
บทที่ 1 
บทนํา 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 “คน” เปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของทุกสังคม สังคมใดเต็มไปดวยทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณภาพ สังคมนั้นยอมมีคุณภาพไปดวย ประเทศชาติก็มีแตความเจริญรุงเรือง การพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพไดนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของตองรวมกันจัดการศึกษาใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน
โดยทั่วไปใหมีโอกาสไดเรียนรูตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการศึกษาใหกับเด็ก และ
เยาวชนที่จะเติบใหญ เปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตของสังคมไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (http://www.mod.go.th/heritage/king/rama9/rama91.htm 
เขาถึง 24 ตุลาคม 2548) ทรงมีพระราชดํารัสเนื่องในการเปดศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางและ
สถานพินิจและคุมครองเด็กกลาง วันที่ 28 มกราคม 2495 ความตอนหนึ่งวา อนาคตของชาติทุกชาติ
ยอมขึ้นอยูแกเด็ก เพราะเด็กก็คือผูใหญในเวลาขางหนา ถาบุคคลไดรับการอบรมบมนิสัย
ใหเปนพลเมืองดีอยูในศีลในธรรมเคารพตอบทกฎหมายของบานเมืองเสียตั้งแตยังเยาวเมื่อเติบโตขึ้น
พลเมืองของประเทศก็จะมีแตคนดี และประเทศจะเจริญกาวหนาตอไปได  

หลังจากที่ประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตการณที่สําคัญดานเศรษฐกิจ รัฐบาลไทยจึงได
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549(สมเดช สีแสง. ม.ป.ป.: 139)
โดยใหความสําคัญเปนลําดับสูงสุด ตอการพัฒนาคุณภาพคนและกระบวนการเรียนรู ควบคูไปกับ
การปรับระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดวยการระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ในสังคม รวมทั้งองคกรสวนทองถ่ินในการรวมรับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศักยภาพและ
ความตองการของทองถ่ิน ทั้งนี้ เพื่อนําทุนที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและลงทุนอยาง
สอดคลองกับทรัพยากรภาครัฐที่มีอยูอยางจํากัด  เพื่อสรางรากฐานของสังคมใหเขมแข็ง หลังจากนั้น
รัฐบาลไดกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
พ.ศ. 2550-2554 (สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2549: 47 และ 54-55)ยังคงยึด
คนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื ่อง  และเรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการ
สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหมที่นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ผลักดันใหการคนหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพดานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ 
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พัฒนาศักยภาพใหมีความเปนเลิศ ทั้งในดานความรูและคุณธรรม โดยสงเสริมใหครอบครัว
สามารถเขาถึงสันทนาการเชิงสรางสรรค และกิจกรรมศิลปตาง ๆ ที่จัดขึ้นทั้งในโรงเรียนและ
ชุมชน  อีกทั้งมีภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนมีบทบาทในการผลักดันแนวทางการพัฒนาไปสู
การปฏิบัติบนพื้นฐานของความรวมมือ และประสานเชื่อมโยงการทํางานอยางบูรณาการของทั้ง
ภาครัฐ  ธุรกิจเอกชน  ประชาสังคม  สถาบันทางสังคมสถาบันการศึกษา  สถาบันศาสนา
สื่อสารมวลชนและองคกรระหวางประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับ อุษณีย  โพธิสุข(2543: 9) ที่กลาววา
หลังจากประเทศของเรา ประสบกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่ทําใหเราตองหันมาหาทางออก
และเขาใจวาประเทศเรานั้นไมไดขาดทรัพยากร ไมไดขาดคนมีความรู แตขาดผูนําทางปญญา
ดานตาง ๆ ที่จะไปชวยแกปญหาที่สลับซับซอน ที่ไมสามารถแกไขไดดวยหลักวิชาที่รํ่าเรียน
ในสถาบันการศึกษา ในอนาคตได ดังนั้นการเตรียม “คน”  ที่มีศักยภาพสูงเพื่อเปนผูนําดาน
ตาง ๆ จึงเปนเรื่องสําคัญ จําเปนเรงดวนที่จะตองใหมีการปรับโครงสรางทางการศึกษาเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญที่สงผลใหโครงสรางพื้นฐาน
ของการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (มลิวัลย ลับไพรี. 2549: 3-4)คือ การปฏิรูปการศึกษา
ของไทยที่จะสงใหเด็กมีโอกาสแสดงความสามารถมากขึ้น และถารัฐใหความสําคัญในเรื่องเด็ก
ระดับหัวกระทิมากขึ้น   ก็จะทําใหเราเปนประเทศที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนโดยไมมีการลมครืน
อยางเฉียบพลันเชนปจจุบัน  

การปฏิรูปการศึกษาของไทยครั้งสําคัญ กอใหเกิดการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.
พุทธศักราช  2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2545 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546:  
6 - 7, 11 - 13 และ 28 - 29) ซ่ึงเปนจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญยิ่งในดานการจัดการศึกษาและการพัฒนา
อัจฉริยภาพของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซ่ึงในมาตรา 10 (4) บัญญัติไววาการจัดการศึกษาสําหรับ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น
มาตรา 22 บัญญัติวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม
ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้นมาตรา 24 บัญญัติวาการจัด
กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งในมาตรา 24 (5) บัญญัติวาจะตองมีการสงเสริมสนับสนุนให
ผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก  เพื่อให
ผู เ ร ียน เก ิดการเร ียนรู และมีความรอบรู  รวมทั ้งสามารถใชการว ิจ ัย เป นสวนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ โดยใชหลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา 



 
 

3 

สําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษตามมาตรา 10 (4) นั้น มีแนวการจัดการศึกษาตามมาตรา
28 ที่บัญญัติวา หลักสูตรตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ
โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ  โดยใหมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาตามมาตรา 60 โดยเฉพาะ  (3) จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอื่นเปนพิเศษ  ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความจําเปนในการจัด
การศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการเปนพิเศษแตละกลุมตามมาตรา 10  (4) โดยคํานึงถึงความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม  

หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรี (สํานักงานสภาการศึกษาแหงชาติ. 2548: 4, 35-53) จึงมีมติ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 ใหจัดตั้งศูนยพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษแหงชาติเปนองคกรมหาชน
อยูภายใตสํานักงานบริหารและพัฒนาองคความรู เพื่อทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดกลไก
ในการเสาะหา การพัฒนาและการใชความเชี่ยวชาญ ของผูมีความสามารถพิเศษในสาขาตาง ๆ
และจากสภาพการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษที่ผานมา  แมวารัฐบาลไดใหความสําคัญ  และไดมี
การดําเนินการในเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแลว  แตผูที่เกี่ยวของนับตั้งแตระดับนโยบายระดับปฏิบัติ
รวมถึงพอแม ผูปกครอง และบุคคลทั่วไปยังขาดความรู ความเขาใจในเรื่องความจําเปนที่จะตองจัด
การศึกษาใหกับเด็กกลุมนี้  ที่สําคัญคือ  ขาดความรูความเขาใจในเรื่องกระบวนการจัดการศึกษา
ขาดการประสานงานรวมถึงขาดการสงเสริมสนับสนุนอยางเพียงพอที่จะชวยใหเกิดการพัฒนา
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสภาวการณปจจุบัน
ประเทศไทยมีความจําเปนตองมีผูนําที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูความสามารถอยางสูง
พรอมไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม ที่จะนําประเทศใหสามารถยืนหยัดอยูบนพื้นฐานอัน
แข็งแกรงมั่นคงดวยตนเอง กอนที่จะเขาสูการแขงขันกับนานาประเทศไดอยางมั่นใจ ซ่ึงจากสถิติ
ประมาณการรอยละ1 ของเด็กที่มีอายุระหวาง 3-17 ป ในป 2547 ประเทศไทยสูญเสียเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษดานตาง ๆไปเปนจํานวนกวา 1.2 แสนคน  จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ(พ.ศ. 2549 - 2559) จํานวน 7 ยุทธศาสตร ไดแก สราง
กลไกการบริหารจัดการสรางความตระหนักรูและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ การพัฒนาระบบ
การศึกษา การผลิตและพัฒนาบุคลากร การสรางและการถายทอดองคความรู การพัฒนาเด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง และการสรางความเปนเลิศในดานตาง ๆ ใหกับประเทศ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดังกลาวขางตน กระทรวงศึกษาธิการ
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 2)  จึงไดกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตรการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ 
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ไวเปนการเฉพาะ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ มีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับระบบโครงสราง และการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีคณะอนุกรรมการ
สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนหนวยงานประสานการดําเนินงาน
ทั้งนี้ไดกําหนดวิสัยทัศนดานการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษไววา การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนสิทธิที่เด็กและเยาวชนทุกคนตองไดรับอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยสอดคลองกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล รัฐและสงัคมพงึจดัการศกึษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ ใหพัฒนาไดอยางเต็มที่ บรรลุขีดสุดในทุกดานโดยไมลดทอนหรือ
สกัดกั้นความสามารถพิเศษดานใดดานหนึ่งของบุคคล โดยมีครอบครัวและสังคมใหการดูแลสงเสริม
ใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เปนคนดีมีคุณภาพควบคูไป
กับความสามารถพิเศษที่เด็กมีอยู ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหนําความสามารถพิเศษนั้น ๆ ไป
พัฒนาองคกรความรูใหกับสังคมและประเทศชาติในฐานะผูนําในดานที่ตนมีศักยภาพ โดยที่ดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขดวย 

สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการนั้นได
กําหนดนโยบายใหเร่ิมตั้งแตวัยกอนเขาเรียน เพื่อใหผูมีศักยภาพมีโอกาสไดเร่ิมพัฒนาตั้งแตตน ให
พอแม ผูปกครอง บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยพัฒนา
ระบบบริหารจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนใหครบถวนทั้งในดานของ
การสรางองคความรู การเผยแพรความรูและการนําความรูไปใชในการจัดการศึกษาเพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปอยางถูกตองตามหลักการ มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเพียงพอสําหรับความตองการ
เบื้องตนใหการจัดการศึกษาแกผูมีความสามารถพิเศษดําเนินการไปอยางตอเนื่องเปนการถาวร
นอกจากนี้ใหมีการระดมทรัพยากรในทุกรูปแบบจากทุกแหลง เพื่อนํามาใชในการจัดการศึกษาใหแก
ผูมีความสามารถพิเศษอยางไดผลเต็มที่ โดยในเบื้องตนกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 5 ดาน ไดแก ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ดานภาษา ดานกีฬา
ดานดนตรี และดานทัศนศิลปและศิลปะการแสดง จัดใหองคกรตาง ๆ ที่ทําหนาที่จัดการศึกษา
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษ ดูแลสงเสริมและติดตามการจัดการศึกษาแตละระดับดําเนินการ ทั้งนี้
ไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินงานในระดับชุมชนและโรงเรียน ใหพอแม ผูปกครอง ผูบริหาร
ครู โรงเรียน และบุคลากรในชุมชนควรตองมีความรู ความเขาใจ มีทักษะที่จําเปน มีเครื่องมือที่
จําเปนในการดําเนินการ ตลอดจนมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ 

ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ กลุมนโยบายและแผน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ (2547: 24-25) ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ พ.ศ. 2548 - 2550 และกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สูความเปนเลิศทางวิชาการ  ดวยประเด็นยุทธศาสตร
3 ยุทธศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ คือ  

1. ประกันโอกาสการเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เอกชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ บุคคล และครอบครัวรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
สงเสริมใหสถานศึกษา จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความตองการจําเปน
ของผูเรียน 

2. พัฒนาการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพการศึกษา โดยสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนารูปแบบ
และจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู และสงเสริมใหสถานศึกษาระดมทรัพยากร 
และใชประโยชนจากภูมิปญญา  แหลงเรียนรู สถานประกอบการในทองถ่ินเพื่อการจัดการศึกษา 

3. เพิ่มศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ  โดยสงเสริมใหมีสถานศึกษาหรือช้ันเรียนที่มุง
ความเปนเลิศเฉพาะดาน ตอบสนองผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งสงเสริมสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาในรูปแบบพิเศษตาง ๆ  

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในฐานะโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดกระบี่ และมี
ขนาดใหญที่สุดของจังหวัด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ตระหนักในภารกิจสําคัญในการจัด
การศึกษาใหกับนักเรียนทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดมี
โอกาสเรียนรูไดอยางหลากหลายวิธี ตามความถนัดและความสนใจ  จึงไดกําหนดกลยุทธ
องคกรไวในแผนกลยุทธของโรงเรียน พ.ศ. 2548-2550 (โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล. 2548: 
1-2) ที่สอดคลองกับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่มีความสามารถพิเศษดวยกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวม 3 กลยุทธ คือ  

1. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาตามระบบมาตรฐานสากล กําหนดใหมีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู และสอดคลองกับความตองการของ
นักเรียนและทองถ่ิน  

2.  สนับสนุนและสงเสรมิใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษาและพฒันาสภาพแวดลอม
ภายในโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู 

3. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา ดําเนินการคนหาแววและพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนสูความเปนเลิศทางอัจฉริยภาพดานตาง ๆ  

โรงเรียนไดรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของจัดทําโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนกลุมที่
มีความสามารถพิเศษในดานตาง ๆ 7 ดาน ไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร
ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ 
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ของนักเรียน กําหนดแนวทางที่เอื้อตอการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพและ
ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนกลุมเปาหมายใหไดรับการพัฒนาความรูความสามารถ
ตามความถนัดและความสนใจใหถึงขีดสุดแหงศักยภาพ ภายใตความเชื่อที่วาหากนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และมีแววอัจฉริยภาพ ไดรับการพัฒนาจนถึงขีดสุดแหงศักยภาพแลว เมื่อ
เติบโตจะเปนกลุมบุคคลที่สรางคุณประโยชนตอทองถ่ิน  ตอจังหวัดกระบี่ สังคมประเทศชาติ และ
ของโลกตอไป 

จากการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน   ปญหา  และความตองการของโรงเรียน
อํามาตยพานิชนุกูล ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ในปการศึกษา
2548  พบวา  โรงเรียนใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา  เพื่อสนองความรูความสามารถและ
ความตองการของนัก เรียนทุกคน  ในขณะเดียวกันก็ไดดํา เนินการสง เสริมนัก เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ไดแสดงออกซึ่งความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณตาม
ความถนัดและความสนใจของแตละบุคคล  แตโรงเรียนมีรูปแบบในการพัฒนาที่ไมชัดเจน
ขาดแนวทางในการวัดแววอัจฉริยภาพ และขาดการดําเนินการพัฒนาอยางเปนระบบขั้นตอน เมื่อ
พิจารณาผลการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนพบวา นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพไดมีโอกาสเขารวม
กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพดานตาง ๆ ยังไมหลากหลาย ไมทั่วถึง และไมเต็มศักยภาพ  สงผลให
โอกาสที่จะเขารับการแขงขันหรือการไดรับรางวัล การประกาศเกียรติคุณในระดับตาง ๆ ยังไมเปนที่
นาพึงพอใจ กลาวคือ นักเรียนเพียงรอยละ 20.27 ของนักเรียนทั้งหมดไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักเรียนไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพดานภาษาไทย จํานวน 52 คน
คิดเปนรอยละ 1.72 ดานภาษาอังกฤษ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 2.37 ดานวิทยาศาสตร จํานวน
74 คน คิดเปนรอยละ 2.44 ดานคณิตศาสตร จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 1.58 ดานดนตรี
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 3.36 ดานกีฬา จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 3.99 และ ดานผูนํา
จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 4.81 รวม 615 คน คิดเปนรอยละ 20.27 ของนักเรียนทั้งหมด ไดรับ
รางวัลและการยกยองชมเชย จํานวน 302 คน รอยละ 9.95 ของนักเรียนทั้งหมดและคิดเปนรอยละ
49.11 ของนักเรียนที่โรงเรียนคนพบแววอัจฉริยภาพ จะเห็นไดวายังมีนักเรียนอีกจํานวนมากที่ยัง
ไมไดรับการคนหาแววอัจฉริยภาพ สงผลใหสูญเสียโอกาสการไดรับการพัฒนาดานอัจฉริยภาพไป
อยางนาเสียดาย นอกจากนั้นยังพบวาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ยังไดรับ 
การสนับสนุนสงเสริมจากเครือขายการมีสวนรวมอยูในวงจํากัด ยังไมครอบคลุมและเครือขายตาง ๆ 
ยังไมเขาใจบทบาทการมีสวนรวมที่ชัดเจน การมีสวนรวมยังไมครอบคลุมทุกกระบวนการ 
มีสวนรวมอันไดแก  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวมประเมินผล  และรวมปรับปรุงพัฒนา  
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จากผลการศึกษาวิเคราะหขอมูลดังกลาวขางตน ประกอบกับการศึกษาขอมูลการจัด 
การศึกษาของประเทศไทยที่ผานมา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 1) สอดคลองกับ 
สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียน คือ ใหความสําคัญกับการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนทั่วไป
ทําใหการสงเสริมการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไมไดรับ
ความสนใจเทาที่ควร อีกทั้งคนทั่วไปยังมีความเขาใจผิดวาเด็กเหลานี้ เปนคนที่ เรียนดีเยี่ยม 
มีเชาวนปญญาสูงสามารถจัดการและชวยเหลือตนเองไดดีอยูแลว ไมจําเปนตองเอาใจใสเปนพิเศษ
หรือคําแนะนําจากบุคคลรอบขาง  จากพอแม ผูปกครอง และครูอาจารย ทั้งที่ในความเปนจริงเด็กที่มี
ศักยภาพสูงมากเหลานี้ หากไมไดรับการเอาใจใสดูแลและพัฒนาความสามารถอยางถูกตองเหมาะสม
ตั้งแตเยาววัยความเปนเลิศไมอาจเกิดขึ้นไดเลยและอาจหายไปในที่สุด นับเปนการสูญเสียทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณคายิ่งตอการพัฒนาประเทศไปอยางนาเสียดาย ยิ่งไปกวานั้นยังอาจทาํใหบุคคลกลุมนี้
เกิดปญหาทางจิตใจรูสึกเก็บกด  คับของใจหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  อาจใชความรูความสามารถไป
ในทางที่ผิด กลายเปนปญหาแกสังคม ทั้งที่เด็กกลุมนี้มีศักยภาพพอที่จะสรางความเปนเลิศใน
ศาสตรสาขาตาง ๆ และเปนผูนําทางสังคมได และดวยความเชื่อที่วาหากเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ไดรับการสงเสริมและพัฒนาจนถึงขีดสุดแหงศักยภาพแลว เมื่อเติบใหญจะเปนพลังทาง
ปญญาที่สําคัญในการสรางประโยชนตอสังคม ประเทศชาติและโลกได จึงเปนภารกิจที่สําคัญของ
ผูวิจัย ในฐานะผูอํานวยการโรงเรียนที่จะตองดําเนินการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษคนหาแวว
อัจฉริยภาพตามแนวทางที่เอื ้อตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหมี
โอกาสไดรับการคนหาแววและพัฒนาความสามารถใหถึงขีดสุดแหงศักยภาพของแตละบุคคล 
อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนแลว โรงเรียนยังสามารถ
เพิ่มศักยภาพการมีสวนรวมตามกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่กําหนดไวในแผนกลยุทธ
ของโรงเรียน พ.ศ.2548-2550 จึงดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ปการศึกษา  2549 และ 
ปการศึกษา 2550 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

2.2 เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล 
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2.3  เพื่อเปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา 

2.4 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพกอนและหลงั
การพัฒนา 

2.5 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา 
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา 

3. สมมุติฐานการวิจัย 

3.1 รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ที่พัฒนาขึ้นเปนรูปแบบที่มีความเชื่อมั่นสูง 

3.2 เมื่อใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชเครือขายการมีสวนรวม 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนที่ไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

3.3 นักเรียนมีอัจฉริยภาพหลังการพัฒนาตามรูปแบบ การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สูงกวากอนการพัฒนา 

3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพหลังการพัฒนาตามรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
สูงกวากอนการพัฒนา 

3.5 นักเรียน  ครู  และผูปกครองมีความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ไมแตกตางกัน 

3.6 นักเรียน  ครู  และผูปกครอง   มีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

4. ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตเนื้อหา 
 การดําเนินการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ

เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 กําหนด 
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อัจฉริยภาพของนักเรียน 7 ดาน ไดแก  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดาน
คณิตศาสตร  ดานดนตรี  ดานกีฬา  และดานผูนํา  

5. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

5.1 ประชากรของการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 โรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลที่กําลังศึกษาในปการศึกษา 2549 จํานวน 3,014 คน ปการศึกษา 2550 
จํานวน 3,012 คน ครูปการศึกษา 2549 จํานวน 150 คน และปการศึกษา 2550 จํานวน 150 คน 
ผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2549 จํานวน 3,014 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 3,012 คน ผูบริหาร 
โรงเรียน 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 คนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 13 คน ประชากรที่ 
เปนเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และสถาบันศาสนา 

5.2 กลุมตัวอยางของการวิจัย 

 กลุมตัวอยางของการวิจัย ไดแก นักเรียน ครู ผูปกครอง ผูบริหารโรงเรียน เครือขาย
การมีสวนรวมซึ่งไดแก เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ไดแก ผูแทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูแทนคณะกรรมการนักเรียน ผูแทน
สมาคมผูปกครองและครู  ผูแทนสมาคมศิษยเกา ผูแทนคณะกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน
และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน ไดแก ผูแทนองคกรภาครัฐ ผูแทนองคกรเอกชน
ผูแทน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูแทนสถาบันศาสนา ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา
2550 การเลือกกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังนี้ 

5.2.1 กลุมตัวอยางนักเรียน 
5.2.1.1 กลุมตัวอยางนักเรียนที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) 

เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
เปนประธานคณะกรรมการนักเรียนจํานวน 1 คนและกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง 2 คน  
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5.2.1.2 กลุมตัวอยางนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
ดําเนินการคัดกรองนักเรียนในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 

ใชกลุมประชากรนักเรียนทุกคนทําแบบทดสอบเพื่อคนหาแววอัจฉริยภาพ ไดนักเรียนที่มีแวว
อัจฉริยภาพทั้ง 7 ดาน ในปการศึกษา 2549 จํานวน 616 คน และปการศึกษา 2550 จํานวน 630 คนใช
นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้งหมดเปนกลุมตัวอยางในการพัฒนาอัจฉริยภาพและการสอบถาม
ความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

5.2.1.3 กลุมตัวอยางนักเรียนที่ ใชในการสอบถามความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. and Morgan 
D.W. 1970 อางถึงใน นรา สมประสงค 2538: 12-19) ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดหนวยการสุมเปนชั้น ได
กลุมตัวอยางนักเรียนในปการศึกษา 2549 นักเรียน จํานวน 346 คน ปการศึกษา 2550 จํานวน 346 คน 

5.2.2 กลุมตัวอยางครู 
5.2.2.1 กลุมตัวอยางครูที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) 

เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
กําหนดใหผูแทนครูในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 2 คน เปนกลุมตัวอยาง 

5.2.2.2 กลุมตัวอยางครูที่คนหาแววอัจฉริยภาพ 
กลุมตัวอยางครูที่ดํ า เนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อคนหาแวว

อัจฉริยภาพ ไดแก ครูที่ปรึกษาที่โรงเรียนแตงตั้งใหเปนครูที่ปรึกษาของนักเรียนทุกหองเรยีนจาํนวน 
72 คน ใชทุกคนเปนกลุมตัวอยางในการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน และการสอบถาม 
ความคิดเห็นตอการใชรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ 

5.2.2.3 กลุมตัวอยางครูที่ใชในการสอบถามความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของ
นักเรียน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550
ผูวิจัยใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie, R.V. and 
Morgan. D.W. 1970 อางถึงในนรา สมประสงค 2538: 12-19) ใชวิธีการสุมตามชั้นภูมิ (Stratified 
Random Sampling) และ วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยกําหนดหนวยการสุม
เปนชั้นไดกลุมตัวอยางครูในปการศึกษา 2549 จํานวน 108 คน และปการศึกษา 2550 จํานวน  
108 คน  
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5.2.3 กลุมตัวอยางผูปกครอง 
5.2.3.1 กลุมตัวอยางผูปกครองที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) 

เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
กําหนดใหผูแทนผูปกครองในเครือขายผูปกครองซึ่งเปนประธานคณะกรรมการระดับโรงเรียน
จํานวน 1 คน และกรรมการและเลขานุการ จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 2 คน 

5.2.3.2 กลุมตัวอยางผูปกครองของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
ดําเนินการคัดกรองนักเรียนในปการศึกษา 2549  และปการศึกษา 2550 

ใชกลุมประชากรผูปกครองทุกคนเปนกลุมตัวอยางในการทําแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อ
คนหาแววอัจฉริยภาพ ไดนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพทั้ง 7 ดาน และเลือกกลุมตัวอยางจากการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชผูปกครองนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพในปการศึกษา 2549
จํานวน 616 คน และปการศึกษา 2550 จํานวน 630 คน เปนกลุมตัวอยางในการสอบถามความคิดเห็น
ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

5.2.3.3 กลุมตัวอยางผูปกครองที่ ใชในการสอบถามความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียน 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูปกครองของนักเรียน ปการศึกษา 2549  และ
ปการศึกษา 2550 ผูวิจัยใชวิธีการเลือกขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของเคร็จซีและมอรแกน
(Krejcie,R.V. and Morgan. D.W. 1970 อางถึงในนรา สมประสงค 2538: 12-19)  ใชวิธีการสุมตาม
ชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย
กําหนดหนวยการสุมเปนชั้น ไดกลุมตัวอยางในปการศึกษา 2549  ผูปกครอง จํานวน 346 คน  และใน
ปการศึกษา 2550 จํานวน 346 คน  

5.2.4 กลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียน 
เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดผูบริหาร

โรงเรียนจํานวน 1 คน  เปนกลุมตัวอยาง 
5.2.5 กลุมตัวอยางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา และคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียนที่ใชในการสนทนากลุม (Focus Group) เลือกกลุมตัวอยางจากการสุม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเปนประธานคณะกรรมการ จํานวน 1 คนและกรรมการและ
เลขานุการ จํานวน 1 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 
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5.2.6 กลุมตัวอยางองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สถาบันศาสนา 

เลือกกลุมตัวอยางจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดกลุมตัวอยาง
องคกรภาครัฐ จํานวน 2 คน องคกรเอกชน จํานวน 2 คน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2 คน 
และสถาบันศาสนา จํานวน 2 คน รวม 8 คน  

6. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ  คือ  รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวม 

ตัวแปรตาม คือ  
1. อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานภาษาไทย

ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา  
2 .ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
3. ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครอง ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ

นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 

อํามาตยพานิชนุกูล 

7. นิยามศัพทเฉพาะ 

7.1 อัจฉริยภาพ หมายถึง ความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพสูงปรากฏเปนแววที่โดดเดน
มากกวาบุคคลอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอม
เดียวกันของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ที่คนพบโดย ครู ผูปกครอง ตนเองและผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางจํานวน7ดานไดแกดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร
ดานกีฬา ดานดนตรีและดานผูนํา 

7.1.1 อัจฉริยภาพดานภาษาไทย หมายถึง ความสามารถพิเศษดานการฟง การพูด 
การอานการเขียนภาษาไทย และมีศักยภาพสูง ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาไทยที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกัน
ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่คนพบโดยครู ผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  
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7.1.2 อัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถพิเศษดานการฟง การ
พูดการอาน การเขียนภาษาอังกฤษ และมีศักยภาพสูง ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษดานภาษาอังกฤษที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกัน
ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ที่คนพบโดยครู ผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง 

7.1.3 อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอมและมีศักยภาพสูง ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับผู
มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกันของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่คนพบโดยครู ผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

7.1.4 อัจฉริยภาพดานคณิตศาสตร หมายถึง ความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และ
มีศักยภาพสูง ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่น  เมื่อเปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษ
ดานคณิตศาสตรที่มีอายุระดับเดียวกัน  สภาพแวดลอมเดียวกันของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่
คนพบโดยครูผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

7.1.5 อัจฉริยภาพดานดนตรี หมายถึง ความสามารถพิเศษดานดนตรีไทย ดนตรี
สากลนาฏศิลป และการแสดง และมีศักยภาพสูง ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษดานดนตรีที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกันของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่คนพบโดยครู ผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

7.1.6 อัจฉริยภาพดานกีฬา หมายถึง ความสามารถพิเศษดานกีฬา และมีศักยภาพสูง
ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่น เมื่อเปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา ที่มี
อายุระดับเดียวกัน ในสภาพแวดลอมเดียวกันของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ที่คนพบโดย
ครู ผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

7.1.7 อัจฉริยภาพดานผูนํา หมายถึง ความสามารถพิเศษดานผูนํา และมีศักยภาพสูง
ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษดานผูนําที่มี
อายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกันของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่คนพบโดย
ครู ผูปกครอง ตนเอง และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

7.2 กลยุทธ  หมายถึง  วิธีการหรือแผนการของผูบริหารที่คิดขึ้นอยางรอบคอบ  เพื่อนําเครือขาย 
การมีสวนรวมไปพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว  

7.3 เครือขายการมีสวนรวม หมายถึง การรวมตัวกันของผูมีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา  2549   และปการศึกษา 2550  ประกอบดวย 
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เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน  และเครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนโดยรวมวางแผน 
รวมปฏิบัติตามแผน รวมประเมินผล และรวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสงผลใหได
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนา
อัจฉริยภาพสูงกวากอนการพัฒนา  นักเรียน  ครู  และผู ปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบ 
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียน
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.3.1 เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน หมายถึง การรวมตัวกันของผูมีสวนรวม
ภายในโรง เรี ยนในการพัฒนาอัจฉริ ยภาพของนักเรี ยนโรงเรี ยนอํ ามาตยพานิชนุกูลใน 
ปการศึกษา2549 และปการศึกษา 2550 ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล สมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล และเครือขาย
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  โดยรวมวางแผน   รวมปฏิบัติตามแผน 
รวมประเมินผล และรวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอน 
การพัฒนานักเรียน ครู และผู ปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
หลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.3.2 เครือขายการมีสวนรวมนอกโรงเรียน หมายถึง  การรวมตัวกันของผูมีสวนรวม 
ภายนอกโรงเรียนในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา
2549 และปการศึกษา 2550 ไดแก บุคคลทั่วไป องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันทางศาสนาและ
องคการระหวางประเทศโดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวมประเมิน และรวมนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา นักเรียน ครู และผูปกครองมี
ความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจ
ตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.4 บุคคลทั่วไป  หมายถึง  ประชาชนโดยทั่วไป ขาราชการ  ลูกจาง  พอคา  นักธุรกิจที่มี
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สวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549  
และปการศึกษา 2550 โดยรวมวางแผน กําหนดกิจกรรม รวมทําปฏิบัติตามแผน รวมประเมิน และ
รวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที ่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนมี
อัจฉริยภาพสูงขึ ้น   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา  
นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรยีนไมแตกตาง
กัน และมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูง
กวากอนการพัฒนา 

7.5 องคกรภาครัฐ  หมายถึง  หนวยงานทางราชการ และองคกรของทางราชการที่มีสวน
รวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 และป
การศึกษา2550 โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน รวมประเมิน และรวมนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม 
ที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา  นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็นตอรูปแบบ
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกันและมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.6 องคกรเอกชน  หมายถึง บริษัท  หางราน  มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุมและองคกรที่มิใช 
องคกรของทางราชการ ที่มีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550  โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวมประเมินผล
และรวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลนักเรียนมี
อัจฉริยภ าพสูงขึ ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา
นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนไมแตกตางกัน 
และมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนา 
สูงกวากอนการพัฒนา 

7.7 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หมายถึง  องคการบริหารสวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล 
และเทศบาล  ที่มีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลใน 
ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน รวมประเมิน และ 
รวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา นักเรียน ครู และผูปกครองมี
ความคิดเห็นตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจตอ
อัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.8 สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ  หมายถึง โรงเรียน วิทยาลัย และสถาบันการศึกษา 
อ่ืนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ในประเทศ
ไทยและตางประเทศ  ที่มีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลใน 
ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวมประเมินผล และ 
รวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา  สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียน นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา  นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็น
ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกัน และมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.9 สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศ
ไทยจัดการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติ
ตามแผนรวมประเมินผล และรวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนา 
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล
นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา
นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกัน
และมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล หลังการพัฒนาสูง
กวากอนการพัฒนา 

7.10 สถาบันทางศาสนา หมายถึง วัด มัสยิด และโบสถ รวมทั้งพระ ผูนําศาสนา นักบวช  
ครูสอนศาสนาและองคคณะบุคคลของแตละศาสนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 โดยรวมวางแผน 
รวมปฏิบัติตามแผน  รวมประเมินผล และรวมนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาสงผลใหได 
รูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนมีอัจฉริยภาพสูงขึ้น นักเรียน ครู และผูปกครองมีความคิดเห็น
ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกันและมีความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียน 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา 

7.11 องคการระหวางประเทศ หมายถึง หนวยงาน สถาบันและองคกรระหวางประเทศที่
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มีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ในปการศึกษา 2549 
และปการศึกษา 2550  โดยรวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวมประเมินผล  และรวมนําผล 
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนา สงผลใหไดรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ 
เครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล นักเรียนมีอัจฉริยภาพ
สูงขึ้น  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการพัฒนาอัจฉริยภาพสูงกวากอนพัฒนา  นักเรียนครู และ
ผูปกครองมีความคิดเห็น ตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไมแตกตางกัน และมี 
ความพึงพอใจตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลหลังการพัฒนาสูงกวากอน 
การพัฒนา 

7.12 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินคุณภาพนักเรียน 
แตละวิชา แตละระดับชั้น ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในปการศึกษา 2548 ปการศึกษา 2549 และ 
ปการศึกษา 2550 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานภาษาไทย พิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย อัจฉริยภาพดานภาษาอังกฤษ พิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  อัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตรอัจฉริยภาพดานคณิตศาสตรพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
อัจฉริยภาพดานดนตรีพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ อัจฉริยภาพดานกีฬา
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่มีอัจฉริยภาพดานผูนําพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียนตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาคุณลักษณะเด็กกระบี่ 9 ประการ ประเด็นการประเมินที่ 4 นักเรียนรูจักเปนผูนําและผูตามได
เหมาะสมกับกรณี โดยพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพดีและดีเยี่ยมของนักเรียน เทียบคาเปนรอยละ 

7.13 นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1- 6 โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ปการศึกษา 2548-2550 

7.14 นักเรียนทั่วไป หมายถึง นักเรียนที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ หรือนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษยังไมโดดเดนกวานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวัยเดียวกัน ระดับชั้น
เดียวกันและในสภาพแวดลอมเดียวกัน 

7.15 นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ หมายถึง นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และมีศักยภาพ
สูงปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่นเมื่อเปรียบเทียบกับผูมีความสามารถพิเศษที่มีอายุ
ระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกัน 

7.16 ครู  หมายถึง  ครูผูสอนและครูที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ในฐานะครูแนะแนวใน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2548-2550 

7.17 ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรือผูที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนระหวางการศึกษา
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อยูในโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 
7.18 ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลที่ดํารงตําแหนง

ระหวางปการศึกษา 2548-2550 
7.19 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หมายถึง นักจิตวิทยา ครู ผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะทาง ผูปฏิบัติ

หรือผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับแววอัจฉริยภาพ 7 ดาน  ไดแก ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ  
ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร   ดานดนตรี  ดานกีฬา  และดานผูนํา  ดําเนินการศึกษา 
ขอมูลขั้นตนของนักเรียน สัมภาษณ  ทดสอบภาคปฏิบัติและวินิจฉัยข้ันสุดทายวามีอัจฉริยภาพใน
ดานใด 

8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหไดรูปแบบ แนวทางการพัฒนาอัจฉริยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม และเปนประโยชนตอ
นักเรียนครู บิดามารดาและผูปกครอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่และโรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ดังนี้ 

1.โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  มีรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ 
เครือขายการมีสวนรวมที่เหมาะสม 

2.นักเรียนไดรับการศึกษาจนคนพบแววอัจฉริยภาพของตนเอง  และไดรับการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ไดอยางเต็มศักยภาพ 

3.ครูมีแนวทางในการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน และการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาอจัฉรยิภาพ
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

4. ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนและรวมจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

5. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษากระบี่ และโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ได
ศึกษาผลการวจิัย และนําไปขยายผลการพฒันาอัจฉริยภาพของนกัเรียนในระดบัโรงเรียนและระดับ
จังหวดัและระดับประเทศตอไป 

 


