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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน เพื่อหาน้ําหนักองคประกอบ

ความสามารถทางพหุปญญาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร วิทยาลัย

อาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยใชแบบสอบถามเพื่อประเมินความสามารถทางปญญาในแตละดานจาก  

พหุปญญาทั้ง 8 ดาน จํานวน 80 ขอ มีจํานวนนักศึกษาทั้งส้ิน 558 คน คัดกรองนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต 3.00 

ขึ้นไปเพื่อนํามาเปนตนแบบในการวิจัยในครั้งนี้ ไดจํานวน 153 คน  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ความสามารถทางปญญาในแตละดานจากพหุปญญาทั้ง 8 ดาน พบวา 

โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของพหุปญญา ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 

ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคณิตศาสตร-ตรรกะ ความสามารถดานมิติสัมพันธ ความสามารถดาน

ดนตรี ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ ความสามารถดาน

ธรรมชาติวิทยา และความสามารถดานการเขาใจตนเอง ซึ่งองคประกอบดานที่มีคาน้ําหนักสูงที่สุดสามอันดับไดแก 

ดานคณิตศาสตร-ตรรกะ มีคาน้ําหนักเทากับ 0.43 ดานดนตรี มีคาน้ําหนักเทากับ 0.43 ดานมิติสัมพันธมีคาน้ําหนัก

เทากับ 0.38  สรุปไดวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร ที่เรียนเกงนั้น จะมี

ความสามารถทางปญญาเดนๆ 3 ดาน คือ ดานคณิตศาสตร-ตรรกะ ดานดนตรี และดานมิติสัมพันธ 
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ABSTRACT 
The purposes of this research study were to Confirmatory Factor Analysis in order to find factor 

loading of capability in multiple intelligences of high vocational certificate student, Nakornrajasima 

vocation collages department of computer study. This research use questionnaire as a tool to assess 

The multiple intelligences of 153 students who has GPA more than 3.00 these 153 students were pick 

and choose from 558 students in order to do questionnaire which divide in 8 part of knowledge  that 

totally 80 choice. 

Summary of the research. 

The confirmatory factor analysis shows that the secondary order factor analysis is a combination 

of 8  factors : linguistic intelligence, Logical – Mathematics intelligence, Visual – Spatial intelligence, musical 

intelligence, Bodily-Kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, Naturalist intelligence and 

intrapersonal intelligence. 

 The top three factor loading are 1. Logical-Mathematics intelligence (0.43 factor loading)         

2. musical intelligence (0.43 factor loading) 3. bodily – kinesthetic intelligence (0.38 factor loading). This 

paper assume that student who good at computer study will his three multiple intelligence which are 

Bodily – Kinesthetic intelligence, musical intelligence and Logical – Mathematics intelligence. 

 
Keywords : Multiple Intelligences, Confirmatory Factor Analysis, Factor Loading 
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คํานํา 
ความสามารถทางสมองเปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนตอการเรียนรูเพราะเปนปจจัยที่จะสงเสริมให

ผูเรียนศึกษาวิชาการตาง ๆ ใหบรรลุจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษานั้น ๆ  ได นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได

ตระหนักถึงเรื่องนี้ดี จึงไดพยายามศึกษาวิจัยเพื่อใหเขาถึงลักษณะและหนาที่ของความสามารถทางสมอง อันเปน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน และปลูกฝงใหเกิดความสามารถในการคิดคน และแกปญหาตาง ๆ ไดอยางดี 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงตองพัฒนาผูเรียนตามความสามารถที่แตกตางกันแนวคิดที่กลาวถึงกัน

มากในปจจุบันคือ ทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence theory) ของโฮเวิรด การดเนอร (Howard Gardner) 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกันที่เชื่อวา คนเรามีความสามารถทั้งแปดดานและความสามารถเหลานี้สามารถพัฒนาไดซึ่ง

ไดแก  ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคณิตศาสตร-ตรรกะ ความสามารถดานมิติสัมพันธ 

ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ 

ความสามารถดานธรรมชาติวิทยา และความสามารถดานการเขาใจตนเอง ทฤษฎีพหุปญญา พัฒนามาจากความรู

เร่ืองการทํางานของสมอง ซึ่งสมองสวนตาง ๆ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษยตางกัน ทําใหคนบางคนอาจมี

ความสามารถบางประการโดดเดน ในขณะที่ความสามารถดานอื่น ๆ อาจตํ่ากวาคนปกติ  เมื่อนําแนวคิดตาม

ทฤษฎีพหุปญญาของ Gardner  มาวิเคราะหความเกงของคนไทย จะเห็นวาคนไทยนั้น นับตั้งแตพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศทั้งในอดีตและปจจุบันทรงมีพระอัจฉริยะภาพในหลายดานตามทฤษฎีนี้ 
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รวมทั้งบุคคลผูมีชื่อเสียงและผูนําประเทศหลายคน เกงในหลายดานเชนกัน บางคนเรียนมาทางดานสัตววิทยา แตมี

ความเชี่ยวชาญดานกลวยไมมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งในความเปนจริงแลว สัตววิทยาและกลวยไมเปนดานเดียวกัน 

คือ ความเกงดานธรรมชาติวิทยา บางคนมีอาชีพเปนนายแพทย เปนศัลยแพทยแลวยังเปนนักดนตรีและนักแตง

เพลง หรือศิลปนรองเพลงอีกดวย (สุนทร โคตรบรรเทา, 2548) ซึ่งโฮเวิรด การดเนอร ใหความสําคัญกับ

ความสามารถที่หลากหลายของบุคคล ครูผูสอนตองเปดใจกวางมากขึ้น ยอมรับความแตกตางของผูเรียน  ดังนั้น

ผูเรียนที่อาจจะเรียนรูดวยวิธีหนึ่งไดไมดี แตก็อาจจะเรียนรูวิธีอื่นหรือทางอื่น ๆ ไดดีก็ได (มนตชัย เทียนทอง, 2550) 

การนําทฤษฎีพหุปญญามาประยุกตใชในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนจะแตกตางจากเดิมมาก การสอน

แบบเดิมจะสอนโดยบรรยายหนาชั้นเรียน เขียนบนกระดานดํา ตั้งคําถามนักเรียนเกี่ยวกับหนังสือที่อานหรือแผน

เอกสารที่แจกใหอาน แตการเรียนแบบพหุปญญา การจัดการเรียนการสอนตอเนื่องจากภาษาไปมิติสัมพันธ ศิลปะ 

ดนตรีเร่ือยไป และเอาความสามารถทางปญญาทั้ง 8 ดานมารวมเขาดวยกันอยางสรางสรรค เชน การอภิปรายกลุม 

เกมทางภาษา หนังสือพูดได โตวาที การอานออกเสียงเปนหมู การใชเทป ซีดี คอมพิวเตอรมาชวยสอน เกมปริศนา 

รูปถาย การเลานิทาน กลองขยาย กลองสองทางไกล ฝนกลางวันอยางสรางสรรค การทําอาหาร การทําสวน 

กิจกรรมพลคึกษา เลนดนตรี พี่สอนนอง จดบันทึกประจําวัน สถานการณจําลอง เปนตน แลวปรับ ใหเหมาะสมกับ

ความสามารถทางปญญาดานที่สงเสริมศักยภาพในการเรียนรูของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาคอมพิวเตอรมากที่สุด  

จากแนวคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Factor Analysis) เพื่อสรางโมเดลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis Model) จากแบบสอบถามเพื่อ

ความสามารถทางปญญาในแตละดานจากพหุปญญาทั้ง 8 ดานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

สถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร เพื่อหาคาน้ําหนัก (Factor 

Loading) ขององคประกอบแตละดานทฤษฎีพหุปญญา เลือกองคประกอบดานที่มีคาน้ําหนักสูงสุด 3 ดาน แลวนํา

ผลการวิจัยที่ไดไปเปนสวนหนึ่งของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปญญาบนเครือขายอินเทอรเน็ต

ตอไป  
 

วิธีการวิจัย 
การจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความสามารถทางปญญาในแตละดานจากพหุปญญาทั้ง 8 ดาน คือ 

ดานภาษา ดานคณิตศาสตร-ตรรกะ ดานมิติสัมพันธ ดานดนตรี ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานมนุษยสัมพันธ 

ดานธรรมชาติวิทยา และดานการเขาใจตนเอง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของ รองศาตราจารย ดร.มนตชัย เทียน

ทอง มาดัดแปลงใหเหมาะสมกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบริบททางสังคมของจังหวัด

นครราชสีมา ไดแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจากนั้นดําเนินการเก็บขอมูล

ภาคสนามจากสถานศึกษา สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   แสดงรายชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาในจังหวดันครราชสีมา 
 

ลําดับ ชื่อสถาบนัการศึกษา จํานวน (คน) หมายเหต ุ

1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 74  

2 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครราชสีมา 285 4 สาขาวิชา 

3 วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา 28  

4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวนครราชสีมา 17  

5 วิทยาลัยเทคนิคปกธงชัย 27  

6 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 16  

7 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ 26  

8 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ 21  

9 วิทยาลัยการอาชีพพมิาย 35  

10 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 8  

11 วิทยาลัยการอาชีพปากชอง 21  

รวม 558  
 

 

 
 

ภาพที่ 1  แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 

ผูวิจัยเก็บขอมูลกับนักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ทุกสาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรดังนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาการพัฒนา

เว็บไซท สาขางานกราฟก และสาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทั้งหมดจํานวน 558 คน ผูวิจัยไดขอความ

อนุเคราะหงานทะเบียนนักศึกษาของแตละวิทยาลัย เพื่อนําผลการเรียนเฉลี่ยรายปมาพิจารณาคัดสรรตนแบบ โดย

เลือกจากนักศึกษาที่มีระดับ      ผลการเรียนตั้งแต 3.00 ขึ้นไป (เฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร) เมื่อคัดกรองแลว
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ไดนักศึกษาตนแบบจํานวน 153 คน แลวนําผลจากแบบสอบถามที่ไดไปทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

(Confirmatory Factor Analysis) แลวสรางโมเดลการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis Model) เพื่อหาคา

น้ําหนัก (Factor Loading) ขององคประกอบแตละดานทฤษฎีพหุปญญา เลือกองคประกอบดานที่มีคาน้ําหนัก

สูงสุด 3 ดาน โดยใชโปรแกรมลิสเรล (Lisrel) เพื่อตรวจสอบวาขอมูลเชิงประจักษวากลมกลืนสอดคลองกับโมเดลลิ

สเรลที่พัฒนาขึ้นหรือไม ขั้นตอนการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันดวยโปรแกรมลิสเรล 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทฤษฎีความสัมพันธของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได 
2. สรางโมเดลองคประกอบ 

3. เตรียมขอมูล 

4. วิเคราะหองคประกอบ 

5. ปรับโมเดล 

นําผลการวิจัยที่ได โดยเลือกองคประกอบดานที่มีคาน้ําหนักสูงสุด 3 ดานไปเปนตนแบบของการพัฒนา

รูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎีพหุปญญาบนเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป 

 

ผลและการวจิารณ 
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เพื่อประเมินความสามารถทางปญญาในแตละดาน จากพหุ

ปญญา 8 ดาน คือ ความสามารถดานภาษา ความสามารถดานคณิตศาสตร-ตรรกะ ความสามารถดานมิติสัมพันธ 

ความสามารถดานดนตรี ความสามารถดานรางกายและการเคลื่อนไหว ความสามารถดานมนุษยสัมพันธ 

ความสามารถดานธรรมชาติวิทยา ความสามารถดานการเขาใจตนเอง เพื่อใหผลการวิจัยครั้งนี้ไดภาพรวมของ

ทฤษฎีพหุปญญาของโฮเวิรด การดเนอร ผูวิจัยจึงไดใชโปรแกรมลิสเรลวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง 

(Secondary Order Factor Analysis)เปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาวาองคประกอบยอยที่ไดอยูภายใตองคประกอบ

ใหญเดียวกันหรือไม และองคประกอบยอยใดมีความสําคัญมากกวากัน  
  

ตารางที่ 2   แสดงคาน้ําหนักองคประกอบของพหุปญญาทัง้ 8 ดาน 
 

ลําดับ ความสามารถทาง พหุปญญา คาน้ําหนัก (Factor Loading) หมายเหต ุ

1 ดานคณิตรศาสตร-ตรรก 0.43  

2 ดานดนตรี 0.43  

3 ดานมิติสัมพันธ 0.38  

4 ดานภาษา 0.37  

5 ดานมนุษยสมัพันธ 0.37  

6 ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 0.32  

7 ดานธรรมชาติวิทยา 0.32  

8 ดานความเขาใจในตนเอง 0.23  
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จากตารางที่ 2 ผลที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาวา

องคประกอบยอยใดมีความสําคัญมากกวากัน โดยวัดจากคาน้ําหนักของแตละองคประกอบของพหุปญญาทั้ง 8 

ดาน ปรากฏวา ดานคณิตศาสตร-ตรรกและดานดนตรี มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากันคือมีคาเทากับ 0.43 ซึ่งมีคา

น้ําหนักสูงสุดจากพหุปญญาทั้ง 8 ดาน  ผูวิจัยจัดใหอยูในลําดับท่ี 1 และลําดับท่ี 2 ตามลําดับ สวนลําดับท่ี 3 คือดาน

มิติสัมพันธ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.38 ลําดับที่ 4 ดานภาษา และลําดับที่ 5 ดานมนุษยสัมพันธ มีคา

น้ําหนักองคประกอบเทากันคือ  0.37 ลําดับที่ 6 ดานรางกายและการเคลื่อนไหว และ ลําดับที่ 7 ดานธรรมชาติ

วิทยา มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือ 0.32 และสุดทายลําดับที่ 8 ดานความเขาใจในตนเอง มีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.23  
 

ภาพที่ 2  แสดงโมเดลการวิเคราะหองคประกอบของพหุปญญาทั้ง 8 องคประกอบ เพื่อหาคาน้ําหนักของ

องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง โดยใชโปรแกรมลิสเรลในการ

วิเคราะห 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.37 

0.43 

0.38 

0. 32 

0.43 

0.37 

0.23 

0.32 

MI 

AT 

BT 

CT 

DT 

ET 

FT 

GT 

HT 

a1 

a10 
b1 

b10 
c1 

c10 
d1 

d10 
e1 

e10 
f1 

f10 
g1 

g10 
h1 

h10 

AT ดานภาษา 

BT ดานคณิตศาสตร-ตรรก 

CT ดานมิติสัมพันธ 
DT ดานรางกายและการเคลื่อนไหว 
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GT  ดานความเขาใจในตนเอง 

HT ดานธรรมชาติวิทยา 
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จากภาพที่ 2 จากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาวา

องคประกอบยอยใดมีความสําคัญมากกวากัน โดยวัดจากคาน้ําหนักของแตละองคประกอบของพหุปญญาทัง้  8  ดาน 

โดยที่องคประกอบ AT แทน ดานภาษา, BT แทนดานคณิตศาสตร-ตรรก มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.37, CT 

แทนดานมิติสัมพันธ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.43, DT แทนดานรางกายและการเคลื่อนไหว มีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.38, ET แทนดานดนตรี มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.32, FT แทนดานมนุษยสัมพันธ   

มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.43, GT แทนดานความเขาใจในตนเอง มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.23 

และ HT แทนดานธรรมชาติวิทยา มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.32 พิจารณาจากคาไคสแควร (Chi-

square=20.23) ซึ่งมีคาความนาจะเปน (P=0.16) ที่องศาแหงความเปนอิสระ 15 นั่นคือ คาไคสแควรแตกตางจาก

ศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวายอมรับวาโมเดลการวิจัยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และ

พิจารณาจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง พบวา น้ําหนักองคประกอบขององคประกอบยอย

ของพหุปญญาทั้ง 8 ดาน มีคาเปนบวก มีขนาดตั้งแต 0.23-0.43 โดยคาน้ําหนักองคประกอบสูงสุด 3 ลําดับแรก

จาก 8 องคประกอบของทฤษฎีพหุปญญา มีดังนี้ ลําดับที่ 1 และ 2 มีคาน้ําหนักเทากัน คือ ดานคณิตศาสตร-ตรรกะ 

และ ดานดนตรี ลําดับที่ 3 คือดานมิติสัมพันธ 
 

สรุปผลการวจิัย 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ที่เรียนสาขาวิชาที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเปนนักศึกษาที่เรียนไดเกรด 3.00 ขึ้นไปน้ัน มีความสามารถทางปญญาเดนๆ 3 ดาน คือ 

ดานคณิตศาสตร-ตรรกะ ดานดนตรี และดานมิติสัมพันธ  

เมื่อพิจารณาผลที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาวา

องคประกอบยอยใดมีความสําคัญมากกวากัน โดยวัดจากคาน้ําหนักของแตละองคประกอบของพหุปญญาทั้ง 8 ดาน 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 2 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 11 

วิทยาลัย จากประชากร 558 คน และกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปวส. 2 ที่เรียนรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

มาแลวในระดับ ปวส. 1 มีคาเฉลี่ยของเกรด (เฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรไมรวมวิชาพื้นฐาน) อยูในระดับ 

3.00 ขึ้นไป จํานวน 153 คน ดานที่มีคานําหนักขององคประกอบสูงที่สุดที่ไดจากวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ลําดับที่สองคือดานคณิตศาสตร-ตรรก ซึ่งสอดคลองกับอารี สัณหฉวี(2543) กลาววา อาชีพที่มีความสามรถทางพหุ

ปญญาดานคณิตศาสตร-ตรรก คือ นักคณิตศาสตร นักบัญชี นักวิเคราะหคอมพิวเตอร โปรแกรมเมอร นัก

เศรษฐศาสตร  นักวิทยาศาสตร  นั่นแสดงวานักศึกษาที่ เ รียนสาขาวิชาที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีความสามารถทางพหุปญญาดานคณิตศาสตร-ตรรก มากที่สุด ผูสอนควรจัด

กระบวนการสอนใหเหมาะสมกับความสามารถทางปญญานักศึกษา สงเสริมและเนนจุดเดน ปรับยุทธวิธีการสอน

ใหเหมาะสม 

ดานที่มีคาน้ําหนักขององคประกอบลําดับที่ 2 คือ ดานมิติสัมพันธ เนื่องจากนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่

ผูวิจัยใชเปนกลุมตัวอยางเกินกวาครึ่งเปนนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาเว็บไซท สาขางานกราฟก ซึ่งจาก

ผลการวิจัยที่ไดแสดงวานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความสามารถทางดานปญญาดานมิติสัมพันธ มี

ปฏิกิริยาตอภาพสูง ไมวาจะเปนภาพที่เห็นจากภายนอกหรือภาพที่อยูภายในใจ ในการจัดกระบวนการเรียนการ
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สอนควรเนนการใชสัญลักษณภาพหรือลวดลายเสนมาใช เพราะนักศึกษาที่มีความสามารถทางปญญาดานมิติ

สัมพันธจะเรียนไดดีถามีรูปภาพประกอบ  

ดานที่มีคาน้ําหนักขององคประกอบลําดับท่ี 3 คือ ดานดนตรี สืบเนื่องมาจากชวงอายุของนักศึกษาอยูในชวง

วัยรุนคือ  18-20 ป วัยนี้เปนวัยที่ชอบฟงเพลง และรักเสียงดนตรี ทําใหคาน้ําหนักของดานนี้มีคาสูงกวาความสามารถ

ทางพหุปญญาอีก 5 ดานที่เหลือ การจัดยุทธวิธีในการสอน อาจนําสาระในเรื่องที่สอนมาทําเปนเพลงประกอบการ

สอน อาจใชซีดีเพลงหรือไฟลเพลงจากเครื่องเลนเอ็มพีสาม มาใชรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอน การนําจังหวะ

เขามาชวยในการจํา การ ยุทธวิธีในการสอนโดยใชดนตรีจะชวยเพิ่มพูนความคิดสรางสรรคของครูและนักเรียนดวย 

จากผลการวิจัยที่ได ผูวิจัยจะนําผลการวิจัยไปเปนตนแบบของการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวทฤษฎี

พหุปญญาบนเครือขายอินเทอรเน็ตตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 
1. นักวิจัยหรือผูสนใจทั่วไปสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตามแนวทฤษฎีพหุปญญาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาและวิจัยเพื่อหาความสามารถทางพหุปญญาของผูเรียนในระดับการศึกษาอื่นๆ 
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