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หวัขอ้วิทยานิพนธ์ การใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพ่ือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวิชา 
   วิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ช่ือผูเ้ขียน  ชุติมาธร  นะมาเส 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี  ทองเอม 
สาขาวิชา  หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา  2559 
 

บทคดัย่อ 
 

งานวิจยัน้ีเป็นวิจยัทดลอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาความสามารถทางการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   
2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
3) ศึกษาความสามารถของปัญญาด้านท่ีเด่นของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม อาํเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ 
1) ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 2) แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์  
3) แบบประเมินชุดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญาและ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล สถิติท่ีใช ้
ในการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยั พบวา่  
1) นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความสามารถการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา มีคะแนนผ่านเกณฑ ์ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และ 
ไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60  

2)  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์คะแนนผ่านเกณฑ ์ จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60  

3)  นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญญาดา้นท่ีโดดเด่นในแต่ละ 
ดา้นมีคะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) ปัญญาดา้นเขา้ใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  
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2)  ปัญญาดา้นภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)  4) ปัญญาดา้น
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง (Mean = 2.90)   

4)  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ในภาพรวม 
อยูร่ะดบัมาก (Mean = 4.03 S.D. = 0.44)  

 
คาํสาํคญั : วิชาวิทยาศาสตร์,ชุดกิจกรรม,แนวคิดพหุปัญญา 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this experimental research were: 1. to develop learning ability in 
science subject of students with hearing impairment based on multiple intelligence theory, 2. to 
study achievement in science learning of students with hearing impairment, 3. to study the 
prominent intelligence of students with hearing impairment, and 4. to study the satisfaction in 
science learning. The target group was 10 students with hearing impairment in Matthayom 3 of 
Sot Sueksa Nakhonpathom School in Nakhonchaisi district of Nakhonpathom province in the 
semester 2 of academic year 2016. The research instruments consisted of; 1) A module of 
activities in Science subject based on Multiple Intelligence theory, 2) Science subject test, 3) 
Evaluation form for activity module based on Multiple Intelligence theory, and 4) questionnaire 
for satisfaction in science learning. The data were analyzed by percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of the study found that:  
1)  four students (40%) passed the criteria level and six students (60%) failed,  

2) four students (40%) passed achievement score in science subject and six students  (60%) failed, 
3) the prominent intelligence of students in inter-personal was the highest (Mean = 3.80), 
followed by language (Mean = 3.60), understanding the nature (Mean =3.50), and logic and 
Mathematics (Mean = 3.00) respectively, and 4) the average satisfaction level in science learning 
was high (Mean = 4.03, S.D. = 0.44). 

 
Keywords: Science Subject, Activity Module, Multiple Intelligence Theory   
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีเพราะไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.อญัชลี ทองเอม อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ไดต้รวจสอบ
และแกไ้ขขอ้บกพร่องของงานวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกระบวนการดาํเนิน 
การวิจยัมาตั้งแต่ตน้จนสาํเร็จ ทาํให้งานวิทยานิพนธ์มีคุณค่า ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพ 
อยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิภารัตน์  แสงจนัทร์และอาจารย ์ดร.ไพทยา มีสัตย ์ท่ีเมตตา
เป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และไดใ้ห้คาํปรึกษาพร้อมทั้งช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์
ส่งผลใหว้ิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ 
ณ ท่ีน้ีดว้ยความเคารพยิง่ 

ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม  
ท่ีอนุญาตใหผู้ว้ิจยัดาํเนินการวิจยัจนทาํใหง้านวิจยัเสร็จส้ินในเวลาอนัจาํกดั 

ขอขอบคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวดันครปฐม  
ท่ีอนุญาตใหผู้ว้ิจยัดาํเนินการวิจยัจนทาํใหง้านวิจยัเสร็จส้ินในเวลาอนัจาํกดั 

ขอขอบพระคุณพ่อแม่ ญาติพี่น้อง รวมทั้งเพื่อน ๆ ท่ีเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอดการทาํ
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีจนสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองสักการะแก่คุณบิดา
มารดา ครูอาจารยทุ์กท่านท่ีกรุณาวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยัดว้ยดีเสมอมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความส าคญัและที่มาของปัญหา 

 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิจารณ์ พานิช (2555, น.22) หนังสือ 21st Century Skills : 
Learning for Life in Our Times ระบุลกัษณะ 8 ประการของเด็กสมยัใหม่ไวด้งัน้ี 1) มีอิสระเลือก 
ส่ิงที่ตนเองพอใจแสดงความคิดเห็นและเป็นลักษณะเฉพาะของตน 2) ดดัแปลงส่ิงต่างๆให้ตรง 
ตามความพอใจและความตอ้งการของตน 3) ตรวจสอบหาความจริงเบื้องหลงั 4) เป็นตวัของตวัเอง
และสร้างปฏิสัมพนัธ์กับผูอ่ื้นเพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กร 5) ความสนุกสนานละการเล่นเป็น 
ส่วนหน่ึงของงานการเรียนรู้และชีวิตทางสังคม 6) การร่วมมือและความสัมพนัธ์เป็นส่วนหน่ึง 
ของทุกกิจกรรม 7)  ต้องการความเร็วในการส่ือสาร การหาข้อ มูลและตอบค าถามและ   
8) สร้างนวตักรรมต่อทุกส่ิงอยา่งในชีวิต ส าหรับครูในศตวรรษที่ 21 ก็เช่นกนัที่จะตามให้ทนักับ
ผูเ้รียนของตน การสอนที่เหมาะสมกบัผูเ้รียนในยคุน้ีคือ สอนน้อย เรียนมาก (Teach Less,Learn 
More) คือ ครูสอนน้อยลง ครูท าหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ ชักชวนผูเ้รียนทบทวนว่าในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรและอยากเรียนรู้อะไรเพิม่ขึ้น ท  าให้สามารถคน้พบความ
เป็นตวัตนของผูเ้รียนและความสามารถของผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัการกา้วสู่ศตวรรษที่ 21 ได ้

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่า 
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ
และมาตรา 10 และวรรคสอง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สงัคม การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือโอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและ
โอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษและพระราชบญัญตัิการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 มาตรา 5 คนพกิารมีสิทธิทางการศึกษา ขอ้(3) ไดรั้บการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกนั
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม
สอดคลอ้งความตอ้งการจ าเป็นพเิศษของคนพกิารแต่ละประเภทและบุคคล ส าหรับการจดัการศึกษา
ส าหรับผูเ้รียนที่มีความบกพร่องนั้นเป็นงานที่ทา้ทาย ซ่ึงการที่จะสามารถสอนและพฒันาให้ผูเ้รียน
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ที่มีความบกพร่องนั้นสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่าง 
มีความสุขนั้น ครูที่สอนผูเ้รียนที่มีความบกพร่องนั้นจะตอ้งเขา้ใจความบกพร่องของผูเ้รียนก่อน
ล าดับแรกและหาแนวทางการสอนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและพฒันาผูเ้รียนให้สามารถเรียนรู้ได้
อยา่งเตม็ที่ตามความสามารถของผูเ้รียน 

 หากผูเ้รียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ .ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของค าว่า ความพิการทางการได้ยินหรือ 
ส่ือความหมาย ได้แก่ 1)  หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม 
ในชีวิตประจ าวนัหรือการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิจนไม่สามารถรับขอ้มูลผ่านทางการไดย้นิ เม่ือตรวจการไดย้นิ โดยใชค้ล่ืน
ความถ่ี 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ และ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูขา้งที่ไดย้ินดีกว่าจะสูญเสียการไดย้ิน 
ที่ความดงัของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป ท าให้ขอ้จ  ากดัของการไดย้นิขาดหายไป การส่ือสารจึงเกิด
ปัญหา การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงไม่ใช่สอนเหมือน
นกัเรียนทัว่ไป เพราะระดบัสติปัญญาของนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิไม่ไดสู้ญเสียไป
ดว้ย หากแต่การเขา้ถึงขอ้มูล องคค์วามรู้นั้นมีขอ้จ ากดั การสอนนักเรียนบกพร่องทางการไดย้นินั้น
จึงจ าเป็นต้องใช้ภาษามือในการส่ือสารเป็นภาษาแรกเพื่อให้เกิดความรู้ ภาษาเขียนจึงเป็น 
ภาษาที่สอง ภาษาจึงท าให้เกิดการส่ือสารที่ขาดหายไปและท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่าลง 
ไปดว้ยเพราะขอ้จ ากดัทางการไดย้นิและส่ือความหมาย 

 ความส าคญัของวชิาวทิยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศให้เกิดความ
มัน่คง ทั้งดา้นเทคโนโลย ีเกษตรกรรรม อุตสาหกรรม การส่ือสาร การคมนาคมและดา้นการแพทย ์
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นวชิาที่ตอ้งใชเ้หตุและผลในการแกปั้ญหา ตั้งสมมุติฐาน ทดลองเพื่อหาขอ้เท็จจริงให้
เกิดขึ้น เป็นวิชาที่เรียนรู้จากรอบตวัเราทั้งส้ิน การเรียนการสอนผูบ้กพร่องทางการได้ยนิในวิชา
วทิยาศาสตร์เป็นวิชาที่จะตอ้งถ่ายทอดองคค์วามรู้ในนักเรียนประเภทน้ีไดรั้บองคค์วามรู้มากที่สุด 
เพราะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองใกล้ตวั เร่ืองรอบตวั หากนักเรียนประเภทน้ีสามารถเขา้ใจวิชา
วทิยาศาสตร์ไดใ้นระดบัดีขึ้น ซ่ึงเป็นงานที่ทา้ทายส าหรับครูผูส้อนนักเรียนประเภทน้ีจะตอ้งคิดหา
แนวทางในการสอนวชิาวทิยาศาสตร์น้ีใหเ้กิดองคค์วามรู้และท าใหน้กัเรียนคิดอยา่งมีเหตุผลได ้

 แนวคิดพหุปัญญา คือ ความสามารถด้านปัญญาที่หลากหลาย ซ่ึงบุคคลแต่ละคน 
มีความสามารถด้านปัญญาอย่างน้อย 8 ด้าน คือ 1) ปัญญาด้านภาษา 2) ปัญญาด้านตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ 3) ปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ 4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 5) ปัญญา 
ดา้นดนตรีและจงัหวะ 6) ปัญญาเขา้ใจระหว่างบุคคล 7) ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง และ 8) ปัญญา 
ดา้นเขา้ใจธรรมชาติ ความสามารถที่โดดเด่นในแต่ละดา้นสามารถที่จะฝึกฝนให้เกิดความช านาญ
และเก่งเพิ่มขึ้นได ้เป็นแนวคิดที่ท  าให้ผูเ้รียนเขา้ใจความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น เกิดทกัษะ 
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การเรียนรู้ที่สามารถรู้ถึงความสามารถดา้นปัญญาที่โดดเด่นได ้ซ่ึงหากน ามาปรับใชก้ับนักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการไดย้นินั้น สามารถที่จะน าเอาปัญญาที่โดดเด่นมาสนับสนุนให้นักเรียน
ประเภทน้ีเกิดความรู้ไดม้ากขึ้นและสามารถพฒันาตนเองได ้

 ดังข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ผูว้ิจัยนั้ นเห็นความส าคัญของการพฒันาวิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะพฒันาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อพฒันาความสามารถทางการ
เรียนรู้รายวชิาวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ เพือ่สามารถคน้พบความโดดเด่นของปัญญาแต่ละดา้นและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น
ส าหรับผูเ้รียนต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

3.  เพือ่ศึกษาความสามารถของปัญญาดา้นที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ
ตามแนวคิดพหุปัญญา 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 

1.  นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิมีความสามารถการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดพหุปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 75 

3.  นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิมีความสามารถของปัญญาดา้นที่เด่นตามแนวคิด
พหุปัญญา อยูใ่นระดบัมาก 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ
ปัญญา อยูใ่นระดบัมาก 

 

DPU



4 
 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
การใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพือ่พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์ส าหรับ

นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
   1.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ จ  านวน 1 หอ้ง จ านวน 10 คน การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2.  ตวัแปร 

- ตวัแปรตน้  
กิจกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา  
- ตวัแปรตาม  
1)  ความสามารถทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิตามแนวคิด

พหุปัญญา  
2)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 
3)  ความสามารถของปัญญาดา้นที่เด่นของนักเรียนที่มีความบกพร่อง  ทางการไดย้นิตาม

แนวคิดพหุปัญญา 
4)  ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 

 3.  เน้ือหา 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 จากแผนการเรียนรู้ จ  านวน 7 แผน  
รวม 14 ชัว่โมง ตามหลกัสูตรแกนกลางและหลกัสูตรกลางของโรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม
เพือ่มาจดัท าชุดกิจกรรมรวมทั้งหมด 7 ชุด 
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1.5  กรอบแนวคดิที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวจิยั 
 
 
 

การใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพือ่พฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์

ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

ตวัแปรตน้ 

ชุดกิจกรรมรายวิชาวทิยาศาสตร์ตาม

แนวคิดพหุปัญญา 

ตวัแปรตาม 

1. ความสามารถทางการเรียนรู้ของนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิตามแนวคิดพหุปัญญา  
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวทิยาศาสตร์ตาม
แนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
3.ความสามารถของปัญญาดา้นที่เด่นของนกัเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการไดย้นิตามแนวคิดพหุปัญญา 
4. ความพงึพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรายวชิา

วทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 
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1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดพหุปัญญาและ
เม่ือท าการทดสอบจากแบบทดสอบที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นแลว้นกัเรียนที่มีความบกพร่องการไดย้นิพฒันา
มีความสามารถเพิม่ขึ้น ผา่นเกณฑไ์ม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 75 

ชุดกิจกรรม หมายถึง ใบงาน ใบความรู้และแบบฝึกหัดรายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตามแนวคิดพหุปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการ
เรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้น ซ่ึงในชุดกิจกรรมไม่ไดแ้นวคิดพหุ
ปัญญาครบทั้ง 5 ดา้น 

แนวคดิพหุปัญญา หมายถึง แนวคิดของโรเบิร์ต การ์ดเนอร์ (ทิศนา แขมมณี,2534, น.86 
; อา้งอิงมาจาก Gardner, 1983, น.22) ไดก้ล่าวถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ความสามารถในการคน้หา ความรู้ แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นภาษา 2)ดา้นตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์   
3) ด้านมิติสัมพันธ์ 4)ด้านร่างกายและการเคล่ือนไหว 5)ด้านดนตรี 6)ด้านมนุษยสัมพันธ ์  
7) ดา้นการเขา้ใจตนเองและ 8)ดา้นธรรมชาติวิทยา ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกมาเพียง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นภาษา   
2)ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์  3)  ด้านมนุษยสัมพันธ์  4)  ด้านการเข้าใจตนเอง   
5) ด้านธรรมชาติวิทยา  เหตุผลที่ผู ้วิจัยเลือกพหุปัญญาเพียง 5 ด้าน เพราะ ด้านมิติสัมพันธ ์ 
ดา้นร่างกายและเคล่ือนไหว นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิไม่โดดเด่นตามชุดกิจกรรมที่
ผูว้จิยัสร้างขึ้นและดา้นดนตรี นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิไม่สามารถไดย้นิเสียงได ้

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กที่สูญเสียการไดย้นิไม่สามารถรับ
ฟังเสียงไดเ้หมือนเด็กปกติ คือ เด็กหูหนวก 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆ
ของผูเ้รียนที่ไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอนจากคะแนนจากแบบทดสอบผูว้ิจยั
สร้างขึ้น 
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิสามารถพฒันาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้
แนวคิดพหุปัญญาได ้

2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 หลงัเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
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3.  นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิมีความสามารถของปัญญาดา้นที่เด่นตามแนวคิด
พหุปัญญา สามารถคน้พบปัญญาดา้นที่เด่นของตนเองได ้

4.  นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดพหุปัญญาเพิม่ขึ้น DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยั เร่ือง การพฒันาชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา

สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด หลกัการทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตามลาํดบั ดงัน้ี 
2.1  หลกัการจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
2.2  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
2.3  การสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.4  ทฤษฎีพหุปัญญา 
2.5  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  หลกัการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 

2.1.1  หลกัการจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
การจัดการ เ รียนการสอนเ ร่ิมแรกของเด็ก ท่ี มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยใชภ้าษามือเพียงอยา่งเดียว จนกระทัง่ปี พ.ศ.2512 กรรมการฝึกหดั
ครูไดเ้ร่ิมโครงการฝึกและอบรมครูเพื่อการศึกษาพิเศษข้ึนและไดม้อบหมายให้โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิศวิทยาลยัครูสวนดุสิตเป็นผูด้าํเนินโครงการเพื่อเป็นการสาธิตการสอนเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน โดยเนน้การพูดและการอ่านริมฝีปากมากข้ึน ในการเรียนการสอนเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินมีวัตุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาและสามารถปรับตัว 
อยู่ไดพ้อสมควรกบัสังคมปกติ ดงันั้น โรงเรียนอนุบาลละอออุทิศจึงประสานกบัโรงเรียนพญาไท
จดัใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิท่ีมีความสามารถในการพดูและอ่านริมฝีปากไดเ้รียนร่วม
ชั้นเรียนกบัเด็กปกติเม่ือปีการศึกษา 2515 เป็นตน้มาและแนะนาํให้เด็กท่ีสามารถพูดและอ่าน 
ริมฝีปากไดเ้ก่งเขา้เรียนในโรงเรียนปกติอ่ืนๆอีกดว้ย 

วารี ถิระจิตร กล่าวว่า การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กหูหนวกหรือเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินระยะแรกมกัเป็นเร่ืองของการกุศล คิดช่วยเหลือกนัเท่าท่ีพอจะทาํไดแ้ละข้ึนอยู่กบั
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ต่อมาเร่ิมเห็นความสําคญัของการศึกษามากข้ึนเพื่อท่ีจะให้เด็ก
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สามารถช่วยเหลือตนเองในโอกาสต่อไป แต่ก็ยงัไม่เป็นผล จึงมุ่งเนน้ท่ีความสาํเร็จของแต่ละบุคคล
โดยการให้การศึกษาพิเศษเฉพาะ คือ ตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะมีการปรับปรุงหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบัความพิการแต่ละระดบั อยา่งไรก็ตาม การจดัการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินนับเป็นเทคนิคชั้นสูง การสอนเด็กประถมประเภทน้ีมีความลาํบากมากกว่าเด็ก
ประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีขอ้เสียเปรียบทางภาษา ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือสาํคญัในการเรียนแต่ถูกจาํกดัและในดา้นการพฒันาจิตความสามารถของเด็กกถู็กจาํกดัไป
ดว้ย  (วารี ถิระจิตร, น.3) 

หลกัการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน สามารถจดัไดห้ลาย
รูปแบบข้ึนอยูก่บัความแตกต่างระหวา่งบุคคลหรือความตอ้งการจาํเป็นเฉพาะบุคคล ดงัน้ี (อมรวิชช ์
นาครทรรพ, น.33-45) 

1.  การศึกษาแบบองคร์วม (Holistic Education) คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมตวัเอง
เขา้กบัโลกความสัมพนัธ์น้ีครอบคลุมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกตลอดจนจิตวิญญาณ 
ตอ้งเป็นการศึกษาท่ีไม่ยดึติดกบัเทคนิคหรือหลกัสูตรใดๆ ครูตอ้งยอมรับศกัยภาพท่ีแตกต่างกนัของ
เด็กแต่ละคนตอ้งไม่พยายามใชม้าตรฐานใดมาตรฐานหน่ึงในการตดัสินเด็ก นอกจากน้ี การจดัการ
ศึกษาแบบองคร์วมยงัตอ้งสอนใหเ้ดก็เรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงโลกภายนอกกบัตนเองและตนเองกบัโลก
ภายนอก 

2.  การศึกษาตามแนวพฒันาการของเพียเจต ์(Piaget) คือ การจดัการศึกษาตามระดบั
พฒันาของเด็กแต่ละคนซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละช่วงวยั โดยเด็กอาย ุ2-7 ปี จะเร่ิมเขา้ใจภาษา
และจาํประสบการณ์ต่างๆในชีวิตประจาํวนั ช่วงอาย ุ7-11 ปี เด็กจะเร่ิมนาํประสบการณ์เหล่านั้นมา
ตอบสนองส่ิงต่างๆรอบตวั เด็กวยั 8-12 ปี สติปัญญาพฒันาดีข้ึน สามารถใช้ความคิดในการเกิด
ความคิดรวบยอดของวตัถุส่ิงของมิติต่างๆ ไดแ้ก่ ความกวา้ง ยาว ลึก และมิติของเวลา วนัน้ี พรุ่งน้ี 
มะรืนน้ี เขา้ใจในการใชเ้หตุผลและการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ มากกว่า นอ้ยกว่า ใหญ่กว่า สั้นกว่า ยาว
กว่าและเท่ากนัสามารถจดัรวมและจดัแยกประเภทของส่ิงของได ้พฒันาการของวยัรุ่น (13-16 ปี) 
สติปัญญาของเด็กวยัรุ่นจะพฒันาไดดี้ประมาณ 90% จึงสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆทั้งท่ีเป็นรูปธรรม
นามธรรม ตลอดจนหลกัตรรกศาสตร์ได ้นอกจากน้ียงัเขา้ใจกฎเกณฑข์องสังคม สามารถตดัสินใจ
แกปั้ญหาและทดสอบขอ้สมมติฐานและขอ้พิสูจน์ต่างๆได ้

3.  การศึกษาตามแบบมอนเตสเซอร่ี (Montessori) เป็นการจดัส่ิงแวดลอ้มและส่ือการ
เรียนให้เหมาะสมเพ่ือกระตุน้ให้เด็กแสดงศกัยภาพของตนเองออกมา เนน้ส่งเสริมให้เด็กมีแนวคิด
เป็นอิสระและมีทักษะในการเรียนรู้ท่ีดี เน้นการใช้ส่ือท่ีเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติในตัวเด็ก 
การศึกษาแบบมอนเตสเซอร่ียงัปฏิเสธส่ือสมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ เป็นตน้ 
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4.  การจดัการศึกษาแบบซมัเมอร์ฮิล (Summer Hill) คือ แนวคิดการศึกษาท่ีเนน้ใหสิ้ทธิ
เสรีภาพอย่างเต็มท่ีแก่ผูเ้รียน ทั้งดา้นการเรียนการสอนและการปกครองตนเอง โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่าง การเรียนเป็นเร่ืองของการเลือกไม่การบงัคบัเพราะตอ้งการให้เด็กมี
ความเป็นตวัของตวัเอง การจดัการศึกษาแบบน้ีมีความเช่ือว่าเด็กเกิดมาพร้อมกบัความเฉลียวฉลาด 
โรงเรียนท่ีใชก้ารศึกษาแบบน้ีจะจดัโครงสร้างในโรงเรียนหลกัสูตรการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนเป็น
ผูท่ี้สามารถเลือกเรียนไดต้ามสนใจ นกัเรียนจะเป็นผูท่ี้ขวนขวายแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง เด็กจะ
ไม่ถูกบงัคบัให้เช่ือเร่ืองใดเช่ือเร่ืองหน่ึงหรือนบัถือศาสนาใดศาสนาหน่ึงโดยเฉพาะ การปฏิบติัต่อ
กนัเป็นเร่ืองท่ีเด็กจะตอ้งตดัสินใจหรือวางขอ้ตกลงร่วมกนัในรูปแบบหรือวางขอ้ตกลงร่วมกนัใน
รูปแบบของคระกรรมการร่วม 

5.  การศึกษาตามแนวของวอลดอร์ฟ (Waldorf Education) คือการจดัการศึกษาท่ีเนน้
การพฒันาแบบรอบดา้น โดยเด็กแต่ละช่วงอายจุะมีพฒันาการทางบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกนัโดยเด็ก
อายุ 0-7 ปี จะเน้นการพฒันาบุคลิกภาพด้วยการเลียนแบบ เด็กอายุ 7-14 ปี จะเป็นการพฒันา
บุคลิกภาพดว้ยอารมณ์ความรู้สึกและเด็กอาย ุ14 ปีข้ึนไป จะเนน้กระบวนการคิดและความมีเหตุผล 
กระบวนการเรียนการใชด้นตรี ศิลปะ การเคล่ือนไหวร่างกาย ตลอดจนการให้เด็กคิดคน้ส่ิงต่างๆ
เอง เป็นส่ือสําคญัในการสร้างความยอมรับตนเองเป้นพื้นฐานสําคญัในการพฒันาในทุกช่วงอาย ุ
บุษบง ตนัติวงศ ์กล่าววา่ เป้าหมายของการศึกษาวอลดอร์ฟ คือ ช่วยใหม้นุษยบ์รรลุศกัยภาพสูงสุดท่ี
ตนมี  และสามารถกําหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางของชีวิตของตนเองได้อย่างมีอิสระ 
ตามความสามารถของตนแต่มนุษยจ์ะบรรลุศกัยภาพสูงสุดไม่ได ้ถา้เขาไม่มีโอกาสไดส้ัมผสัหรือ
คน้พบส่วนต่างๆหลายส่วนในตนเอง ดว้ยเหตุน้ีการศึกษาของวอลดอร์ฟจึงเนน้การศึกษาเร่ืองมน
นุษย์และความเก่ียวข้องของมนุษย์กับโลกจักรวาล  การเช่ือมโยงทุกเ ร่ืองกับมนุษย์ไม่ใช่ 
เพื่อให้มนุษยย์ึดตนเองแต่เป็นการสอนให้มนุษยรู้์จกัจุดยืนท่ีสมดุลของคนในโลก มนุษยป์รัชญา 
เนน้ความสาํคญัของการสร้างสมดุลใน 3 วิถีทางท่ีบุคคลสัมพนัธ์กบัโลก คือ ผา่นกิจกรรมทางกาย 
ผา่นอารมณ์ความรู้สึกและผา่นความคิด การศึกษาวอลดอร์ฟเนน้การสร้างความสมดุลในกิจกรรม
ทั้งสามดา้นไวใ้นกิจกรรมของการเรียนการสอนและเน้นให้เกิดความสมดุลสอดคลอ้งกลมกลืน 
ในแต่ละช่วงวยัของเด็กเพื่อท่ีเขาจะได้เติบโตข้ึนมาพร้อมกับศกัยภาพสูงสุดและพร้อมสําหรับ 
การเผชิญหนา้กบัส่ิงทา้ทายใหม่ๆในโลกกวา้งใหญ่หลงัจากสิบสองปีในโรงเรียน การศึกษาแนว 
วอลดอร์ฟให้ความสําคญักับวยัเด็กด้วยเห็นว่า วยัเด็กเป็นช่วงเวลาสําคญัของความเป็นมนุษย ์ 
ซ่ึงมนุษยทุ์กคนตอ้งกา้วผ่านและควรจะไดรั้บการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมซ่ึงจะทาํให้
เขาเติบโตเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ผูเ้รียนตามแนวการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ (บุษบง ตนัติวงศ,์ น.54-58) 
คือ 
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5.1  ผูซ่ึ้งมีความคิดแยบคาย สดใส มีพลงั และสร้างสรรค ์
5.2  ผูซ่ึ้งมีความรู้สึกในใจเป่ียมลน้ไปดว้ยความเมตตา กลา้หาญ ศรัทธาต่อชีวิตและมี

จิตใจใฝ่รู้ 
5.3  ผูมี้พลงัเจตจาํนงนาวแน่ สามารถบรรลุภารกิจแห่งชีวิตท่ีตนเองเป็นผูเ้ลือกสรร 

กล่าวโดยสรุป การศึกษาแบบวอลดอร์ฟมีจุดมุ่งหมายท่ีจะดึงศกัยภาพท่ีมีอยูแ่ลว้ในตวัมนุษยแ์ต่ละ
คนออกมาให้เต็มศกัยภาพตามวยัพฒันาการ ให้นกัเรียนเรียนรู้ส่ิงต่างๆดว้ยความกระตือรือร้น ใช้
ปัญญาท่ีมีอยูใ่นตนเองใหเ้กิดคุณภาพสูงสุด 
 สรุปไดว้า่ การจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิเป็นการจดัการเรียน
การสอนโดยใชภ้าษามือในระยะแรกเร่ิม จนมีการศึกษาอีกหลายรูปแบบในเวลาต่อมาท่ีไดน้าํมา
พฒันาเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิไดดี้ยิง่ข้ึน 

2.1.2  ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินท่ีมี
ประสิทธิผล 

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินท่ีมี
ประสิทธิผลนั้น มีนกัวิชาการหลายท่านไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 

ผดุง อารยะวิญญู กล่าวว่า การจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นครูควรมีการ
เตรียมการเรียนการสอนดว้ยตนเองและตระหนกัถึงส่ิงเหล่าน้ี คือ (1) เร่ิมสอนทนัทีท่ีทราบว่าเด็กมี
ความบกพร่องทางการไดย้ินตั้งแต่อายุยงันอ้ย (2) จดัการเรียนการสอนอยา่งเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด 
(3) ครูผูส้อนต้องมีความชํานาญโดยได้รับการศึกษาและฝึกฝนมาทางน้ีโดยเฉพาะ (4) สร้าง
บรรยากาศในการส่ือสารอยูเ่สมอ ทั้งกาพดุและการใชภ้าษามือสนบัสนุนใหเ้ด็กส่ือสารกบัสมาชิกท่ี
บา้นและโรงเรียน (5)มุ่งพฒันาความรู้ทางภาษาและความสามารถในการท่ีจะติดต่อส่ือสารกนัอยา่ง
มีความหมายกบัผูอ่ื้นได ้โดยการสอนภาษารวมสําหรับเด็กหูหนวก (Total Communication) 
นอกจากน้ีครูควรคาํนึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จในการสอนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
ซ่ึงไดแ้ก่ (1) การสูญเสียการไดย้นิของเด็กแต่ละคนเป็นอยา่งไร (2) การไดย้นิท่ียงัเหลือมีอยูม่ากแค่
ไหน (3) มีนิสัยรักการพุดเพียงใด (4) สติปัญญาของเด็กอยู่ในระดบัใด (5) วุฒิภาวะของเด็กแต่ละ
คนซ่ึงไม่เท่ากนันั้นเป็นอย่างไร และ (6) ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะทางบา้นให้ความร่วมมือดีหรือไม่ 
วิธีการของครูใช้กบัเด็กและท่ีแนะนาํผูป้กครองหรือผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบัเด็กพิการทาํอย่างไร 
(ผดุง อารยะวิญญู, 2540, น. 46) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาในเร่ืองการใชภ้าษา
เพื่อการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระหว่างเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการด้วยกันเอง  
หรือส่ือสารกบัคนทัว่ไป จึงมีผูคิ้ดคน้วิธีส่ือความหมายเพ่ือให้เด็กประเภทน้ีสามารถส่ือสารได ้ 
วิธีส่ือสารได ้วิธีส่ือสารท่ีใชก้นัอยูแ่พร่หลาย มีดงัน้ี 
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1.  การพูด (Speech) ใช้ได้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไม่มากนักเหมาะ
สาํหรับเดก็หูตึงเลก็นอ้ยไปจนถึงหูตึงปานกลาง 

2.  ภาษามือ (Sign language) เหมาะสาํหรับเด็กท่ีสูญเสียการไดย้นิมากหรือหูหนวกเด็ก
เหล่าน้ีไม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดด้ว้ยการพูดจึงใชภ้าษามือแทน ผูท่ี้จะเขา้ใจภาษามือไดต้อ้งมี
ความรู้เก่ียวกบัภาษามือซ่ึงถือเป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของคนหูหนวก โดยใชมื้อทั้งสองขา้ง
แสดงท่าทางหรือการวางมือในตาํแหน่งต่างกนัแต่ละท่าหรือตาํแหน่งของมือจะมีความหมายต่างกนั 

3.  การสะกดตวัอกัษรน้ิวมือ (Finger Spelling) เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของคน
หูหนวก ท่ามือแต่ละท่ามีความหมายเท่ากบัตวัอกัษร 1 ตวั การสะกดน้ิวมือส่วนมากใช้สําหรับ
สะกดคาํท่ีไม่มีภาษามือ เช่น ช่ือคน ช่ือสถานท่ี เป็นตน้ 

4.  การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) หมายถึง การท่ีผูฟั้งพยายามเดาคาํพดูโดยการสังเกต
จากลักษณะการเคล่ือนไหวริมฝีปากของผูพู้ด เพื่อให้เขา้ใจความหมายตรงกันในเร่ืองท่ีผูพู้ด
กล่าวถึงในบางคร้ังตอ้งสงัเกตลกัษณะสีหนา้ท่าทาง ตลอดจนการเคล่ือนไหวมือ เทา้และลาํตวัของผู ้
พดูดว้ย เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํพดูไดดี้ยิง่ข้ึน การสงัเกตการเคล่ือนไหวของผูพ้ดูในลกัษณะ
น้ี (ประกอบกบัการสงัเกตการเคล่ือนไหวของริมฝีปาก) เรียกวา่ การอ่านคาํพดู (Speech Reading) 

5.  ท่าแนะคาํพูด (Cued Speech) เป็นระบบการส่ือสารอยา่งหน่ึงของคนหูหนวกโดยผู ้
พูดจะแสดงท่ามือในลกัษณะต่างๆประกอบคาํพูดเพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจความหมายของการพูดไดดี้
ยิง่ข้ึนท่ีถูกกาํหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบ แต่ละท่ามีความหมายเฉพาะและผูพู้ดจะวางมือไวใ้นระดบัตํ่า
กวา่คางเลก็นอ้ยไม่วางในตาํแหน่งอ่ืนๆและใชมื้อเพียงขา้งเดียว 

6.  การส่ือสารรวม (Total Communication) เป็นระบบการส่ือสารท่ีใชว้ิธีการส่ือสาร
หลายวิธีรวมกนักบัการพดูหรือใชว้ิธีพดูรวมกบัภาษามือและภาษาท่าทางอ่ืนๆซ่ึงผูพ้ดูจะพดูและใช้
ภาษามือไปพร้อมกบัการพดูและในขณะเดียวกนักอ็าจแสดงความรู้สึกออกทางสีหนา้และใชท่้าทาง
อ่ืนๆประกอบ ทั้งน้ีเพื่อใหผู้ฟั้งเดาความหมายในการแสดงออกของผูพ้ดูประกอบคาํพดูของผูพ้ดูทาํ
ใหผู้ฟั้งเขา้ใจความหมายไดดี้ยิง่ข้ึน นอกจากการพดู การใชภ้าษามือ การแสดงท่าทางประกอบแลว้ 
การส่ือสารอาจใชว้ิธีอ่านริมฝีปาก ท่าแนะคาํพูด การสะกดตวัอกัษรดว้ยน้ิวมือ การอ่าน การเขียน
หรือวิธีอ่ืนๆกไ็ด ้การใชว้ิธีส่ือสารรวมตั้งแต่สองวิธีข้ึนไป เรียกวา่ การส่ือสารรวม 

นอกจากน้ีการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กหูตึงควรมีลกัษณะแตกต่างไปจากการศึกษาของ
เด็กหูหนวก การจดับริเวณทางการศึกษาแก่เด็กหูตึง ควรมุ่งเตรียมเด็กเพื่อให้มีความพร้อมเพ่ือการ
เรียนร่วมหรือเด็กท่ีเรียนรู้ร่วมอยู่แลว้ก็ควรไดรั้บการช่วยเหลือในการแกปั้ญหาต่างๆเพ่ือให้เด็ก
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการเรียนร่วม ดงันั้น หลกัสูตรจึงควรเน้นการฝึกฟัง การแกไ้ขการพูด  
การอ่านการพูด การฝึกภาษาและการเรียนวิชาอ่ืนๆควบคู่กนัไป สําหรับเด็กหูตึงท่ีเรียนนั้นเรียน
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พิเศษนั้น ควรเนน้ทกัษะในการส่ือความหมายควบคู่ไปกบัดา้นวิชาการ ในทาํนองเดียวกนัหลกัสูตร
ควรเน้นเก่ียวกบัการฝึกฟัง การแกไ้ขการพูด การอ่านคาํพูด โดยใชเ้น้ือหาจากวิชาอ่ืนๆท่ีมีสอน 
ในโรงเรียนสาํหรับเด็กหูหนวกนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดวิธีการส่ือสารว่า 
จะใชภ้าษามืออยา่งเดียวหรือจะใชว้ิธีการส่ือสารรวม ในขณะเดียวกนัเด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนรู้
และฝึกพูด เด็กทุกคนไม่ว่าจะหูตึงหรือหูหนวกควรมีเคร่ืองช่วยฟังและไดรั้บการฝึกพูด การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการพูดโดยใช้เคร่ืองมือทางโสตสัมผัสวิทยา  การให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมี 
ความบกพร่องทางการไดย้ินเป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นมากเพื่อช่วยให้เด็กไดพ้ฒันาตนเองตามกาํลงั
ความสามารถของตน การศึกษายงัเป็นพื้นฐานในการปรับตวัให้สามารถดาํรงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง 
มีความสุข มีอาชีพท่ีจะช่วยใหมี้รายไดเ้ล้ียงตนเอง 

ดงันั้น สรุปไดว้่า การส่ือความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจะเลือกใช้
วิธีการท่ีเหมาะสมย่อมข้ึนอยูก่บัสภาพความบกพร่องเป็นสาํคญั บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้ินแตกต่าง
กนัยอ่มมีวิธีการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไป อยา่งไรก็ตามวิธีการส่ือสารรวมนบัเป็นวิธีการสอนท่ีนิยม
ใชก้นัในโรงเรียนสาํหรับเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในปัจจุบนั 

 
2.2  นักเรียนทีมี่ความบกพร่องทางการได้ยนิ 

2.2.1  ความหมายของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้นิในระดบัหูตึงหรือ

ระดบัหูหนวก ซ่ึงอาจเป็นมาแต่กาํเนิดหรือมาสูญเสียการไดย้นิในภายหลงัไดรั้บอุบติัเหตุ โรคภยัไข้
เจ็บ หรือความชรา ซ่ึงแบ่งระดบัการสูญเสียการไดย้ินไวด้งัน้ี (ศรียา นิยมธรรม, น.129 ; เกยรู  
วงศก์อ้ม, น.29 ; ผดุง อารยะวิณู, น.21) 

1.  ระดบัปกติ  หมายความวา่เร่ิมไดย้นิเสียงดงัไม่เกิน 25  เดซิเบล 
2.  ระดบัตึงเลก็นอ้ย หมายความวา่เร่ิมไดย้นิเสียงเม่ือเสียงดงั 26-40  เดซิเบล 
3.  ระดบัตึงปานกลาง หมายความวา่เร่ิมไดย้นิเสียงเม่ือเสียงดงั 41-55  เดซิเบล 
4.  ระดบัตึงมาก หมายความวา่เร่ิมไดย้นิเสียงดงัไม่เกิน 56-70  เดซิเบล 
5.  ระดบัตึงรุนแรง หมายความวา่เร่ิมไดย้นิเสียงดงัเม่ือเสียงดงัมากกวา่ 71-90  เดซิเบล 
6.  ระดบัหนวก หมายความวา่ไดย้นิเสียงดงัมากกวา่ 90  เดซิเบล 

    หรือไม่มีปฏิกิริยาใดๆแมมี้เสียงดงัมากกวา่ 90  เดซิเบล 
(เดซิเบล เป็นหน่วยวดัความดงัของเสียง ระดบัเร่ิมไดย้นิของเสียงปกติ มีเสียงดงัไม่เกิน 

25 เดซิเบล 
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คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูหนวกจะเร่ิมไดย้นิเม่ือเสียงดงัมากกว่า 90 เด
ซิเบล เสียงท่ีมีความดงัมาก มีหน่วยเดซิเบลสูง ขณะท่ีเสียงค่อยจะมีหน่วยเดซิเบลตํ่า เช่น เสียง
กระซิบ มีความดงัประมาณ 10-20 เดซิเบล เสียงพดูท่ีไดย้นิชดั มีความดงัประมาณ 60 เดซิเบล เสียง
มอเตอร์ไซดข์ณะเร่งเคร่ืองอาจมีความดงัถึง 110 เดซิเบล) (ผดุง อารยะวิญญู, น.21) 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ .ศ .  2551 รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศกาํหนดประเภทและหลกัเกณฑ์ของเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิ ไดแ้ก่ บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิตั้งแต่ระดบัหูตึงนอ้ยจนถึงระดบัหูหนวก ซ่ึงแบ่งเป็น 
2 ประเภท ดงัน้ี 

คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวก หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้ินมาก
จนไม่สามารถรับขอ้มูลผา่นทางการไดย้นิ ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม โดยทัว่ไปหาก
ตรวจการไดย้นิจะสูญเสียการไดย้นิ 90 เดซิเบลข้ึนไป 

คนท่ีมีความบกพร่องการได้ยินระดับหูตึง หมายถึง คนท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่เพียง
พอท่ีจะรับขอ้มูลผ่านการไดย้ิน โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วงฟังและหากตรวจการไดย้ินจะพบว่า 
มีการสูญเสียการไดย้ินน้อยกว่า 90 เดซิเบล มาจนถึง 25 เดซิเบล เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ 
ไดย้นิระดบัหูตึงเร่ิมไดย้นิเสียงท่ีดงัมากกวา่ 26 เดซิเบลข้ึนไปจนถึง 90 เดซิเบลข้ึนไป 

สมิธ (Smith, p.383-384) ไดอ้ธิบายว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง 
บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้ิน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ บุคคลคนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน
ระดบัหูหนวก (The Deaf) และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึง (The Hard of 
Hearing) โดยบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวกจะเป็นผูสู้ญเสียการได้ยิน 
ในระดับรุนแรงแม้จะใช้เคร่ืองช่วยฟังและยงัได้ประโยชน์จากการฟังเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น 
จึงไม่สามารถใชก้ารฟังเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารได ้ส่วนบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิระดบัหูตึงนั้นสามารถใชเ้สียงจากการไดย้นิในการติดต่อส่ือสารหรือโดยใชเ้คร่ืองช่วยฟังเป็น
อุปกรณ์ช่วยเหลือ 

มวัส์ (Moores) ไดใ้ห้นิยามของคนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวกและ
คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูตึงทางการศึกษาไวด้งัน้ี 

คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวก (a deaf person) ในทางการศึกษา 
หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ 90 เดซิเบลข้ึนไป การสูญเสียดังกล่าวทาํให้คนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูหนวกไม่เขา้ใจการพดู ไม่วา่จะใชเ้คร่ืองช่วยฟังหรือไม่ 
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คนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึง (a hard of hearing person) ในทาง
การศึกษา หมายถึง คนท่ีสูญเสียการไดย้นิอยูร่ะหว่าง 35-89 เดซิเบล บุคคลดงักล่าวมีปัญหาในการ
ฟังและการเขา้ใจการพดู แต่เขา้ใจคาํพดูบา้ง ไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังกต็าม 

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน หมายถึง เด็กท่ี
สูญเสียการไดย้นิตั้งแต่ 26 เดซิเบล ถึง 90 เดซิเบล เรียกว่า เด็กหูตึง สามารถใชเ้คร่ืองช่วยฟังเพื่อรับ
ฟังให้ชัดเจนข้ึน สําหรับเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินตั้ งแต่ 90 เดซิเบลข้ึนไปหรือไม่ได้ยินเสียงเลย 
เรียกวา่ เดก็หูหนวก การไม่ไดย้นิมีผลต่อการเรียนรู้ทางภาษาของเดก็ 

2.2.2  สาเหตุความบกพร่องทางการไดย้นิ 
วารี ถิระจิตร (2545, น. 45-46) แบ่งสาเหตุของความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงัน้ี 
1.  หูหนวกก่อนคลอด (Congental Deafness) หมายถึง ทารกท่ีจะเกิดมามีความพอการ

ของอวยัวะรับเสียงตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดา เม่ือคลอดออกมาแลว้กป้รากฏอาการหูหนวกแต่แรกเกิด 
ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.1  หูหนวกจากกรรมพนัธ์ุ (Hereditary Deafness) เป็นอาการหูหนวกของทารกท่ี
มีความพิการสืบพนัธ์ุจากบิดาหรือมารดาหรือบรรพบุรุษ เช่น พ่อแม่หูหนวก ลูกอาจหูหนวก หรือ
หลานหูหนวก 
  1.2   หูหนวกท่ีไม่ใช่กรรมพนัธ์ุ (Sporadic Deafness) มีหลายสาเหตุ คือ 

1.2.1 หูหนวกจากอนัตรายต่อทารก เช่น ขณะมารดาตั้งครรภ ์บงัเอิญหกลม้
ถูกกระแทกอยา่งแรง ทารกท่ีอยูใ่นครรภแ์ละกาํลงัเจริญเติบโตอาจถูกบีบ ถูกกดหรือกระแทกหรือ
เลือดไปหล่อเล้ียงไม่สะดวก ทาํให้อวยัวะการไดย้ินพิการได ้เม่ือทารกคลอดออกมาก็มีอาการหู
หนวกแต่กาํเนิด 

1.2.2  หูนวกจากการคลอดหรือศีรษะถูกบีบขณะคลอดเน่ืองจากกระดูกเชิง
กรานเลก็หรือคีมจบัศีรษะทารกไม่ถูกท่ี เป็นตน้ 

1.2.3  หูหนวกจากการเติบโตของอวยัวะหูผดิปกติ ทารกท่ีเกิดมาอาจไม่มีหู 
ไม่มีรูหูขา้งเดียวหรือสองขา้ง เม่ือมีความพิการเกิดข้ึนกบัอวยัวะหูส่วนใดส่วนหน่ึงทาํใหหู้หนวกได้
เหมือนกนั 

1.2.4  หูหนวกจากพิษยาต่อมารดาขณะตั้งครรภ ์ระหว่างท่ีมารดาตั้งครรภ์
อาจเจบ็ป่วยและจาํเป็นตอ้งใชย้าบางอยา่งรักษา ยานั้นอาจเป็นพิษต่ออวยัวะหูของทารกในครรภไ์ด ้
เช่น ยาควินิน ยาแอสไพริน ยาเสตร็ปโตมัยซิน และยาเพนนิซิลีน เป็นต้น หญิงมีครรภ์ควร
ระมดัระวงัในการใชย้าใหม้ากท่ีสุด โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภแ์ละใกลค้ลอดเพราะยา
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สามารถผ่านรกไปยงัทารกในครรภไ์ดง่้าย ซ่ึงเป็นอนัตรายท่ีร้านแรงมากมีผลทาํให้ทารกในครรภ์
พิการ 

1.2.5  หูหนวกจากโรคติดต่อขณะตั้งครรภ ์เช่น โรคหดัเยอรมนั ทารกไดรั้บ
เช้ือไวรัสชนิดน้ีจากมารดาขณะท่ีอยู่ในครรภ์ 3 เดือนแรก อาจมีผลทาํให้เกิดความผิดปกติของ
ร่างกายในหลายระบบ ไดแ้ก่ ความผิดปกติท่ีหัวใจ หลอดเลือดตา คือเกิดตอ้กระจกโดยกาํเนิด 
ร่างกายและศีรษะของทารกเลก็กวา่ปกติ สมองไม่เจริญเติบโต หรือหูหนวกได ้

2.  หูหนวกหลงัคลอด (Acquired Deafness) หมายถึง ทารกมีอวยัวะและประสาทหูปกติ
แต่ต่อมาภายหลงัปรากฏวา่หูหนวกข้ึน โอกาสท่ีจะเกิดหูหนวกหลงัคลอดสามารถแยกได ้ดงัน้ี 

2.1  หูหนวกจากโรคระบบประสาท เช่น การป่วยเป็นเยือ่หุม้สมองอกัเสบ 
  2.2  หูหนวกจากโรคติดต่อ เช่น ภายหลงัจากการป่วยเป็นโรคหดั ไขห้วดัใหญ่ คาง
ทูม หดัเยอรมนั อาจมีอาการหูหนวกได ้
  2.3  หูหนวกร่วมกบัโรคต่อมไร้ท่อ เช่น โรคต่อมพิตูอิตารี 
  2.4  หูหนวกจากพิษและสารเคมี เม่ือผูป่้วยไดรั้บยาท่ีเป็นพิษต่ออวยัวะหูส่วนใน
และประสาทหู เช่น ควินิน ยาสเตร็ปโตมยัซิน และยาคานามยัซิน เป็นตน้ 

3.  หูหนวกจากโรคหู คอ จมูก อวยัวะของหู คอ จมูกติดต่อกนัและอยูใ่กลเ้คียงกนัมาก 
เม่ืออวยัวะดงักล่าวเกิดโรคมากระทบกระเทือนถึงกนัและกนัทาํใหหู้หนวกได ้

4.  หูหนวกจากภยนัตราย ต่ออวยัวะหูและประสาทหู เช่น การตกเปล ตกบนัได ตกจาก
ท่ีสูง นอกจากศีรษะไดรั้บความกระทบกระเทือนแลว้กระดูกขมบัแตกร้าวหรือถูกตบท่ีหูอย่าง
รุนแรงทาํใหหู้หนวกได ้

นอกจากนั้ นเสียงดังต่างๆ เช่น เสียงฟ้าผ่า เสียงระเบิด เสียงปืน เสียงเคร่ืองบิน 
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัรในโรงงาน ถา้หากไดรั้บการรบกวนอยู่เสมอและเป็นเวลานานจะทาํให้หู
พิการได ้

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ความบกพร่องทางการไดย้ินเกิดข้ึนไดท้ั้งก่อนคลอดและหลงั
คลอด สาเหตุท่ีเกิดก่อนคลอดมีดงัน้ี คือ เกิดจากกรรมพนัธ์ุและไม่ใช่กรรมพนัธ์ุ ซ่ึงอาจเกิดข้ึน
ในขณะท่ีมารดาตั้งครรภ์ จากการรับประทานยาขณะท่ีมารดาตั้งครรภ์และเป็นโรคติดต่อขณะ
ตั้งครรภแ์ละจากการคลอด สาเหตุท่ีหูหนวกหลงัคลอด ไดแ้ก่ เกิดจากการเจ็บป่วย โรคติดต่อ เกิด
จากพิษยาและสารเคมี เกิดจากภยนัตรายต่ออวยัวะหูประสาทหู สาเหตุเหล่าน้ีทาํใหหู้หนวกได ้
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2.2.3  ประเภทของความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ศรียา  นิยาธรรม (น.22-23) ได้พิจารณาประเภทของการสูญเสียการได้ยินคาํนึงถึง

ตาํแหน่งท่ีเกิดความผดิปกติของกลไกการไดย้นิ ดงัน้ี 
1.  ความผิดปกติของกลไกการไดย้ินนาํเสียง (Conductive Hearing Loss) เป็นการ

สูญเสียการไดย้นิท่ีมีสาเหตุมาจากความผดิปกติท่ีส่วนใดส่วนหน่ึงของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ซ่ึง
เป็นส่วนของการนาํเสียง เช่น แกว้หูทะลุ หูนํ้ าหนวก กระดูกหูสามช้ินเคล่ือนไหวไม่ได ้การติดเช้ือ
ของหูชั้นกลาง เป็นตน้ การสูญเสียการไดย้ินลกัษณะน้ีอาจรักษาไดด้ว้ยยาหรือการผ่าตดั ส่วนการ
รับฟังเสียงมกัสูญเสียการไดย้ินในระดบัเล็กน้อยหรือปานกลาง คือน้อยมากท่ีจะก่อให้เกิดความ
บกพร่องทางการไดย้ินมากกว่า 60-70 เดซิเบล อย่างไรก็ตาม ยงัมีการสั่นสะเทือนของกระดูกหู
ชั้นในอยู ่

2.  ความผดิปกติของกลไกการไดย้นิประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing Loss) เกิด
จากความผิดปกติท่ีหูชั้นในหรือประสาทหู เช่น ประสาทหูเสียจากการแพย้า หรือเสียงระเบิด เสียง
อึกทึก เป็นตน้ นอกจากน้ีท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ กรรมพนัธ์ุ มารดาติดเช้ือหรือได้รับสารพิษขณะ
ตั้งครรภห์รือระหว่างคลอด ทาํใหป้ระสาทหูเสียแต่กาํเนิด การถูกทาํร้ายร่างกาย หรืออุบติัเหตุอยา่ง
รุนแรง 

3.  ความผดิปกติของกลไกการไดย้นิผสม (Mixed Hearing Loss) การสูญเสียการไดย้นิ
ประเภทน้ี เกิดจากการท่ีหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางมีความผดิปกติร่วมกบัหูชั้นในหรือประสาทหู เช่น 
การเป็นโรคหูนํ้ าหนวกเร้ือรัง ความพิการแบบน้ีมีทั้งท่ีเป็นมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดทีหลงั มีทั้งพูดได้
และอาจพดูไม่ชดั และบางรายอาจรุนแรงถึงระดบัหูหนวก 

4.  ความผิดปกติของกลไกการไดย้ิน การแปลงเสียงเสีย (Central Hearing Loss) เกิด
จากการท่ีสมองซ่ึงเกิดจากการท่ีสมองซ่ึงทาํหนา้ท่ีรับและแปลความหมายของเสียงเสีย ซ่ึงเกิดจาก
เน้ืองอกในสมอง สมองอกัเสบ เส้นเลือดในสมองแตก ทาํให้ศูนยรั์บฟังเสียงใชก้ารไม่ไดจึ้งทาํให้
ไม่เขา้ใจความหมายของเสียง 

5.  ความผดิปกติของกลไกการไดย้นิ จิตใจผดิปกติ (Function or Psychological Hearing 
Loss) ความผดิปกติจากจิตใจหรืออารมณ์ทาํใหไ้ม่มีการตอบสนองต่อเสียง แสดงอาการเหมือนคน
หูหนวก หูตึง ทั้งท่ีกลไกการไดย้นิปกติ ตอ้งใหแ้พทยห์รือนกัจิตวิทยารักษา 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ความบกพร่องทางการไดย้ินมี 5 ประเภท คือ การนาํเสียงเสีย 
ประสาทหูเสีย แบบผสมท่ีเกิดความผดิปกติของหูชั้นนอกและหูชั้นกลางร่วมกบัความผดิปกติของหู
ชั้นในหรือประสาทหู การแปลเสียงหรือเสียงจากสมองส่วนกลางและการมีจิตใจหรืออารมณ์
ผดิปกติจะเห็นวา่มีผลต่อพฒันาการดา้นภาษาและการพดูเป็นอยา่งมาก 
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2.2.4  ลกัษณะและพฤติกรรมของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ผดุง อารยะวิญญู (น.23-24) อธิบายลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินไว ้
ดงัน้ี 

1.  การพูด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน มีปัญหาทางการพูด เด็กอาจพูดไม่ได้
หรือพดูไม่ชดั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัการสูญเสียการไดย้ินของเด็ก เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินเลก็นอ้ย อาจ
พอพูดได ้เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินระดบัปานกลางสามารถพูดไดแ้ต่ไม่ชดั ส่วนเด็กท่ีสูญเสียการได้
ยนิมากหรือมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูหนวก อาจพดูไม่ไดเ้ลย หากไม่ไดรั้บการสอนพดู
ตั้งแต่เด็ก นอกจากน้ีการพูดข้ึนอยูก่บัอายขุองเด็กเม่ือสูญเสียการไดย้ินอีกดว้ย หากเด็กสูญเสียการ
ได้ยินตั้งแต่กาํเนิด เด็กจะมีปัญหาการพูดอย่างมาก แต่ถา้สูญเสียการไดย้ินหลงัจากพูดได้แลว้ 
ปัญหาในการพูดจะนอ้ยกว่าเด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินมาตั้งแต่กาํเนิด ปัญหาการพูดของเด็กนอกจาก
ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการสูญเสียการไดย้นิแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัอายขุองเด็กเม่ือเด็กสูญเสียการได้
ยนิอีกดว้ย 

2.  ภาษา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะมีปัญหาเก่ียวกบัภาษา เช่น มีความรู้
เก่ียวกบัคาํศพัทใ์นวงจาํกดั เรียงคาํเป็นประโยคท่ีเป็นหลกัภาษา เป็นตน้ ปัญหาทางภาษาของเด็ก
คลา้ยคลึงกบัปัญหาในการพูด นัน่คือ เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินมากเท่าไหร่ ยิ่งมีปัญหาทางภาษามาก
ข้ึนเท่านั้น 

3.  ความสามารถทางสติปัญญา ผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิอาจ
คิดว่า เด็กประเภทน้ีมีสติปัญญาตํ่า ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้ น ท่านอาจคิดว่าเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินมีสติปัญญาตํ่า เพราะว่าท่านไม่อาจส่ือสารกับเขาได้ หากท่านสามารถ
ส่ือสารกบัเขาไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ท่านอาจเห็นวา่เขาเป็นเดก็ฉลาดกไ็ด ้ความจริงแลว้ระดบัสติปัญญา
ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจากรายงานการวิจยัเป็นจาํนวนมากพบว่า มีการกระจาย
คลา้ยเด็กปกติ บางคนโง่ บางคนฉลาด ถึงขั้นเป็นอจัฉริยะเลยก็มี จึงอาจสรุปไดว้่า เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิไม่ใช่เดก็โง่ทุกคน 

4.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจาํนวนมากมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าวิธีการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีวดัผลท่ีปฏิบติักนัอยู่ใน
ปัจจุบนัเหมาะท่ีจะนาํไปใชก้บัเดก็ปกติมากกวา่ วิธีการบางอยา่งจึงไม่เหมาะสมสาํหรับเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินยิ่งไปกว่านั้นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาทางภาษาและมี
ทกัษะทางภาษาจาํกดั จึงเป็นอุปสรรคในการทาํขอ้สอบเพราะผูท่ี้จาํขอ้สอบไดดี้นั้นตอ้งมีความรู้
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ทางภาษาเป็นอย่างดี ดว้ยเหตุน้ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ค่อนขา้งตํ่ากวา่เดก็ปกติ 
 5.  การปรับตวั เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิอาจมีปัญหาในการปรับตวั สาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดไ้ม่ดี เด็กอาจเกิดความคบัขอ้งใจ ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิตอ้งปรับตวัมากกวา่เดก็ปกติบางคน 
 วารี ถิระจิตร (2545, น. 47-48) พฤติกรรมเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงัน้ี 

5.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวกจะมีปัญหาทางภาษามากเพราะ
ขาดการส่ือความหมายดา้นภาษาพดู ตอ้งใชภ้าษามือแทนภาษาพดู เวลาพดูจะเพี้ยน ทาํใหติ้ดต่อกบั
บุคคลอ่ืนได้น้อย คนหูหนวกมักเขียนหนังสือผิด เขียนกลับคาํ รู้ศัพท์น้อย การใช้ภาษาเขียน
ผดิพลาด 

5.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวกจะมีปัญหาดา้นอารมณ์เพราะ
สาเหตุของภาษาทาํใหก้ารส่ือความเพ่ือทาํความเขา้ใจเป็นไปไดย้ากลาํบาก ถา้หากไปอยูใ่นสังคมท่ี
ไม่เป็นท่ียอมรับแลว้กย็อ่มเพิ่มปัญหาทางอารมณ์ เช่น โกรธง่าย เอาแต่ใจตนเอง 

5.3 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวกจะมีปัญหาดา้นครอบครัว หาก
ครอบครัวของเดก็ไม่ยอมรับเดก็ ขาดความรู้ความเขา้ใจ ขาดความอบอุ่นทางใจ นอ้ยเน้ือตํ่าใจเพราะ
ไม่สามารถระบายกบัใครได ้เน่ืองจากความบกพร่องทางการส่ือความหมายดา้นการพดู 

5.4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูหนวกมีปัญหาดา้นสังคม ถา้หากอยูใ่น
สงัคมท่ีไม่ยอมรับจะทาํใหข้าดความเขา้ใจ มกัถูกกลัน่แกลง้ ลอ้เลียน ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหเ้ด็ก
หูหนวกเกิดความคบัขอ้งใจ นอ้ยเน้ือตํ่าใจและบาคร้ังอาจตกเป็นเคร่ืองมือของมิจฉาชีพกลายเป็น
อาชญากร เป็นตน้ 

5.5 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูหนวกจะมีปัญหาดา้นความมืดเพราะเดก็
จะใชมื้อแทนการฟังเสียง ถา้ขาดแสงสวา่งกข็าดการมองเห็น จะไม่สามารถส่ือความหมายได ้

5.6 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินระดบัหูหนวกจะมีปัญหาดา้นการประกอบ
อาชีพ บุคคลท่ีหูหนวกจะเสียสิทธ์ิในการประกอบอาชีพไม่เท่าเทียมกบัคนปกติ 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ มีปัญหาดา้นภาษาและการพดู 
คือ พูดไม่ได้หรือไม่ชัดแต่ไม่มีผลทางด้านสติปัญญาเพราะระดับสติปัญญาของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิมีเหมือนนกัเรียนปกติ คือ มีโง่ มีฉลาด เม่ือเด็กมีความบกพร่องทางภาษาจึง
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าและทาํให้นักเรียนมีปัญหาทางอารมณ์ สังคม พฤติกรรมการ
ปรับตวั และการเรียนรู้ของเดก็อาจทาํใหมี้ปัญหาดา้นส่วนตวัและครอบครัวตามมา 
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2.3  การสอนรายวชิาวทิยาศาสตร์ 
2.3.1  ความสาํคญัของของวิทยาศาสตร์ 

 ต า ม ป ร ะ ม ว ล ส า ร ะ วิ ช า ก า ร พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ส่ื อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
(มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2550, น. 3-6) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัของวิทยาศาสตร์ไวว้่า
วิทยาศาสตร์นบัว่ามีความสาํคญัยิ่งต่อโลก ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนั และสังคมของมนุษยใ์นโลกเพราะ
วิทยาศาสตร์จดัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้มนุษยมี์ความสะดวกสบาย มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งในเร่ือง
ของปัจจยั 4 อนัไดแ้ก่ เคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรคและท่ีอยูอ่าศยั ตลอดจนเคร่ืองอาํนวยความ
สะดวกในชีวิตและการทาํงาน นอกจากน้ี วิชาวิทยาศาสตร์ยงัมีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันา
ประเทศให้เจริญกา้วหน้าไปอย่างรวดเร็ว ประเทศท่ีมีการพฒันาและมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
ทั้ งหลายล้วนมีฐานมาจากประเทศเหล่านั้ นตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์และใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจในสาขาการผลิตทั้งดา้น
การเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การส่ือสาร การคมนาคม รวมทั้งการจดัการ จึงทาํให้ประเทศ
เกิดความมัน่คงถาวร 
 ในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยว์ิทยาศาสตร์ทาํให้คนไดพ้ฒันาวิธีคิดทั้งความคิดท่ีเป็น
เหตุผลความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ทาํให้คนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
สามารถแกปั้ญหา เพื่อพฒันางานไดอ้ย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็นผลและ
สามารถพิสูจน์หรือตรวจได ้ดงันั้น วิทยาศาสตร์จึงเป็นวฒันธรรมของโลกสมยัใหม่ท่ีช่วยให้เกิด
สงัคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ทุกคนจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาดา้นวิทยาศาสตร์ 
(scientific literacy for all) เพื่อใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการคน้ควา้หาความรู้และแกไ้ข
ปัญหาต่างๆดว้ยตนเอง โดยใชว้ิธีการทางวิทยาศาสตร์มีค่านิยมและจิตวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
จิตวิทยาศาสตร์ คือ คุณลกัษณะนิสัยของบุคคลท่ีเกิดจากการศึกษาหาความรู้โดยใชก้ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบดว้ย ความสนใจใฝ่รู้ ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ 
ความซ่ือสัตย ์ประหยดั การร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ความมี
เหตุผลและการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นาํมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนแต่ยงัช่วยให้
คนมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษา ตลอดจนการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล ดงันั้น การเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะเป็นการเรียนรู้เพื่อ
ความเขา้ใจ ซาบซ้ึงและเห็นความสําคญัของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะส่งผลให้ผูเ้รียน
สามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้หลายๆดา้นซ่ึงเป็นความรู้แบบองคร์วม อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรค์
ส่ิงต่างๆและพฒันาคุณภาพชีวิตมีความสามารถในการจดัการ อนัจะนาํไปสู่การสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ
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และพฒันาคุณภาพชีวิต มีความสามารถในการจดัการและร่วมกนัดูแลรักษาโลกธรรมชาติอย่าง
ย ัง่ยนื 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการพฒันาองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยีท่ีใชอ้าํนวยความสะดวกต่างๆของมนุษย ์ทุกคนจึงควรไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อใชใ้น
การพฒันาตนเองและนาํไปใชพ้ฒันาประเทศ 

2.3.2  ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ 
 ตามคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (กรมวิชาการ, 2542, น.2) ไดก้ล่าวถึง 
ธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 
 ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มาด้วยความพยายามของมนุษย์ท่ีใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Process) ในการสืบเสาะหาความรู้ (Scientific Inquiry) การแกปั้ญหาโดย
ผา่นการสังเกต การสาํรวจตรวจสอบ (Investigation) การศึกษาคน้ควา้อยา่งมีระบบและการสืบคน้
ขอ้มูลทาํให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่เพิ่มพูนตลอดเวลา ความรู้และกระบวนการดงักล่าวมีการถ่ายทอด
ต่อเน่ืองกนัเป็นเวลายาวนาน 
 ความรู้วิทยาศาสตร์ตอ้งสามารถอธิบายและตรวจสอบไดเ้พ่ือนาํมาใชอ้า้งอิงทั้งในการ
สนบัสนุนโตแ้ยง่เม่ือมีการคน้พบขอ้มูลหลกัฐานใหม่หรือแมแ้ต่ขอ้มูลเดิมเดียวกนัก็อาจขดัแยง้ข้ึน
ได ้ถา้นกัวิทยาศาสตร์แปลความหมายดว้ยวิธีการหรือแนวคิดท่ีแตกต่างกนั ความรู้วิทยาศาสตร์จึง
อาจเปล่ียนแปลงได ้
 วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลก
วิทยาศาสตร์จึงเป็นผลจากการเสริมสร้างความรู้ของบุคคล การส่ือสารและการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้
เกิดความคิดในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์มีผลใหค้วามรู้วิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนอยา่งไม่หยดุย ั้ง และส่งผลต่อ
ตนในสังคมและส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาคน้ควา้การใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงตอ้งอยูใ่นขอบเขต
คุณธรรม จริยธรรมท่ีเป็นยอมรับของสงัคม และเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
 ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีสําคญัในการพฒันาเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็น
กระบวนการในงานต่างๆหรือกระบวนการพฒันา ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และแกปั้ญหาของมวลมนุษย ์เทคโนโลยีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากร กระบวนการและระบบการจดัการ 
จึงตอ้งใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า ลกัษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีเน้นการพฒันา
ทกัษะการคิด การวิเคราะห์ การหาขอ้เท็จจริงเพื่อกลายเป็นองคค์วามรู้เพื่อใช้ในการพฒันาเพื่อ
ตอบสนองต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์
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2.3.3  จุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
จุฬารัตน์ ต่อหิรัญพฤกษ์ (2551, น. 52; อา้งอิงจาก สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2546) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการสอนวิทยาศาสตร์ไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อใหเ้ขา้ใจหลกัการ ทฤษฏีท่ีเป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
2.  เพื่อใหเ้ขา้ใจขอบเขตธรรมชาติและขอ้จาํกดัของวิทยาศาสตร์ 
3.  เพื่อให้มีทกัษะท่ีสําคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
4.  เพื่อพฒันากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแกปั้ญหาและ

การจดัการทกัษะในการส่ือสารและความสามารถในการตดัสินใจ 
5.  เพื่อใหต้ระหนกัถึงความสมัพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยมีวลมนุษยแ์ละ

สภาพแวดลอ้มในเชิงท่ีมีอิทธิพลและผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 
6.  เพื่อนาํความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ต่อสงัคมและการดาํรงชีวิต 
7.  เพื่อให้เป็นคนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งสร้างสรรค ์
จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ เพื่อให้

เขา้ใจถึงหลกัการทฤษฎี ทกัษะการคิดตดัสินใจ มีความรู้ความเขา้ใจในการนาํวิทยาศาสตร์ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนั 

2.3.4  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 

(2551 : 93-131) ไดก้าํหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดคุณภาพของ
ผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกาํหนดไวเ้ฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นสําหรับเป็นพื้นฐานในการ
ดาํรงชีวิตให้มีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเ้รียน สถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได ้สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต ส่ิงมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต โครงสร้าง
และหน้าท่ีของระบบต่างๆของส่ิงมีชีวิตและกระบวนการดาํรงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การถ่ายทอดพนัธุกรรม การทาํงานของระบบต่างๆของส่ิงมีชีวิต วิวฒันาการ และความหลากหลาย
ของส่ิงมีชีวิตและเทคโนโลยชีีวภาพ 
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ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงมีชีวิตท่ีหลากหลายรอบตวั ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต
กบัส่ิงแวดลอ้ม ความสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศ ความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชแ้ละจดัการทรัพยากรธรรมชาติในระดบัทอ้งถ่ิน ประเทศและโลก ปัจจยัท่ีมีผลต่อการอยูร่อด
ของส่ิงมีชีวิตในสภาพแวดลอ้มต่างๆ 

สารและสมบติัของสาร สมบติัของวสัดุและสาร แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคการ
เปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมีและการแยกสาร 

แรงและการเคล่ือนท่ี ธรรมชาติของแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโนม้ถ่วง แรงนิวเคลียร์การ
ออกแรงกระทาํต่อวตัถุ การเคล่ือนท่ีของวตัถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆใน
ชีวิตประจาํวนั 

พลงังาน พลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียนรูปพลงังาน สมบติัและปรากฏการณ์
ของแสง เสียงและวงจรไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงานอนุรักษ์พลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก  โครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก ทรัพยากร
ทางธรณี สมบติัทางกายภาพของดิน หิน นํ้า อากาศ สมบติัของผวิโลก และบรรยากาศ กระบวนการ
เปล่ียนแปลงของเปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ 

ดาราศาสตร์และอวกาศ  วิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแลก็ซี เอกภพ ปฏิสัมพนัธ์
และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ความสัมพนัธ์ของดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ และโลก ความสําคญัของ
เทคโนโลยอีวกาศ 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
สืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา และจิตวิทยาศาสตร์ 

3.5 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1  ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.1  เขา้ใจหน่วยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง 
และหน้าท่ีของระบบต่างๆ ของส่ิงมีชีวิตท่ีทาํงานสัมพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชใ้นการดาํรงชีวิตของตนเองและดูแลส่ิงมีชีวิต 

มาตรฐาน ว 1.2 เขา้ใจกระบวนการและความสําคญัของการถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสาร
ส่ิงท่ีเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
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สาระท่ี 2  ชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐาน ว 2.1   เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้ม

กบัส่ิงมีชีวิต   ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

มาตรฐาน  ว  2.2 เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถ่ิน  ประเทศ  และโลกนําความรู้ไปใช้ในในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 

สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.1  เขา้ใจสมบติัของสาร   ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของสารกบั

โครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  
ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ นาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 3.2    เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   
การเกิดสารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ี
เรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ี 
มาตรฐาน ว 4.1 เขา้ใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง และแรง

นิวเคลียร์ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
ถูกตอ้งและมีคุณธรรม    

มาตรฐาน ว 4.2 เขา้ใจลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ของวตัถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

สาระท่ี 5 พลงังาน 
มาตรฐาน ว 5.1 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานกบัการดาํรงชีวิต การเปล่ียน

รูปพลงังาน ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสารและพลงังาน  ผลของการใชพ้ลงังานต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม มี
กระบวน การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์  

สาระท่ี 6  กระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก 
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มาตรฐาน ว 6.1  เขา้ใจกระบวนการต่าง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสมัพนัธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสณัฐาน
ของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไป
ใชป้ระโยชน์  

 
สาระท่ี 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
มาตรฐาน ว7.1  เขา้ใจวิวฒันาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี  และเอกภพ  การ

ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ  และผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์  การส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐาน ว 7.2 เขา้ใจความสาํคญัของเทคโนโลยีอวกาศท่ีนาํมาใชใ้นการสาํรวจ
อวกาศ   และทรัพยากรธรรมชาติดา้นการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
และจิตวิทยาศาสตร์   ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้   และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ

เสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้มมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนั 

2.3.6  คุณภาพของผูเ้รียน 
จบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 เขา้ใจลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีสําคญัของเซลล์ส่ิงมีชีวิต ความสัมพนัธ์ของ

การทาํงานของระบบต่างๆ  การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม  เทคโนโลยีชีวภาพ  ความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมและการตอบสนองต่อส่ิงเร้าของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงมีชีวิตในส่ิงแวดลอ้ม 

 เขา้ใจองคป์ระกอบและสมบติัของสารละลาย สารบริสุทธ์ิ  การเปล่ียนแปลงของ
สารในรูปแบบของการเปล่ียนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 เขา้ใจแรงเสียดทาน โมเมนตข์องแรง การเคล่ือนท่ีแบบต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั 
กฎการอนุรักษพ์ลงังาน การถ่ายโอนพลงังาน สมดุลความร้อน การสะทอ้น การหกัเหและความเขม้
ของแสง 
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 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า หลกัการต่อวงจรไฟฟ้าในบา้น 
พลงังานไฟฟ้าและหลกัการเบ้ืองตน้ของวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

 เขา้ใจกระบวนการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงของบรรยากาศ ปฏิสัมพนัธ์ภายในระบบสุริยะ และผลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ บน
โลก ความสาํคญัของเทคโนโลยอีวกาศ 

 เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กบัเทคโนโลยี การพฒันาและผลของ
การพฒันาเทคโนโลยต่ีอคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม 

 ตั้งคาํถามท่ีมีการกาํหนดและควบคุมตวัแปร คิดคาดคะเนคาํตอบหลายแนวทาง 
วางแผนและลงมือสํารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้มูล และสร้าง    
องคค์วามรู้ 

 ส่ือสารความคิด ความรู้จากผลการสาํรวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จดัแสดง 
หรือใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดาํรงชีวิต 
การศึกษา                หาความรู้เพิ่มเติม ทาํโครงงานหรือสร้างช้ินงานตามความสนใจ 

 แสดงถึงความสนใจ มุ่งมัน่ รับผิดชอบ รอบคอบ และซ่ือสัตยใ์นการสืบเสาะหา
ความรู้           โดยใช ้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใหไ้ดผ้ลถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 ตระหนกัในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีใชใ้นชีวิตประจาํวนั
และการประกอบอาชีพ แสดงความช่ืนชม ยกยอ่งและเคารพสิทธิในผลงานของผูคิ้ดคน้ 

 แสดงถึงความซาบซ้ึง  ห่วงใย  มีพฤติกรรมเ ก่ียวกับการใช้และ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทกัษ ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 

 ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 สรุปได้ว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ ์

 ในการกาํหนดคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในการดาํรงชีวิตให้มี
คุณภาพ ทกัษะและกระบวนต่างๆสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้
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2.4  ทฤษฎพีหุปัญญา 
2.4.1  ความหมายของพหุปัญญา 
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544, น. 13 - 16) กล่าวว่า พหุ

ปัญญา (Multiple Intelligences) คือ ความสามารถของบุคคลอย่างนอ้ย 8 ดา้น แต่ละคน 
จะมีความสามารถแต่ละดา้นไม่เท่ากนั ความสามารถเหล่าน้ีสามารถทาํงานร่วมกนั ไม่ไดแ้ยก 
ออกจากกนั 
อย่างเด็ดขาด ไดแ้ก่ ความสามารถดา้นภาษา ความสามารถดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์
ความสามารถดา้นมิติสัมพนัธ์ ความสามารถดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว ความสามารถดา้น
ดนตรี ความสามารถดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ ความสามารถในการเขา้ใจตนเอง ความสามารถดา้นรอบรู้
ธรรมชาติ 

 กรมวิชาการ (2545, น. 6) พหุปัญญา คือ ความรู้ ความสามารถและปัญญาท่ีหลากหลาย 
 การ์ดเนอร์ (ทิศนา แขมมณี, 2534, น. 86 ; อา้งอิงมาจาก Gardner,1983, p.22) ไดใ้ห ้คาํ

นิยาม คาํว่า เชาวปั์ญญา (Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพแวดลอ้ม
ต่าง ๆ หรือการสร้างสรรคผ์ลงานต่าง ๆ ซ่ึงมีคุณค่าในวฒันธรรมหน่ึงหรือหลายวฒันธรรม 

 พีระ รัตนวิจิตร (2544, น. 2) กล่าวว่า พหุปัญญา หมายถึง ศกัยภาพความสามารถของ
มนุษยใ์นการแกปั้ญหา หรือ ออกแบบงานของผลงานชนิดต่าง ๆ ในสถานการณ์ธรรมชาติ 

 สรุป พหุปัญญา หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลทั้ง 8 ดา้น ใชใ้นการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการผลิตผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.4.2  ความเป็นมาของทฤษฎีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) 
 การ์ดเนอร์ (Howord Gardner) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกาเป็นผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบั

ทฤษฎีพหุปัญญาใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางในแวดวงการศึกษา ซ่ึงมีแนวความคิดใหม่เก่ียวกบั
สติปัญญาของมนุษย ์ โดยอธิบายว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีระดบัความสามารถหรือสติปัญญาดา้นต่าง ๆ
ในระดบัหน่ึง โดยท่ีแต่ละคนจะมีระดบัความสามารถในแต่ละดา้นไม่เท่ากนั และมีการผสมผสาน
ความสามารถต่าง ๆ ในตวัเองท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงความสามารถเหล่าน้ีสามารถพฒันาได ้(เฉิดศกัด์ิ 
ชุมชน, 2540, น.135 ; วารีรัตน์ แกว้อุไร และสุปราณี ไกรวตันุสรณ์, 2541, น.84) 

 ประเภทของสติปัญญา การ์ดเนอร์ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเกณฑแ์ละท่ีมาของการคดัเลือก 
สติปัญญาแต่ละดา้นไวใ้นหนงัสือ และไดอ้ธิบายพอสังเขปเก่ียวกบัสติปัญญาแต่ละดา้นในหนงัสือ
Multiple Intelligences : The Theory in Practice โดยย ํ้าว่าสติปัญญาแต่ละดา้นเหล่าน้ีไม่ไดท้าํงาน
แยกขาดจากกนั แต่จะทาํงานร่วมกนัจะมีผสมผสานการใชส้ติปัญญาดา้นต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั
(สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540, น.136) สติปัญญาแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
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 1.  สติปัญญาดา้นภาษา (Verbal / Linguistic Intelligence) คือ ผูท่ี้มีความสามารถสูงใน
การใชภ้าษา ไม่ว่าจะเป็นการพดูหรือการเขียน ปัญญาดา้นน้ียงัรวมถึงความสามารถในการจดัการ
กระทาํเก่ียวกบัโครงสร้างของภาษา เสียง ความหมาย และเร่ืองท่ีเก่ียวกบัภาษา เช่น ความสามารถ
ในการใชภ้าษาในการหวา่นลอ้ม การอธิบาย เป็นตน้ 

 2.  สติปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical / Mathematical Intelligence) คือ  
ผูท่ี้มีความสามารถสูงในการใชต้วัเลข เช่น นกับญัชี นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิติ และผูใ้หเ้หตุผลดี  
เช่น นกัวิทยาศาสตร์ นอกจากน้ีปัญญาดา้นน้ียงัรวมถึงความไวในการมองเห็นความสัมพนัธ์แบบ
แผน ตรรกวิทยา ความคิดเชิงนามธรรม และการคิดท่ีเป็นเหตุผล (Cause - effect) และในการคิด
คาดการณ์ (If - than) วิธีการท่ีใชใ้นการคิด ไดแ้ก่ จาํแนกประเภท การจดัหมวดหมู่ การสันนิษฐาน 
การสรุปการคิดคาํนวณ การตั้งสมมุติฐาน 

 3.  สติปัญญาดา้นมิติสัมพนัธ์ (Visual / Spatial Intelligence) คือความสามารถในการ
มองเห็นพื้นท่ี ไดแ้ก่ ผูน้าํทาง และสามารถปรับปรุงวิธีการใชเ้น้ือท่ีไดดี้ นอกจากน้ียงั หมายถึง
ความสามารถท่ีจะมองเห็น และแสดงออกถึงรูปร่างถึงส่ิงท่ีเห็นและความคิดเก่ียวกบัพื้นท่ี 

 4.  สติปัญญาดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว (Bodily - kinesthetic Intelligence)คือ
ความสามารถในการใชร่้างกายของตนแสดงความคิด ความรู้สึก ปัญญาดา้นน้ีรวมถึงทกัษะทางกาย 
เช่น ความคล่องแคล่ว ความแขง็แรง ความรวดเร็ว ความยดืหยุน่ ความประณีต และความไวทาง
ประสาทสมัผสั 

 5.  สติปัญญาดา้นดนตรี / จงัหวะ (Musical / Rhythmic Intelligence) คือความสามารถ
ทางดา้นดนตรี ไดแ้ก่ นกัแต่งเพลง นกัดนตรี นกัวิจารณ์ดนตรี ปัญญาน้ีรวมถึงความไวในเร่ือง
จงัหวะ ทาํนองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเขา้ใจและวิเคราะห์ดนตรี 

 6.  สติปัญญาดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการ
เขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก ความคิดเจตนาของผูอ่ื้นทั้งน้ีรวมถึงความไวในการสังเกตนํ้ าเสียง ใบหนา้ 
ท่าทาง ทั้งยงัมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลกัษณะต่าง ๆ ของสัมพนัธภาพของมนุษยแ์ละ
ความสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ความสามารถทาํให้กลุ่มชน
ปฏิบติัตาม 

 7. สติปัญญาดา้นตนเอง หรือการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ
ความสามารถในการรู้จกัตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบติัตนเองไดด้ว้ยตนเอง ความสามารถใน
การรู้จกัตนเอง ไดแ้ก่ การรู้จกัตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแขง็ ในเร่ืองใด มีความ
รู้เท่าทนัอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตน มีความสามารถในการฝึกฝนตนเองและเขา้ใจ
ตนเอง 
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 8. สติปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) คือ การเขา้ใจการ
เปล่ียนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เขา้ใจความสาํคญัของตนกบัส่ิงแวดลอ้ม
และตระหนกัถึงความสามารถของตนท่ีมีส่วนช่วยในการอนุรักษธ์รรมชาติ เขา้ใจถึงพฒันาการของ
มนุษย ์ และการดาํรงชีวิตของมนุษยต์ั้งแต่เกิดจนตาย เขา้ใจและจาํแนกความเหมือนกนัของส่ิงของ
ทฤษฎีพหุปัญญา หรือ MI Theory ไม่เพียงแต่อธิบายปัญญาทั้ง 8 ดา้นน้ีเท่านั้น แต่ยงัไดอ้ธิบายถึง
ลกัษณะสาํคญัเอาไว ้(เยาวพา เดชะคุปต,์ 2544 , น.4 ; อา้งอิงจาก Gardner, 1993, p.45) ดงัน้ี 

 1.  ปัญญามีลกัษณะเฉพาะดา้นจากการศึกษาเร่ืองสมอง 
 2.  ทุกคนมีปัญญา 8 ดา้น มากบา้งนอ้ยบา้งต่างกนัไป ซ่ึงบางคนจะมีปัญญาทั้ง 8 ดา้น

สูงมากทุกดา้น แต่บางคนอาจจะมีเพียงหน่ึงหรือสองดา้น ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่สูงนกั 
 3.  ทุกคนสามารถพฒันาปัญญาแต่ละดา้นให้สูงข้ึนถึงระดบัใชก้ารไดถ้า้มีการให้

กาํลงัใจฝึกฝน อบรม มีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม เช่น ความร่วมมือของผูป้กครอง การได้
ประสบการณ์ กอ็าจเสริมสมรรถภาพของปัญญาดา้นต่าง ๆ ได ้

 4.  ปัญญาต่างๆสามารถทาํงานร่วมกนัได ้ ซ่ึงการ์ดเนอร์ไดช้ี้แจงว่า การแบ่งลกัษณะ
ของปัญญาแต่ละดา้นเป็นเพียงการอธิบายลกัษณะของปัญญาแต่ละดา้นเท่านั้น แทจ้ริงและปัญญา
หลายๆดา้น จะทาํงานร่วมกนั เช่น ในการประกอบอาหารก็ตอ้งสามารถอ่านวิธีทาํ (ดา้นภาษา) คิด
คาํนวณปริมาณของส่วนผสม (ดา้นคณิตศาสตร์) เม่ือประกอบเสร็จก็ทาํให้สมาชิกทุกคนในบา้น
พอใจ (ดา้นมนุษยสัมพนัธ์) และทาํใหต้นเองมีความสุข (ดา้นเขา้ใจตนเอง) เป็นตน้ การกล่าวถึง
ปัญญาแต่ละดา้นเป็นเพียงการนาํลกัษณะพิเศษออกมาศึกษาเพื่อหาทางใชใ้หเ้หมาะสม 

 5. ปัญญาแต่ละดา้นจะมีการแสดงความสามารถหลายอย่าง เช่น บางคนไม่มี
ความสามารถดา้นการอ่านก็ไม่ไดห้มายความว่าไม่มีความสามารถดา้นภาษา เพราะเขาอาจจะเป็น
คนท่ีเล่านิทานหรือเล่าเร่ืองเก่ง ใชภ้าษาคล่องแคล่ว หรือคนท่ีไม่มีความสามารถทางกีฬา ก็อาจจะ
ใชร่้างกายไดดี้ในการถกัทอผา้ หรือเล่นหมากรุกไดเ้ก่ง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แมแ้ต่ปัญญาดา้นใดดา้นหน่ึง
กจ็ะมีการแสดงออกถึงความสามารถท่ีหลากหลาย 

 การ์ดเนอร์ เช่ือว่าแมว้่าคนแต่ละคนจะมีสติปัญญาในแต่ละดา้นไม่เท่ากนั แต่ก็สามารถ
พฒันาปัญญาทั้ง 8 ดา้นน้ีได ้(เยาวพา เดชะคุปต.์ 2544 : 4 ; อา้งอิงจาก Gardner. 1993 : 45) 

 สรุปไดว้า่ แต่ละคนจะมีสติปัญญาแต่ละดา้นไม่เท่ากนั แต่สามารถพฒันาไดโ้ดยการจดั
ประสบการณ์ใหไ้ดรั้บอยา่งเหมาะสม 

2.4.3  รูปแบบการสอนโดยใชท้ฤษฎีพหุปัญญา 
 รูปแบบการสอนพหุปัญญาเพ่ือการเรียนรู้ (Multiple Intelligences Model for Learning) 

ซ่ึงเยาวพา เดชะคุปต ์ (2544, น. 6 - 7) ไดส้ร้างข้ึนโดยมีพื้นฐานในการพฒันาพหุปัญญาตามทฤษฎี
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ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพ
และความถนัดของผูเ้รียนเป็นสําคญั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษาท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลางของการเรียนรู้ โดยการใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยมี 

 ขั้นตอนในการพฒันากิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการทั้ง 8 ดา้น ซ่ึงมีการจดักิจกรรมตาม
หลกัการ 5 ขั้น โดยใชอ้กัษรยอ่วา่ ACACA มีความหมายดงัน้ี 

 
 A ขั้นลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง (Active Learning) 
 C ขั้นลงมือปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น (Cooperation) 
 A ขั้นการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
 C ขั้นการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
 A ขั้นการนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีความหมาย (Application) 
 1.  ขั้นลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง (Active Learning) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ

ปัญญาการเรียนรู้ คือ การใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง (Hand - on) โดยทดลอง คน้ควา้ 
ในรูปแบบการเล่นเกม การปฏิบติัการ การคน้ควา้ การปฏิบติัจริง การไปทศันศึกษา การแกปั้ญหา 
ฯลฯ หรือท่ีเรียกวา่ การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) 

 2.  ขั้นลงมือปฏิบติักิจกรรมกลุ่มร่วมกบัผูอ่ื้น (Cooperation) การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดเกิดจาก
การท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น โดยการท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเล่น การทาํงาน และเรียนรู้
ร่วมกบัผูอ่ื้นหรือจากการทาํงานกลุ่ม 

 3.  ขั้นการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุด คือ การท่ีให้
ผูเ้รียนไดมี้โอกาสวิเคราะห์ความรู้สึก ประสบการณ์ของตนเองขณะท่ีเรียกว่า ทาํอะไร กบัใคร ท่ี
ไหน และเกิดความรู้สึกอยา่งไร 

 4.  ขั้นการสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) การใหผู้เ้รียนสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ี
เกิดไดด้ว้ยตนเอง หรือเรียกว่า ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ทาํให้การเรียนรู้มีความหมาย
สาํหรับผูเ้รียนมากกวา่การเรียนมากกว่าการเรียนรู้ โดยการท่องจาํจากตาํรา หรือทาํแบบฝึกหดัเพียง
อยา่งเดียว 

 5.  ขั้นการนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีความหมาย (Application) การเรียนรู้ท่ี
แทจ้ริง คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถนาํส่ิงท่ีเรียนรู้นั้นไปประยกุตใ์ชก้บัการแกปั้ญหา หรือกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในชีวิตจริง 

 สรุปไดว้่า รูปแบบการจดักิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง ไดมี้ส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ ไดว้ิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ ไดส้ร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง และไดน้าํส่ิงท่ีเรียนไป
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ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เป็นรูปแบบการเรียนท่ีเนน้พฒันาศกัยภาพและความถนดัของผูเ้รียน
เป็นสาํคญั ซ่ึงตรงตามหลกัการของการยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Child centered) 

2.4.4  การเรียนรู้แบบพหุปัญญา 
 กรมวิชาการ (2545, น. 6) กล่าววา่ การส่งเสริมการเรียนรู้แบบพหุปัญญา มีดงัน้ี 
 1.  ดา้นภาษา โดยการใชกิ้จกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย ตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ 

การบรรยาย ปาฐกถา โตว้าที การเขียน การฝึกหดัพดู การเล่านิทาน เป็นตน้ 
 2.  ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ความสาํคญั

เก่ียวกบัการวิเคราะห์ วิจารณ์ เปล่ียนขอ้ความโจทยเ์ป็นภาษาคณิตศาสตร์ การคิดคาํนวณ การสาธิต 
การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ 

 3.  ดา้นมิติสัมพนัธ์ โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดา้นมิติใหต้รงต่อภาพไม่ว่าจะ
เห็นภายนอกหรือเป็นภาพท่ีเกิดภายในใจ โดยการแปลขอ้ความหรือเน้ือหาให้เห็นรูปภาพ ไดแ้ก่ 
การเล่านิทานตามจินตนาการ การสร้างสรรค ์เกมปริศนา เป็นตน้ 

 4.  ดา้นร่างกายและการเคล่ือนไหว โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการ
เคล่ือนไหวร่างกาย การใชก้ลา้มเน้ือท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี การเคล่ือนไหวแบบสร้างสรรค ์การใช้
ภาษามือและภาษากาย กิจกรรมพลศึกษา ทศันศึกษา การฝีมือ เป็นตน้ 

 5.  ดา้นดนตรี โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัจงัหวะ การร้องเพลง การ
ผวิปาก การเล่นดนตรี การแต่งเพลง ดนตรีตามอารมณ์ การใชด้นตรีคลาสสิก จดัหาทาํนองดนตรีท่ี
เหมาะสมกบับทเรียน ดนตรีช่วยความจาํ 

 6.  ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ความสามารถสูงในการเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและ
เจตนารมณ์ของผูอ่ื้น ทั้งน้ีรวมถึงความไวในการสังเกตนํ้ าเสียง ใบหนา้ ท่าทาง ทั้งน้ียงัมี
ความสามารถสูงในการรู้ถึงลกัษณะต่างๆ ของสัมพนัธภาพของมนุษยแ์ละสามารถตอบสนองได้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถทาํใหบุ้คคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบติั 

 7.  ดา้นการเขา้ใจตนเองและเขา้ใจชีวิต โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจดั
ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตามขั้นตอนท่ีตนกาํหนด โครงการส่วนบุคคลตามลาํพงั 
การใหมี้โอกาสเลือกการบา้น การประเมินผลงานของตนเอง เป็นตน้ 

 8.  ดา้นความเขา้ใจธรรมชาติ โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยลกัษณะการทาํ
บนัทึก การสังเกตธรรมชาติ การปลูกตน้ไม ้ การเล้ียงสัตว ์ การถ่ายภาพธรรมชาติ เป็นตน้  
กรมวิชาการ (2543, น. 61) กล่าวถึง ทฤษฎีพหุปัญญาเปิดประตูกวา้งให้แก่ยุทธวิธีการสอน
หลากหลายท่ีจะนาํมาใชใ้นห้องเรียน ในหลายกรณีท่ีครูดี ๆ ใชย้ทุธวิธีการสอนต่าง ๆ อยูเ่ป็น
เวลานาน แต่ในกรณีอ่ืน พหุปัญญากเ็ปิดโอกาสใหค้รูไดใ้ชว้ิธีสอนใหม่ๆต่อวงการศึกษา ไม่ว่ากรณี
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ใด ทฤษฎีแบบพหุปัญญาแนะนาํวา่ ไม่มียทุธวิธีการสอนชุดใดท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเด็กทุกคน เพราะเด็ก
แต่ละคนมีความสามารถ ความฉลาด และความชอบแตกต่างกนั ยทุธวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเด็ก
กลุ่มหน่ึงอาจจะไม่เหมาะสมกบัเด็กอีกกลุ่ม เช่น ถา้ครูสอนโดยใชด้นตรี จงัหวะ วิธีสอนน้ีเด็กท่ี
ฉลาดดา้นดนตรีจะสนใจเป็นพิเศษ แต่เด็กท่ีไม่ถนดัดนตรีอาจจะไม่สนใจเลย หรือการสอนโดยใช้
ภาพอาจจะเหมาะสมสาํหรับเดก็ท่ีฉลาดดา้นมิติ แต่เดก็ท่ีฉลาดดา้นภาษาคาํพดูจะไม่สนใจ 

 1.  ทุกคนมีความเก่งทุกอยา่ง แต่มีอยูใ่นระดบัไม่เท่ากนั 
 2.  ความเก่งแต่ละอยา่งถูกควบคุมโดยสมองส่วนต่าง ๆ หากสมองส่วนนั้นบาดเจบ็ก็จะ

ทาํใหค้วามเก่งดา้นนั้นบกพร่องไป 
 3.  ความเก่งทุกอยา่งสามารถพฒันาได ้
 4.  ส่ิงท่ียนืยนัไดดี้ท่ีสุดว่าใครเก่งอะไร คือ การใหแ้สดงออกมาซ่ึงความเก่งโดยวิธีท่ี

เหมาะสม 
 5.  ความเก่งแต่ละอยา่งมีความเก่ียวขอ้งกนั เช่ือมโยงกนั และอาศยักนัและกนั 
 6.  ความเก่งทั้ง 8 อยา่ง ตอ้งนาํไปใชใ้หไ้ดใ้นชีวิต 
 7.  ความเก่งท่ีมีมานานแลว้ ไม่ใช่ส่ิงใหม่ และมีการนาํไปใชใ้นการพฒันาคน พฒันา

คนอ่ืน และพฒันาสงัคมอยูเ่สมอ แต่อาจจะไม่รู้วา่พหุปัญญา 
 8.  ความเก่งทั้ง 8 อยา่ง เป็นพื้นฐานสาํคญัในการมองคนอ่ืนอยา่งมีคุณค่า ซ่ึงจะส่งผล

ต่อการพฒันาคนใหเ้ตม็ศกัยภาพ 
 อารี สัณหฉวี (2535, น. 56) กล่าวว่า ทฤษฎีพหุปัญญาไดก้ล่าวถึงหวัขอ้สาํคญัเก่ียวกบั

ปัญญา คือ 
 1.  คนทุกคนมีปัญญาทุกดา้น เพียงแต่จะมากนอ้ยต่างกนั ส่วนใหญ่จะสูงเพียงหน่ึงดา้น

หรือสองดา้น ส่วนดา้นอ่ืน ๆ จะไม่สูงนกั 
 2.  คนทุกคนสามารถพฒันาปัญญาทุกดา้นแต่ละดา้นใหสู้งข้ึนถึงระดบัท่ีใชก้าร 
 3. ปัญญาดา้นต่าง ๆ ทาํงานร่วมกนัได ้
 4.  ปัญญาแต่ละดา้นจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง 
 สรุปแนวคิดสาํคญัเก่ียวกบัพหุปัญญา จะช่วยให้ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ

ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดดี้ และในขณะเดียวกนัไดพ้ฒันาตนเองอีกดว้ย 
2.4.5  ประโยชน์ของพหุปัญญา 
 สุรศกัด์ิ หลาบมาลา (2541, น. 15) ไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัประโยชน์ของพหุ

ปัญญาในหอ้งเรียนไวไ้ด ้5 รายการ ดงัน้ี 
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 1.  ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น 
 2.  ช่วยใหน้กัเรียนใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของตน และปรับปรุงจุดอ่อนของตน 
 3.  วยเสริมแรงความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียน ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนกลา้ทาํงานท่ียาก

กวา่เดิม 
 4.  ช่วยใหน้กัเรียนเรียนไดดี้ข้ึน เพราะทาํใหเ้กิดการจดจาํไม่ลืม โดยเฉพาะบทเรียนท่ีใช้

ฝึกหลายปัญญา 
 5.  ช่วยในการประเมินทกัษะพ้ืนฐานและระดบัสูงของนกัเรียนไดอ้ยา่งแม่นยาํทฤษฎี

พหุปัญญาเช่ือว่าทุกคนมีปัญญาทั้ง 8 ดา้น เพียงแต่จะมากนอ้ยแตกต่างกนัไปในแต่ละดา้น ซ่ึง
ปัญญาแต่ละดา้นสามารถพฒันาได ้ ข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการฝึกอบรม และส่งเสริมสมรรถภาพของ
ปัญญาดา้นต่าง ๆ โดยท่ีปัญญาดา้นต่าง ๆ จะทาํงานร่วมกนั ปัญญาดา้นหน่ึงเสริมหรือกระตุน้
ปัญญาอีกดา้นหน่ึง และถา้บุคคลท่ีมีปัญญาต่าง ๆ เหล่าน้ีไดมี้โอกาสท่ีจะใชค้วามสามารถท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง ปัญหาท่ีมีมากในสังคมจะไดรั้บการแกไ้ข โดยใชป้ระโยชน์จากความ
หลากหลายของสติปัญญาของตนท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็ท่ี 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จิรัฐิติกาล พิมพว์ิชยั (2549, น. 117 - 118) ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนเร่ืองชีววิทยาโดย
ใช้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับแบบวัฏจักรการเรียนรู้ท่ีมีต่อการคิด
วิพากษว์ิจารณ์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า
นกัเรียนโดยส่วนรวมและจาํแนกตามเพศท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามี
การคิดวิพากษว์ิจารณ์ โดยรวมและเป็นรายดา้น 8 ดา้น เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีเรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา มีการคิด
วิพากษว์ิจารณ์ดา้นการอนุมานและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ จาํนวน 5 ดา้น คือ ดา้นความมีเหตุผล
ดา้นความรอบคอบในการตดัสินใจ ดา้นความใจกวา้ง ดา้นการคิดวิพากษว์ิจารณ์มากกว่าแต่มีดา้น
การยอมรับขอ้จาํกดันอ้ยกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 นกัเรียนชายมีความคิดวิพากษว์ิจารณ์ ดา้นอนุมานมากกว่าแต่มีดา้นการตีความนอ้ยกว่านกัเรียน
หญิงและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ดา้นความมีเหตุผลและดา้นความคิดวิพากษว์ิจารณ์น้อยกว่า
นกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

 บุบผา นาคสมบูรณ์ (2549, น. 60-61) ไดศึ้กษาผลการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิต
กบักระบวนการดาํรงชีวิต โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ท่ีมีต่อทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการคิดเชิงเหตุผลของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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จากการวิจยัพบว่าดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนกัเรียนโดยรวมและราย
ดา้นมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 50 ของคะแนนเตม็ ส่วนดา้นการคิดเชิงเหตุผล
ของนกัเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 

 
 ศิริพร วรรณหอม (2548, น. 62 – 63) ไดพ้ฒันาแผนการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี 

พหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เร่ือง สารและการจาํแนก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ผลการวิจยัพบวา่ แผนการจดัการเรียนโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา เร่ือง สารและการจาํแนก 
มีประสิทธิภาพ 84.46/81.24 มีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.6269 หมายความวา่ ผูเ้รียนมีความรู้ 
เพิ่มข้ึน 0.6269 คิดเป็นร้อยละ 62.69 และนกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎี 
พหุปัญญา โดยรวมเป็น 4 ดา้น คือดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผล 
ดา้นการจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา อยูร่ะดบัมากท่ีสุดและมีความพึงพอใจดา้น 
การใชส่ื้อ/แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 

 สถิตยน์นทนดา ป้องเขต (2549, น. 99-101) ไดเ้ปรียบเทียบ ผลการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบัวฏัจกัรการเรียนรู้ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนโดยส่วนรวมและจาํแนกตามเพศท่ีเรียนแบบวฏัจกัร
การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนของทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยรวมและเป็นรายดา้น 7-8 ดา้น เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมและเป็น
รายดา้น 7-8 ดา้น และการคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์โดยรวมและเป็นรายดา้นทุกดา้นเพิ่มข้ึนจากก่อน
เรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ และความคิดเชิงวิพากษว์ิจารณ์ โดยรวมและเป็นราย
ด้านไม่แตกต่างกันนักเรียนท่ีเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยรวมและเป็นรายดา้นเฉพาะดา้นการหาความสัมพนัธ์
ระหว่างมิติและมิติกบัเวลาเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์และการคิดเชิงวิพากษโ์ดยรวมและเป็นรายดา้น
ทุกดา้นมากกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 อญัชลีพร สีขาวอ่อน (2548, น. 118-120) ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดย
ใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาท่ีมีต่อการคิดวิพากษว์ิจารณ์ การคิดอย่างมี
เหตุผล และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั พบวา่ นกัเรียนโดย
ส่วนรวมและจาํแนกตามเพศท่ีเรียนแบบวฏัจักรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีการคิด
วิพากษว์ิจารณ์หลงัเรียนโดยรวมและเป็นรายดา้น 4-5 ดา้น มีแนวคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ หลงั
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เรียนเป็นรายดา้น 2 ดา้น และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลงัเรียนโดยรวมและเป็นรายดา้น 5-6 ดา้น 
เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีการคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและด้านการอนุมานด้านการยอมรับ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้และดา้นการประเมินขอ้โตแ้ยง้มากกว่า มีคะแนนเฉล่ียแนวคิดแกปั้ญหาทาง
วิทยาศาสตร์ดา้นการนาํไปใชแ้ละดา้นการคิดคน้ควา้หาคาํตอบมากกวา่แต่มีดา้นความรู้ 
ความจาํนอ้ยกวา่ และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวม ดา้นความอยากรู้อยากเห็น ดา้นความมีเหตุผล
ดา้นความรอบคอบในการตดัสินใจและดา้นความคิดวิพากษว์ิจารณ์ มากกว่านกัเรียนท่ีเรียน โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนชาย มีคะแนน
เฉล่ียการคิดวิพากษว์ิจารณ์ดา้นการอนุมานและดา้นการประเมินขอ้โตแ้ยง้มากกว่า แต่มีดา้นการ
ตีความนอ้ยกวา่นกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง
มีแนวคิดแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวม และเป็นรายดา้นไม่แตกต่าง
กนั 

 ชอลค์ (Shalk, 2002, p. 3680 – A) ไดศึ้กษาเพื่อหาความเท่ียงตรงของการใชปั้ญญาดา้น
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นวิธีการพยากรณ์ความสาํเร็จในการทดสอบดว้ยแบบทดสอบมาตรฐานของรัฐเดลาแวร์ 
การประเมินรูปแบบการปฏิบติัท่ีไดม้าตรฐานใชก้าํหนดความกา้วหน้าและสถานภาพความสาํเร็จ 
และการศึกษาคร้ังน้ีดาํเนินการเพ่ือสํารวจว่าปัญญาหลายดา้นรวมกนัจะมีบทบาทในผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนตามทศันะของ Howard Gardner หรือไม่ วิธีการศึกษาใหน้กัเรียนชั้นมธัยมชั้นปีท่ี 5 
จาํนวน 132 คน ตอบแบบสาํรวจและแบบทดสอบของรัฐดา้นการอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์ 
ผลการศึกษายนืยนัวา่ มีความแตกต่างกนัทางปัญญาหลายดา้นท่ีสมัพนัธ์กบัคะแนนการทดสอบดว้ย
แบบทดสอบของรัฐ จากคะแนนการวดัการอ่าน ปัญญาดา้นภาษา และความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
เกิดข้ึนเป็นปัญญาดา้นสาํคญั จากคะแนนการวดัคณิตศาสตร์ ปัญญาดา้นตรรกะ - คณิตศาสตร์ ภาษา
และความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคลเป็นตวัแปรหลายตวั ตวัแปรดา้นหน่ึงจากคะแนนดิบในการอ่าน
นั้น ภาษาและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นตวัแปรดา้นหน่ึง อยา่งไรก็ตาม ความแปรปรวนท่ี
อธิบายนั้นมีค่าร้อยละตํ่า แสดงว่า มีความสัมพนัธ์ระหว่างพหุปัญญากบัผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบ
ดว้ยแบบทดสอบมาตรฐานอยูแ่ต่มีนอ้ยตามท่ีนิยามไวใ้นพารามิเตอร์ แสดงว่า ประโยชน์ของพหุ
ปัญญาดา้นต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัพยากรณ์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบมาตรฐานเหล่าน้ีมี
เพียงจาํกดัเท่านั้น 

 ทอท (Toth, 2003, น. 3846 – A) ไดศึ้กษาการรับรู้ของครู และการนาํการสอนท่ีเนน้พหุ
ปัญญาเป็นศูนยก์ลางไปใชใ้นโรงเรียนประถมศึกษาโรงหน่ึง ในรัฐคอนเนตทิคตั โดยการศึกษาใน 
5 ดา้น คือ 1. วิธีการท่ีครูศึกษาการสอนท่ีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางซ่ึงใหนิ้ยามไว2้. ขอบเขตท่ีครู
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คิดว่าทฤษฎีพหุปัญญาของ Howard Gardner มีประโยชน์ต่อการสอนในห้องเรียนของตน 3. 
ขอบเขตท่ีครูเหล่าน้ีนาํการสอนท่ีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางไปใชส้อนในห้องเรียนของตน 4. 
กิจกรรมท่ีสัมพนัธ์กบัการสอนท่ีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางซ่ึงครูเหล่าน้ีตอ้งการนาํไปใชส้อนใน
หอ้งเรียนของตน ในอนาคต และ 5. การรับรู้ของครูเก่ียวกบัทรัพยากรสนบัสนุนท่ีตอ้งการนาํไปใช้
และปรับปรุงการสอนท่ีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติัของตน วิธีการศึกษาใช ้
การสัมภาษณ์ และการสาํรวจครู การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารตนก่อนในโรงเรียนท่ีศึกษา และการศึกษา
เอกสารสาํคญัท่ีให้มุมมองทางประวติัของการริเร่ิมใชพ้หุปัญญาในโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 
โดยภาพรวม นิยามของการสอนท่ีเนน้พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางของครูท่ีร่วมวิจยัคร้ังน้ีตรงกนักบั
นิยามของ Howard Gardner ครูเหล่าน้ีช้ีให้เป็นว่าการใชก้ลยทุธ์การสอนท่ีเนน้พหุปัญญาเป็น
ศูนยก์ลางนั้น ช่วยไดม้ากในหอ้งเรียน ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นดว้ยว่า ครูมีการนาํการสอนท่ีเนน้
พหุปัญญาเป็นศูนยก์ลางไปใชแ้ตกต่างกนั แต่มีแนวโนม้ท่ีจะมุ่งเนน้การสอนไปสู่พหุปัญญาดา้น
ภาษาและตรรกะ - คณิตศาสตร์ ขอ้คน้พบช้ีแนะดว้ยว่า ครูมีความเขา้ในเพ่ิมข้ึนเก่ียวกบัวิธีการจะ
รวมการใชปั้ญญาเพ่ิมเติมในการสอนของตน 

 ดิลิฮนั (Dillihunt, 2004, น. 4354 -A) ไดศึ้กษาเพื่อตรวจสอบว่าการใชเ้ทคนิคแบบพหุ
ปัญญาซ่ึงเป็นกลยุทธ์การสอนอย่างหน่ึงท่ีตรงขา้มกบักลยุทธ์การสอนแบบตรงนั้น ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ แรงจูงใจนักเรียนการเขา้อยู่ในภาระงานนักเรียน และ
สมรรถภาพของครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 5 อยา่งไรบา้ง ผลการศึกษาช้ีแนะว่า
นกัเรียนมีผลการปฏิบติัในชั้นเรียนแบบพหุปัญญาในวิชาคณิตศาสตร์หลงัการเรียนแลว้เพิ่มข้ึนส่วน
แรงจูงใจนกัเรียนไม่ไดเ้พ่ิมข้ึน การเขา้อยูใ่นภาระงานของนกัเรียนไม่เพ่ิมข้ึนในห้องเรียนท่ีใชพ้หุ
ปัญญา สมรรถภาพของครูแสดงวา่ไม่เพิ่มข้ึน 

 รอนดินาโร (Rondinaro, 2004, น.1253 – A) ไดศึ้กษาเพื่อกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง
พหุปัญญาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัการใชว้ิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ผูร่้วมวิจยั
ประกอบดว้ยครูจาํนวน 103 คน จากกลุ่มโรงเรียนในรัฐเพนซิลเวเนีย 2 กลุ่ม และจากโรงเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายคาทอลิกเอกชนในรัฐน้ี 1 โรงเรียน การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสาํรวจและ
แบบวดั ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พบว่าไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัระหว่าง
วิธีการสอนดว้ยพหุปัญญาดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกบัการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทางประชากรศาสตร์กบัการใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือจากการ
วิเคราะห์ ANNOVA แสดงว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ียของเจตคติของครูท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือระหว่างครูผูส้อนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ผลการศึกษาภายหลงัโดยใชว้ิธีการของ Bonferroni พบว่า ครูชั้นประถมศึกษามีเจตคติ
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ทางบวกต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าครูชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนยัสาํคญั ผลของ 
ANNOVA แสดงว่ามีความแตกต่างของค่าเฉล่ียอย่างมีนัยสําคญัของเจตคติต่อการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือของนกัเรียนตามการรับรู้ของครู ผลการศึกษาภายหลงัโดยใชว้ีธีการสอนของ Bonferroni 
แสดงว่าครูชั้นประถมศึกษารับรู้ว่านักเรียนของตนมีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มากกว่าครูชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย ผลการศึกษาต่อไปแสดงว่ามีสหสัมพนัธ์อยา่งมี
นยัสาํคญัระหวา่งจาํนวนปีท่ีครูสอนและการใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ และเจตคติของครูท่ีมีต่อการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ผลการศึกษาเหล่าน้ีช้ีแนะว่า ครูยิง่สอนนานเท่าไหร่ก็ยิง่เห็นว่าการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเป็นไปในทางลงเท่านั้นและครูจะใชว้ิธีการสอนแบบน้ีนอ้งลงดว้ย ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงคุณภาพพบว่าเหตุผลของครูท่ีใช้หรือไม่ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือตรงกับส่ิงท่ีเขียนไวใ้น
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้น้ี และแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนของ Salvin  
ขอ้คน้พบแบบน้ีช้ีแนะวา่ครูจาํนวนมากใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลยทุธ์การสอนแบบหลายมิติ 
เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือทาํใหค้รูไดก้ล่าวถึง 
การเรียนรู้วิชาการ การมีและการเสริมแรงทกัษะทางสงัคมดว้ยวิธีการสอนเพียงวิธีเดียว 

 ชอลน์ (Sohn, 200, p.2768 – A) ไดศึ้กษาการใชท้ฤษฎีพหุปัญญากบันกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษาเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชก้บันกัเรียนดงักล่าว ผลการศึกษา
พบว่าการท่ีนกัเรียนเป็นผูว้ินิจฉยัพหุปัญญาของตนเอง ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเลือกยทุธศาสตร์ท่ี
เหมาะสมในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ การเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดค้น้หาความสามารถเบ้ืองตน้
ในการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ช่วยให้นกัเรียนกาํหนดและเลือกวิธีการหรือยทุธศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
ช่วยในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ การช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ปัญหาคืออะไร ตอ้งการความรู้อะไรท่ี
เก่ียวขอ้งควรใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ในเร่ืองใด ตลอดจนการใชป้ฏิบติัการทางคณิตศาสตร์ได้
และพบวา่มีนกัเรียนจาํนวนมากสามารถเลือกใชย้ทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัพหุปัญญา 

 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปไดว้่า การจดัการ
เรียนรู้โดยนาํเอาทฤษฎีพหุปัญญาซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีว่าดว้ยศกัยภาพความสามารถของมนุษย ์8 ดา้นมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทาํใหค้รูผูส้อนสามารถคน้หาและนาํเอาความสามารถดา้น
เด่นของผูเ้รียนมาพฒันา ทาํให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพความถนดัและความสนใจนกัเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น และสนุกในการเรียน ไดแ้สดงออกถึงพหุ
ปัญญาดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ส่งผลทั้งในดา้นการพฒันาความคิด และทาํให้มีการพฒันาพหุ
ปัญญาสูงข้ึน ทั้งน้ีพหุปัญญาสามารถตอบสนองกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางซ่ึง
สอดคลอ้งกับความตอ้งการของหลกัสูตรและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทาํให้ผูเ้รียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวจิัย 

 
การวิจยัในคร้ังน้ีศึกษา เร่ือง การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้

รายวิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้ินในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีที่ไดรั้บการจดัการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญาเป็น

นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 หอ้ง จ  านวน 10 คน การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 
3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.2.1  ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 7 ชุด 

3.2.2  แบบทดสอบทา้ยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
จ านวน 3 ชุด 

3.2.3  แบบประเมินชุดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 1 ชุด   
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3.2.4  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 
1 ชุด 
 
3.3  การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
3.3.1  ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน เร่ือง การถ่ายทอดลักษณะทางพนัธุกรรม จ านวน 7 เร่ือง มีขั้นตอนการ
จดัท า ดงัน้ี 

1.  ศึกษาหลกัการวิธีการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาจากเอกสาร
และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.  ศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐมรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั โดยมีโครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอด
ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

3.  ศึกษาและวเิคราะห์เน้ือหา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม น ามาสร้างชุด
กิจกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 7 เร่ือง ดงัน้ี 

 เร่ือง ลกัษณะทางพนัธุกรรม   จ านวน 2 ชัว่โมง 
 เร่ือง โครโมโซมและสารพนัธุกรรม  จ านวน 2 ชัว่โมง 
 เร่ือง การคน้พบของเมนเดล   จ านวน 2 ชัว่โมง 
 เร่ือง การน ากฎเมนเดลมาใช ้   จ านวน 2 ชัว่โมง 
 เร่ือง กระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม จ านวน 2 ชัว่โมง 
 เร่ือง ความผดิปกติทางพนัธุกรรม   จ านวน 2 ชัว่โมง 
 เร่ือง การป้องกนัโรคทางพนัธุกรรม  จ านวน 2 ชัว่โมง 

4.  น าชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้ินที่สร้างขึ้นให้อาจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณาเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามี
ความสอดคลอ้งเหมาะสมตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กิดการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

5.  น าชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เสนอผูเ้ ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของ
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องค์ประกอบต่างๆในชุดกิจกรรมด้านภาษาและความเที่ยงตรงของเน้ือหา (content validity) 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน ความชดัเจน ความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษาที่
ใช่และน าขอ้มูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovineli & Hambleton, 
1997, p.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพจิารณา ดงัน้ี 

 +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 0  หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ขึ้นไป 

ชุดกิจกรรมรายวิชาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 

6.  น าชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าชุดกิจกรรมไปใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.2  แบบทดสอบทา้ยบทเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยนิ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม จ านวน 3 ชุด 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดพหุปัญญา วเิคราะห์เน้ือหาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แลว้น าไปสร้างเป็นแบบทดสอบ
ให้มีความสอดคล้องกนัโดยจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความจ า 
ความเขา้ใจ การน าไปใช ้

2.  สร้างแบบทดสอบรายวชิาวทิยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้
ยนิเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ชุดละ 10 ขอ้ จ  านวน 3 ชุด 

3.  น าแบบทดสอบรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิที่สร้างขึ้นใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณามีความสอดคลอ้งเหมาะสมตรงตาม
จุดประสงคก์ารเรียนรู้หรือไม่ และปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

4.  น าแบบทดสอบรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงคก์ารเรียนรู้กับพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ความชัดเจนของค าถามและความถูกตอ้งด้าน
ภาษาและน าขอ้มูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
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(IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovineli & Hambleton, 
1997, p.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพจิารณา ดงัน้ี 

 +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 0  หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ขึ้นไป 

  แบบทดสอบรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 

5.  น าแบบทดสอบรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนกัเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการไดย้นิไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าชุดกิจกรรมไปใชก้บั
นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.3  แบบประเมินชุดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 1 ชุด 
1.  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินชุดกิจกรรมรายวชิา

วทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา วเิคราะห์เน้ือหาตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แลว้น าไปสร้างเป็น
แบบประเมินชุดกิจกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกนัโดยจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในดา้น
ปัญญาที่โดดเด่นตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 5 ดา้น 

2.  สร้างแบบประเมินชุดกิจกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิโดยวดัจากความโดดเด่นของปัญญาตามแนวคิดพหุปัญญา 
5 ดา้น คือ 1) ปัญญาดา้นภาษา 2) ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ปัญญาดา้นเขา้ใจระหวา่ง
บุคคล 4) ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเองและ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ ลกัษณะของรูปแบบการวดั
เป็นแบบใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิของลีเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีคะแนน
ดงัน้ี 
  5  หมายถึง  อยูใ่นระดบัเกณฑ ์ มากที่สุด 
  4  หมายถึง  อยูใ่นระดบัเกณฑ ์ มาก 
  3  หมายถึง  อยูใ่นระดบัเกณฑ ์ ปานกลาง 
  2  หมายถึง  อยูใ่นระดบัเกณฑ ์ นอ้ย 
  1  หมายถึง  อยูใ่นระดบัเกณฑ ์ นอ้ยที่สุด 

ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, น.105-106) 
  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความโดดเด่นในระดบัมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความโดดเด่นในระดบัมาก 
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  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความโดดเด่นในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความโดดเด่นในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความโดดเด่นในระดบันอ้ยที่สุด 

3.  น าแบบประเมินชุดกิจกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิที่สร้างขึ้นใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณาคุณภาพดา้นความ
ตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของค าถาม ความถูกตอ้งของภาษา ขอ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

4.  น าแบบประเมินชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับ
นกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคลอ้ง
ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถามและความถูกตอ้ง
ด้านภาษาและน าขอ้มูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) (Rovineli & 
Hambleton, 1997, p.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพจิารณา ดงัน้ี 

 +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 0  หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 

เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ขึ้นไป 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา

ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 
5.  แบบประเมินชุดกิจกรรมรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาส าหรับนักเรียน

ที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและน าชุดกิจกรรม
ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.4  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา จ านวน 
1 ชุด 

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 
เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม จ านวน 1 ชุด 20 ขอ้ 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 
เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม  
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2.  สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ
ปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม เน้ือหาและรายละเอียดในแบบวดัความพึงพอใจ
ในดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนรู้และดา้นประโยชน์ที่ไดรั้บ ลกัษณะของรูปแบบการวดั
เป็นแบบใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลีเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีคะแนน
ดงัน้ี 
  5  หมายถึง  มีความพงึพอใจมากที่สุด 
  4  หมายถึง  มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง 
  3  หมายถึง  มีความพงึพอใจระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีความพงึพอใจระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง  มีความพงึพอใจระดบันอ้ยที่สุด 

ใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2545 : 105-106) 
  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยที่สุด 

3.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ
ปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่สร้างขึ้นให้อาจารยท์ี่ปรึกษาพิจารณา
คุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของค าถาม ความถูกตอ้งของภาษา ขอ้เสนอแนะ และ
ปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

4.  น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ
ปัญญาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั ความชดัเจนของค าถาม
และความถูกตอ้งดา้นภาษาและน าขอ้มูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 
(Rovineli & Hambleton, 1997, p.49-60) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญให้คะแนนความคิดเห็นในการพิจารณา 
ดงัน้ี 

 +1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 0  หมายถึง   ไม่แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
-1  หมายถึง  แน่ใจวา่ชุดกิจกรรมไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
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เกณฑ ์ค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.5 ขึ้นไป 
แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา

ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67 – 1.00 
5.  แบบสอบถามความพงึพอใจต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา

ส าหรับนกัเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิไปปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญและ
น าชุดกิจกรรมไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experiment Research) แบบ แบบ One-Shot 
Case Study (ธญัธชั วภิตัิภูมิประเทศ, 2559, น. 58)  

งานวิจัย เร่ือง  การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโสต
ศึกษาจงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 10 คน  
ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึงวธีิการเรียนรู้รายวิชาวทิยาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดพหุปัญญา 
2.  เร่ิมใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรม จ านวน 7 เร่ือง รวม 14 ชัว่โมง ในแต่ละเร่ือง ไดมี้การทดสอบทา้ยบทเรียน 
โดยท าแบบทดสอบ แบบทดสอบทา้ยบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม แบบทดสอบจ านวน 3 เร่ืองเร่ืองละจ านวน 10 ขอ้ เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

3.  ในขณะที่นกัเรียนท ากิจกรรมแต่ละชุด ครูผูส้อนไดป้ระเมินความสามารถปัญญาใน
แต่ละดา้นของพหุปัญญาที่ก  าหนดไวใ้นแต่ละชุด 

4.  หลังจากนั้ นให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชา
วทิยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม จ านวน 1 ชุด 10 ขอ้ 

5.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดน าไปประมวลผลเพือ่แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพือ่น ามาวเิคราะห์ค่าร้อยละของระดบัความรู้หลงัเรียน เร่ือง การ

ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดพหุปัญญาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.5.2  ประมวลผล แปลผล และวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5.3  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและพรรณนา 

 
3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ี ผูร้ายงานใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.6.1  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

1.  ร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 

  P = 
 

 
 × 100 

 
เม่ือ  P  แทน ร้อยละ 

f  แทน ความถ่ีที่ตอ้งการแปลงร้อยละ 
N  แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 

  2.  ค่าเฉล่ีย (Mean) มีสูตรดงัน้ี 
 

     = 
∑ 

 
 

 

เม่ือ     แทน ค่าเฉล่ีย 
   ∑  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N  แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
 

3.  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชสู้ตร ดงัน้ี (สมบติั ทา้ยเรือค า, 
น.123)  
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เม่ือ  S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
fx  แทน ความถ่ีของคะแนนแต่ละค่า 
N  แทน จ านวนคะแนน 
Σ  แทน ผลรวม 

3.6.2  สถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1.  การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบการคิดวิเคราะห์ โดยการหา

ดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั (IOC: Index of Item Objective Congruence) 
ค านวณค่า IOC ดงัน้ี (Rovinelli and Hambleton, 1977, น. 49-60) 

 

     
N

RIOC 
  

 
โดยที่  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัตวัช้ีวดั 

             R  แทน ผลรวมของคะแนนจากการพจิารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

            N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
มีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 
                          ให ้   1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

 0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามน้ีมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
-1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามน้ีไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์

2.  ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบทา้ยบทเรียนที่สร้างเป็นรายราย
ขอ้ (r) ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม Item total Correlation (บุญชม ศรีสะอาดและคณะ,  
น.85) 

    r = 
   

 
    

เม่ือ  r  แทน  ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
H  แทน  จ านวนคนในกลุ่มสูงตอบถูก 
L แทน  จ านวนคนในกลุ่มต ่าตอบถูก 
N  แทน  จ านวนคนทั้งหมดในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
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3.  การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบทา้ยบทเรียนเรียน โดยใชสู้ตร P ดงัน้ี
(สมนึก ภทัทิยธนี, น.195) 

      P = 
 

 
 

 
เม่ือ  P  แทน  ค่าความยากของขอ้สอบ 

R  แทน  จ านวนผูต้อบถูก 
N  แทน  จ านวนคนทั้งหมด 

4.  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)  
 
  

    
เม่ือ        แทน สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

             K แทน จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
         2

iS  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
              2

iS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การวิจัย  เ ร่ือง  การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีวตัถุประสงค์
การวิจยัเพ่ือ  

1.  เพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3.   เพื่อศึกษาความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิตามแนวคิดพหุปัญญา 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ผลการวิจยั 

จากการเก็บข้อมูลงานวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจัยได้วิ เคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  พฒันาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา
ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดั
นครปฐม 

ตอนท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดพหุปัญญาสาํหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 

ตอนท่ี 3  ผลความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิตามแนวคิดพหุปัญญา 
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ตอนท่ี 4  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดพหุปัญญารายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม 
 
4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 ตอนที่ 1  ผลการพฒันาความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม รายวิชาวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดพหุปัญญา  
 
ตารางที่ 4.1  แสดงผลคะแนน/ร้อยละของนกัเรียนหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดพหุปัญญาของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จาํนวน 7 ชุด  

N 10  
 
ลาํดับ
ที ่

 
ชุดกจิกรรม จํานวน 7 ชุด ชุดละ 10 คะแนน 

รวม 
70 
คะแนน 

ร้อยละ เกณฑ์ผ่าน
ไ ม่ตํ่ าก ว่ า 
ร้อยละ 75 1 2 3 4 5 6 7 

1 7 7 7 8 7 7 7 50 71.43 ไม่ผา่น 

2 6 7 6 8 7 6 6 46 65.71 ไม่ผา่น 

3 5 6 6 8 7 6 6 44 62.86 ไม่ผา่น 

4 8 8 8 9 8 8 8 57 81.43 ผา่น 

5 6 6 6 8 7 6 6 45 64.28 ไม่ผา่น 

6 8 7 8 8 7 7 8 53 75.71 ผา่น 
7 8 7 8 9 7 7 7 53 75.71 ผา่น 

8 6 6 6 8 6 6 6 44 62.86 ไม่ผา่น 

9 8 8 8 9 8 8 8 57 81.43 ผา่น 

10 6 6 6 8 6 6 6 44 62.86 ไม่ผา่น 
 

จากตารางที่ 4.1 แสดงผลคะแนน/ร้อยละของนักเรียนหลงัจากการใชชุ้ดกิจกรรม
รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จาํนวน 7 
ชุดนักเรียนจาํนวน 10 คน พบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความสามารถการ
เรียนรู้ มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่
ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
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 ตอนที ่2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตาม
แนวคิดพหุปัญญาสาํหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จาํนวน 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ นกัเรียนจาํนวน 10 คน 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงคะแนน/ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จาํนวน 3 ชุด 
ชุดละ 10 ขอ้ นกัเรียนจาํนวน 10 คน 
 

 
จากตารางที่ 4.2   แสดงคะแนน/ร้อยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรม

รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จาํนวน 
3 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ นักเรียนจาํนวน 10 คน พบว่า นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน   มี
คะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์
จาํนวน 6คน คิดเป็นร้อยละ 60 
 
 

ลํ าดับ
ที ่

ผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน  
จํานวน 3 ชุด 
ชุดละ 10 คะแนน 

รวมคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิ 
หลงัเรียน 
(30 คะแนน) 

ร้อยละ 
 

ผ่านเกณฑ์ไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 75 

1 2 3 

1 7 7 7 21 70 ไม่ผา่น 

2 5 7 6 18 60 ไม่ผา่น 

3 5 7 6 18 60 ไม่ผา่น 

4 9 8 7 24 80 ผา่น 

5 6 6 6 18 60 ไม่ผา่น 

6 8 8 7 23 76.67 ผา่น 

7 8 8 8 24 80 ผา่น 

8 5 8 5 18 60 ไม่ผา่น 

9 9 9 7 25 83.33 ผา่น 

10 6 7 5 18 60 ไม่ผา่น 
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 ตารางที่ 4.3  แสดงเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละจากชุดกิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาสําหรับนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม นกัเรียนจาํนวน 
10 คน 
 
ลาํดบัท่ี รวมคะแนน

ชุดกจิกรรม 
70 
คะแนน 

ร้อยละ ร ว ม ค ะ แ น น
ผลสัมฤทธ์ิ 
หลงัเรียน 
(30 คะแนน) 

ร้อยละ 
 

ผ่ าน เกณฑ์ไ ม่ตํ่ า
กว่าร้อยละ 75 

1 50 71.43 21 70 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
2 46 65.71 18 60 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
3 44 62.86 18 60 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
4 57 81.43 24 80 ผา่น/ผา่น 
5 45 64.28 18 60 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
6 53 75.71 23 76.67 ผา่น/ผา่น 
7 53 75.71 24 80 ผา่น/ผา่น 
8 44 62.86 18 60 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 
9 57 81.43 25 83.33 ผา่น/ผา่น 
10 44 62.86 18 60 ไม่ผา่น/ไม่ผา่น 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงเปรียบเทียบคะแนน/ร้อยละจากชุดกิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาสาํหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน นกัเรียนจาํนวน 10 คน พบว่า นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   มี
คะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ทั้งชุดกิจกรรมและผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน จาํนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 6  คน คิดเป็นร้อยละ 60 
ตอนที่ 3 ผลความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินตาม
แนวคิดพหุปัญญา 
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ตอนที่ 3  ผลความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินตาม
แนวคิดพหุปัญญา 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงผลการประเมินความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิโดย
ใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา  5 ด้านจากชุดกิจกรรมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ 

 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงผลการประเมินความสามารถของนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินโดยใชชุ้ดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา  5 ดา้น พบว่า นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินมีปัญญาดา้นท่ีโดดเด่นในแต่ละดา้นมีคะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย คือ 1) 
ปัญญาดา้นเขา้ใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  2) ปัญญาดา้นภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาดา้น
เขา้ใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)   4) ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) 
ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง  
(Mean = 2.90)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลปัญญาท่ีโดดเด่นอยู่ในระดับมาก พบว่า 1) ปัญญาด้าน
ระหว่างบุคคล คือ คนท่ี 1,4,6 และ คนท่ี 9  2) ปัญญาดา้นภาษา คือ คนท่ี 4 และ คนท่ี 9 3) ปัญญา
ดา้นเขา้ใจธรรมชาติ คือ คนท่ี 4 และคนท่ี 9 4) ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ คือ คนท่ี 4 และ 
คนท่ี 9 และ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ คือ คนท่ี 4 และ คนท่ี 9  
 

พหุปัญญา 
แต่ละด้าน 

ลาํดับนักเรียน  
ค่าเฉลีย่ 

 
ระดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ภาษา 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 3.60 มาก 

ตรรกะ 4 2 2 5 2 
 

4 2 2 
 

5 2 3.00 ปาน
กลาง 

เข้าใจบุคคล 5 3 3 5 3 5 3 3 5 3 3.80 มาก 

เข้าใจตนเอง 3 3 2 4 2 
 

4 3 2 
 

4 2 
 

2.90 ปาน
กลาง 

เข้าใจธรรมชาต ิ 3 3 3 5 3 4 3 3 5 3 3.50 มาก 
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 ตอนที่ 4  ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการ
สอนตามแนวคิดพหุปัญญารายวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
 
ตารางที ่4.5  แสดงผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน 
ตามแนวคิดพหุปัญญารายวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ข้อที่ รายการประเมนิ 
ค่า 
เฉลีย่ 

S.D แปล
ความหมาย 

ด้านการเรียนการสอน 4.20 0.55 มาก 
1 การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนคน้พบปัญญาดา้นต่างๆของตนเอง 4.10 0.32 มาก 
2 นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน 4.00 0.67 มาก 
3 การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน 4.20 0.42 มาก 
4 การเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัวธีิแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 4.00 0.67 มาก 
5 ใชเ้วลาในการจดัการเรียนการสอนไดเ้หมาะสม 4.70 0.67 มากท่ีสุด 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 3.98 0.47 มาก 
6 ส่งเสริมใหน้กัเรียนสามารถคิด วเิคราะห์ และใหแ้กปั้ญหาดว้ยตนเอง 4.00 0.67 มาก 
7 มีหนงัสือ ตาํรา อินเทอร์เน็ต ใหส้าํหรับสืบคน้ 3.90 0.32 มาก 
8 กระตุน้ใหน้กัเรียนนาํความรู้มาพฒันาปัญญาดา้นต่างๆ 4.00 0.67 มาก 
9 ฝึกการทาํงานกลุ่ม  แลกเปล่ียนความรู้ และความคิดระหวา่งนกัเรียน 4.00 0.00 มาก 
10 นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ 4.00 0.67 มาก 
ด้านการประเมนิผล 3.94 0.37 มาก 
11 เน้ือหาท่ีเรียนมีความสอดคลอ้งกบัแบบทดสอบ 3.80 0.63 มาก 
12 มีการเฉลยและอธิบายคาํตอบ 3.90 0.32 มาก 
13 เปิดเผยคะแนนท่ีไดจ้ากการวดัผล  4.10 0.32 มาก 
14 ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือนาํไปพฒันาตนเอง 4.00 0.00 มาก 
15 การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและยติุธรรม  3.90 0.57 มาก 
ด้านผู้สอน 4.00 0.40 มาก 
16 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม 4.10 0.32 มาก 
17 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิด วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล 3.90 0.32 มาก 
18 มีการใชส่ื้อการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 3.90 0.57 มาก 
19 ครูผูส้อนตอบคาํถามไดช้ดัเจนตามขอ้สงสัยของนกัเรียน 4.00 0.47 มาก 
20 ครูผูส้อนใหค้วามรู้เขา้ใจง่าย กระชบั ชดัเจน 4.10 0.32 มาก 

รวม 4.03 0.44 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดพหุปัญญารายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย จาํนวน 10 คน  พบว่า  
มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
(Mean = 4.03 S.D. = 0.44) และในแต่ละดา้นมีคะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดา้นการเรียน
การสอน (Mean = 4.20 S.D. = 0.55)  ดา้นผูส้อน (Mean = 4.00 S.D. = 0.40)  ดา้นการส่งเสริมการ
เรียนรู้ (Mean = 3.98 S.D. = 0.47) และดา้นการประเมินผล (Mean = 3.94  S.D. = 0.37) และ เม่ือ
พิจารณารายดา้นมีรายละเอียดได ้ดงัน้ี  

ดา้นการเรียนการสอน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  ใชเ้วลาในการจดัการเรียน
การสอนไดเ้หมาะสม (Mean = 4.70 S.D. = 0.67) การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหามาก
ข้ึน (Mean = 4.20 S.D. = 0.42) การจดัการเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนคน้พบปัญญาดา้นต่างๆของตนเอง 
(Mean = 4.10  S.D. = 0.32) นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองนอกหอ้งเรียน (Mean = 
4.00 S.D. = 0.67) การเรียนรู้ทาํใหน้กัเรียนสามารถรู้จกัวิธีแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง (Mean = 4.00 
S.D. = 0.67)  

ดา้นผูส้อน ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ครูผูส้อนให้ความรู้เขา้ใจง่าย กระชบั 
ชดัเจนและเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดซ้กัถาม (Mean = 4.10 S.D. = 0.32) ครูผูส้อนตอบคาํถามได้
ชดัเจนตามขอ้สงสยัของนกัเรียน (Mean = 4.00 S.D. = 0.47) ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถคิด วิเคราะห์
อยา่งมีเหตุผล (Mean = 3.90 S.D. = 0.32)  และ มีการใชส่ื้อการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 
(Mean = 3.90 S.D. = 0.57)   

ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่  ส่งเสริมให้นกัเรียน
สามารถคิด วิเคราะห์ และให้แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  กระตุน้ให้นกัเรียนนาํความรู้มาพฒันาปัญญา
ดา้นต่างๆและนกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปแกปั้ญหาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้ (Mean = 4.00 S.D. 
= 0.67) ฝึกการทาํงานกลุ่ม  แลกเปล่ียนความรู้ และความคิดระหว่างนกัเรียน (Mean = 4.00 S.D. = 
0.00)และมีหนงัสือ ตาํรา อินเทอร์เน็ต ใหส้าํหรับสืบคน้ (Mean = 3.90 S.D. = 0.32) 

ดา้นการประเมินผล ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่  เปิดเผยคะแนนท่ีไดจ้ากการ
วดัผล (Mean = 4.10 S.D. = 0.32) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อนาํไปพฒันาตนเอง (Mean = 4.00 S.D. = 
0.00) การวดัและประเมินผลการเรียนมีความชดัเจนและยติุธรรม (Mean = 3.90 S.D. = 0.57) มีการ
เฉลยและอธิบายคาํตอบ (Mean = 3.90 S.D. = 0.32)และเน้ือหาท่ีเรียนมีความสอดคลอ้งกบั
แบบทดสอบ (Mean = 3.80 S.D. = 0.63) 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง  การใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ิจัยได้
ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล และไดส้รุปผล อภิปรายผล แนะนาํขอ้เสนอแนะ 
ดงัต่อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา
ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3.  เพื่อศึกษาความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิตามแนวคิดพหุปัญญา 

4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 
สมมุติฐานในงานวจัิย 

1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีความสามารถการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 

2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 

3.  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นตาม
แนวคิดพหุปัญญา อยูใ่นระดบัมาก 

4.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด
พหุปัญญา อยูใ่นระดบัมาก 
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ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดันครปฐม จงัหวดันครปฐม ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 10 คน โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจัิย 
1.  ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธุกรรม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 7 ชุด 
2.  แบบทดสอบทา้ยบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

จาํนวน 3 ชุด 
3.  แบบประเมินชุดกิจกรรมตามแนวคิดพหุปัญญา จาํนวน 1 ชุด   
4.  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา 

จาํนวน 1 ชุด 
 

ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจัย  เ ร่ือง  การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้รายวิชา

วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนโสต
ศึกษาจงัหวดันครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  จาํนวน 10 คน  
ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.  ช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบถึงวิธีการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โดยใชแ้นวคิดพหุปัญญา 
2.  เร่ิมใช้ชุดกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอด

ลกัษณะทางพนัธุกรรม จาํนวน 7 เร่ือง รวม 14 ชัว่โมง ในแต่ละเร่ือง ไดมี้การทดสอบทา้ยบทเรียน 
โดยทาํแบบทดสอบ แบบทดสอบทา้ยบทเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม แบบทดสอบจาํนวน 3 เร่ืองเร่ืองละจาํนวน 10 ขอ้ เป็นแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก 

3.  ในขณะท่ีนกัเรียนทาํกิจกรรมแต่ละชุด ครูผูส้อนไดป้ระเมินความสามารถปัญญาใน
แต่ละดา้นของพหุปัญญาท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละชุด 

4.  หลังจากนั้ นให้นักเ รียน  แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม จาํนวน 1 ชุด 10 ขอ้ 

5.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดนาํไปประมวลผลเพ่ือแปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อนาํมาวิเคราะห์ค่าร้อยละของระดบัความรู้หลงัเรียน เร่ือง 

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม และวิเคราะห์ความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดพหุปัญญาโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.  ประมวลผล แปลผล และวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.  อภิปรายผล โดยใชต้ารางและพรรณนา 
 

5.1  สรุปผลการวจัิย 
5.1.1  ผลของการพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ

ปัญญาของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ มีความสามารถการเรียนรู้ มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 จาํนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60 

5.1.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ   มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 

5.1.3  ความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินตาม
แนวคิดพหุปัญญา นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญญาดา้นท่ีโดดเด่นในแต่ละดา้นมี
คะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) ปัญญาดา้นเขา้ใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  2) 
ปัญญาดา้นภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)   4) ปัญญาดา้น
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง  
(Mean = 2.90)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลปัญญาท่ีโดดเด่นอยู่ในระดับมาก พบว่า 1) ปัญญาด้าน
ระหว่างบุคคล คือ คนท่ี 1,4,6 และ คนท่ี 9  2) ปัญญาดา้นภาษา คือ คนท่ี 4 และ คนท่ี 9 3) ปัญญา
ดา้นเขา้ใจธรรมชาติ คือ คนท่ี 4 และคนท่ี 9 4) ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ คือ คนท่ี 4 และ 
คนท่ี 9 และ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ คือ คนท่ี 4 และ คนท่ี 9  

5.1.4  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.03 S.D. = 0.44) และในแต่
ละดา้นมีคะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดา้นการเรียนการสอน (Mean = 4.20 S.D. = 0.55)  
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ดา้นผูส้อน (Mean = 4.00 S.D. = 0.40)  ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ (Mean = 3.98 S.D. = 0.47) และ
ดา้นการประเมินผล (Mean = 3.94  S.D. = 0.37) 
 
5.2  อภิปรายผล 

5.2.1  ผลของการพฒันาความสามารถทางการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุ
ปัญญาของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้นิ มีความสามารถการเรียนรู้ มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 จาํนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60  เพราะ ชุด
กิจกรรมบางชุดมีความยากเกินไป เช่น ชุดกิจกรรมท่ี 7 เน่ืองจาก ชุดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง การป้องกนั
โรคทางพนัธุกรรม นกัเรียนไม่สามารถสรุปเป็นผงัความคิดได ้ครูผูส้อนตอ้งช้ีแนะอยูบ่่อยคร้ัง และ
คะแนนท่ีตั้งเกณฑ์ไวค้่อนขา้งสูง คือ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 ถา้ตั้งเกณฑ์ไวไ้ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 
นกัเรียนจะสอบผา่นไดท้ั้งหมด ซ่ึง ผดุง อารยะวิญญู(2540 )  กล่าวว่า จดัการเรียนการสอนอยา่งเอา
ใจใส่อย่างใกลชิ้ด ครูผูส้อนตอ้งมีความชาํนาญโดยไดรั้บการศึกษาและฝึกฝนมาทางน้ีโดยเฉพาะ 
สร้างบรรยากาศในการส่ือสารอยู่เสมอ ทั้งกาพุดและการใชภ้าษามือสนับสนุนให้เด็กส่ือสารกบั
สมาชิกท่ีบา้นและโรงเรียน มุ่งพฒันาความรู้ทางภาษาและความสามารถในการท่ีจะติดต่อส่ือสาร
กันอย่ า ง มีความหมายกับผู ้ อ่ืนได้  โดยการสอนภาษารวมสําห รับ เด็ก หูหนวก  ( Total 
Communication) นอกจากน้ีครูควรคาํนึงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสอนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน ซ่ึงไดแ้ก่ (1) การสูญเสียการไดย้นิของเด็กแต่ละคนเป็นอยา่งไร (2) การได้
ยนิท่ียงัเหลือมีอยูม่ากแค่ไหน (3) มีนิสัยรักการพุดเพียงใด (4) สติปัญญาของเด็กอยูใ่นระดบัใด (5) 
วุฒิภาวะของเด็กแต่ละคนซ่ึงไม่เท่ากนันั้นเป็นอยา่งไร และ (6) ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะทางบา้นให้
ความร่วมมือดีหรือไม่ วิธีการของครูใชก้บัเด็กและท่ีแนะนาํผูป้กครองหรือผูท่ี้มีความสัมพนัธ์กบั
เด็กพิการทาํอยา่งไร และการ์ดเนอร์(1993) เช่ือว่าแมว้่าคนแต่ละคนจะมีสติปัญญาในแต่ละดา้นไม่
เท่ากนั แต่ก็สามารถพฒันาปัญญาทั้ง 8 ดา้นน้ีไดแ้ต่สามารถพฒันาไดโ้ดยการจดัประสบการณ์ให้
ไดรั้บอยา่งเหมาะสม  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุบผา นาคสมบูรณ์ (2549) ไดศึ้กษาผลการเรียน
วิทยาศาสตร์ เร่ือง ส่ิงมีชีวิตกบักระบวนการดาํรงชีวิต โดยใชว้ฏัจกัรการเรียนรู้ 5 ขั้น ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา ท่ีมีต่อทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการคิดเชิงเหตุผลของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการวิจยัพบว่าดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
ของนกัเรียนโดยรวมและรายดา้นมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 50 ของคะแนนเตม็ 
ส่วนดา้นการคิดเชิงเหตุผลของนกัเรียนโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑร้์อยละ 50 
ของคะแนนเตม็ 
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5.2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน   มีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่
ตํ่ากวา่ร้อยละ 75 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40  และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์จาํนวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80  ซ่ึง ผดุง อารยะวิญญู (2542, น.23-24) อธิบายลกัษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน กล่าวไวว้่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจาํนวนมากมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีตํ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าวิธีการเรียนการสอน ตลอดจนวิธีวดัผลท่ีปฏิบติั
กนัอยู่ในปัจจุบนัเหมาะท่ีจะนาํไปใชก้บัเด็กปกติมากกว่า วิธีการบางอย่างจึงไม่เหมาะสมสําหรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินยิ่งไปกว่านั้นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาทาง
ภาษาและมีทกัษะทางภาษาจาํกดั จึงเป็นอุปสรรคในการทาํขอ้สอบเพราะผูท่ี้จาํขอ้สอบไดดี้นั้นตอ้ง
มีความรู้ทางภาษาเป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิจึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนค่อนขา้งตํ่ากว่าเด็กปกติซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิรัฐิติกาล พิมพว์ิชยั (2549, น.117 - 118) 
ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนเร่ืองชีววิทยาโดยใชแ้บบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากบั
แบบวฏัจกัรการเรียนรู้ท่ีมีต่อการคิดวิพากษว์ิจารณ์และเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบวา่นกัเรียนโดยส่วนรวมและจาํแนกตามเพศท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการ
เรียนตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีการคิดวิพากษว์ิจารณ์ โดยรวมและเป็นรายดา้น 8 ดา้น เพิ่มข้ึนจาก
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 นกัเรียนท่ีเรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนตาม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา มีการคิดวิพากษว์ิจารณ์ดา้นการอนุมานและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ จาํนวน 
5 ดา้น คือ ดา้นความมีเหตุผลดา้นความรอบคอบในการตดัสินใจ ดา้นความใจกวา้ง ดา้นการคิด
วิพากษว์ิจารณ์มากกว่าแต่มีดา้นการยอมรับขอ้จาํกดันอ้ยกว่านกัเรียนท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนชายมีความคิดวิพากษว์ิจารณ์ ดา้นอนุมานมากกว่าแต่
มีดา้นการตีความนอ้ยกว่านกัเรียนหญิงและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ ดา้นความมีเหตุผลและดา้น
ความคิดวิพากษว์ิจารณ์นอ้ยกว่านกัเรียนหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 จากวิจยัน้ีพบว่านกัเรียน
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเกณฑ์ เน่ืองจาก งานวิจัยน้ี
ตั้งสมมติฐานสูงกว่าระดบัสติปัญญาของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ดงันั้น เกณฑ์
ดงักล่าวจึงตั้งไวร้ะดบัร้อยละ 60 ถา้ดงัเกณฑร์ะดบัร้อยละ 60 จะพบว่า นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการไดย้นิท่ีผูว้ิจยัทดลองผา่นเกณฑท์ั้งหมด 

5.2.3  ความสามารถของปัญญาดา้นท่ีเด่นของนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินตาม
แนวคิดพหุปัญญา นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญญาดา้นท่ีโดดเด่นในแต่ละดา้นมี
คะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย คือ 1) ปัญญาดา้นเขา้ใจระหว่างบุคคล (Mean = 3.80)  2) 
ปัญญาดา้นภาษา (Mean = 3.60)  3) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ (Mean = 3.50)   4) ปัญญาดา้น
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Mean = 3.00)  และ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง  
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(Mean = 2.90)  เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคลปัญญาท่ีโดดเด่นอยูใ่นระดบัมาก พบว่า 1) ปัญญาดา้น
ระหว่างบุคคล คือ คนท่ี 1,4,6 และ คนท่ี 9  2) ปัญญาดา้นภาษา คือ คนท่ี 4 และ คนท่ี 9 3) ปัญญา
ดา้นเขา้ใจธรรมชาติ คือ คนท่ี 4 และคนท่ี 9 4) ปัญญาดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์ คือ คนท่ี 4 และ 
คนท่ี 9 และ 5) ปัญญาดา้นเขา้ใจธรรมชาติ คือ คนท่ี 4 และ คนท่ี 9 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัอญัชลี
พร สีขาวอ่อน (2548, น.118-120) ไดเ้ปรียบเทียบผลการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใชแ้บบวฏัจกัรการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาท่ีมีต่อการคิดวิพากษว์ิจารณ์ การคิดอยา่งมีเหตุผล และเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนโดยส่วนรวมและจาํแนก
ตามเพศท่ีเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญามีการคิดวิพากษว์ิจารณ์หลงัเรียน
โดยรวมและเป็นรายดา้น 4-5 ดา้น มีแนวคิดแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนเป็นรายดา้น 2 ดา้น 
และมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์หลงัเรียนโดยรวมและเป็นรายดา้น 5-6 ดา้น เพิ่มข้ึนจากก่อนเรียนอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5.2.4  ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญาของนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  พบว่า  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมรายวิชา
วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.03 S.D. = 0.44) และในแต่
ละดา้นมีคะแนนเรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดา้นการเรียนการสอน (Mean = 4.20 S.D. = 0.55)  
ดา้นผูส้อน (Mean = 4.00 S.D. = 0.40)  ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ (Mean = 3.98 S.D. = 0.47) และ
ดา้นการประเมินผล (Mean = 3.94  S.D. = 0.37) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร วรรณหอม 
(2548) ไดพ้ฒันาแผนการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เร่ือง สารและการจาํแนก ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ผลการวิจยัพบว่า แผนการจดัการเรียนโดย
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา เร่ือง สารและการจาํแนกมีประสิทธิภาพ 84.46/81.24 มีค่าดชันี
ประสิทธิผลเท่ากบั 0.6269 หมายความว่า ผูเ้รียนมีความรู้เพิ่มข้ึน 0.6269 คิดเป็นร้อยละ 62.69 และ
นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีเรียนโดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุปัญญา โดยรวมเป็น 4 ดา้น คือดา้นเน้ือหา 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นการวดัและประเมินผลดา้นการจดัการเรียนรู้โดยประยกุตใ์ชท้ฤษฎีพหุ
ปัญญา อยูร่ะดบัมากท่ีสุดและมีความพึงพอใจดา้นการใชส่ื้อ/แหล่งเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมาก 

 
5.3  ข้อค้นพบ 

5.3.1  การใช้แนวคิดพหุปัญญาเพ่ือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพฒันาความสามารถทางการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดพหุปัญญา หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทาง
พนัธุกรรม ทาํให้ทราบว่านกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน จาํนวน 10 คน มีความโดดเด่น
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ของพหุปัญญาในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกนั เช่น คนท่ีมีความโดดเด่นปัญญาดา้นภาษา สามารถท่ีจะ
อธิบายเน้ือหาท่ีเรียนตามความเขา้ใจไดดี้กวา่เพื่อนคนอ่ืน 

5.3.2  การใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพ่ือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ทาํให้พบว่า นักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการไดย้ินมีความสามารถในการเรียนการสอนตามแนวคิดพหุปัญญา แต่อาจจะมี
อุปสรรคในเร่ืองของการส่ือสาร อาจจะทาํให้การรับขอ้มูลอาจจะเขา้ใจไม่ชดัเจน จะตอ้งมีการ
ทบทวนบ่อยคร้ังจึงจะเกิดความเขา้ใจ และสามารถท่ีจะสามารถทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบดว้ย
ตนเองได ้

 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช ้

1.  ครูผูส้อนท่ีนาํชุดกิจกรรมการใช้แนวคิดพหุปัญญาเพื่อพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ ควรมีความเขา้ใจนกัเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการไดย้นิและพฤติกรรมของนกัเรียน ดงันั้น ครูผูส้อนจึงควรเตรียมพร้อมก่อนท่ี
จะไปใชชุ้ดกิจกรรมการใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพ่ือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิในขั้นถดัไป 

2.  การเรียนการสอนในชุดกิจกรรมการใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพ่ือพฒันาศกัยภาพการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินจะตอ้งสามารถอธิบาย
ภาษามือหรือส่ือสารทางใดทางหน่ึงกบันกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ินให้เขา้ใจมากท่ีสุด
เพื่อทาํใหน้กัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิเกิดการเรียนรู้และนาํมาปรับใชก้บัตนเองได ้
5.4.2  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

1.  ครูผูส้อนท่ีนาํชุดกิจกรรมการใชแ้นวคิดพหุปัญญาเพ่ือพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถนาํไปปรับใช้กับ
รายวิชาอ่ืนไดแ้ละระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยเลือกปัญญาแต่ละดา้นใหเ้หมาะสมกบักลุ่มทดลอง 

2.  ควรนาํไปใชป้ระเมินในเกณฑท่ี์ตํ่ากว่าร้อยละ 75 หรือข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของ
นกัเรียน 
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ชุดกจิกรรมที่ 1  ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 (2 ชัว่โมง) 

 ชุดกิจกรรม  เร่ือง ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

1. ใบความรู้  

o ความหมายของพนัธุกรรม 

o ลกัษณะท่ีถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 

2. ใบงาน 

o ตวัฉนัเหมือนใคร 

3. แบบฝึกหดั  

o ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

4. กิจกรรมพฒันาทกัษะ 

DPU



68 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม   เวลา  14  ช่ัวโมง 
เร่ือง  ลักษณะทางพันธุกรรม      เวลา  120  นาที 
ผู้สอน  นางสาวชุติมาธร  นะมาเส 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

 สาระที่ 1  ส่ิงมีชีวติกบักระบวนการด ารงชีวติ 

 มาตรฐาน ว1.2 เข้าใจกระบวนการและความส าคัญของการถ่ ายทอดลักษณะทาง

พนัธุกรรม ววิฒันาการของส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพที่มีผล

ต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้ 

น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

ตวัช้ีวดั ว1.2 ม.3/1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วย

พนัธุกรรมหรือยนีในนิวเคลียส 

 ว1.2 ม.3/2 อธิบายความส าคัญของสารพันธุกรรมหรือดี เอ็น เอและ

กระบวนการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. อธิบายความหมายของพนัธุกรรมและลกัษณะทางพนัธุกรรมได ้(K) 

 2. น าเสนอผลงานของกลุ่มได ้ (P) 

 3. มีความรับผดิชอบและตั้งใจในขณะที่เรียน  (A) 
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สาระส าคญั 

 การถ่ายทอดลกัษณะของส่ิงมีชีวติจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง ลกัษณะต่างๆทางพนัธุกรรม

สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อไป โดยผา่นทางเซลลสื์บพนัธุข์องพอ่และแม่ 

สาระการเรียนรู้ 

ส่ิงมีชีวิตจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปจากชนิดอ่ืน  เราสามารถเห็นความ

แตกต่างของส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดไดโ้ดยสังเกตจากลกัษณะภายนอกอยา่งคร่าว ๆ เช่น แมวออกลูก

เป็นแมว  ตน้ขา้วออกรวงเป็นเมล็ดขา้ว  เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามแมวที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกนัก็ยงัมี

ส่วนประกอบและลกัษณะภายนอกบางอยา่งที่แตกต่างกนั  เช่น  สีหรือขนตา  เป็นตน้    

  จากการศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พบว่า  ส่ิงมีชีวิตเม่ือมีการสืบพนัธุ์จะมีการ

ถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานไดโ้ดยอาศยัเซลล์สืบพนัธุ์  ซ่ึงการถ่ายทอด

ลกัษณะจากรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงเรียกว่า  พนัธุกรรม (heredity) ส่วนการศึกษาพนัธุกรรมและ

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ที่วา่ดว้ยหลกัเกณฑข์องการถ่ายทอดลกัษณะของส่ิงมีชีวิตจากรุ่นหน่ึงไปยงั

รุ่นต่อ ๆ ไปเรียกว่า  พนัธุศาสตร์ (genetics) การถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ จากพ่อและแม่ท าให้

ส่ิงมีชีวติเกิดความแตกต่างกนั เช่น นกัเรียนบางคนอาจมีตาชั้นเดียวเหมือนแม่  หรือบางคนมีผิวคล ้ า

เหมือนพ่อ  ลักษณะเช่นน้ีถ่ายทอดจากพ่อจากแม่ไปสู่ลูกหลานต่อไปเรียกว่า  ลักษณะทาง

พนัธุกรรม (genetic character) อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ ถา้พิจารณาอยา่งละเอียด

แล้วจะพบว่ารุ่นลูกมิได้เหมือนพ่อแม่ทุกอย่าง  มักจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางลักษณะ   

นอกจากน้ีลกัษณะที่ถ่ายทอดทางพนัธุกรรมยงัปรากฏในสตัวแ์ละในพชืเช่นเดียวกนั  ลกัษณะโครง

ร่างของอวยัวะที่ใชเ้คล่ือนไหว  ลกัษณะสีขน  หาง  ปาก  เป็นตน้  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวเหล่าน้ีสัตว์

แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันไปเป็นลักษณะเฉพาะตัว  และลักษณะเฉพาะดังกล่าวน้ีก็จะ

สามารถถ่ายทอดต่อไปยงัลูกหลานได ้
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กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ 

 
ขั้นลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง  (Active 
Learning) 
1.ให้นักเรียนสังเกตตนเองและครูใช้ค  าถาม
กระตุน้ความคิด 
  1.1นักเรียนมีลกัษณะใดบา้งที่คลา้ยกบัพ่อและ
แม่ 
   แนวค าตอบนักเรียนตอบความคิดเห็นของ
นกัเรียน (เช่น ใบหนา้ ตา ปาก ฯลฯ) 
  1.2ท าไมลกัษณะดงักล่าวถึงคลา้ยกบัพอ่และแม่ 
  แนวค าตอบเพราะไดรั้บลกัษณะน้ีจากพ่อและ
แม่ 
  1.3“ท าไมคนเราบางคนถึงมีลักยิม้และบางคน
ไม่มีลกัยิม้” 
  แนวค าตอบ เพราะไดรั้บการถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมแตกต่างกนั 
 

  
 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง 
  ปัญญาดา้นธรรมชาติ 

 
ข้ันลงมือปฏิ บัติกิจกรรมกลุ่ ม ร่วมกับผู้อื่น 
(Cooperation) 
  2. ครูให้นักเรียน 2 คน ออกมาหน้าชั้นเรียน
แลว้ให้นักเรียนในห้องช่วยกนัสังเกตลกัษณะที่
แตกต่างกนัของเพื่อน 2 คน เช่น ดวงตา จมูก สี
ผวิ เป็นตน้ 
 
 
 

 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง 
  ปัญญาดา้นธรรมชาติ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ ความสามารถทางพหุปัญญาที่ปรากฏ 

ข้ันการวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ (Analysis) 
  3. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง ลักษณะ
ทางพนัธุกรรม จากชุดกิจกรรมและใบงาน เร่ือง 
ตวัฉนัเหมือนใคร 

 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง 
  ปัญญาดา้นธรรมชาติ 
 

ข้ั น ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ ว ย ต น เ อ ง 
(Constructivsm) 
  4. ให้นักเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้ที่ไดจ้าก
การศึกษาและซกัถามขอ้สงสยัจนเกิดความเขา้ใจ
ที่ตรงกนั 
  5.หลังจากนั้ นให้นักเรียนร่วมกันท ากิจกรรม 
เร่ือง ศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรม 
  6.ให้ตัวแทนนักเรียนจ านวน 2 คนน าเสนอ
กิจกรรม เร่ือง ศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรมหน้า
ชั้นเรียนและช่วยกนัสรุปกิจกรรม 
 

 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง 
  ปัญญาดา้นธรรมชาติ 
 

 
ข้ันการน าส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมี
ความหมาย (Application) 
7. นักเรียนตอบค าถามกระตุน้ความคิด “ถา้พ่อ
ของนักเรียนมีแผลเป็นที่ตน้คอ แลว้นักเรียนก็มี
แผลเป็นที่ตน้คอเหมือนกนั แผลเป็นถือเป็นการ
ถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมหรือไม่ อยา่งไร” 
  แน ว ค า ต อ บ  ไ ม่ เ ป็ น  เ พ ร า ะ  เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดลอ้มหรือการกระท าที่เกิดขึ้นภายหลงั 
8. ให้นักเรียนช่วยกนัเขียนแผนผงัความคิดสรุป
ความรู้เก่ียวกับลักษณะทางพันธุกรรมแล้ว
ออกมาน า เสนอหน้าชั้ นเรียน ครูและเพื่อน
ช่วยกนัตรวจสอบความถูกตอ้ง 

 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจระหวา่งบุคคล 
  ปัญญาดา้นความเขา้ใจตนเอง 
  ปัญญาดา้นธรรมชาติ 
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ส่ือการเรียนรู้ 

1. หนงัสือเรียนวทิยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 

2. ใบความรู้ เร่ือง ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

3. ใบงาน เร่ือง ตวัฉนัเหมือนใคร 

4. กิจกรรม เร่ือง ศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรม 

การวัดและประเมินการเรียนรู้ 

การวัดผล 

แบบทดสอบหลงับทเรียน และ การตอบค าถามของนกัเรียนในชั้นเรียน  

           การประเมินผล 

           ประเมินคะแนนจากแบบทดสอบหลงับทเรียน 

 ประเมินตามแนวคิดพหุปัญญา 
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แบบประเมนิตามแนวคดิพหุปัญญา 

ปัญญา เกณฑ์ประเมิน 

1. ปัญญาดา้นภาษา 1. เล่าเร่ือง แสดงความคิดเห็น โดยใชภ้าษามือไดดี้ 
2. เขียนหนงัสือโดยใชถ้อ้ยค าและประโยคที่ถูกตอ้ง 
3. อ่านหนงัสือและถ่ายทอดเป็นภาษามือที่ถูกตอ้ง 
4. ถามและตอบค าถามไดถู้กตอ้งในหวัขอ้ที่เรียนได้ 
5. อธิบายภาษามือใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดถู้กตอ้ง 

2. ปัญญาดา้นตรรกะและ
คณิตศาสตร์ 

1. จ าแนกแยกแยะ จดัประเภทหมวดหมู่ได ้
2. ชอบการทดลอง สนใจการทดลองวทิยาศาสตร์ 
3. คิดค  านวณโจทยค์ณิตศาสตร์ไดถู้กตอ้ง 
4. คิดหาเหตุผลที่ถูกตอ้งได ้
5. ตั้งค  าถามเชิงวทิยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ได ้

3. ปั ญ ญ า ด้ า น เ ข้ า ใ จ
ระหว่างบุคคล 

1. รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นไดดี้ 
2. ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
3. เป็นไดท้ั้งผูน้ าและผูต้ามในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
4. ช่วยกนัและร่วมท ากิจกรรมกลุ่มใหส้ าเร็จได ้
5. สามารถประสานงานระหวา่งบุคคลและกลุ่มได ้

4. ปัญญาดา้นเขา้ใจตนเอง 1. รู้และเขา้ใจจุดเด่นและจุดดอ้ยของตนเอง 
2. กลา้แสดงความคิดเห็นในส่ิงที่สงสยั 
3. อธิบายความรู้สึกและความคิดของตนเองไดช้ดัเจน 
4. มีความภูมิใจตนเองในการท ากิจกรรมต่างๆ 
5. มีความเป็นตวัของตวัเอง กลา้ตดัสินใจ 

5. ปั ญ ญ า ด้ า น เ ข้ า ใ จ
ธรรมชาติ 

1. สงัเกตพฤติกรรมความเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวติได ้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งคน สตัวแ์ละพชืไดถู้กตอ้ง 
3. อธิบายความเปล่ียนแปลงของธรรมชาติได ้
4. เขา้ใจความแตกต่างของเพือ่นแต่ละคนและส่ิงรอบตวัได ้

5. เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตไดถู้กตอ้ง 
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ใบความรู้  เร่ือง  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
ความหมายของพันธุกรรม  
  พนัธุกรรม  (heredity)  หมายถึง  การถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ  เช่น รูปร่าง หนา้ตา สีผม 
ความสูง ความเต้ีย ฯลฯ จากพอ่แม่ไปสู่ลูกหลานต่อ ๆ  ไป การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมเป็น
การสืบพนัธุ ์ และขยายพนัธุใ์นส่ิงมีชีวติที่มีการสืบพนัธุแ์บบอาศยัเพศ  เพือ่ถ่ายทอดลกัษณะต่าง ๆ  
จากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานได ้  
          พันธุศาสตร์  (genetics)  เป็นวธีิที่วา่ดว้ยการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมและการแปร
ผนัทางพนัธุกรรม 
  ลักษณะทางพันธุกรรม  (genetic  character)  หมายถึง  ลกัษณะของส่ิงมีชีวติที่แตกต่างกนั
และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหน่ึงไปยงัรุ่นต่อไปได ้  
  ประเภททางลกัษณะทางพันธุกรรม  
  1.  ลกัษณะทางพนัธุกรรมที่มีความแปรผนัต่อเน่ือง (continucus variation)  เป็นลกัษณะ
ทางพนัธุกรรมที่มีความแตกต่างต่อเน่ืองกนัหลายระดบั เช่น สีผวิ น ้ าหนกั ความสูง  เม่ือน ามาเขียน
กราฟแสดงความถ่ีของลกัษณะที่ต่างกนันั้นจะไดก้ราฟรูปโคง้ปกติ   
  2.  ลกัษณะทางพนัธุกรรมทีมีความแปรผนัไม่ต่อเน่ือง (discontinuous  variation)    เป็น
ลกัษณะทางพนัธุกรรมที่สามารถบอกความแตกต่างเป็นกลุ่ม ๆ  อยา่งชดัเจน เช่น คนผวิเผอืกกบัคน
ผวิปกติ   แยกไดเ้ป็น  2   กลุ่ม หมู่เลือกของคนคอื หมู่ A,B,AB,และ O  แยกไดเ้ป็น  4  หมู่ เม่ือ
น ามาเขียนกราฟแสดงความถ่ีของลกัษณะจะไดก้ราฟมีลกัษณะเป็นกราฟแท่ง 
  ลักษณะทางพันธุกรรมกับส่ิงแวดล้อม   ส่ิงแวดลอ้มที่มีผลตอ่ลกัษณะทางพนัธุกรรม คือ
 ส่ิงแวดล้อมภายนอก ไดแ้ก่  แสง เช่น ผวิหนงับางคนถูกแสงแดดอาจตกกระไดอุ้ณหภูมิ 
เช่น ดอกพดุตาน ปกติลอกจะมีสีขาว แต่เม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นดอกจะเปล่ียนเป็นสีชมพอูาหาร เช่น คน
ถึงแมมี้พนัธุกรรมที่ท  าใหสู้ง  แต่ถา้กินอาหารไม่เพยีงพอก็อาจจะไม่สูงมาก  
   ส่ิงแวดล้อมภายใน  ไดแ้ก่  เพศ  เช่น สัตวต์วัผูจ้ะสวยงามมากกวา่สตัวต์วัเมีย  แพะตวัเมีย
ใหน้ ้ านมได ้  อาย ุเช่น การเปล่ียนสีผมของคนเม่ืออายมุากขึ้น  
          ลักษณะทางพันธุกรรม  
  ลกัษณะทางพนัธุกรรม คือ  ลกัษณะของส่ิงมีชีวติที่ควบคุมโดยยนีซ่ึงสามารถถ่ายทอดจาก
รุ่นหน่ึงไปยงัรุ่นต่อไปได ้ เช่น จากพอ่ – แม่ ไปสู่ลูกหลานหรือจากชัว่หน่ึงสืบต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ  
โดยอาศยัเซลลสื์บพนัธุ์เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดและเมนเดล เป็นบุคคลแรกที่คน้พบ 

จากการคน้พบของ เมนเดล และความรู้เก่ียวกบัโครโมโซม  ท าให้เราทราบวา่ ยนีที่ควบคุม
ลกัษณะบางอยา่งมีอยู ่2  ชนิด คือ ยนีเด่น และยนีดอ้ย 

 

DPU



75 
 

 

   ใบงาน เร่ือง ตัวฉันเหมือนใคร 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบลกัษณะของนกัเรียน วา่เหมือนกบัญาติคนใด แลว้บนัทึก 

บุคคลใน
ครอบครัว 

ลักษณะทางพันธุกรรม 

การห่อลิน้ หนังตา ลักยิม้ เชิงผมที่หน้าผาก สีผม 

ได้ ไม่ได้ ช้ันเดียว สองช้ัน มี ไม่มี แหลม ไม่แหลม  
ตวัฉนั          
พอ่          
แม่          
พี ่          
นอ้ง          
ปู่           
ยา่          
ตา          
ยาย          

 

สรุปผล 

ลักษณะที่เหมือนเครือญาติ คอื 

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

ลักษณะที่ไม่เหมือนเครือญาติ คอื 

.............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหัด เร่ือง ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ค าส่ัง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1. พนัธุกรรม  หมายถงึ

...................................................................................................................

........ 
2. ลกัษณะทางพนัธุกรรม หมายถงึ

.................................................................................................................................. 

 

3. ลกัษณะทางพนัธุกรรมถ่ายทอดโดย ................................................... 

4. เพราะเหตุใดส่ิงมชีีวติต่างชนิดกนั จงึมีลกัษณะแตกต่างกนั 

............................................................................................................................... 

5.การสืบพนัธ์ุมคีวามเกีย่วข้องกบัการถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมอย่างไร 

......................................................................................................................

...... 
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 กจิกรรม เร่ือง ศึกษาลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ใหน้กัเรียนหาดอกไม ้ดงัน้ี 

 ต่างชนิดกนั 3 ดอก 

 ชนิดเดียวกนั 3 ดอกจากตน้เดียวกนั 

ทีม่าของดอกไม้ ลกัษณะของดอกไม้ 

ดอกที ่1 ดอกที ่2 ดอกที ่3 
 
 
ดอกไมต่้างชนิดกนั 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

ดอกไมช้นิดเดียวกนั 
ตน้เดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 

  

วิเคราะห์และสรุปผล
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
การน าไปใชป้ระโยชน์ 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม 

ตอนที่ 1  ลักษณะทางพันธุกรรมและโครโมโซมกับสารพันธุกรรม 
1. ขณะที่เซลลก์  าลงัแบ่งตวั ถา้ใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ส่องดูจะเห็นโครงสร้างลกัาณะเป็นเสน้ยาวๆขด
ไปมา   โครงสร้างที่เห็นน้ีคืออะไร 
ก.  ยนี   ข.  DNA   ค.  โครโมโซม  ง.นิวเคลียส 
2. เราจะพบยนีหรือหน่วยพนัธุกรรมที่บริเวณใดของเซลล ์
ก.  ไซโทพลาสซึม ข.  นิวเคลียส  ค.  เยือ่หุม้เซลล์  ง.  คลอโรพลาสต ์
3. สารเคมีที่ส าคญัและพบอยูใ่นยนีคือสารใด 
ก.  RNA  ข.  โปรตีน  ค.  DNA  ง.  ไขมนั  
4. DNA  ท  าหนา้ที่อะไร 

ก.  ก าหนดเพศ   ข.  ขนส่งสารในเซลล ์  
ค.  ถ่ายทอดโรค   ง.  ควบคุมการสงัเคราะห์โปรตีน 

5. แอลลีลดอ้ยคืออะไร 
ก.  แอลลีลทีมี่ขนาดใหญ ่  ข.  แอลลีลที่ควบคุมลกัษณะแฝง 
ค.  แอลลีลที่ควบคุมลกัษณะที่แสดงออก ง.  แอลลีลที่ควบคุมการเกิดโรค 

6. ลกัษณะใดถ่ายทอดทางพนัธุกรรมได ้
ก.  ตาชั้นเดียว  ข.  มีลกัยิม้  ค.  ผมตรง  ง.  ถูกทุกขอ้ 

7. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะทางพนัธุกรรม 
ก.  เสน้ผมหยกิ  ข.  สิว   ค.  สีตา   ง.  ความสูง 

8. หน่วยพนัธุกรรมหรือยนี อยูบ่นออร์กาแนลใด 
ก.  ไมโทคอนเดรีย ข.  โครโมโซม  ค.  ไซโทพลาสซึม ง.  คลอโรพ

ลาสต ์
9. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะทางพนัธุกรรม 

ก.  ศีรษะลา้น  ข.  ความประพฤติ ค.  ตาบอดสี  ง.  โลหิตจาง 
10.  ลกัษณะใดต่อไปน้ีไม่ถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์

ก.  ความรู้   ข.  สติปัญญา(ความฉลาด)  
ค.  รูปร่างหนา้ตา  ง.  ลกัยิม้และลกัษณะติ่งหู 
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คะแนนที่ได้ 

 
 

คะแนนเต็ม 
 
 

กระดาษค าตอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว23102 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การถ่ายทอดลกัษณะทางพันธุกรรม 

ตอนที่ 1  ลักษณะทางพันธุกรรมและโครโมโซมกับสารพันธุกรรม 
ช่ือ ........................................................ สกุล ....................................................... ชั้น ...................... 

 

 
ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ – นามสกลุ    นางสาวชุติมาธร  นะมาเส 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2557  

ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)  สาขาล่ามภาษามือไทย 
วิทยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล  

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ครูผูช่้วย  
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1  จงัหวดันครปฐม 
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