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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคิดวิเคราะหและความฉลาดทางอารมณของนักศึก
ษานอกระบบ ระหวางการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับการจัดการเรียนรูแบบ
Jigsaw วิชาทักษะการเรียนรู
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา
และเเผนการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw วิชาทักษะการเรียนรู กลุมสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูตาม
แนวทฤษฎีพหุปญญาและเเผนการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw กลุมสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหวางการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎีพหุปญญากับการจัดการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw วิชา ทักษะการเรียนรู กลุมสาระทักษะการ
เรียนรู กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 2 หองเรียน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster
Random Sampling) จํานวนนักเรียนหองละ 40 และ 42 คน ตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw
จํานวนรูปแบบละ 8 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25 ถึง 0.84 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.78 3)
แบบวัดการคิดวิเคราะหเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 25 ขอ มีคาอํานาจจําแนก ( rxy )
ตั้งแต 0.26 ถึง 0.62 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.81 และ 4) แบบวัดความฉลาดทางอารมณ เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ มีคาอํานาจจําแนก ( rxy ) ตั้งแต 0.31 ถึง 0.76 คา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.89 และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมุติฐานโดยใช t-test (Independent Sample) และ F-test (One-way MANOVA)
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี พ หุ ป ญ ญาและแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรูแบบ jigsaw มีคาเทากับ 83.08/79.56 และ 80.24/78.21 ตามลําดับ
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา และแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw มีคาเทากับ 0.6379 และ 0.6111 ตามลําดับ
3. นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามแนวทฤษฎี
พหุปญญากับกลุมที่จัดการเรียนรูแบบ Jigsaw มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและความฉลาด
ทางอารมณ หลังเรียนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การคิดวิเคราะห, ความฉลาดทางอารมณ, ทฤษฎีพหุปญญา,
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ jigsaw
Abstract

The purposes of this research are : (1) to develop the multiple intelligences
theory approach plan and the Jigsaw learning approach plan for the high school
level , (2) to study the effective factors of the multiple intelligence theory approach
plan and the Jigsaw learning approach plan for the high school level, (3) to compare
the result of the learning achievement , the result of the analytical thinking and the
result of the used emotional quotient of the students who used the multiple intelligences
theory approach and the Jigsaw learning approach. The sample used in this study
consisted of the non-formal and the informal students attending the Srisaket Muang
District Center school, Srisaket Province which studied in the second semester of
the academic year 2012. These sampled students come from the cluster random
sampling technique. The number of students are 40 and 42 respective . The instruments
used in this study are, (1) the multiple intelligences theory approach plan and the
Jigsaw learning approach plan, we used one format for 8 plans, each plan has 2 hours,
(2) the 40 items achievement test (B)=0.25-0.84, ( rcc) =0.78, (3) the 25 items test of
critical thinking ( rxy ) = 0.26-0.62, ( α )=0.81 (4) the 25 items of the emotional quotient
test which has 5 levels format ( rxy ) = 0.31-0.76, ( α ) = 0.89 (5) the analytical by using
statistic, percentage, arerage, deviation and t-test (Independent Sample) and F-test (One-way
MANOVA) emphathesis .
The results of the research are as follow :
1. The value of effectiveness by using activities plans under the multiple
intelligence theory approach and the Jigsaw plan are 83.08/79.56 and 80.24/78.21
respectively.
2. The effectiveness indexes of the activities plan under the multiple
intelligences theory approach and the Jigsaw learning approach are 0.6379 and 0.6111
respectively.
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3. The students who learned using the multiple intelligences theory approach
and those who learned using the Jigsaw learning approach have no difference result in
learning organized, critical thinking, and emotional quotient.
Keyword : Learning Achievements, critical thinking, emotional quotient, Jigsaw learning
Approach, the multiple intelligence theory approach
บทนํา

การจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ที่สนับสนุนเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูอยางแทจริง และผูเรียน
ไดฝกทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองครูตองเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอนมาเปนผูจัดการหรือผูมีหนาที่
จัดการเรียนรูโดยจัดสภาพแวดลอมและสื่อการเรียนรูดวยตนเองไวอยางเหมาะสมและ เพียงพอ ทางโรงเรียน
ตองจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหมีสวนชวยในการเรียนรู (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2549 : 31) ประกอบ
กับผูวิจัยไดศึกษากรอบแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา การจัดการเรียนรูที่ใหความสําคัญและ
สงผลตอการพัฒนา ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและความฉลาดทางอารมณ
ในการอยูรวมกับผูอื่นอยางเปนสุข ยึดมั่นในความพอเพียงและมีน้ําใจใหการยอมรับนับถือผูอื่นในโอกาสที่
เหมาะสมนั้น ไดแก การจัดการเรียนรูที่สนับสนุนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่น ไดรับโอกาสทํางานที่
สอดคลองกับความตองการ ความสนใจและความสามารถของตนเอง รวมทั้งมีโอกาสบูรณาการศักยภาพของ
ตนที่มีอยูไปปรับใชในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสม และมีความหลากหลาย โดยครูเปนผูจัดสถานการณ
การเรียนรูที่สงเสริมการคิดอยางมีเหตุผล ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาหาความรูและ
การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ โดยการสังเคราะหหรือประยุกตแนวคิดจากวิธีการจัดการเรียนรูดังกลาวไป
ใชอยางเหมาะสม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่ประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญาเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหได
กิจกรรม ที่หลากหลาย นาสนใจ เหมาะสม และสอดคลองกับความแตกตางความสนใจที่หลากหลายของ
ผูเรียนโฮวารด การดเนอร ผูบัญญัติทฤษฎีพหุปญญาไดเสนอทักษะความสามารถที่ผูสอนควรใหความสนใจ
จํานวน 8 แบบ (อารี สัณหฉวี. 2543 : 1) คือปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) มีความสามารถสูง
ในการใชภาษา ทั้งดานการพูด การเขียน และรวมถึงความสามารถในการจัดกระทําเกี่ยวกับ โครงสรางภาษา
เชน สามารถใชภาษาในการหวานลอม อธิบายและอื่นๆ ปญญาดานตรรกะและภาษาไทย (Logical Mathematical
Intelligence) เปนความสามารถสูงในการใชตัวเลข รวมถึงความไวในการเห็นความสัมพันธ แบบแผนตรรกะ
วิทยา การคิดเชิงนามธรรม และการคิดที่เปนเหตุเปนผล (Cause-Effect) การคิดคาดการณ (If-Then) วิธีการ
ที่ใชไดแกการจัดหมวดหมู สันนิษฐาน สรุป คิดคํานวณ และตั้งสมมติฐาน ปญญาดานมิติ (Spatial Intelligence)
มี ค วามสามารถสู ง ในการมองเห็ น พื้ น ที่ สามารถปรั บ ปรุ ง และคิ ด วิ ธี ก ารใช เ นื้ อ ที่ ไ ด ดี ป ญ ญาด า นดนตรี
(Musical Intelligence) มีความสามารถสูงทางดานดนตรี มีความสนใจในเรื่องจังหวะ ทํานอง เสียง
ตลอดจนความสามารถในการเขาใจและการวิเคราะหดนตรี ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily–
Kinesthetic Intelligence) มีความสามารถสูงในการใชรางกายของตนแสดงความคิด ความรูสึก และ
สามารถใชมือในการประดิษฐ ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) คือความสามารถสูง
ในการเขาใจอารมณความรูสึก ความคิดและเจตนาของผูอื่น รวมถึงความไวในการสังเกตน้ําเสียง ใบหน า
ทาทางทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถึงลักษณะตางๆ ของสัมพันธภาพของมนุษยและสามารถตอบสนองได
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เชน สามารถทําใหบุคคล หรือกลุมบุคคลปฏิบัติตาม ปญญาดานตนหรือการ
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เขาใจตน (Interpersonal Intelligence) คือมีความสามารถสูงในการรูจักตนเองและสามารถประพฤติตนได
จากการรูจักตน ปญญาดานนักธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือความสามารถในการรูจัก และ
ในสวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw เปนกระบวนการเรียนรูที่จัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุม
ยอย กลุมละ 4-5 คน โดยจัดนักเรียนในแตละกลุมมีความสามารถคละกัน ไดแก นักเรียนที่มีความสามารถสูง
มีความสามารถปานกลางและความสามารถต่ํา ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญประกอบดวยการจัดใหนักเรียนตัวแทน
กลุมเปนรายบุคคลไปสํารวจ ศึกษาคนควาและอภิปรายความรูจากฐานความรูที่ครูจัดไวให โดยเลือกศึกษา
ตามความรูความสามารถและความสนใจของผูเรียน จากนั้นใหนักเรียนตัวแทนกลุมกลับไปยังกลุมเดิมของตน
เพื่อนําเสนอขอมูลความรูที่ตนเองไดไปศึกษามาพรอมทั้งการอภิปรายเพื่อนําไปสูขอสรุปจากการเชื่อมโยง
สังเคราะหความรูของสมาชิกแตละคน จนไดเปนองคความรูที่สมบูรณ จากนั้นใหนักเรียน ในกลุมชวยกันทํา
กิจกรรมตามใบงานที่ครูจัดเตรียมไว แลวใหแตละคนทําแบบทดสอบยอยหลังเรียน ในแตละแผน สุดทายครู
และผูเรียนรวมกันสรุปขอมูลความรูทั้งหมดของชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง
จากเหตุผลความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา เมื่อนําวิธีการจัดการเรียนรูทฤษฎีพหุปญญา
และรูปแบบJigsaw มาใชในการจัดการเรียนรูกลุมสาระทักษะการดําเนินชีวิต นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใน
การปรับปรุงและแกปญหาทางการเรียนรูกลุมสาระทักษะการดําเนินชีวิตในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและการจัดการ
เรียนรูแบบ Jigsaw เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในสวนที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและเเผนการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw
วิชาทักษะการเรียนรู กลุมสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและเเผนการจัด
การเรียนรูแบบ Jigsaw กลุมสาระทักษะการเรียนรู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณของ
นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหวางการจัดการเรียนรู
ตามแนวทฤษฎี พหุปญญากับการจัดการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw วิชาทักษะการเรียนรู กลุมสาระทักษะการ
เรียนรู
สมมติฐานของการวิจัย
นักศึกษากลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา กับการจัดการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดวิเคราะห มีความฉลาดทางอารมณ หลังเรียนแตกตางกัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู วิชาทักษะการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw
2. เปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุมสาระทักษะการเรียนรูของ
ครูและผูสนใจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายและแนวทางการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหประสบผลสําเร็จตามเจตนารมณ
มากยิ่งขึ้นและเสริมสรางใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555จํานวน
720 คน จากหองเรียน 18 ศูนยการเรียนรูชุมชน
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในศูนยการเรียนรู
ชุมชนตําบลซํา และนักศึกษาศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลเมืองเหนือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน
40 คนและ 42 คน ตามลําดับ ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบศูนยการเรียน (Cluster Random Sampling)
3. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ไดแก วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู 2 วิธี ไดแก การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎี
พหุปญญา และการจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw
ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห และความฉลาดทางอารมณ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชนิด
1. แผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา และแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw
กลุมสาระการเรียนรูทักษะการดําเนินชีวิต เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อยางละ 8 แผน ทําการสอนแผนละ 2
ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระทักษะการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องการจัดการความรู ชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาอํานาจจําแนก (B) ตั้งแต 0.25
ถึง 0.84 มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ 0.78
3. แบบวัดการคิดวิเคราะหเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ จํานวน 25 ขอ มีคาอํานาจ
จําแนก ( rxy ) ตั้งแต 0.26 ถึง 0.62 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.81
4. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 25 ขอ มี
คาอํานาจจําแนก ( rxy ) ตั้งแต 0.31 ถึง 0.76 คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α ) เทากับ 0.89
การวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและแผนการ
จัดการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw กลุมสาระทักษะการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ 80/80
โดยการหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคารอยละ
2. การหาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของแผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ต ามแนวทฤษฎี พ หุ ป ญ ญาและ
แผนการจัดการเรียนรูรูปแบบ Jigsaw กลุมสาระทักษะการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคํานวณคาดัชนีประสิทธิผลจากสูตร E.I.
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะหและความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและการจัดการเรียนรูรูปแบบ
Jigsaw ดวยการทดสอบสมมติฐานโดยใช F-test (One-way MANOVA)

164 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

สรุปผล

1. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีพหุปญญาและแผนจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ
jigsaw มีคาเทากับ 83.08/79.56 และ 80.24/78.21 ตามลําดับซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีพหุปญญาและแผนจัดการเรียนรูโดยใช
รูปแบบ jigsaw มีคาเทากับ 0.6379 และ 0.6111 ตามลําดับ แสดงวานักศึกษามีความกาวหนาในการเรียน
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 63.69 และรอยละ 61.11
3. นักเรียนศึกษาที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชทฤษฎีพหุปญญาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุม
ที่ไดรับกิจกรรมโดยใชรูปแบบ jigsaw แตนักเรียนทั้งสองกลุมมีการคิดวิเคราะหตอวิชาทักษะการเรียนรูและ
ความฉลาดทางอารมณ ไมแตกตางกัน
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นที่ควรอภิปรายผล ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรูโดยใชทฤษฎีพหุปญญาและแผนจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบ
Jigsaw กลุมสาระทักษะการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีคาเทากับ 83.08/79.56 และ 80.24/78.21
ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด หมายความวาผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน
การปฏิบัติกิจกรรมใบงาน การทําแบบทดสอบทายแผนทั้ง 8 แผน คิดเปนรอยละ 83.08 และไดคาเฉลี่ย
จากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 79.56 และผูเรียนไดคะแนนเฉลี่ยจาก
การประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน การทําแบบทดสอบยอย คิดเปนรอยละ 80.24 และไดคาเฉลี่ยจาก
การทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปนรอยละ 78.21 แสดงวา แผนจัดการเรียนรู ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเปนผลเนื่องมาจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชทฤษฎีพหุปญญาเปนกระบวนการที่ผูสอนใชในการชวยใหผูเรียนรูตามวัตถุประสงค
ที่กําหนด สามารถนําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับผลวิจัยของรุงทิวา วิริยะสถิตย (2550 :
120) โดยผูวิจัยไดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยยึดรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยมี
นักเรียนเปนผูลงมือปฎิบัติมากที่สุดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและครอบคลุมพฤติกรรมทั้งทางดาน
พุทธิพิสัยจิตพิสัยและทักษะพิสัยครูเปนเพียง ผูคอยชี้แนะและสงเสริมใหกิจกรรมดําเนินไปตามจุดมุงหมายใน
การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา เปนการจัดกระบวนการมุงเนนใหผูเรียนใชพฤติกรรมการแสดงออก
และจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงกับคุณลักษณะหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถดานพหุปญญา
ดานตางๆ ของผูเรียน ในกลุมสาระทักษะการเรียนรู วิชาทักษะการเรียนรู ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ผล
ออกมาเปนเชนนี้เพราะกิจกรรมที่หลากหลายในแตละขั้นตอน เปนการกระตุนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมอยางทั่วถึงและมากที่สุด ทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาจึงทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจ
กระตือรือรนในการทํางานและสนุกสนานกับการเรียนสามารถเขาใจเรื่องไดงายและชัดเจนขึ้น เพราะนักเรียน
เปนผูลงมือปฎิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2545 : 23) นักเรียน
ยอมรับความคิดเห็นของผุอื่นมากขึ้นทําใหมีการปรับพฤติกรรมตางๆ ใหเหมาะสมเพื่อสามารถอยูรวมกันและ
ทํางานรวมกันอยางมีความสุข สอดคลองกับ วิเวค บุตรโท (2549 : บทคัดยอ)ไดศึกษาแผนการจัดการเรียนรู
โดยใชวิธีสอนแบบ Jigsaw เรื่องพุทธประวัติและสาวก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ 87.74 / 81.79 แสดงวาเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแบบทฤษฎีพหุปญญาและแผนจัดการเรียนรูโดย
ใชรูปแบบ jigsaw มีคาเทากับ 0.6379 ตามลําดับหมายความวานักศึกษามีความกาวหนาในการเรียนเพิ่มขึ้น
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คิดเปนรอยละ 63.69 ตามลําดับ ผลการวิจัยที่ปรากฏเชนนี้ อาจเปนผลเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรู
แบบทฤษฎี พหุปญญาและการใชรูปแบบ jigsaw ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดผานกระบวนการสรางโดยอาศัยหลัก
ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีตลอดจนพื้นฐานทางจิตวิทยาเปนขั้นตอนและมีระบบวิธีการที่เหมาะสม โดยกิจกรรม
ทั้งสองมุงเนนใหผูเรียนไดมีปฎิสัมพันธกับผูอื่น ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามธรรมชาติ ชวยให
นักเรียนสามารถคิดแกไขปญหาจากสถานการณที่เกิดขึ้น ไดแสดงความรูสึกนึกคิดและพฤติกรรมของบทบาท
ที่ไดรับ รวมถึงผูเรียนมีการพัฒนาทักษะ การเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน เพิ่มขึ้น คือ ดานรางกาย สติปญญา
สังคมและอารมณ ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พุทธศักราช 2552 และรวบรวมปญหาดานการเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะการ
เรียนรู ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนํามาวิเคราะหดานเนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวังและเวลาเรียน ศึกษาเอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญา
และไดผานกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบแกไขจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ
นําผลการทดลองไป (Try –out) ไปปรับปรุงกอนการทดลองสอนจริงเพื่อใหแผนการเรียนรูสมบูรณและมี
คุณภาพมากขึ้นมีความเห็นเกี่ยกิจกรรที่สังคมตองการ และยังเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนทั้ง 4
ดาน ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริงมีปฏิสัมพันธกับบุคคลแวดลอม ไดฝกทักษะกระบวนการเรียนรูและ
กระบวนการทํางานที่สําคัญ ทั้งยังทําใหผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองอีกดวย
ซึ่งทิศนา แขมมณี (2545 : 89) ไดเสนอแนวคิดไววา การมองและเขาใจเชาวนปญญาในความหมายที่ตางกัน
ยอมกอใหเกิดการกระทําที่แตกตางกัน ทฤษฎีพหุปญญาไดขยายขอบเขตของความหมายของคําวาปญญา
ออกไปอยางกวางขวางมากขึ้นจากเดิมสงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ระบบการวัดและ
ประเมินผลจึงควรเปลี่ยนไปจากแนวคิดเดิมที่ใชในการทดสอบเพื่อวัดความสามารถทางเชาวปญญาเพียงดานใด
ดานหนึ่งเทานั้นและที่สําคัญคือไมสัมพันธกับบริบทที่แทจริงในการใชความสามรถนั้น สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ ดลนภา มิถาลา (2548 : 60) ที่พบวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะการเรียน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปที่ 4 โดยใชสถานการณจําลอง มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .7024 และสอดคลองกับผล
การศึกษาของ วันเพ็ญ ไขลายหงส (2551 : 62) ที่พบวาแผนการจัดการเรียนรูทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ ระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ .56
3. นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชรูปแบบตามแนวทฤษฎี
พหุปญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับกิจกรรมโดยใชรูปแบบ jigsaw แตนักศึกษาทั้งสองกลุม
มีการคิดวิเคราะหและความฉลาดทางอารมณตอวิชาทักษะการเรียนรู ไมแตกตางกัน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
กระบวนการจัดการเรียนทั้งสองแบบถึงแมจะมีลักษณะการเรียนรูที่แตกตางกัน แตก็เนนให
ผูเรียนไดเปนผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองทั้งสองแบบโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรายบุคคล และเป็นกลุมยอย
นักศึกษาไดรวมกันคนควาหาคําตอบ ศึกษาหาความรูรวมกัน กลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมการใชทฤษฎีพหุปญญา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับกิจกรรมโดยใชรูปแบบ Jigsaw ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรม
ตามแนวทฤษฎีพหุปญญาไดเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเรียนรูและใชเชาวปญญาโดยการไดใชความสามารถ
ทั้ง 3 ดานในการแกปญหาตามสภาพการณตาง การสรางสรรคผลงานที่มีประสิทธิภาพและสัมพันธกับบริบท
ทางวัฒนธรรม การตั้งปญหาและคนหาคําตอบและเพิ่มพูนความรู ไดคิดและลงมือปฏิบัติทั้งแบบรายบุคคล
และแบบกลุม (ทิศนา แขมมณี. 2545 : 87) การนํารูปแบบ Jigsaw มาใชจะทําใหผูเรียน เกิดความคิด ความรู
และผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมทั้งความรูความสามารถและประสบการณเดิมของนักเรียนทั้งสองกลุมยังอยู
ในระดับเดี ยวกัน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเ คราะห และความฉลาดทางอารมณหลังเรีย น
เพิ่มขึ้นกวากอนเรียนไมแตกตางกัน
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 กอนการดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูครูผูสอนควรดําเนินการปรับความรูพื้นฐาน
ของผูเรียนกอนเพื่อเตรียมความรูพื้นฐานที่จะเรียนเนื้อหาใหมตอไป
1.2 จากผลการวิจัยพบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบพหุปญญาและรูปแบบ jigsaw สงผล
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงสามารถนําวิธีสอนนี้ไปใชประกอบการสอนตอไปและควรมีการนําไป
พัฒนาในรายวิชาอื่น ๆ ดวย
1.3 จากผลการวิ จั ย พบว า ผู เ รี ย นที่ คุณ ลั กษณะแตกต า งกั น ย อ มมี ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย น
แตกตางกัน ความสนใจในกิจ กรรมแตกตางกัน และเพื่ อกระตุ น การทํา กิ จกรรมกลุมจึ งควรสนั บสนุ นให นํ า
กิจกรรมการเรียนทั้งสองแบบมาใชเปนสื่อในการเรียนการสอนในเรื่องอื่นตอไป
1.4 ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนตองคํานึงถึงสภาพความเปนจริงและความเปนไปไดใน
การจัดการเรียนการสอนเพราะการใชบทเรียนจําเปนตองใชสภาพแวดลอมรอบๆ หองเรียน เพื่อสรางบรรยากาศ
ใหเปนกันเองกับผูเรียน
1.5 ครูควรมีการกระตุนใหนักเรียน กลาแสดงความคิดเห็นถึงแมเปนความคิดเห็นที่แตกตาง
หรือไมถูกตอง เพื่อนําไปสูการอภิปรายและสรุปที่ถูกตอง
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการพัฒนาวิจัยวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและการจัดการเรียนรู
แบบ Jigsaw ในกลุมสาระทักษะการเรียนรูและในหนวยการเรียนรูของสาระอื่นๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย นักศึกษานอกระบบ ที่มีเนื้อหาการเรียนรูที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีพหุปญญาและ
การจัดการเรียนรูแบบ Jigsaw
2.2 ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบตัวแปรอื่นในการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูสองวิธี
ดังกลาวเพิ่มเติม เชน เจตคติตอการเรียน การคิดอยางมีวิจารณญาณ หรือแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
2.3 ควรมี การวิจั ยเปรีย บเที ยบระหว างรูป แบบทฤษฎีพหุ ปญ ญากั บรู ป แบบ Jigsaw ในกลุ ม
ตัวอยางในระดับชั้นอื่นเพื่อจะไดคําตอบที่ชัดเจนยิ่งขึ้นวารูปแบบใดเหมาะสมกับนักศึกษากลุมใดระดับ ใดและ
สถานศึกษาใดมากกวากัน
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