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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงคของการวิจัยนีค้ ือ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะการคิด และการแกปญหา
2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูมีความสามารถพิเศษ12 ดาน สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และ3)
เพื่อศึกษา ปจจัยที่สงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียน กลุมเปาหมายไดแก นักเรียน มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ในปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน ในการวิจัยใชเครื่องมือตางๆ ประกอบดวย
แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู แบบสังเกตคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน
วิทยาศาสตร ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการคิดและการแกปญหาอยางชัดเจน จํานวน14
คน สวนนักเรียนอีก 16 คน มีพฒ
ั นาการด้ านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหาเพิ่มขึ ้น แต่ยงั ต้ องได้ รับความ
ช่วยเหลือและคําแนะนําจากครู นอกจากนี้นักเรียนกลุมเปาหมายนี้มีคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตรทั้ง 12 ดาน และปั จจัยที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน คือ การจัดกิจกรรมด้ วยรู ปแบบที่
หลากหลาย และไม่ได้ เน้ นเนื ้อหาให้ มากกว่าระดับชันที
้ ่นกั เรี ยนศึกษาอยู่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ได้ คิดและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ และการทํางานเปนกลุม

ABSTRACT
The purposes of this research are 1) to study thinking and problem solving skills learning
outcome 2) to study 12 items talented students’ characteristics and 3) to study the factors which
promote students’ learning. The participant were 30 Grade 4-6 talented students in academic year
2012. The data instruments were include lesson plans, teachers’ notes, science talented students’
characteristics observation form. This research found that 14 students showed their development in
thinking and problem solving skills while 16 students showed their development in thinking and
problem solving skills with teachers’ helps and suggestions. Moreover, the participants showed their
talented characteristics in 12 items. Finally, the factors which promote students’ learning were multiple
activities with appropriate scientific conceptions. The participants had opportunities to think and
represent their ideas in class and work cooperatively.
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คํานํา

โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา มีเอกลักษณ์ของโรงเรี ยน
ที่มงุ่ พัฒนานักเรี ยนทุกด้ านให้ เต็มตามศักยภาพ ด้ วยกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย โดยคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ สอดคล้ องกับแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2552 กล่าวถึงการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่า ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยนมีความสําคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ด้ วยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษ โรงเรี ยนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจยั และพัฒนาการศึกษา จึงจัดตัง้
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรี ยนที่มีความสามารถ เพื่อพัฒนานักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษอย่างเป็ นระบบ
ด้ วยกระบวนการวิจยั และพัฒนา ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551 จนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนา
นักเรี ยนด้ วยวิธีการเพิ่มพูนประสบการณ์ ( Enrichment Program) โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่เน้ นทักษะการคิด
และการแก้ ปัญหา พัฒนาคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 12 ด้ าน ของGeorge Betts (2552) ได้ แก่
1.แรงจูงใจ 2.ความสนใจ 3.ทักษะในการสื่อสาร 4.ความสามารถในการแก้ ปัญหา 5 .ความจํา 6. ความอยากรู้
อยากเห็นและเสาะแสวงหา 7 .ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง 8.ความมีเหตุผล 9.จินตนาการ/ความคิดสร้ างสรรค์
10.อารมณ์ขนั 11.เอาจริ งเอาจัง 12.ไวต่อความรู้ สกึ ของผู้อื่น และมุง่ ให้ ได้ ชิ ้นงานและ/โครงงาน เพื่อพัฒนาตนเอง
และสร้ างประโยชน์แก่สงั คม ซึง่ จุดประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้ องตามแนวของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10, 22 และ 24 และสอดคล้ องกับคํากล่าวของ อุษณีย์ โพธิสขุ (2543)
เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มพูนประสบการณ์วา่ เป็ นวิธีการจัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรมให้ กว้ างและลึกซึ ้งกว่าที่มีอยู่
ในห้ องเรี ยนปกติ เน้ นคุณภาพมากกว่าปริ มาณ เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ มากกว่าเนื ้อหา วิธีการจัดการเรี ยนรู้
ลักษณะนี ้ช่วยให้ เด็กพัฒนาสิ่งที่ตนสนใจได้ ดียิ่งขึ ้น ดังนันในปี
้
การศึกษา 2555 นี ้ คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา และเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ของผู้มี
ความสามารถพิเศษที่นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาจากการทํากิจกรรม รวมถึงปั จจัยที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่
ส่งเสริ มการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ในระดับประถมศึกษาปี ที่ 4-6
โดยจัดนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 4-ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 เป็ น 2
กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 และกลุม่ นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6
การวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการคิด การแก้ ปัญหาและศึกษา
คุณลักษณะผู้มีความสามารถพิเศษ 12 ด้ านสําหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ชนั ้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่นกั เรี ยนได้ พฒ
ั นาขึ ้นจากการทํากิจกรรม และศึกษาปั จจัยที่สง่ เสริ มการจัดการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ 4-6

อุปกรณ์ และวิธีการ
การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์สําหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จากการ
สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 จํานวนทังหมด
้
23 แผน ได้ แก่

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 ตรวจสอบพื ้นฐานความรู้ เดิมของนักเรี ยน (ด้ านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ) และความคาดหวังของนักเรี ยนในการเข้ าร่ วมโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรี ยนที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 2-5 ฝึ กทักษะการใช้ อปุ กรณ์วิทยาศาสตร์ และการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ครู กําหนดให้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 6 ศึกษานอกสถานที่ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ ไบเทค บางนา
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7,9 ฝึ กทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 8,10-12 ฝึ กทักษะการแก้ ปัญหาจากสถานการที่ครู กําหนดให้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 13 ฝึ กทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (การสืบค้ นข้ อมูล)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 14-18 ฝึ กทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ครู กําหนดให้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 19 ฝึ กทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ครู กําหนดให้ แลงวางแผน ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ที่นกั เรี ยนสนใจ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 20 ศึกษานอกสถานที่ AStro Kids ชวนน้ องดูดาวบนยอดตึก ณ ตึกใบหยก
ประจําปี 2555
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 20 ประดิษฐ์ และปรับปรุ งสิ่งที่ได้ วางแผน และออกแบบไว้
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 21-23 ฝึ กทักษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ ปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ครู กําหนดให้
ซึง่ จากแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 23 แผน สามารถจัดเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ได้ 4 แบบ ได้ แก่ กิจกรรม
ทักษะการคิด กิจกรรมทักษะการแก้ ปัญหา กิจกรรมทักษะการทดลอง กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่
การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ สําหรับนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จากการ
สร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5-6 จํานวนทังหมด
้
23 แผน ได้ แก่
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 1 กิจกรรมการตรวจสอบพื้นฐานความรูเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร (The
Nature of Science)และกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมธรรมชาติของวิทยาศาสตร ความสัมพันธของ
ขอเท็จจริง(Fact), ความคิดรวบยอด(Concept), หลักการ (Principle), สมมติฐาน(Hypothesis), ทฤษฎี (Theory)
และกฎ (Law) และกิจกรรมสํารวจลักษณะตนไมในโรงเรียน และออกแบบการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 และ 3 กิจกรรมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการ
แกปญหาจากการสรางหอคอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 กิจกรรมการฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และทักษะการใชเครื่องมือ
ในการทดลองวิทยาศาสตรเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
จากการเลนกับอากาศ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 6 กิจกรรมการศึกษานอกสถานทีโ่ ครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555

แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 7 และ
8 กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการ
แกปญหาเฉพาะหนาจากการทําเครื่องรอน
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 9 กิจกรรมการ
ฝกทักษะการคิดสรางสรรคและทักษะการแกปญหาจากการ
ประกอบหุนยนตบังคับดวยมือ
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 10 กิจกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรียนรูที่ 11
และ 12 กิจกรรมการเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 13 -19 กิจกรรมการทําโครงงาน (สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง สิ่งประดิษฐ์ และสํารวจ
การเขียนและพิมพ์รายงานโครงงาน)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 20 กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ Astro Kids “ชวนน้ องดูดาวบนยอดตึก”
ประจําปี 2555
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 21-22 กิจกรรมการทําโครงงาน (สืบค้ นข้ อมูล ทดลอง สิ่งประดิษฐ์ และสํารวจ
การเขียนและพิมพ์รายงานโครงงาน)
แผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ 23 กิจกรรมการนําเสนอโครงงาน
ซึง่ จากแผนการจัดการเรี ยนรู้ ทงั ้ 23 แผน สามารถจัดเป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ได้ 5 รู ปแบบ ได้ แก่ กิจกรรม
ทักษะการคิด กิจกรรมทักษะการแก้ ปัญหา กิจกรรมทักษะการทดลอง กิจกรรมการศึกษานอกสถานที่ และ
กิจกรรมโครงงาน ที่มีลกั ษณะเป็ นวงจรการพัฒนาคุณภาพในการทํางาน ( PDCA) ดังภาพที่ 1 และ ครู เก็บข้ อมูล
ด้ วยการจดบันทึกในแบบบันทึกหลังสอน ทังกระบวนการคิ
้
ด กระบวนการแก้ ปัญหา และพฤติกรรมนักเรี ยนใน
ระหว่างการทํากิจกรรมของกลุม่ ที่ศกึ ษา ที่ผานการคัดเลือก และลงทะเบียนเขา รวมโครงการเติมเต็มศักยภาพ

นักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษในวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 จํานวน 30 คน เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 17 คน และชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จํานวน 13 คน ศึกษาวิจัยทั้งภาคตนและ
ภาคปลาย โดยภาคตนจัดกิจกรรม 11 ครั้ง และภาคปลายจัดกิจกรรม 12 ครั้งเชิงคุณภาพ แลวนํามาวิเคราะห
เนื้อหาจากบันทึกหลังสอนด้ านทักษะการคิด การแก้ ปัญหาและจากแบบบันทึกหลังสอนเกี่ยวกับ คุณลักษณะของผู้
มีความสามารถพิเศษ 12 ด้ านที่ครู จดบันทึกพฤติกรรมของนักเรี ยน และอธิบายปั จจัยที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ของ
นักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษด้ านวิทยาศาสตร์
Planning

Action

Doing
Checking

Figure 1 The continuous improvement cycle for learning process

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ผลการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ ด้านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา
ผลการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหาสําหรับนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ พบว่าสามารถจัดนักเรี ยนได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุม่ ที่ 1 นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการด้ านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหาเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน จํานวน 14 คน
โดยสังเกตได้ จากนักเรี ยนกลุม่ นี ้สามารถคิดและแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ตา่ งๆ ที่ครู กําหนดให้ สามารถวางแผน
เพื่อทําการทดลอง และอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตนเองคิดได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน
และสามารถสร้ างชิ ้นงานได้ เช่น ครู กําหนดอุปกรณ์การทดลองให้ (ไข่ กระดาษ A4 และชุดตะเกียงแอลกอฮอล์)
ให้ นกั เรี ยนออกแบบการทดลองเพื่อทําให้ ไข่สกุ นักเรี ยนกลุม่ นี ้สามารถออกแบบภาชนะจากกระดาษที่ครู ให้ โดย
การพับเป็ นกล้ องสี่เหลี่ยม และต้ มนํ ้าก่อนที่จะตอกไข่ลงไป และสามารถอธิบายหลักการกระจายความร้ อนของ
นํ ้าได้ และต้ มไข่จนสุกตามที่ครู กําหนด
กลุม่ ที่ 2 นักเรี ยนมีพฒ
ั นาการด้ านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหาเพิ่มขึ ้น แต่ยงั ต้ องได้ รับความ
ช่วยเหลือและคําแนะนําจากครู จํานวน 16 คน โดยสังเกตได้ จากนักเรี ยนกลุม่ นี ้ต้ องมีครู คอยชี ้แนะและกระตุ้น
จึงสามารถคิดและแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ เช่น จากสถานการณ์เดียวกันกับกลุม่ ที่ 1 ที่ครู กําหนดให้ นักเรี ยนกลุม่ นี ้
อาจจะต้ องชี ้แนะในเรื่ องของรู ปทรงของภาชนะที่นกั เรี ยนทําขึ ้น หรื ออาจจะต้ องอธิบายเกี่ยวกับเรื่ องความร้ อน
และการกระจายความร้ อนให้ นกั เรี ยนจึงสามารถวางแผนเพื่อทําการทดลอง และอธิบายหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนสิ่งที่ตนเองคิดได้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน และสามารถสร้ างชิ ้นงานได้

ผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน
จากการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จาก
การจัดกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ คือ กิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะการคิด กิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะการแก้ ปัญหา
กิจกรรมที่พฒ
ั นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมโครงงาน ได้ ผล
ดังนี ้
Table 1 : Talent students’ characteristics learning outcome development
Students’ characteristics
Activities
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Activity for thinking Development

 

        

2. Activity for problem solving Development

 

        

3. Activity for science process skill Development        

  

4. Field trip

 

  

 

5. Project approach

 

        



* 1 (Motivation) 2 (Interests) 3 (Communication Skills) 4 (Problem Solving Ability) 5 (Memory)
6 (Inquiry/Curiosity) 7 (Insight) 8 (Reasoning) 9 (Imagination/Creativity) 10 (Humor)
11 (Intensity) 12 (Sensitivity)
จาก Table 1 พบว่ากิจกรรมที่จดั การเรี ยนรู้ ให้ กบั นักเรี ยนกลุม่ นี ้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ นนสามารถพั
ั้
ฒนาคุณลักษณะได้ ครบทัง้ 12 ด้ าน จากการจัดกิจกรรมที่มี
รู ปแบบที่หลากหลาย ได้ แก่ 1.แรงจูงใจ 2.ความสนใจ 3.ทักษะในการสื่อสาร 4.ความสามารถในการแก้ ปัญหา
5.ความจํา 6. ความอยากรู้ อยากเห็นและเสาะแสวงหา 7.ความเข้ าใจอย่างลึกซึ ้ง 8.ความมีเหตุผล
9.จินตนาการ/ความคิดสร้ างสรรค์ 10.อารมณ์ขนั 11.เอาจริ งเอาจัง 12.ไวต่อความรู้ สกึ ของผู้อื่น จากการทํา
กิจกรรมในรู ปแบต่างๆที่ครู จดั ให้

ปั จจัยที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
จากการจัดกิจกรรมด้ วยรู ปแบบที่หลากหลาย และไม่ได้ เน้ นเนื ้อหาให้ มากกว่าระดับชันที
้ ่นกั เรี ยนศึกษา
อยู่ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้ นกั เรี ยน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ได้ คิดและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ
ได้ ฝึกการนําเสนอซึง่ จะต้ องอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการคิดและการแก้ ปัญหา รวมทังได้
้ ฝึก
การทํางานเป็ นกลุม่ ซึง่ ปั จจัยทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้สามารถส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนได้

สรุ ป
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ชนั ้
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ทําให้ นกั เรี ยนกลุม่ หนึง่ สามารถพัฒนาได้ ทงด้
ั ้ านทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา รวมทัง้
สามารถพัฒนาคุณลักษณะของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ อย่างชัดเจน ส่วนอีกกลุม่ หนึง่
ยังคงต้ องได้ รับการพัฒนาเพิ่มขึ ้นอีกต่อไป แต่ทงั ้ 2 กลุม่ ควรได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นการเติมเต็ม
ศักยภาพให้ ได้ ตามเป้าหมายของโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษ ส่วนปั จจัยที่สง่ เสริ ม
การเรี ยนรู้ ของนักเรี ยน คือ การจัดกิจกรรมด้ วยรู ปแบบที่หลากหลาย และไม่ได้ เน้ นเนื ้อหาให้ มากกว่าระดับชันที
้ ่
นักเรี ยนศึกษาอยู่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ได้ คิดและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ และการทํางานเปน
กลุม สอดคล้ องกับสุรเดช (2556) การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยรู ปแบบที่หลากหลายสามารถพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ได้ ในระดับมากถึงมากที่สดุ
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