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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะ
การคิดค�ำนวณ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพือ่ ทดลองใช้รปู แบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อ
ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่าง
มีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 42 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selective) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร
รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบทีแบบไม่อสิ ระและการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่นักเรียนต้องการพบว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ตอ้ งการใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์เพราะนักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น บรรยากาศ
ในการเรียน สนุกสนาน นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน กิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย นักเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน และนักเรียนสามารถน�ำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันได้
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2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1 /E2 แบบรายบุคคล (Individual
Tryout) เท่ากับ 77.78/76.67 ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ
78.89/77.78 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎี
พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลมีค่าเท่ากับ 81.39/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
ที่ก�ำหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 42 คน ได้คา่ ประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
83.53/82.06 และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถน�ำไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ : 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
2. แนวทฤษฎีพหุปัญญา
3. ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
4. วิชาคณิตศาสตร์
ABSTRACT
The Objectives of the research article were to 1) to study fundamental data to
develop a learning management model with the multiple intelligence-based theory to
Mathayomsuksa 4 students’ skill of Reasoning under the core subject group of mathematics,
2) to develop the learning management model with the multiple intelligence-based
theory to reinforce their skill as set by the effective criterion at 80/80, 3) to try out it, 4)
to evaluate and adjust it. The samples for conducting the research gained by the Purposive
Selective were 42 Mathayomsuksa 4 students of 2nd classroom in academic year B.E. 2560’s
1st semester at 1st Municipal School in Suea kok Witthayasan School T.Suea kok
A.Wapipathum Mahasarakham Province. The research tools were handouts of:
questionnaires, the interview, the document analysis, the learning management, the
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learning achievement, the teaching model evaluation, and the questionnaires for eliciting
students’ satisfaction with the learning management model. Data analyses were processed
with percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test (Dependent Samples) and
content analyses.
Outcomes of the research unveil the following findings:
1. The result of studying the fundamental data to develop a learning management
model with the multiple intelligence-based theory to reinforce Grade IV students’ skill of
calculation under the core subject group of mathematics, of which it is greatly required by
students, has been found that the majority of students need using it as it enables them
to gain knowledge, have the increasing skill of calculation, make the atmosphere in the
classroom joyous, let them join the group in the class with peers, generate various
instructional activities, let everyone participate in activities, and apply knowledge to
solving problems in everyday life.
2. The result of developing the learning management model with the multiple
intelligence-based theory to reinforce their skill of calculation under the core subject group
of mathematics has earned the effective value of E1/E2 at 77.78/76.67 in the form of
individual tryout, and the effective value of E1/E2 at 78.89/77.78 in the form of a small
group. In addition to the result from the field test, the effectiveness of the learning
management model with the mentioned theory amounts to 81.39/80.00, thereby being
conducive to the established criterion at 80/80.
3. The result of trying out the learning management model with the said theory
to samples of 42 students has gained its effectiveness of E1/E2 at 83.53/82.06. As a result,
students’ learning achievement at the posttest is higher than theirs at the pretest, with the
level of statistical significance at .05.
4. The result of evaluating the learning management model with the same theory following experts’ opinions has found that it can be brought into practical use for the
learning management, and their overall satisfaction with it is at the highest scale as the
same.
Keywords : 1.The Development of Learning Management Model
2. Multiple Intelligence-Based Theory
3. Students’ Skill of Reasoning
4. Mathematics
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
คณิตศาสตร์มีบทบาทส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ท�ำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ
ช่วยให้คาดการณ์วางแผนตัดสินใจแก้ปัญหาและน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ และสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้อย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56)
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช
2551 โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน มีความรอบคอบใน
การท�ำงาน ท�ำให้สามารถคาดการณ์วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แต่จาก
ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหา เรื่องเซต
ซึ่งควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล
และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผล
สัมฤทธิ์ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 63.57 ซึ่งต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ทางโรงเรียนก�ำหนดคือร้อยละ 70
จากการพิจารณาผลการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ดงั กล่าว ไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ ในฐานะทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นครู
ประจ�ำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ท�ำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดวิเคราะห์ และมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเรื่อง เชต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และน�ำเอาแนวคิดทฤษฎี
พหุปญ
ั ญา (Theory of Multiple Intelligences-MI) รูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน แนวคิดทฤษฎี
Constructivism ของ Driver and Bell และรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาประยุกต์เป็นรูปแบบการ
สอนใหม่ซึ่งมีชื่อว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Wapp-Ca MODEL ซึ่งมี 5 ขั้นตอนได้แก่ 1)ขั้นเตรียม
(Warm up : Wa) 2)ขั้นรับรู้ (Perception : P) 3)ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice : P) 4)ขั้นสรุป (Conclusion : C)
5) ขั้นประเมิน (Assessment : A)
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่
เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด
ค�ำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
204 Vol.7 No.1 January - June 2018

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.4 เพือ่ ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อยู่ในระดับมาก
3.4 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถน�ำไปใช้
ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ท�ำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.2 ท�ำให้ทราบการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80
4.3 ท�ำให้ทราบผลทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.4 ได้ทราบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.5 ช่วยในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูท้ ถี่ กู ต้องเข้าใจง่ายและมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
4.6 น�ำผลการวิจัยเป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงวิธีการสอน ของครูผู้สอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
ในโอกาสต่อไป
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5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
เหตุผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ มีขั้นตอนในการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
(Analysis : A)
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and
Development : D and D)
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) เป็นการน�ำไปใช้ (Implementation : I)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E)
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ทีก่ ำ� ลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 3 โรงเรียน
ทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกัน ได้แก่ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ โรงเรียนงัวบาวิทยาคมและโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม
รวมทัง้ สิน้ 202 คน (รายงานประจ�ำปีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, 2560, หน้า
97-99)
5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเสือ
โก้กวิทยาสรรค์ ที่ก�ำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน 42 คน (รายงานประจ�ำปี โรงเรียน
เสือโก้กวิทยาสรรค์, 2560) ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) (บุญชม
ศรีสะอาด, 2547, หน้า 47)
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต, การเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขของ
สมาชิก, ประเภทของเซต, เอกภพสัมพัทธ์, แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์, สับเซต, เพาเวอร์เซต, ยูเนียน, อินเตอร์
เซกชันของเซต,คอมพลีเมนต์, ผลต่างระหว่างเซต, จ�ำนวนสมาชิกของเซตจ�ำกัด, การหาจ�ำนวนสมาชิกของ
เซตจ�ำกัดโดยใช้สูตร และการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเซต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.3 ขอบเขตด้านพืน้ ที่ ได้แก่ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ โรงเรียนงัวบาวิทยาคมและโรงเรียนหัว
เรือพิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสารรูปแบบ
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์ แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินรูปแบบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่
เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถาม
2) สร้างแบบสอบถามลักษณะแบบตรวจสอบรายการ และแสดงความคิดเห็น
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3) น�ำแบบสอบถามทีใ่ ช้ศกึ ษาความต้องการทีส่ ร้างขึน้ ไปปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเนื้อหา ภาษา และวัดผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
4) น�ำแบบสอบถามที่ใช้ศึกษาความต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
แล้วมาใช้กับนักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา
5) การเก็บข้อมูลของนักเรียน ครู และผูบ้ ริหาร ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง
6) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละและวิเคราะห์
เนื้อหา และน�ำเสนอแบบพรรณนาความ
		
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ท�ำหนังสือขออนุญาตทดลองใช้นวัตกรรมถึงผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเสือโก้ก
วิทยาสรรค์ เพื่อทดลองใช้นวัตกรรมและเก็บข้อมูลการวิจัย
2) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
3) ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเครื่องมือที่ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูล
		
1) แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์ความต้องการส�ำหรับนักเรียน ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ และผู้บริหารสถานศึกษา
2) หาค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้าง
ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ โดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
4) วิเคราะห์ผลการประเมินรูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเพราะนักเรียนได้ฝกึ ทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล โดยท�ำแบบฝึกทักษะอย่างหลากหลายได้ด้วยตนเอง และครูก็ให้ความสนใจเอาใจใส่
ดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนได้เรียนร่วมกลุ่มกับเพื่อน นักเรียนได้เล่นปนเรียน มีกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทาย
มีการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา นักเรียนได้แลกเปลีย่ นความคิดกับเพือ่ นในกลุม่ บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน
ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตัวเองและครูผู้สอนเป็นผู้แนะน�ำช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนมี
หลากหลายไม่น่าเบื่อ รูปภาพสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อเรื่อง และมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดความสนใจของ
นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียน
6.2 ผลการพัฒนารูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยใช้ชื่อเรียกว่า “Wapp-Ca MODEL” มีองค์ประกอบ
คือใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ซึ่งมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอนคือ
1) ขั้นเตรียม (Warm up : Wa) 2) ขั้นรับรู้ (Perception : P) 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice : P) 4) ขั้นสรุป
(Conclusion : C) และ 5) ขั้นประเมิน (Assessment : A) ผลจากการตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ด้านคณิตศาสตร์แลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต้องการให้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข มีการเล่นปนเรียน
มีการวาดภาพ ระบายสีภาพ ควบคูก่ บั แบบฝึกทักษะทีม่ ภี าพสีสนั สดใส มีการแข่งขันอยูเ่ สมอ มีกจิ กรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้คา่ ประสิทธิภาพ
E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 77.78/76.67 ค่าประสิทธิภาพ E1 /E2 แบบกลุ่มเล็ก
(Small Group Try out) เท่ากับ 78.89/77.78 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจั ดการเรี ย นรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญ ญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผ ลมีค ่าเท่ากับ
81.39/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้
6.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 42 คนได้คา่ ประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ
83.53/82.06 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริม
สร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีน่ กั เรียนต้องการ พบว่า นักเรียน
ส่วนใหญ่ต้องการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล
เพราะนักเรียนได้เล่นปนเรียน มีกิจกรรมที่สนุกสนานท้าทายมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา บรรยากาศในการ
เรียนสนุกสนาน ผูเ้ รียนมีโอกาสศึกษาด้วยตัวเองและผูส้ อนเป็นผูแ้ นะน�ำช่วยเหลือผูเ้ รียน กิจกรรมการเรียน
การสอนควรมีหลากหลายไม่น่าเบื่อ รูปภาพสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อเรื่อง และมีสีสันสดใสเพื่อดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน สามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเองเป็นการท้าทายความสามารถของนักเรียน ซึง่ ข้อมูลดัง
กล่าวสอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
หน้า 21) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ว่า (1) เป็นหลักสูตรการ
ศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส�ำหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล
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(2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมี
คุณภาพ (3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนอง การกระจายอ�ำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น (4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้าน
สาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ (5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ (6) เป็น
หลักสูตรการศึกษาส�ำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ นอกจากนี้ สุวิทย์ มูลค�ำ และอรทัย มูลค�ำ (2544, หน้า
19) กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ และจ�ำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส�ำคัญ เพราะลักษณะการคิดที่เน้นผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง ฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ให้ท�ำได้ ท�ำเป็น เรียนรู้จากแหล่งและวิทยาการประเภทต่างๆ ซึ่งแหล่ง
เรียนรู้นั้นจะมีทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาจากการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา มีดังต่อไปนี้ด้านรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน คือการสอนด้วยรูป
แบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เป็นวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ช้สอื่ ทีห่ ลากหลายได้แก่ บัตรกิจกรรม แบบฝึกทักษะ การท�ำกิจกรรมกลุม่ ย่อย
การแข่งขัน การชมเชย นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดค�ำนวณจากการจัดกิจกรรม การท�ำกิจกรรมกลุ่มย่อย
และการท�ำแบบฝึกทักษะ นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยไม่รู้ตัว เกิดความ
สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายกับค�ำถามต่างๆในการศึกษา มีการแข่งขันนักเรียนเกิดความสามัคคี มีความเสีย
สละ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีการพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ให้เลือกเนื้อหาที่มีปัญหาในการเรียนรู้มาจัดใช้
กับ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการคิดค�ำนวณเบื้องต้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่าเรื่องที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ควรใช้เนือ้ หา
ในสาระที่ 1 เรื่องจ�ำนวนและการด�ำเนินการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบว่า
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนมีความเห็นสอดคล้องกัน คือ การน�ำเสนอเนือ้ หาเป็นระบบตามล�ำดับขัน้ มีการเสริมแรง
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถใช้ได้ทงั้ ในและนอกห้องเรียนด้านสือ่ การเรียนการสอน โดยภาพรวม พบ
ว่า ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทกุ คนมีความเห็นสอดคล้องกัน คือการให้นกั เรียนได้มกี ารแข่งขันจากการเล่นเกมเป็นราย
บุคคล เป็นกลุ่ม แสดงถึงความสามารถในการคิดค�ำนวณ การเสริมแรงทางบวกจะท�ำให้นักเรียนเกิดความ
รักใน วิชาคณิตศาสตร์ อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองเร็วกว่าปกติด้านเวลา
ที่ใช้ในการเรียนการสอน พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน คือรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค�ำนวณ ควรใช้เวลาเรื่องละ 1 ชั่วโมงเพื่อให้นักเรียน
ได้ทบทวนความรู้เดิมเพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาความรู้ใหม่ ด้านการประเมินผล พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์
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ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีการประเมินผลหลายรูปแบบ คือ การใช้แบบทดสอบวัดความรูค้ วาม
เข้าใจและแบบทดสอบวัดทักษะการคิดค�ำนวณ เป็นต้น สอดคล้องกับนภเนตร ธรรมบวร (2545, หน้า 8-9)
กล่าวว่าพหุปญ
ั ญาหมายถึงความสามารถของคนทีใ่ ช้สมองซึง่ จัดเป็นอวัยวะทีม่ คี วามส�ำคัญมากของร่างกาย
มนุษย์เพราะนอกจากจะท�ำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับสติปัญญาความคิดการเรียนรู้พฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ของมนุษย์แล้ว สมองยังท�ำหน้าที่ควบคุมการท�ำงานของอวัยวะอื่นๆ ด้วยและยังกล่าวว่าพหุปัญญา หมาย
ถึง ความฉลาดของมนุษย์ทไี่ ม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนเซลล์ในสมองแต่ขนึ้ อยูก่ บั การเชือ่ มโยงกันของเซลล์ประสาท
ทีจ่ ะงอกเงยออกมาเป็นวงจรสมอง ถ้าสมองได้รบั การกระตุน้ มาก วงจรสมองก็จะยิง่ มากท�ำให้ฉลาดกว่าเป็น
ทฤษฏีทใี่ ห้ความส�ำคัญกับกระบวนการและวิธกี ารของบุคคลในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจจากประสบการณ์  
รวมทัง้ โครงสร้างทางปัญญาและความเชือ่ ทีใ่ ช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิง่ ต่าง ๆ  เป็นกระบวน
การทีผ่ เู้ รียนจะต้องจัดกระท�ำกับข้อมูล  นอกจากกระบวนการเรียนรูจ้ ะเป็นกระบวนการปฏิสมั พันธ์ภายใน
สมองแล้ว ยังเป็นกระบวนการทางสังคมอีกด้วย
7.2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล
(Individual Tryout) เท่ากับ 77.78/76.67 ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Try out)
เท่ากับ 78.89/77.78 และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล มีค่าเท่ากับ 81.39/80.00 รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้
วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจและการให้ค�ำแนะน�ำตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งได้
ผ่านการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม และผู้วิจัยได้ด�ำเนินการสร้างและหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ
ทัง้ การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ และ
แหล่งเรียนรูแ้ ละการวัดผลประเมินผลการเรียนรูร้ วมทัง้ ศึกษาเอกสารและต�ำราทีเ่ กีย่ วกับการสร้างแผนการ
เรียนรู้จนเข้าใจจากนั้นจึงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และน�ำไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วน�ำแผนการจัดการเรียนรู้เรียนไปทดลองใช้ (Try-out)
และน�ำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนจะน�ำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง ท�ำให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีต้องมีองค์ประกอบดังนี้คือ การวางแผนวิธีการ
สอน วิธีการเรียนรู้ที่ดี ผสมผสานความรู้และหลักจิตวิทยาการศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของทองแปลน
ชมพูทัศน์ (2549, หน้า109) ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปญ
ั ญาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งเศษส่วน
พบว่านักเรียนต้องการเรียนคณิตศาสตร์กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นมีความรับผิดชอบไม่หยอกล้อ
กันในเวลาเรียนนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตั้งใจท�ำงานผลงานเป็นที่น่าพอใจและมีลักษณะท่าทางตลอดจนค�ำ
พูดทีแ่ สดงออกรูส้ กึ ได้วา่ นักเรียนมีความสุขและพบว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ ขึน้ สอดคล้อง
กับ โชคชัย บุญพา (2548, หน้า 95) ได้วิจัยการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
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คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศษส่วนและการบวกการลบการคูณและการหาร เศษส่วนโดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญามีประสิทธิภาพ 81.66/85.77
7.3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 42 คนได้คา่ ประสิทธิภาพ
E1 /E2 เท่ากับ 83.53/82.06 และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รปู แบบ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนมีความสนใจใน
การเรียนและตั้งใจฝึกฝนมากขึ้น มีความสนุกสนานในการเรียนและอยากที่จะเรียนในเนื้อหาต่อๆ ไป
สอดคล้องกับงานวิจัย รัชตา เกาะเสม็ด (2559, หน้า 79) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
ทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เรือ่ งพืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 หาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจในการเรียนรูข้ องนักเรียนหลังจากได้รบั การสอนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูต้ ามทฤษฎีพหุปญ
ั ญา
จ�ำแนกตามความสามารถ ผลการวิจยั ปรากฏว่า กิจกรรมการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เรือ่ ง
พืน้ ทีผ่ วิ และปริมาตร ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท3ี่ มีประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E1 / E2) เท่ากับ 75.17 / 75.11 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนจ�ำแนกตามความสามารถ
ระดับ เก่ง ปานกลางและอ่อนเท่ากับ 0.6747 0.4653 และ 0.3763 ตามล�ำดับ และนักเรียนที่ได้รับการ
สอนโดยวิธดี งั กล่าวมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับพอใจมากขึน้ ไปทุกกลุม่ และสอดคล้อง
กับจามรี สมานชาติ (2554, หน้า 78) ได้ท�ำการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติ
ต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ความน่า
จะเป็นตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญหาความมุ่งหมายในการวิจัยเพื่อ พัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม กับทฤษฎีพหุปัญหา ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมกับทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 75.42/74.00 และ
80.31/79.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดตามล�ำดับ 2)แผนการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอน
สตรัคติวซิ มึ กับทฤษฎีพหุปญ
ั ญา กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ งความน่าจะเป็น ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีคา่ 0.6527 และ 0.6498 3) นักเรียนทีเ่ รียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีคอนตรัคติวซิ มึ กับทฤษฎีพหุปญ
ั ญา
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ งความน่าจะเป็น และเจตคติตอ่ คณิตศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน (p>.05) โดยสรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม กับทฤษฎีพหุปัญหา เรื่องความน่าจะเป็น
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ทั้งสอง
ทฤษฎี ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของห้องเรียนต่อไป
7.4 ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริม
สร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมี ความพึงพอใจต่อ
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รูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และผลการประเมินความเหมะสมขององค์ประกอบของรูปแบบสอนแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ
เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบ
และทุกรายการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของหทัยรัตน์ ภูงามจิตร (2558, หน้า 87) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจ�ำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีพหุปญ
ั ญา และการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัค
ติวซิ มึ ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดทฤษฎีพหุปญ
ั ญาและการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนตรัคติวิซึมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)
8. ข้อเสนอแนะ
จากผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการคิด
อย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้เสนอแนะ ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรก�ำหนดนโยบายการเสริมสร้างการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบ การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
8.1.2 ผูบ้ ริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อย่างต่อ
เนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
8.2.1 ครูผู้สอนควรน�ำกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
8.2.2 ในขณะที่นักเรียนท�ำกิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ
และร่วมปรึกษากันและคอยสังเกตพฤติกรรมการท�ำงานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง
8.2.3 ครูควรแจ้งผลการท�ำกิจกรรมหรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันทีเพื่อให้นักเรียน
ทราบผลงานของตนเองและของกลุ่มซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการ
เรียนรู้
8.3 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
8.3.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลในเรื่องอื่นหรือในระดับชั้นอื่นๆ
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8.3.2 ควรน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญา เพือ่ เสริมสร้างทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พัฒนาเป็นสื่อ CAI เพื่อนักเรียนจะได้มีทักษะการใช้
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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10. ค�ำขอบคุณ
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทฤษฎีพหุปญ
ั ญาเพือ่ เสริมสร้างทักษะการ
คิดอย่างมีเหตุผลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ฉบับนี้ ส�ำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก
นางรัชนี พันสีเลา ครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์, นายปิยะพงษ์
ยนต์ชัยครูสอนคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล นางจารุณี ศาลาจันทร์ ครูสอน
คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นางดารา นาเมืองรักษ์ ครูสอนคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม และนางนภัค แก้วพินิจครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม ซึ่งกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ค�ำแนะน�ำ  ตรวจสอบ และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ คณะครูโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ต�ำบลเสือโก้ก อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม รวมทั้งขอขอบใจนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้กรุณาอ�ำนวยความสะดวกในการทดลอง
ใช้และร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ำ� ให้การศึกษาส�ำเร็จลงด้วยดี ประโยชน์และคุณค่าของการศึกษา
ครั้งนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดามารดาตลอดจนบูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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