
บทที่ 5 
สรุป  อภิปราย  และเสนอแนะ 

 
ในการวิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  มีขอสรุป การอภิปรายผลและขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. สรุปการวิจัย 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.1.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

1.1.2 เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

1.1.3 เพื่อเปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยทุธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา 

1.1.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ กอน
และหลังการพัฒนา 

1.1.5 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอาํมาตยพานิชนุกูล 

1.1.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  กอนและหลังการพัฒนา 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

1.2.1 รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบที่มีความเชื่อมั่นสูง 

1.2.2 เมื่อใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
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1.2.3 นักเรียนมีอัจฉริยภาพหลังการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  สูงกวากอนการพัฒนา 

1.2.4 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพหลังการพัฒนาตามรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
สูงกวากอนการพัฒนา 

1.2.5 นักเรียน ครูและผูปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไมแตกตางกัน 

1.2.6 นักเรียน ครูและผูปกครอง มีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1.3.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 โรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล ที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549 จํานวน 3,014 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 
3,012 คน ครู ปการศึกษา 2549 จํานวน 150 คน และปการศึกษา  2550 จํานวน 150 คน ผูปกครอง
นักเรียน ปการศึกษา 2549 จํานวน 3,014 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 3,012 คน ผูบริหารโรงเรียน 
จํานวน 1 คน ประชากรที่เปนเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 15 คน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 38 คน คณะกรรมการ
นักเรียน จํานวน 155 คน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู จํานวน 31 คน คณะกรรมการ
สมาคมศิษยเกา จํานวน 29 คน คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนจํานวน 13 คน 
ประชากรที่เปนเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก องคกรภาครัฐองคกรเอกชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถาบันศาสนา 

1.3.2 กลุมตัวอยางของการวิจัย  
กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน

เครือขายการมีสวนรวมซึ่ง ไดแก เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน และ เครือขายการมีสวน
รวมภายนอกโรงเรียน เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก ผูแทนคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน ผูแทนสมาคมผูปกครอง 
และครู  ผูแทนสมาคมศิษย เกา และผูแทนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน เครือขาย 
การมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก ผูแทนองคกรภาครัฐ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และผูแทนสถาบันศาสนา ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550  
การเลือกกลุมตัวอยางดําเนินการดังนี้ 
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1.3.2.1 กลุมตัวอยางนักเรียน 
1) กลุมตัวอยางนักเรียนที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เลือก

กลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง(Purposive Sampling)  โดยเปนประธานคณะกรรมการนักเรียน
จํานวน 1 คน และกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง 2 คน  

2) กลุมตัวอยางนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดําเนินการคัดกรอง
นักเรียนในปการศึกษา 2549  และปการศึกษา 2550 ใชกลุ มประชากรนักเรียนทุกคนทํา
แบบทดสอบเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ ไดนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้ง 7 ดาน ในปการศึกษา
2549 จํานวน 616 คน  และปการศึกษา 2550 จํานวน 630 คน ใชนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้งหมด
เปนกลุมตัวอยางในการพัฒนาอัจฉริยภาพ และการสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน 

3) กลุมตัวอยางนักเรียนที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนปการศึกษา 2549  และ ปการศึกษา 2550 ผูวิจัย 
ใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. and Morgan, 
D.W. 1970 อางถึงในนรา สมประสงค. 2538: 12 - 19)ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดหนวยการสุมเปนชั้น 
ไดกลุมตัวอยางนักเรียนในปการศึกษา 2549 นักเรียน จํานวน 346 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 
346 คน  

1.3.2.2 กลุมตัวอยางครู 
1) กลุมตัวอยางครูที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เลือกกลุม

ตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหผูแทนครูในคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จํานวน 2 คน เปนกลุมตัวอยาง 

2) กลุมตัวอยางครูที่คนหาแววอัจฉริยภาพกลุมตัวอยางครูที่
ดําเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ ไดแก  ครูที่ปรึกษาที่โรงเรียนแตงตั้งใหเปน
ครูที่ปรึกษาของนักเรียนทุกหองเรียนซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูแนะแนว จํานวน 72  คน ใชทุกคน
เปนกลุมตัวอยางในการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนและการสอบถามความคิดเห็นตอการใช 

3) กลุมตัวอยางครูที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจตออัจฉริยภาพ
ของนักเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ผูวิจัยใชวิธีการเลือก
ขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. 1970 อางถึง
ใน นรา สมประสงค. 2538: 12 - 19) ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และ
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วิธีการสุมอยางงาย  (Simple Random  Sampling)  โดยกําหนดหนวยการสุมเปนชั้นไดกลุมตัวอยาง
ครูในปการศึกษา  2549  จํานวน  108  คน  และปการศึกษา  2550 จํานวน  108  คน 

1.3.2.3 กลุมตัวอยางผูปกครอง 
1) กลุมตัวอยางผูปกครองที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group)

เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกําหนดใหผูแทนผูปกครองใน
เครือขายผูปกครอง ซึ่งเปนประธานคณะกรรมการระดับโรงเรียน จํานวน 1 คน และกรรมการหรือ
เลขานุการจํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 2 คน 

2) กลุมตัวอยางผูปกครองของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ดําเนินการ
คัดกรองนักเรียนในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 ใชกลุมประชากรผูปกครองทุกคนเปน
กลุมตัวอยางในการทําแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ ไดนักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพทั้ง 7 ดาน และเลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ใช
ผูปกครองนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพในปการศึกษา 2549 จํานวน 616 คน และปการศึกษา 2550 
จํานวน 630 คน เปนกลุมตัวอยางในการสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียน 

3) กลุมตัวอยางผูปกครองที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน กลุมตัวอยางไดแก ผูปกครองของนักเรียน ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 
2550 ผูวิจัยใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน(Krejcie, R.V. and 
Morgan, D.W. 1970 อางถึงในนรา สมประสงค. 2538: 12 - 19) ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) และวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random  Sampling) โดยกําหนดหนวยการสุม
เปนชั้นไดกลุมตัวอยางในปการศึกษา 2549 ผูปกครอง จํานวน 346 คน และในปการศึกษา 2550 
จํานวน 346  คน  

1.3.2.4 กลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียน   
กลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนเลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ไดผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน เปนกลุมตัวอยาง 
1.3.2.5 กลุมตัวอยางคณะกรรมการ 

กลุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนคณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาและ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียนที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เลือกกลุม
ตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คน
กรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 
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1.3.2.6 กลุมตัวอยางองคกร 
กลุมตัวอยางองคกรภาครัฐองคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และสถาบันศาสนาเลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
องคกรภาครัฐ จํานวน 2 คน องคกรเอกชน จํานวน 2 คน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 2 คน
และสถาบันศาสนาจํานวน 2 คน รวม จํานวน 8 คน  

1.4 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย   

 ปการศึกษา  2549 – 2550 ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 – 15 พฤษภาคม 2551 

1.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
1.5.1 ตัวแปรตน คือ รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ

เครือขายการมีสวนรวม 
1.5.2 ตัวแปรตาม  คือ   

1.5.2.1 อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จํานวน 7 ดาน 
ไดแก ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬาและ
ดานผูนํา 

1.5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
1.5.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตอรูปแบบการพัฒนา

อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
1.5.2.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตออัจฉริยภาพของ

นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

1.6 ขั้นตอนในการวิจัย 

ระยะที่ 1  การวางแผนพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (R1) ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ

พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ปการศึกษา 2548 และจัดสนทนากลุมคณะกรรมการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (R1) จัดทําและพัฒนาเครื่องมือ และคนหาแววอัจฉริยภาพ   
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผล (R1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลแววอัจฉริยภาพ 
ขั้นตอนที่4 จัดสนทนากลุมคณะกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 

อํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 2 กําหนดปญหาในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
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ขั้นตอนที่ 5  กําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน (D1) ศึกษาหลักการ 
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ศึกษาวิเคราะหการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ศึกษา
วิเคราะหกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  กําหนดรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
พิจารณารูปแบบฯ โดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน 

ระยะที่2 ใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   คร้ังที่  1 

ขั้นตอนที่ 6 ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549 (R2) ดําเนินกิจกรรม
พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตามรูปแบบฯ ตามวงจร PAOR และวิเคราะหผลการใชรูปแบบฯ 
คร้ังที่ 1 ปการศึกษา  2549 

ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบฯ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2549 (D2) ปรับปรุง
กิจกรรมการใชรูปแบบฯ คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549  

ระยะที่ 3  การใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  คร้ังที่ 2  

ขั้นตอนที่8 ทดลองใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2550 (R3) ดําเนิน
กิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  และวิเคราะหผลการใชรูปแบบฯ คร้ังที่ 2 ปการศึกษา  2550 

ขั้นตอนที่ 9  ปรับปรุง สรุปรายงานและเผยแพรรูปแบบฯ ปการศึกษา 2550 (D3) ปรับปรุง 
สรุปรายงานและเผยแพร 

1.7 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล มีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม  2  ประเภท  ดังนี้  

1.7.1 องคประกอบเครื่องมือที่ใชในการคนหาอัจฉริยภาพของนักเรียน    
ผูวิจัยประยุกตเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมาจากเอกสารแผนที่สู

การพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก (อุษณีย  โพธิสุข. 2543: 37 – 59) เอกสารโรงเรียนจะพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษไดอยางไร (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 19 – 48)  เอกสารยุทธศาสตรการพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ พ.ศ. 2549 - 2559 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2548: 7 – 9)
เอกสารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ธีระวัฒน  ชัยยุทธยรรยง และ 
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วราภรณ  หงษดิลกกุล. 2548: 37 – 54) เอกสารความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเด็กฉลาดและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (มลิวัลย ลับไพรี. 2549: 27 – 32)  ไดเครื่องมือในการคนหาแวว
อัจฉริยภาพของนักเรียน 8 ฉบับดวยกัน คือ  

ฉบับที่ 1 แบบสํารวจตนเองของนักเรียน  สําหรับครูที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่
ในฐานะครูแนะแนว ใหนักเรียนสํารวจตนเอง 

ฉบับที่ 2 แบบเสนอชื่อโดยครู  สําหรับครูที่ปรึกษา และครูผูสอน เสนอชื่อ
นักเรียนที่ครูพบวามีแววความสามารถพิเศษ 

ฉบับที่ 3 แบบสังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ 
สําหรับครูที่ปรึกษา  ครูผูสอน  ผูปกครอง  สังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ 

ฉบับที่ 4 แบบสังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน จํานวน 7 ดาน
ไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี  ดานกีฬา
และดานผูนํา  สําหรับครูที่ปรึกษา  ครูผูสอน  และผูปกครอง สังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะดานของนักเรียน    

ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณนักเรียน สําหรับเชี่ยวชาญเฉพาะทางใชสัมภาษณ
นักเรียนบันทึกการสัมภาษณลงในแบบสรุปขอมูลข้ันตนที่ค รูที่ป รึกษาจัดเตรียมไวให 
การสัมภาษณพรอมทั้งใหนักเรียนไดปฏิบัติตามความเหมาะสม  เพื่อใหไดนักเรียนผูมีความสามารถ
พิเศษที่โดดเดนกวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษคนอื่น ๆ ที่มีวัยเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน และ
ในสภาพแวดลอมเดียวกัน ซ่ึงเรียกวามีแววอัจฉริยภาพเฉพาะดาน จํานวน 7 ดาน ไดแก  
ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา 

ฉบับที่ 6 แบบทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียน จํานวน 7 ดาน ไดแก ดาน
ภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา
ใชทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียน กอนและหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพ 

ฉบับที่ 7 แฟมนักเรียน บันทึกขอมูลนักเรียนรายคน ในดานขอมูลสวนตัว
ขอมูลครอบครัว ขอมูลสุขภาพ ขอมูลพัฒนาการดานการเรียนและผลงานที่ภาคภูมิใจ สําหรับครูที่
ปรึกษาศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล และบันทึกผลการศึกษาในเครื่องมือฉบับที่ 8 แบบสรุปขอมูล
ขั้นตน 

ฉบับที่ 8  แบบสรุปขอมูลข้ันตนและวินิจฉัยขอมูลข้ันสุดทาย  สําหรับครู 
ที่ปรึกษา บันทึกสรุปขอมูลจากเครื่องมือฉบับที่ 1 – 8 สรุปเปนขอมูลข้ันตนสําหรับผูเกี่ยวของ
ทั้งหลายศึกษาขอมูลนักเรียนรายคน และสําหรับผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางศึกษาขอมูลของนักเรียน



 302 

ประกอบการสัมภาษณ และวินิจฉัยขอมูลวานักเรียนเปนผูมีแววความสามารถพิเศษที่โดดเดน หรือ
ที่เรียกวามีแววอัจฉริยภาพ หรือเปนเพียงมีแววความสามารถพิเศษเทานั้น 

1.7.2 เครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 2 ฉบับ ประกอบดวย 
1.7.2.1 แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตอรูปแบบ

การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุ
กูลเครื่องมือในการศึกษานี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ ถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา(Rating Scale) 4 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมเห็นดวยและไมเหน็ดวยอยางยิง่ 
มาก นอยและนอยที่สุด มีจํานวน 2 ดาน คือ ดานปจจัยนําเขา (Input) จํานวน 12 ขอ และดาน
กระบวนการ(Process) จํานวน 35 ขอ รวม 47 ขอ 

1.7.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เครื่องมือในการศึกษานี้ เปนแบบสอบถามที่
ผูวิจัยจัดทําขึ้นเอง จํานวน 1 ฉบับ ถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก นอย และนอยที่สุด จํานวน 30 ขอ 

1.8 การเก็บรวบรวมขอมูล   

ผูวิจัยดําเนินการใหครูที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูแนะแนวรับผิดชอบใน
การเก็บรวบรวมขอมูล  ตามวันและเวลาที่นัดหมายกับนักเรียน ครูที่ปรึกษาของนักเรียน ครูผูสอน
วิชาตาง ๆ  และผูปกครองไดแบบสอบถามคืนครบตามจํานวนที่ตองการ คิดเปนรอยละ 100 

1.9 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลแบบสํารวจ  แบบสอบถาม  แบบสังเกต แบบ
สัมภาษณ แบบเสนอชื่อโดยครู แฟมนักเรียน แบบสรุปขอมูลขั้นตน ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบสํารวจตนเองของนักเรียน ใชแจกแจงจํานวนโดยใชความถี่และคารอยละ 
ฉบับที่ 2 แบบเสนอชื่อโดยครู ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
ฉบับที่ 3 แบบสังเกตแววอัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ ใชแจกแจง

จํานวน โดยใชความถี่และคารอยละ 
ฉบับที่ 4 แบบสังเกตแววผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะดาน ใชแจกแจงจํานวนโดยใช

ความถี่และคารอยละ 
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ฉบับที่ 5 แบบสัมภาษณนักเรียน ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
ฉบับที่ 6 แบบทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียน หาคาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบอัจฉริยภาพของนักเรียนกอนหลังโดยการทดสอบคา t-test 
ฉบับที่ 7 แฟมนักเรียน ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
ฉบับที่ 8 แบบสรุปขอมูลขั้นตน ใชวิธีการตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลจากแบบ

บันทึกขอมูลของงานทะเบียนวัดผล และงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุมบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล แลวเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลัง
การพัฒนาอัจฉริยภาพ โดยการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบกับเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 

แบบสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล วิเคราะห
ขอมูลสถานภาพผู ตอบ โดยใชแจกแจงจํานวน วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน ครูและ
ผูปกครอง โดยหาคาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักเรียน ครู และผูปกครอง โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) ในกรณีพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทดสอบความแตกตางรายคูโดย
ใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s method) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง โดย
หาคาเฉลี่ย X  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครู
และผูปกครองกอนหลังโดยการทดสอบคา t-test 

1.10 ผลการวิจัย 

1.10.1 อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  หลังการพัฒนาสูงกวา
กอนการพัฒนา 

1.10.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  หลังการพัฒนาสูง
กวากอนการพัฒนา 

1.10.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลไมแตกตางกัน  

1.10.4 ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยภาพรวมพบวา  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
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2. การอภิปรายผล 

2.1 อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล หลังการพัฒนาสูงกวากอน 
การพัฒนา  การที่อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลในปการศึกษา 2550 สูงกวา 
ในปการศึกษา 2549 นั้น เนื่องจากผูวิจัยมีความตระหนักในคุณคาของนักเรียนทุกคน ที่ควรมโีอกาส
ในการเรียนรูที่เทาเทียมกันหรือใกลเคียงกันตามความรู ความสามารถ ตามความถนัด และความ
สนใจอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ดังนั้นในการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพนั้น ผูวิจัยไดดําเนินการคนหาแวว
อัจฉริยภาพของนักเรียนและการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตามกระบวนการที่เปนระบบและมี
คุณภาพดังนี้ 

2.1.1 การคนหาแววอัจฉริยภาพ  
ผูวิจัย นําวงจรแหงความสําเร็จ (Deming Circle) PDCA มาใชในการคนหาแวว

อัจฉริยภาพของนักเรียน โดยมีการวางแผนการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน (Plan: P) ปฏิบัติ
ตามแผน (Do: D) ประเมินผลการคนหาแววอัจฉริยภาพ (Check: C) และนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา (Act: A) ซ่ึงในสวนของขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพของ
นักเรียนนั้นผูวิจัยดําเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นคนหา เปนขั้นตอนของการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา
ครูผูสอนวิชาตาง ๆ และผูปกครองวาเปนผูมีแววความสามารถพิเศษหรือไม อีกทั้งใหนักเรียนทุก
คนไดสํารวจตนเองเพื่อคนหาแววความสามารถพิเศษ หลังจากนั้นครูที่ปรึกษารวบรวมขอมูลสรุป
เปนขอมูลขั้นตนของนักเรียนทุกคน ไดขอมูลนักเรียนแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษ และกลุมนักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ 

ขั้นคัดกรอง เปนขั้นของครูที่ปรึกษา ครูผูสอนวิชาตาง ๆ และผูปกครองสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งวาเปนผูมีแววความสามารถพิเศษในดานใดใน 7 ดาน คือดาน
ภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และ 
ดานผูนํา การที่ผูวิจัยกําหนดคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพียง 7 ดานนั้น ดําเนินการตาม
ความพรอมของโรงเรียน หลังจากนั้นครูที่ปรึกษาเปนผูสรุปขอมูล เปนขอมูลขั้นตนของนักเรียน 

ขั้นวัดแวว หลังจากการดําเนินการคัดกรองนักเรียนกลุมที่มีแววความสามารถ
พิเศษ จนไดกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทั้ง 7 ดานแลว ผูวิจัยไดเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง มาศึกษาขอมูลขั้นตนที่ครูที่ปรึกษาของนักเรียนไดสรุปไว แลวดําเนินการสัมภาษณนักเรียน
รวมทั้งใหแสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจ เพื่อคนหานักเรียนที่มีความสามารถ
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โดดเดนกวานักเรียนคนอื่นในวัยเดียวกัน ระดับชั้นเดียวกัน ในสภาพแวดลอมเดียวกัน ซ่ึงถือวาเปน
ผูมีแววอัจฉริยภาพ เพื่อเขาสูกระบวนการในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตอไป 

ผูวิจัยเร่ิมดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนทุกคนตั้งแตปลายป
การศึกษา 2548 และเมื่อเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 ไดคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน
เพิ่มเติม เนื่องจากเมื่อส้ินปการศึกษา 2548 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สําเร็จการศึกษา ประกอบกับมีนักเรียนเขาใหมในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
และมีนักเรียนยายเขา-ออก จึงดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนที่เขาเรียนใหมทุกคน 

2.1.2 การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
ผลของการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนดังกลาว ไดกลุมนักเรียน 2 กลุม

กลุมแรก คือ กลุมนักเรียนทั่วไป ซ่ึงหมายถึง นักเรียนทุกคน ในกลุมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลุมนักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ และกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ กลุมที่สอง คือ
กลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  หลังจากนั้นจึงพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตามกระบวนการ 
พัฒนาอัจฉริยภาพที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น 4  กิจกรรม คือ จัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
สงเสริมอัจฉริยภาพ  และจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ซ่ึงในแตละกิจกรรมนั้น
ผูวิจัยไดนําวงจรวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) PAOR มาใชในการจัดกิจกรรมดังกลาวทั้ง 4 กิจกรรม
แตละกิจกรรมมีการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน  คือ  ขั้นวางแผน (P-Plan) ขั้นปฏิบัติ (A-Action) ขั้นสังเกต 
(O-Observe) และขั้นการสะทอนผล (R–Reflect) โดยการสนับสนุนของเครือขายการมีสวนรวมใน
โรงเรียน และเครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน  

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนนั้น ผูวิจัยจัดกิจกรรมพัฒนา
ทั้งกลุมนักเรียนทั่วไป และกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  ใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเรียนรู 
แสดงความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล การจัด
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง 4  กิจกรรม คือ 

กลุมนักเรียนทั่วไป ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของกลุมนักเรียนทั่วไป 
ซ่ึงหมายถึงนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ โดยใชวงจรวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
PAOR ใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
จากการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2545 ฉบับปรับปรุง 
 พ.ศ. 2548 ทั้งในชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1–3) และชวงชั้นที่ 4 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4– 6) เพื่อ 
ใหเอื้อตอการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนทุกคน มีการจัดวิชาเรียนที่หลากหลาย ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายเชนกันทั้งในและนอกหองเรียน นักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมพัฒนา
อัจฉริยภาพ ทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซ่ึงไดแก กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย ลูกเสือ 
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เนตรนารี ยุวกาชาดและบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมนําเสนอผลงาน ประกวดและแขงขันในระดับ
ตาง ๆ ตั้งแตระดับโรงเรียนถึงระดับนานาชาติ นอกจากนั้นยังไดจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมให
นักเรียนไดใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งในประเทศและตางประเทศ
กิจกรรมตาง  ๆ  เหลานี้  กระตุนและทาทายใหนักเรียนกลุมทั่วไปไดแสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถตามความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล  อันเปนการแสดงให เห็น
ความสามารถพิเศษของนักเรียนและเปนหนาที่ของผูที่เกี่ยวของทั้งหลาย ทั้งครูที่ปรึกษาครูผูสอน
วิชาตาง ๆ และผูปกครองที่จะคอยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน หากพบแววความสามารถพิเศษ ก็
ดําเนินการตามกระบวนการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนเพื่อดําเนินการสงเสริม
นักเรียนตอไป 

กลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  ถึงแมวากลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจะ
ไดรับการสนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู การแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ตามความถนัด
และความสนใจในกลุมนักเรียนทั่วไปแลว  ซ่ึงถือวานักเรียนทุกคนไดมีโอกาสในการเรียนรูอยาง
เทาเทียมกัน แตนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพจําเปนตองไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหได
แสดงออกตามความถนัด และความสนใจอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการจัด
วิชาเรียนในสาระการเรียนรู เพิ่มเติมที่หลากหลายสนองความตองการ ตามความถนัดและ 
ความสนใจของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ จัดการเรียนการสอนดวยกิจกรรมที่ยากกวาปกติทั่วไป 

จัดกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพ เพิ่มเติมในสวนของการจัดกิจกรรมเขาคาย 
การเขารวมกิจกรรม นําเสนอผลงาน การประกวดและแขงขันในระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค
ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติ สําหรับการจัดแหลงเรียนรูและสงเสริมใหนักเรียนใช 
แหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนเชนเดียวกับกลุมนักเรียนทั่วไป แตแตกตางกันที่
ความยากของกิจกรรมที่ครูและนักเรียนรวมกันจัด โดยการสนับสนุนและสงเสริมของเครือขาย 
การมีสวนรวมภายในโรงเรียนและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน 

ในการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ผูวิจัยไดใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวม ทั้งเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ซ่ึงไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการนักเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู และคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และเครือขาย 
การมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก บุคคลทั่วไป องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สถานศึกษาในประเทศและตางประเทศ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางศาสนาและ
องคการระหวางประเทศ เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนดังกลาว มีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานทุกระดับของวงจรแหงความสําเร็จ(Deming Circle) PDCA คือ วางแผน (Plan) 
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ปฏิบัติตามแผน (Do) ประเมินผล (Check) และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (Act) ซ่ึงทําให
โรงเรียนมีความพรอมในการพัฒนาอัจฉริยภาพตามกระบวนการที่กําหนดไว อีกทั้งเปนการเพิ่ม
โอกาสของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถตามความถนัดและ
ความสนใจ อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล จึงสงผลตออัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง 7 ดาน ไดแก 
ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และ 
ดานผูนํา หลังการพัฒนาในปการศึกษา 2550 สูงกวาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนกอนการพัฒนาใน 
ปการศึกษา 2549 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ: 3 – 4) ที่ไดกําหนดนโยบายสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษ และจัดใหองคกรตาง ๆ  ที่ทําหนาที่จัดการศึกษาใหถูกตองตามหลักการมีประสิทธิภาพ และ
กําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงาน 3 ประการดวยกัน คือ   

1. จัดกิจกรรมเพื่อกระตุนใหผูมีศักยภาพไดแสดงออกถึงความสามารถพิเศษ
ของตน 

2. การสังเกตเพื่อระบุ หรือช้ีบงความสามารถพิเศษในเด็ก 
3. การจัดทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ

ไดพัฒนาศักยภาพเต็มที่ 
การดําเนินการดังกลาวจะเปนไปอยางถูกตองและบังเกิดผลดีไดนั้น พอ แม

ผูปกครอง ผูบริหาร ครู โรงเรียน และบุคลากรในชุมชนควรมีความรู ความเขาใจและมีทักษะที่
จําเปน นอกจากนี้ยังตองมีเครื่องมือที่จําเปนในการดําเนินการ ตลอดจนการไดรับคําแนะนําจากที่
ปรึกษา ซ่ึงในการสังเกตเพื่อระบุ หรือช้ีบงความสามารถพิเศษในเด็กและการจัดกิจกรรมสงเสริม
ความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ นี้ สอดคลองกับ สดศรี วงศถวยทอง (อุษณีย โพธิสุข. 2543: ข) ที่
กลาววา เด็กไทยยังไมไดรับการสงเสริมศักยภาพใหสูงขึ้น และใหมีจํานวนมากขึ้นดวย ถาเรามี
วิธีการที่จะคนหาและพัฒนากันอยางจริงจังแลว เยาวชนเหลานี้ จะเปนพลังที่สุดของประเทศ และ
จะเปนผูนําประเทศไทยของเราตอไปในแขนงตาง ๆ  จะเปนการพัฒนาในหลายดานซึ่งจะนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน และมั่นคงตอไป   เชนเดียวกับ   อุษณีย   โพธิสุข  (2543: 23)  ทีก่ลาววา หากเดก็ที่มี
ความสามารถพิเศษยังไมไดรับการคนหาเพื่อพัฒนาแววอัจฉริยภาพอยูเปนจํานวนมากเชนนี้
และเด็กเหลานี้ยังคงอยูในระบบการศึกษาที่ยังไมใหความสําคัญในเรื่องนี้ เด็กจะตองอยูในระบบ
การศึกษาดวยความทุกข และทายสุดศักยภาพที่โดดเดนหรือที่เรียกวาแววอัจฉริยภาพ ก็ถูกทําลายลง
เนื่องจากความไมเขาใจกระบวนการจัดการ  นับแตการสังเกตบุคลิกภาพ การจัดการศึกษา การให
ความชวยเหลือ รวมทั้งระบบการสงเสริมความสามารถพิเศษ  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544)  ที่พบวา การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อจัด
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ใหมีระบบการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตอง
คํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ เชน การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาว การปรับสภาพแวดลอม
ที่ชวยกระตุนศักยภาพของเด็กใหแสดงออกมา  สงผลใหเด็กมีความสุขมากขึ้น และสามารถ
สังเกตเห็นความสามารถพิเศษหรือความถนัด ความสนใจของเด็กไดมากขึ้นจากศูนยการเรียนรูตาง ๆ  

ดังที่กลาวแลววา ผูวิจัยใหคุณคาของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ทุกคนโดยเทาเทียมกัน และเปดโอกาสใหกลุมนักเรียนทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย นักเรียน 3 กลุมยอย
คือ กลุมนักเรียนที่ยังไมคนพบแววความสามารถพิเศษ กลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
รวมทั้งกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  มีโอกาสไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดวยกิจกรรมจัด
หลักสูตร จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ และจัดแหลงเรียนรูและสงเสริม
การใชแหลงเรียนรู  แตในสวนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพนั้น โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนา
อัจฉริยภาพเพิ่มเติมเพื่อกระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเองอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น นอกจากอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่มีแววอัจฉริยภาพใน
ปการศึกษา 2550 ซ่ึงเปนปหลังจากการพัฒนาอัจฉริยภาพ จะสูงกวาปการศึกษา 2549 ซ่ึงเปนป 
กอนการพัฒนาอัจฉริยภาพ  ผลการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่ยังไมคนพบแวว
ความสามารถพิเศษและกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษก็มีอัจฉริยภาพ หลังการพัฒนา คือ
ในปการศึกษา 2550  สูงกวากอนการพัฒนาในปการศึกษา 2549 ดวยเชนกัน 

จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นไดชัดวา หลังจากที่โรงเรียนใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมทั้งเครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน และเครือขายการมีสวนรวม
ภายนอกโรงเรียนมาใชในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนอยางเปนระบบและมีกระบวนการที่
ชัดเจนแลว สงผลใหอัจฉริยภาพของนักเรียนหลังการพัฒนา คือในปการศึกษา 2550 สูงกวากอน
การพัฒนาในปการศึกษา 2549  

2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ  หลังการพัฒนาสูงกวากอน
การพัฒนาในการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ   ผูวิจัย
กําหนดใหผูเกี ่ยวของพิจารณาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในรายวิชาที ่นักเรียนไดเรียนใน 
ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550  โดยนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดานภาษาไทยพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย  อัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
อัจฉริยภาพดานดนตรีพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ อัจฉริยภาพดานกีฬาพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  และอัจฉริยภาพดานผูนําพิจารณาผล 
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การประเมินคุณภาพดานผู เ รียนตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา คุณลักษณะเด็กกระบี่  
9 ประการ  ประเด็นการประเมินที่ 4 นักเรียนรูจักเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับกรณี โดย
พิจารณาคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพดีและดีเยี่ยมของนักเรียน เทียบคาเปนรอยละ ปรากฏวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่มีแววอัจฉริยภาพหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพในป
การศึกษา 2550 สูงกวากอนการพัฒนาในปการศึกษา 2549  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่
เปนเชนนี้เปนผลมาจากกระบวนการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมี
สวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น 4  กิจกรรมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียน ซ่ึงไดแก จัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ จัดแหลงเรียนรู
และสงเสริมการใชแหลงเรียนรูแตละกิจกรรมผูวิจัยใชวงจรวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) 
PAOR มาใชในการจัดกิจกรรม แตละกิจกรรมมีการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (P-Plan) 
ขั้นปฏิบัติ (A-Action) ขั้นสังเกต (O-Observe) และขั้นการสะทอนผล (R – Reflect) โดยการสนับสนุน
ของเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในโรงเรียนและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรเรียน  ในการจัด
หลักสูตร ผูวิจัยดําเนินการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2545  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548  ใหเอื้อตอการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน  จัดรายวิชาสาระการเรียนรู
พื้นฐานสําหรับกลุมนักเรียนทั่วไป และจัดรายวิชาสาระการเรียนรูเพิ่มเติมสําหรับกลุมนักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  สงเสริมใหนักเรียนทุกคน ทั้งกลุม
นักเรียนทั่วไป และกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพไดแสดงออกตามความถนัดและความสนใจ
อยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคลจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนที่หลากหลายทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดแหลงเรียนรูที่
หลากหลายทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนรวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนไดเขาถึงและใช
แหลงเรียนรูตาง ๆ จึงสงผลใหนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับ มลิวัลย ลับไพรี (2549: 36 - 39)  ที่กลาวถึงการจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษนั้น ผูจัดหรือครูควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก เนื้อหาหลักสูตร และ
กิจกรรม ควรมีความเปนนามธรรม มีความซับซอน ละใจความไวใหคิดหรือใหตอบ และหรือมี
หลายมิติ ลักษณะเหลานี้เปนการจัดการเรียนการสอนใหมีความทาทายความสามารถและดึงดูดความ
สนใจของเด็กเชนเดียวกับ อุษณีย โพธิสุข (2543: 113 – 115)  ที่กลาววาลักษณะธรรมชาติของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ไมวาจะเปนอัจฉริยภาพที่แฝงอยูหรือที่แสดงออกมาใหเห็นชัดเจน เด็กเหลานี้มี
ความตองการการศึกษาที่ตางจากเพื่อน จึงมีการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อปองกันการทําลายศักยภาพ
ของตนเอง กรณีเชนนี้พบมากในเด็กที่มีความสามารถระดับสูง (Highly Gifted) จนถึงเด็กที่มี 
แววพอท่ีจะเปนอัจฉริยบุคคลได (Potentially Genius) เพื่อมิใหลดความกระตือรือรนทางการเรียน 
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เด็กหลายคนอาจกลายเปนเด็กเรียนออนที่สําคัญคือเปนการพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพ ในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจึงควรกําหนดเนื้อหา และทาทายกวาหลักสูตรสําหรับ
เด็กทั่วไป  เนื้อหาสาระโยงใยกันหลาย ๆ วิชา ใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน
กระบวนการเรียนการสอนสลับซับซอนลึกซึ้งกวาหลักสูตรปกติ ตั้งเกณฑในการพิจารณาผลงาน
หรือผลการเรียนรูของเด็กใหชัดเจนเนนกระบวนการความคิดระดับสูง และใหความสนใจกับ 
ความมุงมั่นหมั่นสําเร็จความกระตือรือรนและการเปลี่ยนแปลงภายในที่มีคุณคาตอการเรียนรูของ
เด็กที่จะสงผลดีตอสังคม ในขณะเดียวกัน มลิวัลย ลับไพรีและคณะ (2545) ที่พบวา  ในการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของประเทศไทยในปจจุบันนั้น สถานศึกษาควรระดม
ความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของในดานตาง ๆ มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษา
สถานศึกษาตนแบบ องคกรชุมชนและพอแมผูปกครอง นอกเหนือจากการระดมเพียงทรัพยากร
เทานั้น 

นอกจากการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่มีแววอัจฉริยภาพแลว ผูวิจัยยัง
ดําเนินการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนทุกคน ใหกลุมนักเรียนทั่วไป ซ่ึงประกอบดวย นักเรียน 3 
กลุมยอย คือ กลุมนักเรียนที่ยังไมคนพบแววความสามารถพิเศษ กลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษ รวมทั้งกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพดวย มีโอกาสไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพโดยเทาเทียม
กัน แตในสวนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพนั้น โรงเรียนยังคงจัดกิจกรรมการพัฒนาอัจฉริยภาพ
เพิ่มเติมเพื่อกระตุนและทาทายใหนักเรียนไดเรียนรูตามความถนัดและความสนใจของตนเองอยาง
เต็มศักยภาพ  ดังนั้น นอกจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุมที่แววอัจฉริยภาพในปการศึกษา 2550 ซ่ึง
เปนปหลังจากการพัฒนาอัจฉริยภาพ จะสูงกวาปการศึกษา 2549 ซ่ึงเปนปกอนการพัฒนา
อัจฉริยภาพแลว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมคนพบแววความสามารถพิเศษ
และกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ ในปกอนการพัฒนาอัจฉริยภาพคือในปการศึกษา  
2550  สูงกวาปการศึกษา 2549 ซ่ึงเปนปกอนการพัฒนาอัจฉริยภาพ และเมื่อพิจารณาผลของการ
สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม แสดงผลงาน ประกวดและแขงขันทั้งใน
ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ผลปรากฏวา ในปการศึกษา
2549 มีจํานวนนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ ไดเขารวมกิจกรรม นําเสนอผลงาน และไดรับรางวัลจาก
การประกวด แขงขันในปการศึกษา 2549 มากกวาในปการศึกษา 2548 และในปการศึกษา 2550
มากกวาปการศึกษา 2549  และเมื่อพิจารณาในกลุมนักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ พบวาจํานวนนักเรียนทั้ง 2 กลุม ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม
นําเสนอผลงาน และไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันในป 2549 มากกวาในปการศึกษา 2548
และในปการศึกษา 2550 มากกวาในปการศึกษา 2549 
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2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลโดยภาพรวมไมแตกตางกนั 
ความคิดเห็นของนักเรียนตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.12, S.D = .21) ความคิดเห็น
ของครูตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.12, S.D = .17) และความคิดเห็นของผูปกครองตอ
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.11, S.D = .19) ในดานปจจัยนําเขา ความคิดเห็น
ของนักเรียนตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.24, S.D = .31) ความคิดเห็นของครูตอ
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.19, S.D = .11) และความคิดเห็นของผูปกครองตอ
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.08, S.D = .24) ในดานกระบวนการ ความคิดเห็น
ของนักเรียนตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.32, S.D = .15) ความคิดเห็นของครูตอ
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.19, S.D = .11) และความคิดเห็นของผูปกครอง 
ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล อยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.07, S.D = .19) 

การที่นักเรียน ครูและผูปกครองมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ไมแตกตางกันนั้น เนื่องจาก
ในการกําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูลนั้น ผูวิจัยกําหนดรูปแบบโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) คือปจจัยนําเขา
(Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และขอมูลยอนกลับ(Feedback) ซ่ึงปจจัยนําเขา
(Input) นั้น คือ เครือขายการมีสวนรวม ประกอบดวย เครือขายการมีสวนรวมภายในและเครือขาย
การมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  กระบวนการ (Process) ประกอบดวย กระบวนการคนหาแวว
อัจฉริยภาพของนักเรียน และกระบวนการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ผลผลิต ประกอบดวยจํานวน
นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ จํานวน 7 ดาน  อัจฉริยภาพของนักเรียนทั้ง 7 ดาน ตามสภาพ
ของการพัฒนา รางวัล การยกยอง ชมเชย เชิดชูเกียรติ จากการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนดานตาง ๆ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอ
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน  กอนและหลังการพัฒนา ซ่ึงในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกําหนดเปน  
3 ระยะ 9 ขั้นตอน ระยะที่ 1 การวางแผนพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ผูวิจัยดําเนินการวางแผนโดย
ใชวงจรแหงความสําเร็จ (Deming Circle) PDCA ขั้นตอนที่ 1 วางแผน ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในปการศึกษา 2548  
หลังจากนั้นดําเนินการจัดสนทนากลุม (Focus Group) คร้ังที่ 1 ผูเขารวมสนทนากลุม คือ คณะกรรมการ
พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ซ่ึงเปนตัวแทนของเครือขายการมีสวน
รวมภายในโรงเรียนและเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ผูเขารวมสนทนากลุมเห็นชอบให
โรงเรียนดําเนินการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนตามกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพที่ผูวิจัย
กําหนด ผูวิจัยดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 คือ จัดทําและพัฒนาเครื่องมือดําเนินการคนหาแวว
อัจฉริยภาพ ขั้นตอนที่ 3 คือ รวบรวมและวิเคราะหขอมูลแววอัจฉริยภาพขั้นตอนที่ 4 คือ ปรับปรุง
พัฒนา โดยการจัดสนทนากลุม (Focus  Group) คร้ังที่ 2 กําหนดปญหาในการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ขั้นตอนที่ 5 กําหนดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียน ซ่ึงทั้ง 5 ขั้นตอนของการวางแผนพัฒนาอัจฉริยภาพ จะเห็นไดวา ผูวิจัยใชกระบวนการมี
สวนรวมของเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การดําเนินการในระยะที่ 2
ขั้นตอนที่ 6 ผูวิจัยทดลองใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดังที่กําหนดไว คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2549 ตามวงจร 
การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) PAOR ทั้งนักเรียน ครู ผูปกครอง และเครือขายการมีสวนรวม
ภายในและภายนอกโรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพ ตั้งแตขั้นวางแผน (P-Plan) 
ขั้นปฏิบัติ (A-Action) ขั้นสังเกต (O-Observe) และขั้นการสะทอนผล (R–Reflect) ใน 4 กิจกรรม
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไดแก การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
สงเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน และการจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 
ดําเนินการวิเคราะหผลการใชรูปแบบ แลววิเคราะหผลการใชรูปแบบครั้งที่ 1 ขั้นตอนที่ 7 ปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2549 โดยปรับปรุงกิจกรรมการใชรูปแบบ หลังจากนั้น
ดําเนินการในระยะที่ 3  การใชรูปแบบพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมี
สวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2550 ขั้นตอนที่ 8 ทดลองใชรูปแบบครั้ง
ที่ 2 ปการศึกษา2550 โดยดําเนินกิจกรรมตามรูปแบบ คร้ัง 2 ปการศึกษา 2550 วิเคราะหผลการใช
รูปแบบ ขั้นตอนที่ 9 ปรับปรุง สรุปรายงาน และเผยแพร 
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จากการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ที่กลาวแลวขางตน จะเห็นไดวา
ผูวิจัยไดรวมกับนักเรียน ครู ผูปกครอง และเครือขายการมีสวนรวม ซ่ึงไดแกเครือขายการมีสวน
รวมภายในโรงเรียน และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน มีสวนรวมในการคนหาแวว
อัจฉริยภาพและพัฒนาแววอัจฉริยภาพทุกกระบวนการ นอกจากผูวิจัยจะใชกระบวนการมีสวนรวม
ดังกลาวในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนแลว ผูวิจัยยังไดประชาสัมพันธใหนักเรียนทุกคนได
ทราบจัดประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนคณะครู ทั้งครูที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติหนาที่เปนครูแนะแนว
และครูผูสอนวิชาตาง ๆ รวมทั้งจัดประชุมผูปกครองนักเรียนทุกคน ใหมีความรู ความเขาใจในเรื่อง 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน รวมทั้งการสนับสนุนสงเสริม ใหความรวมมือกับโรงเรียน ใน
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน เมื่อทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในทุกระดับ ทุกขั้นตอนของการคนหา
และการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเรียน ครู และผูปกครอง ซ่ึงนักเรียนนี้
คือกลุมนักเรียนอัจฉริยภาพ ครู คือ ครูที่ปรึกษาของนักเรียนอัจฉริยภาพ ผูปกครอง คือ ผูปกครอง
ของนักเรียนอัจฉริยภาพ ดังนั้น ทั้ง 3 กลุมบุคคลจึงรับรูและมีสวนรวมในกระบวนการคนหาและ
พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน จึงสงผลใหมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ 
รุง แกวแดง (2546: 57-66) ที่กลาวถึงเจตนารมณของกฎหมายซึ่งไดกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา
โดยตรง เพื่อใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษามากที่สุด สรางความรูสึก
เปนเจาของมีความมุงมั่นผูกพันและความรับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของทุกคน 
ซ่ึงจะเกิดความรวมมือรวมใจกันกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีกลยุทธทางการบริหาร ตลอดจนการรวมดําเนินงาน โดยมีสวนรวมใน 
การพัฒนาการศึกษาทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ชุมชน ซ่ึงจะทําใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  สอดคลองกับเจตนารมณในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ
เชนเดียวกับ Barry Oreck และคณะ (2000) ที่พบวา การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถ
พิเศษดานดนตรีและศิลปะสําหรับเยาวชนในเขตเมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกามีประโยชน
ตอโรงเรียน สถาบันทางวัฒนธรรม  องคกรชุมชน และผูปกครอง ไดรวมกันจัดทําโครงการเพื่อให
ความชวยเหลือเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษที่มีความใฝฝนไปสูฝนที่เปนจริง ซ่ึงสอดคลองกับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ที่พบวา ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในการสอดสอง
ดูแลความประพฤติของนักเรียน  ติดตามและประเมินผลการเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ สนับสนุน
วัสดุอุปกรณการเรียน เงิน และแรงงาน  ส่ิงที่ชุมชนตองการใหโรงเรียนปรับปรุง คือ เร่ือง
พฤติกรรมของนักเรียน เชน มารยาท การพูดจา ความมีระเบียบวินัย  การจัดสภาพบรรยากาศใน
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โรงเรียน เชน บริเวณโรงเรียน หองเรียน โรงอาหารและหองน้ํา ใหสะอาดและสวยงาม  และการจัด
อาคารสถานที่ เชน หองเรียน สนามเด็กเลน สนามฟุตบอลใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 

2.4  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล โดยภาพรวมพบวา ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X  = 3.37, S.D = .04) และ
เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวาทุกรายการอยูในระดับมากถึงมากที่สุดการที่นักเรียน ครู และ
ผูปกครองมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนอยูในระดับมากและมากที่สุดนั้น เนื่องจากใน
กระบวนการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ผูวิจัย พรอมดวยนักเรียน ครู ผูปกครองและ
เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ไดรวมกันปฏิบัติอยางมีระบบมีขั้นตอน
ตามที่ผูวิจัยกําหนดเปนกระบวนการในการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ปรากฏผล 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็นตอรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ไมแตกตางกัน จึงสงผลใหมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนในระดับมาก 

จากผลการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล อัจฉริยภาพของนักเรียนหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา จํานวนนักเรียนที่
ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีจํานวนมากกวากอนการพัฒนา และเมื่อพิจารณาผล
การเขารวมกิจกรรม การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน พบวา นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพได
เขารวมกิจกรรม การนําเสนอผลงาน การประกวดแขงขัน เพิ่มขึ้นทุกปทั้งในระดับโรงเรียน ระดับ
จังหวัด  ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนา สูงกวากอนการพัฒนา และเมื่อสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน ครู ผูปกครอง ซ่ึงมีสวนรวมและรับทราบการดําเนินงานในทุกกระบวนการ
ของการคนหาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนแลว มีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม ทั้งนักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็นที่
ไมแตกตางกัน คือ มีความคิดเห็นตอการใชรูปแบบดังกลาวในระดับ เห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง 
และเมื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองกลุมที่ไมไดเกี่ยวของกับการพัฒนา
อัจฉริยภาพของกลุมนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ พบวา มีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียน
ในระดับมากและมากที่สุด ซ่ึงเมื่อพิจารณาผลของการใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลนี้ จึงมีความเชื่อมั่นสูง และมี 
ความเหมาะสมอยางยิ่งที่หนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ จะไดนําไปทดลองใชเพื่อพัฒนา
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อัจฉริยภาพของเด็กไทยใหไดรับโอกาสในการแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถตามความถนัด
และความสนใจอยางเต็มศักยภาพ เมื่อเติบใหญไดเปนอนาคตของประเทศชาติที่มีคุณภาพสืบไป 

3. ขอเสนอแนะ 

3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรศึกษาผลการวิจัยนี้ และนําไปขยายผลการ
พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนในระดับโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
ตอไป 

3.1.2 โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบตาง ๆ โดยใช
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวม  

3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

โรงเรียนควรศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบตาง ๆ โดยใชกลยทุธเครอืขายการมสีวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เชน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสูความเปนเลิศทางวิชาการ
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เปนตน 


