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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา ต่อการพัฒนา

ทักษะ 4H ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2) เพื่อศึกษาผลการ
ใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา การวิจัยมี 3 ระยะ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) พัฒนากิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ และ3) นำากิจกรรมฐานการเรียนรู้ไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในระยะที่ 3 เป็นครูผู้สอน 24 คน 
นักเรียนชั้น ป. 1-6 172 คน เครื่องมือวิจัยได้แก่ กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา แบบประเมิน และ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที 

ผลการวิจัย พบว่า 1) กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน
ระดบัประถมศกึษาตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ้มกีจิกรรมการพฒันา 2 สว่น คอื 1.1) กจิกรรม
พฒันาคร ูมเีนือ้หา 5 หน่วย และ 1.2) กจิกรรมพัฒนานักเรียน เปน็กจิกรรมฐานการเรยีนรูต้ามพหปุญัญา
ดา้น 8 ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญเหน็วา่มคีวามเหมาะสมและความเปน็ไปได้ ขององคป์ระกอบของกจิกรรมฐานการ
เรยีนรูพ้หปุญัญาตอ่การพัฒนาทกัษะ 4H ของนกัเรยีนภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการใชก้จิกรรมฐาน
การเรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน พบว่า 2.1) คะแนนความรู้ความเข้าใจของ
ครูเกี่ยวกับการกิจกรรมฐานการเรียนรู้ พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนหลังการพัฒนา
สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ.05 2.2) ครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาตาม
กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ครู
เห็นว่ากิจกรรมฐานการเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการนักเรียน นำาไปพัฒนาทักษะ 4H ได้ 2.3) ผลการ
ประเมินทักษะ 4H ของนักเรียนชั้น ป.1-6 พบว่า ด้านจริยศึกษา และด้านพุทธิศึกษา (ความสามารถ
ในการคิด) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ด้านพลศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพอใช้ และด้านหัตถศึกษา มีค่า
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เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2.4) นักเรียนมีความพึงพอใจของต่อกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ระดับมากทั้ง 8 ฐาน 

คำ�สำ�คัญ: กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา ทักษะ 4H ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

Abstract
The purposes of this research are: 1) to develop multiple intelligence learning-based 

activities toward the development of elementary students’ 4H skills according to the Moderate 
Class, More Knowledge Policy, 2) to study the result of multiple intelligence learning-based 
activities. This research was divided into 3 stages as follows ; 1) study of the basic data  
2) develop learning-based activities, 3) apply learning-based activities to sampling groups. 
The Sampling groups of the 3 stage are (1) 24 teachers, (2) 172 students from grade 1-6. 
The research tools are multiple intelligence learning-based activities, the assessment form 
and the questionnaire. The data was analyzed through the use of percentile, mean, standard 
deviation and T score.

The findings of the study are: 1) there were two parts of development of the multiple 
intelligence learning-based activities toward the development of elementary students’ 4H skills 
according to Moderate Class, More Knowledge Policy ; 1.1) five units of teacher development 
activities 1.2) student development activities were the multiple intelligence learning-based 
activities which the experts recommended as the most suitable learning-based activities  
toward the development of 4H skills of elementary students. 2) The results of using the  
multiple intelligence learning-based activities toward the development of elementary students’ 
4H skills were ; 2.1) the scores of understanding of the teachers related to the multiple  
intelligence learning-based activities toward the development of elementary students’ 4H skills 
were significantly higher than before using the activities at 0.05, 2.2) the teachers agreed  
at the highest level that multiple intelligence learning based-activities led students to  
development of 4H skills. 2.3) the assessment of 4H skills of grade 1-6 students indicated 
that the average score of ethnics and intellect (comprehensive skill) aspects were at the high 
level, the average score of the physical aspect was, at the fair level and the average of the  
handicraft aspect was at the moderate level, 2.4) students had a highest positive attitude 
toward the multiple intelligence learning-based activities to develop elementary students’ 4H 
skills. 

Keywords: Multiple intelligences learning-based activities, 4H skills moderate class, more 
knowledge
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บทนำา
 การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกที่มี

การเปล่ียนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการทำางาน และที่สำาคัญจะต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และมีสุขภาวะ รัฐบาลจึงได้
กำาหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้
เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูป
ธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบัติดังกล่าว 
โดยกำาหนดเป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ ด้าน
พุทธิศึกษา (Head) ด้านจริยศึกษา (Heart) ด้าน
หัตถศึกษา (Hand) และด้านพลศึกษา (Health) 
ใหเ้ชือ่มโยงกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืน
ฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งแนวการจัดกิจกรรม
ต้องจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะเน้นการจัดกิจกรรม
กระตุ้นผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพทางปัญญาหรือ
วิธีการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งการ์ดเนอร์ (Gardner, 
1983 อา้งใน Davis et al, 2011: 488) ได้จำาแนก
ศักยภาพด้านปัญญาของคนไว้อย่างน้อย 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านภาษา ด้านเคลื่อนไหวร่างกาย ด้านมิติ
สัมพันธ์ ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้านการ
เข้าใจตนเอง ด้านการเข้าใจผู้อื่น ด้านดนตรีและ
ด้านธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่าพหุปัญญา (Multiple 
Intelligence) การนำาหลักการทฤษฎพีหปุญัญามา
ประยกุต์ใชใ้นการจัดการเรยีนการสอนในกจิกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ถือว่าเป็นการจัด
กจิกรรมท่ีสอดคล้องกบั “วธิกีารเรยีนรู”้ของผูเ้รยีน 
เพือ่ให้ผู้เรยีนไดร้บัการพัฒนาได้เตม็ตามศกัยภาพ
อันพึงมีของแต่ละคน จะส่งผลการพัฒนาต่อย
อดความสามารถผู้เรียนบนพื้นฐานความเป็นจริง
และต่อยอดในสิ่งที่เขาโดดเด่น อันจะทำาให้ผู้เรียน
เกิดความสุขในการเรียนรู้ และเป็นการตอบโจทย์
ในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่า Teach 

less Learn more กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้” ยังมุ่งหวังให้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียน
การสอนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูต้องปรับ
บทบาทการสอนเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมาก
ขึ้นในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ เชื่อมโยงกับสิ่ง
แวดลอ้มรอบตวั มปีฏสิมัพนัธแ์ละรูจ้กัการทำางาน
เป็นทีม ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา 
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งมีโอกาสได้พัฒนา
จติใจใหเ้ห็นคุณคา่ของการเปน็คนดี ทำาความดี ทำา
ประโยชน์ เพื่อผู้อื่น และสังคมส่วนรวม (สำานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2559: 1-3) 

จากศกึษาเอกสาร งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบั
การพฒันาทกัษะ 4H พบวา่การจดัการเรยีนรูต้าม
ทฤษฎีพหุปัญญาจะส่งผลต่อการเรียนรู้และปรับ
การสอนของครู (Corbel, 1998) ทำาให้ผู้เรียน
เกดิเจตคตทิีด่ตีอ่การเรยีนรู ้ไมเ่กดิความเบือ่หนา่ย 
เกดิความสขุในการเรยีนรู ้ส่งผลคณุภาพการเรยีน
รู้ทุกด้าน (เพ็ญศรี ศรีนุช, 2552: บทคัดย่อ ; อารี 
สณัหฉวี, 2552: 24-27) ผู้วิจยัจงึสนใจนำาแนวคดิ
ทฤษฎีพหุปัญญา มาสังเคราะห์กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ตามพหุปัญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เน้นให้
นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน
ตามศักยภาพทางพหุปัญญาของผู้เรียน เพื่อส่ง
เสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุภาพ 4 ดา้น 
(ทักษะ 4H) คือ ด้านพุทธิศึกษา ด้านจริยศึกษา 
ด้านหัตถศึกษา และด้านพลศึกษา อันเป็น 
เปา้หมายในการพฒันาผู้เรยีนตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้

กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนำามาสังเคราะห์กรอบแนวคิด 
ในการพฒันากจิกรรมฐานการเรยีนรูพ้หุปญัญาตอ่
การพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จาก
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การศึกษาวิเคราะห์นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ (สำานักวิชาการ
และมาตรฐานการเรียนรู้, 2559: 11) พบว่าเป้า
หมายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” มุ่ง
พัฒนาให้ครอบคลุม 4 องค์ประกอบการเรียนรู้ 
ได้แก่ 1) ด้านพุทธิศึกษา คือ การมีทักษะการคิด 
สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห ์ประเมนิค่า ตดัสนิใจ 
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) ด้านจริยศึกษา คือ 
การมีค่านิยมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำานึก
ที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม ทำาประโยชน์เพื่อสังคม 
3) ด้านหัตถศึกษา คือ การมีความรู้และทักษะ
ในการทำางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่
ดีต่องาน และเห็นคุณค่าของการทำางาน และ 4) 
ด้านพลศึกษา คือ การมีสุขภาพแข็งแรง การกิน
อาหารที่ถูกต้อง และการออกกำาลังกายให้เหมาะ
สม รวมทั้งความสะอาดและสุขาภิบาล ซึ่งเรียก
ว่า “ทักษะ 4H” การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้อง
เน้นสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการของผู้เรียนทุกคน โดยคำานึงถึงความแตก
ต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์
ปัญญาแต่ละด้านต่างกัน ในการจัดการเรียนการ
สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเชาวน์
ปัญญาของผู้เรียน ผู้วิจัย จึงนำาแนวคิดทฤษฎีพหุ
ปัญญาของ การ์เนอร์ (Gardner, 1993 อ้าง
ใน Davis et al, 2011: 488) และแนวคิดของ
อารี สัณหฉวี (2552: 55-60) กล่าวถึงการจัด
กิจกรรมสำาหรับพัฒนาบุคคลท่ีมีปัญญาในแต่ละ
ด้าน มากำาหนดกรอบในการพัฒนาทักษะ 4H ให้
แก่ผู้เรียน โดยใช้ความสามารถทางเชาว์ปัญญา
ทั้ง 8 ด้านมาออกแบบกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้อง
กับความถนัดของผู้เรียนแต่ละคนในลักษณะ
ของฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน ได้แก่ ด้านภาษา  
(Linguistic Intelligence) เปน็การจดักจิกรรมใหไ้ด้
รบัประสบการณต์รงใหไ้ด้พูด ได้อ่าน ได้ฟัง ได้เหน็ 
ได้เขียนเรื่องราวท่ีสนใจ ด้านเคลื่อนไหวร่างกาย 
(Bodily-Kinesthetic Intelligence) เป็นการจัด

กจิกรรมใหไ้ดเ้คลือ่นไหว ใช้ประสาทสมัผสัในการ
เรียนรู้ การปฏิบัติ ทำากิจกรรมกลางแจ้ง กีฬา การ
เล่นเกม เดิน ว่ิงการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
ด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) เป็นการ
จัดกิจกรรมให้ใช้จินตนาการ หรือความคิดที่
อิสระด้วยการได้เห็นภาพ การดู การรับรู้ทางตา 
ถา่ยทอดออกผา่นงานศลิปะและงานประดษิฐ ์ด้าน
ตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical  
Intelligence) เป็นการจัดให้โอกาสได้ทดลอง 
หรือทำาอะไรด้วยตนเอง ฝึกการใช้เหตุผล การแก้
ปัญหา ฝึกคิดแบบมีวิจารณญาณ ด้านการเข้าใจ
ตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เป็นการ
จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ทำางานตามลำาพัง อิสระ 
เน้นให้เห็นคุณค่าของตัวเอง นับถือตัวเอง ด้าน
การเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Intelligence) 
เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เข้ากลุ่ม ทำางาน
ร่วมกันการฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การจำาลองสถานการณ์ 
บทบาทสมมุติ และการเรียนรู้สู่ชุมชน ด้านดนตรี  
(Musical Intelligence) เป็นการจัดกิจกรรมให้
ปฏิบัติการร้องเพลง การเคาะจังหวะ การฟัง
เพลง การเล่นดนตรี การวิเคราะห์ดนตรี วิจารณ์
ดนตร ีรวมถงึการใหเ้ลน่เครือ่งดนตรแีละรอ้งเพลง 
และด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) 
เป็นการจัดกิจกรรมให้ศึกษาสังเกต บันทึกความ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟ้า อากาศ  
สิ่งแวดล้อมศึกษา ส่วนรูปแบบกิจกรรมการ
พฒันา ผูวิ้จัยนำาแนวคดิการจดัคา่ยการเรยีนรู ้ของ
สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2552:  
16-17) ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ
ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีหลักการ
สำาคัญในจัดค่ายคือ 1) ยึดหลักการมีส่วนร่วม  
2) ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  
3) ใช้กระบวนการกลุ่มในจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ จินตนาการ 
4) จัดให้มีทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
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นันทนาการ 5) ส่งเสริมความรักสามัคคี สร้าง
ความคิดเชงิบวก และ 6) จดัใหเ้หมาะสมกบัความ
สนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เข้าค่าย 
จากขอ้มลูข้างต้นผูวิ้จยันำามาสงัเคราะห์ได้กิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ 8 ฐานตามพหุปัญญา 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่พฒันากจิกรรมฐานการเรยีนรูพ้หุ

ปัญญาตอ่การพฒันาทกัษะ 4H ของนักเรยีนระดับ
ประถมศกึษาตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้

2. เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ4H ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้

วิธีดำาเนินการวิจัย
เปน็การวจิยัและพัฒนา (Research and 

Development) ดำาเนินการ 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น

ขั้นรวบรวมข้อมูลพื้นฐานมีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ในโรงเรียนนำาร่อง 2) เพื่อศึกษา
นโยบาย”ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู้” ดำาเนินการดังน้ี

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้บริหาร 4 คน ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
จำานวน 8 คน จากโรงเรยีนนำารอ่งโครงการลดเวลา
เรียนเพิม่เวลารู ้4 โรงเรยีน ในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 และ 
3 โดยการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย ได้แก่ แบบสอบ
สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการทบทวน 
หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการ

ตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน มคีา่ดชันี
ความสอดคลอ้งอยูร่ะหว่าง 0.67–1.00 วเิคราะห์
ข้อมูลโดยสรุปเป็นความเรียงจากข้อมูลปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยดำาเนิน
สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการด้วย
ตนเอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
สรุปผลเพื่อนำาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการ
พัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อการ
พฒันาทกัษะ 4H ของนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในประเด็น 
กิจกรรมการที่กำาลังดำาเนินการ รูปแบบกิจกรรม 
และสิ่งที่ต้องการพัฒนา เป็นต้น และวิเคราะห์
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในประเด็น 
เป้าหมาย แนวคิดและวิธีการดำาเนินการ 

ระยะที่ 2 ก�รพัฒน�กิจกรรมฐ�นก�ร
เรียนรู้พหุปัญญ�

ขั้นพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุ
ปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฐาน 

การเรยีนรูพ้หุปญัญาตอ่การพฒันาทกัษะ 
4H ของนักเรียน 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมฐานการ
เรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของ
นักเรียนและ3) เพื่อทดลองใช้กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H 

กลุ่มทดลองใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
เป็นครูและนักเรียน ในโรงเรียนนำาร่องโครงการ
ลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้แก่ ครู 
จำานวน 20 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 -6 จำานวน 120 คน จากโรงเรียนสงเปลือย
ดงสามสิบ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยพัฒนา
ขั้นโดยการทบทวน หลักการ ทฤษฎีและงาน
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วิจัยที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้
เชีย่วชาญ 3 คน ไดแ้ก ่1) แบบประเมนิความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้ของกจิกรรมฐานการเรียนรู้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  
มีค่าคะแนนความสอดคล้องอยู่ระดับมากถึง 
มากที่สุด 2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของ
ครูเกี่ยวกับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ พหุปัญญาต่อ
การพฒันาทกัษะ 4H ของนักเรยีน เปน็แบบปรนยั
ชนดิเลอืกตอบ 5 ตวัเลอืก 40 ขอ้ 3) แบบประเมนิ
ทักษะ 4H ของนักเรียน มี 2 ส่วน 3.1) แบบ
ประเมินด้านจริยศึกษา พลศึกษาและหัตถศึกษา 
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ 3.2) แบบ
ประเมินด้านพุทธิศึกษา เป็นแบบทดสอบความ
คิดเห็นต่อสถานการณ์ มี 3 ตัวเลือก พร้อมให้
เหตุผลในการเลือก 4) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุ
ปัญญาตอ่การพฒันาทกัษะ 4H ของนักเรยีนระดับ
ประถมศกึษาตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ้ 
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ และ 5) 
แบบสอบถามความคดิเหน็ของครตูอ่กระบวนการ
พัฒนา ตามกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
การพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือทั้ง 4 ฉบับ คือ  
2) 3) 4) และ 5) มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67–1.00

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบ่งเป็น 2 
ช่วง คือ ช่วงที่ 1 พัฒนากิจกรรมฐาน

การเรียนรู้ ผู้วิ จัยนำาผลการสรุปจาก
ระยะที่ 1 มาเป็นกรอบแนวคิดในการพิจารณา
เลือกวธิกีารกิจกรรม รว่มกบัผลสงัเคราะหแ์นวคดิ 
ทฤษฎ ีและผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมฐาน 
การเรียนรู้พหุปัญญาการพัฒนาทักษะ 4H ของ
นักเรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

กำาหนดกรอบการพฒันาและสรา้งกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้ฉบับร่าง ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คนประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ นำามาปรับแก้ ตามข้อเสนอ ผู้
วิจัยสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัย
ตามระเบียบวิธีวิจัย ช่วงที่ 2 ทดลองใช้กิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ
กจิกรรมฐานการเรยีนรู ้โดยทดลองใชก้จิกรรมฐาน
การเรียนรู ้ผูว้จิยัประสานงานกบัศกึษานิเทศกผ์ูร้บั
ผิดชอบโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ทดลองเพือ่ขอความรว่มมอืในการทดลอง ประชมุ
วางแผนกำาหนดวันพัฒนาครูและพัฒนานักเรียน
ตามกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มี 2 ระยะคือ ระยะที่ 
1 พฒันาความรูค้รเูกีย่วกบักจิกรรมฐานการเรยีนรู ้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน 
โดยอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้รตูามหนว่ยการเรยีนรู้
เปน็เวลา 2 วัน ระยะที ่2 พฒันานักเรยีน ครทูีผ่า่น 
การพัฒนาร่วมกับทีมผู้ช่วยวิจัย 8 ทีม (ฐานละ  
2-3 คน) ดำาเนินการจัดกิจกรรมค่าย 2 วันตาม
กิจกรรมฐานการเรยีนรู ้8 ฐาน โดยจัดนักเรยีน เปน็ 
8 กลุ่มแต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ผ่านฐาน การเรียนรู้ 
ทั้ง 8 ฐานๆ ละ 1.30 ชั่วโมง (2 วันๆ ละ4 ฐาน) 
ผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาพิจารณา
ปรับแก้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ จัดพิมพ์เอกสาร
และเครื่องมือวิจัยฉบับสมบรูณ์ 

ระยะที ่3 ก�รนำ�กจิกรรมฐ�นก�รเรียนรู ้
พหุปัญญ�ไปใช้ 

ขั้นการนำากิจกรรมฐานการเรียนรู้ไปใช้
ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาผลการใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา
ตอ่การพฒันาทกัษะ 4H ของนกัเรยีนระดบัประถม
ศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูและ
นักเรียน โรงเรียนในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
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ศึกษาอุดรธานี เขต 3 จำานวน 5 โรงเรียน ปีการ
ศึกษา 2559 โดยการสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย 
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู 24 คน นักเรียน 172 
คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นป.1 จำานวน 25 คน ชั้นป.
2 จำานวน 21 คน ชั้นป.3 จำานวน 32 คน ชั้นป.4 
จำานวน 33 คน ชั้นป.5 จำานวน 36 คน และ ชั้น
ป.6 จำานวน 25 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

ตัวแปรต้น การจัดกิจกรรมฐานการเรียน
รู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้

ตัวแปรตาม 

1. ความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับ
กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา ต่อการพัฒนา
ทักษะ 4H ของนักเรียน

2. ความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการ
พัฒนาตามกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
การพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน

3. ทักษะ 4H ของนักเรียน ซึ่งประกอบ
ด้วย 4 ด้าน คือ ด้านพุทธิศึกษา ด้านจริยศึกษา 
ด้านหัตถศึกษา และด้านพลศึกษา 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อกจิกรรม
ฐานการเรยีนรูพ้หปุญัญา ต่อการพัฒนาทกัษะ 4H 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ กิจกรรม
ฐานการเรยีนรูพ้หปุญัญา ต่อการพัฒนาทกัษะ 4H 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามนโยบายลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบ
ด้วย 1) แบบทดสอบความรู้ครู 2) แบบประเมิน

ทักษะ 4H ของนักเรียน 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่
เวลารู้ และ4) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู
ตอ่กระบวนการพฒันาตามกจิกรรมฐานการเรียนรู ้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน 
เครื่องมือทั้ง 4 ฉบับ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามระเบียบ
วิธวิีจยั วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิต ิรอ้ยละ คา่เฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 

การเ ก็บรวบรวมข้อมูล วิ จัย ผู้ วิ จัย
ประสานสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี 
เขต 3 เพือ่รว่มกนัพจิารณาโรงเรยีนกลุม่เปา้หมาย 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนตาม
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ร่วมวางแผนกับโรงเรียน
กำาหนดปฏิทินในการดำาเนินพัฒนา ผู้วิจัยเตรียม
ทมีผูช้ว่ยวจัิยสำาหรบัการจดักจิกรรมคา่ยการเรยีนรู ้ 
8 ฐาน เตรียมสื่ออุปกรณ์ในแต่ละฐานการเรียนรู้  
โดยดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาเป็น 2 ช่วง คือ 

ช่วงที่ 1 สร้างเสริมความรู้ให้แก่ครู โดย
ผู้วิจัยดำาเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ
การจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ จำานวน 2 วัน ตาม
หน่วยการเรียนรู้ มีการทดสอบความรู้ก่อนและ
หลังการได้รับการพัฒนา

ช่วงที่ 2 พัฒนานักเรียน ซึ่งการพัฒนา
นักเรียนเป็น 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ 
เป็นการจัดค่าย 2 วัน ดำาเนินการดังนี้ 1) เตรียม
คา่ย ครทูีผ่า่นการพฒันารว่มกบัทมีผูช้ว่ยวจิยัรว่ม
กันพิจารณาเลือกกิจกรรมจากคู่มือที่จะใช้พัฒนา
นักเรียนประมาณ 3–4 กิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนและเวลา สำารวจสถานที่ กำาหนดผังที่ตั้ง
ฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน พร้อมจัดสภาพแวดล้อม
และอุปกรณ์ประจำาฐาน 8 ฐาน 2) ดำาเนินการ
พัฒนานักเรียนตามกิจกรรมฐานการเรียนรู้โดย
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แบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 20-25 คน 
โดยการคละช้ัน ป.1 -6 ช่วงแรกเป็นการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าฐานเพ่ือสร้างความ
คุ้นเคยกับพี่เลี้ยงประจำาฐานประมาณ 30 นาที 
และต่อจากนั้นนักเรียน แต่กลุ่มเข้าฐานเรียนรู้ 
ฐานละ 1.30 ชั่วโมงโดยเวียนไปจนครบทุกฐาน 
วันที่ 1 นักเรียนทุกกลุ่มเข้าฐานได้กลุ่มละ 4 ฐาน 
(เช้า 2 ฐาน บ่าย 2 ฐาน) และอีก 4 ฐาน ใน 
วนัท่ี 2 เม่ือดำาเนินกจิกรรมคา่ยการเรยีนรูเ้สรจ็สิน้ 
นักเรียนเข้าครบทุกฐานให้นักเรียนประเมินความ
พึงพอใจต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
การพัฒนาทักษะ 4H 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
เป็นการจัดฐานการเรียนรู้ ดำาเนินการโดยครู ใน
ชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นเวลา 
1 ภาคเรียน ซึ่งครูที่ผ่านการพัฒนาดำาเนินการจัด
กิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ที่กำาหนดไว้ในคู่มือ
การจัดกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบไว้ ผู้วิจัยร่วม
กับผู้บริหารโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ 
ติดตาม สังเกตการจัดกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ
เป็นระยะทั้ง 5 โรงเรียน เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมที่ 
2 ครูผู้สอนดำาเนินการประเมินทักษะ 4H โดยให้
นักเรียนประเมินตนเอง และครูทำาแบบสอบถาม
ความคดิเก่ียวกับกระบวนการพัฒนาตามกจิกรรม
ฐานการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อน 
ระหว่าง และหลังการพัฒนา โดยการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน ตรวจ
สอบชิ้นงาน บันทึกผลการจัดกิจกรรม

 

ผลการวิจัย 
ระยะท่ี 1 ผลการพัฒนากจิกรรมฐานการ

เรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำาหรับครูใช้ในการพัฒนา
ทกัษะ 4H ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา พฒันา
ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุ
ปญัญา 8 ดา้น ในรปูแบบฐานการเรยีนรู ้ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบ สรุปโดยสังเขป ดังนี้

1. คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ 
4 ด้าน (ทักษะ 4H) คือ ด้านพุทธิศึกษา ด้าน
จริยศึกษา ด้านหัตถศึกษา และด้านพลศึกษา ซึ่ง
เปน็นโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู ้โดยกระทรวง
ศกึษาธกิาร มุง่หวังใหผู้เ้รยีนเกดิเจตคตทิีด่ตีอ่ การ
เรียนรู้ ลดความเบ่ือหน่ายในการเรียน อันจะส่ง
ผลในการยกระดับสัมฤทธิ์ผลและความสุขในการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพหุปัญญา 
8 ดา้นของผูเ้รยีน คาดวา่จะตอบโจทยใ์นการสร้าง
ความสขุใหผู้เ้รยีนไดโ้ดยผ่านกจิกรรมฐานการเรยีน
รู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H

2. หลักก�ร 

กิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
การพัฒนาทักษะ 4H มีหลักการ 2 ประการ คือ 
1) เป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ที่มี
ลกัษณะเปน็กนัเองระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน ผอ่น
คลาย สนุกท้าทาย และเสริมศักดิ์ศรีในตนเอง
ของผู้เรียน 2) เป็นกิจกรรม ที่นำาเสนอทักษะ วิธี
การพัฒนาพหุปัญญาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพ 4 ด้านของผู้เรียน คือ พุทธิศึกษา 
จริยศึกษา หัตถศึกษาและพลศึกษา ตามแนวคิด
การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

3. จุดมุ่งหม�ย

การพัฒนาครู เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความเขา้ใจและสามารถจัดกจิกรรมฐานการเรียนรู ้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 
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การพัฒนานักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ 
4H ของนักเรียน ประกอบด้วย ด้านพุทธิศึกษา 
(Head) ด้านจริยศึกษา (Heart) ด้านหัตถศึกษา 
(Hand) ด้านพลศึกษา (Health) 

4. กิจกรรมก�รพัฒน�

4.1 กิจกรรมพัฒนาครู

 4.1.1 เนื้อหาสาระ การฝึกอบรม
ครู ประกอบด้วย 5 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 ความ
ตระหนกัในคณุคา่การพัฒนาพหปุญัญา หนว่ยที ่2 
แนวทางกิจกรรมฐานการเรยีนรู ้พหปุญัญาตอ่การ
พฒันาทกัษะ 4H หน่วยที ่3 แนวทางการออกแบบ
กิจกรรมและการประเมินพัฒนาทักษะ 4H หน่วย
ที ่4 การออกแบบค่ายการเรยีนรูแ้ละหน่วยที ่5 ฝกึ
ปฏบิตัอิอกแบบกจิกรรมฐานการเรยีนรู ้8 ฐานการ
เรียนรู้ 

 4.1.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ ม ี4 กจิกรรม 1) กจิกรรมเรยีนรูท้ฤษฎแีละฝกึ
ปฏบิตั ิ2) กจิกรรมสะทอ้นการเรยีนรู ้3) กจิกรรม
ศึกษาสังเกตการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุ
ปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H และ 4) กิจกรรม
สรุปถอดบทเรียน 

 4.1.3 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการฝกึอบรม 
จำานวน 2 วัน 12 ชั่วโมง 

4.2 กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

 4.2.1 เนื้อหาสาระ เป็นท้ังเนื้อหา
และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพหุปัญญา 8 
ด้าน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 4H ของ
นักเรียน ประกอบด้วย 8 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละ
ฐานมีการบูรณาการพัฒนาทักษะ 4H ดังนี้

ต�ร�ง 1 แสดงเนื้อหา ประสบการณ์การพัฒนาทักษะ 4H ในฐานการเรียนรู้

เนื้อห� ประสบก�รณ์ก�รพัฒน�ทักษะ 4H ในฐ�นก�รเรียนรู้

ฐ�นก�รเรียนรู้ 1 ภ�ษ�ปริศน�: Word Puzzle 
(Word Smart) เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการ
ในกิจกรรมด้านภาษา ประกอบด้วย 7 กิจกรรม 
1. Brain Gym นับนิ้วภาษาอังกฤษ: พัฒนา Hand 
Health
2. บอกใบ้ให้ทาย: พัฒนา Head, Heart, Hand 
3. ฟังให้ดีเอ๊ะ!!! นี่มันคือตัวอะไร???: พัฒนา Head, 
Hand
4. ดอกอะไรเอ่ย???: พัฒนา Head, Hand
5. ปลาโลมา 5 ตัว: พัฒนา Head, Heart, Hand, 
Health
6. กระซิบกระซาบคาบข่าว: พัฒนา Head, Heart
7. ปริศนาอักษรชื่อ: พัฒนา Head, Hand
8. นักเขียนรุ่นจิ๋ว พัฒนา Head, Heart, Hand

 ฐ�นก�รเรียนรู้ 5 Musical all around (Music 
Smart) เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการใน
กิจกรรมด้านดนตรี ประกอบด้วย 8 กิจกรรม 
1. Brain Gym ซิปปี้ซิป: พัฒนา Health
2. เสียงดนตรีจากสิ่งรอบตัว: พัฒนา Head, 
3. Cups song: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health
4. Body Percussion: พัฒนา Head, Heart, Hand, 
Health
5. ชุมทางหางเครื่อง: พัฒนา Head, Heart,Hand, 
Health
6. วาทยกรน้อย คอยคุมวง: พัฒนา Head, Heart, 
Hand 
7. เก้าอี้ดนตรีมิตรภาพ: พัฒนา Heart, Health
8. ถุงดนตรี: พัฒนา Head, Heart, Hand 
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ฐ�นก�รเรียนรู้ 2 ถ้�คุณแน่ม�ต่อแพหนีล�ว� (Logic 
Smart) เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการใน
กิจกรรม ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 7 
กิจกรรม 
1. Brain Gym 0 2 5 10: พัฒนา Heart, 
Hand,Health
2.เจ้าภูเขาไฟน้อย (The little volcano): พัฒนาHead, 
Heart, Hand
3.ต่อแพหนีลาวา: พัฒนา Head, Heart, Hand, 
Health
4. ดินสอนแกว่งไปมา: พัฒนา Head, Hand 
5.น้ำาแข็งกลางแก้ว: พัฒนา Head, Heart, Hand
6.น้ำาที่รั่วจะหยุดไหล: พัฒนา Head, Heart, Hand
7.ภาพสีแดงหายไป: พัฒนา Head, Heart, Hand 

ฐ�นก�รเรียนรู้ 6 รู้อะไร ไม่สู้ รู้ใจตัวเอง (Self Smart) 
เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการในกิจกรรม ด้าน
การเข้าใจในตนเอง ประกอบด้วย 8 กิจกรรม 
1. Brain Gym ตบตัก ตบมือ: พัฒนา Health
2. นั่งสมาธิ: พัฒนา Heart 
3. Check in: พัฒนา Head, Heart 
4. บ้านในฝันของฉัน: พัฒนา Head 
5. Puzzle Box: พัฒนา Head, Heart, Hand
6.Check out (วันนี้ได้อะไร): พัฒนา Head, Heart
7.หากฉันไม่ได้อยู่ที่นี่: พัฒนา Head, Heart
8.มือของฉัน: พัฒนา Head, Heart 

ฐ�นก�รเรียนรู้ 3 เล่นกับเง� เล่�เป็นภ�พสร้�งเป็น
ศิลป์ (Picture Smart) เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H 
บูรณาการในกิจกรรมด้านมิติสัมพันธ์ ประกอบด้วย 8 
กิจกรรม 
1. Brain Gym ขา มือ ขา:พัฒนา Heart,Hand, 
Health
2. เงาเล่าเรื่อง: พัฒนา Head, Heart, Hand
3. สานสายใยจากไหมพรม: พัฒนา Head, 
Heart,Hand 
4. ศิลป์ทำามือ: พัฒนา Head, Heart, Hand
5. เทียนหลากสี: พัฒนา Head, Heart,Hand
6. ว่าวจิ๋วโต้ลม: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health

ฐ�นก�รเรียนรู้ 7 Friend love friendly (People 
Smart) เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการใน
กิจกรรม ด้านการเข้าใจผู้อื่น ประกอบด้วย 8 กิจกรรม 
1. Brain Gym ฝนเทลงมา: พัฒนา Heart, Hand, 
Health 
2. รถไฟฟ้ามาหานะเธอ: พัฒนา Head, Heart, Hand
3. ตัวต่อมายา: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health
4. ก่อร่างสร้างฝัน: พัฒนา Head, Heart, Hand 
5. ร้อยลูกแก้ว: พัฒนา Head, Heart, Hand
6. ฮูล่าฮูปพาเพลิน: พัฒนา Head, Heart, Hand

7. ข้าวเปลี่ยนสี: พัฒนา Head, Heart,Hand
8. แมวเหมียวทรงตัว: พัฒนา Head, Heart, Hand

7. วาดสวยๆ: พัฒนา Head, Heart, Hand
8. อิ่มกันไหม: พัฒนา Head, Heart, Hand
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ฐ�นก�รเรียนรู้ 4 Body Smart เพร�ะฉล�ดใช้ 
(Body Smart) เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการ
ในกิจกรรมด้านเคลื่อนไหวร่างกาย ประกอบด้วย 8 
กิจกรรม 
1. Brain Gym ร่วมพลัง: พัฒนา Health
2. ห่วงมนุษย์: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health
3. Tic Tac Toe บิงโกฮูลาฮุป: พัฒนา Head,Heart, 
Hand, Health
4. เกาะกันเดิน: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health
5. ใส่ใจใส่ไข่: พัฒนา Head, Heart,Hand, Health
6. มงกุฎไข่: พัฒนา Head, Heart, Hand,Health
7. ซูโม: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health
8. แย่งแผ่นดิน: พัฒนา Head, Heart, Hand, Health

ฐ�นก�รเรียนรู้ 8 ธรรมช�ติหรรษ� (Nature Smart) 
เป้าหมายพัฒนาทักษะ 4H บูรณาการในกิจกรรมด้าน
ธรรมชาติประกอบด้วย 8 กิจกรรม 
1. Brain Gym ผึ้งแตกรัง: พัฒนา Heart, Hand, Health
2. หยดน้ำาปริศนา: พัฒนา Head
3. ผักกาดมหัศจรรย์: พัฒนา Head
4. ขวดน้ำากินได้: พัฒนา Head, Hand 
5. หากฉันเป็นวิหกเหินฟ้า: พัฒนา Heart 
6. สัตว์จากวัสดุธรรมชาติ: พัฒนา Head, Heart,Hand 
7. สายตรวจกำาจัดขยะ: พัฒนา Head, Heart, Hand
8. รอบรั้วบ้านฉัน: พัฒนา Head, Heart, Hand

 4.2.2 กิจกรรมพัฒนา แบ่งเป็น 2 
กิจกรรม คือ 

 กจิกรรมที ่1 การจดักจิกรรมคา่ยการ
เรียนรู้ เป็นการจัดค่าย 2 วัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับ
การพัฒนาทักษะ 4H ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ในฐาน
การเรียนรู้ 8 ฐาน โดยทีมวิทยากรค่ายที่ผ่านการ
พัฒนาดำาเนินจัดค่าย เลือกกิจกรรมให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและเวลา ประมาณ 3-4 กิจกรรม โดย
แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่มๆ ละ 25-30 
คน และนักเรียน ทกุกลุ่ม จะเขา้เรยีนรูก้จิกรรมทกุ
ฐานๆ ละ 1.30 ชั่วโมง การจัดกลุ่มนักเรียนอาจ
จะทำาไดโ้ดยจัดเปน็ระดับช้ันหรอืคละระดับช้ันหรอื
ตามความเหมาะของโรงเรียน 

 กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรมฐาน
การเรียนรู้ เป็นการจัดฐานการเรียนรู้ ดำาเนิน
การโดยครู ในชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ตามตารางเรียนที่โรงเรียน กำาหนดใน 1 
ภาคเรียน (ตามความสะดวกของโรงเรียน) ซึ่งครู
ดำาเนินการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ในคู่มือ
การจัดกิจกรรมที่ร่วมกันออกแบบไว้ อาจทำาโดย
การหมุนเวียนฐานการเรียนรู้ 8 ฐานในแต่ละวัน 

หรือหมุนเวียนฐานการเรียนรู้ละ 1 สัปดาห์ หรือ
วิธีอ่ืนๆ ตามที่โรงเรียนหรือครูสะดวก โดยเลือก
กิจกรรมตามความเหมาะสมกับผู้เรียนและเวลา

5. สื่อประกอบการพัฒนา ประกอบด้วย 
1) คู่มือการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ พหุปัญญา 
2) วีดิทัศน์เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้พหุปัญญา 
3) สื่อวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์ ที่ใช้ประจำาฐาน
การเรียนรู้ 

6. การวัดและประเมินผล ประเมินโดย
วิธีการ 1) การสังเกตการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรม 2) การประเมินความรู้ของครู 3) การ
สอบถามความคิดเห็นของครูต่อกิจกรรมฐานการ
เรยีนรู ้4) การประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน และ 5) 
การสอบความพึงพอใจนักเรียน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมิน 1) 
แบบทดสอบความรู้ครู 2) แบบสอบถามความคิด
เห็นของครูต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3) แบบ
ประเมินทักษะ 4H และ4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน 

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ขององค์ประกอบกิจกรรม ฐาน



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 196 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2563

การเรยีนรูพ้หุปญัญาตอ่การพัฒนาทกัษะ 4H ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลาโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญตอ่ความเหมาะสม และ
ความเปน็ไปได้ขององค์ประกอบกจิกรรมฐานการเรยีนรูพ้หปุญัญาตอ่การพฒันาทกัษะ 4H 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ร�ยก�ร

ระดับคว�มคิดเห็น (N=5)

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D.
แปล
คว�ม

S.D.
แปล
คว�ม

1. คว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็น 4.60 0.89 มาก 4.20 0.84 มาก

2. หลักก�ร 4.20 0.63 มาก 3.90 0.75 มาก

3. จุดมุ่งหมาย 4.40 0.89 มาก 4.00 0.71 มาก

 การพัฒนาครู 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก

 การพัฒนานักเรียน 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก

4. กิจกรรมการพัฒนาครู 4.17 081 มาก 4.06 0.81 มาก

 4.1 เนื้อหาพัฒนาครู 4.20 0.82 มาก 4.04 0.82 มาก

หน่วยที่ 1 ความตระหนักในคุณค่าการพัฒนา 
พหุปัญญา

4.20 0.84
มาก

4.00
0.71 มาก

 หน่วยที่ 2 แนวทางกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก

 หน่วยที่ 3 แนวทางการออกแบบกิจกรรมและการประเมิน
ทักษะ 4H 4.00 0.71 มาก 3.80

0.45
มาก

 หน่วยที่ 4 การออกแบบค่ายการเรียนรู้ 4.40 0.89 มาก 4.20 1.10 มาก
 หน่วยที่ 5 ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมฐาน การเรียนรู้ 8 ฐาน 4.20 0.84 มาก 4.00 1.0 มาก
 4.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก

 4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมครู 4.00 0.71 มาก 4.00 0.71 มาก

5. กิจกรรมพัฒนานักเรียน 4.28 0.75 มาก 4.16 0.73 มาก
 5.1 เนื้อหา 4.40 0.89 มาก 4.20 0.84 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 1 ภาษาปริศนา 4.42 0.56 มาก 4.42 0.65 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 2 ถ้าคุณแน่มาต่อแพหนีลาวา 4.37 0.74 มาก 4.30 0.77 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 3 เล่นกับเงาเล่าเป็นภาพสร้างเป็นศิลป์ 4.35 0.78 มาก 4.31 0.79 มาก
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ร�ยก�ร

ระดับคว�มคิดเห็น (N=5)

คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

S.D.
แปล
คว�ม

S.D.
แปล
คว�ม

 ฐานการเรียนรู้ 4 Body Smart เพราะฉลาดใช้ 4.34 0.80 มาก 4.23 0.77 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 5 Musical all around 4.34 0.80 มาก 4.08 0.69 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 6 รู้อะไร ไม่สู้ รู้ใจตัวเอง 4.25 0.79 มาก 4.08 0.83 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 7 Friend love friendly 4.42 0.81 มาก 4.15 0.78 มาก
 ฐานการเรียนรู้ 8 ธรรมชาติหรรษา 4.28 0.83 มาก 4.30 0.83 มาก
 5.2 รูปแบบที่ 1 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
 การจัดค่ายฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน (ค่าย 2 วัน) 4.60 0.89 

มาก
ที่สุด

4.60
0.89 มาก

ที่สุด
 5.3 รูปแบบที่ 2 กิจกรรมฐานการเรียนรู้ในชั่วโมง 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้ฐานการเรียนรู้ 8 ฐาน 4.00 0.71 มาก 3.80

0.45
มาก

5.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัด 4.00 0.71 มาก 4.00 0.71 มาก
6. สื่อประกอบก�รพัฒน� 4.20 0.84 มาก 4.20 0.84 มาก
7. การวัดและประเมินผล 4.30 0.87 มาก 4.10 0.78 มาก
 วิธีการประเมิน 4.40 0.89 มาก 4.20 0.84 มาก
 เครื่องมือประเมิน 4.20 0.84 มาก 4.00 0.71 มาก

รวมเฉลี่ย 4.24 0.75 ม�ก 4.08 0.74 ม�ก

จากตาราง 1 ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ต่อความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ขององค์
ประกอบของกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญา
ต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
( =4.24) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก  
(  =4.08) พบว่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดคือ ความสำาคัญและความจำาเป็น ( =4.60) 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ จุดมุ่งหมาย 
( =4.40) การวัดและประเมินผล ( =4.30) และ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ( =4.28) ส่วนความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมาก คือ ความสำาคัญและความ

จำาเป็น และสื่อประกอบการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( =4.20) และกิจกรรมพัฒนานักเรียน  
( =4.16) เมือ่พจิารณารายประเดน็พบว่า รูปแบบ
ที่ 1 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ผู้เช่ียวชาญเห็นว่า
ทั้งความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =4.60) 

สรุปผลจากการทดลองใช้กิจกรรมฐาน
การเรียนรู้กับกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนทดสอบ
ความรู้ครูเกี่ยวกับการกิจกรรมฐานการเรียนรู้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน 
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และหลังการ
พัฒนานักเรียนมีความพึงใจในกิจกรรมฐาน การ
เรียนรู้ในระดับมาก ผู้วิจัยนำาผลการสรุปข้อมูล
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ดังกล่าวมาปรับปรุงเพ่ือให้ได้กิจกรรมฐาน การ
เรียนรู้ที่สมบูรณ์ ในการพัฒนาครูและนักเรียนใน
ระยะต่อไป

ระยะที่ 2 ผลการใช้กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ4H ของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ 

1. ผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจของ
ครู พบว่าคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การ
จดักจิกรรมฐานการเรียนรูพ้หุปัญญาต่อการพัฒนา
ทักษะ 4H ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตาม
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หลังการพัฒนา
สูงกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 

2. ผลการสอบถามความคิดเห็นของครู
ตอ่กระบวนการพฒันาตามกจิกรรมฐาน การเรยีนรู ้
พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตามนโยบาย ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ( =3.96) พบวา่ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทุกรายการ ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กระบวนการ
และกิจกรรม มีความต่อเนื่องในการพัฒนามีการ
เตมิเตม็และมกีารสะทอ้นการเรียนรู ้กระบวนการ
กิจกรรมฐานการเรียนรู้นำาไปพัฒนาทักษะ 4H 
ของนักเรียนได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากัน ( =4.26) 
กระบวนการกจิกรรมฐานการเรยีนรูส้อดคลอ้งกบั
พัฒนาการและศักยภาพทางปัญญาของนักเรียน 
( =4.21) กระบวนการกิจกรรมฐานการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมกบัสดัสว่นเวลา ทีก่ำาหนดในแตล่ะ
กจิกรรม ( =4.05) กจิกรรมการพฒันาแปลกใหม ่
น่าสนใจ กระบวนการกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วย
เหลือกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =4.00) 

3. ผลการประเมนิทกัษะ 4H ของนกัเรยีน 

3.1 ผลการประเมินด้านจริยศึกษา 
ด้านหัตถศึกษาและด้านพลศึกษาของนักเรียน  
ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะ 4H ด้านจริยศึกษา ด้านหัตถศึกษาและ
ด้านพลศึกษาของนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 1-6

ระดับชั้น

ระดับปฏิบัติ ระดับปฏิบัติ ระดับปฏิบัติ

ด้�นจริยศึกษ� (Heart) ด้�นหัตถศึกษ� (Hand) ด้�นพลศึกษ� (Health) 

S.D. แปลคว�ม S.D. แปลว�ม S.D.
แปล
คว�ม

ประถมศึกษาปีที่ 1 2.73 0.53 สูง 2.32 0.52 สูง 2.42 0.64 ดี
ประถมศึกษาปีที่ 2 2.39 0.68 สูง 2.30 0.63 สูง 2.18 0.73 พอใช้
ประถมศึกษาปีที่ 3 2.21 0.71 ปานกลาง 2.10 0.71 ปานกลาง 1.98 0.83 พอใช้
ประถมศึกษาปีที่ 4 2.34 0.60 สูง 2.30 0.61 สูง 2.36 0.61 ดี
ประถมศึกษาปีที่ 5 2.23 0.69 ปานกลาง 2.03 0.69 ปานกลาง 2.24 0.69 พอใช้
ประถมศึกษาปีที่ 6 2.29 0.63 สูง 2.16 0.63 ปานกลาง 2.30 0.64 ดี

รวม (เฉลี่ย) 2.37 0.64 สูง 2.20 0.63 ป�นกล�ง 2.25 0.69 พอใช้
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จากตาราง 2 พบว่า ทักษะที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 คือ 
ดา้นจรยิศกึษา มีคา่เฉลีย่อยู่ในระดับสงู ( =2.37) 
รองลงมาคือ ด้านพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
พอใช ้( =2.25) และด้านหตัถศกึษา มค่ีาเฉลีย่อยู่
ในระดับปานกลาง ( =2.20) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
จริยศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นที่ได้ค่าเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับสูง จำานวน 4 ระดับชั้น คือ ประถมศึกษา
ปีที่ 1 ( =2.73) ประถมศึกษาปีที่ 2 ( =2.39) 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ( =2.34) และ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ( =2.29) ด้านหัตถศึกษา มีนักเรียนระดับ
ชั้นที่ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง จำานวน 3 ระดับชั้น 
คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 ( =2.32) ประถมศึกษา
ปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
( =2.30) ด้านพลศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันที่
ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี จำานวน 3 ระดับชั้น คือ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 ( =2.42) ประถมศึกษาปีที่ 
4 ( =2.36) และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ( =2.30) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น พบว่า ระดับ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูง ทุกด้าน 
คือ ด้านจริยศึกษา ( =2.73) ด้านพลศึกษา (
=2.42) และด้านหัตถศึกษา ( =2.32) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงทุกด้าน คือ ด้าน
พลศกึษา ( =2.36) ดา้นจรยิศกึษา ( =2.34) และ
ด้านหัตถศึกษา ( =2.30) 

นอกจากน้ียังพบว่าระดับช้ันที่มีผลการ
ประเมินมีค่าเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง 
และพอใช้ คือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 พบ
ว่า ด้านจริยศึกษา ( =2.21) ด้านหัตถศึกษา (
=2.10) และด้านพลศึกษา ( =1.98) ประถม

ศึกษาปีที่ 5 พบว่า ด้านพลศึกษา ( =2.24) ด้าน
จริยศึกษา ( =2.23) และ ด้านหัตถศึกษา (  
=2.03) 

3.2 ผลประเมินทักษะ 4H ด้านพุทธิ
ศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นการประเมินความ
สามารถในการคิด ดังตาราง 3

ต�ร�ง 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะ 4H ด้านพุทธิศึกษา (ความสามารถ
ในการคิด) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1- 6

ระดับชั้น
จำ�นวน
นักเรียน

คะแนน (20) แปลคว�ม
 (ระดับก�รคิด) SD

ประถมศึกษาปีที่ 1 25 16.80 0.98 สูง

ประถมศึกษาปีที่ 2 21 18.48 0.79 สูง

ประถมศึกษาปีที่ 3 32 19.06 0.65 สูง

ประถมศึกษาปีที่ 4 33 16.73 0.99 สูง

ประถมศึกษาปีที่ 5 36 17.94 0.88 สูง

ประถมศึกษาปีที่ 6 25 17.76 0.90 สูง

รวมเฉลี่ย 172 17.80 0.87 สูง
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จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีทักษะ 
4H ด้านพุทธิศึกษา (ความสามารถในการคิด) 
โดยภาพรวมมีคะแนนอยู่ในระดับสูง ( =17.80) 
ทุกระดับชั้นมีคะแนนอยู่ในระดับสูง คือ ประถม
ศึกษาปึที่ 3 ( =19.06) มีคะแนนสูงสุด รองลง
มาคือ ประถมศึกษาปีที่ 2 ( =18.48) ประถม
ศึกษาปีที่ 5 ( =17.94) ประถมศึกษาปีที่ 6 (  
=17.76) ประถม ศึกษาปีที่ 1 ( =16.80) และ
ประถมศึกษาปีที่ 4 ( =16.73) 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
การพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนระดับประถม
ศกึษาตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้ พบวา่  
นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =2.83) และมีความพึงพอใจในระดับมาก
ทั้ง 8 ฐานการเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ฐานการเรียนรู้ 5 Musical all around 
( =2.87) รองลงมาคือ ฐานการเรียนรู้ 2 ถ้าคุณ
แน่มาต่อแพหนีลาวา ฐานการเรียนรู้ 3 เล่นกับ
เงา เล่าเป็นภาพ สร้างเป็นศิลป์ ฐานการเรียนรู้ 7 
Friend love friendly มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( =2.84) 
ฐานการเรียนรู้ 4 Body Smart เพราะฉลาดใช้ 
ฐานการเรียนรู้ 8 ธรรมชาติหรรษา มีค่าเฉลี่ยเท่า
กัน ( =2.83) และฐานการเรยีนรู ้1 ภาษาปริศนา 
( =2.80) 

เมื่อพิจารณารายกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ กิจกรรมเจ้าภูเขาไฟน้อย (The little 
volcano) ( =2.92) รองลงมาคือ กิจกรรมใบ้คำา 
กิจกรรมเสียงดนตรีจากสิ่งรอบตัว มีค่าเฉล่ียเท่า
กัน ( =2.91) และกิจกรรมสานสายใยจากไหม
พรม ( =2.89) 

 

อภิปรายผล 
จากผลการพัฒนากิจกรรมฐานการเรียน

รู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียน

ระดบัประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลาเรยีน เพิม่
เวลารู้ เป็นรูปแบบที่มีกระบวนการพัฒนาทั้งครู
ผู้สอนและนักเรียน สาระการพัฒนาครูเริ่มต้นที่
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เห็นคุณค่า เกิด
ความตระหนักและสามารถปฏิบัติการออกแบบ
กิจกรรมการจัด การเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญา 
ส่งผลให้คะแนนความรู้ของครูหลังการพัฒนาสูง
กว่าก่อน การพัฒนาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  
แขมมณ ี(2557: 89-90) กลา่ววา่ในการประยกุต์
ทฤษฎีการสอนแบบพหุปัญญา ครูต้องเข้าใจ 
เชาวน์ปัญญาที่ชัดเจนและเห็นความสำาคัญเป็น
เบื้องต้น จึงจะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
และเกิดความเช่ือที่จะนำาทฤษฎีพหุปัญญามาใช้
ในการเรียนการสอน ส่วนกิจกรรมการพัฒนา
นกัเรียนเปน็วธิกีารจัดกจิกรรมทีเ่นน้พฒันาทกัษะ 
4H ประกอบด้วย ด้านพุทธิศึกษา ด้านจริยศึกษา 
ดา้นหตัถศกึษา และดา้นพลศกึษา โดยใชก้ารเรยีน
รู้ผ่านกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ และฐานการเรียน
รู้พหุปัญญาเน้นการตอบสนองผู้เรียนตามความ
สามารถและศักยภาพทางปัญญาตามทฤษฎีพหุ
ปัญญา เป็นไปตามข้อเสนอของ สำานักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (2559: 7) เนื่องจาก
ผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่
เหมอืนกนั ดงันัน้ในการจดัการเรยีนการสอนควรมี
กจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายทีส่ามารถสง่เสรมิ 
เชาวน์ปัญญาหลายๆ ด้าน มิใช่มุ่งพัฒนาแต่
เพียงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ควร
ครอบคลุมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านพุทธิศึกษา ด้านจริยศึกษา ด้านหัตถศึกษา 
และด้านพลศึกษา การพัฒนาถึงจะได้ผล 

จากผลการประเมินกิจกรรมฐานการ
เรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลา
เรยีน เพิม่เวลารู ้ผู้เช่ียวชาญเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 
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และความเป็นไปได้ของทุกองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะความสำาคัญและความ
จำาเป็น จุดมุ่งหมาย กิจกรรมพัฒนานักเรียน รูป
แบบที่ 1 กิจกรรมค่ายการเรียนรู้ มีความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าฐานการเรียน
รู้ทั้ง 8 ฐาน มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการนำาไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้ทุกฐาน
การเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิ ความคิด
เห็นของครู ครเูหน็วา่กระบวนการกจิกรรมฐานการ
เรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพทาง
ปัญญาของนักเรียน สามารถนำาไปพัฒนาทักษะ 
4Hได้ และสอดคล้องกับผลวิจัย ของเพ็ญศรี  
ศรีนุช (2552: บทคัดย่อ) พบว่า การจัดกิจกรรม
ตามแนวคิดพหุปัญญา 8 ด้านมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับศักยภาพทางการเรียนรู้ทุกด้านของ
นักเรียน 

จากผลการประเมินทักษะ 4H ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 พบว่าคะแนน 
ดา้นพทุธศิกึษา (ความสามารถในการคดิ) ทกุระดบั
ชั้นอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเกิดจากกระบวนการ
กิจกรรมในทุกฐานเน้นการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วย
คำาถามให้ขบคิด ร่วมสรุปและสะท้อนการเรียนรู้  
และเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอของสำานักวิชาการและมาตรฐานการ
ศึกษา (2554: 11-15) เสนอว่าการจัดค่าย 
รปูแบบฐานการเรียนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพ ควรจดั
ใหม้กีารเรยีนรูผ้า่นการคดิจากสถานการณจ์รงิ ได้
ลงมอืปฏบิตัจิะชว่ยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีน
รู้ได้อย่างสูงสุด ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริมณี บรรจง (2559: 
98) และวันชนะ ปานสุวรรณภรณ์ (2559: 25) 
พบว่านักเรียนผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมค่าย  
มีทักษะการคิดสูงขึ้น และความสามารถในการให้
เหตุผลหลงัการพฒันาสงูกวา่ก่อนการพัฒนา สว่น
ด้านพลศึกษาในภาพรวมนักเรียนประเมินตนเอง

อยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับการศึกษาความ
สามารถทางพหปุญัญาของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการ
จดักจิกรรมการเพาะปลกูโดยใชร้ปูแบบพหปุญัญา
เพื่อกาเรียนรู้ (บุญญิสา วงเวียน, 2556: 58)  
พบว่า พัฒนาการทางพหุปัญญาเกือบทุกด้านอยู่
ระดับสูง ยกเว้นด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 
ดา้นความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจผู้อืน่ซ่ึงถือว่าเปน็สว่น
หนึ่งของการพัฒนาด้านพลศึกษา หากพิจารณา
ประเด็นพฤติกรรมย่อยนักเรียนประเมินตนเอง
ในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในอยู่ระดับดี 
เชน่ การดแูลรักษาความสะอาดของอปุกรณเ์คร่ือง
ใช้ส่วนตัว ดูแลรักษาร่างกายให้สะอาด และการ
แนะนำาเพื่อนให้หลีกเลี่ยงจากสารเสพติด อาจถือ
ได้ว่าการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
การพฒันาทกัษะ 4H ของนกัเรยีนสามารถพฒันา
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสุขนิสัยและทักษะ
ชีวิตได้ ส่วนด้านหัตถศึกษา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่าประเดน็การประเมนิเปน็เกีย่วกับ
การวางแผน การดัดแปลงผลงานไปใช้ และการ
หาวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างผลงาน นักเรียนทุก
ระดับช้ันส่วนใหญ่ประเมินตนเองมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับน้อย ซึ่งเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจในการนำา
ไปหาแนวทางแก้ไขและต่อยอดให้เกิดการพัฒนา 
เมื่อพิจารณากิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนพบ
ว่ากิจกรรมการส่งเสริมการดัดแปลงผลงานไปใช้
กับกิจกรรมที่อ่ืนๆ การหาวิธีการใหม่ๆ ในการ
สร้างผลงาน มีในฐานการเรียนรู้ที่ 2 ถ้าคุณแน่
มาต่อแพหนีลาวาและฐานการเรียนรู้ที่ 3 เล่นกับ
เงา เล่าเป็นภาพ สร้างเป็นศิลป์ อาจไม่เพียงพอ
กับการฝึกพฤติกรรมด้านนี้ จากข้อมูลการนิเทศ
ติดตามครูสะท้อนว่า “..พฤติกรรมบางอย่างต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนา..เช่นการสร้างสรรค์ผลงาน..
ควรมีการฝึกซ้ำา…ทำาอย่างต่อเนื่อง..” 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อกิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ
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การพฒันาทกัษะ 4H ของนักเรยีน นักเรียนมคีวาม
พงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากทัง้ 8 ฐานการ
เรียนรู้ พบว่าตัวเองได้ทั้งความรู้และมีความสนุก 
ท้ังนี้เนื่องจากกิจกรรมทุกฐานเน้นการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการเล่น ผสมผสานกันระหว่างกิจกรรม
วิชาการกับกิจกรรมนันทนาการ นักเรียนจึงทำาให้
ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน สอดคล้องกับ 
ผลวิจัยของ คอร์เบล (Corbel, 1998) พบว่า
ทฤษฎีพหุปัญญาทำาให้ครูรู้จักผู้เรียนมากขึ้น เกิด
การปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่ทำาให้การเรียนรู้ของผู้
เรียนง่ายขึ้นและเกิดความสนุกกับการเรียน และ
งานวจิยัของสริมิณี บรรจง (2559: 98) พบวา่การ
จัดกจิกรรมคา่ยการเรยีนรู้ในระดับปฐมวยั จะช่วย
ส่งเสริมทักษะการคิด การทำางานเป็นทีม มีจิต
สาธารณะ นำาสู่การอยู่รว่มกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามสขุ  
ซ่ึงสอดรับกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ด้านของนักเรียน 

บทสรุปการวิจัย พบว่า กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้พหุปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบายลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขใน
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 4H ของนักเรียนได้
ตามเป้าหมายนโยบาย“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

ข้อเสนอแนะ
1. ขอ้เสนอแนะในการนำาไปใช้ เพือ่ให้การ

พัฒนาด้านพลศึกษาและด้านหัตถศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมาย การนำากิจกรรมฐานการเรียนรู้พหุ
ปัญญาต่อการพัฒนาทักษะ 4H ไปใช้ โรงเรียน
ควรจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควร
มีการฝึกซ้ำาๆ เพื่อให้เกิดความชำานาญ 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจัิยครัง้ตอ่ไป ควร
ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความสขุใน การเรียนรู ้
กับทักษะ 4H โดยการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้พหุปัญญาต่อ การพัฒนาทักษะ 
4H ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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