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มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .42-.63 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .865 และแบบวัดปญญาดานความมีมนุษยสัมพันธ มี
คาอํานาจจําแนกตั้งแต .29-.79 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .914
3. เกณฑปกติ ของแบบทดสอบวัดปญญาดานภาษา ดานตรรกะ และคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ
ดานความเขาใจธรรมชาติ และดานดนตรี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบวา มีคาเปอรเซ็นตไทลระหวาง
1.34 ถึง 99.55 มีคาคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 28 ถึง 76 คนสวนใหญอยูใน ระดับพอใช สวนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวามีคาเปอรเซ็น ตไทล ตั้งแต .38 ถึง 99.81 และคาคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 23 ถึง
79 คนสวนใหญอยูใน ระดับพอใช
4. ความสามารถทางปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติสัมพันธ ดานความเขาใจ
ธรรมชาติ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานการเขาใจตนเอง และดานมนุษยสัมพันธ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ .05 สวนปญญาดานดนตรี ไมมีความแตกตาง
คําสําคัญ : ความสามารถทางพหุปญ
 ญา
ABSTRACT
This research is intended to 1) construct and find out the quality of the instruments and
multiple intelligences, 2) construction of norms and 3) to compare the ability of the multiple
intelligences. The samples used in this research were the Matthayomsaksa 3 students who study in
second semester of academic year 2554 of the expansions of Educational Opportunities School
with 112 participants. and the Secondary Schools of Education Service Area Office 24th in Kalasin
Province with 260 participants ; the total is 372 participants. They were obtained by Multi-Stage
Random Sampling. The research tools were test with 5 issues and the measurement test with 3
issues. The statistics used to analyzing the data were average, standard deviation and hypothesis
testing used the Independent samples t-test.
The results were as follows :
1. The tests and all of the multiple intelligence tests. The index of the consistency of
the tests generated values from 0.66 -1.00 for every test.
2. The qualities of the test multiple intelligence tests and measuring found that the
intelligence test of linguistic had the difficulty ranging from .22 to .71, the discrimination ranging
from .30 to .97 and the reliability was .808. The intelligence test of logical - mathematical had the
difficulty ranging from .35 to .75, the discrimination from .47 to .81 and the reliability was .802. The
intelligence test of spatial had the difficulty ranging from .35 to .76, the discrimination from .47 to
.80 and the reliability was .819.The intelligence test of naturalist had the difficulty ranging from .33
to .62, the discrimination from .24 to .96 and the reliability was .786. The intelligence test of
musical had the difficulty ranging from .52 to .70, the discrimination from .53 to .92 and the
reliability was .820. The bodily - kinesthetic intelligence measuring had the discrimination from .68
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to .85 and the reliability was .870. The intrapersonal intelligence measuring had the discrimination
from .42 to .63 and the reliability was .865. and The interpersonal intelligence measuring had the
discrimination from .29 to .79 and the reliability was .914.
3. Norms of linguistic, logical - mathematical, spatial, naturalist, and music test for
Expansion of Educational Opportunities School had the percentiles ranged 1.34 to 99.55 and
normalized T-sores ranged 28 to 76 and the most students were in the fair. The Secondary School
of Education found that the percentiles ranged 0.38 to 99.81 and normalized T-sores ranged 23 to
79.The most students were in the fair.
4. The cognitive ability in the linguistic, the logical - mathematical, the spatial, the
naturalist, the bodily - kinesthetic, the intrapersonal and the interpersonal were significantly
different at the .05 level but the music was not difference.
Keyword : The ability of multiple intelligences.
บทนํา

การจัดการศึกษาที่ดีจําเปน จะตองคํานึ งถึ งความแตกต างระหวา งบุคคล ทั้ งนี้ เ นื่ องจากเด็กแต ละคนมี
ธรรมชาติสถานภาพที่เปนอยูแตกตางกัน ทฤษฎีความสามารถทางพหุปญญา (Multiple Intelligences theory) เปน
ทฤษฎีที่สงเสริมความสามารถของบุคคลในทุกดานโดยคํานึงถึงศักยภาพของบุคคลที่มีความแตกตางกัน คิดคนโดย
โฮวาร ดการ ดเนอร (Howard Gardner) นั กจิ ตวิ ทยาชาวอเมริกัน พบวา คนเรามี ความสามารถ 8 ด านและ
ความสามารถเหลานี้สามารถพัฒนาได ซึ่งไดแก ความสามารถดานภาษา ดานการใชเหตุผลเชิงตรรกะ ดานมิ ติ
สัมพันธ ดานดนตรี ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานการรูจักตนเอง ดานความสัม พันธระหวางบุคคล (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2542 : 2) และจะสงเสริม การเรียนรูใหเ กิดขึ้น ไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีโอกาส
ไดรับขอมูล ประสบการณใหมๆ การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย โดยมุงเนนผูเรียนเปน
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 4 ) เกณฑปกติ

เปนคะแนนความสามารถของผูสอบวาอยูระดับใดของกลุมประชากร โดยนําคะแนนจากการทดลองกับกลุม
ตัวอยาง ไปคํานวณหาคาเปอรเซ็นไทล แปลงเปนคะแนนที-ปกติ โดยนําไปเทียบกับตาราง และนําคะแนนทีปกติที่ได ไปปรับคะแนนโดยการสรางสมการพยากรณ เนื่องจากมีการแยกเขตพื้นที่การศึกษา ออกเปนเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึ ก ษาเป น โรงเรีย น
ประถมศึ กษาสั งกั ด สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา สวนโรงเรียนสั งกัด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา จัดการศึกษาระดับมัธยมตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู วิ จั ย จึ งสนใจที่ จ ะสร า งและหาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ วั ด ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาเพื่ อ ค น หา
ความสามารถของผูเรียนใหพัฒนาไปตามศักยภาพของตน สรางเกณฑปกติ และศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทาง
พหุปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับนักเรียนโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ ภาคเรียนที่ 2 เพื่อเปน ขอมูลสําหรับ
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โรงเรียนในการปรับปรุงการเรียนการสอนที่จะพัฒนาความสามารถทางสติปญญาของนักเรียนซึ่งจะเปนประโยชนตอ
การศึกษาและพัฒนาประเทศชาติตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดพหุปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
2. เพื่อสรางเกณฑปกติของคะแนนความสามารถทางพหุปญ
 ญา
3. เปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษากับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จาก
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากโรงเรียน 146 โรง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 3,472 คน และจากโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ จากโรงเรียน 55 โรง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 8,108 คน
รวมทั้งสิ้น 11,580 คน
2. ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชกลุม ตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจํานวน 18 โรง นักเรียนทั้งหมด 112 คน กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 9 โรง นักเรียนทั้งหมด 260 คน รวมทั้งสิ้น 372 คน
กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณกรณีทราบจํานวนประชากร กลุมตัวอยางที่ไดมาโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน
(Multi - stage Random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก เครื่องมือวัดพหุปญญาตามทฤษฎีพหุปญญาของ โฮวารด การดเนอร
(Howard Gardner) จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดปญญาดานภาษา จํานวน 15 ขอ ฉบับที่ 2
แบบทดสอบวัดปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร จํานวน 15 ขอ ฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดปญญาดานมิติสัมพันธ
จํานวน 15 ขอ ฉบับที่ 4 แบบทดสอบวัดปญญาดานความเขาใจธรรมชาติ จํานวน 15 ขอ ฉบับที่ 5 แบบทดสอบ
วัดปญญาดานดนตรี จํานวน 10 ขอ ฉบับที่ 6 แบบวัดปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว จํานวน 3 รายการ
ฉบับที่ 7 แบบวัดปญญาดานตนหรือการเขาใจตนเอง จํานวน 15 ขอ และฉบับที่ 8 แบบวัดปญญาดานมนุษยสัมพันธ
จํานวน 15 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหขอมูลหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
1.1 คุณ ภาพของแบบทดสอบทํา การวิเ คราะหห าคาความเที่ย งตรง คาความยากรายขอ ค าอํานาจ
จําแนกรายขอ และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบทดสอบ
1.2 คุณภาพของแบบวัด ทําการวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอ และความเชื่อมั่นทั้งฉบับของ
แบบวัด
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2. สรางเกณฑ ปกติ นํ าคะแนนดิบ จากการทดสอบกับกลุม ตั วอยาง ไปคํ านวณหาค าเปอร เซ็ น ตไทล
(Percentile Rank) แลวเทียบคา T- ปกติ (Normalized T-Score) จากตารางเทียบคาและทําการขยายคะแนนที่ปกติ โดยวิธีสมการพยากรณ
3. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานการวิจัย
ผูวิจัยนําขอมูลที่เ ก็บรวบรวมไดม าวิเคราะห ขอมูลตามระเบีย บวิธี วิจัยโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูปซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติทดสอบที t-test (Independent samples )
สมมุติฐานของการวิจัย
ความสามารถทางพหุปญญาของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แตกตางกัน
สรุปผล
1. แบบทดสอบและแบบวัดพหุปญญาทุกฉบับ ไดคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ และแบบวัดที่
สรางขึ้นมีคาตั้งแต .66 -1.00 ทุกฉบับ
2. คุณภาพของแบบทดสอบ และแบบวัดพหุปญญาพบวา แบบทดสอบวัดปญญาดานภาษา มีคาความ
ยากตั้งแต .22 - .71 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .30 -.97 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .808 แบบทดสอบวัดปญญาดาน
ตรรกะและคณิตศาสตร มีความยากตั้งแต.35 -.75 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .47 - .81 และคาความเชื่อมั่นเทากับ
.802 แบบทดสอบวัดปญญาดานมิติสัมพันธ มีคาความยากตั้งแต .35 -.76 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .47 - .80 และคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .819 แบบทดสอบวัดปญญาดานความเขาใจธรรมชาติ มีคาความยากตั้งแต .33 - .62 คาอํานาจ
จําแนกตั้งแต .24 - .96 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .786 แบบทดสอบวัดปญญาดานดนตรี มีคาความยากตั้งแต .52 .70 คาอํานาจจําแนกตั้งแต .53-.92 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .820 แบบวัดปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว
มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .68 - .85 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .870 แบบวัดปญญาดานตนหรือการเขาใจตนเอง มีคา
อํานาจจําแนกตั้งแต .42-.63 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .865 และแบบวัดปญญาดานความมีมนุษ ยสัมพัน ธ มีคา
อํานาจจําแนกตั้งแต .29 - .79 และคาความเชื่อมั่นเทากับ .914
3. เกณฑปกติ ของแบบทดสอบวัดปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติสัมพัน ธ ดาน
ความเขาใจธรรมชาติ และดานดนตรี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาพบวา มีคาเปอรเซ็นตไทลระหวาง 1.34 ถึง
99.55 มีคาคะแนน T – ปกติ ตั้งแต 28 ถึง 76 คนสวนใหญอยูใน ระดับพอใช สวนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พบวามีคาเปอรเซ็นตไทล ตั้งแต .38 ถึง 99.81 และคาคะแนน T – ปกติ ตั้งแต 23 ถึง 79
คนสวนใหญอยูใน ระดับพอใช
4. ความสามารถทางปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร ดานมิติสัม พันธ ดานความเขาใจ
ธรรมชาติ ด านรา งกายและการเคลื่ อนไหว ด านการเข าใจตนเอง และดานมนุ ษยสัม พั นธ แตกต างกั นอยา งมี
นัยสําคัญที่ ระดับ .05 สวนปญญาดานดนตรี ไมมี ความแตกตาง สรุปโดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. คุณภาพของแบบทดสอบ แบบวัดพหุปญญา
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ไดผานการตรวจสอบความเหมะสมของนิยามโครงสรางและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ ในการวิจัยครั้งนี้ทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดย ผูเ ชี่ยวชาญดาน
การวัดผลการศึกษาจํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตร จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญทางดานภาษา จํานวน
1 คน ผูเชี่ยวชาญทางดานดนตรี จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญทางดานการกีฬา จํานวน 1 คน และ ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานจิตวิทยา จํานวน 2 คน โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Consistency : IOC) ระหวางขอสอบกับ
วัตถุประสงคในการวัด มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .66 ถึง 1.00 แสดงใหเห็นวาเครื่องมือที่สรางขึ้นมีความ
เที่ยงตรงสูง สอดคลองกับบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2527 : 132-133) ซึ่งกลาววาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณ
ไดมี่คาตั้งแต .50 ขึ้นไปถือวาขอสอบนั้นเปนขอสอบที่ดี
1.2 คาความยาก คาอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดพหุปญญา จากการวิเคราะห
คาความยาก คาอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดพหุปญญาทั้ง 5 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัดปญญา
ดานภาษา แบบทดสอบวัดปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดปญญาดานมิติสัมพันธ แบบทดสอบ
วัดปญญาดานเขาใจธรรมชาติ และแบบทดสอบวัดปญญาดานดนตรี พบวามีชวงคาความยาก มีชวงคาอํานาจจําแนก
และคาความเชื่อมั่นอยูในเกณฑคุณภาพ การวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมาจากแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับ ไดผานการคัดเลือก
คาความยาก ค าอํ านาจจํ าแนก และค าความเชื่ อมั่ น เฉพาะขอที่ อ ยู ในเกณฑ ที่ต องการเทา นั้ น ซึ่งสอดคล อ งกั บ
แบบทดสอบวัดปญญาดานภาษา แบบทดสอบวัดปญญาตรรกะและคณิตศาสตร และดานมิติสัม พันธ สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของวีรนุช วรามิตร (2546 : 90) มีคาความยากอยูระหวาง
.24 ถึง .80, .40 ถึง .80 และ.43 ถึง .80 ตามลําดับ คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .44 ถึง .77 ,61 ถึง .80 และ .42
ถึง .79 ตามลําดับ และคาความเชื่อมั่น เทากับ .78, .87, และ .75 ตามลําดับ สอดคลองกับที่กําหนดไววาขอสอบ
ที่มีคาความยากตั้งแต .20 ถึง .80 มีคาอํานาจจําแนกตั้งแต .20 ขึ้นไป เปนขอสอบที่มีคุณภาพ (สมนึก ภัททิยธนี.
2551 : 204) สอดคลองกับระดับความยากงายของขอสอบ (P) ที่มีคา P ระหวาง 0.2–0.8 ถือวาเปนขอสอบที่มี
ความยากงายพอเหมาะ และคาอํานาจจําแนกของขอสอบที่ดีควรมีคาตั้งแต 0.2 ขึ้น ไป (ศิริชัย กาญจนวาสี. 2552 :
225)
1.3 คาอํานาจจําแนก และความเชื่อมั่นของแบบวัดพหุปญญา จากการวิเ คราะหคาอํานาจจําแนก
และความเชื่อมั่นของแบบวัดพหุปญญาทั้ง 3 ฉบับ คือแบบวัดปญญาดานปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว
ปญญาดานตนหรือการเขาใจตนเอง และปญญาดานมนุษยสัม พันธ จํานวน 3 ฉบับ พบวามีชวงคาอํานาจําแนก มี
ความเชื่อมั่นเฉพาะคาที่อยูในเกณฑที่ตองการเทานั้น การวิจัยเปนเชนนี้เ นื่องมาจากแบบวัดทั้ง 3 ฉบับ ไดผานการ
คัดเลือกค าอํ านาจจํา แนก และค าความเชื่ อมั่ นเฉพาะขอที่อ ยูในเกณฑที่ ตองการเทานั้น ซึ่ งสอดคล องกับแบบวั ด
พหุปญญาดานดนตรี แบบวัดพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว แบบวัดพหุปญญาดานตนหรือการเขาใจ
ตนเอง และแบบวัดพหุปญญาดานความมีมนุษยสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา ของวีรนุช วรามิตร (2546 : 90) มีคาอํานาจจําแนก (r) เทากับ .48 ถึง .72 ,.42 ถึ .68 , .37 ถึง
.53 , .28 ถึง .49 ตามลําดับ และคาความเชื่อมั่น เทากับ .74, .76, .82, และ .81 ตามลําดับ สอดคลองกับแบบวัด
พหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว แบบวัดพหุปญญาดานตนหรือการเขาใจตนเอง และแบบวัดพหุปญญา
ดานความมีมนุษยสัมพันธ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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2. เกณฑปกติของแบบทดสอบและแบบวัดพหุปญญา ในรูปของคะแนนที และการขยายคะแนน T-ปกติ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดหาเกณฑในรูปของคะแนน T-ปกติ (Normaljzed T- Score) เพื่อใชเปรียบเทียบ
ความสามารถของนั กเรีย นให เปนหนวยเดียวกัน คะแนนดิ บที่ได จากการทดสอบแตละดา นไมคลุมคะแนนทุกตัว
ตั้งแตคะแนนสูงสุดและต่ํา สุดที่นั กเรี ยนทํา ไดเ พราะใชก ลุม ตัว อยางขนาดเล็ก การสรา งเกณฑปกติให มีคะแนนดิ บ
กระจายครอบคลุมคะแนน ตั้ งแตคะแนนสูงสุดและต่ําสุดต องใชกลุม ตัวอยางขนาดใหญ (อนันต ศรีโ สภา. 2520 :
168) ดังนั้น ผูวิจัยจึ งขยายคะแนนT-ปกติ ให กระจายครอบคลุ มคะแนนดิบเพื่อสะดวกในการใช และเปรี ยบเทีย บ
คะแนน ไดเกณฑปกติของแบบทดสอบวัดปญญาดานภาษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีคะแนน T–ปกติ
ตั้งแต 24 ถึง 70 สวนแบบทดสอบวัดปญญาดานภาษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีคะแนน
T–ปกติ ตั้งแต 23 ถึง 79 แบบทดสอบวัดปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
มีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 24 ถึง 74 สวนแบบทดสอบดานตรรกะและคณิตศาสตร ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา มีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 28 ถึง 65 แบบทดสอบวัดปญญาดานมิติสัมพัน ธ ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษามีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 30 ถึง 76 สวนแบบทดสอบวัดปญญาดานมิติสัมพันธ ของโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 25 ถึง 77 แบบทดสอบวัดปญญาดานความเขาใจ
ธรรมชาติ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 28 ถึง 76 สวนแบบทดสอบวัดปญญาดาน
ความเขาใจธรรมชาติ ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 29 ถึง 72 และ
แบบทดสอบวัดปญญาดานดนตรี ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีตําแหนงคะแนน T– ปกติ ตั้งแต 29 ถึง 76
สวนแบบทดสอบวัดปญญาดานดนตรี ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีคะแนน T–ปกติ ตั้งแต 21
ถึง 77 การวิจัยเปนเชนนี้เนื่องมาจากคะแนนดิบของแบบทดสอบแตละฉบับ การกระจายของคะแนนยังไมครอบคลุม
ทุกคา สอดคลองกับพวงรัตน ทวีรัตน (2530 : 355) ที่กลาววาการสอบเกือบทุกครั้งนักเรียนสวนใหญไมสามารถทํา
คะแนนไดครอบคลุมทุกระดับตั้งแตคะแนน 0 ถึงคะแนนเต็ม จึงมีความจําเปนที่การสรางเกณฑปกติจะตองมีการ
ขยายขอบเขตของคะแนนที่ไดจากการสอบใหกวางออกไปครอบคลุมคะแนนทุกคะแนน ทุกระดับของแบบทดสอบ
นั้นๆดวยเสมอ
3. จากการเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ เขต 24 ผลการวิจัยพบวา มีความสามารถทางพหุปญญาตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว 7 ดานคือ พหุปญญาดานภาษา ดานตรรกะและคณิตศาสตร
ดานมิติสัมพันธ ดานเขาใจธรรมชาติ ดานรางกายและการเคลื่อนไหว ดานการเขาใจตนเอง และดานมนุษยสัมพัน ธ
การวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนในโรงเรียนที่มีขนาด สิ่งแวดลอม บริบท และการจัดกิจกรรมการสอนของ
ครู ใ นแต ล ะโรงเรี ย นที่ มี ความแตกต า งกั น จึ งทํ าให นั กเรี ยนมี ความสามารถทางพหุ ป ญ ญาที่ แตกต า งกั น ส ว น
ความสามารถพหุปญญาดานดนตรี ไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว คือความสามารถทางพหุปญญาของ
นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม
แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องการวัดพหุปญญาดานดนตรีและพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว เปน การวัดความ
ถนัดเฉพาะดาน ยอมมีโอกาสที่จะทําใหผลการวัดแตกตางจากพหุปญญาดานอื่น ๆ ที่เปนชุดของปญญา ชุดเดียวกัน
ดังที่ ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2541 : 19) อธิบายวา ความถนัดมักจะแบงการวัดใหญๆ เปน 2 พวก คือ
ความถนัดทั่วไป (General Aptitude) กับความถนัดเฉพาะหรือพิเศษ (Specific Aptitude) ความถนัดทั่วไปหรือ
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ความถนั ดทางการเรีย น มักจะนิ ยามการวัดความสามารถดานภาษา (Verbal)ความสามารถดานปริมาณตัวเลข
(Quantitative) และความสามารถดานเหตุผล (Reasoning) แตละดานใหญก็จะมีรูปแบบการเขียนขอสอบหลายๆ
รูปแบบ เมื่อวัดรวมแลวคะแนนที่ไดถือเปนความถนัดหรือความสามารถทั่วไป สวนการวัดความถนัดเฉพาะหรือความ
ถนัดพิเศษ จะมองในแงความถนัดทางอาชีพเฉพาะ ที่ใชความสามารถพิเศษกวาอาชีพอื่น ๆ เชน ศิลปะ ดนตรี
กายกรรมเปนตน แบบทดสอบที่เคยสรางกันมา ก็มีแบบทดสอบวัดความสัมพันธของประสาทกลไกในรางกาย (Motor
Functions) แบบทดสอบความถนัดเชิงกล (Mechanical Aptitude) แบบทดสอบความถนัดทางศิลปะ (Artistic
Aptitude) และแบบทดสอบความถนัดทางดนตรี (Musical Aptitude)
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะดานการนําไปใช
1.1 ผู ปกครอง ครูอาจารย ผูบริหารโรงเรี ยน ตลอดจนบุ คลากรที่มี ความเกี่ยวข องกับการจั ด
การศึกษาควรใหความสําคัญตอความสามารถทางพหุปญญาดานตางๆของนักเรียน
1.2 ควรสรางแบบทดสอบพหุปญญาใหมีความหลากหลาย ขอคําถามใหเ หมาะสมไมมีจํานวนขอมา
จนเกินไปจนทําใหนักเรียนที่ตอบเกิดความเบื่อหนาย
1.3 ผูวิจัยควรเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อปองกันการเกิดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
1.4 ในการวัดพหุปญญาดานดนตรี และวัดพหุปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหวผูวิจัยควรเตรียม
อุปกรณใหพรอมทุกครั้ง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
2.1 ควรมีการวิจัยหาความสัมพันธระหวางความสามารถทางพหุปญญากับการคิดวิเคราะห ระดับชั้น
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา
2.2 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปญญาสําหรับโรงเรียนทั่วประเทศ และควรหา
เกณฑปกติระดับชาติ (National norms)
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