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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั” 
 

 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545มาตรา 22 

ระบุวา่การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือวา่
ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพในมาตรา 23 (2) เนน้การ จดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยัให้
ความสาํคญัของการบูรณาการความรู้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของระดบั
การศึกษาโดยเฉพาะความรู้และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์เร่ืองการจดัการการบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื 
 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 
 จากขอ้มูลนโยบายเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันาํมาสู่การทาํความเขา้ใจ
เร่ืองหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัหรือท่ีรู้จกั
ในช่ือเดิมวา่การจดัการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  (student centered หรือ child centered) เป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีรู้จกักนัมานานในวงการศึกษาไทยแต่ไม่ประสบความสาํเร็จในการปฏิบติั
เพราะมีความเคยชินจากการท่ีไดรั้บการอบรมสั่งสอนมาดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยยดึครูเป็น
ศูนยก์ลาง(teacher centered) มาตลอดเม่ือเป็นครูก็เคยชินกบัการจดัการเรียนรู้แบบเดิมท่ีเคยรู้จกัจึงทาํให้
ไม่ประสบความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัเท่าท่ีควรแต่ในยคุของการปฏิรูป
การศึกษาน้ีไดมี้การกาํหนดเป็นกฎหมายแลว้วา่ครูทุกคนจะตอ้งใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยยดึ
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจึงเป็นความจาํเป็นท่ีครูทุกคนจะตอ้งใหค้วามสนใจกบัรายละเอียดในส่วนน้ีโดย
การศึกษาทาํความเขา้ใจและหาแนวทางมาใชใ้นการปฏิบติังานของตนใหป้ระสบผลสาํเร็จแนวคิดจาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการจดัการ
เรียนรู้ท่ียอมรับวา่บุคคลหรือผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัและทุกคนสามารถเรียนรู้ไดด้งันั้นในการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัครูหรือผูจ้ดัการเรียนรู้ควรมีความเช่ือพื้นฐานอยา่งนอ้ย  3 ประการคือ  (1) 
เช่ือวา่ทุกคนมีความแตกต่างกนั  (2) เช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดแ้ละ  (3) เช่ือวา่การเรียนรู้เกิดไดทุ้กท่ี
ทุกเวลาดงันั้นการจดัการเรียนรู้จึงเป็นการจดัการบรรยากาศกิจกรรมส่ือสถานการณ์ฯลฯใหผู้เ้รียนเกิด
การเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพครูจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งรู้จกัผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นและสามารถวเิคราะห์ขอ้มูล
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เพื่อนาํไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัผูเ้รียนสาํหรับในการจดั
กิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้อาจทาํไดห้ลายวธีิการและเทคนิคแต่มีขอ้ควรคาํนึงวา่ในการจดัการ
เรียนรู้แต่ละคร้ังแต่ละเร่ืองไดเ้ปิดโอกาสใหก้บัผูเ้รียนในเร่ืองต่อไปน้ีหรือไม่ 
 1. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเป็นผูเ้ลือกหรือตดัสินใจในเน้ือหาสาระท่ีสนใจเป็นประโยชน์ต่อตวั
ผูเ้รียนหรือไม ่
 2. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยไดคิ้ดไดร้วบรวมความรู้และลงมือ
ปฏิบติัจริงดว้ยตนเองหรือไม่ทิศนาแขมมณี  (2543) ไดน้าํเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมี
ส่วนร่วมและสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวปฏิบติัไดด้งัน้ี 
  2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีท่ีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางดา้นร่างกาย (physical 
participation) คือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสเคล่ือนไหวร่างกายเพื่อช่วยใหป้ระสาทการเรียนรู้
ของผูเ้รียนต่ืนตวัพร้อมท่ีจะรับขอ้มูลและเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนการรับรู้เป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้
ถา้ผูเ้รียนอยูใ่นสภาพท่ีไม่พร้อมแมจ้ะใหค้วามรู้ท่ีดีผูเ้รียนก็ไม่สามารถรับไดด้งัจะเห็นไดว้า่ถา้ปล่อยให้
ผูเ้รียนนัง่นานๆในไม่ชา้ผูเ้รียนก็จะหลบัหรือคิดเร่ืองอ่ืนแต่ถา้ใหเ้คล่ือนไหวทางกายบา้งก็จะทาํให้
ประสาทการเรียนรู้ของผูเ้รียนต่ืนตวัและพร้อมท่ีจะรับและเรียนรู้ส่ิงต่างๆไดดี้ดงันั้นกิจกรรมท่ีจดัให้
ผูเ้รียนจึงควรเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงเป็นระยะๆตามความ
เหมาะสมกบัวยัและระดบัความสนใจของผูเ้รียน 
  2.2 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางสติปัญญา  
(intellectualparticipation) คือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเคล่ือนไหวทางสติปัญญาตอ้งเป็น
กิจกรรมท่ีทา้ทายความคิดของผูเ้รียนสามารถกระตุน้สมองของผูเ้รียนใหเ้กิดการเคล่ือนไหวตอ้งเป็น
เร่ืองท่ีไม่ยากหรือง่ายเกินไปทาํใหผู้เ้รียนสนุกท่ีจะคิด 
  2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมทางสังคม  (social participation) 
คือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลหรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเน่ืองจากมนุษย์
จาํเป็นตอ้งอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะมนุษยต์อ้งเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นและสภาพแวดลอ้มต่างๆการ
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ทางดา้นสังคม 
  2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีดีควรช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทางอารมณ์  (emotional 
participation) คือเป็นกิจกรรมท่ีส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของผูเ้รียนซ่ึงจะช่วยใหก้ารเรียนรู้นั้นเกิด
ความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรมดงักล่าวควรเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนโดยตรงโดยปกติการมีส่วนร่วมทาง
อารมณ์น้ีมกัเกิดข้ึนพร้อมกบัการกระทาํอ่ืนๆอยูแ่ลว้เช่นกิจกรรมทางกายสติปัญญาและสังคมทุกคร้ังท่ี
ครูใหผู้เ้รียนเคล่ือนท่ีเปล่ียนอิริยาบถเปล่ียนกิจกรรมผูเ้รียนจะเกิดอารมณ์ความรู้สึกตามมาดว้ยเสมออาจ
เป็นความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆก็ได ้
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การจัดการเรียนรู้ 
 องคป์ระกอบดา้น  “การจดัการเรียนรู้ ” นบัวา่เป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีแสดงถึงการเรียนรู้อยา่ง
เป็นรูปธรรมประกอบดว้ยความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายท่ีแทจ้ริงของการเรียนรู้บทบาทของครูและ
บทบาทของผูเ้รียน 
 การจดัการเรียนรู้โดยผูเ้รียนเป็นสาํคญัจะทาํไดส้าํเร็จเม่ือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่
ครูและผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนัเก่ียวกบั ความหมายของการเรียนรู้ ดงัสาระท่ีทิศนาแขมมณี (2543)  
ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
 1. การเรียนรู้เป็นเฉพาะบุคคลทาํแทนกนัไม่ไดค้รูท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตอ้งเปิ ด
โอกาสใหเ้ขาไดมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตวัของเขาเอง 
 2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาตอ้งมีการใชก้ระบวนการคิดสร้างความเขา้ใจ
ความหมายของส่ิงต่างๆดงันั้นครูจึงควรกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการคิดทาํความเขา้ใจส่ิงต่างๆ 
 3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคมเพราะในเร่ืองเดียวกนัอาจคิดไดห้ลายแง่หลายมุมทาํให้
เกิดการขยายเติมเตม็ขอ้ความรู้ตรวจสอบความถูกตอ้งของการเรียนรู้ตามท่ีสังคมยอมรับดว้ยดงันั้นครูท่ี
ปรารถนาใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอ่ืนหรือ
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ 
 4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานเป็นความรู้สึกเบิกบานเพราะหลุดพน้จากความไม่รู้
นาํไปสู่ความใฝ่รู้อยากรู้อีกเพราะเป็นเร่ืองน่าสนุกครูจึงควรสร้างภาวะท่ีกระตุน้ใหเ้กิดความอยากรู้หรือ
คบัขอ้งใจบา้งผูเ้รียนจะหาคาํตอบเพื่อใหห้ลุดพน้จากความขอ้งใจและเกิดความสุขข้ึนจากการไดเ้รียนรู้
เม่ือพบคาํตอบดว้ยตนเอง 
 5. การเรียนรู้เป็นงานต่อเน่ืองตลอดชีวติขยายพรมแดนความรู้ไดไ้ม่มีท่ีส้ินสุดครูจึงควรสร้าง
กิจกรรมท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 
 6. การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงเพราะไดรู้้มากข้ึนทาํใหเ้กิดการนาํความรู้ไปใชใ้นการ
เปล่ียนแปลงส่ิงต่างๆเป็นการพฒันาไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ผล
การพฒันาของตวัเขาเองดว้ย 
 จากความหมายของการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาครูจึงตอ้งคาํนึงถึงประเด็นต่างๆในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดงัน้ี 
 1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน  
 2. การเนน้ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นหลกั  
 3.การพฒันาคุณภาพชีวติของผูเ้รียน  
 4.การจดักิจกรรมใหน่้าสนใจไม่ทาํใหผู้เ้รียนรู้สึกเบ่ือหน่าย  
 5.ความมีเมตตากรุณาต่อผูเ้รียน  
 6. การทา้ทายใหผู้เ้รียนอยากรู้  
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 7. การตระหนกัถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้  
 8. การสร้างบรรยากาศหรือสถานการณ์ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการปฏิบติัจริง  
 9. การสนบัสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้  
 10. การมีจุดมุ่งหมายของการจดัการเรียนรู้  
 11. ความเขา้ใจผูเ้รียน  
 12. ภูมิหลงัของผูเ้รียน  
 13. การไม่ยดึวธีิการใดวธีิการหน่ึงเท่านั้น  
 14. การเรียนรู้ท่ีดีเป็นพลวตั  (dynamic) กล่าวคือมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทั้ง
ในดา้นการจดักิจกรรมการสร้างบรรยากาศรูปแบบเน้ือหาสาระเทคนิควธีิการ 
 15. จดัการเรียนรู้ส่ิงท่ีไม่ไกลตวัผูเ้รียนมากเกินไป  
 16. การวางแผนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ  
 

จากหลกัการสาํคญัดงักล่าวขา้งตน้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
คือ 

1. ดา้นหลกัสูตรกล่าวถึงการปฏิรูปหลกัสูตรใหต่้อเน่ืองเช่ือมโยงมีความสมดุลในเน้ือหาสาระ
ทั้งท่ีเป็นวชิาการวชิาชีพและวชิาวา่ดว้ยความเป็นมนุษยแ์ละใหมี้การบูรณาการเน้ือหาหลากหลายท่ีมี
ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวติไดแ้ก่ 

1.1 เน้ือหาเก่ียวกบัตนเองและความสัมพนัธ์ระหวา่งตนเองกบัสังคม 
1.2 เน้ือหาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีารบาํรุงรักษาใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติแล ะ

ส่ิงแวดลอ้มเน้ือหาเก่ียวกบัศาสนาศิลปะวฒันธรรมภูมิปัญญาไทย 
1.3 เน้ือหาความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์และภาษาเนน้การใชภ้าษาไทยอยา่ ง

ถูกตอ้ง 
1.4 เน้ือหาความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดาํรงชีวติอยา่งมีความสุข 

2. ดา้นกระบวนการเรียนรู้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองไดโ้ดยถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุดกระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพและเป็นการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติดงัขอ้มูลท่ี
ระบุไวเ้ป็นหวัใจของการปฏิรูปการศึกษาท่ีสาํนกันโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม
สาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการไดส้รุปถึงลกัษณะกระบวนการจดัการเรียนรู้ในสาระของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545ไวด้งัน้ี 

2.1 มีการจดัเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน 
2.2 ใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์และฝึกนิสัยรักการอ่าน 
2.3 จดัใหมี้การฝึกทกัษะกระบวนการและการจดัการ 
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2.4 มีการผสมผสานเน้ือหาสาระดา้นต่างๆอยา่งสมดุล 
2.5 จดัการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และรอบรู้ 
2.6 จดัใหมี้การเรียนรู้ไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีและใหชุ้มชนมีส่วนร่วมจดัการเรียนรู้ดว้ย 

3. ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัจะตอ้งประเมินผูเ้รียนตามสภาพจริงโดยการใชว้ธีิการประเมินผูเ้รียนหลายวธีิไดแ้ก่การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการร่วมกิจกรรมการใชแ้ฟ้มสะสมงานการทดสอบการสัมภาษณ์ควบคู่
ไปกบักระบวนการเรียนรู้ผูเ้รียนจะมีโอกาสแสดงผลการเรียนรู้ไดห้ลายแบบไม่เพียงแต่ความสามารถ
ทางผลสัมฤทธ์ิการเรียนซ่ึงวดัไดโ้ดยแบบทดสอบเท่านั้นการวดัและการประเมินผลการเรียนรู้แบบน้ี
แสดงใหเ้ห็นความแตกต่างอนัเกิดจากผลการพฒันาตนเองของผูเ้รียนในดา้นต่างๆไดช้ดัเจนมากข้ึน 
 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 องคป์ระกอบสุดทา้ยท่ีสาํคญัและนบัวา่เป็นเป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัคือองคป์ระกอบดา้นการเรียนรู้ซ่ึงมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากเดิมท่ีเนน้เน้ือหาสาระเป็นสาํคญัและ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบดา้นการจดัการเรียนรู้ทั้งน้ีเพราะการจดัการเรียนรู้ก็เพื่อเนน้ใหมี้ผลต่อการ
เรียนรู้ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ีบอกถึงลกัษณะการเรียนรู้ของผูเ้รียนประกอบดว้ย 
 1. การเรียนรู้อยา่งมีความสุขเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลคาํนึงถึงการทาํงานของสมองท่ีส่งผลต่อกาเรียนรู้และพฒันาการทางอารมณ์ของผูเ้รียนผูเ้รียนได้
เรียนรู้เร่ืองท่ีตอ้งการในบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติบรรยากาศของการเอ้ืออาทรและเป็นมิตรตลอดจน
แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายนาํผลการเรียนรู้ไปใชใ้นชีวติจริงได ้
 2. การเรียนรู้จากการไดคิ้ดและลงมือปฏิบติัจริงหรือกล่าวอีกลกัษณะหน่ึงคือ  “เรียนดว้ยสมอง
และสองมือ” เป็นผลจากการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดคิ้ดไม่วา่จะเกิดจากสถานการณ์หรือคาํถามก็ตาม
และไดล้งมือปฏิบติัจริงซ่ึงเป็นการฝึกทกัษะท่ีสาํคญัคือการแกปั้ญหาความมีเหตุผล 
 3. การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอ่ืนเป้าหมายสาํคญัดา้นหน่ึง
ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัคือผูเ้รียนแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลายทั้งในและนอก
โรงเรียนทั้งท่ีเป็นเอกสารวสัดุสถานท่ีสถานประกอบการบุคคลซ่ึงประกอบดว้ยเพื่อนกลุ่มเพื่อนวทิยากร
หรือผูเ้ป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
 4. การเรียนรู้แบบองคร์วมหรือบูรณาการเป็นการเรียนรู้ท่ีผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆได้
สัดส่วนกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมความดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์นทุกวชิาท่ีจดัใหเ้รียนรู้ 
 5. การเรียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความเขา้ใจของผูจ้ดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัวา่ทุกคนเรียนรู้ไดแ้ละเป้าหมายท่ีสาํคญัคือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถ
ท่ีจะแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเองผูจ้ดัการเรียนรู้จึงควรสังเกตและศึกษาธรรมชาติการเรียนรู้ของผูเ้รียน
วา่ถนดัท่ีจะเรียนรู้แบบใดมากท่ีสุดในขณะเดียวกนักิจกรรมการเรียนรู้จะเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดว้าง
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แผนการเรียนรู้ดว้ยตนเองการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ยกระบวนการเรียนรู้ของตนเองนอกจาก
ผูเ้รียนจะไดฝึ้กดา้นการจดัการแลว้ยงัไดฝึ้กดา้นสมาธิความมีวนิยัในตนเองและการรู้จกัตนเองมากข้ึน
เม่ือครูจดัการเรียนรู้และการประเมินผลแลว้และมีความประสงคจ์ะตรวจสอบวา่ไดด้าํเนินการถูกตอ้ง
ตามหลกัการจดัการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัหรือไม่ครูสามารถตรวจสอบดว้ยตนเอง 
          ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 24  ได้ระบุให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ด าเนินการดังนี้ 

1. จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. ฝึกทกัษะ กระบวนการคิดการจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

3. จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัใหท้าํไดคิ้ดเป็น ทาํเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

4. จดัการเรียนรู้โดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 

5. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอาํนวย
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทั้งสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้ทั้งน้ีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนรู้และแหล่งวทิยาการ
ประเภทต่างๆ 

6. จดัการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
          การจดัการเรียนรู้ตามแนวดงักล่าวจาํเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งของครู และ
นกัเรียนกล่าวคือลดบทบาทของครูผูส้อนจากการเป็นผูบ้อกเล่า บรรยาย สาธิตเป็นการวางแผนจดั
กิจกรรมใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆจะตอ้งเนน้ท่ีบทบาทของนกัเรียนตั้งแต่เร่ิมคือร่วมวาง
แผนการเรียนการวดัผลประเมินผลและตอ้งคาํนึงวา่กิจกรรมการเรียนนั้นเนน้การพฒันากระบวนการคิด
วางแผน ลงมือปฏิบติั ศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่าง ๆจากแหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
ตรวจสอบ วเิคราะห์ขอ้มูล การแกปั้ญหาการมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั การสร้างคาํอธิบายเก่ียวกบั
ขอ้มูลท่ีสืบคน้ไดเ้พื่อนาํไปสู่คาํตอบของปัญหาหรือคาํถามต่างๆในท่ีสุดสร้างองคค์วามรู้ทั้งน้ีกิจกรรม
การเรียนรู้ดงักล่าวตอ้งพฒันานกัเรียนใหเ้จริญ พฒันาทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 กิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญันั้น ส่วนใหญ่ตอ้งใหผู้เ้รียนมีส่วนในการร่วม
กิจกรรมการเรียนใหม้ากท่ีสุด ส่วนตวัผูส้อนนั้นเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก ( facilitator) ในการ
จดัการเรียนรู้นั้น กลวธีิท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ มีตั้งแต่การท่ีผูเ้รียนไดศึ้กษาหาความรู้จากส่ือต่างๆ ทั้ง
ส่ือเด่ียว และส่ือประสงค ์การจดักิจกรรมกลุ่ม ซ่ึงอาจเป็น การอภิปรายกลุ่ม ( group discussion) การ
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ระดมพลงัสมอง (brain storm) การแสดงบทบาทสมมติ (role play) การประชุมสัมมนา  (seminar) การ
ประชุมปฏิบติัการ (workshop) ทศันศึกษา (fieldtrip) ฯลฯ 
 
หลกัการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเกิดข้ึนจากพื้นฐานความเช่ือท่ีวา่การจดัการศึกษามี
เป้าหมายสาํคญัท่ีสุดคือการจดัการใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนเองสูงสุด
ตามกาํลงัหรือศกัยภาพของแต่ละคนแต่เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัทั้งดา้นความ
ตอ้งการความสนใจความถนดัและยงัมีทกัษะพื้นฐานอนัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะใชใ้นการเรียนรู้อนั
ไดแ้ก่ความสามารถในการฟังพดูอ่านเขียนความสามารถทางสมองระดบัสติปัญญาและการแสดงผลของ
การเรียนรู้ออกมาในลกัษณะท่ีต่างกนัจึงควรมีการจดัการท่ีเหมาะสมในลกัษณะท่ีแตกต่างกนัตามเหตุ
ปัจจยัของผูเ้รียนแต่ละคนและผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในกลไกของการจดัการน้ีคือครูแต่จากขอ้มูลอนัเป็น
ปัญหาวกิฤติทางการศึกษาและวกิฤติของผูเ้รียนท่ีผา่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่ครูยงัแสดงบทบาทและทาํ
หนา้ท่ีของตนเองไม่เหมาะสมจึงตอ้งทบทวนทาํความเขา้ใจซ่ึงนาํไปสู่การปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาวกิฤติ
ทางการศึกษาและวกิฤติของผูเ้รียนต่อไป 

การทบทวนบทบาทของครูควรเร่ิมจากการทบทวนและปรับแต่งความคิดความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความหมายของการเรียนโดยตอ้งถือวา่แก่นแทข้องการเรียนคือการเรียนรู้ของผูเ้รียนตอ้งเปล่ียนจากการ
ยดึวชิาเป็นตวัตั้งมาเป็นยดึมนุษยห์รือผูเ้รียนเป็นตวัตั้งหรือท่ีเรียกวา่ผูเ้รียนเป็นสาํคญัครูตอ้งคาํนึงถึง
หลกัความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็นสาํคญัถา้จะเปรียบการทาํงานของครูกบัแพทยค์งไม่ต่างกนัมากนกั
แพทยมี์หนา้ท่ีบาํบดัรักษาอาการป่วยไขข้องผูป่้วยดว้ยการวเิคราะห์วนิิจฉยัอาการของผูป่้วยแต่ละคนท่ีมี
ความแตกต่างกนัแลว้บาํบดัดว้ยการใชย้าหรือการปฏิบติัอ่ืนๆท่ีแตกต่างกนัวธีิการรักษาแบบหน่ึงแบบใด
คงจะใชบ้าํบดัรักษาผูป่้วยทุกคนเหมือนๆกนัไม่ไดน้อกจากจะมีอาการป่วยแบบเดียวกนัในทาํนอง
เดียวกนัครูก็จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจและศึกษาใหรู้้ขอ้มูลอนัเป็นความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละคนและ
หาวธีิสอนท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ีเพื่อพฒันาผูเ้รียนแต่ละคนนั้นใหบ้รรลุถึง
ศกัยภาพสูงสุดท่ีมีอยูจ่ากขอ้มูลท่ีเป็นวกิฤติทางการศึกษาและวกิฤติของผูเ้รียนอีกประการหน่ึงคือการจดั
การศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดน้าํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มาปฏิบติัในชีวติจริงทาํใหไ้ม่เกิดการเรียนรู้ท่ีย ัง่ยนื
ครูจึงตอ้งทบทวนบทบาทและหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งแกไ้ขโดยตอ้งตระหนกัวา่คุณค่าของการเรียนรู้คือการได้
นาํส่ิงท่ีเรียนรู้มานั้นไปปฏิบติัใหเ้กิดผลดว้ยดงันั้นหลกัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจึงมี
สาระท่ีสาํคญั  2 ประการคือการจดัการโดยคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียนและการส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ไดน้าํเอาส่ิงท่ีเรียนรู้ไปปฏิบติัในการดาํเนินชีวติเพื่อพฒันาตนเองไปสู่ศกัยภาพสูงสุดท่ีแต่ละคนจะมี
และเป็นไดส่้วนเทคนิควธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัจะกล่าวในตอนต่อไป 
 
 



รหัส UTQ-2133:  หลักสตูรการจัดการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ: การเรยีนรูแ้บบบรูณาการสูพ่หปัุญญา                 26 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

ตัวบ่งช้ีของการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ปัจจุบนัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเป็นสาระสาํคญัของการปฏิรูปการศึกษาและ
การประกนัคุณภาพการศึกษาแต่ปัญหาท่ีมกัจะถามกนับ่อยๆคือจะจดัการเรียนรู้อยา่งไรจึงจะเรียกวา่เป็น
การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัหรือการเรียนรู้ท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเป็นแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนใชก้ระบวนการสร้างความรู้ดว้ยตนเองเป็นการเรียนรู้ท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมวธีิสอนท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสามารถ
ใชว้ธีิการใดก็ไดท่ี้เป็นวธีิสอนท่ีใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนอาจใชว้ธีิสอนวธีิใดวธีิหน่ึงหรือหลายๆ
วธีิร่วมกนัก็ไดก้ารเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมีตวับ่งช้ีท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางประเมินวา่มีการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัหรือไม่โดยประเมินจากผูส้อนเม่ือเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และเม่ือนาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ไปใชใ้นหอ้งเรียนและประเมินจากผูเ้รียนจากพฤติกรรมการเรียนทั้งในหอ้งเรียน
และนอกหอ้งเรียน 

ตวับ่งช้ีของการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยพิจารณาทั้งผูส้อนและผูเ้รียนวา่มี
ดงัต่อไปน้ี 
 
เมื่อพจิารณาผู้สอน 
 1. ผูส้อนจดัการเรียนรู้โดยใหผู้เ้รียนสร้างความรู้เอง 
 2. ผูส้อนใหผู้เ้รียนใชท้กัษะกระบวนการ  (Process Skill) คือกระบวนการคิด  (Thinking 
Process) และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) สร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
 3. ผูส้อนใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนลงมือคิดปฏิบติัสรุปความรู้ดว้ยตนเองรวมทั้งให้
ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ทั้งสมาชิกภายในกลุ่มและสมาชิกระหวา่งกลุ่ม 
 4. ผูส้อนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจเพื่อใหผู้เ้รียน
เรียนอยา่งมีความสุข 
 5. ผูส้อนมีการวดัและประเมินผลทั้งทกัษะกระบวนการพฤติกรรมผูเ้รียนและเน้ือหาสาระซ่ึง
เป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
 6. ผูส้อนพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 7. ผูส้อนเปล่ียนบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกคือเป็นผูจ้ดัประสบการณ์รวมทั้งส่ือการ
เรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นแนวทางสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
เมื่อพจิารณาผู้เรียน 
 1. ผูเ้รียนสร้างความรู้รวมทั้งสร้างส่ิงประดิษฐด์ว้ยตนเอง 
 2. ผูเ้รียนใชท้กัษะกระบวนการคือกระบวนการคิดและกระบวนการกลุ่มสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
 3. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนและมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
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 4. ผูเ้รียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
 5. ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ไปใชไ้ดต้วับ่งช้ีสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
คือการให้ผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูท่ี้สนใจอาจใชต้วับ่งช้ีเหล่าน้ีสาํรวจกระบวนการ
จดัการเรียนรู้วา่มีระดบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพียงใด 

…………………………………………………………….. 
ทิศนาแขมมณี. 14 วธีิสอนส าหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2543. 
http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/ joemsiit/joemsiit-

web1/ChildCent/Child_Center1.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/joemsiit/joemsiit-web1/ChildCent/Child_Center1.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/officialtcu/main/advcourse/presentstu/course/ww521/joemsiit/joemsiit-web1/ChildCent/Child_Center1.htm
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง  “นวตักรรมแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา” 
 

 

ความเป็นมา 
 จากการท่ีในปีการศึกษา 2548 คณะกลุ่มงานพฒันานโยบายการเรียนรู้ของครู คณาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา สาํนกัมาตรฐานการศึกษาและพฒันาการเรียนรู้  สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบนโยบายการพฒันาครูและการศึกษาของชาติ ไดด้าํเนิน
โครงการวจิยัและพฒันาแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัข้ึนมา ผูเ้ขียนซ่ึงเป็นครู
ตน้แบบของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 
ไดเ้ป็นนกัวจิยัร่วมดาํเนินการวจิยัในชั้นเรียนโดยใชแ้นวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุ
ปัญญาตามบริบทของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ซ่ึงผลการวจิยับรรลุตามวตัถุประสงค ์ เม่ือ
เสร็จส้ินการวจิยัรายงานผลการวจิยัท่ีนาํเสนอทาํใหผู้เ้ขียนไดรั้บการคดัเลือกจากสาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษาเชิญไปใหเ้ป็นผูส้ังเคราะห์รายงานการวจิยัในหวัขอ้เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรู้
แบบบูรณการสู่พหุปัญญาท่ีส่งมาจากทุกภาคของประเทศไทย จาํนวน 10เล่ม  ทั้งน้ีเพื่อใหผู้เ้ขียนได้
สร้างนวตักรรม สรุปขั้นตอนของแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแบบแบบบูรณาการสู่
พหุปัญญาใหช้ดัเจน ใหค้รูผูส้อนทัว่ไปสามารถนาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบับริบทของแต่ละโรงเรียน
ต่อไป   
 นวตักรรม แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาดงักล่าว ผูเ้ขียนไดเ้ขียนสรุป
ขั้นตอนไว ้  2ขั้น พร้อมกบัอธิบายรายละเอียดยกตวัอยา่งแต่ละขั้นอยา่งชดัเจนโดยทางสาํนกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดเ้ป็นผูจ้ดัพิมพเ์ป็นรูปเล่มหนงัสือ  พร้อมกนันั้นสาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษาไดบ้นัทึกวดีีทศัน์วธีิการการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุ
ปัญญาของผูเ้ขียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ในวนัท่ี 6 กนัยายน  พ.ศ. 2549  เพื่อใช้
ประกอบการใชห้นงัสือดงักล่าว  พร้อมใหเ้กียรติใชภ้าพผูเ้ขียนข้ึนปกของหนงัสือและปกแผน่วดิีทศัน์
เผยแพร่ทัว่ประเทศ   
 ดงันั้น นวตักรรมแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา จึงเป็นนวตักรรมท่ี
ผูเ้ขียนมีส่วนในการวจิยัและพฒันาใหเ้กิดข้ึน  เป็นประโยชน์แก่วงการศึกษา และผูเ้ขียนไดเ้ดินทางไป
จดันิทรรศการและจดัคลินิกเผยแพร่ในนามของสาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา และในนามของ
กระทรวงศึกษาธิการในงาน “กระทรวงศึกษาธิการสัญจร” ไปทุกภาคของประเทศ แลว้เช่นกนัปัจจุบนั
ไดรั้บใบประกาศใหส้ามารถเป็นครูโครงการ GURU ONLINEใหก้ารอบรมบนเครือข่าย Internet  โดย
สาํนกังานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ร่วมกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น และสาํนกังาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคดัเลือกใหโ้ล่เป็นผลงานวจิยัเด่น ในปี 2551 ใหใ้หข้ยายผลแก่ครูทัว่
ประเทศ จนถึงปัจจุบนัน้ี ข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
 

ขั้นตอนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญามี  2  ขั้นตอน  แสดงดงั แผนภาพ ท่ี 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่1 ขั้นตอนแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
 

 รายละเอยีดแต่ละขั้นตอน 
ขั้นที ่1 การเตรียมการ 
  1 .1วเิคราะห์ผู้เรียน 

  การวเิคราะห์ผูเ้รียน สามารถเลือกวธีิการท่ีเหมาะสม เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูลความถนดั
ท่ีไดจ้ากการสังเกตการปฏิบติักิจกรรม การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ เป็นตน้  การวเิคราะห์ผูเ้รียนมี
ความจาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับแนวทางการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้พฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ดงันั้นจึงตอ้งทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัตวัผูเ้รียนทุกๆ ดา้น ทั้งทางดา้นครอบครัว สภาพแวดลอ้มทางสังคม สภาพทางกาย สภาพ
อารมณ์ สติปัญญา ความตอ้งการของผูเ้รียน ส่ิงท่ีชอบหรือไม่ชอบ เพราะขอ้มูลจะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
เหตุและผลของสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั ดงันั้นจึงตอ้งเตรียมเคร่ืองมือและวธีิการต่างๆ เช่นดูจาก
เอกสารสารสนเทศนกัเรียน  การสังเกต  การสัมภาษณ์ พิจารณาผลการเรียนรู้  ตอ้งตรวจสอบเพื่อความ
ชดัเจนและถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงจะเป็นปัจจยัท่ีสาํคญันาํไปสู่การพฒันาความสามารถของผูเ้รียนได้
ถูกตอ้งและตรงกบัความตอ้งการ ความสามารถของผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ การวเิคราะห์ผูเ้รียน จะ

ขั้นที่ 1 ขั้นการเตรียมการ 
1.1 วเิคราะห์ผูเ้รียน 

1.2 จดัทาํเอกสารตามองคป์ระกอบของแนวทางการจดัการเรียนรู้  
     แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 3 ส่วน 

1.3 เตรียมการในการจดัการเรียนรู้  
 

 
 
 

2.1 นาํเขา้สู่บทเรียน 
2.2กิจกรรมการเรียนรู้ 
2.3 สรุป 

2.4 การวดัและประเมินผล 

ขั้นที ่2 ข้ันการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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ทาํควบคู่ไปกบักิจกรรมการเรียนรู้  วเิคราะห์แลว้นาํมารวบรวมหาขอ้มูลท่ีเป็นปัจจยัเสริม หรือปัญหา
อุปสรรคสาํหรับเด็กนกัเรียน  นาํมาสรุปเพื่อหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนเด็กเก่งอะไรบา้ง 
เด็กอ่อนอะไรบา้ง เพื่อดึงศกัยภาพผูเ้รียนมามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิด
ความภาคภูมิใจจนเป็นสาเหตุของการพฒันาต่อไป ในการศึกษาคร้ังน้ีผูเ้ขียนไดส้อบถามความสามารถ
พิเศษของนกัเรียนในหอ้งทุกคนซ่ึงมีอยา่งหลากหลาย สามารถจดัจาํแนกเป็นขอ้มูลตามทฤษฎีพหุ
ปัญญาทั้ง 8 ดา้น และนาํความสามารถของนกัเรียนเหล่านั้นประยกุตเ์ขา้ไปในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้
นกัเรียนมีส่วนร่วม ไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาปัญญา
ในดา้นนั้นๆต่อไป ดงัเช่น ใหอ้อกมาทาํหนา้ท่ีเป็นพิธีกรในการใหเ้พื่อนออกมานาํเสนอผลงาน ฝึกให้
เป็นผูแ้ทนครูในการพดูกบัผูป้กครอง หรือนาํเสนอผลงานนิทรรศการ  ออกมาช่วยครูร่วมอธิบายใน
เน้ือหาของการเรียน อธิบาย เร่ืองของเคร่ืองดนตรีท่ีตนเองถนดั  ออกมาทาํหนา้ท่ีเฉลยโจทยแ์บบฝึกหดั
บนกระดานใหสื้บคน้คณิตศาสตร์ท่ีเป็น ใหท้าํหนา้ท่ีออกแบบบอร์ด  ใหอ้อกมาทาํท่าทางเช่นการเตน้
ใหค้น้ศพัทภ์าษาองักฤษ ใหอ้ธิบายใหเ้พื่อฟัง  และอีกมากมายท่ีจะนาํความสามารถพิเศษของทุกคนออก
มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ซ่ึงสร้างความสนุกสนานในการเรียนในแต่ละชัว่โมง เป็นการเสริมศกัยภาพ
นกัเรียนนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีครูออกแบบพฒันาปัญญาทั้ง 8 ดา้นอยูแ่ลว้ 
  1.2 จัดท าเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุ
ปัญญา 3 ส่วน 

  ควรจดัทาํเอกสารทั้ง 3 ส่วนอยา่งละเอียดเพราะเห็นหวัใจสาํคญัท่ีจะทาํใหใ้ชแ้นว
ทางการจดัการเรียนรู้แบบพหุปัญญาอยา่งสมบูรณ์  รายละเอียดทั้ง 3 ส่วน จะบ่งบอกถึงการวเิคราะห์
หน่วยการเรียนรู้ล่วงหนา้อยา่งละเอียดทุกขั้นตอน แสดงใหเ้ห็นละเอียดถึงขั้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการบูรณาการสอดแทรกกบักลุ่มสาระอ่ืนๆ  หรือการสอดแทรกพหุปัญญาเขา้ไปในแต่
ละกิจกรรม สาระการเรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ ( K) ดา้นทกัษะการเรียนรู้  ( P) และดา้นคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์(A)  องคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนแสดงไดด้งัแผนภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2 องคป์ระกอบของแนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 

1. ผงัการวางแผน (Planning  Web) 

2. ตารางแสดงรายละเอยีดของการวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 

 

3. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา  
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รายละเอยีดแต่ละองค์ประกอบ คือ 
 1)  ผงัการวางแผน (PlanningWeb)เป็นการจดัทาํ 1 ผงัต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้  โดย

เขียนแสดงกรอบใหเ้ห็นวา่การเรียนรู้ในหน่วยนั้นสามารถไปบูรณาการกบัสาระการเรียนรู้อ่ืนๆไดแ้ก่
อะไร  ในเน้ือหาเร่ืองอะไร   เช่น ถา้จดัการเรียนรู้ วชิาฟิสิกส์ ไดใ้หน้กัเรียนร่วมคน้ศพัทภ์าษาองักฤษท่ี
เก่ียวขอ้งในเร่ืองท่ีกาํลงัเรียนมานาํเสนอใหเ้พื่อนๆฟัง  เม่ือใหท้าํใบงานผูเ้ขียนไดพ้ิมพข์อ้ความให้
นกัเรียนอ่านเน้ือหามีทั้งภาษาไทยและแปลเป็นภาษาองักฤษใหด้ว้ย หรือใหโ้จทยเ์ป็นภาษาองักฤษ
แทรกไปบา้ง แสดงวา่ผูเ้ขียนไดใ้ชบู้รณาการสอดแทรกวชิาภาษาองักฤษเขา้ไปในการจดัการเรียนรู้   ใน
หน่วยนั้น  ทั้งน้ีสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ก็สามารถออกแบบใหเ้หมาะสมบูรณาการสอดแทรกไดเ้ช่นกนั 
ตวัอยา่ง แผนภาพท่ี 3  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่ 3  ผงัการวางแผน   (PlanningWeb) 

 2) ตารางแสดงรายละเอยีดของการวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่
พหุปัญญาเป็นการวางแผนใหเ้ห็น ภาพรวมของแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผน ประกอบดว้ย  ลาํดบัท่ี
ของแผน   กิจกรรม การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ทั้ง ดา้นความรู้ (K) ดา้นทกัษะกระบวนการ  (P) ดา้น
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์( A) บูรณาการสาระวชิา  พหุปัญญา  (M.I.)  จาํนวนชัว่โมง และหมายเหตุ    
ดงัตาราง 

 

 

 

(13) 

วทิยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

ภาษาต่างประเทศ 

สังคมศึกษาฯ 

ภาษาไทย 

สุขศึกษา 

คณติศาสตร์ 

การงานอาชีพฯ 

ศิลปะ 

วทิยาศาสตร์ 
ชีววทิยา 
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ตาราง แสดงรายละเอียดของการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา  

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

สาระการ
เรียนรู้ บูรณาการ   

สาระวชิา 
พหุปัญญา 

(M.I.) 
จาํนวน
ชัว่โมง 

หมาย
เหตุ 

K P A 

 
 

  
 

 
 

 
 

    

M.I.   : MultipleIntelligence คือ ทฤษฎพีหุปัญญาของฮาวเวอร์ด การ์ดเนอร์ 

 3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาประกอบดว้ย  

1) สาระสาํคญั 
2) ผลการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

3) สาระการเรียนรู้ 
4) แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ 
6) ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
7) การวดัและประเมินผล 
8) กิจกรรมเสนอแนะ 

9) เอกสารประกอบการเรียนรู้  
10) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 

11)  บนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 
(1) ปัญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา- แนวทาง/แนวทางการจดัการเรียนรู้/เทคนิค
ท่ีควรใชพ้ฒันาหรือแกปั้ญหา- ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะ
กระบวนการ ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 (2) ความเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูส้อน 
 ( 3) ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

  1.3 เตรียมการในการจัดการเรียนรู้ ผูเ้ขียนไดว้างแผนนาํผลการวเิคราะห์ผูเ้รียนเขา้มามี
ส่วนในการในการปฏิบติักิจกรรม  เตรียมจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ตรงโดยการปฏิบติัจริง  
ประสานการบูรณาการเน้ือหาในกรณีท่ีผูส้อนตอ้งไปสัมพนัธ์กบัผูส้อนคนอ่ืนตามสาระการเรียนรู้ตาม
ผงัการวางแผนท่ีเขียนไว ้ ติดต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งท่ีเป็นบุคคลท่ีใหใ้ชส้ถานท่ี บุคคลผูม้าร่วมเป็นวทิยากร 
บุคคลท่ีใหข้อ้มูล  ซ่ึงเพื่อนครูดว้ยกนัหรือนกัเรียนท่ีมีความสามารถในดา้นใดดา้นหน่ึง เพื่อใหก้าร
ดาํเนินกิจกรรมเป็นไปตามท่ีกาํหนดไว ้ ประสานความร่วมมือกบักลุ่มสาระต่างๆ ดา้นสถานท่ี ไดแ้ก่
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การขอใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ หอ้งคอมพิวเตอร์ หอ้งดนตรี หอ้งมลัติมีเดีย หอ้งศูนยว์ชิา ฯลฯ 
เพื่อประกอบการจดัการเรียนรู้ 
  ขั้นที ่2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
  2.1 น าเข้าสู่บทเรียน ขั้นน้ี สามารถ ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กระบวนการ
สืบสวนสอบสวน หรือนาํสถานการณ์ต่างๆ  ท่ีผูส้อนถนดัและไ ดไ้ปศึกษาคน้ควา้มาสาธิตใหน้กัเรียน
เรียนดู หรือใหน้กัเรียนไดท้ดลองทาํเป็นกิจกรรมเล็กๆ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างส่ิงเร้าใหน้กัเรียนสนใจ
ใคร่จะหาคาํตอบ ทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุก มีความสุขขณะเดียวกนัก็พยายามคน้หาคาํตอบของปัญหา 
ทั้งน้ีจะตอ้งไม่เฉลยคาํตอบในขณะนั้น  สถานการณ์ท่ีนาํมาใชใ้นการนาํเขา้สู่บทเรียน หรือใหผู้เ้รียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเร่ืองท่ีจะเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้นั้นๆทุก
คร้ัง   และเม่ือผูเ้รียนเรียนไปจนถึงขั้นกิจกรรมการเรียนรู้ หรือขั้นสรุปผูเ้รียนก็จะ ตอ้งสามารถนาํความรู้
ท่ีเรียนไปใชอ้ธิบายสถานการณ์ท่ีใชน้าํเขา้สู่บทเรียนไดด้ว้ยตนเอง   

  2.2 กจิกรรมการเรียนรู้ ควร เลือกกระบวนการใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาของแต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ เช่นใชก้ารบูรณาการร่วมกบักระบวนการปฏิบติั กระบวนการสืบคน้ หรือ
กระบวนการกลุ่ม เป็นตน้ ทั้งน้ีในขณะจดัการเรียนรู้ ควรไดก้ระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดโดยการใหต้อบคาํถาม 
หรือกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้าํถามอยูต่ลอดเวลา และใหผู้เ้รียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมใหม้าก
ท่ีสุดใชก้ระบวนการคิดใหม้ากท่ีสุด ใหค้น้พบองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
  2.3 สรุป ในขั้นน้ี ควรเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ เช่น ส่ือเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมอาจจะให้
ผูเ้รียนช่วยนาํมา และส่ิงสาํคญัคือตอ้งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการสรุปความรู้ใหม้ากท่ีสุด อาจจะเลือกใช้
กระบวนการเพื่อการสรุปดว้ยเช่นกนั และคอยดูแลช้ีแนะเม่ือเห็นผูเ้รียนจะอภิปรายหลงประเด็น  จนถึง
ขั้นท่ีผูเ้รียนนาํความรู้ไปใช ้ไม่วา่จะเป็นการนาํไปใชอ้ธิบายสถานการณ์ท่ีใหผู้เ้รียนศึกษาในขั้นนาํเขา้สู่
บทเรียน เช่นอธิบายคาํตอบของสถานการณ์ หรือนาํความรู้ไปใชใ้นชีวติประจาํวนัไดก้ารนาํเสนอ ควร
ใหน้กัเรียนท่ีมีปัญญาดา้นวาจา/ภาษา หมุนเวยีนกนัมาเป็นพิธีกรแทนครูทุกคร้ัง 
  2.4 การวดัและประเมินผล  ตลอดเวลาท่ีจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตอ้งมีการประเมินผล
ตามสภาพจริง โดยประเมินตลอดการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีการบนัทึกผลการเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค 
และขอ้เสนอแนะ ไวห้ลงัแผนการจดัการเรียนรู้ และประเมินผลผูเ้รียนโดยเตรียมการล่วงหนา้วา่จะ
ประเมินอะไร ประเมินอยา่งไร ประเมินเม่ือใด ประเมินใคร และประเมินโดยใคร เป็นตน้  
..................................................................... 
 *  นางสาวทศันาพร กนัพรหม ครูเช่ียวชาญ  วทิยากร ประจาํ UTQ-2133ช่ือหลกัสูตร   การจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั: การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. แนวทางการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา .กรุงเทพ ฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจาํกดั , 
2550. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง  “แนวคดิเร่ืองพหุปัญญากบัการจัดการศึกษา” 
 

 
ปัญญาในความคิดของโฮวาร์ด  การ์ดเนอร์ 

 การ์ดเนอร์ใหค้าํจาํกดัความวา่ปัญญา คือ ความสามารถพิเศษในการแกปั้ญหาและสร้างผลผลิต
หรือผลงานท่ีมีคุณค่าในสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมท่ีจาํเพาะเจาะจงการ์ดเนอร์ ยงัยนืยนัอีกดว้ยวา่ 
บุคคลแต่ละคนมีความสามารถหลากหลายท่ีแตกต่างและเบด็เสร็จในการแกปั้ญหาและสร้างสรรค์
ผลงาน ซ่ึงแนวคิดดงัวา่อาจกล่าวในรายละเอียดไดด้งัน้ี 

  1. ปัญญาคือความสามารถในการแกปั้ญหา 
  การท่ีเด็ก 2 คนเล่นหมากรุกโดยทาํตามกติกาไปทีละขั้นตอนก็จดัวา่เป็นการแกปั้ญหา 
คนเรามกัใชปั้ญญาท่ี “แขง็” ท่ีสุดของตนในการแกปั้ญหา ตวัอยา่งเช่นคนซ่ึงมีปัญญา    ดา้นตรรกะ /
คณิตศาสตร์เป็นจุดแขง็มกัชอบใชค้าํและตวัเลขในการบอกทิศทาง ขณะท่ีผูมี้ปัญญา ดา้นทศันสัมพนัธ์ /
มิติสัมพนัธ์ค่อนขา้งมาก อาจบอกทางดว้ยภาพหรือส่ิงท่ีเห็นดว้ยตา อนัไดแ้ก่    บอกช่ือสถานท่ีต่างๆ ท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจน เป็นตน้ เม่ือใดก็ตามท่ีเราใชปั้ญญาท่ีเราเก่งหรือแขง็เป็นพิเศษ  การแกปั้ญหาต่างๆ ก็
ดูจะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอยา่งง่ายดาย 

  2. ปัญญาคือความสามารถในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
  เราผูเ้ป็นมนุษยส์ามารถประดิษฐคิ์ดคน้ คิดหาวถีิทางใหม่ หรือมองหาแง่มุมท่ีแตกต่าง 
เม่ือเด็ก ๆไดอุ้ปกรณ์สาํหรับหยบิจบัเพื่อการสาํรวจและสร้างสรรค ์เด็กก็จะสร้างช้ินงาน หรือแกปั้ญหา 
โดยเปล่ียนจากความสับสนวุน่วาย หรือส่ิงซ่ึงอาจอยูต่ามบุญตามกรรมไปสู่ส่ิงท่ีเป็นรูป  เป็นร่าง ใน
ฐานะของผูใ้หญ่ ก็ทาํเช่นเดียวกนั เม่ือใดก็ตามท่ีสามารถคิดหาวธีิการใหม่ๆ ในการ ทาํ บางส่ิงบางอยา่ง 
หรือเม่ือคน้พบวธีิการนาํเคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระโยชน์ในรูปแบบท่ีต่างออกไป 

  3. ปัญญา คือ ความสามารถท่ีจะมีส่วนเก้ือกลูสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมของตน 
  บุคคลตอ้งรู้จกัสามารถท่ีจะใชปั้ญญาของตนในการแกปั้ญหาและสร้างสรรคง์านท่ี
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมของตน ความสามารถท่ีจะรู้จกัและบอกช่ือหิมะรูปแบบ
ต่างๆ ได ้ 20 ชนิด อาจเป็นเพียงเร่ืองลบัสมองสาํหรับนายธนาคารในรัฐฟลอริดาทางใต ้แต่เป็นขอ้มูล
สาํคญัยิง่สาํหรับนกัธรณีวทิยาในตอนเหนือของรัฐอลาสกา  ผลงานของเหล่าศิลปิน นกัประดิษฐ ์
นกักีฬา นกัเขียน นกักีฬา นกัดนตรี และนกัสาํรวจรอบโลกลว้นมีส่วนทาํใหเ้ป็นสถานท่ีท่ีน่าอยูย่ิง่
สาํหรับทุกคน 
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แนวคิดเร่ืองพหุปัญญากบัการจัดการศึกษา 
ทั้งแนวทางท่ีมุ่งพฒันาความฉลาดเฉพาะทางและแนวทางท่ีมุ่งพฒันาความฉลาดอยา่งรอบดา้น

ต่างก็มีความเก่ียวพนัอยูก่บัทฤษฎีพหุปัญญาดว้ยกนัทั้งคู่ แต่เหตุไฉนจึงมีความแตกต่างกนัถึงเพียงน้ี 
ทฤษฎีพหุปัญญา ( multiple intelligence) เป็นความพยายามในการอธิบายมนุษยข์อง 

นกัจิตวทิยาท่ีช่ือ Howard Gardner ผูป้ลุกนกัการศึกษาทัว่โลกใหห้นัไปมองในความแตกต่าง 
หลากหลายของเด็กมาตั้งแต่ค.ศ.1983 ในปัจจุบนัคาํอธิบายดงักล่าวเป็นท่ียอมรับกนั ค่อนขา้งแพร่หลาย
แต่ในแง่ของการปฏิบติัแลว้ก็มีผูตี้ความกนัไปต่างๆจึงเกิดเป็นการพฒันาแนวคิดน้ีไปใน 2 แนวทาง 
ใหญ่ๆ ท่ีมีความแตกต่างกนัคือ 

แนวทางแรกเนน้ไปในประเด็นท่ีมนุษยแ์ต่ละคนมีความถนดัในความฉลาดแต่ละดา้น ท่ี
แตกต่างกนัซ่ึงหมายความวา่แนวทางน้ีส่งเสริมความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของแต่ละปัจเจก 

แนวทางท่ีสองเนน้ไปในประเด็นท่ีวา่มนุษยแ์ต่ละคนมีโอกาส ในการพฒันาความฉลาดท่ี
หลากหลายภายในตนเอง และในบรรดาความฉลาดท่ีมีอยูห่ลายดา้นนั้นก็มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยง กนั
อยู ่ดงัตวัอยา่งท่ีดร.เราส์เชอร์ไดน้าํเสนอไวใ้นงานวจิยัของเธอวา่ การฝึกทกัษะทางดนตรีซ่ึงเป็นความ
ฉลาด 1ใน 8 ดา้น จะช่วยใหค้วามฉลาดดา้นมิติสัมพนัธ์และความฉลาดดา้นคณิตศาสตร์ พฒันาข้ึนดว้ย 

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัน้ีไดก่้อใหเ้กิดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่ง
มากแนวทางแรกท่ีมุ่งพฒันาความฉลาดเฉพาะทางก็จะมุ่งเนน้ลกัษณะเด่นของผูเ้รียนแต่ละคน ใหแ้หลม
คมมากยิง่ข้ึนโดยทาํการส่งเสริมความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคลใหง้อกงามมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
แนวทางท่ีสองท่ีเนน้การพฒันาความฉลาดอยา่งรอบดา้นก็จดัโปรแกรมการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะ ของ
การบูรณาการความรู้ต่างๆเขา้ดว้ยกนัใหส้ามารถเช่ือมโยงถึงกนัไดห้มดหรือใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
ไดก้าํหนดไวใ้หผู้เ้รียนตอ้งเรียนสาระใหค้รบทั้ง 8 สาระ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 หรือชั้น 1 
จนกระทัง่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือชั้น 12 โดยไม่แบ่งเป็นสาย/โปรแกรมวทิย ์สาย/โปรแกรมศิลป์
เหมือนแต่ก่อนหรือการท่ีมหาวทิยาลยัปัจจุบนัมีโครงการปริญญาเอกท่ีเรียกวา่ สหวทิยาการท่ีกาํหนดให้
ผูเ้รียนตอ้งใชค้วามรู้ 3 สาขาข้ึนไปมาตอบคาํถามท่ีตั้งไวต้ั้งแต่ก่อนเขา้ศึกษาต่อวา่ ตอ้งการศึกษาคน้ควา้
ในเร่ืองอะไรเพื่อแกปั้ญหาในเร่ืองใด 

เป็นท่ีน่าสงสัยวา่ทั้งแนวทางท่ีมุ่งพฒันาความฉลาดเฉพาะทาง และแนวทางท่ีมุ่งพฒันาความ
ฉลาดอยา่งรอบดา้นต่างก็มีความเก่ียวพนัอยูก่บัทฤษฎีพหุปัญญาดว้ยกนัทั้งคู่ แต่เหตุไฉนจึงมีความ
แตกต่างกนัถึงเพียงน้ี ดงันั้น จึงขอกลบัมาทบทวนหลกัการใหญ่ๆของทฤษฏีน้ีสักเล็กนอ้ยเพื่อท่ีจะ
หาทางออกท่ีไม่เหวีย่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง แต่สามารถเก็บประโยชน์จากทั้ง 2 แนวทาง ท่ีกล่าวมาแลว้ได้
อยา่งเตม็ท่ีทฤษฎีพหุปัญญากล่าวถึงมนุษยแ์ละความชาญฉลาดทั้ง 8 ดา้นของมนุษย ์วา่ มนุษยมี์ความ
ฉลาดอยา่งนอ้ย 8 ดา้นมนุษยมี์โอกาสท่ีจะพฒันาพหุปัญญาไดค้รบทุกดา้นปัญญาหรือความฉลาดทั้ง 8 
ดา้น ลว้นส่งผลถึงกนัในลกัษณะสนธิพลงัความถนดัอนัเน่ืองจากผลสะสมของการเรียนรู้และพนัธุกรรม 
เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหม้นุษยมี์ความถนดัในปัญญาดา้นต่างๆท่ีแตกต่างกนัการปรากฏของมนุษยแ์ต่ละ
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คนเป็นผลสังเคราะห์ของโยงใย และผลท่ีกระทาํต่อกนัของปัญญาทุกๆดา้นท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึง
สังเคราะห์ออกมาเป็น profile ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลซ่ึงส่วนท่ีเป็นจุดเด่นของ profile ของ
แต่ละคนก็มกัแสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นความโดดเด่นของปัญญาในดา้นใดดา้นหน่ึง หรือชุดใดชุดหน่ึง
จากหลกัคิดดงักล่าวอาจนาํมาสู่หลกัปฏิบติัท่ีเป็นการกา้วพอดีท่ีสามารถประสานทั้ง 2 แนวทางขา้งตน้
เขา้ดว้ยกนัคือการจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาปัญญาในทุกๆดา้นตามวถีิการเรียนรู้ของ
แต่ละคน ทาํใหก้ารพฒันาปัญญาในทุกดา้นมีความเช่ือมโยงถึงกนัเพื่อใหเ้กิดลกัษณะของการสนธิพลงั
เขา้ดว้ยกนัเม่ือผูเ้รียนแต่ละคนมีความถนดัและความรักในปัญญาท่ีแตกต่าง ก็ควรใหเ้ขาไดเ้ร่ิมจากดา้นท่ี
เขา มีความถนดัและมีความรัก (เร่ิมจากฉนัทะ) เป็นปฐม หลงัจากนั้นก็ค่อยๆเช่ือมโยงไปสู่ปัญญาดา้น
อ่ืนๆต่อไปจนครบทุกดา้นในลกัษณะของการสนธิพลงัเช่นกนัส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดส้ังเคราะห์ปัญญา
ทุกๆดา้นออกมาเป็น  profile เฉพาะของแต่ละบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัเฉกเช่นเดียวกนักบัลายน้ิวมือ
ของแต่ละคนท่ีไม่มีใครเหมือนกนัเลยเม่ือความแตกต่างเกิดข้ึนแลว้ก็สร้างใหค้วามแตกต่างนั้นโดดเด่น
ยิง่ๆข้ึนไป  (อยา่งมีความเช่ือมโยงกบัปัญญาดา้นอ่ืนๆ) จนกระทัง่กลายเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีพฒันาข้ึน 
จากฐานของ ความเขา้ใจในปัญญาทั้ง 8 ดา้นอยา่งบูรณาการเป็นท่ีหวงัไดว้า่ผูเ้รียนท่ีเติบโตข้ึนจากวถีิ
การศึกษาท่ีบูรณาการพหุปัญญาเขา้ดว้ยกนัและสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นลกัษณะเด่นเฉพาะตนได้
เช่นน้ีจะเป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจในเร่ืองราว ต่างๆไดอ้ยา่งแยบคายเพราะไม่มองอะไรแบบแยกส่วน อีกทั้ง
ยงัสามารถใชส่้วนของปัญญาท่ีโดดเด่นของตนเขา้ไปจดัการกบัปัญหาได ้เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ
สาขาทั้งหลายเพราะมีทั้งความรอบรู้ ตลอดทั้งสติปัญญาท่ีเฉียบคมท่ีเขา้มาหลอมรวมอยูใ่นบุคคลคน
เดียวกนั นัน่เอง 
 ทฤษฎีพหุปัญญาหรือทฤษฎีเก่ียวกบัปัญญาหรือความสามารถพิเศษอนัหลากหลาย ตามแนวคิด
ของ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ระบุวา่บุคคลแต่ละคนมีความสามารถหลากหลายท่ีแตกต่าง
และเบด็เสร็จในตนเอง ในอนัท่ีจะแกปั้ญหาและสร้างสรรคผ์ลงาน ปัญญาตามทฤษฎีของ การ์ดเนอร์ คือ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาในสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมท่ีจาํเพาะเจาะจง โดยมีแนวคิดหลกัส่ี
ประการต่อไปน้ี (อา้งถึงใน มลัลิกา  พงศป์ริตร, 2544) 
  1. ความสามารถพิเศษนั้นมีมากกวา่หน่ึงดา้น การ์ดเนอร์ ไดร้ะบุช่ือไว ้8 ดา้น แต่
ยอมรับวา่อาจมีมากกวา่นั้น คนทุกคนเกิดมาพร้อมกบัความสามารถพิเศษทุกชนิดเพราะอิทธิพลจาก
วฒันธรรมท่ีแต่ละคนประสบมานั้นต่างกนั ความสามารถพิเศษบางอยา่งจึงพฒันามาก บางอยา่งนอ้ย 
บางอยา่งไม่พฒันาเลย การ์ดเนอร์ ไดร้ะบุความสามารถพิเศษทั้ง 8 ดา้นท่ีเขา้ตามหลกัเกณฑข์องเขาและ
เขาเช่ือวา่คนปกติทุกคนมีความสามารถพิเศษทั้ง 8 หล่อรวมอยูอ่ยา่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน 
  2. ความสามารถพิเศษนั้นเป็นส่ิงท่ีสอนกนัได ้ จุดแขง็จุดอ่อนต่าง ๆ ก็ลว้นสามารถ
ปรับปรุงได ้โดยความสามารถพิเศษจะพฒันาตามลาํดบัขั้นตอนตั้งแต่ระดบั “มือใหม่” ไปจนถึง
ผูเ้ช่ียวชาญ ตวัอยา่งเช่น พฒันาจากผูช่ื้นชมในดนตรีไปเป็นนกัเล่นไวโอลินผูมี้ทกัษะ เป็นตน้แมเ้ด็กจะ
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เกิดมาโดยมีความสามารถต่างกนัแต่ความสามารถพิเศษนั้น “เติบโต” ไดแ้ละสอนได ้กระบวนการของ
พฒันาการดงักล่าวจะรวมขั้นตอนต่างๆ 4 ขั้น คือ  
 2.1 แรกรู้ (The First Encounter) นบัจากวนิาทีแรกท่ีเกิด ทารกเร่ิมรับรู้อิทธิพลทาง
วฒันธรรมท่ีจะเอ้ือต่อการพฒันาความสามารถพิเศษหลกัของคน การรับรู้ในตอนแรกน้ีจะไปกระตุน้
ประสาทและทาํใหเ้กิดใยสมองท่ีนกัวจิยัเรียกวา่ เดนไดรต ์คอนเนคชัน่ ( dendrite connection)ยิง่มีตวัเร้า
มากเท่าใดใยสมองน้ียิง่มีมาก ยิง่เด็กรู้จกัแนะนาํแนวคิดต่างๆ มาฝึกหดัใหม้ากเท่าใดความสามารถพิเศษ
ยอ่มจะพฒันามากข้ึนเท่านั้น ในครอบครัวท่ีแม่ร้องเพลงใหลู้กฟัง ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีของเด็ก
ก็จะไดรั้บการขดัเกลาใหเ้ฉียบคม  

 2.2 ลงลึก (The Employment) ในขั้นตอนน้ี แต่ละคนจะมีโอกาสฝึกหดัและลงลึก
ในความสามารถพิเศษดา้นใดดา้นหน่ึง เด็กชาวเผา่นาวาโฮไดเ้รียนรู้วธีิทาํหมอ้แบบโบราณและแกะสลกั
ดินเหนียวจากการดูผูเ้ฒ่าของเผา่ทาํส่ิงเหล่านั้นเม่ือมือของเด็กแขง็แรงพอ ก็จะไดรั้บ การฝึกสอนใหรู้้จกั
ทาํดินใหเ้ปียกแลว้ป้ัน ในชนบทเด็กอาจไดรั้บมอบหมายงานเล็กๆ นอ้ยๆ ใหท้าํ เร่ิมจากดูแลสัตวเ์ล็กไป
จนถึงการใชเ้คร่ืองจกัร  

 2.3 ศึกษา (The Formal Education) จากการเรียนรู้ดว้ยการปฏิบติัภายใต้ การช้ีแนะ
ของพอ่แม่และผูใ้หญ่ขั้นต่อไปคือการฝึกพื้นฐานเพื่อการแกปั้ญหาและสร้างช้ินงาน ในสวติเซอร์แลนด์
เด็กจะไปฝึกงานกบัช่างทาํนาฬิกา ในกรุงนิวยอร์กเด็กผูใ้ฝ่ฝันอยากเป็นนกัเตน้รํา  อาจไปสมคัรเขา้ร่วม
ในบริษทัเตน้รําอนัเล่ืองช่ือ  เด็กผูอ้ยากเป็นนกัวทิยาศาสตร์อาจเร่ิมเตรียมตวัดว้ยการเรียนฟิสิกส์ในชั้น
มธัยมปลาย ไม่วา่จะเป็นกรณีใดถา้นกัเรียนจะไดเ้รียนกบัครูชั้นดีท่ีไดจ้ดัวางระบบการจดัการเรียนรู้ท่ี
เอ้ือใหผู้เ้รียนไดฝึ้กปรือขดัเกลาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละทกัษะในการแกปั้ญหา ถึงขั้นท่ีผูเ้รียน 
เขา้ใจความคิดรวบยอดหลกัๆ  และรู้วา่จะทกัษะการแกปั้ญหาไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งไรแลว้ผูเ้รียนก็
พร้อมท่ีจะรับความสามารถพิเศษดา้นน้ีมาเป็นของตนอยา่งเตม็ท่ี แต่หากการศึกษาดงักล่าวยงัคงเนน้การ
ท่องจาํโดยปราศจากความเขา้ใจจนถึงขั้นท่ีจะนาํไปใชไ้ด ้เด็กก็คงตอ้งหาท่ีเรียนเพิ่ม 

 2.4 รับมาใช ้(The Embrance) เม่ือทกัษะในการแกปั้ญหาและสร้างสรรคผ์ลผลิต
ในความสามารถพิเศษดา้นใดดา้นหน่ึงแลว้ ผูเ้รียนก็จะรับความสามารถพิเศษนั้นไวอ้ยา่งเตม็ท่ี จากเด็ก
ฝึกงานก็จะกลายเป็นช่างทาํนาฬิกา นกัเตน้รําก็จะไดรั้บการวางตวัใหเ้ตน้ออกงานท่ีใหญ่ นกัเรียนฟิสิกส์
ก็จะไดรั้บการตอบรับเขา้เรียนต่อท่ีสถาบนัอนัโด่งดงั ผูเ้รียนไดห้ลอมรวมความสามารถพิเศษใหม่น้ีเขา้
ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในชีวติ   

  3. สมองนั้นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเช่นเดียวกบัลายน้ิวมือ บุคคลแต่ละคนเกิดมาพร้อม
กบัปัญญาทุกดา้น ปัญญาเหล่าน้ีจะพฒันาข้ึนตลอดเส้นทางชีวติจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ โอกาส 
อิทธิพล และการศึกษาในโรงเรียน บุคคลแต่ละคนจะมีจุดอ่อน และจุดแขง็ต่างๆ กนัไปในแต่ละดา้น 
  4. ปัญญาจะปรับเปล่ียนเร่ือยไปตลอดชีวติ  ความสามารถและความตอ้งการของ  คน
นั้นเปล่ียนจุดแขง็และจุดอ่อนท่ีตนมิได ้ครูจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงความจริงขอ้น้ี และคาดหวงั ให้
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นกัเรียนของตนไดเ้รียนรู้ ครูตอ้งเช่ือมัน่วา่เด็กทุกคนนั้นเรียนรู้ได ้และไม่เพียงพอแต่ครูจะตั้ง ความ
คาดหวงัในตวันกัเรียนไวสู้งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น ตวันกัเรียนเองก็ตอ้งมีความเตม็อกเตม็ใจ ท่ีจะเรียน
ดว้ยเช่นกนั ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “ท่านสามารถจูงมา้ไปยงัแหล่งนํ้าได ้แต่คงไม่อาจบงัคบัให ้มนัด่ืมนํ้า ” 
ผูเ้รียนจะตอ้งไดรั้บการกระตุน้และจูงใจใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ ขอ้มูลใหม่ ๆ เหล่าน้ีจะเขา้ไปหลอมรวม
กบัความรู้ หรือความสามารถท่ีตนมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งไรความสามารถพิเศษแต่ละดา้นนั้นปรับเปล่ียนได ้
 
 มีปัจจยัหลากหลายท่ีทาํใหค้วามสามารถพิเศษเพิ่มข้ึน นกัทฤษฎีบางท่านเสนอวา่ มีปัจจยั
ท่ีทาํนายไดล่้วงหนา้บางตวัซ่ึงขดัขวางพฒันาการถึงขั้นทาํใหค้วามสามารถพิเศษนั้นๆ ถดถอยนอ้ยลง 
ตวัอยา่งใกลต้วัจะพบไดจ้ากการศึกษาวยัตน้ของเด็ก นกัเรียนจากครอบครัวคนชั้นกลางท่ีแม่ มีการศึกษา
สูงทาํใหเ้กิดวฒันธรรมของครอบครัวท่ีเอ้ือต่อพฒันาการดา้นภาษาตั้งแต่เยาว ์ขณะท่ีเด็กจากครอบครัว
ยากจนและการศึกษานอ้ยจะมีวฒันธรรมของครอบครัวท่ีไม่เห็นคุณค่าของการศึกษานกั ทาํใหค้วาม
พร้อมของเด็กในดา้นภาษาถดถอยไป เด็กผูเ้ติบโต จากครอบครัวขั้นกลางค่อนขา้งสูงในเมืองหลวงท่ีมี
พอ่แม่จบจากมหาวทิยาลยั ยอ่มมีโอกาสและความพร้อมท่ีจะเร่ิมเรียนอ่านไดดี้กวา่เด็กท่ีเติบโตจาก
ชนบทและมีพอ่แม่ท่ีมีการศึกษานอ้ย หรือไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกบัพฒันาการของภาษาก่อนวยัเรียน 
 

........................................................................................ 
มลัลิกา  พงศป์ริตร. วธีิพฒันาพหุปัญญาในห้องเรียน ก้าวไกลกบัรองเท้าคู่ เก่ง.  กรุงเทพฯ :          

บริษทั เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า จาํกดั, 2544. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.2 

เร่ือง  “ทฤษฎพีหุปัญญา ความส าคญัของการน าพหุปัญญามาจัดการเรียนรู้” 
 

 
ทฤษฎพีหุปัญญา 

 ในปี ค .ศ. 1995 การ์ดเนอร์ ระบุช่ือปัญญา ซ่ึง เราแต่ละคนมีอยา่งนอ้ย 8 ดา้น ดงัน้ี  (อา้งถึง      
ในงานแปล มลัลิกา  พงศป์ริตร, 2544 : 23-210  และเฉลียวศรี  พิบูลชล, 2544 : 69-193)  
  1. ปัญญาด้านวาจา/ภาษา (Verbal/Linguistic Intelligence) 
  ปัญญาดา้นวาจา /ภาษา จะเช่ือมโยงกบัภาษา เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการ ฟัง พดู 
อ่าน เขียน และเช่ือมโยงขอ้มูล บุคคลผูมี้ความสามารถดา้นน้ีจะอ่อนไหวกบัความหมายของคาํ 
ตลอดจนการนาํมาใช ้การจดัรูปแบบและการเลือกสรรคาํ บุคคลดงักล่าวน้ียงัตระหนกัถึงหนา้ท่ีอนั
หลากหลายของภาษา โดยรู้ถึงอาํนาจของภาษาในการกระตุน้อารมณ์ และความรู้สึก เหล่ากว ีนกัเขียน 
นกัพดู ครู ทนายความ พิธีกร และนกัการเมือง ลว้นแสดงใหเ้ห็นถึงจุดแขง็ของปัญญาดา้นวาจา /ภาษา 
ปัญญาดา้นน้ีจะเนน้กนัมากในโรงเรียนและมีส่วนช่วยใหป้ระเทศเป็นสังคมของการรู้หนงัสือ  การ์ด
เนอร์ กล่าววา่บุคคลเหล่าน้ีมี “ความสามารถท่ีจะทาํตามกฎเกณฑข์องไวยากรณ์และในบางโอกาสท่ี
ไตร่ตรองดีแลว้ก็จะแหกกฎนั้น” (Gardner, 1983 : 77)ในระดบัโสตประสาท ผูมี้ความสามารถพิเศษดา้น
ภาษาในชั้นสูง จะสามารถส่ือสารดว้ยการฟัง พดู อ่าน เขียน และเช่ือมโยง  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัตระหนกัถึงหนา้ท่ีอนัหลากหลายของ ความสามารถพิเศษดา้นวาจา /ภาษา คือ 
ความสามารถท่ีจะใชภ้าษาไดอ้ยา่งชดัเจนถึงแก่น  

 จะเห็นวา่มนุษยเ์ท่านั้นท่ีส่ือสารโดยผา่นภาษาเขียน และในการส่ือสารดว้ยการอ่าน 
เขียน ฟัง หรือพดู มนุษยต่์างใชอ้งคป์ระกอบท่ีสาํคญัของความสามารถพิเศษดา้นน้ีทั้งส้ิน ท่ีสาํคญั  ไป
กวา่นั้นมนุษยส์ามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมและความเขา้ใจสู่ความรู้ใหม่ และสามารถอธิบายความ
เช่ือมโยง  ท่ีเกิดข้ึนได ้ความสามารถพิเศษดา้นวาจา/ภาษาท่ีทาํใหม้นุษยส์ามารถทาํใหต้นเองเป็นท่ีเขา้ใจ
ไดน้ั้นนบัเป็นความสามารถพิเศษท่ีสาํคญัท่ีสุดดา้นหน่ึงของพหุปัญญาในวฒันธรรมของมนุษย ์
ความสามารถพิเศษดา้นวาจา /ภาษา ช่วยใหน้กัเรียนสร้างสรรคข์ดัเกลาการใชภ้าษาทั้งส่วนโครงสร้าง
และรูปแบบโดยเร่ิมตน้จากความสามารถในการจาํและสร้างศพัทส์าํนวนจากการเห็น การไดย้นิ และใน
บางกรณีจากการสัมผสัและพฒันาทกัษะอ่านเขียนพื้นฐานไปสู่รูปแบบทางภาษาท่ีซบัซอ้นข้ึนเช่น 
เร่ืองราว ความเรียง โครงกลอน และกลวธีิทางภาษา อาทิ การใชอุ้ปมาอุปมยั การใชภ้าษาท่ีเกินจริง การ
ใชส้ัญลกัษณ์ และไวยากรณ์ เป็นตน้ ซ่ึงยิง่ลุ่มลึกในความหมายข้ึนอีกเม่ือผสานดว้ยการใชเ้หตุผลแบบ
นามธรรม กระบวนความคิดรวบยอด ความรู้สึก นํ้าเสียง โครงสร้างไวยากรณ์ และคาํศพัทท่ี์ แตกแขนง
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ไปไม่รู้จบ ผูท่ี้พฒันาถึงขีดสุดทางภาษาคือ ผูท่ี้สามารถผสมผสานเสียง และความหมายออกมาเป็นภาษา
ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน ในการถ่ายทอดความคิดทั้งมวล และในการพดูท่ีลึกซ้ึงกินใจผูฟั้งได ้

 2. ปัญญาด้านดนตรี/จังหวะ (Musical/Rhythmic Intelligence) 

 การ์ดเนอร์ กล่าววา่ “ผูมี้แววทางดนตรีนั้นมีต่างๆ กนัคือ ตั้งแต่คีตกวผีูเ้ช่ียวชาญใน การ
คิดทาํนองดนตรีใหม่ ๆ ไปจนถึงนกัฟังเพลงไร้ประสบการณ์ท่ีพยายามจะฟังเพลงกล่อมเด็ก ใหเ้ขา้ใจ” 
(Gardner, 1983 : 104-105) เราทุกคนลว้นมีความสามารถทางดนตรีในระดบัหน่ึง ขอ้แตกต่างคือ บางคน
มีทกัษะมากกวา่ผูอ่ื้น หากไม่คาํนึงถึงความสามารถขั้นสูงแลว้ ทุกคนมีความสามารถเพียงพอท่ีจะสนุก
ไปกบัเสียงดนตรี อนัประกอบไปดว้ย ระดบัเสียง จงัหวะ และลกัษณะของเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีผดิแผกกนั
เพราะมีเสียงคู่แปดมาปน ปัญญาดา้นดนตรี/จงัหวะ คือผูเ้รียนรู้เร่ืองการฟังท่ีแฝงอยูใ่นตวัเรา สรรพ
สาํเนียงต่าง ๆ ในโลก ทั้งจากสภาพแวดลอ้มและเสียงดนตรี การตระหนกัรู้และ   ความบนัเทิงใจ 
ตลอดจนการนาํเสียงต่างๆ เหล่าน้ีมาใชล้ว้นก่อใหเ้กิดเป็นปัญญาดงักล่าว บุคคลผูมี้ปัญญาดา้นดนตรี/
จงัหวะสูง ไดแ้ก่ นกัร้อง นกัแต่งเพลง วาทยกร และผูท่ี้เขา้ใจซ้ึงและช่ืนชอบในเร่ืองดนตรี 
 ปัญญาดา้นดนตรี /จงัหวะ เป็นความสามารถพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกบัภาษาซ่ึงเร่ิมจากระดบั
ความไวท่ีบุคคลหน่ึงๆ มีต่อรูปแบบ (pattern)  ของเสียงและความสามารถในการตอบสนองทางอารมณ์
ต่อรูปแบบเสียงนั้นๆขณะท่ีนกัเรียนพฒันาเร่ืองของระดบัเสียง เสียงสูงตํ่า ลกัษณะของเสียงร้องและ
จงัหวะ ก็จะพฒันาความสามารถพิเศษดา้นน้ีไปดว้ย ความสามารถพิเศษดา้นน้ีมีกฎ และโครงสร้างทาง
ความคิดเฉพาะตน โดยไม่จาํเป็นตอ้งเช่ือมโยงกบัความสามารถพิเศษดา้นอ่ืนๆ ส่ิงท่ีเช่ือกนัผดิๆ มาคือ 
นกัเรียนท่ีเก่งคณิตศาสตร์จะเป็นนกัดนตรีท่ีเก่ง และนกัเรียนท่ีเก่งดนตรีจะเก่งคณิตศาสตร์ดว้ย ความ
เช่ือประการหลงัยนืยนัไดจ้ากประสบการณ์ของผูเ้ขียนบทน้ีวา่ไม่เป็นความจริง  เพราะสามารถร้องเพลง
ไดดี้ แต่ไม่สามารถจดัการกบังบดุลในสมุดเช็คไดเ้ลย ส่วนใหญ่เด็กๆ มกัแสดงความสามารถดา้นน้ีได้
ดีกวา่ผูใ้หญ่ สามารถจาํเน้ือเพลงในเพลงประกอบโฆษณาต่างๆ รวมทั้งจงัหวะเพลงและเน้ือเพลงท่ี
ซบัซอ้นไดร้วดเร็ว แมว้า่จะมีปัญหาในการอ่านหรือการคิดเลข ในช่วงของการพฒันาความสามารถ
พิเศษดา้นน้ี ความเช่ียวชาญของเด็กอาจปรากฏออกมาในรูปของการร้องเพลง เล่นเคร่ืองดนตรี หรือเตน้
บลัเลยก์็ไดค้วามสามารถพิเศษดา้นดนตรี /จงัหวะเป็นความไวในการรับรู้เร่ืองเสียงท่ีอยูร่อบตวัของ
บุคคลหน่ึงๆ และเป็นความสามารถในการใชแ้กนหลกัของดนตรี คือ ระดบัเสียง จงัหวะ และเสียงสูงตํ่า 
 3. ปัญญาด้านตรรกะ/คณติศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) 
  ปัญญาดา้นตรรกะ /คณิตศาสตร์จะรวมถึงความสามารถทั้งดา้นคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์นั้นรักท่ีจะคน้ควา้และทาํงานกบัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม สนุกกบัการแกปั้ญหา
ท่ีตอ้งสรรหาเหตุผลมากมายมาประกอบ ส่วนนกัวทิยาศาสตร์จะ “ไดแ้รงจูงใจจากความตอ้งการท่ีจะ
อธิบายทุกส่ิงใหเ้ป็นรูปธรรม ” (Gardner , 1983 : 145)  สาํหรับนกัวทิยาศาสตร์แลว้ คณิตศาสตร์เป็น
เพียงเคร่ืองมือ “สาํหรับสร้างตน้แบบกลไกต่างๆ ตลอดจนทฤษฎีมาอธิบายความเป็นไปในโลก ” นกั
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คณิตศาสตร์ วศิวกร นกัฟิสิกส์ นกัดาราศาสตร์ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ และนกัวจิยัลว้นเป็นผูมี้
ทกัษะดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์ 

ปัญญาดา้นตรรกะ /คณิตศาสตร์คือ ความสามารถในการใชเ้หตุผลแบบนิรนยั 
(deductive reasoning – การใชเ้หตุผลท่ีมาจากส่วนรวมไปหาส่วนยอ่ย) และความสามารถในการใช้
เหตุผลแบบอุปนยั (inductive reasoning – การใหเ้หตุผลดว้ยขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลต่างๆ แลว้สรุปลงเป็น
กฎ)  การแกปั้ญหาท่ีเป็นนามธรรม และเขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นของการใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ 
และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ โดยทัว่ไปหลกัสูตรคณิตศาสตร์จะบรรจุทกัษะการใชค้วามคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ (critical thinking) เก่ียวกบัการจดัเรียงลาํดบั การวเิคราะห์และการประมาณการอยา่งชดัเจน 
แต่ส่ิงท่ียงัตอ้งการการตอกย ํ้า คือ ความมุ่งมัน่ ( persistence) ความเท่ียงตรง ( precision) การสืบสวน
สอบสวน ( inquiry) และการใหร้ายละเอียด ( elaboration) ครูจะตอ้งหาแนวการจดัการเรียนรู้ท่ีจะเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะเหล่าน้ีในชัว่โมงเรียนนกัปราชญช์าวกรีกโดยเฉพาะ Aristotle และ Plato 
เป็นบุคคลในอารยธรรมตะวนัตกท่ีใหค้วามสนใจกบัการพฒันาความสามารถพิเศษดา้นน้ี ประเทศท่ีมี
วฒันธรรมตะวนัตก เช่น เยอรมนีไดพ้ฒันาความสามารถพิเศษดา้นน้ีจนถึงระดบัสูงในวชิาวทิยาศาสตร์
และวศิวกรรมศาสตร์ จะเห็นไดจ้ากหลกัสูตรคณิตศาสตร์ทั้ง 13 ชั้นปีของเยอรมนี ซ่ึงเนน้การฝึกทาง
คณิตศาสตร์อยา่งเขม้ขน้โรงเรียนในอเมริกาใหค้วามสนใจกบัความสามารถพิเศษทางตรรกะ /
คณิตศาสตร์มากเช่นเดียวกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดก็เห็นไดจ้ากขอ้สอบมาตรฐาน ส่วนการเรียนในโรงเรียนก็มี
การเนน้การใชเ้หตุผลแบบนิรนยัและอุปนยั การแกปั้ญหาท่ีเป็นนามธรรม และการเขา้ใจความสัมพนัธ์ท่ี
ซบัซอ้น เพื่อใหน้กัเรียนแต่ละคนไดพ้ฒันาผลงาน       บนพื้นฐานของการใชเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์
และใชผ้ลงานนั้นอยา่งมีทกัษะหลกัการท่ีเป็นเหตุ    เป็นผลของความสามารถพิเศษดา้นน้ีมาจากรูปแบบ
การคิดหาเหตุผลแบบนิรนยัและอุปนยัซ่ึงแต่ละรูปแบบต่างมีกฎเกณฑใ์หญ่ท่ีคลอบคลุมกระบวนการคิด
ท่ีถูกตอ้ง รูปแบบทั้งสองน้ีนาํไปสู่การประยกุตร์ะบบความคิดต่างๆ ท่ีเห็นไดใ้นกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ วศิวกรรมการบิน และเทคโนโลยทีางอวกาศ 

  4. ปัญญาด้านทศันสัมพนัธ์/มิติสัมพนัธ์ (Visual/Spatial Intelligence) 
  ปัญญาดา้นทศันสัมพนัธ์ /มิติสัมพนัธ์ คือความสามารถท่ีจะเขา้ใจโลกซ่ึงเรามองเห็นอยู่
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นน้ีจะนาํเสนอขอ้มูลทางดา้นมิติใหอ้อกมาเป็นภาพไดแ้ละมี
พรสวรรคอ์นัเฉียบคมในการดึงภาพจากความคิดฝันมาทาํใหป้รากฏ ศิลปินและนกัออกแบบ  จะมีทกัษะ
น้ี เพราะสามารถท่ีจะสนองตอบต่อโลกแห่งภาพและมิติ สามารถนาํส่ิงเหล่านั้นมาสร้างเป็นช้ินงาน
ศิลปะบุคคลในกลุ่มน้ียงัไดแ้ก่ กะลาสี วศิวกร ศลัยแพทย ์ประติมากร นกัวาดแผนท่ี และสถาปนิกดว้ย 

ปัญญาดา้นทศันสัมพนัธ์ /มิติสัมพนัธ์คือความสามารถในการรับรู้ภาพท่ีมองเห็นใน
โลกไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสามารถนาํประสบการณ์จากการเห็นนั้นมาสร้างข้ึนใหม่ เป็นความสามารถท่ี
เก่ียวพนักบัการเห็นรูปร่าง สี รูปทรงสัณฐาน และลกัษณะพื้นผวิ ดว้ยมุมมองของจิต และถ่ายทอด
ออกมาเป็นงานศิลป์ท่ีเห็นไดเ้ป็นรูปธรรมความสามารถพิเศษดา้นน้ีเกิดจากความไวในการรับรู้ของ
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กลไกประสาทสัมผสัต่อส่ิงต่างๆ  ท่ีอยูร่อบตวัสายตาจะแยกแยะ สี รูปร่าง รูปทรงสัณฐาน ลกัษณะ
พื้นผวิ มิติความลึก มิติความกวา้ง ยาว หนา สูง และความสัมพนัธ์ต่างๆ ในขณะท่ีเกิดการพฒันา
ความสามารถพิเศษดา้นน้ี การประสานของตามือ และกลา้มเน้ือมดัเล็กๆท่ีควบคุม  จะกระตุน้ใหแ้ต่ละ
คนสร้างมโนภาพการรับรู้ในรูปร่างและสีในส่ือท่ีต่างๆ กนัออกไป จิตรกร ประติมากร สถาปนิก นกัจดั
สวน นกัสร้างแผนท่ี นกัออกแบบกราฟฟิก นกัสเก็ตภาพและช่างทาสีบา้น ลว้นถ่ายโยงภาพท่ีปรากฏใน
จินตนาการไปสู่ส่ิงใหม่ท่ีกาํลงัทาํหรือปรับเปล่ียน  โดยลกัษณะน้ีการรับรู้ภาพท่ีมองเห็นจึงเป็นส่ิง
ผสมผสานของความรู้ ประสบการณ์ อารมณ์และจินตนาการเดิมท่ีสร้างสรรคอ์อกมาเป็นภาพใหม่ให้
ผูอ่ื้นไดช้ม 

  5. ปัญญาด้านร่างกาย/การเคลือ่นไหว  (Bodily/Kinesthetic Intelligence) 
  ปัญญาดา้นน้ีจะข้ึนอยูก่บัพรสวรรคข์องบุคคลในการควบคุมการเคล่ือนไหวทาง
ร่างกายและความสามารถในการพลิกแพลงหยบิจบัวตัถุต่างๆ ดว้ยความแคล่วคล่อง สองส่ิงน้ีอาจอยู่
แยกกนั แต่คนส่วนใหญ่จะมีทั้งคู่ นกัประดิษฐแ์ละนกัแสดงมกัจะมีความสามารถพิเศษดา้นร่างกาย /การ
เคล่ือนไหวในระดบัสูงเพราะร่างกายมีบทบาทสาํคญัยิง่ต่ออาชีพ บุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่  นกัเตน้รํา 
นกักีฬาและนกัเล่นกายกรรม 
 ปัญญาดา้นร่างกาย /การเคล่ือนไหวช่วยใหเ้ราควบคุมและแปลความหมายของลีลา   การ
เคล่ือนไหวของร่างกายหยบิจบัส่ิงของ และสร้างความสอดคลอ้งระหวา่งใจกบักายได ้ชาวสปาร์ตนั ในยคุ
กรีกโบราณไดส้ร้างสมวฒันธรรมของตนโดยใหค้วามสาํคญักบัร่างกาย ความแขง็แกร่ง และ
ความสามารถในการใชง้าน ซ่ึงไดสื้บสานมาจนทุกวนัน้ีในรูปของกีฬาโอลิมปิค อยา่งไรก็ตามความเช่ือ
ท่ีวา่พฒันาการของความสามารถพิเศษดา้นน้ีจะจาํกดัอยูเ่ฉพาะหมู่นกักีฬานั้นยงัไม่ถูกตอ้ง ลองนึกดูสิวา่
หากศลัยแพทยไ์ม่สามารถบงัคบัมือใหแ้ม่นในการผา่ตดัหวัใจ หรือนกับินไม่สามารถบงัคบัเคร่ืองมือไดจ้ะ
เป็นอยา่งไร คุณจะจา้งช่างไมท่ี้ตอกตะปูไม่เป็น หรือช่างประแจท่ีใชป้ระแจดดัท่อใหต้รงไม่ไดไ้หม 

  6. ปัญญาด้านธรรมชาติ  (Naturalist  Intelligence) 
  ปัญญาดา้นน้ีคือ ความสามารถในการปรับตวัเพื่อความอยูร่อดในสภาพแวดลอ้ม 
ความสามารถเขา้ใจเร่ืองธรรมชาตินั้น รวมถึงความสามารถในการบ่งบอกช่ือ อนุรักษดู์แล และ
เพลิดเพลินใจไปกบัพื้นดิน แผน่ฟ้า และสายนํ้า โดยสามารถอยูร่อดปลอดภยัและปรับตนใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มท่ีตนอยูไ่ด ้บุคคลผูป้ลูกตน้ไมไ้ดง้อกงาม และชาวนาซ่ึงสามารถทาํใหท้อ้งทุ่งของตน
อุดมสมบูรณ์มีผลผลิตสูง จดัวา่เป็นผูมี้ปัญญาดา้นธรรมชาติในระดบัสูง บุคคลผูส้ามารถบ่งบอกช่ือชนิด
ของตน้ไม ้ดอกไมป่้า พืชพนัธ์ุ นก สัตว ์และสรรพส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติ ก็แสดงใหเ้ห็นถึงปัญญาดา้นน้ี 
บุคคลในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ กะลาสี ผูน้าํร่อง นกัดาราศาสตร์ นกัชีววทิยา นกัอนุรักษธ์รรมชาติ เจา้หนา้ท่ี
พิทกัษอุ์ทยานแห่งชาติ เจา้หนา้ท่ีสวนสัตว ์และสัตวแพทย ์

 ปัญญาดา้นธรรมชาติ ซ่ึง การ์ดเนอร์  ไดเ้พิ่มเติมเขา้ไปในชุดความสามารถพิเศษท่ีมีอยู่
เดิม 7 ดา้นในปี 1995 นั้น เกิดจากความสามารถในการจดจาํรู้จกัพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวท่ี์อยูร่อบตวั และ
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บญัญติัศพัทท์างวชิาการเพื่อจดัแบ่งใหเ้ป็นประเภทต่างๆ ยอ่ยๆ ลงไป นกัธรรมชาติท่ีมีช่ือเสียงและเป็น
ท่ีรู้จกัดีไดแ้ก่ ชาร์ล ดาร์วนิ (Charles Darwin)  จอห์น ออดูบอน ( John Audubon)  หลุยล ์แอกซิส ( Louis 
Agassiz) และ อี โอ วลิสัน ( E.O. Wilson) เด็กๆ ท่ีสามารถเลือกคดัประเภทต่างๆ ของดอกไม ้บอกช่ือ
ประเภทต่างๆของสัตว ์หรือจดัส่ิงของ เช่นรองเทา้ หรือเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายเขา้พวกตามคุณลกัษณะท่ี
ร่วมกนั ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความมีแววเป็นนกัธรรมชาติความรู้ทางธรรมชาตินั้นมีส่วนเก่ียวพนัอยา่ง
เห็นไดช้ดัในศาสตร์ดา้นชีววทิยา หรือสัตววทิยา แต่ถา้มองใหดี้บุคคลท่ีทาํงานในดา้นเคมีชีวภาพ กีฏ
วทิยา เวชกรรม การถ่ายภาพ วศิวกรรมโยธา และศาสตร์อ่ืนๆ อีกมากต่างก็ตอ้งพฒันาทกัษะดา้น
ธรรมชาติน้ีทั้งนั้น 

  7. ปัญญาด้านการรู้จักตนเอง  (Intrapersonal  Intelligence) 
  หวัใจของปัญญาดา้นน้ีคือ การเขา้ใจความรู้สึกของตนเอง คนเหล่าน้ีจะเขา้ใจระดบั
อารมณ์ของตนได ้โดยสันชาติญาณ โดยสามารถระบุอารมณ์นั้นไดแ้ละใชเ้ป็นเคร่ืองมือควบคุม
พฤติกรรมของตน การ์ดเนอร์  กล่าววา่ “ปัญญาดา้นการรู้จกัตนเอง เป็นความสามารถท่ีนอกจากจะ
แยกแยะความรู้สึกสบายออกจากความรู้สึกเจบ็ปวดไดแ้ลว้ ยงัสามารถตดัสินใจต่อไดว้า่ควรเขา้ไป  ยุง่
เก่ียว หรือควรถอนตวัออกจากสถานการณ์นั้นดี”  (Gardner, 1983 : 239) ตวัอยา่งของบุคคลในกลุ่มน้ี
ไดแ้ก่ นกัเขียนนวนิยาย คนช่างคิด ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ผูท้รงภูมิปัญญา นกัจิตวทิยาหรือนกับาํบดั บุคคลเหล่าน้ี
ลว้นแลว้แต่เป็นผูเ้ขา้ใจความรู้สึกของตนเองไดอ้ยา่งลุ่มลึก 
 ปัญญาดา้นการรู้จกัตนเองเป็นบ่อเกิดของการรู้จกัมองตน และรับผดิชอบชีวติ และการ
เรียนรู้ของตน ผูท่ี้มีความสามารถพิเศษดา้นการรู้จกัตนเองสูงจะเขา้ใจความแปรปรวนของอารมณ์
ตนเองและใชค้วามเขา้ใจนั้นบงัคบัพฤติกรรมของตน บุคคลเหล่าน้ีชอบท่ีจะมีเวลาคิดยอ้นไตร่ตรอง 
และประเมินตนเอง กิจกรรมการสาํรวจตนเองเหล่าน้ีทาํใหค้วามสามารถพิเศษดา้นน้ีเป็นเร่ืองส่วน
บุคคลมากท่ีสุด ซ่ึง การ์ดเนอร์ ไดก้ล่าวไวว้า่ “ความสามารถพิเศษดา้นการรู้จกัตนเอง เป็นความสามารถ
ท่ีเพิ่มข้ึนจากความสามารถในการแยกความรู้สึกช่ืนชมยนิดีจากความเจบ็ปวดเพียงเล็กนอ้ย และจากการ
สามารถแยกความแตกต่าง ณ จุดนั้น เลือกท่ีจะเขา้ไปหรือถอยห่างจากสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ ” (Gardner, 
1983 : 239) ความสามารถพิเศษดา้นการรู้จกัตนเองกระตุน้ผูเ้รียนใหรู้้จกัรับผดิชอบชีวติ และการเรียนรู้
ของตนเองมากข้ึน การ์ดเนอร์  ใหค้วามเห็นวา่ มีผูเ้รียนจาํนวนนอ้ยมากท่ีรู้วา่ตนเองสามารถท่ีจะ
รับผดิชอบการเรียนของตนได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูเ้รียนในโรงเรียนท่ีใหค้วามสาํคญักบัแรงจูงใจ
ภายนอกส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับความสามารถพิเศษดา้นน้ี คือการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดคิ้ดยอ้นไตร่ตรอง 
และประเมินตนเอง ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนควบคุมและรับผดิชอบต่อทางเลือกในการเรียนของตนเองได ้
นกัเรียนท่ีมีความรับผดิชอบในตนเองจะมีแนวโนม้สูงท่ีจะมีศกัยภาพของความสามารถพิเศษดา้นน้ี 

  8. ปัญญาด้านความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่  (Interpersonal  Intelligence) 
  ปัญญาดา้นน้ีต่างจากดา้นการรู้จกัตนเองซ่ึงมองลึกเขา้สู่ภายใน ในการรู้จกัผูอ่ื้น เรา
จะตอ้งไปท่ีบุคคลซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายนอก ความสามารถพื้นฐานของคนกลุ่มน้ีคือ ปัญญา  ใน
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การเขา้ใจผูอ่ื้น มีพรสวรรคใ์นการสังเกตและเห็นความแตกต่างในหมู่คน บุคคลในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ผูน้าํทาง
ศาสนา และการเมือง พอ่แม่ ครู  นกับาํบดัและเจา้หนา้ท่ีแนะแนว 

 ปัญญาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนั้นมุ่งออกภายนอกสู่ผูอ่ื้น ซ่ึงต่างไปจากปัญญาดา้น
การรู้จกัตนเองท่ีมุ่งสู่ภายใน คุณลกัษณะท่ีโดดเด่นของความสามารถพิเศษน้ี คือ ความสามารถ ในการ
เขา้ใจและสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น บุคคลผูมี้ความสามารถพิเศษน้ีจะสังเกตและแยกแยะ “อารมณ์ ภาวะจิตใจ 
แรงจูงใจ และความตั้งใจ ” ของผูอ่ื้นไดดี้ ( Gardner, 1983 : 239) ตวัอยา่งเช่น ในระดบัทัว่ไป 
ความสามารถพิเศษน้ีอาจเห็นไดจ้ากความอ่อนไหวของเด็กต่ออารมณ์ต่างๆ ของผูใ้หญ่ท่ีอยูร่อบขา้ง 
หรือในระดบัท่ีสูงข้ึนไป จะเห็นจากความสามารถของผูใ้หญ่ในการอ่านใจผูอ่ื้น ความสามารถพิเศษดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นยงัหมายรวมถึง ความสามารถในการเขา้ใจและมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นอยา่งดี 
ความสามารถพิเศษดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะในการส่ือสารดว้ยวาจา ท่าทาง ทกัษะในการทาํงานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ทกัษะการจดัการความขดัแยง้ ทกัษะในการหวา่นลอ้มใหเ้ห็นพอ้งตอ้งกนั และความสามารถใน
การสร้างความเช่ือใจ เคารพ นาํ และจูงใจผูอ่ื้น ไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายอนัยงัประโยชน์ร่วมกนั 
การมีความเห็นอกเห็นใจในความรู้สึก ความหวาดกลวั ความกระวนกระวาย และความเช่ือของผูอ่ื้น 
ตลอดจนความเตม็ใจในการรับฟังผูอ่ื้นโดยไม่มีการตดัสิน และความตอ้งการท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นให้
สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงออกไดถึ้งจุดสูงสุดเหล่าน้ี บ่งบอกถึงคุณสมบติัท่ีสาํคญัของผู ้
ท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นน้ีในระดบัสูง 
 
ความส าคัญของการน าพหุปัญญามาจัดการเรียนรู้ 
 
 จากแนวคิดท่ีวา่นกัเรียนทุกคนมีปัญญาอนัหลากหลายในตวัเอง และสามารถพฒันาปัญญา
เหล่านั้นไดโ้ดยการจดัการเรียนรู้  ทั้งน้ีการ์ดเนอร์   (อา้งถึงใน เฉลียวศรี  พิบูลชล, 2544 :69 ) ไดเ้ขียนไว้
ในปัญญาแต่ละดา้น ดงัน้ี 

  1. ด้านวาจา/ภาษา 
  ในยคุท่ีขอ้มูลส่ือสารฉบัไวเฉกเช่นปัจจุบนัน้ี การพฒันาความสามารถพิเศษดา้นน้ี
นบัเป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ ความสามารถพิเศษดา้นวาจา /ภาษาท่ีไดรั้บการพฒันามาอยา่งดีจะเป็น
เสมือนกุญแจไขไปสู่ความซบัซอ้นทางเทคโนโลยแีละวถีิชีวติของโลกในศตวรรษท่ี 21 น้ีเราพฒันา
ภาษาเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจกนัและกนัไดดี้ข้ึน เพื่อสะทอ้นความรู้สึก การกระทาํ อธิบายขั้นตอน และผล
ในบั้นปลาย จะเห็นวา่ภาษา ไม่วา่จะเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียน นบัเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร ท่ี
สาํคญัในอนัดบัตน้ของมนุษยที์เดียวดงันั้นจึงจาํเป็นท่ีหลกัสูตรจะตอ้งจดัโอกาสใหมี้การพฒันา
ความสามารถพิเศษดา้นวาจาภาษานกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีความสามารถในการอ่านหนงัสือคู่มือทาง
เทคนิคไดดี้เท่าๆ กบัการอ่านหนงัสือนวนิยาย และยอ่มตอ้งสามารถส่ือสารความเขา้ใจของตนเอง   ให้
ผูอ่ื้น โดยการพดูปากเปล่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่าๆ กบัการเขียนออกมาเป็นร้อยแกว้ ความสามารถ
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พิเศษดา้นวาจา/ภาษา จึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งมีเพื่อเป็นเคร่ืองประกนัความสาํเร็จ ในการส่ือสารเพื่อสร้าง
มนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอนัเป็นพื้นฐานของการดาํรงชีวติของมนุษย ์ 
  2. ด้านดนตรี/จังหวะ 
  ดนตรีและจงัหวะดนตรีนบัเป็นส่วนสาํคญัของชีวติ แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียนปัจจุบนั
พบวา่ แทบไม่มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษทางดนตรี /จงัหวะในหอ้งเรียนเลย หากดูบริเวณท่ีจอด
รถของโรงเรียนหลงัเลิกเรียนจะเห็นวา่หน่ึงในบรรดาส่ิงท่ีนกัเรียนวยัรุ่นมกัทาํคือ เปิดวทิย ุร้องพร้อม
เคาะจงัหวะตามเสียงเพลง เพลงท่ีเปิดฟังกนัมกัเป็นเพลงจากวดิีทศัน์และแหล่งดนตรีต่างๆ ท่ีนกัเรียนช่ืน
ชอบ เด็กๆส่วนใหญ่จะจาํเน้ือเพลงและท่วงทาํนองจงัหวะของเพลงยอดนิยมตามยคุสมยัได ้แต่ทาํไม
หนอเด็กจึงจาํส่ิงท่ีเราคาดหวงัใหเ้รียนในหอ้งเรียนไม่ไดค้วามไวในการรับรู้เสียงเป็นส่ิงจาํเป็นของ
ความสามารถพิเศษดา้นน้ี โดยถือวา่การเรียนรู้ผา่นทางโสตสัมผสัเป็นเร่ืองสาํคญัสาํหรับเรียนทุกคน แต่
ในโรงเรียนทัว่ๆ ไปจะพบวา่มีการเปิดสอนวชิาดนตรีเป็นพิเศษ เช่น การเล่นเขา้วงการร้องประสานเสียง 
และชมรมบนัเทิงใหก้บันกัเรียนนอ้ยมาก นกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาจะไดเ้รียนวชิาดนตรีสัปดาห์
ละ 30 นาที แต่พอข้ึนระดบัมธัยมศึกษานกัเรียนท่ีเลือกวชิาดนตรีเท่านั้นท่ีจะไดเ้รียน การจดัวชิาดนตรี
ใหเ้ป็นวชิาเลือก เสมือนเป็นการบอกนกัเรียนส่วนใหญ่วา่เขาเหล่านั้นไม่มีความสามารถพิเศษดา้นน้ีทุก
ชั้นเรียนควรจดักิจกรรมดนตรี /จงัหวะแทรกเป็นส่วนหน่ึงของการเรียน เพื่อใหค้วามสามารถพิเศษดา้น
น้ีคงอยูใ่นตวันกัเรียน ปัจจุบนัน้ีมีนกัเรียนจาํนวนไม่นอ้ยท่ีชอบการเรียนท่ีมีดนตรีเขา้มาร่วม  
  3. ด้านตรรกะ/คณติศาสตร์ 
  สังคมโลกท่ีมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีแสดงใหเ้ห็นเด่นชดัถึงเหตุผลการบรรจุ
ความสามารถพิเศษดา้นน้ีในหลกัสูตร ในหนา้หนงัสือพิมพทุ์กวนัน้ีจะพบข่าวคนถูกใหอ้อกจากงาน
เพราะมีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้ไปแทนท่ีในโรงงานทัว่โลกก็มีการใชหุ่้นยนตใ์นการผลิต ส่วน ผูท่ี้
ยงัไดท้าํงานในกิจการท่ีมีการลดขนาดก็ตอ้งเรียนรู้ท่ีจะทาํงานกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหมายถึงเขา
เหล่านั้นจะตอ้งใชค้วามคิดในระดบัท่ีซบัซอ้นในการวเิคราะห์ขอ้มูล ตีความขอ้มูลและแกปั้ญหาทกัษะ
การใชเ้หตุผลและตรรกะเป็นเร่ืองสาํคญั บุคคลในวงการอาชีพต่างๆ ทั้งเลขานุการ ช่างซ่อมท่อ ช่าง
ประกอบรถยนต ์ผูผ้ลิตรถถงัในกองทพั ผูเ้ก่ียวขอ้งในเทคโนโลยทีางการแพทย ์และนกัศึกษาระดบั
ปริญญาเอกดา้นฟิสิกส์ต่างตอ้งใชค้วามสามารถพิเศษดา้นตรรกะ/คณิตศาสตร์มากในการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ี หลกัสูตรท่ีไม่ส่งเสริมการพฒันาความสามารถพิเศษดา้นน้ีแก่ผูเ้รียน ยอ่มเสมือนขดัขวาง
ความสามารถในการทาํงานและการมีชีวติในโลกแห่งเทคโนโลยขีองผูเ้รียน 
  4. ด้านทศันสัมพนัธ์/มิติสัมพนัธ์ 
  หากกล่าวในดา้นสุนทรียศาสตร์ พฒันาการดา้นทศันสัมพนัธ์ /มิติสัมพนัธ์ไดส้ร้าง
บรรยากาศท่ีเอ้ือใหเ้กิดจิตรกร ประติมากร และ ช่างภาพผูบ้นัทึกประวติัศาสตร์วฒันธรรมของเรา  ใน
รูปของจินตนาการแทนถอ้ยคาํ หากเรายอมรับวา่ภาพแต่ละภาพมีความหมายแทนคาํเป็นพนัๆ  คาํแลว้ ผู ้
รังสรรคง์านทศันศิลป์ก็คงจะเปรียบเป็นเช่นผูสื้บสานวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าท่ีสุดสาํหรับอีกหลายคนท่ี
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อาจไม่ไดเ้ป็นผูท้าํงานศิลปะท่ีมีช่ือเสียง ความซาบซ้ึงในทศันียภาพ สี รูปร่าง และรูปทรงต่างๆ ก็จะช่วย
ทาํใหก้ารชมทศันศิลป์ในพิพิธภณัฑห์รือการเดินโฉบชมภายในโชวรู์มมีคุณค่าข้ึน  การใหค้วามสนใจ
กบัความสามารถพิเศษดา้นน้ีนอกจากจะเป็นการส่งเสริมผูท่ี้มีความสามารถในการรังสรรคง์านศิลป์แลว้
ยงัมีคุณค่าในทางปฏิบติั กล่าวคือ การสอนใหน้กัเรียนรู้จกัทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัของการ
ออกแบบ การหาเหตุผลในดา้นมิติสัมพนัธ์ การใชมื้อใหป้ระสานกบัตาลว้นเป็นการสร้างพื้นฐานใหก้บั
งานอาชีพออกแบบกราฟฟิก สถาปัตยกรรม การผลิตภาพยนตร์และวดิีทศัน์ การออกแบบแฟชัน่ การ
โฆษณาและการตลาด การออกแบบคอมพิวเตอร์ในสาขาต่างๆ การเขียนการ์ตูนและการสร้างแผนท่ี 
สาํหรับผูท่ี้ไม่ไดย้ดึอาชีพดงักล่าว การฝึกฝนความสามารถพิเศษดา้นน้ี ในโรงเรียนจะช่วยสร้างใหเ้กิด
สุนทรียภาพในการจดับา้นและตูเ้ส้ือผา้ ช่วยใหเ้ป็นผูข้บัข่ียวดยานท่ีดีและช่วยใหเ้ลือกงานอดิเรกท่ี
เก่ียวกบังานป้ันเซรามิค งานประดิษฐต์วัอกัษร การทาํคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือการจดัสวนได ้ชั้น
เรียนท่ีมีการพฒันาความสามารถพิเศษดา้นน้ีจะช่วยส่งเสริมการคิดหาเหตุผลดา้นมิติสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรูปทรงเรขาคณิต พฒันาการรับรู้ในเร่ืองความลึก มุม ในการตีความรูปกราฟ แผนภูมิและผลิตผลงาน
ในโครงงานท่ีเป็นภาพไดดี้  
 
  5. ด้านร่างกาย/การเคลือ่นไหว 
  ในโลกของการเป็นผูบ้ริโภคความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยนีั้น โรค “นอนอืด” ดูจะ
ระบาดไปยงันกัเรียนตั้งแต่ยงัไม่เขา้โรงเรียนดว้ยซํ้ าไป ไม่วา่รวยหรือจนก็ไม่แตกต่างกนั สถิติของยอด
จาํนวนผูค้นท่ีนัง่จบัเจ่าหนา้ทีวพีร้อมของขบเค้ียวในปาก แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ทาํไมคน รุ่นหนุ่ม
สาวในยคุปัจจุบนัน้ีจึงควรขวนขวายหาหนทางต่างๆสู่การดาํรงชีวติอยา่งผูมี้สุขภาพสมบูรณ์ 
ในหลกัสูตรเดิม วชิาสุขศึกษาและพลศึกษาถือเป็นวชิาท่ีเกินความจาํเป็นสาํหรับนกัเรียนส่วนใหญ่ หรือ
หากมีก็เป็นเพียงกิจกรรมเสริมหลกัสูตรสาํหรับนกักีฬาหวักะทิเท่านั้น แต่ในปัจจุบนัน้ี สังคมเร่ิมเขา้ใจ
ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากทศันคติและนิสัยท่ีเพาะเช้ือสุขภาพท่ีอ่อนแอ จึงหนัมาใหค้วามสนใจการบูรณา
การโปรแกรมดา้นสุขภาพอนามยัขา้มขอบข่ายสาระการเรียนในทุกระดบัแลว้การรักษาร่างกายให้
สุขภาพสมบูรณ์ยอ่มส้ินเปลืองนอ้ยกวา่การบาํบดัสุขภาพท่ีอ่อนแอ ในรูปแบบการจดัการเรียนการเรียนรู้
แบบเดิม จะพบวา่พฒันาการดา้นร่างกาย /การเคล่ือนไหวจะถูกยกใหเ้ป็นหนา้ท่ีรับผดิชอบของอาจารย์
ฝ่ายพลศึกษาหรือกีฬาซ่ึงยงัไม่เพียงพอ ในโลกปัจจุบนัท่ีช่วงอายขุองคนยาวข้ึน การสร้างนิสัยเพื่อใชชี้วติ
ดว้ยสุขภาพท่ีสมบูรณ์จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่วยัเยาว ์พื้นฐานความเช่ือท่ีวา่ร่างกาย ท่ีสมบูรณ์ยอ่มนาํไปสู่จิตใจ
ท่ีดีมีความสุข และผูท่ี้สั่งสมนิสัยการรักษาสุขภาพใหส้มบูรณ์ตั้งแต่วยัเด็กยอ่มจะคงนิสัยนั้นจนถึงวยัชรา 
ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงในการใชชี้วติบั้นปลายไดม้ากนั้น เป็นความเช่ือท่ีจะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียน
พฒันานิสัยท่ีมีสุขภาพเป็นเร่ืองหลกัในการดาํรงชีวติ โดยบริบทน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนทุกคนเป็นนกักีฬาท่ี
อาจไม่ใช่ดาวเด่น แต่เป็นความหมายของผูท่ี้พฒันาความสามารถดา้นร่างกาย /การเคล่ือนไหว มีนิสัยและ
ทศันคติท่ีจะนาํไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีตลอดชีวติไดก้ารจดัการเรียนการสอนก็มีส่วนสาํคญัต่อการพฒันา
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ความสามารถพิเศษดา้นร่างกาย/การเคล่ือนไหว การท่ีครูใชส่ิ้งท่ีเป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายความคิดใหม่นั้น
เป็นการนาํเอาหลกัการ  ดา้นรังสรรคนิ์ยม ( constructivist principle) ลงสู่การปฏิบติั นัน่คือการสร้าง
สัมผสัท่ีเป็นรูปธรรม   จบัตอ้งไดซ่ึ้ง เพียเจย ์( Piaget) กล่าววา่ เป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับนกัเรียนในการสร้าง
ความคิดรวบยอดท่ีเป็นนามธรรม หากครูเร่ิมอธิบายโดยใชส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรมกบัผูท่ี้ไม่มีความรู้เบ้ืองตน้
ในส่ิงนั้นมาก่อนยอ่มเป็นเร่ืองค่อนขา้งลาํบากสาํหรับนกัเรียนในการจินตนาการส่ิงนั้นๆ เทคนิคในการ
นาํทฤษฎีลงสู่การปฏิบติัดงักล่าว   จะช่วยสร้างพื้นฐานและพฒันาความสามารถพิเศษดา้นร่างกาย /การ
เคล่ือนไหว นกัเรียนพฒันาความสามารถพิเศษดา้นร่างกาย /การเคล่ือนไหวเม่ือร่วมทาํกิจกรรมท่ีตอ้งใช้
ร่างกาย การจดักิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายในโรงเรียน ซ่ึงนกัเรียนจะไดมี้โอกาสฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ 
ตลอดจนไดเ้รียนรู้     กีฬาใหม่ๆ นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีสาํคญั ขั้นต่อมาอาจใหน้กัเรียนไดแ้สดงละคร หรือ
บทบาทสมมุติเป็นตวัละครในประวติัศาสตร์ หรือวรรณคดี หรืออาจใหแ้สดงหลกัการทางวทิยาศาสตร์
ออกมาใหเ้ป็นรูปธรรม เช่น แสดงกระบวนการสร้างคาร์โบไฮเดรตของพืช หรือการถ่ายโอนพลงังาน 
การใชค้วามสามารถพิเศษดา้นร่างกาย /การเคล่ือนไหวในลกัษณะเช่นน้ีจะช่วยเสริม การสร้างความคิด     
รวบยอดและความจาํใหติ้ดแน่น 
 
 
 
  6.ด้านธรรมชาติ 
  ความสามารถพิเศษดา้นน้ีนบัเป็นพื้นฐานสาํคญัต่อการท่ีจะทาํงานทางวทิยาศาสตร์ให้
ไดดี้ จากชั้นเรียนระดบัตน้ ซ่ึงเป็นการศึกษารูปแบบต่างๆ ของพืช สัตว ์ไปสู่การสาํรวจคุณลกัษณะ ของ
ชุมชนท่ีอาศยั จนถึงกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์ท่ีใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฏิบติัจริง หลกัสูตรก็ค่อยกา้วลึกเขา้สู่
การศึกษาศาสตร์ต่างๆ ดา้นชีววทิยา ธรณีวทิยา และเคมี โดยจดัเป็นรายวชิาทัว่ไปหรือรายวชิาระดบัสูง 
ความสาํเร็จของผูเ้รียนในศาสตร์เหล่าน้ีจะเป็นเสมือนประตูสู่อาชีพทางดา้นวศิวกรรม วทิยาศาสตร์ และ
เวชกรรมต่อไป 
  7. ด้านการรู้จักตนเอง 
  การช่วยใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถพิเศษดา้นการรู้จกัตนเอง ถือเป็นการท่ีครูได้
นาํนกัเรียนออกจากรูปแบบของการศึกษาท่ีเหมือนโรงงานท่ีเนน้แรงจูงใจภายนอกเป็นตวัควบคุม การ
ผลิต ส่ิงท่ีครูจะทาํเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษดา้นน้ีได ้คือ การเปล่ียนโฉมหนา้การจดัการเรียนรู้ไป
จากการจดัการเรียนรู้รวมทั้งชั้น การยดึตาํราท่ีมีลาํดบัขั้นตอนตายตวั ตารางเรียนท่ีแน่นทั้งวนั และ
แบบฝึกหดัท่ีเนน้ความจาํ ซ่ึงแทบจะไม่ใหคุ้ณค่าในส่วนลึกใดๆ เลย ชั้นเรียนในระดบัประถมศึกษาซ่ึง
เล็งเห็นวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นน้ีจะตอ้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีกระตุน้ใหเ้ด็กไดต้ดัสินใจเอง
จึงมีตวัเลือกหลากหลายวา่จะเรียนอะไร เม่ือไร ท่ีไหน และอยา่งไร ในหอ้งจะมี  ทั้งส่วนท่ีเป็นศูนย์
คน้ควา้ และมุมสงบ เวลาท่ีใชใ้นศูนยแ์ละเวลาอ่านตามลาํพงัจะสมดุลกนั การทาํงานเป็นกลุ่มการเรียน
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แบบร่วมมือ ( cooperativegroup)  ก็สมดุลกบัเวลาท่ีจดัสาํหรับกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และมี
การยอ้นกลบัไปมองวา่การเรียนรู้เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรส่ิงพื้นฐานท่ีเห็นไดจ้ากหอ้งเรียนท่ีมีบรรยากาศของ
ความสามารถพิเศษดา้นการรู้จกัตนเองน้ี คือ การมีนกัเรียนท่ีรับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง 
นกัเรียนแต่ละคนเป็นเหมือนโครงงานการเรียนรู้เฉพาะเร่ือง ครูเป็นเพียงผูใ้หค้วามช่วยเหลือ แนะ
แนวทาง และสนบัสนุน โดยจดัเวลาใหไ้ดพ้ดูคุยกบันกัเรียนเป็นการส่วนตวั  การสนทนาดงักล่าวน้ีจะ
ช่วยใหน้กัเรียนวเิคราะห์จุดเด่น และส่วนท่ียงัตอ้งปรับปรุงในตนเองเพื่อใหเ้ลือกรับผดิชอบการเรียนรู้
ของตนไดใ้นการส่งเสริมความสามารถพิเศษดา้นน้ี ทั้งครูและนกัเรียน จะมีโอกาสคิดยอ้นไตร่ตรองวา่
หลกัสูตรมีความหมายกบัตนอยา่งไร เม่ือนกัเรียนเร่ิมตั้งเป้าหมายเป็นก็จะเกิดความกระจ่างใน
จุดมุ่งหมายหลกัของหลกัสูตร ซ่ึงส่งผลใหส้ามารถสร้างสรรคง์านไดเ้องโดยอิสระและทาํใหก้ารเรียนมี
ความหมายมากข้ึน ครูสามารถสร้าง คุณลกัษณะเฉพาะ เช่น การรู้จกัเรียบเรียงขอ้มูล การนาํขอ้เทจ็จริง
มาใชใ้หเ้ขา้กบัตน รู้จุดเด่น  จุดดอ้ยของตน ตลอดจนรู้จกัแสดงความรู้สึก และเป็นพลเมืองท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ใหเ้กิดข้ึน ในตวันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดา้นน้ีไดโ้ดยการใหกิ้จกรรมท่ีทา้ทาย
แก่นกัเรียน  
  8. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 
  ในขณะท่ีเรากา้วยา่งจากรูปแบบโรงงานทางการศึกษาซ่ึงนกัเรียนเรียนขอ้เทจ็จริงโดย
การท่องจาํไปสู่หอ้งเรียนท่ีมีการเรียนแบบช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ความสามารถพิเศษดา้นน้ีก็มี
ความสาํคญัตามไปดว้ย ธุรกิจและโรงงานท่ีเพิ่มข้ึนในโลกอยา่งไม่หยดุย ั้งกระตุน้ใหเ้กิดการทาํงานเป็น
ทีม เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ ์พฒันา และผลิตผลงาน ในขณะท่ีโลกบีบรัดใหผู้ค้นต่างวฒันธรรม  มีการ
ติดต่อผา่นทางการส่ือสารอิเล็คทรอนิคส์ในชีวติประจาํวนัมากข้ึน ความสามารถพิเศษดา้นน้ี จะช่วยให้
บุคคลสามารถติดต่อขา้มวฒันธรรม และเอาชนะอุปสรรคทางภาษาได ้การเตรียมตวันกัเรียนใหส้ามารถ
รับมือในสภาพการณ์ท่ีมีการติดต่อทางธุรกิจมากข้ึนน้ี รูปแบบของหลกัสูตรจะตอ้งประกอบดว้ย
กิจกรรมอนัหลากหลายท่ีเอ้ือต่อการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สร้างการปฏิสัมพนัธ์  ซ่ึงจะช่วยพฒันาทกัษะใน
การสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นน้ี  
 

………………………………………………………………….. 
 

เฉลียวศรี พิบูลชล. 108 วธีิวดัและประเมินพหุปัญญา . กรุงเทพฯ : บริษทั เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโด  
ไชน่า จาํกดั, 2544. 

มลัลิกา  พงศป์ริตร. วธีิพฒันาพหุปัญญาในห้องเรียน ก้าวไกลกบัรองเท้าคู่ เก่ง.  กรุงเทพฯ :                       
บริษทั เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า จาํกดั, 2544. 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่าน วเิคราะห์ เขียนและ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ : บริษทัหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2548. 
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Gardner,H.  Frames of mind. New York : Basic Books : http://www.mkarea1.go.th/eduscience/ 
The%20Goal%20And%20Standard%20Os%20Science%20Teaching/TheGoalOfScience
Curriculum.htm, 1983. 

  

http://www.mkarea1.go.th/eduscience/%20The%20Goal%20And%20Standard%20Os%20Science%20Teaching/TheGoalOfScienceCurriculum.htm
http://www.mkarea1.go.th/eduscience/%20The%20Goal%20And%20Standard%20Os%20Science%20Teaching/TheGoalOfScienceCurriculum.htm
http://www.mkarea1.go.th/eduscience/%20The%20Goal%20And%20Standard%20Os%20Science%20Teaching/TheGoalOfScienceCurriculum.htm


รหัส UTQ-2133:  หลักสตูรการจัดการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ: การเรยีนรูแ้บบบรูณาการสูพ่หปัุญญา                 50 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.3 

เร่ือง  “บุคลกิภาพของผู้เรียน วถิีทางในการคดิทีแ่ตกต่างตาม 
ทฤษฎพีหุปัญญา” 

 
 

โฮเวร์ิด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) จาํแนกความฉลาดทางความคิดออกไดอ้ยา่งนอ้ยแปด
วถีิทาง ผูเ้รียนท่ีมีความฉลาดทางดา้นใดดา้นหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะแสดงความชอบต่อการ
เรียนรู้ในวถีิทางนั้นหรือวถีิทางเหล่านั้น นัน่คือบุคคลมีรูปแบบหรือวธีิการในการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบั
วถีิทางในการคิดอยา่งชาญฉลาดของตน บุคลิกลกัษณะท่ีแสดงออกและลกัษณะจาํเพาะของแต่ละ
วถีิทางในการคิดอยา่งชาญฉลาดสามารถสรุปรวมไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

ปัญญา บุคลกิภาพของผู้เรียน 
ลกัษณะจ าเพาะของวถิีทาง 

ในการคิด 

สนใจเรียนรู้
ทางด้านค าศัพท์

และภาษา 

ชอบ - เขียน เล่านิทาน 
เก่ง - ในการจาํช่ือ สถานท่ี วนัท่ีและ
รายละเอียดเล็กๆนอ้ยๆ แมจ้ะไม่สาํคญั 
เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ พดู ฟังและการเห็นคาํ
ต่างๆ 

ความหมาย แบบแผน รูปแบบ 
จุดมุ่งหมาย การฟัง การอ่าน 
โครงสร้างภาษา ความรู้สึก  
การอุปมา อุปมยั 

สนใจในเร่ืองของ
ตรรกะและ
คณติศาสตร์ 

ชอบ - การทดลอง การแกปั้ญหา  
การทาํงานเก่ียวกบัตวัเลข การตั้งคาํถาม 
เก่ง - จาํแนกประเภท การใชเ้หตุผล 
ตรรกะ การแกปั้ญหา  เรียนรู้ไดดี้ดว้ย 
การ จาํแนกแยกประเภท การทาํงานกบั
รูปแบบหรือความสัมพนัธ์ท่ีเป็นนามธรรม 

ความจริง การวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ การตั้งสมมติฐาน 
ความเป็นไปได ้การคาํนวณ การ
หาสัดส่วน 

สนใจในเร่ืองภาพ
และมิติ 

ชอบ - ดูภาพ ดูสไลด ์ชมภาพยนตร์  
เล่นกบัเคร่ืองจกัรกล 
เก่ง - ในการสร้างจินตนาการ สัมผสัรู้ถึง
ความเปล่ียนแปลง ภาพปริศนา การอ่าน
แผนท่ี แผนภูมิ เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ 
มองภาพ การฝัน การการสร้างภาพในใจ 

 

การรับรู้ การใหเ้หตุผล มิติ 
มุมมองดา้นต่างๆ การแสดงแบบ  
ความสมมาตร 
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ปัญญา บุคลกิภาพของผู้เรียน 
ลกัษณะจ าเพาะของวถิีทาง 

ในการคิด 

สนใจในเร่ือง
ดนตรี 

ชอบ - ร้อง/ฮมัเพลง ฟังดนตรี เล่นดนตรี มี
การตอบสนองต่อดนตรี 
เก่ง - รับรู้เร่ืองเสียง การจาํทาํนองดนตรี 
ความสามารถรับรู้ในระดบัเสียงและ
จงัหวะของดนตรี การรักษาเวลา 
เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ อาศยัจงัหวะและ
ท่วงทาํนองของดนตรี 

ระดบัเสียง ท่วงทาํนอง จงัหวะ 
ความผดิแผกของเสียง 
ความสัมพนัธ์ของเสียงดนตรี  
การประพนัธ์เพลง การบรรเลง 

สนใจในเร่ือง
ร่างกายและการ
เคลือ่นไหว 

ชอบ - เคล่ือนไหวไปมา สัมผสั จบัตอ้ง 
พดูคุย สนทนาใชภ้าษาท่าทาง 
เก่ง - กิจกรรมทางกายภาพ ( กีฬา/เตน้รํา/
การแสดง) หตัถกรรม 
เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ สัมผสั เคล่ือนไหว 
ปฏิสัมพนัธ์กบัเน้ือท่ี จดักระบวนการ
เรียนรู้ผา่นการใชป้ระสาทสัมผสัทางกาย 

การควบคุมกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ  
การประสานงานของอวยัวะต่างๆ  
การเคล่ือนไหว การทรงตวั  
ความกระฉบักระเฉง ปราดเปรียว
ความคล่องแคล่ว การแสดงออก 

สนใจในเร่ือง
มนุษยสัมพนัธ์ 

ชอบ - คบเพื่อนฝงูมากมาย สนทนากบัคน
อ่ืนๆ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
เก่ง - ในการทาํความเขา้ใจผูค้น  
การเป็นผูน้าํ การจดัการ การส่ือสาร 
เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการแบ่งปัน เปรียบเทียบ 
สร้างความเช่ือมโยง การทาํงานร่วมกนั 

ความสัมพนัธ์ การมีปฏิสัมพนัธ์ 
ลกัษณะพื้นฐานทางอารมณ์  
การจูงใจ การร่วมมือ ภาวะผูน้าํ 

สนใจในเร่ืองของ
ตัวตน 

ชอบ - การทาํงานตามลาํพงั ทาํตามความ
สนใจของตนเอง 
เก่ง - แกไ้ขความขดัแยง้ มีความเขา้ใจใน
ตนเอง มุ่งมัน่สู่เป้าหมายภายใน คลอ้ยตาม
ความสนใจ สัญชาตญาณและความ
ปรารถนาของตนเอง 
เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ ทาํงานตามลาํพงั  
ทาํโครงการของตนตามลาํพงั วางกรอบ
ความกา้วหนา้ของตนเองและมีพื้นท่ี
จาํเพาะของตนเอง 

การเห็นคุณค่าของตนเอง  
การไตร่ตรองอารมณ์ เอกลกัษณ์ 
การเลือกทางเลือก ความเช่ือมัน่ 
ดุลยภาพ 
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ปัญญา บุคลกิภาพของผู้เรียน 
ลกัษณะจ าเพาะของวถิีทาง 

ในการคิด 

สนใจในเร่ือง
ธรรมชาติ 

ชอบ - สังเกตส่ิงต่างๆ จาํส่ิงต่างๆได ้ 
และสามารถจาํแนกแยกแยะส่ิงต่างๆได ้
เก่ง - ระบุช่ือส่ิงต่างๆรอบๆตวัได ้คน้พบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งของส่ิง สร้างสรรค์
กระบวนการจดักลุ่มและเรียงลาํดบัส่ิงต่าง 
ๆ 
เรียนรู้ไดดี้ดว้ยการ สาํรวจตรวจสอบ 
สังเกต เช่ือมโยง วเิคราะห์และทดลอง 

ช่ือ สัญลกัษณ์ ความสัมพนัธ์  
การแบ่งแยกประเภท การจดั
เรียงลาํดบัชั้น การเช่ือมโยง 

 
ในโลกยคุปัจจุบนัน้ี ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชว้ถีิทางในการคิดท่ีสอดคลอ้งกบัความสามารถของตน 

ตารางต่อไปจะเป็นตวัอยา่งของ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณและการคิดอยา่งสร้างสรรคข์องแต่ละวถีิทาง
ในการคิด เป็นเพียงการแสดงตวัอยา่งใหเ้ห็นเท่านั้นมิไดมี้จุดมุ่งหมายท่ีจะจาํกดัขอบเขตไวแ้ต่เพียงตาม
ตวัอยา่งเท่านั้น ยงัมีวถีิทางท่ีเป็นไปไดอี้กมากมายนกั 
 

ด้านทีถ่นัด 
การน าเสนอตัวอย่าง 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจทางด้าน
ค าศัพท์ 
และภาษา 

* การอ่านหนงัสือทบทวนหรืออ่าน   
   เพื่อหาความหมาย 
* การนาํเสนอเพื่อใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
* การบรรยายขั้นตอนของเหตุการณ์ 
    หรือปฏิบติัการ 

* การสร้างส่ือผสมเพื่อใชน้าํเสนอ 
   ต่อผูช้มกลุ่มจาํเพาะ 
* การจดัทาํตารางเพื่อการสัมภาษณ์ 
* การก่อกาํเนิดแนวคิดหรือขอ้มูลเพื่อ 
ใชแ้กปั้ญหาในการส่ือสาร 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจทางด้าน
ตรรกะ 

และคณติศาสตร์ 

* การวเิคราะห์ขอ้มูลตวัเลขเพื่อ 
พิจารณารูปแบบและแนวโนม้ 
* การเปรียบเทียบคุณลกัษณะเพื่อ   
แบ่งกลุ่มวสัดุ 
* การควบคุมขั้นตอนการตดัสินใจใน 
การออกแบบและการใชโ้ปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ 

* การแกปั้ญหาโดยใชข้อ้มูลจาก 
   แนวโนม้ในอดีต 
* การประดิษฐรู์ปแบบท่ีซํ้ าๆ หรือ   
   การฝังรอยเป็นรูปทรงต่างๆ 
* การสร้างสูตรหรือขอ้กาํหนดเพื่อให้ 
   ผูอ่ื้นนาํไปใช ้
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ด้านทีถ่นัด 
การน าเสนอตัวอย่าง 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจทางด้าน 
ภาพและมิต ิ

* การวจิารณ์งานศิลปะหรือการสร้าง
รูปทรงเรขาคณิต 
* การคน้หาคาํตอบจากหลกัการท่ี
ซบัซอ้นหรือวถีิทางท่ีวกวน 
* การพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ระยะทาง ทิศทางและ/หรือความเร็ว 

* การออกแบบปะติดปะต่อเศษผา้
เขา้เป็นผนืเพื่อเป็นท่ีระลึกใน
เหตุการณ์ต่างๆ 
* การสร้างสรรคแ์ผนภูมิ อธิบาย
ความคิด เหตุการณ์ หรือความรู้สึก
ของใครๆ 
* การรําลึกถึงภาพชีวติในอดีตและ
จินตนาการไปถึงอนาคต 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจทางด้าน
ดนตรี 

* การฟังท่วงทาํนองหรือเน้ือหาของ
ดนตรี 
* การพิจารณาวา่เสียงดนตรีหรือเสียง
ร้องนั้นๆ ถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
* การวเิคราะห์โครงสร้างของดนตรี
หรือละครเพลง 

* การประพนัธ์ทาํนองหรือจงัหวะ
เพลง 
* การกาํหนดความสมดุลและความ
แปรผนัของเสียงดนตรี 
* การประดิษฐจ์งัหวะการเตน้รํา
แบบใหม่ๆใหเ้ขา้กบัเพลง 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจทางด้าน
ร่างกายและการ
เคลือ่นไหว 

* การพฒันาทกัษะทางดา้นการควา้จบั 
การตีและการขวา้งหรือปา 
* การวเิคราะห์ยทุธวธีิท่ีใชใ้นการเล่น
เกมแบบเป็นทีม 
* การไตร่ตรองและทาํความเขา้ใจวา่
การบริหารกลา้มเน้ือจาํเพาะใดๆ มีผลดี
อยา่งไร 

* การสร้างกฎ กติกาสาํหรับเกมท่ี
คิดหรือดดัแปลงข้ึนใหม่ 
* การพฒันาการเคล่ือนไหวใน
เกมกีฬาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้ล่น
คนใหม่ๆ 
* การคาดคะเนเก่ียวกบัเร่ืองอารมณ์
ท่ีเกิดข้ึนสืบเน่ืองจากกิจกรรมทาง
กายภาพ 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจทางด้าน
มนุษยสัมพนัธ์ 

* การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ทาํงานของกลุ่ม 
* การควบคุมการตดัสินใจใน
กระบวนการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํ
อยา่งเป็นประชาธิปไตย 
* การเปรียบเทียบความแตกต่างของ 
บทบาท/ความสัมพนัธ์ในการแบ่งปัน 
หรือในการทาํงานร่วมกนั 

* การสรรสร้างบรรยากาศท่ีผูค้น
รู้สึกไดถึ้งคุณค่าและการยอมรับ 
นบัถือ 
* การสร้างกระบวนการและ
โครงสร้างต่างๆ ภายในองคก์รท่ี
เป็นประชาธิปไตย 
* การแสวงหาหนทางในการสร้าง
มิตรภาพและการช้ีนาํผูอ่ื้น 
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ด้านทีถ่นัด 
การน าเสนอตัวอย่าง 

การคิดอย่างมีวจิารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจในเร่ือง
ของตัวตน 

* การระบุบ่งถึงเร่ืองท่ีตนใหค้วามสนใจ 
* การสรุปเหตุผลท่ีเป็นตน้ตอของความ
เกร้ียวกราดหรือขดัแยง้อยา่งรุนแรง 
* การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 
แผนในการเรียนรู้หรือในการแสวงหา
ความสาํเร็จของตน 
 

* การพฒันาทศันคติท่ีมีต่อตนหรือ
เอกลกัษณ์ของตน 
* การใคร่ครวญถึงความเป็นไปไดใ้น
การดาํเนินการตามความสนใจหรือ 
ตามความปรารถนาของตน 
* การสร้างโครงการเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรือความตอ้งการของตน 

ผู้ทีใ่ฝ่ใจในเร่ือง
ของธรรมชาติ 

* การเฝ้าสังเกตส่ิงท่ีมีชีวติภายใต ้
สภาพแวดลอ้มหรือสถานการณ์ต่างๆ 
* การตรวจสอบความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งวสัดุ เหตุการณ์และการ
ปฏิบติัการต่างๆ 
 

* การสร้างวถีิทางในการรับมือกบั
เร่ืองราวท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกบั
สภาพแวดลอ้ม 
* การออกแบบวธีิการทดลองเพื่อ
ทดสอบสถานการณ์ใดๆ ในแง่มุม
จาํเพาะ 
* การสร้างแผนภูมิแสดงลาํดบัหรือ
ขั้นตอนของแนวคิด เหตุการณ์และ 
การกระทาํท่ีสาํคญั 

 
 ปัจจุบนั การ์ดเนอร์ไดเ้พิ่มปัญญาดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติมอีกไดแ้ก่ ปัญญาทางดา้นการดาํรงอยูข่อง
ชีวติ หรือดา้นจิตนิยม (Existential Intelligence) ซ่ึงเป็นปัญญาท่ีเก่ียวกบัการดาํรงอยูข่องมนุษย ์การหา
ความหมายของชีวติ เขา้ใจความสัมพนัธ์ของโลกทางกายภาพกบัโลกของจิตใจ มีความเขา้ใจในสัจ
ธรรมของชีวติเป็นตน้ กบัปัญญาทางดา้นจิตวญิญาณ 

.......................................................................... 
 
เฉลียวศรี พิบูลชล.108 วธีิวดัและประเมินพหุปัญญา. กรุงเทพฯ : บริษทั เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่        อินโด

ไชน่า จาํกดั, 2544. 
มลัลิกา  พงศป์ริตร. วธีิพฒันาพหุปัญญาในห้องเรียน ก้าวไกลกบัรองเท้าคู่ เก่ง.  กรุงเทพฯ :                       

บริษทั เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า จาํกดั, 2544. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ” 
 

 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการหมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนท่ีมุ่งใหผู้เ้รียนเช่ือมโยง
ความรู้ความคิดทกัษะและประสบการณ์ท่ีมีความหมายหลากหลายและสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วมเพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการรู้แจง้รู้จริงในส่ิงท่ีศึกษาสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงได ้

ความส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 ในยคุปัจจุบนัท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วการดาํเนินชีวติมีการแข่งขนัสูงบุคคลตอ้ง
เรียนรู้พฒันาตนเองและตอ้งปรับตวัอยูต่ลอดเวลาการดาํเนินชีวติและแกปั้ญหาต่างๆจาํเป็นตอ้ง
เช่ือมโยงประยกุตใ์ชค้วามรู้ท่ีหลากหลายสัมพนัธ์กนัเขา้ดว้ยกนัทาํใหก้ารเรียนรู้แบบแยกส่วนท่ีแยก
เน้ือหาแต่ละวชิาออกจากกนัไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของการดาํเนินชีวติการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการมีลกัษณะการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ระหวา่งกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และสัมพนัธ์กบัชีวติจริงทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมายเขา้ใจวา่ส่ิงต่างๆท่ีดาํรง
อยูมี่ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัและสัมพนัธ์กบัการดาํเนินชีวติความรู้ประสบการณ์และคุณลกัษณะท่ี
เกิดจากการเรียนรู้จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงได ้    ซ่ึงความสาํคญัของการ
จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการพอสรุปไดด้งัน้ีคือ (ธีรชยัปูรณโชติ, 2546 : 8 ) 
  1.  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจาํวนัไม่ไดจ้าํกดัวา่จะเก่ียวขอ้งกบัวชิาใดวชิาหน่ึง
โดยเฉพาะในการดาํเนินชีวติและแกปั้ญหาต่างๆจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะจากหลายสาขาวชิา
ร่วมกนัแกปั้ญหาการเรียนรู้เน้ือหาวชิาต่างๆในลกัษณะบูรณาการจะช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งวชิาและความสัมพนัธ์ของวชิาต่างๆกบัชีวติจริง 
  2. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยใหเ้กิดความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งความคิด
รวบยอดในศาสตร์ต่างๆทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเน้ือหาและกระบวนการท่ีเรียนในวชิาหน่ึง
อาจช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อีกวชิาหน่ึงได ้
  3.  การจดัการเรียนรู้มีสัมพนัธ์เช่ือมโยงความคิดรวบยอดจากหลายๆสาขาวชิา   เขา้
ดว้ยกนัช่วยใหเ้กิดการถ่ายโอนการเรียนรู้  (transfer of learning) ช่วยเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนเขา้กบั  ชีวติจริง
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และก็จะสามารถเช่ือมโยงชีวติจริงภายนอกหอ้งเรียนกบัส่ิงท่ีเรียนไดท้าํใหผู้เ้รียนเขา้ใจวา่ส่ิงท่ีตนเรียนมี
ประโยชน์หรือนาํไปใชใ้นชีวติจริงได ้
  4.  หลกัสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการมีประโยชน์ในการลดความซํ้ าซอ้นของ
เน้ือหาต่างๆปัจจุบนัความรู้และขอ้มูลต่างๆเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วมีเร่ืองจาํเป็นตอ้งเรียนรู้เพิ่มข้ึน
ตลอดเวลาผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนขอ้มูลความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนบางคร้ังมีความเช่ือมโยง
สัมพนัธ์กนัการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจึงเหมาะสมมากกวา่ท่ีแต่ละวชิาจะเพิ่มเน้ือหาเขา้ไปในวชิา
ของตน 
  5.  การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสามารถตอบสนองความสามารถของผูเ้รียนซ่ึง มี
หลายดา้นไดเ้ช่นความสามารถทางภาษาคณิตศาสตร์ความคล่องของร่างกายและการเคล่ือนไหวดนตรี
สังคมความรู้ความเขา้ใจตนเองและสนองตอบต่อความสามารถท่ีจะแสดงออกและการตอบสนองทาง
อารมณ์รวมทั้งทกัษะต่างๆเช่นทกัษะการจดัการความรู้ 
  6. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผูเ้รียน  
(constructivism) กระบวนการเรียนรู้จะช่วยใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการเรียนรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเองสามารถดาํเนินชีวติอยูใ่นโลกของการเรียนรู้ยคุขอ้มูลข่าวสารไร้พรมแดนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผลทีเ่กดิจากการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 การจดัการเรียนรู้ท่ีมีผลต่อการพฒันาผูเ้รียนผลท่ีเกิดจากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจะช่วย
ใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ท่ีมีต่อการดาํเนินชีวติมีนิสัยในการคิดเช่ือมโยงเห็นความสัมพนัธ์
ระหวา่งตนเองกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มสังคมวฒันธรรมประเพณีชุมชนทอ้งถ่ินประเทศชาติรู้และเขา้ใจ
ถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง   รู้จกัการปรับตวัสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงต่างๆมีความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ใหม่ๆสามารถ
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้
ไดด้ว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยต่ีางๆมีทกัษะในการคิดวเิคราะห์คิดสังเคราะห์ประเมินค่า
สารสนเทศพิจารณาตดัสินใจเลือกใชข้อ้มูลไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์สอดคลอ้งกบัตนเองและ
สังคมไทยช่วยพฒันาทกัษะในการทาํงานการบริหารจดัการสามารถทาํงานอยา่งเป็นระบบมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์   มีวนิยัในตนเองมีนํ้าใจมีความรับผดิชอบเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดีมีความเป็น
ประชาธิปไตยเห็นคุณค่าของตนเองและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบการบูรณาการ 

การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการจาํเป็นตอ้งมีแนวทางท่ีสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
เน่ืองมาจากสภาพปัญหาครูผูส้อนขาดความชดัเจน และมีความเขา้ใจไม่ตรงกนัในการจดัการเรียนรู้แบบ
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บูรณาการผูเ้รียนขาดกระบวนการคิดแบบเช่ือมโยงคิดแบบองคร์วมซ่ึงนาํไปสู่การเช่ือมโยงความรู้ท่ี
เรียนในโรงเรียนไปสู่การนาํไปใชป้ระโยชน์และแกปั้ญหาในชีวติประจาํวนั ยิง่ถา้หลกัการและแนวคิด 
จากสภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีแยกออกเป็นรายวชิา ส่งผลใหผู้เ้รียนตอ้งจดจาํเน้ือหา หรือเรียนรู้
ทกัษะต่างๆ ซ่ึงแยกออกจากกนัและกนัอยา่งมากมายทาํใหไ้ม่สามารถคิดแบบเช่ือมโยงคิดแบบองคร์วม  

การเรียนรู้แบบบูรณาการหรือแบบองคร์วมจะช่วยใหมี้การถ่ายโอนความรู้และทกัษะต่างๆ 
ระหวา่งวชิาได ้อีกทั้งเป็นวธีิท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมชาติ เน่ืองจากในวถีิชีวติของคนเราการแกปั้ญหา
หรือสถานการณ์ จะมีลกัษณะการเช่ือมโยงเป็นองคร์วมมากวา่การมองปัญหาเพียง แง่มุมใดมุมหน่ึง 
และจะใชส่ิ้งท่ีสั่งสมเป็นปัญญา และมีความรู้ท่ีมีมาทั้งหมดเป็นเคร่ืองตดัสินใจ นอกจากน้ี การจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการยงัช่วยทาํใหมี้วธีิในการแกปั้ญหาเก่ียวกบัหลกัสูตรท่ีมีเน้ือหาของแต่ละสาระการ
เรียนรู้แน่นเกินไป การรวมสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เขา้ดว้ยกนัตามวธีิการจดัทาํ
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นแนวทางหน่ึง ท่ีทาํใหค้รูผูส้อนสามารถจดัหวัขอ้ทกัษะและแนวคิด
หลายอยา่งพร้อมกนั แทนท่ีจะแยกสอนเป็นสาระการเรียนรู้เด่ียวๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี  

การจดัการเรียนรู้แ บบบูรณาการเป็นการจดัการเรียนรู้โดยใชค้วามรู้ความเขา้ใจและทกัษะใน
ศาสตร์หรือวชิาต่างๆ มากกวา่ 1 วชิาข้ึนไป เพื่อแกปั้ญหาหรือแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึง ทาํใหผู้เ้รียนไดป้ระยกุตใ์ชค้วามคิดประสบการณ์ ความสามารถและทกัษะต่างๆ ในเวลา
เดียวกนั ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะองคร์วม ซ่ึงจะส่งผลใหผู้เ้รียนท่ีลึกซ้ึง เน่ืองจากเป็น
การเรียนรู้ท่ีมีสภาพใกลเ้คียงกบัชีวติจริง การจดัการเรียนรู้แ บบบูรณาการมีหลายลกัษณะข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ี
ใชใ้นการพิจารณา (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548). 

การจดัการเรียนรู้แ บบบูรณาการมี 2 ลกัษณะคือ การบูรณาการภายในวชิาและการบูรณาการ
ระหวา่งวชิา 

การบูรณาการภายในวชิา  เป็นการเช่ือมโยงการสอนระหวา่งเน้ือหาวชิาในกลุ่มประสบการณ์
หรือรายวชิาเดียวกนัเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงโดยปกติครูครูในวชิาต่างๆ จะปฏิบติัอยูแ่ลว้  

การบูรณาการระหว่างวชิาจะมี 4 รูปแบบ คือ  
1. การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) เป็นการจดัการเรียนรู้ ในลกัษณะท่ีครูในวชิาหน่ึง

สอดแทรกเน้ือหาวชิาอ่ืนๆ ในการจดัการเรียนรู้ของตน 
2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้ในโดยครูตั้งแต่ 2 คน

ข้ึนไป มาวางแผนการจดัการเรียนรู้ในร่วมกนัโดยมุ่งการจดัการเรียนรู้ในหวัเร่ือง หรือความคิดรวบยอด 
หรือปัญหาเดียวกนัแต่การจดัการเรียนรู้ในต่างวชิากนั และต่างคนต่างการจดัการเรียนรู้ 

3.การบูรณาการแบบสหวทิยาการ (Multidisciplinary Instruction) เป็นการ จดัการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการแบบคู่ขนาน แต่มีการมอบหมายงานหรือโครงการร่วมกนั 
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4. การบูรณาการแบบขา้มวชิา หรือเป็นคณะ (Transdisciplinary  Instruction) เป็นการจดัการ
เรียนรู้ในท่ีครูครูวชิาต่างๆ ร่วมกนัสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม มีการวางแผนปรึกษาหารือร่วมกนัโดย
กาํหนดหวัเร่ืองความคิดรวบยอดหรือปัญหาร่วมกนัแลว้ร่วมกนัจดัการเรียนรู้กลุ่มผูเ้รียนกลุ่มเดียวกนั 
 
ตัวอย่างและค าอธิบายการบูรณาการวชิารูปแบบต่างๆ  

1. แบบสอดแทรก (Infusion) 
ตวัอยา่ง 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ แสดง Planning Web ระหวา่งสาระในแบบสอดแทรก 
 

คาํอธิบาย 
การบูรณาการแบบน้ี ครูท่ีสอนวชิาหน่ึงๆ จะบูรณาการทกัษะจากวชิาอ่ืนๆ เขา้มาดว้ยใน 

การสอนวชิาของตน 
 

2. แบบขนาน (Parallel)  
ตวัอยา่ง  

ครูวชิาวทิยาศาสตร์    หวัเร่ือง (theme) ส่ิงแวดลอ้ม 
ครูวชิาภาษาไทย    หวัเร่ือง (theme) ส่ิงแวดลอ้ม 
อ่ืนๆ .................... 

แผนภาพ แนวทางบูรณาการแบบขนาน 
 
 

วทิยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

อ่ืนๆ 

ศิลปะ 

ประวติัศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

ภาษาไทย 
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คาํอธิบาย 
ครูประจาํวชิา 2 วชิาข้ึนไป สอนโดยใชห้วัเร่ืองเดียวกนั แต่ต่างคนต่างสอน ต่างก็จดักิจกรรมใน

วชิาตนแต่ใหอ้ยูใ่นกรอบของหวัเร่ืองท่ีตกลงร่วมกนัไว ้เช่น ครูภาษาไทย ใหผู้เ้รียนเขียนเรียงความ อ่าน 
แต่งกลอน โตว้าที ฯลฯ ท่ีเก่ียวกบัแง่มุมต่างๆ ของส่ิงแวดลอ้มโดยก่อนหนา้น้ีอาจมีกิจกรรมใหเ้ด็กได้
ประสบการณ์เก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มก่อน  
 

3. แบบสหวทิยาการ (Multidisciplinary) 
ตวัอยา่ง  
 
ครูวชิาวทิยาศาสตร์     
ครูวชิาภาษาไทย     
ครูวชิาวทิยาศาสตร์    
ครู .................... 

 
แผนภาพ แนวทางบูรณาการแบบสหวทิยาการ 

 
คาํอธิบาย 
ครูประจาํวชิาต่างๆ กนั ตั้งแต่ 2 วชิาข้ึนไป มีโครงการร่วมกนัท่ีมอบหมายใหผู้เ้รียนทาํโดยใช้

ความรู้ทกัษะจากวชิาต่างๆ นั้น โดยในการสอนครูต่างคนต่างสอน 
 

4. แบบข้ามวชิา (Transdisciplinary)  
ตวัอยา่ง  
 
ครูวชิาวทิยาศาสตร์     
ครูวชิาภาษาไทย     
ครูวชิาวทิยาศาสตร์    
ครู .................... 

 
แผนภาพ แนวทางบูรณาการแบบขา้มวชิา 

คาํอธิบาย 

หัวเร่ืองใหญ่ 

ธ 

โครงงานใหญ่ 

(Theme)  
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ครูประจาํวชิาต่างๆ กนั ตั้งแต่ 2 วชิาข้ึนไป ร่วมกนัคิดหวัเร่ืองใหญ่ข้ึนมาแลว้ เตรียมการสอน
วางแผนการสอนร่วมกนั จดัแบ่งเวลากนัใหเ้หมาะสม เพื่อสอน (จดักิจกรรม ) ภายในหวัเร่ืองใหญ่น้ี 
(สอนเป็นทีม)   

……………………………………………………………………. 
ธีระชยั  ปูรณโชติ. ประมวลบทความทกัษะของครูวทิยาศาสตร์มืออาชีพในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ การ

จัดการเรียนการสอนบูรณาการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 
สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่าน วเิคราะห์ เขียนและ สร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเองทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ : บริษทัหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2548. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.2 

เร่ือง “ยุทธวธีิการจัดการเรียนรู้เพือ่การพฒันาพหุปัญญา และพฤติกรรม
ส่งเสริมพหุปัญญา” 

 
ยุทธวธีิการจัดการเรียนรู้เพือ่การพฒันาพหุปัญญา 

 ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาปัญญาแต่ละดา้นครูสามารถสร้างยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้ ซ่ึง
ตามแนวคิดของโฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ท่ีบอกวา่ปัญญานั้นสามารถสอนกนัได ้ดงันั้นถา้ครูจดัการเรียนรู้ได้
ถูกทางก็จะสามารถพฒันาพหุปัญญาของนกัเรียนได ้ การ์ดเนอร์ ไดเ้สนอยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาปัญญาในแต่ละดา้น ดงัน้ี   (อา้งถึงใน สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548 : 69-71) 

  1. ด้านวาจา/ภาษา 
  ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นภาษา ดงัเช่น 

1) การเล่านิทาน ครูควรจดัความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีจะสอนใหอ้ยูใ่นนิทานและ
แทรกเร่ืองท่ีจะสอนโดยใชจิ้นตนาการ  
2) การระดมพลงัสมอง ใหผู้เ้รียนทุกคนแสดงความคิดเห็นท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ือง ไม่มี
การติ วจิารณ์  แต่ใหค้วามสาํคญัต่อทุกความคิด เม่ือไดข้อ้คิดแลว้ จึงจดักลุ่มของ
ขอ้คิดแลว้ใหผู้เ้รียนร่วมกนัไตร่ตรองหาทางนาํไปใช ้
3) การอดัเสียงเทป จะช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัความสามารถทางเสียงของตนเองและ
อาํนาจของคาํพดูในการส่ือสาร การแกปั้ญหาและแสดงความรู้สึก  
4) การเขียนบนัทึกประจาํวนั บนัทึกผลการทดลอง บนัทึกขอ้มูลของตวัละครจาก
การอ่านวรรณคดีหรือบนัทึกบทสนทนา  
5) การตีพิมพห์นงัสือ หมายถึงการนาํผลงานของตนเองมาตีพิมพแ์ละแจกจ่ายไป
ยงัเพื่อนๆหรือหอ้งสมุดเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน 

  2. ด้านดนตรี/จังหวะ  
 ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นดนตรี ดงัเช่น  

 1) การใชเ้พลงหรือดนตรีช่วยในการนาํเขา้สู่บทเรียนหรือสรุปความคิดรวบยอด  
2) การใชด้นตรีช่วยความจาํ ในขณะท่ีครูอธิบายหรือสรุปบทเรียนอาจใชด้นตรี
ประกอบพื้นหลงั 
3) การใชค้วามคิดรวบยอดของดนตรี การสอนโดยใชด้นตรีจะช่วยเพิ่มพนู
ความคิดสร้างสรรคข์องครูและผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี  
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4) การใชด้นตรีและอารมณ์ ครูจดัหาบทเพลง ทาํนองดนตรีท่ีเหมาะสมกบั
บทเรียน 

  3. ด้านตรรกะ/คณติศาสตร์ 
 ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นเหตุผล-คณิตศาสตร์ การคิดคาํนวณและ
จาํนวนดงัเช่น 

 1) การจดัหมวดหมู่และแยกประเภท 
 2) การสอนใหคิ้ดวเิคราะห์และวจิารณ์ 

3) การสอนโดยการนาํยทุธวธีิการสอนแบบต่างๆ มาใชใ้นการแกปั้ญหาอยา่งมี
เหตุผล 

 4) การสอนโดยใหคิ้ดทางวทิยาศาสตร์  
  4. ด้านทศันสัมพนัธ์/มิติสัมพนัธ์  

  ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นทศันสัมพนัธ์ /มิติสัมพนัธ์ดงัเช่น 
1) การใหภ้าพ  หมายถึงเม่ือเรียนเร่ืองใดจบแลว้ใหผู้เ้รียนหลบัตาลงแลว้คิดมอง
ภาพของเร่ืองท่ีเรียนจบไป 

 2) การใชสี้สาํหรับเร่ืองท่ีชอบ หรือขอ้มูลท่ีสาํคญัและใชสี้สาํหรับการคลายเครียด  
3) การใชรู้ปภาพเปรียบเทียบหมายถึง การเปรียบเทียบความคิดของตนออกมาเป็น
รูปภาพ 
4) การวาดภาพความคิด หมายถึงการใหผู้เ้รียนวาดภาพแนวคิดท่ีสาํคญัของเร่ืองท่ี
เรียน  

 5) การใชส้ัญลกัษณ์กราฟฟิก 
 6) การจดัสัดส่วนความเหมาะสมสถานท่ี 
 7) การสเกตภาพเหมือน 
 8) การเขียนแผนท่ี  
 9) การบอกเส้นทาง 

  5. ด้านร่างกาย/การเคลือ่นไหว 
  ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นการเคล่ือนไหวร่างกายดงัเช่น  

 1) การใชร่้างกายพดูตอบ หมายถึง การใหผู้เ้รียนส่ือสารดว้ยท่าทาง  
2) การใชโ้รงละครในหอ้งเรียน หมายถึง ใหผู้เ้รียนแสดงบทบาท จากเร่ืองท่ีเรียน 
หรือปัญหาท่ีตอ้งแก ้ 
3) การใชค้วามคิดรวบยอดทางกาย คือใหผู้เ้รียนเขา้ใจความคิดรวบยอดโดยการ
แสดงท่าทาง  
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4) การคิดคน้ดว้ยส่ิงของ ใหผู้เ้รียนสะกดคาํใหม่ดว้ยการป้ันดิน หรืองอเส้นลวด 
ในระดบัสูงผูเ้รียนอาจคิดรวบยอดแลว้แสดงออกมาเป็นงานป้ันหรืองานโมเสส 

 5) การใชแ้ผนท่ีร่างกาย คือ การใชร่้างกายมาเป็นอุปกรณ์ในการสอน 
  6. ด้านธรรมชาติ 

 ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาธรรมชาติดงัเช่น  
 1) การปลูกตน้ไม ้
 2) การใชโ้ครงการเล้ียงสัตว ์เยีย่มชมแหล่งเล้ียงสัตว ์  
 3) การศึกษาธรรมชาติ จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษธ์รรมชาติ  

  7. ด้านการรู้จักตนเอง 
 ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเองดงัเช่น 

 1) การใหผู้เ้รียนตรึกตรองสาํหรับเร่ืองท่ีเรียนระหวา่งครูจดักิจกรรม 
 2) การใหผู้เ้รียนสัมพนัธ์กนัโดยตรง  
 3) การใหโ้อกาสในการเลือก วธีิเล่น วธีิเรียน  

4) การทาํใหเ้กิดอารมณ์ ครูสร้างบรรยากาศ ใหเ้กิดความรู้สึกอยากแสดงความ
คิดเห็น  

 5) การตั้งจุดมุ่งหมาย 
  8. ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

  ยทุธวธีิการจดัการเรียนรู้สาํหรับปัญญาดา้นมนุษยสัมพนัธ์ดงัเช่น 
1) การแบ่งบนักบัเพื่อน  
2) การใชว้ธีิมนุษยแ์กะสลกั  
3) กลุ่มสหร่วมใจ 
4) การใชบ้อร์ดเกมส์ 
5) การใชส้ถานการณ์จาํลอง  
……………………………………………………………… 

สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการอ่าน วเิคราะห์ เขียนและ สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ : บริษทัหวานกราฟฟิค จาํกดั, 2548. 
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พฤติกรรมส่งเสริมพหุปัญญา 

 
  

วาจา/ภาษา ดนตรี/จังหวะ 
ตรรกะ/

คณติศาสตร์ 
ทศันสัมพนัธ์/ 
มิติสัมพนัธ์ 

ร่างกาย/ 
การเคลือ่นไหว 

ธรรมชาติ การรู้จักตนเอง ความสัมพนัธ์กบัผู้อืน่ 

การรายงาน การร้องเลง การให้เหตุผล การจดัป้ายนิเทศ การเตน้รํา การสงัเกต การเดินทาง การอภิปราย 
การเขียนเรียงความ การฟังเพลง การสะสม การระบายสี การแกะสลกั การคน้พบส่ิงต่างๆตาม

ธรรมชาติ 
การแสดงความรู้สึก การโตต้อบ 

การสร้างสรรคเ์ร่ือง การเล่นเคร่ืองดนตรี การบนัทึก การวาดภาพ การแสดงท่าทาง การตรึกตรอง การสนทนา 
การบรรยาย การแต่งเพลง การวิเคราะห์ การสงัเกต การจดัเตรียมทาํกิจกรรม

ต่างๆ 
การปลูกพืช การตอบสนองส่ิงต่างๆ การสมัภาษณ์ 

การฟัง การบนัทึกเสียง การเขียนกราฟฟิก การวาดการ์ตูน การเปรียบเทียบ การสาํรวจ 
การเล่าเร่ือง การแต่งกลอนสด การเปรียบเทียบ การเขียนบรรยายภาพ การแสดงละคร การเปิดเผย การเขียนอนุทิน การตั้งคาํถาม 
การเขียนรายการ การเลือกดนตรี การจาํแนก การเขียนตาราง การแสดงบทบาทสมมุติ การถ่ายภาพธรรมชาติ การทาํสมาธิ การถอดความ 
การเขียนฉลาก การวิจารณ์ดนตรีจงัหวะ

ดนตรี 
การจดัลาํดบั การบรรยายดว้ยภาพ การพยากรณ์อากาศ การเรียนรู้ การสร้างความเขา้ใจกบัผุอ่ื้น 

การเขียนบทสนทนา การประเมิน การแสดงดว้ยแผนท่ี
สญัลกัษณ์ ภาพโปสเตอร์ 
รูปภาพ 

การแสดงละครใบ ้ การทศันศึกษาสวนสตัว ์
ฟาร์ม 

การทบทวน 
การอ่าน การเรียบเรียงเสียง การแกปั้ญหา การลงมือปฏิบติัส่ิงต่างๆ การเขา้ใจตนเอง การยนืยนั 
การวิจยั การร้องประสานเสียง การอ่านตาราง การเดินชมธรรมชาติ การจาํ การรับรอง 
การพดู  การเล่นเกม การโฆษณา  การจาํแนกชนิด การสร้างสรรค ์ การทาํงานกลุ่ม 
การส่ือสาร  การคิดคาํนวณ รูปป้ัน  การแสดงผลงานท่ี

เก่ียวกบัธรรมชาติ 
การแสดงออก การเล่นเกม 

     การประเมินตนเอง การส่ือสาร 

     การศึกษานิเวศวิทยา การพินิจพิเคราะห์  
     การสะสมส่ิงต่างๆตาม

ธรรมชาติ 
การขีดเขียนเล่น  



รหัส UTQ-2133 :  หลักสตูรการจัดการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ: การเรยีนรูแ้บบบรูณาการสูพ่หปัุญญา           65 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.3 

เร่ือง “การเขยีนผงัการวางแผน (Planning Web)” 
 

การเขียนผงัการวางแผน (Planning Web) 

 ผงัการวางแผน   ( Planning Web)เป็นการจดัทาํ 1 ผงัต่อ 1 หน่วยการเรียนรู้ เพื่อแสดงใหเ้ห็น

ชดัเจนวา่การสอนในหน่วยการเรียนรู้สามารถไปบูรณาการกบัสาระการเรียนอ่ืนอยา่งไรในเน้ือหาเร่ือง

อะไร สาระการเรียนรู้ใด มาตรฐานใด  ทั้งน้ี ใน 1  ผงัการวางแผน สาํหรับแต่ละหน่วยไม่จาํเป็นตอ้ง

บูรณาการครบ 8 สาระฯ แต่ หลาย ๆ 1  ผงัการวางแผน  หลาย ๆ หน่วย ของ 1 รายวชิา ควรจะครบ 8 

สาระ ฯ ดงัตวัอยา่ง 1  ผงัการวางแผน   (Planning Web) ต่อไปน้ี 

 

แผนภาพ  ตัวอย่างผงัการวางแผน   (Planning Web) 

 

วิทยาศาสตร ์ 
(ว.๘.๑) 

 

ศิลปะ 
(ศ ๑.๑) 

 

คณิตศาสตร ์
(ค ๑.๑) 

ภาษาไทย  
(ท๑.๑) 

ภาษา 
ต่างประเทศ 
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Planning Webหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ส่ือศิลป์สร้างสรรคร่์วมกนัอนุรักษพ์นัธ์ุไม้ 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

สังคมศึกษาฯ 
- ความเช่ือ 
- วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
- ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัตน้ไม ้
 (มาตรฐาน ส ๒.๑) 

คณิตศาสตร์ 
- อตัราส่วนความเจริญเติบโตของตน้ไม ้
             (มาตรฐาน ค ๒.๑) 

ศิลปะ 
- วาดภาพ พฤกษศาสตร์ 
- สเกตภาพดอกไม ้
- วาดภาพเร่ืองราวการอนุรักษพ์นัธ์ุไม ้
- วาดภาพขั้นตอนการปลูกตน้ไม ้
- จดันิทรรศการ 
           (มาตรฐาน ศ ๑.๑) 

ห้องสมุด 
การคน้ควา้หาขอ้มูล 

ภาษาไทย 
- บรรยายคุณลกัษณะ 
- เขียนคาํขวญั 
 (มาตรฐาน ท ๒.๑) 

ภาษาต่างประเทศ 
- คาํศพัท ์
(มาตรฐาน ต ๑.๓) 

หวัเร่ือง 
ส่ือศิลป์ สร้างสรรค์ 

ร่วมกนัอนุรกัษ์พนัธุไ์ม้ 

พลานามยั 
- ยาสมุนไพร 
(มาตรฐาน พ ๔.๑) 

วทิยาศาสตร์ 
- ช่ือวงศ ์ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือสามญั 
- ระบบนิเวศ 
        (มาตรฐาน ว ๒.๑) 

การงาน 
- เกษตรกรรม  วธีิปลูกบาํรุงรักษาตน้ไม ้
- คหกรรม  อาหารสมุนไพร (ชีวจิต) 
             (มาตรฐาน ง ๑.๑) 
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สุขศึกษาและพละศึกษา 
-มลภาวะของเสียง 
(สาระท่ี 2) 
(มาตรฐาน พ  3.1) 
 

ภาษาต่างประเทศ 
-คาํศพัทเ์น้ือหา 
-การสืบคน้ Internet 
-โจทยภ์าษาต่างประเทศ 
(สาระท่ี  ) (มาตรฐาน  ) 
 

ภาษาไทย 
-การฟัง        -การพดู 
-การอ่าน      -การเขียน 
(สาระท่ี 1) (มาตรฐาน    
ท 1.1 ท 2.1 ท 3.1) 
 

วทิยาศาสตร์  ชีววทิยา 
-อวยัวะในการไดย้นิ 
-อุลตราซาวน์ 
(สาระท่ี 1) 
(มาตรฐานว 5.1) 
 

คณิตศาสตร์ 
-ลอกาลิทึม       -เลขยกกาํลงั 
-เศษส่วน          -กราฟ  
-พ้ืนท่ีผิวทรงกลม 
(สาระท่ี 4, 6 )  (มาตรฐาน ค 
4.1 , ค 4.2, ค 6.1- 6.5) 
 

สังคมศึกษาฯ 
-การอยูร่่วมกนั    
-วนิยัความซ่ือสตัย ์
-คุณธรรมจริยธรม 
(สาระท่ี 1)   (มาตรฐาน ส 1.3) 
 

การงานและเทคโนโลย ี
-ทาํ Poster      
-ทาํ Power Point 
-ทาํส่ือ และส่ิงประดิษฐ ์
-การสืบคน้ขอ้มูล 
(สาระท่ี 1, )(มาตรฐาน ง 1.2, ง 
5.1) 
 

ศิลปะ 
-ออกแบบ Poster     
-ออกแบบ Power Point 
-ดนตรี และระดบัเสียงดนตรี 
-สถาปัตยกรรม 
(สาระท่ี 1) (มาตรฐาน ศ 1.1) 
 

เสียง 
(สาระที ่5,8) 

(มาตรฐาน ว 5.1,8.1) 
16  ช่ัวโมง 
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การงานอาชีพ การเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษ 

- ศพัทเ์ก่ียวกบัการจดัสวน 

 

ชีววทิยา 
- การเจริญเติบโตของพืช 

- ดินและปุ๋ย 
 

ภาษาไทย 

- เขียนกลอนเก่ียวกบัการจดัสวน               
- การพดู               
 

สุขศึกษาพละศึกษา 
- สุขภาพดีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

สังคม 

- การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
  และส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณิตศาสตร์ 
- อตัราส่วนในการเขียน  
   แปลนสวน          
 

ศิลปะ 

- การเขียนแปลงสวน 

- วาดภาพสวน 

 

การจัดสวน 

 

ภาษาต่างประเทศ 

- คาํศพัทเ์น้ือหา 
- อ่านเวลา am  pm 
 

ภาษาไทย 
- การฟัง        - การพดู 

- การอ่าน      - การเขียน 

- สาํนวนสุภาษิตท่ีเก่ียวขอ้ง  
  กบัเวลา 
 

สุขศึกษาและพละศึกษา 
- กิจวตัรประจาํวนั 

 
สังคมศึกษาฯ 

- การอยูร่่วมกนั    
- วนิยัความซ่ือสตัย ์
- คุณธรรมจริยธรม 

 

คณิตศาสตร์ 
- เคร่ืองมือบอกเวลา 
- การนบัเวลา 
- การคาํนวณเวลา 
 

การงานและเทคโนโลย ี
- เวลาท่ีใชป้ระกอบอาหาร 
 

วทิยาศาสตร์ 
- เวลาท่ีโลกหมุนรอบตวัเอง 
 

ศิลปะ 
- ประดิษฐเ์วลา 
 

 

เวลา 
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      คณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

เสน้ 

ภาษาต่างประเทศ 

- คาํศพัทเ์น้ือหา 
- เสน้ วงกลม ส่ีเหล่ียม 

 

วทิยาศาสตร์ 
- กายภาพ 

- ส่วนต่างๆของร่างกาย 
 

ภาษาไทย 
- การฟัง        - การพดู 

- การอ่าน      - การเขียน 

- การคดัลายมือ 

- ความหมายของเสน้ 

 

สุขศึกษาและพละศึกษา 
- เคร่ืองหมายจราจร 
- ไฟจราจร 
 

สังคมศึกษาฯ 

- ลวดลาย จิตรกรรม  
- ประวติัศาสตร์ศิลป์ 

 

เรขาคณิต 

- รูปทรง 
 

การงานและเทคโนโลย ี
- การประดิษฐ ์

- การยอ้มผา้ 
 

เส้น 
 

ภาษาต่างประเทศ 

- คาํศพัทเ์น้ือหา 

- อ่านเวลา  am  pm 

 

ภาษาไทย 

- spelling 
- reading 
- listening 
 

สุขศึกษาและพละศึกษา 
- กิจวตัรประจาํวนั 

 

สังคมศึกษาฯ 

-moral 
-culture 
 

คณิตศาสตร์ 

- counting 
 

ศิลปะ 

- draw  picture 
 

การงานและเทคโนโลย ี

- making  a mask 
 

วทิยาศาสตร์ 
- function 
 

Part of the 
body 
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วทิยาศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

สิง่มชีวีติ 

ภาษาไทย 
- การฟัง        - การพดู 

- การอ่าน      - การเขียน 

- บรรยายลกัษณะสาํคญัของส่ิงมีชีวติ 

- เขียนสุภาษิตท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสตัว ์พืช 

- เล่านิทานเก่ียวกบัสตัว ์
 

สังคมศึกษาฯ 

- การดาํรงชีวติสตัว ์

- แหล่งท่ีอยู ่
- ระบบนิเวศ 

- ภูมิอากาศ 

 

ดนตรี 
- ร้องเพลงเลียนเสียงสตัว ์
- ร้องเพลงท่ีเก่ียวกบัสตัว ์
 

คณิตศาสตร์ 
- ประเภทของสตัว ์
- เปรียบเทียบรูปร่าง การ
เจริญเติบโต 

- เขียนแผนภูมิ กราฟ รูปภาพ 

 

การงานและเทคโนโลย ี
- เล้ียงสตัว ์
- ปลูกพืช ขยายพนัธ์พืช 

- ผสมเทียมสตัวอ์ยา่งง่าย เช่น ปลา 
 

ภาษาต่างประเทศ 

- คาํศพัทเ์น้ือหา 
- บทความภาษาองักฤษ  

  เก่ียวกบัสตัว ์
 

ศิลปะ 
- วาดภาพ ระบายสี ส่ิงมีชีวติ 

- ออกแบบจาํลอง 
- ประดิษฐ ์ปะติด รูปสตัว ์
 

 

ส่ิงมีชีวติ 
 

สังคม 

การประกอบอาหาร 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

ภาษาไทย 

แต่งกลอน 
 

ศิลปะ 

การตกแต่งอาหาร 
 

สุขศึกษา 
อาหารเพื่อสุขภาพ 

 

คณิตศาสตร์ 

การคิดแคลอรีของ
สารอาหาร 

 

วทิย์ 

สารเคมีในอาหาร 
 

ภาษาองักฤษ 

ศพัทภ์าษาองักฤษ 
 

หลกัการปรุงอาหาร 
ง. 42103 
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       เคมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ชีวะ 
อวยัวะรับความรู้สึกฮอร์โมน 

ระบบประสาท  
 

การงาน  
ดินและปุ๋ย 

 

ศิลปะ 
การออกแบบ 

การนาํเสนอ  
 

ไทย  
ฟัง พดู  อ่าน  เขียน  

 

เทคโนโลยกีารงาน 

- คอมพิวเตอร์ 
- Power point 
 

ฟิสิกส์ 

-ความเขม้ขน้ของแสง 
- ระดบัความเขม้เสียง

มลภาวะทางเสียง 

 

เคมี 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

- เช้ือเพลิงนํ้ ามนัแก๊ส 

- พอลิเมอร์ พลาสติกยาง 
- ลิปิค ( ไขมนัและนํ้ ามนั) 
 

การทาํความสะอาด 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

งาน - บา้น 

 

นอนตาหลบัแลว้ จากน้ี
ไม่มีอะไรติดคา้ง 
ฟ้าสวา่ง เปิดทางใหเ้ห็น
ฝ่ังฝัน 

เคยแพชี้วติ ลม้ลุก
คลุกคลานมานาน 

ก็แค่เม่ือวาน วนัวานท่ี
มนัผา่นเลย 

ภาษาไทย 

การรายงานหนา้
ชั้น การนาํเสนอ 

 มาตรฐานอุตสาหกรรม 

การสร้างงานอยา่ง
ประหยดั 

งาน , ธุรกิจ , สงัคม 

 

ศิลปะ 
เขียนแบบเบ้ืองตน้ 

ถา้การมอบ 

หมายงาน 

 

วทิยาศาสตร์  
กาํเนิดไฟฟ้า การ
ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า 

การประหยดั
พลงังาน 

 

คณิตศาสตร์  
การคาํนวณวสัดุ 

 

การงาน  
 ( การช่าง ) 
ง 42103 
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        คณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ชีววทิยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษ 

คาํศพัทเ์ก่ียวกบัลาํดบั 
 

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน
ชุมนุมต่าง ๆ 

 

การงานอาชีพ  
อาชีพต่างๆ การเกษตร 

การทาํ Power point 
 

วทิยาศาสตร์ 

ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

การทดลอง 
 

พลานามยั 

การออกกาํลงักาย  
สุขภาพอนามยั 

 

สังคมศึกษา 

โจทยเ์ก่ียวกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั 

 

ภาษาไทย 

การตอบคาํถาม  
การเขียน 

 

ความน่าจะเป็น 

คณติศาสตร์ 
ค 42103  

 

ภาษาไทย 

- ฟัง    - พดู 
- อ่าน  - เขียน 
 

ศิลปะ 

-  ออกแบบรูปเล่ม 
 

ภาษาไทย 

- มลภาวะทางเสียง 
- ระดบัความเขม้ของแสง 

 

สังคม 

- การอนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ 

 

ภาษาองักฤษ 

- ศพัท ์
- การสืบคน้ทางอินเตอร์เน็ต 
 

การงาน 

- Power Point 
- Poster 
- การสืบคน้ขอ้มูล 
 

เคม ี
- สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน 

 

ชีววทิยา ว 40242 
- การรับรู้และการตอบสนอง 
- อวยัวะรับความรู้สึก 

- ฮอร์โมน 
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คณติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาต่างประเทศ 

คาํศพัทต์่างๆ การสืบคน้ 

 

ภาษาไทย 

การวเิคราะห์โจทยปั์ญหา 
 

ธุรกจิ 

การคิดอตัราดอกเบ้ีย 

การขยายตวัของภาคธุรกิจ 

 

สุขศึกษา 
ฟังกช์ัน่ลด ฟังกช์ัน่เพ่ิม 

เช่น คนเป็นโรดเอดส์ 

 

ชีวะ 
การเจริญเติบโตของ

ประชากร 

 

เคมกีารสลายตวัของธาตุ 
กมัมนัตภาพรังสี 

 

การประยุกต์ 
ของฟังก์ชัน 

เอกซ์โพเนเซียล 
 

ภาษาต่างประเทศ 

ช่ือ สามญัเป็นภาษาองักฤษ 

 

งานธุรกจิ 

การส่งออก มูลค่า 
 

คณิตศาสตร์ 
ปริมาณการผลิตและการส่งออก 

เปรียบเทียบ เช่น กราฟแท่ง ในปี 48-49 
 

สังคมศึกษา 
การแปรรูป ท่ีมีผลกระทบ 

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

พชืเศรษฐกจิ 
การงานอาชีพ  (งานเกษตร)  

ง 42103 
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ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

สังคมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาองักฤษ  อ 42103 
- พดูรายงาน           
-  สืบคน้ประวติับุคคล 

 

สังคมศึกษา 
- ประวติับุคคลสาํคญั 

 

การงานอาชีพ 

- สืบคน้ขอ้มูล            
- ทาํ Power point 
- ทาํส่ือ และประวติับุคคล 

 

ศิลปะ 
- ออกแบบ Power point 
 

อ. 40213 การอ่านองักฤษ
เชิงสร้างสรรค์ 

 

สาระคณิตศาสตร์  
- เก็บขอ้มูล 

 

สาระภาษาองักฤษ 

- คาํศพัทเ์ก่ียวกบั 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

สาระพลานามยั 

- การดูแลสุขลกัษณะ 
ท่ีอยูอ่าศยั 

 

สาระพระพุทธศาสนา 
- หลกัธรรมเก่ียวกบั
ประโยชน์ส่วนรวม 

 

สาระเทคโนโลย ี( คอม) 
- การสืบคน้ทาง

อินเตอร์เน็ต 

 

สาระการงานอาชีพ 
- การจดัส่ิงแวดลอ้ม ( เกษตร) 
- การวาดภาพ/การประดิษฐ ์

- ส่ิงแวดลอ้ม  ( ศิลปะ) 
- ดนตรี ส่ิงแวดลอ้ม ( ดนตรี ) 
 

สาระภาษาไทย 
- คาํขวญัเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
 

 

การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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ภาษาต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การงานและเทคโนโลย ี 
- ทาํ  Poster          
- ทาํ Power point  
 

สังคม 

- ประวติับุคคลสาํคญั 

 

ศิลปะ 
- ออกแบบช้ินงาน 

 

E 40203  
สืบคน้ขอ้มูลในอาชีพต่างๆ 

 

ภาษาองักฤษหลกั  
อ 42103 สืบค้น
ข้อมูลบุคคลส าคัญ 

 

องักฤษ 
- เปรียบเทียบโครงสร้างการ
แต่งคาํประพนัธ์และการอ่าน 

 

การงาน ( คหกรรม) 
- อาหารในชีวติประจาํวนั 

 

สุขศึกษา 
- มลภาวะ 

- ส่ิงเสพยติ์ด เอดส์ 
 

สังคม 

 

เกษตร ( เรียน 4 หอ้ง) 
(สรรพคุณของสมุนไพร) 

 

วทิย์ 

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

แต่งค า
ประพนัธ์ 
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สุขศึกษาพละศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะแนว 

 

 

 

 

 
  

สังคม 

การดูแลรักษาใน 

ชุมชนใหถู้กสุขลกัษณะ 

 

ภาษาไทย  
การหลีกเล่ียง/ป้องกนั

โรคสาร 
เสพติดและอุบติัภยั
ความรุนแรงต่างๆ 

 

คหกรรม 

การเลือกรับประทาน
อาหาร 

 

คณิตศาสตร์ 
การทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

และสมรรถภาพ 

ให้ตนเองและครอบครัว 
 

ภาษาไทย 

อ่าน คิด วเิคราะห์ 

ฟัง พดู คิด 

 

สุขศึกษา 
สุขภาพจิต 

การเจริญเติบโต 

คลายเครียดอยา่งไรดี 

 

สังคม 

นานาอาชีพ 

อาชีพในชุมชน 

 

ศิลปะ 
ออกแบบปกแนะแนว 

 
คณิต 

การคาํนวณ 

ค่าGPA 

 

วทิยาศาสตร์ 
การเรียนสาขาวทิย ์ 

 

สืบค้นอนิเตอร์เน็ต 

ขอ้มูลการศึกษาต่อ  
 

 
แนะแนว 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.4 

เร่ือง “ตารางแสดงรายละเอยีดของการวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา” 

 
 
ตารางแสดงรายละเอียดของการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาเป็น

การวางแผนใหเ้ห็น ภาพรวมของแผนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละแผน ประกอบดว้ย  ลาํดบัท่ีของแผน  
กิจกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ทั้งดา้นความรู้ ( K)  ดา้นทกัษะกระบวนการ  (P) ดา้นคุณลกัษณะอนั
พึงประสงค ์(A)  บูรณาการสาระวชิาใด   พหุปัญญา (M.I.) จาํนวนชัว่โมง และหมายเหตุ  ดงัตวัอยา่ง 
 
ตาราง ที ่1    ตารางแสดงรายละเอียดของการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา  
 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

สาระการ
เรียนรู้ บูรณาการ   

สาระวชิา 
พหุปัญญา

(M.I.) 
จาํนวน
ชัว่โมง 

หมาย
เหตุ 

K P A 

 
 

  
 

 
 

 
 

    

M.I.   : MultipleIntelligence คือ ทฤษฎีพหุปัญญาของฮาวเวอร์ด การ์ดเนอร์ 
 
 

ค าอธิบาย 
แผนการจัดการเรียนรู้ทีคื่อ การลงลาํดบัของแผนการจดัการเรียนรู้ แผนท่ี 1  2  3  … 
กจิกรรมการเรียนรู้ คือพฤติกรรม การเรียนรู้ท่ีครูจดัใหผู้เ้รียน ซ่ึงขอ้ความจะตอ้ง ตรงกนั กบัหวัขอ้

กิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน 

สาระการเรียนรู้ คือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดในตวัผูเ้รียนตามหลกัสูตร ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ ทกัษะหรือ
กระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
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K ด้านความรู้  เช่น องคค์วามรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนั้นยงัเกิดตาม Bloom 
Taxonomy คือความรู้ความจาํ ความเขา้ใน การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการประเมินค่า 

P ด้านทกัษะหรือกระบวนการเรียนรู้ เช่น เป็นทกัษะท่ีจะนาํไปสู่สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียนทั้ง 
5 ดา้น ตวัอยา่งเช่น ทกัษะการสืบคน้ ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ทกัษะการ
คาํนวน ทกัษะการ ฟัง พดู อ่าน เขียน ทกัษะการคิดต่างๆ 

A ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ ไดแ้ก่คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร  ทั้ง 8 ดา้น 
และของแต่ละโรงเรียน 

บูรณาการสาระวชิา คือ การระบุวา่กิจกรรมแต่ละขอ้ท่ีครูจดัใหน้กัเรียนเป็นการบูรณาการกบักลุ่มสาระ
การเรียนรู้ใดบา้ง ทั้งน้ีลงอยา่งยอ่ไวเ้ช่น ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ วทิยฯ์ คณิตฯ ต่างประเทศ 
ศิลปะ สุขพละฯ การงานฯ   

พหุปัญญา (M.I.) คือ การระบุวา่กิจกรรมแต่ละขอ้ท่ีครูจดัใหน้กัเรียนมีการสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
ของฮาวเวอร์ด การ์ดเนอร์  (M.I. : MultipleIntelligence) ใดบา้งทั้งน้ีลงอยา่งยอ่ไว ้เช่น ภาษา
ตรรกะ มิติสัมพนัธ์   เคล่ือนไหวร่างกาย  ดนตรี  สัมพนัธ์ผูอ่ื้น   รู้ตนเอง  รู้ธรรมชาติ    

จ านวนช่ัวโมง คือ การระบุเวลาท่ีใชจ้ดัการเรียนรู้แต่ละแผน เช่น 1 ชัว่โมง 2 ชัว่โมง เป็นตน้ 

หมายเหตุ คือ การลงเง่ือนไขของผูเ้ขียน 

ตัวอย่างเช่น 
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ตวัอยา่งตาราง ท่ี 1    ตารางแสดงรายละเอียดของการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา  
แผ

นก
าร
จดั

กา
รเรี

ยน
รู้ ที่

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

บูรณาการสาระวิชา พหุปัญญา(M.I.) 
จ านวน
ชัว่โมง หมายเหตุ 

ดา้นความรู้ (K) 
ดา้นทกัษะ

กระบวนการ (P) 
ดา้นคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์(A) 

1. 
คว

าม
รู้ ค

วา
มจ

 า 

2. 
คว

าม
เขา้

ใจ
 

3. 
กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

4. 
กา
รว
เิคร

าะ
ห์ 

1.ก
ระ
บว

นก
าร
ทา
ง

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์ 

2.ท
กัษ

ะป
ฏิบ

ตัิ 

3. 
กร
ะบ

วน
กา
รก
ลุ่ม

 

1. 
กา
รมี

วนิ
ยั 

2. 
ซื่อ

สัต
ยส์ุ

จริ
ต 

3.ใ
ฝ่เรี

ยน
รู้ 

4.จิ
ตว

ทิย
าศ
าส
ตร์

 

1 
1. แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ เร่ืองธรรมชาติของ
เสียงเพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้  

/ / / /   / / / / / ภาษาไทย  
 

สมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
รู้จกัตนเอง  ภาษา 
เขา้ใจธรรมชาติ 

2  

 

2. แต่ละกลุ่มพบักระดาษตามแบบแลว้สะบดัให้เกิด
เสียง ร่วมกนัคิด “ผูเ้รียนจะสร้างเสียงข้ึนไดอ้ยา่งไร ” 
และ“ผูเ้รียนจะท าให้เสียงท่ีไดย้นิดงัท่ีสุดไดอ้ยา่งไร” 

/ / / / / / / / / / / การงานเทคโนโลย ี
ศิลปะออกแบบ  

การเคล่ือนไหว  
ตรรกะ    
มิติสมัพนัธ์ 
สมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 

 

 

3. ร่วมกนัอภิปราย เสียงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรโดยใชกี้ตาร์ 
หรือเคร่ืองสาย นกัเรียนฝึกตั้งค  าถาม 

/ / / / / / / / / / / ศิลปะดนตรี  
 

ดนตรี ภาษา 
รู้จกัตนเองตรรกะ 
สมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
  

 

 

 
4. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของการ
เกิดเสียงจากเคร่ืองดนตรีท่ีน ามา 

/ / / /   /  / / / ศิลปะดนตรี  
 

ภาษา 
รู้จกัตนเอง  
เขา้ใจธรรมชาติ 

 
 

 
5. ร่วมกนัอภิปรายสถานการณ์ “ตีกลองสองหนา้” / / / / /  / / / / / ภาษาไทย  

วิทยาศาสตร์ 
ภาษา ตรรกะ 
สมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น  
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 ตวัอยา่งตาราง (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผ
นก

าร
จดั

กา
รเรี

ยน
รู้ ที่

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

บูรณาการสาระวิชา พหุปัญญา(M.I.) 
จ านวน
ชัว่โมง หมายเหตุ 

ดา้นความรู้ (K) 
ดา้นทกัษะ

กระบวนการ (P) 
ดา้นคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงค ์(A) 

1. 
คว

าม
รู้ ค

วา
มจ

 า 

2. 
คว

าม
เขา้

ใจ
 

3. 
กา
รน

 าไ
ปใ

ช ้

4. 
กา
รว
เิคร

าะ
ห์ 

1.ก
ระ
บว

นก
าร
ทา
ง

วทิ
ยา
ศา
สต

ร์ 

2.ท
กัษ

ะป
ฏิบ

ตัิ 

3. 
กร
ะบ

วน
กา
รก
ลุ่ม

 

1. 
กา
รมี

วนิ
ยั 

2. 
ซื่อ

สัต
ยส์ุ

จริ
ต 

3.ใ
ฝ่เรี

ยน
รู้ 

4.จิ
ตว

ทิย
าศ
าส
ตร์

 

 
6. นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน / / / /  / / / / / / ภาษาไทย  

 
ภาษา 
 

 
 

 
7. นกัเรียนร่วมกบัครูใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แสดง
ขอ้มูลแสดงภาพเคล่ือนไหว จนสามารถสรุปบทเรียน 

/ / / / / / / / / / / ภาษาไทย  
การงานเทคโนโลย ี

ภาษา 
สมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น 
 

 
 

 
8. นกัเรียนบนัทึกความรู้ลงในสมุด 
 

/ / / /   / / / / / ภาษาไทย  ภาษา 
รู้จกัตนเอง  

 
 

 
9. ให้นกัเรียนไปคน้ศพัทภ์าษาองักฤษ / / / /  / / / / / / ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาไทย 
ภาษา   

 

 
10. นกัเรียนท าแบบทดสอบท่ี  1 / / / /    / / / / ภาษาไทย ภาษา 

รู้จกัตนเอง  
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ตวัอยา่งตาราง ท่ี  2    ตารางแสดงรายละเอียดของการวเิคราะห์แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา  
 

1  ตระหนกัถงึความส าคญัของธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน 

                     
3 

 

 1.ดภูาพดอกไม้ และบอกชือ่เป็นการสรา้ง
แรงจงูใจ 

 /     /            ศลิปะ สุขศกึษา 
และพลศกึษา 

มติสิมัพนัธ ์
การเคลือ่นไหว 

  

 2. เดนิชมธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เขยีนชือ่
ดอกไมเ้ป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษได้
ถูกตอ้งตามหลกัการเขยีน พรอ้มสเกต็ภาพให้
ถูกตอ้งตามหลกัการ 

/ / / / / / / /    /  / / / / / ศลิปะ สงัคมฯ วทิย์
ไทย คณติศาสตร์  
ภาษาต่างประเทศ  

เขา้ใจธรรมชาต ิ
มติสิมัพนัธ ์
ภาษา 

 3. ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากหอ้งสมดุ / / / / / /       / / / / / / ไทย วทิย์
ภาษาต่างประเทศ 

ภาษา 

 4.วางแผน ออกแบบ ใชเ้กณฑป์ฏบิตังิานสรา้ง
แผนทีค่วามคดิ 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / ศลิปะคณติฯ ไทย 
ภาษาต่างประเทศ 

มติสิมัพนัธ ์
ตรรกะ 

 
  

แผ
นก

าร
จดั

กา
รเรี

ยน
รู้ ที่

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้ 

บูรณาการสาระวิชา พหุปัญญา(M.I.) 
จ านวน
ชัว่โมง หมายเหตุ 

ดา้นความรู้ (K) ดา้นทกัษะกระบวนการ (P) 
ดา้นคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์

(A) 

1. 
คว

าม
รู้ ค

วา
มจ

 า 

2. 
คว

าม
เขา้

ใจ
 

3. 
กา
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 าไ
ปใ

ช ้

4. 
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ิเคร

าะ
ห์ 

5. 
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รส
งัเค
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ะห

 ์

6. 
กา
รป
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เม
นิค

่า/ส
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งส
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ค ์

1. 
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งัเก

ต 
 

2. 
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รท

 าต
าม
แบ

บ 

3. 
ให
ท้ า

เอ
งโ
ดย

ไม
่มแี

บบ
 

4. 
ฝึก

ให
ช้ า
นา

ญ
 

5. 
กา
รค
ดิด

ดัแ
ปล

ง/ป
ระ
ยกุ

ต์ 

6. 
กา
รแ
กป้

ญั
หา

 

7. 
กา
รส
บืค

น้ข
อ้ม

ลู 

1. 
กา
รค
ดิร
เิร
ิม่ 

2. 
กา
รส
รา้
งส
รร
งา
นศ

ลิป
ะ 

3. 
กา
รเห
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คา่
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4. 
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5. 
มุง่
มัน่

ใน
กา
รท

 าง
าน
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.5 

เร่ือง “แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา” 
 

 
 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 

  
องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาประกอบดว้ย 

1) สาระสาํคญั 
2) ผลการเรียนรู้ หรือตวัช้ีวดั  
3) สาระการเรียนรู้ 
4) แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
5) กิจกรรมการเรียนรู้ (ตรงกบัตารางท่ีวเิคราะห์ไวแ้ลว้จากใบงานท่ี 3) 
6) ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 
7) การวดัและประเมินผล 
8) กิจกรรมเสนอแนะ 
9) เอกสารประกอบการเรียนรู้  
10) เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
11)  บนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 

(1) ปัญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา - แนวทาง/แนวทางการจดัการเรียนรู้/เทคนิคท่ีควรใชพ้ฒันาหรือ
แกปั้ญหา - ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ดา้นความรู้  ดา้นทกัษะกระบวนการ ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 (2) ความเห็น/ขอ้เสนอแนะของผูส้อน 
 ( 3) ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

(ดังตัวอย่าง) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1  
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  เสียง                   วชิา  ฟิสิกส์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
เร่ือง  การเกดิเสียง                           ช่วงช้ันที ่ 4 จ านวน     2   ช่ัวโมง 
............................................................................................................................................................. 

สาระส าคัญ  
เสียงเป็นปัจจยัหน่ึงของการดาํรงชีวติ เสียงช่วยในการพฒันาการส่ือสารเป็นภาษาพดูของมนุษย ์ 

เสียงจากส่ิงต่างๆทาํใหม้นุษยเ์ขา้ใจสภาพแวดลอ้มของตนเองดีข้ึน เสียงเป็นพลงังานท่ีมี  การถ่ายทอด
พลงังานโดยอาศยัตวักลางในการเคล่ือนท่ี 

ผลการเรียนรู้ 
ผูเ้รียนสามารถอธิบายและยกตวัอยา่งเพื่อแสดงวา่เสียงเกิดจากการสั่นของวตัถุและถ่ายโอน

พลงังานการสั่นของแหล่งกาํเนิดเสียงอาศยัตวักลาง 

สาระการเรียนรู้ 
ธรรมชาติของเสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวตัถุ เสียงถ่ายทอดพลงังานออกไปทุก

ทิศทางในลกัษณะของคล่ืนกล และเป็นประเภทคล่ืนตามยาว ขนาดของการสั่นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
ความดงัของเสียง นัน่คือเสียงจะดงัมากเม่ือวตัถุเกิดการสั่นแรงมาก  และเสียงจะเบาลงถา้วตัถุนัน่สั่น
แรงนอ้ยลงขณะเดียวกนัเสียงจะแหลมหรือทุม้จะข้ึนอยูก่บัจาํนวนรอบของการสั่น ไดแ้ก่เสียงแหลมเกิด
จากจาํนวนรอบของการสั่นต่อวนิาทีมาก  และเสียงทุม้เกิดจากจาํนวนรอบของการสั่นต่อวนิาทีนอ้ย 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 

กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. นกัเรียนแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เร่ืองธรรมชาติของเสียงเพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยง

ความรู้ ดงัเช่น 
-ทาํไมเสียงของชายและหญิง จึงมีลกัษณะของเสียงท่ีไดย้นิทุม้แหลมไม่เท่ากนั 
- ถา้นกัเรียนใชมื้อจบัท่ีคอขณะเปล่งเสียง จะรู้สึกอยา่งไร 
- ทาํอยา่งไรจึงเกิดเสียงดงั เสียงค่อย 
- ทาํไมจึงเกิดเสียงทุม้ เสียงแหลม 
                                            ฯลฯ 



รหัส UTQ-2133 :  หลักสตูรการจัดการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ: การเรยีนรูแ้บบบรูณาการสูพ่หปัุญญา           84 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย. 

 

(แนวทางการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายก่อนไม่ควรเฉลย  ครูควรให้นักเรียนท่ีมี
ปัญญาทางวิชาชีววิทยาค้นหาข้อมลูไว้ล่วงหน้าเตรียมน าเสนอแก่เพ่ือนภายหลังกรณีท่ีไม่มีนักเรียนคน
ใดสามารถให้เหตุผลได้) 

2. นกัเรียนแต่ละกลุ่มพบักระดาษหนงัสือพิมพท่ี์ครูแจก  ใหน้กัเรียนปรึกษากนัวา่ “นกัเรียนจะ
สร้างเสียงใหด้งัท่ีสุดจากกระดาษหนงัสือพิมพไ์ดด้ว้ยวธีิการอยา่งไร” นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัคิดและ
ร่วมกนัออกแบบ ครูใหโ้อกาสกลุ่มท่ีคิดแปลกออกไปจากเพื่อนและกลุ่มท่ีไดผ้ลดีท่ีสุดดงัท่ีสุดออกมา
นาํเสนอนกัเรียนร่วมกนัหาประเด็นท่ีตรงกนัหรือหาลกัษณะร่วมของแบบท่ีได ้หรือแรงท่ีทาํใหเ้กิดเสียง
ดงัมากท่ีสุด  

 (แนวค าตอบ  การสร้างเสียงดังจากแผ่นกระดาษ เสียงจะดังมากถ้ากระดาษถกูกระตุกหรือพับ
แล้วสะบัดให้เกิดแรงดลและคล่ืนเสียงท่ีเกิดเป็นคล่ืนดลโดยการออกแรงนั้นเกิดจากการเปล่ียนความเร็ว 
หรือการดลในช่วงเวลาส้ันๆ) 

3. นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย เสียงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรโดยนดัหมายนกัเรียนท่ีมีปัญญาดา้นดนตรี  
นาํกีตาร์ ไวโอลิน ซอ หรือเคร่ืองสาย  ท่ีนกัเรียนสามารถนาํมาไดเ้ป็นอุปกรณ์ช่วยในการเรียนรู้ร่วมกนั
โดยใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถทางดนตรีเป็นผูน้าํเสนอ ครูใชว้ธีิการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีเล่นเคร่ือง
ดนตรี  พร้อมกบัสอบถามนกัเรียนทั้งหอ้ง ตวัอยา่งคาํถาม เช่น 

- ถา้ตอ้งการสร้างเสียงจากเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด จะทาํไดอ้ยา่งไร 
- ทาํไมสายกีตาร์ หรือเคร่ืองสายทัว่ไปจึงมีสายหลายเส้น 
- ทาํไม่สายแต่ละเส้นจึงมีขนาดไม่เท่ากนั 
- ทาํไมสายแต่ละเส้นจึงทาํจากวสัดุต่างกนั 
- เสียงท่ีไดย้นิจะเป็นเช่นไรถา้นกัเรียนผูเ้ล่นแสดงการดีดสายกีตาร์ดว้ยความแรงไม่เท่ากนั   
- เปล่ียนการดีดสายกีตาร์แต่ละเส้นซ่ึงมีขนาดไม่เท่ากนัจะใหเ้สียงต่างกนัอยา่งไร ทาํไมจึง

ต่างกนั 
- เม่ือขณะดีดถา้น้ิวจากมืออีกขา้งหน่ึงกดสายกีตาร์ในตาํแหน่งท่ีต่างกนัจะใหเ้สียงเหมือนกนั

หรือต่างกนัอยา่งไร 
- จะใหเ้กิดเสียงดงั หรือค่อย ควรทาํอยา่งไร 
- จะทาํใหเ้กิดเสียงทุม้เสียงแหลม ควรทาํอยา่งไร 
- การเล่ือนน้ิวของผูเ้ล่นเคร่ืองสายทาํใหร้ะดบัเสียงเปล่ียนไปอยา่งไร 
  ฯลฯ  
(แนวการจัดการเรียนรู้   สามารถใช้วิธีการนีก้ับเคร่ืองสายชนิดอ่ืนเช่นกันให้นักเรียนคนอ่ืนฝึก

ตั้งค าถามให้มากท่ีสุด  การให้นักเรียนท่ีมีปัญญาทางด้านดนตรีหลายคนมาช่วยครู และช่วยกันตอบ
ค าถามของเพ่ือนจะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจง่าย ชัดเจน และสนุกสนาน ) 
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4. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบัสาเหตุของการเกิดเสียงจากเคร่ืองดนตรีท่ีนาํมา  เพื่อ
แสดงวา่เสียงเกิดจากการสั่นของวตัถุ และจะถ่ายโอนพลงังานการสั่นของแหล่งกาํเนิดเสียงผา่นตวักลาง
ไป และเปรียบเทียบการสั่นท่ีก่อใหเ้กิดลกัษณะของเสียง ดงั-ค่อย เสียงแหลม-ทุม้จากเคร่ืองดนตรีท่ี
นาํมาจนไดข้อ้สรุปท่ีตรงกนั 

5. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสถานการณ์ “ถา้เราตีกลองดา้นหน่ึงของกลองสองหนา้จะพบวา่ทั้ง
สองหนา้ของกลองจะเกิดการสั่นแต่จะสั่นไม่พร้อมกนั หมายถึงเม่ือหนา้หน่ึงสั่น อีกหนา้หน่ึงจะหยดุ 
ทาํไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี และเม่ือตีกลองดา้นหน่ึงทาํไมจึงทาํใหก้ลองอีกดา้นหน่ึงสั่นได้ ”  ครูให้
นกัเรียนกลุ่มต่างๆ ท่ีแสดงเหตุผล นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายจนไดค้าํตอบท่ีถูกตอ้ง 

 (แนวค าตอบ  เม่ือตีกลองด้านหน่ึงแผ่นหนังด้านท่ีถกูตีจะส่ันและจะผลักอากาศท่ีอยู่ระหว่าง
แผนหนังท้ังสองเป็นลักษณะการถ่ายทอดพลังงานจนไปถึงแผ่นหนังด้านท่ีสอง  ซ่ึงเม่ือแผ่นหนังด้านท่ี
สองได้รับพลังงานกจ็ะเกิดการส่ันเม่ือแผ่นหนังแผ่นท่ีสองส่ันแรงท่ีสุดแผ่นหนังแผ่นแรกกจ็ะหยดุน่ิง 
จากนั้นสถานการณ์กจ็ะย้อนกลับ โดยอากาศเป็นตัวกลางส่ันย้อนกลับไปยงัแผ่นหนังแผ่นแรกอีก แสดง
ให้เห็นว่าเสียงส่งต่อพลังงานโดยอาศัยตัวกลาง) 

6. นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอนท่ี   1   
7. นกัเรียนร่วมกบัครูใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์แสดงขอ้มูลแสดงภาพเคล่ือนไหว จนสามารถสรุป

บทเรียนท่ีเรียนมาทั้งหมดร่วมกนัในเร่ืองธรรมชาติของเสียงเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวตัถุ เสียง
ถ่ายทอดพลงังานออกไปทุกทิศทางในลกัษณะของคล่ืนกลและเป็นประเภทคล่ืนตามยาว ขนาดของการ
สั่นเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความดงัของเสียง เสียงแหลมและเสียงทุม้  (แฟ้มขอ้มูลหมายเลข 1) 

8. นกัเรียนบนัทึกความรู้ลงในสมุด 
9. ใหน้กัเรียนไปคน้ศพัทภ์าษาองักฤษ คาํวา่ เสียง ความถ่ีของเสียง ความดงัของเสียง  คล่ืนกล  

คล่ืนตามยาว เสียงทุม้ เสียงแหลม  แหล่งกาํเนิดอาพนัธ์ การแทรกสอด การเล้ียวเบน โดยใหต้วัแทนมา
นาํเสนอในการเรียนคร้ังต่อไป 
 10. นกัเรียนทาํแบบทดสอบท่ี  1    
 
ส่ือ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. กระดาษหนงัสือพิมพ ์  12 แผน่ 
2. แฟ้มขอ้มูลหมายเลข 1  1  แฟ้ม 
3. กีตาร์ หรือเคร่ืองดนตรีประเภทอ่ืนๆ 
4. เอกสารประกอบการสอนท่ี 1 
5. หนงัสือเรียนฟิสิกส์เล่ม 2  

แหล่งเรียนรู้ 

(27) 
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  1. หอ้งสมุด   
              2. หอ้งมลัติมิเดีย เพื่อใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  หรือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อกบัเคร่ืองรับ

โทรทศัน์ในหอ้งเรียน 

การวดัและประเมินผล 
 1. วธีิการวดั 
  1.1. การสังเกตการร่วมกิจกรรม 
  1.2. การทาํแบบทดสอบท่ี  1 
 2. เคร่ืองมือวดั 

2.1 แบบสังเกตการร่วมกิจกรรม 
  2.2 แบบทดสอบท่ี 1 

3. เกณฑก์ารประเมินผล 
3.1 นกัเรียนแสดงออกถึงการร่วมกิจกรรมและผา่นเกณฑก์ารประเมินไม่ตํ่ากวา่  

ร้อยละ 60 
3.2 นกัเรียนทาํแบบทดสอบและผา่นเกณฑก์ารประเมินไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 

 
กจิกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรียนไปอ่านการทดลองท่ี  12.1 เร่ือง เสียงกบัการแทรกสอด และการทดลองท่ี  12.2 เร่ือง 
เสียงกบัการเล้ียวเบน ในหนงัสือเรียนฟิสิกส์  เล่ม 2หนา้  187 - 188  มาล่วงหนา้ 
 

เกณฑ์การประเมินการร่วมปฏิบัติกจิกรรม 
 

พฤติกรรม 
ระดับคะแนน 

1 2 3 4 
การร่วมปฏิบติั
กิจกรรม 

ไม่ค่อยไดป้ฏิบติั ปฏิบติัเป็น 
คร้ังคราว 

ปฏิบติัเป็น 
ส่วนใหญ่ 

ปฏิบติัตลอดเวลา 

ความรับผดิชอบ เล่ียงงาน ทาํงานเท่าท่ี
มอบ 

อาสารับงาน อาสารับงาน
เพิ่มเติม 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

ไม่เคยเสนอ เสนอ
ความเห็น 

เสนอความเห็น 
บ่อย 

เสนอความเห็น    
ท่ีสร้างสรรค ์

มรรยาท       
การพดูจา 

ไม่สุภาพเป็น
ส่วนนอ้ย 

สุภาพ สุภาพถูก
กาลเทศะ 

สภาพอ่อนนอ้ม    
 ถูกกาลเทศะ 
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แบบสังเกตการร่วมกจิกรรม 
ช้ันม. …………..ภาคเรียนที…่……………….ปีการศึกษา………. 

 
พฤติกรรม 
 
 
เลขที ่

การร่วม
ปฏิบัติ
กจิกรรม 

(4 คะแนน) 

ความ
รับผดิชอบ 
(4 คะแนน) 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

(4 คะแนน) 

มรรยาท 
การพูดจา 

(4 คะแนน) 

รวม 
 

 (16 คะแนน) 

1      
2      
3      
.      
.      
.      

  
 
 นกัเรียนแสดงออกถึงการร่วมกิจกรรมและผา่นเกณฑก์ารประเมินไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ  60 
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เอกสารประกอบการสอน  ที ่1 
หน่วยการเรียนเร่ือง  เสียง     วชิา  ฟิสิกส์  
เร่ือง  ธรรมชาติของเสียง                  จ านวน   2   ช่ัวโมง                 ช่วงช้ันที ่ 4  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ .........                        ภาคเรียนที ่ 1                       ปีการศึกษา  25....... 
......................................................................................................................... 
 
ธรรมชาติของเสียง   

เสียงเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  จากการศึกษาพบวา่เม่ือวตัถุเกิดการสั่นจะเกิดเสียงข้ึน เช่น การสั่นของ
เส้นเสียงในกล่องเสียง ขณะมีการเปล่งเสียงพบวา่เม่ือจบัท่ีลาํคอจะรู้สึกวา่มีการสั่นภายในลาํคอหรือการ
สั่นของสายกีตาร์ เม่ือสายกีตาร์สั่นจะเกิดเสียง แต่เม่ือสายกีตาร์หยดุสั่น เสียงก็จะเงียบไป จากการศึกษา
พบวา่การไดย้นิเสียงตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี   

1. แหล่งก าเนิด   เช่น เม่ือเราดีดสายกีตาร์ พลงังานจากการดีดซ่ึงเป็นพลงังานกล  จะถ่ายโอน
ใหก้บัสายกีตาร์ ทาํใหส้ายกีตาร์สั่น พลงังานของการสั่นของสายกีตาร์ จะเปล่ียนเป็นพลงังานเสียงแผ่
ออกไปโดยรอบจึงกล่าวไดว้า่ เสียงเกดิจากการส่ันของสายกตีาร์  ซ่ึงถือวา่ สายกตีาร์เป็นแหล่งก าเนิน
เสียง 

2. ตัวกลาง  เม่ือสายกีตาร์กาํลงัสั่น พลงังานเสียงท่ีแผอ่อกจากสายกีตาร์ จะถ่ายโอนพลงังาน
ผา่นอากาศทาํใหโ้มเลกุลของอากาศเกิดการสั่น แลว้โมเลกุลของอากาศจะถ่ายโอนพลงังานท่ีไดรั้บ
ใหแ้ก่โมเลกุลถดัๆ ไป มีผลทาํใหเ้สียงคล่ืนท่ีไปโดยรอบแหล่งกาํเนิด ดงันั้นถา้ไม่มีอากาศจะไม่ไดย้นิ
เสียงนั้นเราจึงถือวา่  อากาศเป็นตัวกลางทีเ่สียงใช้ในการเคลือ่นทีผ่่านไป  

3. ผู้ฟัง เม่ือเสียงคล่ืนท่ีมาถึงหูผูฟั้งจะทาํใหป้ระสาทสัมผสัในหูรับเสียง ทาํใหเ้กิดความรู้สึก
ไดย้นิเสียงนั้น  

เสียงเป็นคล่ืนตามยาว  เกิดจากการสั่นของวตัถุ มนุษยไ์ดย้นิเสียงในคล่ืนความถ่ี 20-20,000 Hz 
เสียงท่ีตํ่ากวา่ 20  Hz เรียกวา่ เสียงอินฟราโซนิก และเสียงท่ีมีความถ่ีสูงกวา่ 20,000  Hz เรียกวา่ เสียงอุล
ตราโซนิก เรารับฟังไม่ได ้  

 

 
(ก) ก่อนส่ัน                                                             (ข)ขณะส่ัน 
 

แผนภาพที ่1 แสดงการเกิดคล่ืนเสียงจากการสั่นของสายกีตาร์ เพียง 1 ทิศทาง 
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เม่ือคล่ืนเสียงเดินทางเขา้กระทบเยือ่แกว้หู การเปล่ียนความดนัอากาศน้ีสามารถเคล่ือนท่ีไป

ขา้งหนา้ถึงหูของผูฟั้งทาํใหเ้ยือ่แกว้หูของผูฟั้งสั่น การสั่น แปรเป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมอง  
 
พืน้ฐานความรู้เกีย่วกบัเสียง   

เสียงนั้นจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือโมเลกุลของอากาศ ถูกรบกวนดว้ยระบบการเคล่ือนไหวบางอยา่ง  
ซ่ึงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวตัถุ  อาจเป็นสายกีตาร์  เส้นเสียงของคน มนัถูกทาํใหเ้คล่ือนไหว เพราะ
มีการใชพ้ลงังานทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหว เช่น สายกีตาร์ถูกดีดโดยใชปิ้ค หรือน้ิวดีด หรือเส้นเสียงสั่น 
เม่ือเราใชล้มผา่นท่ีเส้นเสียงทาํใหเ้กิดเสียง ซ่ึงทั้งสองลกัษณะจะเกิดเสียงไดก้็ต่อเม่ือมีการสั่นสะเทือน
ดว้ยอตัราท่ีเร็วและแรงพอ จนทาํใหเ้กิดเสียงใหเ้ราไดย้นิ แต่ถา้มนัไม่เร็วและแรงพอเราก็จะไม่ไดย้นิ
เสียงเลย แต่ถา้เกิดการสั่นสะเทือนนั้นอยา่งนอ้ย  20 คร้ังต่อวนิาทีและโมเลกุลของอากาศมีการ
เคล่ือนไหวพอเราก็จะไดย้นิเสียง 
 
ตัวอย่างของเสียงกตีาร์ 

เพื่อความเขา้ใจขบวนการน้ีใหดี้ข้ึน เราจะมาดูใหใ้กลชิ้ดเขา้ไปถึงการสั่นของสายกีตาร์ สาย
กีตาร์ทั้งสายจะเคล่ือนตวักลบัไป-มาในอตัราท่ีแน่นอน ซ่ึงอตัราน้ีเราเรียกวา่ความถ่ีของการสั่นสะเทือน 
[Frequency Of Vibration] เพราะวา่การเคล่ือนไหวกลบัไป-มา เรียกวา่รอบ [Cycle] ซ่ึงเราใชว้ดัความถ่ีท่ี
มีหน่วยวดัวา่รอบต่อวนิาที [Cycles Per Second] หรือมีตวัยอ่วา่ cps. ซ่ึงการวดัแบบน้ีท่ีเรารู้จกักนัท่ี
เรียกวา่เฮิรตซ์ [Hertz]  มีตวัยอ่วา่ Hz  บ่อยคร้ังความถ่ีของจุดกาํเนิดเสียงสั่นเร็วมากเป็นพนัรอบต่อ
วนิาทีเราเรียกวา่ กิโลเฮิรตซ์ [Kilohertz]  หรือ  kHz 

 
แผนภาพที ่2  แสดงลกัษณะสายกีตาร์สั่น 

 
ระยะของการเคล่ือนตวัของสายกีตาร์เราเรียกวา่ การเคล่ือนตวั [Displacement] ซ่ึงข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะการดีดสายอยา่งไร? ถา้การดีดทาํใหมี้การเคล่ือนตวัท่ีกวา้งก็จะไดเ้สียงท่ีดงักวา่  การดีดท่ีทาํให้
เกิดการเคล่ือนตวัแคบๆ และการเคล่ือนตวัของสายกีตาร์จะเปล่ียนไปขณะท่ีสายกีตาร์สั่น ดงัรูป 

(33) 
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แผนภาพที ่3  แสดงระยะทางการเคล่ือนตวัของสายกีตาร์ 
 
ในส่วนท่ีจุด A แทนตาํแหน่งท่ีสายกีตาร์ เคล่ือนตวักลบัไปหลงัจากใชน้ิ้วดีดสาย จุด B แสดง

การเคล่ือนตวักลบัมาท่ีจุดหน่ึงหยดุน่ิงของสาย จุด C แสดงตาํแหน่งท่ีสายเคล่ือนตวักลบัมา และจุด D 
แสดงการเคล่ือนตวัของสายกลบัมาท่ีจุดหยดุน่ิงของสายอีกคร้ัง  ซ่ึงลกัษณะการเกิดในแนวทางน้ี  จะ
เกิดซํ้ าๆ และต่อเน่ือง จนกวา่ความแรงของโมเลกุลในอากาศค่อยๆ ลดลง จนทาํใหส้ายกีตาร์หยดุน่ิง 

ในขณะท่ีสายกีตาร์สั่น มนัเป็นสาเหตุทาํใหโ้มเลกุลของอากาศรอบๆ สายเกิดการสั่นดว้ย  ซ่ึง
การสั่นสะเทือนน้ีจะถูกผา่นไปในอากาศทาํใหเ้กิดเป็นลกัษณะคล่ืนท่ีเราเรียกวา่ คล่ืนเสียง [sound 
Wave]  เม่ือการสั่นสะเทือนเขา้มาท่ีหูของคน จะทาํใหแ้กว้หูสั่นก็จะไดย้นิเสียง ในลกัษณะเดียวกนั  ถา้
การสั่นของอากาศกระทบกบัไมค ์มนัเป็นเหตุใหไ้มคส์ั่นและส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมาเป็นเสียง  ตาม
หลกัทฤษฏีของเสียงคนเราจะไดย้นิเสียงท่ีมียา่นความถ่ีในช่วง  20 Hz ถึง 20kHz แต่ในความเป็นจริง
ในช่วงความถ่ีสูงนั้นเราจะไดย้นิประมาณท่ีความถ่ี  15 หรือ 17 kHz ส่วนในสัตวต่์างๆ จะไดย้นิช่วง
ความถ่ีท่ีแตกต่างกนัออกไป   
ท่ีมา : http://www.prartmusic.com/html/c11.htm 
 
บันทกึผลหลงัการสอน 
.................................................................................................................................................................... 
 ปัญหา / ส่ิงทีต้่องการพฒันา 
.................................................................................................................................................................... 
 แนวทาง//เทคนิคทีค่วรใช้พฒันาหรือแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................................... 
ความเห็นของฝ่ายบริหาร 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
      

(..............................................) 
รองผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารวชิาการ 

  

http://www.prartmusic.com/html/c11.htm
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4 

เร่ือง “จุดเด่นของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา” 
 

 
จุดเด่นของแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา 
 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใน
ลกัษณะเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ท่ีมีอยูใ่นตวั
ผูเ้รียนตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence) ของโฮวาร์ด  การ์ดเนอร์ ( Howard Gardner) ซ่ึง
จาํแนกไว ้ 8 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปัญญาดา้นวาจา /ภาษา 2) ปัญญาดา้นดนตรี /จงัหวะ 3) ปัญญาดา้นตรรกะ/
คณิตศาสตร์ 4) ปัญญาดา้นทศันสัมพนัธ์ /มิติสัมพนัธ์ 5) ปัญญาดา้นร่างกาย/การเคล่ือนไหว  6) ปัญญา
ดา้นธรรมชาติ  7) ปัญญาดา้นการรู้จกัตนเอง  และ 8) ปัญญาดา้นความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นเป็นตน้  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางน้ีตอ้งประกอบดว้ยการศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตร วเิคราะห์ผูเ้รียน จดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ความแตกต่างระหวา่งบุคคล และยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั   มุ่งใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรม  ฝึกทกัษะผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาทุกๆ ดา้น โดยการ บูรณาการเช่ือมโยงการเรียนรู้
ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํรงชีวติจริงและศกัยภาพของผูเ้รียนโดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดพ้ฒันา
ศกัยภาพและความสามารถในการแกปั้ญหา รวมถึงการสร้างผลงานและเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้อยา่งมี
ความสุขและย ัง่ยนื 
 กระบวนการพฒันาผูเ้รียนจะเนน้การระดมสมองของผูเ้รียนร่วมกบัผูส้อน โดยใชห้ลกัสูตรเป็น
เกณฑ ์ผูส้อนเป็นผูจ้ดัการและออกแบบการเรียนรู้ ส่วนกระบวนการเรียนและขอ้ตกลงเป็นของผูเ้รียน 
ทาํใหก้ารเรียนรู้เป็นเร่ืองสนุกสนาน ทา้ทายผูเ้รียนไดเ้รียนตามความตอ้งการของตนเอง  เตม็ศกัยภาพ 
ผูเ้รียนเกิดความสุข มีความรับผดิชอบ ผูเ้รียนมีประสบการณ์ตรงสัมพนัธ์กบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 
ผูเ้รียนปฏิบติังานจนคน้พบตวัเองในเร่ืองของความถนดั และวธีิการเรียนรู้ของตนเอง  มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ฝึกคิดอยา่งหลากหลาย มีความคิดสร้างสรรค ์จินตนาการสามารถวเิคราะห์   วจิารณ์ผลงานศิลปะ
ดว้ยหลกัการและเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น ฝึกการสนใจใฝ่หาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
ปฏิบติังานดว้ยความเพลิดเพลิน มีความช่ืนชมและเห็นคุณค่า 
 แมว้า่แต่ละคนจะมีสติปัญญาไม่เท่ากนัในทุกดา้น แต่มนุษยทุ์กคนก็ไม่โอกาสท่ีจะพฒันาพลงั
ศกัยภาพเหล่านั้นไดเ้ช่นกนั การสนบัสนุนท่ีถูกตอ้ง และการแนะแนวท่ีเหมาะสมตั้งแต่เด็ก และตลอด
ช่วงอายท่ีุเหมาะสมจะทาํใหบุ้คคลไดรั้บการช่วยเหลือ ใหเ้จริญกา้วหนา้ ใหพ้ลงัศกัยภาพทางสติปัญญา
ท่ีเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตวัเองและสังคมในท่ีสุด 
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 แนวทางการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาเกิดผลต่อการปฏิบติังานของครูผูส้อน 
เพื่อนร่วมงาน โรงเรียนชุมชน และนกัเรียน ในดา้นบวก ผลกระทบในดา้นลบมีบา้งแต่ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ 
จากผลการทดลองใชส้รุปผลไดด้งัน้ี 
 1. โรงเรียนไดจ้ดัการศึกษาใหผู้เ้รียนไดต้ามความถนดั ความสนใจและเตม็ตามศกัยภาพของ
ผูเ้รียน 
 2. ชุมชน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ทั้งการเป็นแหล่งเรียนรู้
ใหก้บัผูเ้รียน และมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลผูเ้รียน 
 3. ครูผูส้อนไดจ้ดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัแบบบูรณาการสู่พหุปัญญาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัการสาํคญัของแนวทางโดยมีผูท้รงคุณวฒิุร่วมตรวจสอบ กาํกบั ติดตามและยงัไดเ้ผยแพร่
แนวทาง ฯ  เพื่อประโยชน์กบัครูผูส้อนคนอ่ืน ๆ  
 4. เพื่อนร่วมงาน ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยา่งกลัยาณมิตร 
 5. โรงเรียนและชุมชน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ ทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

6.   เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาไดค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
แต่ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัของสาระการเรียนรู้ท่ีใชบู้รณาการอาจมากนอ้ยไม่เท่ากนัหากผูส้อนใช้
การบูรณาการแบบสอดแทรก ( เป็นการสอนในลกัษณะท่ีครูในวชิาหน่ึงสอดแทรกเน้ือหาวชิาอ่ืนๆ ใน
การสอนของตน ) ดงันั้นเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งลึกซ้ึงในการสาระการ
เรียนรู้มากข้ึน ครูผูส้อนควรเลือกใชก้ารบูรณาการแบบอ่ืน ๆ  คือแบบคู่ขนาน(เป็นการสอนโดยครูตั้งแต่ 
2 คนข้ึนไป มาวางแผนการสอนร่วมกนัโดยมุ่งสอนหวัเร่ือง หรือความคิดรวบยอด หรือปัญหาเดียวกนั
แต่สอนต่างวชิากนั และต่างคนต่างสอน ) แบบสหวทิยาการ (เป็นการสอนแบบบูรณาการแบบคู่ขนาน 
แต่มีการมอบหมายงานหรือโครงการร่วมกนั )  หรือแบบขา้มวชิา / สอนเป็นคณะ (เป็นการสอนท่ีครูครู
วชิาต่างๆ ร่วมกนัสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม มีการวางแผนปรึกษาหารือร่วมกนัโดยกาํหนด หวัเร่ือง
ความคิดรวบยอดหรือปัญหาร่วมกนัแลว้ร่วมกนัสอนผูเ้รียนกลุ่มเดียวกนั) 
 7. ผูเ้รียนปัจจุบนัชอบทาํกิจกรรมมากกวา่เรียนเน้ือหา   เป็นโอกาสดีท่ีจะใหน้กัเรียนมีส่วนร่วม
ในการจดักิจกรรม นกัเรียนจะชอบเม่ือไดแ้สดงออกกบักลุ่มเพื่อน 
 8. ผูส้อนจดักิจกรรมผูเ้รียนลงมือปฏิบติัและมีการทาํงานเป็นกลุ่มมากข้ึน 
 
 ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 

 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา  แสดงใหเ้ห็นวา่ผลการเรียนรู้ดา้นการคิด  
ดา้นความรู้ความจาํ ดา้นความเขา้ใจ ดา้นการนาํไปใช ้ดา้นการวเิคราะห์ ของผูเ้รียนมีค่าสูงข้ึน  ผูเ้รียน
สามารถพฒันาการคิดแบบองคร์วมจากการบูรณาการท่ีเช่ือมโยงรับกบัพหุปัญญาครบทั้ง 8  ดา้น ตาม
ศกัยภาพผูเ้รียน 
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ผูเ้รียนสภาพสังคมปัจจุบนัมีลกัษณะนิสัย ความชอบ ท่ีจะเรียนรู้ในเชิงกวา้งมากกวา่ในเชิง
ลึก โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสาร นกัเรียนรับรู้ถึงแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในระดบั
หน่ึงจากสังคมรอบตวั ดงัเช่นในดา้น  การจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และการมุ่งพฒันา
ผูเ้รียนใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ และส่วนใหญ่ทราบวา่การจดัการเรียนรู้ในหอ้งเรียนจะเนน้กระบวนการ
สืบคน้ เนน้การพฒันากระบวน    การคิดในขั้นสูงมากกวา่ในขั้นตํ่า  ดงันั้นนกัเรียนส่วนใหญ่จะไม่
สนใจในส่ิงท่ีตอ้งจาํมากมายเหมือนนกัเรียนในสมยัก่อน เด็กในยคุปัจจุบนัท่ีมีความมุ่งมัน่จดจาํ
เน้ือหาวชิานอ้ยกวา่นกัเรียนสมยัในอดีตเป็นอยา่งมาก   การจดัการเรียนรู้ในปัจจุบนัจึงตอ้งการความ
ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์  และตอ้งใหน้กัเรียนมีโอกาสในการแสดงออกในดา้นท่ีตนเองชอบจึงจะสามารถ
จูงใจนกัเรียนใหติ้ดตามบทเรียน  การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาเป็นแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ท่ีดีมากเน่ืองจากความหลากหลายตามธรรมชาติการบูรณาการระหวา่งสาระการเรียนรู้ของ
กิจกรรมท่ีเก่ียวพนักบักลุ่มสาระอ่ืนๆ  ทาํใหก้ารเรียนรู้ไม่น่าเบ่ือหน่าย ซ่ึงน่าจะส่งผลปรับเปล่ียนเจคติ
ต่อวชิาท่ีสอนใหเ้ป็นไปในทางบวก และดีข้ึนทั้งน้ีพอจะสรุปผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านความรู้/ปัญญา  
1. เน้ือหาวชิาท่ีเรียนมากท่ีสุด 
2. เน้ือหาวชิาอ่ืนๆท่ีไปบูรณาการร่วม 
3. พหุปัญญาทั้ง 8 ดา้น 
4. การคิด 6 ดา้น ของ Bloom 

ด้านทกัษะกระบวนการ  
1. ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
2. กระบวนการสืบเสาะ 
3. การสืบคน้รวบรวมขอ้มูลผูเ้รียนมีประสบการณ์มากข้ึน จาก  การศึกษา คน้ควา้ มี

วธีิการแสวงหาความรู้อยา่งเป็นระบบ 
4. ทกัษะปฏิบติั ความมุ่งหวงัใหเ้กิดพหุปัญญา ทั้ง 8 ดา้น  ทาํให ้ ครูตอ้งจดัเตรียม

กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายมากข้ึน มี   การเคล่ือนไหวในหอ้งเรียนบ่อยข้ึนตามมา 
5. กระบวนการกลุ่ม 
6. ความสามารถเช่ือมโยงความรู้ดว้ยตนเอง  

ด้านเจตคติ  
1. สอดรับกบัสภาพผูเ้รียนในยคุปัจจุบนั   ผูเ้รียนปัจจุบนัชอบรู้กวา้งมากกวา่รู้ลึก

กิจกรรมท่ีหลากหลายจะทาํใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถรับได ้กิจกรรมท่ีไม่สร้างความเครียด จะทาํผูเ้รียน
ความรู้สึกอยากจะเรียนมากข้ึน มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวชิายากๆ ลดนอ้ยลง 

2. ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองและเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยเฉพาะดา้นเชาวอ์ารมณ์ ( E.Q.) 
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3. ผูเ้รียนคน้พบความถนดัของตนเอง ความสนใจของตนเอง รู้จกัตนเอง เกิดการเรียนรู้
อยา่งมีความหมาย  

ผลทีเ่กดิกบัผู้ปกครองและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
 ผูป้กครองผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อการจดัการศึกษา ต่างมีความ

คาดหวงัใหก้ารจดัการศึกษาสามารถสร้างผูเ้รียนใหเ้ป็น คนดี  คนเก่ง และเรียนอยา่งมีความสุข ดงันั้น
การท่ีผูว้จิยัสามารถหาวธีิการจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีสังคมคาดหวงั   ก็จะสามารถ
ทาํใหก้ารวางแผนดาํเนินชีวติของคนรอบขา้งคือผูป้กครองมีแต่กา้วไปขา้งหนา้ ไม่ตอ้งมีความห่วงและ
ความกงัวลใดๆ ในตวันกัเรียน จะส่งผลดีต่อทางดา้นจิตใจในการท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีการงานสร้างความ
เจริญกา้วหนา้แก่ครอบครัวและประเทศชาติ ต่อไป  

 
ผลทีเ่กดิโรงเรียนและเพือ่นร่วมงาน 
 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา จะกระทบต่อเพื่อนร่วมงานทั้งดา้นบวก และ

ดา้นลบ ในดา้นบวกนั้นไดก้ล่าวเป็นภาพรวมไวแ้ลว้ในหวัขอ้ท่ีผา่นมาก่อนหนา้ทั้งหมด   ส่วนในดา้น
ลบในขณะศึกษานั้นมีบา้งแต่ไม่มากนกั ดงัเช่นการประสานขอใชห้อ้งแหล่งเรียนรู้  หรืออุปกรณ์ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ  ในกรณีท่ีตอ้งเคล่ือนยา้ยนกัเรียนไปจดักิจกรรมการเรียนรู้  ณ หอ้งนั้นๆ การ
ประสานแลกเปล่ียนหอ้งส่ือต่างๆเพื่อทดลองใชเ้คร่ืองมือ การวเิคราะห์ขอ้สอบ เป็นตน้ แมจ้ะเป็นดา้น
ลบแต่ถา้ทาํเพื่อนกัเรียนทั้งหมดท่ีกล่าวมาก็น่าจะไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ีถา้ไดว้างแผนการประสานล่วงหนา้สามารถจดัการเรียนรู้ไดดี้ ปัญหาต่างๆจึงสามารถลุล่วงได้
เน่ืองจากไม่ใช่ปัญหาท่ีใหญ่ 

……………………………………………………………………………………………… 
ประโยชน์ของพหุปัญญา  
กรีนฮอค (Greenhawk) ไดร้วบรวมเก่ียวกบัประโยชน์ของพหุปัญญาในหอ้งเรียนไวไ้ด ้5 รายการดงัน้ี 
 1. ช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจความสามารถของตนเองและของคนอ่ืน 
 2. ช่วยใหน้กัเรียนใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของตนและปรับปรุงจุดอ่อนของตน 
 3. ช่วยเสริมความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนกลา้ทาํงานท่ียากกวา่เดิม 
 4. ช่วยใหน้กัเรียนเรียนไดดี้ข้ึนเพราะทาํใหเ้กิดการจดจาํไม่ลืม โดยเฉพาะบทเรียนท่ีใชฝึ้กหลาย
ปัญญา 
 5. ช่วยในการประเมินทกัษะพื้นฐานและระดบัของนกัเรียนไดอ้ยา่งแม่นยาํ 
     สรุปไดว้า่แนวทางในการส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญาในดา้นต่างๆ นั้นไดมี้การนาํพหุ
ปัญญาไปใชใ้นหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกบัผูอ่ื้นมีการวเิคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้สร้างองค์
ความรู้และการนาํส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงโดยการจดักิจกรรมสภาพแวดลอ้มและการใช้
ส่ือการเรียนรู้ใหเ้หมาะสมกบับริบทของสังคมไทย 
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