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ทฤษฎีพหุปัญญา 

THEORY OF MULTIPLE INTELLIGENCES  

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น  

 

เด็กท่ีไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร ์และภาษา อาจเป็นเลิศทางศิลปะ 

เด็กท่ีไอคิวปกติ อาจเป็นอจัฉริยะทางกีฬา 

เด็กท่ีไอคิวตํา่ อาจเป็นอจัฉริยะทางดนตรี 

เด็กท่ีไอคิวสูง ก็อาจไม่มีเรื่องใดโดดเด่นเลย 

เด็กท่ีไม่เก่งทั้งคณิตศาสตร ์ภาษา ดนตรี กีฬา และศิลปะ 

ก็สามารถใชช้วีิตไดอ้ยา่งมีความสุข มีเพื่อนฝูงมากมายเช่นกนั 

 

การจะบอกวา่เด็กคนหน่ึงฉลาด หรือมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ถา้เรานําระดบัสติปัญญาหรือไอคิว ท่ีใชก้นัอยู่

ในปัจจบุนัมาเป็นมาตรวดั ก็อาจไดผ้ลเพียงเสี้ ยวเดียว เพราะวา่วดัไดเ้พียงเรื่องของภาษา ตรรกศาสตร ์คณิตศาสตร ์

และมิติสมัพนัธเ์พียงบางสว่นเท่าน้ัน ยงัมีความสามารถอีกหลายดา้นท่ีแบบทดสอบในปัจจุบนัไม่สามารถวดัได้

ครอบคลุมถึง เช่น เรือ่งของความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เป็นตน้ 

ศาสตราจารยโ์ฮวารด์ การด์เนอร ์(Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลยัฮาวารด์ เป็นผูห้น่ึงท่ีพยายามอธิบาย

ใหเ้ห็นถึงความสามารถท่ีหลากหลาย โดยคิดเป็น “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of Multiple Intelligences) เสนอ

แนวคิดวา่ สติปัญญาของมนุษยมี์หลายดา้นท่ีมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั ข้ึนอยูก่บัวา่ใครจะโดดเด่นในดา้นไหนบา้ง 

แลว้แต่ละดา้นผสมผสานกนั แสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใด เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละคนไป 

ในปี พ.ศ. 2526 การด์เนอร ์ไดเ้สนอทฤษฎีวา่ ปัญญาของมนุษยมี์อยู ่7 ดา้น คือ ดา้นภาษา ดา้นตรรกศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตร ์ดา้นมิติสมัพนัธ ์ดา้นรา่งกายและการเคลื่อนไหว ดา้นดนตรี ดา้นมนุษยสมัพนัธ ์และดา้นการเขา้ใจ

ตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ไดเ้พิ่มเติมเขา้มาอีก 1 ดา้น คือ ดา้นธรรมชาติวทิยา และในปี พ.ศ. 2561 ไดเ้พิ่มเติม

ดา้นล่าสุด คือ ดา้นการดาํรงชีวติ เพื่อใหส้ามารถอธิบายไดค้รอบคลุมมากข้ึน จึงสรุปไดว้า่ พหุปัญญา ตามแนวคิดของ

การด์เนอร ์ในปัจจุบนัมีปัญญาอยูอ่ยา่งน้อย 9 ดา้น ดงัน้ี  

 

1. ปัญญาดา้นภาษา (Linguistic Intelligence)  

คือ ความสามารถในการใชภ้าษารูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่ภาษาพื้ นเมือง จนถึงภาษาอื่น ๆ ดว้ย สามารถรบัรู ้เขา้ใจภาษา 

และสามารถสื่อภาษาใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดต้ามท่ีตอ้งการ สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น กวี นักเขียน นักพูด 

นักหนังสือพิมพ ์คร ูทนายความ หรือนักการเมือง  

 

2. ปัญญาดา้นตรรกศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์(Logical-Mathematical Intelligence)  

คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ ์และการคิดคาํนวณทาง

คณิตศาสตร ์สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น นักบญัชี นักสถิติ นักคณิตศาสตร ์นักวิจยั นักวิทยาศาสตร ์

นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร  
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3. ปัญญาดา้นมิติสมัพนัธ ์(Visual-Spatial Intelligence)  

คือ ความสามารถในการรบัรูท้างสายตาไดดี้ สามารถมองเห็นพื้ นท่ี รูปทรง ระยะทาง และตาํแหน่ง อยา่งสมัพนัธ์

เชื่อมโยงกนั แลว้ถ่ายทอดแสดงออกอยา่งกลมกลืน มีความไวต่อการรบัรูใ้นเรื่องทิศทาง สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดด

เด่น จะมีทั้งสายวิทย ์และสายศิลป์ สายวิทย ์มกัจะเป็น นักประดิษฐ ์วิศวกร สว่นสายศิลป์ มกัจะเป็นศิลปินในแขนง

ต่าง ๆ เช่น จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการตู์น นักป้ัน นักออกแบบ ชา่งภาพ หรือสถาปนิก  

 

4. ปัญญาดา้นร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)  

คือ ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซ่ึงความคิด ความรูส้ึก โดยใชอ้วยัวะสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึง

ความสามารถในการใชมื้อประดิษฐ ์ความคล่องแคลว่ ความแข็งแรง ความรวดเรว็ ความยืดหยุน่ ความประณีต และ

ความไวทางประสาทสมัผสั สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น นักกีฬา หรือไม่ก็ศิลปินในแขนง นักแสดง นัก

ฟ้อน นักเตน้ นักเตน้บลัเลย ์หรอืนักแสดงกายกรรม  

 

5. ปัญญาดา้นดนตรี (Musical Intelligence)  

คือ ความสามารถในการซึมซบั และเขา้ถึงสุนทรียะทางดนตรี ทั้งการไดยิ้น การรบัรู ้การจดจาํ และการแต่งเพลง 

สามารถจดจาํจงัหวะ ทาํนอง และโครงสรา้งทางดนตรีไดดี้ และถา่ยทอดออกมาโดยการฮมัเพลง เคาะจงัหวะ เล่น

ดนตรี และรอ้งเพลง สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น นักดนตรี นักประพนัธเ์พลง หรือนักรอ้ง  

 

6. ปัญญาดา้นมนุษยสมัพนัธ ์(Interpersonal Intelligence)  

คือ ความสามารถในการเขา้ใจผูอ้ื่น ทั้งดา้นความรูส้ึกนึกคิด อารมณ ์และเจตนาท่ีซ่อนเรน้อยูภ่ายใน มีความไวในการ

สงัเกต สีหน้า ท่าทาง น้ําเสียง สามารถตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม สรา้งมิตรภาพไดง่้าย เจรจาต่อรอง ลดความ

ขดัแยง้ สามารถจูงใจผูอ้ืน่ไดดี้ เป็นปัญญาดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีอยูใ่นทุกคน สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น 

ครูบาอาจารย ์นักการทูต เซลลแ์มน พนักงานขายตรง พนักงานตอ้นรบั ประชาสมัพนัธ ์นักการเมือง หรือนักธุรกิจ  

 

7. ปัญญาดา้นการเขา้ใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)  

คือ ความสามารถในการรูจ้กั ตระหนักรูใ้นตนเอง สามารถเท่าทนัตนเอง ควบคุมการแสดงออกอยา่งเหมาะสมตาม

กาลเทศะ และสถานการณ ์รูว้า่เม่ือไหร่ควรเผชญิหน้า เม่ือไหร่ควรหลีกเลี่ยง เม่ือไหร่ตอ้งขอความช่วยเหลือ มองภาพ

ตนเองตามความเป็นจริง รูถึ้งจดุอ่อน หรือขอ้บกพร่องของตนเอง ในขณะเดียวกนัก็รูว้า่ตนมีจดุแข็ง หรือความสามารถ

ในเรื่องใด มีความรูเ้ท่าทนัอารมณ ์ความรูส้ึก ความคิด ความคาดหวงั ความปรารถนา และตวัตนของตนเองอยา่ง

แทจ้ริง เป็นปัญญาดา้นท่ีจาํเป็นตอ้งมีอยูเ่พื่อใหส้ามารถดาํรงชวีติอยา่งมีคุณค่า และมีความสุข สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญา

ดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น นักคิด นักปรชัญา หรือนักวจิยั  

 

8. ปัญญาดา้นธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)  

คือ ความสามารถในการรูจ้กั และเขา้ใจธรรมชาติอยา่งลึกซ้ึง เขา้ใจกฎเกณฑ ์ปรากฏการณ ์และการรงัสรรคต่์าง ๆ 

ของธรรมชาติ มีความไวในการสงัเกต เพื่อคาดการณค์วามเป็นไปของธรรมชาติ มีความสามารถในการจดัจาํแนก 

แยกแยะประเภทของสิ่งมีชวีิต ทั้งพืชและสตัว ์สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น นักธรณีวิทยา นักวจิยั 

นักวิทยาศาสตร ์หรือนักสาํรวจธรรมชาติ  
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9) ปัญญาดา้นการดาํรงชีวิต (Existential Intelligence) 

คือ ความสามารถในการไตร่ตรอง คิดคาํนึง ความเขา้ใจเก่ียวกบัการมีชวีิตอยู ่เหตุผลของการดาํรงอยู ่เขา้ใจการ

วางแผนชวีิต เขา้ใจวา่การกระทาํในปัจจุบนัส่งผลต่ออนาคตอยา่งไร สามารถคาดการณถึ์งผลในระยะยาว เขา้ใจ

สถานการณจ์ากมุมมองภายนอก สาํหรบัผูท่ี้มีปัญญาดา้นน้ีโดดเด่น มกัจะเป็น นักปรชัญา นักคิดทฤษฎี ผูใ้หก้าร

ปรึกษา บาทหลวงหรอืนักบวช 

 

ทฤษฎีน้ีไดถู้กนําไปประยุกตใ์ชอ้ยา่งแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรูต่้างๆ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยเน้นความสาํคญัใน 3 เรื่องหลกั ดงัน้ี  

1) แต่ละคน ควรไดร้บัการส่งเสริมใหใ้ชปั้ญญาดา้นท่ีถนัด เป็นเครื่องมือสาํคญัในการเรียนรู ้ 

2) ในการจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ควรมีรปูแบบท่ีหลากหลาย เพื่อใหส้อดรบักบัปัญญาท่ีมีอยูห่ลายดา้น  

3) ในการประเมินการเรียนรู ้ควรวดัจากเครือ่งมือท่ีหลากหลาย เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละดา้น  

ทฤษฎีพหุปัญญา ของการด์เนอร ์ชี้ ใหเ้ห็นถึงความหลากหลายทางปัญญาของมนุษย ์ซ่ึงมีหลายดา้น หลายมุม แต่ละ

ดา้นก็มีความอิสระในการพฒันาตวัของมนัเองใหเ้จริญงอกงาม ในขณะเดียวกนัก็มีการบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เติมเต็ม

ซ่ึงกนัและกนั แสดงออกเป็นเอกลกัษณท์างปัญญาของมนุษยแ์ต่ละคน  

คนหน่ึงอาจเก่งเพียงดา้นเดียว หรือเก่งหลายดา้น หรอือาจไม่เก่งเลยสกัดา้น แต่ท่ีชดัเจน คือ แต่ละคนมกัมีปัญญา

ดา้นใดดา้นหน่ึงโดดเด่นกวา่เสมอ ไม่มีใครท่ีมีปัญญาทุกดา้นเท่ากนัหมด หรือไม่มีเลยสกัดา้นเดียว  

นับเป็นทฤษฎีท่ีช่วยจุดประกายความหวงั เปิดกระบวนทศัน์ใหม่ในการศึกษาดา้นสติปัญญาของมนุษย ์สามารถนํามา

ประยุกตใ์ชไ้ดท้ั้งในกลุ่มเด็กปกติ เด็กท่ีมีความบกพร่อง และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
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