
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. การพัฒนาอัจฉริยภาพ 

1.1 ความหมายของอัจฉริยภาพ 
1.2 ความสําคัญของอัจฉริยภาพ 
1.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอัจฉริยภาพ 
1.4 คุณลักษณะของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
1.5 ความตองการของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 
1.6 ปจจัยการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
1.7 การเสาะหาเด็กที่มีอัจฉริยภาพ 
1.8 การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
1.9 ประโยชนของการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
1.10 การนําหลักการไปสูการปฏิบัติ 

2. เครือขายการมีสวนรวม 
2.1 ความหมายของเครือขายการมีสวนรวม 
2.2 ความสําคัญของเครือขายการมีสวนรวม 
2.3 กระบวนการมีสวนรวม 
2.4 ประโยชนของเครือขายการมีสวนรวม 
2.5 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเครอืขายการมีสวนรวม 
2.6 เครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

3. การบริหารจัดการเชิงทฤษฎีระบบ (System Theory) 
3.1 ความหมายของทฤษฎีระบบ 
3.2 องคประกอบของทฤษฎีระบบ 
3.3 การบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบ 
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4. ความพึงพอใจ 
4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
4.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 
4.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 
5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

1. การพัฒนาอัจฉริยภาพ 

1.1 ความหมายของอัจฉริยภาพ 

ในการศึกษาความหมายของอัจฉริยภาพ ผูวิจัยไดศึกษาความหมายของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษและเด็กอัจฉริยะจากเอกสารตาง ๆ ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน มีขอคนพบ
สอดคลองกับ มลิวัลย ลับไพรี (2549: 4) ที่กลาววา คําวาความสามารถพิเศษในตางประเทศใชคําวา
ผูมีพรสวรรค (gifted) และผูมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (talented) หรือรวมเรียกวา the gifted 
and talented จึงเสนอความหมายของความสามารถพิเศษและอัจฉริยภาพดังตอไปนี้  

ความสามารถพิเศษ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 

เขาถึง 6 กุมภาพันธ 2548) ใหความหมายคําวา สามารถ หมายถึง มีคุณสมบัติที่จะทําไดโดยเฉพาะ 
ทางความรูหรือความชํานาญ ความสามารถพิเศษ จึงหมายถึงคุณสมบัติพิเศษที่จะทําได โดยเฉพาะ 
ทางความรูหรือความชํานาญ 

ยุวดี  หิรัญยไพศาลสกุล (2544: 14-15) ไดใหความหมายของเด็กที่มีความสามารถพเิศษ 
หมายถึง เด็กซึ่งผู เชี่ยวชาญในวงการที่ เกี่ยวของไดรับรองแลววา เปนเด็กที่มีความสามารถ 
ดีเยี่ยมเปนที่ประจักษ เปนผูที่ตองการแผนการศึกษาพิเศษและบริการ ซ่ึงนอกเหนือไปจาก เด็กปกติ
เพื่อทําใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม เด็กเหลานี้ไดแก เด็กที่มีความสามารถสูง มีแวว
แสดงออกในความสามารถดานตาง ๆ  ดานใดดานหนึ่งหรือรวมกันหลายดาน ไดแก ความสามารถ
ทางดานเชาวนปญญาโดยทั่วไป ความสามารถทางการเรียนเฉพาะดาน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความสามารถในการเปนผูนําความสามารถในทางศิลปะและ ดนตรี เด็ก 
ที่มีความสามารถพิเศษแตละคน จะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปและอาจจะไมไดมี ลักษณะ
ดังกลาวมาแลวทั้งหมด  ซ่ึงเด็กเหลานี้อาจจะมีลักษณะทั่วไปเหมือนหรือคลายคลึงกับเด็กปกติ 
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(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2546: 8) ไดใหความหมายของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ คือ เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน 
ในดานสติปญญา ความคิดสรางสรรค การใชภาษา การเปนผูนํา การสรางงานทางทัศนศิลปและ
ศิลปะการแสดง ความสามารถดานดนตรี ความสามารถทางกีฬา ความสามารถทางวิชาการในสาขา
ใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา  ความสามารถดังกลาวแสดงใหเห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนา
ความสามารถไดอยางเปนที่ประจักษ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเด็กอื่นที่มีอายุระดับเดียวกัน
สภาพแวดลอมหรือประสบการณระดับเดียวกัน 

สรุปไดวา ความสามารถพิเศษ หมายถึง คุณสมบัติพิเศษที่จะทําได โดยเฉพาะทาง
ความรูหรือความชํานาญ เปนความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดาน 

อัจฉริยภาพ 
John P. Brodley and others (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

สํานักนายกรัฐมนตรี. 2544: 12) ไดใหความหมายของอัจฉริยภาพ (genius) ไววาหมายถึงความสามารถ
อยางสูงสุดในการรับปญหาอุปสรรคตาง ๆ หรือส่ิงที่ยาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความสามารถ
อยางสูงสุดของคนในการจัดการกับปญหา อุปสรรค หรือส่ิงที่ยากในสถานการณ นั้น ๆ ไดอยาง 
ยาวนานเทาที่ความอัจฉริยะยังคงอยู 

พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 (http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp 
เขาถึง 6 กุมภาพันธ 2548) ไดกําหนดวา อัจฉริยภาพ หมายถึง ความเปนผูมีปญญาความสามารถเกิน 
กวาระดับปกตมิาก 

Wikipedia, the free encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Genius เขาถึง 6 
กุมภาพนัธ 2548)  ใหความหมายของอัจฉริยภาพ ไววา  หมายถึง  สติปญญาความสามารถในการเขาใจ
เชาวน ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ ความรูจักคดิขั้นสูงของคน ผูซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความรู
ความสามารถดานสติปญญาขั้นสูง ซ่ึงบุคคลไดแสดงออกตามธรรมชาติ และไดรับการยอมรับ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแสดงออกซึ่งความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ มีคุณลักษณะเฉพาะที่เปนตวั
ของตัวเอง มคีวามสามารถพิเศษในหลายสาขาวิชา เชน ดานศิลปะ ดานการประพันธ ดานดนตรี
ดานวิทยาศาสตรและดานคณิตศาสตร 

จากการศึกษาความหมายของอัจฉริยภาพขางตน สรุปไดวา อัจฉริยภาพหมายถึง
ความเปนผูมีปญญาความสามารถมากกวาระดับปกติมาก หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ เปนผูมี
ความสามารถพิเศษและมีศักยภาพสูง ปรากฏเปนแววที่โดดเดนมากกวาบุคคลอื่น เมื่อเปรียบเทียบ 
ผูมีความสามารถพิเศษที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดลอมเดียวกัน 
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1.2 ความสําคัญของอัจฉริยภาพ 

การพัฒนามนุษยใหเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม มีหลากหลายวิธีและวิธีการ
ตาง ๆ นั้นจะตองสอดคลองสัมพันธกับความตองการ ความถนัดและความสนใจของผูรับการพัฒนา
เพื่อเรียนรูและแสดงความสามารถอยางมีความสุข  เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคลดัง เชน
สดศรี วงศถวยทอง (อางถึงใน อุษณีย  โพธิสุข. 2543: 7) ที่กลาวความตอนหนึ่งวา มนุษยสามารถ
พัฒนาได  มนุษยที่มีศักยภาพเหมือนผูอ่ืนในทางใดก็แลวแต ถาไดนํามาจัดการศึกษาฝกฝนให 
ถูกทางแลว จะเปนทางลัดพาประเทศชาติสูความเจริญไดอยางงายดาย ดังจะเห็นตัวอยางไดจาก
ประเทศอื่น ๆ สําหรับประเทศไทยนั้น คุณภาพประชากรโดยเฉพาะระยะเยาววัยก็ไมไดดอยไปกวา
ประเทศพัฒนาแลว แตเด็กไทยยังไมไดรับการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้นและใหมีจํานวนมาก
ขึ้นดวย ถาเรามีวิธีการที่จะคนหาและพัฒนากันอยางจริงจังแลว เยาวชนเหลานี้จะเปนพลังสําคัญ
ที่สุดของประเทศและจะเปนผูนําประเทศไทยของเราตอไปในแขนงตาง ๆ จะเปนการพัฒนาใน
หลายดานซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป 

ดังนั้น การสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยใหความสําคัญอยางสูงตอเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ เพื่อใหเด็กเหลานี้มีความเกง ควบคูไปกับความดี มีความสุขกับการเรียนรู
พรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืน  โดยมีสมมติฐานวา เด็กไทยเรามีความสามารถทัดเทียมกับเด็กชาติอ่ืน ๆ 
เราจําเปนตองพัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนไทยผูมีความสามารถพิเศษใหมีความกาวหนา
ตอไป 

ในนานาประเทศที่มีการพัฒนาทางการศึกษาอยางจริงจัง ไดสรางกลไกทั้งทางสิทธิ
และการปฏิบัติไวในกฎหมายรวมทั้งการดําเนินการ ในภาคปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับประเทศไทย
มีการสงเสริมเด็กเกงอยางเปนระบบที่ชัดเจนมาเปนเวลานานแลว เชน การใหทุนการศึกษาแกเด็กที่
เรียนดีและการจัดการใหมีการแขงขัน หรือประกวดความสามารถพิเศษในรูปแบบตาง ๆ แตการให
ทุนการศึกษาและการแขงขัน หรือการประกวดความสามารถพิเศษสวนใหญจํากัดดวยทรัพยากร
และเงื่อนไขผูกมัดตาง ๆ  กระบวนการจัดเด็กเกงรับทุนหรือรางวัล  ทําใหเด็กเกงจํานวนมากถูก
คัดทิ้งนอกจากนี้ ยังทําใหเด็กขาดโอกาสพัฒนาตนตามศักยภาพ สูอัจฉริยภาพที่มีอยู นอกจากนั้นใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งของประเทศชาติ ยังประสบปญหาและ
อุปสรรคบางประการ อาทิเชน ปญหาเชิงปรัชญาและนิยามระบบการศึกษาคานิยมของสังคม   
ความจํากัดของทรัพยากร องคความรู ความตอเนื่อง ความรวมมือและความเขาใจของหนวยงานทั้ง
ของรัฐและเอกชน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: คํานํา) กลาวอยางสอดคลองกันวา
องคความรูในเรื่องการจัดการศึกษา สําหรับผูมีสามารถพิเศษในประเทศไทย  ยังไมเปนที่ 
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แพรหลายและยังไมมีการดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการเทาใดนัก ทั้งในเรื่องของการบงชี้
กระบวนการจัดการศึกษา สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แตหลังจากที่ประเทศไทยมีกฎหมาย
รองรับในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงมี
การวิจัยหารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่เหมาะสมเพื่อคนหาคําถาม
หลายคําถาม นับตั้งแตเร่ืองกระบวนการเสาะหา การใชเครื่องมือ การจัดกระบวนการเรียนการสอน
กลยุทธในการสอน การประเมินผลที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาที่ไดออกแบบเฉพาะกิจ รวมถึง
การพัฒนาสื่อการสอนและการสรางสภาพแวดลอม ตลอดจนกิจกรรมเสริมตาง ๆ ที่ทําใหประกัน
ไดวา  เด็กไดรับการดูแลทั้งดานความสามารถพิเศษ  ดานกาย  จิต  อารมณและสังคม ซ่ึงผลการวิจัย
ทั่วโลก ไดขอสรุปวาวิธีการที่ดีที่สุด ในการคนหาแววอัจฉริยภาพของผูมีความสามารถพิเศษ คือ
การใชกระบวนการเรียนรูอยางถูกวิธีพรอม ๆ ไปกับการใชกระบวนการตรวจสอบและเครื่องมือที่
เหมาะสม นอกจากนั้น ยังพบวาความเปนเลิศไมอาจเกิดขึ้นได โดยปราศจากความชวยเหลือที่
เหมาะสม  ผูมีความสามารถพิ เศษตองการปจจัยที่สง เสริมการเรียนรู  ซ่ึงรวมไปถึงวัสดุ
อุปกรณทางการศึกษา การจัดสถานการณที่ทาทายและการกระตุนที่เรงเราให ฉายแววอัจฉริยภาพ
ของพวกเขาใหบรรลุตามเปาหมายสูงสุดของตนเองได 

อุษณีย โพธิสุข (2543: 25 - 26) กลาววา  เด็กเกงมักถูกเรียกดวยคําตาง ๆ เชนเด็ก
ฉลาด เด็กปญญาเลิศ เด็กที่มีพรสวรรค เด็กอัจฉริยะและมักมีความสับสนวา เด็กเกงหมายถึง
อยางไรกันแน มักทําใหเกิดความเขาใจผิดระหวางความเกงที่แสดงใหเห็นชัดเจนกับความเกงที่แฝง
เรนอยูแลว มักจะลงเอยดวยการใหความสําคัญกับความเกงที่แสดงออกมา เด็กเกง ๆ มักจะถูก
เรียกวาเด็กอัจฉริยะ ซ่ึงนักวิชาการหลายทานมีความเห็นวา คําวาอัจฉริยะ เราควรจะใชกับบุคคลที่มี
ช่ือเสียง และผลงานเปนที่ยอมรับระดับสากล ซ่ึงเปนผลงานที่ เปนประโยชนกับสังคมและ
มนุษยชาติ คําวาอัจฉริยะ จึงเปนคําที่คนทั่วไปเรียกเด็กที่มีแววเดนมาก ๆ ซ่ึงเด็กที่ถูกเรียกเชนนี้ 
มีทั้งผลดีและผลเสียตอตัวเด็ก เนื่องจากคนในวงการศึกษาก็ยังมีความเขาใจผิด ๆ เกี่ยวกับเด็กที่อาจ
มีแววเดนกวาเด็กอื่น ๆ ทําใหมีการปฏิบัติที่ผิด ๆ นอกจากนี้ เด็กที่ถูกเคี่ยวกรํามาอยางหนัก จนมี
ผลงานคลาย ๆ เด็กที่เกงมาก อาจถูกเรียกวาเด็กอัจฉริยะ ศัพททางวิชาการเรียกวา อัจฉริยะเทียม
สวนเด็กที่มีพรสวรรคจริง เมื่อฉายแววออกมา หลายคนอาจไมเขาใจ หรือที่พบบอยคือ การไมเคย
มีโอกาสไดฉายแววที่แทจริงออกมา ทําใหไมมีโอกาสพัฒนาความสามารถที่มีอยูได การพัฒนา
ศักยภาพสูอัจฉริยภาพของเด็ก เพื่อใหเด็กทุกคนไดมีโอกาสพัฒนาความสามารถ ใหเต็มตาม
ศักยภาพสูอัจฉริยภาพของแตละคน จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งที่โรงเรียนแตละโรง จะตองปรับ
โครงสรางพื้นฐานทางการศึกษาทั้งระบบและยุทธวิธีในการจัดกระบวนการเรียนรูของเด็ก โดยเนน
วิธีการตาง ๆ ที่จะทําใหเด็กไดมีโอกาสแสดงออกอยางหลากหลายตามศักยภาพ สูอัจฉริยภาพของ 
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ตนเองและซาบซึ้งในคุณคาที่แทจริงของสิ่งที่เรียน ตลอดจนเพิ่มพูนปญญาของตนใหสูงขึ้นใน 
เชิงสรางสรรคและมีประโยชนตอสังคม ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ปรับปรุงและหรือพัฒนาวิธีการ
คนหาแววอัจฉริยภาพ เพื่อใหไดกลุมนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพในแตละดานอยางแทจริง ทั้งนี้
โรงเรียนจะตองจัดใหมีกระบวนการสงเสริมศักยภาพสูอัจฉริยภาพในเชิงปฏิบัติ ประกอบดวย
กระบวนการหรือยุทธวิธีที่เหมาะสม  ประสานสัมพันธกันอยางใกลชิด ไดแก  การจัดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียน  การจัดแหลงเรียน รู
และการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู  ใหนักเรียนไดมีความรูแสดงความสามารถและทักษะ
ตามความถนัดและความสนใจอยางเต็มศักยภาพ เรียนรูอยางมีความสุข เปนคนดีและเปนคนเกง 
ตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 

1.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับอัจฉริยภาพ 

1.3.1 ทฤษฎีทางพุทธศาสนา 
ผูวิจัยไดศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  พระศาสดาแหงศาสนาพุทธ 

(สําอาง หิรัญบูรณะและคณะ 2544: 48 – 49) 2 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีอิทธิบาทและทฤษฎีสุ จิ ปุ ลิ 
ซ่ึงสามารถนํามาใชในการจัดการศึกษาสําหรับผูมีแววอัจฉริยภาพ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีอิทธิบาท 4 ซ่ึงประกอบดวย ฉันทะ คือ  ความพึงพอใจในการเรียน
ความรัก วิริยะ คือ  ความเพียร ความพยายาม จิตตะ คือ  ความเอาใจใส ความมุงมั่นติดตามพัฒนา
งานใหไปถึงความสําเร็จ วิมังสา คือ การไตรตรอง และวิเคราะหอยางรอบคอบโดยในการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ มีการเสาะหา คัดเลือก เด็กที่
มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพของเด็กแตละคนที่มีแววอัจฉริยภาพ มาเขารวมทํา
กิจกรรมโดยสมัครใจไมมีการบังคับ (ฉันทะ) ขณะเดียวกัน กิจกรรมที่ใชตลอดจนการวัดผลโดย 
การประเมินโครงการ (วิริยะ) จะมีการสนับสนุนใหนักเรียนเกิดความมานะอุตสาหะ เอาใจใส
ติดตามงานเพื่อใหงานดําเนินไปสูความสําเร็จและความสมบูรณแบบ(จิตตะ) การวิเคราะห 
สังเคราะห ประเมินคาและสรางสรรคความคิด จะฝกใหนักเรียนเรียนอยางวิเคราะหไตรตรอง และ
พิจารณาวิธีการคิดใหลึกซึ้งสูงขึ้น(วิมังสา) 

2. ทฤษฎี สุ จิ ปุ ลิ ทฤษฎีนี้ ประกอบดวย สุ คือ สุตหรือโสต คือ การฟงมาก
อานมาก จิต คือ จิต ความเอาใจใส มุงมั่นติดตาม ครุนคิดในสิ่งที่อาน ปุ คือ ปุจฉา คือ การไม
ยอมรับขอมูล แตจะตั้งคําถามเสร็จกับสิ่งที่ฟงหรืออานจนเกิดความเขาใจกระจาง ลิ คือลิขิต คือ  
การจดบันทึกองคความรูที่เราเขาใจ ซ่ึงผูวิจัยนําไปใชในการพัฒนาอัจฉริยภาพดานภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
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1.3.2 ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligence – M.I.) Howard Gardner 
(Thomas Armstrong โดยอารี สัณหฉวี. 2543: 2–4  มลิวัลย  ลับไพรี. 2549: 11–12  และ  http:// 
www.infed.org/thinkers/gardner.htmlเขาถึง 6 กุมภาพันธ 2548) กลาววา ความฉลาดหรือเชาวน
ปญญาของมนุษยมีอยูอยางนอย 8 ดาน และเรียกทฤษฎีของเขาวา “ทฤษฎี พหุปญญา (Theory of 
Multiple Intelligence – M.I) ตอมาในป ค.ศ. 2004 Gardner ไดเพิ่มความฉลาดทางดานการดํารงชีวิต
อัตถภวนิยมหรือจิตนิยมขึ้นมา รวมทั้งสิ้น 9 ดาน ดังนี้ 

1. ความฉลาดดานภาษา (Linguistic Intelligence) คือ มีความสามารถสูงใน
การใชภาษา ไมวาจะเปนการพูด เชน นักเลานิทาน นักพูด นักการเมืองหรือการเขียนเชน กวี
นักเขียนบทละครบรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ ยังรวมหมายถึง ความสามารถในการจัดกระทํา
เกี่ยวกับโครงสรางภาษา  เสียงความหมายและเรื่องเกี่ยวกับภาษา เชน สามารถใชภาษาในการหวาน
ลอม อธิบาย และอื่น ๆ 

2. ความฉลาดดานตรรกะ/คณิตศาสตร (Logical-mathematical Intelligence)เปน
ความสามารถสูงในการใชตัวเลข เชน  นักบัญชี  นักคณิตศาสตร นักสถิติและผูใหเหตุผลดี 
เชน นักวิทยาศาสตร นักตรรกศาสตร นักจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมถึงความไวในการเห็น
ความสัมพันธแบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรมและการคิดที่เปนเหตุเปนผล (cause–effect)
และการคิดคาดการณ (if–then) วิธีการที่ใชไดแก  การจําแนกประเภทการจัดหมวดหมู  
การสันนิษฐานสรุป คิดคํานวณ และตั้งสมมติฐาน 

3. ความฉลาดดานดนตรี (Musical Intelligence) คือ มีความสามารถสูง
ทางดานดนตรี ไดแก นักดนตรี นักแตงเพลง นักวิจารณดนตรี รวมถึงความไวในเรื่องจังหวะทาํนอง
เสียงตลอดจนความสามารถในการเขาใจและวิเคราะหดนตรี 

4. ความฉลาดดานเคลื่อนไหว (Bodily - kinesthetic Intelligence) คือ
ความสามารถสูงในการใชรางกายของตนแสดงความคิด ความรูสึก ไดแก นักแสดง นักแสดงใบ
นักกีฬา นาฏกร นักฟอนรําและความสามารถในการใชมือประดิษฐ เชน นักปน ชางแกรถยนต
ศัลยแพทย ปญญาทางดานนี้รวมถึงทักษะทางกายเชน ความคลองแคลว ความแข็งแรง ความรวดเร็ว
ความยืดหยุน ความประณีตและประสาทสัมผัส 

5. ความฉลาดดานพื้นที่ (Spatial Intelligence) คือ มีความสามารถสูงในการ
มองเห็นพื้นที่ ไดแก นายพราน ลูกเสือ ผูนําทางและสามารถปรับปรุงและคิดวิธีการใชเนื้อที่ไดดี
เชน สถาปนิก มัณฑนากร ศิลปน นักประดิษฐ รวมถึงความไวตอสี เสน รูปราง เนื้อที่และ
ความสัมพันธระหวางสิ่งเหลานี้นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถที่จะมองเห็นและแสดงออกเปน
รูปรางถึงสิ่งที่เห็นและความคิดเกี่ยวกับพื้นที่ 



 
 
 

26 

6. ความฉลาดดานการรูจักตนเอง คือ มีความสามารถสูงในการรูจักตนเอง
และสามารถประพฤติตนไดจากความรูจักตนนี้ ความสามารถในการรูจักตนเอง ไดแก รูจักตนเอง
ตามความ เปนจริ ง  เชน  มีจุ ดอ อน  จุดแข็ ง เ รื่ อ งใด  มีความรู เ ท าทันอารมณ  ความคิด 
ความปรารถนาของตน มีความสามารถที่จะฝกตนเอง เขาใจตนเองและความนับถือตนเอง 

7. ความฉลาดดานการเขาใจคนอื่น (Interpersonal Intelligence) คือ มี
ความสามารถสูงในการเขาใจ อารมณ ความรูสึก ความคิดและเจตนาของผูอ่ืน ทั้งนี้ รวมถึงความไว
ในการสังเกต น้ําเสียง ใบหนา ทาทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรูถึงลักษณะตาง ๆ ของ
สัมพันธภาพของมนุษย และสามารถตอบสนองไดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเชน สามารถทําให
บุคคลหรือกลุมบุคคลปฏิบัติตาม 

8. ความฉลาดดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) คือความสามารถใน
การมองเห็นความงาม ความสัมพันธของสรรพสิ่งในธรรมชาติ รักธรรมชาติ  

9. ความฉลาดด านการดํ ารงอยูของชีวิต  อัตถภวนิยม  หรือจิตนิยม
(Existentialist Intelligence) ผูวิจัยนําทฤษฎีพหุปญญา ของ Gardner ไปใชในการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนทั้ง 7 ดานไดแก ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร 
ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา 

1.3.3 ทฤษฎีโครงสรางทางเชาวนปญญา (The Structure of Intelligence Theory) 
ทฤษฎีโครงสรางทางเชาวนปญญาของ J .P.Guilford( C.June Maker 

โดย  อารี  สัณหฉวี. 2540: 28 – 32) มีผลตอการศึกษาเด็กปญญาเลิศมากที่สุดทฤษฎีหนึ่ง Guilford 
กลาววา ลักษณะทางปญญาของมนุษยมี 3 มิติ คือ เนื้อหา (Content) กระบวนการคิด (Operation) 
และผล (Product) ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. มิติที่หนึ่ง เนื้อหา (Content of Information) แบงออกเปน 4 ประเภท   คือ 
1) เนือ้หาประเภทรูปภาพ (Figural Content) เปนเนื้อหารูปธรรมที่รับรู 

ไดดวยประสาทสัมผัสตาง ๆ เชน เนือ้หาที่รับรูดวยประสาทตายอมมีคณุสมบัติตาง ๆ ทัง้ขนาด
รูปแบบสี ตําแหนง ฯลฯ เนือ้หาที่รับรูทางการไดยนิ เชน เสียงตาง ๆ เปนตน 

2) เนื้อหาประเภทสัญลักษณ (Symbolic ontent) ประกอบดวย อักษร 
ตัวเลขและเครื่องหมายตาง ๆ 

3) เนื้อหาประเภทภาษา (Semantic Content) ประกอบดวยถอยคําที่มี
ความหมาย 

4) เนื้อหาประเภทพฤติกรรม (Behavioral Content) ประกอบดวยกริยา
อาการของมนุษย รวมทั้งการรูและเขาใจ 



 
 
 

27 

2. มิติที่สองกระบวนการคิด  (Mental Operation) หมายถึง ความสามารถ 
5 ประเภท คือ 

1) การรูและเขาใจ (Cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ 
บุคคลในการที่จะรูจักและเขาใจสิ่งตาง ๆ ทั้งที่ เคยมีประสบการณมาแลว และสิ่งที่ยังไมเคยมี
ประสบการณ 

2) การจํา (Memory) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่
สามารถทรงไวซ่ึงเรื่องราวตาง ๆ ได และสามารถระลึกในรูปเดิมไดตามตองการ 

3) การคิดแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลที่สามารถใหขอมูลตาง ๆ ไดไมจํากัดจํานวนหลายทิศหลายทางและแปลกใหม
จากสิ่งเราที่กําหนดให 

4) การคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ทางสมองของบุคคลที่สามารถสรุปคําตอบที่ดีที่สุด ถูกตองที่สุด จากคําตอบหลาย ๆ คําตอบ 

5) การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บุคคลในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความดี ความถูกตองหรือความเหมาะสม จากขอมูลที่กําหนดให
หรือจากการคิดคนของตน 

3. มิติที่สาม ผล (Products) แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 
1) หนวย (Units) หมายถึง ส่ิงตาง ๆ ที่แยกกันไดอยางอิสระ มี

ลักษณะเฉพาะตัวที่แตกตางจากสิ่งอื่น สวนมากอยูในรูปของคํานาม เชน แมว คน 
2) จําพวก (Classes) เปนสิ่งที่ลักษณะหรือมีความหมายรวมกัน เชน

ดินสอ ปากกา ชอลก เปนจําพวกเครื่องเขียนดวยกัน 
3) ความสัมพันธ (Relations) เปนการเชื่อมโยงระหวางของสองสิ่ง

เชน “บุตรของ.............” “แข็งกวา.......................” 
4) ระบบ (System) เปนกระบวนการหรือรูปแบบของสวนยอย ๆ ที่

เกี่ยวของเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน โจทยคณิตศาสตร เคาโครงการเขียนรายงาน 
5) การแปลงรูป (Transformation) เปนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงใหม

ใหคําจํากัดความใหม ซ่ึงจะทําใหเร่ืองราวนั้นเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปเปนอีกสภาพหนึ่ง 
6) การประยุกต (Implications) เปนการสรุปสิ่งที่คาดหวัง คาดคะเน

หรือทํานายจากเรื่องราวที่กําหนดใหเมื่อทั้ง 3 มิติ เขาดวยกันแลว แบบจําลองแสดงโครงสรางทาง
เชาวนปญญาตามทฤษฎีของ Guilford จะประกอบดวย 120 แบบ แบบจําลองจุลภาค (Micro Model) 
แตละแบบจะแทน 3 มิติที่แตกตางกัน  
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ภาพ 1  โครงสรางทางเชาวนปญญาของ Gilford The Structure of Intelligence Model 
 

แตละบุคคลอาจจะไมมีความสามารถตามที่ระบุนี้ทั้งหมด  แต  
Gilford เชื่อวาสามารถทดสอบเพื่อใหทราบวา บุคคลมีความสามารถดานใดอยางไร และผูใหญที่
พัฒนาทางปญญาเต็มที่แลว จะมีความสามารถหลายลักษณะหรือทั้งหมด สําหรับเด็กอาจจะยังไมมี
ความ สามารถครบหมดตามโครงสราง 

แนวคิดของ Guilford คือ ลักษณะความสามารถของสติปญญาจะมี
มากมายหลายดาน Guilford ไมเชื่อในลักษณะปญญาที่เปนกลุมกอนเดียว และมีลักษณะทั่วไป 

C 

M 

U 

F 

S 

N 

ความสัมพันธ 

F S 
B M 

U 
C 
R 

C 

T 
S 

E 
N D M 

I 

พฤติกรรม 
สัญลักษณ   ภาษา 

รูปภาพ 
การประยุกต   
การแปลงรูป 
ระบบ 

จําพวก 
หนวย 

ความรูความเขาใจ 
การจํา 

การคิดแบบอเนกนัย  
การคิดแบบเอกนัย 

การประเมินคา 

เนื้อหา 

ผล 

กระบวนการคิด 

แทนแบบจําลองจุลภาคดานการรูและเขาใจที่ไดผลเปนหนวย 
(CMU = Cognition – Semantic – Units) 

แทนแบบจําลองจุลภาคดานการคิดแบบเอกนัยทางรูปภาพ 
ไดผลเปนระบบ 
 (NFS = Convergent – Figural – Systems) 
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Guilford มีความเห็นวา ความคิดสรางสรรคเปนสวนหนึ่งของปญญา ความสามารถในการคิด
สรางสรรคจะเปนกระบวนการคิดแบบอเนกนัย และผลที่ไดคือ การไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสราง
ของใหมจากของเดิม (Transformation) ตามรูปแบบของ Guilford ผลของการคิดแบบอเนกนัยจะไม
สัมพันธกับการรู (Cognition) และผลจากการคิดแบบเอกนัย (Convergent Thinking) 

ถึงแม Guilford จะไมไดกลาวถึงเรื่องการสอนเด็กปญญาเลิศ หรือ
เด็กที่มีแววอัจฉริยภาพโดยตรง แตก็อาจนําแนวคิดของ Guilford ไปใชในการสอนเด็กกลุมดังกลาว
ได โดยการสงเสริมความสามารถพิเศษของเด็ก เชน เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางดานสังคม 
ซ่ึงมีศักยภาพที่จะเปนผูนําสังคม  Guilford  ใหขอคิดวาเด็กเหลานี้ควรไดรับการฝกฝนทางดานการ
ส่ือสารและทักษะในการจัดการกับผูคน ซ่ึงจะเปนเรื่องของการฝกทั้งเนื้อหา และการกระทํา หรือ
เนื้อหาทางพฤติกรรม 

ในกรณีที่ เด็กมีความสามารถพิเศษทางความคิดสรางสรรคสูง 
ครูควรฝกใหพัฒนาผลงานที่เปนผลจากความคิดอเนกนัย หรือจากการคิดดัดแปลงและการประเมิน
อนึ่งผลงานจากความคิดอเนกนัยและจากการประเมิน ควรจะเปนกระบวนการที่แยกตางหากจากกนั
เพราะการประเมินมักจะขัดตอการผลิต คิดสราง คนที่มีความคิดสรางสรรคสูงมักจะไมสนใจใยดี
ตอคําวิพากษวิจารณของผูอ่ืน เพราะฉะนั้นจึงควรจะตองไดรับการฝกฝนถึงกระบวนการ และคุณคา
ของการประเมินตนเอง 

สําหรับเด็กที่มีระดับเชาวนปญญาสูงนั้น Guilford เสนอแนะวา ควร
สงเสริมความสามารถที่ขาดไป แทนที่จะสงเสริมความสามารถพิเศษที่มีอยู Guilford ใหขอสังเกต
วาเด็กสวนใหญที่ระดับ (IQ) เชาวนปญญาสูง มักจะมีความคิดแบบอเนกนัยต่ํา ซ่ึงทําให
ความสามารถที่จะผลิตผลงานสรางสรรคดอยลง Guilford กลาววา เด็กที่ระดับสติปญญาสูงเหลานี้
ถาไดพัฒนาความคิดสรางสรรค และความคิดอเนกนัย เด็กเหลานั้นจะเปนทรัพยากรที่มีคุณคาตอ
สังคม เปนอยางมาก เพราะฉะนั้นในกรณีเชนนี้ ครูจึงควรพัฒนาความสามารถที่มิใชจุดเดนของเด็ก 

ขอเสนอแนะของ Guilford ขางตน ดูจะขัดแยงกับแนวคิดที่เขาเอง
เปนผู เสนอวา “บุคคลมีความสามารถสูงดานใด มักจะมีแรงขับที่จะใชความสามารถนั้น” 
เพราะฉะนั้น การที่ Guilford แนะนําใหครูสงเสริมเด็กที่ระดับเชาวนปญญาสูงใหมีความสามารถใน
ดานที่ยังดอยอยู จึงนาจะมีปญหาเรื่องแรงจูงใจ แต Guilford ใหความเห็นวาถาครูสามารถพัฒนา
ความสามารถทางดานการคิดอเนกนัยที่เด็กยังขาดอยู เมื่อเด็กมีความสามารถก็จะมีแรงจูงใจที่ใช
ความสามารถนี้ตอไป 

ในการนําทฤษฎีของ Guilford ไปใชในการเรียนการสอนนั้น Meeker 
ซ่ึงเปนศิษยและผูรวมงานของ Guilford ไดนําทฤษฎีของ Guilford ไปใชในการวิเคราะหจุดแข็งและ
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จุดออนของความสามารถของนักเรียนเปนรายบุคคล และจัดโปรแกรมการเรียนของนักเรียนแตละ
คน โดยชวยซอมเสริม แกไขจุดออนของความสามารถ โดยอาศัยความสามารถที่เปนจุดแข็งของ
นักเรียนผูนั้น เชน เด็กมีจุดออนในเรื่อง การจัดประเภท (Classes) ครูก็สอนซอมเสริมโดยอาศัย
พื้นฐานจุดแข็งของเด็กผูนั้นทางการคิดอเนกนัยภาษา  และเนื้อหาเชิงรูป  เด็กมีจุดออน
ในเรื่องการคิดแบบเอกนัย  ก็ซอมเสริมจากจุดแข็งของเด็กผูนั้นทางดานภาษา รูป การนําไปใช
การดัดแปลง (Transformation) เด็กมีจุดออนทางดานการประเมินผล (Evaluation) ก็ซอมเสริม
จากจุดแข็งทาง  ดานภาษา  รูป  การนําไปใช การดัดแปลง เด็กมีจุดออนทางดานการจําก็ซอมเสริม 
จากจุดแข็งของเด็กผูนั้นทางดานภาษา รูป การนําไปใช และการดัดแปลง  

1.3.4 ทฤษฎีการเสริมสรางทวีปญญา 3 ขั้น (The Enrichment Triad Theory) 
Joseph S. Renzuli (C.June Maker โดย อารี สัณหฉวี. 2540: 72 – 90)  เปน 

ผูกําหนดทฤษฎีการเสริมสรางทวีปญญา 3 ขั้น (The Enrichment Triad Theory) เปนรูปแบบการจัด 
การศึกษาที่ตั้งใจจะใชสําหรับเด็กปญญาเลิศ หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษผูมีแววอัจฉริยภาพ
โดยตรง  มีจุดมุงหมายที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพที่แตกตางจากแบบอื่น ๆ  

ความแตกตางเชิงคุณภาพนี้ Renzuli หมายถึง การใหมีเสรีในการเลือก ไมมี
การบีบบังคับ กดดัน ไมมีการใหคะแนน และจัดการสอนใหตามระดับของแตละบุคคล ที่จริง
การจัดการสอนใหแกเด็กปญญาเลิศโดยทั่วไป หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษผูมีแววอัจฉริยภาพ ก็
จะมีลักษณะความแตกตางเชิงคุณภาพที่ Renzuli กลาวถึง แต Renzuli เนนถึงการที่นําลักษณะ
ความแตกตางเชิงคุณภาพนี้ไปปรับกับเนื้อหาวิชา วิธีการเรียนรูของนักเรียน และยุทธวิธีการสอน
ของครูRenzuli จึงพัฒนารูปแบบการสอนที่จะชวยใหนักเรียนผานขั้นตาง ๆ จากการตระหนัก เกิด
กระบวนการเรียนรูและการทําใหเกิดผลิตผล โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนสามลักษณะที่มี
กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกันกิจกรรมเสริมสรางที่ 1 และที่ 2 จะนําไปสูกิจกรรมเสริมสรางที่ 3 ซ่ึงเปน
กิจกรรมสําหรับเด็กปญญาเลิศหรือเด็กผูมีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ 

สําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบเสริมสรางทวีปญญา 3 ขั้น ของ Renzuli 
มีแนวทางดังนี้ 

1. การใชเวลาสวนใหญจะเปนการใหเด็กปญญาเลิศ หรือเด็กผูมีความสามารถ
พิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ เรียนเนื้อหาเรื่องราวที่สนใจอยางกวางขวาง และใชวิธีการเรียน
ของตน 

2. บทบาทของครู คือ ชวยเด็กปญญาเลิศแตละคน โดยจัดปญหาที่จริงและ
แกไขได ซ่ึงตรงกับความสนใจของเด็กใหเด็กแตละคน ใหความรูความชํานาญในทักษะการศึกษา
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คนควาและแหลงความรูที่จะชวยใหเด็กปญญาเลิศ หรือเด็กผูมีความสามารถพิ เศษและมีแวว
อัจฉริยภาพสามารถแกปญหาได 

3. ใหเด็กปญญาเลิศหรือเด็กผูมีความสามารถพิเศษ และมีแววอัจฉริยภาพ
ของแตละคนไดมีวิธีการสรางผลงานของตน 

4. ในการจัดเลือกนักเรียนเขาโปรแกรมปญญาเลิศ หรือโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษ  เดิมมักจะใชแตแบบทดสอบเชาวนปญญาเทานั้น 
ผูเขารับการทดสอบซึ่งมีระดับเชาวนปญญาสูงก็จะไดรับการคัดเลือกเขาโปรแกรมปญญาเลิศ หรือ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ แต Renzuli จะมีเกณฑในการเลือกเพิ่มขึ้นอีก Renzuli กลาววา ลักษณะ
ของนักเรียนที่จะไดประโยชนจากรูปแบบการสอนของเขาจะตองมีลักษณะ 3 ดาน คือ เชาวน
ปญญาที่สูงกวาระดับปกติ มีความสรางสรรคอยูในเกณฑสูง มีความมุงมั่นในการงาน (มีแรงจูงใจ
ในการทํางานที่คงทน) ลักษณะทั้ง 3 อยางในตัวนักเรียน จะชวยใหมีผลการกระทําสูง 

Renzuli มีความเห็นวาเด็กปญญาเลิศหรือเด็กผูมีความสามารถพิเศษและมี
แววอัจฉริยภาพ ควรจะรวมเรียนในหลักสูตรปกติดวย เพียงแตมีโปรแกรมสรางเสริมเพิ่มขึ้นและ
สถานที่ในการเรียนโปรแกรมสรางเสริมนั้นไมจํากัดวาจะตองเปนในหองเรียนเทานั้น อาจจะเปน
การเรียนตามลําพัง การเรียนในหองสมุด ในหองวิทยาการหรือในชุมชน เพื่อใหเด็กสามารถ
แสวงหาความรูโดยไมจํากัด เพราะฉะนั้นการบริหารโปรแกรมสรางเสริมจึงจะตองมีความยืดหยุน
พอสมควร 

รูปแบบการสอนทวีปญญาของ Renzuli มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ง (Type I)
เปนกิจกรรมสํารวจทั่วไป ขั้นที่สอง (Type II) เปนกิจกรรมฝกหัดเปนกลุม และขั้นที่สาม (Type III)
เปนการศึกษาคนควาแกปญหาจริง ๆ เปนรายบุคคล หรือเปนกลุมเล็ก กิจกรรมในสองขั้นแรกจะ
เหมาะกับผูเรียนทุกคนรวมทั้งเด็กปญญาเลิศ หรือเด็กผูมีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ
เพราะเปนการวางพื้นฐานกระบวนการคิด ความรูสึก และสรางความสนใจที่กวางขวางใหแกผูเรียน
เปนกิจกรรมเสริมสรางทวีปญญาใหแกนักเรียนทุกคน และเปนพื้นฐานนําทางใหแกกิจกรรมขั้นที่
สามที่ใหเด็กปญญาเลิศ หรือเด็กผูมีความสามารถพิเศษ และมีแววอัจฉริยภาพเขาไปเรียน 

ในกิจกรรมเสริมสรางทวีปญญาขั้นที่หนึ่ง ครูจะเลือกหัวขอการเรียนหลาย ๆ 
วิชาที่คาดวาจะเปนที่สนใจของนักเรียน แลวใหเด็กนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสศึกษา สํารวจเนื้อหา
วิธีการเรียน บางหัวขอเร่ือง นักเรียนอาจจะนําไปใชในกิจกรรมขั้นที่สามไดตอไป ในกิจกรรม 
ทวีปญญาขั้นที่หนึ่งนี้ครูจะใหเสรีภาพแกนักเรียนในการศึกษา สํารวจหัวขอเร่ืองตาง ๆ โดยเพียงแต
ใหเปนที่ตกลงในตอนตนวานักเรียนแตละคนจะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อศึกษาอยางลึกซึ้ง ซ่ึงเรื่อง
ที่นักเรียนเลือกนี้ก็จะเปนแนวทางใหแกครูในการสอนกิจกรรมทวีปญญาขั้นที่สอง 
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ในกิจกรรมทวีปญญาขั้นที่สอง ครูจะใชส่ือการสอน เทคนิควิธีสอน เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดและความรูสึกในหัวขอวิชาที่นักเรียนเลือก จะมีการฝกทักษะใหทํา
แบบฝกหัด เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในวิชานั้น สําหรับโปรแกรมการสอนทวีปญญานี้ จะเนน
กระบวนการคิดและความรูสึก เพราะจากผลงานวิจัยไดแสดงใหเห็นวา ทักษะการคิดและความรูสึก
ความรูสึกในแตละวิชา จะชวยใหเกิดการถายโยงการเรียนรู หรือนําทักษะและความรูสึกไปใชใน
สถานการณใหมและวิชาอื่นได  ทักษะและกระบวนการเรียนรูมีความสําคัญในโลกปจจุบันที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นักเรียนควรจะไดรับการเตรียมตัวใหสามารถเผชิญกับสถานการณ
ปญหาใหม ๆ ไดการเรียนรูทักษะและความรูสึกจะชวยในการแกปญหาใหม ๆ อนึ่ง ทักษะการคิด
และความรูสึกที่เรียนรูนี้ ควรเปนไปเพื่อเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูและคําตอบใหม ๆ 
มิใชเปนผลหรือเนื้อหาในการเรียนการสอน และการสอนทักษะการคิดและความรูสึกนี้ ควรจะ
สอนโดยมีเนื้อหาวิชาเปนพาหะดวย มิใชเนนแตเพียงดานใดดานหนึ่ง 

การสอนในกิจกรรมทวีปญญาขั้นที่สองนี้  จะเหมาะกับนักเรียนทุกคน
สําหรับนักเรียนปญญาเลิศหรือนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ ก็จะได
ประโยชนเพิ่มเติม คือ 

1. ชวยใหบรรลุถึงขั้นสูงสุดในทักษะกระบวนการคิดและความรูสึกในวิชานั้น ๆ 
2. ไดแนวทางที่จะศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหกวางขวางลึกซึ่งในวิชานั้น ๆ  
3. สามารถนําทักษะกระบวนการคิดในวิชานั้น ไปใชในวิชาอื่นหรือใน

สถานการณใหม 
สวนกิจกรรมทวีปญญาขั้นที่สาม  ซ่ึงเนนการศึกษาคนควาเพื่อแกปญหาใน

แตละวิชา เปนรายบุคคลหรือกลุมเล็กนี้จะเหมาะกับเด็กปญญาเลิศหรือเด็กผูมีความสามารถพิเศษ
และมีแววอัจฉริยภาพ เด็กควรจะมีเวลาในกิจกรรมแบบที่สามนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของเวลากิจกรรม
ทวีปญญาทั้งหมด 

1.4 คุณลักษณะของนักเรียนท่ีมีแววอัจฉริยภาพ 

การพิจารณาวา เด็กคนใดคนหนึ่งมีความสามารถพิเศษ  หรือไมเปนเรื่องที่มี 
ความซับซอนเนื่องจากความสามารถพิเศษ มีความหลากหลาย เด็กแตละคนมีลักษณะเฉพาะดาน 
และมีแบบแผนการพัฒนาเปนของแตละคน เปนความเขาใจผิดอยางมากที่วา เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษตองรอบรูทุกดาน ความสามารถพิเศษ อาจครอบคลุมหลาย ๆ ดาน ไดแก เชาวนปญญา ศิลปะ
ความคิดสรางสรรค ทักษะทางรางกายและทางสังคม หรืออาจจะจํากัดอยูดานใดดานหนึ่งหรือสอง
ดานเทานั้น นอกจากนี้ยังมีความเขาใจผิดอยางมากวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค
เปนเพราะพันธุกรรมเพียงอยางเดียว และความสามารถพิเศษนี้ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต
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แตผลการศึกษาวิจัย จากนักวิชาการทั่วโลกเห็นตรงกันวา สถานการณไมไดเปนเชนนั้น เด็กเหลานี้
ยังจําเปนตองไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาศักยภาพดานใดดานหนึ่ง หรือ
หลายดานจนถึงระดับสูงกวาปกติ ในสภาพแวดลอมที่มีการจัดสรรทรัพยากรและในการที่จะเอื้อให
เกิดการเรียนรูที่เหมาะสม มิฉะนั้นความสามารถพิเศษที่เด็กเคยมีอาจเปลี่ยนแปลงไปเปนเด็กที่มี
ศักยภาพเชนเดียวกับเด็กธรรมดาทั่ว ๆ ไปได เด็กอาจเกิดความรูสึกเบื่อหนายตอการเรียนไมตั้งใจ
เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจต่ํากวาความเปนจริง การที่เด็กมีความสามารถพิเศษมีพัฒนาการ
ทางอารมณที่รุนแรงหรือผิดปกติไปจากเด็กปกติทั่วไป สาเหตุสําคัญเนื่องจากการอบรมเลี้ยงดู และ
สภาพแวดลอมรอบตัวเด็กมากกวา เปนลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเอง 

อุษณีย โพธิสุข (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 25 – 29)  
ไดกลาวถึงสาเหตุความเขาใจผิดบางประการของคนทั่วไปที่เกี่ยวกับเด็กความสามารถพิเศษ และ
กลาวถึงความเปนจริงดัง ตาราง 1 
 
ตาราง 1  ความเขาใจผิดบางประการของคนทั่วไปเกี่ยวกบัเด็กความสามารถพิเศษและความเปนจรงิ 
 

ความเขาใจผดิ ความจริง 
1. เด็กที่มีความสามารถพิเศษไมรูวาตนเองมี
ความสามารถ จนกวาจะมีคนอื่นมาบอก 

1. เด็ก ๆ มักจะรูวาตนมีความสามารถอยางไร
เมื่อคนอื่นจะมาบอกวาไมเกง ไมมีดี จึงมักคิด
วาตนเองไมมีความสามารถอะไรเหลืออยู 

2. เด็กเกงนั้นก็สามารถเกงไดเอง แมจะลําบาก
ยากเข็ญอยางไร เขาก็สามารถเกงได โดยไม
ตองมีใครชวย เรียกวา “เกิดมาเกง” 

2. เด็กที่มีความสามารถพิเศษตองการความ
ชวยเหลือและคําแนะนําจากผูปกครอง ครูและ
คนอื่น ๆ เปนพิเศษ รวมทั้งกลไกทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับความสามารถของเขา 

3. เด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น มักจะเปนคน
สมบูรณ หาที่ติไมได 

3. เด็กที่มีความสามารถพิเศษก็มีจุดเดนจุดดอย 
เชนเดียวกับเด็กอื่น ๆ  

4. เด็กฉลาดถาเรงเร็วเกินไปก็จะเบื่อเรียนใน
ที่สุด 

4. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ถาไดรับการศึกษา
ที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาก็จะไมมีคํา
วาเบื่อหนาย 
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ตาราง 1  (ตอ) 

ความเขาใจผดิ ความจริง 
5. พวกนี้เปนพวก “อภิสิทธิ์” มักไดรับความ
ชวยเหลือกอนใคร ๆ  

5. เด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนเด็กที่ถูก 
“ทิ้ง” มากกวาเด็กกลุมใด ๆ ดวยเหตุผลที่วาเกง
อยูแลวไมตองไปชวย ฯลฯ 

6. เด็กที่มีความสามารถพิเศษชอบที่จะถูกเรียก 
วา “มีความสามารถพิเศษ” “อัจฉริยบุคคล” 

6. เด็กที่มีความสามารถพิเศษอยากเหมือนคน
อ่ืน ๆ ไมตองการที่จะแตกตางจากคนอื่นเลย 

7. เด็กที่มีความสามารถพิเศษคือเด็กที่ดีกวาคน
อ่ืน ๆ  

7. เด็กที่มีความสามารถพิเศษคือเด็กทั่วไปก็มี
สิทธิ์ที่จะเปนเด็กดีหรือไมดีก็ได เพราะการอบรม
เล้ียงดูและสภาพครอบครัว ฯลฯ  

8. เด็กที่มีความสามารถพิเศษนาจะมีวนิัย และ
ความรับผิดชอบมากกวาคนอื่น ๆ เพราะ “รู”
มากกวาคนอืน่ 

8. เด็กที่มีความสามารถพิเศษก็เหมือนเดก็
ทั่วไป มีทั้งนสัิยดี ขี้เกยีจ ขาดระเบยีบ และไม
รับผิดชอบหรือรับผิดชอบสูงซึ่งตางคนก็ตาง
บุคลิก 

9. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ คนเกง ฉลาด 
IQ สูงกวาคนอื่น มานะ และแกไขปญหาได
ลุลวง 

9. เด็กที่มีความสามารถพิเศษไมจําเปนตองมี
IQ สูง หรือมีลักษณะฉลาดเฉลียวทันคนเสมอ
ไปความเกงมหีลายแบบ ทั้งเปนนักรอง
นักแสดงศิลปน กีฬา ภาษาศาสตร ฯลฯ ลวน
หลากหลาย 

10. ถาจะใหเดก็พวกนี้ไดดี ตองจัดกิจกรรมที่
ทาทาย และยุงตลอดเวลา เพือ่ที่วาพวกนีจ้ะได
ไมกลายเปนคนขี้เกียจ 

10. เด็กเหลานีก้็เหมือนเด็กทัว่ไปที่ตองการ
เวลาที่จะพักผอน  เวลาที่จะเลนนอกเหนือไป 
จากการเรยีนและศึกษาในสิ่งที่เขาสนใจและที่
สําคัญ เขาตองการเวลาที่จะพักความคิดของ
ตนเอง  สรางจินตนาการเหมอืนแมไกฟกไข 
ดังนั้น การที่เราจัดรายการยาวเหยียดไมมีเวลา
พัก-เลน แมจะเต็มไป ดวยอาหารสมองอาจไม
สงผลดีกับเด็ก 
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ตาราง 1  (ตอ) 

ความเขาใจผดิ ความจริง 
11. เด็กพวกนี้ควรที่จะเปนคนที่มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ สังคม รางกาย สติปญญา ที่สมดุลกัน 

11. เด็กทุกคนมีลักษณะหลากหลายและมีความ
แตกตางกันในเรื่องวุฒิภาวะทางอารมณ และ
สังคม สติปญญา และรางกาย ดังนัน้ ทุกคนจึง
แตกตางกัน ในกลุมเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ
จึงไมมีใครเหมือนใคร 

12. เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีลักษณะเหมือน 
กันทั้งโลก 

12. ทุกคนตางกันไมวาหนาตา สีผิว ความคิด
ความสามารถ การแสดงออก 

13. เด็กที่มีความสามารถพิเศษตางจากเด็กอื่น
ในทุก ๆ อยาง 

13. เด็กที่มีความสามารถพิเศษอาจมีทั้งสวนที่
เหมือนและแตกตางจากเด็กอื่น และบางอยาง
อาจดอยกวาเด็กธรรมดาดวยซํ้า 

14. เด็กที่มีความสามารถพิเศษ จะเปนคน
สุขภาพ แข็งแรง มีช่ือเสียง และประสบ
ความสําเร็จ 

14. เด็กที่มีความสามารถพิเศษสวนใหญจะไม
ประสบความสําเร็จ เพราะไมมใีครรูความสามารถ 
ของพวกเขา และไมมีใครชวยพัฒนาเด็กบางคน
อาจมีสุขภาพไมดี และอาจมานะและแกไข
ปญหาไดลุลวง ไมมีช่ือเสียงใด ๆ เลย 

15. เด็กเกงอยูแลวไมตองชวยเขา เขาก็ชวย
ตัวเองได 

15. เด็กเกงหรือเด็กฉลาดปานใดก็มีจุดบกพรอง 
ที่ตองแกไขเหมือนเด็กอืน่ 

 
ดวยกรณีตัวอยางและความเขาใจผิดที่มีอยูมากมายและหลากหลาย ที่สําคัญคือ  มีเด็ก

อีกเปนจํานวนไมนอยที่ไมไดแสดงพฤติกรรมที่ชัดเจน แตมีความสามารถที่แฝงอยูในตัวเด็กที่รอ
การกระตุนและสงเสริม  ปญหาที่เกิดทุกวันในระบบการศึกษาปกติที่ยังขาดโครงสรางที่เอื้อตอ
การพัฒนาของเด็กกลุมนี้ ในปจจุบันจึงมีเหตุผลทางการศึกษาวาตองจัดการศึกษาใหเด็กกลุมนี้ 

จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั่วโลก ไดบงชี้ลักษณะของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ หรือมีความฉลาดปราดเปรื่อง ซ่ึงมีลักษณะแตกตางจากเด็กอื่นในวัยเดียวกันในหลายทางใน
เร่ืองตอไปนี้ 

1. มีความอยากรูอยากเห็น เด็กกลุมที่มีความอยากรูอยากเห็นแบบสุดขั้วเกี่ยวกับสื่อ
ตาง ๆ  
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2. มีความจําดี สามารถจําสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเปนเวลายาวนาน และมีความสุข
กับเรื่องที่ตนเองสนใจ 

3. มีการเรียนรูเร็ว สามารถเรียนรูวิธีคิดตาง ๆ อยางรวดเร็ว และสามารถใชความรูที่
เรียนรูมาปรับใชในสถานการณใหม ๆ  

4. มีความตั้งใจสูง สามารถมุงอยูกับสิ่งที่ตนสนใจไดเปนเวลานาน ๆ  
5. รูจักใชเหตุผล สามารถเขาใจเหตุผล และมองเห็นความสัมพันธของกระบวนการ

ตาง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
6. มีความคลองแคลว มีความคิดและมีวิธีการแกไขปญหาตาง ๆ ไดดีมาก 
7. จําศัพทไดมาก สามารถจะใชคําและวลีตาง ๆ ไดมากกวาและเร็วกวาเด็กคนอื่น ๆ

ในวัยเดียวกัน 
8. มีอารมณขัน สามารถจะเขาใจเรื่องขําขัน และคําถามปริศนาไดรวดเร็ว 
9. ชอบจินตนาการ มีจินตนาการที่กวางไกล แตกตางจากเด็กทั่วไป 
10. มีอารมณออนไหว อาจมีอารมณออนไหวตอความรูสึกของผูอ่ืน ๆ โกรธงาย หรือ

ใหความสําคัญตอบางสิ่งบางอยาง ขณะที่คนอื่นไมเปนเชนนั้น 
11. ตองการแสวงหาเพื่อน อาจชอบเลนกับเพื่อนที่มีอายุมากกวา หรือแสวงหาเพื่อน

ที่มีสติปญญาใกลเคียง 
12. มีความรูสึกไมสบายใจกับพัฒนาการของตนเอง เนื่องจากพัฒนาทางรางกายของ

ตนตามไมทันระดับสติปญญา 
อุษณีย โพธิสุข (2543: 41 – 63) ไดรวบรวมการประเมินบุคลิกภาพของผูมีความสามารถ

พิเศษตาง ๆ จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยหลายสิบชิ้น และสรุปเปนแนวทางในการชวยสังเกต
บุคลิกลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดังนี้ 

ลักษณะดานสติปญญา (การรูคิด) 
1. มีความรูสึกไวตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ รอบตัว 
2. ชางสังเกต  สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ไดดี (มักมองเห็นอะไรได

อยางรวดเร็ว) 
3. รับรูส่ิงตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
4. ไมตองการใหใครมาขัดจังหวะในขณะจดจอกับกิจกรรมบางอยาง 
5. มีสมาธิในการทําสิ่งตาง ๆ ดาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา 
6. จดจําสิ่งตาง ๆ ไดรวดเร็ว (จําเร็ว) 
7. ระลึกขอมูลไดรวดเร็วและถูกตองแมนยํา (จําแมน) 
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8. เบื่อหนายงายกับกิจกรรมที่เปนกิจวัตรประจําวันของโรงเรียน 
9. ชอบคบคนที่มีอายุมากกวา 
10. ชอบทําอะไรดวยตัวเอง (ไมอยากใหผูอ่ืนชวยเหลือหรือถาชวยก็เพียงเล็กนอย) 
11. ชอบทํางานคนเดียวหรืองานเดี่ยวมากกวางานกลุม 
12. ชอบทํากิจกรรมที่ยาก ทาทายความสามารถ 
13. สนใจอานหนังสือที่ยากเกินวัย (เชน หนังสือของผูใหญ  หนังสือเกี่ยวกับชีวประวัต ิ

ของบุคคลสําคัญ และสารานกุรม เปนตน) 
14. รูหรือสนใจในสิ่งที่ผูใหญเองก็ตองประหลาดใจ (เพราะคาดไมถึงวาวัยแคนี้จะรู

หรือสนใจ)  
15. ทํางานที่ชอบไดดีเกินคําสั่งหรือความคาดหมาย 
16. เรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
17. ใชภาษา (เชนศัพทหรือโครงสรางประโยค) ที่สูงเกินวัย 
18. เมื่อเขาไปรวมกิจกรรมใด ๆ ก็มีแนวโนมวาจะทําไดดี 
19. ชอบตั้งคาํถามที่กระตุนความคิด 
20. สนใจเปนพิเศษกับกิจกรรมที่ตองใชความคิด 
21. ชอบจัดระบบระเบียบหรือโครงสรางใหกับเหตุการณหรือส่ิงตาง ๆ  
22. สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เปนนามธรรม เชน สัญลักษณ ตัวเลข รวมทั้งคํา นามธรรม

เชน ประชาธิปไตย วินัย ความซื่อสัตย เปนตน) ไดอยางลึกซึ้งกวาเด็กวัยเดียวกัน 
23. อยากรูอยากเห็นเปนพิเศษ (ชางซักถาม โดยเฉพาะเรื่องเหตุผล หรือถามในลักษณะ

ถา.........แลว) 
24. ชอบคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากความคิด การกระทําหรือการทดลองของตน 
25. มองเห็นความสัมพันธของเหตุและผลไดอยางรวดเร็ว 
26. บอกความแตกตางและความคลายคลึงกันของสิ่งตาง ๆ ไดดี 
27. ชอบจับประเด็นสําคัญหรือหลักการที่แอบแฝงอยูไดอยางรวดเร็ว 
28. สามารถแสดงความสัมพันธระหวางความคิดตาง ๆ   ที่ดูภายนอกคลายวาจะไม

เกี่ยวของกันได 
29. สามารถสรุปภาพรวมของสิ่งตาง ๆ หรือเร่ืองราวไดดี 
30. ไมดวนสรุปความรูหรือขอมูลตาง ๆ โดยไมวิเคราะหหรือตรวจสอบ 
31. สามารถวางแผนไดอยางสลับซับซอน 
32. นักเรียนเปนคนมีอารมณขัน 
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33. สามารถใชสามัญสํานึกประกอบการคิดหาคําตอบ หรือแกปญหาตาง ๆ ไดเปน
อยางดี 

34. สามารถผสมผสานความรูความคิดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ มาแกปญหาไดดี 
35. นักเรียนมีมาตรฐานสําหรับตัวเองสูง จึงไมคอยพอใจกับผลงานของตัวเองงายนัก 

(นักเรียนชอบทํางานไดดีที่สุด และไมชอบที่จะเห็นผลงานแบบธรรมดาเหมือนกับที่คนอื่น
เขาทํา) 

ลักษณะผูมีความคิดสรางสรรค 
1. ไมยอมใหความรวมมือถาไมเห็นดวย 
2. ไมรวมกิจกรรมที่ไมชอบ 
3. ชอบทํางานคนเดียวเปนเวลานาน 
4. มีความสนใจอยางกวางขวางในเรื่องตาง ๆ  
5. ชอบซักถาม 
6. ชอบพูดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐหรือวิธีการคิดแบบใหม ๆ  
7. เบื่อหนายกับความซ้ําซาก จําเจ 
8. กลาทดลองทําเพื่อพิสูจนความคิดของตนเอง ถึงแมจะไมแนใจในผลที่เกิดขึ้น 
9. มีอารมณขันเปนเนืองนิตย 
10. มีอารมณออนไหวงาย 
11. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพ เชน ซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะตาง ๆ เปนตน 
12. ไมหงุดหงิดกับความไรระเบียบหรือความยุงเหยิงที่คนอื่นทนไมได 
13. ไมสนใจวาตนเองจะแปลกวาคนอื่น 
14. มีปฏิกิริยาโตแยงเมื่อไมเห็นดวย 
15. ชางจดจํารายละเอียดสิ่งตาง ๆ เปนอยางดี 
16. ไมชอบการบังคับ กําหนดกฎเกณฑ ตีกรอบความคิดหรือใหทาํตามกติกาตาง ๆ 
17. ถาเปนสิ่งที่ตนไมสนใจหรือไมเห็นดวย จะหมดความสนใจงาย 
18. ชอบเหมอลอย สรางจินตนาการ 
19. ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนได ถาอธิบายเหตุผล 
20. มีความคิดที่เปนอิสระ ไมชอบทําตามคนอื่น 
21. มีความคิดยืดหยุน คิดไดหลายทิศหลายทาง เชน สามารถคิด แกปญหาเดียวกันได

หลายวิธี  
22. สามารถคิดหรือทํางานไดหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน 
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23. แสดงความคิดไดหลากหลายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
24. ชอบสรางแลวร้ือ ร้ือแลวสรางใหมเพื่อความแปลกใหม 
25. ชอบมีคําถามแปลก ๆ ทาทายใหคิด 
26. ชอบคิดหรือริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม มากกวาคนอื่น 
27. ชอบเปนคนแรกที่คิดหรือทําเรื่องใหม ๆ  
28. มีความรูสึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพและความเปนอิสระทางความคิด 
29. ชอบหมกมุนกับความคิด 
30. ในสายตาของคนทั่วไปดูวาเปนคน “แปลก” กวาคนอื่น 
31. เปนคนไวตอความคิดความรูสึกของผูอ่ืน 
32. เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางสิ่งตาง ๆ ที่คนทั่วไปมองไมเห็น 
33. มีความวิจิตรพิสดารในการทําสิ่งตาง ๆ 
34. ชางสังเกต สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ ที่ผูอ่ืนไมเห็น 
35. สามารถผสมผสานความคิดหรือส่ิงที่แตกตางเขาดวยกัน โดยไมมีใครคิดและทํามากอน 
ลักษณะของนักคณิตศาสตร 
1. ชอบอานประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตรที่มีช่ือเสียง 
2. สนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับตัวเลข เชน ปฏิทิน เวลา แผนภูมิ เปนตน 
3. รักและหลงใหลในตัวเลข เชน เลือกขาวของเครื่องใชที่มีตัวเลขเปนสวนประกอบ  
4.  ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร (อาจเปนคนวัยเดียว 

กันหรือตางวัยก็ได) 
5. ชอบเลนตัวตอยาก ๆ หรือของเลนที่เกี่ยวกับการสรางรูปทรง 
6. หมกมุน ครุนคิดและฝกฝนโจทยปญหาทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 
7. เบื่อโจทยเลขหรือบทเรียนที่ไมทาทาย ซํ้าซากหรืองายเกินไป 
8. มีวิธีแปลกใหมในการแกปญหาโจทยทางคณิตศาสตรเอง ไมชอบทําตามวิธี

คนอื่นที่เคยทํามา 
9. ลัดขั้นตอนการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง 
10. คิดโจทยปญหาไดอยางพลิกแพลง ซับซอนและมองเห็นแงมุมที่คนอื่นคิดไมถึง 
11. เปนคนมีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดหลายมิติ 
12. เปนคนชางคิด มีวิธีคิดที่ดี มีไหวพริบ 
13. เขาใจความหมายของจํานวนและตัวเลขอยางรวดเร็ว 
14. มีเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ 
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15. ชอบตั้งคําถามที่เปนเหตุตอกัน เชน ถา........แลว.........ดังนั้น...........เพราะวา.......
ถาไม.....แลว............... 

16. ชอบวิเคราะห วิพากษ วิจารณเร่ืองตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
17. สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา อากาศ และมีมิติของเวลา 
18. มองเห็นความสัมพันธ เชื่อมโยงโครงสรางและความสมดุลของสิ่งตาง ๆ 
19. เรียนรูเกี่ยวกับจํานวน ตัวเลข และสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอยางรวดเร็ว 
20. ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 
21. ชอบชั่ง ตวง วัด นับ 
22. ชอบจัดลําดับหมวดหมู ส่ิงของ หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญไป

หาเล็กหรือเล็กไปหาใหญ 
23. ไดคะแนนทดสอบทางคณิตศาสตรสูง 
24. สรุปความคิดในเชิงคณิตศาสตรไดอยางรวดเร็ว 
25. เชื่อมโยงประเด็นปญหากับเรื่องอื่น ๆ ไดอยางสมเหตุสมผล 
26. จดจําความสัมพันธตาง ๆ ของปญหาและหลักการของคําตอบที่ผานมาไดดี 
27. เชื่อมั่นในคําตอบหรือหลักเกณฑการคิดทางคณิตศาสตรของตนเอง 
28. มีความสามารถในการแกโจทยปญหาเดียวกันไดหลายรูปแบบ 
29. ชอบโจทยคณิตศาสตรที่ยาก 
30. มองเห็นความสัมพันธเชื่อมโยงของโครงสรางและความสมดุลของสิ่งตาง ๆ 
31. มีแนวโนมที่จะมองอะไร ๆ โยงมาเกี่ยวพันกับคณิตศาสตรไดหมด 
ลักษณะของนักวิทยาศาสตร 
1. กระหายใครรูวาสิ่งตาง ๆ ทํางานไดอยางไร 
2. ชอบอานหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐหรือการผลิตสิ่งตาง ๆ หรือหนังสือเกี่ยวกับ

ธรรมชาติมากกวาหนังสือนิยาย 
3. ชอบอานประวัตินักวิทยาศาสตรและชื่นชมอยากเปนเหมือนนักวิทยาศาสตรที่ตนชอบ 
4. มีความสุขกับการทํางานในกลุมเล็ก ๆ หรือทํางานคนเดียว 
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
6. ชอบอานหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวนและแกเกมปญหาตาง ๆ  
7. ชอบวิชาวิทยาศาสตร 
8. มีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดีกวาวิชาอื่น 
9. อยากทํางานทางดานวิทยาศาสตร 



 
 
 

41 

10. ใชเวลาวางทําสิ่งที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร 
11. ชอบคบหาพูดคุย กับผูที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร (อาจเปนคนวัยเดียวกัน

หรือตางวัยก็ได) 
12. เปนคนมีความอดทนสูง 
13. มองเห็นปญหาที่คนอื่นมองไมเห็น 
14. มองเห็นรูปแบบของสิ่งตาง ๆ ในลักษณะของความสมดุลหรือไมสมดุล 
15. มองเห็นโครงสรางของสิ่งตาง ๆ ไดอยางงายดาย 
16. เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 
17. ชอบตั้งคําถามที่ตอบไดยาก เชน โลกเกิดไดอยางไร ฯลฯ 
18. อยากเรียน อยากรู มีคําถามมากมายตลอดเวลา 
19. ชอบถอดของเลนออกมาพิสูจนเปนชิ้น ๆ (บางทีอาจใสกลับเขาไปอยางเดิมไมได) 
20. มักคิดแลวทดลองทําเพื่อดูวาอะไรจะเกิดขึ้น จะเปนอยางไรตอไป หรือพิสูจน

ความคิดของตนเอง 
21. ชอบทํางานที่ตองลงมือปฏิบัติ ทดลอง หรือพิสูจน 
22. ชอบทํางานที่ยากและทาทายความสามารถ 
23. มีปฏิภาณไหวพริบดี 
24. มีความสนใจ ใฝรู และกระหายที่จะหาเหตุผลของสิ่งตาง ๆ  
25. เขาใจความสัมพันธของเหตุและผลเกินวัย 
26. ชอบวิเคราะห วิพากษวิจารณเร่ืองตาง ๆ อยางมีเหตุผล 
27. เปนคนชางสังเกตและมักสังเกตอยางลึกซึ้งใกลชิด เชน เฝามองดู จับตอง ดม

เปนตน 
28. สามารถโตแยง ตั้งคําถาม ซักถาม หรืออธิบายเหตุผลตาง ๆ โดยใชหลักเหตุผล

หรือเงื่อนไขตาง ๆ เชน ถา.........แลว........ ดังนั้น........ เพราะวา....... ถาไม.......แลว....... ฯลฯ  
29. เปนคนชางสงสัย 
30. ชอบจัดลําดับ จัดหมวดหมูส่ิงตาง ๆ ใหเปนระบบหรือเปนขั้นเปนตอนทั้งสิ่งที่

เปนรูปธรรมและนามธรรม 
31. ชอบสะสมของแลวนํามาประดิษฐเปนสิ่งตาง ๆ อยางนาสนใจ 
32. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทํางาน 
33. มีจินตนาการดี 
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ลักษณะผูนํา 
1. มีความสนใจใฝรูอยางกวางขวาง 
2. ชอบเปนผูนํากลุม 
3. เปนคนมีอารมณขัน 
4. ชอบอาสาเปนคนจัดการในทุกเรื่อง 
5. ชอบเลนหรืออยูกับคนหมูมาก 
6. ไวตอความรูสึกของผูอ่ืน 
7. มีวิธีการสื่อสารและปฏิบัติกับบุคคลตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
8. สามารถจัดประเด็นปญหาและเขาถึงตนเหตุที่แทจริงของปญหาไดอยางรวดเร็ว 
9. มักถูกเรียกรองจากกลุมใหเปนผูนําในการเลนเกมหรือทาํกิจกรรมตาง ๆ 
10. เพื่อน ๆ ชอบที่จะเลนดวย 
11. มีความสามารถในการตัดสินใจ 
12. สามารถวางแผนและจัดการเรื่องตาง ๆ ไดดี 
13. มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใสในงานและตั้งใจทําใหดีที่สุด 
14. สรางศรัทธา ความเชื่อและสามารถชักจูงคนอื่นใหคลอยตามได 
15. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทําความรูจักกับผูคน 
16. เปนคนกวางขวาง เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในกลุม 
17. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
18. ชอบทํางานหลายอยางและทําอยางทุมเท  
19. พรอมที่จะรับความคิดใหม ๆ และคําวิพากษวิจารณ 
20. กลาคิด กลาพูด กลาทํา กลารับผิดชอบ 
21. กลาแสดงความคิดเห็นในที่ชุมชน 
22. สามารถควบคุมการดําเนินงานในกลุมใหบรรลุเปาหมายได 
23. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมวาจะอยูในกลุมเพื่อนหรืออยูในกลุมผูใหญ 
24. ปรับตัวตอสถานการณใหมไดดี (มีความคิดและการกระทําที่ยืดหยุน ควบคุม

อารมณและความรูสึกได หนักแนนไมหวั่นไหวงาย เชน ไมรูสึกรําคาญหรืออารมณเสียเมื่อมีอะไร
เปลี่ยนแปลงไปจากกิจวัตรประจําวัน) 

25. มีความเขาใจลึกซึ้งและวองไวในเรื่องเหตุและผลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของคน 
26. ชอบขบคิดปญหายาก ๆ เกี่ยวกับสังคม (อาจเปนสังคมในบาน โรงเรียน หรือ

ชุมชนก็ได 
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27. ไมยอมจํานนตอปญหาหรืออุปสรรคใด ๆ  
28. รูจักใชหลักการหรือแนวคิดใหม ๆ ในการแกปญหา 
29. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทางการจัดระบบทางสังคม เชน เมื่อเห็นความไมยุติธรรม

อาจริเร่ิมนํากลุมเพื่อหาทางแกไข โดยไมปลอยใหผานไป ฯลฯ 
30. แกปญหาเฉพาะหนาไดดี 
31. กลาเสี่ยง 
32. สนุกกับงานที่ตองตัดสินใจ 
33. รูจักใชขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใหเปนประโยชน 
34. รักความยุติธรรม 
ลักษณะของนักภาษา 
1. พูดไดเร็วกวาเด็กในวัยเดียวกัน 
2. ชอบทองและจดจําศัพท บทนิพนธ โครง กลอนตาง ๆ  
3. สนใจอานทุกอยางที่ผานพบ เชน ปายชื่อ หรือปายขอความตาง ๆ  
4. มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือกอนเด็กวัยเดียวกัน 
5. ชอบเลานิทาน 
6. ชอบอานหนังสือ 
7. ชอบจดบันทึก 
8. เขารวมกิจกรรมทางภาษาทุกครั้งที่มีโอกาส 
9. ชอบมีหนังสือติดตัว 
10. ชอบเขียนเรื่อง แตงเรื่องราวตาง ๆ เชน นิทาน โคลง กลอน สารคดี เปนตน 
11. อานหนังสือไดเองกอนเด็กวัยเดียวกัน 
12. รูและจําคําศัพท ช่ือของสิ่งตาง ๆ บทประพันธ โคลง กลอน หรือ เร่ืองราวตาง ๆ

ไดเร็วและมากกวาเด็กในวัยเดยีวกัน 
13. พูดหรือเขียนไดดี รูจักใชคําที่เหมาะสมเรียบเรียงเปนภาษาที่สละสลวยงดงาม 
14. สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิด ความตองการหรือความรูสึกของตนเองให

ผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน 
15. สามารถอธิบายหรือบรรยายความหมายของสิ่งตาง ๆไดอยางชัดเจนโดยใช

ถอยคําที่รัดกุมและเหมาะสม 
16. เขาใจเรื่องที่อานหรือฟงไดอยางรวดเร็วและแจมแจง 
17. สามารถเขาใจความหมายลึกซึ้งที่แฝงอยูในเรื่องที่อานหรือฟงได 
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18. รูจักใชคําเปรียบเทียบเพื่ออธิบายใหเขาใจความหมายไดแจมชัด 
19. มีความสามารถในการเลาเรื่องไดอยางสนุกสนาน ชวนติดตาม 
20. สามารถเรียนภาษาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย 
21. สามารถวิจารณเชิงสรางสรรคจากเรื่องที่อานหรือฟงได 
22. สามารถแสดงแนวความคิดใหม ๆ จากเรื่องที่อานหรือฟงได 
23. ใชภาษาที่ทําใหเกิดจินตนาการไดอยางแจมชัดและมีสีสัน 
24. ใชคําบรรยายใหเห็นความงามและแสดงถึงอารมณที่ละเอียดออนได 
25. ใชภาษาที่สละสลวย ลึกซึ้ง งดงามและกาวหนาเกินวัย 
26. สามารถเขียนหรือแตงเรื่องราวจากความคิดของตนเองหรือจากการเชื่อมโยงสิ่งที่

อานหรือฟงมาไดอยางสรางสรรค สลับซับซอน พิสดาร และเต็มไปดวยจินตนาการ 
27. ประสบความสําเร็จในการพูดที่มีแบบแผน เชน การโตวาที กลอนสด พูดชักชวน  
28. สนใจและชอบศึกษาที่มาของคําศัพทตาง ๆ 
29. ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ตนเองใช หรือภาษาที่ตนเองใชหรือภาษา

ที่ไดผานพบ เชน ภาษาในสื่อมวลชน 
30. ชอบเลนเกมหรือทํากิจกรรมทางภาษา เชน ปริศนาอักษรไขว  
31. ชอบสรางศัพทหรือสํานวนแปลก ๆ ขึ้นใชเอง 
ลักษณะของศิลปน 
1. ชอบหาเวลาวางขีดเขียน วาดภาพ แกะสลัก หรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ 
2. สนใจเรื่องสี ความงดงามของภาพวาดหรืองานทางศิลปะ 
3. ชอบและสนใจรวมกิจกรรมทางศิลปะ 
4. มีสมาธินานถาทํางานศิลปะ 
5. หมกมุนกับงานศิลปะอยางจริงจังและมีความสุขที่ไดทํางานศิลปะ 
6. สนใจงานทางศลิปะ 
7. ชอบอานประวัติ และผลงานของศิลปนที่มีช่ือเสียงแขนงตาง ๆ 
8. ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะ 
9. ชอบสะสมผลงานดานศิลปะ 
10. อยากจะประกอบอาชีพทางศิลปะ เชน เปนนักแสดง จิตรกร เปนตน 
11. มีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งตาง ๆ ไดหลายมิติ 
12. มีประสาทสัมผัส มือ ตาดีเยี่ยมตั้งแตเยาววัย 
13. มีทักษะการวาดหรือขีดเขียนเสนกาวหนากวาเพื่อน ๆ  
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14. มีความคิดและความรูสึกที่เปนอิสระ 
15. มีความสามารถในการสรางผลงานดานศิลปะ เชน ภาพวาด งานปน งานแกะสลัก 

เปนตน ไดอยางสรางสรรคกวาผูอ่ืน 
16. สามารถใชกิริยาทาทาง เพื่อส่ืออารมณความรูสึกนึกคิดของตนใหผูอ่ืนเขาใจได

เปนอยางดี 
17. แสดงออกถึงความสามารถในการจินตนาการอยางโดดเดน 
18. สามารถดัดแปลงวัสดุใหเปนงานศิลปะได 
19. สามารถผสมผสาน  ความคิด  จินตนาการ  และอารมณ  ออกมาเปนงานศิลปะที่

กระตุน ความรูสึกและอารมณของผูพบเห็นได 
20. ออกแบบทารํา ทาเตนไดเหมาะกับเพลง 
21. มีรสนิยมกับงานศิลปะ 
22. มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงเมื่อทํางานศิลปะ 
23. มีความสามารถที่จะทําเรื่องธรรมดาใหเปนงานศิลปะที่พิเศษขึ้นได 
24. มีลักษณะงานเฉพาะตัว และมีวิธีสรางงานทางศิลปะอยางไมซํ้าแบบ ซ่ึงอาจแตก 

ตางจากประเพณีนิยมหรือที่ปฏิบัติมา 
25. มีความรูสึกไวเปนพิเศษตอส่ิงแวดลอม เปนนักสังเกตที่เฉียบแหลม มองเห็น

ความผิดปกติในเรื่องที่คนอื่นมองขามไป 
26. มีอารมณออนไหว 
ลักษณะของนักดนตรี 
1. ชอบดนตรีเปนชีวิตจิตใจ 
2. กระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมทางดนตรี 
3. ชอบศึกษา ติดตามประวัติและผลงานของนักดนตรีที่มีช่ือเสียง 
4. ชอบใชเวลาวางใหกับดนตรี (อาจเปนการรอง การเลนดนตรีหรือแตงเพลง) 
5. อยากแสดงดนตรีไมวาจะเปนการรองเพลงหรือเลนเครื่องดนตรี 
6. ติดตามรายการแสดงดนตรีและเขารวมฟงทุกครั้งที่มีโอกาส 
7. ชอบคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางดนตรี 
8. สนใจที่จะศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับดนตรีเพิ่มขึ้นดวยตนเอง 
9. ฝกซอมเลนดนตรีหรือรองเพลงทุกครั้งที่มีโอกาส 
10. สมัครประกวดเลนดนตรีหรือรองเพลงทุกครั้งที่มีโอกาส 
11. อยากเปนนักดนตรีหรือนักรองที่มีช่ือเสียง 
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12. สะสมเพลงและขาวในวงการเพลง 
13. ชอบสะสมของที่ระลึกหรือของใชเกี่ยวกับดนตรี เชน เข็มกลัด รูป ตัวโนต ฯลฯ 
14. สนใจอยากจะมีอาชีพทางดนตรี เชน เปนนักรอง นักดนตรี นักแตงเพลง ฯลฯ 
15. สามารถเรียนรูที่จะเลนเครื่องดนตรีชนิดตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 
16. สามารถรับรูและเลียนเสียงตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว แมนยํา 
17. สามารถเลนดนตรีและเสียงเพลงที่ไดยินได 
18. มีความเขาใจและสามารถที่จะใชเสียงตาง ๆ ใหบังเกิดตอความรูสึกของคนอื่น 
19. เตน เคลื่อนไหว โยกหัว หรือปรบมือสอดคลองกับจังหวะเสียงเพลงไดเปนอยางดี 
20. สามารถแยกแยะเพลงที่มีทวงทํานองคลายกันไดอยางแมนยํา 
21. สามารถบอกไดวาเพลงที่ไดยินเลนดวยเครื่องดนตรีชนิดใด 
22. มีความมั่นใจในการวิเคราะหเพลงที่ฟงไดวาเพลงใด “ดี” หรือ “ไมดี” 
23. รับรูความแตกตางของเสียงดนตรีไดอยางละเอียดทั้งระดับเสียง ความดัง และจังหวะ 
24. สามารถสนองตอบตอจังหวะดนตรีดวยการเคลื่อนไหวรางกาย 
25. มีความเชื่อมั่นที่จะเลนดนตรีหรือรองเพลง 
26. สามารถริเร่ิมสรางทวงทํานองได 
27. ปรับทวงทํานอง เนื้อรองใหเปนไปตามตองการได 
28. ดัดแปลวัสดุเหลือใชใหเปนเครื่องดนตรีงาย ๆ ได 
29. จําเนื้อเพลงไดแมนยํา 
30. คิดริเร่ิมแตงเพลงใหม ๆ  
31. รูวาตนเองมีความสามารถทางดนตรีดานใดเปนพิเศษ 
ลักษณะของนักกีฬา 
1. สนุกสนานกับการเคลื่อนไหว ออกกําลัง เชน การวิ่ง การกระโดด การปนปาย ฯลฯ 
2. สนใจอานและติดตามขาวกีฬาหรือนักกีฬาที่ตนเองชอบ 
3. กระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมกีฬา 
4. ชอบใชเวลาวางในการเลนกีฬา 
5. เปนผูที่มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
6. มีสมาธิในการเลนกีฬาได แมจะมีเสียงรบกวน เชน เสียงเชียร หรือ เสียงโหฮาของผูชม 
7. สนใจหาความรูเร่ืองการออกกําลังกาย 
8. แสดงความสนใจที่จะมีอาชีพทางการกีฬา 
9. มีความสามารถในการเลนทาพื้นฐานของกีฬาประเภทตาง ๆ ได 
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10. ชอบคิดวิธีใหม ๆ มาใชกับการเชนกีฬา 
11. เรียนรูการใชเครื่องมือทางกีฬาไดเร็วกวาเด็กวัยเดียวกัน 
12. มีความสามารถในการควบคุมความสมดุลของรางกายไดอยางโดดเดน เชน 

กระโดดยอง ๆ ขาเดียว เดินบนเสนตรง 
13. มีความสามารถในการกําหนดทิศทาง ระยะทางและเวลาไดดี 
14. มีความอดทนในการซอมกีฬา 
15. สามารถเลนกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งไดเปนอยางดี 
16. สามารถเลนกีฬาที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
17. ชอบเลนกีฬา 
18. ชอบทํางานหรือกิจกรรมที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายมากกวางาน หรือกิจกรรมที่

ใชทักษะดานอื่น 
19. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาในการเลนกีฬาไดเปนอยางดี 
20. มีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อเลนกีฬา 
21. ไดรับเลือกเปนตัวแทนแขงขันกีฬา 
22. มีลักษณะพิเศษทางรางกาย  ที่เปนศักยภาพพื้นฐานทางกีฬาไดอยางดี เชน มีกลามเนื้อ

แข็งแรงชวงขาที่ยาวเหมาะที่จะเปนนักวิ่ง หรือมีรางกายยืดหยุนเหมาะที่จะเปน นักยิมนาสติก เปนตน 
23. มีความสามารถที่จะควบคุมรางกายใหเคลื่อนไหวไดอยางคลองแคลววองไว 
24. มีความสามารถเรียนรูและจดจําสิ่งตาง ๆ ดวยการเคลื่อนไหวรางกายไดดีกวา 

การใชวิธีอ่ืน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 9 – 16) มีนโยบายสงเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษแตกตางกัน 5 ดาน คือ ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ดานภาษา ดานดนตรี ดานกีฬา และ
ดานทัศนศิลป และศิลปะการแสดงซึ่งแตละดานมีลักษณะดังนี้ 

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
1. แสดงใหเห็นถึงทักษะดานคณิตศาสตร โดยการแสดงความสามารถในการคํานวณ 

และการใหเหตุผลเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต 
2. มีความรวดเร็วเกี่ยวกับการรับรูเร่ืองรูปทรง 
3. โยงการแกปญหาหนึ่งไปยังอีกปญหาหนึ่ง 
4. แสดงความคงเสนคงวาและมีความปรารถนาในความสมบูรณแบบ 
5. ตองการรูถึงเหตุและผลของสิ่งตาง ๆ 
6. มีความมุงมั่น ไมทอถอยงาย ๆตอความลมเหลวในการทดลองหรือทําโครงการใด ๆ 



 
 
 

48 

7. อานเกี่ยวกับเรื่องราวดานวิทยาศาสตรมาก และพอใจที่จะคิด หรืออภิปรายเกีย่วกบั
งานดานวิทยาศาสตร 

8. แสดงความสามารถในการเขาใจเรื่องที่มองเห็นและเปนนามธรรม 
9. ใชเวลามากในโครงการพิเศษของตนเอง 
10. แสดงออกอยางชัดเจนและแมนยําไมวาจะเปนดานการเขียนหรือการพูด 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานภาษา 
1. มีความสามารถทางสติปญญาสูง 
2. สามารถใชภาษาแสดงความรูสึกไดอยางซาบซึ้ง 
3. ฟงเรื่องราวหรือเพลงแลวสามารถสื่อเปนรูปภาพได 
4. เขาใจภาษาตางประเทศ เมื่อเจาของภาษาพูดในลักษณะการสนทนาที่มีอัตราความเรว็

การพูดตามปกติ 
5. พูดใหเจาของภาษาฟงเขาใจในการสนทนากันในจังหวะความเร็วปกติ 
6. เขียนแสดงความคิดเห็นสวนตัวโดยใชภาษาไดถูกตองและเหมาะสม 
7. อานจับใจความและแยกแยะประเด็นสําคัญไดดี 
8. สามารถคิดเปนภาษานั้น ๆ 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานดนตรี 
1. ตอบสนองตอจังหวะและทํานองเพลงมากกวาคนอื่น ๆ 
2. รองเพลงไดดี 
3. กระตือรือรน และกระปรี้กระเปราตอดนตรี 
4. ซ้ือเทปหรือแผนเสียงเพื่อฟงดนตรีตามแนวที่ตนชอบ 
5. เพลิดเพลินกับการรวมกันรองเพลงกับผูอ่ืน หรือรองเปนกลุม 
 6. ใชดนตรีแสดงความรูสึกและประสบการณ 
7. คิดสรางสรรคเสียงดนตรีขึ้นใหมจากวัสดุอ่ืน 
8. เลนดนตรีไดดีหรือเลนไดมากกวา 1 ช้ิน 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานกีฬา 
1. มีพลังและความตองการจะออกกําลังกายเพื่อที่จะอยูอยางมีความสุข 
2. ชอบเลนเกมแขงขันทางกีฬา 
3. มีชัยชนะโดดเดนจากการแขงขันกีฬาหลาย ๆ อยาง 
4. ชอบกีฬากลางแจง ชอบการโบกรถ ชอบการไปเขาแคมป 
5. ตั้งใจจะใชเวลาสวนมากในการฝกซอมกิจกรรมตาง ๆ ทางพลศึกษา 
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6. วิ่งเร็วไมแพใครในชั้น 
7. พลศึกษาเปนเรื่องที่ทําไดดีที่สุด 
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษดานทัศนศิลปและศิลปะการแสดง 
1. สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็น 
2. พอใจกับงานศิลปะ 
3. แสดงความคิดริเร่ิมในการเลือกเนื้อหา เทคนิคและการประกอบภาพสื่อสารการเขียนแบบ 
4. มีความตั้งใจในการทดลองใชวัสดุหรือวิธีการใหม ๆ และประสบการณใหม ๆ  
5. ใชศิลปะในการแสดงออกถึงความตองการและประสบการณของตน 
6. แสดงความสนใจในงานศิลปะของผูอ่ืน สามารถซาบซึ้ง สามารถวิพากษ วิจารณ

และเรียนรูงานของผูอ่ืนได 
7. ทํางานศิลปะในลักษณะของภาพสามมิติ 
8. สามารถแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ไมคาดหมายระหวางสีและรูปราง ทําให

เห็นถึงการเนนและการสะทอนความรูสึกได 
9. แสดงความสนใจในกิจกรรมตาง ๆ ดานการละคร 
10. ใชเสียงสะทอนใหเห็นถึงความคิดและอารมณที่เปลี่ยนแปลง 
11. ส่ือความรูสึกโดยการแสดงออกทางสีหนา ทาทางและการเคลื่อนไหว 
12. แสดงความสามารถพิเศษในการแสดงความรูสึกและประสบการณ 
13. มีความสุขและความพึงพอใจกับการเลนหรือการแสดงออก 
14. เขียนบทละครหรือแตงเรื่องหรือผูกเรื่องจากของจริงได 
15. เมื่อเลาเรื่องสรางบรรยากาศหรือสถานการณใหดูสมจริง และสรุปเรื่องใหจบลงดวยดี 
16. สนุกกับการปลุกเราใหผูฟงมีอารมณตอบสนอง 
 
บังอร  เสรีรัตน (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2546: 

12–16) ไดกลาวถึง ลักษณะความเกงแตละดานตามทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligence–
M.I) ของ Howard Garder ดังนี้ 

ความเกงดานภาษา (Linguistic intelligence)  
“ส่ือสารคลอง ส่ือสารตรงแนว ถายทอดแลวเขาใจชัด” 
1. สามารถจัดใจความไดดี แยกแยะประเด็นสําคัญ ไมสําคัญและจับความคิดหลักได 
2. สามารถถายทอดความคิดโดยการพูดไดชัดเจน ส้ัน กระชับไดใจความครบถวน 
3. ส่ือสารไดชัดตรงประเด็นและทําใหผูรับสารคลอยตาม ยอมรับความคิดได 
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4. สามารถอานหนังสือตาง ๆ ไดถูกตอง เขาใจความหมายที่อาน จับใจความ และ
สาระสําคัญที่อานไดดี อีกทั้งมองเห็นความคิดสําคัญที่ผูเขียนตองการสื่อสาร สามารถวิเคราะห
ความคิดของผูเขียนและสิ่งที่อานได 

5. เขียนถายทอดความรูสึก ความรู  ขอมูลไดถูกตองชัดเจน  และสามารถเขียน 
ถายทอดไดหลากหลายแนวทาง ทั้งการเขียนเปนรอยแกว รอยกรอง ฉันท กาพย กลอน ฯลฯ 

ความเกงดานตรรกะ คณิตศาสตร (Logical-mathematical intelligence) 
“คิดคลอง มองเปนระบบ แยกแยะ เชื่อมโยงรอบดานผานเหตุผลที่เหมาะสม” 
1. คิดอยางเปนระบบ มีเหตุผลในการคิด 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คือ คิดพิจารณาสวนยอยของประเด็นใหเห็น

ภาพชัดเจนทุกแงมุม 
3. มีความสามารถในการคิดสังเคราะห คือ ประมวล เชื่อมโยงแงมุมความคิดรวบยอด

และประเด็นตาง ๆ ใหเปนเรื่องเดียวกันอยางเหมาะสมสอดคลอง 
4. มีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ คือ พิจารณาขอมูลตาง ๆ อยางรอบดาน

และนํามาใชในการตัดสินใจอยางเหมาะสมวาจะเชื่อหรือไมเชื่อ ทําหรือไมทํา 
5. มีความสามารถดานการคิดแกปญหา คือ ตระหนักในสภาพที่ผิดปกติ เปนปญหา

การคนหาเหตุผล ขอมูล และการประมวลสาเหตุของปญหา หาวิธีแกปญหาที่หลากหลาย และเลือก
แนวทางที่สามารถแกปญหาไดเกิดผล  

6. มีความสามารถในการคิดสรางสรรค คือ สามารถคิดไดคลองแคลว รวดเร็ว คิดได
มากมายหลายแนวทาง คิดแบบใหม แตกตางจากคนอื่นและวิธีการเดิม คิดยืดหยุน คิดกวางไกล 
มองไปขางหนา 

7. มีความสามารถในการใชจํานวน คิดคํานวณ และเปลี่ยนแปลงเปนรูปธรรมตาง ๆ 
8. มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรอยางรอบดาน ทั้งทักษะขั้นพื้นฐานและทักษะ

ขั้นสูง 13 ทักษะ คือ 
ทักษะขั้นพื้นฐาน 8 ทักษะ ไดแก การสังเกต การวัด การจําแนกประเภท การหา

ความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลาการใชตัวเลข การจัดกระทําและสื่อ
ความหมายขอมูล การลงความเห็นจากขอมูล และการพยากรณ 

ทักษะขั้นสูงมี 5 ทักษะ ไดแก การตั้งสมมติฐาน การกําหนดคํานิยามเชิงปฏิบัติการ
การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความหมายของขอมูลและการลงขอสรุป 
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ความเกงดานดนตรี (Musical intelligence) 
“เขาใจจังหวะทํานอง มองเห็นความงาม  ทุกยามมีดนตรีในหัวใจ  นํามาใชในการ

พัฒนาตนเอง” 
1. มีความไวตอการรับรูจังหวะและทํานอง 
2. สามารถแยกแยะเสียง ทํานอง จังหวะไดดี 
3. สามารถแตงเพลง สรางสรรคทํานองใหม ๆ ไดเหมาะสมกับเรื่องราวที่ตองการนํา 

เสนอ 
4. สามารถสื่อสารความคิดออกมาเปนเพลงหรือทํานองไดดี 
ความเกงดานเคลื่อนไหว (Bodily-kinesthetic intelligence)  
“เคลื่อนที่คลองแคลว ใชกลามเนื้อทุกสวนไดดี ดูแลวสงางาม” สามารถใชกลามเนื้อ

ไดคลองแคลว ทั้งกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ ใชอวัยวะตาง ๆ ของรางกาย แสดงทาทาง และ
รูสึกไดโดย 

1. การใชกลามเนื้อเล็กไดอยางคลองแคลวในการการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ เย็บปก
ถักรอย แกะสลัก ผาตัด เคลื่อนไหว นิ้วมือ ทําทาทางตาง ๆ  

2. การใชกลามเนื้อใหญไดอยางคลองแคลวในการทํากิจกรรมตาง ๆ อาทิ การเลนกีฬา
การเตนตามจังหวะ การทําทาประกอบ 

3. การใชอวัยวะแสดงทาทางสื่อสาร ความคิด ความรูสึกได เชน การแสดงละคร การแสดง
ทาใบ ส่ือสารภาษา ฯลฯ 

ความเกงดานพื้นท่ี (Spatial intelligence)  
  “จินตนาการภาพชัดเจน วาดภาพเปน เห็นสัดสวน ประมวลเปนโครงสราง” 
1. สามารถวาดภาพในสมอง   มองเห็นพื้นที่  ออกแบบสิ่งตาง ๆ  ไดเหมาะสมกับ

จุดประสงคที่แตกตาง 
2. กะระยะไดแมนยํา รูเร่ืองทิศทาง คนที่เกงดานนี้ จึงไมหลงทาง 
3. วาดรูปไดถูกสัดสวนและสื่อความคิด ความรูสึก   ผานรูปภาพไดชัดทั้งความคิดเชิง

รูปธรรม และความคิดเชิงนามธรรม  
ความเกงดานการรูจักตนเอง (Interpersonal intelligence)  
“รูจักตัวเอง เกงวางแผนพัฒนาตน” 
1. รูจักจุดดีจุดดอยของตนเอง  นับถือตนเอง มั่นใจในตนเอง  รักตัวเอง 
2. สามารถวางแผนการทํางาน การทํากิจกรรมและหาแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเกง

สูงสุด พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งสิ่งที่เปนจุดดีและจุดดอย 
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3. มีวิธีการเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสมและเตือนตนเองใหทํางานตามที่วางแผน
ไวจนบรรลุเปาหมาย 

4. กระตุนตนเองใหตอสูอุปสรรคและอดทนตอความลําบากกายและใจได 
ความเกงดานการเขาใจคนอื่น (Intrapersonal intelligence)  
“ชอบสมาคมกับคนรอบตัว ชอบยิ้มหัวกับคนรอบขาง ชางเขาใจคน ปรับตนได

เหมาะสม” 
1. เขาใจธรรมชาติในการอยูรวมกันและตระหนักในความสําคัญของการอยูรวมกัน 
2. สามารถรับรูอารมณ ความคิด ความรูสึกของบุคคลตาง ๆ รอบตัวไดดี 
3. ปรับปฏิสัมพันธใหเหมาะสมกับการอยูรวมกับบุคคลอื่น   โดยไมกระทบกับ

บุคคลอื่นไมกระทบกับความรูสึกของตนเอง หรือกระทบนอยที่สุด 
4. ทํางานกลุมไดดี มีความเปนผูนํา เปนสมาชิกกลุมที่ดีและรูบทบาทตนเองในแตละ

สถานการณ 
5. แสวงหาประโยชนและความรูจากการอยูรวมกันเปนกลุมไดดี 

1.5 ความตองการของนักเรียนท่ีมีแววอัจฉริยภาพ 

อุษณีย โพธิสุข (2543: 67 - 68) กลาววา เด็กมีความหลากหลายใน การแสดงออก
หลากหลายในเรื่องของระดับและประเภทของความสามารถ แตไมวาเด็กจะมีบุคลิกลักษณะอยางไร
เด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีความตองการที่คลายคลึงกัน ดังนี้  

1. ตองการการเรียนการสอนที่ทาทายตอศักยภาพและความสามารถของเขา 
2. ตองการงานที่ซับซอนและยากกวาปกติ (ในสาขาวิชาที่เขาถนัด) 
3. ตองการใชเวลาในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญนอยกวาเด็กอื่น 
4. ตองการเวลาที่เหลือหรือเวลานอกเหนือไปจากนั้น ทุมเทใหกับสิ่งที่ลึกซึ้งกวาที่สอน 
5. ตองการการยอมรับจากคนอื่น 
6. ตองการคบหาเพื่อนวัยเดียวกัน และเพื่อนตางวัยที่มีความสามารถเทาเทียมกัน 
7. ตองการแสดงออกซึ่งความสามารถภายในของตน 
8. ตองการพัฒนาความสามารถพื้นฐาน และสิ่งที่ตนสนใจ 
9. ตองการคําปรึกษาจากผูที่พึ่งได 

1.6 ปจจัยการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

ในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนใหบรรลุ ถึงศักยภาพ
สูงสุดของแตละบุคคล โดยเฉพาะกลุมผูมีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพใหสามารถ
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พัฒนาจนบรรลุศักยภาพสูงสุด พรอมทั้งมีคุณภาพและเจตคติที่จะรับใชสังคมไดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย
ที่สงผลตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ  
แผนพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ มลิวัลย ลับไพรี (2549: 
44 – 48) ไดเสนอแนวทางที่สถาบันหลักอื่น ๆ จะเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมี
ความสามารถพิเศษ ซ่ึงประกอบดวย 

ครอบครัว 
1. รณรงคใหครอบครัวสนใจแสวงหาความรู ขอมูลขาวสารเพื่อเสริมสรางบรรยากาศ 

ที่เอื้ออํานวยตอพัฒนาการรอบดานที่สมบูรณของเด็กและเยาวชนตามวัย 
2. สรางความตระหนักและการรับรูใหแกพอแม ผูปกครอง และครอบครัว เพื่อจะ

สามารถสังเกตแววศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของเด็กได และใหการสงเสริมสนับสนุน 
3. ประชาสัมพันธใหครอบครัวรูแหลงที่จะแสวงหาความรูและทักษะเพิ่มเติมใหแก

เด็กและเยาวชนได 
4. สงเสริมใหครอบครัวสนใจติดตามพัฒนาการของลูกหลานของตนและใหกําลังใจ  
การศึกษา 
1. ปรับเปลี่ยนโครงสรางของระบบการศึกษาใหหลากหลาย และยืดหยุนมากขึ้นให

เอื้อตอการพัฒนาบุคคล ตามความถนัดและความสามารถ 
2. สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาวิชา กระบวนการเรียนการสอนแบบเรียน

และสื่อการสอน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาการทางสมอง ความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียนในแตละระดับ 

3. สงเสริมเอกชนและชุมชนใหเขามารวมใหมากขึ้นในการจัดการศึกษา 
4. สรางเสริมศักยภาพผูเรียนสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตรเพื่อสรางผูเชี่ยวชาญดาน

การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ 
5. จัดใหมีการสาธิตการจัดการศึกษา และวิธีการเรียนการสอนที่สงเสริมความสามารถ

พิเศษ 
6. สนับสนุนหนวยงานที่ผลิตครูและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาสําหรับเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษใหดําเนินการใหมีประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อจะไดรองรับงานและริเร่ิมงาน ดานนี้
ใหไดผลจริงจัง 

7. ฝกอบรมครูที่ปฏิบัติการสอนอยูแลวในเรื่องดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน นอกจากนั้น
ตองจัดประชุมสัมมนาเพื่อใหผูบริหารและครูมีกระบวนทัศนที่ถูกตองเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผูมี
ความสามารถพิเศษ 
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8. สนับสนุนใหมีทุนการศึกษาแกเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ 
ซ่ึงมาจากกลุมผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 

9. สงเสริมใหมีการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษอยาง
ชัดเจน เหมาะสม และครอบคลุมทุกรูปแบบของการจัดการศึกษา 

ชุมชนและสังคม 
1. รณรงคใหหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และสื่อมวลชน  รวมกันเผยแพรประชาสัมพันธ 

ใหทุกสวนของสังคมไทย ทั้งพอแม ผูปกครอง ชุมชน และสังคม มีความรูในเรื่องครอบครัวศึกษา 
2. ทุกสวนของสังคมไทยทั้งครอบครัว สถานศึกษา องคกร ชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน

ภาคธุรกิจเอกชน ประชาคมจังหวัด สถาบันทางสังคมตาง ๆ ส่ือมวลชนและองคกรตาง ๆ ของรัฐ
และของประชาชนจะตองรวมกันผนึกกําลังกันเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ
พิเศษ 

3. เรงจัดหา จัดสราง และปรับปรุงหองสมุด พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร ศิลปศาสตรและ
แหลงวิทยาการตาง ๆ ทั้งของภาครัฐ เอกชน ทองถ่ิน และชมุชน เพื่อเปนแหลงเรียนรูและคนควาแก
บุคคลทั่วไป และผูมีความสามารถพิเศษ 

4. จัดสรรทุนการศึกษาตอในสาขาการพัฒนาความสามารถพิเศษ และในสาขาที่เกี่ยวของ
กับความสามารถพิเศษเฉพาะทางทั้งในประเทศและตางประเทศ เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนผูมี
ความสามารถพิเศษไดใชความรูและทักษะในศาสตร สาขาที่มีความสามารถของ แตละบุคคลใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  

เชนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 – 2549
และฉบับที่ 10 พ.ศ.2550 – 2554 ไดกลาวถึงการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยใหกาวสูสังคม
แหงภูมิปญญาและการเรียนรู กําหนดใหภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนมีบทบาทในการผลักดันแนว
ทางการพัฒนาไปสูการปฏิบัติบนพื้นฐานของความรวมมือและประสานเชื่อมโยงการทํางานอยาง
บูรณาการเพื่อเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ  ดังนี้ 
 ภาครัฐ กําหนดนโยบาย มาตรการ ในการกํากับดูแล สนับสนุนและประสาน การทํางานที่เชื่อมโยง
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และติดตามประเมินผล 

ระดับนโยบายสวนกลาง 

1.  สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูของคนทุกกลุม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

คน พัฒนากําลังคนทุกระดับรวมกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา เรงรัดการจัดทําระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ สรางปจจัยสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคูกับการพัฒนา
แหลงเรียนรูทุกรูปแบบใหกระจายอยางทั่วถึง และเชื่อมโยงเปนเครือขายรวมทั้งผลักดันสถาบัน 
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องคกรตาง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา
จัดการศึกษาที่เนนคุณธรรมนําความรู  

2. สงเสริมการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ โดยเฉพาะสงเสริมและผลักดันการจัดการ 
ทรัพยสินทางปญญาอยางเปนระบบ  ควบคูกับการสรางความรู  ความเขาใจใหประชาชนเกิด 
ความตระหนักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

3. พัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรที่มุงการสงเสริม การปองกัน การรักษา การฟนฟู
สภาพรางกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข
และเพิ่มศักยภาพในการเฝาระวังโรคทั้งโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา รวมทั้ง เชื่อมโยงเครือขาย
การสงเสริมสุขภาพสูชุมชนกํากับดูแล ประสาน เชื่อมโยงการพัฒนาของภาคสวนตาง ๆ ปรับ
วิธีการบริหารราชการที่บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่งและแนวราบ ติดตามการสรางความมั่นคง
ของมนุษยทุกชวงวัย รวมทั้งติดตามประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ระดับทองถิ่น 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดลําดับ 

ความสําคัญของการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดรับกับสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชน  รวมทั้งสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถบริหารงบประมาณไดอยาง
คุมคา  

2. จัดบริการขั้นพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียงและมีคุณภาพ ดูแล
ความมั่นคงและปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม สวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ 

3. สนับสนุนการเรียนรูอยางตอเนื่อง สงเสริมสุขภาวะ และจัดบริการสังคมใหทั่วถึง
โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส จัดสรรงบประมาณการพัฒนาที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจและสังคม และ
ผลักดันการจัดทําแผนชุมชน 

4. ประสานและสนับสนุนการสืบคน รวบรวม จัดเก็บ การถายทอดความรูภูมิปญญา
และวัฒนธรรมพื้นบานใหเปนระบบ และนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ินสงเสริมและประสานใหเกิด
การรวมกลุมในเชิงสรางสรรคของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมการพัฒนาดานตาง ๆ รวมทั้ง
สรางและเชื่อมโยงเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ระหวางภาคีที่เกี่ยวของในการดูแล  เฝาระวังทาง
สังคม  ทั้งในเรื่องการพัฒนาการเรียนรู  สุขภาวะ  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และ
กระบวนการยุติธรรม 
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ธุรกิจเอกชน 
1. จัดทําบรรษัทภิบาลในองคกรยกระดับการผลิตบนฐานความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยมีกระบวนการผลิตที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคุณภาพแรงงานดวยการสงเสริม
กระบวนการเรียนรู และการเสริมสรางชีวอนามัย  รวมทั้งสรางและพัฒนาระบบเครือขายพันธมิตร
ทางธุรกิจการคา  

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่จะนําไปสูการสรางนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการ
ผลิตบนฐานการพึ่งตนเอง และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งการสรางเอกลักษณ
ของสินคาและบริการบนพื้นฐานของภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทย นําไปสูการเพิ่มคุณคาและมูลคา
ทางเศรษฐกิจ  

3. ประสานความรวมมือกับภาครัฐ    และสถาบันการศึกษาในการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ถายทอดความรูและประสบการณสูระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน สงเสริมการพัฒนาความรู
และทักษะ และศักยภาพของแรงงานในการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศ  

ประชาสังคม 
เปนการรวมตัวของภาคีการพัฒนาตาง ๆ ประกอบดวย ชุมชน ประชาคม มูลนิธิ

สมาคม และองคกรพัฒนาเอกชน 
1. สรางผูมีศักยภาพ ผูนําตามธรรมชาติใหเปนแกนนําของประชาสังคม ริเร่ิมกิจกรรม 

สรางสรรค  สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การประสานความรวมมือกับภาคสวน
ตาง ๆ ตลอดจนเปนแกนนําในการขยายเครือขายประชาสังคมไปสูระดบัประเทศ 

2. เสริมสรางกระบวนการเรียนรู  และสนับสนุนการจัดการความรูของชุมชนอยาง 
เปนระบบ สรางความรูใหม ๆ ใหคนในชุมชนมีความรูและทักษะที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงสราง
โอกาสในการประกอบอาชีพ  และเสริมสรางสุขภาวะที่ดี  โดยประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และสงเสริมใหปราชญ  ผูรู  ผูสูงอายุในชุมชนมี
บทบาทในการถายทอดความรูสูคนรุนใหม 

3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่อยางเปนระบบ โดยนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา ตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษ ดูแล ฟนฟู และนําไปใช
ประโยชนไดอยางยั่งยืนสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในชุมชนโดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาส สงเสริมการออม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดสวัสดิการชุมชน ติดตามและเฝาระวังทาง
สังคม 
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สถาบันทางสังคม    ประกอบดวย 
ครอบครัว 
1. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  หา

ความรู และเพิ่มพูนทักษะในการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเหมาะสมตามวัย และเปนแบบอยาง
ที่ดี  

2. ปลูกฝงนิสัยใฝรู รักการอาน สนับสนุนการเรียนรูตามศักยภาพและความสนใจ
อยางตอเนื่อง ถายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี คานิยมที่ดีงาม และอบรมใหรูจักบทบาทและ
หนาที่ มีวินัย รับผิดชอบ เปนคนดี มีคุณธรรม มีน้ําใจ มีจิตสาธารณะ  

3. รวมเปนสมาชิกของกลุมตาง ๆ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประกอบอาชีพ  ดูแล
ชวยเหลือเกื้อกูล แกไขปญหา เฝาระวังชุมชนใหมีความปลอดภัย  

4. รวมสืบคน รวบรวม จัดเก็บและถายทอดความรู ภูมิปญญาและวัฒนธรรมพื้นบาน
ใหเปนระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชุมชน  และใชประโยชนในการดํารงชีวิต  ผลิตและบริโภค
พืชผักที่ปลอดสารพิษ  นําสมุนไพรใชทดแทนสารเคมีปองกันและรักษาโรค  รวมท้ังรักษา
สภาพแวดลอมของบาน จัดการขยะในครัวเรือนและรวมดูแลชุมชนใหนาอยูอาศัย  

สถาบันการศึกษา 
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง คนหาศักยภาพของ

ผูเรียนและพัฒนาใหสอดรับกับความสามารถและความถนัด สูความเปนเลิศ เชื่อมโยงการเรียนรูใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา ควบคูกับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  

2. พัฒนาและจัดการเรียนการสอนที่มุงใหเด็กและเยาวชนมีความรู ทักษะพื้นฐาน
เขมแข็งพรอมตอการประกอบอาชีพ รวมทั้งชี้แนะแนวทางการเขาสูอาชีพ เพิ่มความรูเร่ืองทักษะ
ชีวิต ทักษะพื้นฐาน วัฒนธรรม ภูมิปญญาไวในหลักสูตรการเรียนการสอนทุกรูปแบบ 

3. สรางและพัฒนากําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรม โดยพัฒนา
กระบวนการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนนการปฏิบัติจริงตั้งแตช้ันปฐมวัยใหผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสมัยใหม และผูรูดานภูมิปญญาไทยมีสวนรวม
ถายทอดความรูและประสบการณ  

4. สรางองคความรูใหม และนําไปสูการสรางนวัตกรรม โดยใหความสําคัญกับฐาน
ทางดานเทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเอง  นําภูมิปญญาไทยผสมผสานกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร 
องคความรูอยางกวางขวาง  

5. เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชน ทําการวิจัยรวมกับ
ชุมชน ถอดรหัสความรู ภูมิปญญาที่อยูในตัวคนใหเปนความรูที่เปดเผย และสรางกระบวนการ
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เรียนรูในการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันรวมทั้งสรางศักยภาพชุมชนใหสามารถจัดการความรูในชุมชน  

สถาบันศาสนา  
 1. สรางแรงจูงใจใหประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น และเปนศูนยรวมใจ

และที่ยึดเหนี่ยวของคนในสังคม โดยปรับรูปแบบการเผยแผหลักธรรมใหทันตอยุคสมัยและ
กลุมเปาหมาย ช้ีแนะแนวปฏิบัติในการดํารงชีวิตตามหลักธรรม 

2. พัฒนาบุคลากรทางศาสนาใหมีศักยภาพในการจูงใจใหคนเลื่อมใสศรัทธาและ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนทางศาสนา  

3. ผนึกพลังรวมกับสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ 
ในการรวมสรางคนดีและสังคมดี โดยเนนสรางบทบาททางดานการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน
การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกในการอุทิศตนเพื่อสวนรวม 

สื่อสารมวลชน 
1. ผลิตสื่อสรางสรรค สรางกระแสเชิงบวกใหเกิดแกสังคม สรางพื้นฐานที่ดีใหแก

เด็กและครอบครัว และสงเสริมใหเด็กมีบทบาทรวมผลิตสื่อสรางสรรค  
 2. เผยแพรความรูทางวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมที่หลากหลายสนอง ความ

ตองการของกลุมเปาหมายตาง ๆ เสริมสรางความรูที่เพิ่มมุมมอง และเปดโลกทัศนและกระตุนให
คนไทยเห็นความสําคัญของการเรียนรู สรางแรงจูงใจและจุดประกายความคิดเชิงสรางสรรคใหแก
เด็กและเยาวชน รวมทั้งการใชส่ือสารมวลชนเปนเครื่องมือในการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ในบทบาท สิทธิ และหนาที่การเปนพลเมืองที่ดี 

องคกรระหวางประเทศ 
1. ใหการสนับสนุนทางวิชาการในงานพัฒนา เปนศูนยขอมูล เปนที่ปรึกษา และ

สงเสริมสนับสนุนการฝกอบรม พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานตาง ๆ 
ใหแกประเทศที่ขอรับการชวยเหลือ  

2. ประสานการถายทอดประสบการณของประเทศตาง ๆ  และเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูและการพัฒนา เพื่อสรางทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแตละประเทศ 

3. สรางความตระหนัก ผลักดัน ประสานและเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ เครือขายความรวมมือในการชวยเหลือ การพัฒนาและสรางภาคีการพัฒนาระดับนานาชาติ
ในประเด็นที่สงผลกระทบหรือกอใหเกิดการพัฒนาในระดับสากล ตลอดจนสงเสริมปฏิสัมพันธ
ระหวางประเทศที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ วัฒนธรรมและภาษาเพื่อกอใหเกิดความสมานฉันท 
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4. ติดตามและเฝาระวัง  รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่ เหมาะสมกับ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก 

การจัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมที่มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพ จะมี
ประสิทธิภาพตอเมื่อมีเปาหมายที่ชัดเจน  มีเครื่องมือในการชวยสํารวจความสามารถควบคูไปกับ
กระบวนการการเรียนการสอน การวัดผล การจัดการ การใหโอกาสที่หลากหลาย ทั้งในและนอก
ระดับรวมทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยที่เหมาะสมกับผูเรียน ซ่ึงในขณะนี้การจัดการศึกษาของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษมักจะขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เนื่องจากขาดโครงสรางที่ดี นับแต
ความสับสนคลุมเครือเร่ืองกลุมเปาหมาย คํานิยามบุคลิกลักษณะสงผลใหเกิดการคัดเด็กเขา
โครงการแลวก็ขาดกระบวนการจัดการที่เหมาะสม ขาดสื่อที่ทาทาย ขาดการประเมินเชิงคุณภาพ
มักจะมีการประเมินเชิงปริมาณมากกวา นอกจากนี้ ปจจัยสําคัญคือ  ขาดการเรียนรูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้มาชวยดําเนินงาน ตลอดจนขาดการประสานงานกับหนวยงาน
อื่น ๆ กับชุมชนที่จะชวยทําใหเกิดการตอบสนองความสามารถที่หลากหลายนอกเหนือไปจาก
สภาพแวดลอม การอบรมเลี้ยงดู และอื่น ๆ ที่เปนอุปสรรค ซ่ึงคนมักจะละเลยไมใหความสนใจเรื่อง
การจัดการศึกษา สําหรับเด็กกลุมนี้ เนื่องจากเขาใจผิดและมีกลไกที่เปนปญหาหลายประการ เชน 

1. ความเขาใจผิด 
1.1 เด็กเกงไมตองการความชวยเหลือ เพราะเขาชวยตนเองไดดีอยูแลว จริงอยูเด็ก

ที่มีศักยภาพของความเปนเลิศอยูในตัว แตเขาไมสามารถประสบความสําเร็จใด ๆ โดยปราศจาก
ความชวยเหลือ มีเด็กเปนจํานวนนอยมากที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียง เพราะบังเอิญ
มีผูใกลชิดคนใดคนหนึ่งสนับสนุน 

1.2 ควรจัดการศึกษาใหเดก็สวนใหญกอน เด็กกลุมนีเ้ปนเพียงเดก็กลุมเลก็ ๆเทานั้น 
1.3 เด็กที่มีความสามารถพิเศษตองฉลาดทุกคนที่กลาวมาขางตนเปนเพียงตัวอยาง

ของความเขาใจผิดในเรื่องเด็กที่มีความสามารถพิเศษทําใหไมเขาใจวาเด็กเหลานี้มีธรรมชาติและความ
ตองการตลอดจนปญหาเชนไร ระบบการศึกษาสวนใหญจึงเพิกเฉยและไมสนับสนุนเด็กพวกนี้ 

2. เด็กขาดความเขาใจในศักยภาพอันมีคาของตนเอง ทําใหเด็กจํานวนมากใชเวลากับ
ชีวิตของตนเองใหสูญเปลานาเสียดาย และที่สําคัญคือเด็กที่มีศักยภาพสูงมากมายหลายรายทําลาย
ศักยภาพของตนเองเพื่อใหเหมือนเพื่อน 

3. การไมไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับพวกเขา เพราะหลักสูตรสวนใหญเขียนไว
มิใชเพื่อเด็กสวนใหญ แตเปนหลักสูตรที่พยายามคํานึงถึงสิ่งที่วัดได ในทางพฤติกรรมภายนอกที่
สามารถแสดงออกได ความสามารถพิเศษหรือพรอันเปนเลิศของเด็กนั้น สวนใหญเปนสิ่งที่วัด
ไมไดจากแบบทดสอบ 
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4. ขาดองคกรที่ใหการสนับสนุน การศึกษาของเด็กพวกนี้อยางจริงจัง เพราะมีเหตุผล
มาจากปญหาขอที่ 1 

5. เด็กมีความคับของใจ ส้ินหวังกับระบบการศึกษา  จึงพบวาเด็กฉลาดจํานวนมาก
เลิกเรียนกลางคัน เด็กที่อยูในระดับอัจฉริยะสวนใหญเรียนไมจบชั้นมัธยมศึกษาสูงสุด จะเห็นไดวา
เด็กยิ่งฉลาดเทาใดยิ่งหนีไปจากระบบโรงเรียนมากเทานั้น 

6. ขาดการชี้นําที่ดี เด็กมักกลายเปนคนสรางปญหาใหกับสังคม ติดสิ่งเสพติดมึนเมา
เพื่อบรรเทาความลมเหลวและสับสน เด็กหลายคนไมไดใชพรสรรคใหถูกทาง เกงทางหนึ่งแตไปทํา
อีกทางหนึ่ง 

7. เด็กสวนใหญถูกสอนใหมุงมั่นอยูแตวิชาการ สอบไลใหไดคะแนนเปนเยี่ยมระดับ
เกียรตินิยม ใหไดรับเหรียญตรา เกียรติยศทางการศึกษา ขอสอบ บทเรียน วิธีเรียนเนนแตเนือ้หาและ
ขอมูลซ่ึงตองอาศัยการทองจํา คนสวนใหญจึงเขาใจผิดคิดวาคนที่มีความสามารถพิเศษคือคนที่เรียน
ดีเยี่ยม สอบคะแนนดี มีคะแนนเชาวนปญญาสูง มีความจําเปนหนึ่งไมมีสองที่จริงแลวเด็กเรียนดี
อาจไมเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษอยางแทจริงเสมอไปแตเด็กที่สอบตกซ้ําแลวซํ้าอีกอาจเปน
อัจฉริยบุคคลก็ได 

8. ขาดบุคลากรที่เขาใจในเรื่องนี้อยางแทจริง โรงเรียนควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของลูกดวย 

9. มีความจํากัดในเรื่องทรัพยากรและองคความรู โครงการที่จะสงเสริมความสามารถ
พิเศษใหกับเด็ก มักมีปญหาเรื่องงบประมาณ ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการใหถูกตอง จึงมักจะมี
การคัดแลวแยกเด็กที่อยูในโครงการออกจากเด็กที่อยูนอกโครงการโดยไมมีวิธีการจัดการที่ดีพอ 

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาอัจฉริยภาพ รวมทั้งปญหาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยไดใชเปนขอมูลในการสราง
เครือขายการมีสวนรวมภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อรวมกันจัดการศึกษาใหกับเด็กทั่วไปของ
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล และเด็กกลุมที่มีความสามารถพิเศษและมีแววอัจฉริยภาพเพื่อให
นักเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ครอบคลุมแววอัจฉริยภาพทั้ง7ดานไดแกดาน
ภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และดานผูนํา 

1.7 การเสาะหาเด็กท่ีมีอัจฉริยภาพ 

อุษณีย โพธิสุข (2543: 35 – 36) กลาววา คนทั่วไปมักคิดวาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
มีอยูประมาณ 1 – 3% ของประชากรเด็กทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการทั้งหลายที่พยายาม
อธิบายเด็กกลุมนี้โดยใชโคงปกติมาอธิบาย และความเขาใจที่พยายามคัดและแยกเด็กออกจากกลุม
เด็กปกตินี่เอง ทําใหหลายประเทศประสบความลมเหลวเรื่องการจัดการศึกษาใหเด็กเหลานี้  
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โคงปกติจะใชไดและเปนที่ยอมรับ ในกรณีพิจารณาเฉพาะสาขาไป เชน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางศิลปะ 1 – 3 หรือ 1 – 5% ของเด็กทั่วไป มิใชการเหมารวมทุกสาขาวิชา 

เกณฑที่ไดจากการสํารวจและวิจัยตรงกัน 2 – 3 แหง ที่มักใชเปนประจําในวงการ
การศึกษาสําหรับผูมีความสามารถ (Gifted Education) คือ กลุมเด็ก gifted คือ เด็กที่มีความสามารถ
มากกวา 1 ดาน ขึ้นไป ซ่ึงจะมีประมาณ 3% สวนเด็ก talented มีประมาณ 20 – 30% สวนเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในระดับสูงมาก (Highly Gifted) ซ่ึงคนทั่วไปเรียกวา “เด็กอัจฉริยะ” มีประมาณ
อยางนอย 0.06% ของเด็กทั้งหมด 

นอกจากนั้นในแตละสาขายั งมีสาขายอยต าง  ๆ  ออกไปอีกมากมาย  เชน 
ความสามารถดานกีฬา ก็มีตั้งแตยิมนาสติก ฟุตบอล มวย ฯลฯ ที่เด็กเกงแตละดานยอมมีแววหรือ
บุคลิกลักษณะตางกันแนนอน แมจะเปนความสามารถดานกีฬาเชนเดียวกันก็ตาม ดวยเหตุนี้หากถือ
วาเด็ก 1 – 3%จากเด็กทั้งหมดในสาขาวิทยาศาสตรหรือสาขากีฬาเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ก็
นาจะเปนเกณฑที่ยอมรับได  เมื่อรวมหลาย ๆ สาขา เขาไปจึงเปนเด็กกลุมใหญ  และจากงานวิจัยซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดพบวา จํานวนรวมของเด็กทีม่ี
ความสามารถพิเศษยังไมสามารถยืนยันไดแนชัดเทาไร แตหากมีการเสาะหาเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษของแตละสาขาแลวจะพบวา แตละสาขาจะเลือกเด็กที่เชื่อวามีศักยภาพสูงกวาเด็กอื่น ๆ 
ประมาณ 2 – 3% จากเด็กทั้งหมด นั่นหมายความวาหากโรงเรียนใดสรางโอกาสใหเด็กหลากหลาย
สาขาก็จะพบเด็กมากชั้นและจากกรณีศึกษาที่โรงเรียนไผทอุดมศึกษาที่ทําการสํารวจและเสาะหา  
5 สาขา พบเด็กที่มีความสามารถพิเศษจํานวน 14.34% จากเด็กนักเรียนทั้งหมดหากโรงเรียนทําลาย
สาขามากขึ้นก็จะพบเด็กจากสาขาตาง ๆ มากขึ้น ดังนั้น ความสําคัญของการจัดการศึกษาไมไดอยู
ที่วาจะตองหาขอยุติวาเด็กทั้งหมดมีอยูเทาไร แตโรงเรียนที่จะดําเนินโครงการควรจะพิจารณาดูวา
ศักยภาพของโรงเรียนที่จะดําเนินการจัดการศึกษาของเด็กกลุมนี้มีอยางไร เชน บางโรงอาจมี
ศักยภาพสูงเรื่องวิทยาศาสตร บางโรงอาจสันทัดเรื่องศิลปะ ก็ควรเริ่มตนจากสาขาที่มีความพรอม 
ซ่ึงเด็กที่มีศักยภาพสูงของแตละสาขานั้นมีอยูแลวทุกโรงเรียนและทุกสาขา เพียงแตพวกเขารอ
โอกาสที่จะไดรับการพัฒนาเทานั้นเอง อยางไรก็ตามเด็กที่มีศักยภาพสูงมาก (Highly Gifted) ซ่ึงมี
อยูประมาณ1/10,000 ของแตละสาขา ก็อาจไมพบในทุกโรงเรียนก็เปนได 

จากการวิเคราะหแนวความเชื่อในเรื่องจํานวนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 32 – 38) อาจแยกกลุมที่พิจารณาจากเกณฑ 3 เกณฑ คือ 

1. Psychopathological Approach มีความเชื่อวาอัจฉริยะบุคคลอาจมีความผิดปกติทาง
ประสาท ปมดอยในวัยเยาว เปนตน 
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2. Social Impact Approach จะเนนการสังเกตตัดสินจากการอุทิศตนใหกับสังคม
ระยะยาว และสงผลที่เปลี่ยนแปลงสังคมกวาคนทั่วไป 

3. Statistic Approach จะเนนการเปรียบเทียบกับคนสวนใหญในรูปแบบการกระจาย
ในลักษณะโคงปกติ  

นอกจากนี้ การกําหนดจํานวนเปอรเซ็นตของเด็กกลุมนี้ในกฎหมายหรือนโยบาย
การศึกษาจะเปนการกําหนดตามความพรอมของทรัพยากรงบประมาณมากกวาที่จะกําหนดไปตาม
สภาพที่เปนจํานวนจริงของเด็ก เพราะยังไมมีใครสามารถพิสูจนไดชัดเจนวามีกี่เปอรเซ็นตกันแน
อีกทั้ง ระดับความสามารถก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของแตละโครงการ เชน ออสเตรเลีย กําหนด
ประมาณ 15% อเมริกา ระหวาง 5 – 12% สําหรับประเทศไทยนั้นทางคณะอนุกรรมการรางแผนพัฒนา
การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนผูมีความสามารถพิเศษไดระบุไวเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดด
เดนกวาเด็กในวัยเดียวกัน 1 – 3% ขึ้นไป ซ่ึงหากรวมกันหลายสาขาวิชาก็อาจจะมีเด็กอยางนอย 20% 
ที่ถือวาเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

การคัดเลือกและเสาะหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษนับวาเปนเรื่องที่มีความสับสนทั้ง
ดานความเชื่อและวิธีการปฏิบัติกันโดยทั่วไป ในอดีตเมื่อมีความตองการเสาะหาคนเกงขึ้นมา เราก็
มักนึกถึงการแขงขันทั้งความสามารถดานรางกาย หรือดานสติปญญา เมื่อขอมูลเกี่ยวกับความ
ผิดพลาด ผิดฝาผิดตัวมีอยูบอยคร้ังเกี่ยวกับการคัดเลือกเด็กเขาโครงการสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษ 

หลักของการเสาะหาและสํารวจความสามารถพิเศษของเด็ก เพื่อตรวจสอบศักยภาพ
พื้นฐาน ในอันที่จะนํามาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความสามารถและ
ความตองการของเด็กแตละคน ซ่ึงโดยทั่วไปเด็กแตละคนมีทั้งจุดดีและจุดดอยอยูในตัว และในเด็ก
บางคนก็มีจุดเดนที่โดดเดนกวาเด็กอื่น ๆ ซ่ึงอาจแตกตางมากบางนอยบาง แลวแต 

ศักยภาพพื้นฐานและการบมเพาะ อยางไรก็ตามพบวา ความสามารถพิเศษที่แฝงอยู
ในตัวเด็กที่มีความสามารถกวาเด็กอื่น อาจไมแสดงออกอยางชัดเจนอยางเชนคนทั่วไป เด็กที่มี
ศักยภาพโดดเดนพอที่จะเปนอัจฉริยะบุคคลในอนาคตไดอยางสบาย ๆ อาจไมแสดงความสามารถ
ใด ๆ ใหเห็นเปนที่ประจักษในสถานการณทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบการศึกษาที่ปดกั้น
ความสามารถของเด็กทั่วไปเชนนี้ 

ดังนั้น ในกระบวนการสํารวจหรือเสาะหาเด็กกลุมนี้จึงตองการศึกษาและทําความ
เขาใจกับธรรมชาติอันหลากหลาย ตลอดจนปจจัยที่อาจปดกั้นความสามารถอันแทจริงของเด็กได
อาทิ การเลี้ยงดู ระบบการศึกษา ประสบการณในชีวิต ปญหาทางครอบครัว ฯลฯ ดวยเหตุนี้ 
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การกําหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนการใชเครื่องมือในการสํารวจและเสาะหา จึงตองทําอยาง
ระมัดระวัง และไมปดกั้นเด็กที่อาจไมไดรับการเลือกหรือเสนอชื่อในอนาคต 

ในอดีตที่ผานมานั้น การสํารวจและเสาะหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษยังยึดอยูกับ
การสอบแขงขัน  การใชขอสอบคัดเลือก การใชผลจากคะแนนที่ไดมาจากแบบทดสอบทาง
สติปญญา หลังจากที่มีการดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กกลุมนี้มานับสิบป จึงได พบวา
ความผิดพลาดในการคัดเลือกเด็กเขาโครงการนั้นมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความไมกระจาง
ชัดในเรื่องคุณลักษณะของเด็กแตละประเภท ความเขาใจผิดพลาดในเรื่องความสามารถทาง
สติปญญาการยึดถือแบบทดสอบขอเขียนอยางเอาจริงเอาจัง โดยไมใชเกณฑอ่ืนเขามารวมตัดสิน
ความไมรอบคอบระหวางการดําเนินการคัดเลือก รวมถึงการคัดเลือกไมตรงกับเปาประสงคที่
ตองการ  

นอกจากนี้ยังมีเด็กหลายประเภทที่ตองใชวิธีหรือเครื่องมือพิเศษในการสํารวจ เชน 
เด็กที่มีความสามารถต่ํากวาความเปนจริงหรือเด็กที่มีความบกพรองดานตาง ๆ  

แนวทางในการเสาะหาอัจฉริยภาพของเด็ก ๆ ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติปจจุบัน คือ 

1. การใชกระบวนการตรวจสอบที่เปนขั้นตอน 
2. การใชกระบวนการตรวจสอบที่ใชเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับแววของเด็ก 
3. การใชกระบวนการตรวจสอบที่ไมลําเอียงกับเด็กกลุมใดเปนพิเศษ 
4. การใชกระบวนการตรวจสอบที่เปนขั้นตอน มีขอมูลหลายดานประกอบกัน ดังภาพ

ขั้นตอนในการสํารวจหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษของ อุษณีย โพธิสุข ซ่ึงปรับจากรูปแบบของ Clark 
(อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2544: 38 และสํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2546: 21) ดังภาพ 2 
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ภาพ 2  ขั้นตอนในการสํารวจหาเดก็ที่มีความสามารถพิเศษ 

 
Heller (อางถึงใน มลิวัลย ลับไพรี. 2549: 29) ไดเสนอกลยุทธในการบงชี้เด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ โดยเริ่มตนจากการเสนอชื่อนักเรียนที่มีความโดดเดนในชั้นเรียน โดยใชเกณฑ
การพิจารณาหลาย ๆ ดาน ประกอบกัน เชน การใชแบบตรวจสอบรายการของครู เพื่อคัดเลือกเด็ก
จากจํานวนทั้งหมด คือ 100%  ใหเหลือรอยละ 10 หรือ 20  จากนั้นทําการทดสอบอัจฉริยภาพหรือ
พิจารณาจากการใหคะแนนของครู  ใหเหลือเด็กประมาณ  5 %  และทําการสัมภาษณใหเหลือเด็ก   
2 – 3%  เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามความเหมาะสมทั้ง  5 รูปแบบ  คือ  การแยกเด็ก
ออกจากชั้นเรียนปกติ การจัดเขาเรียนในหลักสูตรสําเร็จรูป การจัดใหเขาเรียน หลักสูตรเสริม
ประสบการณ การจัดใหเขาเรียนหลักสูตรขยายประสบการณ และการจัดใหเด็กไดแขงขันแสดง
ความสามารถทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษากีฬา หรือดนตรี ดังภาพ 3 

 ขั้นที่  1 

เหลือ 10% ของเด็กท้ังหมด 

• สรุปจากขอมูลขั้นตน 

• ทดสอบสติปญญา (เดี่ยว) 

• ทดสอบความถนัดเฉพาะสาขา 

• ทดสอบความคิดสรางสรรค 

• สัมภาษณพอแม ครู ฯลฯ 

ขั้นที่  2 

• ผูเช่ียวชาญเฉพาะทางตัดสิน 
เหลือ 1 – 5% ของเด็กท้ังหมดเขาโครงการ ขั้นที่  3   

100% ของเด็กท้ังหมด 

• เสนอชื่อโดยครู พอแม เพื่อน นักจิตวิทยา ตนเอง 

• รายงานจากครู 

• ประวัติครอบครัว 

• ผลงานที่โดดเดน ผลการเรียน 

• แบบประเมินความสามารถ 

• ทดสอบสติปญญา (กลุม)         
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จํานวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 
(100%) 

10 % หรือ 20% 5 %  2 - 3 

การแยกเดก็ออกจาก
ช้ันเรียนปกต ิ

 

หลักสูตรสําเร็จรูป 

หลักสูตร 
เสริมประสบการณ 

(ในและนอกโรงเรียน) 

หลักสูตรขยาย 
ประสบการณ 

(ช้ันเรียนพิเศษ) 

การจัดแขงขนั 
(คณิต วิทย ภาษา 
กีฬาและดนตรี) 

การคัดเลือก การทดสอบ 
อัจฉริยภาพ 

การสัมภาษณ การจัด
เขา 

 
ภาพ 3  การบงชี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ของ Heller 

 
จากภาพ 3 การคัดเลือกเด็กในขั้นตน (Screening Process) อาจทําโดยการเสนอชื่อ

โดยครูผูสอน (หรือการเสนอชื่อของผูปกครองสําหรับนักเรียนที่ไมไดเรียนอยูในโรงเรียนนั้น) 
สําหรับนักเรียนในระดับชั้นสูง ๆ อาจทําการเสนอชื่อตนเองได โดยวิธีการที่งายที่สุดคือ การใช
แบบตรวจสอบรายการของครู (มาตราสวนประมาณคา) ซ่ึงครอบคลุมลักษณะที่สําคัญของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

สําหรับลักษณะทั่ว ๆ ไปที่มักใชเปนขอมูลในการสันนิษฐานเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษและประเมินความสามารถนั้น คือ ลักษณะพฤติกรรมทั้งทางดานพุทธพิสัย หรือทางดาน
แรงจูงใจ(ควรคํานึงถึงความฉลาด ความคิดสรางสรรค และความสามารถทางดานสังคม) ขอมูลจาก
แบบตรวจสอบรายการ และการเก็บขอมูลอ่ืน ๆ มักจะใหความแมนยํานอยกวาขอมูลที่ไดจาก 
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การทดสอบดังนั้น ในขั้นตอนการคัดเลือกขั้นตน (Screening Process) นั้น อาจเกิดความผิดพลาด
ในการคัดเลือกเด็กจากการสรุปขอมูลที่ผิดได จึงควรมีการดําเนินการในขั้นตอนการทดสอบ
อัจฉริยภาพ และการสัมภาษณตอไป ซ่ึงจะมีการใชเครื่องมือที่มีความแมนยํามากขึ้น อยางไรก็ตาม
อาจมีขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับขอคิดเห็นในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ จึงควรมีการสัมภาษณในขั้นตอน
สุดทาย 

นอกจากกลยุทธในการบงชี้เด็กที่มีความสามารถพิเศษแลว Heller ไดนําเสนอรปูแบบ 
กลยุทธในการวินิจฉัยอัจฉริยภาพของเด็ก ซ่ึงแสดงใหเห็นความสัมพันธของวิธีการบงชี้เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษและแนวทางในการวินิจฉัยอัจฉริยภาพ เพื่อคนหาเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่
แทจริงดังภาพ 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4 กระบวนการบงชี้เดก็ที่มีความสามารถพิเศษของ Heller 

การเสนอชื่อจากคร ู

สารสนเทศ 
กระบวนการ/ 
กฎการตัดสินใจ 

การเสนอชื่อจาก 
ผูปกครอง หรือ 

ตนเอง 

สารสนเทศตอไป 
(กลุมหรือ 

การทดสอบพิเศษ 

การคัดเลือก 
กรณีศึกษาสําหรับ 
โรงเรียน หรือ 
ผูใหคําปรึกษา 

การวินิจฉัย :  
ไมใชเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ ไมมีขอโตแยง การใหคําปรึกษา 
ปญหา(การไมประสบ

ความสําเร็จ) 

การวินิจฉัย 
การวินิจฉัย : 

อาจจะไมใชเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ผลลัพธ 

ไมมีขอโตแยง 

(1) สนับสนุน 
ในชั้นเรียนปกติ 

(2) การเพิ่มเติม 
หลักสูตรพิเศษ 

การวัด 

(3)  การนับสนุน 
ในชั้นเรียนพิเศษ 
หรือโรงเรียน 

(4)  การแทรก 
ระหวางบุคคลหรอื 
ใหการแนะแนว 

(5) ใหการแนะแนว 
ผูปกครองหรือ
ครูผูใหคําปรึกษา 

การจําแนกตอไป 

การเลื่อนไปตัดสินใจ 
ขั้นสุดทาย 



 
 
 

67 

1.8 การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

 เนื่องจากเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ เปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษโดดเดนกวาเด็กคน
อ่ืนในวัยเดียวกันและในสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน และจากการศึกษาในเรื่องอัจฉริยภาพจาก
นักวิชาการหลายทานพบวา เด็กที่มีความสามารถพิเศษจะมีประมาณ 10% - 20% ของเด็กทั้งหมด
แตเด็กที่มีความสามารถพเิศษในระดับสูงมาก (Highly Gifted) ซ่ึงคนทั่วไปเรียกวา “เด็กอัจฉริยะ” มี
ประมาณอยางนอย 0.06% ของเด็กทั้งหมด การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมนี้คนทั่วไปมักจะนึกถึง
การจัดโรงเรียนพิเศษ จัดชั้นเรียนพิเศษ ซ่ึงในความเปนจริงแลวการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความตองการพิเศษประเภทตาง ๆ ไมวาจะเปนเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานใด เชน เด็กที่มีภาวะ
บกพรอง หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จะตองจัดการศึกษาใหสอดคลองกับศักยภาพและความ
ตองการทางการศึกษา (Education Needs) ของเด็กแตละคนแตละประเภท ผูที่จัดการศึกษาพิเศษ
ตองเขาใจถึงความหลากหลายในรูปแบบแลวจึงคัดสรรออกแบบใหเหมาะสมกับเด็กและสภาพของ
สถานศึกษาตลอดจนทองถ่ินนั้น ๆ เปนสําคัญ 

การจัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมที่มีความสามารถพิเศษ มีวัตถุประสงคตอไปนี้ คือ 
1. สรางสภาพแวดลอมที่กระตุนการเรียนรูที่ใหเด็กทุกคนแสดงความคิด พรสวรรคที่

แฝงเรนออกมา 
2. ชวยลดสภาพความกดดัน  ความคับของใจ  ที่สงผลตอการเรียนรูของเด็กใน 

ระยะยาว 
3. เพิ่มอัจฉริยภาพที่มีอยูในตัวเด็กใหโดดเดนยิ่งขึ้น ทําใหสงผลตอสภาพ จิตใจที่ดีขึ้น

รูสึกวาตนเองมีคุณคาขึ้น 
4. เพื่อมนุษยธรรม 
5. เพื่อเปนการเตรียมผูนําในสังคมในอนาคตเพื่อเปนการยกคุณภาพทางการศึกษา 
หลักในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีดังนี้ 
1. จัดเนื้อหายากและทาทายกวาหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป 
2. มีการเชื่อมโยงและบูรณาการกันในหลาย ๆ วิชา 
3. ใหเด็กมีสวนรวมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน 
4. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่สลับซับซอนลึกซึ้งกวาหลักสูตรปกติ 
5. เนนกระบวนการทางความคิดระดับสูง 
6. มีกิจกรรมที่ตอบสนองความหลากหลายของกระบวนการเรียนรู 
7. ตั้งเกณฑในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรูของเด็กใหชัดเจน 
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8. ใหความสนใจกับความมุงมั่นในความสําเร็จ ความกระตือรือรน และการเปลี่ยนแปลง
ภายในที่มีคุณคาตอการเรียนรูของเด็กที่สงผลดีตอสังคม 

9. เนนพัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรมเปนแกนนํา 
10. เนนการพัฒนาสมองทุกสวน (Whole Brain Approach) 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษไปสูการคนหาแววอัจฉริยภาพของ

นักเรียน ดําเนินการไดโดยการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม  
การแนะแนว และจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Plan) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีวิธีการจัด

หลักสูตรที่สําคัญ ๆ 4 วิธี คือ วิธีเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment) วิธีขยายหลักสูตร (Extension) 
วิธีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration) และการใชผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษาดูแล (Mentoring) 

1.1  การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment) 
เปนวิธีการจัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรมในหลักสูตรใหกวางและลึกซึ้งกวา

ที่มีอยูในหลักสูตรปกติที่เนนคุณภาพมากกวาปริมาณ เนนกระบวนการการเรียนรูมากกวาเนื้อหา 
และเด็กอาจใชเวลามากกวาหรือนอยกวาเวลาที่เด็กอื่นในชั้นเรียนเดียวกัน สามารถวางแผนในการ
จัดการศึกษาที่ใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับอายุตางกัน แตมีความสนใจและมีความสามารถ 
ดานเดียวกันมาเรียนดวยกันเปนบางชั่วโมง โดยปรับเนื้อหาในหลักสูตรใหเขมขนและกวางขวางขึ้น 
การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณชวยใหเด็กพัฒนาสิ่งที่สนใจไดลึกซึ้งยิ่งขึ้นการปูพื้นทักษะ 
การเรียนรู การคิดวิเคราะห สืบสวนสอบสวน หาความรู ความจริงและสนับสนุนใหเด็กศึกษาหา
ความรู ที่นอกเหนือจากจุดมุงหมายในการเรียนสําหรับเด็กปกติ  เหมาะสําหรับเด็กที่กาวหนากวา
เพื่อน ๆ และอาจเบื่อหนายการเรียน  ลักษณะการจัดกิจกรรมในการเรียนแบบเพิ่มพูนประสบการณ
ไดแก ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล โครงงาน และทัศนศึกษา การเรียนการสอนแบบเพิ่มพูน
ประสบการณในชั้นเรียน สามารถจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดดังนี้ 

1. กิจกรรม แบบฝกหัดตาง ๆ จัดใหเปดกวาง เปนคําถามในลักษณะปลายเปด
ใหมากที่สุด 

2. ใหเด็กไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหา  กิจกรรมหรือเสนอแนะรูปแบบหรือ
การเรียนการสอน 

3. ฝกใหเด็กไดศึกษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหลึกและชัดเจน 



 
 
 

69 

4. ปรับกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะกับลักษณะการเรียนรู(Learning Styles) 
ของเด็กแตละคน 

5. ฝกทําโครงงานสรางการเรียนรู แผนที่ความรูของตนเอง 
6. จัดกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมเด็กในสิ่งที่เขาสนใจ พัฒนาทักษะกระบวนการ

คิดระดับสูง และสามารถบูรณาการหลาย ๆ สาขาเขาดวยกัน  
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเพิ่มพูนประสบการณสามารถจัดไดดังนี้ 
1. จัดชั้นพิเศษใหกับเด็กที่มีความสนใจ  มีความสามารถในเฉพาะวิชา  การจัดหอง 

พิเศษที่นักเรียนมีระดับความสามารถพอ ๆ กันมาเรียนรวมกันเฉพาะวิชา (ไมใชแยกหองเด็กเกง 
เด็กออนและไมแยกวิชา) ชวยใหเด็กไดพัฒนาความสามารถไดเต็มศักยภาพยิ่งขึ้น เพราะไดทํางานที่
เหมาะสมมากขึ้นและครูที่จัดกิจกรรมงายขึ้น ไดทํางานที่ทาทายทั้งครูและนักเรียน 

2. จัดชั้นพิเศษบางเวลา เชน เด็กเกงคณิตศาสตร ศิลปะ  ดนตรี กีฬา ฯลฯ นอก
เวลาเรียนในวันเสาร-อาทิตย หรือชวง ปดเทอม อาจทําไดทั้งเด็กในโรงเรียนเดียวกันตางชั้นเรียน
และเด็กตางโรงเรียนกัน 

3. จัดกิจกรรมพิเศษในชั้นเรียนปกติ เปนการจัดใหกับเด็กทุกระดับไวในกลุม
เดียวกันเพื่อการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เกิดพัฒนาการทางสังคมขึ้น แตบางครั้งก็ควรจัดเด็กที่มี
ระดับการเรียนเดียวกันไวกลุมเดียวกัน เพื่อโอกาสในการจัดกิจกรรมเสริมที่ยากกวาปกติ 

ในปจจุบันวิธีนี้เปนวิธีที่นิยมแพรหลายมาก  สามารถจัดไดหลากหลายตาม
ความสามารถพิเศษของเด็ก โดยไมจํากัดเฉพาะวิชาในหลักสูตรเทานั้น และมีผลกระทบทางจิตใจ
อารมณ สังคม และกระบวนการเรียนรูในระยะยาวของเด็ก สําหรับประเทศไทยอาจมีขอจํากัดใน
เร่ืองวิธีสอนที่หลากหลาย 

1.2 วิธีขยายหลักสูตร (Extension) 
เปนการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษที่ตอบสนองความสนใจและความสามารถเปนรายบุคคล สามารถทําเปนงานเดี่ยวหรืองาน
กลุมไดเด็กสามารถเรียนเกินหลักสูตร กิจกรรมและการดําเนินการจัดสามารถทําไดหลากหลาย
รูปแบบ เชน 

1.2.1 จัดทําโครงการพิเศษ 
1.2.2 การเรียนในหองศูนยวิทยพัฒนา 
1.2.3 ทําศูนยวิทยาการที่เปนแหลงกระตุนการเรียนรูตามความสนใจที่มีส่ือรูปแบบตาง ๆ   
1.2.4 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
1.2.5. เขารวมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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1.2.6 ทําการกําหนดโครงงานรวมกัน 
1.2.7 การเริ่มโครงการที่แปลกใหมรวมกับนักเรียน 
1.2.8 แคมปวิชาการหรือแคมปตามความสนใจของเด็ก 
1.2.9 สรางเครือขายกลุมที่สนใจ หรือมีความพยายามแบบเดียวกันเขาดวยกัน

โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับสูง 
1.2.10 จัดการแขงขัน ในบางครั้งการแขงขันทําใหเกิดการกระตุน เกิดการ ทา

ทายทางความคิดและทําใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนจากการเปรียบเทียบและ
แขงขันเชน โครงการโอลิมปกวิชาการ การแขงขันคณิตศาสตรแหงประเทศไทย เปนตน 

1.2.11 การฝกทักษะการเรียนรู เชน การหาขอมูล การใชขอมูล การวินิจฉัย
วิเคราะหใชวิจารณญาณกับขอมูล การนําความรูไปสูการปฏิบัติ เปนตน 

1.3 วิธีลดระยะเวลาเรียน (Acceleration) 
การจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration) เปนหนทางหนึ่งที่

จะชวยใหเกิดความยืดหยุนทางการศึกษาไดมากวิธีหนึ่ง แตตองมีกระบวนการที่ถูกตองรัดกุมจึงจะ
มีผลดีกับเด็ก การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่สามารถเรียนรวมกับผูอ่ืนไดสูงกวาวัยของตนเอง เรียกวา
การสอนแบบลดระยะเวลาทั้งสิ้น วิธีนี้ใชกันมานานในทุก ๆ ประเทศ ซ่ึงกลยุทธใน การจัดการมี
มากมายหลายแบบ แตที่เรามักจะพบคือ การใหเด็กขามชั้นเรียน โดยขาดกระบวนการที่ครบถวนทํา
ใหเด็กมีผลเสียทางดานอื่นไดในภายหลัง 

หลักการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาการเรียน 
1. ใหเขาเรียนเร็วกวาวัยของเด็กปกติ  ในกรณีที่เด็กมีความพรอมสูงมากไดรับ 

การตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถ มีความมั่นคงทางอารมณ
สังคมและมีวุฒิภาวะมากกวาเพื่อนวัยเดียวกัน และไมใชเปนสิ่งที่พอแมตองการใหเล่ือนชั้น 

2. ขามชั้นเรียน ตองมีการกลั่นกรองตามกระบวนการที่ดี ดังที่กลาวขางตน 
โดยพิจารณาจากเด็กที่ชอบทํางานที่ยาก ๆ สลับซับซอน 

3. ใหเรียนในชั้นสูงกวา บางวิชาวิธีนี้ไดผลดีมากและเด็กไมถูกเพงเล็งมากนัก 
4. ใหทํางานในชั้นสูงกวาแตเด็กยังอยูในชั้นเดียวกับเพื่อน 
5. ยนหลักสูตรใหเด็กจบเร็วข้ึน โดยมีเนื้อหาเทาเดิม 
6. จัดกลุมเด็กที่มีความสามารถในเรื่องเดียวกัน แตตางชั้นกันมาเรียนดวยกัน 
ลักษณะเด็กที่จะพิจารณาใหไดรับการจัดการเรียนแบบลดระยะเวลาเรยีน 
1. มีความสามารถมากกวาเด็กในวัยเดียวกันอยางเห็นไดชัด 
2. มีความกระหายที่จะเรียนรู โดยไมเครียด 
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3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ และสังคมเหมาะกับอายุ 
4. เด็กมีความพรอมที่จะแยกจากเพื่อน 
5. พอแม ผูปกครองและโรงเรียนมีความเห็นตรงกันวา ควรใชกระบวนการ

จัดการศึกษาแบบนี้กับเด็ก 
6. ตองมีความแนใจวา ไมเปนการตอบสนองความตองการของผูใหญที่อาจ

เปนพอแม หรือครู ที่ตั้งความคาดหวังกับเด็กสูงเกินจริง 
7. ตองมีคนดูแลและรับผิดชอบในการจัดครั้งนี้อยางเปนระบบและตอเนื่อง มี

เกณฑความสามารถทางสติปญญาสูง IQ เกิน 130 ขึ้นไป (ในกรณีเด็กที่มีความสามารถทางการเรียน) 
ไดรับการตรวจสอบจากนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความสามารถของเด็ก 

ประโยชนของการจัดการศึกษาแบบลดระยะเวลาการเรียน คือ  
1. สามารถเรียนตามศักยภาพของตัวเอง 
2. เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนสิ่งที่ยากขึ้น ใหเหมาะกับความสามารถ

ของตัวเด็กเอง 
3. ลดทัศนคติทางลบกับการเรียนรู ลดความทะนงตัว ชวยเด็กเกงไมใหเบื่อ

หนายการเรียนในวิชาปกติที่เขาไปไดเร็วกวาเพื่อน ๆ เปนการปองกันไมใหเกิดการถดถอยทาง
ศักยภาพของเด็กหรือทําลายศักยภาพตนเอง 

1.4  การใชผูเชี่ยวชาญพิเศษเปนผูใหคําปรึกษาดูแล (Mentoring) เปนการใช
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาชวยเด็กที่มีความสามารถโดดเดน  มักจะทําในระดับมัธยมศึกษากับเด็กที่มี
ความสนใจอยางเดนชัด  และมีทักษะพื้นฐานทางสังคมดี  หากการจัดระบบวิธีเรียนของตนเองไดดี
แลว ซ่ึงเด็กสามารถทํางานภายใตคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ เชน อาจารยมหาวิทยาลัย ครูที่สนใจ
เร่ืองเดียวกับเด็ก บุคคลในละแวกบาน ทนาย นักเคมี นักประวัติศาสตร สถาปนิก และผูเชี่ยวชาญดาน 
ตาง  ๆ  การดําเนินการในการจัดการศึกษาโดยมีวิธีการดังนี้ 

1.4.1 คัดเลือกนักเรียนจากผลงาน ความสนใจ ความตองการของนักเรียนที่
อยากจะเรียนรูในเรื่องนั้น ๆ  

1.4.2 เสาะหาและคัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่มีจิตใจอยากที่จะถายทอดความรูและ
ทํางานรวมกับเด็กที่สําคัญ คือ ผูนั้นตองเปนผูมีประสบการณ และประสบความสําเร็จในวิชาชีพของตน 

1.4.3 หางบประมาณหรือความชวยเหลือพิเศษจากแหลงตาง ๆ เพราะการเรียนรู
ในลักษณะนี้ มักจะมีคาใชจายในการเดินทาง การทําโครงงานและการทดลอง 

การใชวิธีการทางการศึกษาที่ดี ไมควรยึดวิธีการเดียว เพราะทําใหเกิดสภาพ
การศึกษาที่ไมยืดหยุนตามความตองการ หรือสภาพความสามารถของเด็ก การกําหนดและเลือกใช
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วิธีการจัดการศึกษาจะไมตายตัว มีการปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา (Dynamic Process) และควรใชวิธี
หลายอยางในโครงการเดียวกัน เชน อาจใชทั้งแบบ Enrichment, Extension, Acceleration และ 
Mentoring โดยมีแนวพิจารณาจากความตองการและความสามารถของเด็กควบคูไปกับความเปนไป
ไดในการบริหารจัดการของโรงเรียน 

ดังนั้น  การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิ เศษหรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะทางนั้น จะตองดัดแปลงตามความเหมาะสมและความเปนไปไดของ 
แตละโรงเรียนที่สามารถจัดใหเหมาะสมและความเปนไปไดของแตละโรงเรียนที่สามารถจัดให
เหมาะสมกับเด็กแตละคน การใหความชวยเหลือเด็กเหลานี้ จําเปนตองสรางระบบโครงสรางทาง
การศึกษาที่จะสามารถรองรับความตองการในสวนนี้ 

 

2. การจัดการเรียนการสอน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูถือเปนหัวใจของการจัดการศึกษาสําหรับ

เด็กที่มีความตองการพิเศษ การเลือกหรือการออกแบบวิธีสอนที่สอดคลองและเหมาะสมกับ
ความสามารถของเด็กแตละคน จะชวยเสริมสรางความสามารถของเด็กใหโดดเดนยิ่งขึ้น 

ผดุง อารยะวิญู (อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 
2546: 57 – 63) ไดเสนอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษไว
หลายวิธีดังนี้ 

1. การเรียนรูแบบรูแจง (Mastery Learning) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหเด็กไดมีโอกาสเรียนรูอยางเปนขั้นตอนตามระดับความสามารถของเด็ก โดยครูแจกแจง
เนื้อหาวิชาออกเปนขั้นยอย ๆ หลาย ๆ ขั้นแลวใหเด็กไดเรียนตามทีละขั้น โดยไมมีการเรงรัด
เกี่ยวกับเวลามากใหเด็กเรียนไปเรื่อย ๆ ตามความสามารถ จนกระทั่งเด็กเรียนดวยตนเอง ครบหนวย
ตามเนื้อหาท่ีครูกําหนด การเรียนรูแบบนี้ เปนทางเลือกอยางหนึ่งที่ใหเด็กเลือกเรียนไดตาม
ความสามารถ 

2. การจัดหลักสูตรใหกะทัดรัด (Curriculum Compaction) เปนการปรับปรุงหลักสูตร
ใหเหมาะสมกับเด็กวิธีหนึ่ง โดยมุงเนนใหเด็กไดเรียนในเนื้อหาวิชาที่เปนจุดสําคัญจริง ๆ ใน
บางครั้ง  จึงจําเปนตองตัดกิจกรรมการเรียนบางอยางออกไป เมื่อครูเห็นวาเด็กมีทักษะแลว เชน  
การทบทวนแบบฝกหัด การทบทวนกฎเกณฑตาง ๆ เปนตน แตครูจะตองแนใจวาเด็กมีทักษะ
พื้นฐานแลว จึงจะเรียนเนื้อหาวิชาที่ยากขึ้นได 

3. การคิดเชิงวิจารณ (Critical Thinking) เปนการสอนใหนักเรียนรูจักคิด รูจักใช
เหตุผลกอนตัดสินใจ จะไดไมหลงเชื่อใครงาย ๆ ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ คือ ตรวจสอบขอมูล
วาขอมูลที่ไดรับมาถูกตองหรือไมเพียงใดควรเลือกเชื่อขอมูลประเภทใด เมื่อทราบแหลงที่มาของ 
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ขอมูลแลว จะตองพิจารณาถึงความนาเชื่อถือของขอมูลวา  นาเชื่อถือหรือไม  พิจารณาถึงขอดี 
ขอเสียกอนตัดสินใจ บางครั้งอาจมีการตั้งสมมติฐานไวในใจ  แลวหาทางพิสูจนวาเปนจริงหรือไม 
จึงทําการตัดสินใจไดอยางถูกตอง 

4. ศูนยการเรียน (Learning Centers) เปนการจัดมุมใดมุมหนึ่งในหองเรียนหรือใน
โรงเรียนใหเปนมุมหรือศูนยที่เนนเนื้อหาวิชาใดวิชาหนึ่งตามเนื้อหาในหลักสูตร แลวใหเด็กศึกษา
หาความรูดวยตนเองตามศูนยที่ครูจัดไว เด็กบางคนอาจมีความสนใจในเนื้อหานอกเหนือจากที่
กําหนดไวในหลักสูตร ครูอาจจัดตั้งศูนยพัฒนาความสนใจ (Interest Development Center–IDC) 
ขึ้น เพื่อใหเด็กไดศึกษาคนควาดวยตนเองก็ได 

5. การคิดระดับสูง (High–level Thinking) เปนการสอนใหเด็กเรียนรูตาม
แนวความคิดของนักการศึกษาชาวอเมริกัน ช่ือ Benjamine Bloom  ซ่ึงกลาววา การสอนใหมีความรู
และความเขาใจเนื้อหาวิชาเปนการสอนใหมีความรูในระดับต่ํา(Low – level thinking) ครูควรจะ
สอนใหเด็กรูจักนําไปใชวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสิ่งที่เรียนวาดี ไมดี มีประโยชน ไมมี
ประโยชนอยางไร จึงจะถือวาประสบความสําเร็จ เพราะนั่นคือ การสอนใหเด็กรูจักใชความคิดใน
ระดับสูง 

6.  การศึกษาดวยตนเองหรือการศึกษาแบบอิสระ (Independent Study) เปนการ
มอบหมายใหเด็กไดศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในแนวลึก โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องที่เด็กใหความ
สนใจอยางมากแตครูจะตองคอยใหคําแนะนําเด็ก เชน ในการหาขอมูลหาความรูวาจะไดมาจาก
แหลงใด เชน จากหองสมุด จากการสัมภาษณผูรู จากคอมพิวเตอร เปนตน เมื่อไดความรูมาแลว 
นักเรียนจะตองจัดความรูเปนหมวดหมู แลวนําเสนอในรูปของรายงาน วีดิทัศน หรือนิทรรศการซึ่ง
ขึ้นอยูกับความสามารถของนักเรียน 

7. การฝกงานกับผูชํานาญการ (Mentorship)  เปนการสงเด็กไปฝกงานกับผูที่มี
ความรูความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ เพื่อใหผูชํานาญการนั้นถายทอดวิชาความรู
ใหแกเด็กเชน การสงเด็กไปฝกตีเหล็กกับชางตีเหล็ก ซอมรถยนตกับชางยนต วาดภาพกับศิลปนที่มี
ช่ือเสียงเปนตน 

8. การสอนเรง (Acceleration)  เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดเรียนเนื้อหาที่ยากขึ้น
เกินกวาที่กําหนดไวในหลักสูตร เชน  การเรียนวิชาวิทยาศาสตร  เนื้อหาที่กําหนดไวในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 นั้น เด็กเรียนจบแลว ครูจึงนําเนื้อหาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  มาสอนหรือใหเด็ก
ไปเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ในวิชาวิทยาศาสตรก็ได 
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9. การสอนเสริม (Enrichment)  เปนการสอนตามเนื้อหาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
แตมีกิจกรรมที่กวางขวางขึ้นใชเนื้อหาเดิมแตอาจมีกิจกรรมมากขึ้น ทั้งแนวลึกและแนวสรางสรรค 
ซ่ึงอาจจัดเปนกิจกรรมนอกหลักสูตรหรือเปนคายฤดูรอนก็ได 

10. การขามชั้น (Grade Skipping)  เปนการเลื่อนชั้นเรียนใหสูงขึ้น เชน เล่ือนชั้น
เด็กจากชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไปชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา หรือเล่ือน
ช้ันเด็กจากชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ไปชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เมื่อตนปการศึกษา เปนตน 

11. การเขาเรียนกอนเกณฑ  เปนการสงเด็กเขาเรียนเมื่ออายุยังนอย ตามปกติแลว
เด็กจะเขาเรียนเมื่ออายุครบตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงราว 6 – 7 ขวบ แตสําหรับเด็กเกงอาจ
เขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เมื่ออายุ 5 ขวบก็ได 

12. การเรียนตามความสามารถของตนเอง (Self – Paced Instruction)   เปนการใหเดก็
ปญญาเลิศเรียนหนังสือดวยตนเองตามเนื้อหาที่กําหนด โดยครูนําเนื้อหาวิชามาแบงแยกเปนตอน ๆ 
หรือเปนชุด ๆ แลวใหเด็กเรียนดวยตนเองตามความสามารถของเด็ก ไมมีการกําหนดเวลา เด็กจะ
เรียนกี่ชุดก็ได 

13. การเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเมื่ออายุยังนอย  ตามปกติแลวเด็กจะเขาเรียน
มหาวิทยาลัยเมื่อสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หากระเบียบการตาง ๆ เปดกวางกวานี้
เด็กเกงอาจมีโอกาสเขาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเมื่ออายุยังนอยก็ได หากเกณฑการเขา
มหาวิทยาลัย พิจารณาจากความสามารถทางวิชาการเปนหลักไมมีขอจํากัดดานอายุ เปนตน 

14. การเรียนทางไปรษณีย (Correspondence Course)  เปนการเปดโอกาสใหเด็ก
เรียนดวยตนเองทางไปรษณีย ซ่ึงมหาวิทยาลัยบางแหงจัดสอน อาจฟงคําบรรยายจากเทปเสียง หรือ 
วีดีทัศนก็ได ซ่ึงเด็กจะเรียนไดชาหรือเร็วข้ึนอยูกับความสามารถและความสนใจของตน 

15. การเรียนลวงหนา (Advanced Placement)  เปนการอนุญาตใหนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเขาไปเลือกเรียน บางวิชาในระดับมหาวิทยาลัยได และเก็บสะสมหนวยกิตไว 
เมื่อเด็กเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจริงหลังจากจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแลว เด็กไมตองเรียนวิชา
นั้น ๆ ทําใหเด็กเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยเร็วข้ึน 

16. การแกปญหา (Problem Solving)  เปนการฝกใหเด็กแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม
วาจะเปนปญหาในการเรียน หรือปญหาในสังคม ครูอาจใหเด็กทํางานคนเดียวหรือทํางานเปนกลุม
ก็ได เปนการสอนใหเด็กรูจักวิเคราะหปญหา วาปญหาเกิดมาจากอะไร มีที่มาอยางไร หากไมทราบ
จะตองชวยกันคนหาแหลงที่มาของปญหา หลังจากนั้นจะเปนการระดมความคิดหาทางเลือกใน 
การแกปญหา และตัดสินใจทดลองใชวิธีแกปญหาที่นาจะเปนวิธีที่ดีที่สุด 
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17. การจัดหลักสูตรฉบับยอ (Telescoping Curriculum)  เปนการจัดหลักสูตรที่
เขมขนเพื่อใหเด็กปญญาเลิศไดเรียนภายในเวลาที่ส้ันลง  เชน ใหสามารถเรียนครบเนื้อหาภายใน
เวลา 1 ภาคเรียน จากเด็กปกติทั่วไปใชเวลาเรียน 1 ปการศึกษาหรือใหเรียนจบมัธยมศึกษาตอน
ปลายภายในเวลา 2 ป เปนตน 

18. การนับหนวยกิตโดยการสอบ (Credit by Examination) เปนการใหเด็กสอบ
โดยที่เด็กไมตองมาเรียน ใหเด็กเรียนดวยตนเองที่บาน เมื่อส้ินภาคเรียนใหเด็กเขาสอบ หากเด็ก
สอบไดเด็กก็ไดรับสิทธิในการสอบการเรียนวิชานั้น และเก็บสะสมหนวยกิตไว เมื่อหนวยกิตครบ
ตามหลักสูตรก็ถือวาสําเร็จการศึกษา 

19. การทําสัญญา (Contracting)  เปนการทําสัญญากับเด็กในดานการเรียน เปน
สัญญาที่มีการลงนามกันเปน ลายลักษณอักษรเชนเดียวกับสัญญาทางธุรกิจทั่วไป ภายในสัญญาอาจ
มีรายละเอียดหลายอยางที่สําคัญคือ จะตองมีจุดมุงหมายชัดเจน มีขอบขายของเนื้อหาวิชาที่เด็ก
จะตองรูภายในเวลาที่กําหนด และเด็กจะตองนําเนื้อหาวิชามาเสนอครู เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

20. ความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนการสอนและสงเสริมใหเด็กใช
ความคิด จินตนาการในการเรียนรูใหมากควรตั้งคําถามใหเด็กตอบ ไมควรเปนคําถามที่มีคําตอบ
เดียว แตเปนคําถามปลายเปด ที่มีคําตอบมากมายใหอิสระแกเด็ก ไมควรตําหนิหรือลงโทษเด็ก ควร
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเสียกอน จึงจะสามารถใชวิธีประยุกตและสรางสรรคเกี่ยวกับ
เนื้อหาวิชาที่เรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ส่ิงสําคัญยิ่งที่ควรคํานึงถึงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็คือ วิธีการเรียนรู
หรือลีลาในการเรียนรู (Learning Styles) ทั้งนี้ เพราะเด็กแตละคนมีวิธีหรือลีลาในการเรียนรู
แตกตางกัน บางคนเรียนไดดีเมื่อมีการถกเถียง อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือบางคนเรียนรู
ไดจากการฟงบรรยายการอาน บางคนเรียนรูไดดีเมื่อไดลงมือปฏิบัติจริง หรือบางคนเรียนรูไดดีจาก
การศึกษาคนควาดวยตนเอง ฯลฯ 

 ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรศึกษาใหรูวาเด็กแตละคนมี
ลีลาในการเรียนรูอยางไร เพื่อจะไดออกแบบการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะและลีลาการ
เรียนรูของเด็ก 

3. การจัดสภาพแวดลอม 
องคประกอบหนึ่งที่สําคัญตอการเรียนการสอน คือ การจัดสภาพแวดลอมและ

บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก หากสภาพแวดลอมที่เราจัดใหเด็กดีมีความเหมาะสม เด็กก็จะ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมบุคลิกภาพและการปรับตัวของ
เด็ก ถาเด็กไดพบไดอยูในสภาพแวดลอมที่ดีก็จะชวยใหเด็กมีบุคลิกภาพที่ดีดวย 
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การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมบุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็กทําได ดังนี้ 
สภาพแวดลอมภายในหองเรียน 
1. ครูผูสอนควรสรางบรรยากาศที่อบอุนปลอดภัย ใหความรักความเมตตาตอเด็ก

อยางจริงใจ เพราะบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนี้จะทําใหเด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองกลา
แสดงออก มีความสุขในการเรียน ซ่ึงจะสงผลตอบุคลิกภาพที่ดีของเด็ก 

2. ครูผูสอนควรทําตัวใหเปนแบบอยางของการมีบุคลิกภาพที่ดี ซ่ึงจะทําใหงายตอ
การปรับปรุงบุคลิกภาพของเด็ก 

3. จัดสื่อและอุปกรณการเรียนที่เหมาะสมตอการเรียนการสอนแนะแนวเพื่อให
เด็กไดมีการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงพฤติกรรมที่ดีขึ้น 

4. จัดการเรียนการสอนโดยเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น  มีความเปน 
ตัวของตัวเอง ฝกใหเด็กมีทักษะในการแกปญหา และทักษะการสรางความสัมพันธระหวางบุคคล 

5.  จัดสภาพการเรียนการสอนอยางหลากหลายและทาทายความรูความสามารถ
ของเด็ก ควรจัดกิจกรรมที่สนุก ไมเครงเครียดเกินไป จัดกิจกรรมไมซํ้าซากจําเจ และจัดให
เหมาะสมกับลีลาการเรียนรูของเด็ก 

สภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน 
1. จัดใหมีหองแนะแนว และใหคําปรึกษาเปนสัดสวนเฉพาะ 
2. ผูบริหารและครูผูสอนในโรงเรียน ควรติดตอประสานงานกับผูปกครองนักเรียน 

โดยใหความรู ความเขาใจในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และรวมมือกัน ชวยเหลือและ
แกปญหาเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค 

3. จัดใหมีหองสมุดเพื่อเปนแหลงให เด็กไดศึกษาคนควา เนื่องจากเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษนั้น เปนบุคคลที่สนใจ กระหายใครรู มีความอยากรูอยากเห็น และมีความสนใจ
ส่ิงตาง ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่เรียน ถาหากเด็กเหลานี้ไดรับการตอบสนองในสิ่งที่เขาอยากรูเขาก็จะมี
ความสุข ไมมีความคับของใจ หากเด็กไมมีแหลงคนควาตามที่เขาตองการหรือสนใจแลว เขาก็จะ
เกิดความเบื่อหนาย เรียนอยางไมมีความสุขอันจะสงผลใหมีบุคลิกภาพไมดี 

4. จัดใหมีหองศูนยวิทยาการ เพื่อใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษใชคนควาเพิ่มเติม
มีการเรียนรูดวยตนเอง (Self Study) ตามความสนใจ ซ่ึงในหองศูนยวิทยาการนี้ ควรมีครูที่สามารถ
ใหความรูและใหคําแนะนําแกเด็กที่สนใจในดานตาง ๆ ได 

5. จัดใหมีหองดนตรี เพื่อใหเด็กไดเลนดนตรี เพื่อชวยใหนักเรียนที่มีแววความถนัด
ทางดานดนตรีไดตอบสนองความสนใจของเด็ก ทําใหเด็กไดคลายความเครียด กิจกรรมเหลานี้ชวย
ลดความวิตกกังวลและความคับของใจได 



 
 
 

77 

6. จัดใหมีโรงพลศึกษาเพื่อใหเด็กฝกเลนกีฬา หรือเพื่อใหนักเรียนที่มีแววความถนดั
ดานกีฬา ไดฝกซอมตามความสนใจ กิจกรรมเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการเรียนก็จะทําใหเด็กมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง  ลดความตึงเครียด  ลดความวิตกกังวลลงไดในระดับหนึ่ง  นอกจากนี้  
การออกกําลังกายยังสงผลตอการมีความสุขกายและจิตใจที่ดีขึ้น 

7. จัดใหมีลานประสบการณที่เอื้อตอการพัฒนาความรูในดานตาง ๆ  เชน  ลาน 
คณิตศาสตร หรือสวนคณิตศาสตร สวนภาษา และอื่น ๆ 

8. จัดใหมีหองตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียนเปนรายบุคคลโดย
มีครูหรือเจาหนาที่ประจําหองอยูดวย ครูผูสอนหรือเจาหนาที่ประจําหองตาง  ๆ ควรมีพื้น
ฐานความรูในดานการแนะแนวและจิตวิทยา หรือทักษะในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดวย โดย
รวมมือกับครูแนะแนวทั้งนี้ เพื่อเปนการรวมกันปองกันปญหาหรือใหความชวยเหลือแกเด็ก
นักเรียนทุก ๆ คน 

สภาพแวดลอมทางครอบครัว 
 ส่ิงสําคัญนอกจากการจัดสภาพแวดลอมที่โรงเรียนใหดีแลว สภาพแวดลอมทาง

ครอบครัวยิ่งมีความสําคัญตอบุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็กเปนอยางมาก เพราะพฤติกรรม 
ตาง ๆ สวนใหญมาจากการอบรมเลี้ยงดู ดังนั้นทางโรงเรียนควรไดมีการประสานงานและรวมมือ
กับผูปกครองโดยทางโรงเรียนควรใหความรู ตลอดจนวิธีการสังเกตการชวยเหลือ และการปฏิบัติที่
เปนประโยชนตอเด็กอยางถูกตอง ควรไดมีการพบปะกันระหวางผูปกครองและครูผูสอน ผูบริหาร
เพื่อชวยใหเด็กไดมีการพัฒนาศักยภาพ ควบคูไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการควบคุมอารมณ
ตาง ๆ สภาพแวดลอมในครอบครัวควรมีลักษณะอบอุน มีความรักและเขาใจเด็ก สงเสริม 
ความเชื่อมั่นในตนเองควรจัดประสบการณในเชิงบวกแกเด็ก มีการเสริมแรงและใหคําชมเชยเมื่อ
เด็กทําดี 

สภาพแวดลอมทางสังคม – กลุมเพื่อน 
สภาพแวดลอมทางสังคม – กลุมเพื่อน ก็มีบทบาทในการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก 

เชนกัน เพราะเด็กตองทําตัวหรือปรับตัวใหเขากับกลุมเพื่อนหรือทําตามสังคม ถาไดกลุมเพื่อนดี 
หรือเลือกทําตามแบบอยางสังคมที่ดีก็จะเปนผลดีตอเด็ก และในทางตรงกันขามถาเด็กเลือกทําตาม 
กลุมเพื่อนและตัวอยางที่ไมดี ก็จะทําใหเปนผลเสียตอเด็ก ฉะนั้นทางโรงเรียนหรือครูผูสอนตอง 
แนะนําหรือมีวิธีการสอนเพื่อใหเด็กคิดและตระหนักในการเลือกคบเพื่อนหรือสังคมนอกจากนั้น 
ครูผูสอนควรทําตัวใหเปนตัวอยางที่ดีแกเด็กเพื่อใหเด็กไดเปนแบบอยางของการมีบุคลิกภาพและ 
พฤติกรรมที่ดี  
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4. การแนะแนว 
สังคมทั่วไปมักคิดและเขาใจวาเด็กที่มีความสามารถพิเศษเปนคนเกง และเปนคนดี

ซ่ึงในความเปนจริง คนเกง หรือคนที่มีความสามารถพิเศษอาจไมใชคนดีและคนดีก็อาจไมใชคนที่
เกงก็ได คนที่มีสติปญญายอดเยี่ยมอาจลมเหลวในหลาย ๆ เร่ือง ปญหาสําคัญที่พบบอย ๆ คือ ความ
ไมสามารถนําศักยภาพที่โดดเดนของตนเองไปใช เนื่องจากปญหาทางอารมณบาง บุคลิกลักษณะ
บาง โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่มีสติปญญาสูงนั้น มักจะมีโครงสรางทางประสาทที่
ละเอียดออน ซับซอนและมีความไวเกินกวาคนทั่วไป เปนเด็กที่มีการรับรูที่มหาศาล มีความ
ออนไหวมากกวาเด็กอื่น มีศักยภาพสูงมากในการที่จะโยงหรือปรับเปลี่ยนสิ่งที่รูไปสูความสามารถ
ทางปญญาหรือไปสูภาวะทางอารมณดวยความคิดและจิตใจที่ละเอียดกวาของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษนี่ เอง  สงผลใหเกิดความขัดแยงภายในที่ รุนแรงกวาคนทั่วไป  ดังนั้น  สติปญญาหรือ
ความสามารถพิเศษดานใด ๆ ก็ตาม ไมไดเปนหลักประกันไดวาคนที่มีความสามารถนั้นจะสามารถ
ปรับตัวไดดี เปนผูนําที่ดี มีอารมณมั่นคงกวาคนอื่น ๆ  

ปญหาที่พบบอยในเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ มีดังนี้ 
1. มีความรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาหรือเห็นคุณคาในตนเองต่ํา (Low Self – esteem) 

ทําใหรูสึกตนเองมีปมดอย  ไรคา  ไมทัดเทียมคนอื่น เกิดความรูสึกวาผูอ่ืนไมเห็นคุณคาหรือ 
ความสําคัญของตนเอง เมื่อผูอ่ืนหรือตนเองทําผิดพลาด มักตําหนิอยางรุนแรง ชอบปกปองตัวเอง
และรูสึกไมพอใจอะไรงาย ๆ นอกจากนั้นยังทําใหขาดความเชื่อมั่นในตนเองขาดการตัดสินใจที่ดี
ในอนาคต 

2. มีความรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง (Loneliness) เนื่องจากรูสึกวาไมมีใครเขาใจ สนใจ
ความรูสึกนึกคิดของเขา โดยเฉพาะเด็กกลุมที่มีความสามารถพิเศษสูง ๆ จะรูสึกวาคนอื่นคิดและ
รูสึกไมเหมือนกับตน จึงทําใหเด็กมีพฤติกรรมการตอบสนองไปในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงแลวแต
พื้นฐานทางดานจิตใจ การอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งวิธีการคิดของเด็กดวย 

3. มีทักษะทางสังคมต่ํา (Low Social Skill) เนื่องจากมีปญหาการปรับตัว เด็กกลุม
นี้ไมสามารถปรับความคิดของตนเองใหคลอยตามไปกับความคิดของกลุมคนในสังคมไดเพราะ
ระบบการคิดที่แตกตางกัน จึงทําใหเด็กเหลานั้นไมสามารถเขารวมกิจกรรมทางสังคมได 

4. มีความเครียดสูง (Stress) หรือความคับของใจ (Frustration) เนื่องจากความ
คาดหวังและสภาพแวดลอมที่ตัวเด็กไดรับความกดดันและระบบการศึกษา ซ่ึงตัวเองตองปฏิบัติตาม
ในสิ่งที่ตนไมสนใจ 
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5. กลัวความลมเหลว โดยเฉพาะเด็กที่แสดงออกถึงความสามารถที่โดดเดนทําให
ผูคนใกลชิดกับเด็กมักจะคาดหวังและตัวเด็กเองก็มีแนวโนมชอบทําอะไรสมบูรณไมมีที่ติ
(Perfectionist) จึงทําใหเด็กพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความลมเหลว 

6. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง (Low Self – confident) ทําใหเด็กไมกลาแสดงออก
หรือในบางครั้งแสดงออกแตไมเหมาะสม จึงทําใหถูกตําหนิ  เมื่อจะทําอะไรใหม ๆ ในครั้งตอไป  
ทําใหไมกลาแสดงออก  

7. ทํางานไมคอยเสร็จ เด็กที่มีความสามารถพิเศษมักมีความคิดดี เขาใจสิ่งตาง ๆ ได
เร็ว คิดเกง แตเมื่อทํามักไมคอยสําเร็จ อาจจะเนื่องมาจากความเบื่อหนาย และขาดแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

จากสภาพและปญหาดังกลาว การจัดบริการแนะแนวสําหรับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษจึงเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะการแนะแนวจะชวยใหนักเรียนรูจักและเขาใจ
ตนเอง  รูจักและเขาใจโลกรอบตัว ดวยกระบวนการ กลวิธีและเครื่องมือตาง ๆ  เพื่อใหนักเรียน
สามารถตัดสินเลือกวิธีการที่จะเผชิญปญหา เลือกวิธีแกปญหาและปรับปรุงตัวไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ฉลาดรอบคอบ ซ่ึงจะชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

การแนะแนวอาศัยหลักการที่สําคัญดังตอไปนี้ 
1. การแนะแนวตองจัดใหเปนสวนหนึ่งของการจัดการศึกษา โดยสอดแทรกอยูใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกกลุมวิชา ทุกสาระการเรียนรู ตามจุดหมายและหลักการของหลักสูตร 
2. การแนะแนวควรถือเปนหนาที่ของครูทุกคนที่จะตองดําเนินการรวมกัน และ

ควรมีการประสานงานกันของบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง คือโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

3. การแนะแนวตองจัดสําหรับนักเรียนทุกคน ไมใชจัดใหเฉพาะนักเรียนที่มีปญหา
เทานั้น และตองจัดใหครอบคลุมทั้งดานการศึกษา อาชีพ และบุคลิกภาพ 

4. การแนะแนวตองจัดอยางตอเนื่อง มีแผนปฏิบัติการแนนอน โดยสอดคลอง
สัมพันธกับปญหาความตองการในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

5. การแนะแนวควรมีขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุกดาน ตรงตามความเปนจริงและเปน
ปจจุบัน ซ่ึงสามารถชวยเหลือนักเรียนไดตรงตามความตองการทุกคน 

6. การแนะแนวควรชวยนักเรียนใหสามารถนําตนเองและพึ่งตนเองได 
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ขอบขายของการแนะแนวมี 3 ดาน คือ 
1. การแนะแนวการศึกษามุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูไดเต็มศักยภาพ รูจักแสวงหา

ความรูและวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวดานการเรียนและมีนิสัยใฝรู 
ใฝเรียน 

2. การแนะแนวอาชีพ มุงชวยใหผูเรียนรูจักตนเองและโลกของงานอาชีพที่หลากหลาย 
มีเจตคติที่ดีและมีนิสัยที่ดีในการทํางาน มีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตามความถนัด 
ความสนใจ 

3. การแนะแนวสวนตัวและสังคม หรือที่นิยมเรียกวา การแนะแนวเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ  มุงชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง รักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีอารมณมั่นคง  
มีมนุษยสัมพันธที่ดี เขาใจสิ่งแวดลอมและสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 

บทบาทหนาที่ของครูตอการแนะแนว 
ครูทุกคนนอกจากจะมีหนาที่จัดการเรียนการสอนแลว ยังมีบทบาทและหนาที่

สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ การใหการแนะแนว ซ่ึงบทบาทและหนาที่ของครูตอการแนะแนวมีดังนี้ 
1. รูจักและเขาใจผูเรียนและเอาใจใสผูเรียนอยางใกลชิด 
2. จัดทําขอมูลผูเรียนเปนระบบและทันสมัย เปนปจจุบันอยูเสมอ 
3. ใหคําปรึกษาผูเรียนเปนรายกลุมหรือรายบุคคล 
4. บูรณาการแนะแนวในการจัดการเรียนการสอน 
5. จัดกิจกรรมชวยเหลือและพัฒนาผูเรียน 
6. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชนและผูเกี่ยวของ 
7. ติดตาม ประเมินผลการจัดการแนะแนว 

 

5. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan :  IEP) 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษเปนกรอบหรือ

แนวทางในการจัดบริการการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของเด็กแตละคน ซ่ึงจะ
ระบุขอบขายของหลักสูตรพิเศษที่ไดรับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับเด็ก อาจจะเปน
หลักสูตรลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration) และหรือแบบเพิ่มพูนประสบการณ(Enrichment) หรือใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่จัดใหเด็กไดเรียน รวมทั้งการบริการสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูและ
พัฒนาศักยภาพในดานตาง ๆ ในระดับที่สูงขึ้น โดยทั่วไปจะจัดทําเปนรายปเมื่อนําไปปฏิบัติแลวก็จะมี
การตรวจสอบทบทวน เพื่อปรับปรุงแกไขเปนระยะ ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกันวาเด็กไดรับบริการทาง
การศึกษาสอดคลองกับความตองการจําเปน  ตลอดจนไดรับการชวยเหลือในเรื่องตาง ๆ ที่จะชวยใหเด็ก
สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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เด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น จะมีคุณลักษณะที่หลากหลายและมีการแสดงออก
เฉพาะตัวที่แตกตางกันไปในแตละคน ในการจัดการเรียนการสอนหรือโปรแกรมที่จะจัดใหเปน
พิเศษสําหรับเด็กกลุมนี้จึงตองมีความทาทาย ชวยตอเติมเสริมแตงใหโดดเดนและใชศักยภาพ
เหลานั้นไปในทางสรางสรรค ทั้งนี้ แนวทางและวิธีการที่จะจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กลุมนี้มี
หลากหลายวิธี แตจะใชวิธีใดและอยางไร จึงจะสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนักเรียน
จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนและครูที่จะตองคิดคนวิธีที่จะชวยใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดมี
โอกาสพัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นและการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะเปน
เครื่องมือที่ชวยใหโรงเรียนไดทราบถึงแนวทางและวิธีที่จะจัดบริการการศึกษาและบริการชวยเหลือ
อ่ืน ๆ ใหกับเด็กไดอยางเหมาะสม 

ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษนั้น จะมีหลักการและกระบวนการในการจัดทําเชนเดียวกับการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลสําหรับเด็กพิการ กลาวคือ ผูจัดทําจะตองประกอบดวยบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของ
ไดแก พอแม หรือผูปกครอง นักเรียน(หากผูปกครองประสงคจะใหนักเรียนเขารวม) ผูบริหาร
โรงเรียนครูผูสอนนักเรียนในปจจุบัน 1 คนหรือมากกวา และบุคคลที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะอื่น ๆ ที่ทั้งพอแมหรือผูบริหารโรงเรียนรวมกันพิจารณา และกระบวนการในการจัดทํานั้น 
ทีมงานจะตองมีการเตรียมการ การจัดทําและเขียนแผน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบ ทบทวน 
และการปรับปรุงแกไข รวมทั้งตองรวมกันดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนความกาวหนาของนักเรียนใหบรรลุตามเปาหมายระยะยาว และ
วัตถุประสงคระยะสั้นและมาตรฐานสภาพความสําเร็จ (Benchmark) 

2. ทบทวนความกาวหนาตามหลักสูตรปกติ 
3. รวมอภิปรายถึงสิ่งที่ยังไมบรรลุผลตามที่คาดหวังไวตามเปาหมายและตาม

หลักสูตรปกติ 
โรงเรียนใดที่มีการจัดการศึกษาพิเศษและไดมีการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลใหกับเด็กพิการแลว สามารถที่จะใชแนวทาง หลักการในการจัดทําหรือแบบฟอรมมา
ปรับใชกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษได 

สาระสําคัญที่ควรระบุไวใน IEP อาจจะแตกตางกันไปในแตละจังหวัดโรงเรียน 
แตสาระสําคัญที่ควรระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล คือ 

1. ขอมูลทั่วไปของเด็ก พอแม/ผูปกครอง ประกอบดวย ช่ือเด็ก ระดับชั้น ช่ือ
โรงเรียนชื่อพอแม ผูปกครอง 
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2. ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบัน ซ่ึงประกอบดวยความสามารถ
ทางวิชาการ ความถนัด จุดเดน จุดดอย ความสนใจ รวมทั้งความตองการจําเปนพิเศษ 

3. เปาหมายระยะยาว เปนพฤติกรรมที่คาดหวังที่จะตองสอดคลองกับความตองการ
จําเปนและระดับความสามารถในปจจุบัน รวมถึงพิจารณาถึงจุดเดนและจุดดอยเฉพาะเรื่องดวย
เปาหมายระยะยาวอาจมีไดมากกวา 1 เปาหมาย โดยจะกําหนดเปนรายป 

4. วัตถุประสงคระยะสั้น เปนการระบุการกระทําหรือกิจกรรมที่จะชวยใหเด็กมี 
การพัฒนาตามเปาหมายระยะยาววาเด็กจะตองทําอะไร อยางไร และนําเสนอผลการทํางานอยางไร ทั้งนี้
จะตองระบุเกณฑการประเมินและกําหนดเวลาที่จะใชตัดสินการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของเด็ก 

5. การออกแบบการเรียนการสอนเปนพิเศษ เปนการปรับหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตร
ปกติ การเรียนการสอน สภาพแวดลอมในการเรียน วิธีการ ส่ือ หรือการจัดหลักสูตรเฉพาะ เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น เชน การจัดหลักสูตรเรงรัด  การ
พัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการคิดอยางสรางสรรค การเสริมประสบการณหรือ การเรงเรียน 
กิจกรรมพิเศษ การศึกษาตามความสามารถ ทั้งนี้ ในการออกแบบการเรียนการสอนพิเศษนี้จะตอง
คํานึงถึงความสนใจ ระดับความสามารถ ความพรอม และความตองการจําเปนในการเรียนรูดวย 

6. บริการสนับสนุนอื่น ๆ อาจจะประกอบดวยการแนะแนวอาชีพ การให
คําปรึกษา เทคโนโลยี และการจัดกลุมที่มีความยืดหยุน ซ่ึงเด็กแตละคนอาจจะตองการบริการ
สนับสนุนไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับความตองการจําเปนของเด็กแตละบุคคล 

7. ระยะเวลาที่เร่ิมตนการใช IEP และเมื่อส้ินสุดการใช IEP 
นอกจากสาระสําคัญดังกลาวขางตนแลว เมื่อทีมงานจัดทํา IEP รวมกันพิจารณา

และเห็นชอบในรายละเอียดที่ระบุไวใน IEP แลว จะตองลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานกอนที่จะนํา 
IEP ไปใช 

1.9 ประโยชนของการพัฒนาอัจฉริยภาพ 

การนําหลักการจัดการศึกษา สําหรับเด็กความสามารถพิเศษ ไปสูการพัฒนารูปแบบ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน นอกจากจะเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติแลว ยังกอใหเกิดผลดีตอผูเกี่ยวของทุกฝาย ดังนี้ 

นักเรียน 
นักเรียนถือเปนบุคคลที่ไดรับประโยชนโดยตรงจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

การไดรับประสบการณการเรียนรูดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สอดคลองกับธรรมชาติและ
ความสามารถที่แทจริง ภายใตระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในดานปจจัย ส่ิงอํานวย
ความสะดวก แหลงการเรียนรู ส่ืออุปกรณอยางเพียงพอจะชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถพิเศษ
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เฉพาะตนใหโดดเดนเปนที่ประจักษ เด็กจะพบความถนัดหรือความสามารถที่แทจริงของตนเอง 
และจะเกิดความภาคภูมิใจในคุณคาแหงตน 

ครูผูสอน 
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษของโรงเรียน

จะทําใหครูผูสอนตระหนักในความสําคัญของเด็ก และบทบาทหนาที่ที่ครูตองปฏิบัติ การทํางาน
ของครูจะมีรูปแบบ มีเปาหมาย และระบบงานที่ชัดเจน มีความคลองตัวเพราะไดรับการสงเสริมทั้ง
ดานการพัฒนาตน พัฒนางาน การสนับสนุนในดานสื่อ อุปกรณ หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลใหครูผูสอนมีความสุขกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
สงผลใหครูผูสอนมีความสุขกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดรับการพัฒนา
ความสามารถที่แทจริง 

ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนมีโอกาสปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่

เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม โดยมีเปาหมายสําคัญอยูที่เด็ก ซ่ึงจะชวยใหไดรับการพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งครู พอแม ผูปกครอง จะชวย
ใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจในความสําเร็จรวมกัน 

ผูปกครอง 
การที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนารูปแบบจัดการศึกษา สําหรับเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษนั้น นอกจากผูปกครองจะไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแลว ยังจะทําใหพอ
แม  ผูปกครองมีความใกลชิดกับบุตรหลานมากขึ้น  รูจักและเขาใจความถนัด  ความสนใจ 
ความสามารถที่แทจริงของบุตรหลาน เขาใจในบทบาทหนาที่ของตนในการสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถของบุตรหลานและจะมีความสุข ความภาคภูมิใจที่ไดเห็นพัฒนาการและความสําเร็จ
ของบุตรหลาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษามีนัยสําคัญตอความสําเร็จตอการจัดการศึกษาของ

นักเรียนมีการกําหนดหนาที่ วางแผน กําหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาโรงเรียน พิจารณาให
ความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ชวยเหลือ สนับสนุน ติดตาม กํากับ และปรับปรุงการดําเนินการของ
โรงเรียน   ดังนั้น   การที่โรงเรียนสามารถพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษไดสําเร็จ จะทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในการทําหนาที่
ของตนภาคภูมิใจในผลงานและความสําเร็จของโรงเรียน 
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ผูรับผลผลิตจากโรงเรียน 
หนวยงานอื่นหรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่รับนักเรียนเขาทํางานหรือศึกษาตอ จะไดคนที่มี

คุณภาพเขาไปอยูในหนวยงานหรือโรงเรียน ศักยภาพที่มีอยูในตัวนักเรียนจะชวยพัฒนาให
หนวยงานหรือโรงเรียนมีความเจริญกาวหนาตอไป 

1.10 การนําหลักการไปสูการปฏิบัติ 
   การที่โรงเรียนจะนําหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพไปสู 

การปฏิบัติใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารโรงเรียน คณะครู พอแม ผูปกครอง เครือขายการมี
สวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จะตองมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนทั้งระบบ ทั้งการคนหาแววอัจฉริยภาพ และการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ไดแก 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ และการพัฒนาแหลงเรียนรู
และการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ระบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  

  การนําหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพไปสูการปฏิบัติในสวน
ของการคนหาแววอัจฉริยภาพ โรงเรียนสามารถประยุกตใชกระบวนการตามวงจร Deming ซ่ึง
กลาวถึงโดย ประเสริฐ อัครประถมพงศ (http://www.ismed.or.th/SME เขาถึง 31 ตุลาคม 2548  
Clinician’s Black Box of Quality Improvement Tools (http://www.dartmouth.edu/~ogehome/CQI 
/PDCA.html Accessed July 24,2005) และ Paul Arveson (http://www.balancedscorecard.org/ 
TheDemingCycle/tabid/112/Default.aspx Accessed January 17, 2007) ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการ
วางแผน (Plan)  การปฏิบัติ (Do) การประเมินผล (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) แลวกลับไปสู
การวางแผนใหม ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธระหวางวงจรDeming กับกระบวนการคนหาแวว
อัจฉริยภาพของโรงเรียนได ดังภาพ 5 
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ภาพ 5  ความสัมพันธระหวางวงจร Deming กับกระบวนการคนหาแววอัจฉริยภาพของนักเรียน 
 

องคประกอบของแตละขั้นตอนมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 
1. ขั้นวางแผน (Plan) การวางแผนเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการดําเนินงาน

บรรลุจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการวางแผนตองครอบคลุมทั้งดานการบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน บุคลากรและการจัดเตรียมงบประมาณ โดยตองเปดโอกาสใหทุกฝายที่
เกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร ครู พอแม ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน ซ่ึงมี 
แนวทางการดําเนินการดังนี้ 

1.1 ดานการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารโรงเรียนตอง
ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและพรอมที่จะให
การสนับสนุนอยางจริงจัง โดยดําเนินการดังนี้ 

การจัดการศกึษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ 

ธรรมนูญโรงเรียน 

แผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติการประจําป 

นําแผนไปใช 

ประเมินผล 

สรุปผลการจัดการศึกษาและ 
รายงานผลตอชุมชน/หนวยงาน 

ตนสังกัด 

วางแผน(Plan) 

ปฏิบัติตามแผน (Do) 

ประเมินผล (Check) 

ปรับปรุง พัฒนา (Act) 
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1.1.1 จัดสรรงบประมาณใหอยางเพียงพอและเหมาะสม จัดปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรู จัดหาส่ือ อุปกรณ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนของนักเรียน รวมทั้งจัดหาเอกสารความรูตาง ๆ ที่จะนําไปใชใหเปนประโยชนแกครูและ
ผูเชี่ยวชาญเพื่อการดําเนินการ 

1.1.2 กําหนดนโยบายและแนวทางที่ชัดเจน มีการจัดประชุมชี้แจงให
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหเห็นความสําคัญตอการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีแววอัจฉริยภาพกําหนดบทบาทและหนาที่ของผูเกี่ยวของ และประสานใหเกิดความเขาใจ 

1.1.3 มอบหมายใหครูดูแลเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ โดยจัดสรรคาบเวลาให
ลงตัวในตารางการปฏิบัติงาน พรอมกับจัดสรรเวลาวางเพื่อทํากิจกรรมสําหรับเด็กรวมกับคณะครู 
ผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงประกอบดวยเวลาเพื่อจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก เวลาเพื่อพัฒนาสื่อ เวลาเพื่อขอรับ
คําปรึกษา และเวลาเพื่อศึกษาคนควา 

1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีแวว
อัจฉริยภาพ ไมควรแยกจากการเรียนการสอนปกติทั้งหมด ควรดําเนินการดังนี้ 

1.2.1  การปรับโครงสรางเวลา ควรจัดคาบเวลาเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพใหเลือกเรียนตามความสนใจ   เต็มศักยภาพรายบุคคล  ใน 
แหลงเรียนรู หรือศูนยการเรียนรูและหรือศูนยพัฒนาศักยภาพผูเรียน เพื่อเปนพื้นฐานในการคนหา
แววอัจฉริยภาพของเด็ก 

1.2.2  การจัดตารางเรียนในการจัดคาบเวลาเรียนตองไมกระทบตอการเรียน
การสอนปกติ โดยอาจใชคาบสุดทายของแตละวัน คือ ชวงเวลา 14.00 – 15.00 น. หรือ 15.00 – 
16.00 น. ใหนักเรียนไดเรียนตามโปรแกรมพิเศษ 

1.2.3 ดานบุคลากร  บุคลากรนับเปนหัวใจสําคัญที่จะชวยใหการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพบรรลุความสําเร็จ ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และมีความพรอมที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1.2.3.1 ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี
แววอัจฉริยภาพแกบุคลากรในโรงเรียนและผูเกี่ยวของ 

1.2.3.2 จัดอบรมรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีแวว
อัจฉริยภาพแกบุคลากร 

1.2.3.3 ใหการนิเทศติดตามแกบุคลากรโดยผูเชี่ยวชาญดานการจัด
การศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 

1.2.3.4 เสริมแรงจูงใจแกบุคลากรอยางเหมาะสม 
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1.2.3.5 คัดเลือกครูเพื่อจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีแวว
อัจฉริยภาพในแตละดาน โดยคํานึงถึงลักษณะของครู วาเปนผูมีความเขาใจลักษณะของเด็กและ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ  มีบุคลิกภาพและความรูที่เหมาะสมกับการสอนเด็ก
ที่มีแววอัจฉริยภาพ  เปนผูมีความตั้งใจจริงในการทํางาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค อดทนและ
ทุมเทใหกับการทํางาน 

หลังจากที่โรงเรียนคัดเลือกครูไดแลว ควรสงเขารับการอบรม
ความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ หรืออาจเชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา 
ตาง ๆ มาเปนผูใหความรูและเปนที่ปรึกษาแกครูในการปฏิบัติงานดวย ครูผูสอนเด็กที่มีแวว
อัจฉริยภาพ แตละดานควรมีการประชุมรวมกันในทุกสัปดาห เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ
และพัฒนาเทคนิคการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3 ดานการจัดเตรียมงบประมาณ โรงเรียนควรเตรียมการดานงบประมาณและ
จัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพในดาน
การพัฒนาบุคลากร พัฒนาอาคารสถานที่ พัฒนาสื่อและอุปกรณหรือแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเพื่อใหไดผลในเชิงปฏิบัติจริง 

2. ขั้นดําเนินการ (Do) การวางแผนการดําเนินการที่ครอบคลุมทุกดานนั้น จะสงผลดี
ตอการดําเนินการ เพราะจะชวยใหทุกฝายที่เกี่ยวของมองเห็นภาพการทํางานตามแนว ตั้งแต
จุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุด การดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ มีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ
โรงเรียนควรกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละฝายใหชัดเจน  
จัดประชุมวางแผน ปฏิทนิปฏิบัติงานและมีการนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่องและจริงจัง 

2.2  ดําเนินการตรวจสอบและคนหาแววอัจฉริยภาพของเด็ก เด็กที่มีแววอัจฉรยิภาพ
นั้น อาจไมแสดงความสามารถออกมาจากการทดสอบหรือจากการสังเกตระยะสั้นได โรงเรียน
จะตองหารูปแบบและวิธีการใหเด็กไดแสดงความสามารถออกมาใหเห็น ซ่ึงมีแนวทาง ดังนี้ 

2.2.1  การกระตุนดวยสภาพแวดลอมและกิจกรรมการเรียนรูที่ทาทาย การจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนในหองเรียนหรือแหลงเรียนรูตาง ๆ ประกอบกับ 
การจัดกิจกรรมที่ทาทาย กระตุนเรงเราใหเด็กไดแสดงความสามารถหรือความสนใจออกมา จะชวย
ใหครูสามารถสังเกตและบันทึกขอมูลของเด็กแตละคนไดเปนอยางดี ถือวาเปนการตรวจสอบโดย
ธรรมชาติ 
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2.2.2 การใชแบบสํารวจแวว เปนแบบสํารวจที่แตละสาขาพัฒนามาจาก
ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะบุคลิกภาพของเด็ก เพื่อใหครูในโครงการใชสํารวจลักษณะเด็กที่อาจถูก
มองขาม 

2.2.3 การเสนอชื่อจากครู เปนขอมูลเบื้องตนประกอบกับขอมูลอ่ืน ๆ 
2.2.4 การใชผลการเรียน คะแนนผลการเรียนใชเปนขอมูลประกอบใน 

การพัฒนาเบื้องตนรวมกับการเสนอชื่อของครู 
2.2.5 ผลงานของเด็กหรือการแสดงออกที่โดดเดน หากเด็กคนใดแสดง

ความสามารถเดนชัดในเรื่องใด ก็อาจไมตองใชกระบวนการตรวจสอบอื่น ๆ นอกจากการสัมภาษณ 
2.2.6 การใชแบบทดสอบหรือกระบวนการทดสอบเฉพาะสาขา  เปน

แบบทดสอบหรือการทดสอบที่ใชตรวจสอบศักยภาพเฉพาะทาง เชน สาขาดนตรี ใชแบบทดสอบ
เกี่ยวกับการแยกรับรูทางการไดยิน การรับรูเร่ืองจังหวะ ความไว ความคมเรื่องการรับรูทางเสียง 

2.2.7 ผลการตรวจสอบเชิงจิตวิทยา แบบทดสอบที่ใชมีหลากหลาย เชน 
H.T.P. (House – Tree –Person) เปนแบบทดสอบที่ใชกับเด็กทุกคน เพื่อตรวจสอบดูสภาวะทาง
จิตวิทยา และพิจารณาเปนขอมูลประกอบวาเด็กคนใดที่มีแววอัจฉริยภาพ แตอาจถูกปดกั้นเพราะ
กลไกทางจิตวิทยา ก็จะไดรับการตรวจสอบใหมเปนพิเศษ หรือจัดกิจกรรมพิเศษทางจิตวิทยาและ
แนะแนวให 

3. ขั้นประเมินผล (Check) ดําเนินการรวบรวมขอมูลผลการคัดกรองนักเรียนและ
วิเคราะหขอมูลแววอัจฉริยภาพ 

4. ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Act) นําผลการวิเคราะหขอมูลแววอัจฉริยภาพของนักเรียนไป
กําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาแววอัจฉริยภาพของนักเรียนตอไป 

การคัดกรองอัจฉริยภาพ ดังกลาวปรากฏเปนวงจรแหงความสําเร็จ PDCA หมุนเวียน
ไปตามลําดับดังภาพ  6 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 6  วงจร PDCA พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 

Plan 

    Do 

   Check 

   Act 

Plan 

    Do 

  Check 

  Act 

Plan 

   Do 

  Check 

  Act 
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สําหรับการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนนั้น โรงเรียนโดยผูบริหาร ครู และ
นักเรียนรวมกับผูปกครอง และเครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน พัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียน ทั้งดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนและ ดานการจัดแหลงเรียนรูและการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ตามขั้นตอนการทํางานของ
วงจร PAOR (สถาบันสงเสริมการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแหงชาติ. 2544: 14) ซ่ึง สุวิมล 
วองวาณิช ไดอธิบายขั้นตอน PAOR และวงจรการดําเนินงานนี้ตอเนื่องดังนี้ 

P - Plan การวางแผนหลังจากที่วิเคราะหและกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการแกไข 
A - Action การปฏิบัติตามแผนที่กําหนด 
O - Observe การสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
R - Reflect การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงานใหผูมีสวนรวมได วิพากษวิจารณ 

ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงแกไข ดังภาพ 7   
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 7  วงจร PAOR พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน 
 
1. วางแผน (Plan)  
โรงเรียนวางแผนการพัฒนาอัจฉริยภาพโดยการศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน 

ปญหาและความตองการของโรงเรียน กําหนดกลยุทธ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

2. ปฏิบัติตามแผน (Action)  
โรงเ รียนดํา เนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพ  การจัด

กระบวนการ การเรียนการสอนควรใชหลักการตอไปนี้ 
1. จัดหลักสูตรใหยากกวาหลักสูตรปกติ 
2. จัดใหแตกตางจากหลักสูตรปกติ 

Plan 

Action 

Observe 

Reflect 

Plan 

Action 

Observe 

Reflect 

Plan 

Action 

Observe 

Reflect 
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3. ควรฝกทักษะความคิดระดับสูง (ความคิดสรางสรรค ความคิดอยางมีวิจารณญาณ 
การแกปญหาอยางสรางสรรค ฯลฯ) 

4. ใชกิจกรรมกลุม เพื่อเพิ่มทักษะทางสังคม การเรียนรูอยางมีสวนรวม 
5. ใชกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน ใหทําโครงงาน 

กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ใชประสาทสัมผัสทุกสวน เพื่อตอบสนองการพัฒนาสมองทุกสวน 
และตอบสนองลีลาการเรียนรูที่หลากหลาย 

6. ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของนักเรียนและการแสดงออกของนักเรียน
และการแสดงออกของนักเรียนยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการจัดการเรียนการสอน แนวทางและ
หลักการดังกลาวนี้เปนสวนสําคัญในการออกแบบกิจกรรมทุกหลักสูตร 

7.  มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาเปนพี่เล้ียงใหครูและเด็กอยางใกลชิด 
3.  การสงัเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (Observe) 

ในการสังเกตผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานนั้น โรงเรียนดําเนินการไดโดย  
การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนของการปฏิบัติงานของครู นักเรียน และ
สรุปเปนภาพรวมของโรงเรียน ซ่ึงในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพให
เปนไปตามขอกําหนดของโรงเรียน จําเปนตองมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการติดตามตรวจสอบมีแนวทางดําเนินการโดยกําหนดระเบียบปฏิบัติในการติดตาม
ตรวจสอบ กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานแตละดาน และสราง
เครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน  เพื่อใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ 
การปรับปรุงพัฒนาตอไป 

ในสวนของการประเมินผลการเรียนเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพนั้นโรงเรียนควร
ประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใหได
ขอมูลครอบคลุมพัฒนาการทุกดาน นักเรียน ครู ผูปกครองและทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน 
การประเมิน ซ่ึงการประเมินผลสามารถดําเนินการไดดังนี้ 

1. การประเมินกอนเรียน เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับความพรอมพื้นฐาน และ
ลักษณะเฉพาะของเด็กในดานตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

2. การประเมินระหวางเรียน เพื่อติดตามประเมินความกาวหนาของเด็กทุกดาน
พรอมที่จะใหความชวยเหลือและสนับสนุนใหมีการพัฒนาการอยางเต็มศักยภาพเปนรายบุคคล 

3. การประเมินหลังเรียน เปนการประมวลภาพพัฒนาการของเด็กทุกดาน ทั้งดาน
พัฒนาการและผลงานของนักเรียน เพื่อนําไปประกอบการวางแผนการจัดโปรแกรมการพัฒนาเด็ก
เปนรายบุคคลที่สามารถสื่อสาร สรางความรวมมือใหกับบุคคลทุกฝาย โดยมีผูปกครองและทุกฝาย
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ที่เกี่ยวของเปนผูสนับสนุนที่สําคัญ ทั้งนี้ ในการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการประเมินทั้ง  
3 หลักการนั้น เนนขอมูลจริงจากการสังเกตการณประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเด็ก  
การทดสอบความสามารถในดานการคิดและการปฏิบัติงานที่ซับซอน สําหรับวิธีการประเมินผล
ควรออกแบบเครื่องมือหรือพัฒนาวิธีตรวจสอบความกาวหนาเพื่อดูทัศนคติ ความสนใจ และ
ศักยภาพที่แทจริงของเด็ก วิธีการประเมินผลมีหลายวิธีดังนี้ 

3.1 ประเมินผลโดยการทดสอบความรูพื้นฐานหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังเชนที่เคยปฏิบัติมา โดยที่ครูมีความรูความเขาใจเรื่องเทคนิคการออกขอสอบและการตัดสินผล 

3.2 ประเมินจากแฟมสะสมงานหรือแฟมพัฒนางาน (Portfolio) ทุกดานของเด็ก 
3.3 ประเมินจากการติดตามกระบวนการทํางานของเด็ก 
3.4 ประเมินจากพัฒนาการลักษณะนิสัยของเด็ก 
3.5 ประเมินจากขอสอบมาตรฐานเพื่อวัดแววอัจฉริยภาพของเด็กดานตาง  

4. การสะทอนผลหลังจากการปฏิบัติงาน (Reflect) ใหผูมีสวนรวมวิพากษวิจารณ 
ขอมูลที่ไดจากการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงาน นับวามีประโยชนอยางยิ่งตอโรงเรียน 
ผูบริหารครู และทุกฝายที่เกี่ยวของ ซ่ึงจะทําใหรูจุดดีและจุดที่จะตองปรับปรุงแกไข เพื่อนําไปสู 
การวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีแววอัจฉริยภาพใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. เครือขายการมีสวนรวม 

2.1 ความหมายของเครือขายการมีสวนรวม 

2.1.1 ความหมายของเครือขาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 20) ใหความหมายของ

เครือขาย วาหมายถึง ขายของความรวมมืออยางเปนระบบ อันเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล กลุม 
องคกร หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ เพื่อการประสานเชื่อมโยง นําไปสูการเพิ่มพลัง สรรพปจจัย
และการบรรลุผลสําเร็จในเปาหมายสูงสุดรวมกัน 

ผุสดี  ตามไท (อางถึงใน ประพันธ ชวงภูศรี จาก http://www.cdd.moi.go.th-
/sep131.html เขาถึง 27 กรกฎาคม 2548) ใหความหมายคําวา เครือขาย หมายถึง การประสาน  
การรวมตัวในลักษณะหลวม ๆ โดยแตละองคกรที่มารวมตัวกัน เปนเครือขายตางมีอิสระ แตจะตอง
มีตัวบุคคลที่เปนคนรับผิดชอบในการติดตอประสานงานที่ชัดเจน เปนกลไกการทํางานประสาน
กิจกรรมรวมกันของหลาย ๆ องคกร ซ่ึงจะเปนพลังเคลื่อนไหวในการผลักดันแตละเรื่อง ถา
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เครือขายเขมแข็ง เครือขายจะเปนกลไกการตรวจสอบในเรื่องตาง ๆ และเปนตัวเรงใหเกิดความ
ตื่นตัวในกิจกรรมที่ตองมีการผลักดันรวมกัน 

นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค หุตานุวัตร (2546: 16) ใหความหมายของ
เครือขาย วาหมายถึง การรวมตัวของกลุมที่มีการประสานงานหรือทํางานรวมกัน มีระยะเวลานาน
พอสมควร มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกัน 

อาภรณ ภูวิทยพันธุ (จาก http://www.siamhr.com เขาถึง 26 กรกฎาคม 2548) 
กลาววา เครือขาย หมายถึง การแสวงหาโอกาสเพื่อรูจัก กับบุคคลใหม ๆ และการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรูจัก รวมท้ังการรักษาความสัมพันธอันดีกับบุคคลตาง ๆ ทั้งที่
เกี่ยวของและไมเกี่ยวของในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกัน 

จากการศึกษาความหมายของเครือขายขางตน สรุปไดวา เครือขาย หมายถึง 
การรวมตัวกันของบุคคล กลุม องคกร หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ และสรางความรวมมือ 
ประสานเชื่อมโยงอยางเปนระบบ เปนตัวเรงใหเกิดความตื่นตัวในกิจกรรมที่ตองมีการผลักดัน
รวมกันนําไปสูการเพิ่มพลัง สรรพปจจัย และการบรรลุผลสําเร็จในวัตถุประสงคหรือเปาหมาย
สูงสุดรวมกัน  

2.1.2 ความหมายของการมีสวนรวม 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2545: 7 – 8) กลาววา การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศ ทองถ่ินเปนรากฐานของประเทศ ดังนั้น หากจะพัฒนาประเทศดวยการศึกษา
จึงจําเปนตองพัฒนาทองถ่ินดวยการศึกษาเปนเบื้องตน ถารัฐมุงจัดการศึกษาสนองความตองการ
ของรัฐมากเกินไปก็จะละเลยทองถ่ิน หรือถาทองถ่ินตองการจัดการศึกษาสนองความตองการของ
ทองถ่ินมากเกินไปจนขาดการตระหนักถึงความตองการของรัฐ ดังนั้นจึงจําเปนตองหาวิธีการใน
การจัดการศึกษาเพื่อสนองตอบความตองการของแตละทองถ่ินใหไดและขณะเดียวกันก็ตอง
สนองตอบตอนโยบายและความตองการของรัฐดวย  

สหพันธ เตชะอธิก และคณะ (อางถึงใน สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549: 6) กลาววา การมีสวนรวมหมายถึง 
การมีสวนรวมตั้งแตคิดโครงการ กิจกรรม โดยเริ่มคนหาปญหา สาเหตุ วางแผน  ตัดสินใจ
ดําเนินการระดมทรัพยากร กําหนดเปาหมาย สรุปบทเรียน ติดตามประเมินผล รับผลที่เกิดรวมกัน 
โดยทั้งนี้ตองตั้งอยูในความเปนธรรม 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 6) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาวาเปนกระบวนการที่
เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียน เปนกระบวนการ
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เรียนรูซ่ึงกันและกันของทุกฝาย นับตั้งแตการแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและ
การแกไขปญหา ตลอดจนการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชนในการพัฒนา
การศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

กิ่งแกว วานิชกูล (2549: 14 ) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การที่ชุมชน
หรือผูที่เกี่ยวของทางการศึกษามีสวนรวมในการคิด/รวมทํา รวมใหและใชขอมูลเพื่อการกําหนด
เปาหมายจัดทําแผนพัฒนา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษา 

องคการสหประชาชาติ (อางถึงใน สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชน
เปนสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนทองถ่ินพัฒนา. 2550: 16) ใหความหมายของการมีสวนรวม วาเปน 
การมีสวนรวมที่ครอบคลุมถึง การมีสวนรวมในผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจากโครงการ  การมี 
สวนช วย เหลือในการปฏิบัติ ตามโครงการ  และการมีส วนร วมในการตัดสินใจตลอด
กระบวนการพัฒนา 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมขางตน สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง
การที่ผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงาน สถานศึกษา หรือองคกรภาครัฐและ
เอกชนรวมกันวางแผน รวมกันทํา รวมกันประเมิน รวมกันกํากับ ติดตามและประเมินผล รวมกัน
รับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นและดําเนินการปรับปรุง แกไข พัฒนารวมกัน 

ดังนั้น เครือขายการมีสวนรวม จึงหมายถึง การรวมตัวกันของบุคคล กลุม 
องคกร หนวยงาน สถานศึกษา หรือสถาบันทางสังคมตาง ๆ สรางความรวมมือ ประสานเชื่อมโยง
อยางเปนระบบ โดยรวมกันวางแผน รวมกันทํา รวมกันประเมิน รวมกันกํากับ ติดตามและ
ประเมินผล รวมกันรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นและดําเนินการปรับปรุง แกไข พัฒนารวมกัน อันเปน
ตัวเรงใหเกิดความตื่นตัวในกิจกรรมที่ตองมีการผลักดันรวมกันนําไปสูการเพิ่มพลังสรรพปจจัย 
และการบรรลุผลสําเร็จในวัตถุประสงคหรือเปาหมายสูงสุดรวมกัน  

2.2 ความสําคัญของเครือขายการมีสวนรวม 

การมีสวนรวมมีมาแตโบราณ การเขารวมในกิจกรรม อาจทําใหระยะสั้นระยะยาว
ตอเนื่อง อาจกระทําในกรอบนโยบายที่กําหนด หรือทําตามความจําเปนของผูอยูรวมในชุมชน  
การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่รัฐบาลทําการสงเสริม ชักนํา สนับสนุน และสรางโอกาสให
ประชาชนในชุมชนทั้งในรูปสวนบุคคล กลุมคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคการอาสาสมัคร
รูปแบบตาง ๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
นโยบาย การพัฒนาที่กําหนดไว การรวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให
บรรลุตามเปาหมายที่วางไว และขั้นสุดทายรวมกันควบคุมติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษา
โครงการที่ไดทําไว ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาล ใหใชประโยชนไดตลอดไป  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ม.ป.ป.:  
1 – 7, 16, 25 และ34) มีเจตนารมณและแนวทางที่จะใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึง 
ปรากฏในหลายมาตรา ไดแก หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา 8 การจัด 
การศึกษา  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มาตรา  9 การจัดระบบโครงสรางและ 
กระบวนการจัดการศึกษา ใหยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชในการจัดการศึกษา การมีสวนรวม 
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 
 องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น นอกจากนี้ในหมวดที่ 4  
แนวการจัดการศึกษามาตรา 29 ไดกําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกร 
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน 
ประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการการเรียนรู 
ภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสารและรูจัก 
เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ  เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ 
ความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง 
ชุมชน หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 39 ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร 
ทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
โดยตรง และมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ  
และ/หรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปน 
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา และหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา มาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสิน 
ทั้งจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชนองคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชในการจัด
การศึกษา ดังนี้  

1. ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจ
จัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม 



 
 
 

95 

2. ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดม 
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ 
ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสม 
และความจําเปน  เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว 
กระทรวงศึกษาธิการจึงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยัง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหชุมชนมีบทบาท และ 
สวนรวมในการบริหารจัดการ โดยมุงกระจายอํานาจการตัดสินใจไปใหผูที่อยูใกลชิดเด็ก ไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนใหมากที่สุด ใหไดมีสวนรวมตัดสินใจในการจัด 
การศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของผู รับบริการ แนวคิดดังกลาว ตรงกับแนวคิดใน 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School – based Management : SBM) ซ่ึง อุทัย บุญประเสริฐ 
(2545: 2) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ใหโรงเรียนเปนศูนยกลางการบริหาร 
การจัดการโรงเรียนโดยตรง เปนแนวคิดที่มุงใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวใน 
การบริหารงานดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป เปด 
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ และใหมีการบริหารในรูปคณะกรรมการโรงเรียน โดย 
มีความเชื่อวาการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยูใกลชิดและมีสวน 
เกี่ยวของกับนักเรียนมากที่สุด  

ตาม เจตนารมณแห งพระราชบัญญัติก ารศึ กษาแห งชาติดั งกล าวข า งตน  
(วิจิตร  ศรีสอาน  อางถึงใน  ศักดิ์จิต มาศจิตต. 2548: 3) กําหนดใหดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทย
ทั้งระบบและครบกระบวนการ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดานการเรียนรู การบริหาร และการจัด 
การศึกษาทุกระดับและ ทุกประเภท ทําใหเกิด “นวัตกรรมทางการศึกษา” สําคัญ สามประการคือ 
การบริหารโดยคณะบุคคล การจัดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 20-21) ซ่ึงไดกําหนด 
โครงสรางและระบบการบริหารการศึกษาใหม โดยเฉพาะมาตรา 35 กําหนดวา สถานศึกษา ที่จัด 
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 34 (2)   เฉพาะที่เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล สาระบัญญัติ 
ดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของ สถานศึกษาในฐานะหนวยงานที่จัดการศึกษาใหกับ 
ผูเรียนโดยตรง นับเปนความกาวหนาอีกมิติหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาไทย (รุง แกวแดง. 2546: 14) 
สําหรับการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา ถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญตอการปฏิรูปการศึกษา 
ซ่ึงมีจุดมุงหมาย คือ ใหเกิดเอกภาพดานนโยบายทุกระดับการศึกษา ตลอดจนความสอดคลองใน 
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การดําเนินนโยบายระหวางระดับการศึกษาใหเกิดการแบงภารกิจใหชัดเจนระหวางสวนกลางที่ควร 
ทําหนาที่หลักดานการกําหนดนโยบาย คุณภาพ มาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร การกํากับ  
การติดตามประเมินผล  สําหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ใหทําหนาที่บริหารและจัดการ โดยมุงหมายใหเกิดการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ิน 
ใหมากยิ่งขึ้น ใหชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเขามารวมรับผิดชอบมากขึ้นตามลําดับ 
ตามความพรอมของแตละทองถ่ิน โดยมุงหมายใหเกิดประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
เกิดผลดีตอการกระจายโอกาสทางการศึกษา  

เพื่ อใหสอดคลองกับ เจตนารมณแห งพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาต ิ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาว 
แลวขางตน ผูวิจัยจึงไดนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management :  
SBM) 5 ประการ  มาใชในการบริหารและการจัดการศึกษา ไดแก หลักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) หลักการ 
คืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) หลักการบริหารตนเอง (Self- 
Management) และหลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)โดยเฉพาะในการพัฒนา 
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมนั้น ผูวิจัยใชหลักการมีสวนรวม 
มากกวาหลักการอื่นโดยเปดโอกาสใหผู เกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมใน 
การบริหาร ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษาทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทน 
นักเรียน เครือขายการมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การที่บุคคล องคกร หรือ 
หนวยงานที่มีสวนไดสวนเสียกับโรงเรียนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปน 
เจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น ยิ่งกวานั้นการมีสวนรวมของเครือขายการมี 
สวนรวมภายนอกโรงเรียนยังสงผลถึงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2.3 กระบวนการมีสวนรวม  

กรมสามัญศึกษา ไดสรุปขั้นตอนของการมีสวนรวม 5 ขั้นตอน คือ 
1. การมีสวนรวมคิดริเร่ิม และตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมวางแผน 
3. การมีสวนรวมดําเนินการ 
4. การมีสวนรวมในขั้นประเมินผล 
5. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
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สถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) (2550: 16 – 17) ไดกลาวถึง 
กระบวนการมีสวนรวม 4 ขั้นตอน คือ 

1. การมีสวนรวมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย  การริเร่ิมตัดสินใจ 
ดําเนินการ และตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย  การสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหาร การประสานความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ประกอบดวย การสนับสนุนทรัพยากร 
การบริหารการประสานความรวมมือ 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 
5. การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ (2549: 1) กําหนดขั้นตอนการมีสวนรวมของทุกฝายที่ 

เกี่ยวของโดยใชหลักการ 5 ร ไดแก รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมทํา รวมทุน และรวม 
รับผิดชอบ 

นอกจากนั้น ไดมีแนวคิดในการใชวงจร PDCA (ประเสริฐ อัครประถมพงศ. 2548: 1; 
Clinician’s Black Box of Quality Improvement Tools 2005: 1; และ Arveson, Paul 2007: 1) ซ่ึง 
เปนวงจรที่นํามาซึ่งความสําเร็จของการปฏิบัติงานและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายทั่วโลกทั้ง 
การปฏิบัติงานโดยทั่วไปรวมทั้งการดําเนินการตาง ๆ แบบมีสวนรวมดวย วงจร PDCA ประกอบดวย
คําศัพทภาษาอังกฤษ 4 คํา คือ P : Plan (วางแผน) D : Do (ปฏิบัติตามแผน) C : Check (ตรวจสอบ) 
A : Act (ดําเนินการใหเหมาะสม) โดยปกติแลวเราสามารถใชวงจร PDCA ใน 2  ลักษณะ คือ 

1. ทุกครั้งที่เร่ิมตนทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนการเรียนหรือการทํางาน 
PDCA จะชวยใหกิจกรรมมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการตั้งเปาหมายดวยการวางแผน 
(P) และนําแผนไปสูการปฏิบัติ (D) หลังจากนั้นจึงตอดวยการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามแผน (C) วาผลที่ไดนั้นเปนไปตามที่คิดไวมากนอยแคไหน และทายที่สุด นําผลที่ไดจาก 
การประเมินไปดําเนินการตอตามความเหมาะสม (A) หากผลที่เกิดขึ้นเปนไปตามที่วางแผนไว ก็ให 
จัดทํามาตรฐานวิธีการดําเนินการนั้น เพื่อกิจกรรมในลักษณะเดียวกันตอไป แตหากผลที่เกิดขึ้นไม 
เปนไปตามแผน เราอาจจําเปนตองคิดปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอยางซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนเปาหมาย 
เปลี่ยนแผน หรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติก็ได 

2. เมื่อตองการแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการระบุปญหาและคิดคนหาแนวทาง 
ในการแกปญหาดวยการกําหนดเปนแผน (P) และลงมือแกปญหาตามแนวทางนั้น ๆ (D) ซ่ึงใน 
ความเปนจริงปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ อาจจะไดรับการแกไขเยียวยาไดสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได 



 
 
 

98 

จึงจําเปนตองตรวจสอบผลลัพธและประเมินวิธีการแกปญหาที่ไดเลือกไว (C) และทายที่สุดเมื่อได 
ผานการตรวจสอบและประเมินผลแลว หากวิธีการแกปญหานั้น ๆ เปนวิธีที่ถูกตอง ใหนําวิธีนั้นใช 
กับปญหาในลักษณะเดียวกันในอนาคตตอไป แตหากวิธีการแกปญหานั้นไมสามารถบรรลุผล 
สําเร็จได ใหลองหาทางคิดวิธีการใหมหรือเร่ิมตนระบุปญหาใหม (A)  

2.4 ประโยชนของเครือขายการมีสวนรวม 

อุทัย บุญประเสริฐ (2545: 49 – 51) ไดสรุปแนวคิดเห็นของนักวิชาการชาวตางประเทศ 
ที่นําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช วามีประโยชนดังนี้ 

1.  เปนการระดมผู เชี่ยวชาญและผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษา เปด 
โอกาสใหครู เจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน 

2. เปนการระดมผู เชี่ยวชาญและผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษา เปด 
โอกาสใหครู เจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน 

3. ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น 
4. เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน 

การสอนในโรงเรียน 
5. สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําทางการศึกษาใหม ๆ ในทุกระดับ 
6. เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร 
7. สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเร่ิมการมีโครงการใหม ๆ  ที่ 

ตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น 
8. การที่ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ   เกิดแนวทาง 

การใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
9. เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง 

การศึกษา 
10. ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
12. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาการเรียน 

การสอนและโครงการใหม ๆ ทางการศึกษาของโรงเรยีน 
อนันตชัย อุทัยพัฒนาชีพ (อางถึงใน ไพโรจน มินสาคร. 2550: 52) ไดกลาวถึงการมี 

สวนรวมวามีประโยชน ดังนี้ 
1. การมีสวนรวมทําใหเกิดความคิดไดมากกวา   เพราะเปนการเปดโอกาสใหสมาชิก 

ไดระดมความคิด และอภิปรายรวมกัน 
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2. การมีสวนรวมในการบริหารมีผลในเชิงจิตวิทยา 
3. การเปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา   สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ

ในการทํางานรวมกัน ตลอดจนเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
4. ผูรวมงานจะมีโอกาสไดใชความสามารถ และทักษะในการทํางานรวมกันเกิดความมี 

น้ําใจและความจงรักภักดีตอองคการมากขึ้น 
สุธรรม ภุมรินทร (2548: 21) กลาวถึงประโยชนของการเขามีสวนรวมของชุมชน

และทองถ่ินในการจัดการศึกษาจะเปนไปดวยดี ถาผูเขามามีสวนรวมเห็นประโยชนของการเขามามี
สวนรวมผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงประโยชนที่ประชาชน ชุมชนทองถ่ิน จะไดรับ
จากการเขารวมจัดการศึกษาดังนี้ 

1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานเองนั้น ชาวบานในฐานะเจาของ 
การศึกษาจะทราบดีที่วาเขาและบุตรหลานตองการอะไรจากการศึกษาและไมตองการอะไรใน 
ระบบที่เปนอยู แลวความตองการเหลานี้เกิดจากการตองสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในการทํางานและ 
การดํารงชีวิตทั่วไป   

2) การใหประชาชนมีสวนรวมทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึก การมีอํานาจและ 
การไดสวนรวมในชุมชนจะนําไปสูความรับผิดชอบ  และเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนา 
ประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน 

3) การมีสวนรวมทําใหมีโอกาสดําเนินการดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เปน 
การควบคุมการดําเนินงานของระบบราชการใหรอบคอบสอดคลองกับความตองการของชุมชน  

4) การมีสวนรวมทางการศึกษาเปดโอกาสใหใชทรัพยากรในทองถ่ินมากขึ้นเพราะ 
เมื่อการปกครองทองถ่ินพัฒนาถึงระดับหนึ่งแลว ชาวบานจะรูวาเขาเองไมไดเปนเพียงผูพลอยไดรับ 
ประโยชนจากการศึกษาเทานั้น เขาจะตองเปนผูใหดวย 

2.5 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเครือขายการมีสวนรวม 

ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับเครือขายการมีสวนรวมจากเอกสารทาง 
วิชาการของอุทัย  บุญประเสริฐ(2542: ข – ง และ 2545: 47 – 49)  และศิริพงษ  เศาภายน(2550: 56 - 57) 
สรุปไดดังนี้ 

1. ทฤษฎี  X  และทฤษฎี  Y 
McGregor ไดเสนอแนะใหเห็นขอขัดแยงของบุคคลในองคกรที่สงผลตอการบริหาร 

แนวคิดนี้มุงจะนํามาใชใหเปนมุมมองในการควบคุมบุคลากรในการปฏิบัติงานพรอม ๆ กับ
พิจารณาในแงโครงสรางองคกร McGregor  ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะคนไวดังนี้ 
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ผูบริหารที่มองวาคนเปนไปตามทฤษฎี X  จะมีความคิดวา 
- โดยเฉลี่ยแลวคนไมชอบทํางาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงงาน 
- เมื่อคนไมชอบทํางาน เขาจะตองไดรับการขูบังคับ  ควบคุม  ช้ีนํา  และบีบบังคับ 
- โดยทั่วไปคนชอบใหช้ีนําและตองมีคนคอยควบคุม   
- ผูบริหารที่มองวาคนเปนไปตามทฤษฎี Y จะมีความคดิวา 
- ธรรมชาติของงาน  คือ  การทํางานควบคูกับการพักผอน 
- การยอมรับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคทําใหเกดิผล คือ ความสําเร็จของงาน 
- ภายใตสภาวการณที่เหมาะสม คนจะยอมรับและมีความรับผิดชอบ 
จากแนวคิดของ McGregor จะเห็นวา ทฤษฎี X ไมเหมาะสมกับองคกรที่มี 

ความเปนประชาธิปไตยหรือการมีสวนรวม  ทั้งนี้เพราะมีความขัดแยงระหวางมนุษยกับความ
ตองการเติมเต็มในการทํางานของแตละบุคคล   McGregor จึงใหความสนใจกับทฤษฎี  Y  
ที่พฤติกรรมของบุคคลสอดคลองกับองคกรแบบใหญมากกวา 

ในสวนของทฤษฎี Y นั้น  เนนที่โครงสรางขององคกรมากจนมีขอโตแยงกับ 
ปรัชญาการบริหารจนทําใหตองพิจารณาโครงสรางขององคกรกันใหม  ตัวอยางเชน  การสงเสริมงาน 
ใหดีขึ้นจําเปนตองเขามาแทนที่การกําหนดงานหรือแผนพิเศษ  ขนาดของการควบคุมควรกวาง 
มากกวาแคบเพื่อใหอิสระและโอกาสแกบุคคลที่จะพัฒนางานและเปนไปตามความตองการ  การเนนย้ํา
ลําดับขั้นการบริหารควรยกเลิกและใหการกระจายอํานาจและมอบหมายการตัดสินใจ  อํานาจที่ 
เปนทางการและใชเหตุผลอาจทําโดยการใหแนวทางการเพิ่มความสามารถของผูใตบังคับบัญชา 
เปนตน 

2. เอกัตบุคคล/องคกร  
Chris Argyris  กลาววาระบบราชการซึ่งเขมงวดขาดความสัมพันธสวนตัว  ทําให

คนไมสามารถแสดงสมรรถภาพของตนออกมาไดอยางเต็มที่ความเจริญงอกงามและพัฒนาการของ
บุคลิกภาพ และการอุทิศตนใหแกองคกรนั้น มักจะไมคอยสอดคลองกับความตองการของบุคคล  
Argyris  ศึกษาโดยวิเคราะหคุณสมบัติเบื้องตนของวุฒิภาวะของบุคคลและองคกรรูปนัย พบวามี
ความไมสอดคลองกัน ทําใหเกิดความขัดแยงและความเครียดในกลุมผูปฏิบัติหนาที่ โดยเสนอวา 
บุคลิกภาพของคนจะเริ่มพัฒนาจากไมมีวุฒิภาวะจนถึงมีวุฒิภาวะตอเนื่องกันไป  จากความไร
เดียงสาของเด็กทารกจนกระทั่งมีวุฒิภาวะในวัยผูใหญพัฒนาการเชนนี้เปนพัฒนาการทางจิตวิทยา
มากกวาจะเปนพัฒนาการทางดานรางกาย 

จากแนวคิดของArgyris เกี่ยวกับความตอเนื่องทางวุฒิภาวะของเอกัต 
บุคคลที่มีความตองการปฏิบัติตอกิจกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ  เชน  ความตองการเปนอิสระ  การปฏิบัติ 
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ดวยวิธีการหลากหลาย  ความสนใจการรับรู   ตําแหนงหนาที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อน  รวมทั้ง 
ความตระหนักในการควบคุมตนเอง ส่ิงเหลานี้จะมีระดับความตองการมากขึ้นเรื่อย ๆ  ตอเนื่องกัน 
ไป  Argyris  เชื่อวา ครูและบุคลากรอื่น ๆ   ตองการไดรับเชนเดียวกับบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูง  แต 
องคกรที่เปนระบบราชการปจจุบันมักจะกระทํากับบุคคลอื่น ๆ   คลายกับวาเขายังไมมีวุฒิภาวะสูง 
ครูและบุคลากรอื่นจึงตอบสนองดวยการแสดงความกาวราว หรือความเฉื่อยชา   ผูบริหารโรงเรียน 
จึงตองแสดงทาทีรับฟงความเห็นมากขึ้น   จึงนําไปสูความสําเร็จในการทําใหเกิดผลประโยชน 
รวมกัน  จุดนี้เองที่เปนเบื้องหลังความสําเร็จทั้งของบุคคลและองคกร 

การจะทําใหโครงสรางโดยใชระบบราชการขององคกร  ประสบความสําเร็จ 
ควรจะลดความเขมงวด  กฎเกณฑหรือการดําเนินการตาง  ๆ  ลง   ลดการแบงชั้นของงาน 
ลงบาง  มอบอํานาจเพิ่มขึ้น  ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ และใหโครงสรางขององคกร 
มีความคลองตัวมากขึ้น  Argyris เชื่อวาโครงสรางที่ใหบุคคลในองคกรมีสวนรวมนั้น จะมีผลตอ 
ความเจริญและการพัฒนาบุคลิกภาพ  นอกจากนั้นยังชวยลดความขัดแยงระหวางเอกัตบุคคลและ 
องคกรลงได 

3. องคกรที่ใชระบบ 4 (System 4 Organization) 
Rensis Likert  เสนอรูปแบบขององคกรโดยพยายามตัดระบบราชการออกไป 

คลายกับ McGregor และ Argyris แตทฤษฎีของ Likert เปนการเสนอรายละเอียดของประสิทธิภาพ 
ขององคกรที่มีความชัดเจนและสมบูรณมากกวา Likert  เสนอสวนประกอบ  3  สวนที่อยูภายใต 4 ระบบ 
โดยอาศัยผลจากการวิจัยที่เกี่ยวของ  ระบบที่ 1 ที่เร่ิมคิดในตอนแรกเปนการดําเนินการตามระบบ 
ราชการ   หรือโครงสรางองคกรแบบดั้งเดิม ซ่ึงจํากัดความเปนผูนํา  แรงจูงใจมาจาก  ความกลัวและ 
สถานภาพของผูใตบังคับบัญชา  การติดตอส่ือสารใชแบบทางเดียว   การตัดสินใจมาจากสวนกลาง 
การใหคําปรึกษาเปนลักษณะการสั่งการ  ไมมีการจัดทีมงานใหความรวมมือกัน   และเปาหมาย 
การบริหารอยูในระดับต่ํา   สวนระบบ  2  จะพัฒนามาจากระบบ  1  และระบบ  3  มีการกําหนด 
การมีสวนรวมนอยกวาระบบ  4   สําหรับระบบ  4  ขององคกรนั้น  Likert  เรียกระบบนี้วาเปน 
การมีสวนรวมของกลุมซึ่งมีการใชทีมงานมากขึ้น   ผูบริหารระดับสูงใหความไววางใจและเชื่อมั่น 
มากขึ้น  การติดตอส่ือสารสามารถทําไดทุกทิศทาง การตัดสินใจดําเนินการโดยผานองคกรมี 
การกระตุนใหเกิดความรวมมือในทีมงาน  

4. หลักการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management : SBM)  
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมี 5ประการ คือ 
4.1 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจ จัดการศกึษา

จากกระทรวงศึกษาธิการและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวา โรงเรียน
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เปนฐานสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของนักเรียน    โรงเรียนจะเปน 
ฐานของการกระจายอํานาจ  และการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงหัวใจของการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 
อยางมีคุณภาพก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรในโรงเรียน 
รวมกันดําเนินการกิจกรรมตาง ๆในโรงเรียน  กระจายไปสูผูปฏิบัติในรูปของคณะกรรมการหรือ 
ทีมงานอยางทั่วถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่กํากับสนับสนุนและสงเสริม 
ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ  ใหผูตัดสินใจสั่งการอยางมีเหตุมีผล  เกิดจาก 
การมีสวนรวมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการกระจายอํานาจไป 
ยังสถานศึกษาจะทําใหเกิดความอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการตนอง มีความรับผิดชอบ 
รูจักพึ่งตนเองและชวยเหลือตนเองได   สามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไดอยาง 
ทันทวงที  และเหมาะสมสอดคลองกับสภาพของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนมีความเขมแข็ง  

4.2 หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา 
ทั้งครู  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน  การที่บุคคลมี 
สวนรวมในการจัดการศึกษา   ทําใหเกิดความรูสึก  เปนเจาของและจะรวมรับผิดชอบในการจัด 
การศึกษามากขึ้น 

4.3 หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน(Return Power toPeople)ในอดีต 
การจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลาย โดยครอบครัวและชุมชนบางแหงใหวัดหรือองคกรในทองถ่ิน 
เปนผูดําเนินการ  ตอมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการเพื่อใหเกิด
ความเปนเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นความเจริญกาวหนาตาง ๆ 
เปนไปอยางรวดเร็ว  การจัดการศึกษาในสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด  เกิดความลาชาและไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนไดอยางแทจริง จึงมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและ
ประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

4.4 หลักการบริหารตนเอง(Self-Management) ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะ
กําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายจากสวนกลาง   โรงเรียนไมมีอํานาจอยาง 
แทจริง สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น    ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุ 
เปาหมายและนโยบายของสวนรวม    แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลาย
วิธีการที่สวนกลางทําหนาที่ เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบ 
การบริหารดวยตนเองโดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจ 
ดําเนินการไดหลายแนวทางดวยวิธีการที่แตกตางกัน  แลวแตความพรอมและสถานการณของ 
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โรงเรียน   ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลางไมวาจะโดย 
ทางตรงหรือทางออม 

4.5 หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ 
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามขอกําหนดและนโยบายของชาติ 

5. การมีสวนรวมแบบจริงจัง 
Lawler ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม ที่เปนการมีสวนรวม

ในแบบที่จริงจังวาเปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจ  
ในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหา และการสรางความสําเร็จใหแกองคกรซึ่งตองอาศัยการกระจาย 
(Decentralization) ส่ิงตอไปนี้สูระดับลางอยางทั่วถึงทั้งองคกร คือ 

1. สารสนเทศ (Information) ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่ทําใหพนักงานซึ่งมีสวนรวมและ
มีอํานาจในการตัดสินใจ ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมองคกร กลยุทธ ระบบงานระดับ
และชนิดของผลงานที่ตองการ 

2. ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับประสิทธิผล
ของงานและความสําเร็จขององคกร เปนความรูและทักษะในการบริหารและความรู และทักษะใน 
การปฏิบัติงาน 

3. อํานาจ (Power) ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและกลยุทธใน
การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

4. รางวัล (Rewards) เปนสิ่งซึ่งชวยสรางแรงจูงใจแกพนักงานที่ชวยใหองคกร
ประสบความสําเร็จ โดยการใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคกร 

การมีสวนรวมอยางจริงจัง  เปนวิธีการที่ทําให เกิดความรวมมือรวมใจและ 
เปนแนวทางในการกระจายอํานาจหนาที่ในองคกร  เปนสวนของการปรับโครงสรางองคกร 
(Restructure) และปรับกระบวนการสูระดับลางตลอดทั่วทั้งองคกร  เมื่อเกิดการมีสวนรวมอยางจริงจัง 
ในโรงเรียนการทํางานที่เปนไปตามความตองการ (Needs) ของโรงเรียน  โดยมีสมาชิกของโรงเรียนซึ่ง
ประกอบดวยคณะกรรมการที่มาจากผูบริหาร ตัวแทนครูตัวแทนผูปกครอง  ตัวแทนนักเรียนฯลฯ  มี 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ การใชทรัพยากรที่มีอยูในการแกปญหาและจัด 
กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล  และเพื่อการพัฒนาของโรงเรียนเอง  ซ่ึงจะ 
ตรงกันขามกับแนวคิดในการบริหารแบบเดิมที่มีการควบคุมมาจากภายนอก (External Control 
Management) ซ่ึงเปนลักษณะการบริหารที่โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงานจากสวนกลางนโยบาย 
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การบริหารก็มักจะไมตรงกับความตองการหรือธรรมชาติของโรงเรียน  อีกทั้งสมาชิกที่อยูในโรงเรียน 
ก็ไมมีบทบาทสําคัญหรือไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน 

2.6 เครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียนอาํมาตยพานชินกลู 

ในการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล รวมทั้งการพัฒนา 
อัจฉริยภาพของนักเรียน  ผูวิจัยใชการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยกําหนดกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 

1. เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ประกอบดวย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษยเกา คณะกรรมการสมาคม
ผูปกครองและครู คณะกรรมการนักเรียน และเครือขายผูปกครอง  

1.1  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จํานวน 15 คน
ดังนี้ 

1.1.1 ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ) จํานวน 1คน 
1.1.2 กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง จํานวน 1 คน 
1.1.3 กรรมการที่เปนผูแทนครู จํานวน 1 คน 
1.1.4 กรรมการที่เปนผูแทนชุมชน จํานวน 1 คน 
1.1.5 กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 
1.1.6 กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน  
1.1.7 กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่น 

ในพื้นที่ จํานวน 2 คน 
1.1.8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน 
1.1.9 ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กรรมการและ

เลขานุการ จํานวน 1 คน 
 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2543 มีดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
3 .ใหความ เห็นชอบในการจัดทํ าสาระหลักสูตร  ใหสอดคลองกับ 

ความตองการของทองถ่ิน 
4. กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานของสถานศึกษา 
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5. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

6.พิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

7. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการดาน
งบประมาณ ดานการบริหาร งานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา 

8. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญา
ทอง ถ่ิน  เพื่ อ เสริมสร างพัฒนาการของนัก เรียนทุกด าน  รวมทั้ งสืบสานจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและชาติ 

9. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้ งภาครัฐและเอกชน  เพื่ อใหสถานศึกษา เปนแหล งวิทยากรชุมชน  และมี 
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

10. ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําของสถานศึกษา กอน
เสนอตอสาธารณชน 

11. แตงตั้งที่ปรึกษาและหรืออนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้
ตามที่เห็นสมควร 

12. ปฏิบัติการอื่นที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัด 
1.2  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ตามระเบียบโรงเรียน 

อํามาตยพานิชนุกูล วาดวยการบริหารราชการ โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2547 ประกอบดวย 
1.2.1 ผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล เปนประธานกรรมการ 
1.2.2 รองผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล จํานวน 4 คน เปนกรรมการ 
1.2.3 ตัวแทนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจํานวน 5 คน 

เปนกรรมการ 
1.2.4 ผูแทนลูกจางประจํา จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
1.2.5 ผูแทนลูกจางชั่วคราว จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
1.2.6 ประธานคณะกรรมการนักเรียน เปนกรรมการ 
1.2.7 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนักเรียน เปนกรรมการ 
1.2.8 รองผูอํานวยการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลรับผิดชอบงานในกลุมงาน

บริหารทั่วไป เปนกรรมการและเลขานุการ  
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลมีดังนี้ 
1. เปนที่ปรึกษาดานการบริหารและการจัดการศึกษาใหกับผูอํานวยการ

โรงเรียน ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงินและงบประมาณ
และการบริหารทั่วไป 

2. ดําเนินวางแผนการบริหารและการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ รวมกันปฏิบัติตามแผน รวมกันติดตามประเมินผล และรวมกันปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาโดยเนนผลประโยชนสูงสุดเกิดกับนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลทุกคน คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรียน ใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจตอการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  

1.3 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
 สมาคมศิษย เกาอํามาตยพานิชนุกูล กอตั้งมาตั้งแตป  พ.ศ. 2482 นับวา 

ไดกอตั้ งมาเปนเวลาอันยาวนาน  และทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียนเปนอยางมากมาย 
คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล  ตามขอบังคับสมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล 
มีจํานวน 29 คน ประกอบดวยนายกสมาคมศิษยเกาอํามาตยพานิชนุกูล จํานวน 1 คน อุปนายก 
จํานวน 2 คน เลขานุการ จํานวน 1 คน ผูชวยเลขานุการ จํานวน 2 คน เหรัญญิก จํานวน 1 คน ผูชวย 
เหรัญญิก จํานวน 1 คน ประชาสัมพันธจํานวน 1 คน ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 4 คน ปฏิคม 
จํานวน 1 คน  นายทะเบียน จํานวน 1 คน  ผูชวยนายทะเบียน  จํานวน 1 คน  กิจกรรมพิเศษ จํานวน 
1คน ผูชวยกิจกรรมพิเศษ จํานวน 2 คน ผูประสานงาน จํานวน 8 คน พัฒนาองคกร จํานวน 1 คน 
ผูชวยพัฒนาองคกร จํานวน 1 คน 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสมาคมศิษยเกา  
1. เพื่อผดุงความสามัคคีธรรม แลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวาง

สมาชิก 
2. เพื่อบํารุงการสงเสริมการศึกษา   การกุศลสาธารณประโยชนและกีฬา 
3.  สนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาของโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลจังหวัด

กระบี่ และโรงเรียนในจังหวัดกระบี่ 
4. ชวยเหลือสมาชิกในกรณีตาง ๆ ตามสมควรแกกรณี 

1.4  สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
 ขอบั งคับสมาคมศิษย เก าโรงเรี ยนอํ ามาตยพานิชนุกู ล  กํ าหนดใหมี 

 คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  ประกอบดวย  นายกสมาคม 
 อุปนายก เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ และกรรมการตําแหนงอื่น ๆ  
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ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนดใหมีขึ้น โดยมีจํานวนเมื่อรวมกับตําแหนง 
ขางตนแลวจะตองอยางนอย 15 คน แตไมเกิน 25 คน  

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ 
1. ออกระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น 

จะตองไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้ 
2. แตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม 
3. แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษาหรือ

อนุกรรมการจะสามารถอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงตั้ง 
4. เรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมวิสามัญ  
5. แตงตั้งกรรมการในตําแหนงอื่น ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้  
6. บริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมี

อํานาจอื่น ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว ซ่ึงวัตถุประสงคของสมาคม มี 5 ขอ คือ 
6.1  เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครองกับสมาชิก อันจะ

กอใหเกิดความรวมมือในการสงเสริมมาตรฐานการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรมและสวัสดิภาพของ
นักเรียนและเยาวชน 

6.2 เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณใน 
การแกไขปญหา และอบรมสั่งสอนนักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การใหการแนะแนวในการศึกษาและอาชีพ และใหโอกาสผูปกครองไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

6.3 รวมมือกับรัฐบาล องคการ สมาคมหรือคณะบุคคลในอันที่จะสงเสริม
ใหนักเรียนมีความประพฤติดี มีพลานามัยสมบูรณ และมีอาชีพในอนาคต เพื่อที่จะเปนพลเมืองดี
ของชาติ 

6.4 ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่เปนประโยชน สนับสนุนการศึกษา 
สวัสดิการของนักเรียนและครู และการบริหารโรงเรียน 

6.5 เพื่อที่จะใหสมาคมไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคเกี่ยวกับการศึกษา
โดยตรงตามครรลองประชาธิปไตย ทั้งนี้ ตองไมเกี่ยวของกับการเมือง และการดําเนินงานใด ๆ  
อันจะขัดตอกฎหมายและศีลธรรมอันดีของสมาคมรับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและ
ทรัพยสินทั้งหมดของสมาคมจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจํานวน 1 ใน 3 
ของสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซ่ึงการนี้จะตองจัดใหมีการประชุม
ใหญวิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ทัง้ที่
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เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชา 
การและสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของ
สมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน และจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ 

7. มีหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว 
1.5  คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  

ระเบียบโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลวาดวยคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
พ.ศ.2547 ประกอบดวย คณะกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการเครือขายระดับโรงเรียน จํานวน 13 คน ประกอบดวยประธาน 
จํานวน 1 คน  รองประธาน จํานวน 2 คน  เลขานุการ จํานวน 1 คน  ผูชวยเลขานุการ 
 จํานวน 1 คน ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ปฏิคม จํานวน 1 คน 
นายทะเบียน จํานวน 1 คน และกรรมการ จํานวน 4 คน  

2. คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน ทั้ง 6 ระดับชั้นแตละ
ระดับชั้น ๆ ละ 5 คน รวม 30 คน ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ นายทะเบียนและ
ประชาสัมพันธ  

3. คณะกรรมการเครือขายระดับหองเรียนหองละ5 คน หองเรียนทั้งหมด 67 หอง 
รวม 335 คน ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการ นายทะเบียนและประชาสัมพันธ  

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
1. รวมสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษา โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหาร

สถานศึกษา 
2. รวมสรางสายใยสัมพันธอันดีระหวางครูและผูปกครอง 
3. สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
4. ใหขอคิดเห็นและเสนอแนะตอสถานศึกษาในเรื่องตาง ๆ ที่เปนประโยชน

แกนักเรียนและสถานศึกษา 
5. จัดประชุมกรรมการและผูปกครองในหองเรียนตามเหมาะสมอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
6. จัดทําทําเนียบนักเรียนและผูปกครองโดยละเอียดและสงสําเนาให

เลขานุการเครือขาย ผูปกครองในระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน 
7. กรรมการเครือขายผูปกครองในระดับโรงเรียนจะตองรวบรวมขอมูลและ

กิจกรรมของแตละระดับชั้นนําเสนอโรงเรียนเพื่อดําเนินการตอไป คณะกรรมการเครือขาย
ผูปกครองระดับโรงเรียนจัดประชุมใหญคณะกรรมการเครือขายทุกระดับ  ตามความเหมาะสมอยาง
นอย 2 คร้ัง ตอป 
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 1.6 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
ระเบียบโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล วาดวยคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล พ.ศ. 2547 มีคณะกรรมการตาง ๆ ประกอบดวย 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา จํานวน 11 คน ประกอบดวย ประธานกรรมการ  

จํานวน 1 คน กรรมการ (รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 กลุม) จํานวน 4 คน  กรรมการผูแทนครู 
จํานวน  2 คน  กรรมการผูแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 1 คน ช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 1 คน  เลขานุการ  จํานวน 1 คน  ผูชวยเลขานุการ จํานวน 1 คน โดยมีบทบาทหนาที่ 
ดังนี้ 

1) ใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการนักเรียนเพื่อใหดําเนินการ 
ไปตามระเบียบ และการประชุมทุกครั้งใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาเขารวมประชุมอยางนอย 3 คน 

2) สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการนักเรียนจัดกิจกรรมตาง  ๆ 
ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวใหเปนไปดวยความเรียบรอย  

3) ใหคําปรึกษา  แกไข  เปลี่ยนแปลง หรือยับยั้งการดําเนินการใด ๆ 
ของคณะกรรมการนักเรียนในกรณีที่เห็นวาการดําเนินการนั้น ๆ นํามาหรืออาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
แกนักเรียน หรือโรงเรียน หรือการดําเนินการนั้น ๆ ขัดตอระเบียบขอบังคับของโรงเรียน  ของ 
กระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายของบานเมือง 

2. คณะกรรมการนักเรียน ประกอบดวย  ประธานนักเรียน จํานวน 1 คน  
รองประธานนักเรียน จํานวน 3 คน เลขานุการ จํานวน 1 คน ผูชวยเลขานุการ จํานวน 1 คน ปฏิคม
จํานวน 1 คน ผูชวยปฏิคม จํานวน 1 คน สวัสดิการ จํานวน 1 คน ผูชวยสวัสดิการ จํานวน 1 คน  
ประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน ผูชวยประชาสัมพันธ จํานวน 1 คน สาราณียกร จํานวน 1 คน ผูชวย 
สาราณียกร จํานวน 1 คน กีฬา จํานวน 1 คน ผูชวยกีฬา จํานวน 1 คน เหรัญญิก จํานวน 1 คน ผูชวย 
เหรัญญิก จํานวน 1 คน ประธานคณะสี ๆ ละ 1 คน ตัวแทนหอง ๆ ละ 2 คน โดยมีบทบาทหนาที่
ดังนี้ 

1) บริหารงานกิจกรรมนักเรียน 
2) กรรมการทุกคนมีสิทธิเสนอ  สนับสนุน  หรือคัดคานญัตติในที่ประชุม

ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
3) รับฟงขอเสนอแนะของนักเรียนทั่วไปและขอเสนอแนะของโรงเรียน 
4) ดําเนินการใด ๆ ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมนักเรียน 
5) เสนอผลการประชุมหรือมติที่ประชุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อ

เสนอผูอํานวยการโรงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
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2. เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน  
ประกอบดวย  บุคคล  องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ  สถาบันอุดมศึกษา  สถาบันทางศาสนา องคการระหวางประเทศ
เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียนที่มีสวนรวม ในการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูในปการศึกษา 2549 และปการศึกษา 2550 โดยรวมคิด รวมตัดสินใจ/ 
หาแนวทางรวมกัน  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติตามแผน  รวมทุนทรัพยากรและการเงินและรวม
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้น แตละเครือขายมีดังนี้  

1. บุคคล ไดแก ประชาชนโดยทั่วไป ขาราชการ ลูกจาง พอคา นักธุรกิจ ศิษยเกา 
และผูปกครองนักเรียน  

2. องคกรภาครัฐ ไดแก  หนวยงานทางราชการ  และองคกรของทางราชการ เชน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สํานักงานจังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลกระบี่ กองกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดกระบี่ อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา อุทยานแหงชาติหาดนพรัตนธารา 
หมูเกาะพีพี  สํานักงานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกระบี่ แรงงานจังหวัดกระบี่  

3. องคกรเอกชน ไดแก บริษัท หางราน มูลนิธิ ชมรม สมาคม กลุมและองคกรที่
มิใชองคกรของทางราชการ เชน หอการคาจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยว  
สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ สโมสรโรตารีกระบี่ สโมสรไลออนกกระบี่ สถานีเคเบิลทีวี(KTV)  
สถานีวิทยุชุมชน โรงแรมเชอราตันกระบี่ บีช โรงแรมเดอะทับแขก สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหง 
ประเทศไทย สมาคมฝรั่งเศส เจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนภาคใต  
เครือขายครูสอนภาษาญี่ปุนระดับอุดมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชมรมครู 
ภาษาญี่ปุนแหงประเทศไทย (JTAT : Japanese Teachers Association of Thailand) 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดองคการบริหาร
สวนตําบล และเทศบาล เชน องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่  

5. สถานศึกษาในประเทศ/ตางประเทศ ไดแก โรงเรียน วิทยาลัย และสถาบัน 
การศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน ใน
ประเทศไทย และตางประเทศ เชน โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใน 
14 จังหวัดภาคใต สถาบันสอนภาษา Coleman College ประเทศสิงคโปร สถาบันสอนภาษา 
Cambridge College ประเทศสิงคโปร โรงเรียน Masan Jeil Girl School เมืองมาซาน ประเทศเกาหลีใต 

6. สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศไทย
ที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย Saint John มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เครือขายขอมูลเพื่อการเรียน
การสอนภาษาจีน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สมาคมครูภาษาจีนแหงประเทศไทย(ส.ค.จ.ท.) ภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันทดสอบทางวิชาการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

7. สถาบันทางศาสนา ไดแก วัดในศาสนาพุทธ มัสยิดในศาสนาอิสลาม และโบสถ
ในศาสนาคริสต รวมทั้งพระ ผูนําศาสนา นักบวช คณะกรรมการ หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ที่
รับผิดชอบศาสนกิจของศาสนาตาง  ๆ  เชน  คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกระบี่  มัสยิด 
บานคลองหิน ตําบลไสไทย อําเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ และ หนวยสอบ 
คุรุสัมพันธที่ 64 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

8. องคการระหวางประเทศ ไดแก หนวยงาน สถาบันและองคกรระหวางประเทศ 
เชน สโมสรโรตารีสากล สํานักสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (Han ban) สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน องคการ UNESCO American Field Service : AFS Amsum Youth Center : AYC 
The Japanese-Language Institute, Urawa The Japan Foundation 5-6-36 Kita-Urawa, Urawa-ku 
Saitama City และ The Japan Foundation Japanese-Language Institute, Kansai  

3. การบริหารจัดการเชิงทฤษฎีระบบ (System Theory) 

3.1 ความหมายของทฤษฎีระบบ 

ศิริพงษ  เศาภายน (2548: 42 – 46 ไดกลาวถึงแนวความคิดที่จะทําใหเกิดประโยชน 
และมีความเขาใจองคการดีขึ้น คือ ระบบ (System) ระบบ หมายถึง ชุดของรายการตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธกันโดยมีหนาที่เฉพาะของแตละรายการ 

ทฤษฎีระบบ คือ วิธีการในการศึกษาโรงเรียนในฐานะเปนองคกรแหงการเรียนรู ซ่ึง
องคกรจะตองมีการศึกษาในภาพรวม  โดยพิจารณาจากความสัมพันธกันภายในระหวาง
สวนประกอบตาง ๆ รวมถึงความสัมพันธภายในที่มีตอสภาพแวดลอมภายนอก 
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3.2 องคประกอบของทฤษฎีระบบ 

การที่จะมีระบบใดระบบหนึ่งขึ้นมาไดจะตองมีสวนประกอบหรือส่ิงตาง ๆ เปน 
ตัวปอนโดยเรียกวา "ขอมูล" เพื่อดําเนินงานสัมพันธกันเปน "กระบวนการ" เพื่อใหได "ผลลัพธ" 
ออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้น ภายในระบบหนึ่งจะสามารถแบงองคประกอบและหนาที่
ไดดังภาพ 8 

 

 
 

ภาพ 8  องคประกอบของระบบ 
 

1. ขอมูล (Input) เปนการตั้งปญหาและวิเคราะหปญหา การตั้งวัตถุประสงค หรือ
เปนการปอนวัตถุดิบตลอดจนขอมูลตาง ๆ เพื่อการแกปญหานั้น 

2. กระบวนการ (Process) เปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ปอนเขามาเพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

3. ผลลัพธ (Output) เปนผลผลิตที่ไดออกมาภายหลังจากการดําเนินงานในขั้นของ
กระบวนการสิ้นสุดลง รวมถึงการประเมินดวย 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลปอนกลับซึ่งเปนการนําเอาผลลัพธที่ประเมินนั้นมาพิจารณาวา
มีขอบกพรองอะไรบาง เพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในสวนตาง ๆ นั้นใหสามารถใช
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.3 การบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบ  

การบริหารจัดการตามแนวคิดทฤษฎีระบบ(http://www.ripb.ac.th/elearn เขาถึง 23
กรกฎาคม 2546) นอกจากองคประกอบดานขอมูล ดานกระบวนการ ผลลัพธ และขอมูลปอนกลับ
ดังที่กลาวแลว ยังจําเปนตองมีการควบคุม (Control)  และสิ่งแวดลอม(Environment) 



 
 
 

113 

ในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค
(Goal) ส่ิงที่จะตองนําเขาสูระบบ เชน ครู นักเรียน งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เทคนิค
วิธีการ เปนตน แลวมีกระบวนการ (Process) ที่ดีในการบริหารจัดการ เกิดสิ่งนําออก หรือผลผลิต
(Output) ที่ดี มีคุณภาพ แลวพิจารณาวาจากการบริหารจัดการมีปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะใด
ที่จะนําไปเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น แตการบริหารและการจัดการศึกษาจะมีคุณภาพไดจะตองมีระบบการควบคุม 
(Control) ที่ดี และมีสภาพแวดลอม(Environment) ที่เอื้อตอการเรียนรู หรือเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
อันสงผลใหการบริหารและการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
ซ่ึงในปจจุบันนี้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ประสบผลสําเร็จนั้น หากนําทฤษฎีระบบมาใชในการบริหารและการจัดการศึกษาแลว 
การประกันคุณภาพการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ความพึงพอใจ 

4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ (http://www.vcharkarn.com/uploads/56/56921.doc เขาถึง 7 
สิงหาคม 2546) เปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของงานที่บรรลุเปาหมายที่วาง
ไวอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนผลจากการไดรับการตอบสนองตอแรงจูงใจหรือความตองการของ
แตละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา 
Satisfaction และยังมีผูใหความหมายคําวา “ความพึงพอใจ” พอสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปนความรูสึก (feeling) ของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 
ซ่ึงความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นตอเมื่อบุคคลนั้นไดรับในสิ่งที่ตนเองตองการ ไดรับความสําเร็จ 
ตามความมุงหมาย หรือเปนไปตามเปาหมายที่ตนเองตองการ ซ่ึงระดับความพึงพอใจจะแตกตางกัน
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหรือองคประกอบที่ตางกันแลวแตบุคคล 

ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกที่เปนการยอมรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกที่
ยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการใหบริการและการรับบริการในทุกสถานการณ ทุกสถานที่ 

ความพึงพอใจ หมายถึง  ความรูสึกชอบใจซึ่งชวยใหเกิดแรงจูงใจในการใฝเรียนใฝรู  
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลที่เกิดขึ้นจาการที่บุคคลนั้น ไดเขาไป

เกี่ยวกับกับการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเชิงประเมินคาและก็ไดรับการตอบสนองในความตองการ
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เปนความรูสึกในทางบวก แลวทําใหเกิดความเปนสุขและสามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตาม
สภาพการณ 

จากความหมายของความพึงพอใจดังกลาว สรุปไดวา ความพึงพอใจ  หมายถึง
ความรูสึกชอบใจของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงชวยใหเกิดแรงจูงใจในการใฝเรียนใฝรู 

4.2 ความสําคัญของความพึงพอใจ 

กระบวนการในการทํางานของบุคลากรขององคการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและ
ชวยใหองคการบรรลุเปาหมายไดเพียงใดนั้น ผูบริหารองคการตองสามารถเขาใจความตองการของ
บุคลากรในองคการและผสมผสานความตองการนั้นให เขากับจุดมุงหมายขององคการ 
ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางานซึ่งจะทําใหบุคลากร มี 
ความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความกระตือรือรนและปรารถนาที่จะทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคนทํางานสําเร็จ คนที่มีความพึงพอใจ
จะสงผลใหงานนั้น ประสบผลสําเร็จ และไดผลดีกวาคนที่ไมมีความพึงพอใจในการทํางาน ไมวา
ปจจัยนั้นจะมาจาก  สาเหตุใด  ความพึงพอใจจะกอใหเกิดความรวมมือ เกิดศรัทธาและเชื่อมั่นใน
องคการพรอมที่จะทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ และมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งขององคการที่จะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน นอกจากนี้ความพึงพอใจจะ
เกื้อหนุนใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ 
ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานใด หากสามารถ
จัดบริการตาง ๆ  เพื่อสนองความตองการของผูปฏิบัติงานได จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
รักงานและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตถาไมสามารถจัดสนองความตองการได  ผลงาน
ยอมตกต่ํา ผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบื่อหนาย ทําใหงานขาดความมีประสิทธิภาพลงได ดวยเหตุนี้จึง
เห็นไดชัดเจนวา ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน เรามักพบเห็นอยูเสมอวา
ผูปฏิบัติงานที่มีความพึงพอใจในงานของเขา  จะคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดีอยูเสมอ 
เปนตนวา  เขาจะปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง  ทํางานดวยความสนุกสนานงานจะ  มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  จะมีเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น  ตั้งใจทํางานดวยความกระตือรือรนแสดงถึงความ
อุตสาหะ  วิริยะ  ในการทํางานไปอีกยาวนาน ตรงกันขามกับผูที่ไมมีความพึงพอใจในงานของเขาที่
ทํา จะมีสวนทําใหเกิดผลในทางตรงกันขามเชนกัน คือ การปฏิบัติงานของเขาจะเสื่อมลง งานจะ
ดําเนินไปโดยไมราบร่ืน ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานจะขาดไป ระดับการปฏิบัติงานจะ
ต่ําลง การปฏิบัติหนาที่จะเฉื่อยชาลงทุกที เชนนี้เปนตน นอกจากนี้ผูที่ไมมีความพึงพอใจในงาน
มักจะขาดความภักดีตอองคการยอมผันแปรควบคูไปกับขนาดของความพึงพอใจในงานที่ทําดวย 
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จากสาเหตุที่กลาวมาแลวอาจจะแสดงเพื่อช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของความพึงพอใจที่มีตอ 
การปฏิบัติงานได  

4.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

4.3.1 ทฤษฎีความตองการความสุขสวนตัว (Hedonistic Theory) คณาจารยจาก
ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดกลาวถึงทฤษฎีความตองการความสุขสวนตัวในเรื่อง
แรงจูงใจไววา ในสมัยโบราณเชื่อกันวามูลเหตุสําคัญของมนุษยที่ทําใหเกิดแรงจูงใจก็เพราะใจ
มนุษยตองการหาความสุขสวนตัวและพยายามหลีกหนีความเจ็บปวด 

4.3.2 ทฤษฎีสัญชาตญาณ (Instinctual Theory) สัญชาตญาณ เปนสิ่งที่ติดตัวบุคคลมา
ตั้งแตเกิด ซ่ึงทําใหบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราตาง ๆ โดยไมจําเปนตองมีการเรียนรู 

4.3.3 ทฤษฎีการมีเหตุผล (Cognitive Theory) ทฤษฎีหลักการมีเหตุผลเปนทฤษฎีที่มี
ความเชื่อมั่นในเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลในการมีเหตุผลที่จะตัดสินใจกระทําสิ่งตาง ๆ 
เพราะบุคคลทุกคนมักจะมีความตั้งใจจริง นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวาบุคคลมีอิสระที่จะ
กระทําพฤติกรรมไดอยางมีเหตุผล และสามารถตัดสินใจตอการกระทําตาง ๆ ไดมีความรูวาตนตอง
ทําอะไร ปรารถนาสิ่งใด และควรตองตัดสินใจออกมาในลักษณะใด 

4.3.4 ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) โดยปกติแลวพฤติกรรม และการกระทําตาง ๆ 
ของบุคคลนั้นจะมีสวนสัมพันธกับแรงขับภายในของแตละบุคคล แรงขับภายในแตละบุคคลนั้น
เปนภาวะความตึงเครียดนั้นไดออกไป แรงขับมีลักษณะที่สําคัญ 2 ลักษณะ คือ แรงขับภายใน
รางกาย และแรงขับภายนอกรางกาย หรือแรงขับทุติยภูมิ เปนแรงขับที่เกิดจากความตองการทาง 
ดานสติปญญา อารมณ และสังคม ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะมีผลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ออกไป อันเปนผลมาจากประสบการณการเรียนรูที่สะสมไวในแตละบุคคล  

4.3.5 ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Theory of Need Gratification) เปนทฤษฎีลําดับ
ขั้นของความตองการของมาสโลว (Abraham H.Maslow) ซ่ึงกลาวไววามนุษยทุกคนลวนแลวแตมี
ความตองการที่จะสนองความตองการใหกับตนเองทั้งสิ้น และความตองการของมนุษยนี้มากมาย
หลายอยางดวยกัน โดยที่มนุษยจะมีความตองการในขั้นสูง ๆ ถาความตองการในขั้นต่ําไดรับ 
การตอบสนองอยางพึงพอใจเสียกอน 

Bernard ไดกลาวถึง ส่ิงจูงใจที่ใชเปนเครื่องกระตุนบุคคลใหเกิดความพึงพอใจใน
งานไว 8 ประการ คือ 

1. ส่ิงจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก เงิน ส่ิงของ หรือสภาวะทางกายที่ใหแกผูปฏิบัติงานเปน
การตอบแทน ชดเชย หรือเปนรางวัลที่เขาไดปฏิบัติงานใหแกหนวยงานนั้นมาเปนอยางดี 
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2. ส่ิงจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคลที่มิใชวัตถุ    เปนสิ่งจูงใจสําคัญที่ชวยสงเสริม 
ความรวมมือในการทํางานมากกวารางวัลที่เปนวัตถุ  เพราะสิ่งจูงใจที่เปนโอกาสนี้บุคลากรจะไดรับ
แตกตางกัน เชน เกียรติภูมิ การใชสิทธิพิเศษ เปนตน 

3. สภาพทางกายที่พึงปรารถนา หมายถึง ส่ิงแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก สถานที่
ทํางาน เครื่องมือการทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งอันกอใหเกิด
ความสุขทางกายในการทํางาน 

4. ผลประโยชนทางอุดมคติ หมายถึง สมรรถภาพของหนวยงานที่สนองความตองการ
ของบุคคลดานความภาคภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ การไดมีโอกาสชวยเหลือครอบครัวตนเองและผูอ่ืน
ทั้งไดแสดงความภักดีตอหนวยงาน 

5. ความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตร ถาความสัมพันธเปนไป
ดวยดีจะทําใหเกิดความผูกพันและความพอใจที่จะรวมงานกับหนวยงาน 

6. การปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติของบุคคล หมายถึง 
การปรับปรุงตําแหนงวิธีทํางานใหสอดคลองกับความสามารถของบุคลากร 

7. โอกาสที่จะรวมมือในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาสใหบุคลากรรูสึกวามี
สวนรวมในงานเปนบุคคลสําคัญคนหนึ่งของหนวยงาน มีความรูสึกเทาเทียมกันในหมูผูรวมงาน
และมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

8. สภาพของการอยูรวมกัน  หมายถึง   ความพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือ 
ความมั่นคงในการทํางาน 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.1.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอัจฉริยภาพ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (2544)  ศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษใน 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมติร(ฝายประถม) โรงเรียนสาธิตบางนา  โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  โรงเรียนแยม
สะอาดโรงเรียนราชดําริ  โรงเรียนสารศาสตรวิทยา และโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก (ฝายประถม) 
ดําเนินการจัดการศึกษาพิเศษ 7 สาขา  คือ  1) คณิตศาสตร  2) ทักษะความคิดระดับสูง  3) ภาษาไทย 
4) ภาษาอังกฤษ  5) ทัศนศิลป  6) ดนตรี  และ 7) แนะแนวและจิตวิทยา พบวา การบริหารและ 
การจัดการศึกษา เพื่อจัดใหมีระบบการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคของการวิจัย  จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ  เชน  การปรับระบบ
การจัดตารางสอนเพื่อเอื้อตอการจัดการศึกษาพิเศษ  ผลจากการจัดตารางเวลาเพื่อเอื้อใหมีการจัด
การศึกษาพิเศษ  อยูในระบบเวลาเรียนปรกติได  ทําใหเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดรับโอกาสที่จะ
พัฒนาจุดเดนของตนเองไดอยางเปนรูปธรรม  อยางไรก็ตามเด็กที่เขาโครงการ  ก็จะขาดโอกาสใน
การเขากิจกรรมปกติของเด็กสวนใหญ  ซ่ึงเด็กบางคนอาจตองการเขารวมกิจกรรมกับเพื่อนมากกวา
เขาโปรแกรมการศึกษาพิเศษ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การสรางระบบวัดผลและประเมินผลที่
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาการเรียนรูเปนรายบุคคล  และงบประมาณพิเศษสําหรับโครงการ  ผล 
การปรับโครงสรางการบริหารจัดการ  ทําใหเกิดสภาพการเรียนรูของเด็กเปนไปอยางธรรมชาติ 
มากขึ้น  เด็กมีความสุขมากขึ้น  และสามารถสังเกตเห็นความสามารถพิเศษหรือความถนัด 
ความสนใจของเด็กไดมากขึ้นจากศูนยการเรียนรูตาง ๆ การคัดเลือกเด็กเขาโครงการโดยใชหลัก
วิชาการและความพยายามที่จะใชขอมูลหลายดานประกอบกันพบวา  การคัดเลือกเด็กเขาโครงการ
สามารถเชื่อถือไดคอนขางสูง  เครื่องมือที่จะตรวจสอบที่เปนมาตรฐานของประเทศไทยยังไมมีใน
ทุกสาขานั่นหมายถึงวาในโครงการที่คัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษไมใชการสอนหรือ
เครื่องมือทดสอบแตเพียงอยางเดียวหรือมีการใหความสําคัญกับการทดสอบมากเกินไป  ก็อาจไมได
ผูมีความสามารถพิเศษที่โดดเดนจริงเขาโครงการขอเสนอแนะในการคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
เขาโครงการ  คือ  การพยายามใชขอมูลหลายดานประกอบกัน  เชน  การสรางแบบตรวจสอบและ
สรุปขอมูล  ตลอดจนการตัดสินใจโดย มีผูเชี่ยวชาญดูแล  จํานวนเด็กที่มีศักยภาพสูงพอที่จะพัฒนา
เปนผูมีความสามารถพิเศษในสาขานั้น ๆไดประมาณ  2–3 %  ของแตละสาขา  ซ่ึงเปนตัวเลขที่
นาสนใจและคอนขางจะสอดคลองกับ  การประกอบการในเชิงสถิติที่เปนเกณฑหนึ่งสําหรับจํานวน
รวมทั้งหมดของเด็กที่เขาโครงการ แตเปนจํานวนที่ไมไดทําการจัดการศึกษาใหครบทุกสาขา หาก
ทําครบทุกสาขาตัวเลขจะสูงกวานี้ จึงพอสรุปไดวาปริมาณของเด็กกลุมนี้ในภาพรวมอาจสรุปได
ยาก  เนื่องจากในระบบการศึกษาและระบบสังคมยังไมสามารถจัดสรรกลไกที่เอื้อใหเด็กแสดงออก
อยางหลากหลาย  พอเพียง  ซ่ึงการจัดทําวิจัยในครั้งนี้ทํากับโรงเรียนในกรุงเทพฯ  ที่มีความพรอม
สูง  หากกลุมตัวอยางอยูในบริบทที่ดอยโอกาสตัวเลขในเรื่องจํานวนอาจมีความแตกตาง  สําหรับ
การจัดการศึกษา พบวา การจัดชั้นเรียนพิเศษในเวลาเรียนปกติ (Pull out Program) สงผลดีตอ 
การเรียนรูของเด็กที่เหมาะสมขึ้นในภาพรวม ซ่ึงเมื่อดําเนินการสอนไประยะหนึ่งจะพบวา มเีดก็บาง
คนโดดเดนกวากลุม เกินกวาที่จะอยูในชั้นเรียนปกติไดอยางมีความสุข จึงควรใชการจัดการศึกษา
รูปแบบอื่น เชน การลดระยะเวลาเรียน(Acceleration) หรือการใชผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา 
(Mentoring) ฯลฯ  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี (2545) 
ศึกษาวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรขยายประสบการณ (Extension Program) สําหรับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษดานภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  5  หลักการที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว ประกอบดวย  1) การใหผูเรียนมีสวนรวมใน 
การกําหนดเนื้อหาความสนใจ ความถนัด และความสามารถของผูเรียน  2) การเนนความตองการ
ของโรงเรียนและชุมชน 3) การนําทฤษฎีพหุปญญาที่เชื่อวามนุษยจะมีความสามารถไดหลายทาง
โดยมุงพัฒนาเปนองครวมทั้งทางดานภาษา  สติปญญา  อารมณ  คุณธรรม  ทักษะ   4) การเนน
กระบวนการกลุมและการใชความคิดสรางสรรค   5) การสรางโอกาสในการแสดงผลงาน  6) การมสีวนรวม
ของผูปกครอง   การใชเครือขายศิษยเกาที่เปนผูชํานาญการมาใหประสบการณตรง ฯลฯ  ปจจัย 
ที่นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร คือ  1) คุณสมบัติของผูบริหาร (หัวหนาหมวด 
ผูชวยผูอํานวยการ  ผูอํานวยการ)  และผูสอน  อันไดแก  วิสัยทัศน  ความคิดยืดหยุนไมยึดติดกับกฎ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิม  และการสนับสนุนอยางเต็มรูปแบบโดยการประกาศเปน
ธรรมนูญของโรงเรียน  2)  ทัศนคติของครูและ ความตองการเห็นความสําเร็จของศิษย ความเสียสละ
และความตองการพัฒนาตนในดานวิชาการ  3) การสนับสนุนที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหาร 
หลักสูตรผานงบที ่ใหกับนักวิจ ัย  สวนปญหาที ่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาหลักสูตร  คือ 
1) โครงสรางหลักสูตรเดิมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แบงนักเรียนออกเปนสายตาง ๆ โดยใช
คะแนนเฉลี่ยสะสมแทนที่จะดูคะแนนของแตละวิชาวาผูเรียนมีความสามารถทางดานใดบาง แลว
ใหนักเรียนสามารถเลือกพัฒนาไดมากกวา 1 ดานตามความสามารถ 2) ทัศนคติการสอบเขา
มหาวิทยาลัยและทัศนคติตอวิชาชีพ  3) ขอจํากัดของหลักสูตรทําใหผูเรียนตองเลือกเรียนสาย
วิทยาศาสตรที่ใหอิสรภาพในการเลือกเรียนสาขาวิชาชีพที่กวางกวาในระดับอุดมศึกษา  4) วิธีการ
บริหารโรงเรียนแบบเดิม ไดแกการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่รวมศูนย ขาดความคลองตัว
ควรใหมีการจัดสรรงบประมาณเปนโครงการในธรรมนูญอันจะทําใหสะดวกตอการประเมิน
โครงการสวนในดานการใชเครือขายพอแม ปจจุบันยังใชไดเพียงในระดับการขอใหผูปกครองชวย
เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําและวิจารณผลงานของลูก เพื่อนํามาปรับปรุงและผูปกครองในโรงเรียน
เอกชนที่มีระบบการสื่อสารที่ดีกวาจะใหความสนใจในเรื่องนี้สูงกวาผูปกครองในโรงเรียนของรัฐ
เครือขายที่ เขามามีสวนรวมและมีประโยชนมากในโครงการ  คือ เครือขายของศิษยเกาที่มี 
ความชํานาญในดานตาง ๆ และมีวัยใกลเคียงกับเด็ก ๆ ในอนาคตเครือขายพอแมและศิษยเกาจะมี
บทบาทสูงมากในการเปนผูเชี่ยวชาญ  อุปถัมภใหลูกและหรือเพื่อนของลูก หรือรับนักเรียนไป
ฝกงานเพิ่มเติมแสวงหาเวทีหรือโครงการ  หรือโอกาสทางภาษาใหลูกและเพื่อน ๆ ของลูกไดแสดง
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ความสามารถและการนําผลงานของผูเรียนที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพไปผลิตเพื่อเผยแพรใหเปน
ประโยชนตอสังคมในวงกวาง 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.)  (2550) 
ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบชั้นเรียนพิเศษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามแนวทางของสถาบันสงเสริม 
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา มีจํานวนนักเรียน 24 – 30 คนตอหอง และยึดหลักการ
สรางนักวิทยาศาสตรที่มีศักยภาพสูง เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ และมุงเนนการเรียนรูตามความสนใจอยางเต็มตามศักยภาพพรอมทั้ง
ปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและมีความเปนนักวิจัยอยางลึกซึ้ง ในการพัฒนา และ
สงเสริมศักยภาพทางวิชาการ จัดหลักสูตรการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษบูรณาการ ใน
ช้ันเรียนพิเศษ 4 วิธี คือ 1) การเพิ่มพูนประสบการณ (Enrichment Program) สําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษแบบชั้นเรียนพิเศษในศูนยโรงเรียน พสวท. จําแนกเปนรายวิชาเพิ่มเติม
โปรแกรมเสริม พสวท. และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณตรงที่ไมมีใน
ช้ันเรียนของระบบโรงเรียนเชน การเขาคายวิทยาศาสตร ภาคฤดูรอน การนําเสนอการฝกงาน และ
กิจกรรมเสริมประสบการณทางวิชาการ เปนตน 2) การพัฒนารูปแบบขยายหลักสูตร (Extension) 
สําหรับผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดหลักสูตร ยึดหลักใหผูมี
ความสามารถพิเศษไดรับการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพ โดยใชกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ และออกแบบหลักสูตรเพิ่มเติมเปนวิชาเลือกโดยเนนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อใหตรง
กับปรัชญาการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ สสวท.
ดําเนินการ พรอมทั้งเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษใหเขมขนมากขึ้นดวย  3) วิธีลดระยะเวลาเรียน 
(Acceleration) สําหรับผูมีความสามารถพิเศษไดมีการวิเคราะห รายวิชาเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนชวง
ช้ันที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยลดระยะเวลาเรียนเพื่อจัดทําเปน
การขยายหลักสูตรตามวิธีที่ 2  4) การใชผูเชี่ยวชาญพิเศษ เปนผูใหคําปรึกษา (Mentoring) สําหรับ 
ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ยุวดี  หิรัญยไพศาลสกุล (2544) ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษารายกรณีเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว พบวา 1) คุณลักษณะและปญหาของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ  มีพัฒนาการดานรางกายที่เจริญเติบโตไดเร็วกวาเกณฑปกติของเด็กทั่วไป 
ดานอารมณจะมีความรูสึกละเอียดลึกซึ้งและคอนขางไว มีความรูสึกอึดอัดหรือคับของใจถาทํางาน
ไมสําเร็จ ดานสังคมมีเพื่อนสนิทเพียง 1 – 2 คนและไมชอบทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืนมีความสามารถ
ทางเชาวนปญญาอยูในระดับสูงกวาเกณฑปกติของเด็กทั่วไป  มีความสามารถโดดเดนอยางชัดเจน 
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มีความมุงมั่นตั้งใจทํางาน สามารถเรียนรูส่ิงตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว มีความจําที่ดีและมีความคิด
สรางสรรคในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีการรับรูในความสามารถของตนเอง เห็นคุณคาในตนเอง ชอบ 
การแสวงหาความรูดวยตนเอง และเรียนรูจากการกระทํา มีความอยากรูตลอดเวลา สําหรับปญหา
ทางสังคมและการปรับตัว เด็กจะแสดงอาการหงุดหงิดเวลาถูกบังคับหรือไมมีอิสระในการเลือก
และตัดสินใจหรือแสดงอารมณเปนเด็กกวาวัย เวลาทําอะไรไมไดตามที่ตั้งใจ และขาดทักษะ 
การสื่อสารดานการเขียนหรือการพูดเพื่ออธิบายความ 2) บทบาทของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดู
และการสงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  โดยการแสดงออกถึงความรักความอบอุนตลอดเวลา
ใหกําลังใจและชมเชยเด็กทุกครั้ง เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น สงเสริมใหเด็กไดใช
ความสามารถชวยเหลือตนเอง ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก สําหรับ 
การสงเสริมเด็กในดานการเพิ่มความรูและประสบการณจะพาเด็กไปทัศนศึกษาตามแหลง 
การเรียนรูตาง ๆ เปนประจํา จัดหาสถานที่เรียนตามความสนใจและสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่เด็ก
ชอบ จัดหาหนังสือและอุปกรณตามความตองการของเด็ก สนับสนุนใหใชอินเตอรเน็ตในการคนหา
ความรูนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการสรางสรรคผลงานของบุตร และมีหองหรือมุมสวนตัวใหเด็ก
ใชศึกษาหาความรูเพื่อสงเสริมความสามารถพิเศษของตนเอง 

ประยุทธ  ไทยธานี (2546) ศึกษาวิจัย เร่ือง การสรางและพัฒนาแบบสอบถาม
ความถนัดทางดนตรีไทย พบวา แบบสอบถามความถนัดทางดนตรีไทยที่ผูวิจัยสรางและพัฒนา
สําหรับนักเรียนอายุ 10 – 18 ป ประกอบดวยแบบสอบถามยอย 12 ชุด ตามองคประกอบของ 
ความถนัดทางดนตรีไทย  คือ  1) ความรูสึกที่มีตอดนตรีไทย  2) ความสามารถในการจําแนกเสียง
สูง – ต่ํา  3) ความสามารถในการจําแนกเสียงสั้น – ยาว  4) ความสามารถในการจําแนกเสียง
เบา – ดัง  5) ความสามารถในการจําแนกคุณลักษณะเฉพาะของเสียง  6) ความสามารถในการรับรู
ทํานองหลักกับทํานองแปล  7) ความสามารถในการรับรูความกลมกลืนของเพลงไทย  8) ความสามารถ
ในการรับรู ความไพเราะของเพลงไทย และ  9) ความสามารถในการสังเกตรายละเอียดของวิธีการ
ปฏิบัติดนตรีไทย 

นางสาวกาญจนา วณิชรมณียและคณะ (2547) ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษา
คะแนนความสามารถทางสติปญญา (IQ) เด็กไทย อายุ 6–16 ป ดวยแบบทดสอบความสามารถทาง
สติปญญา WISC – III ฉบับภาษาไทย พบวา คะแนนความสามารถทางสติปญญา (IQ) เด็กไทย อายุ
6–16 ป ในแบบทดสอบยอยภาคภาษา (Verbal IQ) แบบทดสอบยอยภาคการกระทํา (Performance 
IQ) แบบทดสอบความสามารถทางสติปญญารวม (Full IQ) และคะแนนดัชนี 4 องคประกอบ คือ
Factor I, Factor II, Factor III และ Factor IV เมื่อเทียบเกณฑปกติเด็กไทย มีคะแนนเฉลี่ย 99.8, 
100.5,98.4, 100.3, 100.7, 100.4, 101.1 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.7, 14.4, 13.7, 13.6. 14.5, 
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14, 12.8 ตามลําดับ ลักษณะความสามารถทางสติปญญารายดานที่เปนจุดแข็งของภาคภาษาและ
ภาคการกระทํานั้น ไมมีลักษณะเดน สวนจุดออน พบวา ความสามารถทางสติปญญาภาคภาษามี
จุดออนเล็กนอยดานความรูทั่วไป คําศัพท ความรูความเขาใจและความเหมือนของคําสองคํา ภาค
การกระทํามีจุดออนเล็กนอยในดานการเรียงลําดับภาพ การลอกแบบ และการตอรูปลูกบาศก 

5.1.2 งานวิจัยเกี่ยวกับเครือขายการมีสวนรวม 
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล (2547) ศึกษาวิจัย เร่ือง การมีสวนรวมของ

ผูปกครองนักเรียนในการบริหารจัดการโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลผลการวิจัย พบวา  1) ผูปกครอง
นักเรียนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานงานกิจการนักเรียนอยูในระดับมาก  สวนดานงานวิชาการ ดานงานธุรการและดานงานบริการ 
อยูในระดับนอย   2) ผูปกครองนักเรียนที่มีเพศตางกันมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนแตกตางกัน  

สวรส  วงศสิงห (2547) ศึกษาวิจัย เร่ือง บุคลากรทางการศึกษากับบทบาทที่
เกี่ยวของกับการสงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ผลวิจัยพบอุปสรรคปญหา คือ บุคลากรในชุมชนยังขาดความรูความเขาใจในดาน
การจัดองคกร ภาวะผูนําองคกร และการติดตามตรวจสอบ การติดตอประสานงานระหวางโรงเรียน
และชุมชนทําไดยาก และมีเวลาที่วางไมตรงกัน เปนสาเหตุทําใหชุมชนไมสามารถมาประชุม
วางแผนรวมกับโรงเรียนได 

สุชน  กันชู (2548) ศึกษาวิจัย เร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการมีสวนรวม
ในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในภาพรวมพบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง สวนปญหานั้นในภาพรวม
และรายดาน พบวามีระดับปญหา ของการมีสวนรวมอยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบ
สภาพการมีสวนรวมในการบริหารงาน จําแนกตามสถานะ พบวา มีสวนรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบปญหาพบวา มีระดับ ปญหาการมีสวนรวมไม
แตกตางกันผลการเปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา
พบวา มีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัูทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบ ปญหา
พบวามีระดับปญหาการมีสวนรวมไมแตกตางกัน  ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมใน 
การบริหารงานจําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวามีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 01  และผลการเปรียบเทียบ  ปญหา  พบวามีระดับปญหาการมีสวนรวมไมแตกตางกัน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีสวนรวมในการบริหารงาน จําแนกตามอาชีพ พบวา มีสวนรวม
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และผลของการเปรียบเทียบปูหา  พบวามีระดับ
ปญหาการมีสวนรวมไมแตกตางกัน 

อารี  มั่นศิลป (2548)  ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาความตองการการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูแหง
กรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบวา  1) ความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียน โดยรวมและรายดานมีความตองการในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุก
ดานมีความตองการในระดับปานกลาง  เรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
วิชาการ  ดานการบริหารทั่วไป  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานงบประมาณ  2) ผูปกครอง
นักเรียนในโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความตองการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยรวม  รายดานและรายขอไมแตกตางกัน 

จันทิมา  พงษสมาน (2548) ไดทําการศึกษา เร่ือง  การมีสวนรวมตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษาตนแบบสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา  1) การมีสวนรวมตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานวิชาการ  พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพิจารณาและใหความเห็นชอบ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีสวน
รวมในการพิจารณาใหขอเสนอแนะ  สงเสริม  สนับสนุน  และรวมดําเนินการ  ในการจัด
สภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนการสอน การจัดแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน รวมทั้ง
มีสวนรวมรับทราบและใหขอเสนอแนะในการจัดระบบและการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การมีสวนรวมไมแตกตางกัน ดานงบประมาณ พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพิจารณาและใหความเห็นชอบการจัดตั้ง
งบประมาณ มีสวนรวมรับทราบการใชจายเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐและเงินนอก
งบประมาณ มีสวนรวมในการกําหนดแนวปฏิบัติในการบริหารการเงินที่ไดจากการบริจาค รวมทั้ง
ใหขอเสนอแนะในการบริหารการเงินใหมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได เมื่อพิจารณา
ตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การมีสวนรวมไมแตกตางกัน ดาน
การบริหารงานบุคคล พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมรับทราบ และให
ขอเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรครู เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา การมีสวนรวมไมแตกตางกัน ดานการบริหารทั่วไป พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการพิจารณาใหขอเสนอแนะ รวมดําเนินการและใหความ
เห็นชอบ  การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําป
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การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และมีสวนรวมรับทราบใหความเห็น ใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางความสัมพันธ
กับสถาบันอื่น ๆ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา การมี
สวนรวมไมแตกตางกัน 

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(2549) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พบวา  1) สภาพการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (1) ชุมชนมีสวนรวมกับโรงเรียนในระดับมากคือ
สอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน และในระดับปานกลาง 3 อันดับแรก คือ ติดตามและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน รวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณการ
เรียน เงิน และแรงงาน   (2) โรงเรียนเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนจัดในระดับมาก คือกิจกรรมรณรงค
เชน การประหยัดพลังงาน การเลือกตั้ง และยาเสพติด เปนตน และกิจกรรมวันสําคัญ เชน วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันสําคัญทางศาสนา เปนตน ในระดับปานกลาง คือ กิจกรรมตามประเพณี เชน 
วันลอยกระทง วันสงกรานต เปนตน และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเชน การทําความสะอาดบริเวณ
ชุมชน การขุดลอกคูคลอง เปนตน  (3) โรงเรียนเปนแหลงเรียนรู สําหรับชุมชนมากที่สุด คือ เปน 
ที่ศึกษาคนควาขอมูล รองลงมา คือ เปนที่ใหคําแนะนําดานตาง ๆ และอื่น ๆ  (4) หลักสูตร
สถานศึกษาที่ใชในปจจุบันมีความเหมาะสม โดยส่ิงที่ควรปรับปรุงเรียงตามลําดับ คือ คุณลักษณะ 
บุคลิกภาพของนักเรียน สภาพหองเรียนและบริเวณโรงเรียน การจัด การเรียนการสอน การให
ชุมชนเขาไปมีสวนรวม โครงสราง เวลาเรียน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน บุคลิกภาพของ
ครู – ผูบริหารและการบริหารจัดการของโรงเรียน  (5) ผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544  อยูในระดับดี  รองลงมาคือ พอใชได  และคอนขาง 
ออน ตามลําดับ  (6) คุณลักษณะของนักเรียนที่มีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 ที่พบในระดับมาก คือ เปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงาม 
ใหสังคม  มีความรูเปนสากล  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ  มีวิธี 
คิดและวิธีทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  และมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
2) ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
(1) ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกดาน  คือ  ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน 
การบริหารจัดการ ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ดานการใหชุมชนเขามามีสวนรวมและ 
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ดานพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน  (2) ชุมชนมีความคิดเห็นวาหลักสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดเดน คือ จัด การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ และจัดการเรียนการสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนรู 
ดวยตนเอง และมีจุดดอย คือ นักเรียนมีพฤติกรรม ไมเหมาะสม เชน พูดจาไมสุภาพ แตงกาย 
ไมเรียบรอย เปนตน จัดการเรียนการสอนโดยเนนวิชาการนอยไป ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน
มีไมเพียงพอกับความตองการของนักเรียน (3) ส่ิงที่ชุมชนตองการใหโรงเรียนปรับปรุง คือ เร่ือง 
พฤติกรรมของนักเรียน เชน มารยาทการพูดจา ความมีระเบียบวินัย การจัดสภาพบรรยากาศใน
โรงเรียน เชน บริเวณโรงเรียน หองเรียน โรงอาหารและหองน้ํา ใหสะอาดและสวยงาม และการจัด
อาคารสถานที่ เชน หองเรียน สนามเด็กเลนสนามฟุตบอลใหเพียงพอตอความตองการของนักเรียน 
3) แนวโนมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
(1) ดานหลักสูตรควรจัดใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน มีการพัฒนาหลักสูตร 
อยางตอเนื่อง และใหนักเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดการ 
เรียนการสอนโดยเนนความรูทางวิชาการใหมากขึ้น จัดหาสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนให
เพียงพอกับความตองการของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ 
ดานบุคลากรควรจัดหาครูใหครบทุกกลุมสาระและเพียงพอกับจํานวนนักเรียน ฝกอบรม พัฒนาครู
ใหมีความรูเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ และครูควรปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี และดานการมีสวน
รวมของผูปกครองและชุมชน โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนมีสวนรวมในการจัด 
การเรียนการสอนและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนมากขึ้น จัดการประชุมเพื่อใหผูปกครอง/ชุมชน
ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ ของโรงเรียน ใหผูปกครอง ชุมชนทราบ เชน ฝากผานนักเรียน 
เสียงตามสาย เปนตน (2) พฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนในอนาคต พบวา 
นักเรียนควรมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ใฝรูใฝเรียน  มีความรับผิดชอบ เปนคนดี 
มีสัมมาคารวะ ออนนอมถอมตนตอผูใหญ สุภาพเรียบรอย กลาแสดงออก นิสัยดี และพูดจาไพเราะ 
และมีน้ําใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ 

เปรมจิต  กิจประสาน(2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง ศึกษาบทบาทการมีสวนรวมใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด 
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในดาน  งานวิชาการ  งานบุคคล  งานงบประมาณการเงินระบบบัญชี 
และงานบริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และพบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานดานตาง ๆ 
โดยภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามตัวแปร สถานภาพ วุฒิการศึกษา ความสัมพันธกับ
โรงเรียนประสบการณการเปนคณะกรรมการ สถานภาพทางเศรษฐกิจ การเขารวมประชุมและ



 
 
 

125 

กิจกรรมของ โรงเรียน ที่แตกตางกันมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สวนสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา  การบริหาร 
งานวิชาการเปนงานที่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสบปญหามากที่สุด รองลงมา คือ 
งานบุคลากร งานงบประมาณ การเงินและระบบบัญชี และงานบริหารทั่วไป มีขอเสนอแนะวา ควร
จัดอบรมหรือสัมมนาใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบและเขาใจในการบริหารงานดาน
ตาง ๆ ของสถานศึกษา  สวนคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกยังเขามามีสวนรวมใน 
การบริหารสถานศึกษานอยควรเขามามีสวนรวมใหมากกวานี้ 

5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

Barry Oreck และคณะ(2000) ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถพิเศษดาน
ศิลปะสําหรับเยาวชนในเขตเมือง: ลักษณะที่ดี และ การทาทาย ผูวิจัยดําเนินการศึกษาพัฒนาการราย
กรณีศึกษานี้ถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการพัฒนาความสามารถพิเศษดานศิลปะและผล
ระยะยาวของเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะในเมืองนิวยอรก จํานวน 23 คน ซ่ึงเคยมี
ประสบการณดานการเรียนเตนรําหรือดนตรีเมื่อคร้ังเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัย 
ดําเนินการสัมภาษณนักเรียน ครอบครัว ครู ผูฝกสอน และผูใหญที่เกี่ยวของ ในประเด็นการพัฒนา
ตนเองสูความเปนศิลปน สถานที่เลน สถานที่ใชชีวิตอยูในวัยเด็ก ผูวิจัยดําเนินการสังเกต บันทึก 
ผลการเรียนและการประเมินผลโดยครูศิลปะ เพื่อศึกษาถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
พัฒนาการทางดานศิลปะและดานการเรียน ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ดานศิลปะพบปญหาอุปสรรคในเรื่องเศรษฐกิจ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ จํานวน 
หนึ่งเทานั้นที่สามารถผานพนปญหานี้ไปได การศึกษาวิจัยนี้จึงมีประโยชนตอโรงเรียน สถาบัน 
ทางวัฒนธรรม องคกรชุมชน และผูปกครอง ซ่ึงไดรวมกันจัดทําโครงการเพื่อใหความชวยเหลือ 
เยาวชนผูมีความสามารถพิเศษ ที่มีพลังความใฝฝนไปสูฝนที่เปนจริงของเขาเหลานั้น 

Guadalupe Valdés (2002) ศึกษาวิจัย เร่ือง ความเขาใจเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของ 
เยาวชนนักแปล ดําเนินการวิจัยกับเยาวชนนักแปล จํานวน 25 คน ซ่ึงเขารวมแสดงบทบาทสมมุติ 
เปนนักแปล การวิเคราะหพฤติกรรมของเยาวชนนักแปลในขณะที่ปฏิบัติงาน พบวา เยาวชนนกัแปล
สามารถปฏิบัติงานตามที่กําหนดทามกลางเงื่อนไขที่มีความตึงเครียดมาก แตจากการใหเยาวชน 
นักแปลไดแสดงบทบาทดังกลาว แสดงใหเห็นวาอยางนอยที่สุดบุคลิกลักษณะโดยทั่วไปที่บงบอก 
วาจะเปน นักแปลไดในอนาคตก็คือ ความจํา ความสามารถในการวิเคราะห ความเร็วของการอาน 
เอาเรื่องและการทํางาน และความอดทนตอสถานการณที่ตรึงเครียดกดดัน 

James H. Borland (2004) ศึกษาวิจัย เร่ือง การวางแผนและการปฏิบัติการใน 
การจําแนก และการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพที่ชอบเก็บตัว ผูวิจัยไดสนทนา
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนที่ชอบเก็บตัวและมีฐานะยากจน  นักเรียนผิวสี  นักเรียน 
ชนกลุมนอยที่ไมใชคริสเตียน และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษต่ํา ซ่ึงเปน
นักเรียนที่อยูในโครงการพัฒนาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ผูวิจัยไดศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียน
ไมกลาแสดงออก ออกแบบการวิจัยและศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยา ทางสังคมศาสตร และการ
วิเคราะหวิจารณภาพรวมของการวิจัยในเชิงทฤษฎีตาง ๆ ผูวิจัยนําเสนอความคิดเห็นและการปฏิบัติ
ที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่ดีเพื่อปรับปรุงแกไขความบกพรองของผูเรียนที่เกิดขึ้น ส่ิงเหลานี้รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
(เชน  การจําแนกนักเรียน) และการเปลี่ยนนโยบายและการปฏิบัติที่สามารถใหการศึกษาแกเด็กที่มี
แววอัจฉริยภาพใหแสดงออกซึ่งความรูความสามารถและความกดดันที่แฝงเรนอยูในตัวนักเรียน
ออกมาการดําเนินการดังกลาวนี้เปนไปตามทฤษฎีและแนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาเพื่อนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ 

Trudy L. Clemons(2008) ศึกษาวิจัย เร่ือง นักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา: รูปแบบความรูความเขาใจทางสังคม มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อหา
ความสัมพันธระหวางการเขาใจตนเองของนักเรียน ทัศนคติตอโรงเรียน การเรียนและทักษะ 
การจัดการ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ พฤติกรรม เพศ ความสัมพันธกับผูปกครอง รายได และระดับ
การศึกษาของผูปกครอง พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดศึกษารายงาน 
การวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับแรงจูงใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพ และ
พัฒนารูปแบบที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของตัวแปรระหวางนักเรียนกับผูปกครอง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตรวจสอบรูปแบบโดยใชวิธีการสรางรูปแบบสมการทางโครงสราง 
ประเมินระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดานคณิตศาสตร และภาษาศาสตร ตลอดระยะเวลา 3 ภาคเรียนติดตอกัน เชนเดียวกับผลการเรียน
เฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรและภาษาศาสตร ตัวแปรที่เหลืออยูใชเครื่องมือแบบสํารวจมาตราสวน
ประมาณคาของ Likert กลุมตัวอยางเลือกมาจาก 6 โรงเรียนประจําอําเภอในรัฐ Arkansas, Utah, 
และ Virginia  จํานวน 369 คน   เปนนักเรียนในชั้นเรียนระดับ 6–9   ผลการวิจัยพบวา  ไมมี 
ความแตกตางทางดานเพศในทุกคาดัชนีของตัวแปร สําหรับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของ
นักเรียน  พบวามีความสัมพันธขั้นสูงกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา รองลงมาคือ  แรงจูงใจ 
สูความสําเร็จ การเรียน ทักษะการจัดการ ความสัมพันธกับผูปกครอง และความรับผิดชอบ ทัศนคติ
ของนักเรียนตอโรงเรียนสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม และ
สงผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ การเรียน และทักษะการจัดการ นักเรียนที่เขาใจในตนเอง คอนขางจะ
มีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับความสามารถดานคณิตศาสตรและดานการพูดสื่อสาร ความสัมพันธของ
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ผูปกครองมีนัยสําคัญทางสถิติตอทัศนคติตอโรงเรียน สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม และ 
ความเขาใจตนเอง ผลการวิจัยยังชี้ใหเห็นวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิไมไดสงผลตอความสัมพันธของ
ผูปกครอง ลักษณะทาทาง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือระหวางสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลักษณะทาทางของนักเรียนไมพบวาสงผลตอการเรียนและทักษะ
การจัดการ 
 


