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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการเรี ยนรูตามแนวทฤษฎีพหุ
ปญญา และเพื่อวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา จํ า นวน 240 คนเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก
แบบสอบถามความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของ Armstrong และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติในการหาคาความถี่ รอยละคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะหผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา และกิจกรรมการ
เรียนรูที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ผล
การศึกษาพบวา นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานการเขาใจ
ตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ ดานภาษา ดานดนตรีดานการเขาใจธรรมชาติ ดานมนุษยสัมพันธ
หรือการเขาใจผูอื่นดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ ดานมิติสัมพันธและดานตรรกศาสตร
หรือคณิตศาสตรตามลําดับ กิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับความสามารถในการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาสามารถแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแกกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถ
ในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ไดแกดานการเขาใจตนเอง ควรเนนการคิดตรึกตรองเลือก
คิดดวยตนเอง ดานภาษา เนนการสื่อสาร แสดงความคิดโดยการใชภาษา ดานดนตรีเนนการใช
ดนตรีบูรณาการ และดานการเขาใจธรรมชาติเปนการใชธรรมชาติเขามามีสวนรวม และกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ไดแก ดานมนุษยสัมพันธหรือการ
เข า ใจผู อื่ น เน น การทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ด า นการเคลื่ อ นไหวร า งกายและกล า มเนื้ อ เน น ให มี
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การเคลื่อนไหวรางกาย ดานมิติสัมพันธเนนการใชภาพ สัญลักษณ สี และดานตรรกศาสตรหรือ
คณิตศาสตรเนนการคํานวณ จัดหมวดหมู และใชเหตุผล
คําสําคัญ: การเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาความสามารถในการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู
วิธีการสอน
Abstract
The purpose of this study aimed to investigate learning abilities and to
analyze activities based on multiple intelligences of first year students, International
College, Suan Sunandha Rajabhat University. The samples were 240 first year
students of Airline Business Program, International College, Suan Sunandha Rajabhat
University. The research instruments were Armstrong’s questionnaire on learning
abilities based on multiple intelligences, and academic documents and research on
learning activities based on Multiple Intelligences, which included questionnaires
and activities to promote and develop the students’ learning abilities based on the
multiple intelligences and the data were analyzed using frequency, percentage,
mean and standard deviation. The results showed students who applied multiple
intelligences, had learning abilities on intrapersonal intelligence at the highest level
and followed by linguistic intelligence, musical intelligence, naturalist intelligence,
interpersonal intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, spatial intelligence, and
logical-mathematical intelligence, respectively. Appropriate teaching and learning
strategies for each type of multiple intelligences could be divided into two
categories, which were capitalizing and developing students’ multiple intelligences.
For capitalizing students’ multiple intelligences: intrapersonal intelligence, linguistic
intelligence, musical intelligence, and naturalist intelligence, teaching strategies
should be emphasized on self-learning, communicating, integrating music and
nature concepts in lessons. For developing students’ multiple intelligences:
interpersonal intelligence, bodily-kinesthetic intelligence, spatial intelligence, and
logical-mathematical intelligence, the strategies used in classroom should
emphasize team working, acting and moving, applying visual patterns and
techniques, and calculating, grouping and reasoning.
Keywords: multiple intelligences, learning abilities, learning activities, teaching
strategies
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บทนํา
การจัดการศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาแห งชาติในป จ จุ บัน มุ งให ผู เ รีย นเกิ ด
การเรียนรูโดยมีเปาหมายใหผูเรีย นเปนคนเกงดีและมีความสุขซึ่งจําเปนตองอาศัยป จจัยหลาย
ประการ ไดแก ดานการบริหารจัด การดานการจัดการเรียนรูและดานการเรียนรูของผูเรียน ซึ่ง
แนวคิดที่สําคัญตองคํานึงถึง คือการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่สอดคลองกับแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในบริบทระดับหองเรียนที่เปนบริบทของการ
จัดการที่ใกลชิดระหวางผูสอนและผูเรียนมากที่สุด ซึ่งประกอบดวย ผูสอน ผูเรียน หลักสูตรการ
จัดการเรีย นการสอน สภาพแวดลอ ม เป นต น โดยจุ ดมุ งหมายหลัก คื อการพั ฒ นาผูเ รี ย นให มี
คุณลักษณะอันพึงประสงคการนําแนวคิดการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญไปสูการปฏิบัติใช
วิธีการจัดการเรียนการสอน (instruction) ที่ชัดเจนโดยการเนนกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ
ผูเรียนเปนศูนยกลาง Dachakupt (2007) กลาววา การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญคือ
แนวการจั ดการเรี ยนการสอนที่เ นนใหผู เรีย นสรา งความรูใหม และสิ่งประดิษ ฐใ หมโ ดยการใช
กระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม) และใหผูเรียน
มีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดโดยผูสอนมีบทบาทเปนผู
อํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจความสามารถและความถนัดเนนการบูรณาการความรูใน
ศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธีการสอนหลากหลายแหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยาง
หลากหลาย คือ พหุปญญารวมทั้งเนนการวัดผลอยางหลากหลายวิธี
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการสูพหุปญญาเปนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ในลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรูและความสามารถทางการเรียนรูที่มี
อยูในตัวผูเรียนตามทฤษฎีพหุปญญาของ Gardner (1983) ซึ่งจําแนกไว 8 ดาน ไดแก ดานวาจา
ภาษาดา นดนตรี จั งหวะ ดา นตรรกะคณิต ศาสตร ด า นทัศ นสั ม พัน ธมิ ติ สั ม พั น ธ ด า นร า งกาย
การเคลื่อนไหว ดานธรรมชาติ ดานการรูจักตนเอง และดานความสัมพันธกับผูอื่น โดยมุงเนนให
ผูเรียนแตละคนไดพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแกปญหารวมถึงการสรางผลงานและ
เกิดผลลัพธการเรียนรูอยางมีความสุขและยั่งยืน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปนสถาบันหนึ่งในระดับอุดมศึกษาที่
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ ระดับปริญ ญาตรี และสูงกวาปริญ ญาตรี โดยมีภ ารกิจหลัก
คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สถานศึกษาจึงจําเปนตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร ดังนั้นเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนได
ครอบคลุม และเปน ไปตามมาตรฐานของสานั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาและเพื่ อ ให
คณาจารยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิควิธีการสอนเพื่อไปพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายใหสอดคลองกับ
ความสามารถในการเรียนรูข องนักศึกษาในดานตาง ๆ เพื่อเปนการกระตุนความสนใจ สงเสริม และ
พัฒนาความสามารถในการเรียนรู ของนักศึกษาใหมากขึ้น ผูวจิ ัยจึงไดทําการศึกษาความสามารถใน
การเรียนรูของนักศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปญญา และวิเคราะหการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหคณาจารยในมหาวิทยาลัยไดทราบและนําไปประยุกตใชใน
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การเรี ยนการสอนได อ ยา งมี ป ระสิ ทธิภ าพต อ ไป โดยวั ตถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสามารถในการเรียนรู และเพื่อวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับความสามารถในการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
วิธีดาํ เนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนั นทา จํานวน 284 คน และกลุ มตัวอยางเป นการเลือกกลุมตัว อย างแบบมีจุ ดมุ งหมาย
(purposive sampling) กลาวคือ เปนนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งหมด 8 กลุม จํานวน 240 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
1. แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ความสามารถในการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี พ หุ ป ญ ญา
(multiple intelligences) ของ Armstrong (1994, 2009) โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน
คื อ สวนที่ 1 เป นข อมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง ไดแ ก เพศ และกลุมเรียน และส วนที่ 2 เป น
ขอความเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ซึ่งจัดทําแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 อันดับ (5-point Likert scale) ประกอบดวยขอความจํานวน 56 ขอ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาทั้ง 8 ดาน
2. เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปญญา
การเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการดําเนินการวิจัยและวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ระยะ ไดแก
1. ระยะที่ 1
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยใหนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปที่ 1 สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จํานวน 240 คน ทําแบบสอบถามเกี่ยวกั บความสามารถในการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา (multiple intelligences)
1.2 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยคํานวณผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการ
เรีย นรูต ามแนวทฤษฎีพ หุป ญญาของนั ก ศึกษา โดยการหาความถี่ รอ ยละ คา เฉลี่ ย และส ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ระยะที่ 2 การวิเคราะหและสังเคราะหผลการวิจัย
2.1 ผูวิจัยวิเคราะหผลการวิจัยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
2.2 การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข องกั บการจัดกิ จกรรม
การเรียนการสอนตามความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา
2.3 การสังเคราะหและออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
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จากการทบทวนวรรณกรรมและผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
ผูวิจัยสังเคราะหและออกแบบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูทสี่ งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูของนักศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปญญา
2.4 ผูวิจัยสรุป และอภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
จากวั ต ถุป ระสงคข อที่ 1 เพื่อ การศึ กษาความสามารถในการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี
พหุปญญา ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลไดแกความถี่ คารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
จากวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูท ี่เหมาะกับความสามารถในการ
เรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี พ หุ ป ญ ญา ผู วิ จั ย วิ เ คราะห กิ จ กรรมการเรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาตามแนวทฤษฎีพหุปญญาจากการทบทวนวรรณกรรมและ
ผลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา
ผลการวิจัย
จากการศึกษาความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาชั้นปที่ 1
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวานักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎีพหุปญญาทั้ง 8 ดานที่แตกตางกัน ในการวิเคราะหและสังเคราะหการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามความสามารถในแนวทฤษฎีพหุปญญา ผูวิจัยแบงออกเปน 2 กลุม โดยกลุมแรกเปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ซึ่งจาก
การตอบแบบสอบถามไดผลเปน 4 อันดับแรก ไดแก ดานการเขาใจตนเอง ดานภาษา ดานดนตรี
และดานการเขาใจธรรมชาติ และกลุมที่ 2 เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ซึ่งไดผลเปน 4 อันดับหลัง ไดแก ดานมนุษยสัมพันธหรือ
การเขาใจผูอื่น ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อดานมิติสัมพันธ และดานตรรกศาสตรหรือ
คณิตศาสตรดังภาพที่ 1 (Figure 1)
Plan for enhancing and developing students’ multiple intelligences

Plan for enhancing students’ multiple
intelligences:
1. Intrapersonal Intelligence
2. Linguistic Intelligence
3. Musical Intelligence
4. Naturalist Intelligence

Plan for developing students’ multiple
intelligences:
1. Interpersonal Intelligence
2. Bodily-Kinesthetic Intelligence
3. Spatial Intelligence
4. Logical-Mathematical Intelligence

Figure 1 Diagram of plan for enhancing and developing students’multiple
intelligences
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1. ผลการวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผูวิจัยวิเคราะหความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาโดย
ใหนักศึกษาทําแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญ
 ญา โดยทําแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา 5 อันดับ (5-point Likert scale) ผลการศึกษาดังปรากฏในตารางที่ 1
(Table 1)
Table 1 Learning Abilities Based on Multiple Intelligence of First Year Students,
International College, Suan Sunandha Rajabhat University
Rank

Multiple intelligences

Mean

Percentage

1
2
3
4
5
6
7
8

Intrapersonal Intelligence
Linguistic Intelligence
Musical Intelligence
Naturalist Intelligence
Interpersonal Intelligence
Bodily-Kinesthetic Intelligence
Spatial Intelligence
Logical-Mathematical Intelligence

3.71
3.66
3.62
3.49
3.49
3.31
3.25
2.90

13.53
13.34
13.20
12.72
12.72
12.07
11.85
10.57

Standard
deviation
0.48
0.53
0.61
0.59
0.59
0.48
0.56
0.64

จากตารางที่ 1 (Table 1) ผูวิจัยวิเคราะหผลการตอบแบบสอบถามความสามารถในการ
เรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาพบวา นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูตามแนว
ทฤษฎีพหุปญญาในดานการเขาใจตนเองมากที่สุด (𝑋 = 3.71, 13.53%, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ
ดานภาษา (𝑋= 3.66, 13.37%, S.D. = 0.53) ดานดนตรี (𝑋= 3.62, 13.20%, S.D. = 0.61) ดาน
การเขาใจธรรมชาติและดานมนุษยสัมพันธหรือการเขาใจผูอื่น (𝑋= 3.49, S.D. = 0.59) ดานการ
เคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ (𝑋= 3.31, 12.07%, S.D. = 0.48) ดานมิติสัมพันธ (𝑋= 3.25,
11.85%, S.D. = 0.56) และอันดับสุดทาย คือ ดานตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตร (𝑋= 2.90,
10.57%, S.D. = 0.64)
2. ผลการวิเคราะหกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับความสามารถในการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จากผลการวิเคราะหการตอบแบบสอบถามความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
พหุปญญาของนักศึกษาในตารางที่ 1 (Table 1) พบวา นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีพหุปญญาในดานการเขาใจตนเองมากที่สุด รองลงมา คือ ดานภาษา ดานดนตรี ดาน
การเขาใจธรรมชาติดานมนุษยสัมพันธหรือการเขาใจผูอื่นดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ
ดานมิติสัมพันธและอันดับสุดทาย คือ ดานตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตร จากผลการวิเคราะหการ
ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาดังกลาว ผูวิจัยแบงกิจกรรมการเรียนรูที่เหมาะกับนักศึกษาเปน 2
ลักษณะ ไดแก กิจกรรมสําหรับสงเสริมนักศึกษา และกิจกรรมสําหรับพัฒนานักศึกษา
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2.1 กิจกรรมสําหรับสงเสริมความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา
กิ จ กรรมลั ก ษณะนี้ จ ะส ง เสริ ม ความสามารถในการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาที่ มี ผ ลจากการตอบ
แบบสอบถามใน 4 อันดับแรก ไดแก ความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดาน
การเขาใจตนเอง ดานภาษา ดานดนตรี และดานการเขาใจธรรมชาติ
เชาวนปญญาดานการเขาใจตนเองคือ ความสามารถในการรูจักตระหนักรูใน
ตนเองควบคุมการแสดงออกอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ มองภาพตนเองตามความเปนจริง รูถึง
จุดออน หรือขอบกพรองของตนเอง ในขณะเดียวกันก็รูวาตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด
มีความรูเทาทันอารมณ ความรูสึก ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเอง
อยางแทจริง เปนปญญาดานที่จําเปนมีอยูในทุกคนเชนกัน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา
และมีความสุข แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมเชาวปญญาดานการเขาใจ
ตนเอง ไดแก
1) การคิดตรึกตรองครั้งละ 1 นาที เปนการใหนักศึกษาไดฝกคิดทบทวนตนเอง
คิดถึงสิ่งที่เรียนแลวและกําลังจะเรียน
2) การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ ตนโดยตรง เป น การให นั ก ศึ ก ษาตั้ ง คํ า ถาม
เกี่ยวกับตนเอง
3) โอกาสในการเลือก เปนการใหนักศึกษาไดตัดสินใจเลือกในบางสิ่งบางอยาง
โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ถนัดปญญาดานการเขาใจตนเอง อาจเริ่มจากการใหโอกาสฝกใจเรื่องเล็ก ๆ
กอนอาจารยพยายามคิดหาประสบการณและโอกาสใหนักศึกษาไดตัดสินใจเลือกใหมาก ๆ
4) การฝกใหนักศึกษาไดใชสมองแหงอารมณ คือมีการสรางบรรยากาศเพื่ อ
กระตุนใหนักศึกษาไดมีอารมณรวม ไมสงเสริมใหมีการตําหนิ วิจารณ อาจารยควรยอมรับอารมณ
ตาง ๆ ของนักศึกษา และจัดประสบการณใหเกิดอารมณ เชนหนังสือ ภาพยนตร หรือประเด็น
ปญหาสังคม
5) การตั้ ง จุ ด มุ ง หมาย เป น การส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาตั้ ง จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ
ความสําเร็จในชีวิตของบุคคล เชน บันทึกประจําวัน กราฟแสดงผลงาน
แนวทางการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ สง เสริ ม ความสามารถของ
นักศึกษาในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญ ญาในดานการเขาใจตนเอง คือ ผูสอนรวมมื อกั บ
ผูเรียนในการกําหนดหรือตั้งประเด็นความรู หรือหัวขอเกี่ยวกับการเรียนรู โดยผูสอนมอบหมายให
ผูเรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน ผูสอนมีหนา ที่เปนผูสนับ สนุน และเป นแหล ง
ความรู ใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียนหรือมีสวนรวมในการเลือก
และเริ่มตนการเรียนรูดวยตนเองโดยการศึกษาคนควารับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการ
เรียนรูดวยตนเอง ผูสอนจะพิจารณาความรูและประสบการณเดิม และความตองการของผูเรียน
ผูสอนตองเปนแหลงความรูที่มีประสิทธิภาพใหแกผูเรียนและสามารถคนควาหาสื่อวัสดุอุปกรณที่
เหมาะสมกับผูเรียน นอกจากนี้ผูสอนสงเสริมความรูแ ละความสามารถที่ผูเรียนมีอยู ให ผูเรียน
มองเห็นตนเองในแงมุมที่แตกตางออกไป เพื่อใหผูเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง และควบคุมตนเองได
มากขึ้น
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ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนเขียนบันทึกประจําวันกอนเขาสูบทเรียน เปดโอกาส
ใหผูเรียนแสดงความรูสึกตอบทเรียน ใหขอเสนอแนะ และเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนรูเขากับชีวิต
สวนตัว ผูสอนสามารถใชแบบสอบถาม แบบประเมิน และเครื่องมืออื่นๆ ที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจ
ความรู ความสามารถ และความกาวหนาของตนเอง
เชาวนปญญาดานภาษาคือ ความสามารถในการใชภาษารูปแบบตางๆ ตั้งแต
ภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ สามารถรับรู เขาใจภาษา และสามารถสื่อภาษาใหผูอื่นเขาใจไดตามที่
ต อ งการรวมไปถึ ง การใช คํ า ศั พ ท แ ละภาษา สามารถคิ ด เป น คํ า ได ดี ก ว า ที่ จ ะคิ ด เป น ภาพ
(Sanhachawee, 2016) แนวทางการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนเพื่ อ สงเสริม เชาวป ญญา
ดานภาษา ไดแก
1) การจัดกิจกรรมการเลาเรื่องราวใกลๆ ตัวในชีวิตประจําวัน เปนการสรางสรรค
เรื่องราวตางๆ ใชจินตนาการ มีการสรุปขอคิดหรือความคิดรวบยอด
2) การระดมพลังสมอง เปนการใหนักเรียนแสดงความคิดออกมาโดยการพูด
และนําความคิดเหลานี้มาขัดกลอมและนําไปเลือกใช
3) การบันทึกเสียงลงแผนซีดี (CD) เปนการบันทึกถอยคํ าของนักเรียนแลว
นํามาเปดฟง เพื่อรวมกันวิเคราะหในถอยคําและไตรตรองอีกครั้ง
4) การเขียนบันทึกประจําวัน เปนการใหนักเรียนไดเขีย นเลาเรื่องบรรยาย
เรื่องราวที่ประสบในแตละวัน ซึ่งจะมีทั้งขอคิด คําถาม และปฏิกิริยาของนักเรียนตอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง
5) การตีพิมพหนังสือ เปนการนําเสนอผลงานของนักเรียนที่เรียนอยูในหองมา
เผยแพรใหทราบทั่วกันเพื่อใหผูอื่น ไดชื่นชมกับแนวความคิด สงเสริมใหมีปฏิกิริยาโตตอบระหวาง
ผูเขียน และผูอาน ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในการเขียนมากขึ้น
แนวทางการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ สง เสริ ม ความสามารถของ
นักศึกษาในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานภาษา คือ ผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบ
บรรยายการสนทนา การใหเลาเรื่องราว การอานเรื่องสั้นหรือบทความตาง ๆ และการเขียนบันทึก
หรือเลาเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับบทเรียน การเลนเกมที่เกี่ยวของกับการใชภาษา
เพื่อเชื่อมโยงเขาสูบทเรียน ตลอดจนการนําเสนอผลงานดวยวิธีการตาง ๆ เชน การนําเสนอหนา
ชั้นเรียน การโตวาที การอภิปรายแลกเปลีย่ นความรูแ ละประสบการณ และการแสดงบทบาทสมมติ
ทั้งนี้ผูสอนตองจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการคนควาที่หลากหลาย เชน หนังสือ เอกสาร
ประกอบการสอน การะดาษและอุปกรณการเขียน ไฟลเสียง และวิดีทัศนใหพรอม นอกจากนี้
ผูสอนควรถามและตอบคําถาม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นของผูเรียน และพรอมที่จะใหขอเสนอแนะ
อยางเต็มใจ
เชาวนปญญาดานดนตรีคือ ความสามารถในการซึมซับ และเขาถึงสุนทรียะทาง
ดนตรี ทั้งการได ยิน การรับ รู การจดจํา และการแตงเพลง สามารถจดจํา จังหวะ ทํ านอง และ
โครงสรางทางดนตรีไดดีและถายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เลนดนตรี และรองเพลง
มีการตอบสนองตอดนตรีและมีความไวตอเสียงตางๆ ในสภาพแวดลอม แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อสงเสริมเชาวปญญาดานดนตรี ไดแก
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1) ดิสโกกราฟส เปนการใชซีดีประกอบการสอนเรื่องตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น และนําเรื่องราวในเพลงมาอภิปรายถึงความสัมพันธของเนื้อหาที่ตองการสอน
2) อาจารยอธิบายโดยใชดนตรีมาประกอบรวมในเนื้อเรื่องที่เลา
3) ความคิดรวบยอดดนตรี เปนการใช เสีย ง หรือจั งหวะดนตรี ม าประกอบ
เรื่องราวหรือรูปรางตาง ๆ
4) ดนตรีตามอารมณ เปนการจัดหาทํานองดนตรีที่จะเหมาะสมกับบทเรียน
แนวทางการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ สง เสริ ม ความสามารถของ
นักศึกษาในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานดนตรี คือ ผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใช
เสียง หรือดนตรีประกอบการสอน โดยอาจใชเทคโนโลยีมาชวยเปนสื่อในการสอน เชน การเปด
เพลงที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาเพื่อนําเขาสูบทเรียน การเปดเพลงบรรเลงขณะทํากิจกรรมในชั้นเรียน
การใชจังหวะ ทํานอง หรือดนตรีในการสรุปสาระสําคัญของบทเรียนเพื่อใหผูเรียนเขาใจงายยิ่งขึ้น
หรือผูสอนมอบหมายใหผูเรียนออกแบบความคิดรวบยอดของบทเรียนโดยการใชจังหวะ ทํานอง
หรือดนตรีเขามาชวย
เชาวนปญญาดานการเขาใจธรรมชาติคือ ความสามารถในการรูจัก และเขาใจ
ธรรมชาติอยางลึกซึ้ง เขาใจกฎเกณฑ และปรากฏการณตางๆของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต
เพื่อคาดการณความเปนไปของธรรมชาติมีความสามารถในการจัดจําแนก แยกแยะประเภทของ
สิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมเชาวปญญาดานการ
เขาใจธรรมชาติ ไดแก
1) กิจกรรมการสังเกตธรรมชาติรอบขาง โดยนําเขามาเปนสวนในการเรียนกาสอน
2) บัน ทึ ก ข อ สั ง เกตที่ ไ ด จ ากการพบเห็ น ในชี วิต ประจํา วั น เพื่ อ นํ า มาสูก าร
อภิปรายตาง ๆ
3) การจําแนก และจัดประเภทของสิ่งที่พบเห็น
4) ฝกใหรักและเห็นคุณคาของธรรมชาติรอบตัว
5) ศึกษาธรรมชาติจากการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติตาง ๆ
แนวทางการจั ดกิ จ กรรมการเรีย นการสอนเพื่ อ สง เสริ ม ความสามารถของ
นักศึกษาในการเรีย นรู ตามแนวทฤษฎีพ หุปญ ญาในดานการเขา ใจธรรมชาติ คือ ผูสอนใช การ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอนเขากับสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ สื่อการสอนที่ผูสอน
สามารถนํามาเชื่อมโยง ไดแก ตนไม สัตว เครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับกิจกรรมทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใกลตัวตางๆ เชน ผูสอนนําประเด็นการเรียนรูไปสูธรรมชาติรอบตัว จัดกิจกรรมเสริม
นอกชั้นเรียนเพื่ อใหผูเรียนมีโอกาสใกลชิดกับธรรมชาติ ฝกใหผูเรียนทําแผนที่ความคิ ด (mind
mapping) หรือแผนผังตนไม
2.2 กิจกรรมสําหรับพัฒนาความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุ ปญญา
กิจ กรรมลัก ษณะนี้ จะชว ยพัฒนาความสามารถในการเรีย นรู ของนั กศึกษาที่ มีผ ลจากการตอบ
แบบสอบถามใน 4 อันดับหลัง ไดแก ความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดาน
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มนุษยสัมพันธหรือการเขาใจผูอื่นดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อดานมิติสัมพันธและดาน
ตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตร
เชาวนปญ ญาดานมนุษยสัมพันธหรือการเขาใจผูอื่นคือ ความสามารถในการ
สรางสัมพันธในการเขาใจผูอื่น ทั้งดานความรูสึกนึกคิด อารมณและเจตนาที่ซอนเรนอยูภายใน มี
ความไวในการสังเกต สีหนา ทาทาง น้ําเสียง สามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสม สรางมิตรภาพได
งาย เจรจาตอรอง ลดความขัดแยง สามารถจูงใจผูอื่นและกระตุนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือใน
การทํางานไดดี แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเชาวปญญาดานมนุษยสัมพันธ
หรือการเขาใจผูอื่น ไดแก
1) แบงปนกับเพื่อน เปนการใหนักศึกษาหันหนาเขาหากันและคิดตั้งคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่จบไป
2) มนุษยแกะสลัก เปนการนําบุคคลกลุมหนึ่งมาแสดงทาทางแทนความคิด
เรื่องราว
3) กลุมรวมใจ เปนการทํางานกลุมเล็ก ๆ เพื่อไปสูจุดหมายที่ตั้งไว ซึ่งวิธีการนี้
เหมาะกั บ ทฤษฎี พ หุ ป ญ ญาเป น อย า งมาก เพราะในกลุ ม ได ร วมนั ก ศึ ก ษาที่ ถ นั ด คนละอย า ง
นักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความสามารถของตนเองไดเปนอยางดี (Sanhachawee, 2016)
4) บอรดเกม เปนวิธที นี่ ักศึกษา จะเรียนอยางสนุกสนานในสถานการณสังคม
5) สถานการณจําลอง เปนการจําลองสถานการณที่กลุมบุคคลมารวมกันแลว
สรางสถานการณสมมติขึ้น โดยเลียนแบบสภาพความเปนจริง
แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของ
นักศึกษาในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานมนุษยสัมพันธหรือการเขาใจผูอื่น คือ ผูสอน
กระตุนใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบรวมมือ การแสดงบทบาทสมมติ การเลนเกม และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนคูหรือเปน
กลุมในรูปแบบตางๆ โดยผูสอนจัดกลุมใหหรือใหผูเรียนจัดกลุมของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ เพื่อให
ผูเรียนไดรับความสนุกสนานจากการเรียน ไดทํางานรวมกับเพื่อนในชั้น ไดคนพบขอคําถามและ
คําตอบใหม ๆ ประเด็นที่ทา ทายและความสามารถในเรื่องใหม ๆ ซึ่งการทํางานรวมกันระหวาง
ผูเรียนนี้ทําใหเกิดสัมพันธภาพในกลุม ชวยสงเสริมการตั้งเปาหมาย การวางแผนกระบวนการการ
ทํางาน ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความเปนผูนําและผูตาม การแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันของผูเรียน ทั้งภายในชั้นเรียนเดียวกันและเปดโอกาสใหทํางานรวมกับชั้นเรียนอื่น ๆ
เชาวนปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อคือ ความสามารถในการ
ควบคุมการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวรางกาย โดยในอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย สามารถควบคุมการ
ใชงานสิ่งตางๆอยางมีความชํานิ ชํานาญ แสดงออกดวยการเคลื่อนไหว มีประสาทสัมผัสที่ดีในเรื่อง
การทรงตัว และการประสานสัม พันธร ะหวางมือ กับตา ความคลองแคลว ความแข็ง แรง ความ
รวดเร็ว ความยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาเชาวปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ ไดแก
1) รางกายพูดตอบเปนการใหนักศึกษาใชรางกายในการสื่อสารระหวางการเรียน
การสอน
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2) โรงละครในหองเรียน เปนการดึงความสามารถดานการแสดงออกจากตัว
นักศึกษาทุกคน โดยใหนักเรียนแสดงบทบาทจากเรื่องที่เรียน
3) ความคิดรวบยอด เปนการใหนัก ศึกษาเขาใจความคิดรวบยอด โดยการ
แสดงทาทาง หรือใหนักศึกษาแสดงละครใบเพื่อแสดงความคํารวบยอดที่เรียน เชนแสดงทาเปน
บุคคลในประวัติศาสตรเพื่อใหผูอื่นทาย
4) การคิดดวยสิ่งของ เปนการเรียนรูจากการไดสัมผัสของจริง
5) แผนที่รางกาย เปนการเรียนรูโดยใชรางกายของมนุษย ซึ่งอาจนํามาใชเปนสื่อ
ในการสอนได
แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของ
นักศึกษาในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อ คือ
ผูสอนจัดกิ จกรรมที่ใหผูเรียนไดใชมือ รา งกาย มีการแสดงประกอบ การเลนเกม การใชจังหวะ
ดนตรี การทดลอง การประยุกตกิจกรรมนันทนาการตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในชั้น
เรียนอยางอิสระ เนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง และไดปฏิบัติจริง โดยผูสอนจัดเตรียมสื่อการ
เรียนรู อุปกรณ สถานที่ ตลอดจนบรรยากาศในหองเรียนใหเอื้อตอการจัดกิจกรรมดังกลาว
เชาวนปญญาดานมิติสัมพันธคือ ความสามารถในการรับรูภาพและมิติตาง ๆ
มองเห็นพื้นที่ รูปทรง ระยะทาง และตําแหนง อยางสัมพันธเชื่อมโยงกัน แลวถายทอดแสดงออก
อยางกลมกลืน มีความไวตอการรับรูในเรื่องทิศทาง มีลักษณะความคิดเปนภาพ สามารถคงความ
ทรงจําในสาระขอมูลของภาพนั้นไว ชอบที่จะดูภาพแผนที่ แผนภูมิ ภาพ วีดีทัศน และภาพยนตรแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเชาวปญญาดานมิติสัมพันธ ไดแก
1) การให เ ห็ นภาพ เปนการสอนงา ยๆ โดยให นัก ศึ ก ษาแปลข อ ความหรื อ
เนื้อหาที่เรียนใหเปนภาพ เพื่อสงเสริมการคิดในใจ
2) การใชสี เปนการใชสีบอกความแตกตางเพื่อแทนสัญลักษณเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3) รูปภาพเปรียบเทียบ เปนการคิดเปรียบเทียบความคิดของตนออกมาเปน
รูปภาพเพื่อเกิดความเขาใจ และจดจําไดงา ย
4) การวาดภาพความคิ ด เป นการให ความสํา คัญ ของการคิ ด ภาพ โดยให
นักศึกษาวาดภาพแนวคิดสําคัญของเรื่องที่เรียน และนํามาอภิปรายหนาชั้นเรียนถึงความสัมพันธ
ระหวางภาพที่วาดกับหัวเรื่อง หรือความคิด
5) การใชสัญลักษณกราฟฟก เปนการใชสัญลักษณหรือลวดลายเสน
แนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถของ
นัก ศึก ษาในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุ ปญญาในดานมิติสั มพั นธ คือ ผู สอนใช งานศิลปะ การ
ออกแบบ งานประดิษฐตางๆ การเลนเกมเกี่ยวกับภาพ การใชสัญลักษณ การใชสี การพาชมพิพิธภัณฑ
นิทรรศการ งานศิลปะ เปนสื่อการเรียนการสอนเพื่อเชื่อมโยงใหเขากับบทเรียน ในขณะเดียวกัน
ผูสอนเปดโอกาสใหผเู รียนไดใชจินตนาการและความคิดไดอยางอิสระในการมอง วาดภาพ ถายภาพ
สรางกราฟ แผนภาพ การรวบรวมขอมูลและความคิดอยางเปนระบบ การเปรียบเทียบความคิดเปน
รูปภาพ สรางผังความคิดเกี่ยวกับบทเรียน
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เชาวนปญญาดา นตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตรคือ ความสามารถในการคิด
แบบมี เ หตุ ผ ล ตรรกะและจํา นวน และรูป แบบทางด า นตั ว เลข การคิด เชิ งนามธรรม การคิ ด
คาดการณ และการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร อีกทั้งยังสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูล
หลายๆ ดาน ชอบถามคําถามและชอบการคนควาทดลอง แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเชาวปญญาดานตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตร ไดแก
1) การคํา นวณ และจํ า นวนเป นการคํา นวณตั วเลขซึ่ง อาจจะไม ใ ชในวิช า
คณิตศาสตรเสมอไป อาจมีเรื่องราวของการคิดคํานวณในวิชาประวัติศาสตร หรือวรรณคดีก็ได
2) การจัดหมวดหมูและแยกประเภท เปนการสงเสริมใหนักศึกษาจัดหมวดหมู
เรื่องราวที่ไดยินไดฟง เปนประเภท หรือชนิดเดียวกัน หรือลําดับเหตุการณตามเนื้อเรื่อง
3) การตั้งคําถามโสคราตีส เปนการสอนใหคิดวิเคราะห วิจารณ โดยครูเปนผู
ตั้งคําถาม ถามความคิดเห็นของนักเรียน โดยเปลี่ยนจากการ “บอก” นักศึกษาเปนการ “สนทนา”
แทนเพื่อคนหาความคิด ความเชื่อของนักศึกษาในหลาย ๆ ทิศทาง เพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ เชน
เพื่อค นหาความจริงสากล เพื่อคนหาความคิดที่ซับ ซอน เพื่อเปดประเด็น ปญ หา เพื่ อเปดแผน
สมมุติฐาน เพื่อวิเคราะหแนวคิด เพื่อจําแนกสิ่งตางๆ หรือเพื่อประยุกตความคิดอยางมีตรรกะ
4) วิธีสอนฮิวริสติ ค เป นการนํา วิธีการสอนแบบตา ง ๆ ตลอดจนกฎเกณฑ
ระเบียบที่มีมาใชในการแกปญหาอยางมีเหตุผล
5) การสอนการคิดเชิงวิทยาศาสตร เปนการสอนคิดตามหลักของเหตุและผล
ตามแนววิทยาศาสตรซึ่งสามารถใชไดทุกวิชา เปนการยกระดับการคิดใหมากและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาใน
การเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตรคือ ผูสอนฝกใหผูเรียน
คิ ดแบบมีวิจ ารณญาณ วิพากษ วิจารณ ฝกกระบวนการสรางความคิดรวบยอด การใชเหตุผ ล
การแกปญหา กลาวคือ ผูสอนมีการนําเสนอลําดับกิจกรรมในชั้นเรียน คําจํากัดความ ขอตกลงตางๆ
สรางคําถามปลายเปดในกระบวนการแกปญหา สงเสริมการทํางานสรางสรรค การทําโครงงานใน
เรื่อ งที่ ส นใจ การทดลอง ทดสอบสมมติฐ าน ใชเหตุผ ลในการอภิป รายและโตแ ยง ในชั้น เรีย น
ใหผูเรียนกําหนดเปาหมายระยะสั้นในการเรียนรูของตนเองและกลุม รวมทั้งใหผูเรียนมีสวนรวมใน
กระบวนการประเมินผลนอกจากนี้ ผูสอนสามารถใหผูเรียนเลมเกมที่ฝกทักษะทางคณิตศาสตร
และฝกฝนทักษะการใชเครื่องคิดเลข เครื่องคํานวณ และเครื่องคอมพิวเตอร
คนเรามีปญญาอยางนอย 8 ดาน เพียงแตวาจะมากนอยในดานใด ซึ่งคนทุกคน
สามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับที่ใชการไดหากมีการสงเสริมและพัฒนา มีการ
ฝกฝนอบรมที่ดีโดยปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได และปญญาแตละดานจะมีการแสดง
ความสามารถหลายอยางตามความถนัดของตนเอง การจัดการเรียนการสอนนั้น ควรมีกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลายที่สามารถสงเสริมเชาวนปญญาหลาย ๆ ดาน ใหเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของ
ผูเรียน ซึ่งสามารถพัฒนาสูการประกอบอาชีพและการประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพได
และจากการศึกษาความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาทําใหผูสอนรูจักผูเรียนมาก
ขึ้นในด านความถนัด ความสนใจ ตลอดจนจุดออ นและจุดแข็ง ของผูเ รีย น ซึ่ งข อมู ลดัง กล าวมี
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ประโยชนอยางยิ่งในการจัดเตรียมเนื้อหาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียน
อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย พบว า นั ก ศึก ษาชั้น ป ที่ 1 วิ ทยาลั ย นานาชาติ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
สวนสุนันทามีความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานเชาวปญญาดา นการ
เขาใจตนเองมากที่สุด ซึ่งเปนความสามารถในการตระหนักรูตัวตนของตนเองในเรื่องตาง ๆ ทั้งนี้
อาจเปนสาเหตุมาจากในยุคปจจุบันนี้เทคโนโลยีเขามาบทบาทอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกลุม
นักเรียน นักศึกษาซึ่งเปนวัยที่กําลังศึกษา และรับรูสิ่งใหม ๆ ไดงา ย การรับและสงขอมูลตาง ๆ และ
การสื่อสารกันทั้งในชีวิตประจําวัน การเรียน และการทํางานเปนไปไดสะดวกและงายขึ้น โดยใช
เทคโนโลยีเปนเครื่องมือชวย ซึ่งทําใหการมีปฏิสัมพันธระหวางกันลดนอยลง ดังนั้น นักศึกษาจึงมี
ความสามารถหรือถนัดในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดานเชาวปญญาดานการเขาใจ
ตนเองมากที่สุด อยางไรก็ตาม นักศึกษากลุมนี้จะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและมี
แรงจูงใจในการทําสิ่งตาง ๆ จุดเดนของคนมีความสามารถดานเขาใจตนเองนี้จะทํางานใหไปถึ ง
เปาหมายชัดเจนวาตนเองชอบหรือไมชอบอะไร รักความยุติธรรม และเพื่อสงเสริมความสามารถ
ของนักศึกษากลุมนี้ ควรเปดโอกาสใหทํางานตามลําพัง ทํางานคนเดียว อิสระ แยกตัวจากกลุมบาง
สอนใหเห็นคุณ คาของตัวเอง นับถือตัวเอง สนับสนุนใหทํา งานเขียน บัน ทึกประจํา วัน หรื อทํ า
หนังสือ สนับสนุนใหทําโครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือทํารายงานเดี่ยว ใหเรียนตามความถนัด
ความสนใจ ในขณะเดียวกัน เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรูของนักศึกษาในกลุมนี้ ควรเปด
โอกาสใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมหรือทํางานรวมกับผูอื่นบาง วิธีการสอนควรเนนที่การเปดโอกาส
ใหเลือกศึกษาในสิ่งที่สนใจเปนพิเศษ การศึกษารายบุคคล และการทํางานรวมกับผูอื่น (Nolen,
2003; Gardner, 2006)
ในทางตรงกันขาม นักศึกษามีความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาในดาน
เชาวนป ญ ญาดานตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตรนอยที่สุดซึ่ง เป นความสามารถในการคิด แบบ
มีเหตุผล ตรรกะและจํานวน และรูปแบบทางดานตัวเลข การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ
และการคิดคํานวณทางคณิตศาสตร อีกทั้งยังสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางขอมูลหลาย ๆ
ด า น ชอบถามคํา ถามและชอบการคน ควา ทดลองทั้งนี้ อาจเป น ผลมาจากเหตุ ผ ลข า งต น ที่ ว า
ในปจจุบันนี้เทคโนโลยีเขามามีบทบาทอยางมากในการติดตอสื่อสารกัน การรับสงขอมูลขาวสาร
เปน ไปไดงา ยขึ้ น การปฏิสั มพัน ธกั นโดยตรงระหวา งบุคคลกั บ บุค คลจึ งลดนอ ยลง การพู ดคุ ย
อภิปราย รวมถึงทักษะการใหเหตุผลตาง ๆ จึงนอย
อยางไรก็ตาม ความสามารถและทักษะในการคิดและการใหเหตุผลเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
มากในยุคปจจุบันที่เปนยุคของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการกาวเขาสู Thailand 4.0
เพื่ อตอบสนองความสามารถในด านการเขา ใจตนเอง และเสริม สร างความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห และใหเหตุผลวิธกี ารสอนจึงควรเนนการคิดตรึกตรอง ฝกคิดทบทวนตนเอง การเลือกดวย
ตนเอง ฝกใหมีอารมณรวมในการทํากิจกรรมในชั้นเรียน การตั้งจุดมุงหมาย รวมทั้งการเปดโอกาส
ให มี ก ารอภิ ป ราย การแสดงความคิ ด เห็ น การคิ ด วิ เ คราะห และการให เ หตุ ผ ลเพิ่ ม มากขึ้ น
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(Dachakupt & Yindeesuk, 2015) ซึ่งสามารถตอบโจทยแนวคิดในการจัดการเรียนรูสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 กลาวคือ สอนนอยลงทําใหเรียนรูไดมากขึ้น (teach less, learn more) หมายถึง
ผูสอนใชวิธีสอนแบบบรรยายหรือคอยบอกใหนอยลง แตสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเรียนรูโดยตรง (active learning) โดยมุงจัดการเรียนรูใน
ลักษณะที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด โดยการศึกษา คนควา ทดลอง ลงมื อ
ปฏิบัติ คิด แกปญหา ริเริ่มสรางสรรค ทํางานเปนกลุม สรุปเปนความรูและสามารถนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม (Light & Cog, 2001) นอกจากนี้ Fry (2007) เสนอแนวคิดที่สอดคลองกับแนวคิด
ขางตน กลาวคือ การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาควรมีความหลากหลายจากการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิมในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนวิธกี ารสอนแบบบรรยายเปนการสอนเนนการเรียนจาก
ปญหา โดยนักศึกษาศึกษาปญหา อภิปราย คนควาขอมูลตาง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติจริง ซึ่งจะทําให
นักศึกษาเกิดการเรียนรูที่เกิดจากประสบการณจริง
หากผู ส อนออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในแต ล ะรายวิ ช าให ส อดคลองกั บ
ความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา จะสามารถชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาไดดั งผลการศึก ษาในงานวิจั ย ซึ่ง ได จัด กิจ กรรมการเรียนรูตามทฤษฎี พหุ ปญ ญา
ที่เนนการสอนที่เพิ่มพูนความสามารถการเรียนรูในดานตาง ๆ อยางเหมาะสมในแตละรายวิชา
ผลการศึ ก ษาดั ง กล า วพบว า นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในแต ล ะรายวิ ช าสู ง ขึ้ น
(Laddaklom, 2008; Raijaroen, 2009; Temnong, 2014)
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจั ย พบวา ทฤษฎี พ หุป ญ ญาทํา ให ผูส อนได รู จั ก ผู เ รี ย นมากขึ้ น กล า วคื อ
นักศึกษามีความสามารถทางพหุปญญาเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการเขาใจตนเอง มาก
ที่สุด รองลงมา คือ ดานภาษา ดานดนตรี ดานการเขาใจธรรมชาติ ดานมนุษยสัมพันธหรือการ
เขาใจผูอื่นดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อดานมิติสัมพันธและอันดับสุดทาย คือ ดาน
ตรรกศาสตรหรือคณิตศาสตรผูสอนกระตุนใหผูเรียนใชความสามารถที่แตกตางกันมาใชใหเกิ ด
ประโยชน และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรูใหนาสนใจมากขึ้น กลาวคือ การนําทฤษฎีพหุปญญา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนทําใหผูสอนสามารถสรางสรรคการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งแวดลอมในการเรียนเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูเรียนไดทุกประเภท ในขณะเดียวกัน
ผู เ รีย นเกิ ดความเขา ใจในความสามารถของตนเองและผูอื่ น ช วยให ผู เ รี ย นไดสง เสริ ม และใช
ประโยชนจากจุดแข็ง และปรับปรุงและพัฒนาจุดออนของตนเองซึ่งผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เหมาะกับความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาของนักศึกษา โดยแบงเปน
2 ลักษณะ ไดแก
กิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถในการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา ไดแกดานการ
เขาใจตนเองดานภาษา ดานดนตรีและดานการเขาใจธรรมชาติโดยผูสอนมอบหมายให ผูเรียนมี
บทบาทรับ ผิ ดชอบตอการเรีย นรูข องตน ผู สอนมีห นาที่ เป นผูส นับ สนุน และเป นแหลง ความรู
ใหผูเรียนเปนผูรับผิดชอบ ผูสอนจัดการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย แบบบรรยาย การ
สนทนา การใหเลาเรื่องราว การอานเรื่องสั้นหรือบทความตาง ๆ และการเขียนบันทึกหรือเลา
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เรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงและเกี่ยวของกับบทเรียน การเลนเกมที่เกี่ยวของกับการใชภาษาเพื่อ
เชื่อมโยงเขาสูบทเรียน ตลอดจนการนําเสนอผลงานดวยวิธีการตาง ๆ ผูสอนจัดการเรียนการสอน
โดยใช เ สี ย ง หรื อ ดนตรี ป ระกอบการสอน โดยอาจใช เ ทคโนโลยี ม าช ว ยเป น สื่ อ ในการสอน
และเชื่อมโยงเนื้อหาที่จะสอนเขากับสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณทางธรรมชาติตาง ๆ จัดกิจกรรม
เสริ มนอกชั้น เรีย นเพื่ อให ผู เ รียนมีโ อกาสใกลชิดกั บ ธรรมชาติ ฝก ให ผู เรีย นทํา แผนที่ ค วามคิด
(mind mapping) หรือแผนผังตนไม (tree diagram)
กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถในการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี พ หุ ป ญ ญา ได แ ก
ดานมนุษยสัมพันธหรือการเขาใจผูอื่นดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเนื้อดานมิติสัมพันธ
และด านตรรกศาสตรห รือ คณิตศาสตร ผูสอนกระตุ นใหผู เรีย นมีสวนรว มในกิ จกรรมการเรีย น
การสอน ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ การแสดงบทบาทสมมติ การเลนเกม
และกิ จกรรมการเรียนการสอนที่เปนคูหรือเปนกลุมในรูปแบบตาง ๆ ทั้ งในและนอกชั้นเรีย น
จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดใชมือ รางกาย มีการแสดงประกอบ การเลนเกม การใชจังหวะ ดนตรี
การทดลอง การประยุกตกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเคลื่อนไหวในชั้นเรียน
อยางอิสระ เนนใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ใชงานศิลปะ การออกแบบตาง ๆ การเลนเกม
เกี่ยวกับภาพ การใชสัญลักษณ การใชสี การพาชมพิพิธภัณฑ นิทรรศการ งานศิลปะ เปนสื่อการ
เรียนการสอนเพื่ อเชื่อมโยงใหเขา กับบทเรียน ในขณะเดียวกันผูส อนเปดโอกาสใหผูเ รีย นไดใช
จินตนาการและความคิดไดอยางอิสระ รวบรวมขอมูลและความคิดอยางเปนระบบการเปรียบเทียบ
ความคิดเปนรูปภาพ สรางผังความคิดเกี่ยวกับบทเรียน นอกจากนี้ ผูสอนฝกใหผูเรียนคิดแบบมี
วิจารณญาณ วิพากษ วิจารณ ฝกกระบวนการสรางความคิดรวบยอด การใชเหตุผล การแกปญหา
สรางคําถามปลายเปดในกระบวนการแกปญหา สงเสริมการทํางานสรางสรรคการทําโครงงานใน
เรื่องที่สนใจ การทดลอง ทดสอบสมมติฐาน ใชเหตุผลในการอภิปรายและโตแยงในชั้นเรียน
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