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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงคของการวิจัยนีคื้อ 1) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานทักษะการคิด และการแกปญหา  

2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะผูมีความสามารถพิเศษ 12 ดาน สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร และ 3) 

เพื่อศึกษา ปจจัยที่สงเสริมการจัดการเรียนรูของนักเรียน กลุมเปาหมายไดแก  นักเรียน มีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ในปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน ในการวิจัยใชเคร่ืองมือตางๆ ประกอบดวย

แผนการจัดการเรียนรู แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู แบบสังเกตคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดาน

วิทยาศาสตร ผลการวิจัยที่สําคัญ พบวา นักเรียนมพีัฒนาการดานทักษะการคิดและการแกปญหาอยางชัดเจน จํานวน 14 

คน สวนนักเรียนอีก 16 คน มีพฒันาการด้านทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาเพ่ิมขึน้  แตย่งัต้องได้รับความ

ช่วยเหลือและคําแนะนําจากครู  นอกจากนี้นักเรียนกลุมเปาหมายนี้มีคุณลักษณะของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ดานวิทยาศาสตรทั้ง 12 ดาน และปัจจยัท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน คือ การจดักิจกรรมด้วยรูปแบบท่ี

หลากหลาย และไมไ่ด้เน้นเนือ้หาให้มากกวา่ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนศกึษาอยู่  เป็นการเปิดโอกาสให้ได้คิดและแสดง

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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คาํนํา 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา มีเอกลกัษณ์ของโรงเรียน

ท่ีมุง่พฒันานกัเรียนทกุด้านให้เตม็ตามศกัยภาพ  ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยคํานงึถงึความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคล  ซึง่สอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษา ในมาตรา 22  ของพระราชบญัญติัการศกึษา

แห่งชาติ พ .ศ. 2552 กลา่วถงึการจดัการศกึษาโดยยดึหลกัวา่  ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา

ตนเองได้  และถือวา่ผู้ เรียนมีความสําคญัท่ีสดุ กระบวนการจดัการศกึษาต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาตาม

ธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ด้วยตระหนกัถงึความสําคญัของการจดัการศกึษาสําหรับนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ศนูย์วิจยัและพฒันาการศกึษา จงึจดัตัง้

โครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถ เพ่ือพฒันานกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ  

ด้วยกระบวนการวิจยัและพฒันา ตัง้แตปี่การศกึษา  2551 จนกระทัง่ปัจจบุนั  โดยมีจดุประสงค์เพ่ือพฒันา

นกัเรียนด้วยวิธีการเพ่ิมพนูประสบการณ์ ( Enrichment Program) โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการคิด

และการแก้ปัญหา พฒันาคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความสามารถพิเศษ  12 ด้าน ของGeorge Betts (2552) ได้แก่   

1.แรงจงูใจ 2.ความสนใจ 3.ทกัษะในการสื่อสาร 4.ความสามารถในการแก้ปัญหา 5 .ความจํา 6. ความอยากรู้

อยากเห็นและเสาะแสวงหา  7 .ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ 8.ความมีเหตผุล  9.จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์     

10.อารมณ์ขนั 11.เอาจริงเอาจงั 12.ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ อ่ืน และมุง่ให้ได้ชิน้งานและ/โครงงาน เพ่ือพฒันาตนเอง

และสร้างประโยชน์แก่สงัคม ซึง่จดุประสงค์ของโครงการ มีความสอดคล้องตามแนวของพระราชบญัญติั

การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10, 22 และ 24  และสอดคล้องกบัคํากลา่วของ อษุณีย์  โพธิสขุ (2543)  

เก่ียวกบัวิธีการเพ่ิมพนูประสบการณ์วา่  เป็นวิธีการจดัการศกึษาแบบขยายกิจกรรมให้กว้างและลกึซึง้กวา่ท่ีมีอยู่

ในห้องเรียนปกติ เน้นคณุภาพมากกวา่ปริมาณ เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกวา่เนือ้หา วิธีการจดัการเรียนรู้

ลกัษณะนีช้่วยให้เดก็พฒันาสิ่งท่ีตนสนใจได้ดีย่ิงขึน้ ดงันัน้ในปีการศกึษา 2555 นี ้คณะผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะ

ศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา และเพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ ของผู้ มี

ความสามารถพิเศษท่ีนกัเรียนได้พฒันาจากการทํากิจกรรม รวมถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สง่เสริมการพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ในระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4-6

โดยจดันกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  เป็น 2 

กลุม่ ได้แก่ กลุม่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 และกลุม่นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ

ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5-6  

การวิจยัครัง้นี ้เพ่ือศกึษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้านทกัษะการคิด การแก้ปัญหาและศกึษา

คณุลกัษณะผู้ มีความสามารถพิเศษ 12 ด้านสําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ท่ีนกัเรียนได้พฒันาขึน้จากการทํากิจกรรม และศกึษาปัจจยัท่ีสง่เสริมการจดัการเรียนรู้ของ

นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การจดักิจกรรมเพ่ิมพนูประสบการณ์สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์จากการ

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4 จํานวนทัง้หมด 23 แผน ได้แก ่



แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ตรวจสอบพืน้ฐานความรู้เดิมของนกัเรียน (ด้านทกัษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์) และความคาดหวงัของนกัเรียนในการเข้าร่วมโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2-5 ฝึกทกัษะการใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ี

ครูกําหนดให้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 ศกึษานอกสถานท่ี งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ          

ณ ไบเทค บางนา 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7,9  ฝึกทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 8,10-12 ฝึกทกัษะการแก้ปัญหาจากสถานการท่ีครูกําหนดให้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13 ฝึกทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (การสืบค้นข้อมลู) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 14-18 ฝึกทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีครูกําหนดให้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 19 ฝึกทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ี

ครูกําหนดให้ แลงวางแผน ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ท่ีนกัเรียนสนใจ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 ศกึษานอกสถานท่ี AStro Kids ชวนน้องดดูาวบนยอดตกึ ณ ตกึใบหยก  

ประจําปี 2555 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 ประดิษฐ์และปรับปรุงสิ่งท่ีได้วางแผน และออกแบบไว้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 21-23 ฝึกทกัษะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาจาก

สถานการณ์ท่ีครูกําหนดให้ 

ซึง่จากแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 23 แผน สามารถจดัเป็นรูปแบบการเรียนรู้ได้ 4 แบบ ได้แก่ กิจกรรม

ทกัษะการคิด กิจกรรมทกัษะการแก้ปัญหา กิจกรรมทกัษะการทดลอง กิจกรรมการศกึษานอกสถานท่ี  

การจดักิจกรรมเพ่ิมพนูประสบการณ์ สําหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ จากการ

สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 5-6 จํานวนทัง้หมด 23 แผน ได้แก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 กิจกรรมการตรวจสอบพื้นฐานความรูเก่ียวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร (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 และทักษะการใชเคร่ืองมือ

ในการทดลองวิทยาศาสตรเก่ียวกับปฏิกิริยาเคม ี

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 กิจกรรมการฝกทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

จากการเลนกับอากาศ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 กิจกรรมการศกึษานอกสถานท่ีโครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ ประจําป 2555 



 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 7 และ 8 กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะการ

แกปญหาเฉพาะหนาจากการทําเคร่ืองรอน 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 9 กิจกรรมการ ฝกทักษะการคิดสรางสรรคและทักษะการแกปญหาจากการ

ประกอบหุนยนตบังคับดวยมือ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 10 กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร  

 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 และ 12 กิจกรรมการเขียนเคาโครงของโครงงานวิทยาศาสตร 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 13  -19 กิจกรรมการทําโครงงาน (สืบค้นข้อมลู ทดลอง สิ่งประดิษฐ์และสํารวจ

การเขียนและพิมพ์รายงานโครงงาน) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 20 กิจกรรมการศกึษานอกสถานท่ี Astro Kids “ชวนน้องดดูาวบนยอดตกึ” 

ประจําปี 2555 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 21-22 กิจกรรมการทําโครงงาน (สืบค้นข้อมลู ทดลอง สิ่งประดิษฐ์และสํารวจ

การเขียนและพิมพ์รายงานโครงงาน) 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 23 กิจกรรมการนําเสนอโครงงาน 

ซึง่จากแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 23 แผน สามารถจดัเป็นรูปแบบการเรียนรู้ได้ 5 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรม

ทกัษะการคิด กิจกรรมทกัษะการแก้ปัญหา กิจกรรมทกัษะการทดลอง กิจกรรมการศกึษานอกสถานท่ี และ

กิจกรรมโครงงาน ท่ีมีลกัษณะเป็นวงจรการพฒันาคณุภาพในการทํางาน ( PDCA) ดงัภาพท่ี 1 และ ครูเก็บข้อมลู

ด้วยการจดบนัทกึในแบบบนัทกึหลงัสอน ทัง้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา และพฤติกรรมนกัเรียนใน

ระหวา่งการทํากิจกรรมของกลุม่ท่ีศกึษา ท่ีผานการคัดเลือก และลงทะเบียนเขารวมโครงการเติมเต็มศักยภาพ

นักเรียนท่ีมีความ  สามารถพิเศษในวิชาวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6  จํานวน 30 คน เปนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 17 คน และชั้นประถมศึกษาปท่ี 5-6 จํานวน 13 คน  ศึกษาวิจัยท้ังภาคตนและ

ภาคปลาย โดยภาคตนจัดกิจกรรม 11 ครั้ง และภาคปลายจัดกิจกรรม 12 ครั้ง เชิงคณุภาพ แลวนํามาวิเคราะห

เนื้อหาจากบันทึกหลังสอนด้านทกัษะการคิด การแก้ปัญหาและจากแบบบันทึกหลังสอนเก่ียวกบัคณุลกัษณะของผู้

มีความสามารถพิเศษ 12 ด้านท่ีครูจดบนัทกึพฤติกรรมของนกัเรียน และอธิบายปัจจยัท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ของ

นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  The continuous improvement cycle for learning process 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 

 ผลการจดักิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ด้านทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาสําหรับนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  พบวา่สามารถจดันกัเรียนได้เป็น 2 กลุม่ คือ 

 กลุม่ท่ี 1 นกัเรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาเพ่ิมขึน้อย่างชดัเจน  จํานวน 14 คน 

โดยสงัเกตได้จากนกัเรียนกลุม่นีส้ามารถคิดและแก้ปัญหาจากสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีครูกําหนดให้ สามารถวางแผน

เพ่ือทําการทดลอง และอธิบายหลกัการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสนบัสนนุสิ่งท่ีตนเองคิดได้อย่างถกูต้องครบถ้วน 

และสามารถสร้างชิน้งานได้ เช่น ครูกําหนดอปุกรณ์การทดลองให้ (ไข่  กระดาษ A4 และชดุตะเกียงแอลกอฮอล์) 

ให้นกัเรียนออกแบบการทดลองเพ่ือทําให้ไข่สกุ  นกัเรียนกลุม่นีส้ามารถออกแบบภาชนะจากกระดาษท่ีครูให้โดย

การพบัเป็นกล้องสี่เหลี่ยม  และต้มนํา้ก่อนท่ีจะตอกไข่ลงไป และสามารถอธิบายหลกัการกระจายความร้อนของ

นํา้ได้ และต้มไข่จนสกุตามท่ีครูกําหนด 

 กลุม่ท่ี 2 นกัเรียนมีพฒันาการด้านทกัษะการคิดและการแก้ปัญหาเพ่ิมขึน้  แตย่งัต้องได้รับความ

ช่วยเหลือและคําแนะนําจากครู  จํานวน 16 คน โดยสงัเกตได้จากนกัเรียนกลุม่นีต้้องมีครูคอยชีแ้นะและกระตุ้น 

จงึสามารถคิดและแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ เช่น จากสถานการณ์เดียวกนักบักลุม่ท่ี 1 ท่ีครูกําหนดให้  นกัเรียนกลุม่นี ้

อาจจะต้องชีแ้นะในเร่ืองของรูปทรงของภาชนะท่ีนกัเรียนทําขึน้  หรืออาจจะต้องอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองความร้อน

และการกระจายความร้อนให้นกัเรียนจงึสามารถวางแผนเพ่ือทําการทดลอง และอธิบายหลกัการทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือสนบัสนนุสิ่งท่ีตนเองคิดได้อย่างถกูต้องครบถ้วน และสามารถสร้างชิน้งานได้ 

ผลการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 

 จากการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์จาก

การจดักิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ คือ กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการคิด  กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา  

กิจกรรมท่ีพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมศกึษานอกสถานท่ี และกิจกรรมโครงงาน ได้ผล

ดงันี ้ 

Table 1 : Talent students’ characteristics learning outcome development 

Activities 

Students’ characteristics 

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 พบวา่กิจกรรมท่ีจดัการเรียนรู้ให้กบันกัเรียนกลุม่นี ้เพ่ือพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์นัน้สามารถพฒันาคณุลกัษณะได้ครบทัง้ 12 ด้าน จากการจดักิจกรรมท่ีมี

รูปแบบท่ีหลากหลาย ได้แก่ 1.แรงจงูใจ  2.ความสนใจ  3.ทกัษะในการสื่อสาร  4.ความสามารถในการแก้ปัญหา  

5.ความจํา  6. ความอยากรู้อยากเห็นและเสาะแสวงหา  7.ความเข้าใจอย่างลกึซึง้  8.ความมีเหตผุล                 

9.จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์  10.อารมณ์ขนั  11.เอาจริงเอาจงั 12.ไวตอ่ความรู้สกึของผู้ อ่ืน จากการทํา

กิจกรรมในรูปแบตา่งๆท่ีครูจดัให้ 

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 

 จากการจดักิจกรรมด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย และไมไ่ด้เน้นเนือ้หาให้มากกวา่ระดบัชัน้ท่ีนกัเรียนศกึษา

อยู่ เพ่ือเพ่ิมพนูประสบการณ์ให้นกัเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ได้คิดและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ 

ได้ฝึกการนําเสนอซึง่จะต้องอธิบายหลกัการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสนบัสนนุการคิดและการแก้ปัญหา รวมทัง้ได้ฝึก

การทํางานเป็นกลุม่ ซึง่ปัจจยัทัง้หมดท่ีกลา่วมานีส้ามารถสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนได้ 

 

สรุป 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 4-6 ทําให้นกัเรียนกลุม่หนึง่สามารถพฒันาได้ทัง้ด้านทกัษะการคิดและการแก้ปัญหา รวมทัง้

สามารถพฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์อย่างชดัเจน  สว่นอีกกลุม่หนึง่

ยงัคงต้องได้รับการพฒันาเพ่ิมขึน้อีกตอ่ไป  แตท่ัง้ 2 กลุม่ควรได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเป็นการเติมเตม็

ศกัยภาพให้ได้ตามเป้าหมายของโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  สว่นปัจจยัท่ีสง่เสริม

การเรียนรู้ของนกัเรียน คือ การจดักิจกรรมด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย และไมไ่ด้เน้นเนือ้หาให้มากกวา่ระดบัชัน้ท่ี

นกัเรียนศกึษาอยู่  เป็นการเปิดโอกาสให้ได้คิดและแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ  และการทํางานเปน

กลุม สอดคล้องกบัสรุเดช (2556) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายสามารถพฒันาคณุลกัษณะ

ของนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ได้ในระดบัมากถงึมากท่ีสดุ 
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