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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเร่ืองผลการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถ

ในดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในดา้น

การจาํพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและ

หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในดา้นการจาํรูป

พยญัชนะไทย และ (3) เพ่ือศึกษาผลของการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึง

กาํลงัศึกษาในชั้นประถมปีท่ี 3 และ 4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า สงักดัคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

จาํนวน 2 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ (1) 

แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา (2) แบบประเมินความสามารถในการจาํรูป

พยญัชนะไทย โดยผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล แลว้มานาํเสนอในรูปแบบค่า

ร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยของเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ

เรียนรู้โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบล

ธรรมเสน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี โดยภาพรวมแลว้พบวา่อยูใ่นระดบัดี 

 2. เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันา

ความสามารถในดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทย หลงัการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

พบวา่ ความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยหลงัการทดลองสูงข้ึน 

 

บทนํา 

ภาษา คือ เสียงท่ีเปล่งออกมาเป็นคาํพดู หรือเป็นสญัลกัษณ์ใชเ้ขียนเพ่ือการส่ือ

ความหมาย ความคิด ความรู้สึกซ่ึงกนัและกนัในสงัคมเดียวกนั ดงันั้นภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือท่ี

สาํคญัในการส่ือความหมาย ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัเพ่ือสมัพนัธภาพอนัดีของกลุ่มคนใน

สงัคมนั้นๆ นอกจากน้ีแลว้ภาษายงัเป็นส่ิงท่ีช่วยใหค้นในสงัคมมีความผกูพนัซ่ึงกนัและกนัอีก

ดว้ย 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจาํชาติไทย เป็นมรดกอนัลํ้าค่าของชาติและยงัเป็นเคร่ืองมือใน

การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล และเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการเรียนรู้ ดว้ยเหตุน้ีคนไทยทุกคน

จาํเป็นตอ้งเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ือใหมี้พฒันาการทางดา้นภาษาทั้งการฟัง พดู อ่าน เขียน จน

สามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นการสืบทอด

มรดกทางดา้นภาษาใหด้าํรงอยูคู่่ชาติไทยต่อไป 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชอจัฉริยภาพ

ทางดา้นภาษาเป็นอยา่งยิง่ พระองคท์รงใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม และยงัทรงห่วงใยต่อ

ภาษาไทย ดงัเช่นพระราชดาํรัสท่ีทรงพระราชทานในการประชุมทางวชิาการของชุมนุม

ภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม พทุธศกัราช 2505 

ในตอนหน่ึงวา่ 

“...ภาษาไทยนั้นเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเคร่ืองมือของมนุษย์

ชนิดหน่ึง คือเป็นทางสาํหรับแสดงความคิดเห็นอยา่งหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสวยงามอยา่งหน่ึง เช่น

ในทางวรรณคดี เป็นตน้ ฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งรักษาไวใ้หดี้ ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซ่ึง



ตอ้งหวงแหน ประเทศใกลเ้คียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง แต่วา่เขากไ็ม่แขง็แรง 

เขาตอ้งพยายามหาทางท่ีจะสร้างภาษาของตนเองไวใ้หม้ัน่คง เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองแต่

โบราณกาล จึงสมควรอยา่งยิง่ท่ีจะรักษาไว.้..” (ออนไลน์, คน้เม่ือ 12 ตุลาคม 2560) 

ดงัจะเห็นไดว้า่ หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ของการจดัการศึกษา

ไทยไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การ

งานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาต่างประเทศ จะเห็นไดว้า่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็น

กลุ่มสาระการเรียนรู้แรกท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียนเพ่ือสร้างพ้ืนฐานใน

ดา้นความรู้ ความคิด ทกัษะพ้ืนฐานในการใชชี้วติ ทกัษะการส่ือสาร การประกอบอาชีพ และการ

เห็นคุณค่าและภูมิใจในภาษาประจาํชาติไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 8-10) 

ในปัจจุบนัน้ีพบวา่ในชั้นเรียนจะมีเดก็มีปัญหาในเร่ืองอ่านไม่ออก เขียนไม่ไดเ้พ่ิมมาก

ข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นปัญหาหน่ึงของเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ซ่ึงภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disability) น้ีเกิดจากความผดิปกติของกระบวนการทาง

จิตวทิยาอยา่งหน่ึง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชภ้าษา การพดู การเขียน หรือ

การคาํนวณทางคณิตศาสตร์ (ผดุง อารยวญิ�ู, 2544, หนา้ 2) โดยภาวะบกพร่องน้ีเร่ิมสงัเกตได้

ตั้งแต่เดก็นกัเรียนเรียนอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษา โดยดูไดจ้ากพฒันาการทางดา้นการพดู การ

อ่าน การเขียน การสะกดคาํ และการคาํนวณ  ในเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้น้ี

จะมีระดบัสติปัญญาอยูใ่นเกณฑป์กติ หรือสูงกวา่เกณฑป์กติ แต่มีปัญหาในการเรียนรู้ในบาง

ดา้น หรือหลายดา้นรวมกนั จึงทาํใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่เกณฑ ์และในภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้น้ีไม่ไดเ้กิดจากภาวะบกพร่องทางดา้นการไดย้นิ การมองเห็น บกพร่องทาง

สติปัญญา หรือการขาดโอกาสทางการศึกษา 

เดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการอ่าน (Dyslexia) จะมีปัญหาในดา้น

ทกัษะทางดา้นการอ่าน การออกเสียง การสะกดคาํ ทกัษะดา้นการเขียน รวมถึงมีความสบัสนใน

พยญัชนะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั โดยเฉพาะพยญัชนะไทยซ่ึงมีทั้งหมด 44 ตวั และมีพยญัชนะท่ีมี

ความคลา้ยคลึงกนัหลายตวั เช่น ก, ถ, ภ หรือ ผ, ฝ, พ, ฟ เป็นตน้ ซ่ึงภาวะบกพร่องน้ี ทาํใหเ้ดก็

นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องไม่ประสบความสาํเร็จในการเรียนในชั้นเรียนเท่าท่ีควร เน่ืองจาก

ทกัษะในการจาํพยญัชนะไทยเป็นทกัษะแรกท่ีเดก็นกัเรียนตอ้งจาํ เพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทยใน

ระดบัท่ีสูงข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



ทฤษฎีการเรียนรู้พหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligence) เสนอโดยการ์ดเนอร์ 

นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั เช่ือวา่เดก็ๆ มีความสามารถท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถพฒันาและส่งเสริม

ใหดี้ข้ึนได ้ถา้ไดรั้บการฝึกฝนและอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ ความสามารถ

ของเดก็ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นภาษา 

(Linguistic Intelligence) ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 

ความสามารถดา้นดนตรี (Musical Intelligence) ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ์ (Spatial 

Intelligence) ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 

ความสามารถดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) ความสามารถดา้นการเขา้ใจ

ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ความสามารถดา้นธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) 

การจดัชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจะทาํใหส้ามารถจดักิจกรรมไดอ้ยา่งหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 

เดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นจดัเป็นเดก็ท่ีมีความพิการ 1 ใน 9 

ประเภทตามพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บ

การศึกษาเช่นเดียวกบัเดก็ปกติทัว่ไป และตอ้งมีการจดัการศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ของ

เดก็อีกดว้ย เน่ืองจากเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ มีขอ้จาํกดัในการเรียนรู้ จาํ

ตวัอกัษร หรือคาํศพัทต่์างๆ ไดอ้ยา่งจาํกดั ผูส้อนจึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัปัญหาของผูเ้รียน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และเพ่ือใหเ้ดก็นกัเรียนสามารถ

เรียนรู้ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของตวัเดก็นกัเรียนเอง  

การจดัการเรียนการสอนสาํหรับเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความ

จาํเป็นตอ้งจดัการเรียนการสอนใหห้ลากหลายตามความสนใจและภาวะบกพร่อง ซ่ึงไม่สามารถ

จดัการเรียนการสอนเหมือนกบัเดก็ปกติทัว่ไปได ้เน่ืองจากเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้มีวธีิการเรียนรู้หรือการจาํแตกต่างจากเดก็ปกติทัว่ไป การจดัการเรียนการสอนจึง

ตอ้งอาศยัชุดกิจกรรมท่ีมีความหลายหลายตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และ

จดจาํ นอกจากน้ีแลว้กิจกรรมท่ีหลากหลายจะช่วยใหเ้ดก็เรียนสนใจในการเรียน ไม่เกิดความเบ่ือ

หน่าย ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการประยกุตโ์ดยใชส่ื้อต่างๆ ตั้งแต่ 2 ส่ือข้ึนไป 

บูรณาการความรู้เขา้ดว้ยกนั หากนาํชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเขา้มาใชก้บัเดก็

นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้แลว้ เดก็นกัเรียนสามารถเรียนรู้และพฒันา

ความสามารถตามศกัยภาพของตนเองได ้



ดว้ยปัญหาความสบัสนตวัพยญัชนะของเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นั้น

เป็นอุปสรรคสาํคญัในการอ่าน การเขียน การสะกดคาํ และการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน จึงทาํให้

การเรียนการสอนแบบปกติไม่ตอบสนองความสามารถในการเรียนรู้ของเดก็ท่ีมีความบกพร่อง 

ดงันั้น การใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีน่าสนใจนาํมาใชก้บั

เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะเห็นไดว้า่ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาจะ

ประกอบไปดว้ยกิจกรรมเสริมการเรียนรู้หลากหลาย ซ่ึงสามารถช่วยใหเ้ดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้จากการสมัผสั จากการเคล่ือนไหว เป็นตน้ เม่ือการเรียนรู้มี

หลากหลายจึงทาํใหเ้กิดความสนใจ และความแตกต่างระหวา่งพยญัชนะต่างๆ จนทาํใหเ้กิดการ

เรียนรู้และการจาํพยญัชนะนั้นๆ ได ้

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลการใชชุ้ดกิจกรรมตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาความสามารถไดอ้ยา่งเตม็

ศกัยภาพของตนเอง และเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนดา้นการจาํรูปพยญัชนะ

ไทยใหดี้ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในดา้น

การจาํพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ก่อนและหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันา

ความสามารถในดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทย 

3. เพ่ือศึกษาผลของการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในการ

จาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 



ขอบเขตของการศึกษา 

1. กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ปี

การศึกษา 2560 โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 39 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีมีปัญหา

ดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทย มีระดบัสติปัญญาปกติและไม่มีความพิการซํ้ าซอ้น ท่ีกาํลงัศึกษาใน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 2 คน 

เลือกโดยการเฉพาะเจาะจง 

 

ตวัแปรทีศึ่กษา 

ตวัแปรอิสระ คือ ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 

ตวัแปรตาม คือ ความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้ 

 

นิยามคาํศัพท์ 

 1. การใชชุ้ดกิจกรรม หมายถึง ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือฝึกทกัษะการจาํ

พยญัชนะไทยท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพ่ือใชป้ระกอบการเรียนการสอนสาํหรับเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้ สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4 

 2. ทฤษฎีพหุปัญญา หมายถึง ความสามารถของเดก็ท่ีสามารถพฒันาได ้ตามแนวทฤษฎี

ของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 8 ประเภท ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นภาษา (Linguistic 

Intelligence) ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Math Intelligence) 

ความสามารถดา้นดนตรี (Musical Intelligence) ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ์ (Spatial 

Intelligence) ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) 

ความสามารถดา้นมนุษยสมัพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) ความสามารถดา้นการเขา้ใจ

ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) ความสามารถดา้นธรรมชาตินิยม (Naturalistic Intelligence) 



 3. ความสามารถในการจาํ หมายถึง ความสามารถในการจาํรูปและสามารถออกเสียง

พยญัชนะไทยได ้และสามารถอ่านเขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการ

เรียนรู้ท่ีมีความสบัสนในพยญัชนะไทย 

 4. นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ หมายถึง นกัเรียนท่ีไดรั้บการคดักรองวา่มี

ความบกพร่องในดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทย โดยนกัเรียนมีสติปัญญาในระดบัปกติ และไม่มี

ความพิการซํ้ าซอ้นอ่ืนใด ซ่ึงกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า สงักดัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบลธรรม

เสน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีทาํใหท้ราบขั้นตอนในการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในการจาํรูปพยญัชนะไทย สามารถทาํใหน้กัเรียนท่ีมีภาวะ

บกพร่องทางการเรียนรู้สามารถจาํพยญัชนะไทยไดเ้พิ่มมากข้ึน 

 2. ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการใชชุ้ดกิจกรรมตาม

แนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถในดา้นการจาํรูปพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมี

ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ได ้

 3. ผลของการศึกษาในคร้ังน้ีสามารถนาํไปเป็นแนวทางใหส้ถาบนัการศึกษาไดใ้ชพ้ฒันา

นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ต่อไป 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ระยะก่อนทดลอง 

     1.1 ผูศึ้กษาขอใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัออกหนงัสือติดต่อโรงเรียนวดัแกว้ฟ้า สงักดั

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี เพ่ือขออนุญาตใหเ้ดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง เพ่ือทาํ

การทดลองและดาํเนินการวจิยั      

    1.2 นาํรายช่ือเดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีไดรั้บการวนิิจฉยัจาก

แพทยม์าเป็นกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 2 คน โดยมีวธีิการดงัน้ี 



 1.2.1 สมัภาษณ์ครูประจาํชั้น ครูประจาํวชิาเร่ืองปัญหาการเรียนของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3-4 และคดัเลือกนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนชา้มา 2 คน หลงัจากนั้นครู

ประจาํชั้น และครูประจาํวชิากรอกแบบการซกัประวติัเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเก่ียวกบัตวัเดก็มากท่ีสุด 

โดยเฉพาะขอ้มูลดา้นการเรียน และพฤติกรรมเม่ืออยูท่ี่โรงเรียน 

 1.2.2 สมัภาษณ์ผูป้กครอง เก่ียวกบัประวติัการเจบ็ป่วย การคลอด การเกิด

อุบติัเหตุ การเล้ียงดู และพฤติกรรมเม่ืออยูท่ี่บา้น 

  1.2.3 ทาํการคดัแยกเดก็โดยใชแ้บบตรวจสอบรายการเพ่ือคดัแยกเดก็ท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษ (ศรียา นิยมธรรม, 2547) ภาควชิาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวโิรฒ 

      1.3 ผูศึ้กษาทาํการทดสอบนกัเรียนท่ีมีภาวะบอกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการจาํ

พยญัชนะไทยโดยใหน้กัเรียนอ่านพยญัชนะไทยจากบตัรรูปพยญัชนะทั้งหมด 44 ตวั ผลปรากฏ

วา่ นกัเรียนมีปัญหาดา้นการอ่านและการจาํพยญัชนะ กถภ คดตฅ พฟผฝ ขชซ บป สรุปไดว้า่ 

เดก็นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ดา้นการจาํพยญัชนะไทย มีความสบัสนใน

พยญัชนะไทยท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั รวมทั้งหมด 16 ตวั 

2. ระยะดาํเนินการทดลอง 

     2.1 ผูศึ้กษาไดจ้ดัทาํชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันาความสามารถ

ดา้นการจาํพยญัชนะไทย โดยผูศึ้กษาไดด้าํเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

เป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 30 นาที ในช่วงการสอนซ่อมเสริม 

     2.2 ดาํเนินการจดักิจกรรมตามชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ฝึกกบัเดก็

นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ สปัดาห์ละ 3 คร้ัง คร้ังละ 30 นาที 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นการจาํพยญัชนะไทยโดยใช้

แนวทฤษฎีพหุปัญญาของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนวดัแกว้ฟ้าสงักดั

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม 

จงัหวดัราชบุรี ดงัขอ้มูลท่ีปรากฏ ดงัน้ี 



 ผลการทดลองความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

ของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อนและหลงัใชชุ้ดกิจกรรมพบวา่คะแนนหลงัการ

ทดลองจะสูงกวา่ก่อนการทดลองในช่วงระหวา่ง 7-12 คะแนน 

 ผลการทดลองระยะติดตามผลความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญาของเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้พบวา่มีเดก็นกัเรียน 1 คนไดค้ะแนนตํ่ากวา่การ

ทดสอบหลงัเรียน ส่วนเดก็นกัเรียนท่ีเหลือไดค้ะแนนสูงกวา่การทดสอบหลงัเรียน โดยมีคะแนน

อยูร่ะหวา่ง 7-12 คะแนน 

 ชุดกิจกรรมท่ี 1 หดัเขียนเรียนรู้ การทดสอบหลงัเรียนสามารถพฒันาความสามารถใน

การจาํพยญัชนะไทยไดสู้งข้ึน โดยมีคะแนนระหวา่ง 3-4 คะแนน จากคะแนนรวม 16 คะแนน 

ส่วนระยะติดตามผลไดค้ะแนนอยูร่ะหวา่ง 3-4 คะแนน ซ่ึงไม่แตกต่างกบัคะแนนทดสอบหลงั

เรียน 

 ชุดกิจกรรมชุดท่ี 2 ประดิษฐอ์กัษรสวย หลงัการทดสอบหลงัเรียน พบวา่เดก็นกัเรียนทั้ง 

2 คนไดค้ะแนน 2 คะแนน ซ่ึงไม่แตกต่างกบัการทดสอบก่อนเรียน ส่วนการทดสอบในระยะ

ติดตามผลปรากฏวา่มีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 2-4 คะแนน ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่คะแนนในชุด

กิจกรรมท่ี 2 ไม่แตกต่างจากจากการทดสอบก่อน หลงั เรียน 

 ชุดกิจกรรมชุดท่ี 3 ตามหาพยญัชนะกนัเถอะ พบวา่การทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนอยู่

ระหวา่ง 1-3 คะแนน และระยะติดตามผลมีคะแนนระหวา่ง 2-4 คะแนน แสดงใหเ้ห็นวา่การใช้

ชุดกิจกรรมชุดท่ี 3 ทาํใหพ้ฒันาการทางดา้นการจาํพยญัชนะไทยไม่แตกต่างกนั 

 

สรุปและอภปิรายผล 

สรุปผลการวจิยั 

 1. ความสามารถในดา้นการจาํพยญัชนะไทยหลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญาสูงข้ึน 

 2. เปรียบเทียบความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้โดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาหลงัไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ด

กิจกรรมสูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม 



 3. เปรียบเทียบระยะติดตามผลการทดลอง 4 สปัดาห์พบวา่ เดก็นกัเรียนมีความสามารถ

ในการจาํรูปพยญัชนะไทยสูงข้ึนหลงัจากไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญา 

อภปิรายผล 

 จากการสรุปผลการศึกษา เร่ืองผลการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพ่ือพฒันา

ความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3-4 โรงเรียนวดัแกว้ฟ้า ตาํบลธรรมเสน อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบวา่ 

ความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หลงัไดรั้บ

การสอนมีความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยสูงกวา่ก่อนการทดลอง เม่ือพิจารณาจากค่าเฉล่ีย

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงใหเ้ห็นวา่ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญานั้นช่วยใหเ้ดก็

นกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการจาํพยญัชนะไทยสูงข้ึน เน่ืองจาก

วธีิการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญานั้นเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีสามารถจูงใจให้

เดก็สนใจบทเรียนมากกวา่กิจกรรมอ่ืนๆ สอดคลอ้งสู่แนวคิดของ ยศวนิ กลุดว้ง (2550) กล่าวไว้

วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัการพฒันาดา้นทกัษะภาษาไทยตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ คชัชาตา ธงสินธุศกัด์ิ (2555) ได้

ศึกษาเร่ือง ผลของการใชโ้ปรแกรมการสอนแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาท่ีมีต่อ

ผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่าน และการเขียนในวชิาภาษาไทยของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ พบวา่ หลงัส้ินสุดการทดลอง กลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธ์ิดา้นการอ่าน และการเขียนในวชิา

ภาษาไทยสูงกวา่ก่อนทดลอง 

 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. จากการศึกษา พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในดา้นการจาํของนกัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ 

สามารถพฒันาความสามารถในการจาํของเดก็นกัเรียนไดสู้งข้ึน ดงันั้น ครูจึงควรนาํการจดัชุด

กิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถดา้นอ่ืนๆ 

ของเดก็นกัเรียนต่อไป 

 2. ในการอธิบายการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผูส้อนควรใชค้าํสัง่ท่ีเขา้ใจง่าย ไม่

ซบัซอ้น เสียงดงัฟังชดั 



 3. จากการทดลอง พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้จะมาจาก

ครอบท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น พอ่แม่แยกทางกนั พอ่แม่ไปทาํงานต่างถ่ิน เดก็ตอ้งอยูก่บัปู่  ยา่ ตา ยาย 

เป็นผลใหน้กัเรียนเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ มีความสนใจในการเรียนนอ้ย ครูควรใหค้วาม

ใกลชิ้ดและสร้างแรงจูงใจใหเ้ดก็ศรัทธาในตวัผูส้อน และเกิดความสนใจในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 4. ในการจดัชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ผูส้อนควรคาํนึงถึง

ความสามารถของผูเ้รียนเป็นสาํคญั การนาํความสามารถทางปัญญาท่ีผูเ้รียนมีอยูม่ากาํหนด

กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างใหน้กัเรียนท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถ

ทางภาษาเพิ่มมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ควรทดลองในเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงกวา่หรือตํ่ากวา่ และมี

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมากข้ึน 

 2. ควรนาํชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาไปใชใ้นเดก็ท่ีมีความบกพร่อง

ดา้นอ่ืนๆ บา้ง 

 3. ควรมีการศึกษาวจิยัเพ่ือเปรียบเทียบผลการใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

กบัเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใชชุ้ดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือหาขอ้ดีและขอ้จาํกดัของแต่

ละชุดกิจกรรม ซ่ึงจะช่วยใหมี้ทางเลือกในการใหค้วามช่วยเหลือกบัเดก็ท่ีมีภาวะบกพร่อง

ทางการเรียนรู้ไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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