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ทฤษฎีพหุปัญญา
(Theory of Multiple Intelligences)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ และภาษา อาจเป็ นเลิศทางศิลปะ
เด็กที่ไอคิวปกติ อาจเป็ นอัจฉริยะทางกีฬา
เด็กที่ไอคิวตา่ อาจเป็ นอัจฉริยะทางดนตรี
เด็กที่ไอคิวสูง ก็อาจไม่มีเรื่องใดโดดเด่นเลย
เด็กที่ไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ
ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมายเช่นกัน
การจะบอกว่าเด็กคนหนึ่ งฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถ้าเรานาระดับสติปัญญา
หรือไอคิว ที่ใช้กนั อยู่ในปั จจุบนั มาเป็ นมาตรวัด ก็อาจได้ผลเพียงเสี้ ยวเดียว เพราะว่าวัดได้เพียงเรื่องของ
ภาษา ตรรกศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมิติสมั พันธ์เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีความสามารถอีกหลายด้าน
ที่แบบทดสอบในปั จจุบนั ไม่สามารถวัดได้ครอบคลุมถึง เช่น เรื่องของความสามารถทางดนตรี
ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เป็ นต้น
ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็ นผู ้
หนึ่ งที่พยายามอธิบายให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลาย โดยคิดเป็ น “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory
of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดว่า สติปัญญาของมนุ ษย์มีหลายด้านที่มีความสาคัญเท่าเทียม
กัน ขึ้ นอยูก่ บั ว่าใครจะโดดเด่นในด้านไหนบ้าง แล้วแต่ละด้านผสมผสานกัน แสดงออกมาเป็ น
ความสามารถในเรื่องใด เป็ นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไป
ในปี พ.ศ. 2526 การ์ดเนอร์ ได้เสนอว่าปั ญญาของมนุ ษย์มีอยูอ่ ย่างน้อย 7 ด้าน คือ ด้านภาษา
ด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้านมิติสมั พันธ์ ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านดนตรี ด้าน
มนุ ษยสัมพันธ์ และด้านการเข้าใจตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้เพิ่มเติมเข้ามาอีก 1 ด้าน คือ ด้าน
ธรรมชาติวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายได้ครอบคลุมมากขึ้ น จึงสรุปได้วา่ พหุปัญญา ตามแนวคิดของ
การ์ดเนอร์ ในปั จจุบนั มีปัญญาอยูอ่ ย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี้
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1. ปั ญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
คือ ความสามารถในการใช้ภาษารูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ภาษาพื้ นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ด้วย
สามารถรับรู ้ เข้าใจภาษา และสามารถสื่อภาษาให้ผูอ้ ื่นเข้าใจได้ตามที่ตอ้ งการ ผูท้ ี่มีปัญญาด้านนี้ โดด
เด่น ก็มกั เป็ น กวี นักเขียน นักพูด นักหนังสือพิมพ์ ครู ทนายความ หรือนักการเมือง
2. ปั ญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)
คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ์ และการ
คิดคานวณทางคณิตศาสตร์ ผูท้ ี่มีปัญญาด้านนี้ โดดเด่น ก็มกั เป็ น นักบัญชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร์
นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร
3. ปั ญญาด้านมิติสมั พันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)
คือ ความสามารถในการรับรูท้ างสายตาได้ดี สามารถมองเห็นพื้ นที่ รูปทรง ระยะทาง และ
ตาแหน่ ง อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แล้วถ่ายทอดแสดงออกอย่างกลมกลืน มีความไวต่อการรับ รูใ้ นเรื่อง
ทิศทาง สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาด้านนี้ โดดเด่น จะมีท้งั สายวิทย์ และสายศิลป์ สายวิทย์ ก็มกั เป็ น นัก
ประดิษฐ์ วิศวกร ส่วนสายศิลป์ ก็มกั เป็ นศิลปิ นในแขนงต่างๆ เช่น จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียน
การ์ตูน นักปั้ น นักออกแบบ ช่างภาพ หรือสถาปนิ ก เป็ นต้น
4. ปั ญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)
คือ ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซึ่งความคิด ความรูส้ ึก โดยใช้อวัยวะส่วนต่างๆ
ของร่างกาย รวมถึงความสามารถในการใช้มือประดิษฐ์ ความคล่องแคล่ว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว
ความยืดหยุน่ ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาด้านนี้ โดดเด่น มักจะ
เป็ นนักกีฬา หรือไม่ก็ศิลปิ นในแขนง นักแสดง นักฟ้ อน นักเต้น นักบัลเล่ย ์ หรือนักแสดงกายกรรม
5. ปั ญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)
คือ ความสามารถในการซึมซับ และเข้าถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการได้ยิน การรับรู ้ การจดจา
และการแต่งเพลง สามารถจดจาจังหวะ ทานอง และโครงสร้างทางดนตรีได้ดี และถ่ายทอดออกมาโดย
การฮัมเพลง เคาะจังหวะ เล่นดนตรี และร้องเพลง สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาด้านนี้ โดดเด่น มักจะเป็ นนัก
ดนตรี นักประพันธ์เพลง หรือนักร้อง
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6. ปั ญญาด้านมนุ ษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
คือ ความสามารถในการเข้าใจผูอ้ ื่น ทั้งด้านความรูส้ ึกนึ กคิด อารมณ์ และเจตนาที่ซ่อนเร้นอยู่
ภายใน มีความไวในการสังเกต สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม สร้าง
มิตรภาพได้ง่าย เจรจาต่อรอง ลดความขัดแย้ง สามารถจูงใจผูอ้ ื่นได้ดี เป็ นปั ญญาด้านที่จาเป็ นต้องมีอยู่
ในทุกคน สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาด้านนี้ โดดเด่น มักจะเป็ นครูบาอาจารย์ ผูใ้ ห้คาปรึกษา นักการฑูต
เซลแมน พนักงานขายตรง พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง หรือนักธุรกิจ
7. ปั ญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
คือ ความสามารถในการรูจ้ กั ตระหนักรูใ้ นตนเอง สามารถเท่าทันตนเอง ควบคุมการแสดงออก
อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ์ รูว้ า่ เมื่อไหร่ควรเผชิญหน้า เมื่อไหร่ควรหลีกเลี่ยง
เมื่อไหร่ตอ้ งขอความช่วยเหลือ มองภาพตนเองตามความเป็ นจริง รูถ้ ึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันก็รวู ้ ่าตนมีจุดแข็ง หรือความสามารถในเรื่องใด มีความรูเ้ ท่าทันอารมณ์
ความรูส้ ึก ความคิด ความคาดหวัง ความปรารถนา และตัวตนของตนเองอย่างแท้จริง เป็ นปั ญญาด้านที่
จาเป็ นต้องมีอยูใ่ นทุกคนเช่นกัน เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข สาหรับผูท้ ี่มี
ปั ญญาด้านนี้ โดดเด่น มักจะเป็ นนักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจยั
8. ปั ญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)
คือ ความสามารถในการรูจ้ กั และเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ ง เข้าใจกฎเกณฑ์ ปรากฏการณ์
และการรังสรรค์ต่างๆ ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณ์ความเป็ นไปของธรรมชาติ
มีความสามารถในการจัดจาแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ทั้งพืชและสัตว์ สาหรับผูท้ ี่มีปัญญาด้าน
นี้ โดดเด่น มักจะเป็ นนักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั หรือนักสารวจธรรมชาติ
ทฤษฎีนี้ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรูต้ ่างๆ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นความสาคัญใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
1. แต่ละคน ควรได้รบั การส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็ นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู ้
2. ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปั ญญาที่
มีอยูห่ ลายด้าน
3. ในการประเมินการเรียนรู ้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุม
ปั ญญาในแต่ละด้าน
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ทฤษฎีพหุปัญญา ของการ์ดเนอร์ ชี้ ให้เห็นถึงความหลากหลายทางปั ญญาของมนุ ษย์ ซึ่งมีหลาย
ด้าน หลายมุม แต่ละด้านก็มีความอิสระในการพัฒนาตัวของมันเองให้เจริญงอกงาม ในขณะเดียวกันก็มี
การบูรณาการเข้าด้วยกัน เติมเต็มซึ่งกันและกัน แสดงออกเป็ นเอกลักษณ์ทางปั ญญาของมนุ ษย์แต่ละ
คน
คนหนึ่ งอาจเก่งเพียงด้านเดียว หรือเก่งหลายด้าน หรืออาจไม่เก่งเลยสักด้าน แต่ที่ชดั เจน คือ
แต่ละคนมักมีปัญญาด้านใดด้านหนึ่ งโดดเด่นกว่าเสมอ ไม่มีใครที่มีปัญญาทุกด้านเท่ากันหมด หรือไม่มี
เลยสักด้านเดียว
นับเป็ นทฤษฎีที่ช่วยจุดประกายความหวัง เปิ ดกระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาด้านสติปัญญาของ
มนุ ษย์ สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ท้งั ในกลุ่มเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่อง และเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ
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ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (มีนาคม 2549). พหุปัญญา อัจฉริยภาพหลากหลายมิติที่น่าค้นหา. UPDATE.
21(222): 63-64.

บทความทั้งหมดยินดีให้นาไป เผยแพร่เพื่อความรูไ้ ด้ โดยกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มา
ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา. (2560). ทฤษฎีพหุปัญญา. [Online]. Available URL:
http://www.happyhomeclinic.com/a01-multiple intelligence.htm

HAPPY HOME ACADEMY
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ชั้น 7 โซนการศึกษา ห้อง 724
เลขที่ 99 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
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