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บทคัดย่อ 
  การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  1) ศกึษาผลการพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านการสร้างผลงาน  

ความสามารถในการคิดและคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษโดยใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  2) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริมความสําเร็จและปัญหาอปุสรรคในการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุม่ท่ีศกึษา คือ นกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันา

การศกึษา ปีการศกึษา 2555 ท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4 – ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 จํานวน 110 คน อาจารย์ผู้สอนในโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ จํานวน 31 คน และผู้ปกครองของนกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าโครงการเติมเตม็ศกัยภาพ

นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  จํานวน 110 คน   เคร่ืองมือวิจยัได้แก่  แบบสอบถาม แบบประเมินผลงานของนกัเรียน 

แบบประเมินความสามารถในการคิดของนกัเรียนและแบบประเมินคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ   

  ผลการวิจยัพบวา่  1)  ผลงานของนกัเรียนสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีถงึดีมาก (ร้อยละ 96.4)  ความสามารถ

ในการคิดของนกัเรียนสว่นใหญ่อยู่ในระดบัดีถงึดีมาก  (ร้อยละ 86.4)  และนกัเรียนมีคณุลกัษณะของผู้ มี

ความสามารถพิเศษอยู่ในระดบัดีถงึดีมากทกุรายการ  2) ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสําเร็จในการจดัการเรียนรู้ พบวา่ 

นกัเรียนมีคณุลกัษณะของผู้ มีความสามารถพิเศษ  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีระบบการทํางานท่ีเข้มแข็ง 

กิจกรรมท่ีให้ความรู้แปลกใหม ่สนกุ ไมเ่ครียด  การบริหารจดัการท่ีผู้บริหารเห็นความสําคญัและให้การสนบัสนนุ

การจดักิจกรรม ปัญหาอปุสรรค พบวา่ นกัเรียนมีความแตกตา่งระหวา่งบคุคลคอ่นข้างมาก ไมเ่อาจริงเอาจงัใน

การทํากิจกรรม ไมมี่สมาธิและความตัง้ใจในการทํางาน ขาดความร่วมมือในการทํากิจกรรม  การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ียากนกัเรียนจะไมช่อบ รู้สกึไมส่บายใจ หากเป็นกิจกรรมท่ีง่ายเกินไปนกัเรียนก็จะไมส่นใจ การบริหารจดัการ

ซึง่จดัเวลาในการจดัการเรียนรู้น้อยเกินไปสําหรับการพฒันานกัเรียน 

 
                                                       ABSTRACT 
  The purposes of this research were to: 1) study results of the development for gifted and 

talented students in the areas of assignments, thinking skills and gifted and talented students’ 

characteristics by enrichment program for gifted and talented students 2) study the factors 

supporting the gifted and talented students to be successful and the barriers for providing learning  

for the gifted and talented students.  The population of this study comprised 110 students of 
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academic year 2012 who were selected by the Enrichment Program for gifted and talented students, 

31 teachers of the Enrichment Program for gifted and talented students and 110 parents of students 

who were selected by the Enrichment Program for gifted and talented students.  The research 

included were 1) a questionnaire 2) an assessment form for thinking skills 3) an assessment form for 

gifted and talented students’ characteristics. 

 The overall findings indicated that 1) a learning model is an extra curriculum enrichment 

program focusing on thinking skills and students’ project, and learning model for the 4th – 6th  grade, 

students, the grade 7th - 9th students learning separate subjects, and the 10th - 11th  grade students 

leaning by doing project work under supervision of advisers. 2) most of students’ projects are good to 

excellent (96.4 %).  The thinking skills of most students are good to excellent (86.4 %) and the 

characteristics of gifted and talented students are good to very good for all characteristics. 3) the 

factors supporting the gifted and talented students to be successful show that the students have the 

characteristics of gifted and talented students, learning activities had strong performance, the 

activities allowed the gifted and talented students to learn new knowledge and become fun and 

relaxed.  The school board must support and pay close attention to the management of the program.  

The barriers show that the students have more individual differences, do not pay close attention to the 

activities, and do not take part in the activities.  Moreover, the students do not like the activities and 

feel uncomfortable if the activities are difficult.  The students are not interested in the activities if the 

activities are too easy.  Also, the period of program is too short to develop the students. 

 
คาํนํา 

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา คํานงึถงึความแตกตา่ง

ระหวา่งบคุคล ประกอบกบัเอกลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีมุง่เน้นพฒันานกัเรียนทกุด้านให้เตม็ตามศกัยภาพ ด้วย

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพ่ือสนองความต้องการและศกัยภาพของนกัเรียน ซึง่ประกอบด้วยโปรแกรม

สําหรับนกัเรียนทัว่ไปและโครงการการศกึษาพิเศษ ในขณะเดียวกนันกัเรียนของโรงเรียนจํานวนมากเป็นนกัเรียน

ท่ีมีศกัยภาพในการเรียนรู้สงูดงัจะเห็นได้จากจํานวนนกัเรียนท่ีชนะการแข่งขนั/ประกวด ผลการคดัเลือกเข้าศกึษา

ตอ่ในระดบัอดุมศกึษา ตลอดจนผลการทดสอบระดบัชาติซึง่อยู่ในระดบัสงู นกัเรียนกลุม่นีส้มควรได้รับการ

พฒันาให้เตม็ตามศกัยภาพเพ่ือความเป็นเลิศในแตล่ะด้านตามความสามารถของนกัเรียน โรงเรียนจงึได้จดัตัง้

โครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ (Enrichment Program for Gifted and Talented 

Students) มีการศกึษาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจยัและพฒันาตัง้แตปี่การศกึษา 2551 โดยจดัเป็น

ลกัษณะโปรแกรมเสริม (Enrichment Program) ซึง่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีนอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ 

มุง่เน้นการพฒันาทกัษะการคิดและกระบวนการ โดยมีเป้าหมายให้ได้ชิน้งาน/โครงงานเป็นสําคญั อีกทัง้ให้

นกัเรียนตระหนกัท่ีจะพฒันาตนเองและสร้างประโยชน์แก่สงัคม 

  วตัถปุระสงค์ของการศกึษา คือ 1)ศกึษาผลการพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านการสร้าง

ผลงาน  ความสามารถในการคิดและคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ  2) ศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริม

ความสําเร็จและปัญหาอปุสรรคในการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ผู้ วิจยัได้ศกึษา

เอกสารเก่ียวกบัเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษจากสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2548) ซึง่ได้ให้คํานิยามวา่ 



เดก็และเยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษ หมายถงึ เดก็ท่ีแสดงออกซึง่ความสามารถอนัโดดเดน่ด้านใดด้านหนึง่

หรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้ นํา การสร้างงานทางทศันศิลป์และ

ศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถทางกีฬาและความสามารถทางด้านวิชาการในสาขาใด

สาขาหนึง่หรือหลายสาขาอย่างเป็นท่ีประจกัษ์ เม่ือเปรียบเทียบกบัเดก็อ่ืนท่ีมีอายรุะดบัชัน้เดียวกนัท่ีมี 

สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกนั  นอกจากนีไ้ด้ศกึษาคณุลกัษณะของผู้ มีความสามารถพิเศษ 12  ด้าน 

ซึง่ George  Betts (2552) ได้นําเสนอไว้  ดงันี ้ 1) แรงจงูใจ  2) ความสนใจ  3)  ทกัษะในการสื่อสาร  4)  

ความสามารถในการแก้ปัญหา  5)  ความจํา  6)  ความอยากรู้อยากเห็นและเสาะแสวงหา  7) ความเข้าใจอย่าง

ลกึซึง้  8) ความมีเหตผุล   9) จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์   10)  อารมณ์ขนั  11) การเอาจริงเอาจงั   12) การ

ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ อ่ืน  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 

กลุม่ท่ีศกึษา 

  1)  นกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษาท่ีผ่านการ

คดัเลือกเข้าโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ปีการศกึษา 2555 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  

4 – 6 จํานวน 84 คน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 จํานวน 25 คน และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 5 จํานวน 1 คน    

2) อาจารย์ผู้สอนในโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 จํานวน 

18 คน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 จํานวน 12 คน และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 5 จํานวน 1 คน   3) ผู้ปกครองของ

นกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลือกเข้าโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  

4 – 6 จํานวน 110 คน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 จํานวน 25 คน และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 5 จํานวน 1 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผลงานและความสามารถในการคิดและคณุลกัษณะของ

นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ได้แก่ แบบประเมินผลงานของนกัเรียน แบบประเมินความสามารถในการคิดของ

นกัเรียนและแบบประเมินคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ 2) แบบสอบถามปัจจยัท่ีสง่เสริมความสําเร็จ

และปัญหาอปุสรรคตอ่การจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   

 

วิธีดาํเนินการ 

วิธีวิจยัในการศกึษานีเ้ป็นการวิจยัปฏิบติัการ (Action Research) เพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษโดยกําหนดโปรแกรมการจดัการเรียนรู้และวิธีการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ดงันี ้

  1.การพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านการสร้างผลงาน  ความสามารถในการคิดและ

คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ ผู้ วิจยัใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ 

  1.1 จดัโปรแกรมการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีลกัษณะเป็น

โปรแกรมเสริมซึง่มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 

4 – 6 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 ดงัภาพท่ี 1  

 



 

 

 

 

 

 

 Figure 1 The learning model for the 4th  – 6th grade gifted and talented students and the 7th  – 9th  

    grade gifted and talented students 

 1.2 จดัโปรแกรมการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีลกัษณะเป็น

โปรแกรมเสริมซึง่มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  

4 – 5 คือ ให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองในการทําโครงงานและมีอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําแนะนําช่วยเหลือ มี

รูปแบบดงัภาพท่ี 2 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The learning model for the 10th – 11th grade gifted and talented students  

2. ศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริมความสําเร็จและปัญหาอปุสรรคตอ่การจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ   

การวิเคราะห์ข้อมลู 

  1) การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัผลงาน ความสามารถในการคิดและคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ ผู้ วิจยัวิเคราะห์คา่สถิติดงันี ้วิเคราะห์คา่สถิติร้อยละจากการประเมินผลงานของนกัเรียน 

วิเคราะห์คา่สถิติร้อยละจากการประเมินความสามารถด้านการคิดของนกัเรียนและวิเคราะห์คา่สถิติร้อยละจาก

การประเมินคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  2) การวิเคราะห์เนือ้หาจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่เสริมความสําเร็จและปัญหาอปุสรรคตอ่การจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

 

 

 

To provide 
learning, the gifted 

and talented 
students studied 

the separate 
subjects 

according to their 
skills and 
interests. 

 

The gifted and 
talented students 

were provided with 
the enrichment 

program focusing on 
developing their 

thinking process and 
problem solving. 

 

 

The gifted and 
talented students 

applied their 
knowledge and 

experiences to do 
a project. 

 

 

The gifted and 
talented students 
developed their 

projects. 

 

Providing learning by having the gifted and talented students do in-depth study 
via a project 

The teachers were invited to be advisers to the gifted and talented students 
according to the teachers’ skills and interests related to the gifted and talented 

students’ projects. 

The gifted and talented students spent time on self-study and the project progress was presented to 
the advisers. The advisers gave advices until the projects were completed. 

The advisers provide the opportunities for the gifted and talented students to 
have the public presentation for the projects. 

The gifted and talented students developed the projects. 



ผล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน ความสามารถในการคดิและคุณลักษณะของนักเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษ  

  1.1 การประเมินผลงานของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

Table 1 Number and percentage of students who completed projects according to the quality 

Grade 
Number 

(student) 

Number (percentage) of students according to quality of projects 

Most Much Medium Less least 

Grade 4th  36 

(32.7) 

12 

(10.9) 

18 

(16.4) 

6 

(5.5) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Grade 5th – 6th  48 

(43.6) 

24 

(21.8) 

24 

(21.8) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Grade 7th – 9th 25 

(22.7) 

3 

(2.7) 

7 

(21.8) 

15 

(13.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Grade 10th – 11th  1 

(0.9) 

1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Total number 

of students (%) 

110 

(100.0) 

40 

(36.4) 

49 

(44.54) 

21 

(19.1) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

  Table 1 แสดงให้เห็นวา่ระดบัคณุภาพของผลงานของนกัเรียนอยู่ในระดบัดีมีจํานวนมากท่ีสดุคือ 49 คน 

(ร้อยละ 44.54) รองลงมาคือระดบัดีมาก 40 คน (ร้อยละ 36.4) และระดบัปานกลาง 21 คน (ร้อยละ 19.1)  

  1.2 การประเมินความสามารถด้านการคิดของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

Table 2 Number and percentage of thinking skill assessment of students 

Grade 
Number 

(student) 

Number (percentage) of students according to thinking skills 

Most Much Medium Less least 

Grade 4th 36 

(32.7) 

24 

(21.8) 

12 

(10.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Grade 5th – 6th 48 

(43.6) 

25 

(22.7) 

23 

(20.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Grade 7th – 9th 25 

(22.7) 

3 

(2.7) 

7 

(6.4) 

15 

(13.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Grade 10th – 11th 1 

(0.9) 

1 

(0.9) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

Total number 

of students (%) 

110 

(100.0) 

53 

(48.2) 

42 

(38.2) 

15 

(13.6) 

0 

(0.0) 

0 

(0.0) 

  Table 2 แสดงให้เห็นวา่ระดบัความสามารถในการคิดของนกัเรียนอยู่ในระดบัดีมากมีจํานวนมากท่ีสดุ

คือ 53 คน (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคือระดบัดี 42 คน (ร้อยละ 38.2) และระดบัปานกลาง 15 คน (ร้อยละ 13.6) 



  1.3 การประเมินคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

Table 3 Number and percentage of gifted and talented students’ characteristics. 

Grade 
Number 

(student) 

Number and percentage of gifted and talented  

students’ characteristics. 

Most Much Medium Less least 

Motivation 110 53 36 18 2 1 

  (48.18) (32.73) (16.36) (1.82) (0.91) 

Interests 110 59 34 15 2 0 

  (53.64) (30.91) (13.64) (1.82) (0.00) 

Communication Skills 110 57 40 9 3 1 

  (51.82) (36.36) (8.18) (2.73) (0.91) 

Problem Solving Ability 110 55 37 16 1 1 

  (50.00) (33.64) (14.55) (0.91) (0.91) 

Memory 110 57 30 18 5 0 

  (51.82) (27.27) (16.36) (4.55) (0.00) 

Inquiry/Curiosity 110 60 38 10 1 1 

  (54.55) (34.55) (9.09) (0.91) (0.91) 

Insight 110 58 35 12 5 0 

  (52.73) (31.82) (10.91) (4.55) (0.00) 

Reasoning 110 55 35 20 0 0 

  (50.00) (31.82) (18.18) (0.00) (0.00) 

Imagination/Creativity 110 64 29 14 3 0 

  (58.18) (26.36) (12.73) (2.73) (0.00) 

Humor 110 55 37 18 0 0 

  (50.00) (33.64) (16.36) (0.00) (0.00) 

Intensity 110 53 36 18 3 0 

  (48.18) (32.73) (16.36) (2.73) (0.00) 

Sensitivity 110 52 39 16 3 0 

  (47.27) (35.45) (14.55) (2.73) (0.00) 

  Table 3 แสดงให้เห็นวา่คณุลกัษณะของนกัเรียนในโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษพบวา่นกัเรียนมีคณุลกัษณะของผู้ มีความสามารถพิเศษอยู่ในระดบัดีถงึดีมากทกุรายการ โดยคณุลกัษณะ

ด้านจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์ได้รับการประเมินสงูสดุ คือ 64 คน (ร้อยละ 58.18) รองลงมาคือความอยาก

รู้อยากเห็นและเสาะแสวงหา 60 คน (ร้อยละ 54.55) และความสนใจ 59 คน (ร้อยละ 53.64) 

 



2. ปัจจัยที่ส่งเสริมความสําเร็จและปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้สําหรับนักเรียนที่มี

ความสามารถพเิศษ 

  2.1 ปัจจยัท่ีสง่เสริมความสําเร็จในการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยการ

วิเคราะห์เนือ้หาจากแบบสอบถามความคิดเห็น ได้ข้อสรุปดงันี ้

   2.1.1 ด้านนกัเรียน นกัเรียนมีคณุลกัษณะของผู้ มีความสามารถพิเศษ มีความอดทน มุง่มัน่ 

  2.1.2 ด้านการจดัการเรียนรู้ 1) การประชมุวางแผนการทํางานร่วมกนัระหวา่งคณะอาจารย์

ผู้สอนในการจดัทําโครงการสอนระยะยาวและแผนการจดัการเรียนรู้ โดยมีหลกัการเพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียน 

โดยใช้กิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการคิด การแก้ปัญหาด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 2) อาจารย์ผู้สอนมี

ศกัยภาพในด้านการสอน เน่ืองจากได้รับการเพ่ิมพนูประสบการณ์/ความรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้

สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เช่น การศกึษาดงูานทัง้จากภายในและตา่งประเทศ  3) การประชมุผู้สอน

เป็นระยะ ๆ เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน ซกัถามปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพฒันาการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ 4) การจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้แปลกใหม ่ซึง่

นกัเรียนไมเ่คยทํามาก่อนหรือเป็นกิจกรรมท่ีได้ลงมือทดลอง ปฏิบติัจริง มีลกัษณะท่ีให้นกัเรียนได้ฝึกการคิด 

(วิเคราะห์/แก้ปัญหา/จินตนาการ/สร้างสรรค์) ตรงกบัความสนใจของนกัเรียน เป็นกิจกรรมท่ีสนกุ ไมเ่ครียด ได้

เรียนรู้ผ่านการเลน่และเป็นกิจกรรมท่ีไมง่่ายหรือยากจนเกินไป 5) การจดักิจกรรมท่ีให้นกัเรียนได้พบกบัผู้ ท่ีมี

ความสามารถ ประสบความสําเร็จในการทํางานซึง่เป็นตวัอย่างท่ีดีให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 6) อาจารย์มีจิตวิทยาใน

การจดัการเรียนรู้ กระตุ้นให้นกัเรียนสนใจเรียนและทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนด้วยดี  

    2.1.3 ด้านการบริหารจดัการ ผู้บริหารเห็นความสําคญัของการจดักิจกรรม เข้าใจความจําเป็น

ในการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันานกัเรียน โดยให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณและการจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ท่ีมี

คณุภาพ ทนัสมยั และเพียงพอกบันกัเรียน เช่น การศกึษานอกสถานท่ี เคร่ืองคอมพิวเตอร์ iPad เป็นต้น  

มีระบบการทํางานท่ีเข้มแข็ง โดยมีการวางแผนการทํางาน มอบหมายงานและแบ่งงานตามความสามารถและ

ความถนดัของแตล่ะบคุคล และยงัมีการประสานงานกนัอย่างดีในลกัษณะของความเป็นกลัยาณมิตร 

  2.2 ปัญหาอปุสรรคตอ่ความสําเร็จในการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยการ

วิเคราะห์เนือ้หาจากการสนทนากลุม่ ได้ข้อสรุปดงันี ้

   2.2.1 ด้านนกัเรียน 1) ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 อาจารย์ผู้สอนมีความพงึพอใจในระดบั

ปานกลางเน่ืองจากนกัเรียนเร่ิมเข้าโครงการปีแรก อีกทัง้มีการปรับวิธีการคดัเลือกนกัเรียนเข้าโครงการ ทําให้

นกัเรียนในโครงการมีจํานวนมากและมีความแตกตา่งระหวา่งบคุคลคอ่นข้างมากทําให้เป็นอปุสรรคในการจดั

กิจกรรม 2) นกัเรียนไมเ่อาจริงเอาจงัในการทํากิจกรรม ไมมี่สมาธิและความตัง้ใจในการทํากิจกรรม ทําให้รู้สกึวา่

กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีไมส่นกุและยากเกินไป 3) การขาดความร่วมมือในการทํากิจกรรม การขาด

การซกัถามข้อสงสยัและความไมก่ล้าแสดงออก  

   2.2.2 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 1) อาจารย์ผู้สอนมีความคาดหวงักบันกัเรียนคอ่นข้างสงู 

2) ถ้าเป็นกิจกรรมท่ียากเกินไป/เนือ้หาท่ียากและซบัซ้อนเกินไปนกัเรียนจะไมช่อบ ไมส่นกุ โดยไมไ่ด้คิดวา่นัน่คือ

การเรียนรู้อย่างหนึง่ นอกจากนีถ้้ากิจกรรมง่ายเกินไป รู้อยู่แล้ว นกัเรียนก็จะไมส่นใจเช่นกนั  

 



   2.2.3 ด้านการบริหารจดัการ การกําหนดเวลาในการจดักิจกรรม ซึง่กําหนดให้ทํากิจกรรมหลงั

เลิกเรียนหรือการทํากิจกรรมในวนัเสาร์ โดยใช้เวลาในการจดักิจกรรมภาคเรียนละ 33 – 36 ชัว่โมง ซึง่อาจารย์มี

ความคิดเห็นวา่น้อยเกินไปสําหรับการพฒันานกัเรียน 

 

วิจารณ์ 

  รูปแบบการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ปีการศกึษา 2555 สามารถพฒันา

นกัเรียนให้สร้างชิน้งาน/โครงงาน มีทกัษะการคิดและคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ เน่ืองจากผ่านการ

วิเคราะห์จากคณะกรรมการโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษและได้นําผลจากการ

ทดลองใช้ในปีการศกึษา 2554 มาพฒันาให้ดีขึน้ รวมทัง้นกัเรียน อาจารย์และผู้ปกครองสว่นใหญ่เห็นด้วยกบั

รูปแบบดงักลา่วในระดบัมากถงึมากท่ีสดุ โดยเฉพาะการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบแยกวิชาทําให้นกัเรียนท่ี

มีความถนดั ความสนใจในวิชานัน้ ๆ สามารถเรียนรู้ ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมและมีความสขุสนกุใน

การเรียน  

  การพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษนี ้ได้ใช้โปรแกรมเสริมซึง่เป็นกิจกรรมท่ีเน้นทกัษะการคิด 

คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษและมุง่เน้นการสร้างชิน้งาน โดยศกึษาเชิงลกึ ไมเ่น้นการเรียนเนือ้หาใน

ระดบัท่ีสงูกวา่ โดยจดัเสริมนอกเวลาเรียนปกติ โปรแกรมดงักลา่วทําให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้และทํากิจกรรม

ตามความถนดั ความสนใจด้วยความกระตือรือร้น มีความสขุ สนกุและประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม  

   

สรุป 

  การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยการจดัรูปแบบการ

จดัการเรียนรู้แบบแยกวิชาสําหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 และชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 และ

การศกึษาเชิงลกึโดยการทําชิน้งาน/โครงงาน สําหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 5 เป็นการเน้นทกัษะ

การคิด คณุธรรมและการทํางานร่วมกนั โดยศกึษาเชิงลกึ เน้นกระบวนการและการแก้ปัญหาภายใต้คําแนะนํา

ของอาจารย์ท่ีปรึกษาไมเ่น้นการเรียนเนือ้หาในระดบัชัน้ท่ีสงูกวา่ แตเ่น้นการสร้างชิน้งาน ซึง่จดัเสริมนอกเวลา

เรียนปกติ โดยคํานงึถงึความเหมาะสมของวยัและลกัษณะวิชา สามารถพฒันานกัเรียนให้สร้างชิน้งาน/โครงงาน 

มีทกัษะการคิดและคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ รวมทัง้นกัเรียน อาจารย์และผู้ปกครองสว่นใหญ่

เห็นด้วยกบัรูปแบบดงักลา่วในระดบัมากถงึมากท่ีสดุ  
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