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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1)พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุ
ปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 4) เปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 5) ศึกษาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านลาด อำาเภอเมืองหนองบัวลำาภูจังหวัดหนองบัวลำาภู 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 28 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random  
Sampling) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัม ี3 ชนดิไดแ้ก ่1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฏพีหุ
ปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำานวน 9 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำานวน 
30 ข้อมีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.35ถึง 0.69 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.90 3) 
แบบทดสอบวดัการคดิวิเคราะห์ 20 ขอ้มคีา่ความยากตัง้แต ่0.46 ถงึ 0.65 คา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.29 
ถึง 0.76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ t–test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.09/83.45 ซึ่งสูง
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กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.5749

3. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญาโดยใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
วชิาประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มีการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา โดยใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์พบวา่ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมการแสดงออก 
ในการพูดสนทนา การตอบคำาถามและการเขียนอธิบายประกอบการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนที่บ่ง
บอกถงึการมพีฒันาการความสามารถดา้นการคิดวเิคราะหใ์นองคป์ระกอบดา้นการวเิคราะหค์วามสำาคญั 
ความสัมพันธ์ และด้านหลักการ ระหว่างเรียนเพิ่มขึ้นตามลำาดับ

Abstract

The purposes of this study were: 1) to develop learning activity based on the multiple 
intelligences theory with electronics book to enhance analytical thinking in History Subject for 
Prathomsuksa 6 level with the established of efficiency criterion of 80/80, 2) to find out the 
effectiveness index of learning activity based on multiple intelligences theory with electronics 
book to enhance analytical thinking in History Subject, 3) to compare the students’ learning 
achievement between before and after learning based on multiple intelligences theory with 
electronics book in History Subject, 4) to compare the students’ analytical thinking between 
before and after learning based on multiple intelligences theory with electronics book in  
History Subject. The research sample was 28 students in Prathomsuksa 6 level from Ban Lard 
school, Muang District, NhongBualampoo Province, in the second semester of the academic 
year of 2014, and obtained using cluster random sampling technique. The instruments used 
for studying comprised of: 1) plans for learning activity based on multiple intelligences theory 
with electronics book with 9 plans, 2) the 30-item test for learning achievement of students 
with discriminating power of 0.35-0.69 and the reliability of 0.90, 4) the 20 item-test for  
analytical thinking of students with the difficulty of 0.46-0.65, the discriminating power of  
0.29-0.76 and the reliability of 0.85. The statistics used for analyzing data were percentage, 
mean, standard deviation, and t-test (Dependent Samples) was employed for testing hypothesis. 

The results of the study were as follows:

1. The learning activity based on the multiple intelligences theory with electronics 
book to enhance analytical thinking in History Subject for Prathomsuksa 6 level revealed the 
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efficiency of 82.09/83.45, that higher than the established criterion of 80/80. 

2. The effectiveness index of learning activity based on multiple intelligences theory 
with electronics book to enhance analytical thinking in History Subject for Prathomsuksa 6 
level revealed at 0.5749. 

3. The students who learned based on the multiple intelligences theory with electron-
ics book in History Subject showed higher of learning achievement than before Learning at 
the .05 level of significance.

4. The students who learned based on the multiple intelligences theory with electron-
ics book in History Subject showed higher of analytical thinking than before Learning at the 
.05 level of significance.

5. The result of analysis on qualitative data for analytical thinking of students, who 
learned based on the multiple intelligences theory with electronics book in History Subject, 
was found that the students showed in dialogue, explanation, and writing during learning 
activities. Which revealed on learning progress of students’ analytical thinking in prominent, 
associate, and principled elements, those grew up between learning activities.

Keywords: Learning activity based on the multiple intelligences theory with  electronics 
Book, Analytical thinking, Learning Achievement

บทนำา

สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนในระดับประถม
ศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องเรียน
ทั้งนี้เพราะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่าด้วยการ
อยู่ร่วมกันในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลาการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจซึ่ง
มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายตามบริบท
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลให้เป็นพลเมืองมีความ
สามารถทางสงัคมมคีวามรูท้กัษะคณุธรรมและคา่
นยิมทีเ่หมาะสมสงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม
เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประกอบจากหลาย
แขนงวิชาโดยนำาวิทยาการจากแขนงวิชาต่างๆ ใน
สาขาสังคมศาสตร์มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน ได้แก่
ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์
จรยิธรรมประชากรศกึษาสิง่แวดลอ้มศกึษารัฐศาสตร์
สงัคมวทิยาปรชัญาและศาสนากลุม่สาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรมจงึเปน็กลุม่สาระ

การเรยีนรูท้ีส่ง่เสรมิศกัยภาพการเปน็พลเมอืงดใีหแ้ก่
ผูเ้รยีนความสำาคญัของกลุม่สาระสงัคมศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรมนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้
ในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทัง้ทาง
ธรรมชาตแิละสงัคมวฒันธรรมมทีกัษะกระบวนการ
ตา่งๆ ทีส่ามารถนามาใช้ประกอบการตดัสนิใจอย่าง
รอบคอบในการดำาเนนิชวีติและมสีว่นรว่มในสงัคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมือง
ดีแล้วยังช่วยให้นำาความรู้ทางจริยธรรมหลักธรรม
ทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ทำาให้ผู้
เรียนสามารถดำาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
(กรมวิชาการ, 2545: 3-4)

การจัดหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมมุ่งพฒันาผู้เรยีนใหเ้ป็นคนดี
มปีญัญามคีวามสขุมศีกัยภาพในการศกึษาตอ่และ
ประกอบอาชีพจึงกำาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิด
กับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนา
บคุลกิภาพสว่นตนพฒันาความสามารถทกัษะพืน้
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ฐานดา้นการเรยีนรูแ้ละทกัษะในการดำาเนนิชวีติให้
มคีวามสมดุลทัง้ด้านความรูค้วามคดิความสามารถ
ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถ
สร้างเสริมสุขภาพส่วนตนและชุมชนมีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย (กระทรวง ศึกษาธิการ, 2551: 
114) ตามโครงสรา้งของหลกัสตูรไดก้ำาหนดใหก้ลุม่
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม
มี5 สาระย่อยประกอบด้วยสาระที่ 1 ศาสนา ศีล
ธรรมจรยิธรรมสาระที ่2 หนา้ทีพ่ลเมอืงวฒันธรรม
และการดาเนนิชวีติในสงัคมสาระที ่3 เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ซึ่ง
ในสาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยสาระ
และมาตรฐาน 3 ข้อคือมาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจ
ความหมายความสำาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวตัศิาสตรส์ามารถใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร์
บนพื้นฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบมาตรฐาน ส 4.2 
เขา้ใจพัฒนาการของมนษุยชาติจากอดตีถึงปจัจบัุนใน
แงค่วามสมัพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตกุารณ์
อยา่งตอ่เนือ่งตระหนักถงึความสำาคัญและสามารถ
วเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกดิข้ึนมาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจ
ความเปน็มาของชาตไิทยวฒันธรรมภมูปิญัญาไทย
มีความภูมิใจและธำารงความเป็นไทย (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551: 5)

การจดัการเรยีนรูส้าระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน
ประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมมจุีดประสงคท์ีจ่ะให้ผูเ้รยีนได้
มคีวามรูแ้ละเขา้ในทฤษฎปีระวตัศิาสตรว์ธิกีารทาง
ประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมถึง
การแบ่งช่วงเวลาและการนบัศักราชแบบตา่งๆ เพ่ือ
เป็นพื้นฐานการเรียนรู้และทำาความเข้าใจเรื่องราว
ความเปลีย่นแปลงและพฒันาการทางประวัตศิาสตร์
ของไทยตัง้แตย่คุกอ่นเรือ่ยมาจนถึงปัจจุบันทัง้ดา้น
สงัคมวฒันธรรมเศรษฐกจิการเมอืงการปกครองรวม
ทั้งภูมิปัญญาไทยและบุคคลสำาคัญในแต่สมัยแนว
การจดักจิกรรมการเรยีนรูมุ้ง่ใหผู้เ้รยีนมจีติสำานกึใน
ความเปน็ไทยมจีติสานกึในความรักชาตเิห็นคุณค่า
ของความเสยีสละและความสามคัคขีองบรรพบรุษุ

ไทยในการสรา้งชาตนิำาคณุธรรมจรยิธรรมเปน็หลกั
ในการดำาเนนิชวีติเปน็พลเมอืงดมีคีวามรบัผดิชอบ
มคีวามรูม้คีณุธรรมจรยิธรรมคา่นยิมทีเ่หมาะสม มี
การพัฒนาตนเองและบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวมการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
ในปัจจุบันไม่ได้เน้นการท่องจำาให้เรียนรู้เรื่องราว
ประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องให้ผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผลเชื่อ
ถอืได้โดยอาศัยวธิกีารทางประวตัศิาสตร ์(กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551: 133)

ประกอบกบัรายงานผลการทดสอบทางการ
ศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 2 
(ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6) ปกีารศกึษา 2556 โรงเรยีน
บา้นลาด มคีะแนนสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาศาสนา
และวัฒนธรรมเฉลี่ยร้อยละ 40.94 ต่ำากว่าเกณฑ์
ทีก่ำาหนด (สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต,ิ 
2555: 9) ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากวชิาประวตัศิาสตร์
เปน็วชิาทีม่เีนือ้หาซบัซอ้นเนือ้เรือ่งทีไ่กลตวัทำาความ
เขา้ใจยากกจิกรรมการเรยีนรูย้งัไมห่ลากหลายและ
สนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลไม่เนน้กิจกรรม
สง่เสรมิการคดิวเิคราะห ์เทา่ทีค่วร โดยเฉพาะการ
ใชส้ือ่ทีเ่อ้ือตอ่การเรียนรู้ในลกัษณะสือ่ประสม และ
สนบัสนนุใหเ้รยีนรูผ้า่นเทคโนโลยทีีใ่ชร้ปูภาพ เสยีง
บรรยายประกอบภาพ ภาพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว เกม
ชวนคิด ไม่มีการนำาเสนอผ่านเทคโนโลยีที่หลาก
หลายให้บทเรียนไม่น่าสนใจ ซึ่งกิจกรรมการเรียน
รูไ้มส่ง่ผลตอ่การพฒันาการปญัญาผูเ้รยีนรอบดา้น
เครือ่งมอืวดัและประเมนิผลการเรยีนรูย้งัไมม่คีวาม
หลากหลายและนกัเรยีนขาดการมสีว่นรว่มในการ
ปฏิบัติกิจกรรมขาดทักษะการคิด และการเขียน
อธิบายยังขาดเหตุผลสนับสนุนการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์ที่เหมาะสม

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเห็นว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ยังไม่หลากหลายที่สนองความ
แตกต่างของนักเรียนและไม่ส่งเสริมการพัฒนา
ความสามารถทางปญัญาของนกัเรยีนจงึสง่ผลกระ
ทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณภาพการศึกษา 
(O-NET) ทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละความสามารถ
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ทางปญัญา ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะพฒันาการจดั
กจิกรรมตามแผนการจดัการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้น โดยการใช้ทฤษฎีพหุปัญญากับหนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-book) ซึง่เปน็การผสมผสานสือ่
หลายทางไดแ้ก่ภาพภาพเคลื่อนไหวเสียงข้อความ
และคอมพิวเตอร์เข้ามาทำางานร่วมกันอย่างเป็น
ระบบจึงทำาให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E–book) 
ได้เปรียบกว่าสื่อประเภทอื่นหลายประการเช่นสื่อ
ความหมายไดร้วดเร็วเข้าใจงา่ยเสนอภาพเคลือ่นไหว 
ทำาใหด้เูหมอืนของจรงินกัเรยีนเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ใชใ้น
การเรียนรู้เกี่ยวกับความคิดรวบยอด (Concept) 
ที่สลับซับซ้อนได้ดีใช้เสียงประกอบได้ทำาให้เกิด
ความน่าสนใจและเร้าใจมากขึ้นและช่วยเพิ่มแรง
จูงใจในการเรียนรู้ (วัชระ แจ่มจำารัส, 2549: 3) 
และทฤษฎีพหุปัญญาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บรูณาการ ใชก้จิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายมใิช่
มุ่งพัฒนาเพียงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งของ
นักเรียนแต่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความรู้ความสามารถของตน และความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคลรวมทั้งเห็นคุณค่าและเรียนรู้ที่จะ
ใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม เอื้อ
ให้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
และอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่อยา่งเกือ้กลูสำาหรบัการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูค้วรมีการประเมินหลายดา้น
ครอบคลมุความรู้ทกัษะกระบวนการซึง่โฮวารด์การด์
เนอร ์(Gardner, 1993) ผูบ้กุเบกิทฤษฎพีหปุญัญา 
(Multiple Intelligence) มคีวามเชือ่วา่มนษุยแ์ตล่ะ
คนมคีวามสามารถหรอืความฉลาดท่ีหลากหลายจงึ
เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนท่ีจะต้องจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง
อย่างเต็มความสามารถด้านพหุปัญญาของมนุษย์
จำาแนกออกเป็น 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ความ
สามารถด้านภาษา (Linguistic Intelligence) มี
ความสามารถในการใช้ภาษาในการพูดการอ่าน
และเขยีนการจบัใจความไดด้แีละสือ่สารไดช้ดัเจน 
2) ความสามารถดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
(Mathematical Intelligence) มีความสามารถใน
การใชต้วัเลขการคดิคาดการณ์จำาแนกหมวดหมูค่ดิ

คำานวณสร้างและหารูปแบบคิดแก้ปัญหาคิดที่เป็น
เหตเุปน็ผล 3) ความสามารถด้านภาพมติสิมัพันธ ์
(Spatial Intelligence) มคีวามสามารถในการมอง
เห็นพื้นที่มีความไวต่อสีเส้นรูปร่าง การแปลความ
หมายข้อความหรือเนื้อหาเป็นภาพจินตนาการ
สร้าง/จำาลองภาพ 3 มิติของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
4) ความสามารถด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
(Kinesthetic Intelligence) ความสามารถในการใช้
รา่งกายแสดงความรูส้กึนกึคดิมทีกัษะทางกายความ
คล่องแคล่วแข็งแรงรวดเร็วยืดหยุ่นประณีตและมี
ความไวทางประสาทสมัผสั 5) ความ สามารถดา้น
ดนตรี (Musical Intelligence) มีความไวในเรื่อง
จังหวะ ทำานองเสียง จำาและเข้าใจดนตรีได้ง่าย 6) 
ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์(Interpersonal 
Intelligence) มคีวามสามารถในการเขา้ใจอารมณ์
ความรูส้กึความคดิและเจตนาของผูอ้ืน่มคีวามไวใน
การสงัเกตน้ำาเสยีงใบหนา้ท่าทางให้ความสำาคญักบั
ผู้อื่นมีความเป็นผู้นาและมีความ สามารถในการ
สือ่สารการลดความขดัแยง้ 7) ความ สามารถดา้น
ความเขา้ใจตนเอง(Intrapersonal Intelligence) มี
ความสามารถในการรูจ้กัตนเองเขา้ใจอารมณค์วาม
รูส้กึความคดิของตนเองควบคมุตนเองไดท้ัง้กายและ
จติมเีปา้หมายทีต่นสนใจอยา่งสรา้งสรรค ์8) ความ
สามารถดา้นความเขา้ใจสภาพธรรมชาต ิ(Natural 
Intelligence) มคีวามสามารถในการรูจ้กัธรรมชาติ
ของพืชและสัตว์สามารถจำาแนกประเภทสิ่งมีชีวิต
และไมม่ชีวีติการเขา้ใจวงจรธรรมชาตแิละสามารถ
เรียนรู้ไดด้ใีนเร่ืองธรรมชาต ิ(วมิลรัตน ์สนุทรโรจน,์ 
2550: 54) จากแนวคิดของทฤษฎีพหุปัญญาดัง
กล่าว ผู้สอนควรใช้วิธีส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ใหเ้กง่หลายดา้น ดว้ยการคน้หาขอ้มลูนกัเรยีนราย
บคุคล และเรง่พฒันารอบดา้นเพือ่จดักิจกรรมพฒันา
ความถนดัความสามารถผูเ้รยีน และเปดิโอกาสให้
แสดงความเก่งหรือความสามารถทั้งในและนอก
ห้องเรียน ภายใต้การดูแลการกระตุ้นการให้คำา
แนะนำาของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผูว้จิยัในฐานะครผููส้อนวชิาประวตัศิาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงมีความสนใจศึกษาและ
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นำาทฤษฎีพหุปัญญาโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และนำามาใช้ในการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคุณภาพของผู้เรยีนในดา้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับแนวทาง
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีนรอบด้าน 
รวมทัง้การสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง มคีวามสามารถดา้นการคดิวเิคราะห ์ความ
พยายามในการวางแผนและลงมอืปฏบิตั ิเพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
และเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่พฒันาการจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใชห้นงัสอื อเิลก็ทรอนกิส ์
สง่เสรมิการคดิวเิคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดเคราะห์ 
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียน ระหว่างกอ่นเรยีนและหลงัเรยีน ดว้ยการ
จัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปัุญญา โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรยีน ระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิธีดำาเนินการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตตำาบลป่าไม้
งาม อำาเภอเมืองหนองบวัลำาภจูงัหวดัหนองบวัลำาภู
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 จำานวน 6 โรง 
รวม 121 คน

กลุม่ตวัอย่าง ได้แก ่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่6 โรงเรยีนบา้นลาด อำาเภอเมืองหนองบวัลำาภ ู
จังหวัดหนองบัวลำาภู1 ห้องจำานวน 28 คน ได้มา
โดยการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎพีหปุญัญา โดยการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
(E-book) เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์ชั้นประถม
ศกึษาปทีี ่6 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรมจำานวน 9 แผนใช้เวลา 16 ชั่วโมง

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
เรื่องอาณาจักรรัตนโกสินทร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำานวน 9 เล่ม

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
อาณาจกัรรตันโกสนิทรช้ั์นประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็น
แบบทดสอบปรนยัชนดิเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกจำานวน 
30 ขอ้ มคีา่อำานาจจำาแนกรายขอ้ (B) ตัง้แต ่0.35-
0.58 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.91

4. แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนิดเลือกตอบ
ครอบคลมุการวเิคราะหค์วามสำาคญั ความสมัพนัธ์
และหลักการ จำานวน 20 ข้อ มีค่าความยากของ
ข้อสอบรายข้อตัง้แต ่0.46 -0.65 ค่าอำานาจจำาแนก
ตั้งแต่ 0.29 -0.76 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
(KR-20) เท่ากับ 0.85

5. แบบบนัทกึพฤตกิรรมการคดิวเิคราะห์
ระหว่างเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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จดัทำาเปน็แบบสงัเกตตามประเดน็การคดิวเิคราะห์
ความสำาคัญ ความสัมพันธ์และหลักการ

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
มาวิเคราะห์ตามความมุ่งหมายดังนี้

1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 
วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
เกณฑ์ 80/80

2. วเิคราะหห์าคา่ดชันปีระสทิธผิลของของ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์ 
โดยใช้สูตร E.I.

3. วเิคราะหเ์ปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนและการคดิวเิคราะห์ของนกัเรยีนระหวา่งกอ่น
เรยีนและหลังเรียนดว้ยการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์
ด้วยสถิติทดสอบ t-test (Dependent Samples)

4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามกรอบ
การวิเคราะห์ความสำาคัญ ความสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์หลักการ ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ 

ผลการวิจัย

ผลการพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนกิส ์
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ สรุป
ได้ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชา
ประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มปีระสทิธภิาพ 
82.09/83.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. คา่ดัชนปีระสิทธิผลของการจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหุปญัญา โดยใช้หนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 
0.5749 ปรากฏดังตาราง 1

ตาราง 1 ดชันปีระสทิธผิลของการจัดกิจกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใชห้นงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จำานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนรวมก่อนเรียน คะแนนรวมหลังเรียน E.I.

28 30 513 701 0.5749

3. นกัเรยีนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเลก็ทรอนกิส ์วชิาประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ปรากฏผลดังตาราง 2
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4. นกัเรยีนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเลก็ทรอนกิส ์วชิาประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา

ปทีี ่6 มกีารคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลปรากฏ
ดังตาราง 3

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

คะแนนผลการจัดการเรียนรู้ n คะแนนเต็ม S.D. t p

ก่อนเรียน 28 30 18.32 2.75
13.620* .000

หลังเรียน 28 30 25.04 2.17

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา
ประวัติศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน

ความสามารถการคิดวิเคราะห์ n คะแนนเต็ม S.D. t p

ก่อนเรียน 28 30 8.86 1.63
-11.029* .00

หลังเรียน 28 30 13.93 2.75

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย
ใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์พบว่าผูเ้รียนมพีฤตกิรรม
การแสดงออก ในการพูดสนทนา การตอบคำาถาม
และการเขียนอธิบายประกอบการปฏิบัติกิจกรรม
ระหว่างเรียนที่บ่งบอกถึงการมีพัฒนาการความ
สามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในองค์ประกอบการ
วิเคราะห์ความสำาคัญ ความสัมพันธ์และด้านหลัก
การ ระหว่างเรียนเพิ่มขึ้นตามลำาดับ

อภิปรายผล

จากผลการวจิยัเพ่ือพัฒนาการจดักิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎีพหุปญัญา โดยใช้หนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชา
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชา
ประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 มปีระสทิธภิาพ
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เท่ากับ 82.09/83.45 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ตั้งไว้ ที่ปรากฏผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจาก
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา โดยใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่ง
เสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาประวัติศาสตร์ครั้งนี้ มุ่ง
เนน้ใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเองไดม้สีว่น
รว่มในการเรียนรู้ไดว้เิคราะหก์จิกรรมการเรยีนรูไ้ด้
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและไดน้ำาสิง่ทีเ่รยีนนำา
ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติปิระจำาวนัเปน็รปูแบบการเรยีน
รู้ที่เน้นพัฒนาศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
เปน็สำาคญัมาชว่ยในการคดิวเิคราะห ์เพือ่เชือ่มโยง
ไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิอยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
สภาพความเปน็จรงิ ความสามารถของผู้เรยีน รวม
ทัง้ความสนใจ ความอยากรูอ้ยากเหน็ของผูเ้รยีน ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (1999: 52) 
ที่เชื่อว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีพหุ
ปญัญา ช่วยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเขา้รว่มกจิกรรมการ
เรยีนอยา่งทัว่ถงึ มบีทบาทเปน็ผูป้ฏบิตั ิรบัผดิชอบ
ตอ่การเรียนรู้ของตนเอง จะชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความ
พร้อม และความกระตือรือร้นที่จะเรียน รวมทั้งมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนและครู ทั้งในมิติของ
ทกัษะปฏบิตั ิดา้นความรูสึ้กและความคดิ ทีไ่ดร้ว่ม
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อขยายความ
รู้ของตนให้กว้างขึ้น สามารถสร้างสรรค์ผลงานc]
tก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำางานร่วมกันเป็น
กลุ่ม จากเหตุผลและเงื่อนไขดังกล่าวจึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
ประสทิธภิาพในระดบัคอ่นขา้งสงู สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของพิศสวาท ศรสีะอาด (2552:116) ที่
ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เรื่องพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตรส์มยัอยธุยา ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 2 และ
พบวา่ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูต้าม
แนวทฤษฎีพหุปัญญา มีค่าเท่ากับ 83.53/82.82 

2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่ามี
คา่เท่ากบั 0.5749 แสดงว่า ผูเ้รยีนมคีวามกา้วหนา้
ในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.49 ที่ปรากฏผล
เช่นนี้อาจเนื่องมาจากแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพทางสติ
ปัญญาในด้านที่ตนถนัด เพื่อปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเอง ทีน่ำาไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูแ้ละสิง่ทีเ่รยีน
ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เป็นการเรียนรู้ที่
เนน้พฒันาศกัยภาพและความถนดัของผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ และผู้เรียนจะสนใจปฏิบัติกิจกรรมเพือ่การ
เรยีนรูอ้ยา่งมคีณุคา่ ด้วยความสนใจใฝรู่ใ้หป้ระสบ
ผลสำาเรจ็ รวมทัง้เนือ้หาและกิจกรรมสอดคลอ้งกับ
บริบทของผู้เรียนที่ใช้สื่อน่าสนใจ เลือกกิจกรรม
การเรยีนทีม่คีวามหลากหลาย สนบัสนนุใหผู้เ้รยีน
แต่ละคนได้แสดงออกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่
ใชค้วามสามารถในการรูค้ดิหรอืสตปิญัญามากกวา่
ปกติ (นิราศ จันทรจิตร, 2553: 159) รวมทั้งผู้
เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม ตาม
ที่ตนชอบและตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
ผู้สอนได้ปรับกิจกรรมที่วางแผนไว้ให้สอดรับกับ
สภาพความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีนทีม่ี
ความหลากหลาย ใหเ้อือ้ตอ่การใชศ้กัยภาพปฏิบตัิ
กจิกรรมทีเ่หมาะกบับรบิทและสถานการณก์ารเรยีน
รูข้องผูเ้รยีนแตล่ะครัง้ (บงัอร เสรรีตัน,์ 2543: 53) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับ
ความสามารถทางปัญญาด้านต่างๆ ของผู้เรียน 
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ใชศ้กัยภาพของตนทีม่อียู่ให้เอ้ือต่อการเรยีนรู ้รวม
ทัง้เสรมิสรา้งความทา้ทายใหผู้เ้รยีนเกดิแรงจงูใจใน
การเรียน ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนเพิ่มขึ้น ดังที่
ปรากฏในการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วจิยัของรุง่ทวิา วริยิะสถติย ์(2551: 117) ทีศ่กึษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์
ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
และพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพหุ
ปัญญา สาระประวัติศาสตร์ มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6805 
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3. นกัเรยีนท่ีเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อิเลก็ทรอนกิส ์วชิาประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนเรียนรู้ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต้ั่งไว้ และทีป่รากฏผลการ
วิจัยเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ได้มุ่ง
เนน้ผู้เรียนไดป้ฏบิตักิจิกรรมดว้ยตนเอง มส่ีวนรว่ม
ในการเรยีนรูผ้า่นการวิเคราะห์เหตุการณใ์นบทเรยีน 
เพ่ือสร้างองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและนำาขอ้มลูสำาคญั
ทีเ่รยีนรูไ้ปอธบิายเหตกุารณ์ในชีวิตจิริง รวมท้ังเป็น
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้การใชศ้กัยภาพและความ
ถนัดของผู้เรียน เพื่อทบทวนประสบการณ์ความรู้
เดิมเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ใหม่และเน้นบรรยากาศที่
นา่สนใจ ใหเ้อือ้ต่อการซมึซบัขอ้มลูขา่วสารความรู ้
เพือ่จดักระทำาโดยตรงกบัประสบการณท์กุดา้น รวม
ทั้งกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มีความตื่นตัว 
ตอบสนองดว้ยความกระตอืรอืรน้อยา่งตอ่เนือ่ง มี
การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนตืน่ตวั และชว่ยสรา้งบรรยากาศ
ในการเรยีนเพือ่ใหผู้เ้รยีนจดจอ่ในปจัจยัการปฏบิตัิ
งานการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งการเรียนรู้ตาม
ความถนัดและความสนใจ มีส่วนร่วมในการเรียน
รู้เพื่อพัฒนาด้านการคิด การแนะนำาให้นำาเสนอ
ความรู้ใหม่ การฝึกทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วิมล
รัตน์ สุนทรโรจน์, 2550: 67) ประกอบการใช้สื่อ
หนังสอือเิลก็ทรอนกิสใ์นบทเรยีน ยงัชว่ยเสรมิสรา้ง
แรงจูงใจในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมของผู้
เรียนอย่างตอ่เนือ่ง จงึสง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนเพิม่ขึน้ ดงัท่ีปรากฏในผลการวจิยัคร้ังนี ้
ซึง่สอดคลอ้งกับผลการศกึษาของ นงคราญ พรหม
สาขา ณ สกลนคร (2552: 97) ได้ศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา 
สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ
พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี
พหุปัญญา สาระเศรษฐศาสตร์ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และผลการศึกษา
ของ ประภาส หมั่นเรียน (2555: 118) ที่ศึกษา
ผลการจดักจิกรรมการเรียนรู้โดยประยกุต์ใชท้ฤษฎี

พหปัุญญา เรือ่งพฒันาการทางประวตัศิาสตรส์มยั
อยธุยา ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่2 และพบวา่นกัเรยีนที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหุ
ปัญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

4. นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสือ
อเิลก็ทรอนกิส ์วชิาประวตัศิาสตร ์ชัน้ประถมศกึษา
ปทีี ่6 มกีารคดิวเิคราะหห์ลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้การทีป่รากฏผลการวจิยัเชน่
นี้ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใช้หนงัสอือิเลก็ทรอนกิส ์
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการเชื่อมโยง
ความสามารถทางปัญญาและประสบการณ์ของผู้
เรียนในด้านถนัดหรือชอบใช้ มาช่วยในการปฏิบัติ 
รวมทัง้ใชก้จิกรรมการเรยีนในลกัษณะทีห่ลากหลาย
ผสมผสานกันมีกระบวนการเรียนรู้สัมพันธ์สอด
รับกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน 
ผนวกกบัความทา้ทายในบทเรยีน ดงัความเหน็ของ 
Ong & Borich (2006: 201) ที่อธิบายว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
ให้สอดคล้องหรือสนองตอบความต้องการ ความ
สนใจและธรรมชาตผิูเ้รยีน รวมทัง้ไดร้บัโอกาสการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลักษณะที่หลากหลายวิธีการ
หรือช่องทางในการเรียนรู้ ย่อมจะส่งผลต่อความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนทีลุ่ม่ลกึ เพราะในบทเรียนดัง
กลา่ว หากสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รยีนปฏบิตักิจิกรรม
ดว้ยวธีิการท่ีแตกตา่งก็ยอ่มจะชว่ยใหเ้กิดการเรยีน
รู้ในกรอบเนื้อหานั้น ผ่านการเชื่อมโยงของปัญญา
แตล่ะดา้นทีเ่กีย่วขอ้ง ตามทีผู่เ้รยีนถนดัและมคีวาม
สามารถทางปญัญาในดา้นนัน้ๆ โดยเฉพาะปญัญา
ดา้นตรรกะและการคดิดว้ยเหตผุลสนบัสนนุ เพือ่นำา
มาปรบัใชท้ำากจิกรรมใหเ้อือ้ประโยชนใ์นการเรยีนรู้
ดา้นการคดิทีม่คีณุภาพใหบ้รรลผุลได ้รวมทัง้การใช้
คำาถามในบทเรยีนหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์กย็อ่มสง่
ผลใหผู้เ้รยีนไดใ้ชค้วามคดิในมมุมองทีห่ลากหลาย 
และวเิคราะหจั์ดขอ้มลูเชือ่มโยงไปสูค่ำาตอบใหเ้กดิ
ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น จากเงื่อนไขปัจจัยดัง
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กล่าวจึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญาโดยใชห้นงัสอื
อเิลก็ทรอนกิส ์วชิาประวตัศิาสตร ์มคีวามสามารถ
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนเพิ่มขึ้น 

5. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ ดา้น
การคิดวเิคราะหข์องนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
การเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญา โดยใชห้นงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ ตามกรอบการคิดวิเคราะห์ความ
สำาคัญ ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ
ระหวา่งเรยีน พบวา่ นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีบ่งบอก
ถึงการมีพัฒนาการของความสามารถด้านการคิด
วเิคราะหแ์ตล่ะดา้น ระหวา่งเรียนเพ่ิมขึน้ตามลำาดบั
ที่ปรากฏผลเช่นนี้เนื่องมาจาก กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคดิการใช้พหปุญัญา จะสนบัสนนุใหผู้เ้รยีน
ไดม้โีอกาสเรยีนรูผ้า่นการคดิและปฏบิตัทิีใ่ชป้ญัญา
หลายด้านที่ตนถนัด ในการสร้างความเข้าใจการ
คดิคน้หาคำาตอบของสถานการณป์ญัหาในบทเรยีน
ทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัความสามารถของผูเ้รยีน
แต่ละคน ดังความเห็นของ อารี สัณหฉวี (2543: 
57) ที่เชื่อว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นการเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ใช้พฤติกรรมแสดงออก และปฏิบัติกิจกรรมเชื่อม
โยงกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้ความสามารถ
ทางพหปัุญญาในแตล่ะดา้นของผูเ้รยีน มาปรบัเปน็
กจิกรรมการเรยีนเพือ่ใหผู้้เรียนปฏบิตัแิละแสดงออก
ในลักษณะที่หลากหลาย และสอดรับกับความ
สามารถทางปัญญาของผู้เรียน และแนวคิดของ 
Gardner (1993) ที่อธิบายความสำาคัญของการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎพีหปุญัญา เพือ่ออกแบบกจิกรรม
การเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความ
สามารถในการเรยีนของผู้เรยีน ผ่านกิจกรรมทีเ่อือ้
ใหผู้เ้รยีนใชปั้ญญาในดา้นทีต่นมแีละเปน็จดุเดน่ของ
แตล่ะคน สำาหรบัทำากจิกรรมในช้ันเรยีนและช่วยให้
ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจในบทเรียนมากย่ิงขึน้ 
ดงันัน้หากผูส้อนสามารถคดิกิจกรรมเพือ่นำามาจัด
ใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบัิติและแสดงออกกย็อ่มจะส่งผล
ใหผู้้เรยีนเขา้ใจในบทเรียนและสามารถคดิวิเคราะห์
ด้วยเหตุผล รวมทั้งความรู้สึกและสัมพันธภาพกับ

บคุคลอืน่ในดา้นบวกทีเ่หมาะสม ในบรบิทการเรยีน
และทำางานรว่มกนัมากขึน้ ใหเ้กดิผลการเรยีนรูเ้พิม่
เติมที่มีความท้าทายแต่ละคนอย่างรอบด้าน จาก
เงื่อนไขปัจจัยดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับ
การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎพีหปุญัญา 
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีพัฒนาการความ
สามารถการคิดวิเคราะห์ด้านความสำาคัญ ความ
สัมพันธ์ และหลักการระหว่างเรียนเพิ่มขึ้นตามที่
ปรากฏในผลการวิจัยครั้งนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะดา้นการนำาผลการวจัิยไป
ใช ้มดีงันี ้1) การพฒันากจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนว
ทฤษฎีพหุปัญญา โดยใช้หนังสืออเิล็กทรอนิกส์ สง่
เสรมิการคดิเคราะห ์อาจใชค้รผููร้ว่มผูว้จิยัสนบัสนนุ
ในการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มขึ้นตามความ
ตอ้งการจำาเปน็ 2) กระบวนการวจิยัอาจปรบัขยาย
ช่วงเวลาสำาหรับการวิจัยเพิ่มขึ้นตามที่เห็นสมควร 
เพือ่สนบัสนนุใหผู้เ้รยีนพฒันาศกัยภาพดา้นการคดิ
วเิคราะห ์ทีป่รากฏชดัเจนในผลการวจิยัมากข้ึน 3) 
ควรวเิคราะหก์รอบแนวคดิทฤษฎกีารจดัการเรยีนรู้
สนบัสนนุเพิม่เตมิ เพือ่ใหไ้ดก้ระบวนการจดักจิกรรม
ทีม่คีณุคา่และนา่สนใจ และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดร้บั
การพัฒนาผลการเรียนเพิ่มขึ้น 4) การตั้งคำาถาม
ประกอบกิจกรรมการเรียนเพื่อเสริมสร้างการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียน ควรกระชับตรงประเด็น และ
เชือ่มโยงนำาผู้เรียนไปสูก่ารคดิหาคำาตอบแบบปลาย
เปิด อีกทั้งควรให้เวลาการคิดไตร่ตรองที่เพียงพอ
และมีการวิเคราะห์ทางเลือกปฏิบัติที่เหมาะสม 

2. ขอ้เสนอแนะสำาหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  
ดังนี้ 1) ควรมีการผสานแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กับแนวคิดอื่นเพื่อออกแบบ
กระบวนการเรยีนรูใ้หม ่เชน่ แนวคดิการวจิยัเปน็ฐาน 
แนวคดิกลวธิเีมตาคอกนิช่ัน แนวคดิการสะทอ้นผล
การเรยีนรู ้แนวคดิการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิในระดบั
ชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 2) ควรมกีารวจิยัเพือ่ศกึษาผลการ
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พฒันาผลการเรยีนด้านตวัแปรตามอืน่ เช่น เจตคติ
ตอ่การเรยีนสงัคมศกึษา การคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถการ
ให้เหตุผล หรือการเห็นคุณค่าหรือยอมรับนับถือ
ตนเอง 3) ควรมกีารวจัิยเกีย่วกบัการพัฒนาการคดิ

วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบกับแบบแผนหรือกลวิธี
การจัดการเรียนรู้อื่นที่น่าสนใจ เช่น การจัดการ
เรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ความรู้ การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ หรือการ
ใช้แผนภูมิกราฟิก
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