
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษย ์ 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

ของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
นางสาวนลินรัตน์ งามเชื/อชิต * 

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัครั/ งนี/ มีวตัถุประสงคเ์พื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง  

ระบบต่างๆ ของมนุษยด์ว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการจดัการ

เรียนรู้แบบปกติ ของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2  

 กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั คือ นกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสตรีวดัระฆงั เขตบางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดม้าโดยวธีิการสุ่มอยา่งง่ายจากจาํนวน  

4 หอ้งเรียน จบัฉลากมา จาํนวน 2 หอ้งเรียนๆ ละ 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื�องมือ 

ที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน มีค่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง B.DE-B.GE  

มีค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั/งแต่ B.DI-B.GJ และมีค่าความเชื�อมั�น 0.84 สถิติที�ใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย 

ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานแบบเป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Independent Sample 

test) ผลการวจิยัปรากฏวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช ้

ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีคะแนนเฉลี�ยสูง

กวา่กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 

คําสําคัญ 

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน, การเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 



บทนํา 

 การศึกษาช่วยพฒันาคนใหมี้ความพร้อมกบัการเปลี�ยนแปลงของประเทศกบัของโลก รวมทั/ง 

นาํความรู้ช่วยพฒันา ปรับปรุง ใหด้า้นต่างๆ อยูใ่นลกัษณะที�ดีขึ/น เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในช่วงเวลา

นั/น นกัเรียนในศตวรรษที� 21 ควรจะมีทกัษะที�สาํคญัที�สุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ (learning skill) ซึ� งเป็นผล

จากการปฏิรูปเปลี�ยนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ  

ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ซึ� งไดก้าํหนดไวว้า่ การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกั

วา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และการพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด 

สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 9) โดยลกัษณะ

กิจกรรมการเรียนรู้ ควรจะเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง ส่งเสริมกระบวนการคิด มีกิจกรรม

การเรียนรู้ที�ผูเ้รียนไดท้าํงานตามความถนดัและความสามารถ 

 สภาพการศึกษาในปัจจุบนั ยงัคงมีผูส้อนบางท่านที�ยดึติดกบัรูปแบบการจดัการเรียนรู้ในแบบเดิมๆ 

เนน้การเรียนการสอนแบบท่องจาํมากกวา่เรียนเพื�อพฒันาทกัษะการคิดของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ 

แค่ในตาํรา แต่ไม่สามารถคิดเอง ทาํเอง และแกปั้ญหาเองได ้ลกัษณะการเรียนการสอนดงักล่าว  

ไม่ตอบสนองต่อความแตกต่าง ความสนใจและศกัยภาพของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความเบื�อหน่าย  

ไม่มีความสุขในการเรียนและไม่สามารถนาํความรู้และประสบการณ์ที�ไดจ้ากการเรียนการสอนไปใช้

ประโยชน์ในการดาํรงชีวติได ้การวดัความสามารถของผูเ้รียนนั/น ไม่สามารถวดัแต่ความสามารถทางดา้น

ความรู้เพียงอยา่งเดียว ตามที�การ์ดเนอร์ (Gardner) (อารี สัณหฉว,ี 2552, หนา้ 55-56) มีแนวคิดที�วา่  

เชาวปั์ญญาของบุคคลมิไดมี้เพียงความสามารถทางดา้นภาษาและทางคณิตศาสตร์เท่านั/นแต่มีอยูอ่ยา่ง

หลากหลายถึง 8 ประการ หรือ อาจมากกวา่นี/  ซึ� งแต่ละคนจะมีความสามารถเฉพาะดา้นที�แตกต่าง 

ไปจากคนอื�น  และมีความสามารถในดา้นต่างๆ ไม่เท่ากนั ความสามารถที�ผสมผสานกนัออกมา ทาํใหบุ้คคล

แต่ละคนมีแบบแผน ซึ� งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน และเชาวปั์ญญาของแต่ละบุคคลจะไม่อยูค่งที�ในระดบั 

ที�ตนมีตอนเกิดแต่สามารถเปลี�ยนแปลงได ้ หากไดรั้บการส่งเสริมที�เหมาะสม  เชาวปั์ญญาที�การ์ดเนอร์ 

แบ่งไว ้8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาษา (Linguistic intelligence) 2) ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-

Mathematics intelligence) 3) ดา้นมิติ (Visual-Spatial  intelligence) 4) ดา้นร่างกายและการเคลื�อนไหว 

(Bodily-Kinesthetic  intelligence) 5) ดา้นดนตรี  (Musical  intelligence) 6) ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 

(Interpersonal   intelligence) 7) ดา้นตนหรือการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal  intelligence)   

และ8) ดา้นความเขา้ใจสภาพธรรมชาติ  (Naturalist  intelligence) (อรนุช ลิมตศิริ, 2553, หนา้ 108-112) 

ดงันั/นการจดัการเรียนรู้จึงควรจดักิจกรรมที�หลากหลาย ส่งเสริมความสามารถในหลายๆ ดา้น เพื�อพฒันา 



ใหผู้เ้รียนคน้หาความสามารถและความถนดัของตนเองใหเ้จอ เพื�อเป็นแนวทางในการเรียนในอนาคต

รวมทั/งเป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวติของผูเ้รียนดว้ย ผูว้จิยัจึงสนใจจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทาง 

การเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษย ์ดว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั  

วา่แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร เพื�อเป็นแนวทางสาํหรับครูผูส้อนในการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรม 

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื�อพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่ผูเ้รียน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื�อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษยด์ว้ย 

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ของนกัเรียน 

ชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 

 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั/ งนี/  คือ นกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 

โรงเรียนสตรีวดัระฆงั เขตบางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 4 หอ้งเรียน ซึ� งจดัโดยคละ

ความสามารถดา้นผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน รวมนกัเรียนทั/งหมด 203 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยัครั/ งนี/  คือ นกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 ภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 

2558 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั เขตบางกอกนอ้ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยใช้

หอ้งเรียนเป็นหน่วยการสุ่มจากจาํนวน 4 หอ้งเรียน จบัฉลากมา จาํนวน 2 หอ้งเรียนๆ ละ 40 คน รวมทั/งสิ/น 

80 คนและใชว้ธีิจบัฉลากเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 3. เนื/อหาของการศึกษาเป็นเนื/อหารายวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษย ์ระดบัชั/น

มธัยมศึกษาปีที� 2 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั/นพื/นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาํหรับ เรื�อง ระบบต่างๆ 

ของมนุษยน์ั/นใชเ้วลาในการทดลองในภาคเรียนที� 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใชเ้วลาในการทดลองทั/งหมด  

5 สัปดาห์ๆ ละ 3 คาบ รวมจาํนวน 15 คาบ 

4. ตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษา มีดงันี/  

4.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 วธีิ คือ 

   4.1.1 การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

   4.1.2 การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 



  4.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา

ปีที� 2 เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษย ์

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษย ์เป็น

แบบทดสอบปรนยั แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 40 ขอ้ มีขั/นตอนการสร้าง ดงันี/  

1. ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวกบัวธีิการสร้างแบบทดสอบ การเขียนขอ้สอบวชิาวทิยาศาสตร์และ 

การวดัผลประเมินผล 

 2. ศึกษาผลการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์จากหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ ช่วงชั/นที� 2 ระดบัชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2  

 3. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ ของมนุษย ์จาํนวน 

40 ขอ้ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้จะมีตวัเลือกที�เป็นคาํตอบที�ถูกที�สุดเพียงคาํตอบ

เดียว โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ คือ ถา้ตอบถูกให ้1 คะแนน ถา้ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน 

โดยสร้างแบบทดสอบใหต้รงตามผลการเรียนรู้และครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 

 4. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน 

  4.1 นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนที�สร้างขึ/นใหผู้เ้ชี�ยวชาญทางการสอน

วทิยาศาสตร์จาํนวน 2 ท่าน และผูเ้ชี�ยวชาญทางการวดัผลประเมินผล 1 ท่าน ตรวจสอบลกัษณะการใช้

คาํถาม ตวัเลือก ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์บัพฤติกรรมที�ตอ้งการวดั ความถูกตอ้งดา้นภาษา  

โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัลกัษณะพฤติกรรม เพื�อนาํมาปรับปรุงแกไ้ข 

คดัเลือกขอ้สอบที�มีความเที�ยงตรงตามเนื/อหาโดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.5 หรือมากกวา่ 

0.5 ขึ/นไป 

  4.2 นาํแบบทดสอบที�ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชก้บันกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 ที�ไม่ใช่

กลุ่มตวัอยา่งและเรียนเรื�องระบบต่างๆ ของมนุษยม์าแลว้ จาํนวน 40 คน นาํกระดาษคาํตอบที�นกัเรียนตอบ

แลว้มาตรวจใหค้ะแนนโดยขอ้ที�ตอบถูกให ้1 คะแนน ขอ้ที�ตอบผดิหรือตอบเกิน 1 คาํตอบให ้0 คะแนน  

เมื�อตรวจเรียบร้อยแลว้นาํคะแนนที�ไดม้าวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพื�อตรวจสอบค่าต่างๆ ดงันี/  

   4.2.1 หาความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ที�สร้างขึ/นเป็นรายขอ้  



   4.2.2 คดัเลือกขอ้สอบที�มีความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 และมีค่าอาํนาจจาํแนก

ตั/งแต่ 0.20 ขึ/นไป จาํนวน 40 ขอ้ โดยไดค้่าความยากง่าย (P) ระหวา่ง 0.23-0.73 และมีค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

ตั/งแต่ 0.21-0.75 

   4.2.3 หาค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบโดยการหาสัมประสิทธิ� แอลฟาของคอนบาค  

(α – coefficient cronbach) ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเท่ากบั 0.84 

 5. นาํแบบทดสอบที�ไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียน 

สตรีวดัระฆงั หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการจดัการเรียนรู้

แบบปกติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป ดงันี/  

 1. สถิติพื/นฐานที�ใชใ้นการวิจยั 

  1.1 ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (X)  

  1.2 ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 2. สถิติที�ใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

  2.1 การตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื/อหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม

ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Index of item objective congruence หรือ IOC) โดยใชสู้ตร  

(วรนุช แหยมแสง, 2556, หนา้ 36) 

  2.2 หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ  

  2.4 หาค่าความเชื�อมั�นของแบบทดสอบโดยการหาสัมประสิทธิ� แอลฟาของคอนบาค  

(α – coefficient cronbach)  

 3. สถิติที�ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ หลงัไดรั้บการจดัการเรียนการสอนโดยใช ้

ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและแบบปกติ โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติทดสอบสมมติฐานแบบเป็น

อิสระต่อกนั (t-test แบบ Independent Sample test) 

  

 

 



สรุปผลการวจัิย 

 ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เรื�องระบบต่างๆ ของมนุษยข์องนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษา 

ปีที� D หลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม 

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีค่าคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ  

 

อภิปรายผลการวจัิย 

ในการศึกษาครั/ งนี/ เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�อง ระบบต่างๆ 

ของมนุษยด์ว้ยการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

ของนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� 2 โรงเรียนสตรีวดัระฆงั สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปนี/  ผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื�องระบบต่างๆ ของมนุษยข์องนกัเรียนชั/นมธัยมศึกษาปีที� D หลงัไดรั้บ 

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญามีคะแนนเฉลี�ยสูงกวา่กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เป็นไปตามสมมติฐานที�ตั/งไว ้เหตุที�

เป็นเช่นนี/อาจเนื�องมาจากวธีิการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เป็นวธีิ 

การจดัการเรียนรู้ที�ทาํให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองผา่นการปฏิบติั

จริง ไดเ้รียนรู้ร่วมกบัผูอื้�นในกลุ่มยอ่ย เป็นการแลกเปลี�ยนประสบการณ์และเรียนรู้บทบาทในการทาํงาน

ร่วมกนั ทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคิด วเิคราะห์ความรู้และประสบการณ์ที�ไดรั้บ ผูเ้รียนจึงสามารถสรุปสิ�งที�เรียนรู้

ไดด้ว้ยตนเองในรูปแบบต่างๆ และมีการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง โดยใชมี้การกาํหนดสถานการณ์และ

กิจกรรมที�เป็นเรื�องใกลต้วัผูเ้รียน ยกตวัอยา่งเช่น การวดัชีพจรซึ�งเป็นกิจกรรมที�ตอ้งอาศยัความสามารถ 

ทางสติปัญญาในหลายๆ ดา้น ไดแ้ก่ สติปัญญาดา้นภาษาในการอ่านและทาํความเขา้ใจขั/นตอนในการ 

ทาํกิจกรรม สติปัญญาในการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะและคณิตศาสตร์ในการคาํนวณหาค่าเฉลี�ยของในการ 

วดัชีพจรและการใหเ้หตุผลวา่เพราะเหตุใดชีพจรจึงเตน้เร็วขึ/นเมื�อมีการเคลื�อนไหวร่างกาย สติปัญญาดา้น

การเขา้กบัผูอื้�นซึ� งเห็นไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้�นและการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น เป็นตน้ ซึ� งกิจกรรม

เหล่านี/จะกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น ตระหนกัและเขา้ใจถึงศกัยภาพของ

ตนเอง โดยมีครูเป็นที�ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ เมื�อนกัเรียนไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวธีินี/แลว้จะทาํให้

นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถทางสติปัญญาทั/ง 8 ดา้น ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของ Gardner 



(อา้งถึงใน สุจิตรา จินดานิล, 2551, หนา้ 84) ที�กล่าววา่ทุกคนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละดา้นใหสู้งขึ/นถึง

ระดบัใชก้ารได ้ถา้มีการใหก้าํลงัใจ ฝึกฝนอบรมและมีสภาพแวดลอ้มที�เหมาะสม  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

นพคุณ แดงบุญ (2552, บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนที�ไดรั้บ

การจดัการเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 และงานวจิยัของ นภาพร วงคเ์จริญ (2550, บทคดัยอ่) ที�ศึกษาพบวา่นกัเรียนที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้

โดยใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุปัญญามีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 จากงานวจิยัดงักล่าวทาํใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรม

แบบพหุปัญญาเป็นวธีิการจดัการเรียนรู้วธีิหนึ�งที�สามารถทาํใหน้กัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจใน

รายละเอียดของเนื/อหามากขึ/น และเมื�อผูว้ิจยันาํวธีิการจดัการเรียนรู้นี/มาเปรียบเทียบกบัวธีิการจดัการเรียนรู้

แบบปกติแลว้พบวา่กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีคะแนน

เฉลี�ยสูงกวา่กลุ่มที�ไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะทั�วไป 

1.1 ควรนาํการจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาไปเป็นแนวทางใน 

การจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เพราะเป็นรูปแบบการสอนที�สามารถพฒันาผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนของนกัเรียนไดดี้รูปแบบหนึ�ง 

1.2 ผูส้อนควรแนะนาํและกระตุน้ใหน้กัเรียนนาํหลกัการที�ไดเ้รียนรู้จากการทาํกิจกรรมไปศึกษา

คน้ควา้ ทดลองเพิ�มเติม และนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

1.3 เวลาที�ใชใ้นการทาํกิจกรรม ผูส้อนอาจยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมตามระดบัความสามารถ

ของนกัเรียนและระยะเวลาของกิจกรรม แต่ไม่ควรมากเกินไปอาจจะทาํให้นกัเรียนเกิดความเบื�อหน่ายได ้

1.4 ผูส้อนควรมีการเตรียมความพร้อมของตนเอง ในดา้นเนื/อหารายละเอียด วธีิการศึกษาภายใน 

ชุดกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์และผลของกิจกรรม เพื�อใหค้รูทราบขอ้มูลเบื/องตน้และสร้างความคุน้เคยกบั 

การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

1.5 ผูส้อนควรใหน้กัเรียนไดก้าํหนดหนา้ที�ของตนเองภายในกลุ่มใหช้ดัเจน และควรมี 

การผลดัเปลี�ยนตาํแหน่งกนัภายในกลุ่ม เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ศกัยภาพของตนเอง ฝึกความรับผดิชอบ 

และการทาํงานร่วมกบัผูอื้�น 

 



2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครั/ งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาผลการเรียนรู้จากการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัตวัแปร

อื�นๆ เช่น ความสามารถในการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ พฤติกรรมการทาํงานกลุ่มและความคิดสร้างสรรค์

ทางวทิยาศาสตร์ 

2.2 ควรนาํรูปแบบการสอนอื�น เช่น การสอนโดยใชเ้กม การสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  

มาเปรียบเทียบกบัการสอนแบบปกติและการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื�อศึกษาเกี�ยวกบั

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในวิชานี/  

2.3 ควรส่งเสริมใหมี้การจดัการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ทั/ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื�อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถเพิ�มมากขึ/น และนาํความรู้ที�ไดรั้บ

ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในอนาคตได ้
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