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การศึกษาผลการจัดกจิกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนย์วจัิยและพฒันาการศึกษา 
The Study of the Enrichment Program for Gifted and Talented Students in Seventh Grade,  

       Kasetsart University Laboratory School, Center for  Educational Research and Development.        
ผูว้ิจยั      รศ.เสารรัตน์            ภทัรฐิตินนัท ์   รศ.ประวิทย ์ แซ่เตีย 

                              อาจารยณ์ฐัณิชา        ร่ืนบุญ      อาจารยค์มกริช   แม่นย  า    
บทคัดย่อ 

   การวิจยัน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ผลการจดักิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   2) ผลกระทบของการเขา้ร่วมกิจกรรมต่อการพฒันา
คุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษ   ประชากร คือนกัเรียนโครงการเติมเต็มศกัยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนยว์ิจยั
และพฒันาการศึกษา  ปีการศึกษา  2553  จ านวน  27  คน   เคร่ืองมือวิจัยไดแ้ก่ 1) กิจกรรมเติมเต็ม
ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  15  กิจกรรม   2)  แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนต่อ
กิจกรรม3) แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนต่อคุณลกัษณะท่ีนกัเรียนไดพ้ฒันาข้ึนจากการเขา้ร่วม
โครงการ 4) แบบบนัทึกการสนทนากลุ่มของคณะผูว้ิจยั  ระยะเวลาในการวิจัย  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  
2553 -  กมุภาพนัธ์  2554    

   ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดบัมากถึงมาก
ท่ีสุดรวม  ร้อยละ  96.15  โดยกิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากข้ึนไป  เกินกว่าร้อยละ  
90  มี  3  กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  กิจกรรมการคิด             
การแกปั้ญหาและการส่ือสาร  และกิจกรรมเธอคือ...ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ  ร้อยละ 80-90  มี 7 กิจกรรม  
ร้อยละ 69 – 79  มี  5  กิจกรรม  นกัเรียนประเมินว่าไดพ้ฒันาคุณลกัษณะของผู้มีความสามารถพเิศษใน
ระดับมากข้ึนไป เ กินกว่าร้อยละ 90  มี  4  ด้านได้แก่   ด้านจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์                 
ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา   ดา้นความมีเหตุผล  และดา้นอารมณ์ขนั   ร้อยละ 80-90  มี  6   ดา้น 
ร้อยละ 73-79  มี  2  ดา้น 

ABSTRACT 
                        The purposes of this research were to study 1) the results of the enrichment program 
for gifted and talented students in seventh grade 2) the impact of the participation in the program on 
the development of traits of giftedness. The population of this study comprised twenty-seven gifted 
and talented seventh grade students of Kasetsart University Laboratory School, Center for 
Educational Research and Development, during the 2010 school year. The research tools were          



 2 

1) fifteen enrichment activities for gifted and talented students 2) assessment form of students’ 
satisfaction towards each activity 3) assessment form of students’ opinions towards the students’ 
development of traits of giftedness from the participation in the enrichment program 4) group 
discussion record form for researchers’ discussion. The study had been conducted during the months 
of June, 2010 through February, 2011.  

The overall findings showed that as much as 96.15% of the students rated the 
participation in the program as “highly satisfactory” and “most satisfactory.” Three activities were 
rated by more than 90% of students as either “highly satisfactory” or “most satisfactory” – the field 
trip to the “Bhumirak Dhammachart Project, The Royal Nature Conservation Center,” the “Thinking, 
Problem- Solving, and Communicating” activity, and the “You are … the Inspiration” activity. Seven 
activities were rated by 80-90% of the students as either “highly satisfactory” or “most satisfactory.” 
Five activities were rated by 69-79% of the students as either “highly satisfactory” or “most 
satisfactory.” Regarding the development of traits of giftedness, more than 90% of the students rated 
their opinions as either “high” or “highest” level of development on four traits – 
“Imagination/Creativity,” “Problem-Solving Ability,” “Reasoning” and “Humor.” Six traits were 
rated by 80-90% of the students as either “high” or “highest” level of development. Two traits were 
rated by 73-79% of students as either “high” or “highest” level of development. 
ค าส าคญั  :   กิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพ ( Enrichment  Activity )   
                            นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ( Gifted and Talented Student ) 
  คุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษ ( Traits of Giftedness) 
ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  ก าหนด
วิสัยทัศน์ไวว้่า “เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา  เป็นต้นแบบวิชาชีพครู  สร้าง         
องคค์วามรู้ใหม่  พฒันานกัเรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทยและสามารถ
แข่งขนัในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างย ัง่ยืน” โรงเรียนจึงต้องพฒันานักเรียนทุกกลุ่มให้มี
ความสามารถเตม็ตามศกัยภาพ  ปัจจุบนัโรงเรียนไดด้ าเนินการพฒันานกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษอย่างเป็นรูปธรรม   จนสามารถเป็นตน้แบบแก่โรงเรียนต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี   ในขณะเดียวกนั
นักเรียนของโรงเรียนจ านวนมากเป็นนักเรียนท่ีมีศกัยภาพในการเรียนรู้สูง ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวน
นกัเรียนท่ีชนะการประกวด/แข่งขนั  ผลการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  ตลอดจนผลการ
ทดสอบระดบัชาติและระดบันานาชาติซ่ึงอยู่ในระดบัสูง นักเรียนกลุ่มน้ีสมควรไดรั้บการพฒันาให ้   
เตม็ตามศกัยภาพเพื่อความเป็นเลิศในแต่ละดา้นตามความสามารถของนกัเรียน  แมว้่าตลอดปีการศึกษา
โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งในและนอกหลกัสูตรเป็นจ านวนมาก เพื่อใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีมีโอกาส
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แสดงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของตนเอง แต่ยงัไม่ไดจ้ดัโครงการพฒันาศกัยภาพเฉพาะทาง
เก่ียวกบัวิชาการอยา่งเป็นรูปธรรม   โรงเรียนจึงเห็นควรให้มีการจดัโครงการเติมเต็มศกัยภาพส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ( Enrichment  Program  for Gifted  and  Talented  Students )  ข้ึน 

เพื่อให้การด าเนินโครงการเติมเต็มศกัยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เป็นไป
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและประสบความส าเร็จ  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    
ชุดแรกข้ึนในปลายปีการศึกษา  2551  คณะกรรมการดงักล่าว  ประกอบดว้ยหัวหนา้งานวิชาการและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการพฒันานักเรียน     กรรมการชุดน้ีไดรั้บการสนับสนุนให้ไปฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานท่ี  University  of  Northern  Colorado และโรงเรียนท่ีมีการปฏิบติัดีเลิศ (Best practice ) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  เพื่อน าความรู้ท่ีไดม้าปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบันักเรียนและเป็นแกนน าในการ
ด าเนินงานตลอดจนท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ  ตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โดยเร่ิมงานวิจัยตั้ งแต่             
ปีการศึกษา 2552 เป็นตน้ไป    การวิจยัคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัดงักล่าว 
  คณะกรรมการชุดแรกได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมรวมส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1-5  และทดลองใช้ ในภาคปลายปีการศึกษา  2552    ต่อมาในปีการศึกษา  2553  
คณะผูว้ิจัยได้พัฒนากิจกรรมเดิมและสร้างกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้กับนักเรียนเฉพาะระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี  1 ตลอดปีการศึกษา โดยใชผ้ลการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นองคค์วามรู้ของการ
ออกแบบกิจกรรม 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  เพื่อพฒันารูปแบบกิจกรรมเติมเต็มศกัยภาพส าหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศูนย์วิจัยและพฒันา
การศึกษา  โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ  ดงัน้ี  
  1. เพือ่ศึกษาผลการปฏิบติักิจกรรมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
  2.  เพื่อศึกษาผลกระทบของการเขา้ร่วมกิจกรรม ต่อการพฒันาคุณลกัษณะของผูมี้
ความสามารถพิเศษของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1   
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  ไดห้ลกัสูตรส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีจะขยายผลไปสู่โรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 

  2.  ไดแ้นวทางการจดัการเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 ขอบเขตของการวจิัย 
    1. นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม   เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  ปีการศึกษา 2553 ซ่ึงไดรั้บการคดัเลือก
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ให้เขา้โครงการเติมเต็มศกัยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด  เม่ือ
นักเรียนศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6    และผ่านการเขา้ร่วมกิจกรรมเติมเต็มศกัยภาพใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนผ่านการคดัเลือก ในภาคปลายปีการศึกษา  2552  เป็นเวลา  36  ชัว่โมง  
ทั้งน้ีนกัเรียนตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครองใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัเสาร์   
  2.  การวิจยัคร้ังน้ีไม่ไดน้ าปัจจยัภายนอกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ของนกัเรียนเขา้มาพิจารณา 
นิยามศัพท์  

1.  กิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   หมายถึง กิจกรรม    
บูรณาการท่ีไม่เนน้เน้ือหาวิชาการตามบทเรียน แต่เป็นกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของผูท่ี้มี
ความสามารถพิเศษ  ประกอบดว้ย กิจกรรม 15 กิจกรรม ดงัน้ี   

      1.1)  การคิด การแก้ปัญหาและการส่ือสาร(3ชั่วโมง)   1.2)  สรรสร้าง...เพื่อ
สร้างสรรค ์(3  ชัว่โมง)   1.3)  การคิดนอกกรอบ (3ชัว่โมง)  1.4)  การคิดและการท างานอยา่งเป็นระบบ  
(3 ชัว่โมง)  1.5)  เธอคือ...แรงบนัดาลใจ 1 (3 ชัว่โมง)  1.6)  เธอคือ...แรงบนัดาลใจ 2 (3ชัว่โมง)        
1.7) ท่องโลกกวา้ง..ดว้ยเส้นทาง  internet (3 ชัว่โมง)  1.8) มหศัจรรย.์.มลัติมีเดีย (9 ชัว่โมง)  1.9  เกมส์
ซ่า..ทา้ kids (6 ชัว่โมง)  1.10) Clip หฤหรรษ์..สร้างสรรค ์ตามจินต์ (12ชัว่โมง)  1.11) ศึกษานอก
สถานท่ี 1 : บริษทั  บางเลน  เปเปอร์มิลล ์ จ  ากดั (4ชัว่โมง)   1.12  ศึกษานอกสถานท่ี 2 : ดูหนงัสั้น...
สร้างสรรคค์วามคิด ณ สมาคมฝร่ังเศส (4ชัว่โมง)  1.13) ศึกษานอกสถานท่ี 3 : ศูนยภ์ูมิรักษธ์รรมชาติ  
(4 ชัว่โมง)    1.14) รอยพบัจากจินตนาการ...สร้างงานท่ีน่าตะลึง (4 ชัว่โมง)  1.15) บูรณาการ...ผสาน 
ทุกศาสตร์ (6  ชัว่โมง ) 

2.  นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  หมายถึง นกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกจากโรงเรียน
ให้เขา้โครงการเติมเต็มศกัยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดไวใ้น     
ปีการศึกษา  2552  คือ  มีผลการสอบตามรายวิชาท่ีนกัเรียนมีความสามารถตั้งแต่  ร้อยละ  90  ข้ึนไป
และผา่นการทดสอบความสามารถทางสติปัญญาดว้ยแบบทดสอบ MAT ( Matrix  Analogies  Test ) ได้
คะแนนมาตรฐานตั้งแต่  130  ข้ึนไป 

3.  คุณลกัษณะของผู้มีความสามารถพิเศษ  หมายถึง คุณลกัษณะ  12  ประการต่อไปน้ี        
                                     3.1) แรงจูงใจ 3.2) ความสนใจ 3.3)  ทกัษะในการส่ือสาร  3.4)  ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา  3.5)  ความจ า  3.6)  ความอยากรู้อยากเห็นและเสาะแสวงหา 3.7) ความเขา้ใจ        
อยา่งลึกซ้ึง  3.8)  ความมีเหตุผล   3.9) จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์   3.10)  อารมณ์ขนั  3.11) การ
เอาจริงเอาจงั  3.12)  การไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  
การทบทวนวรรณกรรม 

   คุณลกัษณะของนักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษในกระบวนทศัน์แบบดั้งเดิมจะเน้น
ทางดา้นสติปัญญาและดา้นวิชาการ  แต่การศึกษาคุณลกัษณะของนักเรียนผูมี้ความสามารถพิเศษใน
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ปัจจุบนั  มีการศึกษาความสามารถหลายดา้นหลายมุม   ท่ีเรียกวา่ Turnaround ทั้งดา้นภาวะผูน้ า  ทกัษะ  
พฤติกรรม  รวมถึงดา้นจิตวิทยา  ดงันั้นจึงสามารถพฒันาความสามารถพิเศษของนกัเรียนในภาพรวม  
( Holistic ) และวางรากฐานไดต้ั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยั (สมชาย  เทพแสง, 2551) 

George  Betts (2552) ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ จาก 
University  of  Northern Colorado  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ  12  ประการของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
โดยอา้งอิงจากเอกสารของ The National  Research  Center  on  Gifted  and Talented  สรุปได ้ ดงัน้ี  

        คุณลกัษณะ ตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้
1. แรงจูงใจ ( Motivation )     มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้หรือมีความพยายามในการท าส่ิงใด    

ส่ิงหน่ึงจนบรรลุวตัถุประสงค์ของงาน  แสวงหาความรู้หรือมุ่งหวงัท่ี
จะเป็นบุคคลในอาชีพหรืองานท่ีตนเองสนใจ 

2. ความสนใจ ( Interests )     มีความสนใจในส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยา่งจริงจงั 
3.  ทกัษะในการส่ือสาร                   
   ( Communication  Skills )     

มีวิธีการส่ือสารท่ีดีกว่าคนทัว่ไป ทั้งในดา้นการใชภ้าษา ไม่ใชภ้าษา  
และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 

4.  ความสามารถในการแกปั้ญหา                 
  ( Problem-Solving Ability )     

มีระบบในการแกปั้ญหา หากเกิดอุปสรรคกส็ามารถคิดหาแนวทางใหม่
เพ่ือแกปั้ญหานั้น ๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

5.  ความจ า ( Memory )     มีความรู้ความจ าเก่ียวกับเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอก
โรงเรียนสามารถจดจ าเร่ืองราวหรือรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆได้
อยา่งแม่นย  า 

6. ความอยากรู้อยากเห็นและ 
เสาะแสวงหา (Inquiry /Curiosity )     

ตั้งค  าถามท่ีซบัซอ้นเหนือกวา่เดก็ในวยัเดียวกนั  มีความสามารถในการ
สืบคน้ หรือส ารวจขอ้มูลต่าง ๆ 

7. ความเขา้ใจ อยา่งลึกซ้ึง   
    (Insight )     

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของเหตุการณ์ หรือบูรณาการความคิดและ
ระเบียบต่าง ๆ ไดดี้ 

8.  ความมีเหตุผล ( Reasoning )     สามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ มองเหตุการณ์ต่าง ๆ อยา่งทะลุปรุโปร่ง
ใหค้  าตอบไดอ้ยา่งสมเหตุผลและนุ่มนวล 

9. จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์
  ( Imagination/Creativity )     

มีความคิดแปลกใหม่  ช่างประดิษฐ์  เจา้ความคิด    มีความคิดท่ียดืหยุน่
ในการแกปั้ญหาหรือเลือกใชส่ิ้งต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนั   

10.  อารมณ์ขนั ( Humor )     อารมณ์ดี  มองโลกในแง่ดี  เป็นคนตลก 
11.  เอาจริงเอาจงั ( Intensity )     มีพลงัอยา่งแรงกลา้   มุ่งมัน่ท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ใหส้ าเร็จ 
12. ไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น (Sensitivity)     มีความเมตตา กรุณา  เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  ยติุธรรม   

 

การจดัหลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษควรให้ความ 
ส าคญักบัเน้ือหา  กระบวนการ  ผลผลิตและสภาพการเรียนรู้ ดงัท่ีสมชาย เทพแสง (2551) กล่าวไว ้ดงัน้ี 

1.  เนือ้หา  เนน้การพฒันาความคิดและกิจกรรมท่ีหลากหลายมากกว่าความรู้ในเน้ือหา
แต่ละวิชา  ทา้ทายใหน้กัเรียนผลิตผลงานตามความถนดัของแต่ละบุคคล โดยจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ
พิเศษเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
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2.  กระบวนการ  เปิดโอกาสให้นักเรียนใช้ความคิดระดบัสูงในการคน้หาความรู้  
แกปั้ญหาและสร้างสรรคช้ิ์นงานตามความสนใจ 

3.  ผลผลิต  ไดผ้ลผลิตท่ีคลา้ยคลึงกบัผลงานท่ีพฒันาโดยผูเ้ช่ียวชาญในภาคสนาม  
โดยผลผลิตนั้นเกิดจากการรวบรวม  วิเคราะห์ขอ้มูลมากกว่าการสรุปผลงานวิจยัและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือเผยแพร่สู่สงัคมได ้

4.  สภาพการเรียนรู้  จดัสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีเป็นมิตรแต่ทา้ทายความสามารถ  ใช้
ส่ือ/อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัและใชแ้หล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย   
วธีิวจิัย 
         1.  ประชากรเป้าหมาย 

   นกัเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนยว์ิจยัและพฒันาการศึกษา  
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ปีการศึกษา  2553  ท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการเติมเต็มศกัยภาพ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน  27  คน     

2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   
                   2.1   กิจกรรมเติมเตม็ศกัยภาพส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

      2.2   แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมของโครงการเติมเต็ม
ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                         

      2.3   แบบประเมินความคิดเห็นของนกัเรียนต่อคุณลกัษณะท่ีนกัเรียนไดพ้ฒันาข้ึน
จากการเขา้ร่วมโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                           

       2.4  ผลงานของนกัเรียนซ่ึงสร้างข้ึนในขณะท่ีท ากิจกรรม 6 กิจกรรม  ดงัน้ี 
                             2.4.1)  มหัศจรรย.์..มลัติมีเดีย    2.4.2) เกมส์ซ่า...ทา้ Kids   2.4.3) Clips 

หฤหรรษ.์.. สร้างสรรค ์ ตามจินต ์  2.4.4)  การศึกษานอกสถานท่ี 1 : บริษทับางเลน  เปเปอร์มิลล ์ จ  ากดั 
 2.4.5 ) รอยพบัจากจินตนาการ...สร้างงานท่ีน่าตะลึง     2.4.6)  บูรณาการ...ผสานทุกศาสตร์   
                                      2.5   แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม ( focus  group ) ของคณะผูว้ิจยั 

 3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
                                     3.1  ครูบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนทุกคร้ังท่ีนกัเรียนท ากิจกรรม 

                    3.2  ครูเกบ็รวบรวมผลงานของนกัเรียนใน  6  กิจกรรม  ท่ีก าหนดไว ้
     3.3 หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมครบ  22  สัปดาห์  นกัเรียนตอบแบบประเมินตาม

หวัขอ้  2.2  และ  2.3 
      3.4  หลงัจากการเขา้ร่วมกิจกรรมครบ  22  สัปดาห์  คณะผูว้ิจยัสนทนากลุ่มใน

ประเดน็   1)  จุดเด่นและจุดดอ้ยของกิจกรรม  2) คุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษท่ีนกัเรียนไดรั้บ
การพฒันาในขณะท่ีท ากิจกรรม 
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 4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
     4.1  หาค่าร้อยละในแต่ละระดบัความคิดเห็นจากขอ้มูลต่อไปน้ี 
             4.1.1  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมของโครงการ     

เติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                         
             4.1.2  แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณลกัษณะท่ีนักเรียนได้

พฒันาข้ึนจากการเขา้ร่วมโครงการเติมเตม็ศกัยภาพนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                           
          4 .2    วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ของผลงานนัก เ รียนกับคุณลักษณะของผู ้มี

ความสามารถพิเศษ  โดยใชก้ารอภิปรายและสรุปความคิดเห็นร่วมกนัของวิทยากรและคณะผูว้ิจยั 
       4.3  วิเคราะห์เน้ือหาจากแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มของคณะผูว้ิจยั  

ผลการวจิัย   
 การน าเสนอผลการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น  3 ส่วนคือ 

     1.  ผลการวิเคราะห์แบบประเมินท่ีนกัเรียนเป็นผูใ้ห้ความคิดเห็นโดยหาค่าร้อยละ
ในแต่ละระดบัความคิดเห็น 

 2.  ผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะท่ีสมัพนัธ์กบัผลงานท่ีนกัเรียนสร้างข้ึน 
 3.  ผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มของคณะผูว้ิจยั 

1. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินท่ีนกัเรียนเป็นผูใ้หค้วามคิดเห็น  
             1.1  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเก่ียวกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  
                       จากการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน  จ านวน  26  คน  เก่ียวกบักิจกรรม
แต่ละกิจกรรม  ไดผ้ลดงัตารางท่ี  1                       
ตารางท่ี  1  ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนเก่ียวกบักิจกรรมแต่ละกิจกรรม             
ล าดบั 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ)  
ไม่ตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1  การคิด  การแกปั้ญหา   
และการส่ือสาร   

14 
(53.85) 

10 
(38.46)  

2 
(7.69) 

- - - 

24  (92.31) 
2 สรรสร้าง...เพื่อสร้างสรรค ์  9 

(34.62) 
12 

(46.15) 
5 

(19.23) 
- - - 

21  (80.77) 
3 การคิดนอกกรอบ 9 

(34.62) 
9 

(34.62) 

8 
(30.77) 

- - - 

18  (69.23) 
4 การคิดและการท างาน 

อยา่งเป็นระบบ   
8 

(30.77) 
12 

(46.15) 
4 

(15.38) 
1 

(3.85) 
1 

(3.85) 
- 

20  (76.92) 
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ล าดบั 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระดบัความพึงพอใจ (ร้อยละ)  
ไม่ตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 เธอคือ...ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ  1 
 

11 
(42.31) 

11 
(42.31) 

3 
(11.54) 

- - 
 

1 
(3.85) 

22  (84.61) 
6 เธอคือ...ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ 2   

 
13 

(50.00) 
11 

(42.31) 
2 

(7.69) 
- - - 

24  (92.31) 
7  ท่องโลกกวา้ง... 

ดว้ยเส้นทาง  internet   
12 

(46.15) 
10 

(38.46) 
4 

(15.38) 
- - - 

22  (84.61) 
8 มหศัจรรย.์..มลัติมีเดีย 10 

(38.46) 
11 

(42.31) 
3 

(11.54) 
2 

(7.69) 
- - 

21  (80.77) 
9 เกมส์ซ่า...ทา้ kids   9 

(34.61) 
10 

(38.46) 
6 

(23.08) 
- - 

 
1 

(3.85) 
 19  (73.08) 

10 Clip  หฤหรรษ.์..สร้างสรรค ์ตามจินต ์
 

14 
(53.85) 

5 
(19.23) 

4 
(15.38) 

2 
(7.69) 

1 
(3.85) 

- 

19  (73.08) 
11 ศึกษานอกสถานท่ี  1  (บริษทับางเลน  เป

เปอร์มิลล ์ จ  ากดั) 
13 

(50.00) 
8 

(30.77) 
5 

(19.23) 
- - - 

21  (80.77) 
12 ศึกษานอกสถานท่ี 2 

(หนังสั้ นแต่สร้างสรรค์ความคิด สมาคม
ฝร่ังเศส) 

12 
(46.15) 

6 
(23.08) 

6 
(23.08) 

- - 
 

2 
(7.69) 

18  (69.23) 
13 ศึกษานอกสถานท่ี 3 

(ศูนยภ์ูมิรักษธ์รรมชาติ) 
21 

(80.79) 
4 

(15.38) 
1 

(3.85) 
- - - 

25  (96.15) 
14 รอยพบัจากจินตนาการ... 

 สร้างงานท่ีน่าตะลึง   
14 

(53.85) 
7 

(26.92) 
2 

(7.69) 
1 

(3.85) 
- 
 

2 
(7.69) 

21  (80.77) 
15  บูรณาการ...ผสานทุกศาสตร์ 9 

(34.61) 
13 

(50.00) 
3 

(11.54) 
- - 1 

(3.85) 

22  (84.61) 
ภาพรวมของกิจกรรมโครงการเติมเต็มศักยภาพ
นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

     11 
(42.37) 

14 
(53.85) 

- - - 
 

1 
(3.85) 

25  (96.15) 
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 จากตารางท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรก
คือ กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 3 : ศูนยภ์ูมิรักษ์ธรรมชาติ (ร้อยละ 80.79)   กิจกรรมการคิด                
การแกปั้ญหา  และการส่ือสาร  (ร้อยละ 53.85)  กิจกรรม Clip หฤหรรษ.์..สร้างสรรค ์ตามจินต ์(ร้อยละ 
53.85) และรอยพบัจากจินตนาการ... สร้างงานท่ีน่าตะลึง  (ร้อยละ 53.85)    กิจกรรมท่ีนกัเรียนมีความ
พึงพอใจในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุดรวมแลว้ มากกว่าร้อยละ  90 มี  3 กิจกรรม  ร้อยละ  80-90  มี 
7  กิจกรรม  ร้อยละ 69-79  มี 5  กิจกรรม   นกัเรียนร้อยละ 96.15 พอใจภาพรวมของกิจกรรมในระดบั
มากข้ึนไป 

1.2 แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนต่อคุณลกัษณะท่ีนักเรียนได้พัฒนาขึน้จากกร 
       เข้าร่วมโครงการเติมเตม็ศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ                         

ตารางท่ี  2  ระดบัความความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีนกัเรียนไดรั้บการพฒันาจากการ 
                     เขา้ร่วมกิจกรรม   
ล าดบั 
ท่ี 

คุณลกัษณะ 
ของผูมี้ความสามารถพิเศษ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) ไม่ตอบ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1  แรงจูงใจ   7 
(26.92) 

15 
(57.69) 

4 
(15.38) 

- - - 

22(84.62) 
2 ความสนใจ      11 

(42.37) 
10 

(38.46) 
5 

(19.23) 
- - - 

21  (80.79) 
3 ทกัษะในการส่ือสาร                   13 

(50.00) 

9 
(34.61) 

22  (84.61) 1 
(3.85) 

- - 

22  (84.61) 
4 ความสามารถในการแกปั้ญหา                 15 

(57.69) 
10 

(38.46) 
1 

(3.85) 
- - - 

25  (96.15) 
5 ความจ า 8 

(30.77) 
     11 
(42.37) 

6 
(23.08) 

1 
(3.85) 

- - 

19  (73.08) 
6  ความอ ความอยากรู้อยากเห็นและ 

              เสาะแสวงหา     
5 

(19.23) 
15 

(57.69) 
6 

(23.08) 
- - - 

20  (76.92) 
7 ความเขา้ใจ อยา่งลึกซ้ึง   6 

(23.08) 
16 

(61.54) 
4 

(15.38) 
- - - 

22  (84.61) 
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ล าดบั 
ท่ี 

คุณลกัษณะ 
ของผูมี้ความสามารถพิเศษ 

ระดบัความคิดเห็น (ร้อยละ) ไม่ตอบ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

8 ความมีเหตุผล 15 
(57.69) 

9 
(34.61) 

2 
(7.69) 

- - - 
 

 24  (92.31) 
9 จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์ 23 

(88.46) 
2 

(7.69) 
- - 1 

(3.85) 
- 

25  (96.15) 
10 อารมณ์ขนั 22 

(84.62) 
2 

(7.69) 
2 

(7.69) 
- - - 

24  (92.31) 
11 เอาจริงเอาจงั 10 

(38.46) 
13 

(50.00) 
2 

(7.69) 
1 

(3.85) 
- - 

23  (88.46) 
12 ไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น 10 

(38.46) 
12 

(46.15) 
3 

(11.54) 
1 

(3.85) 
- - 

22  (84.61) 

 
   จากตารางท่ี 2   แสดงให้เห็นว่าคุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษท่ีนักเรียน     

เห็นว่าไดพ้ฒันาในระดบัมากท่ีสุด  3  ล าดบัแรกคือ  ดา้นจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ
88.46)  ดา้น อารมณ์ขนั (ร้อยละ 84.62) ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา  (ร้อยละ 57.69) และดา้น
ความมีเหตุผล (ร้อยละ 57.69)  คุณลกัษณะท่ีนกัเรียนเห็นว่าไดพ้ฒันาในระดบัมากและระดบัมากท่ีสุด
รวมแลว้ มากกวา่ร้อยละ  90  มี 4 ดา้น ร้อยละ 80-90  มี  6  ดา้น ร้อยละ 73-79  มี  2   ดา้น 
 

2.  ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของผลงานนกัเรียนกบัคุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษ 
ผลงานท่ีนกัเรียนสร้างข้ึนในระหว่างการร่วมกิจกรรม  มีความสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะ

ของผูมี้ความสามารถพิเศษ  ดงัตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี  3  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งผลงานนกัเรียนกบัคุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษ  
 

 
ล าดบั 
ท่ี 

 
 

คุณลกัษณะ 
ของผูมี้ความสามารถพิเศษ 

กิจกรรม 

มห
ศัจ

รร
ย.์.
. ม

ลัติ
มีเ
ดีย

 

เกม
ส์ซ่

า..
.ท
า้ k

ids
   

Cl
ip 

 ห
ฤห

รร
ษ ์

    
  

สร้
าง
สร

รค
 ์ตา

มจิ
นต

 ์

ศึก
ษา
นอ

ก  
สถ

าน
ที่ 
 1 

:   
    
    
    
    
  

ศนู
ยภ์

ูมิรั
กษ

ธ์ร
รม

ชา
ติ 

 รอ
ยพ

บัจ
าก
 จิน

ตน
าก
าร
    

     บ
ูรณ

าก
าร

...
ผส

าน
   

ทุก
ศา
สต

ร์  
    
    
    
    
  

1  แรงจูงใจ         
2 ความสนใจ       
3 ทกัษะในการส่ือสาร                         
4 ความสามารถในการแกปั้ญหา                       
5 ความจ า       
6  ความอ ความอยากรู้อยากเห็นและ 

              เสาะแสวงหา     
      

7 ความเขา้ใจ อยา่งลึกซ้ึง         
8 ความมีเหตุผล       
9 จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์       
10 อารมณ์ขนั       
11 เอาจริงเอาจงั       
12 ไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น       

หมายเหตุ   หมายถึง  คุณลกัษณะท่ีนกัเรียนแสดงออกอยา่งชดัเจนในการสร้างผลงาน 
จากตารางท่ี  3  แสดงว่าผลงานของนักเรียนทั้ ง 6 กิจกรรม มีความสัมพันธ์กับ

คุณลกัษณะดา้นความสนใจและดา้นจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์   ผลงานท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
คุณลกัษณะทั้ง  12  ดา้น คือ ผลงานจาก กิจกรรม Clip หฤหรรษ.์..สร้างสรรค ์ตามจินต ์  ผลงานของ
นกัเรียนทุกช้ินมีความสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะ ตั้งแต่ 8 คุณลกัษณะข้ึนไป 

      3.      ผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มของคณะผูว้ิจยั 
                            ผลการวิเคราะห์เน้ือหาจากการสนทนากลุ่มของคณะผูว้ิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 จุดเด่นของกิจกรรม 
3.1.1  กิจกรรมมีความหลากหลาย  เหมาะกบัวยั  เนน้ให้ทุกคนใชจิ้นตนาการและ

แกปั้ญหาร่วมกนั  เอ้ือต่อการพฒันาคุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษ 
                                    3.1.2  กิจกรรมส่วนใหญ่มีการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์ท าใหน้กัเรียนรู้สึก
สนุกสนานในการเรียนรู้ 
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                                      3.1.3  กิจกรรมหลายกิจกรรมมีวิทยากรท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นมาให้
ความรู้  สร้างแรงบนัดาลใจ  ตลอดจนช่วยด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
                             3.2  จุดดอ้ยของกิจกรรม 
                                      3.2.1  กิจกรรมบางกิจกรรมท่ีออกแบบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนองาน  
ในขณะท่ีกลุ่มหน่ึงก าลงัน าเสนอ  นกัเรียนบางกลุ่มไม่สนใจเน่ืองจากยงัท างานของกลุ่มตนเองไม่เสร็จ
หรือไม่สนใจการน าเสนอของเพื่อนหนัเหไปท ากิจกรรมส่วนตวัแทน 
                                       3.2.2  กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สนองตอบความสามารถและความสนใจของ
นกัเรียนบางคน  เช่น กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามสามารถทางคณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา  นักเรียนท่ีไม่
ถนดัทางคณิตศาสตร์รู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ 
อภิปรายและเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัให้
ในระดบัมากข้ึน ร้อยละ  96.15  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเกินกว่าร้อยละ  90  
ไดแ้ก่ กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี ศูนยภ์ูมิรักษธ์รรมชาติ (ร้อยละ 96.15) กิจกรรมการคิด  การแกปั้ญหา
และการส่ือสาร  (ร้อยละ 92.31)  กิจกรรมเธอคือ...ผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ 2  (ร้อยละ 92.31)  กิจกรรมท่ี
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80-90  มี  7  กิจกรรม ร้อยละ 69 – 79  มี  5  
กิจกรรม    ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่มของคณะผูว้ิจยัท่ีสรุปว่า
จุดเด่นของกิจกรรมคือ มีความหลากหลาย  เหมาะกบัวยั  เน้นให้ทุกคนใชจิ้นตนาการและแกปั้ญหา
ร่วมกนั  มีการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์ท าใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้ 

นักเรียนได้ประเมินตนเองว่ามีการพฒันาคุณลกัษณะในระดับมากข้ึนไปเกินกว่า    
ร้อยละ  90  ไดแ้ก่  ดา้นจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์(ร้อยละ  96.15)  ดา้นความสามารถในการ
แกปั้ญหา   (ร้อยละ 96.15)     ดา้นความมีเหตุผล  (ร้อยละ 92.31) และดา้นอารมณ์ขนั (ร้อยละ 92.31)   
นอกจากน้ียงัมีการพฒันาคุณลกัษณะดา้นอ่ืน ๆในระดบัมากข้ึนไป  ร้อยละ 80-90  มี  6  ดา้น ร้อยละ 
73-79  มี 2 ดา้น   ผลการประเมินของนักเรียนสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของผลงาน
นกัเรียนกบัคุณลกัษณะท่ีนกัเรียนแสดงออกผา่นผลงานกล่าวคือ   ดา้นจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์
ปรากฏอยูใ่นทุกผลงานของนกัเรียน  ส่วนความสามารถในการแกปั้ญหา   ความมีเหตุผล  และอารมณ์
ขนั   ปรากฏอยูใ่นผลงานนกัเรียนเป็นส่วนใหญ่แมว้่าจะไม่อยู่ในทุกผลงานก็ตาม  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กิจกรรมบางกิจกรรมอาจไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนแสดงคุณลกัษณะดา้นนั้นออกมา เช่น การศึกษานอก
สถานท่ี อาจไม่มีสถานการณ์ท่ีใหน้กัเรียนตอ้งแกปั้ญหา  เป็นตน้ 

จากผลการวิจัยสามารถลงความเห็นได้ว่ากิจกรรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ซ่ึงผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีความเหมาะสมกบั
ความสามารถและวยัของนักเรียน  รวมทั้งยงัพฒันาคุณลกัษณะของผูมี้ความสามารถพิเศษไดอ้ย่าง
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ชดัเจนมากในดา้นจินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค ์ ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหา   ดา้นความมี
เหตุผล และดา้นอารมณ์ขนั 

กิจกรรมทั้ง  15  กิจกรรม  สามารถพฒันาคุณลกัษณะของนกัเรียนไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
เน่ืองจากมีปัจจยัสนบัสนุนหลายประการ  ดงัน้ี 1) การสนบัสนุนของผูบ้ริหารทั้งดา้นทรัพยากรบุคคล  
งบประมาณและอาคารสถานท่ี  2) รูปแบบของการด าเนินงานซ่ึงใช้การระดมความคิดของอาจารยจ์าก
หลายสาขาท่ีมีความรู้  มีทกัษะในการบริหารจดัการ และเขา้ใจธรรมชาติของนกัเรียนมาเป็นผูอ้อกแบบ
และด าเนินกิจกรรม  3) ความร่วมมือจากวิทยากรและหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกโรงเรียน          
4)  การสนบัสนุนจากผูป้กครองนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ 5) การจดักิจกรรมนอกเวลาเรียนปกติ ซ่ึงท า
ให้ไม่กระทบกระเทือนต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารยใ์นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ     
ดังนั้ น หากโรงเรียนใดประสงค์จะจัดโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ
นอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติ ควรค านึงถึงปัจจยัสนบัสนุนดงักล่าวดว้ย 
 
เอกสารอ้างองิของโครงการวจิัย 
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