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การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาแบบ 2 ทาง
สาหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น
สลิลทิพย์ สุดสงวน1* ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์2 และ ทิพยา จินตโกวิท3
บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุประสงค์ เพื่ อ พั ฒนาแบบประเมิ นความสามารถทางพหุ ปั ญญาแบบ 2 ทาง ส าหรับเด็ กวั ย
ประถมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบและพัฒนาการประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่โดดเด่นแบบ 2 ทาง
ที่ เพิ่ มความแม่ นย ามากขึ้ นกว่ า การประเมิ นแบบทางเดี ยว แบบประเมิ นความสามารถทางพหุปั ญ ญาแบบ 2 ทาง
ประกอบด้ วยเครื่องมือจ านวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบประเมินส าหรับครูหรือผู้ ปกครองเป็นผู้ สังเกตและประเมิ น
ความสามารถของผู้เรียน และชุดที่ 2 แบบประเมินสาหรับผู้เรียนประเมินตนเอง ผู้วิจัยนาแบบประเมินทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 40 คน และครูที่ปรึกษาจานวน 3 คน
และครั้งที่ 2 คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 35 คน และครูที่ปรึกษาจานวน 3 คน โดยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างคนละกลุ่ม ผลจากการเปรียบเทียบพบว่า การประเมินพหุปัญญาที่โดดเด่นโดยการสังเกตของครูหรือผู้ปกครอง
และการประเมินตนเองของผู้เรียน สอดคล้องกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ทั้ง 2 ครั้ง และจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
แคปปาพบว่า ค่าความเชื่อมั่นระหว่างผลการประเมินโดยครูและผลการประเมินตนเองของผู้เรียน มีค่าเท่ากับ 0.94 และ
0.96 ตามลาดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พัฒนาการนาเสนอแบบประเมินในรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการ
บันทึกข้อมูล รวมถึงดึงดูดความสนใจให้กับเด็กในช่วงวัยดังกล่าว
คาสาคัญ: ทฤษฎีพหุปัญญา; เด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น; การประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
รับพิจารณา: 8 ตุลาคม 2562
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ตอบรับ: 26 กุมภาพันธ์ 2563
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Development of a Two-Way Multiple Intelligence Assessment Questionnaire
for Primary School Children
Salintip Sudsanguan1* Sakchai Tangwannawit2 and Thippaya Chintakovid3
Abstract
The purpose of this study was to develop a two-way Multiple Intelligence assessment for primary
school children. The researchers designed and developed a two-way Multiple Intelligence assessment
which helped increase the accuracy of identifying outstanding Multiple Intelligence of students more
than a one-way assessment approach. The two-way Multiple Intelligence assessment consisted of two
assessment forms. The first assessment form was designed for teachers or guardians to observe and
assess the students. The second form was intended for the students’ self-assessment. The developed
tools were tried out twice. The sample of first test was forty primary school students and three teaching
advisors. The sample of the second test was thirty-five primary school students and three teaching
advisors. The samples of both tests were different groups. For both tests, a comparison between the
teachers’assessment and the students’ self-assessment results were more than or equal to ninety-five
percent matched. An analysis by using the Cohen's Kappa statistic revealed that the reliability between
the teachers’ assessment results and students’ self-assessment results achieved the highest level,
which were 0.94 and 0.96, respectively. The researchers also developed online assessment forms in
order to reduce errors caused by form filling and to attract students.
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1. บทนา
แนวโน้มของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน มุ่งเน้น
การน าเทคโนโลยี มาผสมผสานควบคู่กั บการให้ ความ
ส าคั ญ กั บ พื้ นฐานของผู้ เรี ยนที่ แตกต่ างกั น ด้ ว ยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาของไทยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน [1] อันจะ
นาไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ของเด็กไทยและเตรียมความ
พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างเต็ ม
ประสิทธิภาพจากการศึกษาและงานวิจัยที่ผ่านมา การ
สร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อพื้นฐานของผู้เรียน
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ตรงกับกลุ่มผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
[2] การศึ กษาถึงผลลั พธ์ ที่ ได้ จากการปรั บปรุงวิ ธี การ
เรี ย นรู้ ตามพื้ น ฐานของผู้ เรี ยน [3] หรื อการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ให้ตรงกับความถนัดในแต่ละด้านของ
ผู้เรียน [4] ล้วนเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน และการสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่ม
ผู้ เรี ยน ซึ่ งจะส่ งผลให้ผู้ เรียนสามารถดึ งศักยภาพของ
ตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นามาซึ่งกระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เพิ่มขึ้น กระทั่ งนาไปสู่ความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
และการปฏิรูประบบการศึกษาไทย
หนึ่ ง ในวิ ธี การคั ดกรองความสามารถพื้ นฐานของ
ผู้เรียน ที่ ได้ รับความนิ ยมและถูกน ามาประยุ กต์ ใช้ กัน
อย่ างแพร่ หลายในกระบวนการศึ กษา คื อ ทฤษฎี พหุ
ปัญญา (Multiple Intelligence) ถูกคิดค้นโดย Howard
Gardner [5] ที่ ได้ ศึ กษาพื้ นฐานความหลากหลายทาง
ปัญญาของมนุษย์ โดยจาแนกความสามารถพื้นฐาน ที่
โดดเด่ นแตกต่ างกันตามกลุ่ มความถนั ด โดยแบ่ งตาม
ลั กษณะของบุ คคลต่ าง ๆ ตามประเภทของปั ญ ญาที่
หลากหลายไว้ ด้ วยกั น ทั้ งหมด 9 ด้ า น [6] ทฤษฎี พ หุ
ปัญญาถือเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ ผู้เรียน ได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถของตนเอง พัฒนาด้านที่บกพร่อง รวมถึง
สนับสนุนและเติมเต็มศักยภาพในการเรียนรู้ [7], [8], [9]
ให้แก่ผู้เรียนเฉพาะกลุ่มได้อย่างตรงเป้าหมาย หลายปีที่
ผ่ า นมาทฤษฎี พ หุ ปั ญ ญาถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ ในวงการการศึกษาอย่างมากมาย เช่น
การพั ฒ นารู ป แบบกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทางพหุ ปั ญหา

เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ เรียน [10] การนาเทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับผู้เรียนตาม
กลุ่ มพหุปั ญญาเพื่ อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ทางการศึกษา [11]
การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามทฤษฎีพหุปัญญา [12], [13] เป็นต้น
ในการจั ด กลุ่ ม หรื อ คั ด กรองความสามารถทาง
พหุปัญญาที่โดดเด่นตามพื้นฐานของผู้เรียน จาเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือประเมินความสามารถทางพหุปัญญา ซึ่ง
หากการคัดกรองและจัดกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จะส่ งผลให้กระบวนการพัฒนาในส่ วนอื่น ๆ เป็นไปได้
อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันเครื่องมือที่นิยมใช้ในการ
ประเมิ น ความสามารถทางพหุ ปั ญ ญาของผู้ เ รี ย นมี
ลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประเมินค่า (Rating
Scale) ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้ประเมินและให้คะแนนตนเอง
จากข้อคาถามที่บ่งชี้ถึงลักษณะส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ
ในกรณีที่ผู้เรียนเป็นเด็กวัยประถมศึกษา การประเมินจะ
ผ่านการสังเกตพฤติกรรมและบันทึกลงในแบบประเมิน
โดยผู้ ป กครองหรื อ ครู ป ระจ าชั้ น ของเด็ ก แทน ด้ ว ย
รูปแบบการประเมินดังกล่าว ทาให้การจัดกลุ่มหรือคัด
กรองผู้เรียนอาจเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็น
จริง เนื่องจากการประเมินโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช้ตัวผู้เรียน
เอง หากมีการปรับปรุงกระบวนการประเมินดังกล่าว จะ
ช่ วยให้การจั ดกลุ่ มหรือคัดกรองความสามารถทางพหุ
ปัญญาของเด็ กวั ยประถมศึกษาตรงตามความเป็ นจริง
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ
ของการพั ฒ นาแบบประเมิ น ความสามารถทาง
พหุปัญญาของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ด้วยการออกแบบกระบวนการประเมินรูปแบบใหม่ โดย
พัฒนาแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาแบบ 2
ทาง ซึ่งประกอบไปด้วย แบบประเมินความสามารถทาง
พหุ ปั ญญาส าหรั บครู หรื อผู้ ปกครองเป็ นผู้ สั งเกตและ
ประเมิ นความสามารถของผู้ เรี ย น และแบบประเมิ น
ความสามารถทางพหุปัญญาสาหรับผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน
ตนเอง จากนั้นนาผลที่ได้จากการประเมินทั้งสองกลุ่มมา
เปรี ย บเที ยบหาพหุ ปั ญญาด้ า นที่ โดดเด่ นตรงกั นของ
ผู้ เรี ยน รวมทั้ ง น าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพื่ อ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น
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นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ยยั งได้ น าแบบประเมิ นที่ พั ฒนาขึ้ น
มาพั ฒ นาเป็ น แบบประเมิ น ออนไลน์ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกในการท าแบบประเมิ น และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใน
ปริมาณมากหรือในกรณีที่มีการทดสอบซ้า ลดทอนความ
ผิดพลาดจากการบันทึกลงกระดาษ ง่ายต่อการนาข้อมูล
ไปวิเคราะห์และใช้งาน รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทา
แบบประเมินให้กับเด็ก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางพหุ
ปัญญาแบบ 2 ทาง สาหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น
2.2 เพื่อประเมินผลแบบประเมินความสามารถทาง
พหุ ปั ญ ญาแบบ 2 ทาง ส าหรั บ เด็ กวั ย ประถมศึ กษา
ตอนต้น
2.3 เพื่อพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางพหุ
ปั ญญาแบบ 2 ทาง ส าหรั บเด็ กวั ยประถมศึ กษาตอน
ต้นแบบออนไลน์
3. กรอบแนวความคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดพัฒนาแบบประเมิน
ความสามารถทางพหุปัญญาแบบ 2 ทาง
กรอบแนวความคิ ด การด าเนิ น งานดั ง แสดงใน
รูปที่ 1 ผู้วิจัยแบ่งส่วนการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

3.1 การออกแบบและพัฒนาแบบประเมินความ
สามารถทางพหุ ปั ญ ญาส าหรั บ เด็ ก ชั้ น ประถมศึ กษา
ตอนต้น ชุ ดส าหรับครูหรือผู้ปกครองเป็ นผู้สั งเกตและ
ประเมินความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก โดยพัฒนา
ในรูปแบบแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า
3.2 การออกแบบและพัฒนาแบบประเมินความสามารถ
ทางพหุปัญญาสาหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชุด
ส าหรั บนั กเรี ยนเป็ นผู้ ประเมิ นตนเอง ที่ น าเสนอด้ วย
สัญลักษณ์ (icon) ลักษณะใบหน้ายิ้ม ใบหน้าเรียบเฉย
และใบหน้ าบึ้ ง แทนระดั บการให้คะแนนตามเกณฑ์ ที่
กาหนด [14]
ผลของด้ านพหุ ปั ญญาที่ โดดเด่ นจากการประเมิ น
ความสามารถทางพหุ ปั ญ ญาทั้ ง 2 ฝั่ ง จะถู ก น ามา
เปรี ยบเที ยบผล เพื่ อยื น ยั น ด้ านพหุ ปั ญ ญาที่ โ ดดเด่ น
ตรงกัน
3.3 ส่วนการนาเสนอแบบประเมินความสามารถทาง
พหุปัญญาแบบ 2 ทางในรูปแบบออนไลน์
4. สมมติฐานการวิจัย
ผลการประเมิ น ความสามารถทางพหุปั ญ ญาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ ครูเป็นผู้ประเมิ น
กับผลการประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่ผู้เรียน
เป็นผู้ประเมินตนเอง มีผลการประเมินพหุปัญญาด้านที่
โดดเด่น สอดคล้องกัน โดยมี ความสอดคล้องระหว่า ง
ผู้ประเมินอยู่ในระดับดีมาก
สมมติฐานทางสถิติ
̂𝐶 ≥ 0.80
𝐻0 : 𝐾
̂𝐶 < 0.80
𝐻1 : 𝐾
5. วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาเครื่องมือสาหรับ
การประเมินความสามารถทางพหุปัญญาแบบ 2 ทาง
5.1 กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัด
เจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
สั ง กัด ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
จานวนทั้งสิ้ น 75 คน และครูที่ ปรึกษาจานวน 6 คน
โดยแบ่ ง การทดลองใช้ แบบประเมิ น ออกเป็ น 2 ครั้ง
ดังนี้
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ครั้งที่ 1 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 40 คน และคุณครูที่ปรึกษา จานวน 3 คน
ครั้ง ที่ 2 นักเรีย นระดับ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3
จานวน 35 คน และคุณครูที่ปรึกษา จานวน 3 คน
โดยกลุ่มตัวอย่า งที่ให้ข้อมูลทั้ง 2 ครั้ง เป็นคนละ
กลุ่มกัน
5.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.2.1 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถ
ทางพหุปัญญาสาหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชุด
ส าหรั บ ครู ห รื อ ผู้ ป กครองเป็ น ผู้ สั ง เกตและประเมิ น
ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็ก มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ก) ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์และสร้างข้อคาถามสาหรับ
แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาสาหรับเด็กวัย
ประถมศึกษาตอนต้น ดังตารางที่ 1
ข) สรุปข้อคาถามที่ได้จากการวิเคราะห์ข้างต้น
และนามาสร้างเป็นเครื่องมือประเมินความสามารถทาง
พหุปัญญาในเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้นสาหรับคุณครู
เป็นผู้สังเกตและประเมินความสามารถของเด็ก
ค) น าแบบประเมิ น ที่ พั ฒ นาขึ้ น เสนอต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพหุปัญญาจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหาด้ ว ยดั ช นี ความ
สอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหาแบบประเมิน (Index
of Item – Objective Congruence : IOC) ซึ่งผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 0.93 ซึ่งมากกว่า 0.5 เป็น
ต้นไป และอยู่ในระดับที่สามารถนาไปใช้ได้ จึงปรับปรุง
ตามค าแนะนาของผู้ เชี่ ยวชาญก่อนนาไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
ง) นาผลจากการประเมินข้อคาถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จ) นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
5.2.2 การพั ฒนาแบบประเมิ นความสามารถ
ทางพหุ ปั ญ ญาส าหรั บ เด็ กชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น
ชุ ดส าหรับ ผู้ เรี ยนเป็ นผู้ ประเมิ นตนเอง มี ขั้ นตอนการ
พัฒนาดังนี้
ก) ศึกษาทฤษฎีและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อออกแบบแบบประเมินสาหรับเด็กในช่วงวัยประถม
ศึกษาตอนต้น

ข) นาแบบประเมินชุดสาหรับครูเป็นผู้ประเมิน
มาท าการอ้ า งอิ ง และสร้ า งข้ อ ถาม ให้ ส อดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ในแต่ละข้อคาถามตั้งต้น และเพื่อให้มีความ
เหมาะสม เข้าใจได้ง่าย สาหรับเด็กในช่วงวัยดังกล่าว
ค) ออกแบบและสร้ า งแบบประเมิ น โดยใช้
สั ญลั กษณ์ ใบหน้ า แสดงอารมณ์ และความรู้ สึ ก แทน
ระดั บการประเมิ น ดั งรู ปที่ 2 โดยก าหนดเกณฑ์ การ
ประเมิ น เช่ น เดี ยวกั นกั บ แบบประเมิ นชุ ดส าหรั บ ครู /
ผู้ ปกครอง รวมถึ งออกแบบกิ จกรรมขณะเด็ กท าแบบ
ประเมิ น เช่ น ยกตัวอย่ างสถานการณ์ให้ ผู้ เรียนทางาน
กลุ่ ม ร่ ว มกั น เป็ น ต้ น เพื่ อให้ พ วกเขาเข้ า ใจและตอบ
คาถามได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์

2

1

0

รูปที่ 2 สัญลักษณ์แทนระดับการประเมิน
ง) นาแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพหุปัญญาจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงของเนื้ อหาด้ ว ยดั ช นี ความ
สอดคล้องและเหมาะสมของเนื้อหาแบบประเมิน (IOC)
ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 0.94 ซึ่งมากกว่า
0.5 และอยู่ในระดับที่สามารถนาไปใช้ได้
จ) นาแบบประเมินที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อย
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งการทดลองเป็น
2 ครั้ง ด้ วยกระบวนการเดียวกันคือ ให้ ผู้เรียนท าแบบ
ประเมินจากการทากิจกรรมร่วมกันภายในห้องเรียน ซึ่ง
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการอธิบายและยกตัวอย่าง รวมถึง
จ าลองสถานการณ์ เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนเข้ าใจและท าแบบ
ประเมินได้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ขณะที่ครู
ประจ าชั้ นจะเข้ าร่วมกิ จกรรม สั งเกตพฤติ กรรม และ
ประเมินความสามารถทางพหุปัญญาของผู้เรียนไปพร้อม
กับการประเมินตนเองของผู้เรียน
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ตารางที่ 1 ประเด็นคาถามของพหุปัญญาแต่ละด้านจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พหุปัญญา
ด้านภาษา

ด้านตรรกะ

ด้านมิติ

ด้านร่างกายและ
การเคลื่อนไหว

ด้านดนตรี
ด้านความเข้าใจ
ระหว่างบุคคล
ด้านความเข้าใจ
ตนเอง
ด้านธรรมชาติ
ด้านอัตภวนิยม/
จิตนิยม

ข้อคาถาม
เข้าใจคาสั่งและปฏิบัติตามคาสั่งได้
เล่าเรื่องสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจ
บอกความหมาย และอธิบายความหมายของคา
หรือภาพได้ชัดเจน
แก้ปัญหาจากประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
รู้จักเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่สิ่งของตาม รูปร่าง
จานวน ขนาด สี หรือพื้นผิวได้
บอกสัญลักษณ์ตัวเลขและจานวนได้
วาดภาพ/ออกแบบผลงานด้านศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ
บอกลักษณะรูปร่างของสิ่งของได้
บอกตาแหน่งหรือทิศทางของที่ตั้งหรือสิ่งของได้
ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้
(กล้ามเนื้อมัดใหญ่)
ควบคุมการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือ
กับประสาทตาได้ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก)
ใช้ร่างกายแสดงท่าทางต่าง ๆ
กิริยาโต้ตอบต่อดนตรีและเสียงเพลง
แสดงท่าทางตามจังหวะ/สัญญาณ
ร้องเพลงประกอบดนตรีได้
ทางานเป็นกลุ่มได้
เป็นผู้นาที่ดีในการทากิจกรรม
ยอมรับผู้อื่นและเป็นผู้ตามที่ดีในการทากิจกรรม
ทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง
กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ
มีเป้าหมายในการทางาน
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม
รู้จักวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เข้าใจบทบาทของตนเอง
เข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกาย/จิตใจ
แสดงความมีน้าใจกับผู้อื่น

การท าแบบประเมิ นชุ ดส าหรั บเด็ กเป็ นผู้ ประเมิ น
ตนเอง ผู้ วิ จั ย ออกแบบให้ แบบประเมิ น มี ข้ อ ค าถาม
ตามแต่ละด้านพหุปัญญา ด้านละ 3 ข้อ ให้เด็กทาแบบ
ประเมิ นโดยการเลื อกค าตอบด้ ว ยการระบายสี หรื อ

งานวิจัยอ้างอิง
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [18], [19], [20], [22], [23]
[12], [15], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[15], [18], [19], [22], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [21], [23]
[12], [15], [16], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [16] [17], , [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17] [18], [19], [20], [21], [23]
[12], [15], [16], [17] [18], [19], [20], [21], [23]
[12], [15], [16], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17] [18], [19], [20], [21], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [20], [21], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [23]
[12], [15], [16], [17], [19], [20], [21], [23]
[12], [16], [18], [19], [20], [22] , [23]
[15], [21], [22], [23]
[12], [15], [16] , [19], [20], [21], [23]
[12], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16], [18], [19], [20], [21], [22], [23]
[12], [15], [16]
[12], [15], [16]
[12]

กากบาทลงบนใบหน้ า ที่ เป็ นสั ญลั กษณ์ ไอคอนแสดง
อารมณ์ต่าง ๆ ตามระดับการให้คะแนนที่แตกต่างกันตาม
เกณฑ์ที่กาหนด (ซึ่งจะกล่ าวในส่วนผลการพัฒนาแบบ
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ประเมินความสามารถทางพหุปัญญาชุดสาหรับ ผู้เรียน
ประเมินตนเอง)
เมื่อรวบรวมผลการประเมินทั้งจากครูและนักเรียน
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยเปรียบเทียบผลการประเมินเพื่อหา
ด้านพหุปัญญาที่โดดเด่นของเด็กแต่ละคน และวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมินด้วยสถิติแคปปา (Cohen's
Kappa Coefficient) ก่อนจะน าไปใช้ และพั ฒนาแบบ
ประเมินความสามารถทางพหุปัญญาแบบ 2 ทาง แบบ
ออนไลน์ ต่อไป
5.4 การพัฒนาแบบประเมินความสามารถทางพหุ
ปัญญาแบบ 2 ทาง แบบออนไลน์
ก) หลั ง จากการวิ เคราะห์ และประเมิ น แบบ
ประเมินด้วยค่าความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน ตามสถิติ
แคปปาเรียบร้อยแล้ว โดยระดับความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ ประเมิ นจะต้ องอยู่ ในระดั บดี มาก คือ มี ค่ าทางสถิ ติ
มากกว่ า 0.80 ผู้ วิ จั ยจึ งจะน าแบบประเมิ นดั งกล่ าวไป
พัฒนาเป็นแบบประเมินออนไลน์
ข) แบบประเมินออนไลน์แบ่ง ส่วนการทางาน
ออกเป็ น 2 ส่ วน ได้ แก่ 1) ส่ วนการประเมิ นโดยครู /
ผู้ปกครอง และ 2) ส่วนของผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
โดยผู้ใช้ งานสามารถเลือกท าแบบสอบถามได้ จากหน้ า
เมนูหลัก
ค) แบบประเมินส่วนของผู้เรียน ใช้สัญลักษณ์
ใบหน้าแสดงอารมณ์ แทนระดับการประเมินเช่นเดียวกัน
กับแบบประเมินในรูปแบบกระดาษ
ง) ข้อมูลการทาแบบประเมินจะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติเพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการประเมิน
จ) นาแบบประเมินออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นนาเสนอ
ต่อครูประจาระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อสอบถามความ
เหมาะสมและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อแบบประเมิน
ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาแบบประเมินความสามารถทาง
พหุ ปั ญ ญาแบบ 2 ทาง ส าหรั บ เด็ กวั ย ประถมศึ กษา
ตอนต้น
แบบประเมินทั้ง 2 ชุด ประกอบไปด้วยข้อคาถามตาม
ทฤษฎีพหุปัญญาทั้ง 9 ด้าน จานวน 27 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ด้านละ 3 ข้อ

6.1.1 ผลการพัฒนาแบบประเมินความสามารถ
ทางพหุปัญญาชุดสาหรับคุณครูเป็นผู้ประเมินพัฒนาขึ้น
ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ
คือ
2 หมายถึง ผู้เรียนแสดงความสามารถทาง
พหุปัญญา ในแต่ละด้านโดยไม่มีผู้อื่นบอกหรือแนะนาให้
แสดงพฤติกรรม
1 หมายถึง ผู้เรียนแสดงความสามารถทาง
พหุปั ญญาในแต่ ละด้ านโดยมี ผู้ อื่นบอกหรือแนะน าให้
แสดงพฤติกรรม
0 หมายถึง ผู้เรียนไม่แสดงความสามารถทาง
พหุปัญญาในด้านนั้น ๆ
ข้อคาถามที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีและสังเคราะห์
งานวิจัยต่าง ๆ แสดงตัวอย่างดังตารางที่ 2 ผลจากการ
ประเมินความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่ า
ดัชนี ความสอดคล้ องที่ 0.93 ซึ่งอยู่ ในระดั บที่สามารถ
นาไปใช้ ได้ จึ งปรับปรุงตามคาแนะน าของผู้เชี่ ยวชาญ
ก่อนนาไปทดลองใช้
ตารางที่ 2 ตัวอย่างข้อคาถามในแบบประเมิน
ข้อคาถามแบบประเมิน
สาหรับครู
เข้าใจคาสั่งและปฏิบัติตาม
คาสั่งได้
เล่าเรื่องสื่อความหมายให้ผู้อื่น
เข้าใจได้
บอกความหมายและอธิบาย
ความหมายของคาหรือภาพได้
ชัดเจน

ข้อคาถามแบบประเมิน
สาหรับผู้เรียน
ฉันสามารถปฏิบัติตามคาสั่งของ
คุณพ่อคุณแม่ หรือครูได้ดี
ฉันเล่าเรื่องราวต่าง ๆ หรือนิทาน
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ฉันสามารถบอกความหมายและ
อธิบายความหมายของคาหรือ
ภาพต่าง ๆ ได้

6.1.2 ผลการพัฒนาแบบประเมินความสามารถ
ทางพหุปั ญญาชุ ดส าหรับ ผู้ เรียนประเมินตนเอง แสดง
ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
ชุดสาหรับผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง
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แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา ชุดสาหรับ
ผู้ เรี ย นเป็ นผู้ ประเมิ นตนเอง ได้ ผ ลของค่ า ดั ชนี ความ
สอดคล้องที่ 0.94 ซึ่งอยู่ ในระดั บที่ สามารถน าไปใช้ ได้
จึ งปรั บปรุ งตามคาแนะน าของผู้ เชี่ ยวชาญก่อนน าไป
ทดลองใช้ โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 9 หน้า แต่ละหน้า
ประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ แสดงตัวอย่างดังตารางที่ 2
และมีสีที่แตกต่างกันในแต่ละหน้าเพื่อดึงดูดความสนใจ
ในการท าแบบประเมิ นไปที ละข้อพร้อม ๆ กับการท า
กิจกรรมร่ วมกัน โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะแทนด้ วย
สัญลักษณ์ดังนี้
หน้ายิ้ม หมายถึง ระดับคะแนน 2 ประเมินตนเองเมื่อ
ข้อคาถามนั้นตรงกับความเป็นจริงของตัวเอง มากที่สุด
หน้านิ่ง หมายถึง ระดับคะแนน 1 ประเมินตนเองเมื่อ
ไม่สามารถแสดงความรู้สึกกับข้อคาถามนั้นได้ ห น้ า บึ้ ง
หมายถึง ระดับคะแนน 0 ประเมินตนเองเมื่อข้อคาถาม
นั้นไม่ตรงกับตนเองเลย
6.2 ผลการทดลองใช้แบบประเมินความสามารถทาง
พหุปัญญาแบบ 2 ทางสาหรับเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น
6.2.1 การทดลองใช้ครั้งที่ 1
นักเรียนจานวน 40 คนเป็นผู้ทาแบบประเมิน
ตนเอง และคุณครูประจาชั้นจานวน 3 คน เป็นผู้ประเมิน
เด็ กนั กเรียนในแต่ ละชั้ นเรียนของตนเอง แสดงผลการ
ประเมินได้ดังนี้
ตรงกัน จานวน 38 คน คิดเป็น 95%
ไม่ตรงกัน จานวน 2 คน คิดเป็น 5%
และมีรายละเอียดในแต่ละด้านพหุปัญญาที่มีผลประเมิน
ตรงกัน ดังรูปที่ 4
ด้านร่างกาย
ด้านตรรกะ
ด้านมิติ
ด้านดนตรี
ด้านธรรมชาติ
ด้านความเข้าใจตนเอง
ด้านภาษา
ด้านความเข้าใจ…
ด้านอัตภวนิยม

0
จานวนนักเรียน (คน)

8
7
7
5
4
3

2
1
1

5

10

รูปที่ 4 รายละเอียดด้านพหุปัญญาที่มีผลประเมินตรงกัน
จากการทดลองใช้ครั้งที่ 1

6.2.2 การทดลองใช้ครั้ง ที่ 2
นักเรียนจานวน 35 และคุณครูประจาชั้น
จานวน 3 คน แสดงผลการประเมินได้ดังนี้
ตรงกัน จานวน 34 คน คิดเป็น 97 %
ไม่ตรงกัน จานวน 1 คน คิดเป็น 3 %
และมีรายละเอียดในแต่ละด้านพหุปัญญาที่มีผลประเมิน
ตรงกัน ดังรูปที่ 5
ด้านตรรกะ
ด้านดนตรี
ด้านร่างกาย
ด้านมิติ
ด้านความเข้าใจ…
ด้านความเข้าใจตนเอง
ด้านอัตภวนิยม
ด้านธรรมชาติ
ด้านภาษา
0
จานวนนักเรียน (คน)

8
6
6
5
3
2
2
1
1
5

10

รูปที่ 5 รายละเอียดด้านพหุปัญญาที่มีผลประเมินตรงกัน
จากการทดลองใช้ครั้งที่ 2
โดยการทดลองทั้ง 2 ครั้ง มีเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน กรณีตรงกัน แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 ผู้เรียนและคุณครูประเมินด้านพหุปัญญาที่
โดดเด่นตรงกัน
ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนประเมินพหุปัญญาด้านที่โดดเด่น
คือ ด้านภาษา ครูประเมินพหุปัญญาด้านที่ โดดเด่น คือ
ด้านภาษา หมายถึง ผู้ประเมินทั้ง 2 ประเมินพหุปัญญา
ด้านที่โดดเด่นตรงกัน
กรณีที่ 2 ผู้เรียนประเมินด้านพหุปัญญามากกว่า 1
ด้านแต่มีด้านที่ตรงกับคุณครูประเมินอย่างน้อย 1 ด้าน
ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนประเมินพหุปัญญาด้านที่โดดเด่น
คือ ด้ านภาษา และด้ านตรรกะ ครูประเมิ นพหุปัญญา
ด้านที่โดดเด่น คือ ด้านภาษา หมายถึง ผู้ ประเมิ นทั้ ง 2
ประเมินพหุปัญญาด้านที่โดดเด่น คือ ด้านภาษาตรงกัน
6.3 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน
ด้วยสถิตแิ คปปา (Cohen's Kappa Coefficient)
6.3.1 ผลจากการทดลองครั้งที่ 1
ค่าความเชื่อมั่นของสถิติแคปปาเท่า กับ 0.94
ซึ่งอยู่ในระดับ ความเชื่อมั่น ดีมาก (Almost Perfect)
ตามระดับความเชื่อมั่นของสถิติแคปปาของ Landis and
Koch [24]

56

6.3.2 ผลจากการทดลองครั้งที่ 2
ค่าความเชื่ อมั่ นของสถิติ แคปปาเท่ ากับ 0.96
ซึ่งอยู่ในระดับความเชื่อมั่นดีมาก ตามระดับความเชื่อมั่น
ของสถิติแคปปาของ Landis and Koch [24]
จากสมมติฐานการวิจัย เมื่อทาการทดสอบด้วย
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน ด้ วยสถิติ
แคปปา พบว่าระดับความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน
อยู่ที่ 0.94 และ 0.96 ตามลาดับ ระดับความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ประเมินมีค่ามากกว่า 0.80 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก
จึงสามารถสรุปได้ว่าผลของการประเมินระหว่างครูเป็นผู้
ประเมินและผู้เรียนประเมินตนเอง มีผลการประเมินพหุ
ปัญญาด้านที่โดดเด่นสอดคล้องกัน โดยมีความสอดคล้อง
ระหว่ างผู้ ประเมิ นอยู่ ในระดั บดี มากจึ งท าการยอมรั บ
สมมติฐาน 𝐻0 และ ปฏิเสธ 𝐻1
6.4 ผลการพัฒนาแบบประเมินออนไลน์
6.4.1 จากการพัฒนาแบบประเมินความ สามารถ
ทางพหุปัญญาแบบ 2 ทางสาหรับเด็กวัยประถมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจัยได้นามาพัฒนาเป็นแบบประเมินออนไลน์
โดยแบ่งเป็น 1) ส่วนการประเมินโดยครู/ผู้ปกครอง และ
2) ส่วนของผู้เรียนเป็นผูป้ ระเมินตนเอง แสดงดังรูปที่ 6

1

รูปที่ 6 (ก) แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
แบบ 2 ทางในรูปแบบออนไลน์

2

รูปที่ 6 (ข) แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา
แบบ 2 ทางในรูปแบบออนไลน์
6.4.2 ผลจากการนาแบบประเมินออนไลน์เสนอ
ต่อครูประจาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถสรุปได้
ดังประเด็นต่อไปนี้
ก) ด้านการใช้งาน ทาให้สะดวกต่อการทาแบบ
ประเมินเนื่องจากในกรณีที่มีการประเมินในปริมาณมาก
สามารถทาได้ง่ายกว่าการจัดพิมพ์เอกสาร และสะดวกต่อ
การทดสอบซ้า
ข) ด้านการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลผลการประเมิน
สามารถนาไปวิเคราะห์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่า
การจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร
ค) เห็นควรนาไปใช้แทนการประเมินในรูปแบบ
กระดาษแบบเดิม
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการพั ฒนาแบบประเมิ นความสามารถทางพหุ
ปัญญาแบบ 2 ทาง สาหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่
1-3 พบว่า แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาที่
พัฒนาขึ้นทั้ง 2 ชุด ได้แก่ ชุดสาหรับครูเป็นผู้สังเกตและ
ประเมิ น เด็ ก และชุ ด ส าหรั บ เด็ กประเมิ น เมื่ อน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตั วอย่าง คือ ผู้เรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 – 3 และครูที่ปรึกษา จานวน 2 ครั้ง และนา
ผลการประเมิ นมาตรวจสอบและเปรียบเทียบ ผลการ
ประเมิ นทั้ ง 2 ทาง พบว่ า มี ด้ านพหุ ปั ญญาที่ โดดเด่ น
ตรงกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 95 ทั้ง 2 ครั้งและมี
ระดั บ ความความเชื่ อมั่ น ระหว่ า งผู้ ป ระเมิ นด้ ว ยสถิ ติ
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แคปปาอยู่ที่ 0.94 และ 0.96 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับ
ดีมาก เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผลของการประเมิน
ความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1-3 ที่ ครู เป็ นผู้ ประเมิ น กั บผลการประเมิ นความ
สามารถทางพหุปัญญาที่ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง มีผล
ของด้านพหุปัญญาที่โดดเด่นไม่แตกต่างกัน
ดังนั้นแบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญาแบบ
2 ทางที่ ผู้ วิ จั ยพั ฒนาขึ้ นนี้ จึ งเป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่
สามารถน าไปใช้ ในการประเมิ นความสามารถทางพหุ
ปั ญญาส าหรั บ เด็ กวั ย ดั งกล่ าว เพื่ อเพิ่ ม ความแม่ นย า
ให้กับการประเมินความสามารถทางพหุปัญญาในเด็กวัย
ประถมศึกษาต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินที่พัฒนาขึ้นพัฒนา
เป็นแบบประเมินออนไลน์ และนาเสนอต่อครูประจาชั้น
ประถมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่า มีความเห็นควร
นาไปใช้ แทนการประเมิ นในรูปแบบกระดาษแบบเดิ ม
โดยให้คาแนะนาในประเด็นที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการ
ทาแบบประเมิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเก็บข้อมูล
ในปริมาณมาก หรือกรณีที่มีการทดสอบซ้า และสะดวก
ต่อการนาข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
กว่าการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร อีกทั้งน่าจะช่วยเพิ่ม
ความสนใจในการทาแบบประเมินของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรเพิ่ มเติ มกิ จกรรมในระหว่ างการประเมิ น
ความสามารถของผู้เรียนให้มีความหลากหลายมากขึ้น
เพื่อที่จะสามารถสังเกตและประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
8.2 ข้ อค าถามที่ ใช้ ในการด าเนิ น กิ จกรรมไม่ ควร
ซับซ้อนและไม่ควรมีจานวนข้อที่มากเกินไป ควรยกตัวอย่าง
ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพและเข้าใจข้อคาถาม
ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประเมินมากยิ่งขึ้น
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