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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา  เร่ือง  พ้ืนท่ีผิว
และปริมาตร  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 70/70  หาดัชนีประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู  และความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนหลังจากไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรู
ตามทฤษฎีพหุปญญา  เร่ือง  พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
จํานวน 134 คน  โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  ท่ีไดมาดวย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย  แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญาเร่ือง  พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  จํานวน 16 แผน  ใชเวลาเรียน  16  คาบ  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตรท่ีสรางขึ้น  ไดทําการพัฒนาเคร่ืองมือตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพจนสามารถนําไปใชทดลองกับกลุม
ตัวอยาง 
 ผลวิจัยปรากฏวา  กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา  เร่ือง  พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1 / E2)  
เทากับ  75.17 / 65.11  มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.4765  และนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีดังกลาวมีความ
พึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใจมาก 
คําสําคัญ: ทฤษฎีพหุปญญา,กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
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Abstract  
The  purpose  of  this  research  were  to  develop  the  lesson  for  teaching  

mathematics  on  the  topic  of  Surface area and volume for  Mathayomsuksa  3  students  
based  on  the  efficiency  70/70  criteria,  to  find  out the  Effectiveness  Index,  to study  the  
satisfaction  of  students  toward  the  lesson  by  using  multiple intelligence  .   The  sampling  
group  was  134  students  who  studied  in  Mathayomsuksa  3  at  Klaeng “wittayasataworn”  
School,  Rayong  Province,  selected  by  deriving  through  a  purposive  sampling.The  research  
instruments  included  Mathematics  Lesson,  achievement  tests, a  questionnaire  on  
satisfaction  with  the  Mathematics  Lesson. 

The  results  of  this  research  were  shown  as  follow:  The  efficiency  of  the  
Mathematics  Lesson  was  75.17 / 65.11,  the  Effectiveness  Index  was  0.4765  and  the  
students  who  learned  by  using  Mathematics  Lesson  were  found out  that  having  
satisfaction  with  Mathematics  Lesson  at  high  rate  satisfaction. 
Keyword: Multiple intelligence, Mathematics learning activities , Mathayomsuksa  3  students     

 
บทนํา 

จุดมุงหมายหลักของการจัดการศึกษาทุกระบบ คือ การเตรียมเยาวชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มี
ศักยภาพและมีความสามารถแขงขันไดในอนาคต การใหการศึกษาท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมายจึงตองใหนักเรียน
สามารถใชความรูในชีวิตจริง สามารถคิด วิเคราะห และแกปญหาได ดังน้ันการเตรียมเยาวชนใหสามารถดําเนินชีวิต
และมีสวนรวมในสังคมท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐาน ท่ีสงผลกระทบตอทุกชีวิตในทุกระดับ ท้ังตัวบุคคล 
ในอาชีพการงานและในสังคมวัฒนธรรม ทําใหบุคคลสามารถรับรูและตัดสินประเด็นปญหาของสังคมท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีความรูความเขาใจ มีสวนรวมในสังคมระดับชุมชน ระดับประเทศ 
และระดับโลกอยางเต็มภาคภูมิ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2551) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปนทิศทางใน
การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนในแตละระดับ สําหรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดถือวาเปนลักษณะสําคัญ
ของหลักสูตรน้ีเพราะเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งท่ีผูเรียนพึงรู 
ปฏิบัติได มีคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการ
เรียนรูยังเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบ
วาตองการอะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมท้ังเปนเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ
การศึกษาดวยซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามท่ี
มาตรฐานการเรียนรูกําหนดไวเพียงใด โดยกําหนดใหผูเรียน เรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูดังน้ีคือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
 แตในการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ีผานมา แมวานักเรียนจะมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระเปน
อยางดี แตนักเรียนจํานวนไมนอยยังดอยความสามารถเกี่ยวกับการแกปญหา การแสดงหรืออางอิงเหตุผล การ
สื่อสารหรือการนําเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร การเชื่อมโยงระหวางเน้ือหาคณิตศาสตรกับสถานการณตาง ๆ และ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปญหาเหลาน้ีทําใหนักเรียนไมสามารถนําความรูคณิตศาสตรไปประยุกตในชีวิตประจําวัน 
และในการศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554) ดังจะเห็น
ไดจากผลการประเมินระดับนานาชาติ โครงการ PISA 2012 ท่ีเนนการประเมินความสามารถดานคณิตศาสตรของ
นักเรียนอายุ 15 ป โดยคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยได 427 คะแนน ซ่ึงต่ํากวาคาเฉลี่ยของ OECD ซ่ึงมีคาอยูท่ี 
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494 คะแนน (โครงการ PISA ประเทศไทยสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2557, หนา 38-40) 
นอกจากน้ี หากพิจารณาผลการประเมินในประเทศคือคะแนนสอบ O-NET ของสถาบันการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ คาเฉลี่ยของคะแนน O-NET มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2557 พบวาคาเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรอยูท่ี 
32.16 จากคะแนนเต็ม 100 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2558) 
 ปญหาสําหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันคือ ในธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรท่ีเปน
นามธรรม การสอนคณิตศาสตรของครูหลาย ๆ คนจะเกิดปญหาความเบ่ือหนายไมทราบจะสรรหาวิธีการสอนใดท่ี
จะทําใหนักเรียนเขาใจและเกิดความสนุกสนานในการเรียน (ฉวีวรรณ เศวตมาลย, 2544) และครูบางคนให
ความสําคัญกับการทองจําไมฝกใหคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผลและมุงเนนความรูความจํามากกวาการคิดวิเคราะหและ
คิดสังเคราะหจึงทําใหผูเรียนไมคอยมีความสุขคอนขางเครียด วิตกกังวลสูง ไมมีทักษะในการประยุกตความรูไปใช
แกปญหาในชีวิตประจําวันตลอดจนขาดความคิดสรางสรรค ทําใหนักเรียนจํานวนไมนอยเบ่ือหนายการเรียน
คณิตศาสตร เพราะครูสวนใหญมักเค่ียวเข็ญใหเด็กทองจําสูตรสมการนาเวียนหัวตางๆมากมาย ท่ีไมเห็นจะเก่ียวของ
อะไรกับชีวิตพวกเขา ดวยวิธีการสอนเชนน้ีทําใหเด็กท่ีอาจมีความสามารถดานคณิตศาสตรพาลเกลียดวิชา
คณิตศาสตรไปเลยก็มี (กองบรรณาธิการ, 2545) 

จากการเรียนการสอน เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของโรงเรียนแกลง “วิทย
สถาวร” ท่ีผานมา พบวานักเรียนสวนใหญมีปญหาเก่ียวกับผลการเรียนท่ีต่ํากวาเกณฑ ซึ่งสรุปเปนประเด็นของ
ปญหาไดดังน้ี 

ประเด็นปญหาท่ี 1 นักเรียนยังมีความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนเก่ียวกับรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิต
สามมิติ เชน นักเรียนเขาใจวา ทรงกลม คือรูปวงกลม 
 ประเด็นปญหาท่ี 2 นักเรียนไมสามารถระบุไดวารูปเรขาคณิตสามมิติท่ีกําหนดใหเปนรูปเรขาคณิตชนิดใด 
รวมถึงไมสามารถระบุสวนประกอบของรูปเรขาคณิตได เชน ไมสามารถระบุฐานของปริซึมท่ีกําหนดใหได 
 ประเด็นปญหาท่ี 3 จากการท่ีครูสอน โดยการวาดรูปเรขาคณิตสามมิติบนกระดานดํา นักเรียนเห็น
ลักษณะรูปสามมิติไดไมชดัเจน และการยกตัวอยางบนกระดานดําทําไดไมหลากหลาย ทําใหนักเรียนรูสึกวาการเรียน
คณิตศาสตรเปนเร่ืองยาก และนาเบ่ือหนาย สงผลตอความสนใจในการเรียนของนักเรียน 

จากปญหาท่ีกลาวมา เพ่ือใหการเรียนการสอนคณิตศาสตรมีประสิทธิผลตามเปาหมายของการศึกษา
แหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดใหความสําคัญกับแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนรูสําหรับใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการเฉพาะ โดยกําหนดไวในมาตรา 24 หมวดท่ี 4 วา
ดวยการจัดกระบวนการเรียนรู ดังน้ี จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนไดฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
จริง ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณอัน
พึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวย
ความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับ บิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญาซึ่ง
สามารถนํามาใชเพ่ือจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการเรียนรู ใชความสามารถท่ีมีอยูในการ
แสวงหาความรู เพ่ือใหเกิดความสนใจและสนุกในการเรียน ตอบสนองความตองการของผูเรียนและความแตกตาง
ระหวางบุคคลและทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น จึงตองการสรางและพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพ่ือใชในการสอนวิชาคณิตศาสตร  
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และท่ีสําคัญจะนําผลท่ีไดจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
คณิตศาสตรอีกท้ังยังสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. สรางกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ใหมีประสิทธิภาพ 
2. หาคาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและ

ปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  ในป ค.ศ. 1983 การดเนอร ไดจําแนกความสามารถพิเศษหรือปญญาของมนุษยไว 7 ดาน ตอมาในป ค.ศ. 
1997 ไดเพ่ิมปญญาในดานท่ี 8 ขึ้นมา (แชปแมน แคโรลีน,2544) 

1. ความสามารถดานวาจา/ภาษา(Verbal/Linguistic Intelligence) ความสามารถพิเศษดานน้ีจะ
เกี่ยวของกับการใชภาษา บุคคลผูมีความสามารถพิเศษน้ีจะมีทักษะความสามารถในการใชและเลนกับคํา ผูมี
ความสามารถพิเศษดานภาษาในขั้นสูง จะสามารถสื่อสารดวยการฟง พูด อาน เขียน และเชื่อมโยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังตระหนักถึงหนาท่ีอันหลากหลายของภาษา โดยรูถึงอํานาจของภาษาในการกระตุน
อารมณความรูสึกดวย เหลากวี นักเขียน นักขาว นักพูด ทนายความ พิธีกร และนักการเมืองจะมีความสามารถ
พิเศษดานน้ี 

2. ความสามารถดานตรรกะ/คณิตศาสตร(Logical/Mathematical Intelligence) ความสามารถพิเศษ
ดานน้ีจะเก่ียวของกับการทํางานดานตัวเลข การคํานวณ การคิดเชิงปริมาณ การคิดแบบนามธรรม รวมถึง
ความสามารถท้ังดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีความสามารถในการใชตัวเลขและการใชเหตุผล นัก
คณิตศาสตรน้ันรักท่ีจะคนควาและทํางานกับสิ่งท่ีเปนนามธรรมสนุกกับการแกปญหาท่ีตองสรรหาเหตุผลมากมายมา
ประกอบ สําหรับนักวิทยาศาสตรแลวคณิตศาสตรเปนเพียงเคร่ืองมือสําหรับสรางตนแบบกลไกตางๆ ตลอดจน
ทฤษฎีมาอธิบายความเปนไปในโลก นักคณิตศาสตร วิศวกร นักฟสิกส นักดาราศาสตร คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอร 
และนักวิจัยลวนเปนผูมีทักษะดานตรรกะ / คณิตศาสตรในระดับสูง  

3. ความสามารถดานทัศนะสัมพันธ/ มิติสัมพันธ(Visual/Spatial Intelligence) คือความสามารถท่ีจะ
เขาใจโลกซึ่งเรามองเห็นอยูไดอยางถูกตองมีความสามารถในการเขาใจความสัมพันธระหวางระยะ ขนาด ตําแหนง 
และการมองเห็น ผูมีความสามารถพิเศษดานน้ีจะนําเสนอขอมูลทางดานมิติใหออกมาเปนภาพไดและมีพรสวรรคอัน
เฉียบคมในการดึงภาพจากความคิดฝนมาทําใหภาพปรากฏ มีการสรางแผนผังความคิด กรอบความคิด จินตนาการ
และการเขียนภาพ ศิลปนและนักออกแบบจะมีทักษะน้ี เพราะสามารถท่ีจะสนองตอบตอโลกแหงภาพและมิติ 
สามารถนําสิ่งเหลาน้ันมาสรางเปนชิ้นงานศิลปะ บุคคลในกลุมน้ียังไดแก กลาสี วิศวกร นักฟสิกส นักดาราศาสตร 
คอมพิวเตอรโปรแกรมเมอรและนักวิจัย ลวนเปนผูมีทักษะดานตรรกะ/คณิตศาสตรในระดับสูง 

4. ความสามารถดานรางกาย/การเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) ความสามารถพิเศษ
ดานน้ีจะขึ้นอยูกับพรสวรรคของบุคคลในการควบคุมและการแสดงออกผานอวัยวะสวนตางๆของรางกาย เชน มือ
และเทา นักประดิษฐและนักแสดงมักจะมีความสามารถพิเศษดานรางกาย/การเคลื่อนไหวในระดับสูงเพราะรางกาย
มีบทบาทสําคัญย่ิงตออาชีพ บุคคลอื่นๆในกลุมนี้ ไดแก นักเตนรํา นักกีฬา และนักเลนกายกรรม 

5. ความสามารถดานดนตรี/จังหวะ (Musical/Rhythmic Intelligence) คือ ความสามารถท่ีจะซึมซับ
และเขาใจถึงสุนทรีทางดนตรี แยกแยะและแสดงออก เราทุกคนลวนมีความสามารถทางดนตรีในระดับหน่ึง ขอ
แตกตางคือบางคนมีทักษะน้ีมากกวาผูอื่น หากไมคํานึงถึงความสามารถขัน้สงูแลวทุกคนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะ
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สนุกไปกับเสียงดนตรีอันประกอบไปดวยระดับเสียง จังหวะ และลักษณะของเสียงดนตรีท่ีผิดแผกกัน ผูมี
ความสามารถพิเศษดานดนตรีสูง ไดแก นักรอง นักแตงเพลง นักดนตรี วาทยกร และผูท่ีเขาใจลึกซึ้งและชื่นชอบใน
เสียงดนตรี 

6. ความสามารถดานความสัมพันธกับผูอื่น (Interpersonal Intelligence) ความสามารถพ้ืนฐานของคน
กลุมน้ีคือความสามารถพิเศษในการเขาใจผูอื่น มีพรสวรรคในการสังเกตและเห็นความแตกตางในหมูคน มี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดดีมีความสามารถในการเขาใจรับรู แยกแยะความแตกตางในอารมณ สมาธิแรงกระตุนแรงจูใจ
และความรูสึกของผูอื่น ตัวอยางเชน ในระดับธรรมดาเด็กเล็กจะรูจักสังเกตและไวตออารมณความรูสึกของผูใหญ
รอบขาง ถาเปนระดับสูงซับซอนขึ้นมาผูใหญท่ีมีทักษะน้ีจะสามารถอานใจผูอื่นไดวาท่ีจริงแลวตองการอะไรแมผูน้ัน
จะพยายามปกปดก็ตาม บุคคลในกลุมน้ีไดแก ผูนําทางศาสนาและการเมือง พอแม ครู นักบําบัด และเจาหนาท่ีแนะแนว 

7. ความสามารถดานรูจักตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หัวใจของความสามารถพิเศษดานน้ีคือ 
การเขาใจความรูสึกตนเองคนเหลาน้ีจะเขาใจระดับอารมณของตนไดโดยสัญชาตญาณ โดยสามารถระบุอารมณน้ัน
ไดและใชเปนเคร่ืองมือควบคุมพฤติกรรมวางแผนและชี้นําชีวิตของตน ตัวอยางบุคคลในกลุมน้ีไดแก นักเขียนนว
นิยาย ผูเฒาผูแก ผูทรงภูมิปญญา นักจิตวิทยา หรือนักบําบัดบุคคลเหลาน้ีลวนแลวแตเปนผูเขาใจความรูสึกของ
ตนเองไดอยางลุมลึก 

8. ความสามารถดานธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) ความสามารถพิเศษดานน้ีท่ีสัมพันธคือการ
ปรับตัวเพ่ือความอยูรอดดานสภาพแวดลอม มีความสามารถในการเรียนรูผานประสบการณ ผูมีความสามารถพิเศษ
ดานธรรมชาติจะรูจักและจําแนกชนิดของพืชและสัตวรวมไปถึงการแยกแยะความแตกตาง และจัดหมวดหมูตางๆใน
ธรรมชาติท่ีพบไดดี บุคคลในกลุมน้ีไดแก นักเดินเทาทองเท่ียว นักพฤกษศาสตร นักวิทยาศาสตร นักสมุทรศาสตร 
สัตวแพทย คนสวน และเจาท่ีพิทักษอุทยานแหงชาติ 

9. ความสามารถดานจิตวิญญาณและการดํารงอยูของชีวิต (Spiritual/Existential Intelligence) 
ความสามารถในการเขาถึงจิตวิญญาณและสัจธรรมในการดําเนินชีวิต ความคิดสงสัยใครรูในเร่ืองความเปนไปของ
ชีวิต ชีวิตหลังความตายเร่ืองเหนือจริง มิติลึกลับ คิดใครครวญในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการมีชีวิตตามความชางสงสัยของตน 
ตองการคนหาคําตอบเก่ียวกับการคงอยู (the question of existence) 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชความสามารถทางปญญา หรือทฤษฎีพหุปญญา ทําใหผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนรูและมีโอกาสใชความสามารถท่ีมีอยูในการแสวงหาความรู พบวาผูเรียนมีความสนุกในการเรียน กระตุน
ความสนใจของผูเรียนได เน่ืองจากมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ผูเรียนมีทักษะการคิด อภิปราย ทํางานเปนกลุม มี
ปฏิสัมพันธ และมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีขึ้น 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยใชเวลาดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2558 ใชเวลาเรียน รวมท้ังหมด  18  คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 3 หองเรียนเปนกลุมตัวอยางโดยหองท่ีหน่ึงคือหองท่ีมี
ความสามารถทางคณิตศาสตรระดับเกงท่ีมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของท้ังหองคือ 3.70 หองท่ีสองคือหองท่ีมี
ความสามารถทางคณิตศาสตรระดับปานกลางท่ีมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของท้ังหองคือ 2.48 และหองท่ีสามคือ
หองท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตรระดับออนท่ีมีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตรของท้ังหองคือ 1.38  

2. อธิบายวิธีการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา พรอมท้ังแจง
จุดมุงหมายของการเรียน และเง่ือนไขในการเรียนใหกลุมตัวอยางทราบ 
 3. นักเรียนกลุมตัวอยางทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) กอนเรียนในคาบเรียนท่ี 1 ดวยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 
 4. นักเรียนกลุมตัวอยางเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิว
และปริมาตร จํานวน 16 คาบเรียน 
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 5. เมื่อนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ี
ผิวและปริมาตรจบในแตละหนวยการเรียนรู ใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียนจบในแตละหนวยการเรียนรู 
ซ่ึงมีท้ังหมด 8 หนวยการเรียนรู  เพ่ือนําผลไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 70 ตัวแรก (E1) 
 6. เมื่อนักเรียนกลุมตวัอยางเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ี
ผิวและปริมาตรจบแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน(Posttest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  เพ่ือนําผลไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพ 70 ตัวหลัง 
(E2) 

7. นักเรียนทําแบบวัดความพึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา วิชา
คณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา 
ไดทําการพัฒนาเคร่ืองมือตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพจนสามารถนําไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา ท่ีผานการ 
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญ โดยนําคะแนนมาหาคาเฉลี่ย ( X ) หาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาท่ี

ไดมาเทียบกับเกณฑท่ีตั้งไว 
2. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา ตามเกณฑ 70/70 จาก 
สูตร E1/E2  โดย 70 ตัวแรก หมายถึงรอยละ 70 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบยอย และ 70 ตัวหลัง หมายถึงรอยละ 70 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนท่ีไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

3. หาคาดัชนีประสิทธิผล  มีคาไมนอยกวา 0.5 
4. หาคาความยากงาย(P) ของแบบทดสอบ อํานาจจําแนก (r) และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ัง 
ฉบับ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(Coefficient alpha) 
5. วิเคราะหคาความพึงพอใจ  โดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

สรุปผลการวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง “พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร” สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพของกระบวนการตอประสิทธิภาพของผลลัพธ E1/E2  เทากับ  75.17/65.11 
  2. กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง “พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร” สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคาดัชนประสิทธิผลเทากับ 0.4765 
  3. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับพอใจมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสรุปผลการวิจัยการสรางกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและ

ปริมาตรสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถอภิปรายไดวา 
1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร 

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 75.17/65.11 ซ่ึงมีประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 
จะสังเกตไดวาคาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มากกวา 70 ตามเกณฑท่ีตั้งไว แตคาประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(E2) ต่ํากวา 70 ตามเกณฑท่ีตั้งไว  น่ันเพราะการวิจัยในคร้ังน้ีมีประสิทธิภาพในดานการจัดการเรียนการสอน มีการ
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จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย สรางความสนใจและกระตือรือรนในขณะเรียน และทําการทดสอบทันทีหลังจากท่ีนักเรียน
เรียนจบในแตละหนวย ทําใหมีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) มากกวาเกณฑท่ีตั้งไวสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สมลักษณ  วิจบ  (2548) ไดพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฏีพหุปญญา  เร่ือง  รูปแบบวงกลม
และรูปทรงเรขาคณิต  กลุมสาระคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ผลจากการวิจัยพบวา  แผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฏีพหุปญญา  เร่ือง  รูปวงกลมและรูปทรงเรขาคณิต  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5  มีประสิทธิภาพเทากับ  88.53 / 85.97  มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.7500  แสดงวานักเรียนมี
ผลการเรียนเพ่ิมขึ้นจากเดิมรอยละ  75   แตเน่ืองจาก เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ตองใชพ้ืนฐานในการคํานวณมาก 
ซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ี นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนคณิตศาสตรท่ีผานมาคอนขางออน อีกท้ังยังมีสูตรการคํานวณ
ของรูปทรงตางๆ หลายสูตร รวมถึงพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน ถึงแมนักเรียนจะรวมทํากิจกรรมในหองเรียน 
แตยังขาดความใสใจในการเรียน ไมมีการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียน จึงทําใหคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) ต่ํากวา
เกณฑท่ีตั้งไว รวมถึงคาดัชนีประสิทธิผลมีคา 0.4765 ซ่ึงต่ํากวา 0.5 ตามเกณฑท่ีตั้งไว 

2. จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามทฤษฎีพหุปญญา เร่ือง 
พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ผลปรากฏวา มีคะแนน 3.85 ซ่ึงอยูในระดับพอใจ น่ันคือนักเรียนมีความพอใจในการเรียนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญา เน่ืองจากไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดใชความสามารถท่ีหลากหลายในการ
เรียนรูและสงเสริมความสามารถดานคณิตศาสตร มากกวาการใชความสามารถดานการคํานวณเพียงอยางเดียว ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ แมทธิว (Matthews, 2006, อางถึงใน จารุวรรณ หรายเจริญ, 2552) ไดศึกษาการนํา
ทฤษฏีพหุปญญาไปใชในการสอนคณิตศาสตรเมื่อการวิจัยสิ้นสุดลง  นักเรียน  17  คน  ใน  20  คน  ไดกลาววา
การบูรณาการบทเรียนน้ีทําใหพวกเขามีความมั่นใจในการใชทักษะทางคณิตศาสตรของพวกเขาเพ่ิมมากขึ้น   

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะตางๆเพ่ือนําไปเปนประโยชนตอไป ดังน้ี 

1. กิจกรรมในการเรียนบางกิจกรรมใชเวลาคอนขางมาก เพ่ือเปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียนไดใช
ความสามารถดานตางๆ ควรมีการเก็บขอมูลเก่ียวกับความสนใจและความสามารถของนักเรียนในเบ้ืองตน เพ่ือ
สะดวกตอการวางแผนการจัดกิจกรรม 

2. กิจกรรมการเรียนรูท่ีสรางขึ้นน้ี  เหมาะสมท่ีจะใชในการเรียนคณิตศาสตรในบางเน้ือหาเทาน้ัน ดังเชน
ท่ีผูวิจัยเลือกใช คือ เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนักเรียนพบเห็นในชีวิตประจําวัน สามารถสงเสริมให
เกิดการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายได 

3. สําหรับเน้ือหาคณิตศาสตร เร่ือง พ้ืนท่ีผิวและปริมาตร ควรใชทฤษฎีพหุปญญาท่ีเนนในดาน
ความสามารถดานตรรกะ คณิตศาสตร รวมกับดานอื่นๆ 
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