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คํานํา 
 

เด็กทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรูอยางมากมายมหาศาล โดยเฉพาะ

อยางยิ่งต้ังแตแรกเกิดจนถึงวัย 6 ขวบ ซึ่งเปนชวงที่ศักยภาพทางกายและ

สติปญญากําลังเต็มไปดวยพลังแหงการเรียนรู เด็กแตละคนยังมีศักยภาพ

ดานตางๆในตัวเองไมเทากัน และเด็กบางคนอาจมีลักษณะของความสามารถ

บางดานสูงกวาคนอื่นๆและเด็กจํานวนไมนอยที่มีความสามารถพิเศษบาง

ประการที่โดดเดนกวาเด็กคนอื่นๆแตเปนท่ีเสียดายวา คุณลักษณะพิเศษ

ดังกลาวอาจซอนอยูไมแสดงออกมาใหผูอื่นเห็นได และถาไมมีใครเหน็

ความสามารถนั้น โอกาสที่เด็กจะไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพที่มีอยู

จะหายไปอยางนาเสียดาย 

ผูท่ีมีความสามารถในการคนพบและพัฒนาความสามารถพิเศษของ

เด็ก คือ พอแม ผูปกครอง ซึ่งหากมีความเขาใจและรูจักสังเกตลูกนอยตั้งแต

ยังเยาวจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสงเสริมสนับสนุนลูกตอไป 

คูมือฉบับนี้พัฒนาการมาจากแบบสํารวจแววดานตางๆของเด็กที่

ผูเชี่ยวชาญหลายประเทศไดทําไว ซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการที่จะรูจัก

และเขาใจบุตรหลานที่อยูในความดูแลของทานมากขึ้น อยางไรก็ตาม คูมือนี้ 

ไมใชแบบทดสอบที่จะตัดสินลูกนอยของทานวาเปนนักวิทยาศาสตรหรือนัก

คณิตศาสตร ฯลฯ แตประการใด ประโยชนของคูมือนี้คือ ผลของการประเมิน

จากวิจารณญานของทานจะเปนขอมูลที่ทําใหทานเขาใจและอาจใชคูกับการ

สังเกตพฤติกรรมเพื่อดูแววความสามารถพิเศษของบุตรหลานที่อาจพัฒนาให

มีความโดดเดนไดในอนาคต 

 

      ผศ. ดร. อุษณีย   โพธิสุข 

         สมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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วิธีประเมิน 
 

ทานสามารถสํารวจโดยการอานแววแตละดาน และตรวจสอบดูวา

ลูกหลานทานเคยมีพฤติกรรมเชนนั้นหรือไม หากมีมากกวารอยละ 80 ของแต

ละดาน ใหสังเกตพฤติกรรมนั้นแสดงออกนานแคไหน เพียงครั้งเดียวหรือไม 

หากวาลูกหลานทานแสดงออกเปนระยะเวลานานพอสมควร เชน หลายๆ

เดือนติดตอกัน ก็ใหสงสัยวาบุตรหลานของทานอาจมีพรสวรรคดานนั้นแฝง

อยูและรอการสนับสนุน ถือวาเปนสิ่งท่ีดีมาก ผูปกครองควรรีบพัฒนา

ความสามารถนั้นโดยเร็วกอนที่จะถูกกลบฝงหายไปเนื่องจากไมไดรับการ

กระตุน 

หากทานไดอานหมดแลว ไมพบวาบุตรหลานของทาน แสดงแวว

ความสามารถพิเศษใดๆออกมาเลย ขอแนะนําวา เด็กอาจไมไดรับการกระตุน

อยางเพียงพอ ควรใหเด็กรวมกิจกรรมพิเศษตางๆ เชน การออกคาย

โบราณคดี คาย คายดาราศาสตร คายวิทยาศาสตร ฯลฯ อาจพบวาเด็กฉาย

แววออกมา และนั่นแหละคือ ตัวตนที่เขาปรารถนาอยากเปนในอนาคต 
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คําชี้แจง 

1. โปรดเติมขอความลงใน______________________ 

 2. กาเครื่องหมาย X ในชอง      ใช หรือ      ไมใช ตามความเปนจริง 

 

---------------------------------------------------------- 

 

ชื่อ…………………………………   อายุ…………….ป   เพศ…………………. 

โรงเรียน……………………………………………………………………..……….. 

ท่ีอยู……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

โทรศัพท…………………………… 

วันท่ีสํารวจ……………………………………… ผูสํารวจ……………………… 

 

แววที่สํารวจได 

  นักคิด 

 นักวิทยาศาสตร 

 นักคณิตศาสตร 

 นักภาษา 

 ศิลปน 

 นักดนตรี 

 นักกฬีา 

 นักวิชาการ 

 นักคิดสรางสรรค 

 ผูนํา 
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แววนักคิด  เมื่อยามเยาววัย 

 

 ใช ไมใช 

 

  1. ชอบถามปญหาลึกซึ้ง  และตองการคําตอบอยาง  

      จริงจัง  ชอบถาม “ทําไม” “เพราะอะไร” 

  

  2. ความจําแมนยํา  สมองเหมือนฟองน้ําชั้นดี  มีอะไร 

      ดูดซับไวหมด  ไมเหลือหลอหรือลืมเลือน 

  

  3. ชอบมีเพื่อนอายุมากกวา   

  4. มีอารมณขัน   

  5. มีความกระหายอยากรูอยากเห็น หิววิชา   

  6. มีพละกําลังทั้งจิตและกายเกินเด็กทั่วไป   

  7. มีความสนใจเรื่องความสัมพันธของเหตุ-ผล และ 

      อยากจะทดสอบวามันเปนจริงหรือไม 

  

  8. มีสมาธิหรือความสนใจยาวนานกวาเด็กปรกติ ใน 

      สิ่งที่ตนเองชอบ 

  

  9. รูหลายสิ่งหลายอยางเกินวัย  สนใจในเรื่องที่เด็ก 

      วัยเดียวกันอาจไมสนใจ 

  

10. สามารถใชภาษาหรือคณิตศาสตรที่สอน  นําไปดัด 

      แปลงไดอยางแยบยล 

  

 11. อารมณออนไหว และละเอียดออนกับความคิด 

      ความรูสึกกับสิ่งรอบดานอยางเดนชัด เชน เรื่อง 

      เกี่ยวกับความรัก ความตาย ความรุนแรง ความไม 

      ยุติธรรม ฯลฯ 

  

12. มุงมั่นที่จะลองกับสิ่งแปลก ๆ ใหม ๆ หรือหาทาง 

      ใหมในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเบื่องานประจํา 

  

13. บทจะหวานแหววจะไมมีใครเกิน แตบางครั้งก็ฟูม 

      ฟาย เจาอารมณจนเกินเหตุ มีความรูสึก “ไว” เกิน 

      กวาใครๆ บางเรื่องคนอื่นไมเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ 

      อะไรแตเจาหนูนอยก็ตีอกชกหัวตีโพยตีพาย 

      นารําคาญ 

  

14. พูดจาเกินวัย ใชศัพทสูง พูดเปนประโยคไดกอนวัย   

15. ชอบทํางานที่ยากและทาทายมากกวางานงาย ๆ  

      ชอบการแขงขัน 
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 ใช ไมใช 

 

16. มีความเปนตัวของตัวเองสูงมาก ชอบทํางานดวย 

      ตนเอง หรือใหผูใหญชวยเหลือเพียงเล็กนอยเทานั้น 

  

17. คิดหาเหตุผลที่แยบยล เปนสิ่งที่ไมมีใครคาดคิด  

      หรือทําในสิ่งที่คนอื่นคิดไมถึง 

  

18. อานหนังสือไดเร็วกวาเพื่อนๆ วัยเดียวกัน (บาง

ราย 

      2-3 ขวบก็อานไดแลว) บางรายชอบอานหนังสือ 

      ของผูใหญ 

  

19. มีความสามารถในการวางแผน แกไขปญหา  หรือ 

      มีความคิดลึกซึ้งในเชิงนามธรรมเกินวัย 

  

20. เปนนักสะสมความรูตัวยง   
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แววนักวิทยาศาสตร 

 

 ใช ไมใช 

 

1. กระหาย  ใครรูวาสิ่งตาง ๆ  ทํางานไดอยางไร   

2. ชอบสะสมของตาง ๆ   

3. ชอบจัดหมวดหมู  ลําดับสิ่งตาง ๆ  เปนระบบหรือ 

เปนข้ันเปนตอน ทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 

  

4. มีความสามารถและเขาใจในเรื่องของ
ความสัมพันธ  ของเหตุ-ผล เกินวัย 

  

5. ชอบเลือกหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐหรือการ
ผลิตสิ่งตาง ๆ  หรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติ

มากกวาหนังสือนวนิยายหรือหนังสือนิทาน 

  

6. ชอบถอดของเลนออกมาพิสูจนเปนชิ้น ๆ  แลว

บางทีก็ใสกลับเขาไปอยางเดิมไมได 

  

7. ชอบอานประวัตินักวิทยาศาสตร  และชื่นชม  

อยากเปนคนโนนคนนี้ 

  

8. เปนคนชางสังเกต  และมักสังเกตอยางลึกซึ้ง

ใกลชิด  เชน เฝามองดู  จับตอง  ดม 

  

9. อยากเรียน  อยากรู  มีคําถามมากมายตลอดเวลา   

10. แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในรูปแบบใหม ๆ   

11. จดจอหมกมุนทํางานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนานๆ 

  เฝามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนาน ๆ 

  

12. มักคิดแลวลองทํา เพื่อดูวาอะไรจะเกิดข้ึน แลวจะ

เปน 

  อยางไร 

  

13. ชอบทํางานกลุมยอย หรือทํางานเดี่ยวดวย

ความสุข 

  

14. มองเห็นปญหาที่คนอื่นมองไมเห็น   

 

 จะเห็นวาเด็กกลุมนี้มีความสามารถเชิงตรรกะ (Logic)  เปนลักษณะของ

ความเปนเหตุเปนผล  ความเปนข้ันตอน  ความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  ที่โดดเดนกวา

เด็กกลุมอื่น  และบางคนยังมีความสามารถทางญาณปญญา (Intuition)  มีญาณหยั่ง

รูนอกเหนือความคิดเชิงเหตุผลธรรมดา ๆ  บางทีจะไดความคิดความรูมาเหมือนเทพ
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ประทาน นอกจากนี้ยังมีความสามารถที่จะมองเห็นประเด็น  หรือสรางจินตนาการเปน

ภาพ  สามารถคิดอะไรใหมีผลออกมาเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน 

 

แววนักคณิตศาสตร 

 

 ใช ไมใช 

 

1. สนในแผนที่ ลูกโลก แผนภูมิ  ปฏิทิน  เวลา ตัวเลข   

2. ชอบตั้งคําถามแบบนามธรรม เชน เรื่องของเวลา, 

อวกาศ, มิติของเวลา 

  

3. ชอบเลนตัวตอยาก ๆ หรือของเลนที่เกี่ยวกับการ

สรางรูปทรง 

  

4. ชอบชั่ง, ตวง, วัด, นับ, จัดลําดับหมวดหมูสิ่งของ   

5. สามารถเขาใจความหมายของจํานวน  และตัวเลข

ไดเร็วกวาเพื่อนวัยเดียวกัน 

  

6. รูจักตัวเลขหลักหนึ่งหรือสองหลัก นับจํานวน

สิ่งของใหสัมพันธกับตัวเลขได  เชน  มีสิ่งของ 15 

ชิ้นก็สามารถชี้จํานวน 15 ไดถูกตอง 

  

7. มีความเขาใจเกี่ยวกับการใชเงินหรือคาของเงิน  

เชน  4 สลึง = 1 บาท เปนตน 

  

8. สามารถจับความสําคัญของปญหาไดดี โยงกับ

เรื่องอื่นได 

  

9. สามารถสรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตรไดอยาง

รวดเร็ว 

  

10. สามารถตัดขามขั้นตอนในเชิงตรรกวิทยาไดอยาง 

  ถูกตอง 

  

11. สามารถหาคําตอบที่แนบเนียนกะทัดรัด   

12. เปลี่ยนแนวความคิดไดในกรณีจําเปน   

13. มักจะจดจําความสัมพันธตางๆ ของปญหาและ

หลัก 

  การของคําตอบไดดี 

  

14. รักและหลงใหลในตัวเลข ชอบหมกมุนเกี่ยวกับสิ่ง 

  ที่เกี่ยวของกับตัวเลข 

  

15. มีความสามารถในการแกโจทยปญหาทั้งใน   
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   ลักษณะมีรูปแบบตายตัวและไมตายตัว 

16.ชอบตั้งคําถามที่เปนเหตุผลตอกัน เชน ถา…แลว,  

     ดังนั้น, เพราะวา, ถาไม..แลว…? 

 

  

 ใช ไมใช 

  

17. ชอบจัดหมวดหมู  สิ่งของ  หรือวาดรูปในลักษณะ 

      ที่เรียงจากขนาดใหญไปหาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ 

      วาดรูปแบบทรงเรขาหรือลักษณะสมดุลทุกอยาง 

      เรียงของเลนตามขนาดของสิ่งของไมใชจากคุณ 

      ลักษณะอื่น 
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เด็กที่มีพรสวรรคทางภาษา 

 

 ใช ไมใช 

 

1. พูด-อาน ไดเร็วกวาวัย   

2. ใชภาษาที่ลุมลึกและกาวหนาเกินวัย   

3. มีการพูดประโยคที่สละสลวย และซับซอนกวาเด็ก

ปรกติ 

  

4. ชอบแตงเรื่องและมักแตงอยางสลับซับซอนพิศดาร
เต็มไปดวยจินตนาการ 

  

5. ขอบจดจําบทนิพนธ, กวี, โคลง, ฉันท, กาพย,  

กลอน  ฯลฯ 

  

6. ชอบหนังสือที่เต็มไปดวยตัวหนังสือมากกวา
หนังสือที่มีรูปภาพมาก ๆ 

  

7. อานหนังสือไดเอง  โดยอาจถามพอแมวาตัวนั้น

เรียกอะไร  หรือตัวนี้อานวาอะไร หรืออาจไดจาก

แหลงอื่น  เชน ทีวี, วิทยุ ฯลฯ 

  

8. มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือ ชื่อและคําตางๆ  

กอนเด็กวัยเดียวกัน 

  

9. ชอบกิจกรรมที่ใชความสามารถทางภาษา เชน 

โตวาที การอภิปราย ฯลฯ 

  

10. มีความสามารถที่จะจดจําและใชคําใหม ๆ ไดอยาง 

   รวดเร็ว 

  

11. มีความแหลมคมในการโตตอบอยางเหมาะเจาะและ 

  ฉับไว 

  

12. มีอารมณขันที่เห็นไดจากการเขียน การใชคําพูด   
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แววศิลปน 

 

 ใช ไมใช 

 

1. ชอบหาเวลาวางขีดเขียน วาดภาพ แกะสลัก  หรือ

ทํากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ 

  

2. สามารถจดจํารายละเอียดของรูปภาพ สถานที่ 

ฯลฯ  ที่ผานตาและมีทักษะในการสังเกตยอดเยี่ยม 

  

3. มีประสาทสัมผัสมือ-ตา ดีเย่ียมตั้งแตเยาววัย   

4. บรรจงงานศิลปอยางละเอียดลออพิสดาร   

5. สนใจเรื่องสี ความสมบูรณของสิ่งที่เห็น รูปลักษณ 

ฯลฯ 

  

6. มีอารมณตอบสนองหรือแสดงออกถึง

สุนทรียภาพกับภาพเขียน  ภาพวาดหรืองานศิลปะ 

  

7. มีทักษะทางการวาดหรือขีดเขียนเสนกาวหนากวา
เพื่อน ๆ 

  

8. ขอบและสนใจรวมกิจกรรมทางศิลปะ   

9. ชอบใชเศษวัสดุหรือวัสดุตางรูปแบบมาทําใหเปน
ประโยชน 

  

10. มีความรูสึก “ไว”  ตอทุกสิ่งเปนพิเศษ   

11. ใชจินตนาการมากกวาเหตุผล   

12. มีสมาธินาน  ถาทํางานศิลปะ   

13. แสดงออกถึงความสามารถในทางจินตนาการ 

อยางโดดเดน 

  

14. ชอบวาดภาพทุกสิ่งทุกอยางไมเฉพาะแตภาพคน   

ตนไม  บานเทานั้น 

  

15. หมกมุนกับงานศิลปะอยางจริง ๆ จัง ๆ อยางมี 

ความสุขสนุกสนาน 

  

16. มีความสามารถที่จะวาดภาพหรือผลิตผลงานทาง 

ศิลปะที่มีลักษณะเฉพาะตัว 

  

17. สามารถสรางหรือวางแผน วางรูปแบบงานศิลป 

ไดอยางดี 

  

18. มีความเขาใจและความ “ไว”  ในเรื่องขนาดวัตถุ  สี   

น้ําหนักและความสมดุลทางศิลป 
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 ใช ไมใช 

 

19. มีรสนิยมสูงกับงานศิลปะหรือความงามทั้งหลาย   

20. สนใจงานศิลปของเด็กคนอื่นและชอบถกเถียง  พูด 

      คุยเกี่ยวกับศิลปะดวย 

  

21. มีความเชื่อมั่นตนเองสูงเมื่อทํางานศิลปะ   

22. มีความคิดที่ “ไมธรรมดา”  ในเรื่องงานศิลปะ   
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แววนักดนตรี 

 

 ใช ไมใช 

 

1. ชอบหรือเรียกรองกิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี   

2. มีอารมณตอบสนองตอเสียงเพลง เปนคน “ไว”  

ตอสุนทรียภาพทางดนตรี (เชนเพลงนี้ฟงแลวรูสึก

เศรา) 

  

3. สามารถแยกแยะเพลงที่มีทวงทํานองคลายกันได
อยางแมนยํา 

  

4. สามารถรองเพลงไดใกลเคียงกับทวงทํานอง
ดนตรี 

  

5. สามารถบอกไดวาดนตรีที่เลน  ใชเครื่องดนตรี

ชนิดใด  (ถาเคยรูจักมากอน) 

  

6. เตน เคลื่อนไหว หรือโยกตัว ปรบมือ สอดคลองกับ

จังหวะเสียงเพลง 

  

7. สามารถรองตามในระดับเสียงที่ไดยินเปนตัวอยาง  

(ตัวอยางที่ใหควรจะอยูในระดับที่เด็กสามารถ

ปฏิบัติได) 

  

8. สามารถริเริ่มสรางทวงทํานองใหมได   

9. สามารถจดจําและสรางทวงทํานองและจังหวะของ
เพลง 

  

10. สามารถเลนดนตรีได หรือแสดงความสนใจอยาง 

จริงจังที่จะเลนดนตรี 

  

11. เลนดนตรีดวยทาทางที่มีอารมณไปกับดนตรี   

12. มีความเขาใจและความสามารถที่จะใชเสียงดัง   
เสียงคอยและเสียงโทนตาง ๆ ใหบังเกิดผลทาง 

ความรูสึกของคนฟง 

  

13. รูวาเสียงเพลงไหน “ดี” หรือ “ไมดี”   

14. ชอบใชเวลาวางใหกับดนตรี  อาจเปนการรอง เลน 

ดนตรี  ฯลฯ  หรือกิจกรรมทางดนตรี 

  

15. ชอบแตงเพลงเอง    หรือพยายามศึกษาเกี่ยวกับ 

โนตเพลงตั้งแตยังเยาววัยอยู 
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แววนักกีฬา  

 

 ใช ไมใช 

 

1. สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว  ออกกําลัง  เชน  การ

วิ่ง  การกระโดด  การปนปาย 

  

2. ใชทาทาง  รางกาย  สีหนา  แสดงออกถึงความคิด

ความรูสึก 

  

3. มีความสามารถที่จะกระโดดยอง ๆ  ขาเดียว,  เดิน

บนเสนตรง  หอยโหนบนบารได ฯลฯ 

  

4. ฝกใหใชเครื่องไมเครื่องมือทางกีฬาอยางงายดาย  

สามารถโยน - รับลูกบอล,  ซอฟตบอล,  กระโดด

เชือก ฯลฯ  ไดงายดายกวาเด็กอื่น ๆ 

  

5. สามารถปรับความสามารถในเกมที่มีลักษณะ

ตางกันไดอยางดี 

  

6. สรางสรรคกระบวนทาเตนระบํา ที่เต็มไปดวย
ทวงทํานองที่ผสมผสานหลากหลายทั้งการเตน  

การกระโดด  การมวนตัว… 

  

7. มีลักษณะของคนที่มีความคิดสรางสรรค (ลอง

สํารวจดวยแบบทดสอบความคิดสรางสรรค

ประกอบดวย) 

  

8. มีความสามารถในเรื่องทิศทาง  กะระยะทางและ

เวลาไดดี 

  

 

 

 

                                                                                 



 คูมือคนหาแววอัจฉริยะ 

http://www.itoy2u.com 
Credit สมาคมพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ 
 

15 

 

แววนักวิชาการ 

 

 ใช ไมใช 

 

1. เทาที่พบมักจะมีสุขภาพรางกายสมบูรณ  

สุขภาพจิตดี 

  

2. มีสมาธิดีเย่ียม ทํางานไดนานในสาขาวิชาที่ตนชอบ   

3. เรียนรูรวดเร็ว  งายดาย  ไมตองทําซ้ําซาก   

4. อานไดเร็วกวาปกติ  และอานหนังสือยาก ๆ ไดเร็ว   

5. มีวุฒิภาวะอารมณมั่นคง  สมวัย  และสามารถ

อธิบายความคิดทั้งการพูด  เขียน  กริยาทาทาง

ทําใหคนอื่นสื่อสารเขาใจไดดี 

  

6. เรียนอะไรก็ตองเรียนใหรูจริงถึงแกนของวิชา   

7. ชอบตั้งคําถามและตองการที่จะรูที่มาที่ไปของ
คําตอบ รวมทั้งเหตุและผลของสิ่งตาง ๆ 

  

8. ชอบเรียนวิชายาก ๆ  เพราะเปนคนสนุกสนานกับ

การเรียน 

  

9. ชอบทํางานเกินคําสั่งในสิ่งที่ตนสนใจ  ทํามากกวา

ที่ครูคาดหมายใหทํา 

  

10. มีความรูรอบในสิ่งที่คนอื่นไมรู   

11. สามารถนําสิ่งตาง ๆ  มาปรับเปลี่ยนผสมผสาน

เขากันไดอยางกลมกลืน 

  

12. สิ่งไหนที่เขาใจและจดจําได  เขาจะพยายามคิด
คนหาเหตุผลใหมากขึ้นมากขึ้น 

  

13. สามารถวิเคราะหกลไกของปญหาไดรวดเร็ว ชอบ 

ขบคิดปญหายากๆ ชอบเกมลับสมอง ชอบ

วิเคราะหตนเองและการทํางานของตนเอง 

  

14. แสดงออกถึงความคิดแปลกใหมในการใชวิธีการ   

ตาง ๆ  แกปญหา 

  

15. มีพรสวรรคทางใดทางหนึ่ง  บางคนอาจเกงหลาย  

อยาง 
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 ใช ไมใช 

 

16. มีความเขาใจถึงความสามารถของตนเองอยาง 

  กระจาง เขาใจขีดความสามารถของตนเองและ 

  ปญหาที่เกิดข้ึน 

  

17. มีความเชื่อมั่นตนเอง  และชอบแกไขสถานการณ   

18. ชอบประเมินขอมูล และสามารถถกเถียงปญหา 

      อยาง ใชวิจารณญาณ 

  

19. สามารถประเมินความสามารถของผูอื่นได   

20. รูและมีความสามารถควบคุมตนเองใหบรรลุ 

      เปาหมายตาง ๆ  ไดดี 

  

21. จดจําอะไรไดนาน   

22. มีความสามารถทางการใชภาษาและความเขาใจ 

      ภาษาไดดี 

  

23. มีการสังเกตที่ดีมาก  สามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ   

      ไดอยางดี  ชอบทําในสิ่งที่ผิดจากคนทั่วไป 

  

24. ชอบตั้งเปาหมายในชีวิตที่ชัดเจน   

25. ออนไหว มีญาณปญญา และมีความตองการ 

      ความเขาใจจากผูอื่น 
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แววนักสรางสรรค 

 

 ใช 

 

ไมใช 

 

1. มีความสนใจทุกสิ่งทุกอยาง และชอบตั้งคําถามไมมี

สิ้นสุดตอทุกสิ่งทุกอยาง 

  

2. ชอบมีคําถามแปลก ความคิดพิสดารไมเหมือนใคร 

ชอบใชคําถามทาทายครู พอแม 

  

3. เวลาพูดอะไรไมคอยจะยับย้ัง ไมรูวาอะไรควรพูด

หรือไมควรพูด บางทีก็พูดคนเดียว  พูดโดยไมสนใจ

ผุคน 

  

4. เปนคนชอบเสี่ยง   

5. ข้ีเลน, จอมจินตนาการ,  ฝนเฟอง  (ฉันอยากจะรู

นักวาอะไรจะเกิดข้ึนถา…) ชอบหมุกมุนกับความคิด 

ยักยายถายเทความคิด ชอบปรับปรุง  

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม 

  

6. มีอารมณขันเปนเนืองนิตย   

7. มีอารมณออนไหว   

8. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพตาง ๆ และชอบสังเกต   

9. ไมชอบทําตามคนอื่น รูสึกสบาย ๆ กับความไร

ระเบียบหรือความยุงเหยิงที่คนอื่นทนไมได  และ

เปนคนไมสนใจวาจะเปนคนแปลกกวาคนอื่นเขา 

  

10.เปนคนใหคําวิพากษวิจารณติชอบไดดี และไมยอม 

  รับความคิดเห็นของผูใหญงาย ๆ ถาไมอธิบายเหตุ  

  ผลใหดี 

  

11. มีความคิดที่เปนอิสระ และเปนคนมีความคิด
ยืดหยุน 

  

12. สามารถคิดอะไรหลาย ๆ  อยางในเวลาเดียวกัน   

13. รวม ๆ แลวดูวา  “แปลก”  กวาคนปรกติในเรื่อง 

  ความคิด 

  

14. ชอบสรางแลวรื้อ  รื้อแลวสรางใหม   

15. ชอบพูดเรื่องการสรางสิ่งประดิษฐใหม ๆ    

16. หัวดื้อ  ไมฟงใคร  ชอบเถียง   
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 ใช 

 

ไมใช 

 

17. อาจเปนคนไมยอมรวมมือกับใคร  (ถาไมเห็นดวย 

  หรือไมพอใจ) 

  

18. อาจไมรวมกิจกรรมที่เขาไมชอบ   

19. อารมณฉุนเฉียว  เรียกรองความตองการ  งอแง  

      หรืออารมณออน  ไหวงาย ๆ  

  

20. เบ่ือหนายตอความซ้ําซาก  จําเจ   

21. ชอบทํางานคนเดียว   

22. ดูเหมือนเปนเด็กที่ไมมุมานะเรื่องการเรียนเทาไร แต 

      เวลาสอบมักจะทําไดดี 
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แววผูนํา 
 

 

 ใช ไมใช 

 

1. เปนเด็กดี  เปนคนที่เพื่อน ๆ  ยอมรับ   

2. ชอบโรงเรียน   

3. ชอบเกมและอานหนังสือแบบที่เด็กโตหรือผูใหญ

อาน 

  

4. เริ่มอะไรแลวพยายามทําตอจนจบ  มีความมุมานะ   

5. เปนนักสังเกตและชอบสนใจใฝรูเรื่องของผูอื่น   

6. มีความคิดเห็นมากมายที่จะแบงปนใหคนอื่น   

7. มีวิธีแกไขปญหามากมายหลายแบบ   

8. มองเห็นปญหาที่คนอื่นมองไมเห็น   

9. มีวิธีแกปญหาที่แปลกและไมเหมือนใคร  และมีการ

ตัดสินใจที่ดี 

  

10. ชอบที่จะรูวา “อยางไร” “ทําไม”   

11. มีความเขาใจถึงความยุติธรรมสําหรับตนเองและ 
ผูอื่น 

  

12. เด็กคนอื่นชอบเรียกรองใหเปนคนคิดเกมใหมๆ ให 

เลน 

  

13. ชอบถามไมรูจักหยุดหยอนทุกเรื่องทุกอยาง   

14. ไมคอยสนใจรายละเอียด   

15. ชอบและซาบซึ้งกับความงาม   

16. สามารถวางแผนและจัดกิจกรรม และหาหนทางที่ 

  จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

  

17. มีความสามารถ  หรือมีความรูดี   

18. มีความรับผิดชอบและมีความสามารถที่จะรูและ 

  แกไขขอผิดพลาดของตนเองไดดี 

  

19. คนชื่นชอบที่จะเลนดวยและชอบที่จะเลนหรืออยูกับ 

  คนหมูมาก 

  

20. คิดเรื่องราวหรือมีความคิดที่ไมเหมือนใคร   

21. มีความสนใจกวางขวาง   
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 ใช ไมใช 

 

22. มีอิทธิพลหรือสามารถชักจูงคนอื่นใหคลอยตามได 

ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือไมดี 

  

23. ชอบเลนเกมที่ตองการมีการจัดการและเลนได

อยางดี 

  

24. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับคนทั่วไป  ทั้งกับคนที่เด็ก 

กวาหรือโตกวา มีความเขาใจลึกซึ้งและวองไวใน 

เรื่องเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของคน 

เปนคนกวางขวางและเปนที่รูจักและยอมรับในหมู 

เพื่อน ๆ 

  

25. มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดี   

26. วางมาตรฐานชีวิตของตนไวสูง   

27. ชอบเลือกปญหายาก ๆ มาขบคิด   

28. ชอบทํางานหลายสิ่งหลายอยางและทุมเทใหจน 

หมดจิตหมดใจ 

  

29. ชอบที่จะใชความคิดดวยตนเอง  และทํางานไดดวย 

ตนเอง 

  

30. มีอารมณขัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


