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โดยใช้กจิกรมตามแนวทฤษฎพีหุปัญญากบัการเรียนรู้แบบปกติ 
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               การท างานวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัการเรียนรู้แบบ

ปกติ และ (2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญากบัการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลร่มฉตัร อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็น 2 

กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

คือ (1) แผนการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน

ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t test แบบ 

Independent Samples ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ (1)  ผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียน

โดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาสูงกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ (2)  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลร่มฉตัร ท่ีเรียนโดย

ใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดย

กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั 

 (1) พหุปัญญา (2) ความพึงพอใจ (3) แบบปกติ 



ความน า - วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 ปัจจุบนัน้ีภาษาองักฤษมีบทบาทส าคญัและยงัเป็นเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีช่วยขบัเคล่ือนและพฒันา

ประเทศไทยใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเวลาน้ีประเทศไทยจะตอ้งเตรียม

บุคลากรใหมี้ความสามารถทางดา้นภาษา เพื่อใหส้ามารถส่ือสาร สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อประเทศเพื่อนบา้น เพื่อรับรองการเปิดประชาคมอาเซียนท่ีก าลงัจะมาถึง และเพื่อให้

เกิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีดีภายในประชาคมอาเซียน ประเทศไทยจึงควรท่ีจะปูพื้นฐานทางภาษาองักฤษ

ท่ีดีใหก้บัคนภายในประเทศ  

ณฐักานต ์ตนัทิพย ์(2550) ไดอ้ธิบายถึงปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนภาษาองักฤษระดบั

ประถมศึกษาวา่ หลกัสูตรยงัขาดความชดัเจนในการอธิบายวตัถุประสงค ์หรือมีค าอธิบายรายวชิากวา้ง ท าให้

ไม่มีความชดัเจนในหลกัปฏิบติั จึงท าใหค้รูส่วนใหญ่ใชห้นงัสือเรียนเป็นหลกัในการสอน ซ่ึงไม่คลอ้งกบั

สถานการณ์จริงของนกัเรียน รวมไปถึงสภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนบางแห่งมีการจดัการเรียน

การสอนท่ีหลากหลาย แต่บางโรงเรียนไม่มีการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ท าใหน้กัเรียนไม่ไดรั้บ

ความรู้อยา่งเพียงพอ ซ่ึงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูส้อนตอ้งสอนใหค้รบทั้ง 4 ทกัษะ คือ ฟัง 

พดู อ่าน และเขียน และครูควรจดัประสบการณ์ใหน้กัเรียนไดใ้ชภ้าษาองักฤษตามสถานการณ์จริง ซ่ึง

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนกัเรียนมีโอกาสฝึกใชใ้นหอ้งเรียนไดน้อ้ย ดงันั้นการจดักิจกรรมใน

หอ้งเรียนท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้โอกาสฝึกใชภ้าษาองักฤษจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่  

 จากเหตุและปัญหาดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีครูผูส้อนภาษาองักฤษจะตอ้งตระหนกัวา่กิจกรรม

การเรียนการสอน บรรยากาศภายในหอ้งเรียน ความถนดัของนกัเรียน นั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการเรียนการ

สอน ยิง่ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัของนกัเรียนดีและน่าสนใจมากเท่าไหร่ การเรียนการสอนภาษาองักฤษก็จะเตม็

ไปดว้ยความสนใจ ความกระตือรือร้นของผูเ้รียนมากเท่านั้น และเพื่อท่ีจะใหกิ้จกรรมเป็นไปตามความถนดั



และความชอบของผูเ้รียน กิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจึงไดถู้กน ามาใชภ้ายในการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาความสามารถและทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ โดยน ากิจกรรม

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามาใชใ้นการเรียนการสอน โดยจะมีการประยกุตกิ์จกรรมใหเ้ขา้กบัความสามารถ

ของผูเ้รียน และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ไดฝึ้กใชภ้าษา ไดแ้สดงออก เพื่อน าความรู้ความสามารถท่ี

เรียนรู้จากชั้นเรียนไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆและจะเป็นประโยชน์แก่ตวันกัเรียนต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไดรั้บการ

สอนดว้ยกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยกิจกรรม

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบันกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1.  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลร่มฉตัร 

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 2 หอ้งเรียน รวมทั้งส้ิน 70 คน 

 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลร่ม

ฉตัร อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก จ านวน 2 หอ้ง ซ่ึงทั้ง 2 ห้องมีผลการทดสอบความรู้วชิาภาษาองักฤษใกลเ้คียง

กนั 

 3.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

      3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การสอนดว้ยกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการสอนแบบปกติ 

      3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษและความพึงพอใจ 

 4.  เน้ือหาวชิาท่ีใชใ้นกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาและการสอนแบบปกติ เป็นการสอนเร่ือง 



Amazing Animals และ การใชไ้วยากรณ์ภาษาองักฤษเร่ือง Superlative Degree Comparison และ Past 

Simple Tense 

 5.  ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งส้ิน 16 คาบ คาบละ 50 นาที ส าหรับการสอนโดย

ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 8 คาบ และการสอนแบบปกติ 8 คาบ 

 6.  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลองคือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 1.  แผนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ คือ 

      1.1  แผนการเรียนรู้แบบการจดักิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจ านวน 4 แผน แผนละ 2 

ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง 

      1.2  แผนการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง 

 2.  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ในการเรียนวชิาภาษาองักฤษจ านวน 40 ขอ้ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 

 3.  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1. ผลจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการเรียนรู้แบบกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญามีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 

 2. ผลจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการเรียนรู้แบบกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญามีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1.00 

 3.  ผลจากการประเมินไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้อยู่

ระหวา่ง 0.67-1.00 

  



 4. ผลจากการหาค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.40-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 

0.27-0.60 ตามล าดบั 

 5. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ท่ีไดค้ดัเลือกไวม้าหาค่าความเช่ือมนั (Reliability) ของแบบทดสอบ 

โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ ผลจากการ

หาค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91 

 6. แบบประเมินความพึงพอใจใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมิน ผลจากการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

จากจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 15 ขอ้ มีผลดชันีความสอดคลอ้งอยูท่ี่ 1.00 

ผลการวจิัย 

 ผลการวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติพบวา่ 

 1. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีผลการเรียนรู้สูงกวา่

นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลร่มฉตัร ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญา มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการวจิัย 

 ผูว้จิยัขอน าเสนอการอภิปรายผลตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน ดงัน้ี 

 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนระหวา่งการใชกิ้จกรรม

ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา่ผลการเรียนรู้ทางการเรียนภาษาองักฤษของ

นกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีผลการเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ



อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ีกล่าวไวว้า่ ผลการเรียนรู้ทางการเรียน

ภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบ

ปกติ ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนท่ีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจะช่วย

กระตุน้ความสามารถ ความฉลาด ความถนดัของนกัเรียน ยิง่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามความถนดั ความสนใจ

ของตนเองก็จะท าให้นกัเรียนสามารถไดรั้บความรู้มากข้ึน ทั้งนกัเรียนยงัไดป้ฎิบติัจริงจากส่ิงท่ีตนเองถนดั 

และกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียนการสอนยงัมีความหลากหลายตามความถนดัของนกัเรียน  

 2. วา่ เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญากบักิจกรรมแบบปกติ ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญา มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยเฉพาะในขอ้นกัเรียนท ากิจกรรมในชั้นเรียนอยา่ง

สนุกสนาน มีส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกบับทเรียน และไดท้  ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน อาจเป็นเพราะกิจกรรม

และส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนในชั้นเรียนเหมาะสมกบัความถนดัของนกัเรียนและสามารถกระตุน้ความ

สนใจของนกัเรียนได ้ 
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