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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 2) ศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และ                   
3) เปรียบเทียบเจตคติของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 
15101 ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 40 คน ของโรงเรียนอนุบาลเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วย
กิจกรรมพหุปัญญา จ านวน 7 แผน  แบบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบประเมิน
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ    
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1)  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญาสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2)  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา ผ่าน
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 50  
 3)  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
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ค าส าคัญ 
 กิจกรรมพหุปัญญา ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ  เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 

 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were 1) to compare students’ English reading ability, 
2) to study the students’ English writing ability and 3) to compare their attitude towards 
English before and after being taught through multiple intelligences activities. The samples 
were 40 Prathom Suksa 5 students who enrolled in Fundamental English course (English 
15101) in the second semester of the academic year 2017 at Anubaan Chiang Rai School, 
Mueang District, Chaing Rai Province.  The research instruments consisted of 7 lesson plans 
using multiple intelligences activities, English reading test, English writing ability evaluation 
form and an English learning attitude test.  The data obtained were analyzed for mean, 
standard deviation and percentage. 
 The findings of this study were as follows;  
 1) After using multiple intelligences activities, students’ English reading ability 
increased.  
 2) After learning through the multiple intelligences activities, students’ English writing 
ability passed the pre-set criteria of 50 percent.   
 3)  The students’ learning attitude towards English increased after learning through 
the multiple intelligences activities. 
 
Keywords 
 Multiple Intelligences activities, English reading ability, English writing ability, 
Attitude towards English 
 
ความส าคัญของปัญหา 

Ministry of Education (2012) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร จึงก าหนดให้การสอนภาษาอังกฤษ เป็นสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานที่ต้องจัดให้มีการเรียนตลอด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาแบบสื่อสาร การ
สร้างบรรยากาศและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งนี้ ได้ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างทักษะที่จ าเป็นและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะพัฒนา
ไปสู่การ ศึกษาข้ันต่อ ๆ ไปหรือในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศนั้น มีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 
การมุ่งพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนอันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แม้ว่า
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กระทรวงศึกษาธิการจะให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษามา
นานแล้ว แต่ผู้เรียนก็ยังมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพียงความหมายระดับพ้ืนผิว ไม่
สามารถเชื่อมโยงเพ่ือความเข้าใจในบทอ่านได้ อีกทั้ง ผู้เรียนขาดความสนใจในการอ่านเพราะมีความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์น้อย ขาดแรงกระตุ้น สื่อและเทคนิคการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ฉะนั้น ผู้สอนและ
วิธีการสอนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาการอ่านของผู้เรียน ที่จะต้องมีความน่าสนใจ ทันสมัย 
สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง  

นอกจากทักษะการอ่านแล้ว การเขียนก็มีความส าคัญไม่น้อยกว่ากัน ในการเรียนภาษา 
ผู้เรียนจ าเป็นต้องถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก หรือส่งต่อข้อความออกมาด้วยการเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร นับว่าเป็นทักษะที่ยากส าหรับผู้สอนที่จะสอนผู้เรียนให้สามารถเขียนเพ่ือสื่อความหมาย
ออกมาให้ดีได้ เพราะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา การใช้ค าศัพท์ สอดคล้องกับ 
Tanasuwan (1993) ที่กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะที่ซับซ้อนและไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้อง
ฝึกฝน เพ่ือจะสื่อความรู้สึกนึกคิดของตนออกมา ต้องใช้ความรู้และสติปัญญาหลาย ๆ ด้าน เพ่ือให้
ความคิดที่ตั้งไว้ไม่เพียงแต่ปรากฏเป็นตัวหนังสือ แต่ยังสื่อความหมายให้ผู้ อ่านเข้าใจได้ และ 
Adipattaranan (2001) ได้กล่าวไว้ว่า การเขียนเป็นพฤติกรรมที่ต้องได้รับการสอน เนื่องจากเป็น
ทักษะที่ยากที่สุด ยิ่งหากเป็นการเขียนในภาษาอังกฤษก็จะต้องอาศัยความรู้หลายขั้นตอน ไม่ว่าจะ
เป็นการรวบรวมความคิด การเลือกสรรถ้อยค าถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนั้น ผู้เรียน
จ าเป็นต้องได้รับการสอนจากครู และฝึกฝนเป็นประจ า จึงจะสามารถพัฒนาการเขียนของตนได้ 

นอกจากนี้ สาเหตุส าคัญอีกประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ก็คือ เจตคติต่อการ
เรียน ซึ่ง Leontiev (1981) ได้ให้หลักการไว้ว่า เจตคติต่อการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียน และการที่ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียน อาจมีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรมที่ไม่สนอง
ต่อความต้องการและไม่เป็นที่น่าสนใจ ฉะนั้น เจตคติจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อแนวความคิดและคุณลักษณะ
ของผู้เรียน เป็นรากฐานที่ส าคัญต่อพฤติกรรมและมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ในด้านจิตวิทยาการเรียนการสอนได้ยอมรับว่าในการสอนของครูนั้น ต้องมุ่งสร้างให้ผู้เรี ยนมี
เจตคติที่ดีต่อรายวิชา ควบคู่ไปกับความรู้และทักษะต่าง  ๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนมองเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของเนื้อหารายวิชาที่เรียนและเอาใจใส่ต่อวิชาที่เรียนนั้นมากข้ึน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา ครูผู้สอนควรมี
ความรู้ ความตั้งใจศึกษาหาเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัยของเด็กที่ชอบการเคลื่อนไหว 
ไม่ชอบอยู่นิ่ง ยินดีรับและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่อย่างเป็นธรรมชาติ สนใจในจังหวะ เสียงเพลง 
สามารถเลียนเสียงได้โดยไม่กระดากอาย กล้าที่จะลองใช้ภาษาโดยไม่กลัวผิด เพราะเด็กจะไม่รู้ตัวว่ า
ก าลังใช้ภาษาอยู่  สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ความว่า ครูควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจึงควรเป็นกิจกรรมที่น าเอาธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กเป็นหลัก แล้วสอดแทรก
เนื้อหาเข้าไปในกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลิน ไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายหรือกังวลในการแสดงออก  
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จากสภาพปัญหาข้างต้น จึงมีความพยายามที่จะพัฒนาความสามารถในการเรียนภาษา 
อังกฤษทั้งในทักษะการอ่านและเขียน โดยศึกษาผลการศึกษาที่นักสอนภาษาได้หาวิธีการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การใช้กิจกรรมพหุปัญญา (Multiple Intelligences 
Activities) ซึ่งอิงตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ที่คิดค้นโดย Howard Gardner อาจารย์ด้านจิตวิทยา 
แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ กิจกรรมพหุปัญญา เป็นรูปแบบการใช้เทคนิคกระบวนการที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
คนมีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ผู้สอนจะเข้าใจถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียน มีการ
ส่งเสริมความสามารถที่มีอยู่เดิมของผู้เรียนให้เพ่ิมขึ้นและเกิดการเรียนรู้ใหม่อย่างเต็มที่  เพราะมนุษย์
มิได้มีสติปัญญาหรือความฉลาดเพียงหนึ่งหรือสองด้านเท่านั้น แต่มีอยู่ 8 ด้าน ดังที่ Gardner (1999) 
กล่าวไว้ในงานวิจัยเรื่อง ทฤษฏีพหุปัญญา (Theory of Multiple Intelligences) ว่าปัญญาทั้ง 8 ด้าน 
มีดังต่อไปนี้ 1) ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน 2) ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – 
Mathematical Intelligence)  คือ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การคิดเชิง
นามธรรม รวมถึงการคิดทีเ่ป็นเหตุเป็นผล 3) ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual – Spatial Intelligence) 
คือ ความสามารถด้านศิลปะ การเห็นราย ละเอียดเป็นภาพ การสร้างสรรค์งาน การแก้ปัญหาในมโน
ภาพ รวมถึงความสามารถในการรับรู้ทางสายตาได้ดี  4) ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily 
– Kinesthetic Intelligence)  คือ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของร่างกายในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
5) ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ ความสามารถในด้านการรับรู้เสียงและจังหวะของ
ดนตรี 6) ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) คือ ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเข้าใจและเคารพในผู้อ่ืนด้วย 7) ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal Intelligence) คือ การเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง ความสามารถในการ
พิจารณาไตร่ตรอง และ 8) ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalistic Intelligence) คือ ความสามารถ
ในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม การจ าแนกแยกแยะและจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ รอบตัว  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1.  นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังจากการ
เรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
 2.  นักเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร หลังจาก
การใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
 3.  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังจากการใช้
กิจกรรมพหุปัญญา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาอังกฤษ และเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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 1)  เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังเรียน
โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 
 2)  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้
กิจกรรมพหุปัญญา 
 3)  เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนโดย
ใช้กิจกรรมพหุปัญญา   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล

เชียงราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย ที่ก าลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน รหัสวิชา อ 15101    
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 305 คน ซึ่งจัดห้องเรียนแบบคละ
ความสามารถ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอนุบาล
เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 จ านวนนักเรียน 40 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมี
ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่องมือ 2 ประเภท คือ   
1.  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แบบส ารวจกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบตามกิจกรรม

การเรียนรู้ภาษาแบบพหุปัญญา และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา    
 1.1)  แบบส ารวจกิจกรรมที่นักเรียนชื่นชอบ (Learning Styles) ตามกิจกรรมการ

เรียนรู้ภาษาแบบพหุปัญญา เป็นแบบสอบถามที่ปรับมาจาก The Connell Multiple Intelligence 
Questionnaire for Children เพ่ือทราบถึงรูปแบบกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละคนชื่นชอบ หรือสนใจเป็น
พิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนกลุ่มนี้ 

 1.2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา รวม 7 แผน มีข้ันตอน ดังนี้ 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  (Warm-up Activity) 
ผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนตื่นตัวและเตรียมพร้อมส าหรับบทเรียนใหม่ (Brain 

Gym) โดยเริ่มจากการร้องเพลงพร้อมท่าทางประกอบจังหวะ การเล่นเกมเพ่ือทบทวนความรู้เดิมใน
เรื่องของค าศัพท์ เช่น เกมแสดงท่าทางเพ่ือใบ้ค า เกมเก้าอ้ีแลกเปลี่ยน เกมส่งลูกโป่ง เป็นต้น กิจกรรม
เหล่านี้ช่วยท าให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้น ผ่อนคลาย ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและพร้อมที่จะเรียนรู้ 

ขั้นก่อนการอ่าน  (Pre-Reading) 
ผู้สอนจะให้นักเรียนได้เห็นรูปภาพ อุปกรณ์ หรือสื่อของจริงเกี่ยวกับเรื่องที่จะ

อ่าน รวมไปถึงการน าเสนอค าศัพท์ใหม่ที่จะใช้ในบทอ่าน โดยใช้บัตรภาพ บัตรค า โปรแกรมน าเสนอ  
PowerPoint คลิปวิดีโอจาก YouTube หรือจาก Learning Site ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่จากหลากหลายวิธีการ จากนั้น ผู้เรียนจะฝึกออกเสียงค าศัพท์เพ่ือเป็นการฝึกภาษา และให้
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ผู้เรียนเล่นเกมเกี่ยวกับค าศัพท์ที่สอนไป เพ่ือช่วยให้จดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น อาทิ เกมกระดานบอกค าศัพท์ 
(Slap the Board / Fly Swatter) เกมทายใจไขความจริง (Truth or Lie) เกม Find Someone Who…. 
เกมบิงโกค าศัพท์ เกมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตชื่อ Kahoot และเกมจิ๊กซอว์ภาพปริศนา เป็นต้น หลังจาก
นั้น ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจด้านค าศัพท์ เพื่อจะสามารถอ่านเรื่องได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ในขั้นก่อนการอ่านนี้ เป็นการส่งเสริมพหุปัญญาด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ 
ด้านดนตรี ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านการเข้าใจตนเอง และด้านมนุษย์สัมพันธ์ของผู้เรียน 

ขั้นระหว่างการอ่าน  (While-Reading) 
ก่อนเริ่มการอ่าน ผู้เรียนจะได้ทบทวนค าศัพท์โดยการท่องบท Vocabulary 

Chants / Spelling Chants และกิจกรรมลิ้นพันกัน (Tongue Twister) อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่าน
ออกเสียงได้ดี ได้ถูกต้อง และกล้าออกเสียงมากขึ้น จากนั้น ผู้เรียนจะได้อ่านบทอ่าน ซึ่งการจัดกิจกรรม
การอ่านนั้น มีหลากหลายวิธี ทั้งการอ่านออกเสียงแบบกลุ่มเล็กหรือแบบคู่ (Group Reading) เพ่ือเป็น
การฝึกให้นักเรียนได้มีทักษะการท างานร่วมกันควบคู่ไป การอ่านออกเสียงเป็นรายบุคคล เช่น การอ่าน
แบบลูกโซ่ (Chain Reading) การอ่านออกเสียงแบบการอ่านซ้ า หรือ Echo Reading ผู้สอนจะถาม 
Guiding Question เกี่ยวกับเนื้อหาในบทอ่านก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มอ่าน และในระหว่างการอ่านนั้น ผู้สอน
จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการอ่านออกเสียงของผู้เรียนด้วย 

ขั้นหลังการอ่าน  (Post-Reading) 
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามเกี่ยวกับบทอ่านในจุดยังไม่เข้าใจ จากนั้น

ผู้เรียนร่วมกันตอบค าถามน า (Guiding Question) เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง โดย
ผู้สอนจะใช้เกมช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามแข่งขันกันตอบค าถามจากบทอ่าน ซึ่งช่วยเร้าให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มอยากช่วยกันคิด ร่วมกันตอบค าถาม เป็นผลให้เข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น หลังจากนั้น 
ผู้สอนอาจมีการอธิบายเพ่ิมเติมไปในเรื่องของหลักไวยากรณ์ที่มีอยู่ในเนื้อเรื่อง และผู้เรียนจะได้ท า
แบบฝึกหัดต่าง ๆ เพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในบทอ่าน หรือเขียนผังมโนทัศน์ (Mind mapping) 
เพ่ือเป็นตัวช่วยในการเขียนบรรยายสั้น ๆ จ านวน 3 - 5 ประโยคในขั้นการเขียนต่อไป อันเป็น
กระบวนการพัฒนาพหุปัญญาด้านภาษา ด้านมิติสัมพันธ์ และด้านเข้าใจตนเอง 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ   
  2.1)  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ เป็นบทอ่านสั้น ๆ มีความยากง่ายใกล้เคียงกับในแผนการสอน ซึ่งสร้างตามหลักการ
ของ  Bloom’s Taxonomy (Bloom, 1956) เพ่ือวัดความสามารถในการอ่านระดับความรู้และความ
เข้าใจ ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบไปหาค่าความเชื่อมั่น ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความยากง่าย (p) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลปรากฏว่า มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.84 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี 
ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 20 ข้อนั้น มีข้อสอบที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.2 จ านวน 3 ข้อ และมีข้อสอบที่
มีค่าความยากง่ายที่ไม่อยู่ระหว่าง 0.2 – 0.8 จ านวน 2 ข้อ 
  2.2) แบบประเมินความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นแบบประเมินการ
เขียนบรรยายสั้น ๆ เป็นประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ประมาณ 4 – 5 ประโยค ตามหัวข้อที่



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 มกราคม – เมษายน 2562 

  
 

57 

ก าหนดให้ในทุกแผนการสอน เกณฑ์การประเมินปรับจากของ Harris และ McCann (1994) ซึ่งจะ
พิจารณาในด้านข้อมูล สามารถสื่อสารได้ ค าศัพท์ การสะกดค า และไวยากรณ์ถูกต้อง เนื้อหาน่าสนใจ 
ส าหรับระดับคุณภาพของความสามารถในการเขียน ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของ  Bureau of Academic 
Affairs and Educational Standards (2011) โดยผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 โดยผู้วิจัยน า
แบบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดูความเหมาะสมก่อนใช้ 
  2.3)  แบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เป็นค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็น 
ความรู้สึก ความเข้าใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
ทั้งในแง่บวกและแง่ลบหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ ซึ่งได้ศึกษา
แนวทาง การวัดของ Rensis (1932) เป็นแนวทางในการสร้างค าถาม โดยแบ่งระดับของความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย รู้สึกเฉย ๆ หรือไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งการประเมินระดับคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การจัดระดับคุณภาพของเจตคติของ Srisa-ard 
(2011) เพ่ือแปลความหมายของค่าเฉลี่ยจากคะแนนที่ได้จากการวัดเจตคติ 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญส าหรับการ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ และการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยหาค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความ
ยากง่าย (p) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่า t โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
ผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม 
พหุปัญญา    

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลัง
การใช้กิจกรรมพหุปัญญา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อแสดงในรายละเอียดพบว่า 
คะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการใช้กิจกรรมพหุปัญญา  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 7.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.66 คิดเป็นร้อยละ 37.88 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ไม่

การทดสอบ 
ค่าเฉลี่ย 

(เต็ม 20 คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่าร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

t p-value 

ก่อนเรียน 7.58 1.66 37.88 ไม่ผา่น 
-32.3834 0.000* 

หลังเรียน 15.68 1.85 78.38 ผ่าน 
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ผ่าน  ในขณะที่คะแนนความสามารถในการอ่านหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
15.68  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.85  คิดเป็นร้อยละ 78.38 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี   

2.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุ
ปัญญา ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ร้อยละ 50 และอยู่ในระดับคุณภาพดี  
 
ตารางที่ 2  ผลความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 

 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญาในแผนการสอนทั้งหมด 7 แผน เท่ากับ 5.34 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.08  คิดเป็นร้อยละ 53.39 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนได้คะแนนการเขียนรวมเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ ในแต่ละครั้ง จนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ร้อยละ 50 

 
3.  เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม           

พหุปัญญา 
 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้กิจกรรมพหุปัญญา 

 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนก่อนการเรียนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาเท่ากับ 2.62  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ซึ่ง
อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง ภายหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาแล้วค่าเฉลี่ย

การเขียน 
คร้ังท่ี 

ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 10) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าร้อยละ 
ระดับ 

คุณภาพ 
การตัดสินตามเกณฑ ์

(ร้อยละ 50) 
1 3.83 1.60 38.25 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
2 4.25 1.20 42.50 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
3 4.33 1.00 43.25 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
4 4.90 0.90 49.00 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 
5 5.58 0.90 55.75 ผ่าน ผ่าน 
6 6.78 1.00 67.75 พอใช้ ผ่าน 
7 7.73 1.00 77.25 ด ี ผ่าน 

ค่าเฉลี่ยรวม 5.34 1.08 53.39 ผ่าน ผ่าน 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ก่อนเรียน 2.62 0.58 ปานกลาง 
หลังเรียน 4.04 0.56 ดี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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เพ่ิมขึ้น มีค่าเท่ากับ 4.04  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 อยู่ในระดับคุณภาพดี  สรุปได้ว่า
นักเรียนมีเจตคติดีขึ้นหลังการเรียน  
 
อภิปรายผล 
 1.  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น หลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม           
พหุปัญญา สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
 ประการแรก  ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญานั้น มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความถนัด ความต้องการของ
ผู้เรียน และตอบสนองในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึ่งในขั้นตอนก่อนการอ่านไป
จนถึงขั้นหลังการอ่านมีการบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมพหุปัญญาในแต่ละด้าน เช่น พหุปัญญาด้าน
ภาษา ซึ่งเป็นด้านที่เด่นที่สุดส าหรับการอ่าน สามารถบูรณาการให้เข้ากับหลากหลายกิจกรรม โดย
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาจากการเรียนรู้ค าศัพท์ ฝึกพูด ฝึกออกเสียงประโยค ฝึกอ่านเนื้อเรื่องผ่าน
กิจกรรมการอ่านในแบบต่าง ๆ เช่น การอ่านแบบลูกโซ่ (Chain Reading) การอ่านแบบกลุ่ม (Group 
Reading) พบว่า ในระหว่างกิจกรรมนี้ ผู้เรียนมีความผ่อนคลาย สนุกกับการอ่านร่วมกับเพ่ือน ๆ ซึ่ง
ในเกือบทุกขั้นตอน ผู้เรียนได้ท างานเป็นคู่ เป็นกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ อันเป็นการพัฒนาในพหุ
ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์และพหุปัญญาด้านเข้าใจตนเอง อีกทั้ง ผู้เรียนยังได้รับการกระตุ้นการ
สังเกต การอ่านออกเสียงค าศัพท์ผ่านการดูรูปภาพ สื่อของจริง และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ในส่วนของพหุปัญญาด้านดนตรีนั้น ผู้สอนได้มีการเปิดเพลงและ
ให้ผู้เรียนร้องเพลง การท่องบท (Chants) และการอ่านกลุ่มค าที่สัมผัสอักษร (Tongue Twisters) 
เพ่ือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน รวมไปถึงการเล่มเกมต่าง ๆ ทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ท าให้ผู้เรียนได้มี
การเคลื่อนไหวร่างกาย อันเป็นการพัฒนาพหุปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ผู้เรียน
ได้ฝึกอ่านซ้ าด้วยวิธีการต่าง ๆ ข้างต้น จนพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนเองให้ดีขึ้นได้  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gardner (1999) เกี่ยวกับสติปัญญาว่าสามารถเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมพูนได้ 
หากได้รับการส่งเสริมที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเน้นการจัดกิจกรรมหรือกลวิธีในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความสามารถได้หลายวิธี และเกิดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงปัญญาในหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน   
 ประการที่สอง กิจกรรมพหุปัญญาส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่สนุกสนานและกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกล้าที่จะดึงเอาศักยภาพในตัวออกมาใช้ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างไม่วิตกกังวล 
ท าให้สามารถเรียนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
สมมุติฐานที่ 5 (The Affective Filter Hypothesis) ของ Krashen and Terrell (1988) ที่กล่าวว่า 
นักเรียนที่ไม่มีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลน้อย ย่อมท าให้รู้สึกเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาที่
สองได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
 2.  ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญาผ่าน
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
 ประการแรก กิจกรรมพหุปัญญาช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการเขียนของ
นักเรียนให้ดีขึ้นได้เช่นเดียวกับการอ่าน กล่าวคือ พหุปัญญาด้านภาษาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดง
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ความสามารถของตน โดยการฝึกใช้ค าและประโยคเพ่ือเขียนบรรยายให้ผู้อ่านรับข้อมูลในสิ่งที่ตน
ต้องการสื่อถึงพหุปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างจินตนาการในงานเขียนของตน 
โดยอาศัยการสังเกตจากตัวอย่าง (Scaffolding) ที่ผู้สอนให้เป็นแนวทางในการเขียน พหุปัญญาด้าน
การเข้าใจตนเองและด้านธรรมชาติวิทยา ช่วยให้นักเรียนได้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านการเขียนของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันพหุปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ ที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้พฤติกรรมจากบุคคลอ่ืน ท าให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความคิดในแง่ต่าง ๆ ได้จากประสบการณ์จริงของตัวเอง สอดคล้องกับ Greenhawk (1997) ที่กล่าวถึง
ประโยชน์ของการจัดการศึกษา โดยใช้แนวคิดพหุปัญญา ว่าช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความสามารถของ
ตนเองและของคนอ่ืน ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและปรับปรุงจุดอ่อนของตน ช่วยให้กล้าท างานที่ยากและ
ช่วยให้เรียนได้ดีขึ้น เพราะเกิดการจดจ า ไม่ลืม โดยเฉพาะบทเรียนที่ได้ฝึกปัญญาหลาย ๆ ด้าน  
 ประการที่สอง บทบาทผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) ช่วยส่งผลให้ผู้เรียน
พัฒนาความสามารถด้านการเขียน จากการสังเกตในช่วงแรกของการทดลอง ผู้วิจัยพบว่าผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีระดับความสามารถในการเขียนค่อนข้างต่ า เนื่องด้วยการเรียนในระดับชั้นที่ผู้เรียนผ่านมาจะ
เน้นทักษะการฟังและการพูดเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผู้เรียนมีความกังวลใจและขาดความเชื่อมั่นในการ
เขียน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยกับผู้เรียนอย่างเป็นกันเอง เพ่ือสร้างบรรยากาศผ่อน
คลาย มีการให้ก าลังใจ การเสริมแรงทางบวก รวมถึงมีการชมเชยเมื่อผู้เรียนสามารถท าได้ดีและให้
รางวัลเพ่ือเป็นการสร้างก าลังใจในการเขียนต่อไป สอดคล้องกับผลการทดลองที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มี
พัฒนาการในการเขียนดีขึ้น สามารถสร้างงานเขียนได้ระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ เป็นที่น่าพอใจ 
 3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้นหลังการใช้กิจกรรมพหุปัญญา สามารถ
อภิปรายได้ในประเด็นต่อไปนี้ 

กิจกรรมพหุปัญญาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด โดยผู้สอนจะไม่บังคับให้
ผู้เรียนแสดงออกทางภาษา แต่เป็นกระตุ้นให้ผลิตภาษาโดยใช้ศักยภาพในตัวเอง ท าให้ผู้เรียนไม่เครียด 
ส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น  สอดคล้องกับที่ Krashen and Terrell 
(1988) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สอนไม่ควรบังคับให้ผู้เรียนแสดงออกทางภาษา โดยผู้สอนควรให้ผู้เรียนรู้สึกว่า
ตนพร้อมและต้องการผลิตภาษาด้วยตนเอง แล้วค่อยเริ่มข้ันตอนการฝึก ช่วยให้ผู้เรียนให้ความร่วมมือ
ต่อการท ากิจกรรมและก่อให้เกิดเจตคติเชิงบวกต่อการเรียน นอกจากนี้ กิจกรรมพหุปัญญายังช่วยให้
บรรยากาศการเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เรียนเกิดความรู้สึกมั่นใจในตนเองอย่างต่อเนื่อง กล้า
แสดงออก ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการประเมินผล เพราะสิ่งที่ต้องการพัฒนาจะถูกสอดแทรกไว้ใน
กิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีก าลังใจในการเรียน อันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองในที่สุด  

จึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพหุปัญญาท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
เพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับการตอบแบบวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้งก่อนและหลัง
เรียน พิจารณารายข้อพบว่ากิจกรรมมีความหลากหลาย ท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น และ
รู้สึกชอบเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ผู้สอนควรส ารวจพหุปัญญาของผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือรู้จัก
สติปัญญาของผู้เรียนและน าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาในด้านที่ขาดได้อย่างเหมาะสม 

1.2 ผู้สอนควรส ารวจความสนใจของผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการ
วางแผนเนื้อหาและหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน 

1.3 ผู้สอนควรสร้างความเป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้สึกผ่อนคลาย กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.4 การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมพหุปัญญาจ าเป็นจะต้องจัดเวลาที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้เทคนิคการสอนแบบ
พหุปัญญา นอกเหนือจากการอ่านและการเขียน เช่น การฟังและการพูด ในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น 

2.2 ควรประเมินความสามารถของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายนอกเหนือจากการ
สังเกตเท่านั้น 

2.3 ควรจัดกิจกรรมพหุปัญญาโดยบูรณาการเนื้อหากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้ากับ
กลุ่มสาระอ่ืน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

2.4 ควรน าเอาเทคนิควิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมพหุปัญญาไปทดลองใช้ในระดับชั้นอ่ืน ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไป 
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