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บทคัดยอ 
 โลกของเราในยุคปจจุบันน้ีมีพัฒนาการไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการศึกษาท่ีกําลังกาวเขาสูในศตวรรษท่ี 
21 ซึ่งเปนการศึกษาท่ีมเีทคโนโลยเีขามาเปนสวนหน่ึงของชีวิต ในการจัดการเรยีนรูครูผูสอนตองมีความพรอม มี
ทักษะ มีเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคณุภาพ ดวยกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตอบสนอง
ความตองการของแตละบุคคล เพ่ือการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะตามท่ีสังคมตองการ ดังน้ันการจัดการเรียนรูจึงมี
บทบาทสําคัญท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาท่ีกําลังกาวเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 อันเปนยุคท่ีมีความ
ซับซอนและกาวหนาอยางรวดเร็ว การจัดการเรียนรูในยุคน้ีจึงตองเนนผูเรยีนเปนสาํคัญ ซึ่งจากหลักการทฤษฎี                 
พหุปญญา ท่ีการดเนอร ไดเสนอแนวคิดวา สติปญญาของมนุษยมีหลายดานท่ีมีความสําคัญเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับวา
ใครจะโดดเดนในดานไหนบาง แลวแตละดานผสมผสานกัน แสดงออกมาเปนความสามารถในเรื่องใด เปน
ลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนไป จากแนวคิดน้ีการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชในการจดัการเรียนรูจึงเปนสิ่งท่ี
นาสนใจ ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรยีนรูท่ีตอบสนองความสามารถของแตละบุคคล และสงเสริมใหผูเรียน
แสดงความสามารถดานท่ีเดนของตนเองไดอยางเต็มความสามารถในยุคศตวรรษท่ี 21 

 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูรูปแบบพหุปญญา, ยุคศตวรรษท่ี 21 

 
Abstract 
 Our world in this age has developed rapidly. Especially the study that is entering into the 
21st century is a study of technology as a part of life. In teaching management, teachers have to 
be well prepared and skilled, aiming at developing learners into qualified individuals. With a 
variety of learning processes. Meet the needs of the individual. To develop people to have the 
attributes that society needs. Learning management therefore plays an important role in aligning 
with the changing dynamics of the 21st century, which is complex and progressive. Learning in 
this age must focus on the learner. Based on multi-disciplinary theory at Gardner. Has proposed 
that Human intelligence has many aspects that are equally important. Depending on who is 
dominant in which. Then each side blends together. What is the difference? It is the individual 
characteristics of each person. From this concept, the use of multiple intelligences theory in 
learning management is an interesting one. This will lead to the development of individualized 
learning management. Encourage students to show their outstanding talents in the 21st century. 
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บทนํา 
 การจัดการเรยีนรูท่ีหลากหลายชวยใหกระบวนการจัดการเรยีนการสอนเปนไปตามจดุมุงหมายและผูสอน
สามารถเลือกนํามาใชหรือปรับใชโดยคํานึงถึงสภาพลักษณะของผูเรยีน เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติตามกระบวนการ
เรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งรูปแบบการสอนมีหลากหลาย เชน การสอนท่ีเนนใหสอนนอย แตผูเรียนเกิดการเรยีนรูมาก
ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ท่ีผูสอนตองสอนใหนอยลงหรือ Teach Less แตสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมากข้ึนหรือ Learn More น่ันคือ ผูสอนตองกระตุนใหผูเรียนสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ซึ่งบทบาท
การสอนของผูสอนแมจะนอยลง แตบทบาทท่ีเพ่ิมมากข้ึนของผูสอน คือ ผูสอนตองมีการวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมเรยีนการสอนเตรยีมสือ่และแหลงเรียนรู และเตรียมคําถามท่ีกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูดวยตนเองและ
การสอนตามรูปแบบพหุปญญา (Multiple Intelligences) ผูบุกเบิกทฤษฎีน้ีคือ การดเนอร (Gardner) จาก
มหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) ในป ค.ศ.1983 เขาไดเขียนหนังสือช่ือ “Frames of Mind : The 
Theory of Multiple Intelligences” แนวคิดของเขากอใหเกิดการเปลีย่นแปลงทางความคิดเก่ียวกับ “เชาว
ปญญา” เปนอยางมาก และกลายเปนทฤษฎีท่ีกําลังมีอิทธิพลอยางกวางขวางตอการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน
ในปจจุบัน การดเนอร มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ เชาวปญญาของบุคคลมิไดมีเพียงความสามารถ
ทางภาษาและทางคณิตศาสตรเทาน้ัน แตมีอยูอยางหลากหลายถึง 8 ประเภทดวยกัน และเชาวปญญาของแตละ
บุคคลจะไมอยูคงท่ีอยูท่ีระดับท่ีตนมีตอนเกิด แตสามารถเปลี่ยนแปลงได หากไดรับการสงเสริมท่ีเหมาะสม เชาว
ปญญา 8 ดานตามแนวคิดของการดเนอร มีดังน้ี ดานภาษา (Linguistic intelligence) ดานคณติศาสตรหรือการใช
เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical-mathematical intelligence) ดานมิติสัมพันธ (Spatial intelligence) ดาน
ดนตรี (Musical intelligence) ดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ (Bodily – kinas - thetic 
intelligence) ดานการสัมพันธกับผูอ่ืน (Interpersonal intelligence) ดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal 
intelligence) และดานความเขาใจธรรมชาติ (Naturalist intelligence) การประยุกตใชในการเรียนการสอนและแนว
ทางการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชในการเรียนการสอนมีหลากหลายดังน้ี ควรมีกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายท่ี
สามารถสงเสริมเชาวปญญาหลาย ๆ ดาน มิใชมุงพัฒนาแตเพียงเชาวปญญาดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน จาํเปนท่ีจะตอง
จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับข้ันพัฒนาการในแตละดานของผูเรียน และการสอนควรเนน การสงเสริม
ความเปนเอกลักษณของผูเรยีน รวมท้ังเห็นคุณคาและเรียนรูท่ีจะใชความแตกตางของแตละบุคคลใหเปนประโยชน
ตอสวนรวม และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูควรจะตองมีการปรับเปลีย่นไปจากแนวคิดเดมิท่ีใชการ
ทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวปญญาเพียงดานใดดานหน่ึง (ทิศนา แขมมณี, 2554: 85-90) 
 การจัดการเรยีนรูรปูแบบพหุปญญา เปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญัในยุคศตวรรษท่ี 21 เพราะการจัดการเรยีนรูรูปแบบพหุปญญาจะชวยทําใหผูเรยีนพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไดอยางรอบดาน และทําใหผูสอน และตัวผูเรียนเองเห็นความสามารถดานท่ีโดดเดนของตนเอง 
อีกท้ังยังชวยสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรยีน เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบพหุปญญามี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมความสามารถแตละดานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
เนื้อเรื่อง 
 การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (The 21st Century Learning) 
 วิสัยทัศนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) กําหนดให “คนไทยไดเรยีนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ” โดยมจีุดเนนการปฏิรูป 3 เรื่อง ไดแก 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู 
 2. โอกาสทางการศึกษา เปดโอกาสใหคนไทยเขาถึงการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 3. การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม 



 คุณภาพของการศึกษาและการเรยีนรูจะตองบรรลุ 4 คุณภาพ คือ 1) คุณภาพคนไทยยุคใหม 2) คุณภาพ
ครูยุคใหม 3) คุณภาพแหลงเรียนรู/สถานศึกษายุคใหม 4) คุณภาพการบริหารจัดการใหม 
 เปาหมายยุทธศาสตรการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ไวดังน้ี 
 1. คนไทยและการศึกษาไทยมีคณุภาพและมาตรฐานระดับสากล 
 2. คนไทยใฝรู : สามารถเรียนรูดวยตนเอง รักการอานและแสวงหาความรู 
 3. คนไทยใฝดี : มีคณุธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสานึกและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นประโยชนสวนรวม มีจติ
สาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
 4. คนไทยคิดเปน ทําเปน แกปญหาได : มีทักษะในการคิดและปฏบัิติ มีความสามารถในการแกปญหา มี
ความคิดรเิริม่สรางสรรค มีความสามารถในการแขงขัน 
 นโยบายหลักเพ่ือขับเคลื่อนในประเด็นหลักท่ี 1 คือ กระบวนการเรยีนรูใหม เชน นโยบายพัฒนาผูเรียนให
มีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นโยบายการปรับหลักสูตร การเรยีนการสอนเนนกิจกรรมมากข้ึน นโยบายสงเสริมการสอนแบบใหมโดย
ใชวิจัย โครงการ และกิจกรรม อีกท้ังยังกาหนดประเด็นหลักท่ี 2 การพัฒนาครูยุคใหม โดยพัฒนาครูดาน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร เทคโนโลยี ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาตางประเทศอ่ืน และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาครูประจาการใหเปนครูยุคใหม จะเห็นไดวาประเด็นหลักการพัฒนาครู จึงเปนประเด็นหลักท่ีสาํคัญในการ
ขับเคลื่อนสงผลใหการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ปจจัยความสําเร็จท่ีเก่ียวของประกอบดวย
สิ่งตอไปน้ี (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) 
 แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
 แนวคิดการจดัการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดแก การเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรยีน เปนสาํคัญ คือแนวการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรยีนสรางความรูใหม และสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา 
(กระบวนการคดิ) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุม)และใหผูเรยีนมีปฏสิัมพันธและมสีวนรวมในการเรียน
สามารถนาความรูไป ประยุกตใชไดโดยผูสอนมีบทบาทเปนผูอานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรู ให
ผูเรยีน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญตองจัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถและความ
ถนัดเนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตาง ๆ ใชหลากหลายวิธี การสอน หลากหลายแหลงความรูสามารถ
พัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือ พหุปญญา รวมท้ังเนนการวัดผลอยางหลากหลายวิธี  
 การเรยีนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจดักระบวนการเรียนรูท่ีมลีักษณะ ดังน้ี  
 1) ผูเรียนมีบทบาทรับผดิชอบตอการเรยีนรูของตน ผูเรียนเปนผูเรยีนรู บทบาทของผูสอน คือ ผูสนับสนุน 
(Supporter) และเปนแหลงความรู (Resource Person) ของผูเรียน ผูเรียนจะรับผิดชอบตั้งแตเลือกและวางแผนสิ่ง
ท่ีตนจะเรยีนหรือเขาไปม ี4 สวนรวมในการเลือกและจะเริม่ตนการเรียนรูดวยตนเองดวยการศึกษาคนควา
รับผิดชอบ การเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  
 2) เน้ือหาวิชามีความสําคญัและมคีวามหมายตอการเรียนรูในการออกแบบ กิจกรรมการเรยีนรูปจจยั
สําคัญท่ีจะตองนามาพิจารณาประกอบดวยไดแกเน้ือหาวิชา ประสบการณเดิมและความตองการของผูเรียน การ
เรียนรูท่ีสําคญัและมีความหมายจงึ ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีสอน (เน้ือหา) และวิธีท่ีใชสอน (เทคนิคการสอน)  
 3) การเรียนรูจะประสบผลสําเร็จหากผูเรียนมสีวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน ผูเรียนจะไดรับความ
สนุกสนานจากการเรียน หากไดเขาไปมสีวนรวมในการเรียนรูไดทางาน รวมกันกับเพ่ือน ๆ ไดคนพบขอคาถามและ
คาตอบใหมๆ สิ่งใหมๆ ประเด็นท่ีทาทาย และความสามารถในเรื่องใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมท้ังการบรรลุผลสําเร็จของ
งานท่ีพวกเขา ริเริ่มดวยตนเอง  
 4) สัมพันธภาพระหวางผูเรยีน การมีสมัพันธภาพในกลุมจะชวยสงเสริม ความเจริญงอกงาม การพัฒนา
ความเปนผูใหญ การปรับปรุงการทางานและการจดัการ กับชีวิตของแตละบุคคล สมัพันธภาพระหวางสมาชิกใน
กลุมจึงเปนสิ่งสําคญัท่ีจะชวย สงเสริมการแลกเปลีย่นเรยีนรูซึ่งกันและกันของผูเรียน 5)ผูสอนคือผูอานวยความ
สะดวกและเปนแหลงความรูในการจัดการเรยีนการสอน แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนจะตองมีความสามารถท่ี



จะคนพบความตองการท่ีแทจริงของ ผูเรียน เปนแหลงความรูท่ีทรงคุณคาของผูเรียนและสามารถคนควาหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ ท่ีเหมาะสมกับ ผูเรียน สิง่ท่ีสําคัญท่ีสดุคือความเต็มใจของผูสอนท่ีจะชวยเหลือโดยไมมเีง่ือนไข ผูสอนจะให
ทุกอยางแกผูเรียน ไมวาจะเปนความเช่ียวชาญ ความรูเจตคติและการฝกฝน โดยผูเรียนมีอิสระท่ีจะรับหรือไมรับ 
การใหน้ันก็ได   
 6) ผูเรียนมโีอกาสเห็นตนเองในแงมุมท่ีแตกตางจากเดิม การจัดการเรียน การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มุงใหผูเรยีนมองเห็นตนเองในแงมุมท่ีแตกตางออกไป ผูเรียนจะ มีความมั่นใจในตนเอง และควบคุมตนเองไดมากข้ึน
สามารถเปนในสิ่งท่ีอยากเปน มีวุฒิภาวะสูงมากข้ึน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนใหสอดคลองกับสิ่งแวดลอม และมีสวน
รวม กับเหตุการณตาง ๆ มากข้ึน  
 7) การศึกษา คือการพัฒนาประสบการณการเรียนรูของผูเรียนหลายๆ ดานพรอมกันไปการเรยีนรูท่ีเนน
ผูเรยีนเปนสาํคัญ เปนจุดเริ่มของการพัฒนาผูเรียนหลายๆ ดาน เชนคุณลักษณะดานความรูความคดิ ดานการปฏิบัติ
และดานอารมณความรูสึก จะไดรบัการพัฒนาไปพรอม ๆ กัน  
 อีก 2 แนวคิดในการจัดการเรียนรูสาหรับศตวรรษท่ี 21 คือ สอนนอยลงทําให เรียนรูไดมากข้ึน (teach 
less , learn more) `หมายถึง ครูใชวิธีสอนแบบบรรยายหรือ ครูคอยบอกเลาใหนอยลง แตสนับสนุนใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเองเพ่ิมข้ึน สวนอีกแนวคิดคือ การเรียนรูโดยตรง (Active learning) โดยมุงจัดการเรียนรูในลักษณะท่ี
ใหผูเรียนไดมีโอกาส 5 เรียนรูดวยตนเองมากท่ีสุด โดยผานการศึกษา คนควา ทดลอง ลงมือปฏิบัติ คิด แกปญหา 
ริเริม่สรางสรรค ทางานเปนกลุม สรุปเปนความรูและสามารถนาเสนอไดอยางเหมาะสม (ดิเรก วรรณเศียร. 2558) 
 การจัดการเรยีนรูในยุคศตวรรษท่ี 21 ครูผูสอนตองจัดการเรียนรูโดยมีสื่อ เทคนิควิธีการใหม ๆ ท่ีดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน มีวิธีการท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรยีน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเพ่ือให
ผูเรยีนเรยีนรูอยางมีความสุข และแสดงออกความคิด ความสามารถของตนเองไดอยางเตม็ท่ี 
 การจัดการเรียนรูรูปแบบพหุปญญา 
 พหุปญญา หมายถึง ความเกง ความฉลาด ในความคิดของมนุษยท่ีใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ 
หรือการออกแบบงานชนิดตาง ๆ ท่ีมีคุณภาพมี 8 ดานซึ่งในแตละบุคคลจะมีความสามารถพิเศษแตกตางกัน  
(ประยูร ยืนยิ่ง, 2552 : 28) 
 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ท่ีประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา เปนแนวทางหน่ึงท่ีทําใหไดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย นาสนใจ เหมาะสม และสอดคลองกับความแตกตาง ความสนใจท่ีหลากหลายของผูเรยีน เฮาวารด 
การดเนอร (Howard Gardner) ผูบัญญัติทฤษฎีพหุปญญา ไดเสนอทักษะความสามารถท่ีผูสอนควรใหความสนใจ 
จํานวน 8 แบบ (อารี สัณหฉวี, 2543 : 1) 
 การดเนอร (Gardner) เรียนจบจากมหาวิทยาลยัฮารวารด (Harvard University) ในป ค.ศ.1983 เขาได
เขียนหนังสือช่ือ “Frames of Mind : The Theory of Multiple Intelligences” แนวคิดของเขากอใหเกิด                  
การเปลีย่นแปลงทางความคดิเก่ียวกับ “เชาวปญญา” เปนอยางมาก และกลายเปนทฤษฎีท่ีกําลังมีอิทธิพลอยาง
กวางขวางตอการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนในปจจุบัน การดเนอร มีความเช่ือพ้ืนฐานท่ีสําคญั 2 ประการ 
คือ เชาวปญญาของบุคคลมิไดมีเพียงความสามารถทางภาษาและทางคณิตศาสตรเทาน้ัน แตมีอยูอยางหลากหลาย
ถึง 8 ประเภทดวยกัน และเชาวปญญาของแตละบุคคลจะไมอยูคงท่ีอยูท่ีระดับท่ีตนมีตอนเกิด แตสามารถ
เปลี่ยนแปลงได หากไดรับการสงเสริมท่ีเหมาะสม เชาวปญญา 8 ดานตามแนวคิดของการดเนอร มดีังน้ี  
 1. เชาวนปญญาดานภาษา (linguistic intelligence) ถูกควบคุมโดยสมองสวนท่ีเรียกวา “broca’s 
area” สติปญญาดานน้ีแสดงออกทางความสามารถในการอาน การเขียน การพูดอภิปราย  
 2. เชาวนปญญาดานคณิตศาสตรหรือการใชเหตผุลเชิงตรรกะ (logical mathematical -intelligence) 
มักจะคิดโดยจะใชสัญลักษณ มรีะบบระเบียบในการคิด ชอบคิดวิเคราะห แยกแยะสิ่งตาง ๆ ใหเห็นชัดเจน  
 3. สติปญญาดานมิติสมัพันธ (spatial intelligence) ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา และแสดงออกทาง
ความสามารถดานศิลปะ การวาดภาพ การสรางภาพ การใชสสีรางสรรคงานตาง ๆ และมกัจะเปนผูมองเห็นวิธี
แกปญหาในมโนภาพ  



 4. เชาวนปญญาดานดนตรี (musical intelligence) ถูกควบคุมโดยสมองซีกขวา แตยังไมสามารถระบุ
ตําแหนงท่ีแนนอนได จะแสดงออกทางความสามารถในดานจังหวะ การฟงเพลง ดนตรี และมีความไวตอการรับรู
เสียงและจังหวะตาง ๆ  
 5. เชาวนปญญาดานการเคลื่อนไหวรางกายและกลามเน้ือ (bodily – kines – thetic -intelligence) ถูก
ควบคุมโดยสมองสวนท่ีเรียกวาคอรเท็กซโดยดานซายควบคุมการเคลื่อนไหว ของรางกายซีกขวา และดานขวา
ควบคุมการเคลื่อนไหวของรากายซีกซาย สตปิญญาทางดานน้ีสังเกตไดจากความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย  
 6. เชาวนปญญาดานการสมัพันธกับผูอ่ืน (interpersonal intelligence) ถูกควบคุมโดยสมองสวนหนา
ความสามารถท่ีแสดงออกทางดานน้ี เห็นไดจากการปฏสิัมพันธกับผูอ่ืน การทํางานกับผูอ่ืน การเขาใจและเคารพ
ผูอ่ืน  
 7. เชาวนปญญาดานการเขาใจตนเอง (intrapersonal intelligence) บุคคลท่ีมีความสามารถใน                  
การเขาใจตนเองมักเปนคนท่ีชอบคิด พิจารณาไตรตรอง มองตนเอง และทําความเขาใจถึงความรูสึกและพฤติกรรม
ของตนเอง  
 8. เชาวนปญญาดานความเขาใจธรรมชาติ (naturalist intelligence) เปนความสามารถในการสังเกต
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ การจําแนกแยกแยะ จัดหมวดหมู สิ่งตาง ๆ รอบตัว บุคคลท่ีมีความสามารถทางน้ี มักเปน
ผูรักธรรมชาติ  
 การด เนอร เช่ือวาในการกระทําอยางใดอยางหน่ึง แมจะดูเหมือนวา ใชเชาวนปญญาดานหน่ึงดานใดอยาง
ชัดเจน แตแทจริงแลวตองอาศัยเชาวนปญญาหลายๆดานผสมผสานกัน  การประยุกตใชในการเรียนการสอนและ
แนวทางการนําทฤษฎีพหุปญญามาใชในการเรียนการสอน  มีหลากหลายดังน้ี ควรมีกิจกรรมการเรยีนรูท่ี
หลากหลายท่ีสามารถสงเสริมเชาวปญญาหลาย ๆ ดาน มิใชมุงพัฒนาแตเพียงเชาวปญญาดานใดดานหน่ึงเทาน้ัน 
จําเปนท่ีจะตองจดัการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับข้ันพัฒนาการในแตละดานของผูเรียน และการสอนควรเนน 
การสงเสริมความเปนเอกลักษณของผูเรียน รวมท้ังเห็นคุณคาและเรยีนรูท่ีจะใชความแตกตางของแตละบุคคลให
เปนประโยชนตอสวนรวม และระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูควรจะตองมีการปรับเปลี่ยนไปจากแนวคิด
เดิมท่ีใชการทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวปญญาเพียงดานใดดานหน่ึง (ทิศนา แขมมณ,ี 2554 : 85-90) 
 ลักษณะพหุปญญาท้ัง 8 ดาน มีดังน้ี 
 1. ลักษณะของคนท่ีเกงดานภาษา คือ ความสามารถในการคิดเปนภาษาพูด และการใชภาษาเพ่ือ
แสดงออกและมีความช่ืนชอบในความหมายท่ีสลับซบัซอนของภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ลักษณะของคนท่ีเกงดานตรรกะและคณิตศาสตร คือ ความสามารถดานการคิดตัวเลขคิดปริมาณ 
พิจารณาขอสันนิษฐานและสมมตฐิาน ตาง ๆ ไดอยางมีวิจารณญาณ 
 3. ลักษณะของคนท่ีเกงดานมติิสมัพันธ คือ ความสามารถในการคิดเปนสามมติิ (กวาง ไกล และลึก) ได 
 4. ลักษณะของคนท่ีเกงดานเคลื่อนไหวรางกาย คือ การจับตอง การจัดการกับวัตถุ และทักษะตาง ๆ ทาง
กายภาพท่ีละเอียดออนได 
 5. ลักษณะของคนท่ีเกงดานดนตร ีคือ ความรูสึกไวท่ีเก่ียวกับเสียงสงูต่ํา ทํานองเพลง จังหวะดนตรี และ
นํ้าเสียงได 
 6. ลักษณะของคนท่ีเกงดานบุคคลและมนุษยสัมพันธ คือ ความสามารถในการเขาใจผูอ่ืน และการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนไดด ี
 7. ลักษณะของคนท่ีเกงดานรูตนเอง คือ ความสามารถในการรูจักตนเอง หรือความสามารถในการสราง
และรับรูตนเองอยางถูกตองโดยใชความรูน้ีในการวางแผนและช้ีนําชีวิตตนเองได 
 8. ลักษณะของคนท่ีเกงดานการรอบรูธรรมชาติ คือ ความสามารถในการสังเกตรูปแบบการเปนอยูของ
ธรรมชาติ สามารถกําหนดและจดัหมวดหมูสิ่งตาง ๆ และเขาใจระบบท่ีเปนธรรมชาติ และระบบท่ีมนุษยทําข้ึนได 
(ยศชวิน กุลดวง, 2550 : 16-17) 



 ศิลปชัย  เทศนา, (2561) กลาววา เด็กแตละคนมีวิธีการเรยีนรูท่ีแตกตางกัน เปรียบเหมือนสายรุงท่ีหลาก
สี บุคคลจึงมหีลากหลาย   รสนิยม มีความแตกตางของบุคลิกภาพ ครู พอแมและผูปกครองตองสาํเหนียกตระหนัก
และมองเห็นคณุคาของความแตกตางเพ่ือการคนหาใหพบวา เด็กมลีักษณะการเรียนรูหรือความสามารถท่ีจะเรยีนรู
ในทางใด เพ่ือจะไดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กใหเต็มตามศักยภาพและไดใชความสามารถไดสูงสดุ 
 บุคคลมลีักษณะการเรียนรูตามทฤษฎีพหุปญญาในแตละดานแตกตางกันออกไป ตอไปน้ีเปนการบรรยาย
ลักษณะของบุคคลท่ีมีจุดเดนหรือมีความสามารถทางปญญาดานตาง ๆ ดังน้ี 
 1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence)  
    - มีนิสัยรักการอาน ตดิหนังสือ ชอบเขียน ชอบพูด สามารถเลาเรือ่งตาง ๆ ไดด ี
    - มักจะไดยินเสียงของคํากองอยูในหูกอนท่ีจะไดอาน พูด หรือเขียน   
    - จําช่ือสถานท่ี เรื่องราว รายละเอียดตาง ๆ ไดด ี
    - เจาบทเจากลอน มีอารมณขัน ตลก ชอบเลนปรศินา คําทาย 
   - ชอบพูดเลนคํา สาํนวน คําผวน คําพอง 
   - ชอบเรียนวิชาภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ประวัติศาสตร มากกวาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - จัดกิจกรรมใหไดรับประสบการณตรง เพ่ือนํามาเขียนเรื่องราว 
   - จัดกิจกรรมใหไดพูด ไดอาน ไดฟง ไดเห็น ไดเขียนเรื่องราวท่ีสนใจ เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
   - ครูควรรับฟงความคิดเห็น คําถาม และตอบคําถามดวยความเต็มใจ กระตือรือรน 
   - จัดเตรียมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนเพ่ือการคนควาท่ีหลากหลาย เชน เทปเสียง วิดีทัศน จัดเตรียม
กระดาษเพ่ือการเขียน อุปกรณการเขียนใหพรอม 
   - ยุทธศาสตรในการสอนคือ ใหอาน ใหเขียน ใหพูด และใหฟงเรื่องราวตาง ๆ ท่ีนักเรยีนสนใจ อภิปราย
แลกเปลีย่นประสบการณกับผูอ่ืน 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเปน นักพูด นักเลานิทาน นักการเมือง 
กวี นักเขียน บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ ครูสอนภาษา เปนตน 
 2. ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร  (Logical – Mathematical Intelligence) 
   - ชอบทดลองแกปญหา สนุกท่ีไดทํางานกับตัวเลข หรือเกมคดิเลข การคิดเลขในใจ เปนตน 
   - ชอบและมีทักษะในการใชเหตผุล การซักถามปญหาใหคิดเชิงเหตุผล 
   - ชอบทําตามสั่ง ทําอะไรท่ีเปนระบบระเบียบตามลําดับข้ันตอนท่ีชัดเจน 
   - สนใจขาวคราวความเคลื่อนไหวเก่ียวกับวิทยาศาสตร และวิทยาการตาง ๆ 
   - ชอบคนหาเหตผุลมาหักลางหรอืวิพากษวิจารณการกระทําของผูอ่ืน 
   - เช่ือถือเฉพาะแตสิ่งท่ีอธิบายได มีเหตผุลเพียงพอ 
   - ชอบเรียนวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตร 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - ใหมีโอกาสไดทดลอง หรือทําอะไรดวยตนเอง 
   - สงเสริมใหทํางานสรางสรรค งานศิลปะท่ีใชความคดิสรางสรรค 
   - ใหเลนเกมท่ีฝกทักษะคณิตศาสตร เชน เกมไพ เกมตัวเลข ปริศนาตัวเลข ฯลฯ 
   - ใหชวยทํางานบาน งานประดิษฐ ตกแตง 
   - ฝกการใชเหตุผล การแกปญหา การศึกษาดวยโครงงานในเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ 
   - ฝกฝนทักษะการใชเครื่องคิดเลข เครื่องคํานวณ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ 
   - ยุทธศาสตรในการสอนคือใหฝกคิดแบบมีวิจารณญาณ วิพากษ วิจารณ ฝกกระบวนการสรางความคิด
รวบยอด การช่ัง ตวง วัด การคิดในใจ การคิดเลขเร็ว ฯลฯ 



 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเปนนักบัญชี นักคณิตศาสตร นัก
ตรรกศาสตร โปรแกรมเมอร นักวิทยาศาสตร คร-ูอาจารย เปนตน 
 3. ปญญาดานมิตสิัมพันธ (Visual – Spatial Intelligence) 
   - ชอบวาดเขียน มีความสามารถทางศิลป 
   - ชอบฝนกลางวัน ชอบหลับตาคดิถึงภาพในความคิด จินตนาการ 
   - ชอบวาดภาพ ขีดเขียนสิ่งตาง ๆ ลงในกระดาษ สมุดจดงาน 
   - ชอบอานแผนท่ี แผนภูมติาง ๆ 
   - ชอบบันทึกเรื่องราวไวในภาพถายหรือภาพวาด 
   - ชอบเลนเกมตอภาพ (Jigsaw Puzzles) เกมจับผิดภาพ หรือเกมท่ีเก่ียวกับภาพ 
   - ชอบเรียนวิชาศิลปศึกษา เรขาคณิต พีชคณติ 
   - ชอบวาดภาพในลักษณะมุมมองท่ีแตกตางออกไปจากธรรมดา 
   - ชอบดูหนังสือท่ีมีภาพประกอบมากกวาหนังสือท่ีมีแตขอความ 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - ใหทํางานศิลป งานประดิษฐ เพ่ือเปดโอกาสใหคดิไดอยางอิสระ 
   - พาไปชมนิทรรศการศลิป พิพิธภัณฑตาง ๆ 
   - ฝกใหใชกลองถายภาพ การวาดภาพ สเก็ตซภาพ 
   - จัดเตรียมอุปกรณการวาดภาพใหพรอม จัดสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางานดานศลิป 
   - ฝกใหเลนเกมปริศนาอักษรไขว เกมตัวเลข เกมท่ีตองแกปญหา 
   - เรียนไดดหีากไดใชจินตนาการ หรือความคดิท่ีอิสระ ชอบเรียนดวยการไดเห็นภาพ การดู การรับรู               
ทางตา 
   - ฝกใหใชหรือเขียนแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) การใชจินตนาการ 
   - ใหเลนเกมเก่ียวกับภาพ เกมตัวตอเลโก เกมจับผิดภาพ ฯลฯ 
   - ยุทธศาสตรในการสอนคือการใหดู ใหวาด ใหระบายสี ใหคดิจินตนาการ 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเปนศิลปน สถาปนิก มณัฑนากร                  
นักประดิษฐ ฯลฯ 
 4. ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) 
   - ชอบการเคลื่อนไหว ไมอยูน่ิง ชอบสัมผสัผูอ่ืนเมื่อพูดคุยดวย 
   - เปนนักกีฬา กระตือรือรน ชอบเตนรํา เลนละคร หรือบทบาทสมมุต ิ
   - ชอบทําอะไรดวยตนเองมากกวาจะใหคนอ่ืนทําใหตน 
   - ขอบทํามือประกอบทาทางขณะพูดคุย 
   - ชอบพูดคุยเสยีงดัง เอะอะตึงตงั ชอบเลนหกคะเมนตีลังกากับเพ่ือน 
   - ชอบเลนเครื่องเลนท่ีโลดโผน หวาดเสยีว เชน ชิงชาสวรรค มาหมุน รถไฟเหาะตลีังกา ฯลฯ 
   - ชอบเรียนวิชาพลศึกษา งานประดิษฐ ชอบทํากิจกรรมกลางแจง 
   - ชอบลงมือกระทําจริงมากกวาการอานคูมือแนะนําหรือดูวิดโีอแนะนํา 
   - ชอบคิดหรือใชความคิดขณะออกกําลังกาย เดิน ว่ิง 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - เรียนรูไดดวยการสัมผสั จับตอง การเคลื่อนไหวรางกาย และการปฏิบัติจริง 
   - สนับสนุนใหเลนกีฬา การแสดง เตนรํา การเคลื่อนไหวรางกาย 
   - จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง หรือไดปฏิบัติจริง 
   - ใหเลนเกม เดิน ว่ิง หรือทํากิจกรรมท่ีตองใชการเคลื่อนไหวรางกาย 
   - ใหเลนหรือทํากิจกรรมกลางแจง กีฬา การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 



   - ยุทธศาสตรในการสอนคือการใหนักเรียนปฏิบัติจริง ลงมือทําจริง ไดสมัผสั เคลื่อนไหว ใชประสาท
สัมผสัในการเรียนรู และการเรียนผานการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงละคร 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเปนนักแสดง นักกีฬา นาฏกร นักฟอน
รํา นักประดิษฐ นักปน ชางซอมรถยนต ศัลยแพทย เปนตน 
 5. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 
   - ชอบรองรําทําเพลง เลนดนตร ี
   - ชอบเสียงตาง ๆ ชอบธรรมชาต ิ
   - แยกแยะเสียงตาง ๆ ไดดี รูจักทวงทํานอง เรียนรูจังหวะดนตรีไดดี 
   - ชอบผิวปาก ฮัมเพลงเบา ๆ ขณะทํางาน 
   - มักจะเคาะโตะ หรือขยบัเทาตามจังหวะเมื่อฟงเพลง 
   - สามารถจดจาํเสยีงท่ีเคยไดยินแมเพียงครั้งเดยีวหรือสองครั้งได 
   - เลนเครื่องดนตรีไดอยางนอย 1 ช้ิน 
   - มักจะไดยินเสียงเพลงจากภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศนหรือวิทยุกองอยูในหูตลอดเวลา 
 ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - ใหเลนเครื่องดนตรี รองเพลง ฟงเพลงสม่ําเสมอ 
   - หาโอกาสดูการแสดงดนตรี หรอืฟงดนตรีเปนประจํา 
   - บันทึกเสียงดนตรีท่ีนักเรียนแสดงไวฟงเพ่ือปรับปรุงหรือช่ืนชมผลงาน 
   - ใหรองรําทําเพลงรวมกับเพ่ือนหรือคุณครูเสมอ ๆ 
   - ยุทธศาสตรในการสอนไดแกปฏิบัติการรองเพลง การเคาะจังหวะ การฟงเพลง การเลนดนตรี                   
การวิเคราะหดนตรี วิจารณดนตรี เปนตน 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเปนนักดนตรี นักแตงเพลง 
นักวิจารณดนตรี เปนตน 
 6. ปญญาดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Intelligence) 
   - ชอบมีเพ่ือน ชอบพบปะผูคนรวมสังสรรคกับผูอ่ืน 
   - ชอบเปนผูนํา หรือมีสวนรวมในกลุม 
   - ชอบแสดงออกใหผูอ่ืนทําตาม ชวยเหลือผูอ่ืน ทํางานหรือประสานงานกับผูอ่ืนไดดี 
   - ชอบพูดชักจูงใหผูอ่ืนทํามากกวาจะลงมือทําดวยตนเอง 
   - เขาใจผูอ่ืนไดดี สามารถอานกิริยาทาทางของผูอ่ืนได 
   - มักจะมีเพ่ือนสนิทหลายคน 
   - ชอบสังคม อยูรวมกับผูอ่ืนมากกวาจะอยูคนเดียวท่ีบานในวันหยุด 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเขากลุม ทํางานรวมกัน 
   - สงเสริมใหอภิปราย เรียนรูรวมกัน แกปญหารวมกัน 
   - สามารถเรยีนไดดีหากใหโอกาสในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   - ยุทธศาสตรในการสอนไดแกการใหทํางานรวมกัน การปฏิสมัพันธระหวางกลุมเพ่ือน การเรียนรูแบบมี
สวนรวม การจําลองสถานการณ บทบาทสมมตุิ การเรียนรูสูชุมชน เปนตน 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพเปนนักบริหาร ผูจัดการ นักธุรกิจ 
นักการตลาด นักประชาสัมพันธ ครู - อาจารย เปนตน 
 7. ปญญาดานความเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 
   - ชอบอยูตามลําพังคนเดียวเงียบ ๆ คิดถึงเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 
   - ติดตามสิ่งท่ีตนเองสนใจเปนพิเศษ มีแรงจูงใจสูง 



   - มีอิสระในความคดิ รูตัววาทําอะไร และพัฒนาความรูสึกนึกคิดอยูเสมอ 
   - ชอบใชเวลาวางในวันหยุดอยูคนเดียวมากกวาท่ีจะออกไปในท่ีมีคนมาก ๆ 
   - เขาใจตนเอง หมกมุนอยูกับความรูสึก ความคิดและการแสดงออกของตัวเอง 
   - ชอบทําอะไรดวยตนเองมากกวาท่ีจะคอยใหคนอ่ืนชวยเหลือ 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - เปดโอกาสใหทํางานตามลําพัง ทํางานคนเดียว อิสระ แยกตัวจากกลุมบาง 
   - สอนใหเห็นคณุคาของตัวเอง นับถือตัวเอง (self esteem) 
   - สนับสนุนใหทํางานเขียน บันทึกประจําวัน หรือทําหนังสือ จุลสาร 
   - สนับสนุนใหทําโครงงาน การศกึษารายบุคคล หรือทํารายงานเดีย่ว 
   - ใหเรียนตามความถนัด ความสนใจ ตามจังหวะการเรียนเฉพาะตน 
   - ใหอยูกับกลุม ทํางานรวมกับผูอ่ืนบาง 
   - ยุทธศาสตรการสอนควรเนนท่ีการเปดโอกาสใหเลือกศึกษาในสิ่งท่ีสนใจเปนพิเศษ การวางแผนชีวิต 
การทํางานรวมกับผูอ่ืน การศึกษารายบุคคล (Individual Study) 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพอิสระ เปนเจาของกิจการ เปนนายจาง
ของตัวเอง นักคิด นักเขียน นักบวช นักปรัชญา นักจิตวิทยา  ครู – อาจารย เปนตน 
 8. ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 
   - ชอบสตัว ชอบเลี้ยงสตัว 
   - สนใจสิ่งแวดลอม ธรรมชาติรอบตัว 
   - สนใจความเปนไปในสังคมรอบตัว ชอบศึกษาเรื่องราวของมนุษย การดํารงชีวิต จิตวิทยา 
   - คิดถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือสิ่งแวดลอม 
   - เขาใจธรรมชาติของพืชและสตัวไดเปนอยางดี รูจักช่ือตนไม ดอกไมหลายชนิด 
   - ไวตอความรูสึก การเปลี่ยนแปลงของดิน ฟา อากาศ 
   - สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดด ี
   - มีความรูเรื่องดวงดาว จักรวาล สนใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
 ขอเสนอแนะในการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
   - ฝกปฏิบัติงานดานเกษตรกรรมเก่ียวกับการปลูกพืชหรือเลีย้งสัตว 
   - ศึกษาสังเกต บันทึกความเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ ลม ฟา อากาศ 
   - จัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดลอมศึกษา คายสิ่งแวดลอม ฯลฯ 
 ผูท่ีมีความสามารถทางดานน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร นักสํารวจ นักอนุรกัษ
ธรรมชาติ นักสิ่งแวดลอม ทําฟารมเลี้ยงสัตว เกษตรกร เปนตน 
 การพัฒนาปญญาหลายดานเพ่ือการเรยีนรู มีความสําคญัสาํหรับนักเรียน หากมคีวามเช่ือในเรื่องของ 
ทฤษฎีพหุปญญา ศักยภาพของมนุษย และการเนนผูเรียนเปนศูนยกลางแลว ครผููสอนควรตระหนักถึงการพัฒนาคน
ของชาติใหมีพัฒนาการเต็มตามศกัยภาพ ท้ังทางรางกาย สติปญญา จิตใจ และสังคม เพ่ือท่ีจะไดเปนพ้ืนฐานในการ
สรางครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาตติอไป 
          การจัดการเรยีนรูรปูแบบพหุปญญา เปนการจัดการเรียนรูท่ีครูผูสอนตองสํารวจความสามารถทางสติปญญา
ของผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใหครูเห็นถึงความสามารถดานท่ีเดนของนักเรียนแตละคน และจัดการเรยีนรูตรงตาม
ความสามารถของนักเรียน และพัฒนานักเรียนไดเต็มศักยภาพตอไป  
 พัฒนาเด็กไทยดวยทฤษฎีพหุปญญา 
 กมล รอดคลาย, (2561) กลาววา Howard Gardner ไดเสนอแนวคดิวา “ไมมสีมองใครถูกออกแบบมาให
...โง โดยบอกวามนุษยทุกคนมีปญญาอยูในตนเอง 8-9 ดาน โดยมดีานท่ีเดนบางดาน ในขณะท่ีบางดานดอยกวาแต
สามารถท่ีจะพัฒนาได ซึ่งไดแก” 



 1. ความฉลาดทางดานภาษา (Linguistic intelligence) ความสามารถในการเขาใจความหมายและการใช
ภาษา การพูดและการเขียน การเรียนรูภาษา การใชภาษาสื่อสารใหไดผลตามเปาหมาย สื่ออารมณความรูสึกใหคน
อ่ืนเขาใจไดดี เชน กวี นักเขียน นักพูด นักกฎหมาย  
 2. ความฉลาดทางดานตรรกะ (Logical-mathematic intelligence)  
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร และเรื่องของเหตุผล คิดวิเคราะหในเชิงวิทยาศาสตร เชน นักวิทยาศาสตร นัก
คณิตศาสตร  
 3. ความฉลาดทางดานดนตรี (Musical intelligence) ความสามารถในการเขาใจและสรางสรรคดนตรี 
เขาใจจังหวะ เชน นักแตงเพลง นักดนตรี นักเตน  
 4. ความฉลาดทางดานมิติ (Spatial intelligence) ความสามารถในการสรางภาพในจินตนาการ และ
นํามาสรางสรรคเปนผลงาน เชน จิตรกร ประตมิากร สถาปนิก ดีไซเนอร  
 5. ความฉลาดทางดานการเคลื่อนไหวรางกาย (Bodily-kinesthetic intelligence) ความสามารถในการ
ใชรางกายเคลื่อนไหวอยางสรางสรรค เชน นักเตน นักกีฬา นักแสดง  
 6. ความฉลาดในการเปนผูนํา (Interpersonal intelligence) ความสามารถในการเขาใจความรูสึกนึกคิด
ของผูอ่ืน สามารถจูงใจผูอ่ืน เชน นักการเมือง ผูนําทางศาสนา ครู นักการศึกษา นักขาย นักโฆษณา 
 7. ความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence) ความสามารถในการเขาอกเขาใจความรูสึก
ภายในของผูคน เชน นักเขียน ผูใหคําปรึกษา จิตแพทย  
 ตอมาการดเนอร ไดเพ่ิมความฉลาดอีก 2 ดานตามลาํดับคือ  
 8. ความฉลาดทางดานธรรมชาติ (Naturalist intelligence) ความสามารถในการเรียนรูเรื่องธรรมชาต ิ
พืช สัตว ธรณีวิทยา สิ่งแวดลอม 
 9. ความฉลาดในการคิดใครครวญ (Existential intelligence) ชอบคิด สงสัยใครรู ตั้งคําถามกับตัวเองใน
เรื่องความเปนไปของชีวิต ชีวิตหลงัความตาย เรื่องเหนือจริง มิตลิึกลับ เชน นักคิด อามิ อริสโตเติล ขงจื้อ ไอนสไตน 
พลาโต โสเครตสิ ฯลฯ 
 จากหลักการน้ี เราสามารถพัฒนาโรงเรียนแตละโรงใหมีความพรอมและมีคณุภาพ สามารถรองรับเด็ก
นักเรียนท่ีมีความแตกตางกัน ตามสภาพภมูิสังคมและคณุลักษณะเฉพาะตัวของเด็กท่ีรวย จน เกง ออน แตกตางกัน 
ซึ่งตรงกับแนวคิดแผนการศึกษาแหงชาติ 20 ป ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรูโดยเนนการสนับสนุนใหคนทุกชวงวัย มีทักษะความรู ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยางเหมาะสม เต็มศักยภาพในแตละชวงวัย วิธีการ คือ ทุกโรงเรียนทําหนาท่ีหลักคือการจดัการเรยีนการสอน
ใหเด็กมีสมรรถนะพ้ืนฐาน อานออก เขียนได คิดเลขเปน มีสมรรถนการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 ในขณะเดียวกันตอง
เติมเต็มศักยภาพของทุกโรงเรยีนตามอัตลักษณเฉพาะท่ีควรจะเปน มีโรงเรียนท่ีเนนสมรรถนะวิชาการ สายวิทย สาย
ศิลป อยางนอยมีโรงเรียนแขงขันสูงเปนฐานในการพัฒนาอยูแลว เติมเตม็ศักยภาพดวยสื่อการเรียนการสอนท่ีดี มี
ระบบการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขาไปสนับสนุน บางโรงเรียนตองเนนศักยภาพเฉพาะดานของเด็ก 
เชน การใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตร โรงเรียนดนตรี โรงเรยีนกีฬา โรงเรียนท่ีเนนศลิปะ โรงเรียนเนนทักษะ 5 ภาษา 
โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนท่ีเนนความเปนผูนํา โรงเรียนคณุธรรม เปนตน หากไมเหมาะท่ีจะทําเปนโรงเรียนเฉพาะ
ดานท้ังโรงเรยีนก็ทําเปนบางหอง เชน วันน้ีเรามีหองเรียนกิฟเตด หองเรียนอิงลิชโปรแกรมอยูแลว จะมหีองศิลปะ
ดนตรี  หองพัฒนาศักยภาพผูนํา หองศิลปะ เพ่ิมข้ึนมากสามารถทําได หากทําท้ังหองไมสะดวก ก็สามารถจัดทําเปน
ชมรม เพ่ือใหนักเรียนไดรวมกิจกรรม สุดทายถาพัฒนาเปนรายหองไมไดก็พัฒนาเปนรายบุคคลเพราะในบาง
โรงเรียนอาจอยูหางไกล ขาดความพรอมท้ังดานบุคลากรและเครื่องไมเครื่องมือ เมื่อคนพบศักยภาพของเด็กเปนบาง
คนก็ตองหาวิธีสงเสริม โดยจัดทําแผนพัฒนาเด็กเปนรายบุคคล จากน้ันประสานบุคลากรภายนอก หรอืจาก
สถาบันอุดมศึกษาเขามาเปนท่ีปรกึษา (Mentor) เปนพ่ีเลี้ยงท่ีเรยีกวา Big Brother คอยดูแลใหเด็กไดพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งจะทําใหชุมชนและสถาบันอุดมศึกษาไดเขามามีบทบพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไดเปน
อยางดี เราคงไมสามารถทําใหโรงเรียนทุกโรงมีคณุภาพและมาตรฐานเทากันได อันเน่ืองมาจากความแตกตางกัน ท้ัง



ในดานของสภาพพ้ืนท่ีตั้งของโรงเรียน ลักษณะของชุมชน ลักษณะของผูเรียน การพัฒนาจาํเปนตองใชงบประมาณ
จํานวนมาก ซึ่งประเทศไทยอาจมีไมเพียงพอ ในขณะท่ีเราก็ไมสามารถทําใหเด็กทุกคนเกงเหมือนกันได แตถาเราเช่ือ
วาคนทุกคนมีศักยภาพท่ีดเีดนบางอยางอยูในตนเอง แนวคิดการพัฒนาเด็กดวยทฤษฎีพหุปญญา ก็เปนอีกแนวทาง
หน่ึงท่ีนาจะทําใหสามารถพัฒนาเด็ก และโรงเรยีนใหมีคณุภาพได  
 ทฤษฎีพหุปญญาเปนทฤษฎีท่ีมองเห็นความแตกตางของบุคคล ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความแตกตาง
ดานลักษณะของสังคม ซึ่งสังคมเมอืงก็มีความเจรญิทางดานวัตถุ เปนศูนยกลางความเจรญิดานเศรษฐกิจ การศึกษา 
และสาธารณสุข ฯลฯ ในขณะท่ีสังคมชนบทเปนสังคมเล็ก ๆ  อาชีพสวนใหญก็เปนเกษตรกรรม สิ่งอํานวยความ
สะดวกไมไดมมีากมายอยางสังคมเมือง เพราะฉะน้ันการท่ีเราจะจัดการศึกษาใหมีคณุภาพระดับเดียวกันท้ังประเทศ
จึงเปนไปไมได เพราะความแตกตางดังกลาวทําใหความพรอมของผูเรียนแตละท่ีมไีมเทากัน ซึ่งสงผลใหผูเรยีนมี
ความรูความสามารถแตกตางกัน เด็กในเมืองอาจมีความเกงดานวิชาการเพราะมีอุปกรณการเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางพรอมเพียง แตขนาดท่ีเด็กท่ีหางไกลความเจริญหรือเด็กในชนบทดานวิชาการอาจจะไมถนัด แตเขาอาจจะถนัด
ดานการใชชีวิตหาเลี้ยงชีพตนเองก็ได เพราะฉะน้ันเวลาครูจัดการเรยีนรูตองคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล และดึง
ความสามารถของผูเรียนแตละคนออกมาใหโดดเดน โดยนําทฤษฎีพหุปญญามาพัฒนาการจดัการเรียนรู ซึ่งจะทํา
ผูสอนไดเห็นความสามารถของผูเรียนแตละคน และความเกงของผูเรียนทุกคนในดานท่ีแตกตางกัน อันจะทําให
ผูสอนพบวาผูเรียนทุกคนเปนคนเกง แตเกงกันคนละแบบแลวแตความถนัดของผูเรยีนแตละคน ในหองเรียนหน่ึง
หองอาจจะมีท้ังนักรอง นักกีฬา นักวิทศาสตร นักธุรกิจ และนักการเมืองอยูในน้ัน ดังน้ันครูผูสอนตองรูจักสังเกต
ผูเรยีน และพยายามพัฒนาเด็กไทยโดยสามารถนําทฤษฎีพหุปญญามาชวยพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูสอนได
เด็กท่ีมีความสามารถท่ีแตกตางตามท่ีสังคมตองการ 
 

สวนสรุป 
 การพัฒนาปญญาท่ีหลากหลายดานมีความสาํคัญกับผูเรยีน เพราะผูเรียนแตละคนมีความสามารถทาง
ปญญาท่ีแตกตางกัน หากผูสอนจดัการเรียนรูท่ีตอบสนองกับตัวบุคคลก็จะทําใหผูเรยีนไดพัฒนาตนเองในดานท่ีเดน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะการสนับสนุนการเรยีนรูจากผูสอนจะชวยสงเสรมิใหผูเรียน มีความสามารถ และมี
ทักษะความรู ประสบการณในการดําเนินชีวิต อีกท้ังยังสําคัญมากกับการกาวเขาสูยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกอยางสูง การเตรยีมผูเรยีนในวันน้ีใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 น้ันมี
จุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีการเปลีย่นแปลงไดและพรอมท่ีจะเผชิญหนากับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในอนาคต มีความตื่นตัวและเตรียมพรอมตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน การสราง
มหาอํานาจทางการศึกษาเพ่ือใหไดประชากรท่ีมีคุณภาพจึงเปนกลยทุธของการพัฒนาประเทศชาติแนวทางหน่ึง 
สําหรับประเทศไทย ซึ่งทฤษฎีพหปุญญา เปนทฤษฎีหน่ึงท่ีเนนผูเรียนอยางสําคัญ และเปนทฤษฎีท่ีเขาใจความ
แตกตางของบุคคล เปนทฤษฎีท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาในมิติใหมท่ีทันตอโลก ชวยใหการจัดการเรียนรู
ตอบสนองตอความตองการของคนไทยรุนใหมในศตวรรษท่ี 21 ใหมีความพรอมกาวทันโลก มีความรูและ
ความสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดดี อีกท้ังชวยใหไดบุคลากรท่ีตอบรับความตองการของสังคมไทยอยางมคีุณภาพใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความวิชาการ ฉบับน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือเปนอยางดียิ่ง จาก ดร. กิติชัย รุจิมงคล 
อาจารยท่ีปรึกษา และ ดร. นภาภรณ ธัญญา อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีกรุณาใหคําแนะนํา เสนอแนะและตรวจแกไข
ขอบกพรอง ดวยความเอาใจใสตลอดมาตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอย ผูเขียนขอกราบขอบพระคณุไวเปนอยางสูงและขอ
กราบขอบพระคุณคณาจารยประจาํหลักสตูรศกึษาศาสตรมหาบัณฑิต ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือดวยด ี
 สุดทาย ผูเขียนขอสํานึกในพระคณุของบิดามารดาท่ีใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจแกผูเขียนมาโดย
ตลอดในทุก ๆ ดานจนทําใหผูเขียนเดินทางมาไกล และประสบความสําเร็จในชีวิตมาจนถึงทุกวันน้ี  



 คุณูปการและความดีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนบทความน้ี ผูเขียนขอมอบใหกับบิดามารดาของผูเขียน 
สวนขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว ซึ่งผูเขียนจะไดทําการแกไขและปรับปรุงเน้ือหาใน
โอกาสตอไป 
            ศศิลออ     ชัยบาล 

 
อางอิง 
กมล รอดคลาย. (15 มีนาคม 2561). พัฒนาเด็กไทยดวยทฤษฎีพหุปญญา. สืบคนเมื่อ 19 ตุลาคม  2561, จาก 
 https://www.matichon.co.th/article/news_874235 
ดิเรก วรรณเศียร. (2558). MACRO model : รูปแบบการจัดการเรียนรูสําหรับศตวรรษท่ี 21. มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏสวนดุสติ. 
ทวีศักดิ์ สิริรตันเรขา. (มีนาคม 2549). พหุปญญา อัจฉริยภาพหลากหลายมิติท่ีนาคนหา. สืบคนเมื่อ 19 ตุลาคม 
 2561, จาก http://www.happyhomeclinic.com/a01-multiple intelligence.htm 
ทิศนา แขมมณี. (2551).  ศาสตรการสอน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ประยรู ยืนยิ่ง.(2552). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง การอานและการเขียนคําท่ีมสีระประสม ชัน้
 ประถมศึกษาปท่ี 1 ตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญา. การศึกษาคนควาอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : 
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  
ยศชวิน กุลดวง. (2550). การพัฒนาทักษะภาษาไทยตามแนวคิดทฤษฎีพหุปญญาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาป 
 ท่ี 2. วิทยานิพนธ ค.ม. (การจัดการการเรียนรู) กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
 ถายเอกสาร. 
ศิลปชัย  เทศนา. (2561). พหุปญญา : วิถีการเรียนรูท่ีแตกตาง. สืบคนเมื่อ 19 ตุลาคม  2561, จาก 
 http://www.ndr.ac.th/mi/mi_selftest1.htm 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552. ขอเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ีสอง. กรุงเทพฯ : สํานัก
 นโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
อารี สัณหฉวี. (2543). พหุปญญาและการเรียนรู แบบรวมมือ. กรุงเทพฯ: แวนแกว. 
 

ประวัติผูเขียน 
ชื่อ-สกุล   นางสาวศศิลออ  ชัยบาล 
 
วัน เดือน ป เกิด  24 มกราคม 2535 
 
ที่อยูปจจุบัน  81/2 หมู 2 ตําบลทาเด่ือ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 50260 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2552 มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
   พ.ศ. 2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ภาษาไทย 
 
ประวัติการทํางาน  พ.ศ. 2558 เจาหนาที่หองสมุด โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 
   พ.ศ. 2559 ครูผูชวย โรงเรียนบานปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

http://www.happyhomeclinic.com/a01-multiple%20intelligence.htm

