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บทน า  
 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2553            
ในมาตรา 22 ระบุว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศกึษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ จากสาระส าคญัของ
มาตรา 22ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับศักยภาพและความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคนท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลาย และมีความเช่ือว่าแต่ละบุคคลมีความสามารถแต่ละด้านไม่เท่ากัน ความสามารถ              
ท่ีผสมผสานกันออกมาท าให้เด็กแต่ละคนมีแบบแผน  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหรือความสามารถ
พิเศษ (Talented) และถ้าเด็กบางคน  มีความสามารถพิเศษตัง้แต่ 2 ด้านขึน้ไป ซึ่งจะจดัอยู่ในเด็ก
ปัญญาเลิศ (Gifted) หากเด็กได้รับการส่งเสริมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขา ก็จะสามารถ
พัฒนาความสามารถ ท่ีตนมีอยู่ให้เต็มศักยภาพได้ เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของแต่ละบุคคล                
เดก็แตล่ะคน   มีความสามารถและความถนดัและวิธีการเรียนรู้มีความแตกตา่งกนั ไม่มีใครท่ีสามารถ
เรียนรู้ได้ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีจะต้องเรียน แตท่กุคนสามารถเลือกเรียนสิ่งท่ีต้องการ การจดัการศกึษาควร
จะตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการออกแบบกิจกรรมของแต่ละสาระการเรียนรู้                   
ท่ีตอบสนองความสามารถสว่นบคุคลท่ีเหมาะกบัชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินของผู้ เรียน 
 
ความหมาย 
 ลักษณะเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในธรรมชาติของมนุษย์ประกอบด้วยองค์ประกอบ        
9 ด้าน ท่ีมาจากกระบวนการคิดพืน้ฐานของสติปัญญาของมนุษย์ท่ีแตกต่างกนัซึ่งมากบ้างน้อยบ้าง
แตกตา่งกนัไป บางคนอาจมีปัญญาหรือความสามารถสงูมากทัง้ 9 ด้าน  แตบ่างคนอาจจะมีเพียงหนึ่ง
หรือ 2 ด้าน ด้านอ่ืนๆ ไม่สูงมากนกั ซึ่ง โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ (Howard Gardner) ได้ให้ความหมายของ
ปัญญาว่าเป็นความสามารถทางชีวจิตวิทยา (Biopsychological Potential) ซึ่งเป็นกระบวนการได้มา
ของแต่ละบคุคล โดยแสดงออก  ในบริบทของวฒันธรรมท่ีอาศยัอยู่เพ่ือแก้ปัญหาและสร้างผลงานท่ีมี
คณุคา่แก่สงัคม จากความสามารถท่ีหลากหลายของแตล่ะบคุคล ปัญญาหรือความสามารถท่ีส่งผลตอ่
การเรียนรู้ของผู้ เรียน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะคณิตศาสตร์ ด้านดนตรี ด้านร่างกาย  และการ
เคล่ือนไหว  ด้านมิติ ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล ด้านความเข้าใจ
ตนเอง ด้วยธรรมชาตแิละด้านจิตนิยมหรือการด ารงอยู่ของชีวิต 

* สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 

ลักษณะเดก็ที่มีความสามารถพเิศษ 
 ลกัษณะพหปัุญญาหรือความสามารถพิเศษของเด็ก ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ มี 9 ด้าน 
ดงันี ้
 1. ด้านภาษา (Linguistic Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการใช้ภาษา เข้าใจ
ค าสัง่และความหมายของค า ชอบอ่านเขียน เล่าเร่ือง อธิบายได้ชดัเจน ชอบสอนชอบเรียนรู้ได้ดี ถ้ามี
โอกาสได้พูด ฟังและเห็น มีอารมณ์ขัน ความจ าดี วัน เดือน ปี  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะ        
จะพัฒนาเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ เป็นนักเล่านิทาน  นักพูด นักการเมือง นักเขียนบทละคร 
บรรณาธิการ นกัหนงัสือพิมพ์ นกัประดษิฐ์ 
 2. ด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical – Mathematical Intelligence) คือ                     
มีความสามารถสงูในการใช้ตวัเลข การเห็นความสมัพนัธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิด  เชิงนามธรรม
และการคิดเป็นเหตเุป็นผล (cause - effect) การคิดคาดการณ์ (if - then) สามารถจ าสิ่งท่ีเป็น        
แบบแผนท่ีเป็นนามธรรมได้ มีเหตุผลเชิงสรุปความ สามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ        
ชอบท าการทดลองค้นหาค าตอบด้านรูปแบบ  และหาความสมัพนัธ์ เรียนรู้ได้ดีโดยการจดัหมวดหมู่
แยกประเภท การจัดกิจกรรม    ท่ี เหมาะสมจะมีลักษณะเด่นเ ป็นนักคิด นักตรรกศาสตร์ 
นกัวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ นกัสถิตแิละนกัจดัท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. ด้านดนตรี (Musical Intelligence) คือ มีความสามารถสงูด้านดนตรี ชอบร้องเพลง  
ฟังเพลง ชอบเล่นดนตรี ตอบสนองต่อเสียงเพลง แยกแยะจ าท านอง เรียนรู้จงัหวะดนตรี จงัหวะเสียง     
ได้ดี รู้จกัโครงสร้างของดนตรี ไวตอ่เสียง คิดท่วงท านองจงัหวะได้ การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมศกัยภาพ
ด้านนีจ้ะพฒันาเป็นนกัดนตรี นกัแตง่เพลง วาทยกร นกัวิจารณ์ดนตรี 
 4. ด้านร่างกาย – การเคล่ือนไหว (Bodily – Kinesthetic Intelligence) คือ                        
มีความสามารถสูงในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงความคิด  ความรู้สึก สามารถควบคุม                
การเคล่ือนไหวของร่างกาย รู้จกัส่วนต่างๆ ของร่างกายและสามารถแสดงออกได้ ชอบการเคล่ือนไหว 
สมัผัส พูดและใช้ภาษาทางกาย (Body Language) ท ากิจกรรมท่ีต้องใช้ร่างกาย เช่น กีฬา เต้นร า         
การแสดง และการประดิษฐ์ได้ดี ความสามารถในการแสดงท่าทางเรียนรู้ได้ดี ถ้ามีโอกาสสัมผัส 
เคล่ือนไหวและมีการปฏิบตัิ สัมพนัธ์กับพืน้ท่ีว่างและการสมัผัส เช่น นักประดิษฐ์ นกัเต้นร า นกักีฬา 
ศลัยแพทย์ นกัแสดง 
 5. ด้านมิติ (Spatial Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการมองเห็นความสมัพนัธ์      
ของพืน้ท่ี มองเห็นแง่มมุตา่งๆ ได้ สามารถแสดงออกด้วยภาพ มองเห็นรูปลกัษณ์ของสิ่งตา่งๆ สามารถ
หาทิศทางได้ จดัรูปฟอร์มตา่งในสมองได้ดี  มีจินตนาการดีมองเห็นการเปล่ียนแปลงอ่านแผนท่ีแผนภูมิ
ได้ดี การเรียนรู้ได้ดีถ้าได้ใช้จินตนาการ มีโอกาสคิดอย่างอิสระ ท างานด้วยสีและภาพ ชอบการวาด 



 

 

สร้างออกแบบ ภาพนิ่ง ภาพยนตร์และการทดลองกับเคร่ืองจักรกล การพัฒนาความสามารถ               
ท่ีเหมาะสมจะเป็น  นกัเดนิเรือ นกับนิ ประตมิากร ศลิปิน นกัวาดภาพและสถาปนิก 
 6. ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล – มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) คือ                    
มีความสามารถสงูในการเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดและเจตนาของผู้ อ่ืน ทัง้นีร้วมถึงความไว
ในการสงัเกตน า้เสียง ใบหน้า ท่าทาง เข้าใจผู้ อ่ืน น าผู้ อ่ืน จดักลุ่ม ส่ือสาร การจดัการความขดัแย้งได้ดี 
ท างานเป็นกลุม่ แยกแยะความแตกตา่งระหว่างบคุคล สามารถส่ือสารได้ไม่ใช้ค าพดู ชอบมีเพ่ือนมาก 
ชอบพูดและสงัสรรค์กับคนอ่ืน เรียนรู้ได้ดี   ถ้ามีโอกาสแบง่ปัน ท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน เปรียบเทียบ
สมัพนัธ์ ให้ความร่วมมือ ทัง้ยงัมีความสามารถสงูในการรู้ถึงลกัษณะต่างๆ ของการสร้างสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล   การเรียนรู้ท่ีเหมาะจะพัฒนาเป็นครู นักสังคมสงเคราะห์ นักแสดง นักการเมือง 
นกัจิตวิทยา พนกังานขายของ 
 7. ด้านความเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) คือ มีความสามารถสงูในการ
รู้จักตนเองและจะสามารถประพฤติตนได้ดีจากการรู้จักตนนี  ้มีสมาธิดี เป็นคน   มีจิตใจอ่อนโยน             
มีความเข้าใจตนเอง ชอบฝันและหมกมุ่นกบัความรู้สึกความคิดของตนเอง ใช้สญัชาตญาณเป็นเคร่ือง
น าทาง ตระหนักและแสดงความรู้สึกเก่ียวกับตนเอง มีความคิดระดับสูง มีเหตุมีผล ชอบท างาน         
คนเดียว สนใจและติดตามสิ่งท่ีตนสนใจเป็นพิเศษ จะเรียนรู้ได้ดีถ้ามีโอกาส ใช้ ท างานตามล าพัง            
ท าโครงการเด่ียวๆ การจัดกิจกรรม   การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมจะพัฒนาให้เป็นนักจิตวิทยา ผู้ น าทาง
ศาสนา  นกัปรัชญา 
 8. ด้านธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) คือ มีความสามารถสูง การเข้าใจ                   
การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เ ข้าใจความส าคัญของตนเอง                    
กับสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสามารถของตนท่ีจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เข้าใจ
พัฒนาการของมนุษย์และการด ารงชีวิตของมนุษย์ตัง้แต่เกิดจนตาย  จดจ าเข้าใจ จ าแนกหา
ความสมัพนัธ์ของสิ่งท่ีเหมือนและตา่งกนั เข้าใจการหมนุเวียนเปล่ียนแปลงของสสาร การจดักิจกรรม      
ท่ีเหมาะสมจะพฒันาให้เป็นนกัวิทยาศาสตร์ นกัธรรมชาต ิ  นกัสิ่งแวดล้อม 
 9. ด้านจิตนิยมหรือการด ารงอยู่ของชีวิต (Existential Intelligence) คือ ความสามารถ
ไวเก่ียวกับการจับประเด็นค าถามเก่ียวกับการด ารงอยู่ของมนุษย์ เช่น ความหมายของชีวิต ระบบ
คณุค่าของชีวิต ท าไมคนเราจึงตาย เรามาอยู่ท่ีน่ีได้อย่างไร เรียนรู้บริบทของการด ารงอยู่ของมนุษย์             
จะใช้ค าถามว่า ท าไมเราอยู่ท่ีน่ี เรามีบทบาทอะไรบ้างในโลกนี ้เข้าใจความสัมพันธ์ของโลกท่ีเป็น
กายภาพและโลกของจิตใจ   มีความรักเมตตาให้ผู้ อ่ืน การต่ืนตวัในการแสดงออกต่อสถานการณ์
บางอย่าง การเข้าใจวัฒนธรรม แสดงออกในด้านอารมณ์ สังคม วัฒนธรรม เข้าใจหลักปรัชญา              



 

 

หลักของศาสนาต่างๆ เข้าใจท่ีลึกซึง้เก่ียวกับตัวเอง ความเข้าใจความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ              
และจิตวิญญาณ เข้าใจสจัธรรมของโลกและชีวิต เป็นนกัคดิ นกัมนษุยนิยม 
  ลักษณะความสามารถพิเศษของผู้ เรียนท่ีมีความหลากหลาย การจัดการศึกษาจะต้อง
ตระหนกัและให้ความส าคญัเพ่ือการเสริมสร้างความสามารถหรือศกัยภาพ  ของผู้ เรียนให้ปรากฏโดด
เดน่ออกมาเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่สงัคม 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมเดก็ท่ีมีความสามารถพเิศษ  
  การเรียนรู้จะกระท าได้ดีเม่ือผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคมและสติปัญญา โดยลงมือปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ควรเน้นการปฏิบตัิกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิจริง ทดลอง ค้นคว้า  ด้วยตนเอง การเรียนรู้ควรเป็น          
การเรียนรู้ตามสภาพจริงสอดคล้องกับชีวิตจะเป็นความรู้    ท่ีผู้ เรียนเข้าใจความหมาย และเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นการพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล      
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน  เพ่ือผู้ เรียนจะได้มีโอกาสค้นพบความสามารถ         
และวิธีการเรียนรู้ของตน การเรียนรู้ท่ีดีควรจดัให้ผู้ เรียนได้ร่วมท างานกบัผู้ อ่ืนหรือการท างานเป็นกลุ่ม 
สร้างโอกาสให้ผู้ เรียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ การวิเคราะห์อารมณ์ ความคิด ความรู้สึกของตนเอง จะท า
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้สาระและเข้าใจตนเองมากขึน้  การเรียนรู้ท่ีดีจะต้องให้ผู้ เรียนสรุปและสร้าง       
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจะเป็นสิ่งท่ีมีความหมายคงทน  คือ การจ า      
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อและการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม   กับสภาพแวดล้อม            
การประเมินผลควรเป็นตามสภาพจริงจะได้ตรงกับความสามารถ การคิด การแก้ปัญหา การประเมิน
ชิน้งาน ผลการด าเนินการ ความรู้สกึนกึคดิตา่งๆ รวมทัง้ดคูวามก้าวหน้าการเรียนรู้ของผู้ เรียนแตล่ะคน 
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