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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
พหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร โดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ในช่วงการทดลองสูงขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้            
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือนักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2             
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการ
เรียนรู้และแบบสังเกตพฤติกรรมความสามารถทางพหุปัญญา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านพหุปัญญาอยู่ในระดับ
มาก และมีกระบวนการพัฒนางานที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้                 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญาและมีผลปรากฏที่ดีต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง 2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
มีความรู้เกี่ยวกับพหุปัญญา ร้อยละ 86.00 3) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ การ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาอยู่ในระดับมาก และมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา 4) ผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ปฐมวัย มีบทบาทในการสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจ 
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5) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่วนใหญ่ มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูงทุกด้าน 6) นักเรียนชั้นอนุบาล              
ปีที่ 2 มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับสูงทุกรายการ 
 

ค าส าคัญ : พหุปัญญา / การจัดการเรียนรู ้/ เด็กปฐมวัย 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study guidelines and learning 
management results for the development of multiple intelligence for teacher 
students. Under the Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area 
Using a multiple-intelligence model. Using a multi-intelligence model for higher 
experimental learning.  The sample group used in this study comprised boys and 
girls aged between 5-6 years old who studied in kindergarten 2, in the second 
semester of the academic year 2020, The tools used in this research By using the 
multi-intelligence model for learning and observing the multi-intelligence ability 
with The statistics used for data analysis are median, standard deviation and test 
statistics. 
 The results of the research showed that 1) Educational institution 
administrators had a high level of understanding of multidisciplinary activities and 
developed various tasks that were conducive to support learning management for 
the development of multiple intelligences and good results for teachers, students 
and parents. 2) 86.00% of primary school teachers have knowledge about multiple 
intelligences. 3) Teachers at early childhood have knowledge and understanding 
Learning management for the development of multiple levels of intelligence was 
at a high level. And there is a process for organizing appropriate teaching and 
learning activities According to the learning management guidelines for the 
development of multiple intelligences. 4) Parents of preschool students play a 
role in supporting students to develop themselves naturally, aptitude, and 
interest. 5) Most kindergarten students in year 2 have a high level of development 
in all aspects. 6) Kindergarten students in Year 2 have multiple intellectual abilities 
in High level all items. 

 

Keywords: Multiple intelligence / Learning management / Childhood 
 
บทน า 
 การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่พึงปรารถนา จ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพและ
สมรรถนะของคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
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พัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาต้องเพิ่มสมรรถภาพของคนไทยให้มี
ความสามารถในการพึ่งตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้คนประสบ
ความส าเร็จดังกล่าวได้ (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2542 : 5-6 ) 
 การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้นั้นต้องอาศัยสมองและระบบประสาทเป็นพื้นฐาน
ของการเรียนรู้ (perception) โดยสมองจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และรับรู้ ความจ าความ
นึกคิด และการท างานของสมองจะเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์อยู่ตลอดเวลา (พัชรวิทย์ 
เกตุแก่นจันทร์, 2544 : 5-7) ซึ่งสมองของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ซีก ได้แก่ ซีกซ้าย และซีกขวา 
โดยซีกขวาจะรับผิดชอบการเรียนรู้ด้านอารมณ์ (emotional)  และความคิดสร้างสรรค์ (creative 
thinking) รวมทั้งความรัก ความเมตตา รวมถึงสัญชาตญาณและลางสังหรต่างๆ ส่วนสมองซีกซ้าย 
จะท าหน้าที่ควบคุมสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล เป็นตรรกะ ( logic) เป็นความคิดแบบเหตุผลแยกแยะ 
(analytical)  เชิงวิเคราะห์ (ยุดา รักไทย, 2542 : 20 ) ศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ
การท างานร่วมกันของสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาอย่างสอดประสานกัน ดังนั้นการพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นองค์รวมจะต้องพัฒนาด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลและ
ผสมผสาน ท าให้เกิดความพร้อมทุกๆด้าน รู้จักการเรียนรู้ คิดเป็นระบบ รู้จักแก้ปัญหา และรับฟัง
ความคิดเห็น ท าให้ได้เด็กที่สมบูรณ์แบบ (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2544 : 1 ) 
 การพัฒนาคุณภาพตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญาที่เป็นแนวทางใหม่อีกแนวทางหนึ่ง              
ที่สามารถน ามาพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ ดังที่ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Gardner. 
1987, 1993, 1999 ; อ้างถึงในเยาวพา เตชะคุปต์, 2544 : 15 -19) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาถึงศักยภาพและความถนัดของคนได้อธิบายว่า ทฤษฎีพหุปัญญา (theory of 
multiple intelligence) เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับสติปัญญาและการท างานของมนุษย์ เขาเชื่อ
ว่า สติปัญญา คือ ความสามารถทางชีวภาพซึ่งแต่ละคนแสดงออกโดยผสมผสานระหว่างพันธุกรรม
และสิ่งแวดล้อม และเขาก็เชื่อว่า และเขาก็เชื่อว่าสติปัญญาเป็นโครงสร้างทางชีวจิตวิทยา 
(biopsychology) ซึ่งจะเป็นตัวสร้างแหล่งความคิดของตัวเรา และจะส่งผลต่อเนื้อหาแต่ละด้าน 
คนทั่วไปจะมีสติปัญญาหลายด้าน โดยแต่ละด้านจะขึ้นอยู่กับความสามารถที่แสดงออกมาใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ สติปัญญาด้านภาษา (linguistic intelligence) สติปัญญาด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ (logic/mathematical intelligence) สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (spatial 
intelligence) สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (bodily-kinesthetic intelligence) 
สติปัญญาด้านดนตรีและจังหวะ (musical intelligence) สติปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(interpersonal intelligence)  สติปัญญาด้านการ เข้าใจตนเอง (intrapersonal intelligence) 
สติปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (naturalist intelligence) ซึ่งการ์ดเนอร์ เชื่อว่าแม้ว่าแต่ละคนจะมี
สติปัญญาแต่ละด้านเท่า ๆ กัน แต่ก็สามารถพัฒนาได้ 
 ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพความสามารถของผู้เรียนให้เป็นผู้รอบรู้ มีความสามารถ
หลายๆด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ได้เป็นการที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนที่ค านึงถึง
ศักยภาพของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันเป็นหลักส าคัญ และการส่งเสริมความสามารถของ
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ผู้เรียนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญานั้น เยาวพา เดชะคุปต์ (2544 : 26-27) ได้พัฒนารูปแบบของ
พหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย
หลักการ 5 ขั้นตอนได้แก่ผู้เรียน เรียนรู้โดยการปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีชีวิตชีวา (Active learning) 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Cooperative) ผู้เรียนวิเคราะห์กิจกรรม (Analysis) ผู้เรียนสามารถ
สรุปกิจกรรม (Conclusion) หรือสามารถสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) ได้และผู้เรียน
สามารถน าไปประยุกต์ (Application) ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ซึ่งรูปแบบหกปัญญาดังกล่าว 
สามารถน ามาเป็นวิธีการในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความสามารถของเด็กระดับก่อนประถมศึกษาที่เป็นพื้นฐานส าคัญของการเรียนรู้ในระดับ               
ที่สูงขึ้น 
 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ได้ก าหนดไว้ว่าศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การ
จัดศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
 จากเหตุผลและความต้องการพัฒนาของครูแกนน าดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรจึงให้ความสนใจในด้านของเด็กปฐมวัย ที่จะพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ส าหรับนักเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการจัด
การศึกษาโดยได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นล าดับการศึกษา กระบวนการและผลการด าเนินการ
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้ปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรนี้ จึงเป็นรายงานกระบวนการและผลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 เพื่อศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาส าหรับนักเรียน 
ระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการวิจัย คือ ศึกษาผลการด าเนินการตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย 15 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  คือ นักเรียนครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัย และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 
และผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเก็บพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร จ านวน 15 โรงเรียน จ านวนทั้งหมด  400  คน 

 ขอบเขตด้านเวลา  ภาคเรียน 1-2 ปีการศึกษา 2562 รวม 20 สัปดาห์ วันละ 1 ครั้ง ๆ 
ละ 20 นาที  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบประเมินและแบบทดสอบ  6 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นแบบประเมินในลักษณะจัด
อันดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 4 3 2 1 และแบบปลายเปิดเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการ
ของโรงเรียน 

ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับพหุปัญญาของครูผู้สอนระดับปฐมวัยแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 

ตอนที่ 3 แบบประเมินความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนระดับปฐมวัยเกี่ยวกับการ 
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นแบบประเมินใน
ลักษณะจัดอันดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 4 3 2 1 และแบบปลายเปิดเกี่ยวกับกระบวนการ
ด าเนินงานของครูผู้สอน 

ตอนที่ 4 แบบประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ของผู้ปกครองนักเรียนแบบปลายเปิด แล้วน ามาวิเคราะห์ค า
ส าคัญ 

ตอนที่ 5 แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นแบบประเมินใน 
ลักษณะจัดอันดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ 2 1 0 

ตอนที่ 6 แบบประเมินความสามารถทางพหุปัญญา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
เป็นแบบประเมินในลักษณะ จัดอันดับคุณภาพ 3 ระดับ คือ 2 1 0 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านพหุปัญญาอยู่ในระดับมากและมี 
กระบวนการพัฒนางานที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญาและมีผลปรากฏที่ดีต่อครู นักเรียน และผู้ปกครอง 

2. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้เกี่ยวกับพหุปัญญาร้อยละ 86.00 
3. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาอยู่ 

ในระดับมาก และมีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม ตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา 

4. ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย มีบทบาทในการสนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง 
ตามธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจ 
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5. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ส่วนใหญ่ มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูงทุกด้าน 
6. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความสามารถทางพหุปัญญาอยู่ในระดับสูงทุกรายการ 

อภิปรายผล  
 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการและผลการด าเนินการตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผู้บริหารศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจด้านพหุปัญญาส าหรับ นักเรียน 
ปฐมวัย เช่น ความรู้ความเข้าใจการทดสอบคัดแยกผู้ เข้าเรียน การจัดท าแผนการเรียนรู้                   
การออกแบบใบงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาตามพหุปัญญา การวางแผนด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาพหุปัญญา การเลือกเรื่องและแหล่งเรียนรู้ การประเมินผู้เรียน ร่วมทั้งความรู้ความ
เข้าใจในการนิเทศครู เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านพหุปัญญา ซึ่งความรู้ความเข้าใจดังกล่าวอยู่ในระดับ
มาก นั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร วิชาการ พัฒนาบุคลากร ติดตามนิเทศ
งาน รวมถึงความเข้าใจในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งต้องการให้ปรับ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนารู้เรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ ได้ตระหนัก
ในบทบาทนี้เป็นอย่างดี และจากกระแสการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ตามแนวทางปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ท าให้ผู้บริหารและครูมีความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง ให้สามารถเป็นผู้น าทาง
วิชาการ สามารถนิเทศเพื่อนร่วมงานได้จากกระบวนการของกิจกรรมนี้ เป็นกระบวนการพัฒนา
บุคลากรเชิงปฏิบัติการ ปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้และพัฒนา ( In/on the Job training) จัด
เอกสารให้ได้ศึกษา มีกิจกรรมประชุมชี้แจง ให้โอกาสลงไปปฏิบัติเรียนรู้ร่วมกัน และปรับปรุงงาน
ตลอดเวลา กระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ สอดคล้องกับหลักการจัดการการเรียนรู้ที่ เน้นพัฒนา
ศักยภาพ ที่เยาวพา เดชะคุปต์ (2544 : 6-7) ได้พัฒนาขึ้นมา 5 ขั้น (ACACA) คือ การให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอย่างมีชีวิตชีวา (Active Learning) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้(Cooperation) การ
วิเคราะห์  กิจกรรมการเรียนรู้(Analysis) การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism) และการ
น าไปใช้ (Application) 

นอกจากนี้ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บังอร เสรีรัตน์ (2543 : 133-140) ได้กล่าวถึง
หลักการและแนวคิดในการพหุปัญญา ว่าการสนับสนุนในการน ารูปแบบและแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญาไปใช้  ซึ่งต้องเตรียมการในเรื่องความรู้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
ทักษะการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการนิเทศช่วยเหลือการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
และเงื่อนไขบางประการเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ มี
ความตระหนักต่อการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา จะสามารถนิเทศช่วยเหลือครูเพื่อการจัด
กิจกรรมนี้ จะกระตุ้นเสริมแรงได้ถูกทางผู้บริหารจะมีภาพของงานตลอดแนวในการบริหาร รวมทั้ง
สามารถสนับสนุนสิ่งที่จะเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น สื่อ หรือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ เป็นต้น 

2. โรงเรียนมีการจัดการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น การท าความเข้าใจ 
ผู้ปกครอง การประชุมครู การสนับสนุนสื่ออุปกรณ์ การนิเทศภายใน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การเชิญวิทยากรภายนอกมาเสริมความรู้ให้กับครู ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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จัดท าจดหมายข่าว รายงานผลการพัฒนานักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ จัดกิจกรรมเวทีหนูน้อยคน
เก่ง จัดท าแผ่นพับ ใบปลิว ให้ความรู้พหุปัญญาแก่ผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่ หลากหลาย
เช่นนี้ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านพหุปัญญาตามแนวทางที่ก าหนด บุคลากรทุก
ฝ่ายได้รับรู้ร่วมกัน ให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ครูได้รับการนิเทศที่เหมาะสม จะเป็นการเสริมแรง
ในการปฏิบัติงาน จากกระบวนการที่โรงเรียนได้ด าเนินการเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ได้ดีขึ้น เป็นตัวช่วยกระตุ้นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาของพหุปัญญา ดัง อารี สัณหฉวี (2543 
: 13) ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพหุปัญญา ได้แก่ การได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวที่ดี 
การได้ครูที่ดี การได้อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. จากการด าเนินกิจกรรมที่มีผลที่เป็นองค์ความรู้ที่โรงเรียนค้นพบว่า ครูมีความสามารถ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ครูผู้จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
มากข้ึน ครูมีขวัญก าลังใจมากข้ึน ซึ่งผลปรากฏดังกล่าวเป็นผลจากกระบวนการพัฒนาบุคลากรครู
โดยการปฏิบัติ ซึ่งมีการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาปรับปรุง ประเมินตนเอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นอกจากนั้นก็เป็นผลจากกระบวนการนิเทศทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเป้นกระบวน
การนิเทศเชิงกัลยาณมิตร เป็นการนิเทศเชิงร่วมคิดร่วมท าปรับปรุง ท าให้เกิดการพัฒนาคน พัฒนา
งาน ประสานสัมพันธ์ และสร้างขวัญก าลังใจ นอกจากนั้น โงเรียนยังพบว่านักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน นักเรียนได้รับความสุขจากการจัด
กิจกรรมนักเรียนมีความรักต่อครูผู้สอนและโรงเรียน รวมทั้งนักเรียนพร้อมกันที่จะเรียนในชั้นที่
สูงขึ้น 

จากผลที่ปรากฏ จากการด าเนินกิจกรรมนี้ต่อนักเรียนดังกล่าวมีความสอดคล้องกัน
กับกรมวิชาการ (2540 : 23-24) ได้อธิบายถึงหลักการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยว่า 
กิจกรรมที่จัดควรค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน จึงควรจัด
กิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน การจัด
กิจกรรมมีทั้งกิจกรรมให้ผู้เรียนท าเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่จัดควรมีสมดุล 
คือมีทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอกห้องเรียน กิจกรรมเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่เด็กริเริ่ม
และครูรเิร่ิม การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาด้านพหุปัญญา คือ การพัฒนาความสามารถ ความถนัด
ตามธรรมชาติตนเอง ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าวท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีความสุข 
รักครู รักโรงเรียน  

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุปัญญาของครูผู้สอนระดับปฐมวัยรวมทั้งระดับความรู้  
ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ สูงขึ้นมากกว่าก่อน ได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ทั่วไปเก่ียวกับเร่ืองพหุปัญญา ได้จัดท าเป็นข้อทดสอบ ได้วัดความรู้ด้านพหุปัญญาตามแนวคิดของ 
โฮเวร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) และได้ประเมินความรู้ความใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ซึ่งเป็นแบบสอบถาม เป็นระดับความรู้ จากการวัดความรู้ทั้งสองลักษณะ ครู
มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความรู้ ความเข้าใจที่ครูรับรู้จากการเรียนรู้มาก่อน และ
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ศึกษาจากเอกสาร และจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ ท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ.2542 เชื่อมโยงกับแนวคิดด้าน พหุปัญญา และการปรับยุกต์ด้านพหุปัญญาไปเป็นกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ จะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข ผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และความถนัดตามศักยภาพตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง บังอร เสรีรัตน์ (2544 : 90) 
กล่าวว่าพหุปัญญาไม่ใช้วิธีสอนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาคนให้เจริญสูงสุดตามศักยภาพ และ
สามารถน าวิธีสอนต่างๆ มาใช้ได้ แต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง นอกจากนั้น บังอร เสรีรัตน์ 
ยังกล่าวว่าการน าพหุปัญญาเข้าสู่ห้องเรียนท าได้อย่างอิสระและมีหลายลักษณะ แค่ละลักษณะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ที่แตกต่าง จากกระบวนการพัฒนาครูในรูปแบบของการปฏิบัติ เรียนรู้ 
แลกเปลี่ยน มีกิจกรรมนิเทศเป็นระยะ ๆ ส่งผลต่อครูด้านความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

5. ผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย สนับสนุนให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ  
ความถนัด ความสนใจ ซึ่งผู้ปกครองสวนมากจะสนับสนุนให้นักเรียนได้ รับประทานอาหารและ
เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ได้พาไปเรียนรู้จากสถานที่และของจริง จัดหาอุปกรณ์ของเล่นให้ ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ความเข้าใจ เลือกรายการโทรทัศน์ หรือจัดหาวีดีทัศน์ที่ลูกสนใจให้ดู ให้ความร่วมมือ
กับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ลูกเกี่ยวข้อง จัดหาอุปกรณ์หนังสือ ส่งเสริมการดู การวาด การ
เขียน ส่งเสริมการเล่นดนตรี ให้โอกาสได้ เล่นร่วมกับเพื่อน ๆ ให้ช่วยดูแลต้นไม้ สัตว์เลี้ยง และ
สิ่งของอื่น ๆ เป็นต้น 

การส่งเสริม สนับสนุน ของผู้ปกครองดังกล่าว เป็นผลจากความรู้ความเข้าใจด้านการ
พัฒนาการของผู้เรียนด้านพหุปัญญา  จากการประชุมท าความเข้าใจ จากเอกสารหรือสารของ
โรงเรียนถึงผู้ปกครอง หรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของผู้ปกครอง การสนับสนุนของผู้ปกครองแต่
ละคน และแต่ละโรงเรียน เป็นการสนับสนุนที่จะเด็กในปกครองได้เรียนรู้และมีโอกาสพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ ดังที่ บังอร เสรีรัตน์ (2544 : 86) ที่กล่าวว่า โรงเรียนควรท าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครอง พ่อแม่ให้เข้าใจแนวคิดแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาที่ครู
จัดให้กับผู้เรียน ครูควรขอความร่วมมือ ขอให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมทั้งการร่วมรับข้อมูล 
ร่วมเป็นวิทยากร ให้นักเรียนที่ออกไปศึกษานอกสถานที่และร่วมประเมินผลการเรียนรู้ด้วย 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 3-4) ที่กล่าว
ว่า การอบรมดูแลเลี้ยงเด็ก เด็กควรได้รับการดูแลเลี้ยงดูและดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ได้รับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ได้พักผ่อนเพียงพอ เล่นและออกก าลังกาย ขับถ่ายเป็นเวลารู้จักช่วยเหลือ
ตนเอง รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะร่างกายให้ปลอดภัย อบรมให้มีระเบียบในการ
เก็บสิ่งของเคร่ืองใช้และเครื่องเล่น การปลูกฝักให้เด็กเป็นผู้มีอุปนิสัยที่ดีนั้นต้องได้รับการสนับสนุน
ดูแลจากผู้ปกครอง โดยอาศัยการฝึกและปฏิบัติจริง อยากให้เด็กมีความเมตตากรุณา ก็จัดกิจกรรม
ให้เด็กเลี้ยงสัตว์ ให้อาหารสัตว์ ต้องการให้เด็กรักธรรมชาติ ก็ให้ปลูกต้นไม้รดน้ าต้นไม้ เป็นต้น  

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในปกครองของผู้ปกครองแต่ละโรงเรียนพบว่า 
นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถจ าแนกความสนใจได้ และมีพื้นฐานเอื้อต่อการ
พัฒนาด้านพหุปัญญา เช่น พฤติกรรมเป็นคนช่างสงสัย ซักถาม อยากรู้ อยากเห็น ชอบการขีด
เขียน การวาดระบายสี อยากท ากิจกรรมด้วยตนเอง ชอบการแสดงออก ชอบเล่นบทบาทสมมุติ 
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หรือเล่นตามล าพัง ชอบเล่นเกมส์ ต่อรูปภาพ ต่อบล็อก ชอบคุยเป็นเรื่องราว เป็นต้น ซึ่งพื้นฐาน
ของนักเรียนในลักษณะดังกล่าว เป็นพื้นฐานหรือลักษณะด้านพหุปัญญา ซึ่งเกิดเองจากธรรมชาติ 
จากสิ่งแวดล้อมหรือจากการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสม ดัง นัยพินิจ  คชภักดี (2534 : 9-4) ได้
อธิบายว่า สมองเป็นอวัยวะที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ไปกระตุ้น
เร่งเร้าการเจริญเติบโตให้มาก ขบวนการกระตุ้น  เร่งเร้าเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์
มารดา จนกระทั่ง 6 ขวบแรก 

นอกจากนั้น สุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์ และคณาพร คมสัน (2544 : 8-30) ได้อธิบาย 
ลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ตามทฤษฎีพหุปัญญาไว้ทั้ง 8 เรื่อง ซึ่งลักษณะที่
บรรยายไว้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียนที่ผู้ปกครองได้พบจากข้อมูลพฤติกรรมที่
สรุปได้จากการสังเกตของผู้ปกครอง พฤติกรรมของนักเรียนที่ปรากฏบางส่วนส่วนหนึ่งเกิดจาก
กระบวนการการจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาสนับสนุน ดูแลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะ
การจัดกิจกรรมตามแนวทางของกรมวิชาการ (2541 : 9-10) ที่เสนอแนะน าจัดกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนปฐมวัย ไว้หลายประการ เช่น จัดกิจกรรมให้ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก โดยองค์
รวม จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง สนองความต้องการความสนใจจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เป็นต้น  
 ดังนั้น การพัฒนาความสามารถของผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา จึงเป็นการพัฒนาจาก
บทเรียนและวิธีสอนที่หลากหลาย ดัง บังอร เสรรีรัตน์ (2544 : 90) ที่กล่าวว่าพหุปัญญาไม่ใช่วิธี
สอนแต่เป็นแนวทางในการพัฒนาคนให้เจริญสูงสุดตามศักยภาพ กิจกรรม  แนวคิดแนวทางที่
หลากหลาย สามารถน าวิธีสอนต่างๆ มาใช้ได้ แต่ต้องให้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 
  พัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 อยู่ในระดับดีทั้งร่างกาย ด้านจิตใจอารมณ์และ
สังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องที่เกิดจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และครูผู้สอนได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญาที่สร้างขึ้น และร่วมกันน าสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลให้พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านจิตใจอารมณ์และสังคม และ
ด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดี ดังที่ ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และบังอร เสรีรัตน์ ได้ท าการศึกษาวิจัย 
พบว่า ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพหุปัญญาซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถเด่นและพัฒนา
ความสามารถรอบด้านของนักเรียนทุกคน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดทั้ง
ความสามารถเด่น และความสามารถด้านอื่นๆ ทุกด้าน และยิ่งไปกว่านั้นยังพบอย่างชัดเจนว่า การ
ที่ครูจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษนั้น ไม่ได้ท าให้นักเรียน
พัฒนาเฉพาะความสามารถเด่นด้านนั้นเท่ากัน แต่ความสามารถด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาด้วย
ส่วนส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 12)  ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านที่ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา หรือพัฒนา
เด็กทั้งตัว หรือพัฒนารอบด้าน เพื่อสร้างเขาให้เป็นคนที่สมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 7) ยังกล่าวว่า ครูผู้สอนมีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กอย่างมาก ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้บอกกความรู้หรือสั่งให้เด็กท ามาเป็นผู้อ านวย
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ความสะดวกจัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และกิจกรรมที่ครูและเด็กมีส่วนร่วม โดยครูเป็น
ผู้สนับสนุนและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ส่วนเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ ค้นพบตัวเองอย่างสนุกสนาน
ในรูปแบบเล่นปนเรียน จึงจะท าให้พัฒนาการทุกด้านได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
 ความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในแต่ละด้านอยู่ในระดับสูง 
ทั้งนี้เพราะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาตามแนวทางที่ฝึกอบรมการประชุม
ปฏิบัติการ การใช้แนวทางจากเอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญาที่มอบให้ 
ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านพหุปัญญาทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ สันติศักดิ์ ผาผาย (2546 : 
76) ที่ท าการวิจัย และพบว่าในช่วงการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ 
นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญาทุกด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก
ช่วงของการเปรียบเทียบ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ สามารถพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ สอดคล้องกับ 
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และ บังอร เสรีรักษ์ (2543 : 144) ที่ได้อธิบายไว้ว่าแนวคิดแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา คือ รูปธรรมของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ฉะนั้น 
จึงอธิบายได้ว่า รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา โดยใช้
รูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นเด็กเป็น
ศูนย์กลางที่สามารถพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาของนักเรียนได้สูงขึ้นอย่างเด่นชัดทุกด้าน 
 นอกจากความสอดคล้องที่กล่าวแล้ว กระบวนการพัฒนาผู้ เรียนที่สูงขึ้นทุกด้าน                      
ในกิจกรรมนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับพหุปัญญา ของผู้วิจัยหลายเรื่อง เช่น สวีนเน่ย์ 
(1998 : 1909) สุปราณี ไกรวัตนุสรณ์ และคณาพร คมสัน (2544 : บทคัดย่อ) เป็นต้น  
 จากรายงานกระบวนการและผลการด าเนินการตามแนวทางจากการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญา ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัยดังกล่าว แสดงข้อมูลชัดเจนแล้วว่า โรงเรียนมีกระบวนการ
สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พหุปัญญา ที่หลากหลาย เหมาะสม ครูมีกระบานการ
เตรียมการ กระบวนการท างาน และกระบวนการวัดผลประผล เป็นระบบเอื้อต่อการจัด
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน ผู้ปกครองมีบทบาทสนับสนุนในนักเรียนปกครองในบทบาทที่เหมาะสม
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความสามารถและความสนใจ ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในสาระและกระบวนการจัดการการเรียนรู้ด้านพหุปัญญา ส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย นักเรียนมี
ผลปรากฏด้านพัฒนาพหุปัญญาสูงขึ้นทุกด้าน ย่อมแสดงว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ โดยครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนดังที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้บริหาร บริหารได้อย่างมี
คุณภาพ ท าให้ผู้ปกครองสามารถสนับสนุนผู้เรียนได้เหมาะสม ครูสามารถจัดการเรียนตาม
แนวทางที่ก าหนดให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งกระบวนการท างานรวมกันและองค์ประกอบที่ส าคัญ
ทั้งหมดนี้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาได้อย่างเป็นรูปประ
ธรรม และมีข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ 
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ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ของผู้เรียนระดบัปฐมวัยควรได้รับ 
การส่งเสริมและสนับสนุนที่ต่อเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้การพัฒนาความสามารถ ความ
สนใจตามธรรมชาติให้เต็มตามศักยภาพ และเพื่อส่งถ่ายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาที่ต่อเนื่องเมื่อ
เขาเหล่านั้นได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

2. ครูผู้สอนและผูป้กครอง พ่อแม่ ต้องประสานงานกันทุกรูปแบบ ที่จะส่งถา่ยข้อมูล 
พัฒนาการทุก ด้านซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมมือพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพ
ของผู้เรียน การจัดการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา ควรมีแผนการจัดการเรียนรู้หลาย ๆ 
ลักษณะให้ เหมาสมกับประสบการณ์ของผู้เรียน สอดคล้องกับลักษณะของการจัดการเรียนรู้ และ
ข้อจ ากัดที่มีอยู่ ที่จะ ท าให้การบริหารแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ ได้แสดงออกและ 
ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสม เพือ่เสริมต่อพัฒนาด้านต่างๆ โดยเชิญผู้ปกครอง พ่อแม่ร่วมกิจกรรม
ทุกครั้ง เพื่อสนับสนนุติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ข้อเสนอแนะน าส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสามารถในด้านพหุ 
ปัญญาแตล่ะดา้น 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ หรือ 
เด็กปัญญาเลิศ 

3. ควรมีการศึกษาเฉพาะกรณีตามแนวทางของการพฒันาพหุปัญญา จากบุคคลที่มี 
ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมว่าได้รับการพัฒนาอย่างไร ดั้งแต่การเริ่มต้นเช้าเรียนจน
สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและประสบผงส าเร็จ 
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