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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้  มุงศึกษาการเปรียบเทียบความแตกตางของพัฒนาการดานรางกาย  สติปญญา  อารมณ

และสังคม ของนักเรียนระดับอนุบาลกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา กลุมประชากรที่ใชใน

การศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชาย – หญิง  ที่กําลังเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 – 3 ปการศึกษา  2552  

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  จํานวน  212  

คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ  Paired – Samples t-test 

ผลการศึกษาพบวา 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา  มีผลทําใหการพัฒนาการดานรางกาย  ทางดานสติปญญา  

ทางดานอารมณและสังคมของนักเรียนระดับอนุบาลกอนและหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ในทุก ๆ ดาน 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา ซึ่งมีกระบวนการจัดกิจกรรม 5 ขั้น คือ

การลงมือกระทําดวยความคิด การแสดงออกที่ดี การมีสวนรวมในการเรียนรูของกระบวนการกลุม การคนพบ

ความรูและการรูถึงความกาวหนาของการเรียนรู สามารถเชื่อมความรูและประสบการณใหมที่ไดไปใชในรูปแบบการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอื่นๆ เชน การสอนแบบวอลดอรป แบบตอภาพ แบบโครงการ หรืออื่นๆ ที่

เกี่ยวของมาปรับใชในเชิงบูรณการกับกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานตางๆ อยาง

ตอเนื่องและเพิ่มขึ้น 

คําสําคัญ : กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา   
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ABSTRACT 
This research was aimed to study the compare the differences of social, emotional, cognitive 

and physical development of kindergarten students both before and after having treatment under the 

psycho-intellectual learning activities arrangement.  The subjects of this research were 212 male and 

female kindergarten students in level 1-3 of the academic year 2009, Kasetsart University Laboratory 

School, Kamphaeng Saen Campus, Educational Research and Development Center. The instruments 

used for this research were the lesson plan of the psycho-intellectual learning activities arrangement 

and the evaluation form of social, emotional, cognitive and physical development.  The data was 

analyzed by Average, Standard Deviation, and Paired-Samples t-test 

The results of the study were as follows : 

There were significantly difference of the psycho-intellectual learning activities arrangement on 

social, emotional, cognitive and physical development between kindergarten students before and after 

having treatment under the psycho-intellectual learning activities arrangement at 0.05 level. 

Suggestion 

This study was found that the psycho-intellectual learning activities arrangement which has 5 

activity arranging processes; doing with thought, good expression, participation in learning of group 

process, finding the knowledge and knowing the progress of learning, and ability to link the knowledge 

with the new experience, was taken to integrate with other teaching activities arrangement; Waldorf 

Method, Jigsaw Method, Project Approach etc., for increased and continuous development. 

Key Words : the psycho-intellectual learning activities arrangement 

E-mail : fedumak@ku.ac.th 

 
คํานํา 

 เด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึง  6  ป  จะมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา อารมณและสังคม  เปนไปอยาง

รวดเร็ว ซึ่งพัฒนาการดานตางๆของเด็กในชวงนี้จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาในชวงตอไป  ดังนั้นเด็กวัยนี้จึง

ควรไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาที่สงเสริมพัฒนาการทุกดาน ใหเด็กมีโอกาสไดสังเกตและมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม

รอบตัว ไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สงเสริมการคิดรวมทั้งไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูอื่น จะชวยใหพัฒนาการดานตางๆ

ของเด็กดําเนินไปสูขีดสูงสุดตามศักยภาพของเด็กแตละคน  (จรรจา  สุวรรณทัต, ดวงเดือน  พันธุมนาวัน และ เพ็ญแข  

ประจนปจจุนัก,  2521 : 56  อางถึงในหทัยรัตน  ทรวงทรง, 2550 : 1) ซึ่งสอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญา

ของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ ที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสรางความเขาใจและตระหนักรูในสิ่งที่จะตองเรียนรู

ดวยตัวเองอยางมีความสุข เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความถนัดและความสนใจแตกตางกันดังนั้นครูจึงตองจัด

ประสบการณที่จูงใจใหผูเรียนเกิดความสนใจตอการเรียนรู สามารถนําความรูไปใชและใสใจตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา  (กุลยา  ตันติผลาชีวะ. 2545 : 173)  
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ดวยในป พ.ศ. 2550  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการศึกษา ไดเปดสอนระดับอนุบาลศึกษาโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กในระดับนี้วาการ

เรียนรูเกิดจากประสบการณการลงมือปฏิบัติที่เปนสุขเมื่อสมองไดรับการกระตุนใหคิดอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับการ

จัดการเรียนรูแบบจิตปญญาของ กุลยา  ตันติผลาชีวะ. ดังนั้นโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

กําแพงแสน  โดยคณะครูผูสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 จึงไดรวมกับ  กุลยา  ตันติผลาชีวะ. สรางหลักสูตรระดับอนุบาล

ศึกษาแบบจิตปญญาขึ้นและทดลองใชหลักสูตรนี้มาตั้งแตป พ.ศ. 2550  จนถึงปจจุบัน   

เนื่องจากปการศึกษา 2552 เปนปที่ 3 ของการใชหลักสูตรระดับอนุบาลศึกษาแบบจิตปญญา ดังนั้นปญหา

ตางๆที่เกิดจากการนําหลักสูตรไปใชจึงนาจะไดรับการแกไขไปแลว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบจิตปญญามีผลตอพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา  อารมณและสังคม ของนักเรียนระดับอนุบาล1-3 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสนหรือไม ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาหลักสูตรระดับอนุบาลศึกษาและปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพตอการพัฒนาผูเรียนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของพัฒนาการทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมของนักเรียนระดับ

อนุบาลศึกษากอนและหลังใชกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา 
 

อุปกรณและวิธีการ 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษา อายุ 3-5 ป โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนา ปการศึกษา  2552 ระดับชั้นละ 3 หองเรียน เปนนักเรียนระดับ อนุบาล 1 

จํานวน 75 คน อนุบาล 2 จํานวน 69 คน และอนุบาล 3  จํานวน 68 คน รวมทั้งหมด  212  คน อายุ 3-5 ป แตละ

หองเรียนจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ ผูปกครองสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และสามารถใหการ

สนับสนุนกิจกรรมตางๆของทางโรงเรียนได 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  ไดแก  กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน  ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ตัวแปรตาม  ไดแก  พัฒนาการของนักเรียนระดับอนุบาลดานรางกาย  สติปญญา  สังคมและอารมณ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย,พัฒนาการดานสติปญญา,พัฒนาการดานสังคมและอารมณ ใชแบบ

ประเมินตามที่คูมือหลักสูตรกอนปฐมศึกษา  พุทธศักราช 2546  กําหนด โดยอาจารยผูสอนทุกทานประชุมเพื่อ

พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม รวมกับกุลยา  ตันติผลาชีวะ ทําความเขาใจ

ตรงกันในการใชแบบประเมิน 
 

  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

510 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
 1. ศึกษาหลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 ของกรมวิชาการ และแนวคิดในการจัดการเรียนรูระดับ

อนุบาลตามแบบจิตปญญาของ   กุลยา  ตันติผลาชีวะ เพื่อสรางกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรูระดับอนุบาลศึกษาที่

ครอบคลุมพัฒนาการทั้งดานรางกาย  สติปญญา  สังคมและอารมณ 

2. นํากรอบแนวคิดที่สรางขึ้นมาประชุมรวมกับอาจารยที่สอนระดับอนุบาลและกุลยา  ตันติผลาชีวะ เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองในการจัดการเรียนรูตามแบบจิตปญญาของและความครบถวนของเนื้อหาตามมาตรฐานของ

หลักสูตรอนุบาลศึกษา 

3. นํากรอบแนวคิดที่สรางขึ้น ขั้นตอนการจัดการเรียนรูตามแนวจิตปญญาผลการเรียนรูที่คาดหวัง รูปแบบ

ของกิจกรรมการเรียนรู ส่ือการเรียนรู วิธีการวัดและประเมินผลมาสรางแผนการจัดการเรียนรูในแตละระดับชั้น 

ระดับชั้นละ 16 แผนตอภาคเรียน โดยใชเวลาสอนสัปดาหละ 1 แผน รวมแผนละ 15 คาบๆ ละ 50 นาที ซึ่งแผนการ

จัดการเรียนรูนี้แบงการจัดกิจกรรมการเรียนรูออกเปน  6 ขั้นตอน คือ 1). ศึกษาสภาพและความตองการของผูเรียน 

2). กําหนดมโนทัศนที่ตองเรียน  3). กําหนดจุดประสงคการสอน 4). ออกแบบกิจกรรมการสอน 5). การดําเนินการ

สอน 6). ประเมินภาพการสอน 

 4. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองดานการจัดการเรียนรูตาม

แนวคิดจิตปญญารวมทั้งความเหมาะสมของภาษา  กิจกรรมและสื่อการเรียนรูกับวัยของผูเรียน ผูวิจัยนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชกับกลุมที่ศึกษา 

ข้ันตอนในการศึกษาคนควา 
 

 1. ผูวิจัยและอาจารยผูสอนระดับอนุบาล 1-3  ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบจิตปญญารวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดานสติปญญา ดานสังคมและ

อารมณของนักเรียนโดยมี กุลยา  ตันติผลาชีวะ และคณะเปนวิทยากรและเปนที่ปรึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และการ

ประเมินพัฒนาการของนักเรียน 

  2. อาจารยผูสอนประเมินพัฒนาการดานรางกาย  สติปญญา อารมณและสังคมของนักเรียนระดับอนุบาล1-3  

กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาโดยใชแบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดานสติปญญา ดานสังคมและ

อารมณที่พัฒนาขึ้น (pretest) 

 3.  จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาตามแผนการจัดการเรียนรูระดับชั้นละ 16 แผนตอภาคเรียน ใช

เวลาสอนสัปดาหละ 15 คาบๆ ละ 50 นาที ตลอดปการศึกษา 2552 

  4.  อาจารยผูสอนประเมินพัฒนาการดานรางกาย  สติปญญา อารมณและสังคมของนักเรียนระดับ

อนุบาล 1-3  หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาเสร็จส้ิน โดยใชแบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย ดาน

สติปญญา ดานสังคมและอารมณฉบับเดิม (postest) 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 

 1.  นําผลการประเมินพัฒนาการดานตางๆของนักเรียนมาใหคาคะแนนตามที่กําหนดไวในแบบประเมิน

แลวหาคะแนนรวมของพัฒนาการดานรางกาย  ดานสติปญญา ดานอารมณและสังคมของนักเรียนแตละคนกอน

และหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา โดยแยกเปนระดับชั้นอนุบาล 1 2 และ 3 

 2. หาคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการดานรางกาย  ดานสติปญญา ดานอารมณและสังคมของนักเรียนกอนและ

หลังจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา ระดับชั้นอนุบาล1 2 และ 3 

 3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการดานรางกาย  ดานสติปญญา ดานอารมณและ

สังคมของนักเรียนกอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยใช t-test  (Paired – 

Samples t-test )   
  

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

จากการวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาโดยการเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

เฉลี่ยพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 กอนและหลังการจัด

กิจกรรมการเรียนรู พบวาการจัดการเรียนรูแบบจิตปญญาชวยใหพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและ

สังคมของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 2  และ 3  สูงขึ้น รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการดานรางกาย  ดานสติปญญา ดานอารมณ

และสังคมของนักเรียนกอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1  และ 

ภาคเรียนที่  2  
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จากตารางที่ 1 พบวาการพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  ของนักเรียนระดับ

อนุบาลศึกษาปที่  1 – 3  กอนและหลังใชกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1 – 3  มีพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม สูง

กวากอนเรียนทั้งในภาคเรียนที่ 1  และ ภาคเรียนที่  2   

ระดับชั้น พัฒนาการดาน 

    ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

N 
คะแนน

เต็ม X  S.D. t 
Sig  1 

tailed 
N 

คะแนน

เต็ม X  S.D. t 
Sig 1 

tailed 

อนุบาล 

1 

รางกาย (Pretest) 75 56 46.04 1.032 
8.033* 0.000 

49 56 47.10 0.848 16.00

7 * 
0.000 

รางกาย (Posttest) 75 56 47.04 0.779 49 56 51.82 1.911 

สติปญญา (Pretest) 75 52 33.52 2.373 

50.016* 0.000 

49 52 44.98 2.681 
10.37

9* 
0.000 สติปญญา 

(Posttest) 
75 52 48.77 1.752 49 52 49.43 1.683 

อารมณและสังคม

(Pretest) 
75 96 68.84 5.597 

11.228* 0.000 

49 96 75.55 3.028 
32.79

2* 
0.000 

อารมณและสังคม

(Posttest) 
75 96 78.47 4.982 49 96 92.84 3.268 

อนุบาล 

2 

รางกาย (Pretest) 69 60 55.84 1.093 
11.145* 0.000 

68 60 48.30 1.264 15.18

3* 
0.000 

รางกาย (Posttest) 69 60 57.54 0.850 68 60 52.19 1.602 

สติปญญา (Pretest) 69 64 49.01 2.653 

18.501* 0.000 

68 64 50.46 5.019 
14.34

6* 
0.000 สติปญญา 

(Posttest) 
69 64 55.68 2.389 68 64 59.72 2.235 

อารมณและสังคม

(Pretest) 
69 60 42.99 2.512 

48.719* 0.000 

69 60 47.60 0.932 
72.94

7* 
0.000 

อารมณและสังคม

(Posttest) 
69 60 59.00 1.163 69 60 59.00 0.884 

อนุบาล 

3 

รางกาย (Pretest) 65 60 48.40 2.283 
10.838* 0.000 

63 60 47.29 1.128 36.29

1* 
0.000 

รางกาย (Posttest) 65 60 49.85 2.259 63 60 55.86 1.619 

สติปญญา (Pretest) 65 204 
140.1

5 

15.49

0 
16.833* 0.000 

65 204 184.29 9.036 
13.64

4* 
0.000 

สติปญญา 

(Posttest) 
65 204 

178.8

9 

17.63

8 
65 204 198.72 3.651 

อารมณและสังคม

(Pretest) 
65 96 73.54 1.929 

62.166* 0.000 

65 96 65.91 2.323 
78.02

9* 
0.000 

 อารมณและสังคม

(Posttest) 
65 96 94.22 1.772 65 96 90.23 1.818 
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สรุปผล 

 การเปรียบเทียบความแตกตางของการพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  กอน

และหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา  พบวา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญามีผลทําให

พัฒนาการทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมของเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาชั้นปที่  1 – 3    แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ในทุก ๆ ดาน  และเมื่อเปรียบเทียบรายคูกอนและหลังการใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบจิตปญญา  ของพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมแลว มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ในทุก ๆ ดาน 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล  พบวา  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาที่มีตอการพัฒนา

ทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  ผูวิจัยอภิปรายไดดังนี้ 

 เมื่อการเปรียบเทียบความแตกตางของการพัฒนาการทางรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม  ของ

นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปที่  1 – 3  กอนและหลังใชกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา พบวา  การจัดกิจกรรม

การเรียนรูแบบจิตปญญามีผลทําใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และเมื่อเปรียบเทียบกอนและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา  ใน

การพัฒนาในแตละดานเปนรายคูกอนและหลังการใชโดยรวม  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

0.05   กิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา  สามารถพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคมเด็กได  

เพราะการจัดกิจกรรมโดยใชกระบวนการตามขั้นตอนการสอนแบบจิตปญญา  ประกอบดวย การเรียนการสอน  การ

ปฏิบัติการคิด  (Active learning)  การแสดงออกของเด็กในการทํากิจกรรมขณะเรียนรู  (Behaving learning)  การรวมมือ  

การเรียนรูเปนกลุม  (Cooperative learning) การเรียนรูดวยการคนพบ  (Discovery learning) เนนความกาวหนาจากการ

เรียนของตน  (Progress) ในขณะที่นักเรียนอนุบาลเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  เด็กไดใชอวัยวะทั้งกลามเนื้อใหญและ

กลามเนื้อเล็กในการปฏิบัติกิจกรรม  เชน  การใชกลามเนื้อใหญเคลื่อนไหวรางกาย  ในการทํากิจกรรมตาง ๆ อยางอิสระ  

การเคลื่อนไหวอยางมีทิศทาง  การใชรางกายแสดงทาทางตาง ๆ และยังมีโอกาสใชกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับวัสดุ  

อุปกรณตาง ๆ การปฏิบัติกิจกรรมประสานสัมพันธระหวางกลามเนื้อมือและกลามเนื้อตา  ซึ่งสอดคลองกับ  พราวพรรณ  

เหลืองสุวรรณ  (2537 : 249)  กลาวถึง  การเคลื่อนไหวรางกาย  ไดแก  การควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ แขน  ขา  

ลําตัว  ซึ่งเปนการควบคุมกรทํางานของกลามเนื้อใหญ  ที่จะนําไปสูการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อเล็ก  เด็กได

เรียนรู จากสื่อที่งายไปหาสื่อที่ยากขึ้นตามลําดับ  มีการทบทวนความรูเดิมกอน ทําใหเกิดแนวคิดที่ชัดเจนและเรียนรู

ส่ิงใหมไดงาย เด็กเริ่มมีความสามารถในการจําแนกความรูสึก  ความแตกตางของตนเองกับผูอื่น  มีความสัมพันธกับ

บุคคลภายนอกครอบครัว  เลนกับผูอื่นได  รูจักรับรูการอคอยมากขึ้น  และเริ่มมีการแบงปน  มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในกลุม

ไดเรียนรูบริบททางสังคม  การทํางานเปนกลุมทําใหผูเรียนไดพูดคุยสนทนา (กุลยา  ตันติผลาชีวะ.  2543 : 57 – 79) ดังนั้น  

การฝกกิจกรรมตามแบบจิตปญญาไดฝกการมีสวนรวมกับครู  เพื่อน  ไดรับวิธีการปฏิสัมพันธในกิจกรรมการเรียนรู

ซึ่งเปนพฤติกรรมที่พึงประสงคทางสังคมและอารมณ ทําใหเกิดการพัฒนาดานรางกาย สติปญญา สูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ   ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหเด็กลงมือปฏิบัติและรวมกันคิด  สงผลใหนักเรียนอนุบาลของโรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา  ไดลงมือทํา  ไดคิด  ได
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แสดงออก  ไดเขากลุมทําและเรียนรูกับเพื่อน  เรียนรูจากการคนพบดวยตัวเองและเพื่อน  ความกาวหนาในการเรียนรู  การ

ไดคําตอบจากสิ่งที่ตนเองเรียนรู  ผูเรียนเรียนแลวเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข  เหมาะสมกับวัย เปนหนวยการเรียนที่

นาสนใจ  สนุกและตรงกับความตองการของผูเรียน 
 

ขอสังเกตที่ไดจากการศึกษา 
 1. ในการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาระดับอนุบาลเปนการติดตามผลของการใช

หลักสูตร  ควรเนนถึงเกณฑการประเมินใหตรงตามสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  จะ

ชวยใหโรงเรียนไดทราบถึงประสิทธิภาพและองคประกอบของหลักสูตรวาไดตามมาตรฐานที่ สมศ. ตั้งไวหรือไม และจะตอง

พัฒนาโรงเรียนอยางไรใหสอดคลอง 

 2. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาระดับอนุบาล  สามารถพัฒนาผูเรียนไดครอบคลุม

ทั้ง  4  ดาน  ใหเดนชัด  ซึ่งโรงเรียนสามารถเลือกวัตถุประสงคในการประเมินใหตรงกับจุดประสงคของหลักสูตร

สถานศึกษา 

 3. ควรมีการติดตามผลอยางนอยในระดับประถมศึกษา จะชวยสะทอนภาพหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียน

ใชไดชัดเจนขึ้น 

 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญา  มีการทํากิจกรรมกลุม  และเด็กไดลงมือปฏิบัติเอง  ทําใหเด็กที่รวม

กิจกรรมมีการทํางานอยางเปนระบบ  และสามารถทําตามขอตกลงที่วางไว ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนจากการที่เด็กทํางานชา หลัง

การทดลองเด็กมีการทํางานที่เร็วขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอื่นๆเชนการสอนแบบวอลดอรป แบบตอภาพ แบบ

โครงการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวของมาปรับใชในเชิงบูรณการกับกิจกรรมการเรียนรูแบบจิตปญญาเพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการ

ดานตางๆ อยางตอเนื่องและเพิ่มขึ้น 
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