
 

 

 

 

 

ทฤษฎพีหุปัญญา (Multiple Intelligences) 

ในอดีตมีการจ ากดัความหมายของปัญญาไวท่ี้ความสามารถทางการคิดหาเหตุผลเชิงตรรกะ หรือความสามารถทางภาษา 

แต่ความเป็นจริงแลว้บุคคลสามารถมีปัญญาในอีกหลายดา้น ทั้งน้ีความสามารถในแต่ละดา้นของบุคคลจะไม่เท่ากนั และแตกต่าง

กนัไป ซ่ึงเรียกวา่ พหุปัญญา 

ศาสตราจารย ์ดร. โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีน้ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ และ

ปัญญา การ์ดเนอร์ไดศึ้กษาศกัยภาพความถนดัของบุคคลผสมผสานกบัศาสตร์เก่ียวกบัสมอง และจิตวทิยาพฒันาการ การ์ดเนอร์มี

ความเช่ือวา่บุคคลสามารถแสดงออกซ่ึงปัญญาในหลากหลายดา้น และแสดงออกในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามบุคคล และ

บุคคลจะสามารถพฒันาปัญญานั้นๆ หากไดรั้บส่งเสริมอยา่งเหมาะสมภายใตบ้ริบท และส่ิงแวดลอ้มท่ีบุคคลอยู ่ซ่ึงการ์ดเนอร์ได้

ระบุพหุปัญญาไว ้9 ดา้น ดงัน้ี 

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการใชภ้าษาพูดและภาษาเขียนเพื่อส่ือสาร ซ่ึง

แสดงออกในรูปแบบต่างๆ เช่น ร้อยแกว้ ร้อยกรอง ฯลฯ โดดเด่นในการใชค้วามสามารถทางภาษาในการจดจ าขอ้มูลต่างๆ  

2. ปัญญาด้านตรรกะ/คณติศาสตร์ (Logical/Mathematical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการวเิคราะห์ปัญหา

เชิงตรรกะ การแกโ้จทยปั์ญหาและการทดสอบปัญหาต่างๆ เชิงวทิยาศาสตร์ โดดเด่นในการคิดเชิงตรรกะและการมองเห็นแบบ

แผนของส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นนามธรรม มีเหตุผลเชิงสรุปความ มีความสามารถในการเช่ือมโยงและแกปั้ญหาต่างๆ ไดดี้ 

3. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการใชท้กัษะในการแสดงออก การแต่งและการมี

สุนทรียะทางดนตรี โดดเด่นในการจ าและแต่งจงัหวะเสียง จงัหวะดนตรี ไวต่อเสียง ตอบสนองต่อเสียงเพลงไดดี้   

4. ปัญญาด้านการเคล่ือนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการใชส่้วนต่างๆ ของร่างกาย 

และความสามารถทางสมองในการประสานสัมพนัธ์กบัร่างกาย โดดเด่นในการเคล่ือนไหว สัมผสั พูด และใชภ้าษาทางกาย 

แสดงท่าทาง 

5. ปัญญาด้านมิติสัมพนัธ์ (Spatial Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนาการและน ามา

สร้างสรรคผ์ลงาน โดดเด่นในการใชพ้ื่นท่ี การเห็นความสัมพนัธ์ของพื้นท่ี การแสดงออกดว้ยภาพ  

 



 

 

 

 

 

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพนัธ์ (Interpersonal Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการกระตุน้และเป็นแรงจูงใจให้แก่

ผูอ่ื้น เขา้ใจผูอ่ื้น น าผูอ่ื้น จดักลุ่ม ส่ือสาร ระงบัขอ้พิพาทได ้โดดเด่นในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถท างานร่วมกนัได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจ

ความรู้สึกและการผลกัดนัตนเอง ใชส้ัญชาตญาณเป็นเคร่ืองน าทาง โดดเด่นในการใชข้อ้มูลต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง ชอบท างาน

คนเดียวและสนใจติดตามส่ิงม่ีตนเองสนใจเป็นพิเศษ 

8. ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติ พืช 

สัตว ์ธรณีวทิยา ส่ิงแวดลอ้ม โดดเด่นในการตระหนกัถึงพืช สัตว ์ในสภาพแวดลอ้มของตน ตระหนกัในความสามารถของตนเอง

ในการช่วยอนุรักษธ์รรมชาติ 

9. ปัญญาด้านอตัถภวนิยม/จิตนิยม หรือการด ารงอยู่ของชีวติ (Existential Intelligence) หมายถึง ความสามารถในการ

จบัประเด็นค าถามท่ีเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องมนุษย ์เขา้ใจความสัมพนัธ์ของโลกกายภาพและโลกของจิตใจ โดดเด่นในการเขา้ใจ

ตนเองและปรัชญา หลกัของศาสนา เขา้ใจร่างกาย จิตใจและจิตวญิญาณ สัจธรรมของโลกและชีวติ 

ส่ือและวธีิการสอนแบบพหุปัญญา  

ทฤษฎีพหุปัญญาเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีครูจะตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบันกัเรียน เพื่อให้ครูได้

รู้จกันกัเรียน รู้วา่นกัเรียนเด่นในปัญญาดา้นใด เรียนรู้ไดดี้ผา่นเคร่ืองมืออะไร หรือมีวธีิการเรียนรู้อยา่งไร ครูจึงจะตอ้งเลือก

รูปแบบการสอน กิจกรรมการสอน ส่ือและวธีิการสอนให้เหมาะสม เพื่อใหน้กัเรียนเรียนรู้ไดดี้และเรียนรู้อยา่งมีความสุข โดยมี

ตวัอยา่งวธีิการสอน 8 แบบ ดงัน้ี 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ตารางแสดงวธีิการสอน 8 แบบ 

ปัญญา กจิกรรมการสอน ส่ือการสอน วธิีการสอน กระบวนการ ทางภาษา 
ทักษะการ-น าเสนอ

ของครู 
กจิกรรมเร่ิมต้น

บทเรียน 

ด้านภาษา ปาฐากถา อภิปราย เกม 
ภาษา การเล่านิทาน การ
อ่านเป็นกลุ่ม บนัทึก
ประจ าวนั 

หนงัสือ เคร่ืองเล่น
ซีดี คอมพิวเตอร์             
ตราไปรษณีย ์        
หนงัสือท่ีมีเสียง 

อ่าน เขียน พดู ฟัง
เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ 

แนวการสอนภาษาตาม
ธรรมชาติ (Whole 
Language) 

การเล่านิทาน ค ายาวๆ บนกระดาน 

ด้านตรรกะ/
คณติศาสตร์ 

เกมฝึกสมอง โจทยปั์ญหา 
การทดลอง เกมตวัเลข 
คณิตฯ คิดในใจ การคิด
วิเคราะห์/วิจารณ์ 

เคร่ืองคิดเลข 
อุปกรณ์คณิตฯ  
อุกรณ์วิทยฯ์  
เกมคณิตฯ  

คิดจ านวน                  
คิดวิเคราะห์/วิจารณ์ 
สรุปความคิดรวบ
ยอด 

การคิดเชิงวิเคราะห์/
วิจารณ์ (Critical 
Thinking) 
 

ตั้งค  าถามแบบ 
โซเครติส 

ตั้งโจทยท่ี์ขดัแยง้กนั 

ด้านดนตรี การเคาะตีจงัหวะ เพลง  
กิจกรรมประกอบเพลง 

เคร่ืองเล่นซีดี ซีดี  
อุปกรณ์ดนตรี  

ร้องเพลง เคาะ
จงัหวะ ฟังเพลงหรือ
ดนตรี 

การสอนแบบช้ีแนะ 
(Suggestopedia) 

ใชเ้คร่ืองดนตรีและ
เคร่ืองประกอบ
จงัหวะ 

เล่นดนตรี 

ด้านการ
เคล่ือนไหว 

การแสดงละคร เตน้ร า 
กีฬา กิจกรรมในการ
สมัผสั กิจกรรมคลาย
เครียด 

อุปกรณ์ก่อสร้าง ดิน
เหนียว อุปกรณ์กีฬา 
อุปกรณ์สมัผสั         
ศูนยก์ารเรียน 

ก่อสร้าง ประดิษฐ์ 
แสดง สมัผสั เตน้ร า 

การสอนดว้ยของจริง 
(Hands-on learning) 

ใชท้่าทางแสดงออก
อยา่งละคร 

ให้ดูของแปลกๆ  
โดยส่งให้ดูทั้งชั้น 

ด้านมิติ
สัมพนัธ์ 

กิจกรรมศิลปะ เกม
จินตนาการ คิดแผนในใจ 
การเปรียบเทียบ การท า
ให้เป็นรูป 

กราฟ แผนท่ี วิดีโอ  
โลโก วสัดุศิลปะ         
ภาพลวงตา กลอ้ง 
สมุดภาพ 

ดู วาด คิดค านึงเป็น
รูปร่าง ระบายสี   ท  า
แผนท่ีในใจ 

บูรณาการศิลปะ 
(Integrated arts 
instruction) 

วาด/ท าแผนท่ีในใจ รูปภาพแปลกๆ บน
แผน่ใส 

ด้านมนุษย-
สัมพนัธ์ 

กิจกรรมกลุ่ม เพ่ือนสอน
เพื่อน สถานการณ์จ าลอง 
ชุมชนร่วมกบักลุ่ม
สร้างสรรค ์

บอร์ดเกม อุปกรณ์ 
กิจกรรมสร้างสรรค ์
เคร่ืองใชส้ าหรับการ
แสดง 

สอนแผนร่วมมือ     
การมีปฏิสมัพนัธ์  
เคารพซ่ึงกนัและกนั 

การเรียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 

มีปฎิสมัพนัธ์กบั
นกัเรียน 
 
 

“หนัไปหาเพื่อนและ
แบ่งปัน…” 

ด้านการเข้าใจ
ตนเอง 

การสอนรายบุคคล    
การท างานล าพงั               
การมีวิชาเลือก 

อุปกรณ์การ
ตรวจสอบตนเอง 
บนัทึกประจ าวนั 
อุปกรณ์การท า
โครงการ 

สอนให้สมัพนัธ์กบั
ชีวิตส่วนบุคคล ปิด
โอกาสให้เลือก
ไตร่ตรองส่ิงท่ีเรียน 

การสอนเป็นรายบุคคล 
(Individualized 
instruction) 

การน าเสนอ “หลบัตาและคิดถึง
เหตุการณ์เม่ือ…” 

ด้านความ
เข้าใจ
ธรรมชาติ 

ศึกษาธรรมชาติ การรู้จกั
ส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษ ์
การดูแลสตัวเ์ล้ียง 

พืช สตัว ์อุปกรณ์
การศึกษาธรรมชาติ  
เช่น แวน่ขยาย กลอ้ง
ส่องทางไกล 
อุปกรณ์การท าสวน 

สอนให้สมัพนัธ์กบั
ส่ิงมีชีวิตและ
ปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
(Ecological studies) 

เช่ือมโยงเน้ือหา
ความรู้เขา้กบั
ปรากฏการณ์
ธรรมชาติ 

น าพืชหรือสตัวท่ี์
น่าสนใจเขา้มาพดูคุย
กนัในหวัขอ้นั้นๆ 

 



 

 

 

 

 

แนวคิดของทฤษฎพีหุปัญญากบัการจัดการศึกษา โดย การ์ดเนอร์ 

1. โรงเรียนส าหรับอนาคต ควรเป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานส าคญั 2 ประการ คือ 

1.1 แต่ละบุคคลมีความสามารถและความถนดัแตกต่างกนั และแต่ละบุคคลมีวธีิการเรียนรู้แตกต่างกนั 

1.2 บุคคลสามารถเลือกเรียนส่ิงท่ีตอ้งการ โรงเรียนส าหรับอนาคตตอ้งตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยจดั

กิจกรรมหรือวธีิการสอนท่ีสนองต่อความสามารถของบุคคลเหล่านั้นอยา่งเหมาะสมกบัชีวติ การท างานและวฒันธรรมทอ้ง

ถ่ินท่ีอาศยัอยู ่

2. บทบาทของนกัการศึกษาควรเปล่ียนแปลงไป ดงัน้ี 

2.1 โรงเรียนควรมีผูเ้ช่ียวชาญทางการวดัและประเมินความถนดัของนกัเรียนโดยใช ้เคร่ืองมือวดัความสามารถทาง

ปัญญา (Intelligences Instruments) และควรแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัระหวา่งนกัเรียน ครู ผูป้กครอง 

2.2 โรงเรียนควรมีผูดู้แลหลกัสูตรท่ีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง (Student Curriculum Broker) ซ่ึงท าหนา้ท่ีช่วยใหน้กัเรียน

จดัหลกัสูตรหรือแผนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ เป้าหมาย พฒันาการและวธีิการเรียนรู้ของตนเอง โดยใชน้วตักรรม

ต่างๆ เขา้มาช่วย 

2.3 โรงเรียนควรจดัใหมี้ผูดู้แลโรงเรียนและชุมชน (School-Community Broker) ท่ีจะจดัใหเ้ด็กไดมี้โอกาสทางการ

เรียนรู้ในวงกวา้ง โดยเป็นผูท่ี้กวา้งขวางในชุมชน รวมถึงเด็กพิเศษควรมีผูฝึ้ก ผูช่้วยเหลือและผูฝึ้กงานซ่ึงคอยใหค้วามช่วยเหลือ

เด็กในการเรียนรู้ 

3. บทบาทของครู ครูควรมีอิสรภาพในการสอน โดยใชว้ิธีการสอนท่ีเฉพาะตน ครูตน้แบบท าหนา้ท่ีนิเทศติดตามและจดัสมดุล

ระหวา่งหลกัสูตร การสอน การวดัและประเมินผล นกัเรียนและชุมชน 

4. ผลกระทบจากสังคม สังคมปัจจุบนัไดรั้บผลกระทบจาก 3 ปัจจยั คือ 

4.1 วฒันธรรมตะวนัตก มีการน าแนวคิดจากนกัปรัชญาตะวนัตกมาใช ้เช่น การเนน้สติปัญญาดา้นใดดา้นหน่ึงเท่านั้น 

4.2 การทดสอบ มีการวดัความสามารถ การจดัอบัดบับุคคล ซ่ึงแทจ้ริงควรเนน้ท่ีความเป็นมนุษย ์

4.3 ความเป็นเลิศ ควรผสมผสานส่ิงท่ีดีท่ีสุดเขา้ดว้ยกนั ไม่ไดเ้นน้ท่ีความฉลาดเท่านั้น 
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