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บทที่ 1 
 

ความเป็นมา 
 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2)    
พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 24 (2) ก าหนดใหมี้การจดักระบวนการเรียนรู้โดย
สถานศึกษาตอ้งจดัเน้ือหา สาระกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ตามความแตกต่างของผูเ้รียน ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหผู้เ้รียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง ผสมผสารสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนรู้ อ านวยความสะดวกให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งน้ี
ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลาย พอ่แม่ ผูป้กครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที่เพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
 

 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ 
คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยดึมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะ 
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พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ ก าหนด สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้สมรรถนะส าคญั 5 ประการ โดยเฉพาะประการท่ี 2 ความสามารถในการคิด 
เป็นความสามารถในการคิดวเิคราะห์ การคิดสงัเคราะห์ การคิดอยา่งสร้างสรรค ์
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพือ่น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้
หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
มาตรฐานการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกั
พฒันาการทางสมองและพหุปัญญา หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึง
ก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ก าหนดทกัษะส าคญัและคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้องคค์วามรู้ การน าความรู้ 
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนินชีวติ 

และศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็น
ระบบ 

 

 นโยบายที่ส าคญัดา้นการศึกษาของกรุงเทพมหานคร คือ เร่งด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตามหลกัการของพระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนในสงักดั
ไดพ้ฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตามระบบการประกนัคุณภาพ โดย
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม รักษาเอกลกัษณ์ความเป็นไทยตลอดจนพฒันากระบวน    
การเรียนรู้ 
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 วชิาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ส าคญัมากวชิาหน่ึง ที่เป็นพื้นฐานส าหรับการ
เรียนในหลาย ๆวชิา เช่น วทิยาศาสตร์ สงัคมศึกษา เทคโนโลย ีเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ 
และยงัเป็นพื้นฐานส าคญัที่ก่อใหเ้กิดการคิดอยา่งเป็นระบบ มีเหตุผล แกปั้ญหาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได้ ดงัที่สภา
ครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (National Council ofTeachers of Mathematics: 
NCTM. 2000: 4) ไดก้ล่าววา่ การคิด การแกปั้ญหา ความเขา้ใจและความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์เป็นส่ิงที่จ  าเป็นอยา่งมากในชีวติประจ าวนัและในการท างาน การรู้ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยมีากๆจะท าใหก้ารใชชี้วติประจ าวนัด าเนินไปอยา่ง
ราบร่ืน ราจารามาน (Rajaraman. 2005: 360) ไดก้ล่าววา่ ส่ิงหน่ึงที่มีเสน่ห์ที่สุดใน
การพฒันาปัญญาของมนุษยก์็คือ คณิตศาสตร์ ที่ไม่เพยีงเป็นแค่ศาสตร์หน่ึงใน
การศึกษาแต่ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัที่มีพลงัส าหรับความสามารถในการเขา้ใจโลก
ภายนอกและด ารงชีวติได ้และสภาครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (NCTM. 2000: 
5) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ การมีความสามารถทางคณิตศาสตร์จะเป็นประตูเปิดไปสู่ความ 
ส าเร็จในอนาคต การขาดความสามารถทางคณิตศาสตร์ก็ถือไดว้า่ประตูนั้นถูกปิดไป
ดว้ย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะมีความส าคญัเพยีงใด ก็ยงัคงเป็นวชิาที่
นกัเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียน ต่างมีความเห็นวา่เป็นวชิาที่ยาก มีความเป็น
นามธรรมสูง และที่ส าคญันกัเรียนส่วนใหญ่ยงัคงสงสยัอยูเ่สมอ ๆ วา่ ‚เรียน
คณิตศาสตร์ไปท าไม?‛ ‚น าคณิตศาสตร์ไปท าอะไรไดบ้า้ง?‛ เป็นตน้ เช่นเดียวกบัที่
จูลิน ลิคะสิริ(2551: 35) กล่าวถึงการที่มีคนเคยพดูวา่ ‚ไม่เห็นดว้ยกบัการบงัคบัให้
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาบงัคบั และไม่เห็นวา่คณิตศาสตร์จะจ าเป็นใน          
การด าเนินชีวติประจ าวนัอยา่งไร‛ นัน่คือนกัเรียนยงัไม่สามารถน าวชิาคณิตศาสตร์ 
ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืน ๆ และในชีวติประจ าวนัได ้ในขณะที่ชาน (Chan. 2007: 
129-146) ไดพ้บค าถามของนกัเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เช่น ‚ค าตอบน้ีถูก
ไหม?‛ และ ‚ใชว้ธีิน้ีถูกไหม?‛ ซ่ึงเกิดจากวธีิการสอนของครูเป็นส าคญั ท าใหเ้ด็ก
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ขาดความเช่ือมัน่ในตวัเองและตอ้งการแกปั้ญหาที่ใหไ้ดม้าซ่ึงค  าตอบที่ถูกตอ้งเพยีง
อยา่งเดียว ซ่ึงจะท าให้เด็กถูกจ ากดัความคิดสร้างสรรคแ์ละยงัท าใหค้วามคิด
สร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์หยดุชะงกัอีกดว้ย ดงัที่เพโคเนน (Pehkonen. 1999: 45) 
ไดก้ล่าวไวว้า่ ‚ผูส้อนมกัละเลยหรือมองขา้มการพฒันาความคิดสร้างสรรคท์าง
คณิตศาสตร์ เน่ืองจากมีความเช่ือวา่ความคิดสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์เป็นทกัษะที่
พฒันาใหเ้กิดขึ้นกบัผูเ้รียนไดย้ากและไม่ส าคญัเท่าที่ควรในวชิาคณิตศาสตร์‛ 
กิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาเป็นแนวทางหน่ึงที่ท  าใหไ้ดกิ้จกรรมที่
หลากหลายและมีการเช่ือมโยงเน้ือหาในวชิาต่าง ๆ กบัความสามารถพเิศษทาง     
พหุปัญญา โดยโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั ได้
เสนอความสามารถพเิศษไว ้ 9 ดา้น แต่ในปัจจุบนัยงัไดรั้บการยอมรับเพยีง 8 ดา้น 
คือ 1. ความสามารถดา้นภาษา (Linguistic Intelligence)    
2. ความสามารถดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)   
3. ความสามารถดา้นทศันสมัพนัธ/์มิติสมัพนัธ ์(Visual/Spatial Intelligence)   
4. ความสามารถดา้นร่างกาย/การเคล่ือนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence)    
5. ความสามารถดา้นดนตรี/จงัหวะ (Musical/Rhythmic Intelligence)  
 6. ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (Interpersonal Intelligence)  
7. ความสามารถดา้นการรู้จกัตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 8. ความสามารถ
ดา้นธรรมชาติ(Naturalist Intelligence) 9. ความสามารถดา้นจิตวญิญาณและการ
ด ารงอยูข่องชีวติ (Existential Intelligence) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 (กรมสามญัศึกษา. 2543: 13) ที่วา่ ‚...ผูเ้รียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและ
เตม็ศกัยภาพ...‛ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วชิาต่างๆ โดยประยกุตท์ฤษฎีพหุ
ปัญญา เป็นการจดักิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียนและ
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ใหผู้เ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองตามรูปแบบที่เขา
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ถนดัได ้(สมลกัษณ์วจิบ. 2548: 2) ทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ช้ีใหเ้ห็นถึงความ
หลากหลายทางปัญญาของมนุษยซ่ึ์งมีหลายดา้นหลายมุม แต่ละดา้นก็มีอิสระในการ
พฒันาตวัเองใหเ้จริญงอกงามในขณะเดียวกนัก็มีการบูรณาการแต่ละดา้นเขา้ดว้ยกนั 
แสดงออกเป็นเอกลกัษณ์ทางปัญญาของแต่ละคน คนหน่ึงอาจเก่งเพยีงดา้นเดียวหรือ
เก่งหลายดา้น โดยแต่ละคนมกัมีปัญญาดา้นใดดา้นหน่ึงโดดเด่นกวา่เสมอ นบัเป็น
ทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวงั เปิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการศึกษาซ่ึงสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งในกลุ่มเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่อง และเด็กที่มี
ความสามารถพเิศษ (ทวศีกัด์ิ สิริรัตน์เรขา. 2549: 64) วธีิที่ดีที่สุดในการสอนที่
หลากหลาย คือ การสอนโดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์ ความสามารถแต่ละ
ดา้นต่างก็มีนิยามทีก่วา้ง หลากหลายและมีการปรับเปล่ียนไดเ้ม่ือน ามาปรับใชก้บั
หลกัสูตรที่มีอยู ่(McCook. 2007: 25) ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นทฤษฎีที่ท  าใหท้ราบวา่แท้
ที่จริงแลว้ความสามารถหรือความเก่งของผูเ้รียนมีหลากหลาย ซ่ึงเป็นแนวคิดที่
ส าคญัของการจดัการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล (ยทุธนา ปฐมวรชา
ติ.2546: 39-47) โดยครูตอ้งออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัความ
สนใจของผูเ้รียน ซ่ึงครูจะเอาวธีิของปัญญาทั้งแปดดา้นรวมเขา้อยา่งสร้างสรรคท์ี่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงถึงความเขา้ใจในบทเรียนและแสดงออกอยา่งเป็น
รูปธรรม (อารี สณัหฉวี. 2543: 49-50)  
 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้ จะเห็นวา่ความสามารถทางคณิตศาสตร์เป็น
ทกัษะที่จ  าเป็นอยา่งยิง่ต่อการศึกษาและการพฒันาคุณภาพชีวติ และยงัช่วยใหม้นุษย์
สามารถน าความรู้ที่ไดเ้รียนมาไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัและสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ เพือ่ด ารงชีวติและพฒันาสงัคมได ้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกิจกรรมการสอนแบบหน่ึงที่จะช่วยพฒันาความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนได ้ผูเ้ขียนจึงพฒันาการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี     
พหุปัญญาที่มีต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที ่
3 โดยเลือกสาระการเรียนรู้เร่ือง การคูณ ทั้งน้ีเพราะจากการจดัการเรียนการสอนที่
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ผา่นมาผูเ้ขียนเก็บขอ้มูลผลการเรียนรู้เร่ืองการคูณ มาวเิคราะห์และพบวา่ผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิในระดบัไม่น่าพอใจ ผูเ้ขียนจึงพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในเน้ือหา
ดงักล่าว อีกทั้งเน้ือหาการคูณเป็นเร่ืองที่ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์มาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติประจ าวนัได ้ท าใหก้ารสอน
คณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมและมีความหมายมากขึ้น ผลการจดักิจกรรรมการเรียนรู้ที่
ไดจ้ะเป็นแนวทางใหค้รูผูส้อนคณิตศาสตร์ไดน้ าไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมการเรียน
การสอนเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาใหมี้คุณภาพต่อไป 
 

กรอบแนวทางด าเนินการพฒันาผู้เรียน 
 ผูเ้ขียนไดต้ระหนกัในบทบาทหนา้ที่ของครูผูส้อนที่จะตอ้งพฒันาและ
ส่งเสริมผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้ไดเ้ตม็ศกัยภาพ เพือ่รองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษา จึงก าหนดกรอบแนวทางส าหรับด าเนินการเพือ่พฒันาการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน 
โดยมี 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

2. เพือ่พฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาซ่ึงเป็นส่วน

หน่ึงของการจดัการเรียนรู้ 

 

เป้าหมาย 
1. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนวดัคูบ้อนไดรั้บการพฒันา       

การเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนรู้ 
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2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนวดัคูบ้อนมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองการคูณสูงขึ้น 

 

ประโยชน์ของเอกสาร 
1. ครูปฏิบติัการสอนใชเ้ป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพือ่

พฒันาผูเ้รียน 

2. ใชเ้ป็นเอกสารในการศึกษา สร้างความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนตามทฤษฎีพหุปัญญา  

 

สรุป 

           ในการจดัการศึกษาตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่เร่งด าเนินการปฏิรูป
การเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ใหส้อดรับกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2)    พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 24 (2) และ
จุดหมายหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนทุกคนใหเ้กิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและ          
พหุปัญญา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก าหนดทกัษะส าคญัและ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนใหมี้องคค์วามรู้ การน าความรู้ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา การด าเนินชีวติและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มี
เจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ พฒันาการคิดอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงครูสามารถจดัการเรียนรู้
ตามทฤษฎีพหุปัญญา เพือ่พฒันากระบวนการคิด ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาการ
เรียนรู้และครูก็เกิดการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง และยงัเป็น   
การพฒันาโรงเรียนใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการศึกษาให้
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มีอนัดบัความสามารถในการแข่งขนักบัโรงเรียนอ่ืน ๆ ไดดี้ขึ้น ดงันั้นครูปฏิบติัการ
สอนจะตอ้งก าหนดแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 
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  บทท่ี 2 
ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับ

ทฤษฎีพหุปัญญา 
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ความหมายและแนวคดิพืน้ฐานของทฤษฎีพหุปัญญา 
  

เม่ือปี ค.ศ. 1904 นกัจิตวทิยาชาวฝร่ังเศสช่ือ อลัเฟรด บีเนท ์และคณะได้
พฒันาเคร่ืองมือส าหรับวดัผูเ้รียนประถมศึกษาทีมี่ความเส่ียงที่จะเป็นผูเ้รียนสอบตก 
เพือ่หาทางช่วยเหลือ แกไ้ขจากการพฒันาเคร่ืองมือวดัน้ีท  าใหเ้กิดแบบทดสอบวดั
เชาวน์ปัญญาขึ้นคร้ังแรกของโลก หลายปีต่อมาสหรัฐอเมริกาไดน้ าแบบทดสอบน้ี
ไปใชแ้ละไดส้ร้างแบบทดสอบเพิม่เติมขึ้น แลว้น าไปใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ดงัเป็นที่
รู้จกักนัในปัจจุบนัน้ีวา่ แบบทดสอบวดัไอคิว(พรีะ รัตนวจิิตร;และคนอ่ืนๆ. 2544: 2) 
 ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนัแห่งมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด 
ช่ือโฮวาร์ด การ์ดเนอร์(Howard Gardner) ไดก้ล่าวในหนงัสือ Frame of mind 
(Gardner. 1983: 3-11) วา่เราตีความหมายของค าวา่ เชาวน์ปัญญาหรือสติปัญญาแคบ
ไป หลาย ๆ โรงเรียนมกัท าการทดสอบผูท้ี่จะสมคัรเขา้มาเรียนของตนดว้ยการ
ทดสอบไอคิว (บีเชเนอร์, ลินเน. 2545: 4) ซ่ึงการทดสอบไอคิวนั้นจะท าการทดสอบ
และวดัความสามารถทางดา้นภาษาและคณิตศาสตร์ของนกัเรียนเป็นหลกั ในขณะที่
ความสามารถของนกัเรียนนั้นสามารถมองไดใ้นรูปแบบอ่ืน ๆ อีกหลายรูปแบบเขา
จึงไดต้ั้งทฤษฎี Theory of  Multiple Intelligences (M.I. Theory) ขึ้น ซ่ึงกล่าววา่ 
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาของมนุษยน์ั้นหมายถึง 
 

1. ความสามารถในการแกปั้ญหาที่เป็นปัญหาที่แทจ้ริง หรือเป็นอุปสรรค์
ที่ไดเ้ผชิญ 

2. ความสามารถในการคน้พบหรือสร้างสรรคผ์ลงานที่มีประสิทธิผล ที่
อยูบ่นพื้นฐานของงการพฒันาทกัษะและการสรร้างองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงอาจจะ
แตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้มที่แตกต่างกนั (Gardner. 1983: 60-
61)  

 
และยงัมีผูใ้หค้วามหมายของพหุปัญญาไวอี้กหลายคน ดงัน้ี 
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กุลยา คนัติผลาชีวะ (2550: 35) ไดก้ล่าวไวว้า่ พหุปัญญาเป็นความสามารถ
ทางปัญญาที่บ่งบอกศกัยภาพทางกายและสมองของบุคคลในการคิดแกปั้ญหาที่
สามารถสร้างสรรคผ์ลผลิตจากความสามารถดา้นนั้น ๆ ไดอ้ยา่งโดดเด่น 

 

พีระ  รัตนวิจิตร และคณะ (2544: 2) ไดก้ล่าวไวว้า่ พหุปัญญา หมายถึง 
ศกัยภาพความสามารถของมนุษยใ์นการแกปั้ญหาหรือออกแบบงานและผลงานดา้น
ต่าง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ 

 

จึงสรุปไดว้า่ พหุปัญญา หมายถึงความสามารถทางปัญญาของมนุษยท์ี่
แสดงออกมาในลกัษณะที่เป็นความสามารถการคิดแกปั้ญหา และสร้างสรรคผ์ลงาน 
หรือองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพ มีคุณค่าต่อตนเองและเป็นที่ยอมรับของ
สงัคม 

 

องค์ประกอบของพหุปัญญา 

 ในปี ค.ศ. 1983 การ์ดเนอร์ ไดจ้  าแนกความสามารถพิเศษหรือปัญญาของ
มนุษยไ์ว ้7 ดา้น ต่อมาในปี ค.ศ. 1997 ไดเ้พิม่ปัญญา ในดา้นที่ 8 ขึ้นมา (แชปแมน 
แคโรลีน. 2544: 3) และอีกสองปีต่อมาก็ไดมี้ปัญญาในดา้นที่ 9 เกิดขึ้น ดงัน้ี 
 

1.   ความสามารถดา้นภาษา ( Verbal / Linguistic Intelligence) 
ความสามารถพเิศษดา้นน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษา บุคคลผูมี้ความสามารถพเิศษน้ี
จะมีทกัษะในการใชแ้ละเล่นกบัค า จะสามารถส่ือสารดว้ยการฟัง พดู อ่าน เขียน และ
เช่ือมโยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัตระหนกัถึงหนา้ที่อนัหลากหลายของ
ภาษา โดยรู้ถึงอ านาจของภาษาในการกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกดว้ย เหล่ากว ี
นกัเขียน นกัข่าว นกัพดู ทนายความ พธีิกร และนกัการเมืองจะเป็นคนชอบอ่าน
หนงัสือ สามารถอ่านไดล้ะนาน ๆ ทกัษะในการฟังภาษาก็จะดี บุคคลประเภทน้ีจะ
เรียนไดดี้โดยการพดู ฟัง อ่าน เขียน 
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2.   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical / Mathematical 
Intelligence) ความสามารถดา้นน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการท างานดา้นตวัเลข   การค านวณ 
การคิดเชิงปริมาณ การคิดแบบนามธรรมรวมถึงความสามารถดา้นวทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีความสามารถในการใชต้วัเลขและการใชเ้หตุผล ชอบพจิารณา
รูปแบบส่ิงต่าง ๆ ก าหนดความสมัพนัธข์องเหตุและผล ชอบทดลองและศึกษาผล 
ชอบทดลองความคิดขอตนเอง นกัคณิตศาสตร์ วศิวกร นกัฟิสิกส์ นกัดาราศาสตร์ 
นกัวจิยัลว้นเป็นผูมี้ความสามารถดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์ในระดบัสูงทั้งส้ิน 

 

3.   ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์(Spatial Intelligence ) คือความสามารถที่
จะเขา้ใจโลกซ่ึงเราอยูไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความสามารถในการมองเห็นภาพ สร้างภาพ
หรือคิดเป็นภาพ เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะ ขนาด ต าแหน่ง ผูมี้ความสามารถ
พเิศษดา้นน้ีไวต่อการเห็นมาก สามารถเห็นรายละเอียดและจ าลองส่ิงที่เห็นเป็นภาพ
หรือกราฟหรือตารางได ้มกัจะคิดเป็นรูปภาพและมีประสาทสมัผสัทางทิศทางและ
สถานที่ไดดี้มาก มกัจะน าเสนอขอ้มูลทางดา้นมิติใหอ้อกมาเป็นภาพไดแ้ละมี
พรสวรรคอ์นัเฉียบคมในการดึงภาพจากความคอดฝันมาท าใหภ้าพปรากฏ มีการ
สร้างแผนผงัแนวคิด กรอบความคิด จินตนาการและการเขียนภาพศิลปินและนกั
ออกแบบจะมีทกัษะน้ี เพราะสามารถที่จะสนองตอบต่อโลกแห่งภาพและมิติ 
สามารถน าส่ิงเหล่านั้นมาสร้างเป็นช้ินงานศิลปะ บุคคลในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ กลาสี 
วศิวกร ศลัยแพทย ์ประติมากร นกัวาดแผนที่และสถาปนิก 

 

4.   ความสามารถดา้นดนตรี / จงัหวะ (Musical Intelligence) ไดแ้ก่
ความสามารถในการผลิตเสียงดนตรี จงัหวะ และความสามารถพเิศษในการเขา้ใจ
และช่ืนชมเสียงดนตรี บุคคลประเภทน้ีจะสามารถร้องเพลงไดถู้กจงัหวะ ระดบัเสียง
ไม่เพี้ยน และสามารถแต่งเพลงหรือดนตรีได ้บุคคลประเภทน้ีจะประสาทไวต่อเสียง
และจงัหวะที่อยูร่อบตนในชีวติประจ าวนั  



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
14 
 

5.   ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ( Bodily / Kinesthetic 
Intelligence ) บุคคลประเภทน้ีมีความสามารถในการใชร่้างกายเคล่ือนไหวได้
คล่องแคล่ว การใชมื้อหยบิจบัหรือถือส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดอ้ยา่งถนดัและทะมดัทะแมง 
และมีความสามารถทางการสมัผสัสูง บุคคลประเภทน้ีจะเรียนรู้ไดดี้ดว้ยการลงมือ
ท า เคล่ือนไหว และแสดงบทบาท 

 

6.   ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (Interpersonal Intelligence) 
บุคคลที่มีความสามารถเด่นดา้นน้ีจะเป็นผูท้ี่ท  างานกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความสามารถ
พเิศษในการสงัเกตรับรู้ความรู้สึกอารมณ์ของผูอ่ื้นไดดี้ บุคคลทีมี่ปัญญาดา้นน้ีมกัจะ
เป็นผูมี้ลกัษณะเป็นมิตรและเปิดเผย มีความสามารถพเิศษในการเป็นผูจ้ดัการและ
เป็นหวัหนา้ทีม รู้จกัประมาณและเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้นไดเ้ร็วและโตต้อบได้
เหมาะสมและจะเรียนรู้ไดดี้เม่ือมีการสนทนา ติดต่อสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

 

7.   ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) ไดแ้ก่
ความสามารถส าเนียก สภาพอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง บุคคลที่มีปัญญาเด่นดา้น
น้ีจะชอบท างานตามล าพงั และใชค้วามรู้สึกและความเขา้ใจตนเองในการด าเนินชีวติ 
และวางจุดมุ่งหมายในชีวติตามความเป็นจริง บุคคลกลุ่มน้ีไดแ้ก่ นกัเขียนนวนิยาย 
นกัจิตวทิยา ผูท้รงภูมิปัญญา ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 

 

8.   ความสามารถดา้นการรอบรู้ธรรมชาติ ( Natural Intelligence ) เป็น
ความสามารถรับรู้และสงัเกตธรรมชาติของพชื สัตว ์ตลอดจนลกักษณะภมิูศาสตร์ 
ดิน หิน แร่ ทอ้งฟ้า เมฆ ดวงดาว บุคคลที่มีความสามารถเด่นดา้นน้ีมกัจะชอบอยู่
กลางแจง้และมองเห็นรูปแบบและลกัษณะพเิศษของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติทั้งที่
มีชีวติและไม่มีชีวติ ช่ืนชม รู้จกัและเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มไดลึ้กซ้ึงรวมไปถึงการ
แยกแยะความแตกต่าง และจดัหมวดหมู่ต่าง ๆ ในธรรมชาติที่พบไดดี้ บุคคลในกลุ่ม
น้ีไดแ้ก่ นกัดินเทา้ทอ่งเที่ยว นกัพฤกษศาสตร์ นักวทิยาศาสตร์ คนสวน 
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9.   ความสามารถดา้นจิตวญิญาณและการด ารงอยูข่องชีวติ 
(Spiritual/Existential Intelligence) ความสามารถในการเขา้ถึงจิตวญิญาณและ      
สจัธรรมในการด าเนินชีวติ ความคิด สงสยัใคร่รู้ในเร่ืองความเป็นไปของชีวติ ชีวติ
หลงัความตาย เร่ืองเหนือจริง มิติลึกลบั จิตใคร่ครวญในเร่ืองที่เก่ียวกบัการมีชีวติ
ตามความช่างสงสยัของตน ตอ้งการคน้หาค าตอบเก่ียวกบัการคงอยู ่

 

สรุปไดว้า่ ความสามารถตามทฤษฎีพหุปัญญาที่แน่นอนจนถึงปี ค.ศ. 1999 
ประกอบดว้ยความสามารถ 9 ดา้น แต่ในแนวทางการการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
พหุปัญญาน้ีผูเ้ขียนจะใชค้วามสามารถ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ความสามารถดา้นภาษา คือความสามารถในการใชภ้าษา 
2. ความสามารถดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์ คือความสามารถเก่ียวกบัการใช้

ตวัเลขและการใชเ้หตุผล 
3. ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์คือความสามารถในการเขา้ใจ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งระยะ ขนาด ต าแหน่งและการมองเห็น 
4. ความสามารถดา้นร่างกาย/การเคล่ือนไหว คือความสามารถในการ

ควบคุมและการแสดงออกผา่นอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
5. ความสามารถดา้นดนตรี/จงัหวะ คือความสามารถในการเขา้ใจ ซึมซบั

และแสดงออกทางดนตรี 
6. ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คือความสามารถในการเขา้ใจ

ผูอ่ื้น มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้ 
7. ความสามารถดา้นการรู้จกัตนเอง คือความสามารถในการขา้ใจ

ความรู้สึกของตนเอง 
8. ความสามารถดา้นธรรมชาติ คือความสามารถในการปรับตวักบั

สภาพแวดลอ้มและเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ 
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แนวโน้มของปัญญา 
แผนภาพที ่1 แนวโน้มของปัญญา 
 

แนวโน้ม/ปัญญา มีความไวต่อ ถนัด, โน้มเอียงทาง ความสามารถ 

• ปัญญาดา้น 
ภาษา 

เสียง  
ความหมาย  
โครง สร้าง 
สไตลข์องภาษา 

การพดู การเขียน 
การฟัง 
การอ่าน 

พดูเก่ง (ครู,นกัการเมือง,
ผูส้อนศาสนา) เขียนเก่ง 
(กว,ีนกัหนงัสือพมิพ,์    นกั
ประพนัธ,์ บรรณาธิการ) 

„  ปัญญาดา้น
ตรรกะและ 
คณิตศาสตร์ 

รูปแบบ  
จ  านวน เหตุผล 
การใหเ้หตุผล
อยา่งเป็น 
กลางและเป็น
จ านวน 

การหารูปแบบ  การ
คิดค  านวณ  ตั้ง
สมมุติฐาน 
คิดเชิงอนุมานและ
อุปมาน 

ท างานเก่ียวกบัตวัเลขได้
คล่อง (นกับญัชี, นกัสถิติ) 
มีเหตุมีผล (วศิวกร,
นกัวทิยาศาสตร์, นกัสร้าง
โปรแกรมคอมพวิเตอร์) 
 

„  ปัญญาดา้นมิต ิ สีรูปร่าง ภาพ
ตดัต่อ  รูป
สมมาตร เสน้ 
ภาพ 

แสดงความคิดดว้ย
ภาพที่มองเห็นได ้ 
สงัเกตรายละเอียด
ของภาพการวาดและ
สเกตชภ์าพ 

สร้างภาพเก่ง (นกัวาด,  นกั
ถ่ายรูป, วศิวกร, มณัฑนา
กร)สงัเกตไดล้ะเอียดชดัเจน 
(ลูกเสือ, มคัคุเทศก,์ผูดู้แล
ป่า) 

„  ปัญญาดา้น
ร่างกายและการ
เคล่ือนไหว 

สมัผสั การ
เคล่ือนไหว
ร่างกายการกีฬา 

กิจกรรมที่ใชก้  าลงั 
ความเร็ว 
ความสมัพนัธ ์
ระหวา่งมือและตา 
การทรงตวั 

ใชมื้อไดดี้ (ช่างเคร่ืองยนต,์ 
ศลัยแพทย,์ ช่างไม,้ช่างปูน
,ช่างป้ัน)ใชร่้างกาย
แสดงออกไดดี้ (นกักีฬา, 
นกัแสดง ,นาฏกร) 
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แนวโน้ม/ปัญญา มีความไวต่อ ถนัด, โน้มเอียงทาง ความสามารถ 
„  ปัญญาดา้น
ดนตรี 

เสียง ท านอง 
จงัหวะ 

การฟัง  การร้อง
เพลง การเล่นเคร่ือง
ดนตรี 

สร้างดนตรี (นกัแต่งเพลง, 
นกัดนตรี,วาทยกร)และ
วเิคราะห์ดนตรี 
(นกัวจิารณ์ดนตรี) 

„  ปัญญาดา้น 
มนุษยสมัพนัธ ์

ภาษากาย 
อารมณ์ เสียง 
ความรู้สึก 

ช่างสงัเกตและ
ปฏิบตัิสนองตอบ  
อารมณ์ ความรู้สึก 
และบุคลิกภาพของ
ผูอ่ื้น 

ท างานไดดี้กบัผูอ่ื้น (นกั
บริหาร,ผูจ้ดัการ,ครู,นกั
แนะแนว) ช่วยใหผู้อ่ื้น
แกปั้ญหาได(้นกัจิตวทิยา) 

„ ปัญญาดา้น
เขา้ใจตน 

จุดแขง็จุดอ่อน
ของตนความ
ปรารถนาและ
จุดมุ่งหมายใน
ชีวติ 

ตั้งจุดมุ่งหมาย  
ประเมิน
ความสามารถและ
ความรับผดิชอบ
ติดตามดูแลความคิด
ของตน 

นัง่สมาธิ คิด ไตร่ตรอง 
ควบคุมตนเอง มีสติและ
ท างานดว้ยตนเองไดดี้ 
 

„ ปัญญาดา้นนกั     
ธรรมชาติวทิยา 

พชื สตัว ์
ส่ิงของ 
ธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม 

รู้จกัและจดัจ าแนก 
ส่ิงมีชีวติและไม่มี
ชีวติในธรรมชาติ
แวดลอ้ม 

วเิคราะห์สภาพธรรมชาติ
และนิเวศวทิยา (ผูดู้แลป่า, 
นกันิเวศวทิยา) ชอบเรียนรู้
ส่ิงมีชีวติ(นกัสตัววทิยา,  
นกัพชืวทิยา,สตัวแพทย)์
ชอบท างานกลางแจง้ใน
ธรรมชาติ (นกัล่าสตัว,์ 
ลูกเสือ) 
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บทที่  3 

การน าทฤษฎีพหุปัญญา
ไปใช้ในห้องเรียน 
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การน าพหุปัญญาไปใช้ในห้องเรียน 
 

รูปแบบพหุปัญญาของการ์ดเนอร์สามารถน าไปใช้ในวงการศึกษาได้ดี     
การสอนที่ดีจะใชว้ธีิสอนหลากหลายเพือ่ใหเ้หมาะกบัปัญญาดา้นต่าง ๆ ดงัจะเห็นได้
จากขอ้ความต่อไปน้ี 
 

ตั้งเป้าหมายส่งเสริมพฒันาปัญญาด้านต่าง ๆ 
 

ในหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีวิชาพลศึกษา  ดนตรี  ชมรมบ าเพญ็
ประโยชน์ ชมรมโตว้าที ชมรมหมากรุก  วิชาศิลปะ  ซ่ึงช่วยส่งเสริมพฒันาปัญญา
ดา้นต่าง ๆ  ในห้องเรียนครูจดัให้มีมุมหรือศูนย ์ หรือฐานที่สัมพนัธ์กบัปัญญาดา้น
ต่าง ๆ เช่น มุมหนงัสือ  มุมเกมการศึกษา  มุมวทิยาศาสตร์  มุมศิลปะ ฯลฯ มุมเหล่าน้ี
อาจจะมีตลอดปีหรือจัดเป็นคร้ังคราว คร้ังละ 2-3 วันหรือ 2-3 สัปดาห์ ตาม
จุดมุ่งหมายการสอนของครู  บางทีก็อาจจะมีมุมเปิดบา้ง  แลว้แต่นักเรียนจะจดั  เช่น  
นกัเรียนอาจจะจดัมุมภาพการ์ตูน  วาดภาพจากหนงัสือที่อ่าน 
 

ใช้วิธีการสอนแตกต่างกนัส าหรับปัญญาด้านต่าง ๆ 
การ์ดเนอร์กล่าวว่า  เราทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ประเภท  และปัญญาเหล่าน้ี

สามารถพฒันาส่งเสริมขึ้นมาได ้ ครูจึงควรใชว้ิธีสอนหลากหลายเพื่อที่จะไดพ้ฒันา
ปัญญาทั้งหลายดา้นใหแ้ก่นกัเรียน   
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ความหมายของ
การคูณ 

2. ด้านตรรกะและ
คณติศาสตร์ 

-  การสร้างประโยคการ
บวกและการคูณ 

-  อธิบายความหมายของ
การคูณ 

-  ร่วมแสดงความคิดเห็น
และสรุปความรู้ 

3. ด้านดนตรี 

-  นกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง 
"ความหมายการคูณ 
(รูปแบบท่ี 1)"   

-  นกัเรียนปรบมือ ร้องเพลง
ตามจงัหวะพร้อมแสดง
ท่าทางประกอบเพลง 

4. ด้านร่างกายและการ
เคลือ่นไหว 

-  แสดงท่าทางประกอบ
เพลง 

-  เล่นเกม 

5. ด้านมติสัิมพันธ์ 

-  การวาดภาพประกอบเพ่ือ
สร้างประโยคการบวกและ

การคูณ 

6. ด้านความสัมพันธ์กบั
บุคคลอืน่ 

-  แบ่งกลุ่มนกัเรียนเพ่ือ
สร้างประโยคการบวกและ

การคูณ 

7. ด้านการรู้จักตนเอง 

- สรุปความรู้ 

-  นกัเรียนท าแบบฝึกเสริม
ทกัษะกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง
ความหมายของการคูณ  

8. ด้านรอบรู้ธรรมชาต ิ

-  ใชว้สัดุท่ีหาไดร้อบตวั 
เช่น ดินสอ ในการอธิบาย
และสรุปความรู้เร่ือง 
ความหมายของการคูณ 

1. ด้านภาษา 

-  ร้องเพลง  "ความหมายการคูณ 
(รูปแบบท่ี 1)"  พร้อมแสดง

ท่าทางประกอบเพลง 
-  อธิบายความหมายของการคูณ 

-  ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
สรุปความรู้ 

 

จดัหลกัสูตรและการสอนให้หลากหลายเพือ่ส่งเสริมปัญญาทุกด้าน 
 

แผนภาพที ่2  ตัวอย่างการจดักจิกรรมการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
21 
 

จากแผนภาพที่ 2  จะเห็นวา่เน้ือหาการสอนเร่ืองหน่ึง ๆ  จะสามารถใช้
ปัญญาทุกดา้นเพราะฉะนั้นครูจึงควรเตรียมการสอนที่จะสามารถขยายและมี
ทางเลือกในการใชปั้ญญาดา้นต่าง ๆ ของนกัเรียนอยา่งเหมาะสม  ถา้วธีิใดไม่
เหมาะสมก็ตดัออก  ใหน้กัเรียนมีโอกาสเลือกกิจกรรมและแนวการประเมินผล   
ยกตวัอยา่งเช่น   เวนดี เอคลนัด ์แลมเบิร์ต ครูประวติัศาสตร์ชั้นมธัยมที่เมือง         
ออร์แลนโด  รัฐฟลอลิดา  ไดส้อนประวตัิศาสตร์อเมริกา  ยคุขยายดินแดนโดยใชว้ิธี
สอนแบบโครงงาน  เธอก าหนดหวัขอ้ใหน้กัเรียนเลือกถึง 65 หวัขอ้  และใหน้กัเรียน
มีอิสระที่จะเลือกรูปแบบในการเสนอผลงาน  นกัเรียนของเธอเสนอผลงาน
หลากหลายรูปแบบ  บางคนเสนอเป็นบทละครสั้น บางคนเสนอเป็นภาพวาดสีน ้ า 
บางคนเสนอเป็นแผน่เกม  บางคนเสนอเป็นละครหุ่น  บางคนเสนอเป็นค าบรรยาย  
บางคนเสนอเป็นบทโฆษณา  สรุปไดว้า่นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถของปัญญาดา้น
เด่นของตนเองครูเวนด้ีรายงานวา่  “นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากการท าโครงงานของตนเอง  
และจากโครงงานของเพือ่น ๆ และที่ส าคญั  คอืนกัเรียนไดต้ระหนกัถึง
ความสามารถของตนเองและของเพือ่น” 
 

อนุญาตให้นักเรียนได้ใช้ปัญญาด้านเด่นของตนเพือ่ให้เข้าใจเร่ืองที่เรียนดี
ขึน้ 
 

โดยปกติเวลาที่ท  ากิจกรรมใด ๆ หรือเรียนเร่ืองใด เรามกัจะใชปั้ญญาดา้น
เด่นของเรามาใชก้ล่าวคือ  เราใชปั้ญญาดา้นที่เด่นมา “แปล”งานที่จะตอ้งท าหรือตอ้ง
เรียนรู้ออกมาใหเ้ขา้ใจ เช่นการดูแผนที่ คนหน่ึงอาจถนดัดูแบบหน่ึง อีกคนหน่ึงถนัด
ดูอีกแบบหน่ึง  เน่ืองจากมีปัญญาเด่นคนละดา้นกนั  ครูจึงควรให้นักเรียนไดเ้ขา้ใจ
เร่ืองที่เรียนโดยใชปั้ญญาดา้นที่เด่นของตนมีครูบางคนใชว้ิธี  “ศพัทท์ี่มองเห็นได้” 
ทั้ งน้ี เพราะนักเรียนที่ มีปัญญาเด่นด้านมิติ   จะเรียนและเข้าใจค าศัพท์ที่ เป็น
ตวัหนงัสือไดย้าก  ในขณะที่นกัเรียนที่มีปัญญาเด่นดา้นภาษาจะไม่มีปัญหาเลย 
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วเิคราะห์ประเภทของปัญญาทีใ่ช้ในห้องเรียน 
 

ปัญญาแต่ละประเภทเป็นประตูสู่การเรียนรู้ของนกัเรียน  และเน้ือหาวชิา
บางอยา่งจะใชปั้ญญาบางประเภท แลว้ลองรวบรวมตวัอยา่งการสอนที่ใชปั้ญญา
ประเภทต่าง ๆ ในการเรียนรู้  ศึกษาวิเคราะห์ดูวา่ในการสอนไดใ้ชปั้ญญาประเภทใด
มากที่สุด  และปัญญาประเภทใดนอ้ยที่สุด จะมีวธีิท าใหเ้กิดความสมดุลในการใช้
ปัญญาทุกประเภทไดอ้ยา่งไร 

 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ครูผูส้อนสามารถน าทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดห้ลากหลาย อีกทั้งสามารถเลือกส่ือจากทอ้งถ่ิน
มาประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสมกบัเน้ือหาสาระและวยัของผูเ้รียน อีกทั้งครูยงั
สามารถน าความสามารถพเิศษหรือความสามารถในแต่ละดา้นที่แต่ละคนมีอยู ่เพื่อ
น าไปช่วยพฒันาพฒันาความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น มีหลกัการดงัน้ี 
(อาร์มสตรอง, โธมสั. 2549: 5-130) 

 

1.   คนที่มีความสามารถดา้นภาษา จะช่วยพฒันาความสามารถดา้นอ่ืน ๆ 
ไดด้งัน้ี 

- ความสามารถดา้นดนตรี เขียนค าขึ้นเองโดยให้มีสัมผสั แลว้ร้องเป็น

เพลง เพือ่ช่วยใหเ้รียนรู้เร่ืองจงัหวะและท านอง 

- ความสามารถด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ เม่ือเกิดปัญหาเร่ืองโจทย์

คณิตศาสตร์หรือโจทยว์ิทยาศาสตร์ ให้แกปั้ญหาด้วยการพูดกบัตนเองเบา ๆ หรือ

การเขียน 

- ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์ในขณะทีอ่่านหนงัสือใหจิ้ตนาการถึง

ตวัละครและสถานที่ในเร่ือง หรืออาจวาดฉาก แผนที่ ตวัละครในเร่ืองประกอบไป

ดว้ย ซ่ึงจะท าเขา้ใจเร่ืองราวที่ซบัซอ้นและอ่านหนงัสืออยา่งสนุกสนาน 
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- ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว อาจจะเล่นละครกบั

เพือ่น ๆ โดยจินตนาการวา่ตวัละครจะเดิน นัง่ เคล่ือนไหวอยา่งไร แลว้ลองท าตาดู 

- ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ลองมองดูคนรอบขา้ง 

เพราะหวัใจของการเป็นนกัพดูและนกัเล่านิทานที่ดี คือความสามารถในการโนม้

นา้วใจผูฟั้ง ฉะนั้นจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมของฟังเสียก่อนและอ่านปฏิกิริยาให้

เป็นดว้ย 

- ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง ตอ้งท าบนัทึกส่วนตวัเพือ่ใชเ้ป็น

เคร่ืองมือส ารวจตวัเอง ไม่วา่จะเป็นความรู้สึก เป้าหมาย พฤติกรรมที่มีต่อคนรอบ

ขา้งและเหตุการณ์รอบตวั 

- ความสามารถดา้นธรรมชาติ หาเร่ืองราวของวฒันธรรมในยคุต่าง ๆ 

มาอ่านและเขียนเป็นต านานเพือ่อธิบายส่ิงรอบตวั เช่น ดวงดาวขึ้นไปอยูบ่นทอ้งฟ้า

ไดอ้ยา่งไร หรือท าไมตน้หญา้จึงเป็นสีเขียว 
 

2.   คนที่มีความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ จะสามารถช่วยพฒันา

ความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

     -     ความสามารถดา้นภาษา ลองหาหนงัสือแนวสืบสวนสอบสวนมา

อ่านเพราะเหตุผลทางตรรกะและการตดัทอนทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

สามารถช่วยให้หาฆาตกรตวัจริงได ้หรืออ่านหนงัสือแนววทิยาศาสตร์แลว้เขียน

เร่ืองราวเก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ที่สนใจ 

 -     ความสามารถดา้นดนตรี ลองจบัรูปแบบของดนตรีที่ฟัง ผูท้ี่มี

ความสามารถดา้นตรรกะอาจชอบเพลงที่มีเคร่ืองดนตรีประเภทเคาะ(Percussion) 

หลายช้ินที่บรรเลงจงัหวะชา้เร็วปนกนัในหน่ึงเพลง 
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 -     ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์จินตนาการภาพทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ เช่น กราฟแสดผลการทดลองวทิยาศาสตร์ นึกภาพรูปแบบและความ

สวยงามทางวทิยาศาสตร์ เช่น แถบสีที่ทะละผา่นแกว้คริสตลัหรือปริซึม รูปร่างของ

เกล็ดหิมะที่คลา้ยกบัรูปร่างของสาหร่ายเม่ือมองผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ หรือเขียน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่สามารถสร้างรูปร่างที่มีสีสนัหลากหลายหรือ

ภาพเคล่ือนไหวได ้

 -     ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว กีฬาที่ตอ้งอาศยักล

ยทุธก์ารเล่น จะช่วยกระตุน้ความสนใจของผูมี้ความสามารถดา้นตรรกะและ

คณิตศาสตร์ได ้จนอาจกลายเป็นนกักีฬาคนก่งในที่สุดแมท้กัษะดา้นร่างกายอาจยงั

ไม่ดีเท่าที่ควร และใหมี้การติดตามคะแนนและสถิติของกีฬาทั้งประเภทเด่ียวและ

ประเภททีมวา่สมัพนัธก์บัความสามารถของผูเ้ล่นอยา่งไร 

 -     ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น รวมกลุ่มกนัเล่นเกมที่ตอ้ง

วางแผนและคิดอ่านเป็นเหตุเป็นผล เกมกระดานทัว่ไป เช่น หมากรุก หมากฮอส ไพ ่

ซ่ึงเป็นเกมที่น่าเล่นและใหค้อยสงัเกตวธีิการเล่นของคนอ่ืน ๆ แลว้คิดตามวา่ท าไม

เขาจึงเล่นอยา่งนั้น วธีิน้ีจะช่วยฝึกฝีมือไปดว้ย 

 -     ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง ใหก้ าหนดรูปแบบการด าเนิน

ชีวติของตนเอง เช่น พยายามเขา้ใจโลกในแง่มุมของวทิยาศาสตร์ใหม้ากขึ้น หรือจะ

ลองท าเวบ็ไซตข์องตนเองกไ็ด ้

 -     ความสามารถดา้นธรรมชาติ ใหส้ ารวจวทิยาศาสตร์สาขาที่เก่ียวขอ้ง

กบัส่ิงมีชีวติและโลกของเรา เช่น ชีววทิยาหรือธรณีวทิยา เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นไป

ของธรรมชาติไดม้ากขึ้น ตั้งค  าถามเก่ียวกบัธรรมชาติแลว้ลองหาค าตอบดว้ยตนเอง 
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3.   คนที่มีความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์จะสามารถพฒันาความสามารถใน

ดา้นอ่ืน ๆ ได ้ดงัน้ี 

  -   ความสามารถดา้นภาษา ใหส้งัเกตภาพในหนงัสือวา่ภาพเหล่านั้นช่วย

ใหต้วัละครและฉากต่าง ๆ ดูมีชีวติไดอ้ยา่งไร ภาพประกอบนั้นเขา้กบัเร่ืองหรือมี อีก

วธีิหน่ึงคือใหล้องเขียนการ์ตูนขึ้นมาเองสกัเร่ือง แลว้สงัเกตวา่ภาพและค าค  าพนัธก์นั

อยา่งไร ภาพเล่าเร่ืองไดดี้พอหรือยงัแลว้ความคิดเปล่ียนไปหรือไม่เม่ือเร่ิมลงมือวาด

ภาพ และตอ้งหดัอ่านโคลง กลอน สงัเกตการสมัผสัขอค า 

 -   ความสามารถดา้นดนตรี ขณะที่วาดรูป ออกแบบ หรือคิดคน้ส่ิงใหม่ 

ๆ ใหเ้ปิดเพลงคลอไปดว้ยเพราะเสียงดนตรีจะช่วยกระตุน้จินตนาการ เม่ือฟังเพลง

ไปดว้ยอาจรู้สึกวา่คิดไดล้ะเอียดขึ้นและท างานไดดี้ขึ้น ลองฟังเพลงหลาย ๆ แนวใน

ขณะที่ท  างานหลาย ๆ แบบ เช่น อาจฟังเพลงป็อบตอนวาดภาพ เพลงเร็กเกต้อน

ท างานศิลปะ หรือเพลงคลาสสิกตอนออกแบบ ส่ิงประดิษฐ ์เป็นตน้ 

 -   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ การวาดภาพอาจช่วยใหแ้ก้

โจทยค์ณิตศาสตร์หรือเขา้ใจการทดลองวทิยาศาสตร์ไดดี้ขึ้น เพราะความสามารถ

ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัการสงัเกตและการมองรูปแบบ ดงันั้น 

ความสามารถในการมอรูปแบบของส่ิงรอบ ๆ ตวั จะช่วยใหม้องเห็นรูปแบบใหม่ ๆ 

ทางคณิตศาสตร์ดว้ย อาจลองร่างส่ิงที่คิดหรือร่างโจทยค์ณิตศาสตร์ออกมาเป็น

รูปภาพ ซ่ึงอาจจะไดรู้ปแบบและค าตอบที่อาจไม่เคยคิดออก 

 -   ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว มีกิจกรรมมากมายที่

ส่งเสริมความสามารถดา้นมิติสมัพนัธท์ี่เก่ียวขอ้งกบัทกัษะการเคล่ือนไหวร่างกาย 

เช่น งานสร้างแบบจ าลอง ใหส้งัเกตการเคล่ือนไหวของตนเองขณะที่ท  างานศิลปะ 
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การเรียนรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวร่างกายจะช่วยใหก้ลายเป็นศิลปิน นกัออกแบบ 

หรือนกัประดิษฐท์ี่เก่งขึ้น 

 -   ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ใชค้วามสามารถทางศิลปะ

ช่วยใหผู้ท้ี่มีความสามารถทางมิติสมัพนัธเ์ป็นที่รู้จกัในหมู่ผูอ่ื้น เช่น อาสาช่วยเพือ่น

ระบายสี วาดโปสเตอร์ ออกแบบป้าย หรือออกแบบเส้ือยดืตามความถนดั ซ่ึงจะได้

รู้จกัคนที่สนใจเร่ืองเดียวกนัอาจช่วยสอนศิลปะใหก้บัผูท้ี่สนใจ ซ่ึงเป็นอีกวธีิหน่ึงที่

จะไดผ้กูมิตรกบัผูค้น เพราะความสามารถพเิศษทางดา้นการวาดภาพ ถ่ายภาพ ท า

แบบจ าลอง 3 มิติ ต่างก็เป็นที่น่าสนใจที่ใคร ๆ ก็อยากเรียนรู้ 

 -   ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง ให้เขียนไดอาร่ีโดยที่ให้วาดรูป

ชีวติแต่ละวนัลงไปดว้ยแทนที่จะเป็นการเขียนเล่าเร่ืองเพยีงอยา่งเดียว ซ่ึงสามารถ

แสดงความเป็นตวัของตวัเอง หรือออกแบบและเยบ็เศษผา้เป็นขอ้ความที่เก่ียวกบั

ตนเองและความรู้สึกที่มีต่อตนเอง 

 -   ความสามารถดา้นธรรมชาติ ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธท์ี่ดีและ

ความสามารถในการอ่านแผนที่ จะช่วยกระตุน้ใหอ้ยากออกส ารวจธรรมชาติ โดยให้

อ่านแผนที่และใชเ้ขม็ทิศเพือ่หาสถานที่ไปพร้อม ๆ กนั อาจไปเดินส ารวจป่า 

ชายทะเล หรือสถานที่ใกล ้ๆ บา้น เช่น สวนสาธารณะ แลว้ใหนึ้กวา่สนใจอะไรเป็น

พเิศษ ตน้ไม ้สตัว ์หรือรูปร่างของภูมิประเทศ  จากนั้นวาดหรือถ่ายรูปส่ิงที่สนใจ

และวาดแผนที่สถานที่ที่ไปส ารวจไปดว้ยก็ได ้
 

4. คนที่มีความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว จะสามารถพฒันา

ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ไดด้งัน้ี 

 -   ความสามารถดา้นภาษา ใหล้องท่องค าศพัท ์โดยเขียนค าศพัทล์งใน

กระดาษแลว้ใชน้ิ้วไล่ไปทีละค า 
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 -   ความสามารถดา้นดนตรี เตน้ตามเสียงเพลง ในระหวา่งที่เตน้ให้

สงัเกตจงัหวะ รูปแบบและท่วงท านองของเพลง หรือจะเตน้แอโรบิก ประกอบเพลง

ก็ได ้

 -   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ ใหป้ระดิษฐส่ิ์งของ เช่น 

ชั้นวางของหรือกล่องใส่หนงัสืออนัเล็ก ๆ เพือ่เป็นการเรียนคณิตศาสตร์จากการวดั

ขนาดและกะปริมาณวสัดุที่ตอ้งใช ้และยงัไดเ้รียนรู้เร่ืองรูปเรขาคณิต ซ่ึงตอ้งมีการ

ค านวณวา่จะประกอบวสัดุแต่ละช้ินใหท้  ามุมกนัอยา่งไร จึงจะไดช้ั้นวางของหรือ

กล่องที่แขง็แรง 

 -   ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์ลองเปล่ียนวสัดุแบบใหม่ในการ

ประดิษฐง์านศิลปะ เช่น วาดรูปดว้ยมือและน้ิวแทนการใชพู้ก่นั ป้ันดินน ้ ามนั หรือ

ฝนสีเทียนเป็นภาพ วธีิน้ีจะท าใหเ้รียนรู้เร่ืองผวิสัมผสั การวาดภาพ รูปทรง สดัส่วน 

และสีสนัไปพร้อม ๆ กนั 

 -   ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น หดัเล่นมากลจะไดฝึ้กทกัษะ

การใชมื้อและยงัไดเ้รียนรู้วธีิที่จะดึงความสนใจของผูช้มใหจ้บัสังเกตไม่ทนั เวลา

เล่นกลและยงัท าใหผู้ช้มรู้สึกสนุกอีกดว้ย 

 -   ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง เลือกท ากิจกรรมที่เนน้สมาธิและ

พุง่ความสนใจมาที่ตวัเอง เช่น โยคะหรือจะเล่นกีฬาแระเภทวิง่หรือขี่จกัรยานที่

สามารถคิดไปเล่นไปได ้

 -   ความสามารถดา้นธรรมชาติ ออกส ารวจธรรมชาติเดินชมนกชม

ดอกไมแ้ลว้เก็บมาทบัไวใ้นหนงัสือ หรือเดินดูรูปทรงและสีสนัของตึก ดูถนน

หนทาง ป้ายโฆษณา และรถที่วิง่ผา่นไปมา วธีิน้ีจะช่วยใหห้ดัสงัเกตส่ิงต่าง ๆ 

รอบตวัไดดี้ 
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5. คนที่มีความสามารถดา้นดนตรี จะสามารถน าความสามารถดา้นน้ีไป

พฒันาความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ดงัน้ี 

 -   ความสามารถดา้นภาษา ลองแต่งเพลงจากหนงัสือที่อ่านจากค าศพัท์

ใหม่ ๆ ท่องจ าวนัส าคญัหรือการจดจ าสถานที่ส าคญั 

 -   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ น าตวัเลขมาแต่งเป็นเพลง 

เช่นเดียวกบัการท่องสูตรคูณให้เป็นจงัหวะ หรือน าเอาสูตรทางคณิตศาสตร์มาแต่ง

เป็นเพลงดว้ยก็ได ้ซ่ึงจะท าใหส้ามารถเรียนรู้และจดจ าไดง่้ายขึ้น 

 -   ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์ใหเ้ปิดเพลงฟังหลาย ๆ แนวแลว้สงัเกต

วา่เพลงแต่ละแนวก่อใหเ้กิดภาพ ความรู้สึก และความคิดที่แตกต่างกนัอยา่งไร หรือ

อาจจะลองคิดติดปะต่อภาพจากเพลงโปรดเพือ่ดูวา่ภาพในความคิดจะเป็นอยา่งไร 

 -   ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว เคล่ือนไหวตามจงัหวะ

เพลงที่ใดก็ไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเตน้ แค่ท  าท่าไปตามที่รู้สึกแลว้สงัเกตตวัเองวา่

เคล่ือนไหวตอยา่งไร 

 -   ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ใชด้นตรีเป็นส่ือในการเขา้

หากบัผูอ่ื้น ลองเล่นดนตรีกบัผูอ่ื้นบา้งแลว้ดูวา่ตนเองรู้สึกอยา่งไร 

 -   ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง ฟังเพลงที่ตนเองเคยชอบแลว้

สงัเกตดูวา่ความชอบของตนเปล่ียนไปหรือไม่ เพลงที่เคยฟังท าใหรู้้สึกแตกต่างไป

จากเดิมหรือเปล่า หรือท าอลับั้มเพลงโปรด ท าเพลงที่ท  าใหเ้กิดความรู้สึกผอ่นคลาย 

หรือเป็นสุขเก็บไวฟั้ง 

 -   ความสามารถดา้นธรรมชาติ  ออกไปฟังเสียงดนตรีตามธรรมชาติ

นอกบา้น เช่น เสียงนกร้อง เสียงรถ หรือเสียงสตัวต่์าง ๆ แลว้ลองนึกดูวา่เสียง

เหล่านั้นท าใหนึ้กถึงเคร่ืองดนตรีช้ินไหนบา้ง 
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6. คนที่มีความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น จะสามารถส่งเสริม

ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ไดด้งัน้ี 

 -   ความสามารถดา้นภาษา ฝึกสะกดค ากบัเพือ่น ๆ พดูคุยกนัถึงหนงัสือ

ที่ไดอ่้านกนัมาหรือหาหนงัสือมาอ่านและวจิารณ์ร่วมกนั 

 -   ความสามารถดา้นดนตรี นัง่ฟังดนตรีร่วมกนัแลว้พดูคุยกนัถึงเพลงที่

ไดย้นิแลว้แลกเปล่ียนความเห็นกนัวา่ใครชอบเพลงอะไรท าไมจึงชอบ หรืออาจลง

หากิจกรรมเพือ่เพิม่ความรู้เร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ 

 -   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ หาเกมคณิตศาสตร์มาร่วม

เล่นกบัเพือ่น จบักลุ่มติวคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ผลดักนัทายปัญหา

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์กบัเพือ่น ๆ 

 -   ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์หาชัว่โมงเรียนพเิศษวิชาศิลปะเพือ่ถือ

โอกาสท าความรู้จกัเพือ่นใหม่แบะท างานศิลปะร่วมกนั หรืออาจรวมกลุ่มกนัท างาน

ฝีมือแลว้ออกจ าหน่ายเพือ่หารายไดพ้เิศษ 

 -   ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ท ากิจกรรมที่สามารถ

เล่นไดห้ลาย ๆ คน เช่น เตน้ร า ศิลปะป้องกนัตวั วอลเลยบ์อล หรือบาสเกตบอล แลว้

สงัเกตดูวธีิที่หวัหนา้ทีมหรือผูฝึ้กสอนใชท้กัษะดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นใน        

การสร้างขวญัก าลงัใจแก่ลูกทีม 

 -   ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง ใหค้ิดวา่ตนเองมีความสามารถ

ดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นอยา่งบา้งแลว้จดบนัทึกลงกระดาษ จากนั้นน ารายการที่

บนัทึกไวม้าใชป้รับปรุงตนเอง 
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 -   ความสามารถดา้นธรรมชาติ ท ากิจกรรมเพือ่ส่ิงแวดลอ้มที่สนใจ อาจ

เป็นโครงการอนุรักษท์ะเล โครงการรณรงคป์ลุกจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้มซ่ึง

กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยใหไ้ดท้  างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
 

7. คนที่มีความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง จะส่งผลใหเ้กิดความสามารถ

ในดา้นอ่ืน ๆ ได ้ดงัน้ี 

 -   ความสามารถดา้นภาษา เขียนประวติัของตนเอง พดูคุยกบัคนในบา้น

เพือ่สอบถามความเป็นมาของครอบครัว หรือเขียนเร่ืองราวเก่ียวกบัอนาคตที่ตนเอง

ฝันไว ้ซ่ึงจะตอ้งเขียนโดยแสดงความเป็นมาของตวัเองออกมาดว้ย เช่น การแต่เร่ือง 

แต่งโคลงกลอน หรือเขียนบทละครเก่ียวกบัส่ิงที่ส าคญัส าหรับตนเองและส่ิงต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในชีวติ 

 -   ความสามารถดา้นดนตรี เรียบเรียงประวตัิของตนเองโดยใชเ้พลงที่ได้

เคยฟังมาซ่ึงจะสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัตนเองไดจ้ากเพลง เช่น ชอบเน้ือเพลง เช่น 

ชอบเน้ือเพลงหรือชอบท านองแบบไหน พอฟังเพลงนั้นแลว้รู้สึกอยา่งไร หรือจะ

แต่งเพลง เล่นดนตรี หรือร้องเพลงเองก็ได ้

 -   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ หารูปแบบการคิดที่เป็น

เหตุเป็นผลจากส่ิงที่ชอบ แลว้สงัเกตวา่ส่ิงที่คนชอบท ามีอะไรที่เหมือนกนัหรืออะไร

ที่ไม่เหมือนกนั หรืออะไรที่ไม่เหมือนกนัและศึกษาการท างานของสมองดูวา่สมอง

แต่ละส่วนท างานอยา่งไรมีผลต่อการด ารงชีวติอยา่ไร 

 -   ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์ท างานศิลปะหลาย ๆ แบบเพือ่แสดง

ความรู้สึกที่แตกต่างหรือแสดงความเป็นตวัของตวัเองออกมา เช่น วาดรูป ท าภาพ 

ปะติด หรือท างานผมืีออ่ืน ๆ เพือ่ศึกษาความคิดของตวัเอง 
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 -   ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ท ากิจกรรมที่ได้

เคล่ือนไหวเพือ่แสดงความรู้สึก เช่น เตน้ร า แสดงละคร เล่นละครใบ ้หรือท างาน

ประณีตศิลป์หรือท ากิจกรรมที่ไดร้วบรวมสมาธิ ซ่ึงการท าสมาธิจะท าใหไ้ดส้ ารวจ

ความรู้สึกและส ารวจตนเอง 

 -   ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น น าเอาความสามารถในการ

เขา้ใจตนเองไปใชใ้นการท าความรู้จกัผูอ่ื้น หาเพื่อนที่สนใจในเร่ืองเดียวกนั หา

โอกาสท างานอาสาสมคัรในเร่ืองที่ชอบ เพือ่ไดมี้โอกาสท าความรู้จกักบเพือ่นใหม่ 

หรือออกไปพบเจอผูค้นในสถานที่ต่าง ๆ แลว้สงัเกตวา่มีใครท าอะไรเหมือนตนเอง

ในสถานการณ์นั้น ๆ หรือไม่ 

 -   ความสามารถดา้นธรรมชาติ  ออกไปเดินเล่นหรือส ารวจส่ิงรอบวั 

แลว้ดูวา่ธรรมชาติท าใหรู้้สึกอยา่งไร ท าไมจึงรู้สึกเช่นนั้น หรือลองหาของทีพ่บได้

ตามธรรมชาติมาประดิษฐเ์ป็นงานศิลปะเพือ่แสดงความรู้สึกเก่ียวกบัธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้ม หรืออะไรก็ตามที่ส าคญัส าหรับตนเอง 
 

8. คนที่มีความสามารถดา้นธรรมชาติ จะสามารถช่วยส่งเสริม

ความสามารถในดา้นอ่ืน ๆ ไดด้งัน้ี 

 -   ความสามารถดา้นภาษา สามารถปลุกจิตส านึกรักษส่ิ์งแดดลอ้มใหก้บั

คนรอบตวัดว้ยการรายงานหนา้หอ้งในหวัขอ้ที่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เขียนหรืออ่าน

หนงัสือที่เก่ียวกบัธรรมชาติ หรือลองจดบนัทึกส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ไดพ้บเห็น

แลว้น ามาเขียนเป็นเรียงความ 

 -   ความสามารถดา้นดนตรี ลองฟังเสียงธรรมชาติในดนตรี เช่น เสียง

เคร่ืองเคาะท าใหนึ้กถึงฝนที่ก  าลงัจะตกหรือไม่  เสียงฟลุตคลา้ยเสียงนกร้องไหม 
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หรืออาจใหธ้รรมชาติสร้างแรงบนัดาลใจในการประดิษฐเ์คร่ืองดนตรีสกัช้ิน เช่น ก่ิง

ไม ้กอ้นหินในกระป๋องหรือน ้ าในแกว้ 

 -   ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ ทกัษะในการสงัเกตจะช่วย

แกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ประกอบกบัความสามารถดา้น

ธรรมชาติ ดบันั้น อาจลองท าโครงงานวทิยาศาสตร์ในสาขาที่เก่ียวขอ้งกบั

ชีวติประจ าวนั หรืออาจใชว้ิธีเช่ือมโยงคณิตศาสตร์รูปทรงเรขาคณิตเขา้กบัส่ิงที่เห็น

ในธรรมชาติแลว้หาเหตุผลมาสนบัสนุนความคิดเหล่านั้น 

 -   ความสามารถดา้นมิติสมัพนัธ ์ใหต้ั้งใจมองส่ิงต่าง ๆ ในธรรมชาติ 

เช่น สี รูปทรง หรือผวิสมัผสั แลว้จะเห็นงานศิลปะที่มีอยูใ่นธรรมชาติรอบ ๆ ตวั 

หรืออาจจะใชว้สัดุจากธรรมชาติเป็นอุปกรณ์ศิลปะ เช่น วาดรูปดว้ยดอกไมห้รือ

สร้างแบบจ าลองดว้ยก่ิงไมห้รือใบหญา้ 

 -   ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ออกก าลงัดว้ยการปีน

ป่าย ขี่จกัรยาน วิง่ เล่นสเกต หรือเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติ ในขณะที่ออกก าลงัให้

สงเกตดว้ยวา่ธรรมชาติรอบ ๆ ตวัมีผลต่อความรู้สึกของตนเองหรือไม่อยา่งไร หรือ

ท ากิจกรรมที่ไดอ้อกก าลงัไปในตวั เช่น ขดุดินในสวนหรือกวาดสนามหญา้ 

 -   ความสามารถดา้นความสมัพนัธก์บัคนอ่ืน เขา้ร่วมท ากิจกรรมเพือ่

ส่ิงแวดลอ้มกบัสงัคม หรือชวนเพือ่นช่วยกนัท าความสะอาดโรงเรียน 

 -   ความสามารถดา้นการเขา้ใจตนเอง พจิารณาส่ิงตนเองมองและคิดใน

ขณะที่เดินชมธรรมชาติ ก าหนดเป้าหมายและหาวธีิที่จะอนุรักษธ์รรมชาติไดห้รือ

ลองคิดวา่อนาคตจะท าอยา่งไรจึงจะไดท้  างานกบัธรรมชาติ 
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 จากที่กล่าวมาขา้งงตน้สรุปไดว้า่ ในการที่จะน าความสามารุในแต่ละ

ดา้นไปช่วยพฒันาความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ตอ้งดูที่ความสามารถของบุคคลนั้นเป็น

ส าคญั แลว้น าความสามารถดา้นอ่ืน ๆ ไปสอดแทรกใหค้รบทุกดา้น  เพือ่เป็นการ

พฒันาความสามารถทางพหุปัญญาใหค้รบทุกดา้นซ่ึงจะตอ้งใชก้ารสงัเกตจากผู ้

ใกลชิ้ดก่อน วา่บุคคลนั้นมีความสามารถดา้นใดบา้งและยงัขาดความสามารถดา้นใด 

จึงเป็นการส่งเสริมความสามารถในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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บทที่  4 

รูปแบบการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ตามทฤษฎี
พหุปัญญา        
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รูปแบบการเรียนรู้ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะ “ส่ี”  มีมาแต่โบราณกาล  (เช่น ธาตุ “ดิน น ้ า ลม 
ไฟ” มนุษยป์ระดุจบวัส่ีเหล่า) ในกรีกโบราณ  ฮิบโปเครติส แพทยก์รีกผูมี้ช่ือเสียง  
ไดแ้บ่งมนุษยอ์อกเป็น 4 ประเภทตามลกัษณะอารมณ์ คือ  ซึมเศร้า  มองโลกในแง่ดี       
( อารมณ์ดี ) ใจร้อน และเฉ่ือยชา วลิเล่ียน เบลคกวแีละศิลปินชาวองักฤษในศตวรรษ
ที่ 18 ระบุวา่มีพลงัชีวติที่ท  าใหม้นุษยมี์อารมณ์ความรู้สึกและพลงัตามส่วนต่างๆ  
ของร่างกาย  คือหน่ึง  ร่างกายและสมัผสัรับรู้  สอง หวัใจและความรัก สาม ศีรษะ
และเหตุผล  ส่ี จิตและความคิดสร้างสรรค ์ ชนเผ่าอินเดียแดงทางเหนือกล่าวถึง
ลกัษณะทั้งส่ีของบุคลิกภาพของมนุษย ์ คือ หน่ึง ความฉลาด  สอง การับรู้สมัผสั  
สาม การคิด  ไตร่ตรอง  ส่ี ความเขา้ใจอารมณ์ของตน 

 

ในศตวรรษที่ 20 (ค.ศ.1923)  นักจิตวิทยาชาวสวิสช่ือ คาร์ล จุง ไดก้ล่าวถึง
ความแตกต่างของบุคลิกภาพของมนุษยว์่า เกิดจากความสามารถในการรู้สอง
ประเภท  คือ หน่ึง  ความสามารถในการับรู้  ( perception )  หรือ กระบวนการที่
มนุษยไ์ดรั้บและซึมซับความรู้ขอ้มูล  สอง ความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจ     
( judgment ) คือความสามารถในกระบวนการที่จะกระท าต่อความรู้  ขอ้มูลส่วน
วธีิการที่เราไดรั้บความรู้จะไดม้าจากกระบวนการสองประเภท  คือ จากสัมผสัรับรู้
จากภายนอกและจากการนึกรู้ไดเ้องภายใน ( intuition ) ส่วนความสามารถในการ
พิจารณาตดัสินใจจะมาจากวิธีการสองประเภท  คือ หน่ึง การคิดอย่างมีเหตุมีผล  
และสอง คือการคิดจากความรู้สึก  (ชอบ,ไม่ชอบ,เฉย ๆ) 

 

คาร์ล จุง  อ ธิบายว่าองค์ทั้ ง ส่ีของบุคลิกภาพมนุษย์ในระดับที่ รู้ตัว  
(consciousness)  จะมาจากประสบการณ์  ทั้งส่ี  คือ หน่ึง ผสัสะ ( sensing ) ไดแ้ก่
การรับรู้ในส่ิงที่สัมผสั  การคิด (thinking)  สามารถบอกไดว้่าส่ิงที่สัมผสัคืออะไร  
สอง สาม ความรู้สึก (feeling)  สามารถบอกว่ารู้สึกอยา่งไรกบัส่ิงที่สัมผสันั้น เช่น  
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ความรู้สึก           
อารมณ์และ
ปฏิกิริยา                                

ตอบสนองทันท ี
 

 

ญาณหยั่งรู้  (intuition ) 
การนึกรู้ขึน้มาภายใน และความเป็นนามธรรม 

 

การคดิ            
การใช้เหตุผลและ                                   
ความเป็นกลาง 

ชอบ ไม่ชอบ  ส่ี ญาณหยัง่รู้ (intuition) ความสามารถที่จะบอกว่าส่ิงที่สัมผสันั้ น
เป็นมาอยา่งไร  นอกจากน้ีคาร์ล จุง ยงัไดก้ล่าววา่  มนุษยจ์ะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงที่สัมผสั
นั้นสองแบบซ่ึงเป็นพื้นฐานความแตกต่างของบุคลิกภาพ คือ  แบบที่หน่ึงจะเป็น
แบบแสดงกิริยาเปิดเผย  ซ่ึงเป็นบุคลิกภาพของคนที่ชอบแสดงออก  มีปฏิสัมพนัธ์
กบับุคคลภายนอก (extrovert) แบบที่สองจะไม่แสดงออกแต่จะคิดไตร่ตรองซ่ึงเป็น
บุคลิกภาพที่เงียบ ไม่ชอบแสดงออกต่อบุคคลอ่ืน (introvert) คาร์ล จุง ได้สรุป
แนวคิดของเขาเป็นรูปวงกลม (mandala)ที่แสดงส่วนที่ส าคัญ 4 ประการของ
บุคลิกภาพ  ดงัแผนภาพที่ 4 

 

แผนภาพที ่3  ภาพมนัดาลาบุคลกิภาพ 
 

ผัสสะ (sensing) 
(กระบวนการเป็นข้ันตอน  และความเป็นรูปธรรม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคดิ
ตัดสินใจ 

 

การรับรู้ 
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รูปแบบการเรียนรู้ 4 แบบ 
 

การเรียนรู้มุ่งความช านาญ  หรือผู้เรียนประเภทผสัสะ-คดิ 
 

ค าอธิบายสรุป : ผูเ้รียนประเภทน้ี จะเป็นนกัปฏิบตัิเห็นโลกตามความเป็น
จริง  บุคคลประเภทผสัสะ-คิด  เป็นผูมี้ประสิทธิภาพในการท างาน  ชอบท ามากกวา่
พดู  มีพลงัในการท างานมีเหตุมีผล  ท  าในส่ิงที่ไดผ้ลและเป็นประโยชน์ 

 

แนวในการเรียนรู้ : จะท างานอยา่งมีระบบและตั้งใจท างานให้เสร็จ  ชอบ
การเรียนที่มีการทดลองและปฏิบตัิจริง มากกว่าการท างานกบัคนอ่ืนและเก่ียวกับ
ความคิดนามธรรม  ชอบท างานให้เสร็จและรู้ผลทันที  ชอบกระท าที่ มีการ
เคล่ือนไหว  มากกวา่การนัง่ฟังผูอ่ื้น  หรือท างานนัง่โตะ๊ 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีจะถามว่า “อะไร” “อย่างไร”  และชอบการอธิบายการ
กระท าที่เป็นขั้นเป็นตอนและขาดความอดทนต่อการอธิบายยดืยาว  ผูเ้รียนประเภท
น้ีตอ้งการรู้อย่างชัดเจนว่าจะให้ท  าอะไร  อย่างไร  จะให้เสร็จเม่ือใด  และจะขาด
ความสนใจทนัที  ถา้รู้สึกวา่ส่ิงที่ท  านั้น ชา้อืดอาดหรือไม่มีประโยชน์ 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีตอ้งการส่ิงแวดลอ้มที่เน้นการฝึกทกัษะ ตอ้งการค าตอบที่
ชดัเจนวา่ อยา่งไรผดิอยา่งไรถูก  จะไม่ชอบค าถามประเภทปลายเปิดหรือค าถามที่ให้
แปลความหมาย  ผูเ้รียนประเภทน้ีจะชอบการแข่งขนั การให้คะแนน ให้ดาวเพราะ
ผูเ้รียนประเภทน้ีตอ้งการเรียนรู้เพือ่ใหเ้กิดความช านาญ 
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การเรียนรู้มุ่งความเข้าใจ  หรือผู้เรียนประเภทญาณหยัง่รู้-คดิ 
 

คิดอธิบายสรุป : ผูเ้รียนประเภทน้ีเป็นนักคิด  นักสร้างทฤษฎี  เน้นความรู้
และวิชาการสนใจแนวคิดต่าง ๆ ชอบปัญหาที่ยากทา้ทายและมีความอดทนในการ
รอผลไดน้าน 

 

แนวในการเรียนรู้ : ผูเ้รียนประเภทน้ีจะเรียนรู้ที่เป็นระบบ  มีเหตุมีผล  ชอบ
จดัระบบงานและบุคคล  เป็นนกัวางแผน  ที่ใชเ้วลาเพือ่การเตรียมงาน 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีจะท างานไดดี้ตามล าพงัหรือท างานกบัผูท้ี่มีลกัษณะ “คิด” 
เช่นเดียวกนัเวลาท างานไม่ชอบให้มีการเร่งรัดหรือบีบบงัคบัดว้ยเวลา  จะไม่สนใจ
ให้มีการประเมินงานจนกว่างานจะท าแล้วเสร็จ  ผูเ้รียนประเภทน้ีจะมีความอดทน
และมุ่งมัน่ในการท างานที่สนใจ  และไม่ค  านึงถึงเวลา 

วิธีการแก้ปัญหาของผูเ้รียนประเภทน้ีจะใช้วิธีแยกปัญหาออกเป็นส่วน ๆ  
และใช้วิธีการวิเคราะห์สาเหตุและผลลัพธ์  จะตั้งค  าถามว่า  “เพราะเหตุใด”  และ
พยายามหาความหมายและความสมัพนัธข์องเร่ืองนั้น ๆ 

 

ผู ้เ รียนประเภทน้ีจะเป็นนัก อ่าน  วิ ธีการหาข้อมูลจะใช้สัญลักษณ์  
ตวัหนงัสือ  รูปภาพ  ผูเ้รียนประเภทน้ีจะมีความสามารถในการใชภ้าษาอธิบายและ
แสดงความคิด  ชอบอภิปรายหาเหตุผลและขอ้มูลมาขดัแยง้ 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีจะสนใจกบัขอ้เท็จจริงมากกว่าที่เป็นขอ้มูลเฉย ๆ ทุกเร่ือง
จะตอ้งมีเหตุผลและมีหลกัฐานสนบัสนุนเพือ่ใหเ้ขา้ใจจริง ๆ  จึงเรียกผูเ้รียนประเภท
น้ีวา่ “มุ่งความเขา้ใจ” 
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การเรียนรู้มุ่งการแสดงออกหรือผู้เรียนประเภทญาณหยัง่รู้-รู้สึก 
 

ค าอธิบายสรุป :  ผูเ้รียนประเภทน้ีมีความใฝ่รู้มีจินตนาการ  และมีความ
เขา้ใจลึกซ้ึงกลา้ที่จะคิดฝัน  และยดึมัน่ในค่านิยม คุณค่า  มีความเปิดกวา้งต่อ
ทางเลือกใหม่ ๆ 

 

แนวในการเรียนรู้ :  ผูเ้รียนประเภทน้ีจะมีความสนใจกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  ชอบและสนใจอภิปรายปัญหา  ความคิดขดัแยง้ด้าน
จริยธรรม  มีความสนใจกวา้งขวางชอบกิจกรรมที่จะมีโอกาสได้แสดงแนวคิด
จินตนาการแปลก ๆ  ไม่ชอบค าถามพื้น ๆ  ชอบค าถามปลายเปิด  เช่น “จะเกิดอะไร
ขึ้น ถา้............................” 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีมีแรงจูงใจในการเรียนจากความสนใจของตนเอง  เร่ืองใด
ที่ไม่สนใจจะท าอยา่งไม่ตั้งใจหรือลืมไปเลย  ถา้งานใดเป็นที่สนใจก็จะท าจนลืมเวลา  
ผูเ้รียนประเภทน้ีจะไม่ชอบท างานภายใตก้ฎเกณฑห์รือตารางเวลาที่เขม้งวด 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบเป็นเอกเทศและไม่ชอบอยูใ่ตร้ะเบียบกฎเกณฑ ์ และ
ไม่กลัวที่จะแตกต่างหรือแปลกกว่าคนอ่ืน  ยอมรับส่ิงที่ไร้เหตุผล ไม่ล้อมกรอบ
ตนเองดว้ยประเพณี  มีความรู้สึกไวต่อความงามความสมดุล  และมีความสนใจดา้น
สุนทรียภาพ 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีไม่ชอบการอธิบายที่เป็นขั้นตอนเจาะจง  จะชอบคิด
แกปั้ญหาดว้ยตนเองมากกวา่จะใหผู้อ่ื้นบอก   มกัจะมีวิธีการแกปั้ญหาแบบแปลก ๆ 
ซ่ึงบางทีก็ไม่สามารถอธิบายได ้

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีจะมีความยืดหยุ่นในการคิดและการกระท า  สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ ได้  จะชอบส่ิงแวดล้อมที่ เค ล่ือนไหว
เปล่ียนแปลง  จะไม่เดือดร้อนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงส่ิงที่ท  าเป็นกิจวตัร  จะชอบ
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ท างานที่ไม่ตอ้งมีการสั่งหรือแนะน ามากเกินไป  การท างานของผูเ้รียนประเภทน้ี  
จะดูรกรุงรัง  วุ่นวายในสายตาผูเ้รียนประเภทมุ่งความช านาญและมุ่งความเขา้ใจ  
ผูเ้รียนประเภทมุ่งแสดงออกจะเร่ิมงานทีละหลาย ๆ งาน  และจะยา้ยจากงานน้ีไป
งานนั้นตามความสนใจ  เพราะฉะนั้นผูเ้รียนประเภทน้ีจะท างานไม่เสร็จครบทุกงาน
ที่ตั้งตน้ไว ้ การที่เรียกผูเ้รียนประเภทน้ีว่าประเภท “มุ่งแสดงออก” เพราะผูเ้รียน
ประเภทน้ีจะพยายามหาวธีิเสนอผลงานที่มีลกัษณะพิเศษเฉพาะ  มีความสร้างสรรค์
และจิตนาการเพือ่เป็นการแสดงออกของตนเอง 
 

การเรียนรู้มุ่งมนุษยสัมพนัธ์  หรือผู้เรียนประเภทผสัสะ-รู้สึก 
 

ค าอธิบายสรุป :  ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบสังคม มีความเป็นมิตร ไวต่อ
ความรู้สึกของผูอ่ื้นและตนเอง  สนใจเรียนเร่ืองราวที่เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูข่อง
มนุษยม์ากกวา่เร่ืองที่เป็นทฤษฎีวชิาการ 

 

แนวในการเรียนรู้ :  ผูเ้รียนประเภทน้ีจะเรียนไดดี้  ถา้รู้สึกว่ามีอารมณ์  มี
ความรู้สึกวา่สัมพนัธ์กบัตน  มกัจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทนัทีโดยไม่ย ั้งคิด  ถา้รู้สึก
ว่าถูกตอ้ง  จะสนใจรับฟังผูอ่ื้นและช่วยเหลือผูอ่ื้น  แต่ก็ตอ้งการให้กระท าของตน
เป็นที่ยอมรับดว้ย 

 

ผูเ้รียนประเภทน้ีชอบคุยชอบคิดดงั ๆ  จะเรียนไดดี้  ถา้รู้สึกสบายใจและไม่
เครียด  จะชอบร่วมมือกนัท างาน  ไม่ชอบการแข่งขนัและตอ้งการค ายกยอ่งชมเชย
ในการท างานของตน  จะรู้สึกอยา่งรุนแรงต่อความชอบไม่ชอบของผูอ่ื้นที่มีต่อตน  
จะท างานใหเ้สร็จเพือ่เอาใจผูอ่ื้นมากกวา่ท าดว้ยความสนใจของตนเอง 

 

ค าถามที่ผูเ้รียนประเภทน้ีจะถามคือ  “แลว้เร่ืองน้ีมีคุณค่าต่อฉนัอยา่งไร”  
เวลาเรียนจึงสมัพนัธก์บัเร่ืองที่เรียนกบัประสบการณ์ของตนจะมีแรงจูงใจใน       
การเรียนรู้สูง  ถา้ให้เล่าเร่ืองความรู้สึกและเหตุการณ์ในอดีตของตน  และถา้เร่ืองที่
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เรียนไม่เก่ียวกบัมนุษยห์รือเร่ืองราวในชีวติจริง ผูเ้รียนประเภทน้ีจะเบื่อและหนัไป
คุยกบัเพือ่น 

 

เช่นเดียวกบัพหุปัญญา  เราจะตอ้งหลีกเล่ียงการจดัแบ่งผูเ้รียนเป็นประเภท
ใดประเภทหน่ึง  เพราะผูเ้รียนแต่ละคนอาจจะมีลักษณะการเรียนรู้หลายแบบใน
ตนเอง  มิใช่มีลกัษณะแนวการเรียนรู้เป็นประเภทใดประเภทเดียว  เช่น เดียวกบัพหุ
ปัญญา  ที่แต่ละคนที่จะมีปัญญาหลายดา้น (โปรดดูแผนภาพที่ 4) 
 

แผนภาพที ่4  สรุปรูปแบบการเรียนรู้ 
 

รูปแบบมุ่งความช านาญ  
ประเภทผัสสะ – คดิ 

รูปแบบมุ่งมนุษยสัมพันธ์ 
ประเภทผัสสะ – รู้สึก 

 ชอบการเรียนรู้ดว้ยวธีิ : 
- เห็นชอบผลลพัธ ์
- ไดฝึ้กปฏิบติัในส่ิงที่เรียนรู้ 
- มีค  าสัง่  ค  าอธิบายเป็นขั้นตอน 
- ไดเ้คล่ือนไหวมิไดน้ัง่เฉย ๆ 
- ไดรู้้แน่นอนวา่จะใหท้  าอะไร  

อยา่งไร ท าไม 

 ชอบการเรียนรู้ดว้ยวธีิ : 
- เรียนรู้เก่ียวกับเร่ืองราวที่มีผลต่อมนุษย์
มิใช่ทฤษฎีวิชาการที่ไม่สัมพนัธ์กับชีวิต
มนุษย ์

- ตอ้งการความสนใจและก าลงัใจจากครู 
- การท างานเป็นทีม 
- กิจกรรมที่ช่วยให้เขา้ใจตนเอง และ
ความรู้สึกต่อผูอ่ื้น 

 เรียนไดดี้จาก : 
- การฝึกฝน 
- การสาธิต 
- การฝึกท า ฝึกปฏิบตัิ 
- มีประสบการณ์ลงมือท าเอง 

 เรียนไดดี้จาก : 
- การท างานเป็นกลุ่ม  ท  าโครงงาน 
- ไดรั้บความเอาใจใส่สนใจ 
- การมีประสบการณ์ด้วยตนเอง  การได้
แสดงออก 

- การแสดงบทบาทสมมุติ 
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รูปแบบมุ่งความช านาญ  
ประเภทผัสสะ – คดิ 

รูปแบบมุ่งมนุษยสัมพันธ์ 
ประเภทผัสสะ – รู้สึก 

 ชอบ : 
- ท างานในส่ิงที่เห็นผลทนัที 
- ไดรั้บรู้รายละเอียดถ่ีถว้น 
- ค าชมเชยเวลาที่ท  างานเสร็จเรียบร้อย
ทนัเวลา 

- ไดรู้้ผลประเมินและไดรั้บรางวลั 

 ชอบ: 
- ไดรั้บความสนใจและการใหก้ าลงัใจ 
- มีโอกาสไดช่้วยเหลืองานในชั้นเรียน 
- ไดผ้ลการประเมินส่วนตวั 
- สนทนาเล่าเร่ืองประสบการณ์ตน และ รับ
ฟังประสบการณ์ของผูอ่ื้น 

 ไม่ชอบ : 
- การท า ง านที่ เ ม่ื อ เส ร็ จแล้ว ไ ม่ มี

ประโยชน์ใชส้อย 
- กิจกรรมที่ใช้จินตนาการและญาณ

หยัง่รู้ 
- กิจกรรมที่มีค  าสัง่ยากซบัซอ้น 
- กิจกรรมปลายเปิด 
- กิจกรรมที่เน้นความรู้สึกและไม่มีผล

ที่เห็นไดช้ดัเจน 

 ไม่ชอบ : 
- การท างานเงียบ ๆ นาน ๆ  และท าคน
เดียว 

- งานที่ย  ้าขอ้มูลละเอียด 
- งานหรือเกมที่มีการแข่งขนั 
- งานที่จ  าเจ  และมีรายละเอียดมาก 
 

 ชอบการเรียนรู้ดว้ยวิธี : 
- ศึกษาแนวคิดและหาความสัมพันธ์ของ
เร่ืองต่างๆ 

- วางแผนด าเนินงานโครงการท่ีสนใจและ
ท าเอง 

- โต้เถียงอภิปรายโต้วาทีเร่ืองราวท่ีมีการ
วิเคราะห์เหตุและผล 

- การแกปั้ญหาดว้ยวิธีการรวบรวมขอ้มลู  
จดัการกบัขอ้มลูและการประเมินขอ้มลู 

 ชอบการเรียนรู้ดว้ยวธีิ: 
- การคิดสร้างสรรคแ์ละใชจิ้ตนาการ 
- วางแผนงานและจัดการในการท างาน
อยา่งสร้างสรรค ์

- ท างานหลาย ๆ  อยา่งในเวลาเดียวกนั 
- คน้หาทางเลือกใหม่ ๆ ในการแกปั้ญหา 
- การอภิปรายปัญหาจริงและการแกปั้ญหา 
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รูปแบบมุ่งความช านาญ  
ประเภทผัสสะ – คดิ 

รูปแบบมุ่งมนุษยสัมพันธ์ 
ประเภทผัสสะ – รู้สึก 

 เรียนไดดี้ : 
- ค าบรรยาย 
- การอ่าน 
- การอภิปรายเหตุผลและโตว้าที 
- โครงงานที่ตนสนใจ 

 

 เรียนไดดี้ : 
- กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมสร้างสรรค ์
- การอภิปรายแบบปลายเปิดในเร่ืองคุณค่า
ของสงัคมและของตน 

- กิจกรรมที่สร้างเสริม  เช่น ผลงานเด่น
ของมนุษย ์ นิทาน ต านาน ละคร ฯลฯ 
 

 ชอบ : 
- มีเวลาในการวางแผนและจดัการ 
- ท างานตามล าพงัหรือประเภท “ญาณ

หยัง่รู้-คิด” เหมือนกนั 
- ท างานเก่ียวกบัแนวคิดและงานที่ทา้

ทายใหค้ิด 

 ชอบ : 
- การไดค้ิดไตร่ตรอง 
- ไดเ้รียนรู้จากการคน้พบดว้ยตนเอง 
- มีโอกาสวางแผนงานและท างานที่สนใจ 
- ได้รับการยอมรับในเร่ืองที่ เข้าใจและ
คน้พบ 

 ไม่ชอบ : 
- งานจ าเจหรืองานที่ใชค้วามจ า 
- การท่องจ า 
- งานที่มีรายละเอียดมาก 
- กฎที่ เข้มงวดและวิธีการที่ก  าหนด

ล่วงหนา้ 

 ไม่ชอบ: 
- งานที่เนน้รายละเอียดมาก 
- งานจ าขอ้มูลมาก ๆ  เรียนจากความจ า 
- งานที่มีค  าตอบก่อนแลว้ 
- งานที่จ  าเจและมีรายละเอียดมาก 
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การจดักจิกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎพีหุปัญญา  
 

อาร์มสตรอง (Armstrong, 2000: 39-41) ไดก้ล่าวถึงครูในห้องเรียนพหุ
ปัญญาวา่ตอ้งมีวธีิการในการน าเสนอจากทางดา้นภาษาไปยงัดา้นมิติสัมพนัธ์ไปยงั
ดา้นดนตรีและดา้นต่อ ๆ ไป โดยผสมผสานปัญญาดา้นต่าง ๆ ในทางที่สร้างสรรค ์

 

ครูพหุปัญญาจะใชเ้วลาเพยีงบาง่วนในการบรรยายและการเขียนกระดานที่
หนา้ชั้นเรียน หลงัจากนั้นจะมีเทคนิคต่าง ๆ เขา้มาใช ้ซ่ึงจะมีวิธีการสอนมากมายใน
ทฤษฎีพหุปัญญาดงัแสดงไวใ้นแผนภาพที่ 5 

 

แผนภาพที่ 5 สรุปวิธีการสอนโดยการใช้ทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน 
ปัญญา ตวัอยา่งกิจกรรมการสอน ตวัอยา่งส่ือ กลยทุธก์ารสอน 
ดา้นภาษา การบรรยาย การสนทนา  

เกมค าศพัท ์การเล่าเร่ือง 
การอ่านท านองเสาะ 
การเขียนบทความ 

หนงัสือ การอดั
เทป ชุดแสตมป์ 
คอมพวิเตอร์ 

การฟัง การพดู    
การอ่าน การเขียน
เก่ียวกบัเร่ืองที่จะ
สอน 

ดา้น
ตรรกะ 

ปริศนาลบัสมอง การ
แกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ การ
ทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
การคิดค  านวณ การคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณ 

เคร่ืองคิดเลข 
การจดัการทาง
คณิตศาสตร์  
เกมคณิตศาสตร์ 
อุปกรณ์ทาง 
วทิยาศาสตร์ 

บอกจ านวน คิด
อยา่งมีวจิารณญาณ
และการทดลอง
เก่ียวกบัส่ิงที่สอน 
กรอบความคิดที่
เป็นตรรกะ 

ดา้นมิติ
สมัพนัธ ์

กิจกรรมศิลปะ  เกมที่ใช้
จินตนาการ ผงัความคิด ค  า
อุปมาค าเปรียบเทียบ      
การจินตนาการ 

กราฟ แผนผงั 
วดีีโอ ชุดตวัต่อ   
เลโก ้ส่ือทางศิลปะ  
กลอ้งถ่ายรูป       

การมอง การวาดรูป 
การจินตนาการ 
ระบายสี สร้างผงั
ความคิดเก่ียวกบัส่ิง
สอน 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
45 
 

 

ปัญญา ตวัอยา่งกิจกรรมการสอน ตวัอยา่งส่ือ กลยทุธก์ารสอน 
ดา้นร่างกาย/
การ
เคล่ือนไหว 

การเรียนโดยใชข้องจริง 
การเล่นละคร  
การเตน้ร า  
กิจกรรมนนัทนาการ  
กิจกรรมที่ใชก้ารสมัผสั 

เคร่ืองมือก่อสร้าง 
ดินน ้ ามนั  
อุปกรณ์กีฬา 
แหล่งเรียนรู้ที่
สมัผสัจบัตอ้งได ้
 

การสร้าง การ
แสดงท่าทาง        
การสมัผสัการ
แสดงความรู้สึก
และการเตน้ร าที่
เก่ียวกบัส่ิงที่สอน 

ดา้นดนตรี การเรียนโดยใชจ้งัหวะ
ดนตรี  สอนโดยใชเ้พลง 

เคร่ืองบนัทึกเทป   
การสะสมเทป  
เคร่ืองดนตรี 

ร้องเพลง เคาะจงัหวะ        
ฟังเพลงท่ีเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีสอน 

ดา้น
ความสมัพั
นธก์บัผูอ่ื้น 

การเรียนแบบร่วมมือ         
เพือ่นช่วยติว  
การมีส่วนร่วมกบัชุมชน  
การรวมกลุ่มทางสงัคม  
การลอกเลียนแบบ 

เกมกระดาน        
การเลือกผูแ้ทน 
อุปกรณ์ส าหรับท า
บทบาทสมมต ิ

การสอน  การร่วมมือ 
การมีปฏิสัมพนัธ์ดว้ย
ความเอาใจใส่ในส่ิงท่ี
เก่ียวกบัส่ิงท่ีสอน 

ดา้นความ
เขา้ใจ
ตนเอง 

การสอนแบบรายบุคคล 
การศึกษาอิสระ 
การเลือกเรียนรายวชิา  
การสร้างความนบัถือ
ตนเอง 

ส่ือที่ใชท้ดสอบ
ตนเอง บทความ 
ส่ือส าหรับการท า
โครงการ 

การเช่ือมโยงส่ิงที่
สอนเขา้กบัชีวติ
ส่วนตวั ไตร่ตรอง
ถึงส่ิงที่สอน 

ดา้น
ธรรมชาติ 

การศึกษาเก่ียวกบั
ธรรมชาติ ความตระหนกั
ที่เก่ียวกบันิเวศวทิยา 
ความห่วงใยในสตัว ์

ตน้ไม ้สัตวต่์าง ๆ 
เคร่ืองมือทาง
ธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั 
เช่น เคร่ืองมือท าสวน  

การเช่ือมโยงส่ิงที่
สอนเขา้กบั
ส่ิงมีชีวติและ
ปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ 
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บทที่  5 

การเขียนแผน         
การจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีพหุปัญญา 
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แนวคดิในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญครูผูส้อนควร
ค านึงถึงหลกัสูตร โดยมีการวิเคราะห์หลกัสูตรให้ถ่องแทถึ้งจุดหมาย หลกัการและ
เจตนารมณ์ของหลักสูตร โดยผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ค  าอธิบาย
รายวชิาเพือ่จดัท าหน่วยการเรียนรู้และก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ให้ชดัเจนในแต่
ละคร้ังที่จดัการเรียนรู้ นอกจากน้ี จะตอ้งค านึงถึงผูเ้รียน การพฒันาประสบการณ์
ของผูเ้รียน บทบาทของผูเ้รียน วธีิการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน บรรยากาศในการ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผลที่สอดคลอ้งและครอบคลุมมาตรฐานการ
เรียนรู้ อีกประการหน่ึงควรค านึงถึง นโยบาย จุดเน้นของโรงเรียนที่สอดคลอ้งกับ
หน่วยงานที่ก  าหนดในระดบัที่เหนือโรงเรียนขึ้นไปดว้ยองค์ประกอบส าคญัของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ เป็นผลของการเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมของ     
การแปลงหลกัสูตรสู่กระบวนการจดัการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน   แผนการจดัการเรียนรู้
จึงเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ส าคัญที่ทุกฝ่ายที่ เ ก่ียวข้องกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผูเ้รียน จะตอ้งให้ความส าคญั มีความรู้ความเขา้ใจ
เพือ่ใหส้ามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่มองเห็นภาพรวมและขั้นตอนของการ
ด าเนินการที่ชดัเจน เพราะเป็นร่องรอย หลกัฐาน  แสดงความเช่ียวชาญในการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป็นหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรงของครูผูส้อน แผนการจดัการเรียนรู้จึงถือได้
ว่าเป็นแนวทางและเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรู้ที่น าไปสู่การพฒันาผู ้เรียน           
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร อาจมีการจัดท าได้หลากหลายรูปแบบ 
รายละเอียดขึ้นอยูก่บัสถานศึกษาหรือความเขา้ใจและความตอ้งการของครูแต่ละคน  

   
องคป์ระกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ อาจแตกต่างกนัไปบา้ง แต่

เม่ือพจิารณาในส่วนที่ส าคญั ๆ ทุกส านกัก็มีส่วนคลา้ยกนัมาก  ซ่ึงจะน ามากล่าวพอ
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เป็นแนวทางในการพจิารณาตดัสินใจ ดงัน้ี ทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี และ
คณะ. 2548 : 16) ไดน้ าเสนอองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ย
หวัขอ้ดงัน้ี คือ สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ
และอุปกรณ์ การวดัและประเมินผล บนัทึกหลงัสอน ซ่ึงไดร้ะบุไว ้ 3 ประการ ไดแ้ก่ 
ผลการเรียน ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข กาญจนา วฒัาย ุ
(กาญจนา วฒัาย.ุ 2547 : 86 – 88) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการจดัท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ควรประกอบดว้ยหัวขอ้ส าคญั คือ  มาตรฐานการเรียนรู้ / ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวงั สาระการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหาสาระ 
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ กระบวนการวดัและ
ประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะและบนัทกึหลงัสอน  ส านกังานคณะกรรมการ      
การประถมศึกษาแห่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2546 
: 21) ไดก้ล่าวถึง  แผนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัในการจดัการเรียนรู้     
ที่น าไปสู่การพฒันาผูเ้รียน  ควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี คือ สาระส าคญั 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้   
การวดัผลและประเมินผล และการบนัทึกผลหลงัสอน   ส านกังานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครู (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู. 2545 : 33) ไดใ้หค้วามหมาย
ของคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งนอ้ยควรประกอบดว้ย
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เน้ือหา สาระการเรียนรู้ กิจกรรม ส่ือและแหล่งเรียนรู้          
การวดัผลและประเมินผล และสรุปผลการสอน  สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวทิยาศาสตร์มธัยมศึกษา (สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี 2548 : 27 – 27) ไดเ้สนอตวัอยา่งแผนการจดัการ
เรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบที่ส าคญัของแผนการจดัการ
เรียนรู้ก็พบวา่มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  แนวความคิดหลกั 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
กรมวชิาการ (กรมวชิาการ. 2545 : 121 – 123)   ไดน้ าเสนอตวัอยา่งแผนการจดัการ
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เรียนรู้ รายวชิาวทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง แร่และ
หิน เม่ือพจิารณาองคป์ระกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้พบวา่ประกอบดว้ย 
หวัขอ้ส าคญั คือ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ แนวความคิดหลกั กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
กระบวนการวดัและประเมินผล และแหล่งการเรียนรู้ 

 

จะเห็นไดว้า่ การน าเสนอองคป์ระกอบส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ของ
แต่ละส านกัที่น าเสนอ มีส่วนที่คลา้ยกนัและอาจแตกต่างกนับา้งเล็กน้อย ในจุดเน้น
บา้งแต่ก็ยงัคงความส าคญัในหวัขอ้หรือประเด็นที่ส าคญัเหมือนกนั แต่ในบางหัวขอ้
มีความหมายเหมือนกนัแต่เขียนไม่เหมือนกนั เช่น สาระส าคญั และแนวความคิด
หลกัเป็นตน้ ในบางตวัอยา่งที่น าเสนอไม่ไดน้ าเสนอผลการสอน จึงไม่ปรากฏหัวขอ้      
ผลหลังสอนให้เห็นแต่ก็ยงัมีความส าคญัอยู่  ดังนั้ นในการจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้อาจจดัท าไดห้ลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูก่บัความตอ้งการและความเขา้ใจของ
ครูผูส้อนแต่ละคน และสามารถเพิม่เติมหวัขอ้อ่ืนลงไปไดอี้กตามความเหมาะสม แต่
ก็ไม่ควรจะตัดทอนหัวข้อที่ส าคัญลงไป เช่น กิจกรรมการเรียนรู้  จุดประสงค ์       
การเรียนรู้ เน่ืองจากการตดัทอนหัวขอ้ดงักล่าวแลว้แผนการจดัการเรียนรู้นั้นจะไม่
สมบูรณ์ในสาระส าคญัทนัทีไม่สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ได ้

 

จึงขอสรุปองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ที่ควรมี ดงัน้ี 
   1.   มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.  สาระส าคญั 
4.  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
5.  คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
6.  สาระการเรียนรู้  
7.  ความเขา้ใจที่คงทน 
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8.  ความสามารถทางพหุปัญญาที่ส่งเสริม 
9.  กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
10.  แหล่งเรียนรู้/ส่ือ และอุปกรณ์การเรียนรู้ 
11.  การวดัและประเมินผล 
12.  การบนัทึกผลหลงัสอน 
 

ตามที่กล่าวมาแลว้วา่ รูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้นั้น มีหลากหลาย
รูปแบบขึ้นอยูก่บัครูผูส้อนจะพจิารณาและวเิคราะห์ถึงจุดเนน้และความจ าเป็นที่จะ
ด าเนินการ  ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมแต่มีหวัขอ้ส าคญัหรือองคป์ระกอบที่ส าคญั
ปรากฏอยูเ่ท่านั้นเอง   ในการประยกุตใ์ช ้แนวทางในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้ส าคญั 
หรือรูปแบบของการจดัการเรียนรู้นั้น ผูบ้ริหารอาจแนะน าใหค้รูผูส้อนแต่ละคน
สามารถเพิม่เติมองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไดอี้กตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบั
สถานศึกษา หรือขอ้ตกลงของสถานศกึษา และจะไดข้ยายเป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร
หรือผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย ไดใ้หค้  าแนะน าแก่ครูผูส้อน ดงัน้ี 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ในการระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551   มีเจตนาเพือ่ใหเ้ห็นวา่การจดัการเรียนรู้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้น้ีไดด้ าเนินการตรงกบัมาตรฐานที่เท่าไร และตวัช้ีวดัในขอ้ใด 
ตรงตามหลกัสูตรของสถานศึกษาที่ไดก้  าหนดไวห้รือไม่ เน่ืองจากพบวา่ ครูผูส้อน
จ านวนหน่ึงด าเนินการสอนไม่ตรงกบัมาตรฐานและตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 และหลกัสูตรที่สถานศึกษาก าหนด ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากไม่ไดว้เิคราะห์หลกัสูตรก่อนการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้หรือ
ครูผูส้อนบางคนไดน้ าแผนการจดัการเรียนรู้ของผูอ่ื้นมาใชส้อนโดยไม่วเิคราะห์
หรือตรวจสอบหลกัสูตรสถานศึกษาของตนเองวา่ตรงกนัหรือไม่   ท  าใหส้อนไม่ตรง
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หลกัสูตรเช่นกนั   อยา่งไรก็ตามถา้ครูผูส้อนไดมี้การวเิคราะห์หลกัสูตร จดัท าหน่วย
การเรียนรู้ที่ชดัเจน ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัช้ีวดัตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551  โดยก าหนดเวลา เน้ือหาสาระไว้
แลว้และแบ่งเป็นหน่วยยอ่ย ๆ เพือ่ด าเนินการและสามารถตรวจสอบได ้ในหวัขอ้น้ี 
ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งเขียนอีกก็สามารถท าได ้ 

 

แผนภาพที่ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการก าหนดเนื้อหาสาระ 
 

ตารางมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดช้ันปี 

สาระที่ 1 : จ านวนและการ
ด าเนินการ 
มาตรฐาน ค 1.2 : เขา้ใจถึงผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินการของ
จ านวนและความสมัพนัธ์ระหวา่ง
การด าเนินการต่าง  ๆและสามารถ
ใชก้ารด าเนินการในการ
แกปั้ญหา   
 

1.  บวก ลบ คูณ หารและบวก ลบ คูณ หาร
ระคนของ จ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและ
ศูนย ์ พร้อมทั้งตระหนกัถึงความ
สมเหตุสมผลของค าตอบ 
2.  วิเคราะห์และแสดงวธีิหาค าตอบของ
โจทยปั์ญหาและโจทยปั์ญหาระคนของ
จ านวนนบัไม่เกินหน่ึงแสนและศูนย ์ พร้อม
ทั้งตระหนกัถึงความสมเหตุสมผลของ
ค าตอบ และสร้างโจทยไ์ด ้
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โครงสร้างการจัดเวลาเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1  เวลาเรียน  100 ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 

(ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   การคูณ 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่   1   ความหมายของการคูณ : 1 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   2   ความหมายของการคูณ : 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   3   การสลบัที่ของการคูณ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   4   การเปล่ียนหมู่ของการคูณ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   5   ศูนยก์บัการคูณ และหน่ึงกบัการคูณ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   6   การคูณจ านวนหน่ึงหลกัดว้ย 10 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   7   การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวน  
                                                 สองหลกั : 1 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   8   การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวน  

สองหลกั : 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่   9  การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวน

เตม็ร้อยและการคูณจ านวนหน่ึง
หลกักบัจ านวนเตม็พนั 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10   การคูณจ านวนหน่ึงหลกักบัจ านวน
ไม่เกินส่ีหลกั 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 11   การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวน
สองหลกั  : 1 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 12   การคูณจ านวนสองหลกักบัจ านวน
สองหลกั  : 2 

                                                     

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
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หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ เวลาเรียน 
(ช่ัวโมง) 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 13   โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนหน่ึงหลกั 
 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 14   โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนหน่ึงหลกั 
                                                    กบัจ านวนไม่เกินส่ีหลกั : 2 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 15   โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนสองหลกั 
                                                     กบัจ านวนสองหลกั : 1 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 16   โจทยปั์ญหาการคูณจ านวนสองหลกั 
                                                     กบัจ านวนสองหลกั : 2 
 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 
2. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

ในการเขียนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ครูผูส้อนจะยอ้นหลงั ศึกษาหน่วย      
การเรียนรู้ที่ไดก้  าหนดเป็นหน่วยยอ่ย  ๆ  โดยการวเิคราะห์มาจากมาตรฐานและ
ตวัช้ีวดั  แลว้น ามาก าหนดเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้  เพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละคร้ังหรือในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้  แบ่งเป็น 3 
ดา้น ดงัน้ี   

 

1)   ดา้นความรู้ (K) ไดแ้ก่ รู้จกั รู้จ  า เขา้ใจ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สรุป 
เช่ือมโยง ประเมิน เปรียบเทียบ ตีความ วจิารณ์ เป็นตน้ 
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2)  ดา้นทกัษะ (P) ไดแ้ก่ ปฏิบติั แสดง น าเสนอ ตรวจสอบ ทดลอง สาธิต 
น าไปใช ้มีส่วนร่วม อภิปราย ประยกุต ์เป็นตน้ 

 

3)  ดา้นเจตคติ (A) ไดแ้ก่ ช่ืนชม เห็นคุณค่า ภูมิใจ รัก ศรัทธา ซาบซ้ึง หวง
แหน นิยม พงึพอใจ เห็นความส าคญั เห็นประโยชน์ ยอมรับ เป็นตน้ 

 

ในการก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ควรพิจารณาให้ครอบคลุมมาตรฐาน
และตวัช้ีวดั  ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ดา้นทกัษะ และด้านเจตคติ ของการเรียน     
การสอนแต่ละคร้ังจะดีมาก 
 

แผนภาพที ่7 ตัวอย่างการเขยีนจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
3. การเขียนสาระส าคญั 
 

สาระส าคญัหรือแนวคิดหลัก หมายถึง ความคิดรวบยอดเก่ียวกับเน้ือหา 
หลกัการ วธีิการที่ตอ้งการจะใหผู้เ้รียนไดรั้บหลงัจากเรียนรู้ในเร่ืองนั้น ๆ แลว้ทั้งใน
ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ และเจตคติ   

 

วฒันาพร ระงบัทุกข์  (วฒันาพร ระงบัทุกข์. 2543 : 88) ไดร้ะบุวิธีเขียน
สาระส าคญั ไวด้งัน้ี 

1) พิจารณาจุดประสงคก์ารเรียนรู้ ว่าตอ้งการให้ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมหรือ
ความรู้ความสามารถดา้นใด 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  อธิบายความหมายของการคูณ (K) 
 2.  เขียนประโยคการคูณและหาค าตอบ (P) 
 3.  มีความกระตือรือร้นในการเขา้ร่วมกิจกรรม (A) 
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2) พจิารณาเน้ือหาวา่ เป็นการเรียนการสอนเก่ียวกบัเร่ืองอะไรเรียนรู้แลว้จะ
ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ ความคิดรอบยอดอะไรหรือไดรั้บประโยชน์คุณค่าใดจาก
การเรียนเน้ือหานั้น 

3) น าผลการเรียนพิจารณาจุดประสงค์การเรียนรู้มาประกอบกับการ
พจิารณาเน้ือหา แลว้เขียนเป็นขอ้สรุปเก่ียวกบัส่ิงที่ผูเ้รียนจะเรียนหรือส่ิงที่ผูเ้รียนจะ
ไดรั้บจากการเรียน 
 

แผนภาพที ่8 ตัวอย่างการเขยีนสาระส าคญั 
 

 
 
 
 
 

              4.  สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 
5 ประการ ดงัน้ี 

 

            1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่ง
สาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก 
และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลด
ปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

สาระส าคญั 
การบวกจ านวนที่เท่ากนัหลาย ๆ  จ านวน  อาจแสดงไดด้ว้ยการคูณ

จ านวนสองจ านวน  คือ  จ านวนกลุ่มของจ านวนที่น ามารวมกนักบัจ านวน
นั้น  จ  านวนที่ไดจ้ากการคูณสองจ านวนเขา้ดว้ยกนั เรียกวา่ ผลคูณ 
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                2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์ การคิด อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิด
เป็นระบบ เพือ่น าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพือ่การตดัสินใจเก่ียวกบั
ตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการ
แกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ที่เผชิญได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของ
หลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 

                 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน า
กระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และ
การรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก 
และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสารการท างาน   การแก้ปัญหา
อยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
57 
 

5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์เพือ่ใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวนิยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 

 

6. การเขียนสาระการเรียนรู้ 
 

 เป็นส่วนที่ไดร้ายละเอียดที่เช่ือมโยงกบัสาระส าคญัและสอดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ ประกอบดว้ยทฤษฎี หลกัการ วธีิการ แนวปฏิบตัิ ครูผูส้อน
ตอ้งศึกษาหาความรู้จากเอกสาร ต าราเรียน หนงัสือคู่มือครูและแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
น ามาพจิารณาใชป้ระกอบใหเ้หมาะสมกบัวยัและระดบัของผูเ้รียนการเขียนเน้ือหา
สาระในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูจะเขียนเน้ือหารายละเอียดทั้งหมดในแผนการ
จดัการเรียนรู้ ตามหวัขอ้ที่ก  าหนดก็ไดแ้ต่หากมีเน้ือหามากเกินไปควรเขียนเฉพาะ
หวัขอ้เร่ืองนั้นไว ้ส่วนรายละเอียดใหน้ าไปใส่ในภาคผนวกทา้ยแผนการจดัการ
เรียนรู้ หรือจะแยกไวอี้กเล่มหน่ึงต่างหากเป็นเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้ก็ได ้
ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้วา่ สาระการเรียนรู้หรือเน้ือหาสาระนั้นครอบคลุมทั้งองคค์วามรู้ 
ทกัษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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ดงันั้น ครูผูส้อนควรตระหนกัใหม้ากมิฉะนั้นแลว้จะมุ่งเนน้ไปที่องคค์วามรู้เพยีง
อยา่งเดียว จะท าใหไ้ม่ครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตร 
 

แผนภาพที ่9 ตัวอย่างการเขยีนสาระการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การเขียนความเข้าใจที่คงทน 

ความเขา้ใจที่คงทน (Enduring Understanding) ไดแ้ก่   ความเขา้ใจที่จะ
เกิดขึ้ นคงทน   ติดอยู่กับผู ้เรียนหลังส้ินสุดการเรียนในหน่วยการเรียนรู้หรือ 
แผนการจดัการเรียนรู้นั้นแลว้ไดอ้ยา่งยาวนาน  ซ่ึงเป็นความรู้ความเขา้ใจที่ฝังแน่น   
ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะที่ไดรั้บไปบูรณาการประยกุตใ์ชต่้อ
ยอดความรู้  เพิ่มพูนสมรรถนะตนเองให้มากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิตใน
ภาคหนา้ 

                   ลักษณะของความเข้าใจที่คงทน  
                    1) ความรู้แบบสรุปเป็นความคิดรวบยอด  
                    2) ความรู้แบบกระบวนการ  

สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความรู้ 
      ความหมายของการคูณ 

2.  ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ   
      การใหเ้หตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบตั ิ
 3.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     กลา้แสดงออกในทางที่ดี ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน ท างาน      
      ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละอยูอ่ยา่งพอเพยีง    
     พอเพียง 
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                    3) ความรู้แบบหาความสมัพนัธ ์                    
                    4) ความรู้แบบสรุปเป็นกฎเกณฑ/์ หลกัการ ได ้ 

แผนภาพที ่10 ตัวอย่างการเขยีนความเข้าใจทีค่งทน 
 

 
 
 
 
 
 

 

 8. ความสามารถทางพหุปัญญาที่ส่งเสริม 

1. ปัญญาดา้นภาษา หมายถึง ความสามารถในการคิดเป็นภาษาพดู
และการใชภ้าษาเพือ่แสดงออก และมีความช่ืนชอบในความหมายที่สลบัซบัซอ้น
ของภาษา  กิจกรรมเพือ่พฒันาปัญญาดา้นภาษา เช่น การใชส้ญัลกัษณ์ การอ่านแผน่
พมิพค์อมพวิเตอร์ การโตว้าที การประพนัธ ์การเล่า เร่ืองข  าขนั การกล่าวสุนทรพจน์    
การอ่าน การเล่าเร่ือง การฟัง การฟังเทป การเขียนเรียงความ การเขียนรายงาน การ
เล่มเกมอกัษรไขว ้การอ่านนิทาน/นิยาย การอ่านหนงัสือสารคดี การอ่าน
หนงัสือพมิพ ์การอ่านวารสาร การใชอิ้นเตอร์เน็ต  การวจิยั การอ่านหนงัสือทัว่ไป 
การอ่านอตัชีวประวติั และการท าบรรณานุกรม เป็นตน้ 

2. ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์   ปัญญาดา้นน้ีช่วยให้
สามารถคิดตวัเลข คิดปริมาณ พจิารณาขอ้สนันิษฐานและสมมติฐานต่าง ๆ และ
สามารถท าโจทยค์ณิตศาสตร์ที่สลบัซบัซอ้นได ้  กิจกรรมเพือ่พฒันาปัญญาดา้น
ตรรกะและคณิตศาสตร์ เช่น การทายปัญหา การท าเคา้โครงเร่ืองยอ่ การจดัล าดบั

ความเข้าใจที่คงทน 
 นกัเรียนสามารถสรุปไดว้า่  การบวกจ านวนที่เท่ากนัหลาย ๆ 
จ านวน  อาจแสดงไดด้ว้ยการคูณจ านวนสองจ านวน  คือ  จ านวนกลุ่มของ
จ านวนที่น ามารวมกนักบัจ านวนนั้น  จ  านวน ที่ไดจ้ากการคูณสองจ านวน
เขา้ดว้ยกนั เรียกวา่ ผลคูณ 
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เหตุการณ์ การสร้างภาพ/ลวดลายต่าง ๆ การหาเหตุและผล การหาขอ้แตกต่าง การ
แกส้มการ การคิดค  านวณ การเล่นเกม และการคิดเลขเศษส่วน เป็นตน้ 

3. ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์  ช่วยปลูกฝังความสามารถในการคิดเป็น
สามมิติ (กวา้ง ไกล และลึก) สามารถสร้างภาพ เปล่ียนภาพหรือ ปรับภาพได ้ท าให้
สามารถพาตนเองและวตัถุต่าง ๆ ผา่นไปในระยะทางหรือที่วา่งได ้และสามารถ
สร้างหรือถอดรหสัหรือแปลความ ขอ้มูลข่าวสารที่อยูใ่นรูปของงานขีดเขียน      
(งานกราฟฟิก)ได ้ กิจกรรมเพือ่พฒันาปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์เช่น การเขียนภาพ การ
วาดภาพ การเขียนการ์ตูน การแกะสลกั การต่อภาพ การเขียน แผนที่ การท าป้าย
นิเทศเร่ืองราว การดูวดิีทศัน์ การใชส้ญัลกัษณ์ การใชภ้าพโปสเตอร์ การดูและศึกษา
ภาพจิตรกรรมฝาผนงั การท าตุก๊ตาลม้ลุก การสร้างรูปจ าลอง การปะภาพกระดาษ 
การสเกตซ์ภาพ การท าโมบายล ์เป็นตน้ 

4. ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย   ช่วยใหก้ารจบัตอ้ง หรือ
จดัการกบัวตัถุและทกัษะต่าง ๆ ทางกายภาพที่ละเอียดอ่อนได ้กิจกรรมเพือ่พฒันา
ปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร การ
ใชภ้าษาท่าทาง การเตน้ร า/การฟ้อนร า การแสดงละครใบ ้การทศันศึกษา การท างาน
ในหอ้งทดลอง การสมัภาษณ์ การเล่นกีฬา การเล่นเกม การแสดงออกบนใบหนา้ 
เป็นตน้ 

5. ปัญญาด้านดนตรี   ช่วยให้มีความรู้สึกไวเก่ียวกับเสียงสูงต ่า 
ท  านองเพลง จงัหวะดนตรี และน ้ าเสียง   กิจกรรมเพื่อพฒันาปัญญาดา้นดนตรี เช่น 
การแสดงบนเวที การร้องเพลง การเล่นดนตรี การใชเ้คร่ืองดนตรี การรู้จงัหวะดนตรี 
การแต่งเพลง การร้องเพลงประสานเสียง การเล่นดนตรีเคร่ืองสาย การเล่นดนตรี
สากลสอง/สาม/ส่ีช้ิน การท าจงัหวะ การเตน้แร็พ การเตน้ตามจงัหวะเพลง การอ่าน
เพลงสวด การสวดมนต ์การอ่านท านองเสนาะ เป็นตน้ 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
61 
 

6. ปัญญาดา้นรู้ผูอ่ื้น   หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจผูอ่ื้น 
และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นไดดี้    กิจกรรมเพือ่พฒันาปัญญาดา้นรู้ผูอ่ื้น เช่น การ
ท าโครงงานเป็นกลุ่ม การท างานกลุ่ม การท าแผนภูมิ การสงัเกต การสงัสรรค ์     
การสนทนาสองคน การสนทนาหลายคน การโตว้าที การส่ือสาร การปะภาพ
กระดาษ การวาดจิตรกรรมฝาผนงั การเล่นกีฬา การเล่นเกม เป็นตน้ 

7. ปัญญาดา้นรู้ตนเอง   หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง 
หรือความสามารถในการสร้างและรับรู้ตนเองอยา่งถูกตอ้ง และใช ้ความรู้น้ีในการ
วางแผนและช้ีน าชีวติตนเอง  กิจกรรมเพือ่พฒันาปัญญาดา้นรู้ตนเอง เช่น การอ่าน
วารสาร การนัง่สมาธิ/วปัิสสนา การประเมินตนเอง การบนัทึก การคิดทบทวน การ
คดัลอกขอ้ความ/ค  าคม/ค  ากล่าวเก่ียวกบัตนเอง การเขียนค าประพนัธ ์การแปลความ 
การคิดฉบัพลนั การสร้างกรอบ ความคิด การวางเป้าหมาย เป็นตน้ 

8. ปัญญาดา้นรอบรู้ธรรมชาติ   หมายถึง ความสามารถในการ
สงัเกตรูปแบบการเป็นอยูข่องธรรมชาติ สามารถก าหนดและจดัหมวดหมู่ ส่ิงต่าง ๆ 
และเขา้ใจระบบที่เป็นธรรมชาติ และระบบที่มนุษยท์  าขึ้น   กิจกรรมเพือ่พฒันา
ปัญญาดา้นรอบรู้ธรรมชาติ เช่น การทศันศึกษา (ไปชมสวนสตัว ์ฟาร์ม และไร่นา) 
การศึกษาภาคสนาม การดูนก การดูรังนก การปลูกตน้ไม ้การถ่ายรูป การเดินชม
ธรรมชาติ(การเดินป่า) การพยากรณ์อากาศ การดูดาว การตกปลา การส ารวจถ ้า    
การแยกประเภทกอ้นหิน การศึกษาระบบนิเวศ การจบัผเีส้ือ การเก็บเปลือกหอย 
การศึกษาพชืและตน้ไม ้

9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ / กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมการจดัการเรียนรู้หรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ คือ ระบบการ
เรียนรู้หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก  าหนดไว ้การจดักิจกรรมการเรียนรู้นอกจากจะเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
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แลว้จะตอ้งค านึงถึงวธีิการจดัการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระ รวมทั้ง
ทกัษะกระบวนการและคุณลกัษณะที่พงึประสงคด์ว้ย วฒันาพร ระงบัทุกข ์      
(วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2542 : 91 - 93) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ สรุปไดด้งัน้ี 

 

1) สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้และเน้ือหาสาระ 
2) ฝึกกระบวนการส าคญัใหผู้เ้รียน 
3) เหมาะสมกบัธรรมชาติและวยัของผูเ้รียน  
4) เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนและชีวติจริง 
5) เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

10. แหล่งการเรียนรู้/ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้ 
 

 ในการก าหนดส่ือและแหล่งเรียนรู้ในการจดัการเรียนการสอนตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดทุ้กเวลา       
ทุกสถานที่ และตอ้งเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ ส่ือการเรียน การสอนจึงมีบทบาท
ส าคญัยิง่ประการหน่ึงต่อการจดัการเรียนการสอน โดยเนน้การใชส่ื้อใกลต้วั ที่มีอยู่
ในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั และการใชส่ื้อเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทส าคญั
ดว้ย ส่ือจึงหมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ วธีิการ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนน ามา
เป็นเคร่ืองมือช่วยใหค้วามรู้แก่นกัเรียน  ขอ้สงัเกตบางประการโดยการใชส่ื้อ     
แหล่งเรียนรู้ในการก าหนดในแผนการจดัการเรียนรู้ ครูผูส้อนควรค านึงถึงความ
เหมาะสมกบัวยั ความสนใจความสามารถของผูเ้รียน และความสอดคลอ้งกบั
กิจกรรมที่ก  าหนดไว ้โดยในกิจกรรมนั้นควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดร่้วมจดัหา เลือก
และใชส่ื้อที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงผลหรือ
สะทอ้นผล การใชส่ื้อเพือ่ประโยชน์ในการประเมินผลและพฒันาส่ือใหเ้หมาะสม
ยิง่ขึ้น  
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11. การวัดผลและประเมินผล 
 

เป็นการตรวจสอบวา่ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ก  าหนดไวใ้น
แผนการเรียนรู้หรือไม่ การประเมินใชว้ธีิการเคร่ืองมือและเกณฑท์ี่หลากหลาย  
ครอบคลุ่มดา้นความรู้ ทกัษะกระบวนการ คุณลกัษณะที่พงึประสงค ์ทั้งน้ีใหว้ดัตรง
ตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นดว้ยความเที่ยงตรงน่าเช่ือถือและตรวจสอบได ้
ในการตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล ควร
ตรวจสอบประเด็นส าคญั ไดแ้ก่วธีิการวดัผล เคร่ืองมือวดัผล เกณฑก์ารวดัผลวา่มี
ความสอดคลอ้งสมัพนัธก์นัหรือไม่ เช่น วธีิการวดั สงัเกตความสนใจ ตั้งใจ ความ
รับผดิชอบ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบในการท างาน เคร่ืองมือวดัไดแ้ก่แบบ
ประเมินพฤติกรรมดา้นจิตพสิยั วธีิการวดัการปฏิบติัการทดลองเคร่ืองวดัไดแ้ก่ แบบ
สงัเกตการณ์ปฏิบติัการทดลอง การวดักระบวนการท างานกลุ่ม เคร่ืองมือวดัไดแ้ก่ 
แบบส ารวจการท างานกลุ่ม การวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา เคร่ืองมือวดั
ไดแ้ก่ แบบทดสอบ และควรตั้งเกณฑก์ารประเมินใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการและ
เคร่ืองมือวดัผลดว้ย นอกจากน้ีควรมีเคร่ืองมือ วธีิการ และเกณฑก์ารประเมินจาก
สภาพจริงดว้ย 

 

12. การบันทึกผลหลังสอน 
 

เป็นการบนัทึกผลการจดัการเรียนรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ ควรบนัทึก
ดงัน้ี 

1. ผลการเรียนรู้ตามที่ก  าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจดัการ
เรียนรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี 3 ดา้น คือ ดา้นองคค์วามรู้ ดา้นทกัษะกระบวนการ และ
ด้านคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ที่ส าคัญก็คือผูเ้รียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้
อยา่งไร ผ่านเกณฑท์ี่ก  าหนดไวเ้ท่าไร คิดเป็นร้อยละเท่าไร และที่ไม่ผ่านเกณฑค์ือ
ใคร เลขที่เท่าไหร่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร 
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2. ปัญหาอุปสรรค ควรบนัทึกสาเหตุที่การจดัการเรียนรู้ไม่เป็นไปตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่วางไว ้น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง เช่น เร่ืองการก าหนด
จุดประสงคม์ากเกินไป สอนไม่ทนั เน้ือหามากเกินไป เน้ือหาไม่เหมาะสม กิจกรรม
สอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน การมีส่วนร่วมในการใชส่ื้อไม่ทัว่ถึง เวลามีนอ้ย
เกินไป ส่ือการจดัการเรียนรู้มีน้อยท าให้เสียเวลา แบบประเมินผลยากเกินไปเกณฑ์
และวธีิการวดัไม่เหมาะสม เอกสารประกอบการสอนไม่เพยีงพอ นักเรียนไม่มีความ
พร้อม บรรยากาศไม่ดี เป็นตน้ 

 

3. ขอ้เสนอแนะ บนัทึกขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงตวัผูเ้รียนที่ไม่ผ่านและ
ที่ผ่านกิจกรรมตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อน าไปสู่การวิจยัในชั้นเรียนและการ
ซ่อมเสริมผูเ้รียน บนัทึกขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจดัการเรียนรู้ว่าควร
ปรับปรุงส่วนใด บนัทึกขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงส่ือนวตักรรมและแหล่งเรียนรู้
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึ้น ตลอดจนเคร่ืองมือการวดัและประเมินผล ส่ิงส าคญัคือเสนอแนะ
ไปตามสาเหตุของปัญหาที่แทจ้ริง 

 

การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้   
ในการตรวจสอบและประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ อาจด าเนินการไดต้ั้งแต่ก่อน
น าไปใช ้ระหวา่งการใช ้และเม่ือส้ินสุดการใช ้สามารถตรวจสอบบทบาทของผูเ้รียน 
บทบาทของครูผูส้อน และตรวจสอบองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแผนการจดัการเรียนรู้
ว่าสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างไร ในการน าเสนอวิธีการและเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สะดวกในการประยุกต์ใช้ และปฏิบติัได้จริงไม่ยุ่งยากจนเกินไป จึงได้ประยุกต์
แนวความคิดของวฒันาพร ระงบัทุกข ์(วฒันาพร ระงบัทุกข.์ 2542 : 170 – 184) และ
ประยกุตเ์คร่ืองมือการตรวจสอบพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของ ธญัญา บินโหรน 
(ธญัญา บินโหรน. 2543 : 117 – 119) ซ่ึงเป็นบทบาทของผูเ้รียนและครูผูส้อน ตาม
ทฤษฎีและหลกัการการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั รวมทั้งการตรวจสอบ
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และประเมินองค์ประกอบส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ว่ามีความถูกต้อง
ครอบคลุมชัดเจนและสัมพนัธ์กันหรือไม่เพียงใด โดยมีแนวการตรวจสอบตั้งแต่
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดัและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญัหรือแนวคิดหลกั กิจกรรม
การเรียนรู้หรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ ตรวจสอบส่ือแหล่งเรียนรู้  ตรวจสอบ   
การวดัผลและประเมินผล ตลอดจนกิจกรรมเสนอแนะ ซ่ึงจะไดส้รุปประเด็นเป็น
ตวัอยา่งเคร่ืองมือตรวจสอบ ดงัน้ี 

 

1. การเตรียมการจดัการเรียนรู้ 
1) การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ล่วงหนา้เสมอ 
2) มีสาระส าคญัหรือแนวคิดหลกัถูกตอ้ง 
3) มีจุดประสงค์การเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานและ

ตวัช้ีวดั 
4) มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ที่ชดัเจน 
5) มีกิจกรรมตามขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
6) เขียนกิจกรรมตามขั้นตอนของการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
7) เตรียมการทั้งเน้ือหาและวธีิการจดัการเรียนรู้ 

 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
1) มีกิจกรรมน าเขา้สู่บทเรียน 
2) มีการทบทวนความรู้เดิมของนกัเรียน 
3) มีการเลือกวธีิสอนที่เหมาะสมกบัเน้ือหาและจุดประสงค ์
4) มีการเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายบุคคล 
5) มีการแสดงความเมตตาต่อนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
6) มีการจดัสภาพการณ์ใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
7) มีการส่งเสริมใหน้กัเรียนฝึกคิดฝึกท าและปรับปรุงตนเอง 
8) มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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9) มีการฝึกใหน้กัเรียนมีประสบการณ์ตรง สมัพนัธก์บัธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 
10) มีการใหน้กัเรียนฝึกปฏิบตัิจนคน้พบความถนดัของตนเอง 
11) มีการเสริมแรงใหค้น้หาค าตอบแกปั้ญหาพึ่งตนเองและช่วยกนั 
12) มีการใหน้กัเรียนไดฝึ้กคน้ รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 
13) การใหน้กัเรียนไดเ้ลือกท ากิจกรรมตามความสามารถ        
ความสนใจ 

 

3. การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ 
1) มีการเตรียมส่ือประกอบการสอนล่วงหนา้ 
2) มีการใชส่ื้อที่เร้าความสนใจของผูเ้รียน 
3) ใชส่ื้อการสอนเพือ่การฝึกคิด การแกปั้ญหา 
4) ใชส่ื้อการสอนเพือ่การคน้พบความรู้ 
5) ส่ือมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองที่สอน 
6) ใชแ้หล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเช่ือมโยงประสบการณ์จริง 

 

4. การวดัผลและประเมินผล 
1) มีการก าหนดวิธีว ัดผลและประเมินผลไว้ล่วงหน้าอย่าง

หลากหลาย 
2) มีการใชค้  าถาม กิจกรรมการตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน

เป็นระยะ 
3) มีเคร่ืองมือวดัสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละกระบวนการเรียนรู้
4) สงัเกตและประเมินพฒันาการของนกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
5) มีการวดัผลตามสภาพจริง 
6) เกณฑก์ารประเมินมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของ 

ผูเ้รียน 
 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
67 
 

ขอ้เสนอแนะในการประเมินและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้และ
พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ ควรตรวจสอบจากแผนการจดัการเรียนรู้ที่ไดด้ าเนินการ
สอนมาแลว้หรือก่อน ลงมือสอนในภาคเรียนถดัไป เพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ใหส้มบูรณ์ยิง่ขึ้นไป อีกประการหน่ึงควรตรวจสอบ
แผนการจดัการเรียนรู้และพฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ที่เป็นรายหน่วยอยา่งน้อยหน่ึง
หน่วยยอ่ย เพราะถา้ไม่กระท าเช่นนั้นแลว้การตรวจสอบจะไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ถา้
หากการตรวจสอบครบถว้นสมบูรณ์ในหน่ึงหน่วยการเรียนรู้ก็จะประเมิน ไดว้่า การ
เตรียมการจดัการเรียนรู้พฤติกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนคนนั้นมีความ
สมบูรณ์ครบถ้วนและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ตามหลักการและทฤษฎีของการ
ปฏิบตัิการเรียนรู้ 
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 บทที่  6 
 

การควบคุม 
ช้ันเรียน 
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ทฤษฎีพหุปัญญากบัการควบคุมช้ันเรียน 
 

วิธีท าให้นักเรียนสนใจที่จะเรียน 
 

ถา้วเิคราะห์ทางทฤษฎีพหุปัญญาจะเห็นวา่ครูใชค้  าพูดหรือปัญญาดา้นภาษา
ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกบัเด็กที่ถนัดปัญญาดา้นอ่ืน  ครูอนุบาลมีวิธีการดึงความสนใจ
ของเด็กโดยเล่นเปียโน (ปัญญาดา้นดนตรี) ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ฉายไฟแลว้ปิด 
แล้วเปิดใหม่ (ปัญญาด้านมิติ) หรือครูมัธยมใช้ความเงียบเป็นการสร้างความ
รับผดิชอบ (ปัญญาดา้นตน) จะเห็นไดว้่ามีหลายวิธีที่จะดึงความสนใจของชั้นเรียน
โดยไม่ใชค้  าพดู ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งของยทุธวธีิที่จะดึงความสนใจของนักเรียนโดย
ไม่ใชค้  าพดู 

 

ยทุธวธีิดา้นภาษา   :  เขียนบนกระดานด า ‚โปรดเงียบ‛ 
 

ยทุธวธีิดา้นดนตรี  :  ครูตบมือเป็นจงัหวะแลว้ใหน้กัเรียนตบมือตอบ 
 

ยทุธวธีิดา้นร่างกาย :  ใชน้ิ้วแตะปาก และมืออีกขา้งหน่ึงชูขึ้น ให ้
    นกัเรียนท าตาม 

 

ยทุธวธีิดา้นมิติ :  ติดรูปภาพหอ้งเรียนที่นกัเรียนตั้งอกตั้งใจเรียน 
    บนกระดานด าแลว้ช้ีใหน้กัเรียนดู 

 

ยทุธวธีิดา้นคณิตศาสตร์ :   ครูหยบินาฬิกาขึ้นมาดูแลว้เขียนบนกระดานด า 
ถึงจ านวนวินาทีหรือนาทีที่ผ่านไป เพื่อให ้  
นกัเรียนเห็นวา่ขาดเรียนไปเท่าไร และ 
ชดเชย 
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ยทุธวธีิดา้นบุคคล  :  กระซิบที่หูของนกัเรียนคนแรกวา่ ‚ถึงเวลาเร่ิม 
เรียนแลว้ กระซิบบอกต่อไป‛  และใหน้กัเรียน 
กระซิบบอกต่อๆ กนัจนทัว่หอ้ง 

 

ยทุธวธีิดา้นตน   :  ครูด าเนินการสอนไปเลย และใหน้กัเรียน 
   รับผดิชอบพฤติกรรมของตน 
 

จากเทคนิคช่วยครูขา้งตน้โดยใชแ้นวของทฤษฎีพหุปัญญา เราพบว่ากิจวตัร
ของชั้นเรียนอ่ืนๆ เช่น การเปล่ียนชั่วโมง การเร่ิมต้นสอบ การสอบอาจจะใช้
หลกัการของพหุปัญญาดว้ย เพราะครูควรมีหลากหลายวธีิในการส่ือสารกบัเด็ก และ
ไม่ควรจะเป็นทางภาษาค าพดูอยา่งเดียว ควรใชล้กัษณะของปัญญาดา้นอ่ืนดว้ย 
การเปล่ียนชัว่โมงเรียนเม่ือมีการเปล่ียนชัว่โมงและเกิดความไม่เป็นระเบียบขึ้น ครู
อาจใชด้นตรีเป็นเคร่ืองส่ือ เช่น 
 

- จะมีเวลาพกั : ใช้เพลงเตรียมพักผ่อน เช่น ซิมโฟนี Pastoral ของ        
เบโธเฟน 

- จะถึงเวลาอาหารกลางวนั : ใช้เพลงเตรียมรับประทาน เช่น เพลง 
‚Food, Glorious Food‛ จากภาพยนตร์เร่ือง ‚Oliver‛ 

- จะถึงเวลากลับบา้น : ใช้ดนตรีเตรียมกลับบา้น เช่น ‚Goin’Home‛ 
แปลงมาจากซิมโฟนี New World ของ Dvorak หรือครูอาจจะใชเ้ป็น
ปัญญาดา้นมิติโดยน ารูปภาพใหดู้ 

- จะถึงเวลาพกั : รูปนกัเรียนก าลงัเล่น 
- จะถึงเวลาอาหารกลางวนั : รูปนกัเรียนก าลงัรับประทานอาหาร 
- จะถึงเวลากลบับา้น : รูปนกัเรียนก าลงัขึ้นรถโรงเรียนหรือเดินกลบับา้น 

หรือถา้จะใชปั้ญญาดา้นร่างกาย ครูอาจท าท่าต่อไปน้ี 
- จะถึงเวลาพกั : ท าท่ายดืแขนเตรียมพกั 
- จะถึงเวลาอาหารกลางวนั : ท าท่าลูบทอ้งและเลียริมฝีปาก 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
71 
 

- จะถึงเวลากลบับา้น : ยกมือป้องตามองไปทางเขา้ออก 
 

ส าหรับปัญญาดา้นเหตุผล – คณิตศาสตร์ ครูอาจจะท าเป็นรูปนาฬิกาอนั
ใหญ่และช้ีเวลา ส าหรับปัญญาดา้นบุคคล ครูอาจจะท าเป็นสายโทรศพัทแ์ละท า
สญัญาณใหน้กัเรียนหน่ึงคนบอกนกัเรียนอีก 2 คน และแต่ละคนบอกอีก 2 คน      
จนครบ 
 

การส่ือสารกฎประจ าห้องเรียน 
 

ครูอาจจะส่ือกฎกติกาในหอ้งเรียนดว้ยวธีิการของพหุปัญญาดงัน้ี 
 

ดา้นภาษา   :  เขียนเป็นกฎบนแผน่โปสเตอร์และติดที่ฝาผนงั 
 

ดา้นเหตุผล-คณิตศาสตร์  :  ท  ากฎเกณฑใ์หเ้ป็นขอ้ๆ และเวลาที่พดูถึง 
   จ  านวนเลขที่ 

 

ดา้นมิติ    :  ขา้งแผน่โปสเตอร์กฎหอ้งเรียน ใหติ้ดภาพวาด 
   ของส่ิงที่ควรท าและไม่ควรท า 

 

ดา้นร่างกาย   :  ใชส้ญัญาณร่างการแทนกฎแต่ละขอ้ 
 

ดา้นดนตรี   :  กฎแต่ละขอ้มีท านองเพลงของตน 
 

ดา้นบุคคล   :  มอบหมายใหน้กัเรียนกลุ่มเล็กๆ ดูแลการรักษา 
   กฎแต่ละขอ้ 

 

ดา้นตน    :  ใหน้กัเรียนแต่ละคนคิดกฎในหอ้งเรียนเองใน 
   ตน้ปีและส่ือใหผู้อ่ื้นทราบ 

 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
72 
 

โดยปกติ ครูมักให้นักเรียนช่วยกันตั้ งกฎเกณฑ์ของห้องเรียน แต่ถ้าใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาเขา้มาก็อาจจะใหน้กัเรียนวาดรูปเพิม่เติม แต่งท านองดนตรีเพิ่มเติม 
เป็นตน้ 
 

การจัดกลุ่ม 
 

ครูมักจะจดักลุ่มนักเรียนตามความสนใจหรือความสามารถ แต่ปัจจุบัน     
นกัการศึกษาเร่ิมเห็นคุณค่าของการจดักลุ่มเด็กแบบคละความสามารถ ความสนใจ 
วธีิการแบ่งกลุ่มของทฤษฎีพหุปัญญามีตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 

ดา้นภาษา  :  ‚นึกถึงสระในพยางคแ์รกของช่ือตนเองแลว้ออกเสียงดงั 
    เช่น อี หรือ โอ เม่ือ   พบเพือ่นที่ออกเสียงเหมือนกนัก็   
    ใหเ้ขา้กลุ่มกนั‛ 

 

ดา้นเหตุผล-คณิตศาสตร์ :  ‚พอครูใหส้ญัญาณ ขอใหน้กัเรียนชูน้ิวขึ้นระหวา่งหน่ึง  
    ถึงหา้น้ิวเม่ือเดินไป   พบเพือ่นที่ชูจ  านวนน้ิวเท่ากนัให ้
    รวมกลุ่มกนักลุ่มละ 4 คน‛ 

 

ดา้นมิติ   :  จงหาเพือ่น 3 หรือ 4 คน ที่ใส่เส้ือสีเดียวกนักบัตน 
 

ดา้นร่างกาย  :  จงกระโดดดว้ยขาขา้งเดียวแลว้รวมกลุ่ม 4 คนกบัคนที่ 
   กระโดดดว้ยขาขา้งเดียวกนั 

 

ดา้นดนตรี  :  ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือเพลงเด็กที่รู้จกัคนละ 1 เพลง แลว้ 
   ไปรวมกลุ่มกบัเพือ่นที่ร้องเพลงดว้ยกนั 

 

ครูไม่จ าเป็นตอ้งพยายามใชกิ้จกรรมใชปั้ญญาทุกดา้น เพียงแต่คิดหาวิธีการ
ที่นอกเหนือไปจากดา้นภาษาหรือค าพดู 
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การจัดการกับพฤติกรรมปัญหา 
 

ถึงแมค้รูจะใช้วิธีการส่ือสารหลากหลายวิธี แต่ก็มีนักเรียนสองสามคนมัก
ไม่เช่ือฟังอาจเป็นเพราะสภาพทางกายหรืออารมณ์มีปัญหา และครูตอ้งเสียเวลากบั
เด็กไม่ก่ีคนที่ชอบขวา้งโยนของรังแกเพือ่น ทฤษฎีพหุปัญญาไม่สามารถแกปั้ญหาน้ี
ได ้แต่อาจจะลองใชว้ธีิตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 

ดา้นภาษา : 
- พดูกบันกัเรียนโดยเฉพาะ 
- หาหนงัสือเก่ียวกบัเด็กที่มีปัญหาคลา้ยกนัมาใหอ่้าน 
- ฝึกใหน้กัเรียนพดูกบัตวัเองเพือ่ควบคุมอารมณ์ 
- เล่านิทานที่มีเน้ือเร่ืองสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของเด็กให้ฟัง เช่น ‚เด็ก

เล้ียงแกะ‛ 
 

ดา้นเหตุผล-คณิตศาสตร์ : 
- ใชว้ธีิการที่ใหรู้้ผลการกระท าของตน (วธีิของไดรเคิสและซอลช์ 1964) 
- ใหน้กัเรียนบนัทึกจ านวนคร้ังของพฤติกรรมที่ดีและที่ไม่ดี 
 

ดา้นมิติ : 
- ใหน้กัเรียนวาดรูปพฤติกรรมที่พงึประสงค ์
- ให้เด็กเปรียบเทียบเป็นส่ิงอ่ืนแทน เช่น ‚ถา้ใครพูดในส่ิงที่ไม่ดีกบัเธอ

ขอใหค้ิดวา่ค  าพดูนั้นเหมือนธนู และเธอก็หลบ‛ 
- ใหน้กัเรียนดูสไลดห์รือภาพยนตร์เก่ียวกบัพฤติกรรมที่ควรประพฤติ 
 

ดา้นร่างกาย-สมัผสั : 
- ใหน้กัเรียนแสดงบทบาทพฤติกรรมที่พงึประสงคแ์ละไม่พงึประสงค ์
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- ให้นักเรียนแกปั้ญหาโดยใชร่้างกายจดัการกบัความเครียด เช่น หายใจ
เขา้ลึก ๆ หรือผอ่นคลายกลา้มเน้ือ โดยท าให้ตึงแลว้ผ่อนคลายสลบักนั
ไป 

 

ดา้นดนตรี 
- ใหฟั้งดนตรีที่เหมาะสมกบัความตอ้งการ เช่น เปิดเพลงเบาๆ เยอืกเยน็

ใหเ้ด็กที่อารมณ์ร้อนและควบคุมตวัเองไม่ได ้
- ใหน้กัเรียนนึกถึงเพลงที่ชอบขณะที่ก  าลงัโกรธจนแทบขาดสติ 
 

ดา้นบุคคล : 
- จดัใหมี้กลุ่มปรึกษาหารือแกไ้ขพฤติกรรม 
- จบันกัเรียนเขา้คู่กบัเด็กที่ประพฤติดี 
- ใหช่้วยดูแลรุ่นนอ้ง 
- ใหมี้ทางออกในการใชพ้ลงัเหลือ เช่น ใหเ้ป็นผูน้ ากลุ่ม 
 
ดา้นตน : 
- ใหน้กัเรียนที่เป็นปัญหาแยกไปนัง่ต่างหากจนกวา่จะสงบ 
- ใหค้  าปรึกษาตวัต่อตวั 
- ใหท้  าสญัญา 
- ใหน้กัเรียนท างานโครงการที่ตนสนใจมาก 
- จดักิจกรรมที่ช่วยใหภ้าคภูมิใจ 
 

อน่ึง การแกไ้ขพฤติกรรมจะตอ้งพิจารณาแต่ละคนและวิธีปฏิบติัต่ออยา่ง
เหมาะสม  

 

ยทุธวธีิต่างๆ ที่กล่าวมาขา้งตน้ ยอ่มไม่สามารถทดแทนการแกไ้ขปัญหาทาง
อารมณ์ของนักเรียนที่มีปัญหาซ่ึงจะตอ้งมีกลุ่มคณะนักจิตวิทยา นักแนะแนวมือ
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อาชีพมาช่วยกนัท าการแกไ้ขทฤษฎีพหุปัญญาเป็นเพยีงเคร่ืองช่วยใหมี้วธีิหลากหลาย
เท่านั้น 

 

อน่ึง  วิธีการของปัญญาด้านหน่ึงอาจใช้ได้ดีกับนักเรียนที่ด้อยปัญญา
ทางดา้นนั้น เพราะวิธีทางดา้นนั้นจะช่วยสร้างพฒันาส่วนที่ยงัขาดอยู ่เช่น เด็กดอ้ย
ความสามารถด้านบุคคล ถา้ไดรั้บเสริมทางดา้นบุคคลก็อาจจะมีทกัษะสังคมดีขึ้น
และอาจแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมได ้ในบางกรณีอาจจะตอ้งใชย้ทุธวิธีของปัญญาดา้น
ที่นกัเรียนมีสูงดา้นนั้นเพือ่ใหเ้กิดการเรียนรู้ เพราะครูยอ่มไม่มอบหมายให้นักเรียนที่
ดอ้ยทางด้านภาษาท าการอ่านหนังสือเพื่อแก้ไขพฤติกรรม แต่ในอีกแง่หน่ึงเด็กที่
ดอ้ยทางด้านภาษา ถา้ได้รับการฝึกสอนให้อ่านไดดี้ขึ้น ปัญหาพฤติกรรมก็อาจจะ
นอ้ยลง อยา่งไรก็ตามการใหเ้ด็กเรียนรู้ผ่านทางปัญญาดา้นที่ถนัด นักเรียนจะเรียนรู้
ไดดี้กวา่ 

 

ทฤษฎีพหุปัญญาไม่เพียงแต่ใชใ้นการแกไ้ขพฤติกรรมในห้องเรียนเท่านั้น 
แต่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมระยะยาวของนกัเรียนถา้ครูสามารถสร้างส่ิงแวดลอ้มให้
เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียนแต่ละคน และถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับ
ส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมกบัตน พฤติกรรมที่เป็นปัญหาก็คงจะไม่เกิดหรือเกิดน้อยลง 
เลสลี ฮาร์ท กล่าวถึงส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมดงัน้ี 

 

‚ปัญหาระเบียบวินัย ครูที่หมดไฟ นักเรียนสอบตก เหล่าน้ีเป็นปัญหาของ
วิธีการที่ ‘ครูท าเองทุกอย่าง’ ถ้าครูอนุญาตและปล่อยให้นักเรียนได้ใช้สมองของ
ตนเองเรียนรู้ ผลที่ไดจ้ะมหศัจรรยย์ิง่‛ 
 
 
 
 
 



แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

 

 
76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุป  ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ 

และแนวทางพฒันา 

 

บทที่  7 
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สรุป ปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางพฒันา 
 

 ปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้ในยคุปฏิรูปการศึกษาครูผูส้อนจะตอ้งปฏิบตัิและ
จดัระบบการจดัการเรียนรู้ให้มีการพฒันาที่ย ัง่ยืน โดยก าหนดแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ที่เป็นหวัใจส าคญั คือ ตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันาไดแ้ละถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัที่สุด ดงันั้นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามศกัยภาพไดอ้ยา่งแทจ้ริง และมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
ได้สร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาคน้ควา้ การปฏิบติัและการแก้ปัญหา
ดว้ยตนเอง ซ่ึงจะน าไปสู่บทบาทของครูผูส้อนโดยตรงในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและสมัพนัธก์บัชีวติจริง 
  

 ในการพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถสร้างความรู้ดว้ยตนเองจากการศึกษาคน้ควา้ 
การปฏิบติั และการแก้ปัญหาดว้ยตนเองนั้น ส่ิงหน่ึงก็คือ ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎี
พหุปัญญาจะเป็นตวักระตุ่นและส่งเสริมให้เกิดการคิด การคน้ควา้และการปฏิบติั
เพือ่หาความรู้ต่าง ๆ ดงันั้นพหุปัญญาจึงนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัและในการจดัการเรียนรู้ 
 

 วธีิการหน่ึงที่จะช่วยฝึกฝนใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะการคิด การแกปั้ญหาไดก้็คือ
ทฤษฎีพหุปัญญาที่ครูจะน าไปใชใ้นกระบวรการเรียนรู้นัน่เอง เพราะการสอนที่
ปราศจากการใชพ้หุปัญญาคงไม่สามารถที่จะเพาะนิสยัการคิด การคน้ควา้และ     
การแกปั้ญหาโดยการหาความรู้ สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้
  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 แนวทางจดัการศึกษา มาตรา 24(2) ไดก้ าหนดวา่ ใหมี้การฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พือ่
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และ (3) จดักิจการรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบติั ใหท้  าได ้คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อยา่ง
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ต่อเน่ือง ดงันั้น การส่งเสรอมใหผู้เ้รียนคิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นจึงเป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิง่และเป็นส่ิงที่ก  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งมีการน าไป
ปฏิบตัิใหมี้แนวทางจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา สู่การปฏิบติั
จริง ยงัเป็นงานที่ครูผูส้อนควรไดรั้บประสบการณ์เพิม่เติม ในกระบวนการจดัท า
แผนการจดัการเรียนรูและกระบวนการจดัการเรียนรู้ 

 

ปัญหาของการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาคอื 
1.  ครูขาดความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุ

ปัญญาที่จะกระตุน้ความสามารถดา้นต่าง ๆ เพือ่พฒันาทกัษะการคิด การท า และ 
การแกปั้ญหาของผูเ้รียน ที่ถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.  ขอ้จ  ากดัดา้นเวลาในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากภาระงาน
ของครูผูส้อนมีมาก 

3. ครูไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารและความชดัเจนของนโยบายใน
การจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 

4. ครูส่วนใหญ่นิยมน าแผนการจดัการเรียนรู้เดิมมาใชโ้ดยไม่ไดพ้ฒันา
เพิม่เติมซ่ึงอาจจะขาดความสมบูรณ์และไม่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรในปัจจุบนั 

 

จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎี
พหุปัญญา ผูเ้ขียนในฐานะครูผูป้ฏิบตัิการสอนจึงส ารวจสภาพปัญหา ความตอ้งการ
และความจ าเป็นในการพฒันาทกัษะการคิด การปฏิบตัิ และการแกปั้ญหาของผูเ้รียน 
ผูเ้ขียนไดศ้ึกษาดูงาน อบรม สมัมนาทางวชิาการ แลว้ด าเนินการแกปั้ญหาดงักล่าว
เพือ่พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดเ้รียนรู้ ทั้งการพฒันาและส่งเสริมพหุปัญญาที่มีอยูใ่นตวั
ผูเ้รียนทุกคน 
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แนวทางการจดัการเรียนรู้เพือ่พฒันาผูเ้รียนตามทฤษฎีพหุปัญญา ผูเ้ขียนได้
น าทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการ
จดัการเรียนรู้ ภายใตท้ฤษฎีสรรคนิยม อนัประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนของวฏัจกัรการ
เรียนรู้ 5E ซ่ึงเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนเป็นคนดี มีปัญญา และมี
ความสุข ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ. 2545  

 

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ ประสบความส าเร็จและผูเ้รียนมีความตระหนกั 
เกิดการพฒันาการเรียนรู้ไดรั้บการฝึกทกัษะกระบวนการคิด คิดเป็น ท าเป็น และ
แกปั้ญหาเป็น สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์
นั้น ตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตั้งแต่ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
คนตระหนกัและเห็นความส าคญัร่วมแรงร่วมใจกนัด าเนินการอยา่งจริงจงั กล่าวคือ 

 

ผู้บริหาร 
  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎี
พหุปัญญาเพือ่พฒันากระบวนการคิด การปฏิบติั แกปั้ญหา และน าไปจดัการเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียนจริง โดยก าหนดนโยบายและวางแผนร่วมกนั พฒันาครูผูส้อนใหไ้ดรั้บ
ความรู้และเขา้ใจการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาและเทคนิค
การจดัการเรียนรู้ จดัหาส่ือและอุปกรณ์ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ จดัหาที่ปรึกษาใหค้รูได้
ซกัถามขยายความเขา้ใจหรือร่วมมือช่วยเหลือ ขอความร่วมมือศึกษานิเทศกท์ี่
รับผดิชอบในเร่ืองน้ีมาช่วยแนะน า แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศกแ์ละ
รวบรวมขอ้มูลจดัท าสารสนเทศเพือ่พฒันาการศึกษาของโรงเรียน  
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ครูผู้สอน 
 

 1.   ท าความเขา้ใจหลกัสูตรในส่วนที่จะสอนเร่ือง ต่าง ๆ ตามทฤษฎีพหุ
ปัญญาใหช้ดัเจนอยา่งมัน่ใจ 
 2.   ศึกษาและวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งเตรียมส่ือและ
อุปกรณ์ด าเนินการ 
  

3.   จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยด าเนินการเพือ่พฒันากระบวนการคิด         
การปฏิบติั การแกปั้ญหา ตามขั้นตอนอยา่งเหมาะสมกบัผูเ้รียน 

 

 4.   สนบัสนุน ส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลและดูแลการปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้ของงผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางแก้ไขปรับปรุงและพฒันาคุณภาพ 
 

 1.   ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนควรร่วมมือกนัหาแนวทางการ
ปฏิบติังานที่เหมาะสมและช่วยใหง้านทุกส่วนของโรงเรียนไม่เสียหาย หรือดอ้ย
คุณภาพลงไปเละขณะเดียวกนัครูสามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่ง
สะดวกราบร่ืน ไม่วติกกงัวล 
  

2.   ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนร่วมกนัประสานให้เกิดการรวมกนัสร้าง
วฒันธรรมขององคก์รให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาโดย
ใหเ้ป็นวถีิชีวติในการท างานของครูเป็นแหล่งเรียนรู้ตน้แบบของชุมชน 
  

3.   ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนควรสร้างโอกาสพฒันาวชิาชีพครูในการ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพือ่เผยแพร่ผลงานใหเ้กิดประโยชน์แก่        
วงการศึกษาต่อไป 
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4.   ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนควรสนบัสนุนและจดัใหโ้รงเรียนเป็น
แหล่งขอ้มูลส าหรับการเรียนรู้เร่ืองการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
เพือ่พฒันากระบวนการคิด การปฏิบติั และการแกปั้ญหาแก่ผูเ้รียนและผูส้นใจ 

 

สรุป 
 

 ผูเ้รียนจะเป็นพลงัส าคญัของชาติ เป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่า ในอนาคตและ
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้เตม็ตามศึกภาพ    
มีความสามารถในการแกปั้ญหา รู้จกัคิด รู้จกัวเิคราะห์อยา่งมีระบบ จากครูผูส้อนที่
สามารถจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาไดอ้ยา่งมีคุณภาพสู่การ
น าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้จริง มีการสนบัสนุนส่งเสริม ติดตาม 
ประเมินผลและดูแลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้รียนไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งมีความ
มุ่งมัน่ในการพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพและร่วมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนโดย
มุ่งผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนที่ย ัง่ยนืเพือ่รากฐานที่มัน่คงทาง
การศึกษาของประเทศ  


