนใจ    
- มีสมาธิสามารถท างานต่อไปจนเสร็จแมว้า่
เพื่อน ๆ ไปเล่นแลว้ก็ตาม 

   

2. มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง 

- ร่วมกิจกรรมท่ีตนไม่ชอบ หรือไม่ถนดักบั
ผูอ่ื้นได ้

   

- ทกัทายหรือท าความรู้จกักบัเพ่ือนใหม่    

- กลา้แสดงความสามารถท่ีมีอยูต่่อหนา้ 
คนหมู่มาก 

   

- กลา้ซกัถามขอ้สงสยัหรือแสดงความ
คิดเห็นเม่ืออยูก่บัผูอ่ื้น 

   

3. มีความภาคภูมิใจใน
ผลงาน/การแสดงออก 
ของตน 

- ภูมิใจท่ีตนเองสามารถท าอะไร รวมถึง 
การช่วยเหลือตวัเองได ้

   

- เล่าถึงความส าเร็จของตนใหผู้ใ้หญ่ฟัง     
4. มีความคิดเชิงบวก - รู้จกัใหก้ าลงัใจตนเองและผูอ่ื้น    

- ไม่ชอบแกลง้เพ่ือน    
- ช่วยเหลือเพ่ือน    
- รู้จกัรอคอยเวลาท่ีเหมาะสมในการแก ้
ปัญหา 

   

- เม่ือมีปัญหา จะคิดวธีิแกห้ลาย ๆ ทาง    

   ส
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ตารางท่ี 11 แบบประเมินความสุข   (ต่อ) 
 

ประเด็น 
 มี/เป็น

ประจ า 
2 

มี/เป็น
บางคร้ัง 

1 

ไม่มี/ไม่
เป็นเลย 

0 
5. กระตือรือร้นในการ
ด าเนินชีวติท่ีจะน าไปสู่
การมีสุขภาพท่ีดี 

- รู้จกัเลือกรับประทานอาหารท่ีดี 
มีประโยชน ์

   

- ชอบวิง่เล่นหรือออกก าลงักายนอกอาคาร    
6. มีการพฒันาตนเอง - มีความพยามยามท างานท่ียากใหส้ าเร็จ 

ไดด้ว้ยตนเอง 
   

- สนุกกบัการแกปั้ญหายาก ๆ หรือทา้ทาย 
เช่น ปัญหาการบา้น ของเล่นท่ีแปลก ๆ 
ใหม่ ๆ 

   

7. มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั
คนรอบขา้งและสงัคม 

- ช่วยปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือนอ้ง 
หรือเพื่อน 

   

- เห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ื้นเดือดร้อน    
- ใส่ใจหรือรู้วา่ใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร    
- เป็นท่ีพึ่งไดเ้ม่ือเพื่อนตอ้งการ 
ความช่วยเหลือ 

   

- ระมดัระวงัท่ีจะไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน
หรือเสียใจ 

   

8. สามารถด าเนินชีวติ
อยา่งพอเพียง 

- ไม่อายในส่ิงท่ีตนมีอยู ่เช่น ฐานะบา้น 
อาชีพของพอ่แม่ รูปร่างหนา้ตา 
ความสามารถของตนเอง ฯลฯ 

   

9. มีใจท่ีสงบมัน่คงทาง
อารมณ์ 

- ไม่ทอ้ใจเม่ือประสบกบัความผิดหวงั    
- หาทางตกลงกบัเพ่ือนหรือเด็กคนอ่ืน 
เม่ือเกิดขดัแยง้กนั 

   

- ไม่เอะอะโวยวายเม่ือพบปัญหาหรือ 
ความยุง่ยาก 

   

- ไม่ใชก้ าลงัเวลาโกรธหรือไม่พอใจ    
 
 
 

   ส
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 เกณฑ์การวดัความสุข  
   38 - 54 คะแนน เป็นเด็กท่ีมีความสุขมาก รู้เท่าทนัอารมณ์ตวัเองและเขา้ใจเหตุผล

ของส่ิงต่าง ๆ รอบตวั ท าใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มไดดี้ รู้จกัคิดและแกปั้ญหาได ้
  19 – 37 คะแนน เป็นเด็กท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ตวัเองไดบ้า้งในบางคร้ังมี
อารมณ์หงุดหงิดบา้ง ไม่มัน่ใจตวัเองบา้ง แต่ไม่ถึงกบักา้วร้าวสามารถเปล่ียนอารมณ์ไปตามส่ิงเร้า
ไดง่้าย  
  0 - 18 คะแนน  อารมณ์อ่อนไหวง่าย แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ไม่มีความสุขมกัจะ
โทษผูอ่ื้นเสมอเม่ือไม่สามารถท าอะไรไดด้ว้ยตวัเอง มีทศันคติเป็นลบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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แบบประเมินทกัษะศิลปะเด็กปฐมวยัจากการร่วมกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของ  
โฮเวร์ิค การ์ดเนอร์   

 

ค าแนะน า ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการแสดงถึงพฒันาการดา้นศิลปะของเด็กปฐมวยั (4-7 ปี)  
 โดยยดึหลกัทฤษฎีจิตวทิยาพฒันาการของโลเวนเฟลด ์(Lowenfeld, 1953)  
 ท่ีปรากฏในผลงานศิลปะท่ีเด็กไดล้งมือท าจากการจดักิจกรรมศิลปะฯ  
 โปรดเลือกค าตอบท่ีท่านคิดวา่ตรงกบัตวัเด็กมากท่ีสุด 
 

ตารางท่ี 12 แบบประเมินทกัษะศิลปะ 
 

 ประเด็น 3 2 1 
1 รูปร่างและการส่ือความหมาย    
2 สี (Color)    
3 มิติสมัพนัธ์และช่องวา่ง (Space)    

 
 การพจิารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดดังนี้ 
  7-9 คะแนน มีทกัษะทางศิลปะอยูใ่นระดบัสูง 
  4-6 คะแนน มีทกัษะทางศิลปะอยูใ่นระดบัปกติ  
  0-3 คะแนน พฒันาการอยูใ่นระดบัต ่ากวา่เกณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 13 เกณฑก์ารพิจารณาทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั 
 

เกณฑใ์หค้ะแนน
ทกัษะทางศิลปะ 

3 2 1 

ปฏิบติัไดทุ้กขอ้ ปฏิบติัไดบ้างขอ้ ปฏิบติัไดน้อ้ย 

1. รูปร่าง / ส่ือ
ความหมาย 
(Shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * รูปคน/สตัวล์กัษณะ
หน่ึง ๆ ซ ้ า ๆ  หลาย ๆ รูป 
รูปร่างคนมกัประกอบไป
ดว้ยรูปร่างเรขาคณิต แขน 
ขา น้ิวมือ น้ิวเทา้ เส้ือผา้ เร่ิม
มีเน้ือท่ี  
 
 ใชรู้ปร่าง/รูปทรงท่ี
หลากหลายและส่ือ
ความหมายได ้
 วาดรูปจ านวนมากข้ึน 
ขนาดเลก็ลง และมี
รายละเอียด 

 * รูปคน/สตัวอ์ยูใ่น
ลกัษณะวงกลมมีแขนขาต่อ
ออกมาจากส่วนหวั (Tadpole 
Stage) วาดน้ิวมือ น้ิวเทา้  
 
 
 
 ใชรู้ปร่างเรขาคณิตในการ
ส่ือความหมายและเร่ืองราวได ้
 
 วาดรูปจ านวนมากข้ึน ภาพ
มีรายละเอียด 
 

 * รูปคน/สตัวอ์ยูใ่น
ลกัษณะวงกลมมีแขน
ขาต่อออกมาจาก 
ส่วนหวั (Tadpole 
Stage) วาดน้ิวมือ 
น้ิวเทา้ และรายละเอียด
อ่ืน ๆ  
 ใชรู้ปร่างเรขาคณิต
ได ้แต่ไม่ตรงตาม
หวัขอ้ท่ีก าหนด 
 วาดรูปจ านวนนอ้ย  
 
 

หมายเหตุ *  ในกรณีท่ีมีหวัขอ้ผลงานเก่ียวกบัคนหรือมีภาพคน 
2.สี (Color) 
 
 
 
 

 ใชสี้ตรงกบัความเป็นจริง
ตามการรับรู้จากส่ิงแวดลอ้ม 
 
 **ระบายสีไดค้รบทุก
ส่วนสมบูรณ์ 
 
 ก าหนดขอบเขตการ
ระบายสีไดดี้ 
 มีความละเอียด ประณีต 

 เลือกสีตามอารมณ์ และ
ความประทบัใจ สีสะดุดตา 
 
 **ระบายสีได ้แต่ขาดความ
สมบูรณ์ 
 
 ก าหนดขอบเขตการระบาย
สีได ้

 เลือกสีตามอารมณ์ 
และความประทบัใจ  
สีสะดุดตา 
 **ระบายสีได ้
ระบายเป็นจุด ๆ ทั้ง
ภาพ ขาดความสมบูรณ์ 
 ยงัก าหนดขอบเขต
การระบายสีไดไ้ม่ดี 
 

หมายเหตุ ** ไม่ใชป้ระเมินงานป้ัน 

3. มติสัิมพนัธ์และ
ช่องว่าง (Space) 

 การจดัภาพอยูใ่นลกัษณะ 
2 มิติ 
 สามารถวาดภาพวตัถุ
ซอ้นทบักนั (Over Lapping) 
ใหเ้ห็นบางส่วนได ้
 

 การจดัภาพอยูใ่นลกัษณะ  
2 มิติ 
 การวาดภาพซอ้นทบักนั 
(Over Lapping) แสดง
ลกัษณะโปร่งใสแบบ X–ray 
เช่น คนสวมกระโปรงจะเห็นขา 

 การจดัภาพอยูใ่น
ลกัษณะ 2 มิติ 
การวาดภาพซอ้น 
ทบักนั (Over Lapping)
แสดงลกัษณะโปร่งใส  

   ส
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ตารางท่ี 13 เกณฑก์ารพิจารณาทกัษะศิลปะของเด็กปฐมวยั  (ต่อ) 
 

เกณฑใ์หค้ะแนน
ทกัษะทางศิลปะ 

3 2 1 

ปฏิบติัไดทุ้กขอ้ ปฏิบติัไดบ้างขอ้ ปฏิบติัไดน้อ้ย 

3. มติสัิมพนัธ์และ
ช่องว่าง (Space) 

 
 
 มีการใชเ้สน้ฐานหลาย
เสน้ (Multi-Base lines) 
แสดงความลึกขนานกนั 
เป็นชั้น ๆ 
 วาดภาพ/ป้ันดา้นต่าง ๆ 
ของวตัถุได ้มีความแตกต่าง
กนัของวตัถุแต่ละดา้นชดัเจน 
 มีส่วนประกอบรูปร่าง/
รูปทรง/ต าแหน่งและ
สดัส่วนเหมาะสม 
 

 
 
 

 มีการใชเ้สน้ฐาน (Base 
line) วาดทุกอยา่งวางต่อกนั
เป็นระเบียบบนเสน้ฐาน
เดียวกนั 
 วาดภาพ/ป้ันดา้นต่าง ๆ 
ของวตัถุได ้มีความแตกต่าง
กนั แต่ยงัไม่มาก 
 มีส่วนประกอบรูปร่าง/
รูปทรง/ต าแหน่งถูกตอ้ง แต่
สดัส่วนยงัไม่เหมาะสม 

แบบ X – ray เช่น คน
สวมกระโปรงจะเห็นขา 
 ภายในภาพยงัไม่
เป็นระเบียบ ส่ิงท่ีเขียน
มกักระจดักระจาย 
 
 วาดภาพ/ป้ันดา้น
ต่าง ๆ ของวตัถุใน
รูปแบบซ ้ า ๆ 
 มีส่วนประกอบ
ถูกตอ้ง  แต่รูปร่าง/
รูปทรง/ต าแหน่งและ
สดัส่วนยงัไม่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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ตารางท่ี 14 แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับเด็กปฐมวยั 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจ 
การจัดกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิค การ์ดเนอร์ทีส่่งเสริมความสุข  

และทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั (อายุ 6 ปี) ช้ันอนุบาลปีที ่3 

ค าแนะน า      ครูเป็นผูอ่้านโจทยแ์ต่ละขอ้ แลว้ใหน้กัเรียนระบายสีใบหนา้แสดงความพึงพอใจให้  
                      ตรงกบัความรู้สึกตนเองมากท่ีสุด 
การพจิารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดดังนี้ 

    รู้สึกพอใจมาก         7 - 10 คะแนน 

   รู้สึกเฉย ๆ                4 - 6    คะแนน 

    รู้สึกเบ่ือ                   0 – 3    คะแนน 
 

ประเด็น 
คุณภาพ 

2 คะแนน             1 คะแนน 0 คะแนน 

1. กิจกรรมคร้ังน้ีสนุก 
                                
2.  เขา้ใจในส่ิงท่ีครูอธิบาย 
                                
3. กิจกรรมน้ีเด็ก ๆ สามารถ
ท าไดด้ว้ยตนเอง                                
4. กิจกรรมคร้ังน้ีท าใหเ้ด็ก ๆ 
เก่งข้ึน                                
5. เด็ก ๆ อยากเขา้ร่วม
กิจกรรมในคร้ังต่อไป                                

 
 
 

 

   ส
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ภาคผนวก ค 

ชุดกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ 
ทีส่่งเสริมความสุขและทกัษะทางศิลปะในเด็กปฐมวยั 
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คู่มือ 
 

ชุดกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา 
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

 

 
 

โดย 
นางสุภาภรณ์ ป้ันกล า่ 

ทศันศิลปศึกษา 
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ค าน า 
 
 ชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาส าหรับเด็กปฐมวยั จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
ส าหรับการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญา ตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีเช่ือวา่ มนุษย์       
ทุกคนมีปัญญาท่ีแตกต่าง และมีความหลากหลาย เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัเกิดการเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขและมีพฒันาการทกัษะศิลปะท่ีดีดว้ยกระบวนการทางศิลปะ ดงันั้น  ชุดกิจกรรมฉบบัน้ี      
จะเป็นการน าเสนอกิจกรรมท่ีบูรณาการปัญญาทั้ง 8 ดา้น ท่ีท าใหกิ้จกรรมสนุกและน่าสนใจมากข้ึน 
โดยกิจกรรมถูกออกแบบมาใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการตามวยัของเด็กปฐมวยั 
 ชุดกิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาส าหรับเด็กปฐมวยัชุดน้ีมี 10 กิจกรรม ดงัน้ี 
  กิจกรรมท่ี 1   ลูกเต๋าบอกอารมณ์ 
  กิจกรรมท่ี 2   ต่อเติม...ชุมชนน่าอยู ่
  กิจกรรมท่ี 3   มาเป็น chef นกัป้ันกนัเถอะ 
  กิจกรรมท่ี 4   Step your Step ภาพพิมพร์อยเทา้เขา้จงัหวะ 
  กิจกรรมท่ี 5    มหศัจรรยรู์ปทรง 3 มิติ 
  กิจกรรมท่ี 6    ดนตรีสายรุ้ง 
  กิจกรรมท่ี 7    ตน้ไมห้ลากสีหลายฤดู 
  กิจกรรมท่ี 8    ภาพพิมพใ์บไม ้
  กิจกรรมท่ี 9    เกมส์บนัไดงูหรรษา 
  กิจกรรมท่ี 10  หุ่นเงาเล่านิทาน 
 ผูว้จิยัหวงัวา่ชุดกิจกรรมศิลปะพหุปัญญาส าหรับเด็กปฐมวยัน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก
และครูผูส้อน สามารถน าไปพฒันาต่อยอดการจดักิจกรรมใหมี้ความหลากหลายและน่าสนใจ       
การกระตุน้ปัญญาในดา้นต่าง ๆ จะเกิดกบัเด็กโดยตรง เพราะเม่ือเด็กมีความสุขในการเรียนรู้ ปัญญา
ก็เกิดตามมา 
 

       สุภาภรณ์ ป้ันกล ่า  
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ค าช้ีแจง 
 

การพฒันาชุดกจิกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์  
ส าหรับเด็กปฐมวยัจัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์ 

 

 1. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญญาในดา้นต่าง  ๆ  
 2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กคน้หาศกัยภาพท่ีตนมี และรู้จกัตนเอง มองโลกในเชิงบวก  
 3. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจผูอ่ื้นท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งความคิดและ
ความสามารถท่ีหลากหลาย 
 4. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดทกัษะทางศิลปะ และแสดงออกอยา่งอิสระในเชิงศิลปะ 
 5. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้อยา่งมีความสุข และมีทศันคติท่ีดีอนัจะน าไปสู่การต่อ
ยอดในสาขาวชิาต่าง ๆ 
 

แนวคิด/ความคิดรวบยอด 
 กิจกรรมศิลปะมีความส าคญัและมีคุณค่าต่อการพฒันาเด็กอยา่งมาก ซ่ึงส่งเสริมในการ
พฒันาการทุกดา้น คือ ดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์-จิตใจ และสังคม เปิดโอกาสใหเ้ด็กได้
แสดงออกอยา่งอิสระ ไดแ้สดงความสามารถของตนใหผู้อ่ื้นยอมรับ ส่งเสริมความรู้สึกดีต่อตนเอง 
มีอารมณ์แจ่มใสมัน่คงและเกิดความความมัน่ใจในการแสดงออก พร้อมๆ กบัการยอมรับและเขา้ใจ
ผูอ่ื้น ตระหนกัถึงคุณค่าของตนและผูอ่ื้นในสังคมท่ีมีความหลากหลาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎี     
พหุปัญญา ( Multiple Intelligences) ของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ท่ีเกิดจากความเช่ือเร่ืองศกัยภาพและ
ความสามารถของมนุษยท่ี์มีอยา่งหลากหลาย  

 กระบวนการในกิจกรรมศิลปะจะเป็นตวัเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่ปัญญาในดา้นต่าง  ๆ ท่ี
จะท าใหเ้ด็กสนุก มีความสุขไดเ้รียนรู้ผา่นการทดลอง และไดล้งมือปฏิบติังานจริงท่ีสัมพนัธ์กบั
พฒันาการตามวยัของเด็กท่ีกล่าวถึงสัญชาตญาณของการเรียนรู้และการคน้หามีอยูใ่นตวัเด็กทุกคน 
คือการเรียนรู้ผา่นการเล่น ก่อใหเ้กิดจินตนาการความคิดสร้างสรรคแ์ละทศันคติท่ีดีต่อการเรียนใน
สาขาวชิาต่าง ๆ  
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แผนการจัดกจิกรรมที่ 1 
ลูกเต๋าบอกอารมณ์ 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ตวัเรา     ชั้นอนุบาลปีท่ี 3  
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ความเขา้ใจตนเอง  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  1 ชัว่โมง 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจอารมณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน   
 2. เพื่อใหเ้ด็ก ๆ เขา้ใจวา่ผูอ่ื้นก็มีอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัตน 
 3. เพื่อใหเ้ด็กสามารถส่ือสารอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็นภาษาภาพได ้ 
 4. เพื่อกระตุน้พฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็กผา่นกิจกรรมการวาดรูป ระบายสี และเป็น
การส่งเสริมทกัษะศิลปะ   
 

2.  สาระการเรียนรู้  
 อารมณ์ความรู้สึกเป็นเร่ืองส าคญัของเด็ก  การใหเ้ด็กท าความเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก

ขั้นพื้นฐานทั้ง 6 อารมณ์ ช่วยใหเ้ด็กรู้จกัการแสดงออกของอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม        
มีความมัน่ใจในตนเอง มีทศันคติท่ีดี เด็กจะเป็นคนท่ีมีความสุขและเป็นท่ีรักของผูอ่ื้น ซ่ึง
กระบวนการทางศิลปะจะช่วยใหเ้ด็ก  ๆ ไดท้บทวนความคิด ส่ือสารและแสดงออกไดด้ว้ยลกัษณะ
ของเส้น รูปร่างรูปทรง สีสัน เพื่อแสดงผลทางความคิด อารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลาหน่ึง น าไปสู่
การเรียนรู้พฤติกรรมของเด็กมากข้ึน 
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ครูน าภาพจาก Sticker line มาใหเ้ด็ก ๆ ทายวา่จากภาพแสดงอารมณ์อะไรบา้ง 
 2. ชวนเด็ก ๆ  เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ  

  ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
 1. ครูวาดรูปร่างเรขาคณิตแลว้ขออาสาสมคัรเด็ก  ๆ ออกมาช่วยเติมเส้นลงไปเป็น
ใบหนา้แลว้ใหเ้พื่อนในหอ้งทายวา่เป็นใบหนา้แสดงอารมณ์อะไร  
 2. เด็ก  ๆ สร้างสรรคผ์ลงานเป็นรายบุคคลโดยใหเ้ด็ก  ๆ วาดรูป “ใบหนา้แสดง
อารมณ์” ลงในช่องส่ีเหล่ียมทั้ง 6 ช่องซ่ึงเป็นแผน่งานแพทเทิร์นกล่องลูกเต๋าท่ีครูแจกให ้แลว้ระบาย
สีใหส้วยงาม ในช่วงน้ีเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ๆ ถามขอ้สงสัยต่าง  ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติักิจกรรม 
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หรือหาขอ้มูลเพิ่มเติมจากใบความรู้หรือการสาธิตการปฏิบติักิจกรรมจากครูผูส้อน เพื่อคล่ีคลาย
กระบวนการคิดของนกัเรียน 
 3. ครูสาธิตการประกอบกล่องเป็นตวัอยา่ง แลว้ใหเ้ด็ก ๆ ลงมือปฏิบติังานเอง 

 4. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม 
 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ครูเร่ิมการสรุปการเรียนรู้เร่ืองอารมณ์โดยใหเ้ด็กน าลูกเต๋าบอกอารมณ์ท่ีเด็ก  ๆ      
ท าเสร็จแลว้มาทอยวา่ไดอ้ารมณ์อะไร แลว้ใหเ้ด็กๆ อธิบายหรือยกตวัอยา่งเพื่อสังเกตความเขา้ใจ
เร่ืองอารมณ์และสอดแทรกการเรียนรู้ใหเ้ท่าทนัอารมณ์ตนเองและผูอ่ื้น เช่น  
  1.1 ถา้เพื่อนท าผลงานของตนฉีกขาดโดยไม่ตั้งใจจะตอ้งท าอยา่งไร  
  1.2 ถา้เห็นเพื่อนท าหนา้เศร้า ไม่คุยไม่เล่นเหมือนปกติ เด็ก ๆ จะช่วยเพื่อนอยา่งไร? 
  1.3 ถา้ไปเท่ียวหา้งสรรพสินคา้ แลว้อยากไดข้องเล่นช้ินใหม่มาก  ๆ แต่คุณพอ่     
คุณแม่ไม่ซ้ือให ้เด็ก ๆ จะท าอยา่ง? 
 2. ครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนท่ีท างานไม่เสร็จกลบัไปท างานต่อท่ีบา้นใหส้มบูรณ์
แลว้น ามาส่งในคร้ังต่อไป 
 3. มอบหมายใหเ้ด็ก ๆ เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
  

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 การประดิษฐก์ล่องลูกเต๋า 6 ดา้น 6 อารมณ์ 

 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพใบหนา้อารมณ์ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากแอพพลิเคชัน่ Line / Sticker 
 2. ตวัอยา่งผลงานการวาดรูปใบหนา้คน 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. กระดาษ 100 ปอนด ์ตดัเป็นแพทเทิร์นกล่องลูกเต๋าส าหรับวาดรูป 
 2. ดินสอ  ยางลบ  สีชอลค์น ้ามนั 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 
 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. ประเมินทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 
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 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 
 การประเมินผล 
 1. เด็กรู้จกัอารมณ์ต่าง  ๆ ดีข้ึนทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้นจากการปฏิบติักิจกรรม สามารถ
อธิบายหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นได ้พยายามปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง  
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึนจากการน ารูปร่าง เส้นและสีมาประกอบเป็นภาพ
แสดงอารมณ์ต่าง ๆ ได ้
 3. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจ และสนุกกบักิจกรรม แสดงความพึงพอใจต่อการ
ร่วมกิจกรรม 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที่ 2 
ต่อเติมรูปภาพ...ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ความเขา้ใจระหวา่งบุคคล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  1 ชัว่โมง 
 
 

1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
 2. มีการรับและแลกเปล่ียนประสบการณ์ระหวา่งบุคคล 
 3. กระตุน้จินตนาการจากรูปทรงง่าย ๆ ส่งเสริมทกัษะทางศิลปะ 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 การสอนใหเ้ด็กเป็นคนช่างสังเกตและเห็นความแตกต่างในสังคมจากส่ิงแวดลอ้ม     
รอบ  ๆ ตวัเด็ก จะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้หนา้ท่ีของพลเมืองดี รู้จกัเคารพสิทธิตนเองและผูอ่ื้น 
ปรับตวัต่อสังคมและผูค้นรอบขา้ง ซ่ึงถา้พฒันาความสามารถของปัญญาดา้นน้ีจะส่งเสริมใหเ้กิด
คุณลกัษณะความเป็นผูน้ าท่ีดีแก่เด็กได ้
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1.  ครูพดูถึงจุดเร่ิมตน้ของชีวติท่ีพฒันาไปเป็นสังคมท่ีประกอบไปดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ี

สังเกตไดจ้ากสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน  
 2. ใหเ้ด็กบอกช่ือสถานท่ีต่าง  ๆ ท่ีมีเด็ก  ๆ รู้จกั เช่น บา้น โรงเรียน สวนสาธารณะ 
สนามเด็กเล่นโรงพยาบาล และตลาด ฯลฯ แลว้วาดจากรูปร่างพื้นฐานง่าย  ๆ เช่น บา้นเกิดจากรูป
สามเหล่ียมและส่ีเหล่ียมประกอบกนั รูปสามเหล่ียมสองอนัและเส้นตรง กลายเป็นชิงชา้ วงกลม
สองวงซอ้นกนัเป็นโดนทัห่วงยาง วงกลมใหญ่กบัสามเหล่ียมเป็นชิงชา้สวรรค ์ 
 3. ครูวาดรูปทรงแลว้ใหเ้ด็ก  ๆ ทดลองต่อเติมทีละส่วน แลว้เด็ก  ๆ ช่วยกนัคิดถึง
สถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนท่ีเด็ก ๆ อาศยัอยู ่
 4. ครูจดัเตรียมกระดาษแผน่ใหญ่ขนาด A1  จ  านวน 8 แผน่ มาต่อกนัแลว้วาดเส้นถนน
ในลกัษณะการวางผงัเมืองไวร้อใหเ้ด็ก ๆ มาเติมใหเ้ป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่
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 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
 1. ครูอธิบายการท างานโดยแบ่งกลุ่มการท างาน  1 แผน่งานต่อหน่ึงกลุ่ม  โดยมี
เง่ือนไขวา่เม่ือเสร็จแลว้งานจะตอ้งสามารถวางต่อกนัได ้
 2.  ใหเ้ด็ก  ๆ ปรึกษาและแบ่งหนา้ท่ีกนัวา่กลุ่มใดจะรับผดิชอบสถานท่ีอะไรบา้ง    
แลว้ต่อเติมจากรูปทรงท่ีก าหนด ในช่วงน้ีเปิดโอกาสใหเ้ด็ก ๆ ปฏิบติักิจกรรมภายในกลุ่ม  
 3. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม 

 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ใหเ้ด็ก ๆ ออกน าเสนอผลงาน วา่รูปท่ีช่วยกนัต่อเติมเป็นรูปอะไร 
 2. ครูสรุปเน้ือหากิจกรรมวนัน้ีโดยน าผลงานของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบกนั แลว้
การตั้งค  าถามกบัเด็ก  ๆ วา่รู้สึกอยา่งไรเม่ือเราไม่สามารถควบคุมเพื่อนใหว้าดในส่ิงท่ีเราชอบได ้
หรือเพื่อนฝีมือการวาดไม่สวย หรือเพื่อนแกลง้วาดใหเ้ลอะเทอะดูแลว้ไม่สวยงาม และเสนอแนะ
วธีิการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มไดแ้ละแนวทางการแกปั้ญหาเม่ือเกิดความผดิพลาดเล็ก  ๆ นอ้ย  ๆ 
เพื่อใหผ้ลงานท่ีท าร่วมกนัออกมาดีไดอ้ยา่งไร 
 3. ครูสรุปเร่ืองการยอมรับและเคารพความคิดและประสบการณ์ผูอ่ื้น 
 4. สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ผลงานสร้างสรรคท์ศันศิลป์ 2 มิติ ขนาด A1 ต่อ 1 กลุ่ม ๆ ละประมาณ 4-6 คน 
 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ภาพตวัอยา่งรูปทรงพื้นฐานท่ีน าประกอบเป็นส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความหมาย 
 2. ตวัอยา่ง แผนท่ีรูปแบบการ์ตูนท่ีเด็ก ๆ ดูแลว้สามารถเขา้ใจไดง่้าย 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. กระดาษ 100 ปอนดข์นาด A1 ส าหรับวาดรูป 
 2. ดินสอ ยางลบ สีชอลค์น ้ามนั 
 3. สีน ้า พูก่นั จานสี ถงัน ้า ผา้เช็ดพูก่นั 
 4. ผา้กนัเป้ือน 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม ดูการแบ่งปันพื้นท่ีการท างานร่วมกนั 
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 2. วเิคราะห์ผลงานตามหวัขอ้กิจกรรมตามวตัถุประสงค ์
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรม  สามารถ
แบ่งพื้นท่ีการท างานร่วมกนัไดโ้ดยไม่หงุดหงิด หรือในกลุ่มเดียวกนัสามารถช่วยเหลือ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกนัได ้ 

 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน โดยสังเกตจากรูปร่างท่ีหลากหลายข้ึน มีมิติมากข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 

 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่3 
มาเป็น Chef  นักป้ันกนัเถอะ (1-2) 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง อาหารการกิน   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  2 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ 
 2. เพื่อใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของตนเอง รู้วา่ชอบหรือ ไม่ชอบอะไร 
 3. เพื่อส่งเสริมการกินอาหารของเด็ก ๆ 

 4. เพื่อกระตุน้พฒันาการกลา้มเน้ือมดัเล็กผา่นกิจกรรมการวาดรูป ระบายสี และ      
ป้ันดิน เป็นการส่งเสริมทกัษะศิลปะ 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 เร่ืองกินเป็นเร่ืองส าคญัต่อสุขภาพของเด็กโดยตรง เด็กควรจะเลือกกินอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  ปัจจุบนัอาหารมีความหลากหลายใหเ้ลือกรับประทาน ตามแต่รสนิยมและ
ความชอบของแต่ละครอบครัว การบูรณาการเร่ืองการกินอาหารผา่นกิจกรรมการป้ันแป้งโดว์        
จะช่วยส่งเสริมการกระตุน้การรับรู้ของเด็ก กลา้มเน้ือมดัเล็กและมิติสัมพนัธ์โดยตรง อีกทั้งการเล่น
บทบาทสมมุติพอ่ครัว แม่ครัวยงัสามารถสร้างแรงจูงใจเร่ืองการกินอาหารท่ีดีในเด็กไดด้ว้ย 
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 คร้ังที่ 1 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

 1. พดูถึงภาพรวมของกิจกรรมน้ีท่ีจะแบ่งออกเป็น 2 คร้ัง  คือ สร้างสรรคอุ์ปกรณ์      
การรับประทานอาหาร และการป้ันแป้งรูปอาหาร 
 2. ครูถามความรู้เร่ืองอาหารท่ีมีประโยชน์ท่ีเด็ก ๆ ชอบรับประทานและช่ืนชมเม่ือเด็ก
ตอบถูก 
 3. ครูกล่าวถึงน าภาพตวัอยา่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชรั้บประทานอาหารใหเ้ด็ก ๆ ชม 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
 1. ครูแจกจานกระดาษและกระดาษแขง็ใหเ้ด็ก ๆ ออกแบบชุดจานชามของตน 
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 2. ระบายสีใหส้วยงาม (รอแหง้เพื่อใชป้ระกอบช้ินงานในคร้ังต่อไป)   
 3. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม  

 ข้ันสรุป/กจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 คร้ังที ่2 
 ขั้นเตรียม/ขั้นน า/ข้ันทบทวนความรู้เดิม (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

 1. ครูกล่าวถึงงานคร้ังก่อน 
 2. น าเสนอตวัอยา่งผลงานการป้ันรูปอาหาร 

 ขั้นด าเนินการ/กจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
 1. ครูแนะน าการใชอุ้ปกรณ์เบ้ืองตน้ และสาธิตวธีิการป้ัน การข้ึนรูปทรง สีสัน   
 2. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม   
 3. จดัวางอาหารท่ีป้ันเสร็จแลว้ในจานท่ีท าเตรียมไวเ้ม่ือคร้ังก่อน  

 ข้ันสรุป/กจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ครูพดูสรุปกิจกรรมคร้ังน้ีในเร่ืองคุณค่าและอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายท่ีเด็ก  ๆ 
ควรเลือกรับประทาน ซ่ึงในปัจจุบนัถูกปรุงแต่งสีสันรูปลกัษณ์ใหเ้ลือกมากมายหลากหลายชนิด  
รวมไปถึงวถีิการด าเนินชีวติในปัจจุบนัท่ีท าใหเ้ด็ก ๆ รู้จกัวฒันธรรมการกินนานาชาติ เช่น อาหารไทย 
จีน ญ่ีปุ่น อาหารตะวนัตกหนา้ตาสวยงาม  และท่ีทกัษะท่ีไดใ้นการน าเสนอผลงานการป้ัน
แบบจ าลอง 

 2. สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ผลงานการป้ันรูปอาหารและจดัวางใหน่้ารับประทานบนชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร

ท่ีเด็ก ๆ ออกแบบ  
 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ผลงานตวัอยา่งการป้ันผกั ผลไม ้ไส้กรอก ไข่ดาว ไข่ตม้ แฮมเบอร์เกอร์ ขนมเคก้ และ
เน้ือสัตว ์ฯลฯ 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. กระดาษแขง็  

 2. ดินสอ ยางลบ  
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 3. อุปกรณ์ระบายสี  สีอะคริลิก พูก่นั ถงัน ้า ผา้เช็ดพูก่นั 
 4. ผา้กนัเป้ือน 
 5. ดินป้ัน หรือ ดินน ้ามนั หลากสี 
 6. เคร่ืองมือช่วยป้ัน เช่น มีดพลาสติก ไมเ้สียบลูกช้ิน ไมจ้ิ้มฟัน    
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงานบนกระดาษและงานป้ัน 3 มิติ 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรม  
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่4 
Step your Step ภาพพมิพ์รอยเท้าเข้าจังหวะ 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ตวัเรา     ชั้นอนุบาลปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง จงัหวะและการเคล่ือนไหว ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  1 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมการรับรู้จงัหวะผา่นประสาทสัมผสัทางหูแลว้สามารถถ่ายทอด          
การเคล่ือนไหวใหส้ัมพนัธ์กนั 
 2. เพื่อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้การปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม 
 3. เพื่อกระตุน้จินตนาการและความคิดสร้างสรรคด์ว้ยลีลาการเคล่ือนไหวบนพื้นผา้ 
เป็นการส่งเสริมประสบการณ์การสร้างสรรคท์างศิลปะ 
 4. เพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ และสังคม 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 การสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ท่ีเปิดความคิด เปิดมุมมองการสร้างสรรคใ์หก้บัเด็ก  ๆ 
ดว้ยพื้นท่ีวา่ง (Space) และกระบวนการ โดยมีจงัหวะดนตรีเป็นส่ิงเร้า ดนตรีคือส่ิงท่ีเด็ก  ๆ รับรู้และ
สัมผสัไดดี้ผา่นประสาทสัมผสัทางหู รับรู้สุนทรีย ์และสามารถแปรเปล่ียนเป็นการเคล่ือนไหวทาง
ร่างกายตามสัญชาตญาณ เด็ก  ๆ ตอ้งใชป้ระสาทสัมผสัหู ตา ผวิหนงัและร่างกายในการปฏิบติั
กิจกรรม  
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า   (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที)  

 1. สร้างความสงสัยดว้ยผนืผา้ท่ีจดัวางปูพื้นบนลานโล่ง โดยเตรียมถาดผา้ชุ่มสีวางไว้
ทั้ง 4 ดา้นของผนืผา้ 
 2. ครูอธิบายกติกาการเล่น  

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 
 1. ชวนเด็กๆ ฟังพร้อม  ๆ กบัเคล่ือนไหวใหเ้ขา้กบัจงัหวะดนตรีท่ีเปิดก่อนเร่ิมพา
เคล่ือนเขา้สู่ผนืผา้  
 2. ปล่อยใหเ้ด็ก ๆ คน้หาจงัหวะการกา้วเทา้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระ   
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 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
 1. ใหเ้ด็ก ๆ ท าความสะอาดมือเทา้ท่ีเลอะสี 
 2. หลงัจากท าความสะอาดแลว้รวมกลุ่มเพื่อซกัถามความรู้สึกหลงัร่วมกิจกรรม 
 3. ครูสรุปกิจกรรมในแต่ละประเด็น คือ  
  3.1 ผลงานท่ีเด็กๆ ร่วมกนัสร้าง เรียกวา่อะไร 
  3.2 ดนตรีท่ีไดฟั้งนั้นท าใหรู้้สึกและเกิดจินตนาการอะไร 
  3.3 การมีส่วนร่วมกนัท างานเป็นกลุ่มใหญ่ ตอ้งแสดงน ้าใจต่อกนัอยา่งไร  
 4. ครูสั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ภาพผลงานบนพื้นผา้ขนาด 3 x 4 เมตรจากการกา้วเทา้ตามจงัหวะดนตรี 
 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. เคร่ืองเล่นแผน่บนัทึกเพลง (cd audio player) 
 2. แผน่บนัทึกเพลง 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. ผา้ดิบ หรือผา้ใบสีขาว ขนาด 3 x 4 เมตร 1 ผนื 
 2. สีอะคริลิค 4 สี และถงัผสมสี 
 3. ถาดพลาสติก 4 ใบ 
 4. ผา้ห่มสักหลาด    
 5. ถุงพลาสติกกนัเป้ือนส าหรับเด็ก 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 
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 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรมและรู้จกั
ฟังจงัหวะเสียงดนตรี กลา้แสดงท่าทางต่าง ๆ โดยไม่เขินอาย และไม่กลวัเลอะ 
 2. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรร 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่5 
มหัศจรรย์รูปทรงสามมิติ 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง รูปทรงเรขาคณิต   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  1 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตรรกะและคณิตศาสตร์จากรูปทรงเรขาคณิตและมิติสัมพนัธ์ 
 2. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละทกัษะทางศิลปะ 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 รูปทรงเรขาคณิตเป็นส่วนหน่ึงในวชิาคณิตศาสตร์ท่ีช่วยใหเ้ด็ก  ๆ เรียนรู้เร่ืองมิติ

สัมพนัธ์ไดดี้ข้ึน พร้อม  ๆ กบัท่ีเด็ก  ๆ จะไดใ้ชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กในการร้อยลวด ดดัใหเ้กิดรูปทรง
สีสันตามจินตนาการ 
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

  ชวนเด็ก ๆ ดูช้ินงานตวัอยา่งรูปทรงต่าง เช่น บา้นประกอบไปดว้ย สามเหล่ียมและ
ส่ีเหล่ียม กล่อง และพิรามิด ฯลฯ 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 30 นาที) 
 1. สาธิตการร้อยลวดเขา้กบัหลอดกาแฟและดดัเป็นรูปทรงจาก 2 มิติ ไปสู่ 3 มิติ  
 2. ใหเ้ด็ก ๆ ร่างภาพจากรูปทรงเรขาคณิต 
 3. ทดลองสร้างสรรคช้ิ์นงานของตน 
 4. ครูสังเกตและใหค้วามช่วยเหลือในส่วนท่ียาก 

 ข้ันสรุป/กจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) 
 1. ครูอธิบายสรุปเร่ืองโดยการอธิบายวา่เม่ือน าเอารูปส่ีเหล่ียมมาต่อกบัสามเหล่ียม    
ทั้งส่ีดา้นจะกลายเป็นรูปทรงพิรามิด ถา้น ารูปส่ีเหล่ียมมาต่อกนัทุกดา้นก็จะกลายเป็นรูปทรง
ส่ีเหล่ียม หรือกล่องนัน่เอง ถา้น ารูปสามเหล่ียมมาต่อกนัไปเร่ือยๆ ก็สามารถเป็นรูปทรงกลมไดแ้ละ
ถา้วงกลมมาเพิ่มความสูงก็จะกลายเป็นรูปทรงกระบอก เรียกวา่ “มิติสัมพนัธ์” กิจกรรมคร้ังน้ีจะ    
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ท าใหเ้ด็ก ๆ เห็นโครงสร้างโดยของส่ิงต่างๆ รอบตวั ท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัคือ เส้นน ามา
ประกอบเป็น รูปร่างต่าง ๆ เช่น สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม และวงกลม   
 2. ครูสั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ผลงานหลอดกาแฟลวดดดัรูปทรงต่างๆ  เช่น สามเหล่ียมหกรูปประกอบกนัแลว้เติม

กา้นกลายเป็นร่ม สามเหล่ียมกบัส่ีเหล่ียมมาต่อกนัเป็นบา้น 
 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ตวัอยา่งของเล่นรูปทรงเรขาคณิต 

 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. ลวดดอกไมเ้บอร์ 22 
 2. หลอดกาแฟสีต่าง ๆ 
 3. กรรไกร 
 4. คีมตดัลวด 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 การประเมินผล  
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม ลงมือปฏิบติังานดว้ยตนเอง

และสนุกกบักิจกรรม  
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรม 
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8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่6 
ดนตรีสายรุ้ง (1-2) 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง เสียงและดนตรี   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  2 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นดนตรีและตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
 2. เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมาของเสียงระดบัต่าง  ๆ และการรับรู้ผา่นประสาทสัมผสั
ดา้นการฟัง 
 3. เพื่อใหเ้ด็ก ๆ ไดท้ดลองสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่ง น ้า - อากาศ - เสียง  
 4. เพื่อกระตุน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 เด็กไดฝึ้กการสังเกตจากการฟังจงัหวะและรูปแบบของเสียงท่ีเกิดจากการทดลองทาง

คณิตศาสตร์ (การวดัตวงปริมาตร) และส่ิงแวดลอ้ม ทดลองสร้างเสียงจากการเคาะ เป่า และเขยา่
แหล่งท่ีมาของเสียงจากปริมาตรของน ้าและอากาศในระดบัท่ีแตกต่างกนั  ซ่ึงการน ามาร้อยเรียงเกิด  
เป็นเสียงดนตรีได ้มีส่วนช่วยพฒันาศกัยภาพทางดา้นดนตรีใหป้รากฏ   
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 คร้ังที่ 1 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

  ชวนเด็กเล่นเกมทายวา่เสียงอะไร เพื่อทดสอบความไวต่อเสียงจากเสียงท่ีมีมาต่าง  ๆ 
เช่น เสียงท่ีเกิดจากการเคาะ เป่า และเขยา่จากส่ือต่าง ๆ 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
 1. ใหเ้ด็ก ๆ แบ่งกลุ่มละ 3-4 คน 
 2. ใหเ้ด็ก ๆ ช่วยกนัสร้างเคร่ืองดนตรีจากขวดน ้า โดยเด็ก  ๆ  จะไดท้ดลองตวงน ้าแลว้ 
เคาะใหเ้กิดเสียงระดบัต่าง ๆ สูง ๆ ต ่า ๆ 
 3. ใหเ้ด็ก ๆ แทนค่าโนต้เสียงดว้ยสี 
 4. ใหเ้ด็ก ๆ ทดลองเทียบเสียงสูง-ต ่าตามล าดบั 
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 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
  สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 คร้ังที ่2 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

  ครูกล่าวถึงงานคร้ังก่อน 
 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 

 1. ใหเ้ด็ก ๆ ทดลองเทียบเสียงสูง-ต ่าตามล าดบัตวัโน๊ตโด เร มี..แลว้จดัวาง  
 2. ทดลองเล่นเป็นเพลงง่าย ๆ 
 3. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม   
 4. ใหเ้ด็ก ๆ แสดงการเรียบเรียงดนตรี 

 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ครูสรุปเร่ืองการเกิดเสียงจากระดบัน ้าท่ีแตกต่างกนัท าใหเ้กิดความไพเราะ และ
ความงดงามของเสียงดนตรี 
 2. สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 เคร่ืองดนตรีขวดน ้า  
 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. คลิปวดีีโอการเล่นดนตรีจากเคร่ืองดนตรีประดิษฐจ์ากวสัดุ  
 2. ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีท่ีใหเ้สียงต่างๆ เช่น ระนาด เคร่ืองเคาะใหจ้งัหวะ  
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. ขวดแกว้ 9 ขวด 
 2. น ้าผสมสี 
 3. เทปผา้  
 4. อุปกรณ์ตกัน ้า ตวงน ้า เช่น ถว้ยน ้า กรวย  
 5. ผา้กนัเป้ือน ผา้เช็ดมือ 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
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 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรม  
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรร 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที่ 7 
ต้นไม้หลายสี 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ธรรมชาติกบัส่ิงแวดลอ้ม  ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สีของฤดูกาล   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  1 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ ธรรมชาติวทิยา และการเคล่ือนไหว 
 2. เพื่อใหเ้ด็ก ๆ เรียนรู้สีสันจากความเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลในธรรมชาติ 
 3. เพื่อใหเ้ด็กเรียนรู้คุณค่าของวสัดุ 
 4. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บจากธรรมชาติมาเป็นแรงบนัดาลใจและ
ทกัษะทางศิลปะ 
 5. เพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ และสังคม   
 

2.  สาระการเรียนรู้  
 ความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน คือเร่ืองของ สีของ

ใบไมท่ี้มีการเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล  
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

 1. ครูกล่าวถึงประสบการณ์จากการส ารวจคร้ังท่ีแลว้ถึงสีของตน้ไม้ 
 2. โยงเขา้เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสีสันในธรรมชาติท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงของ
ฤดูกาล 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที) 
 1. ครูสาธิตการตดักระดาษและบิดเป็นล าตน้จากถุงกระดาษ 
 2. ใหเ้ด็ก ๆ เลือกกระดาษสี โดยโทนสีของใบไมใ้หก้  าหนดตามฤดูกาล 
 3. ฉีกกระดาษสีเป็นช้ินเล็กทากาวติดเป็นใบไมจ้นเตม็ตน้แลว้ใหเ้ด็ก  ๆ ลงมือ
ปฏิบติังานดว้ยตนเอง  
 4. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม  
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 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 
 1. ครูจดัวางผลงานไล่ล าดบัวงจรสี 
 2. การเลือกใชสี้โทนร้อน โทนเยน็อิทธิพลจากฤดูกาลเม่ือเทียบกบัวงจรสีท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอารมณ์และจินตนาการ 
 3. ครูกล่าวสรุปเน้ือหาเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองความเปล่ียนแปลงตาม
ฤดูกาล และปัญหาส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนัท่ีส่งผลใหฤ้ดูกาลแปรปรวน  
 4. สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ตน้ไมป้ระดิษฐจ์ากถุงกระดาษ 
 
5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ตวัอยา่งภาพสีในฤดูกาลต่าง ๆ จากแผน่ภาพ 
 2. ชุดสีท่ีใชใ้นแต่ละฤดูแยกใหเ้ห็นวงจรสี 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. ถุงกระดาษ 
 2. กรรไกร 
 3. กาว 
 4. กระดาษโปสเตอร์สีต่าง ๆ (2 ดา้น)  
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 
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 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรม  
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรร 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่8 
ภาพพมิพ์ใบไม้ 

 

สาระการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ธรรมชาติรอบตวั  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  1 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นธรรมชาติวทิยา  มิติสัมพนัธ์และการเคล่ือนไหว 
 2. เพื่อฝึกการสังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวั  
 3. เพื่อกระตุน้ประสาทสัมผสัรับรู้พื้นผวิวสัดุ 
 4. เพื่อกระตุน้ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ 
 5. ส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ และสังคม 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 ธรรมชาติเป็นส่ิงมหศัจรรยท่ี์ยงัประโยชน์ใหก้บัทุกสรรพส่ิงบนโลกใบน้ี เด็ก  ๆ จะได้

เรียนรู้ความแตกต่างในธรรมชาติเร่ิมตน้จากส่ิงเล็ก  ๆ เช่น ใบไม ้แมลง เพื่อใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ท่ี
ผกูโยงสัมพนัธ์กนั สัมผสัจบัตอ้งของส่ิงมีชีวติ ทั้งรูปทรง ขนาด ผวิสัมผสั ไม่ใช่จากพื้นท่ีเสมือน
ของเครือข่ายการส่ือสาร จะไดซึ้มซบัเอาส่ิงดีๆ จากธรรมชาติท่ีนบัวนัจะดูไกลตวัออกไปทุกที 
ธรรมชาติจะช่วยใหเ้ด็กมีจิตใจท่ีอ่อนโยน โอบออ้มอารี  และการสังเกตรูปร่างรูปทรง พื้นผวิของ
ใบไมแ้ต่ละชนิดจะท าใหเ้ด็กเกิดการจดจ าลกัษณะของตน้ไมแ้ต่ละชนิดไดดี้ 
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 คร้ังที่ 1 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

 1. ครูเกร่ินน าเก่ียวกบัการสังเกตเปรียบเทียบของลกัษณะตน้ไมใ้บไมร้อบบริเวณ
โรงเรียน 
 2. พาเด็ก ๆ ออกไปส ารวจใบไมข้นาดต่าง ๆ แลว้เก็บมาเป็นตวัอยา่ง 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 
 1. ครูสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ภาพพิมพท่ี์จดัเตรียมไว้ 
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 2. ใหเ้ด็ก  ๆ ลงมือปฏิบติังานโดยน าลูกกล้ิง มากล้ิงสีบนใบไมห้รือวสัดุธรรมชาติท่ี
เก็บมาได ้แลว้น าไปคว  ่ากดบนกระดาษงานดว้ยความระมดัระวงัตามขั้นตอนการพิมพ ์

 3. ครูคอยสังเกตและใหค้  าแนะน าในการใชก้ลา้มเน้ือมือกดร่องรอยบนกระดาษ  
 4. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม   

 5. ผึ่งช้ินงานใหแ้หง้ 
 ข้ันสรุป (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 

 1. ครูอธิบายความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มในธรรมชาติเช่น ท าไมใบไมมี้ขนาดท่ี
แตกต่างกนั ท าไมตน้ไมบ้างชนิดมีใบใหญ่ บางชนิดมีใบเล็ก ท าไมใบไมบ้างชนิดกินได ้บางชนิด
กินไม่ได ้บางชนิดมีผวิเรียบล่ืน บางชนิดมีลายกา้นใบชดั บาชนิดมีผวิสาก  
 2. ครูพดูถึงการท ากิจกรรมในคร้ังน้ีวา่เป็นการท าบนัทึกแบบหน่ึง และเป็น
กระบวนการท างานสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นขั้นเป็นตอนท่ีเด็ก  ๆ สามารถต่อเติมจินตนาการส่วนตวัลง
ไปไดอี้ก  จากนั้นช่ืนชมผลงานของเด็ก ๆ  

 3. สั่งวสัดุ อุปกรณ์ของกิจกรรมคร้ังต่อไป 
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ศิลปะภาพพิมพแ์ม่พิมพธ์รรมชาติ 
 
5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 พื้นท่ีบริเวณสนามภายในโรงเรียน 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. ถงัใบเล็ก หรือถุงส าหรับเก็บใบไมต่้าง ๆ 
 2. ลูกกล้ิงยาง 5-6 อนั 
 3. กระจากหนา หรือ แผน่พลาสติกส าหรับกล้ิงสี 
 4. สีโปสเตอร์  
 5. กาวน ้า 
 6. กระบอกฉีดน ้า 
 7. กระดาษปรูฟขาว 
 8. กระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด A3 
 9. ผา้กนัเป้ือน ผา้เช็ดมือ 
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7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรมสามารถ
ก าหนดพื้นท่ี ปริมาณสี ขนาดใบไมท่ี้สัมพนัธ์กบัพื้นท่ีวา่ง 

 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน น ้าหนกัการกดพิมพล์งบนงาน ความประณีต 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรร 

 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่9 
เกมบันไดงูหรรษา (1-2) 

 
สาระการเรียนรู้ เร่ือง ส่ิงต่าง ๆ รอบตวั   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3   
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  2 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นตรรกะ-คณิตศาสตร์ มิติสัมพนัธ์และความเขา้ใจระหวา่ง
บุคคล 
 2. เพื่อฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์เร่ืองการเพิ่มและ การลดจ านวน  
 3. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 4. เพื่อฝึกทกัษะการท างานร่วมกนั 
 5. เพื่อส่งเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ และสังคม 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 คณิตศาสตร์ในเร่ืองของการเพิ่ม – ลดจ านวนในเชิงสัญลกัษณ์จากรูปธรรมท่ีอยูใ่กลต้วั 

การก าหนดกติกาอยา่งง่าย เพื่อส่งเสริมการความเขา้ใจและยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง 
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 คร้ังที่ 1 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

 1. ครูถามน าเร่ืองเกมท่ีเด็ก ๆ เคยเล่น 
 2. น าตวัอยา่งเกมบนัไดงูเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบเกม  
 3. ทดสอบความเขา้ใจเร่ืองการเพิ่ม-ลดของจ านวน 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) 
 1. ครูเตรียมใบงานโครงสร้างรูปแบบช่องตารางแจกเด็ก ๆ และแจกโจทยค์ณิตศาสตร์
ตวัอยา่ง ไวส้อดแทรกในเกม เพื่อสร้างเง่ือนไขในการเล่นใหส้นุกข้ึน 
 2. ใหเ้ด็กออกแบบรูปแบบเกมตามจินตนาการของตนเอง โดยน ารูปแบบเกมบนัไดงู
มาดดัแปลง 
 3. ครูสังเกต แนะน า ช่วยเหลือในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม 
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 คร้ังที ่2 
 ปฏิบัติงานต่อ (ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที) 

 1. ครูแนะน าเทคนิค Pop-up เพื่อใหเ้กมดูน่าสนใจมากข้ึน  
 2. ครูคอยสังเกต แนะน า ช่วยเหลือนกัเรียนในระหวา่งปฏิบติักิจกรรม   

 ข้ันสรุป/กจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 
 1. ใหเ้ด็กๆ ทดลองเล่นเกมท่ีท าเสร็จแลว้ 
 2. ช่ืนชมผลงานของเด็ก ๆ  
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 เกมบนัไดงูหรรษา 1 ชุด 
 

5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 ตวัอยา่งจากเกมรูปแบบต่าง ๆ 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. แผน่งานกระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ท่ีตีเส้นตารางเตรียมไว  ้
 2. ดินสอ ยางลบ  
 3. สีอะคริลิก หรือสีโปสเตอร์ 
 4. พูก่นั จานสี 
 5. ถว้ยน ้า กรวย  
 6. ผา้กนัเป้ือน ผา้เช็ดมือ 
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 
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 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรม  
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรร 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
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แผนการจัดกจิกรรมที ่10 
หุ่นเงาเล่านิทาน (1-3 ) 

 
สาระการเรียนรู้ เร่ือง ธรรมชาติรอบตวั   ชั้นอนุบาล ปีท่ี 3  
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง แสงและเงา   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  
ผูส้อน นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า     เวลาเรียน  3 ชัว่โมง 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อส่งเสริมปัญญาดา้นธรรมชาติ วทิยาศาสตร์ ภาษา มิติสัมพนัธ์  และความ
เคล่ือนไหว 
 2. เพื่อเด็กสามารถวาดล าดบัภาพประกอบการเล่าเป็นฉากเป็นตอนได ้ 
 3. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
 4. เพื่อฝึกทกัษะการท างานร่วมกนั 
 

2.  สาระการเรียนรู้ 
 แสงและเงา เป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัเป็นทั้งวทิยาศาสตร์และธรรมชาติท่ีเราสัมผสัอยูทุ่กวนั

และตลอดเวลา ความต่ืนเตน้จากการทดลองเล่นกบัแสงและเงา รูปร่างของเงาท่ีแปรเปล่ียนไปตาม
แสงท าใหส้นุก ต่ืนเตน้ ก่อเกิดจินตนาการมากมาย เด็ก  ๆ จะไดใ้ชท้กัษะทางธรรมชาติวทิยา 
วทิยาศาสตร์ ภาษา มิติสัมพนัธ์และการเคล่ือนไหวในการถ่ายทอดเร่ืองราวตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
 

3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 
 คร้ังที ่1 
 ขั้นน า (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) 

 1. ครูเล่านิทานเงา เร่ือง...... 
 2. ครูชวนพดูคุยประสบการณ์เก่ียวกบัการเล่นกบัเงา 
 3. กล่าวถึงภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด 

 ข้ันด าเนินกจิกรรมพฒันาผู้เรียน (ใชเ้วลาประมาณ 50 นาที) 
 1. ใหเ้ด็ก ๆ แบ่งกลุ่มละ 3-4 คน ช่วยกนัแต่งนิทาน 1 เร่ือง 
 2. ครูแจกแผน่งาน Story Broad กลุ่มละ 1 แผน่ (ขนาด A2) 
 3. อธิบายกระบวนการคิดและท างาน 

   ส
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 4. ใหเ้ด็ก ๆ เล่าเร่ืองทีละกลุ่ม 
 5. ครูสั่งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นคร้ังต่อไป 

 คร้ังที ่2 
 ปฏิบัติงานต่อ (ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที) 
 1. เกร่ินถึงนิทานหุ่นละครเงาเม่ือคร้ังก่อน 

 2. ใหเ้ด็ก ๆ น า Story Broad ท่ีวาดไวเ้ม่ือคร้ังก่อนมาเป็นตวัก าหนดรูปทรง 
 3. ครูสาธิตการท าตวัละครหุ่นเงา และใหเ้ด็ก ๆ วาดตวัละครลงในกระดาษแขง็ 
 4. ใหเ้ด็ก ๆ ตดัและประดิษฐต์วัละครหุ่นเงา 
 5. ใหเ้ด็ก ๆ ทดลองแสดงละครหุ่นเงาทีละกลุ่ม   

 คร้ังที ่3 
 ปฏิบัติงานต่อ (ใชเ้วลาประมาณ 60 นาที) 

 1. เกร่ินถึงนิทานหุ่นละครเงาเม่ือคร้ังก่อน 
 2. ใหเ้ด็กแสดงละคร หุ่นเงาทีละกลุ่มโดยครูบนัทึกเป็นภาพเคล่ือนไหว 
 3. เด็ก ๆ ไดดู้และปรับแกไ้ขการแสดงของกลุ่มจากบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 

 ข้ันสรุปกจิกรรมรวบยอด (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที) 
 1. ซกัถามส่ิงท่ีเด็ก ๆ ไดรั้บ 
 2. สรุปภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด  โดยเด็ก ๆ ตอ้งใชปั้ญญาดา้นต่าง  ๆ มาจากกิจกรรม
บูรณาการ ใหเ้ร่ืองราวท่ีถ่ายทอดนั้นมีเน้ือหาท่ีชดัเจน ทั้งการแสดงออก และความสวยงามและตอ้ง
ใชค้วามประณีตในการท างาน  
 

4.  ช้ินงาน/ภาระงาน 
 หุ่นละครเงา และ บนัทึกภาพเคล่ือนไหว 
 
5.  ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. กลอ้งถ่ายรูปและบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 
 

6.  วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกจิกรรม 
 1. แผน่งาน Story Broad 
 2. ดินสอ ยางลบ  
 3. กระดาษแขง็ 
 4. กรรไกร 
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 5. เทปกาว 
 6. เฟรมไมขึ้งผา้ขาวพร้อมขาตั้งเป็นจอภาพ 
 7. สปอตร์ทไลท ์
 

7.  การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดั 

 1. สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบติักิจกรรม 
 2. วเิคราะห์ทกัษะทางศิลปะจากผลงาน 
 3. สอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 เคร่ืองมือวดั 
 1. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 2. แบบประเมินทกัษะทางศิลปะของเด็ก 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก 

 การประเมินผล 
 1. เด็กมีความกระตือรือร้นสนใจในการปฏิบติักิจกรรม และสนุกกบักิจกรรม 
 2. ทกัษะทางศิลปะของเด็กดีข้ึน 
 3. เด็กมีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรร 
 

8.  เกณฑ์การวดั 
 นกัเรียนผา่นเกณฑป์ระเมินตั้งแต่ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 155 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 
 

ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

1. รูปแบบกจิกรรมศิลปะ
แนวพหุปัญญา 
ทีส่่งเสริมความสุข
และทกัษะทางศิลปะ 
ในเดก็ปฐมวยั 
ควรเป็นกิจกรรม 
ท่ีเนน้การลงมือท า 
เนน้การยอมรับใน
ตวัเองและคนรอบขา้ง 

รูปแบบกจิกรรมศิลปะ
แนวพหุปัญญาทีส่่งเสริม
ความสุขและทกัษะทาง
ศิลปะในเดก็ปฐมวยั 
ตอ้งใหเ้ด็กไดเ้ล่น 
ยนืพ้ืนท่ีการเล่น  
ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสั 
ทั้ง 5 รูปแบบการเล่น 
จึงจะน าไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ 

รูปแบบกจิกรรมศิลปะ
แนวพหุปัญญาทีส่่งเสริม
ความสุขและทกัษะทาง
ศิลปะในเดก็ปฐมวยั 
• รูปแบบกิจกรรมทาง
ศิลปะท่ีสนุก เช่น 
กิจกรรมเล่นปนเรียน 
กิจกรรมท่ีเด็กเรียนรู้ดว้ย
ความสมคัรใจจะท าให้
เกิดความสุข เช่น
กิจกรรมวาดภาพ 
• Project Approach 
สอดแทรกเขา้ไปใน
กิจกรรมการเรียน 
การสอนหลกั เนน้พฒันา
สติปัญญาโดยเด็กเป็น 
ผูก้  าหนด 

รูปแบบกจิกรรมศิลปะ
แนวพหุปัญญาที่
ส่งเสริมความสุขและ
ทกัษะทางศิลปะในเดก็
ปฐมวยั 
ควรเป็นกิจกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบั
พฒันาการของเด็ก
ปฐมวยั คือ ชอบคิด 
 อยากรู้อยากเห็น  
มีจินตนาการ มีค าถาม 
อะไร ท าไม อยา่งไร 
ชอบทดลอง เด็กวยัน้ี 
ยงัมีประสบการณ์นอ้ย
ดงันั้น เ ด็กจึงควรเรียนรู้
จากประสบการณ์
ภายนอก การคิดเหตุผล 

รูปแบบกจิกรรมศิลปะ 
แนวพหุปัญญาทีส่่งเสริม
ความสุขและทกัษะทาง
ศิลปะในเดก็ปฐมวยั 
ควรมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้  
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ทั้งการเล่นและการเล่า  
ซ่ึงจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้
ทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด 
จินตนาการ การเขา้ใจต่อ 
สถานการณ์ดว้ยความรู้สึก
จริงท่ีไดรั้บและสามารถ
ต่อยอดพ้ืนฐานความคิดใน 
ดา้นต่าง ๆ การเล่นในท่ีน้ี 
ควรเป็นลกัษณะ Role Play  
หรือ Psycho Drama  

ควรมีรูปแบบเป็นกิจกรรม
เรียนปนเล่น เนน้การ 
ลงมือท า  ไดใ้ชป้ระสาท
สมัผสัทั้ง 5 เพ่ือใหเ้กิด 
การเรียนรู้จากประสบการณ์
ภายนอก การคิดและกระตุน้
จินตนาการ จากรูปธรรม 
ท่ีสมัผสัไดต้ามพฒันาการ
ในช่วงวยัของเด็ก 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

    ควรเรียนรู้จากรูปธรรม
ท่ีเห็น เรียนรู้จาก 
ของจริง 

เพื่อใหเ้ด็กไดส้ ารวจตวัเอง
วา่ชอบท่ีจะเรียนรู้แบบ
ไหน? แบบ Auditory 
Learner หรือ Visual 
Learner หรือ Kinesthetic 
Learner.   ส่วนการเล่านั้น 
ควรมีรูปภาพหรือวตัถุ
จ าลองหรือของจริง
ประกอบการเล่า เพ่ือให้
สามารถแทรกซึมอารมณ์ 
ความรู้สึกและการรับรู้ได้
อยา่งชดัเจน 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

2. การน าเข้าสู่บทเรียน 
เพือ่เช่ือมโยงสู่เนือ้หา 
• ข้ึนอยูก่บัวา่อะไรคือ 
“เป้าหมาย” อะไรคือ 
“กระบวนการ” 
น าไปสู่ “สุขภาวะ” 
• 3Art + MI ตอ้ง
สงัเคราะห์ MI  
มาเช่ือมโยง Art Ed. 

การน าเข้าสู่บทเรียน เพือ่
เช่ือมโยงสู่เนือ้หา 
1. มีส่วนเตรียมท่ีจะรับ 
หรือขั้นน า 
2. ดึงดูดความสนใจให้
รู้สึกไปกบัเร่ืองท่ีจะสอน 

การน าเข้าสู่บทเรียน เพือ่
เช่ือมโยงสู่เนือ้หา 
ตอ้งมาจากส่ิงท่ีเด็กอยาก
เรียนรู้และสนใจ + 
ประสบการณ์เดิม + 
การกระตุน้ของครู 
 

การน าเข้าสู่บทเรียน 
เพือ่เช่ือมโยงสู่เนือ้หา 
เช่ือมโยงจากรูปธรรม
ไปสู่นามธรรม 

การน าเข้าสู่บทเรียน  
เพือ่เช่ือมโยงสู่เนือ้หา 
ควรจุดประกายความสนใจ
ใหเ้ด็กเกิดอยากรู้อยากเห็น
ดว้ยการใชค้  าถามหรือ 
การเล่านิทานเป็นตวัน า
ความรู้สึกก่อน  แลว้จึง 
เขา้สู่บทเรียน 

การน าเขา้สู่บทเรียน 
เพ่ือเช่ือมโยงสู่เน้ือหา 
ข้ึนอยูก่บัการตั้งเป้าหมาย 
และสร้างกระบวนการ  
มีส่วนเตรียมขั้นน า  
จุดประกายความอยากรู้
อยากเห็น อยากลอง 
 

3. วตัถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 
• ตอ้งเช่ือมโยงหรือ
สอดคลอ้งไปตาม
หลกัสูตรปฐมวยั  
1 ส่วน 
• เป็นไปตามทฤษฎี 
ท่ีใชอ้า้งอิง 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้
ตอ้งตอบตวัแปรตามได ้
(ความสุข และทกัษะ
ศิลปะ) 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้-
ควรเนน้มิติทางความคิด 
มิติสมัพนัธ์ เนน้
พฒันาการโดยองคร์วม 
เนน้ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล พฒันา
ศกัยภาพในแต่ละบุคคล 
การเขา้ใจตนเอง-เขา้ใจ 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
• ควรเนน้พฤติกรรมท่ี
สามารถสงัเกตได้
ชดัเจน 
• ความคิด จินตนาการ
ถ่ายทอดผา่นผลงาน 
การแกปั้ญหา  
การสร้างสรรค ์ 

วตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
• เพ่ือใหเ้กิดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมาจากช่องทาง 
ท่ีแตกต่างกนั   
• เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิด 
การคิดท่ีสอดคลอ้งหรือ
เห็นต่างกนั 
 

วตัถุประสงคค์วรตอ้ง
เช่ือมโยงกบัหลกัสูตร
ปฐมวยัท่ีใชใ้นโรงเรียน 
แต่ตอ้งตอบตวัแปรตามได ้
คือ ความสุข และทกัษะ
ศิลปะ เนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้
และพฤติกรรมท่ีสามารถ
สงัเกตไดช้ดัเจน 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

   ผูอ่ื้น เนน้การศึกษาใน
อนาคต Creative 
Thinking 
- สอนใหไ้ดอ้งคร์วม 
โดยวเิคราะห์ออกมาวา่
ไดปั้ญญาก่ีดา้น 

ใชป้ระสบการณ์ 
จินตนาการเป็น
นามธรรม โดยการ
ทดสอบดว้ยวาจา 
• อารมณ์ วดัอยา่งนอ้ย 
2 อยา่ง 
• ความประทบัใจแลว้
จึงถ่ายทอด 
• รักท่ีปฏิบติัหรือไม่  
อยูไ่ดน้านจนเสร็จ 
(Intra Personal) ซ่ึง
เรียกวา่ภาวะ FLOW 
(เป็นทฤษฎีความสุข
ของ Csikszentmihalyi) 
หมายถึงภาวะท่ีเกิด
สมาธิ น่ิงอยูก่บังาน 
เป็นภาวะท่ีมีความสุข 

• เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงสู่
ความรู้ความเขา้ใจเชิงประจกัษ์ 
• เพื่อพฒันาทกัษะทาง
สงัคมทั้งจากทางตรงและ
ทางออ้ม ซ่ึงเด็กสามารถ 
ท่ีจะเรียนรู้จาก การมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นหรือ
จากการเห็นผูอ่ื้นปฏิบติั 
ต่อกนัในการแกปั้ญหา 
เพื่อสร้างโอกาสในการ
แลกเปล่ียนความคิด ความรู้ 
ประสบการณ์และการ
แสวงหาส่ิงใหม่ ๆ 
เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ 
ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ช้
ประโยชน์ในชีวติ 
ประจ าวนัได ้
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

4. เนือ้หาของกจิกรรม
ควรน ามาจากทฤษฎี
พฒันาการของเด็ก 
ตวัอยา่งเช่น โรงเรียน
รุ่งอรุณเป็นกรณีศึกษา
ท่ีมีรูปแบบน่าสนใจ 

เนือ้หาของกจิกรรม 
ควรประกอบด้วย 
ประเด็นท่ี 1 โรงเรียนมี
หน่วยการเรียนรู้อยูแ่ลว้ 
ตอ้งออกแบบให้
สอดคลอ้งกบัหน่วย
เรียนรู้ 
ประเด็นท่ี 2 ความสนใจ
ของเด็กในช่วงนั้น 
 

เนือ้หาของกจิกรรม 
ควรประกอบด้วย 
เน้ือหาท่ีสอดรับสาระ
การเรียนรู้ มี 4 สาระ  
โดยเลือกไปตาม
โครงงานแลว้บูรณาการ
เขา้ไป 

เนือ้หาของกจิกรรม 
ควรประกอบด้วย
กิจกรรมท่ี 
อยูใ่นมุมมองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัศิลปะ  
• Spatial มิติสมัพนัธ์ 
เช่น การจดั
องคป์ระกอบ 
• Music 
•Performance 
 

เนือ้หาของกจิกรรม 
ควรประกอบด้วย 
การจดักิจกรรมท่ีเปิด
โอกาสใหเ้ด็กมีปฏิสมัพนัธ์
กบัวสัดุอุปกรณ์ส่ิงของ
หรือขอ้มูลต่างๆท่ีเป็นของ
จริงและมีความสอดคลอ้ง
กบัความสนใจของเด็ก 
โดยเด็กสามารถศึกษา
ส ารวจวเิคราะห์ทดลอง
ลองผิดลองถูกกบัส่ิงนั้น ๆ
จนสามารถเขา้ใจอยา่ง 
ถ่องแท ้
• ทศันศึกษานอกสถานท่ี
ก่อนเขา้สู่บทเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

เน้ือหาของกิจกรรมควรอยู่
ในเร่ืองท่ีเด็กสนใจและ 
ควรเรียนรู้ ตามพฒันาการ 
ท่ีสอดคลอ้งกบัหน่วยการ
เรียนรู้ในหลกัสูตรโดยยดึ
หลกัตามทฤษฎีท่ีศึกษาและ
ศิลปะ 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

     • การวาดภาพแบบอิสระ
โดยใชไ้ดท้ั้งสีน ้ า สีเทียน
และสีชอลก์ 
• เชิญบุคคลในอาชีพต่าง ๆ
เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 

5. การล าดบัเนือ้หาของ
กจิกรรม 
• ใหดู้งานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งในการล าดบั
เน้ือหา 
• การสงัเคราะห์ 
พหุปัญญาเร่ิมจากส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรมไปสู่
นามธรรม จากความ
พร้อมของเด็กเป็น 
จุดเร่ิม 
 

การล าดบัเนือ้หาของ
กจิกรรม 
การ์ดเนอร์ใหคุ้ณค่า 
ทุกดา้นเท่ากนั ในแง่ 
การล าดบัขอ้ของปัญญา 
แต่ข้ึนอยูก่บักิจกรรมใน
แต่ละคร้ัง 
 

การล าดบัเนือ้หาของ
กจิกรรม 
ล าดบัตามลกัษณะของ
กิจกรรม เช่น เนน้
กลา้มเน้ือ ประสาท
สมัผสั ความสนใจ 
ของเด็ก 
 

การล าดบัเนือ้หาของ
กจิกรรม 
ไม่สามารถจดั
เรียงล าดบัได ้
ทุกอยา่งข้ึนอยูก่บั 
การวางคอนเซ็ปต ์
 

การล าดบัเนือ้หาของ
กจิกรรม 
• ควรล าดบัเน้ือหาตาม
ความต่อเน่ือง 
• การจดัส่ิงท่ีมีความง่าย 
ไปสู่ส่ิงท่ีมีความยาก ละให้
มีการเรียงล าดบัก่อนหลงั 
• จ าลองสถานการณ์
เหตุการณ์ในชีวติ ประจ า
วนัท่ีเด็กมกัคุน้เคยเพื่อดู
ความสามารถใน การ
น าเอาความรู้ท่ีมีอยูไ่ปปรับ 

การล าดบัเน้ือหาข้ึนอยูก่บั
วตัถุประสงคแ์ละ
แนวความคิด (Concept) 
ของงานวจิยั ทั้งน้ีเพราะ
การ์ดเนอร์ใหค้วามส าคญั
กบัปัญญาทุกดา้นเท่ากนั 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

     ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม
หรือไม่ 
• เรียงตามความอยากรู้
อยากเห็น 

 

6. 
 

กจิกรรมทีส่่งเสริม 
“ปัญญาด้านภาษา” 
ควรมลีกัษณะ 

กจิกรรมทีส่่งเสริม 
“ปัญญาด้านภาษา”  
ควรมลีกัษณะ 
เร่ิมตั้งแต่การใชภ้าษาพดู 
เด็กสามารถถ่ายทอด
ความคิดผา่นภาษาพดู 
หรือภาษาท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ 
 

กจิกรรมทีส่่งเสริม 
“ปัญญาด้านภาษา”  
ควรมลีกัษณะ 
เด็กควรเล่าเร่ืองราว 
ถ่ายทอดดว้ยศิลปะ และ
กระตุน้ดว้ยค าถามต่าง ๆ 
เพ่ือใหเ้กิดทกัษะ 
ทางภาษา 

กจิกรรมทีส่่งเสริม 
“ปัญญาด้านภาษา” 
ควรมลีกัษณะ 
• ระดบัง่าย  
การถ่ายทอดความคิด
ออกมาเป็นค าพดู 
ของเด็ก โดยระวงัใน
เร่ืองของวฒันธรรม 
ของเขา การใชภ้าษาพดู
ส่ือสารใหเ้หมาะสม 
• ระดบัท่ีโตข้ึน 
สามารถเขียนได ้

กจิกรรมทีส่่งเสริม 
“ปัญญาด้านภาษา”  
ควรมลีกัษณะ 
• Make A Picture Story 
•  Role Play 
• Social Group/Group 
Discussion 
 

กิจกรรมควรมีลกัษณะท่ี
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดใ้ชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ทั้งภาษา
พดูไปจนถึงภาษาสญัลกัษณ์ 
ในระดบัง่ายไปจนถึง
ระดบักลางท่ีสอดคลอ้งกบั
พฒันาการ 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

    • ยาก สามารถแต่ง
กาพยก์ลอน โคลงฉนัท ์
ถ่ายทอดในรูป 
สุนทรียทางภาษา 

  

7. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านตรรกะ-
คณิตศาสตร์ 
(Logical-
Mathematical)”  
ควรมลีกัษณะ 
การช่าง ตวง วดั ระดบั
น ้ า คือเน้ือหาในทาง
ตรรกะ-คณิตศาสตร์ ท่ี
อยูใ่นความสนใจของ
เด็กปฐมวยั 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
(Logical-
Mathematical)”  
ควรมลีกัษณะ 
• ตอ้งเลือกกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมใหช้ดัเจน  
ควรเป็นสาระท่ีเด็ก
ปฐมวยัสามารถเรียนรู้ได้
และสนุกกบัมนั โยงเขา้
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ 
เช่น สสวท. 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
(Logical-
Mathematical)”  
ควรมลีกัษณะ 
• เนน้การคิดวเิคราะห์ 
การใชเ้หตุผลไปจนถึง
การค านวณ 
 

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านตรรกะ-
คณิตศาสตร์ (Logical-
Mathematical)”  
ควรมลีกัษณะ 
• เนน้เร่ือง Logic  
ความมีเหตุผล อะไร 
ท าไม อยา่งไร เม่ือไร 
โดยใชค้  าถามปลายเปิด 
* ซ่ึงอาจจะยงัไปไม่ถึง
ตรรกะทาง
คณิตศาสตร์* 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
(Logical-Mathematical)” 
ควรมลีกัษณะ 
• ควรเป็นกิจกรรมท่ีฝึกคิด
เชิงจินตนาการ (Mental 
Picture) ดา้นคณิตศาสตร์ 
เช่น การฟังโจทยเ์ลขท่ีเป็น
เร่ืองราวสั้นๆแลว้ใหเ้ด็ก
คิดหาค าตอบโดยไม่
อนุญาตใหใ้ชต้วัช่วยอ่ืนใด
เช่น น้ิวมือ ดินสอปากกา  

กิจกรรมควรมีลกัษณะท่ีเนน้
เร่ืองการคิดวเิคราะห์อยา่งมี
เหตุผล และซ่ึงศิลปะ 
มีเน้ือหาบางส่วนท่ีทบัซอ้น
กนับางส่วนอยูแ่ลว้ 

163 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

  • เน้ือหาทางคณิตศาสตร์
บางเร่ืองซอ้นทบักบั
ทศันศิลป์อยูแ่ลว้ เช่น 
รูปทรงเรขาคณิต 
 

  หรือ เคร่ืองคิดเลข 
• ฝึกการคาดเดาเชิงเหตุ
และผลจากการมอง เช่น 
การเรียงล าดบัเหตุการณ์
ก่อน-หลงัใหเ้ป็นเร่ืองราว
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด   การเล่น
เกม Maze   การต่อภาพ 
จ๊ิกซอร์ทั้งในภาพท่ีมี
ความหมายและภาพ 
Abstract 

 

8. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านมติ ิ
(Spatial 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านมติ ิ(Spatial 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ์
ตรงกบัทศันศิลป์อยูแ่ลว้ 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านมติ ิ(Spatial 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
มีอยูใ่นทศันศิลป์อยูแ่ลว้ 

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านมติ ิ
(Spatial Intelligence)” 
ควรมลีกัษณะ 
การจดัองคป์ระกอบ 
รูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็น 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้านมติ ิ
(Spatial Intelligence)” 
ควรมลีกัษณะ 
•กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามคิด
ในการเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งของ  

กิจกรรมศิลปะคือ
คุณลกัษณะหน่ึงของปัญญา
ดา้นมิติสมัพนัธ์อยูแ่ลว้ 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

    รูปธรรม เป็นผลจาก
การเช่ือมโยง
จินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค ์ 
การแกปั้ญหาซ่ึง
สมัพนัธ์กบั Logic 

2 ส่ิงจนถึงของหลาย ๆ ส่ิง
ทั้งท่ีมีความหมายและ 
ไม่มีความหมายของภาพ 
เพื่อฝึกการมองแลว้คิดใน
เชิงจบัคู่ของ Form, Color, 
Shape, More-less 
• การต่อภาพจ๊ิกซอร์  
การประกอบโมเดลจ าลอง
แบบง่ายไปหายาก/ 
ท่ีซบัซอ้นข้ึน 

 

9. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านดนตรี 
(Music 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านดนตรี (Music 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
อาจจดักิจกรรมท่ีสามารถ
ไปไดถึ้งการแต่งท านอง 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านดนตรี (Music 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
การจบัจงัหวะ ไปจนถึง
แต่งเพลงได ้

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านดนตรี 
(Music Intelligence)” 
ควรมลีกัษณะ 
ใชด้นตรีสร้าง
จินตนาการ กระตุน้ 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ดนตรี (Music 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ การร้อง
เพลงประกอบการแสดง
ลีลาท่าทางตามเน้ือเพลง 

กิจกรรมท่ีมีลกัษณะการจบั
จงัหวะ ไปจนถึงท่วงท านอง
ต่าง ๆ คือ คุณลกัษณะท่ีมีอยู่
ในการรับรู้ของมนุษย ์
ดงันั้นกิจกรรมท่ีกระตุน้ดว้ย
จงัหวะและท่วงท านอง
สนุกสนานจะช่วยให ้
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

    จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์ 
ใชข้ดัเกลาอารมณ์ เช่น 
เวลาเครียดแลว้เปิด
ดนตรีหรือใชใ้นการ
กระตุน้ 

• ใชภ้าษาในการร้องเพลง 
กิจกรรมการเคาะเคร่ือง
เคาะจงัหวะดนตรี 
• การกระโดดโลดเตน้
แบบอิสระหรือท่าท่ีเด็ก
ก าหนดเองโดยมี
เสียงดนตรีท่ีเร้าใจ
สนุกสนาน 
• การเสริมใหเ้ด็กร้องเพลง
ท่ีชอบเพื่อเรียนรู้และ
เลียนแบบท่วงท านอง   
ดงั-เบา  เสียงสูง-ต ่า 
• การเล่นเกมเกา้อ้ีดนตรี 

กิจกรรมสนุกมากข้ึน ทั้งน้ี
อาจสามารถช่วยไดถึ้งระดบั
การสร้างสรรคไ์ดต้าม 
ขีดความสามารถของวยั 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

10. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านร่างกาย
และการเคลือ่นไหว 
((Bodily-kinesthetic 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านร่างกายและ 
การเคลือ่นไหว (Bodily-
kinesthetic 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านร่างกายและ 
การเคลือ่นไหว (Bodily-
kinesthetic 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
ร่างกายเป็นพิเศษ 
 

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านร่างกาย
และการเคลือ่นไหว 
((Bodily-kinesthetic 
Intelligence)”  
ควรมลีกัษณะ 
เนน้กลา้มเน้ือมดัเลก็ 
มดัใหญ่ ความประสาน
สมัพนัธ์ระหวา่งมือ-ตา
ท่ีเช่ือมโยงกบั
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านร่างกายและ 
การเคลือ่นไหว (Bodily-
kinesthetic Intelligence)” 
ควรมลีกัษณะ 
การเล่านิทานท่ีใหเ้ด็กมี
ส่วนร่วมเช่นใหเ้ปล่งเสียง
ร้องของสตัวต์่าง ๆ ตาม
เน้ือเร่ือง  เลียบเสียงเป็น
ผูใ้หญ่...ผูห้ญิง...ผูช้าย...
คนแก่ ฯลฯ 
• การเล่นกีฬา เช่น วิง่ลู่ 
 ชกักะเยอ่  ดนตรีประกอบ
ท่าคา้ง ฯลฯ 

กิจกรรมท่ีเนน้การใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็ มดัใหญ่ 
เกิดการประสานสมัพนัธ์
ระหวา่งมือ-ตา ท่ีเช่ือมโยง
กบัจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

     • เกมท่ีเสริมดา้น 
การเคล่ือนไหว เช่น  
มอญซ่อนผา้  
เกา้อ้ีดนตรี  และ 
แชร์บอล ฯลฯ 

 

11. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านมนุษย
สัมพนัธ์ 
(Interpersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
(Interpersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
การท างานเป็นกลุ่มท าให้
เกิดปฏิสมัพนัธ์กบัผูค้น
ในสงัคมชดัเจน ตอ้งมี
ส่วนของค าถามท่ีเปิด
โอกาสไดถ่้ายทอด 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
(Interpersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
กระบวนการน าเน้ือหา 
จดัเป็นฐานการเรียนรู้ 
เพื่อเขา้ใจ “พลโลก” 
 

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านมนุษย
สัมพนัธ์ 
(Interpersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
สามารถแชร์ความคิด
และประสบการณ์และ
อารมณ์กบับุคคลท่ี
มากกวา่ 1 คนข้ึนไป 
เพื่อสร้างจินตนาการ  

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านมนุษยสัมพนัธ์ 
(Interpersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
• การเล่านิทานใหเ้ด็ก
เรียนรู้เก่ียวกบัการปฏิบติั
ตนในการเขา้สงัคม    
การท ากิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่ง
เหมาะสม 

กิจกรรมท่ีส่งเสริม 
การท างานเป็นกลุ่ม  
เกิดปฏิสมัพนธ์กบัผูอ่ื้น 
สามารถแบ่งปันความคิด
และประสบการณ์กบับุคคล
ท่ีมากกวา่ 1 คน 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

    ความคิดสร้างสรรคแ์ละ
การแกปั้ญหา 

• การท างานเป็นกลุ่ม  
การไดจ้ านวนดาวตาม
จ านวนท่ีรู้จกัเพื่อน
กิจกรรมท่ีฝึกเร่ือง 
การทกัทาย-การสนทนา-
การขอโทษ และ 
การขอบคุณ ฯลฯ 

 

12. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านความ
เข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
• ศิลปะส่งเสริมปัญญา
ดา้นความเขา้ใจตนเอง 
(Intrapersonal) อยูแ่ลว้ 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
ศิลปะส่งเสริมปัญญาดา้น
ความเขา้ใจตนเองอยูแ่ลว้ 

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านความเข้าใจ
ตนเอง (Intrapersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
เขา้ใจอารมณ์ความคิด
ของตนเอง ซ่ึงอาจจะ
เกิดภาวะ FLOW ได ้
Interal Locus of  

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญา 
ด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
ติดตามในเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจ 
• ใช ้sticker หนา้คนยิม้-
โกรธ-ดีใจ-เสียใจ-ตกใจ  

กระบวนการท างานของ
กิจกรรมศิลปะส่งเสริม
ปัญญาดา้นความเขา้ใจ
ตนเองโดยตรง  
ซ่ึงเด็กในวยัน้ีมกัยดึตวัเอง
เป็นศูนยก์ลาง  
กิจกรรมจึงควรส่งเสริมให้
เขา้ใจอารมณ์ความคิดของ
ตนเอง น าไปสู่ภาวะ FLOW 
ได ้
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

  • เด็กมกัยดึตวัเองเป็น
ศูนยก์ลาง ตอ้งรู้จกัเขา้ใจ
ตนเองจึงจะเขา้ใจผูอ่ื้น 

 Control = การควบคุม
ตนเองจากภายใน 

บนัทึกในสมุดเพื่อแสดงถึง
ความรู้สึกของตนเองดว้ย
ภาพในการท าแต่ละ
กิจกรรม 
• จดักิจกรรมเสริมเร่ืองราว
ท่ีแต่ละคนสนใจทั้งใน
รูปแบบการน าเสนอ
ผลงาน   การรายงาน   
การเล่าสู่  และการทดลอง 
ฯลฯ 

 

13. กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้าน
ธรรมชาตวิทิยา 
(Naturalist 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ธรรมชาตวิทิยา 
(Naturalist 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ธรรมชาตวิทิยา 
(Naturalist 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
 

กจิกรรมศิลปะ 
ทีส่่งเสริมการเรียนรู้ 
“ปัญญาด้านธรรมชาติ
วทิยา (Naturalist 
Intelligence)  
ควรมลีกัษณะ 
 

กจิกรรมศิลปะทีส่่งเสริม
การเรียนรู้ “ปัญญาด้าน
ธรรมชาตวิทิยา 
(Naturalist Intelligence)
ควรมลีกัษณะ 
• กิจกรรม Walk Rally 
• ชมสารคดีต่าง ๆ 

กิจกรรมท่ีพาเด็กออกมา
เรียนรู้นอกหอ้งเรียนตาม
บริบทของธรรมชาติใน
ชีวติประจ าวนัตามวยั 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

  ควรพาเด็กออกมา 
ขา้งนอก เรียนรู้ 
นอกหอ้งเรียน 

 บูรณาการจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค ์
กบั บริบทของ
ธรรมชาติใน
ชีวติประจ าวนัตามวยั 

• นิทรรศการพิพิธภณัฑ-
สถานธรรมชาติวทิยา 
• กิจกรรมธรรมชาติศึกษา 
• กิจกรรมธรรมชาติศึกษา
นอกสถานท่ี 

 

14. ส่ือประกอบกจิกรรม 
ทีเ่หมาะสม 
ควรมลีกัษณะ 
• เนน้ส่ือท่ีเป็น
ธรรมชาติ อาจจะตอ้ง
ผสมผสานส่ือตาม
กระแสท่ีเด็กช่ืนชอบ
อยูแ่ลว้ เช่น ตวัการ์ตูน
ส าเร็จรูปไดบ้างส่วน 
• ควรใหค้วามรู้ใน
เร่ืองของส่ือ 
ความส าคญัและคุณค่า 

ส่ือประกอบกจิกรรม 
ทีเ่หมาะสม 
ควรมลีกัษณะ 

ส่ือประกอบกจิกรรม 
ทีเ่หมาะสม 
ควรมลีกัษณะ 
เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีหา
ง่ายตามทอ้งถ่ิน  
น ามาเช่ือมโยงการสอน 
 

ส่ือประกอบกจิกรรม 
ทีเ่หมาะสม 
ควรมลีกัษณะ 
• ส่ือ คือ วสัดุอุปกรณ์
ท่ีมาใชป้ระกอบตามมา
ใชใ้นการสร้างสรรค์
ตามวตัถุประสงค ์
• วตัถุ และกิจกรรม 
(เช่นการเยีย่มดูงาน) 
• ส่ือท่ีเป็นของจริง 
(Reality) มีอยูจ่ริง 
สมัผสัได ้เห็นจริง 

ส่ือประกอบกจิกรรม 
ทีเ่หมาะสมควรมลีกัษณะ 
• ส่ือใชท้ั้งคนสตัวพื์ช
ส่ิงของสถานท่ีเหตุการณ์
หรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจดัข้ึน 
• บทเรียนการ์ตูน  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บอร์ด
ผนงั  แผนภูมิ  บตัรค า  
บทเรียนวดิีทศัน์บตัร  ตวัเลข  
ตรายาง  บตัรรูปสตัว์ และ
แบบจ าลอง ฯลฯ 

ส่ือท่ีดีควรจะเป็นขิงจริง 
สมัผสัจบัตอ้งได ้เป็นวสัดุ
ธรรมชาติท่ีหาง่ายตาม
ทอ้งถ่ิน ไม่เป็นอนัตรายต่อ
เด็กหรืออาจผสมผสานส่ือ
ตามกระแสไดบ้า้งเพื่อให้
ความรู้ ความส าคญัและ
คุณค่า 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

 ตอ้งมีการเปรียบเทียบ
กบัส่ิงอ่ืน ๆ เพื่อหา
คุณค่าของส่ือ 
แต่ละชนิด แลว้เด็กจะ
เป็นผู ้Form Concept 
น่าจะเกิดจากการ 
ลงมือท า ทดลอง  
โดยอาจารยแ์นะน า 
วา่เด็กชอบความ
ประหลาดใจ 

   • เคร่ืองบนัทึกเสียง   
เทปคลาสเซท  และ 
แผน่ซีดี ฯลฯ 
 

 

15. ข้อค านึงถึงในการ
เลอืกใช้เทคนิคทาง
ทศันศิลป์และการ
ออกแบบมอีะไรบ้าง 
ความปลอดภยัในการ
ใชป้ระสาทสมัผสั 
ต่าง ๆ 

ข้อค านึงถึงในการเลอืกใช้
เทคนิคทางทศันศิลป์และ
การออกแบบมอีะไรบ้าง 
 

ข้อค านึงถึงในการเลอืกใช้
เทคนิคทางทศันศิลป์และ
การออกแบบมอีะไรบ้าง 
• ตอ้งมีความปลอดภยัสูง ไม่
มีสารเคมีอนัตราย ขนาด
เหมาะสมกบัพฒันาการ 
ทางร่างกายของเด็ก  

ข้อค านึงถึงในการ
เลอืกใช้เทคนิคทาง
ทศันศิลป์และการ
ออกแบบมอีะไรบ้าง 
วยั และ พฒันาการ และ
วฒันธรรมของเด็ก 
(Background) 

ข้อค านึงถึงในการเลอืกใช้
เทคนิคทางทศันศิลป์และ
การออกแบบมอีะไรบ้าง 
• วธีิการวาดเสน้ การลง
น ้ าหนกัแสงเงา สีสนัและ
ความชดัเจนเหมือนจริงของ
ส่ิงท่ีเป็นตน้แบบแบบจ าลอง 

ควรเป็นเทคนิคเรียบง่าย 
เช่น การวาดเสน้ ระบายสี  
มีความปลอดภยัสูง ไม่มี
สารเคมีอนัตราย ขนาดเหมาะสม
กบัพฒันาการทางร่างกาย มี
ความหลากหลายในการกระตุน้
ประสาทสมัผสั 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

   • มีความหลากหลาย 
กระตุน้ประสาทสมัผสั
จบัตอ้งไดจ้ริง 

 • ฝึกการวาด House-tree-
persons  
• การป้ันตามรูปทรงของ 
ส่ิงต่าง ๆ 
• การเขียนภาพโดยใช้
ประเภทของสีท่ี
หลากหลาย 
• กิจกรรมท า Paper 
Marche 

 

16. การประเมนิผล
กจิกรรมหรือผลงาน
ศิลปะของเดก็ปฐมวยั 
มวีธีิการประเมนิดงันี ้
• แบบสงัเกต 
• เด็กเป็นผูป้ระเมินครู
ประกอบดว้ยเอดู
ความคิดของเด็ก 

การประเมนิผลกจิกรรม
หรือผลงานศิลปะของ
เดก็ปฐมวยั มวีธีิการ
ประเมนิดงันี ้
• ออกแบบการประเมิน
ไปดว้ยทุกคร้ังท่ี 
ท ากิจกรรม 
 

การประเมนิผลกจิกรรม
หรือผลงานศิลปะของ
เดก็ปฐมวยั มวีธีิการ
ประเมนิดงันี ้
• ใชก้ารสงัเกตในขณะ
ท างานหรือร่วมกิจกรรม  
• วเิคราะห์ผลงาน 
• วเิคราะห์ค าพดู 

การประเมนิผล
กจิกรรมหรือผลงาน
ศิลปะของเดก็ปฐมวยั มี
วธีิการประเมนิดงันี ้
ใชข้องจริง ประเมินจาก   
1) ผลงาน   2) ความคิด   
3) อารมณ์  และ  
 

การประเมนิผลกจิกรรม
หรือผลงานศิลปะของเดก็
ปฐมวยั มวีธีิการประเมนิ
ดงันี ้
• การสงัเกตควรสงัเกตใน
ขณะท่ีเด็กท ากิจกรรม 
หรือเล่น 
 

การประเมินควรเป็นการ
สงัเกตพฤติกรรม การแสดง
ความคิด อารมณ์ 
เปรียบเทียบก่อน-หลงั 
ควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์
ช้ินงานและค าพดู  
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

  • มี E1 (สงัเกตระหวา่ง
ทาง)เทียบกบั E2  
(ผลปลายทาง)  
ดว้ยหรือไม่ 
 

 4) พฤติกรรมท่ีแสดง
อารมณ์ เพื่อผล
ปลายทาง หมายถึง  
เด็กจะมีความสุข 
 

• การเก็บรวมรวมผลงาน
ขอ้มูลท่ีช่วยใหท้ราบถึง
ความกา้วหนา้ของ
พฒันาการ 
• ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
ประเมินและ 
• ควรก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการประเมินและเลือก
เคร่ืองมือและวธีิการ 
หลาย ๆ ท่ีมีมาตรฐาน 
เป็นท่ียอมรับหลาย ๆ อยา่ง
ประกอบกนั 
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ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

17. การประเมนิ
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของเดก็
ปฐมวยัมวีธีิการ
ประเมนิ 
น า Wording ของเด็ก
มาวดัผลสมัฤทธ์ิดว้ย 
 
 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเดก็
ปฐมวยัมวีธีิการประเมนิ 
กระบวนการและผลงาน
ท่ีส้ินสุด และสุดทา้ย 
ตอ้งไดค้วามสุข 
 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเดก็
ปฐมวยัมวีธีิการประเมนิ 
• ผลสมัฤทธ์ิตอ้งใช้
เกณฑท์างดา้นพหุปัญญา 
โดยประเมินจากช้ินงาน 
Pre-test,  Pro-test 
• แบบสงัเกต การสนทนา
ซกัถาม เก็บขอ้มูล 3 เสา้ 
1. ผูว้จิยัสงัเกต 
2. ครูตอบแบบสอบถาม  
3. ผูป้กครองตอบ 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเดก็
ปฐมวยัมวีธีิการ
ประเมนิ 
ใหดู้ท่ีเป้าหมาย  
วดัความสุขและทกัษะ
ศิลปะสูงข้ึน 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของเดก็
ปฐมวยัมวีธีิการประเมนิ 
• แบบตรวจสอบรายการ
แบบประเมินผลงาน
กิจกรรมแบบบนัทึก
กิจกรรมการประเมิน 
ท่ีหลากหลาย 
• Portfolio ท่ีบนัทึก
ความกา้วหนา้ 
 

ดูกระบวนการและผลงาน 
ซ่ึงสุดทา้ยจะตอ้งไดข้อ้สรุป 
เร่ือง ความสุข และทกัษะ
ศิลปะ 
โดยเก็บขอ้มูล 3 เสา้ ร่วมกบั 
ท า Portfolio บนัทึก
ความกา้วหนา้ โดยใชเ้กณฑ์
ทางดา้นพหุปัญญาประเมิน
ช้ินงาน 

18. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
•ไปคน้ควา้เพ่ิมเติมเร่ือง 
FLOW ตามทฤษฎี
ความสุขของ 
Csikszentmihalyi 

ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
• การดูแลช่วยเหลือเด็ก
นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
มีขั้นตอนโดยมีครูเป็น
บุคลากรหลกัในการ 

คน้ควา้เพ่ิมเติมตาม
ค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  

175 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี 15 ผลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง  (ต่อ) 
 

ล าดบั
ท่ี 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
กิจกรรมศิลปะเด็ก 

 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นพหุปัญญา 
 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวทิยาเด็ก 
ขอ้สรุปประเด็น 

ค าถาม 
ผศ.ดร.อ าไพ ตีรณสาร ดร.กนัตฌ์พชัญ ์อยูอ่  าไพ ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ ์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์ คุณอภิรัตน์ เกวลิน  

    • คน้ควา้เพ่ิมเติมทฤษฎี
ของ Ericson 
 

ด าเนินงานนั้น จ าเป็นตอ้ง
มีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและนอก
สถานศึกษา เช่น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาผูป้กครอง
ชุมชนและครูทุกคนมี
วธีิการและเคร่ืองมือ 
ท่ีชดัเจน 
• การคดักรองนกัเรียน
เพื่อใหท้ราบในขอ้มูล
พ้ืนฐานในการท าความ
เขา้ใจเด็ก ๆ 
• การส่งต่อเป็นทางเลือกท่ี
ส าคญัต่อความเขา้ใจ 
ของครู 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16 สรุปผลการประเมินความสุข ก่อน จากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั    
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั 

เลขท่ี ประเด็นการประเมินความสุข ก่อน (Pre-test) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

 ( 4 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 2 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 54 
คะแนน) 

1 3 5 3 9 4 3 6 1 6 40 

2 2 5 4 6 2 3 7 2 6 37 

3 4 5 3 8 3 3 8 2 6 42 

4 2 5 3 7 3 2 9 2 6 39 

5 2 5 3 6 3 2 9 2 6 38 

6 2 5 3 8 3 3 10 2 6 42 

7 4 5 4 9 3 3 10 2 7 47 

8 4 6 4 9 3 3 10 2 7 48 

9 4 5 2 9 3 3 10 2 6 44 

10 4 6 4 9 4 3 10 2 7 49 

11 3 4 4 8 2 3 10 2 7 43 

12 2 5 3 7 2 2 9 2 6 38 

13 2 5 3 9 3 3 7 2 6 40 

14 3 5 3 8 4 2 6 2 6 39 

15 2 5 3 6 3 2 7 1 7 36 

16 4 6 4 9 4 3 8 2 7 47 

17 2 5 3 9 4 2 7 2 6 40 

18 2 6 4 8 4 2 5 1 5 37 

19 4 7 4 9 4 4 7 2 6 47 

20 2 5 4 8 4 2 6 2 6 39 

21 3 5 3 8 4 2 6 2 6 39 

22 4 5 4 9 4 2 7 2 6 43 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16 สรุปผลการประเมินความสุข ก่อน จากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั   (ต่อ) 

เลขท่ี ประเด็นการประเมินความสุข ก่อน (Pre-test) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

 ( 4 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 2 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 54 
คะแนน) 

23 2 6 4 9 4 2 6 2 6 41 

24 3 5 4 8 4 2 7 2 6 41 

25 4 5 4 9 4 2 7 2 6 43 

26 4 8 4 10 4 4 10 2 5 51 

27 2 5 4 7 4 2 7 2 4 37 

28 3 6 4 7 4 4 9 2 5 44 

29 3 7 4 6 4 2 7 2 4 39 

30 4 7 4 8 4 2 8 2 5 44 

31 4 7 4 10 3 4 10 2 6 50 

32 3 6 3 8 4 2 8 2 6 42 

33 4 8 4 9 4 4 9 2 7 51 

34 3 8 4 6 4 2 5 2 4 38 

35 4 5 4 6 4 2 9 2 5 41 

36 3 7 4 9 4 2 8 2 7 46 

37 3 8 3 6 3 2 6 2 4 37 

38 2 7 4 5 4 2 6 2 4 36 

39 3 7 4 7 4 2 7 2 4 40 

40 4 6 4 10 4 4 10 2 7 51 

41 4 6 4 9 4 4 10 2 8 51 

42 3 6 4 7 4 2 9 2 4 41 

43 3 7 4 6 4 2 5 2 4 37 

44 3 8 4 8 4 2 10 2 5 46 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 16 สรุปผลการประเมินความสุข ก่อน จากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั   (ต่อ) 

เลขท่ี ประเด็นการประเมินความสุข ก่อน (Pre-test) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

 ( 4 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 2 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 54 
คะแนน) 

45 3 6 4 7 4 4 9 2 4 43 

46 3 7 4 7 4 2 9 2 4 42 

47 4 7 4 9 4 2 9 2 6 47 

48 3 7 4 8 4 2 8 2 4 42 

49 4 8 4 8 4 3 10 2 5 48 

50 4 6 4 9 4 3 9 2 7 48 

 x  42.62 

 SD. 4.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 สรุปผลการประเมินความสุข หลงั จากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั    
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั 

เลขท่ี ประเด็นการประเมินความสุข หลงั (Post-test) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

 ( 4 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 2 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 54 
คะแนน) 

1 4 4 4 9 4 4 8 2 7 46 

2 4 6 4 10 3 3 8 2 7 47 

3 4 6 4 9 3 3 9 2 7 47 

4 4 5 4 8 4 3 9 2 6 45 

5 4 6 4 9 4 4 10 2 6 49 

6 4 5 4 9 2 4 7 2 6 43 

7 4 5 4 9 4 4 9 2 7 48 

8 4 6 4 9 4 4 7 2 7 47 

9 4 5 4 9 4 4 8 2 7 47 

10 4 8 4 9 4 4 9 2 6 50 

11 4 5 4 9 4 4 7 2 6 45 

12 4 5 4 9 4 2 8 2 6 44 

13 4 5 4 9 3 4 7 2 7 45 

14 4 5 4 8 4 3 7 2 6 43 

15 4 7 4 7 4 4 8 2 6 46 

16 4 8 4 9 3 4 9 2 7 50 

17 4 8 4 10 4 4 9 2 8 53 

18 2 4 4 7 4 3 5 2 2 33 

19 4 5 4 8 4 4 7 2 6 44 

20 4 7 4 8 4 4 9 2 5 47 

21 4 6 4 10 0 4 9 2 8 47 

22 3 5 4 9 4 3 7 2 7 44 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 สรุปผลการประเมินความสุข หลงั จากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั   (ต่อ) 

เลขท่ี ประเด็นการประเมินความสุข หลงั (Post-test) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

 ( 4 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 2 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 54 
คะแนน) 

23 3 7 4 9 4 3 7 2 6 45 

24 4 5 4 9 4 3 7 2 6 44 

25 4 8 4 9 4 3 9 2 7 50 

26 4 7 4 10 4 4 10 2 8 53 

27 4 7 4 9 4 4 10 2 8 52 

28 4 8 4 10 4 4 10 2 8 54 

29 4 8 4 9 4 4 10 2 8 53 

30 7 4 4 10 4 4 10 2 8 53 

31 4 7 4 10 4 4 10 2 8 53 

32 4 5 4 9 4 3 10 2 7 48 

33 4 8 4 10 4 4 10 2 8 54 

34 4 8 4 10 4 4 10 2 8 54 

35 4 6 4 9 3 4 10 2 7 49 

36 4 7 4 10 4 4 10 2 8 53 

37 4 7 4 8 4 4 10 2 8 51 

38 3 8 4 9 4 3 10 2 8 51 

39 4 8 4 8 4 4 10 2 8 52 

40 4 8 4 10 4 4 10 2 8 54 

41 4 7 4 10 3 4 10 2 8 52 

42 3 8 4 9 4 4 10 2 8 52 

43 4 8 4 9 4 4 10 2 6 51 

44 3 8 4 9 4 4 10 2 8 52 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 17 สรุปผลการประเมินความสุข หลงั จากการจดักิจกรรมศิลปะเชิงพหุปัญญาตาม
แนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั   (ต่อ) 

 
เลขท่ี ประเด็นการประเมินความสุข หลงั (Post-test) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

 ( 4 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 4 
คะแนน) 

( 10 
คะแนน) 

( 2 
คะแนน) 

( 8 
คะแนน) 

( 54 
คะแนน) 

45 3 7 4 10 4 4 10 2 8 52 

46 4 8 4 10 4 4 10 2 8 54 

47 4 7 4 9 4 3 6 1 6 44 

48 3 8 4 8 4 4 9 2 7 49 

49 4 8 4 10 4 3 10 2 8 53 

50 4 7 4 9 4 4 10 2 8 52 

 x  48.88 

 SD. 4.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 18 สรุปผลการประเมินทกัษะศิลปะ ก่อน–หลงัจากการจดักิจกรรมศิลปะเชิง 
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั  
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั 

เลขท่ี 

ประเด็นการประเมินทกัษะศิลปะตามทฤษฎีของโลเวนเฟลด ์

Pre-test P0st-test 
รูปร่างและการ
ส่ือความหมาย 

สี 
มิติสมัพนัธ์
และช่องวา่ง 

รวม 
รูปร่างและการ
ส่ือความหมาย 

สี 
มิติสมัพนัธ์และ

ช่องวา่ง 
รวม 

( 3 คะแนน) 
( 3 

คะแนน) 
( 3 คะแนน) 

( 9 
คะแนน) 

( 3 คะแนน) 
( 3 

คะแนน) 
( 3 คะแนน) 

( 9 
คะแนน) 

1 2 2 2 6 3 2 3 8 
2 2 2 2 6 2 3 2 7 
3 1 2 1 4 3 3 2 8 
4 1 2 2 5 3 2 3 8 
5 1 1 1 3 3 3 3 9 
6 3 2 2 7 3 3 3 9 
7 3 2 2 7 3 3 3 9 
8 1 2 1 4 2 2 2 6 
9 2 2 2 6 2 2 2 6 

10 3 2 3 8 3 3 3 9 
11 2 2 2 6 3 2 2 7 
12 1 2 2 5 3 3 3 9 
13 1 2 2 5 2 3 2 7 
14 2 2 2 6 3 3 2 8 
15 3 2 3 8 3 3 3 9 
16 3 2 3 8 3 3 3 9 
17 1 2 2 5 3 3 3 9 
18 2 2 2 6 2 2 2 6 
19 2 2 2 6 3 3 3 9 
20 2 2 2 6 3 3 2 8 
21 3 2 2 7 3 3 3 9 
22 1 1 2 4 2 2 2 6 
23 1 2 2 5 2 2 2 6 
24 1 1 2 4 2 2 2 6 
25 2 1 2 5 3 3 2 8 
26 2 2 2 6 3 3 3 9 
27 2 2 2 6 3 2 3 8 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 18 สรุปผลการประเมินทกัษะศิลปะ ก่อน–หลงัจากการจดักิจกรรมศิลปะเชิง 
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั  
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั (ต่อ) 

เลขท่ี 

ประเด็นการประเมินทกัษะศิลปะตามทฤษฎีของโลเวนเฟลด ์

Pre-test P0st-test 
รูปร่างและการ
ส่ือความหมาย 

สี 
มิติสมัพนัธ์
และช่องวา่ง 

รวม 
รูปร่างและการ
ส่ือความหมาย 

สี 
มิติสมัพนัธ์และ

ช่องวา่ง 
รวม 

( 3 คะแนน) 
( 3 

คะแนน) 
( 3 คะแนน) 

( 9 
คะแนน) 

( 3 คะแนน) 
( 3 

คะแนน) 
( 3 คะแนน) 

( 9 
คะแนน) 

28 3 2 2 7 3 3 3 9 
29 2 2 2 6 3 2 2 7 
30 3 2 2 7 3 2 2 7 
31 2 2 2 6 3 3 3 9 
32 2 2 2 6 3 2 2 7 
33 3 2 3 8 3 3 2 8 
34 2 2 2 6 3 3 3 9 
35 2 3 2 7 3 3 3 9 
36 2 2 2 6 3 2 2 7 
37 2 2 2 6 3 2 2 7 
38 2 2 2 6 3 3 2 8 
39 1 2 2 5 3 2 3 8 
40 3 3 3 9 3 3 3 9 
41 2 2 2 6 3 3 2 8 
42 1 2 1 4 2 3 2 7 
43 3 2 2 7 3 3 3 9 
44 3 2 2 7 3 3 2 8 
45 3 2 2 7 3 3 2 8 
46 3 2 2 7 3 2 3 8 
47 2 2 2 6 3 2 2 7 
48 3 2 2 7 3 2 2 7 
49 1 2 2 5 3 2 2 7 
50 1 1 2 4 2 2 2 6 

 
 x  5.98 

 

7.82 

 
 SD 1.25 

 
1.06 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19 สรุปค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กจากการจดักิจกรรมศิลปะเชิง  
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั  
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั 

เลขท่ี 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมคร้ัง

น้ีสนุก 
เขา้ใจ 

สามารถท าได้
ดว้ยตนเอง 

ท าใหเ้ก่ง
ข้ึน 

อยากเขา้ร่วมใน
คร้ังต่อไป 

รวม 

(2 คะแนน) 
(2 

คะแนน) 
(2 คะแนน) 

(2 
คะแนน) 

(2 คะแนน) 
(10 

คะแนน) 
1 2 2 2 2 2 10 
2 2 2 2 2 2 10 
3 2 2 2 2 2 10 
4 2 2 2 2 1 9 
5 2 2 2 2 2 10 
6 2 2 2 2 2 10 
7 2 2 2 2 2 10 
8 2 2 2 2 2 10 
9 1 2 2 1 2 8 

10 2 2 2 2 2 10 
11 2 2 2 2 2 10 
12 2 2 2 2 2 10 
13 2 2 2 2 2 10 
14 2 2 2 2 2 10 
15 2 2 2 2 2 10 
16 2 2 2 2 2 10 
17 2 2 2 2 2 10 
18 2 2 2 2 2 10 
19 2 2 0 0 2 6 
20 2 2 2 2 2 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19 สรุปค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กจากการจดักิจกรรมศิลปะเชิง  
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั  
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั (ต่อ) 

เลขท่ี 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมคร้ัง

น้ีสนุก 
เขา้ใจ 

สามารถท าได้
ดว้ยตนเอง 

ท าใหเ้ก่ง
ข้ึน 

อยากเขา้ร่วมใน
คร้ังต่อไป 

รวม 

(2 คะแนน) 
(2 

คะแนน) 
(2 คะแนน) 

(2 
คะแนน) 

(2 คะแนน) 
(10 

คะแนน) 
21 2 2 2 2 2 10 
22 2 2 2 2 2 10 
23 2 2 2 2 2 10 
24 2 2 2 2 2 10 
25 2 2 2 2 2 10 
26 2 2 2 2 2 10 
27 2 2 2 2 1 9 
28 2 2 2 2 2 10 
29 1 2 1 2 1 7 
30 2 2 2 2 2 10 
31 2 2 2 2 2 10 
32 2 2 2 2 2 10 
33 2 2 2 2 2 10 
34 2 2 2 2 2 10 
35 1 1 2 1 2 7 
36 2 2 2 2 2 10 
37 2 2 2 2 2 10 
38 2 2 2 2 2 10 
39 2 2 2 2 2 10 
40 2 2 2 2 2 10 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 19 สรุปค่าเฉล่ียผลการประเมินความพึงพอใจของเด็กจากการจดักิจกรรมศิลปะเชิง  
พหุปัญญาตามแนวคิดของโฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ เพื่อส่งเสริมความสุขในเด็กปฐมวยั  
นกัเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร  
(ปฐมวยัและประถมศึกษา) ระดบัปฐมวยั (ต่อ) 

เลขท่ี 

ประเด็นการประเมินความพึงพอใจ 
กิจกรรมคร้ัง

น้ีสนุก 
เขา้ใจ 

สามารถท าได้
ดว้ยตนเอง 

ท าใหเ้ก่ง
ข้ึน 

อยากเขา้ร่วมใน
คร้ังต่อไป 

รวม 

(2 คะแนน) 
(2 

คะแนน) 
(2 คะแนน) 

(2 
คะแนน) 

(2 คะแนน) 
(10 

คะแนน) 
41 2 2 2 2 0 8 
42 2 2 2 2 2 10 
43 2 2 2 2 2 10 
44 2 2 2 2 2 10 
45 2 2 2 2 2 10 
46 2 2 2 2 2 10 
47 2 2 2 2 2 10 
48 2 2 2 2 2 10 
49 2 2 2 2 2 10 
50 2 2 2 2 2 10 

 x  1.94 1.98 1.94 1.92 1.9 1.94 
 SD 0.24 0.14 0.31 0.34 0.36 0.09 

 
 
 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพกจิกรรมระหว่างทดลองกจิกรรมกบันักเรียนกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันอนุบาลปีที ่3 
 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร (ปฐมวยัและประถมศึกษา) ฝ่ายปฐมวยั 

ภาพที ่9 ผลงานก่อนการทดลองกจิกรรม (Pre-test) พบว่าพฒันาการของเด็กแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

 

ภาพท่ี 9.1 กลุ่มแรกอยูใ่นขั้นใหช่ื้อรอยขีดเข่ีย (Noming Scribbling) 

 

ภาพท่ี 9.2 กลุ่มท่ี 2 ขั้นเร่ิมขีดเขียน (Pre-Schematic) 

 

ภาพท่ี 9.3 กลุ่มท่ี 3 ขั้นขีดเขียน (Schematic) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่10  กจิกรรมที ่1 ลูกเต๋าบอกอารมณ์ 

 

ภาพท่ี 10.1 – 10.2 ร่างภาพใบหนา้อารมณ์ต่างๆ ลงในแผน่งานท่ีตดัแพทเทิร์นไวแ้ลว้ 

 

ภาพท่ี 10.3 – 10.4 เด็กๆ มีสมาธิและตั้งใจสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง 

 

ภาพท่ี 10.5  “ลูกเต๋าบอกอารมณ์”   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่11  กจิกรรมที ่2 เมืองน่าอยู่ 
 

 

 

ภาพท่ี 11.1 – 11.3 เร่ิมร่างรายละเอียดเมืองของเด็กๆ ท่ีตอ้งท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

 

ภาพท่ี 11 .4 “ชุมชนน่าอยู”่ ผลงานท่ีท าส าเร็จแลว้จากความรวมมือของเด็กทุกคน  

โดยน าของแต่ละกลุ่มมาต่อกนัเหมือนจ๊ิกซอว์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่12  กจิกรรมที ่3 มาเป็น Chef นักป้ันกนัเถอะ 

 

ภาพท่ี 12 .1-12.2 เด็กๆ วาดชุดจานอาหารและชอ้น-ส้อม บนใบงานของตน  

  

ภาพท่ี 12.3           ภาพท่ี 12.4 

 

ภาพท่ี 12.5           ภาพท่ี 12.6  

ภาพท่ี 12.3 - 12.6  แป้งป้ันรูปอาหาร 3 มิติ ถูกจดัวางบนแผน่งาน 2 มิติ ส่งเสริมมิติสัมพนัธ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่12 กจิกรรมที ่3 มาเป็น Chef นักป้ันกนัเถอะ (ต่อ) 

 

 

ภาพท่ี 12.7           ภาพท่ี 12.8  

 

 

ภาพท่ี 12.8                  ภาพท่ี 12.10  

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่13  กจิกรรมที ่4 ภาพพมิพ์รอยเท้าเข้าจังหวะ 
 

 

ภาพท่ี 13.1 สีโปสเตอร์พร้อม    13.2 แบ่งกลุ่มก่อนเร่ิมกิจกรรม 

 13.3 ขณะท ากิจกรรมภาพพิมพร์อยเทา้เขา้จงัหวะ 

 
ภาพท่ี 13.4 ผลงานภาพพิมพร์อยเทา้เด็กๆ บนผนืผา้ขนาด 1.5 x 7.0 เมตร  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่14  กจิกรรมที่ 5 มหัศจรรย์รูปทรง 3 มิติ 

 

ภาพท่ี 14.1 – 14.2 เด็กๆ ทดลองร้อยหลอดเขา้ลวดแลว้บิดใหเ้กิดเป็นรูปร่าง รูปทรง 

 

ภาพท่ี 14.3 – 14.4  ต่อเติมเร่ืองราวจากรูปทรงท่ีสร้างข้ึน 

 

ภาพท่ี 14.5 – 14.7  ผลงานท่ีแต่งเติมเร่ืองราวจากรูปร่าง รูปทรงท่ีได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่15  กจิกรรมที ่6 ดนตรีสายรุ้ง 
 

 
ภาพท่ี 15.1 ตวงระดบัน ้า          ภาพท่ี 15.2 แทนค่าเสียงดว้ยสี 
 

 
ภาพท่ี 15.3 ทดลองไล่ระดบัเสียงของตวัโน๊ตทั้ง 7 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

197 

 
ภาพท่ี 15  กจิกรรมที ่6 ดนตรีสายรุ้ง (ต่อ) 

 

 
 

ภาพท่ี 15.4  เด็กๆ ทดลองเล่นดนตรีจากขวดน ้า 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่16  กจิกรรมที ่7 ต้นไม้หลากสีหลายฤดู 

 

 

ภาพท่ี 16.1  เศษกระดาษฉีกแบ่งตามชุดสี          ภาพท่ี 16.2  ข้ึนรูปทรงตน้ไม ้

 

ภาพท่ี 16.3  ปะติดกระดาษฉีกตามชุดสีท่ีเลือก     ภาพท่ี 16.4  บรรยากาศการท างาน 

 

ภาพท่ี 16.5 บรรยากาศการท างาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่16 กจิกรรมที ่7 ต้นไม้หลากสีหลายฤดู (ต่อ) 

 

16.6       16.7         16.8            16.9      16.10 

 

 

 

ภาพท่ี 16.11  ตน้ไมห้ลากสีหลายฤดูท่ีเด็ก ๆ น ามารวมกนัเป็นป่า 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่17 กจิกรรมที่ 8 ภาพพมิพ์ใบไม้ 

   

ภาพท่ี 17.1 ครูสาธิตการใชอุ้ปกรณ์             ภาพท่ี 17.2 ทดลองปฏิบติังานศิลปะภาพพิมพ ์

 

ภาพท่ี 17.3 ผลงานศิลปะภาพพิมพข์องเด็กๆ 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่18  กจิกรรมที ่9 เกมบันไดงูหรรษา (กจิกรรมประเมินผลทกัษะทางศิลปะ 

 

 

ภาพท่ี 18.1 – 18.2  ภาพร่างตามจินตนาการท่ีเด็กๆ เป็นผูก้  าหนดรูปแบบ กติกาการเล่นเอง 

 

 

ภาพท่ี 18.3 – 18.5  บรรยากาศการท างานท่ีเตม็ไปดว้ยความสุขกบัการสร้างสรรค ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 18  กจิกรรมที ่9 เกมบันไดงูหรรษา (กจิกรรมประเมินผลทกัษะทางศิลปะ (ต่อ) 

 

 

ภาพท่ี 18.6 – 18.9 เกมบนัไดงูหรรษาของเด็ก ๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่19  กจิกรรมที ่10 หุ่นเงาเล่านิทาน (คร้ังที ่1) 
 

 

ภาพท่ี 19.1  ภาพท่ี 19.2 

 

ภาพท่ี 19.3 ภาพท่ี 19.4 

 

 

ภาพท่ี 19.5 – 19.8 การคิดเร่ืองราวและวาดเป็น Storyboard 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

204 

ภาพท่ี 19  กจิกรรมที ่10 หุ่นเงาเล่านิทาน (คร้ังที ่1) (ต่อ) 
บรรยากาศการคิดเร่ืองราวและวาดเป็น Storyboard 

 

 
ภาพท่ี 19.10 – 19.11 แผน่งานเรียบเรียงฉากและเร่ืองราว (Story Board) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 19  กจิกรรมที ่10 หุ่นเงาเล่านิทาน (คร้ังที ่2) 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19.12 – 19.19 การสร้างหุ่นตัวละคร (ผลงานบางส่วน) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กจิกรรมที ่10 หุ่นเงาเล่านิทาน (คร้ังที ่3) 
การแสดงหุ่นละครเงา 

 

 
ภาพท่ี 19.20 – 19.21 เบ้ืองหลงัจอภาพกบัทีมผูแ้สดง 

 
 

19.23 การแสดงละครเงาของเด็กๆ  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ – สกุล นางสุภาภรณ์ ป้ันกล ่า 
วนั เดือน ปีเกดิ 15 มิถุนายน 2515 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 9/37 ซอย 20/1 หมู่บา้นนาราภิรมย ์ 
  ถนนทววีฒันา-กาญจนาภิเษก ทววีฒันา กรุงเทพฯ 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2537 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ศิลปะบณัฑิต 
  ภาควชิาประยกุตศิ์ลปศึกษา คณะมณัฑนศิลป์ 
  มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 พ.ศ. 2552 เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาทศันศิลปศึกษา  
  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ์ละ  
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ประวตัิการท างาน 
 พ.ศ. 2537 กราฟิคดีไซน์เนอรของหนงัสือนิตยสารในเครือบริษทัวฏัจกัร 
 พ.ศ. 2538-39 กราฟิคดีไซน์เนอร์ บริษทัแกรมมี เอนเตอร์เทนเมน้ท์ จ ากดั 
 พ.ศ. 2540 ออกแบบอิสระและท าตน้แบบการ์ดจากกระดาษสา 
 พ.ศ. 2543 อาร์ตไดเร็กเตอร์ นิตยสารผูห้ญิง พบัลิชช่ิง 
 พ.ศ. 2547-2552 เปิดบริษทั จสัวนั ออฟ ดิ อาร์ต จ ากดั 
 พ.ศ. 2552-2557 เปิดศูนยเ์รียนรู้ศิลปะเพื่อชีวติมีสุข วงกลม Art Center 
 พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑศิ์ลปะนกฮูก อ าเภอนครชยัศรี  
  จงัหวดันครปฐม    
  เปิดศูนยเ์รียนรู้ศิลปะ Artless Happiness and Activities 
  สอนศิลปะเด็กดว้ยแนวคิดศิลปะเชิงพหุปัญญา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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