
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม

โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนตาม
กระบวนการวิจัย กําหนดแตวางแผนพัฒนารูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ทดลองใชรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล คร้ังที่ 1 
และครั้งที่ 2 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากเครื่องมือทั้งหมด แลวนํามาวิเคราะหและแปล
ความหมายปรากฏผลจํานวน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพกอน
และหลังการพัฒนา  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา
อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล   

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา  
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ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมลูอัจฉริยภาพของนกัเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนาดังตาราง 26 - 43 

 
ตาราง 26  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 

อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา  ปการศึกษา 2549 
 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ 

X  S.D X  S.D 
t - test 

ดานภาษาไทย 24.38 1.15 28.55 .50 38.54* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.02 1.08 28.52 .50 55.12* 
ดานวิทยาศาสตร 25.71 1.06 30.49 .83 41.04* 
ดานคณิตศาสตร 24.06    .79 28.45 .50 35.91* 
ดานดนตรี 25.55    .66 28.56 .73 37.15* 
ดานกีฬา 19.03    .94 22.76 .78 36.34* 
ดานผูนํา 27.66        2.06 30.54       1.13 15.13* 

* p <  .05 
จากตาราง  26  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ปการศึกษา 2549 พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 
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ตาราง 27  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนาปการศึกษา  2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ 

X  S.D X  S.D 
t-test 

ดานภาษาไทย 24.35 1.18 28.53 .50 40.10* 
ดานภาษาอังกฤษ 23.94 1.05 28.50 .50 60.06* 
ดานวิทยาศาสตร 25.56 1.17 30.46 .79 38.56* 
ดานคณิตศาสตร 24.06   .78 28.46 .50 34.11* 
ดานดนตรี 25.56  .65 28.58 .72 38.48* 
ดานกีฬา 18.99  .93 22.73 .78 38.45* 
ดานผูนํา 27.72 2.09 30.57 1.12 14.19* 

* p <  .05 
จากตาราง  27  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ปการศึกษา 2550 พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 
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ตาราง 28  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.39       1.18 28.50 .51 28.87* 
ดานภาษาอังกฤษ 23.98  .99 28.51 .51 49.35* 
ดานวิทยาศาสตร 25.95       1.09 30.43 .87 28.28* 
ดานคณิตศาสตร 24.04  .84 28.48 .51 21.26* 
ดานดนตรี 25.44  .71 28.52 .86 25.52* 
ดานกีฬา 19.15  .97 22.81 .85 24.87* 
ดานผูนํา 28.32       1.88 30.62      1.32   9.53* 

* p <  .05 
จากตาราง  28  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549 พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา 
ทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 29  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.32 1.15 28.53 .51   3.03* 
ดานภาษาอังกฤษ 23.95   .98 28.50 .51 51.76* 
ดานวิทยาศาสตร 25.55 1.15 30.42 .90 24.61* 
ดานคณิตศาสตร 22.66   .82 26.75 .51 26.97* 
ดานดนตรี 25.40   .71 28.49 .88 24.02* 
ดานกีฬา 19.18   .98 22.81 .85 24.79* 
ดานผูนํา 28.25 1.84 30.63        1.30   9.88* 

* p <  .05 
จากตาราง  29 อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2550 พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา
ทั้ง 7  ดาน 

X X
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ตาราง 30  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.46 1.14 28.63 .49 25.00* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.09 1.22 28.53 .51 28.96* 
ดานวิทยาศาสตร 25.89 1.01 30.56 .77 30.24* 
ดานคณิตศาสตร 24.08   .74 28.42 .50 32.14* 
ดานดนตรี 25.66   .59 28.60 .57 27.11* 
ดานกีฬา 18.85   .89 22.70 .67 28.93* 
ดานผูนํา 27.21 2.07 30.49 .97 12.34* 

* p <  .05 
จากตาราง 30  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล  กอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2549 พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา
ทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 31  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.39 1.22 28.54 .51 25.84* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.00 1.12 28.50 .51 33.59* 
ดานวิทยาศาสตร 25.58 1.20 30.50 .69 29.64* 
ดานคณิตศาสตร 22.62   .64 26.66 .51 20.68* 
ดานดนตรี 25.68   .57 28.65 .55 30.62* 
ดานกีฬา 18.76   .82 22.63 .68 32.64* 
ดานผูนํา 27.41 1.70 30.52 .93 13.02* 

* p <  .05 
จากตาราง  31 อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2550 พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา
ทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 32  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.41 1.18 28.55 .51 26.74* 
ดานภาษาอังกฤษ 23.88   .96 28.48 .51 43.43* 
ดานวิทยาศาสตร 25.56 1.12 30.41 .93 22.24* 
ดานคณิตศาสตร 24.00   .76 28.38 .52 13.51* 
ดานดนตรี 25.44   .73 28.50 .89 13.19* 
ดานกีฬา 19.41 1.12 22.97 .91 13.39* 
ดานผูนํา 23.55   .19 31.56 .30 21.98* 

* p <  .05 
จากตาราง 32  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 33  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.38 1.07 28.62 .49 25.27* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.12 1.01 28.56 .51 31.19* 
ดานวิทยาศาสตร 25.55    .91 30.45 .74 24.99* 
ดานคณิตศาสตร 24.02 1.00 28.43 .54   9.21* 
ดานดนตรี 25.40   .74 28.47 .92 12.36* 
ดานกีฬา 18.88   .86 22.88 .52 16.99* 
ดานผูนํา 24.40   .06 32.34 .16 46.08* 

* p <  .05 
จากตาราง 33  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 34  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียน โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.59 1.37 28.50 .51 19.91* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.10 1.26 28.51 .51 25.14* 
ดานวิทยาศาสตร 26.03 1.03 30.67 .84 26.31* 
ดานคณิตศาสตร 23.90   .74 28.40 .52 14.64* 
ดานดนตรี 25.47   .69 28.58 .84 18.35* 
ดานกีฬา 19.13   .82 22.52 .59 13.59* 
ดานผูนํา 25.07   .18 31.69 .14 34.79* 

* p <  .05 
จากตาราง 34  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2549 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 35  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t - test 

ดานภาษาไทย 24.05 1.07 28.51 .51 30.50* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.14 1.11 28.50 .51 29.56* 
ดานวิทยาศาสตร 25.16 1.07 30.32 .48 22.16* 
ดานคณิตศาสตร 24.33   .71 28.44 .53 37.00* 
ดานดนตรี 25.55   .76 28.50 .51 13.21* 
ดานกีฬา 19.24   .97 22.82 .73 15.75* 
ดานผูนํา 26.13   .20 32.71 .84   7.34* 

* p <  .05 
จากตาราง  35  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549  พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7  ดาน 

X X
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ตาราง 36  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t - test 

ดานภาษาไทย 24.30 .98 28.65 .49 29.00* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.19 1.17 28.45 .51 30.66* 
ดานวิทยาศาสตร 24.80 1.44 30.36 .81 24.80* 
ดานคณิตศาสตร 23.86   .69 28.29 .49 21.92* 
ดานดนตรี 25.73   .46 28.53 .74 14.00* 
ดานกีฬา 18.65   .75 22.60 .59 18.70* 
ดานผูนํา 27.34   .28 32.27 .24 11.11* 

* p <  .05 
จากตาราง 36  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2549 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 37  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2549 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.67 1.32 28.50   .51 24.02* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.35 1.32 28.47   .51 18.30* 
ดานวิทยาศาสตร 26.00 1.63 29.38 1.45 13.18* 
ดานคณิตศาสตร 24.00   .82 28.50   .53 14.64* 
ดานดนตรี 25.73   .46 28.80   .41 46.00* 
ดานกีฬา 18.69   .87 22.69   .70 15.49* 
ดานผูนํา 29.66   .47 32.52   .21   6.38* 

* p <  .05 
จากตาราง  37  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 38  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.00 1.04 28.50 .52 23.12* 
ดานภาษาอังกฤษ 23.84   .96 28.42 .51 32.88* 
ดานวิทยาศาสตร 25.26   .92 30.09 .83 19.94* 
ดานคณิตศาสตร 24.25   .89 28.63 .52 11.67* 
ดานดนตรี 25.72   .46 28.80 .41 16.88* 
ดานกีฬา 18.61   .72 22.60 .58 19.18* 
ดานผูนํา 28.67 1.66 30.80 .78   5.32* 

* p <  .05 
จากตาราง 38  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ปการศึกษา 2550 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7  ดาน 

X X
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ตาราง 39  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.91 1.22 28.55   .52 14.91* 
ดานภาษาอังกฤษ 23.83   .94 28.44   .51 32.19* 
ดานวิทยาศาสตร 25.30 1.34 30.60 1.08 10.69* 
ดานคณิตศาสตร 23.25   .46 28.50   .54 16.75* 
ดานดนตรี 25.75   .45 28.75   .45 18.98* 
ดานกีฬา 18.80   .71 22.57   .68 19.84* 
ดานผูนํา 27.29 1.45 30.41   .80   8.60* 

* p <  .05 
จากตาราง 39  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2550 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอน
การพัฒนา ทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 40  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.00 1.05 28.50   .53 20.13* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.16 1.07 28.63   .50 25.25* 
ดานวิทยาศาสตร 25.92 1.17 30.58   .80 16.42* 
ดานคณิตศาสตร 25.00   .89 28.67   .52 17.39* 
ดานดนตรี 25.75   .45 28.69   .48 17.28* 
ดานกีฬา 19.12   .88 22.68   .75 15.88* 
ดานผูนํา 27.68 1.92 30.21 1.36   7.93* 

* p <  .05 
จากตาราง  40  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล  กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 41  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.45 1.21 28.64   .51 15.87* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.20 1.32 28.47   .52 17.19* 
ดานวิทยาศาสตร 25.59   .71 30.47   .72 25.77* 
ดานคณิตศาสตร 24.20 1.03 28.30   .48 10.08* 
ดานดนตรี 25.86   .36 28.76   .44 21.30* 
ดานกีฬา 18.57   .66 22.70   .77 18.73* 
ดานผูนํา 26.69 1.49 30.53 1.16 12.47* 

* p <  .05 
จากตาราง 41  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 42  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.63 1.06 28.63 .52 14.97* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.31 1.25 28.69 .48 16.45* 
ดานวิทยาศาสตร 25.67 1.56 30.58 .79 13.73* 
ดานคณิตศาสตร 24.00   .93 28.50 .54 10.65* 
ดานดนตรี 25.84   .38 28.74 .45 27.50* 
ดานกีฬา 18.89   .76 22.78 .73 17.13* 
ดานผูนํา 25.94 1.65 30.31 .87   9.81* 

* p <  .05 
จากตาราง  42 อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2550 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตาราง 43  เปรียบเทียบอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 

 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
อัจฉริยภาพ  S.D  S.D 

t-test 

ดานภาษาไทย 24.11 1.45 28.33   .50 13.03* 
ดานภาษาอังกฤษ 24.33 1.07 28.50   .52 20.11* 
ดานวิทยาศาสตร 25.44 1.51 30.44   .53 12.25* 
ดานคณิตศาสตร 24.00   .76 28.38   .52 23.91* 
ดานดนตรี 25.18   .33 28.88   .33 24.74* 
ดานกีฬา 19.39   .78 22.78   .60 15.11* 
ดานผูนํา 27.42 2.82 29.58 1.59   3.35* 

* p <  .05 
จากตาราง 43  อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียน

อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอัจฉริยภาพหลังการพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนการพัฒนาทั้ง 7 ดาน 

X X
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีแววอัจฉริยภาพกอน
และหลังการพัฒนา ดังตาราง 44 - 70 

ตาราง 44  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มีแวว 
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ และกลุมอัจฉริยภาพใน
ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบ 

แววความสามารถ
พิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษที่
ผานการคัดกรองแลว

ไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 55.27 -9.73 72.62 +7.62 85.13 +20.13 

ภาษาอังกฤษ 65.00 50.98 -14.02 69.52 +4.52 86.57 +21.57 

วิทยาศาสตร 65.00 48.89 -16.11 66.87 +1.87 87.31 +22.31 

คณิตศาสตร 65.00 48.63 -16.37 69.23 +4.23 86.99 +21.99 

ดนตร ี 70.00 60.86   -9.14 77.56 +7.56 88.79 +18.79 

กีฬา 70.00 67.33   -2.67 77.80    +7.8 86.61 +16.61 

ผูนํา 65.00 29.33 -35.67 75.85 +10.85 84.61 +19.61 

 
จากตาราง 44    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 4 ดาน 
คือ  ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานวิทยาศาสตร (+22.31) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่
ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ   พบวา  มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไวทั้ง7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานผูนํา(+10.85)    
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ตาราง 45   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มี

แววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุม
อัจฉริยภาพในปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 67.00 54.70 -12.3 73.43 +6.43 85.55 +18.55 

ภาษาอังกฤษ 67.00 51.65 -15.35 70.79 +3.79 87.67 +20.67 

วิทยาศาสตร 67.00 55.35 -11.65 71.86 +4.86 87.40 +20.40 

คณิตศาสตร 67.00 54.38 -12.62 69.19 +2.19 86.74 +19.74 

ดนตร ี 72.00 77.70 +5.70 81.91 +9.91 87.10 +15.10 

กีฬา 72.00 78.60 +6.60 81.84 +9.84 84.86 +12.86 

ผูนํา 67.00 35.52 -31.48 76.13 +9.13 90.48 +23.48 

 
จากตาราง  45   เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง  7  ดานมีความโดดเดน
อยู 4 ดาน คือ ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานผูนํา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคือ ดานผูนํา  (+23.48) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลว
ไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานดนตรี(+9.91) 
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ตาราง 46   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 70.00 57.13 -12.87 72.52 +2.52 86.86 +16.86 

ภาษาอังกฤษ 70.00 50.41 -19.59 67.79 -2.21 88.62 +18.62 

วิทยาศาสตร 70.00 57.31 -12.69 72.76 +2.76 88.66 +18.66 

คณิตศาสตร 70.00 53.44 -16.56 71.77 +1.77 89.00 +19.00 

ดนตร ี 75.00 66.73 -8.27 77.58 +2.58 89.32 +14.32 

กีฬา 75.00 71.43 -3.57 78.85 +3.85 88.60 +13.60 

ผูนํา 70.00 33.05 -36.95 78.16 +8.16 90.96 +20.96 

 
จากตาราง  46    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม   โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนและมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ดานผูนํา (+20.96) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพเิศษที่
ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไว 6 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานผูนํา(+8.16) 
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ตาราง 47  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 52.26 -12.74 71.44 +6.44 84.37 +19.37 

ภาษาอังกฤษ 65.00 49.91 -15.09 68.58 +3.58 87.64 +22.64 

วิทยาศาสตร 65.00 44.40 -20.6 66.16 +1.16 89.29 +24.29 

คณิตศาสตร 65.00 44.19 -20.81 69.02 +4.02 90.25 +25.25 

ดนตร ี 70.00 58.16 -11.84 74.69 +4.69 87.33 +17.33 

กีฬา 70.00 63.80 -6.20 76.23 +6.23 87.33 +17.33 

ผูนํา 65.00 28.17 -36.83 73.29 +8.29 87.23 +22.23 

 
จากตาราง 47    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม   โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 4 
ดาน คือ ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานผูนํา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ดานคณิตศาสตร (+25.25) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่
ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไวทั้ง 7 ดาน   ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานผูนํา(+8.29) 
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ตาราง 48   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มี
แววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ และกลุม
อัจฉริยภาพในระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 67.00 44.85 -22.15 69.50 +2.5 84.16 +17.16 

ภาษาอังกฤษ 67.00 48.74 -18.26 72.97 +5.97 90.37 +23.37 

วิทยาศาสตร 67.00 51.32 -15.68 68.87 +1.87 86.04 +19.04 

คณิตศาสตร 67.00 52.58 -14.42 70.86 +3.86 88.13 +21.13 

ดนตร ี 72.00 77.37 +5.37 80.44 +8.44 88.90 +16.90 

กีฬา 72.00 79.54 +7.54 82.46 +10.46 87.06 +15.06 

ผูนํา 67.00 34.31 -32.69 71.37 +4.37 88.07 +21.07 

 
จากตาราง  48    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
3 ดาน คือ ดานภาษาอังกฤษ  ดานคณิตศาสตร  และดานผูนํา  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ ดานภาษาอังกฤษ(+23.37) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรอง
แลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานกีฬา(+10.46) 
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ตาราง 49   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มี
แววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ และกลุม
อัจฉริยภาพในระดับชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 70.00 52.05 -17.95 71.75 +1.75 88.44 +15.86 

ภาษาอังกฤษ 70.00 47.74 -22.26 67.70 -2.30 90.06 +20.06 

วิทยาศาสตร 70.00 73.49 +3.49 71.81 +1.81 90.87 +20.87 

คณิตศาสตร 70.00 47.28 -22.72 71.57 +1.57 90.47 +20.47 

ดนตร ี 75.00 64.15 -10.85 72.50 -2.50 90.02 +15.02 

กีฬา 75.00 72.68 -2.32 80.03 +5.03 89.09 +14.09 

ผูนํา 70.00 31.41 -38.59 76.96 +6.96 90.77 +20.77 

 
จากตาราง  49  เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
4 ดาน คือ  ดานภาษาอังกฤษ  ดานวิทยาศาสตร  ดานคณิตศาสตร  และดานผูนํา ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานวิทยาศาสตร (+20.87) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดไว  5 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานผูนํา(+6.96)  
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ตาราง 50  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดบัชวงชัน้ที่ 4 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 60.00 58.29 -1.71 73.83 +13.83 85.89 +25.89 

ภาษาอังกฤษ 60.00 52.04 -7.96 70.46 +10.46 83.39 +23.39 

วิทยาศาสตร 60.00 53.37 -6.63 67.58 +7.58 85.33 +25.33 

คณิตศาสตร 60.00 53.07 -6.93 69.44 +9.44 83.72 +23.72 

ดนตร ี 70.00 63.57 -6.43 80.43 +10.43 90.24 +20.24 

กีฬา 70.00 70.85 +0.85 79.37 +9.37 85.89 +15.89 

ผูนํา 70.00 29.94 -40.06 78.41 +8.41 81.99 +11.99 

 
จากตาราง  50   เมื่อแบงนักเรียนออกเปน  3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
5 ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานดนตรี  
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ดานภาษาไทย (+25.89) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
จากเกณฑที ่โรงเรียนกําหนดไวทั ้ง 7 ดาน  ดานที ่มีคะแนนเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นมากที ่สุดคือ  
ดานภาษาไทย (+13.83)    
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ตาราง 51  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ และกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 
แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 62.00 64.54 +2.54 77.35 +15.35 86.95 +24.95 

ภาษาอังกฤษ 62.00 54.69 -7.31 74.85 +12.85 84.96 +22.96 

วิทยาศาสตร 62.00 59.38 -2.62 74.85 +12.85 88.76 +26.76 

คณิตศาสตร 62.00 56.18 -5.82 67.52 +5.52 85.35 +23.35 

ดนตร ี 72.00 78.03 +6.03 83.38 +11.38 85.30 +13.30 

กีฬา 72.00 77.65 5.65 80.83 +8.83 82.66 +10.66 

ผูนํา 72.00 36.72 -35.28 80.90 +8.90 92.88 +20.88 

 
จากตาราง  51  เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
5 ดานคือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานผูนํา ดานที่มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ดานวิทยาศาสตร (+26.76) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ  ดานภาษาไทย 
(+15.35) 
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ตาราง 52   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชวงชั้นที่ 4 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 62.21 +2.79 73.30 +8.30 85.28 +20.28 

ภาษาอังกฤษ 65.00 53.09 -11.91 38.28 -26.72 86.19 +21.19 

วิทยาศาสตร 65.00 60.93 -4.07 73.72 +8.72 86.45 +21.45 

คณิตศาสตร 65.00 59.59 -5.41 71.96 +6.96 87.53 +22.53 

ดนตร ี 75.00 69.31 -5.69 82.65 +7.65 88.62 +13.62 

กีฬา 75.00 70.17 -4.83 77.67 +2.67 88.11 +13.11 

ผูนํา 75.00 32.95 -42.05 79.37 +4.37 91.14 +16.14 

 
จากตาราง 52  เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
4 ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานคณิตศาสตร (+22.53) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษที่ผาน  การคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดไว  6 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานวิทยาศาสตร (+8.72) 
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ตาราง 53   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 57.35 -7.65 72.52 +7.52 81.32 +16.32 

ภาษาอังกฤษ 65.00 53.96 -11.04 73.31 +8.31 90.61 +25.61 

วิทยาศาสตร 65.00 45.23 -19.77 64.86 -0.14 85.72 +20.72 

คณิตศาสตร 65.00 45.63 -19.39 69.17 +4.17 89.04 +24.04 

ดนตร ี 70.00 57.13 -12.87 72.62 +2.62 85.24 +15.24 

กีฬา 70.00 63.4 -6.60 77.5 +7.5 85.92 +15.92 

ผูนํา 65.00 28.89 -36.11 78.13 +13.13 90.60 +25.60 

 
จากตาราง  53    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
4 ดาน คือ ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตรและดานผูนํา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาอังกฤษ (+25.61) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่
ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไว  6 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานผูนํา (+13.13)    
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ตาราง 54   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 48.43 -16.95 67.61 +2.61 83.52 +18.52 

ภาษาอังกฤษ 65.00 49.14 -15.86 68.36 +3.36 87.28 +22.28 

วิทยาศาสตร 65.00 41.47 -23.53 67.08 +2.08 90.60 +25.60 

คณิตศาสตร 65.00 46.52 -18.42 70.08 +5.08 90.52 +25.52 

ดนตร ี 70.00 56.45 -13.55 73.60 +3.60 90.64 +20.64 

กีฬา 70.00 66.58 -3.42 77.98 +7.98 93.24 +23.24 

ผูนํา 65.00 29.59 -35.41 76.87 +11.87 88.40 +23.40 

 
จากตาราง  54    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน  3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
6 ดาน คือ ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร ดานดนตรี ดานกีฬา และ ดานผูนํา 
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานวิทยาศาสตร (+25.60) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานผูนํา(+11.87) 
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ตาราง 55  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 50.99 -14.01 74.11 +9.11 88.28 +23.28 

ภาษาอังกฤษ 65.00 46.64 -18.36 64.08 -0.92 85.04 +20.40 

วิทยาศาสตร 65.00 46.51 -18.49 66.53 +1.53 91.56 +26.56 

คณิตศาสตร 65.00 40.42 -24.58 67.81 +2.81 91.20 +26.20 

ดนตร ี 70.00 60.89 -9.11 77.85 +7.85 86.12 +16.12 

กีฬา 70.00 61.43 -8.57 73.21 +3.21 82.84 +12.84 

ผูนํา 65.00 27.65 -33.35 64.86 -0.41 82.69 +17.69 

 
จากตาราง  55   เมื่อแบงนักเรียนออกเปน  3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู
4 ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานวิทยาศาสตร(+26.56) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
ที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ  พบวา   มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไว  5  ดาน   ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานภาษาไทย (+9.11) 
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ตาราง 56  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 60.00 65.96 +5.96 78.05 +18.05 86.56 +26.56 

ภาษาอังกฤษ 60.00 46.95 -13.05 67.22  +7.22 82.08 +22.08 

วิทยาศาสตร 60.00 50.02 -9.98 69.30 +9.30 89.52 +29.52 

คณิตศาสตร 60.00 49.10 -10.90 62.61 -2.61 83.48 +23.48 

ดนตร ี 70.00 65.96  -4.04 82.24 +12.24 95.20 +25.20 

กีฬา 70.00 68.33  -1.67 76.59  +6.59 84.60 +14.60 

ผูนํา 70.00 31.57 -38.43 79.16  +9.16 82.29 +12.29 

 
จากตาราง  56   เมื่อแบงนักเรียนออกเปน  3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
5 ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และ ดานดนตรี  
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานวิทยาศาสตร (+29.52) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 6 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาไทย (+18.05)   
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ตาราง 57  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 60.00 56.83 +3.17 72.73 +12.73 86.24 +26.24 

ภาษาอังกฤษ 60.00 54.88 - 5.12 72.02 +12.02 88.24 +21.92 

วิทยาศาสตร 60.00 50.41 -9.51 61.94 +1.94 80.68 +20.68 

คณิตศาสตร 60.00 55.17 -4.83 69.88 +9.88 80.60 +20.60 

ดนตร ี 70.00 67.41 -2.59 82.73 +12.73 92.68 +22.68 

กีฬา 70.00 75.68 +5.68 83.91 +13.91 88.56 +18.56 

ผูนํา 70.00 28.57 -41.43 78.57 +8.57 82.75 +12.75 

 
จากตาราง  57    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู
5 ดาน คือ  ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และ ดานดนตรี  
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาไทย (+26.24) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
เกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว ทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานกีฬา (+13..91)  
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ตาราง 58  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2548 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 60.00 52.08 +7.92 70.72 +10.72 84.88 +24.88 

ภาษาอังกฤษ 60.00 54.30 +5.70 72.13 +12.13 86.16 +26.16 

วิทยาศาสตร 60.00 59.67 +0.33 71.49 +11.49 85.80 +25.80 

คณิตศาสตร 60.00 54.94 +5.06 75.82 +15.82 87.08 +27.08 

ดนตร ี 70.00 57.34 -12.66 76.33 +6.33 82.84 +12.84 

กีฬา 70.00 68.53 -1.47 77.60 +7.60 84.52 +14.52 

ผูนํา 70.00 29.68 -40.32 77.50 +7.50 80.92 +10.92 

 
จากตาราง  58    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน  มีความโดดเดนอยู 
4  ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานคณิตศาสตร (+27.08) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถ
พิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานคณิตศาสตร (+15.82) 
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ตาราง 59   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 67.00 50.72 -16.28 75.18 +8.18 84.55 +17.55 

ภาษาอังกฤษ 67.00 64.75 -2.25 82.45 +15.45 90.06 +23.06 

วิทยาศาสตร 67.00 51.70 -15.30 74.10 +7.10 82.96 +15.96 

คณิตศาสตร 67.00 51.78 -15.22 75.60 +8.60 89.70 +22.70 

ดนตร ี 72.00 75.54 +3.54 77.59 +5.59 87.00 +15.00 

กีฬา 72.00 80.59 +8.59 82.62 +10.62 88.56 +16.56 

ผูนํา 67.00 36.16 -30.84 69.51 +2.52 83.75 +16.75 

 
จากตาราง  59    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม   โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
3 ดาน คือ  ดานภาษาอังกฤษและดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  
ดานภาษาอังกฤษ(+23.06) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลว
ไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาอังกฤษ (+15.45)  
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ตาราง 60   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 67.00 47.19 -19.81 65.82 -1.18 82.33 +15.33 

ภาษาอังกฤษ 67.00 43.32 -23.68 66.54 -0.46 89.92 +22.93 

วิทยาศาสตร 67.00 52.25 -14.75 67.07 +0.07 84.55 +17.55 

คณิตศาสตร 67.00 53.30 -13.70 71.82 +4.82 88.14 +21.14 

ดนตร ี 72.00 80.33 +8.33 85.62 +13.26 90.57 +18.57 

กีฬา 72.00 81.45 +9.45 84.15 +12.15 90.25 +18.25 

ผูนํา 67.00 36.09 -30.91 70.23 +3.23 90.12 +23.12 

 
จากตาราง  60   แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียนอัจฉริยภาพ

มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 3 ดาน คือ  
ดานภาษาอังกฤษ ดานคณิตศาสตร  และดานผู นํา ดานที ่มีคะแนนเฉลี ่ยเพิ ่มขึ ้นมากที่สุดคือ  
ดานผูนํา(+23.12) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบ
แววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนด 5 ดาน ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานดนตรี(+13.26) 
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ตาราง 61   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 67.00 36.63 -30.37 67.51 +0.51 85.59 +18.59 

ภาษาอังกฤษ 67.00 38.16 -28.84 69.93 +2.93 91.13 +24.13 

วิทยาศาสตร 67.00 50.00 -17.00 65.43 -1.57 90.60 +23.60 

คณิตศาสตร 67.00 52.67 -14.33 65.17 -1.83 86.56 +19.56 

ดนตร ี 72.00 76.24 +4.24 78.12 +6.12 89.13 +17.13 

กีฬา 72.00 76.59 +4.59 80.61 +8.61 82.37 +10.37 

ผูนํา 67.00 30.68 -36.32 74.37 +7.37 90.33 +23.33 

 
จากตาราง  61    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม   โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
3 ดาน คือ  ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานผูนํา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ  ดานภาษาอังกฤษ (+24.13) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรอง
แลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 5 ดาน 
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานกีฬา (+8.61) 
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ตาราง 62   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 62.00 68.36 +6.36 79.15 +17.15 87.76 +25.76 

ภาษาอังกฤษ 62.00 50.66 -11.34 64.25 +2.25 82.04 +20.24 

วิทยาศาสตร 62.00 50.81 -11.19 69.93 +7.93 85.53 +23.53 

คณิตศาสตร 62.00 52.25 -9.75 67.23 +5.23 84.91 +22.91 

ดนตร ี 72.00 79.56 +7.56 84.11 +12.11 90.19 +18.19 

กีฬา 72.00 75.34 +3.34 79.84 +7.84 82.59 +10.59 

ผูนํา 72.00 35.67 -36.33 79.31 +7.31 92.21 +20.21 

 
จากตาราง  62    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
5 ดาน ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาไทย (+25.76) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่
ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไว 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาไทย(+17.15)  
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ตาราง 63  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 62.00 60.29 -1.71 76.48 +14.48 87.75 +25.75 

ภาษาอังกฤษ 62.00 55.28 -6.72 71.25 +9.25 87.26 +15.26 

วิทยาศาสตร 62.00 55.65 -6.35 72.55 +12.55 87.20 +15.20 

คณิตศาสตร 62.00 49.30 -12.70 59.36 -2.64 72.45 +12.45 

ดนตร ี 72.00 78.10 +6.10 83.46 +11.46 81.56 +9.56 

กีฬา 72.00 78.29 +6.29 79.58 +7.58 81.24 +9.24 

ผูนํา 72.00 37.83 -34.17 81.03 +9.03 93.79 +21.79 

 
จากตาราง  63     เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา    กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
2 ดาน คือ  ดานภาษาไทย  และดานผูนํา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ  ดานภาษาไทย
(+25.75) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 6 ดาน ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานภาษาไทย(+14.48)  
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ตาราง 64  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2549 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 62.00 64.98 +2.98 76.42 +14.42 85.33 +23.33 

ภาษาอังกฤษ 62.00 57.75 -4.25 70.29 +8.29 85.59 +23.59 

วิทยาศาสตร 62.00 71.67 +9.67 82.06 +10.06 93.56 +31.56 

คณิตศาสตร 62.00 66.98 +4.98 75.98 +13.98 98.69 +36.69 

ดนตร ี 72.00 76.43 +4.43 82.57 +10.57 86.12 +14.12 

กีฬา 72.00 79.32 +7.32 83.06 +11.06 84.15 +12.15 

ผูนํา 72.00 36.66 -35.34 82.35 +10.35 92.66 +20.66 

 
จากตาราง  64    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา   กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 5 ดาน 
คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร ดานคณิตศาสตร และดานผูนํา ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานคณิตศาสตร(+36.69) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษ
ที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไว 7 ดาน  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานภาษาไทย (+14.42)    
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ตาราง 65  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 70.00 56.68 -13.32 76.26 +6.26 90.07 +20.07 

ภาษาอังกฤษ 70.00 44.59 -25.41 63.76 -6.24 90.82 +20.82 

วิทยาศาสตร 70.00 54.91 -15.09 72.56 +2.56 89.56 +19.56 

คณิตศาสตร 70.00 45.88 -24.12 71.12 +1.12 90.70 +20.70 

ดนตร ี 75.00 67.4 -7.60 75.05 +.05 89.54 +15.54 

กีฬา 75.00 77.55 +2.55 84.13 +9.13 92.15 +17.54 

ผูนํา 70.00 32.53 -37.47 77.90 +7.90 92.00 +22.00 

 
จากตาราง  65   เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา  กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน  มีความโดดเดนอยู 4 ดาน
คือ  ดานภาษาไทย  ดานภาษาอังกฤษ  ดานคณิตศาสตรและดานผูนํา  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากที ่สุดคือ   ดานผู นํา(+22.00)  สําหรับกลุ มนักเรียนที ่ม ีแววความสามารถพิเศษที ่ผ าน 
การคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ  พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
ไว 6 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานกีฬา(+9.13) 
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ตาราง 66  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 70.00 52.44 -17.56 70.37 +.37 89.47 +19.47 

ภาษาอังกฤษ 70.00 51.48 -18.52 73.51 +3.51 91.96 +21.96 

วิทยาศาสตร 70.00 53.5 -16.50 72.25 +2.25 89.55 +19.55 

คณิตศาสตร 70.00 48.59 -21.41 72.55 +2.55 90.10 +20.10 

ดนตร ี 75.00 65.64 -9.36 66.16 -8.84 89.67 +14.67 

กีฬา 75.00 76.31 +1.31 80.56 +5.56 91.59 +16.59 

ผูนํา 70.00 34.57 -35.43 75.00 +5.00 91.17 +21.17 

 
จากตาราง  66    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา   กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน  มีความโดดเดนอยู 3 ดาน 
คือ ดานภาษาอังกฤษ ดานคณิตศาสตร และดานผูนํา ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดาน
ภาษาอังกฤษ(+21.96) สําหรับกลุมนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบ
แววอัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 6 ดาน ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานกีฬา(+5.56) 
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ตาราง 67   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 70.00 47.01 -22.99 68.61 -1.39 85.77 +15.77 

ภาษาอังกฤษ 70.00 47.15 -22.85 65.82 -4.18 87.41 +17.41 

วิทยาศาสตร 70.00 52.07 -17.93 70.61  +.61 93.50 +23.50 

คณิตศาสตร 70.00 47.37 -22.63 71.05 +1.05 90.60 +20.60 

ดนตร ี 75.00 59.42 -15.58 76.28 +1.28 90.84 +15.84 

กีฬา 75.00 64.19 -10.81 75.39        +.39 83.52 +8.52 

ผูนํา 70.00 32.33 -37.67 77.97 +7.97 89.15 +19.15 

 
จากตาราง  67    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา   กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
2 ดาน คือ  ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ดาน
วิทยาศาสตร(+23.50) สําหรับกลุมนักเรียน ที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไม
พบแววอัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไว 5 ดาน ดานที่มี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานผูนํา(+7.56) 
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ตาราง 68   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย 

(%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 61.77 -3.23 72.22 +7.22 86.00 +21.00 

ภาษาอังกฤษ 65.00 49.7 -15.30 67.36 +2.36 90.56 +25.56 

วิทยาศาสตร 65.00 53.43 -11.57 68.26 +3.26 84.68 +19.68 

คณิตศาสตร 65.00 59.28 -5.72 73.56 +8.56 90.00 +25.00 

ดนตร ี 75.00 61.01 -13.99 84.10 +9.10 91.03 +16.03 

กีฬา 75.00 64.96 -10.04 76.37 +1.37 90.02 +15.02 

ผูนํา 75.00 33.18 -41.82 78.57 +3.57 89.06 +14.06 

 
จากตาราง  68    เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม  โดยภาพรวมพบวา   กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน  มีความโดดเดนอยู 
3 ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดคือ ดานภาษาอังกฤษ(+25.56) สําหรับกลุมนักเรียน ที่มีแววความสามารถพิเศษที่ผาน 
การคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนด
ไวทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานดนตรี(+9.10)  
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ตาราง 69   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษกลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  ปการศึกษา  2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย (%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย (%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย (%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 64.42 -0.58 75.66 +10.66 83.65 +18.65 

ภาษาอังกฤษ 65.00 54.77 -10.23 66.45 +1.45 84.84 +19.84 

วิทยาศาสตร 65.00 56.58 -8.42 70.49 +5.49 83.96 +18.96 

คณิตศาสตร 65.00 55.98 -9.02 65.72 +0.72 81.90 +16.90 

ดนตร ี 75.00 76.81 +4.81 82.92 +7.92 86.28 +11.26 

กีฬา 75.00 75.6 +0.60 80.51 +5.51 89.60 +14.60 

ผูนํา 75.00 26.71 -48.29 78.70 +3.70 93.75 +18.75 

 
จากตาราง  69  เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานภาษาอังกฤษ(+19.84) สําหรับกลุมนักเรียน ที่มีแววความสามารถพิเศษที่
ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียน
กําหนดไวทั้ง 7 ดาน  ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานภาษาไทย(+10.66) 
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ตาราง 70  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่ยังไมพบแววความสามารถพิเศษ กลุมที่มีแวว
ความสามารถพิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบแววอัจฉริยภาพและกลุมอัจฉริยภาพใน
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2550 

 

กลุมนักเรียนทีย่ังไม
พบแวว

ความสามารถพิเศษ 

กลุมนักเรียนทีม่ีแวว
ความสามารถพิเศษ 

ที่ผานการคัดกรอง 

แลวไมพบแวว
อัจฉริยภาพ 

กลุมนักเรียน
อัจฉริยภาพ 

ดาน 
เกณฑ 

(%) 
 

คะแนน
เฉลี่ย (%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย (%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

คะแนน
เฉลี่ย (%) 

+เพิ่ม 

-ลด 

ภาษาไทย 65.00 60.45 -4.55 72.01 +7.01 86.20 +21.20 

ภาษาอังกฤษ 65.00 54.79 -10.21 69.84 +4.84 86.18 +21.18 

วิทยาศาสตร 65.00 72.78 +7.78 82.4 +17.40 90.70 +25.70 

คณิตศาสตร 65.00 63.51 -1.49 76.6 +11.60 90.69 +25.69 

ดนตรี 75.00 70.12 -4.88 80.94 +5.94 88.54 +13.54 

กีฬา 75.00 69.94 -5.36 76.13 +1.13 84.71 +14.71 

ผูนํา 75.00 38.97 -36.03 80.83 +5.83 90.62 +15.62 

 
จากตาราง  70  เมื่อแบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม โดยภาพรวมพบวา กลุมนักเรียน

อัจฉริยภาพมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน มีความโดดเดนอยู 
4 ดาน คือ ดานภาษาไทย ดานภาษาอังกฤษ ดานวิทยาศาสตร และดานคณิตศาสตร ดานที่มีคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ  ดานวิทยาศาสตร(+25.70) สําหรับกลุมนักเรียน ที่มีแววความสามารถ
พิเศษที่ผานการคัดกรองแลวไมพบ แววอัจฉริยภาพ พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดไวทั้ง 7 ดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ดานวิทยาศาสตร(+17.40) 
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ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน  ครู และผูปกครองตอรูปแบบ
การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวม
โรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล ดังตาราง 71 - 74  

ตาราง 71  ความคิดเห็นของนักเรียนตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 

ความคิดเหน็ 
ของนักเรียน องคประกอบ 

 S.D 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ปจจัยนําเขา  (Input) 3.24 .31 เห็นดวย 
    1.1  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 3.41 .38 เห็นดวย 
     1.2  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน 3.07 .07 เห็นดวย 
2.  กระบวนการ (Process) 3.32 .15 เห็นดวย 
     2.1  คนหาแววอัจฉริยภาพ   3.37 .26 เห็นดวย 
     2.2  พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขาย 
การมีสวนรวม 3.30 .12 เห็นดวย 
           2.2.1  หลักสูตร 3.19 .06 เห็นดวย 
           2.2.2  การจัดการเรียนการสอน 3.26 .01 เห็นดวย 
           2.2.3  จัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 3.37 .16 เห็นดวย 
           2.2.4  จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 3.28 .06 เห็นดวย 

โดยภาพรวม 3.12 .21 เห็นดวย 

 
จากตาราง 71  พบวา ความคิดเห็นของนักเรียนตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ

นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยภาพรวมอยูในระดบั
เห็นดวย ( X  = 3.12, S.D = .21) โดยดานปจจัยนําเขาอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.24, S.D = .31 ) 
และดานกระบวนการอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.32, S.D = .15 ) 

X
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ตาราง 72  ความคิดเห็นของครูตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 

ความคิดเหน็ 
ของครู องคประกอบ 

 S.D 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ปจจัยนําเขา  (Input) 3.19 .11 เห็นดวย 
    1.1  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 3.31 .04 เห็นดวย 
     1.2  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน 3.24 .08 เห็นดวย 
2.  กระบวนการ (Process) 3.19 .11 เห็นดวย 
     2.1  คนหาแววอัจฉริยภาพ   3.39 .09 เห็นดวย 
     2.2  พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมีสวนรวม 3.20 .13 เห็นดวย 

           2.2.1  หลักสูตร 
3.65 .10 

เห็นดวย
อยางยิ่ง 

           2.2.2  การจัดการเรียนการสอน 3.06 .21 เห็นดวย 
           2.2.3  จัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 3.14 .16 เห็นดวย 
           2.2.4  จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 3.20 .13 เห็นดวย 

โดยภาพรวม 3.12 .17 เห็นดวย 

 
จากตาราง 72  พบวา  ความคิดเห็นของครูตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน

โดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยภาพรวมอยูในระดับ 
เห็นดวย ( X  = 3.12, S.D = .21) โดยดานปจจัยนําเขาอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.19, S.D = .11) 
และดานกระบวนการอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.19, S.D = .11) 

X



 286 

ตาราง 73  ความคิดเห็นของผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใช 
กลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 

ความคิดเหน็ 
ของผูปกครอง องคประกอบ 

 S.D 

ระดบั 
ความคิดเห็น 

1. ปจจัยนําเขา  (Input) 3.08 .24 เห็นดวย 
    1.1  เครือขายการมีสวนรวมภายในโรงเรียน 3.22 .26 เห็นดวย 
     1.2  เครือขายการมีสวนรวมภายนอกโรงเรียน 3.07 .07 เห็นดวย 
2.  กระบวนการ (Process) 3.07 .19 เห็นดวย 
     2.1  คนหาแววอัจฉริยภาพ   3.37 .26 เห็นดวย 
     2.2  พัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธ
เครือขายการมสีวนรวม 3.04 .15 เห็นดวย 
           2.2.1  หลักสูตร 3.05 .03 เห็นดวย 
           2.2.2  การจัดการเรียนการสอน 3.06 .15 เห็นดวย 
           2.2.3  จัดกิจกรรมสงเสริมอัจฉริยภาพ 3.04 .22 เห็นดวย 
           2.2.4  จัดแหลงเรียนรูและสงเสริมการใชแหลงเรียนรู 3.07 .04 เห็นดวย 

โดยภาพรวม 3.11 .19 เห็นดวย 

 
จากตาราง  73  พบวา  ความคิดเห็นของผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพของ

นักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวย( X  = 3.11, S.D = .19) โดยดานปจจัยนําเขาอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.08, S.D 
=.24 ) และดานกระบวนการอยูในระดับเห็นดวย ( X  = 3.07, S.D = .19 ) 

X
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ตาราง 74  เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียน ครูและผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 

 

Source of  Varience Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระหวางกลุม .10 2 .05 1.35 .26 
ภายในกลุม 5.28 138 .04   

รวม 5.39 140    

 
จากตาราง  74  พบวา  ความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผูปกครองตอรูปแบบการพัฒนา

อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล  
ไมแตกตางกัน 

ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูลกอนและหลังการพัฒนา ดังตาราง 75 - 78 

ตาราง 75  ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียนโรงเรียน 
อํามาตยพานิชนุกูล กอนและหลังการพัฒนา 

 

รายการ X  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2.60 1.08 มาก 
2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.40   .79 มาก 
3. ความมีเหตุผล 3.33   .74 มาก 
4. ปฏิภาณ  ไหวพริบ 3.47   .61 มาก 
5. ใฝรู ใฝเรียน 3.39   .71 มาก 
6. วางแผนและทํางานอยางมีระบบ 3.46   .74 มาก 
7. ความสามารถในการวิเคราะหเร่ืองตาง ๆ 3.42   .56 มาก 
8. ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ อยางมีเหตุผล 3.50   .53 มาก 
9. ความมุมานะในการแกปญหา 3.46   .58 มาก 
10. เชื่อมโยงความรู ความคิด และปญหาไดอยางสมเหตุผล 3.50   .70 มาก 
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ตาราง 75  (ตอ)    

รายการ X  S.D 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
11. สามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด 3.44   .63 มาก 
12. ความมีมนุษยสัมพันธ  3.47   .56 มาก 
13. ปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดเปนอยางดี 3.34   .63 มาก 
14. เปนคนชางสังเกต 3.39   .71 มาก 
15. มีลักษณะความเปนผูนํา 3.27   66 มาก 
16. เปนคนมีจินตนาการ 3.26   .65 มาก 
17. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 3.50   .58 มากที่สุด 
18. การกระตือรือรนในการทํางานหรือทํากิจกรรม 3.41   .63 มาก 
19. มีความอดทนและมุงมั่น 3.47   .61 มาก 
20. ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.52   .65 มากที่สุด 
21. มีความรับผิดชอบ 3.39   .67 มาก 
22. กลาแสดงออก 3.50   .63 มากที่สุด 
23. รักความยุติธรรม 3.41   .71 มาก 
24. คลองแคลววองไวในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ 3.44   .63 มาก 
25. ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 3.41   .73 มาก 
26. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 3.39   .64 มาก 
27. ชอบทํางานที่ยากและทาทาย 2.83 1.06 มาก 
28. เรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดเร็ว 3.44   .63 มาก 
29. วุฒิภาวะทางอารมณมั่นคง 3.41   .73 มาก 
30. มีเกณฑและความคาดหวังในตนเอง และผูอ่ืนสูง 3.39   .64 มาก 

โดยภาพรวม 3.37   .04 มาก 
  

จากตาราง 75  พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผูปกครอง ที่มีตออัจฉริยภาพ
ของนักเรียนโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
( X  = 3.37, S.D = .04) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก ส่ือสาร
กับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X  = 3.52, S.D = .65) กลาแสดงออก( X  = 3.50, S.D = .63) และ
สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได ( X  = 3.50 , S.D = .58) ตามลําดับ 
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ตาราง 76  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนตออัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 
 

ระดับความพึงพอใจ 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา รายการ 

X  S.D X  S.D 

ผล 
กาทดสอบ 

 t-test 

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 1.99   .87 3.16   .89 
2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 2.06   .89 3.17   .91 
3. ความมีเหตุผล 2.06   .88 3.11   .92 
4. ปฏิภาณ  ไหวพริบ 2.06   .87 3.18   .88 
5. ใฝรู ใฝเรียน 2.07   .84 3.15   .88 
6. วางแผนและทํางานอยางมีระบบ 2.14   .84 3.19   .89 
7. ความสามารถในการวิเคราะหเร่ืองตาง ๆ 2.05   .87 3.15   .90 
8. ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ อยางมีเหตุผล 2.10   .85 3.12   .90 
9. ความมุมานะในการแกปญหา 2.03   .89 3.13   .93 
10. เชื่อมโยงความรู ความคิด และปญหาไดอยางสมเหตุผล 2.01   .88 3.25   .91 
11. สามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด 2.00   .82 3.11   .92 
12. ความมีมนุษยสัมพันธ  2.03   .87 3.13   .95 
13. ปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดเปนอยางดี 2.12   .86 3.15   .93 
14. เปนคนชางสังเกต 2.09   .89 3.15   .91 
15. มีลักษณะความเปนผูนํา 2.02   .89 3.09   .92 
16. เปนคนมีจินตนาการ 2.04   .86 3.21   .88 
17. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 2.04   .83 3.19   .91 
18. การกระตือรือรนในการทํางานหรือทํากิจกรรม 2.03   .87 3.14   .88 
19. มีความอดทนและมุงมั่น 2.08   .84 3.21   .87  

20. ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.01   .88 3.13   .93  
21. มีความรับผิดชอบ 2.37 1.09 3.46 1.13  
22. กลาแสดงออก 2.43 1.11 3.54 1.09  
23. รักความยุติธรรม 
 

2.48 1.15 3.22 .85 
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ตาราง  76 (ตอ)   

ระดับความพึงพอใจ 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา รายการ 

X  S.D X  S.D 

ผล 
กาทดสอบ  

t-test 

24. คลองแคลววองไวในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ 2.39 1.05 3.19   .79 
25. ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 2.46 1.12 3.23 .84 
26. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 2.42 1.13 3.19 .85 
27. ชอบทํางานที่ยากและทาทาย 2.45 1.13 3.21 .85 
28. เรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดเร็ว 2.55 1.14 3.47 1.12 
29. วุฒิภาวะทางอารมณมั่นคง 2.51 1.13 2.54 1.15 
30. มีเกณฑและความคาดหวังในตนเอง และผูอ่ืนสูง 2.47 1.11 2.45 1.08  

โดยภาพรวม 2.17   .19 3.15 .21 16.99* 

* p < .05 
จากตาราง  76  ความพึงพอใจของนักเรียนตออัจฉริยภาพของนักเรียน กอนและหลัง 

การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
โดยภาพรวมพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงคะแนนความพึงพอใจหลัง
การพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา   
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ตาราง 77  เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตออัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 

 

ระดับความพึงพอใจ 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา รายการ 

X  S.D X  S.D 

ผล 
กาทดสอบ 

t-test 

1. ความเชื่อมัน่ในตนเอง  2.36 1.13 2.55 1.07 
2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 2.65 1.09 3.44  .75 
3. ความมีเหตุผล 2.45 1.07 3.36 .70 
4. ปฏิภาณ  ไหวพริบ 2.42 1.09 3.47 .59 
5. ใฝรู ใฝเรียน 2.48 1.22 3.42 .68 
6. วางแผนและทํางานอยางมีระบบ 2.60 1.16 3.47 .70 
7. ความสามารถในการวิเคราะหเร่ืองตาง ๆ 2.43 1.11 3.51 .55 
8. ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ อยางมีเหตุผล 2.66 1.00 3.50 .53 
9. ความมุมานะในการแกปญหา 2.62 1.06 3.47 .57 
10. เชื่อมโยงความรู ความคิด และปญหาไดอยางสม
เหตุผล 2.52 1.15 3.51 .66 
11. สามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด 2.74 1.00 3.44 .61 
12. ความมีมนุษยสัมพันธ  2.55 1.10 3.49 .63 
13. ปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดเปนอยางดี 2.44 1.12 3.38 .62 
14. เปนคนชางสังเกต 2.65 1.10 3.38 .67 
15. มีลักษณะความเปนผูนํา 2.74 1.19 3.34 .64 
16. เปนคนมีจินตนาการ 2.67 1.19 3.28 .63 
17. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 2.56 1.19 3.51 .57 
18. การกระตือรือรนในการทํางานหรือทํากิจกรรม 2.65 1.01 3.41 .60 
19. มีความอดทนและมุงมั่น 2.49 1.06 3.47 .59 
20. ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.31 1.12 3.56 .63 
21. มีความรับผิดชอบ 2.47 1.13 3.42 .64 
22. กลาแสดงออก 2.53 1.05 3.50 .61 
23. รักความยุติธรรม 2.50 1.14 3.42 .68  
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ตาราง  77  (ตอ)   

ระดับความพึงพอใจ 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา รายการ 

X  S.D X  S.D 

ผล 
การดสอบ  

t-test 

24. คลองแคลววองไวในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ 2.48 1.17 2.49 .61 
25. ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 2.43 .99 3.47 .70 

26. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 2.73 1.24 3.43 .62 
27. ชอบทํางานที่ยากและทาทาย 2.48 1.15 2.67 1.60 
28. เรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดเร็ว 2.65 1.05 2.57 1.18 
29. วุฒิภาวะทางอารมณมั่นคง 2.19 1.13 2.45 1.12 
30. มีเกณฑและความคาดหวังในตนเอง และผูอ่ืนสูง 2.37 1.11 2.36 1.16  

โดยภาพรวม 2.53 .14 3.29   .36 12.34* 

* p < .05 
จากตาราง  77 ความพึงพอใจของครูตออัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา

อัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล โดย
ภาพรวมพบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงคะแนนความพึงพอใจหลังการ
พัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา   
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ตาราง 78  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและหลังการพัฒนา 
 

ระดับความพึงพอใจ 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา รายการ 

X  S.D X  S.D 

ผล 
การทดสอบ 

t-test 

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง 2.57 1.10 3.31 .82 
2. ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 2.30 1.07 3.11 .81 
3. ความมีเหตุผล 2.30 1.08 3.11 .81 
4. ปฏิภาณ  ไหวพริบ 2.26 1.03 3.10 .81 
5. ใฝรู ใฝเรียน 2.22 1.06 3.06 .83 
6. วางแผนและทํางานอยางมีระบบ 2.17   .97 3.06 .81 
7. ความสามารถในการวิเคราะหเร่ืองตาง ๆ 2.24 1.07 3.09 .86 
8. ความสามารถในการวิพากษ วิจารณ อยางมีเหตุผล 2.21 1.00 3.09 .82 
9. ความมุมานะในการแกปญหา 2.28 1.07 3.11 .84 
10. เชื่อมโยงความรู ความคิด และปญหาไดอยางสม
เหตุผล 2.71 1.01 3.05 .84 
11. สามารถตัดสินใจไดอยางชาญฉลาด 2.24 1.06 3.09 .84 
12. ความมีมนุษยสัมพันธ  2.28 1.08 3.11 .85 
13. ปรับตัวเขากับทุกสถานการณไดเปนอยางดี 2.22 1.03 3.09 .82 
14. เปนคนชางสังเกต 2.22 1.04 3.08 .83 
15. มีลักษณะความเปนผูนํา 2.15 1.05 3.02 .85 
16. เปนคนมีจินตนาการ 2.16 1.07 3.02 .85 
17. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 2.21 1.01 3.08 .82 
18. การกระตือรือรนในการทํางานหรือทํากิจกรรม 2.18 1.06 3.04   .85 
19. มีความอดทนและมุงมั่น 2.25 1.05 3.10   .84 
20. ส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.28 1.03 3.14   .82 
21. มีความรับผิดชอบ 2.12   .97 3.02   .81 
22. กลาแสดงออก 2.24 1.02 3.11   .83 
23. รักความยุติธรรม 2.41 1.09 3.19   .81 
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ตาราง  78 (ตอ)   

ระดับความพึงพอใจ 
กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา รายการ 

X  S.D X  S.D 

ผล 
การทดสอบ  

t-test 

24. คลองแคลววองไวในการทํางานและกิจกรรมตาง ๆ 2.34 1.07 3.16   .84 
25. ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 2.41 1.06 3.22   .82 
26. ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 2.45 1.11 3.23   .84 
27. ชอบทํางานที่ยากและทาทาย 2.42 1.09 3.21   .82 
28. เรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดเร็ว 2.48 1.15 2.53 1.15 
29. วุฒิภาวะทางอารมณมั่นคง 2.48 1.13 2.58 1.14 
30. มีเกณฑและความคาดหวังในตนเอง และผูอ่ืนสูง 2.53 1.11 2.54 1.17  

โดยภาพรวม 2.31 .18 3.06 .14 15.28* 

* p < .05 
จากตาราง  78 ความพึงพอใจของผูปกครองตออัจฉริยภาพของนักเรียนกอนและหลัง 

การพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนโดยใชกลยุทธเครือขายการมีสวนรวมโรงเรียนอํามาตยพานิชนุกูล 
โดยภาพรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงคะแนนความพึงพอใจหลัง
การพัฒนามีคาเฉลี่ยสูงกวากอนการพัฒนา 


