
การใชแ้นวคิดพหปัุญญาเพือ่พฒันาศกัยภาพการเรียนรูร้ายวิชาวิทยาศาสตร ์

ส าหรบันกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

The Application of Multiple Intelligences in Developing Science Learning  

of Students with Hearing Imparment in Matthayom 3 

 

ชุติมาธร นะมาเส
1 

อญัชลี ทองเอม
2
 

 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) ศึกษาความสามารถของ

ปัญญาด้านที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

จ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี คือ 1) ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ

ปัญญา 2) แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์  3) แบบประเมินชุดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา และ           

4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 

พบว่า 1) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความสามารถการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม

แนวคิดพหุปัญญา มีคะแนนผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 2) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร์คะแนนผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 

คน คิดเป็นร้อยละ 60 3) นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญญาด้านที่โดดเด่นในแต่ละด้านมี

คะแนนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ปัญญาด้านเข้าใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  2) 

ปัญญาด้านภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)  4) ปัญญาด้าน

ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง (Mean = 2.90)  4) ความ

พึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ในภาพรวม อยู่ระดับมาก (Mean = 

4.03 S.D. = 0.44)  

ค าส าคญั : วิชาวิทยาศาสตร์,ชุดกจิกรรม,แนวคดิพหุปัญญา 
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ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิจารณ์ พานิช (2555, น.22) หนังสือ 21st Century Skills : 

Learning for Life in Our Times ระบุลักษณะ 8 ประการของเดก็สมัยใหม่ไว้ดังน้ี 1) มีอิสระเลือกสิ่งที่

ตนเองพอใจแสดงความคิดเห็นและเป็นลักษณะเฉพาะของตน 2) ดัดแปลงสิ่งต่างๆให้ตรงตามความ

พอใจและความต้องการของตน 3) ตรวจสอบหาความจริงเบ้ืองหลัง 4) เป็นตัวของตัวเองและสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพ่ือรวมตัวกันเป็นองค์กร 5) ความสนุกสนานละการเล่นเป็นส่วนหน่ึงของงานการ

เรียนรู้และชีวิตทางสังคม 6) การร่วมมือและความสัมพันธ์เป็นส่วนหน่ึงของทุกกิจกรรม 7) ต้องการ

ความเรว็ในการสื่อสาร การหาข้อมูลและตอบค าถามและ8) สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งอย่างในชีวิต ส าหรับ

ครูในศตวรรษที่ 21 กเ็ช่นกันที่จะตามให้ทันกับผู้เรียนของตน การสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในยุคน้ีคือ 

สอนน้อย เรียนมาก (Teach Less,Learn More) คือ ครูสอนน้อยลง ครูท าหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ 

ชักชวนผู้เรียนทบทวนว่าในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้อะไรเพ่ิมขึ้น 

ท าให้สามารถค้นพบความเป็นตัวตนของผู้เรียนและความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการก้าวสู่

ศตวรรษที่ 21 ได้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 

ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตามศักยภาพและมาตรา 10 และ

วรรคสอง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม 

การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพ่ึงตนเองได้

หรือไม่มีผู้ดูแลหรือโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ

และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา 

ข้อ(3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ

เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละ

ประเภทและบุคคล ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องน้ันเป็นงานที่ท้าทาย ซ่ึงการที่

จะสามารถสอนและพัฒนาให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่องน้ันสามารถเรียนรู้ได้เตม็ตามศักยภาพและสามารถ

อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขน้ัน ครูที่สอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องน้ันจะต้องเข้าใจความบกพร่อง

ของผู้เรียนก่อนล าดับแรกและหาแนวทางการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ

เรียนรู้ได้อย่างเตม็ที่ตามความสามารถของผู้เรียน 

หากผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินน้ัน พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

คนพิการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ 1) 

หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏบัิติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องทางการได้ยินจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน

ทางการได้ยิน เม่ือตรวจการได้ยิน โดยใช้คล่ืนความถี่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ใน

หูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะสูญเสียการได้ยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป ท าให้ข้อจ ากัดของการได้ยิน

ขาดหายไป การสื่อสารจึงเกิดปัญหา การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึง

755765765



ไม่ใช่สอนเหมือนนักเรียนทั่วไป เพราะระดับสติปัญญาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ได้

สญูเสยีไปด้วย หากแต่การเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้น้ันมีข้อจ ากัด การสอนนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน

น้ันจึงจ าเป็นต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารเป็นภาษาแรกเพ่ือให้เกิดความรู้ ภาษาเขียนจึงเป็นภาษาที่สอง 

ภาษาจึงท าให้เกิดการสื่อสารที่ขาดหายไปและท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่าลงไปด้วยเพราะข้อจ ากัด

ทางการได้ยินและสื่อความหมาย 

ความส าคัญของวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง 

ทั้งด้านเทคโนโลยี เกษตรกรรรม อุตสาหกรรม การสื่อสาร การคมนาคมและด้านการแพทย์ เป็นต้น ซ่ึง

เป็นวิชาที่ต้องใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหา ต้ังสมมุติฐาน ทดลองเพ่ือหาข้อเทจ็จริงให้เกิดข้ึน เป็นวิชาที่

เรียนรู้จากรอบตัวเราทั้งสิ้น การเรียนการสอนผู้บกพร่องทางการได้ยินในวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่จะต้อง

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในนักเรียนประเภทน้ีได้รับองค์ความรู้มากที่สุด เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองใกล้

ตัว เร่ืองรอบตัว หากนักเรียนประเภทน้ีสามารถเข้าใจวิชาวิทยาศาสตร์ได้ในระดับดีข้ึน ซ่ึงเป็นงานที่ท้าทาย

ส าหรับครูผู้สอนนักเรียนประเภทน้ีจะต้องคิดหาแนวทางในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์น้ีให้เกิดองค์ความรู้

และท าให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลได้ 

แนวคิดพหุปัญญา คือ ความสามารถด้านปัญญาที่หลากหลาย ซ่ึงบุคคลแต่ละคนมี

ความสามารถด้านปัญญาอย่างน้อย 8 ด้าน คือ 1) ปัญญาด้านภาษา 2) ปัญญาด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ 3) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ 4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 5) ปัญญาด้านดนตรี

และจังหวะ 6) ปัญญาเข้าใจระหว่างบุคคล 7) ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง และ 8) ปัญญาด้านเข้าใจ

ธรรมชาติ ความสามารถที่โดดเด่นในแต่ละด้านสามารถที่จะฝึกฝนให้เกิดความช านาญและเก่งเพ่ิมขึ้นได้ 

เป็นแนวคิดที่ท  าให้ผู้เรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและผู้อื่น เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สามารถรู้ถึง

ความสามารถด้านปัญญาที่โดดเด่นได้ ซ่ึงหากน ามาปรับใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินน้ัน 

สามารถที่จะน าเอาปัญญาที่โดดเด่นมาสนับสนุนให้นักเรียนประเภทน้ีเกิดความรู้ได้มากขึ้ นและสามารถ

พัฒนาตนเองได้ 

ดังข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยน้ันเหน็ความส าคัญของการพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์

และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เพ่ือสามารถค้นพบความโดด

เด่นของปัญญาแต่ละด้านและมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึนส าหรับผู้เรียนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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3. เพ่ือศึกษาความสามารถของปัญญาด้านที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

ตามแนวคิดพหุปัญญา 

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม

แนวคิดพหุปัญญา ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 

3. นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถของปัญญาด้านที่เด่นตามแนวคิด

พหุปัญญา อยู่ในระดับมาก 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ

ปัญญา อยู่ในระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาเป็น

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง จ านวน 10 คน การเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) 

ตวัแปร 

ตัวแปรต้น กจิกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา  

ตัวแปรตาม  

1. ความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตาม

แนวคิดพหุปัญญา  

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 

3. ความสามารถของปัญญาด้านที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการได้

ยินตามแนวคิดพหุปัญญา 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ

ปัญญา 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

1. ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 ชุด 

2. แบบทดสอบท้ายบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

จ านวน 3 ชุด 

3.แบบประเมินชุดกจิกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 1 ชุด   

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 1 

ชุด 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiment Research) One-Shot Case Study 

(ธญัธชั วิภัติภมูิประเทศ 2559 : 58)  

งานวิจัย เร่ือง  การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 10 คน  

ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 

1. ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงวิธกีารเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดพหุปัญญา 

2. เร่ิมใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม จ านวน 7 เร่ือง รวม 14 ช่ัวโมง ในแต่ละเร่ือง ได้มีการทดสอบท้ายบทเรียน  โดยท า

แบบทดสอบ แบบทดสอบท้ายบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

แบบทดสอบจ านวน 3 เร่ืองเร่ืองละจ านวน 10 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 

3. ในขณะที่นักเรียนท ากิจกรรมแต่ละชุด ครูผู้สอนได้ประเมินความสามารถปัญญาในแต่ละ

ด้านของพหุปัญญาที่ก  าหนดไว้ในแต่ละชุด 

4. หลังจากน้ันให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์

ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จ านวน 1 ชุด 10 ข้อ 

5. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดน าไปประมวลผลเพ่ือแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ขั้นตอนการวิเคราะหข์อ้มูล 

1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดับความรู้หลังเรียน เร่ือง การ

ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด

พหุปัญญาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

3. อภิปรายผล โดยใช้ตารางและพรรณนา 
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ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

1.  ผลของการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน มีความสามารถการเรียนรู้ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ ์จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อย

ละ 75 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80 

3. ความสามารถของปัญญาด้านที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตามแนวคิด

พหุปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญญาด้านที่โดดเด่นในแต่ละด้านมีคะแนน

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ปัญญาด้านเข้าใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  2) ปัญญาด้าน

ภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)   4) ปัญญาด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง (Mean = 2.90)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลปัญญาที่โดดเด่นอยู่ในระดับมาก พบว่า 1) ปัญญาด้านระหว่าง

บุคคล คือ คนที่ 1,4,6 และ คนที่ 9  2) ปัญญาด้านภาษา คือ คนที่ 4 และ คนที่ 9 3) ปัญญาด้านเข้าใจ

ธรรมชาติ คือ คนที่ 4 และคนที่ 9 4) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ คือ คนที่ 4 และ คนที่ 9 และ 

5) ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ คือ คนที่ 4 และ คนที่ 9  

4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมรายวิชา

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.03 S.D. = 0.44) และในแต่

ละด้านมีคะแนนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านการเรียนการสอน (Mean = 4.20 S.D. = 0.55)  

ด้านผู้สอน (Mean = 4.00 S.D. = 0.40)  ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (Mean = 3.98 S.D. = 0.47) 

และด้านการประเมินผล (Mean = 3.94  S.D. = 0.37) 

 

อภิปรายผล 

1.  ผลของการพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา

ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยิน มีความสามารถการเรียนรู้ มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60  เพราะ ชุดกิจกรรมบางชุดมี

ความยากเกินไป เช่น ชุดกิจกรรมที่ 7 เน่ืองจาก ชุดกิจกรรมที่ 7 เร่ือง การป้องกันโรคทางพันธุกรรม 

นักเรียนไม่สามารถสรุปเป็นผังความคิดได้ ครูผู้สอนต้องช้ีแนะอยู่บ่อยคร้ัง และคะแนนที่ตั้งเกณฑ์ไว้

ค่อนข้างสงู คือ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 75 ถ้าตั้งเกณฑไ์ว้ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 นักเรียนจะสอบผ่านได้ทั้งหมด ซ่ึง 

759769769



ผดุง อารยะวิญญู(2540 )  กล่าวว่า จัดการเรียนการสอนอย่างเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ครูผู้สอนต้องมีความ

ช านาญโดยได้รับการศึกษาและฝึกฝนมาทางน้ีโดยเฉพาะ สร้างบรรยากาศในการสื่อสารอยู่เสมอ ทั้งการ

พูดและการใช้ภาษามือสนับสนุนให้เดก็สื่อสารกับสมาชิกที่บ้านและโรงเรียน มุ่งพัฒนาความรู้ทางภาษา

และความสามารถในการที่จะติดต่อสื่อสารกันอย่างมีความหมายกับผู้อื่นได้ โดยการสอนภาษารวมส าหรับ

เดก็หูหนวก (Total Communication) นอกจากน้ีครูควรค านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการสอนที่

มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซ่ึงได้แก่ (1) การสูญเสียการได้ยินของเดก็แต่ละคนเป็นอย่างไร (2) การ

ได้ยินที่ยังเหลือมีอยู่มากแค่ไหน (3) มีนิสัยรักการพูดเพียงใด (4) สติปัญญาของเดก็อยู่ในระดับใด (5) 

วุฒิภาวะของเดก็แต่ละคนซ่ึงไม่เท่ากันน้ันเป็นอย่างไร และ (6) สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางบ้านให้ความ

ร่วมมือดีหรือไม่ วิธีการของครูใช้กับเดก็และที่แนะน าผู้ปกครองหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเดก็พิการท า

อย่างไร และการ์ดเนอร์(1993) เช่ือว่าแม้ว่าคนแต่ละคนจะมีสติปัญญาในแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ก็

สามารถพัฒนาปัญญาทั้ง 8 ด้านน้ีได้แต่สามารถพัฒนาได้โดยการจัดประสบการณ์ให้ได้รับอย่างเหมาะสม  

สอดคล้องกับงานวิจัยของบุบผา นาคสมบูรณ์ (2549) ได้ศึกษาผลการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง สิ่งมีชีวิต

กับกระบวนการด ารงชีวิต โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ที่มีต่อทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานและการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการ

วิจัยพบว่าด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนโดยรวมและรายด้านมีคะแนน

เฉล่ียหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ส่วนด้านการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนโดยรวมมี

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   มีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่าร้อย

ละ 75 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 80  

ซ่ึง ผดุง อารยะวิญญู (2542 : 23-24) อธิบายลักษณะของเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กล่าวไว้

ว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจ านวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต ่า 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าวิธีการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีวัดผลที่ปฏบัิติกันอยู่ในปัจจุบันเหมาะที่จะน าไปใช้

กับเดก็ปกติมากกว่า วิธีการบางอย่างจึงไม่เหมาะสมส าหรับเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินย่ิงไปกว่า

น้ันเดก็ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาทางภาษาและมีทักษะทางภาษาจ ากัด จึงเป็นอุปสรรคใน

การท าข้อสอบเพราะผู้ที่จ าข้อสอบได้ดีน้ันต้องมีความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดี ด้วยเหตุน้ีเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินจึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต ่ากว่าเดก็ปกติซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย (2549 : 117 - 118) ได้เปรียบเทยีบผลการเรียนเร่ืองชีววิทยาโดยใช้แบบวัฏจักร

การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ที่มีต่อการคิดวิพากษ์วิจารณ์และเจตคติเชิง

วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่านักเรียนโดยส่วนรวมและจ าแนกตาม

เพศที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีการคิดวิพากษ์วิจารณ์ โดยรวมและเป็นราย

ด้าน 8 ด้าน เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แบบวัฏจักรการเรียนตามแนว

ทฤษฎีพหุปัญญา มีการคิดวิพากษ์วิจารณ์ด้านการอนุมานและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 ด้าน คือ 

ด้านความมีเหตุผลด้านความรอบคอบในการตัดสินใจ ด้านความใจกว้าง ด้านการคิดวิพากษ์วิจารณ์
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มากกว่าแต่มีด้านการยอมรับข้อจ ากัดน้อยกว่านักเรียนที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชายมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ด้านอนุมานมากกว่าแต่มีด้านการตีความน้อยกว่า

นักเรียนหญิงและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ด้านความมีเหตุผลและด้านความคิดวิพากษ์วิจารณ์น้อยกว่า

นักเรียนหญิงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จากวิจัยน้ีพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ ์เน่ืองจาก งานวิจัยน้ีต้ังสมมติฐานสูงกว่าระดับสติปัญญาของนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ดังน้ัน เกณฑ์ดังกล่าวจึงต้ังไว้ระดับร้อยละ 60 ถ้าดังเกณฑ์ระดับร้อยละ 

60 จะพบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ผู้วิจัยทดลองผ่านเกณฑท์ั้งหมด 

3. ความสามารถของปัญญาด้านที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตามแนวคิด

พหุปัญญา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญญาด้านที่โดดเด่นในแต่ละด้านมีคะแนน

เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) ปัญญาด้านเข้าใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  2) ปัญญาด้าน

ภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)   4) ปัญญาด้านตรรกะและ

คณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) ปัญญาด้านเข้าใจตนเอง (Mean = 2.90)  เมื่อพิจารณาเป็น

รายบุคคลปัญญาที่โดดเด่นอยู่ในระดับมาก พบว่า 1) ปัญญาด้านระหว่างบุคคล คือ คนที่ 1,4,6 และ คน

ที่ 9  2) ปัญญาด้านภาษา คือ คนที่ 4 และ คนที่ 9 3) ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ คือ คนที่ 4 และคนที่ 

9 4) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ คือ คนที่ 4 และ คนที่ 9 และ 5) ปัญญาด้านเข้าใจธรรมชาติ 

คือ คนที่ 4 และ คนที่ 9 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยอัญชลีพร สีขาวอ่อน (2548 : 118-120) ได้

เปรียบเทยีบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาที่มีต่อการคิด

วิพากษ์วิจารณ์ การคิดอย่างมีเหตุผล และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนโดยส่วนรวมและจ าแนกตามเพศที่เรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี

พหุปัญญามีการคิดวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนโดยรวมและเป็นรายด้าน 4-5 ด้าน มีแนวคิดแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ หลังเรียนเป็นรายด้าน 2 ด้าน และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนโดยรวมและเป็นราย

ด้าน 5-6 ด้าน เพ่ิมข้ึนจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4.  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมรายวิชา

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (Mean = 4.03 S.D. = 0.44) และในแต่

ละด้านมีคะแนนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านการเรียนการสอน (Mean = 4.20 S.D. = 0.55)  

ด้านผู้สอน (Mean = 4.00 S.D. = 0.40)  ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (Mean = 3.98 S.D. = 0.47) 

และด้านการประเมินผล (Mean = 3.94  S.D. = 0.37) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร วรรณหอม 

(2548) ได้พัฒนาแผนการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง 

สารและการจ าแนก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุ

ปัญญา เร่ือง สารและการจ าแนกมีประสิทธิภาพ 84.46/81.24 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6269 

หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น 0.6269 คิดเป็นร้อยละ 62.69 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่

เรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา โดยรวมเป็น 4 ด้าน คือด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้าน
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การวัดและประเมินผลด้านการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา  อยู่ระดับมากที่สุดและมี

ความพึงพอใจด้านการใช้สื่อ/แหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

 

ขอ้คน้พบงานวิจยันี้  

1. การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ท าให้

ทราบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 10 คน มีความโดดเด่นของพหุปัญญาในแต่ละ

ด้านที่แตกต่างกนั เช่น คนที่มีความโดดเด่นปัญญาด้านภาษา สามารถที่จะอธิบายเน้ือหาที่เรียนตามความ

เข้าใจได้ดีกว่าเพ่ือนคนอื่น 

2. การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้

ยินมีความสามารถในการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญา แต่อาจจะมีอุปสรรคในเร่ืองของการสื่อสาร 

ท าให้การรับข้อมูลอาจจะเข้าใจไม่ชัดเจน จะต้องมีการทบทวนบ่อยคร้ังจึงจะเกดิความเข้าใจ และสามารถที่

จะสามารถท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้วยตนเองได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าไปใช ้

1. ครูผู้สอนที่น าชุดกิจกรรมการใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรมีความเข้าใจนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการได้ยินและพฤติกรรมของนักเรียน ดังน้ัน ครูผู้สอนจึงควรเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปใช้ชุดกิจกรรม

การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยินในขั้นถัดไป 

2.  การเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องสามารถอธิบายภาษามือหรือ

สื่อสารทางใดทางหน่ึงกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้เข้าใจมากที่สุดเพ่ือท าให้นักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยินเกดิการเรียนรู้และน ามาปรับใช้กบัตนเองได้ 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

1. ครูผู้สอนที่น าชุดกิจกรรมการใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถน าไปปรับใช้กับรายวิชาอื่นได้และ

ระดับที่แตกต่างกนั โดยเลือกปัญญาแต่ละด้านให้เหมาะสมกบักลุ่มทดลอง 

2. ควรน าไปใช้ประเมินในเกณฑท์ี่ต ่ากว่าร้อยละ 75 หรือขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของนักเรียน 
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