
บทความดี ๆ จาก SE-ED Learning Center ศูนยสรางคนเกงซีเอ็ด 
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พหุปญญา  หนาที่ 1 จากทั้งหมด 6 หนา 

พหุปญญา: วิถีการเรียนรูที่แตกตางที่ทําใหเด็กเกงขึน้ 
         เด็กแตละคนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน เปรียบเหมือนสายรุงที่หลากสี บุคคลจึงมีหลากหลาย   

รสนิยม มีความแตกตางของบุคลิกภาพ ครู พอแมและผูปกครองตองสําเหนียกตระหนักและมองเห็นคุณคาของความ
แตกตางเพื่อการคนหาใหพบวา เด็กมีลักษณะการเรียนรูหรือความสามารถที่จะเรียนรูในทางใด เพื่อจะไดดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพและไดใชความสามารถไดสูงสุด 

          ดร. โฮเวิรด การดเนอร  (Howard Gardner) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู
กอตั้งทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) ใหคําจํากัดความของคําวา “ปญญา” ไวดังนี้ 

          “ปญญา คือความสามารถที่จะคนหาและแกปญหาและสรางผลผลิตที่มีคุณคาเปนที่ยอมรับใน
สังคม” 
ลักษณะสําคัญของทฤษฎีพหุปญญา  
1.       มนุษยมีความสามารถทางปญญาแบงออกไดอยางนอย 8 ดาน 
2.       จากการศึกษาเรื่องสมองปญญามีลักษณะเฉพาะดาน 
3.       คนทุกคนมีสติปญญาทั้ง 8 ดานที่อาจจะมากนอยแตกตางกันไป บางคนอาจจะสูงทุกดานบางคนอาจจะสูง

เพียงดาน หรือสองดาน สวนดานอื่น ๆ ปานกลาง 
4.       ทุกคนสามารถพัฒนาปญญาแตละดานใหสูงขึ้นถึงระดับใชการไดถามีการฝกฝนที่ดี มีการใหกําลังใจที่

เหมาะสม ในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 
5.       ปญญาดานตาง ๆ สามารถทํางานรวมกันได เชนในการดํารงชีวิตประจําวันเราอาจตองใชปญญาในดานภาษา

ในการพูด อาน เขียน ปญญาดานคิดคํานวณ ในการคิดเงินทอง ปญญาดานมนุษย สัมพันธในการพบปะเขา
สังคมทําใหตนเองมีความสุขดวยการใชปญญาดานการเขาใจตนเอง  

6.       ปญญาแตละดานจะมีความสามารถในหลาย ๆ ทาง ยกตัวอยางเชนคนที่อานหนังสือไมออกก็ไมได
หมายความวาไมมีปญญาทางภาษา แตเขาอาจจะเปนคนเลาเรื่องที่เกงหรือพูดไดนาฟง 

ความสามารถทางปญญาของมนุษยตามทฤษฎีพหุปญญา แบงออกเปน  8 ดาน ไดแก 
1.       ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 
2.       ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical Intelligence) 
3.       ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual – Spatial Intelligence) 
4.       ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) 
5.       ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 
6.       ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
7.       ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
8.       ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

บุคคลมีลักษณะการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญาในแตละดานแตกตางกันออกไป ตอไปนี้เปนการบรรยาย
ลักษณะของบุคคลที่มีจุดเดนหรือมีความสามารถทางปญญาดานตาง ๆ ดังนี้ 
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พหุปญญา  หนาที่ 2 จากทั้งหมด 6 หนา 

1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence)   
 มีนิสัยรักการอาน ติดหนังสือ ชอบเขียน ชอบพูด สามารถเลาเรื่องตาง ๆ ไดดี 
 มักจะไดยินเสียงของคํากองอยูในหูกอนที่จะไดอาน พูด หรือเขียน   
 จําชื่อสถานที่ เรื่องราว รายละเอียดตาง ๆ ไดดี 
 เจาบทเจากลอน มีอารมณขัน ตลก ชอบเลนปริศนา คําทาย  
 ชอบพูดเลนคํา สํานวน คําผวน คําพอง  
 ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตร มากกวาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 จัดกิจกรรมใหไดรับประสบการณตรง เพื่อนํามาเขียนเรื่องราว 
 จัดกิจกรรมใหไดพูด ไดอาน ไดฟง ไดเห็น ไดเขียนเรื่องราวที่สนใจ เพื่อสงเสริมการเรียนรู 
 ครูควรรับฟงความคิดเห็น คําถาม และตอบคําถามดวยความเต็มใจ กระตือรือรน 
 จัดเตรียมหนังสือ ส่ือการเรียนการสอนเพื่อการคนควาที่หลากหลาย เชน เทปเสียง วิดีทัศน จัดเตรียม

กระดาษเพื่อการเขียน อุปกรณการเขียนใหพรอม  
 ยุทธศาสตรในการสอนคือ ใหอาน ใหเขียน ใหพูด และใหฟงเรื่องราวตาง ๆ ที่นักเรยีนสนใจ อภิปราย

แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่น 
ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเปน นักพูด นักเลานิทาน นักการเมือง กวี 

นักเขียน บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ ครูสอนภาษา เปนตน 
2. ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical Intelligence)  

 ชอบทดลองแกปญหา สนุกที่ไดทํางานกับตัวเลข หรือเกมคิดเลข การคิดเลขในใจ เปนตน 
 ชอบและมีทักษะในการใชเหตุผล การซักถามปญหาใหคิดเชิงเหตุผล 
 ชอบทําตามสั่ง ทําอะไรที่เปนระบบระเบียบตามลําดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
 สนใจขาวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และวิทยาการตาง ๆ  
 ชอบคนหาเหตุผลมาหักลางหรือวิพากษวิจารณการกระทําของผูอื่น 
 เชื่อถือเฉพาะแตส่ิงที่อธิบายได มีเหตุผลเพียงพอ 
 ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 ใหมีโอกาสไดทดลอง หรือทําอะไรดวยตนเอง 
 สงเสริมใหทํางานสรางสรรค งานศิลปะที่ใชความคิดสรางสรรค 
 ใหเลนเกมที่ฝกทักษะคณิตศาสตร เชน เกมไพ เกมตัวเลข ปริศนาตัวเลข ฯลฯ 
 ใหชวยทํางานบาน งานประดิษฐ ตกแตง 
 ฝกการใชเหตุผล การแกปญหา การศึกษาดวยโครงงานในเรื่องที่นักเรียนสนใจ 
 ฝกฝนทักษะการใชเครื่องคิดเลข เครื่องคํานวณ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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พหุปญญา  หนาที่ 3 จากทั้งหมด 6 หนา 

 ยุทธศาสตรในการสอนคือใหฝกคิดแบบมีวิจารณญาณ วิพากษ วิจารณ ฝกกระบวนการสรางความคิด
รวบยอด การชั่ง ตวง วัด การคิดในใจ การคิดเลขเร็ว ฯลฯ 

ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเปนนักบัญชี นักคณิตศาสตร นัก
ตรรกศาสตร โปรแกรมเมอร นักวิทยาศาสตร ครู-อาจารย เปนตน 
3. ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual – Spatial Intelligence) 

 ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศิลปะ 
 ชอบฝนกลางวัน ชอบหลับตาคิดถึงภาพในความคิด จินตนาการ 
 ชอบวาดภาพ ขีดเขียนสิ่งตาง ๆ ลงในกระดาษ สมุดจดงาน  
 ชอบอานแผนที่ แผนภูมิตาง ๆ  
 ชอบบันทึกเรื่องราวไวในภาพถายหรือภาพวาด 
 ชอบเลนเกมตอภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจับผิดภาพ หรือเกมที่เกี่ยวกับภาพ 
 ชอบเรียนวิชาศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณิต 
 ชอบวาดภาพในลักษณะมุมมองที่แตกตางออกไปจากธรรมดา 
 ชอบดูหนังสือที่มีภาพประกอบมากกวาหนังสือที่มีแตขอความ 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 ใหทํางานศิลปะ งานประดิษฐ เพื่อเปดโอกาสใหคิดไดอยางอิสระ 
 พาไปชมนิทรรศการศิลปะ พิพิธภัณฑตาง ๆ  
 ฝกใหใชกลองถายภาพ การวาดภาพ สเกตซภาพ 
 จัดเตรียมอุปกรณการวาดภาพใหพรอม จัดส่ิงแวดลอมใหเอื้อตอการทํางานดานศิลปะ 
 ฝกใหเลนเกมปริศนาอักษรไขว เกมตัวเลข เกมที่ตองแกปญหา 
 เรียนไดดีหากไดใชจินตนาการ หรือความคิดที่อิสระ ชอบเรียนดวยการไดเห็นภาพ การดู การรับรูทาง

ตา 
 ฝกใหใชหรือเขียนแผนที่ความคิด (Mind Mapping) การใชจินตนาการ 
 ใหเลนเกมเกี่ยวกับภาพ เกมตัวตอเลโก เกมจับผิดภาพ ฯลฯ 
 ยุทธศาสตรในการสอนคือการใหดู ใหวาด ใหระบายสี ใหคิดจินตนาการ  
ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเปนศิลปน สถาปนิก มัณฑนากร นัก

ประดิษฐ ฯลฯ 
4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) 

 ชอบการเคลื่อนไหว ไมอยูนิ่ง ชอบสัมผัสผูอื่นเมื่อพูดคุยดวย 
 เปนนักกีฬา กระตือรือรน ชอบเตนรํา เลนละคร หรือบทบาทสมมุติ 
 ชอบทําอะไรดวยตนเองมากกวาจะใหคนอื่นทําใหตน 
 ขอบทาํมือประกอบทาทางขณะพูดคุย  
 ชอบพูดคุยเสียงดัง เอะอะตึงตัง ชอบเลนหกคะเมนตีลังกากับเพื่อน 
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พหุปญญา  หนาที่ 4 จากทั้งหมด 6 หนา 

 ชอบเลนเครื่องเลนที่โลดโผน หวาดเสียว เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน รถไฟเหาะตีลังกา ฯลฯ 
 ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ ชอบทํากิจกรรมกลางแจง 
 ชอบลงมือกระทําจริงมากกวาการอานคูมือแนะนําหรือดูวิดีโอแนะนํา 
 ชอบคิดหรือใชความคิดขณะออกกําลังกาย เดิน วิ่ง 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 เรียนรูไดดวยการสัมผัส จบัตอง การเคลื่อนไหวรางกาย และการปฏิบัติจริง 
 สนับสนุนใหเลนกีฬา การแสดง เตนรํา การเคลื่อนไหวรางกาย 
 จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง หรือไดปฏิบัติจริง 
 ใหเลนเกม เดิน วิ่ง หรือทํากิจกรรมที่ตองใชการเคลื่อนไหวรางกาย 
 ใหเลนหรือทํากิจกรรมกลางแจง กีฬา การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ 
 ยุทธศาสตรในการสอนคือการใหนักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือทําจริง ไดสัมผัส เคลื่อนไหว ใชประสาท

สัมผัสในการเรียนรู และการเรียนผานการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร  
ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเปนนักแสดง นักกีฬา นาฏกร นักฟอนรํา 

นักประดิษฐ นักปน ชางซอมรถยนต ศัลยแพทย เปนตน 
5. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 

 ชอบรองรําทําเพลง เลนดนตรี 
 ชอบเสียงตาง ๆ ชอบธรรมชาติ 
 แยกแยะเสียงตาง ๆ ไดดี รูจักทวงทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรีไดดี 
 ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทํางาน 
 มักจะเคาะโตะ หรือขยับเทาตามจังหวะเมื่อฟงเพลง 
 สามารถจดจําเสียงที่เคยไดยินแมเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งได 
 เลนเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ชิ้น 
 มักจะไดยินเสียงเพลงจากภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุกองอยูในหูตลอดเวลา 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 ใหเลนเครื่องดนตรี รองเพลง ฟงเพลงสม่ําเสมอ 
 หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรือฟงดนตรีเปนประจํา 
 บันทึกเสียงดนตรีที่นักเรียนแสดงไวฟงเพื่อปรับปรุงหรือช่ืนชมผลงาน 
 ใหรองรําทําเพลงรวมกับเพื่อนหรือคุณครูเสมอ ๆ 
 ยุทธศาสตรในการสอนไดแกปฏิบัติการรองเพลง การเคาะจังหวะ การฟงเพลง การเลนดนตรี การ

วิเคราะหดนตรี วิจารณดนตรี เปนตน 
ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเปนนักดนตรี นักแตงเพลง  
นักวิจารณดนตรี เปนตน 
 



บทความดี ๆ จาก SE-ED Learning Center ศูนยสรางคนเกงซีเอ็ด 
ที่มา: กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สพท.อุทัยธานี 
 

พหุปญญา  หนาที่ 5 จากทั้งหมด 6 หนา 

6. ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
 ชอบมีเพื่อน ชอบพบปะผูคนรวมสังสรรคกับผูอื่น  
 ชอบเปนผูนํา หรือมีสวนรวมในกลุม 
 ชอบแสดงออกใหผูอื่นทําตาม ชวยเหลือผูอื่น ทํางานหรือประสานงานกับผูอื่นไดดี 
 ชอบพูดชักจูงใหผูอื่นทํามากกวาจะลงมือทําดวยตนเอง 
 เขาใจผูอื่นไดดี สามารถอานกิริยาทาทางของผูอื่นได 
 มักจะมีเพื่อนสนิทหลายคน 
 ชอบสังคม อยูรวมกับผูอื่นมากกวาจะอยูคนเดียวที่บานในวันหยุด 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขากลุม ทํางานรวมกัน 
 สงเสริมใหอภิปราย เรียนรูรวมกัน แกปญหารวมกัน 
 สามารถเรียนไดดีหากใหโอกาสในการทํางานรวมกับผูอื่น  
 ยุทธศาสตรในการสอนไดแกการใหทาํงานรวมกัน การปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพื่อน การเรียนรูแบบมี

สวนรวม การจําลองสถานการณ บทบาทสมมุติ การเรียนรูสูชุมชน เปนตน 
ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพเปนนักบริหาร ผูจัดการ นักธุรกิจ นักการ

ตลาด นักประชาสัมพันธ ครู - อาจารย เปนตน 
7. ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

 ชอบอยูตามลําพังคนเดียวเงียบ ๆ คิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
 ติดตามส่ิงที่ตนเองสนใจเปนพิเศษ มีแรงจูงใจสูง 
 มีอิสระในความคิด รูตัววาทําอะไร และพัฒนาความรูสึกนึกคิดอยูเสมอ 
 ชอบใชเวลาวางในวันหยุดอยูคนเดียวมากกวาที่จะออกไปในที่มีคนมาก ๆ 
 เขาใจตนเอง หมกมุนอยูกับความรูสึก ความคิดและการแสดงออกของตัวเอง 
 ชอบทําอะไรดวยตนเองมากกวาที่จะคอยใหคนอื่นชวยเหลือ 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันาความสามารถ 
 เปดโอกาสใหทํางานตามลําพัง ทํางานคนเดียว อิสระ แยกตัวจากกลุมบาง 
 สอนใหเห็นคุณคาของตัวเอง นับถือตัวเอง (self esteem) 
 สนับสนุนใหทํางานเขียน บันทึกประจําวัน หรือทําหนังสือ จุลสาร 
 สนับสนุนใหทําโครงงาน การศึกษารายบุคคล หรือทํารายงานเดี่ยว 
 ใหเรียนตามความถนัด ความสนใจ ตามจังหวะการเรียนเฉพาะตน 
 ใหอยูกบักลุม ทํางานรวมกับผูอื่นบาง 
 ยุทธศาสตรการสอนควรเนนที่การเปดโอกาสใหเลือกศึกษาในสิ่งที่สนใจเปนพิเศษ การวางแผนชีวิต 

การทํางานรวมกับผูอื่น การศึกษารายบุคคล (Individual Study)  
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พหุปญญา  หนาที่ 6 จากทั้งหมด 6 หนา 

ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพอิสระ เปนเจาของกิจการ เปนนายจาง
ของตัวเอง นักคิด นักเขียน นักบวช นักปรัชญา นักจิตวิทยา  ครู – อาจารย เปนตน 
8. ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

 ชอบสัตว ชอบเล้ียงสัตว 
 สนใจส่ิงแวดลอม ธรรมชาติรอบตัว  
 สนใจความเปนไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย การดํารงชีวิต จิตวิทยา 
 คิดถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อส่ิงแวดลอม 
 เขาใจธรรมชาติของพืชและสัตวไดเปนอยางดี รูจักชื่อตนไม ดอกไมหลายชนิด 
 ไวตอความรูสึก การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟา อากาศ 
 สามารถปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอมไดดี 
 มีความรูเรื่องดวงดาว จักรวาล สนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

ขอเสนอแนะในการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ 
 ฝกปฏิบัติงานดานเกษตรกรรมเกี่ยวกับการปลูกพืชหรือเล้ียงสัตว 
 ศึกษาสังเกต บันทึกความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ลม ฟา อากาศ 
 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา คายสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
ผูที่มีความสามารถทางดานนี้มีความเหมาะสมที่จะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร นักสํารวจ นักอนุรักษ

ธรรมชาติ นักส่ิงแวดลอม ทําฟารมเล้ียงสัตว เกษตรกร เปนตน 
          การพัฒนาปญญาหลายดานเพื่อการเรียนรู มีความสําคัญสําหรับนักเรียน หากมีความเชื่อในเรื่อง

ของ ทฤษฎีพหุปญญา ศักยภาพของมนุษย และการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแลว ครูผูสอนควรตระหนักถึงการ
พัฒนาคนของชาติใหมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ ทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม เพื่อที่จะไดเปน
พื้นฐานในการสรางครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป  

          ครูผูสอนสามารถสํารวจความสามารถทางสติปญญาหรืออาจจะเรียกวาความเกงตามทฤษฎีพหุ
ปญญาของนักเรียนเพื่อสนับสนุนขอมูลการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลดานอื่น ๆ ในระเบียนสะสมของคุณครู และ
เพื่อคนหาจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุงในตัวของนักเรียนและนําขอมูลไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให
นักเรียนไดพัฒนาไปไดเต็มตามศักยภาพอันพึงมีของแตละคน 

 


