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Abstract 

This research regarding the development of learning innovation for the parents and 
teachers of a “gifted child” aims: (1) to study problems and needs of parents and teachers  
for understanding their gifted children in respect of child’s learning, emotional status, and social 
behavior, and (2) to create preliminary learning innovation. The procedure is divided into two 
phases: (1) Survey problems of gifted children in terms of child’s learning, emotional status, and 
social behaviors while studying in both  primary and secondary schools and survey the need of 
parents and teachers of gifted children to have the knowledge to solve the problems. (2) Create 
preliminary learning innovation for the parents and teachers of gifted children. The procedure 
consists of creating a questionnaire for surveying the basic characteristics of a gifted child and 
also creating a book introducing behaviors generally observed in gifted children relating to 
cognition, emotional status, and social behavior.  

Phase 1—The research found that parents of gifted children mostly agree that “disinterest”  
in learning is a major problem of their gifted children. The emotional problems are a child’s 
inappropriate expression towards others or self-centeredness. The social problems are behaviors 
that either the child likes to be alone or wants to be with friends. Teachers of gifted children 
mostly admit that their gifted students have problems regarding learning, emotional, and social 
behaviors such as disinterest, irritability, and isolation respectively.  

Phase 2—The result is divided into two categories. Category 1 is the result of creating  
a questionnaire for surveying the basic characteristics of the gifted children in primary and secondary 
schools. The questionnaire for parents and teachers of the gifted children studying in primary 
school consists of 54 questions and in secondary school consists of 52 questions. Category 2  
is the result of creating a book named “When A Child is Gifted.”  
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การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ1

ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร2 
        ชูศรี วงศ์รัตนะ3 

         ประทีป จินง่ี2 
         ประณต เค้าฉิม4 

ทัศนา  ทองภักดี2 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษมี
วัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและครูด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และ
ด้านสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองและครู วิธีดําเนินการวิจัย
แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สํารวจปัญหาและความต้องการความรู้ในการแก้ปัญหาของผู้ปกครองและครู
เก่ียวกับพฤติกรรมด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา โดยใช้แบบสํารวจ ระยะที่ 2 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ประกอบด้วย การสร้างแบบสํารวจคุณลักษณะเบื้องต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และการสร้างหนังสือ
การเรียนรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณลักษณะที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมทั่วไปด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ผลการวิจัยในระยะที่ 1 พบว่าผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้งในระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้าน
การเรียนคือการไม่สนใจเรียน ด้านอารมณ์คือการแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้อ่ืนและการเอาแต่ใจตนเองส่วน
ด้านสังคม มีปัญหาทั้งเรื่องการชอบอยู่คนเดียวและการชอบเข้าสังคมมีเพ่ือนมาก ครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษด้านการเรียนคือการไม่สนใจเรียนด้านอารมณ์คือโกรธโมโหง่ายและด้านสังคมคือชอบอยู่คนเดียว ส่วนระยะที่ 2 
ได้ ผลการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เบ้ืองต้น ประกอบด้วย แบบสํารวจคุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษระดับประถมศึกษา มีจํานวน 54 ข้อ ส่วนระดับมัธยมศึกษา มีจํานวน 52 ข้อ และได้นวัตกรรมที่เป็นหนังสือช่ือ 
“เมื่อลูก (ศิษย์) เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ”  
 
คําสําคัญ:  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ นวัตกรรมการเรียนรู้ 

                                                 
1 รายงานการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2556 
2 อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 อาจารย์ประจําคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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บทนํา  
การพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ นับเป็นสิ่ง

สํ าคัญที่ ควร ไ ด้ รั บการส นับสนุนอย่ างจริ งจั ง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการพัฒนา “เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ” ซึ่ งสํ านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ได้ให้ความหมายของ  
คําว่า เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่
แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหน่ึง
หรือหลายด้านทั้งด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ 
การใช้ภาษา การเป็นผู้นํา การสร้างงานทางทัศนศิลป์
และศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี 
ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางวิชาการ
ในสาขาใดสาขาหน่ึงหรือหลายสาขาอย่างเป็นที่
ประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนที่มีอายุระดับ
เดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่คล้ายคลึง
กัน สําหรับเด็กกลุ่มน้ีจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ
ของประเทศได้ หากพัฒนาให้เด็กมีโอกาสใช้ศักยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งการทําความเข้าใจเด็กที่มี
ความสามารถพิ เศษจึ ง เ ป็นสิ่ งสํ าคัญที่ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และครูต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพราะ
เด็กกลุ่มน้ีมีคุณลักษณะบางอย่างก่อให้เกิดผลดี บาง
คุณลักษณะก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเรียน
ด้านอารมณ์และสังคม ซึ่งในปัจจุบันผู้ปกครองและครู 
ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมเริ่มแรก
ของเด็กผู้มีความสามารถพิเศษ ทําให้เด็กเหล่าน้ีขาด
โอกาสท่ีจะได้รับการส่งเสริมให้ได้พัฒนาศักยภาพของ
เขาอย่างเต็มที่ ดังน้ันผู้ปกครองและครูควรทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และครู ไม่มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับเด็กผู้ มี
ความสามารถพิเศษอย่างเพียงพอ ก็จะทําให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างดี
รวมทั้งทําให้เด็กขาดโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

 ต้ังแต่เยาว์วัย  
ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงสนใจสร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครู 
ได้ ศึกษาหาความรู้  โดยการจัดทํ าแบบสํ ารวจ
คุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
เพ่ือจุดประกายให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครู หันมา
สนใจพฤติกรรมที่แสดงออกของเด็กที่มีแนวโน้มจะ
เป็นเด็กมีความสามารถพิเศษ รวมทั้งสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ในรูปแบบหนังสือที่มีเน้ือหาความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับคุณลักษณะที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมทั่วไป 
ทั้งด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ โดยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่
คณะผู้วิจัยจัดทําขึ้นจะช่วยสร้างความมั่นใจ และ
สร้างความเ ข้าใจอันดีเ ก่ียวกับพฤติกรรมการ
แสดงออกที่ เ กิดขึ้นของเด็ก  อันจะนําไปสู่การ
ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กเหล่าน้ีได้ในอนาคตในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

 
แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วย
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ของ
Virginia Ehrlish (198ษ5) George Betts & Maureen 
Neihart (1988) Parke (1989) Mary Coleman 
(2000)  เ ป็นกรอบแนวคิด ในการจั ดประ เภท
คุณลักษณะด้านที่สําคัญของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ซึ่งในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด ของ Parke 
(1989) เป็นหลักในการกําหนดคุณลักษณะดังน้ี 
ลักษณะด้านการรู้คิด (Cognitive Characteristics) 
ประกอบด้วย มีความสามารถสูงในการสร้างความ 
สัมพันธ์และการแปรค่าสัญลักษณ์ต่างๆ มีความสามารถ
ด้านการจําที่ไม่ธรรมดา มีความสามารถในการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ได้มากมาย มีระดับความเข้าใจเรื่อง
ต่างๆ อย่างทะลุปรุโปร่งและลึกซึ้ง มีความสามารถ
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สูงในการเช่ือมโยงปัญหาหรือความรู้ที่ได้มาจาก      
ส่วนหนึ่งไปสู่อีกส่วนหน่ึง โดยปกติเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษมักเรียนได้เร็วกว่าเด็กทั่วไป 2-3 ช้ัน  
มีสมาธิดีเย่ียมในสิ่งที่พวกเขาสนใจ มีความอยากรู้
อยากเห็น หรือชอบเล่นเกมที่ ใช้สติปัญญา เช่น 
หมากรุก เป็นต้น มีความสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว      
มีความสนใจหลากหลาย บ่อยครั้งที่เด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษสนใจกิจกรรมของผู้ใหญ่หรือคนที่อายุ
มากกว่า มีความเหลื่อมล้ําระหว่างความสามารถทาง
สติปัญญากับความสามารถทางร่างกาย 

ลักษณะด้านจิตพิสัย (Affective Characteristics) 
ประกอบด้วย มีความละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของ
ตนเอง ความรู้สึกของบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ชอบท่ีจะอยู่หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือเด็กที่มี
อายุมากกว่า มีความมานะบากบ่ันที่จะเห็นผลสําเร็จ
ของงาน ชอบทํางานที่ตนเองสนใจ ไม่ชอบงานที่ผู้อ่ืน
กําหนดให้ เด็กที่มีความสามารถพิเศษมักมีกิจกรรม
นอกหลักสูตรมากมาย ชอบความสมบูรณ์แบบ เจ้า
ความคิด เป็นขุมทรัพย์ทางความรู้และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้ดี มีความ
เป็นผู้นําสูง มีความสนใจเก่ียวกับศีลธรรมจรรยา 
ความถูกผิด ความยุติธรรม และความชอบธรรมของ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคม มีอารมณ์ขัน 
 ซึ่งคุณลักษณะด้านจิตพิสัยยังอาจแยกได้
เป็นคุณลักษณะด้านอารมณ์ และด้านสังคม ทําให้
สามารถแบ่งคุณลักษณะของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ คุณลักษณะด้าน
การรู้คิด คุณลักษณะด้านอารมณ์ และคุณลักษณะ
ด้านสังคม   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ปกครองและครูด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และ 

ด้านสังคม ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 2. เพ่ือสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ผู้ปกครองและครู ซึ่งประกอบด้วย 
       2.1 แบบสํารวจคุณลักษณะเบ้ืองต้น
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
        2.2 นวัตกรรมที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับความรู้
ของคุณลักษณะที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมทั่วไป 
ได้แก่ ด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
   ระยะที่ 1 ประชากร เป็นผู้ปกครอง
และครูของเด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนว่า
เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาพิ เศษระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
เ พ่ือใช้ในการสํารวจปัญหาและความต้องการ
เก่ียวกับพฤติกรรมด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และ
ด้านสังคม  
 ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
 1)  ประชากร เป็นผู้ปกครอง
และครูของเด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนว่า
เป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนที่มี การ
จัดการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองและครูของเด็กใน
โรงเรียนทั่วไป เพ่ือใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสํารวจคุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์และด้านสังคม  

          2)  ประชากร เป็นเอกสารและ 
งานวิจัย เพ่ือกําหนดนิยามและมิติของคุณลักษณะที่
เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ รวมท้ังผลดีจากการที่เด็กมีคุณลักษณะเช่นน้ี 
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และข้อควรระวังเก่ียวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
คุณลักษณะดังกล่าว  

กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
 ระยะที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครอง
และครูของเด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนว่าเป็น
เด็กที่มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัด
การศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 300 คน 
ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive 
Sampling) 

ระยะที่ 2 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
                 1)  กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ปกครองและครู
ของเด็กที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนว่าเป็นเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา
พิเศษ และผู้ปกครองและครูของเด็กในโรงเรียนทั่วไป 
จํานวน 320 คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบมี
จุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) 

  2)  กลุ่มตัวอย่าง เป็นเอกสารและ
งานวิจัยจํานวน 50 เล่ม 

 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ปัญหาและความต้องการด้านการเรียน 
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ 

2.2 คุณลักษณะเบ้ืองต้นด้านการรู้คิด ด้าน
อารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
 
3. การดําเนินการวิจัย 
               แบ่งลักษณะการทําวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1  
 การสร้างแบบสํารวจปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครองและครูเก่ียวกับพฤติกรรมด้าน
การเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มี 

ความสามารถพิเศษ 
 1.1 คณะผู้วิจัยร่วมกันพิจารณาประเด็น
สําคญัทีใ่ช้สร้างแบบสํารวจคณุลักษณะเบ้ืองต้น ซึ่งได้
ข้อสรุปว่า ม ี2 ประเด็น แต่ละประเด็นมีรายละเอียด
ดังน้ี 

ประเด็นที ่1 การสํารวจปัญหาใน
เด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ  

1) ด้านการเรียน   
2) ด้านอารมณ ์  
3) ด้านสังคม 
ประเด็นที่ 2 การสํารวจปัญหาที่

เด่นชัดที่ผู้ปกครองและครูต้องการมีความรู้ความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหานั้นๆ มากที่สุด โดยให้ระบุปัญหาและ
ความต้องการจําแนกตามด้านดังน้ี 

1) ด้านการเรียน    
2) ด้านอารมณ์    
3) ด้านสังคม 

  1.2 สร้างแบบสํารวจปัญหาความ
ต้องการ ของผู้ปกครองและครูเก่ียวกับพฤติกรรม
ด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
มี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามปลายเปิด จํานวน 4 ข้อ ใช้สํารวจ
ปัญหาในแต่ละด้าน และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด จํานวน 3 ข้อ โดยให้กลุ่มดังกล่าวเสนอ
ปัญหาที่เด่นชัดที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาน้ันมากที่สุด โดยให้เสนอปัญหาด้านการ
เรยีน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ด้านละ 3 ลําดับ 
  1.3 นําแบบสํารวจปัญหาและความ
ต้องการความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาที่สร้างขึ้น
ไปทดลองใช้ กับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ จํานวน 6 คน เพ่ือตรวจสอบ
ความชัดเจนของข้อคําถาม แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
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  1.4 นําแบบสํารวจปัญหาและความ
ต้องการความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา ฉบับ
สมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลกับผู้ปกครองและครูของเด็กที่
มีความสามารถพิเศษในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา
พิเศษ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 111 คน 
 1.5 สรุปผลการสํารวจปัญหาและ
ความต้องการความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหา 
โดยการวิเคราะห์เน้ือหา และคํานวณค่าร้อยละ เพ่ือ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับดําเนินกิจกรรมในระยะที่ 2 
ต่อไป 
 ระยะที่ 2  
 การสร้างนวัตกรรมที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับ
ความรู้ของคุณลักษณะที่แสดงออกเป็นพฤติกรรม
ทั่วไป ทั้งด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
  2.1 การสร้างแบบสํารวจคุณลักษณะ
เบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีขั้นตอนการ
สร้างดังน้ี 
     2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในประเด็น
คุณลักษณะด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้าน
สังคม เพ่ือนําไปสู่การกําหนดนิยามปฏิบัติการและ
มิติของการวัดคุณลักษณะแต่ละด้าน 
   2.1.2 เขียนนิยามปฏิบัติการของ
คุณลักษณะแต่ละด้าน 
  ด้านการรู้คิด หมายถึง การแสดงออก
ถึงความสามารถทางสมองในระดับที่สูงเกินวัย 
  ด้านอารมณ์ หมายถึง การแสดงออก
ของความรู้สึกที่มากกว่าปกติ เมื่อเผชิญ สิ่งเร้า และ/
หรือการควบคุมอารมณ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย  

  ด้านสังคม หมายถึง การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพกับบุคคลที่มากกว่าปกติในสถานการณ์
ทางสังคม 
  2.1.3  วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะทั้ง 3 ด้าน ของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ โดยพิจารณาควบคู่กับนิยาม
ปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดมิติการวัดและพฤติกรรม      
การแสดงออกของแต่ละมิติของแต่ละคุณลักษณะ      
ผลการศึกษาได้มิติต่างๆ ของคุณลักษณะแต่ละด้าน 
ดังน้ี 

คุณลักษณะด้านการรู้คิด ประกอบ
ไปด้วย 9 มิติ ได้แก่ 1) การคิด 2) การใช้เหตุผล 3) การ
แก้ปัญหา 4) ภาษา คําศัพท์ และการอ่าน 5) การ
สังเกต 6) ความจํา 7) การเรียนรู้ 8) ความสามารถด้าน
จาํนวน 9) กิจกรรมทางปัญญา 
 คุณลักษณะด้านอารมณ์ ประกอบไป
ด้วย 7 มิติ ได้แก่ 1) ความไวต่อความ รู้สึก 2) ความ
รุนแรง 3) อารมณ์ร่วมรู้สึกเชิงคุณธรรม 4) ความลึกซึ้ง 
5) ความสนใจ มุ่งมั่น 6) ความอยากรู้อยากเห็น          
7) ความวิตกกังวลในความสมบูรณ์แบบ  

คุณลักษณะด้านสังคม ประกอบไป
ด้วย 2 มิติ ได้แก่ 1) การติดต่อสื่อสารทางสังคม         
2) การปรับตัวทางสังคม 
  2.1.4 สร้างข้อคําถามสําหรับวัด
พฤติกรรมการแสดงออก ของแต่ละมิติของคุณลักษณะ 
ทั้ง 3 ด้าน 
  2.1.5 ส ร้ า ง ชุ ด แ บ บ สํ า ร ว จ
คุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ซึ่งสํารวจ 3 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านการรู้คิด 
คุณลักษณะด้านอารมณ์ และคุณลักษณะด้านสังคม 
โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็น
ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ของผู้ที่มี
ความสวามารถพิเศษ และสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสํารวจคุณลักษณะเบ้ืองต้นด้าน
การรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม มีลักษณะ เป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่งมีคําตอบให้
เลือก 2 ตัวเลือก คือ ใช่/มี กับ ไม่ใช่/ไม่มี โดยเป็น
ข้อคําถามระดับช้ันประถมศึกษา 54 ข้อ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษา 52 ข้อ 
 2.1.6 นําแบบสํารวจคุณลักษณะ
เบ้ืองต้นของเด็กที่ มี ความสามารถพิ เศษไปให้
ผู้เช่ียวชาญด้าน จิตวิทยา ด้านวิจัย และด้านการวัด
และประเมินผล จํานวน 5 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
  2.1.7   นําแบบสํารวจคุณลักษณะ 
เบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษไปทดลองใช้กับ
ผู้ปกครองและครู จํานวน 320 คน เพ่ือหาคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่าอํานาจจําแนก 
และค่าความเช่ือมั่น 
   2 . 1 . 8  จั ด ทํ า แ บ บ สํ า ร ว จ
คุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ฉบับสมบูรณ์ 
 2.2 การสร้างนวัตกรรมที่เป็นหนังสือที่
มีเน้ือหาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณลักษณะที่แสดง
ออกเป็นพฤติกรรมทั่วไป ทั้งด้านการรู้คิด ด้าน
อารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

2.2.1 กําหนดขอบเขตเน้ือหาของ
ห นั งสื อ ก า ร เ รี ย น รู้ เ บ้ื อ ง ต้ น เ ก่ี ยว กั บ เ ด็ กที่ มี
ความสามารถพิเศษจากผลการวิจัยในระยะที่ 1 
เ พ่ื อใ ห้ผู้ อ่ านเ กิดความรู้ ความเข้ า ใจ เ ก่ี ยว กับ
คุณลักษณะของเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้าน
ต่างๆ 3 ด้าน คือ 

ด้านการรู้คิด ประกอบด้วย 9 มิติ 
ได้แก่ (1) การคิด (2) การใช้เหตุผล (3) การแก้ปัญหา 
(4) ภาษา คําศัพท์ และการอ่าน (5) การสังเกต         

(6) ความจํา (7) การเรียนรู้ (8) ความสามารถด้าน
จํานวน (9) กิจกรรมทางปัญญา 

ด้านอารมณ์ ประกอบด้วย 7 มิติ 
ได้แก่ (1) ความไวต่อความรู้สึก (2) ความรุนแรง       
(3) อารมณ์ร่วมรู้สึกเชิงคุณธรรม (4) ความลึกซึ้ง             
(5) ความสนใจ มุ่งมั่น (6) ความอยากรู้อยากเห็น (7) 
ความวิตกกังวลในความสมบูรณ์แบบ 

ด้านสังคม ประกอบด้วย 2 มิติ 
ได้แก่ (1) การติดต่อสื่อสารทางสังคม (2) การปรับตัว
ทางสังคม 

2.2.2 นํ า เ ส น อ เ น้ื อ ห า
เก่ียวกับนิยาม ผลดี และข้อควรระวังเก่ียวกับปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคุณลักษณะดังกล่าว ของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ โดยทําการสังเคราะห์
และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับคุณลักษณะของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ จํานวน 50 เล่ม 

2.2.3 คณะผู้ วิจั ย กําหนด
รูปเล่มของหนังสือการเรียนรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ โดยกําหนดรูปแบบ ขนาดของ
หนังสือ และการวาดภาพการ์ตูนในแต่ละมิติ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ระยะที่ 1 
ผลการสํารวจปัญหาและความต้องการ  

ของผู้ปกครองและครูเก่ียวกับพฤติกรรมด้านการเรียน 
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ พบว่า   

1. ผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ส่วนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษด้านการเรียน คือ การไม่
สนใจ เรี ยน  และมีความเห็นเ พ่ิมเ ติมในระดับ
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ประถมศึกษา มีปัญหาเรื่อง ความเอาใจใส่เฉพาะวิชาที่
อยากเรียน  ด้านอารมณ์ คือ การแสดงอารมณ์ที่ไม่
เหมาะสมกับผู้อ่ืน และการเอาแต่ใจตนเอง ส่วนด้าน
สังคมพบว่า ผู้ปกครองเด็กระดับประถมศึกษามีปัญหา
ทั้งเรื่องการชอบอยู่คนเดียว และการชอบเข้าสังคม
และมีเพ่ือนมาก แต่ระดับมัธยมศึกษา พบปัญหามาก
เฉพาะเรื่องการชอบเข้าสังคมและมเีพ่ือนมาก 

2. ครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนมาก
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษด้านการเรียน คือ การไม่สนใจ
เรียน ด้านอารมณ์ คือ โกรธ โมโหง่าย และด้าน
สังคม คือ ชอบอยู่คนเดียว 

ระยะที่ 2   
ผลการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้เบ้ืองต้น

เ ก่ียว กับเ ด็กที่ มี ความสามารถพิ เศษ  สํ าหรับ
ผู้ปกครองและครู แบ่งเป็น 

2.1 ผ ล ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ สํ า ร ว จ
คุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
แบ่งเป็น 2 ระดับการศึกษาดังน้ี 
 2.1.1 ระดับประถมศึกษา ได้แบบ
สํารวจคุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อคําถามจํานวน 54 ข้อ 
แบ่งเป็นเน้ือหาในแต่ละด้านดังน้ี 

ด้านการรู้คิดจํานวน 36 ข้อ 
มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่า t กลุ่มครู ระหว่าง  
1.59 – 3.29 กลุ่มผู้ปกครอง ระหว่าง 1.52 – 2.82 ค่า
อํานาจจําแนก ค่า t ระหว่าง 2.14 – 12.00 และค่า        
r  ระหว่าง 0.21 – 0.79 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.96   

ด้านอารมณ์จํานวน 10 ข้อ มี
ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่า t กลุ่มครู ระหว่าง  
1.66 – 3.95 กลุ่มผู้ปกครอง ระหว่าง 1.50 – 2.46 
ค่าอํานาจจําแนก ค่า t ระหว่าง 1.60 – 6.33                   

ค่า r ระหว่าง  0.23 – 0.66 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.68   

ด้านสังคมจํานวน 8 ข้อ ซึ่งมี
ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่า t กลุ่มครู ระหว่าง  
1.51 – 3.25 กลุ่มผู้ปกครอง ระหว่าง 1.51 – 2.69 ค่า
อํานาจจําแนก ค่า t ระหว่าง 2.01 – 3.60 และค่า r  
ระหว่าง 0.21 – 0.66 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.64 
 2.1.2 ระดับมัธยมศึกษา ได้แบบ
สํารวจคุณลักษณะเบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อคําถามจํานวน 52 ข้อ 
แบ่งเป็นเน้ือหาในแต่ละด้านดังน้ี 

ด้านการรู้คิดจํานวน 28 ข้อ 
มีค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง ค่า t กลุ่มครู ระหว่าง  
2.10– 7.62 กลุ่มผู้ปกครอง ระหว่าง 1.82 – 2.87 ค่า
อํานาจจําแนก ค่า t ระหว่าง 1.81 – 8.06 และ         
ค่า r  ระหว่าง 0.49 – 0.80 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
0.97   

ด้านอารมณ์จํานวน 14 ข้อ มี
ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่า t กลุ่มครู ระหว่าง  
1.80 – 4.33 กลุ่มผู้ปกครองระหว่าง 1.91 – 3.41 ค่า
อํานาจจําแนก ค่า t ระหว่าง 2.30 – 6.21 ค่า r 
ระหว่าง  0.24 – 0.76 มีค่าความเช่ือมันเท่ากับ 0.86   

ด้านสังคมจํานวน 10 ข้อ ซึ่ง
มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ค่า t กลุ่มครู ระหว่าง  
2.11 – 5.64 กลุ่มผู้ปกครอง ระหว่าง 1.86 – 2.73 ค่า
อํานาจจําแนก ค่า t ระหว่าง 1.84 – 5.00 และค่า r  
ระหว่าง 0.21 – 0.76 มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.78 

2.2  นวัตกรรมที่เป็นหนังสือที่มีเน้ือหา
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคุณลักษณะที่แสดงออกเป็น
พฤติกรรมทั่วไป ทั้งด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และ
ด้านสังคม ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
 2.2.1 ผลการวิเคราะห์ผลดีและข้อ
ควรระวัง 
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คณะผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์
เน้ือหาเก่ียวกับผลดีของการมีคุณลักษณะดังกล่าว
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และข้อควรระวัง
เก่ียวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากคุณลักษณะ
ดังกล่าวของเด็กที่มีความสามารถพิเศษจําแนกตาม
มิติในแต่ละด้านจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
กับเด็กที่มีความสามารถพิเศษจํานวน 50 เล่ม 

2.2.2 ผลการสร้างนวัตกรรมที่เป็น
หนังสือ 

หนังสือนวัตกรรมเล่มน้ี มีรูปแบบ
และขนาดของหนังสือดังน้ี 
 1)  ขนาด  กว้าง  21 x ยาว  25 
เซนติเมตร แนวต้ัง 
 2)  ปกอ่อน 4 สี เน้ือในกระดาษ      
สีขาว 
 3)  มีภาพประกอบเน้ือหาที่เป็นรูป
สีลายเส้น  

4)  การวาดภาพการ์ตูน ในแต่ละ
มิติ จะมีจํานวน 3 รูป 

 4.1) รูปที่ 1  เป็นรูป
ที่แสดงถึงนิยามของมิติ พร้อมข้อความที่แสดงนิยาม
ของมิติ 
 4.2) รูปที่ 2 เป็นรูป
ที่แสดงถึงผลดีของแต่ละมิติ โดยคัดเลือกผลดีมา 1 
ข้อ ที่มีลักษณะเด่น และมีข้อความของผลดีของภาพ
น้ันแสดงไว้ใต้ภาพ ส่วนผลดีอ่ืน ๆ ให้เขียนประกอบ
อยู่ในภาพ   
 4.3) รูปที่ 3 เป็นรูป
ที่แสดงถึงข้อควรระวังของแต่ละมิติ โดยคัดเลือกข้อ
ควรระวังมา 1 ข้อ ที่มีลักษณะเด่น และมีข้อความ
ของข้อควรระวังของภาพน้ันแสดงไว้ใต้ภาพ ส่วนข้อ
ควรระวังอ่ืนๆ ให้เขียนประกอบอยู่ในภาพ 

5)  การออกแบบตัวอักษร การใช้
ตัว อักษรที่ เ ป็นคํ าอ ธิบายใ ห้ ใ ช้แบบตัว อักษร 
Angsana New ส่วนตัวอักษรที่เป็นคําพูดให้ใช้แบบ
ตัวอักษรที่เป็นการ์ตูน  
 6) การเรียงลําดับเน้ือหาในการ
นําเสนอภาพคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรู้คิด  
ด้านอารมณ์ และด้านสังคม  
 7) ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า รู ป เ ล่ ม
หนังสือและวางแผนเผยแพร่หนังสือดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การอภิปรายผลการวิจัยครั้งน้ีจะได้อภิปราย
เฉพาะประ เ ด็นที่ เ ก่ี ยว กับ ปัญหาของ เ ด็กที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านการเรียน ด้านอารมณ์ และ
ด้านสังคม ตามการรับรู้ของผู้ปกครองและครู 
 ประเด็นปัญหาด้านการเรียน ผลการวิจัย
พบว่า  ทั้ งผู้ ปกครองและครู ต่ างมีความเ ห็นที่
สอดคล้องกันว่า ปัญหาด้านการเรียนของเด็กที่มี
ค ว า มส าม า ร ถ พิ เ ศษส่ ว น ใ หญ่  ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา คือ การไม่สนใจ
เรียน การท่ีผลการวิจัยพบว่า การไม่สนใจเรียนเป็น
ปัญหาสําคัญด้านการเรียนของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ อาจพิจารณาจากหลายมุมมองที่สามารถ
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นํามาใช้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการไม่สนใจเรียนของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษได้ดังน้ี 
 1.  ด้านคุณลักษณะเฉพาะของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 
 เด็กที่มีความสามารถพิเศษมีคุณลักษณะ
เฉพาะที่เด่นชัดหลายประการที่อาจเป็นสาเหตุให้เด็ก
ไม่สนใจการเรียน จากการทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยจํานวนหน่ึง พบว่า เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษมี ความถนัดในบางสิ่งบางอย่างสูงมาก จึงมัก
ขาดความสนใจในการเรียนวิชาสามัญ เด็กเหล่าน้ี ยัง
ชอบใช้เวลาตรึกตรองค้นคว้าสิ่งที่ตนชอบและสนใจ
อย่างลึกซึ้ง จึงอาจดูเหมือนเป็นเด็กเลื่อนลอยหรือฝัน
กลางวันในห้องเรียนเป็นบางครั้งบางคราว (ดุษฎี 
บริพัตร. 2548) คุณลักษณะที่เด่นชัดอีกประการหน่ึง
ของเด็กที่มีความ สามารถพิเศษ คือ มีความเอาใจใส่
ด้วยความมุ่งมั่นบากบ่ันเป็นพิเศษในงานที่ตนมีความ
สนใจสูง ในช่วงเวลาที่ยาวนาน เด็กจึงต่อต้านการ
รบกวนหรือการต้องทํากิจกรรมตามกําหนดการ ถูก
รับรู้ว่าเป็นเด็กด้ือรั้น ไม่ให้ความร่วมมือ (Clark et al. 
1988) นอกจากน้ีแล้ว เด็กที่มีความสามารถพิเศษมัก
มีความสนใจที่หลากหลาย กระหายที่จะเรียนรู้ใน
ทุกๆ ด้าน อ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในสายตา 
อาจส่งผลให้เด็กสนใจทํากิจกรรมมากมายไปเร่ือยๆ 
แบบ ช่ั ว ค ร า ว  โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถในด้านใดด้านหน่ึงให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง (Ehrich. 1985) พ่อแม่และ
ครูอาจมองว่าเด็กเป็นคน “จับจด” คือ ไม่เอาใจใส่
อะไรจริงจัง รวมถึงการเรียนด้วย นอกจากน้ี ความ
สนใจและความอยากรู้อยากเห็นที่หลากหลายเกิน
ปกติธรรมดายังทําให้ยากต่อการทํางานกลุ่มด้วย 
(Clark. 1988)   

2.  ด้านหลักสูตรและวิธีการสอนของครูที่
ไม่ตอบสนองต่อคุณลักษณะด้านการรู้คิดของเด็กที่มี 

ความสามารถพิเศษ 
 จากการวิจัยของนักการศึกษาทําให้ 
ทราบว่า หลักสูตรและวิธีการสอนของครูเป็นขวากหนาม 
ในการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษอยู่ไม่น้อย (อุษณีย์ โพธิสุข. 2537) หลักสูตร
ปกติส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรสําหรับเด็กทั่วไป มิใช่เพ่ือ
เด็กที่มีความสามารพิเศษ จึงไม่สามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการเป็นพิเศษของเด็กเหล่าน้ี เป็นเหตุ
ให้เด็กเหล่าน้ีต้องสูญเสียความสามารพิเศษที่มีอยู่  
ในตัวเกิดความเบ่ือหน่ายกับหลักสูตรปกติ ไม่อดทน
กับการ “รอคอยกลุ่ม” (ลลิตา เหล่าพานิช. 2538; 
ดุษฎี บริพัตร. 2548) ส่วนในด้านวิธีการสอนของครู
ปรากฏว่า ครูใช้วิธีการสอนที่ไม่สามารถตอบสนองต่อ
คุณลักษณะด้านการรู้คิดของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ประกอบด้วยการสอนโดยใช้การบรรยาย        
การนําเอาวิธีการที่ล้าสมัยมาสอน การสอนให้เด็ก
จดจําในสิ่งที่ไม่มีความสําคัญ เป็นต้น (อุษณีย์ โพธิสุข. 
2537) ลักษณะการสอนเช่นน้ีทําให้เด็กเบ่ือหน่าย และ
ไม่สนใจการเรียน สอดคล้องกับความเห็นของดุษฎี 
บริพัตร (2548) ที่ว่าการเรียนการสอนที่เน้นการบอก
เล่าให้จดจําจะทําให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษเกิด
ความเบ่ือหน่ายในการเรียน เน่ืองจากเด็กเหล่าน้ี
ชอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งด้านการอ่าน
และการสืบค้นข้อเท็จจริงต่างๆ นอกจากน้ี เด็ก
เหล่าน้ีมีความจําที่ดีมาก มีศักยภาพในการประมวล
ข้อมูลที่เกินปกติธรรมดา มีการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย มีความสามารถในการสรุปย่อ และให้
เหตุผลอย่างพินิจพิเคราะห์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างแนวคิดและเหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถจับ
ประเด็นสําคัญได้อย่างรวดเร็ว คุณลักษณะเหล่าน้ีทํา
ให้เด็กเบ่ือหน่ายกับการอธิบายซ้ําๆ ความซ้ําซาก 
การเรียนรู้ด้วยการทําซ้ํา การท่องจํา งานที่เป็นกิจวัตร
ประจําวัน การฝึกฝน และการจดจํารายละเอียด 
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 (Ehrich. 1985; Clark. 1988; Clark et al. 1988) 
 3. ด้านทัศนคติของครู ต่อเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ 
 ครูในโรงเรียนทั่วไปไม่พร้อมกับการสอน
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และมักมีความรู้สึกที่ไม่ดี
กับเด็กกลุ่มน้ี เน่ืองจากเด็กมีความสามารถในการ
เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่ล้ําหน้า ครูอาจไม่รู้มากเท่าเด็ก จึง
เห็นว่าเด็กเป็นคนที่ “ยโสโอหัง” นอกจากน้ี ครูอาจ
เห็นว่าเด็กที่มีความสามารถพิเศษควรต้องเหมือนเด็ก
ทั่วๆ ไป น่ันคือ อ่อนน้อม ยอมตาม สุภาพ และทํา
คะแนนได้ดี ซึ่งคุณลักษณะเหล่าน้ีไม่สอดคล้องกับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ 
และมีทัศนคติทางลบกับเด็กกลุ่มน้ี ที่ส่งผลเสียต่อการ
เรียนการสอน และทําให้เด็กเกิดการต่อต้านด้วยการมี
พฤติกรรมก่อกวนและไม่สนใจเรียน ดังที่มีหลักฐาน
จากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า เด็กนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ถูกให้ออกจากโรงเรียนเป็น
เด็กที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 20 (Galbraith. 
1983) 
 4.  ด้านโรงเรียนและนโยบายของโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน 
 โรงเ รียนส่วนมากไม่ ไ ด้จัด ต้ังขึ้นมา
สําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แต่จัดต้ังขึ้นมา
สําหรับเด็กปกติทั่วไป (Galbraith. 1983) โรงเรียน
จึงไม่มีความพร้อมมากพอสําหรับการให้การศึกษา
กับเด็กกลุ่มน้ีในหลายๆ ด้าน เช่น ไม่สามารถจัดครูที่
มีความสามารถตรงกับความสามารถพิเศษของเด็ก 
ความจํากัดของอุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ รวมถึง
ปัญห า ใ นก า ร จั ด โ ป ร แก รมสํ า ห รั บ ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถพิเศษ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลให้
เด็กเบ่ือหน่ายโรงเรียน จนมีคํากล่าวว่า ถ้าถามเด็กที่
มีความสามารถพิเศษเก่ียวกับโรงเรียน เด็กจะตอบ
ออกมาโดยทันทีว่า น่าเบ่ือ ง่ายเกินไป ซ้ําซาก ไม่ตรง

ประเด็น ไร้สาระ (Galbraith. 1983) ประเด็นที่สําคัญ
อีกประการหน่ึง คือ นโยบายของโรงเรียนที่จัดให้เด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษเรียนในห้องเดียวกับเด็กทั่วไป 
อาจก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างได้เช่นกัน เน่ืองจาก
เด็กที่มีความสามารถพิเศษชอบบทเรียนที่ท้าทาย 
และมีความยากมากกว่าของเด็กวัยเดียวกันโดยทั่วไป 
การเรียนร่วมกับเด็กปกติอาจทําให้มีปัญหากับเพ่ือน 
กับครู กับการเรียน อาจเป็นเด็กเบ่ือหน่ายการเรียน 
สอบตกซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ (ดุษฎี บริพัตร. 2548)
นอกจากน้ี เด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นเด็กที่รู้
มากกว่าเพ่ือนๆ ในวัยเดียวกัน เมื่อต้องเรียนร่วมกับ
เพ่ือนในช้ันเรียนปกติ อาจทําให้มีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ตามมา เช่น การมีพฤติกรรมก่อกวน ไม่สนใจ
เรียน ไม่อยากไปโรงเรียน เป็นต้น (Ehrich. 1985)  
   การวิจัยคร้ังน้ีที่ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา
ด้านการเรียนของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ 
การไม่สนใจเรียน มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Webb (1993 citing in Heylighne. 2005) ที่
พบว่า ภายในห้องเรียน เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ถูกมองว่าไม่มีความสามารถควบคุมตัวเองให้อยู่กับ
การศึกษาเล่าเรียน มีพฤติกรรมไม่ใส่ใจในการเรียน 
ก่อกวน หรือมีความพยายามอย่างอ่ืนที่ทําให้ตนเอง
เกิดความสนุกสนาน ผลการวิจัยน้ียังสอดคล้องกับ
งานวิจัยอีกหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับปัญหาของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษที่ David & Rimm (2004) ได้
รวบรวมไว้ โดยพบว่า ปัญหาประการหน่ึงที่พบบ่อย
มากนอกเหนือจากปัญหาอ่ืน ๆ คือ ปัญหาการขาด
ความท้าทายที่เพียงพอ และการมีนิสัยการเรียนที่ไม่ดี 
 นอกจากปัญหาความสนใจเรียนของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาแล้ว ยังมีผลวิจัยเพ่ิมเติมในกลุ่มเด็ก
ประถมศึกษาในปัญหาเร่ืองความเอาใจใส่เฉพาะวิชา
ที่ อยาก เรี ยน  ซึ่ งประ เ ด็น น้ี ไม่พบในกลุ่ ม เ ด็ก



Journal of Behavioral Science Vol. 20 No. 2 July 2014       ISSN 1686-1442 

 

 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2557  166  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มัธยมศึกษา ผลที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะกลุ่มเด็ก
ประถมศึกษาอยู่ในวัยเด็กตอนปลาย ซึ่งนักการศึกษา
เห็นว่าเป็นระยะวิกฤต (Critical Period) ของการ
สร้างนิสัยมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการเรียน เด็กบางคนจะมี
ลักษณะการมุ่งผลสัมฤทธ์ิแบบปกติ ในขณะที่เด็ก
บางคนมีลักษณะมุ่งผลสัมฤทธ์ิตํ่าหรือสูงจนเกินไป 
(Hurlock. 1980) สอดคล้องกับแนวคิดของอีริคสัน 
(Erickson) ที่กล่าวถึงเด็กในวัยน้ีว่าเป็นระยะวิกฤติ
ของการพัฒนาความขยันหมั่นเพียร ซึ่งถ้าล้มเหลวก็
จะพัฒนาความมีปมด้อยขึ้นมาแทนที่ เด็กวัยน้ี จึง
พัฒนาคุณสมบัติเอาการเอางานหรือความขยันหมั่นเพียร 
ในการเรียน การทํางาน ความรับผิดชอบและการเล่น
ที่มีกฎเกณฑ์ และสอดคล้องกับแนวคิดของฟรอยด์ 
(Freud) ที่กล่าวว่า วัยเด็กตอนปลายเป็นระยะพักตัว
ของพลังทางเพศ ความอยากหาความสําราญทางเพศ
จะถูกสกัดก้ันให้จมลงไปอยู่ในจิตไร้สํานึกโดยสิ้น  
เชิง พลังน้ีจะกลับมีขึ้นมาอีกก็ต่อเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น 
ช่วงน้ีจะเป็นช่วงที่ เด็กพุ่งความสนใจไปให้กับสิ่ง
รอบๆ ตัว และเป็นช่วงของการเรียนรู้ (Shaffer & 
Kipp. 2010) จึงมีความเป็นไปได้ว่า เด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษในระดับประถมศึกษาจะพัฒนานิสัยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในระดับสูง แต่เน่ืองจากเด็กวัยน้ียังคงขาด
ประสบการณ์ชีวิต และความสนใจของเด็กวัยน้ียังอยู่
ในวงจํากัดเมื่อเทียบกับเด็กมัธยมศึกษาหรือวัยรุ่น จึง
ทําให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับประถมศึกษา
ให้ความเอาใจใส่เฉพาะวิชาที่อยากเรียนเท่าน้ัน 
 ประเด็นปัญหาด้านอารมณ์ ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทั้ง
ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาส่วนมาก
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาด้านอารมณ์ คือ 
การแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับผู้อ่ืน และการเอา
แต่ใจตนเอง ในขณะที่ครูของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษท้ัง 2 กลุ่มดังกล่าวเห็นว่า ปัญหาด้านอารมณ์ 

คือ โกรธหรือโมโหง่าย ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
พัฒนาการทางอารมณ์ตามปกติของเ ด็ก วัย น้ี 
กล่าวคือ แม้เด็กในวัยประถมศึกษาจะเริ่มเรียนรู้การ
ควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าวัยที่ผ่าน
มา แต่เมื่อเด็กอยู่ในบ้าน เด็กอาจไม่มีแรงจูงใจ
ดังกล่าวน้ี เป็นผลให้เด็กมักแสดงอารมณ์เต็มที่
เหมือนที่เคยทําตอนเป็นเด็กเล็ก ซึ่งทําให้พ่อแม่
ตํ าหนิหรือลงโทษที่ เ ด็กประพฤติตนไ ม่สม วัย 
นอกจากน้ี สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดอารมณ์โกรธในวัย
เด็กตอนปลายมีมากกว่าในวัยเด็กตอนต้น เพราะเด็ก
ต้องการเป็นตัวของตัวเองมากกว่า จึงเกิดความคับ
ข้องใจมากกว่า สิ่งที่ทําให้เด็กวัยประถมศึกษาโกรธ
ยังมีอีกหลายอย่าง เช่น ถูกขัดขวางในสิ่งที่กําลังทําอยู่ 
ถูกตําหนิหรือถูกวิจารณ์ ถูกเปรียบเทียบกับเด็กอ่ืนๆ 
ที่ดีกว่า ถูกอบรมสั่งสอน ถูกบ่นว่าหรือถูกทําโทษใน
สิ่งที่เขาไม่ได้ทํา เห็นคนอ่ืนๆ โกงหรือทําในสิ่งที่ไม่
ยุติธรรม ถูกกล่าวหาว่าโกหก และประการสุดท้าย 
เด็กวัยประถมศึกษาจะโกรธอันเน่ืองจากความไม่
ฉลาดของตนเอง เด็กมักต้ังระดับความมุ่งหวังเหนือ
ความสามารถและเมื่อทําไม่ได้ก็มักจะโกรธ (ประณต 
เค้าฉิม.2549) ครูของเด็กในระดับประถมศึกษาจึง
มอง ว่ า  เ ด็ ก วัย น้ี โกรธห รือ โม โห ง่ าย  ซึ่ ง เ ป็น
เช่นเดียวกับเด็กระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่น 
โดย G. Stanley Hall กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยพายุบุแคม 
(Storm and Stress) คือ มีอารมณ์รุนแรง ไม่คงที่ 
นอกจากน้ียังขาดการควบคุมในการแสดงออก มี
อารมณ์ค้างเกิดเสมอ ๆ และมีอารมณ์ร่วมรู้สึกที่
รุนแรง (ประณต เค้าฉิม. 2549; Seifert & Hoffnung. 
1994) ประกอบกับคุณลักษณะด้านอารมณ์บาง
ประการของเด็กที่มีความสามารพิเศษ เช่น การมี
ความรู้สึกไวต่อความคาดหวังและความรู้สึกของคนอ่ืน 
มีอุดมการณ์และความยุติธรรม มีความต้องการที่
รุนแรงในเรื่องความสอดคล้องระหว่างค่านิยมเชิง
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นามธรรมกับการกระทําส่วนตน การมีระดับของการ
ตัดสินเชิงจริยธรรมที่ล้ําหน้ากว่าเด็กอ่ืนๆ ในวัย
เดียวกัน เป็นต้น จึงเป็นคุณลักษณะที่ไปช่วยเสริมให้
อารมณ์โกรธ โมโหง่าย ของเด็กกลุ่มน้ีมีมากย่ิงขึ้น  
 ประเด็นปัญหาด้านสังคม ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ปกครองของเด็กที่มีความสามารถพิเศษใน
ระดับประถมศึกษากลุ่มหน่ึงเห็นว่า ปัญหาด้านสังคม
ของเด็ก คือ การชอบอยู่คนเดียว ในขณะที่ผู้ปกครอง
อีกกลุ่มหน่ึงที่มีจํานวนใกล้เคียงกันกับกลุ่มแรกกลับ
เห็นตรงกันข้าม โดยเห็นว่า ปัญหาด้านสังคมของเด็ก 
คือ การชอบเข้าสังคม แต่ในระดับมัธยมศึกษา 
ผู้ปกครองเห็นว่าเด็กมีปัญหาเฉพาะเรื่องการเข้าสังคม 
มีเพ่ือนมาก สําหรับครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ส่วนมากมีความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาด้านสังคม
ของเด็ก คือ ชอบอยู่คนเดียว การท่ีผู้ปกครองเห็นว่า
ปัญหาด้านสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับประถมศึกษา คือ การชอบอยู่คนเดียว และ
การชอบเข้าสังคม อธิบายได้ว่า โดยทั่วไปเด็กในวัยน้ี
เป็นวัยที่นักจิตวิทยาเรียกว่า เป็นวัยเข้ากลุ่มเพ่ือน 
(Gang Age) เป็นการรวมกันของเด็กวัยเดียวกัน เพศ
เดียวกัน เพ่ือความสนุกสนาน เป็นกลุ่มการเล่น (Play 
Group) กิจกรรมกลุ่มที่เป็นที่นิยมประกอบด้วยการ
เล่นเกมและกีฬา การดูภาพยนตร์ การคุยกัน และ
การกินอาหารร่วมกัน เป็นต้น เด็กวัยน้ีต้องการเข้า
กลุ่ม เ พ่ือนและต้องการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม 
(ประณต เค้าฉิม. 2549) ความต้องการมีเพ่ือนและ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เป็นความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานขั้นหน่ึงตามทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) 
ดังน้ัน เด็กที่มีความสามารถพิเศษก็น่าจะต้องมีความ
ต้องการในเรื่องน้ี สอดคล้องกับคุณลักษณะทาง
สังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คือ ต้องการ
แสวงหาเพ่ือน อาจชอบที่จะอยู่หรือพูดคุยกับผู้ใหญ่

หรือเด็กที่มีอายุมากกว่า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุก
เพศทุกวัย ชอบทําความรู้จักกับผู้คน มีความเป็นผู้นํา
สูง (อุษณีย์ โพธิสุข. 2543; สําอาง หิรัญบูรณะ และ
คณะ. 2544; อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ. 2548; ผดุง 
อารยะวิญญู. 2551; Gardner. 1989; House. 1991; 
Clark. 1992) ทําให้ผู้ปกครองมองว่า เด็กกลุ่มน้ีชอบ
สังคม อย่างไรก็ตามยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆ ด้านสังคม
ที่เก่ียวข้องกับการทํางานของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ คือ ชอบทํางานเด่ียวมากกว่างานกลุ่ม ไม่ร่วม
กิจกรรมที่ ไม่ชอบ ไม่สามารถปรับความคิดของ
ตนเองให้คล้อยตามความคิดของกลุ่มคนในสังคม จึง
ทําให้เด็กไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ 
(อุษณีย์ โพธิสุข. 2543; สําอาง หิรัญบูรณะ และ
คณะ. 2544; อุษณีย์ โพธิสุข และคณะ. 2548; ผดุง 
อารยะวิญญู. 2551; Gardner. 1989; House. 1991; 
Clark. 1992) จึงมีความเป็นไปได้ที่เด็กบางส่วนมี
คุณลักษณะเหล่าน้ี ประกอบกับเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษมีความเอาใจใส่ด้วยความมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษ
ในงานท่ีตนมีความสนใจสูง ในช่วงเวลาที่ยาวนาน  
ยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบ แสดงความเป็นอิสระไม่
คล้อยตามใคร จึงทําให้ผู้ปกครองมองว่าเด็กมี
ลักษณะชอบอยู่คนเดียว ไม่ชอบยุ่งเก่ียวกับใคร โดย
สรุป คือ ผู้ปกครองของเด็กระดับประถมศึกษาเห็นว่า 
ปัญหาด้านสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีทั้ง
การชอบอยู่คนเดียวและการชอบเข้าสังคม แต่ทั้งน้ี
ผู้ปกครองของเด็กระดับมัธยมศึกษากลับเห็นว่า 
ปัญหาด้านสังคมของเด็กมีเฉพาะการชอบเข้าสังคม
และมีเพ่ือนมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าเด็ก
ระดับมัธยมศึกษาอยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่โลก
ทางสังคมของเด็กกว้างขวางมากข้ึน และเป็นช่วงที่
เด็กให้ความสําคัญกับกลุ่มเพ่ือน มีพฤติกรรมคล้อย
ตามกลุ่มเพ่ือน และมีความต้องการการยอมรับจาก
กลุ่มเพ่ือนสูง จึงทําให้เด็กวัยน้ีใช้เวลาส่วนใหญ่ทํา
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กิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มเพ่ือน ทั้งกิจกรรมส่วนตนและ
กิจกรรมทางสังคม ให้เวลากับพ่อแม่ลดลง และมัก
ขัดแย้งกับพ่อแม่มากขึ้น (ประณต เค้าฉิม. 2549) จึง
อาจทําให้ผู้ปกครองเห็นว่า การชอบเข้าสังคมของ
เด็กและการมีเพ่ือนมากเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
แทนที่จะมองว่าเป็นพัฒนาการตามปกติ อย่างไรก็ตาม 
ครูกลับเห็นว่าปัญหาด้านสังคมของเด็กทั้ง 2 กลุ่มมี
ประการเดียว คือ การชอบอยู่คนเดียว อาจเป็นไปได้
ว่าครูมีความใกล้ชิดกับเด็กน้อยกว่าผู้ปกครอง ครูอาจ
สังเกตเห็นเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าน้ัน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะของการไม่เข้ากลุ่ม เช่น 
ชอบทํางานเด่ียวมากกว่างานกลุ่ม ไม่ร่วมกิจกรรมที่
ไม่ชอบ เป็นอิสระไม่คล้อยตามใคร เป็นต้น ส่วน
พฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือ
การชอบทําความรู้จักผู้คน เป็นพฤติกรรมที่ครูอาจไม่
สามารถสังเกตเห็นได้ดีเท่ากับพ่อแม่ ทําให้ครูรับรู้ว่า
ปัญหาด้านสังคมของเด็กที่มีความสามารถพิเศษมี
เพียงประการเดียว คือ การชอบอยู่คนเดียว 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ 
จากการวิจัยครั้งน้ีได้นวัตกรรมการเรียนรู้

สําหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จํานวน 
2 ชุด คือ 1) แบบสํารวจคุณลักษณะเบื้องต้นของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา 2) หนังสือการเรียนรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ คณะผู้วิจัยขอ
เสนอแนะในการนํานวัตกรรมการเรียนรู้แต่ละชุดไป
ใช้ดังน้ี 

1.1  แบบสํารวจคุณลักษณะเบื้องต้นของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้น
เพ่ือให้ผู้ปกครองและครูที่เกิดความสงสัยว่า บุตรหลาน

หรือนักเรียนของตนจะเป็นเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษหรือไม่  จากการสั ง เกตพบลักษณะหรือ
พฤติกรรมที่ต่างจากเด็กวัยเดียวกันทั่วไป ได้ใช้เพ่ือ
การตรวจสอบเด็กตามรายการข้อความในแบบ
สํารวจ ทั้งด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม 
ถ้าเด็กมีการแสดงออกถึงคุณลักษณะและพฤติกรรม
ทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าวตามเกณฑ์ต้องมีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นครบทั้ง 3 ด้าน ในแต่ละด้านต้องมีครบทุก
มิติ และได้ผลการประเมินในภาพรวมต้ังแต่ร้อยละ 
75 ขึ้นไป แสดงว่า เด็กอาจมีแววความสามารถพิเศษ 
แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า เด็กมีความสามารถ
พิเศษแน่ชัดหรือไม่ และเป็นความสามารถพิเศษใน
ด้านใด เด็กควรได้รับการวินิจฉัยจากนักวิชาการที่มี
ความชํานาญในเร่ืองน้ี ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่จะให้
ความช่วยเหลือได้หน่วยงานหน่ึง คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพ่ือให้ผลในการใช้แบบสํารวจคุณลักษณะ
เบ้ืองต้นของเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและน่าเช่ือถืออย่างแท้จริง ผู้ปกครองและครู 
ซึ่งเป็นผู้รู้จักเด็กเป็นอย่างดีต้องต้ังใจและมีความ
ละเอียดรอบคอบ ในการบันทึกผลตามความเป็นจริง
ให้ครบทุกข้อคําถาม โดยปราศจากความลําเอียง 

 ผู้ปกครองและครูที่มีความประสงค์
จะใช้แบบสํารวจน้ี สามารถติดต่อขอรับแบบสํารวจ
และคําแนะนําในการใช้ได้ที่ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ อาคารสํานักทดสอบทางการศึกษา
และจิตวิทยา (อาคาร 28) ในวันเวลาราชการ 

1.2 การนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
หนังสือเรื่อง “เมื่อลูก (ศิษย์) เป็นเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษ” เป็นนวัตกรรมที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เ พ่ือช่วยให้ผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความ 
สามารถพิเศษได้มีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ
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พฤติกรรมทั่วไป ในมิติด้านการรู้คิด ด้านอารมณ์ 
และด้านสังคม ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับผลดีและข้อควรระวังในมิติต่างๆ 
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งการที่ผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าวนั้น จะทําให้ผู้ปกครองมีความม่ันใจ
ในการอบรมเลี้ยงดู สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาไปในแนวทางท่ี
ถูกต้องเหมาะสม สําหรับครูผู้สอนน้ัน หากครูรู้จัก
และเข้าใจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษก็จะทําให้ครูสามารถจัด
กิจกรรม เน้ือหาและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
เด็กได้ ตลอดจนองค์กรที่เก่ียวข้องกับการศึกษามี
องค์ความรู้เก่ียวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษท่ีเป็น
ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป 
2.1 การวิจัยครั้งน้ีได้สร้างนวัตกรรมการ

เรียนรู้ที่เป็นหนังสือสําหรับให้ผู้ปกครองและครูมี
ความรู้ความเข้าใจและเห็นแนวทางในการพัฒนาเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ แต่ยังไม่ได้ทําการศึกษาผล
การใช้หนังสือดังกล่าวในวงกว้าง จึงควรมีการวิจัย
ติดตามผล เพ่ือจะได้สรุปประสิทธิภาพของหนังสือที่
สร้างขึ้น 

2.2 เน่ืองจากนวัตกรรมการเรียนรู้มี
หลายประเภท เช่น วีดีทัศน์ หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 
บทเรียนเครือข่าย จึงควรมีการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ประเภทอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากประเภทหนังสือ 
ทั้งน้ีเพ่ือจะได้ตอบสนองการเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย
ได้มากขึ้นตามความสนใจของผู้ใช้ 

2.3 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการสํารวจปัญหา
และความต้องการของผู้ปกครองและครูในด้าน       
การเรียน ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ โดยเป็นการศึกษาในภาพรวม

เท่าน้ัน จึงควรมีการวิจัยสํารวจปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครองและครูในกลุ่มของเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษา ด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือที่จะได้มีข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 

2.4 การวิจัยครั้งน้ีได้นวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ เป็นหนังสือที่ช่วยให้ผู้เ ก่ียวข้องมีความรู้
ความเข้าใจ และเห็นแนวทางในการพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษในภาพรวม จึงควรมีการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้ปกครองและครูใช้
ศึกษาหาความรู้ ทําความเข้าใจเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้าน 
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